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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Ο πολιτικός 
κόσμος έδειξε 
αιφνιδιασμένος 

από τα επεισόδια 
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Σταυρούπολης, διότι 
προφανώς αγνοούσε 

ότι η Χρυσή 
Αυγή λειτουργεί 

ανενόχλητη 
διαφημίζοντας τη 

δράση της στις 
ιστοσελίδες της
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Ο Μαίανδρος δεν γυρίζει πίσω

Στο ένα μπράτσο κολλημένο tattoo ο Μαίανδρος. Στο άλλο πυρσός. Μπλούζα μαύρη 
και βλέμμα απλανές, οργισμένο. Ηλικία 17-20. Το λες και deja vu μόνο που δε θέλεις να το 
πιστέψεις. Η κρίση που κατέστησε την Χρυσή Αυγή από περιθωριακό κόμμα σε κοινοβου-
λευτικό με 7% για κάποιους αναβιώνει. Ειδικά στις δυτικές συνοικίες, των ΕΠΑΛ και των 
πολλών μεταναστών. Ο εφιάλτης αυτή τη φορά, φορά σχολικό μανδύα. 

Τι κι αν η πρώτη γενιά των πρωτοπαλίκαρων σκόρπισαν σαν τα ποντίκια στο βούλιαγμα 
της οργάνωσης όταν δεν έπιασαν το 3% της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης… Οι τακτικές 
σωτήρων στυλ-Ζορό, που αποτέλεσαν μέρος της στρατηγικής προσέλκυσης αν όχι προση-
λυτισμού των … πιστών πριν από μια δεκαετία επανέρχονται. Τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ 
και η συνοδεία ηλικιωμένων στα ΑΤΜ αντικαταστάθηκαν από οπαδικούς συγχρωτισμούς. Το 
γήπεδο διαχρονικά αποτελούσε έμπνευση ακραίας συνθηματολογίας. Με τα «κεφάλια» των 
ναζιστικών μορφωμάτων στη φυλακή, ξεπρόβαλε μια ελπίδα επιστροφής στην κανονικό-
τητα. Φευ… Η σκληρή αντι-μεταναστευτική ρητορική, με υπόγεια ρεύματα βίας, ριζώνει στο 
εύπλαστο μυαλό των «φιλοπατριωτικών» νέων, καθώς βλέπουν την κυριαρχία της χώρας 
τους να διαβρώνεται. Είναι η νέα ιδεολογία που δεν εμπεδώνεται ως κατήχηση από ινστρού-
κτορες του παρελθόντος. Το ρόλο αυτόν υποκαθιστούν τα social media. Ο πολιτικός κόσμος 
έδειξε αιφνιδιασμένος από τα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, διότι προφανώς αγνοού-
σε ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ανενόχλητη «εθνικιστικούς» πολυχώρους με «εθνικιστική» 
δανειστική βιβλιοθήκη, το «Χρυσή Αυγή Radio» είναι στον «αέρα» κανονικά, διαφημίζει τη 
δράση της στις ιστοσελίδες της μοιράζοντας παράλληλα, φυλλάδια στους δρόμους. Εχει 
ανοίξει «εθνικιστική» μπουτίκ πουλώντας μπλουζάκια και φούτερ, που αναγράφουν, « ΘΑ 
ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΓΗ ΘΑ ΤΡΕΜΕΙ», ανάβει πάλι πυρσούς και τραγουδά τον ύμνο της 
στις Θερμοπύλες στις 5 Σεπτεμβρίου και κάνει βραδινές εξορμήσεις. Ο – νέος – στόχος εί-
ναι η προσέλκυση μαθητών και φοιτητών που θα αποτελέσουν τη βάση νέων πυρήνων. Η 
Θεσσαλονίκη ήταν η αρχή. Θέλει να επανασυστηθεί στην κοινωνία, κυρίως δε, στη νεολαία 
ως νόμιμο πολιτικό κόμμα που το «φαύλο πολιτικό σύστημα» έβαλε φυλακή την ηγεσία 
της για την ιδεολογία της κι όχι γιατί ήταν εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος ο Νίκος Μιχαλο-
λιάκος από τις φυλακές Δομοκού στέλνει ντιρεκτίβες διατηρώντας προσωπικό blog: «Για 
όσους αγωνιούν, λοιπόν, τι έγινε η Χρυσή Αυγή απαντώ ότι ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ένα νόμιμο πολιτικό 
κόμμα…» γράφει. 

Κατά την υπεραπλουστευμένη λογική της νέας version των νεαρών μαυροντυμένων τα 
τιμωρητικά, άγρια και αντισυστημικά χαρακτηριστικά της Χρυσής Αυγής προσφέρουν μια 
δελεαστική εναλλακτική λύση από τα τα ριζοσπαστικά αριστερά ή αναρχικά κινήματα που 
παραδοσιακά τραβούσαν τους εφήβους στην Ελλάδα. Σε μια χώρα που έρχεται από κρίση 
και πανδημία, οι κάτοικοί της παραμένουν δυσαρεστημένοι έστω κι αν το 2021 δεν έχει τα 
χαρακτηριστικά του 2012. Η δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτή τη δυσαρέσκεια και να κερδί-
σει τους μελλοντικούς Έλληνες ψηφοφόρους στην Ελλάδα δεν έχει χαθεί για το κόμμα της 
Χρυσής Αυγής.  Είναι θέμα ερμηνείας… Αλλωστε ο Μαίανδρος, η στάμπα των χρυσαυγητών 
για κάποιους  αποτελεί σύμβολο «Νίκης και Ενότητας», σύμβολο του «Άπειρου» και της 
«Αιώνιας Ζωή». Για κάποιους άλλους ποταμό 500 χιλιομέτρων στη νοτιοδυτική Τουρκία, 
στην αρχαία Καρία της Μικράς Ασίας… Κι ένα ποτάμι δεν γυρίζει ποτέ πίσω…
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Ρατσιστές, χούλιγκαν, αντιεμβολιαστές 
και τώρα σχολεία. Μικρές ομάδες φασι-
στικών κύκλων, παρεισφρύουν σε διαδη-
λώσεις, εκμεταλλεύονται την αντίδραση, 
ειδικά όταν είναι παράλογη, πρωτοστατούν 
σε επεισόδια και βρίσκουν την ευκαιρία να 
οργανώσουν πυρήνες. Τα γεγονότα στο 
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης με μαθητές  και νε-
αρούς εξωσχολικούς κουκολοφόρους να 
υψώνουν τις παλάμες τους σχηματίζοντας 
ναζιστικούς χαιρετισμούς, ανοίγει τη συζή-
τηση για την επανασύσταση τέτοιων ομά-
δων στην κοινωνία. Και εντείνει την ανη-
συχία τόσο των αρχών, αλλά και πλέον της 
σχολικής κοινότητας για την έκρηξη βίας 
ακόμη και με ορμητήρια τα ίδια τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Δεν είναι τυχαία η ένταση 
στο ΕΠΑΛ Ευόσμου, την επόμενη μέρα και οι 
έντονες συζητήσεις σε άλλα επαγγελματικά 
λύκεια, όπως στην Καλαμαριά. «Αυτό μπο-
ρεί να γίνει ντόμινο», έλεγε με νόημα στην 
Karfitsa παράγοντας της εκπαίδευσης. 

Η έκκληση των παραγόντων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, που 
συμμετείχαν στη σύσκεψη της περασμένης 
Τετάρτης, μετά τα θλιβερά επεισόδια στο 
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, να ηρεμήσει η κατά-
σταση, μάλλον παραμένει ευχολόγιο. Τους 
τελευταίους μήνες οι διωκτικές αρχές κατα-
γράφουν διαρκώς τις κινήσεις των συγκε-
κριμένων ομάδων, που εκμεταλλεύονται 
διάφορες καταστάσεις, αρκεί να διατρανώ-
σουν την παρουσία τους και να συγκεντρώ-
σουν περισσότερα μέλη. Και δείχνουν ότι τα 
καταφέρνουν, όμως μόλις τώρα άρχισαν να 
γίνονται αντιληπτές οι διαστάσεις που παίρ-
νει η δράση τους. Η αντίδραση στην κίνηση 

μίας ομάδας φοιτητών που προέρχεται από 
αριστερές  οργανώσεις, ήταν η αφορμή να 
εκδηλωθούν τα σχέδια βίας που διαρκώς 
καταστρώνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι τους 
κουκουλοφόρους με τις εκρηκτικές μολό-
τοφ, που είχαν τυλιγμένες μπαταρίες για να 
προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, 
πρώτοι απ’  όλους χαιρέτισαν τα μέλη της 
νεολαίας της Χρυσής Αυγής με ανακοίνωση 
που εξέδωσαν.    

Η ιστορία έχει όμως πρόσφατο παρελ-
θόν. Στις 6 Ιανουαρίου περίπου 100 άτομα, 
εμφανίζονται στην παραλία της Θεσσαλο-
νίκης απαιτώντας να… τελέσουν τα Θεο-
φάνεια, αντιδρώντας στις απαγορεύσεις 
λόγω των περιορισμών για τη διασπορά του 
κορωνοϊού. Τα μέτρα για την πανδημία εξε-
λίχθηκαν ως το καλύτερο σκηνικό αντίδρα-
σης για τους συγκεκριμένους. Μεταξύ των 
συγκεντρωμένων, καταγράφηκε η παρου-
σία μίας μικρής ομάδας ατόμων. Προέρχο-
νται από διάφορες εθνικιστικές οργανώσεις 
και πληροφορίες που διακινούνται αναφέ-
ρουν ότι αρχίζουν ολοένα να πλαισιώνονται 
από περισσότερους. Πρόσωπα που κυρίως 
αντιδρούν στα μέτρα, στις μάσκες, στα πρό-
στιμα και στους περιορισμούς στην κυκλο-
φορία. Είναι μέλη της ίδιας ομάδας που 
εμφανίστηκε στο παρελθόν σε ρατσιστικές 
εκδηλώσεις εναντίον προσφύγων έξω από 
κέντρα φιλοξενίας.   

  
Μέσα στους αντιεμβολιαστές   
Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται μεταξύ 

των ίδιων διαμαρτυρόμενων στις συγκε-
ντρώσεις αντιεμβολιαστών που έχουν αφε-
τηρία των πορειών τον Λευκό Πύργο. Το 

γεγονός ότι τα καλέσματα αυτά έχουν βρει 
εντυπωσιακή ανταπόκριση, συγκεντρώνο-
ντας μέχρι και 13.000 άτομα, αποτέλεσαν 
πεδίον δόξης λαμπρό για τους συγκεκριμέ-
νους σχηματισμούς. Ειδικά για την προσέλ-
κυση περισσότερων υποστηρικτών τους. 
Άλλωστε η νεολαία της Χρυσής Αυγής, του 
κόμματος που είχε «σιγήσει» μετά την κα-
ταδικαστική απόφαση και τη φυλάκιση της 
ηγεσίας της, φρόντισε να κάνει την εμφάνι-
σή της με στρατιωτικό σχηματισμό στην πα-
ραλία της Θεσσαλονίκης στις 26 Ιουνίου. Με 
τα γνωστά συνθήματα και σύμβολα.   

Αυτό έγινε φανερό ειδικά στα επεισόδια 
των φετινών εγκαινίων της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία με τις 
πληροφορίες που είχε, περίμενε συγκρού-
σεις της κλίμακας του Σεπτεμβρίου 2018. 
Στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την 
απόφαση - συμφωνία της ονομασίας Βόρεια 
Μακεδονία για το γειτονικό κράτος. Ωστόσο 
φαίνεται πως η εκμετάλλευση της συγκέ-
ντρωσης και των απόψεων των αντιεμβο-
λιαστών, έγινε αντιληπτή έγκαιρα  και οι 
συγκεντρωμένοι δεν ξεπέρασαν τους 3.000 
και τα  επεισόδια περιορίστηκαν σε έναν 
εκτεταμένο κλεφτοπόλεμο. Το σχέδιο για 
πρόκληση επεισοδίων είχε εκπονηθεί και γι’ 
αυτό πραγματοποιήθηκε. Στη διασταύρωση 
των  οδών Γ’ Σεπτεμβρίου και Μ. Ανδρόνι-
κου στήθηκε το σκηνικό. Η επίθεση έγινε με 
πυρσούς και πέτρες και η αστυνομία γρήγο-
ρα απάντησε με δακρυγόνα, χειροβομβίδες 
κρότου λάμψης και ειδικά ρίψεις νερού από 
την «Αύρα».   

Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα επεισόδια, 
λίγη ώρα νωρίτερα ήταν στην πρώτη σειρά 
συγκέντρωσης και πορείας που πραγματο-
ποίησαν μέλη εθνικιστικού σχηματισμού. 
Φορώντας κουκούλες και μαύρα ρούχα.   

Η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα 
του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης θα κάνει καιρό να 
κλείσει τις πληγές της, καθώς πολλοί είναι 
οι μαθητές που καταγγέλλουν ότι απειλού-
νται από μέλη νεοναζιστικών ομάδων που 
βρίσκουν έδαφος και δραστηριοποιούνται 
από τις διαδηλώσεις των αντιεμβολιαστών 
μέχρι τις κερκίδες ομάδων. «Μου είπαν θα 
με βρουν. Δεν αντέχω εδώ», είπε τρομαγμέ-
νος μαθητής που αντέδρασε στην παρουσία 
κουκουλοφόρων μέσα στο σχολείο. «Θα 
φάω ξύλο ακούτε», έλεγε στο τηλέφωνο 
νεαρή μαθήτρια που είχε βρει το θάρρος να 
μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης για όσα συ-
νέβησαν. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πανικός στα σχολεία  

ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΗ 

ΚΟΊΝΟΤΗΤΑ ΓΊΑ 
ΤΑ ΕΠΕΊΣΟΔΊΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΕΠΑΛ – 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΣΜΟΣ 
ΓΊΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

ΦΑΣΊΣΤΊΚΏΝ 
ΟΜΑΔΏΝ 
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Επιστρέφει σε αρκετές περιοχές 
της Ελλάδας ανάμεσα τους και η 
Θεσσαλονίκη ο «εφιάλτης» του 

κορωνοϊού και μαζί και του lockdown, 
καθώς η κατακόρυφη αύξηση κρουσμά-
των σημαίνει πως αφήνουμε πίσω μας τις 
ημέρες χαλάρωσης και επανερχόμαστε 
σε μια πραγματικότητα αυστηρών μέτρων, 
με τους κλάδους των επαγγελματιών που 
θα υποστούν ζημία δικαίως να αγωνιούν, 
καθώς οι συνέπειες είναι πλέον γνωστές. 
Η άσχημη αυτή κατάσταση επαναλαμ-
βάνεται και όσο πάει γίνετε ακόμη πιο 
«ασφυκτική», ακόμη πιο δύσκολη. 
Μπορεί με τη πανδημία να μην τελειώσα-
με ποτέ, ούτε καν φτάσαμε στο σημείο να 
δούμε από μακριά το «φως στο τούνελ» 
που βγάζει σε μια εποχή μετά την υγει-
ονομική κρίση. Ωστόσο, ο αριθμός των 
κρουσμάτων σταθερά άνω των 2.000 
(2.232 τη στιγμή που γράφονται αυτές 
οι γραμμές και 33 θάνατοι) σε ολόκληρη 
τη χώρα και σταθερά στο πολύ υψηλό 
νούμερο άνω των 300 καθημερινά, το 
τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, δεν 
αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία, φέρνει 
προβληματισμό, ανησυχία και στέλνει 
μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. 
Κυβέρνηση, υγειονομικό σύστημα, οικο-
νομία και κοινωνία.

Η σύγκριση που γεννά ερωτήματα
Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του 

προβλήματος και πως απαιτείται άμεσα χά-
ραξη αποτελεσματικής πολιτικής αντιμετώ-
πισης του κορωνοϊού, δεν χρειάζεται παρά 
να γίνει μια σύγκριση με τα περσινά επιδη-

μιολογικά δεδομένα. 
Πέρσι στις 30 Σεπτεμβρίου στη χώρα 

μας είχαν καταγραφεί 354 νέα κρούσματα. 
Δηλαδή σχεδόν όσα καταγράφονται καθη-
μερινά στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέ-
ρες. Ταυτόχρονα,  η θάνατοι ήταν τρείς, τη 
στιγμή που φέτος στις 30/09 έχασαν τη ζωή 
τους από κορωνοϊό 33 συμπολίτες μας.  

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη σε ολό-
κληρη της Περιφερειακή Ενότητα, την 
αντίστοιχη περσινή ημέρα (30 Σεπτεμβρί-
ου 2020), είχαν καταγραφεί μόλις 12 νέα 
κρούσματα. 

Από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, ο 
αριθμός κρουσμάτων δεν ξεπέρασε τα  416 
που ήταν ο υψηλότερος στις 29/09/2020, 
ενώ η χαμηλότερη καταγραφή το εξεταζό-
μενο διάστημα έγινε στις 27/09/2020 με 
218 νέα κρούσματα σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα.

Η Θεσσαλονίκη πλέον είναι από τις πε-
ριοχές που βιώνει το «κόκκινο» για πολλο-
στή φορά από την έναρξη της πανδημίας και 
αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβλημα-
τίσει, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, αλλά και 
τους ίδιους τους πολίτες. 

Το επίπεδο 4 είναι πραγματικότητα, 
όπως πραγματικότητα είναι και το μίνι 
lockdown, στη κυβερνητική προσπάθεια για 
αποφυγή οριζόντιων και γενικών lockdown.

Η αυστηροποίηση των μέτρων σημαίνει:
- απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 

το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση 
λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους 
υγείας, και

- απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το ει-

κοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Προβληματισμός 
στον κλάδοτης εστίασης
Με την απαγόρευση κυκλοφορίας και 

την απαγόρευση μουσικής σε 24ωρη βάση, 
ο κλάδος που δέχεται αυτομάτως το μεγα-
λύτερο πλήγμα για ακόμη μια φορά λόγω 
των μέτρων περιορισμού των κρουσμάτων 
κορωνοϊού, είναι αυτός της εστίασης. Ο προ-
βληματισμός είναι μεγάλος και η ανησυχία 
ακόμη μεγαλύτερη, καθώς τα προβλήματα 
που έχει δημιουργήσει η πανδημία λειτουρ-
γούν πλέον αθροιστικά όπως δηλώνουν 
επαγγελματίες του κλάδου στην karfitsa.

«Αυτό το μίνι lockdown έρχεται να προ-
στεθεί μαζί με τις οικονομικές επιπτώσεις 
στα προηγούμενα, με τις συνέπειες να είναι 
τεράστιες και ακόμη χωρίς να μπορούν να 
υπολογιστούν ακριβώς. Όταν όμως επι-
χειρήσεις εστίασης που δεν αντιμετώπιζαν 
πρόβλημα προ πανδημίας, τώρα αγωνίζο-
νται για την επιβίωση τους, τότε η κατάστα-
ση είναι πολύ χειρότερη από όσο μπορούν 
να φανταστούν αυτοί που παρατηρούν από 
έξω», δηλώνει στην karfitsa η Α΄αντιπρό-
εδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης κ. Χρύσα Γεωργιάδου – Γρα-
νούζη η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 
χρόνια στον χώρο της εστίασης. Όπως προ-
σθέτει η κ. Γρανούζη «η μουσική είναι βασι-
κή προϋπόθεση διασκέδασης, άρα κάποιοι 
θα ακυρώσουν εξόδους για ένα ποτό, άλλοι 
θα ακυρώσουν ή θα ματαιώσουν εκδηλώ-
σεις που προγραμμάτιζαν και γενικά δεν 
υπάρχει περίπτωση η εστίαση να μην «νιώ-
σει» τις συνέπειες αυτής της απαγόρευσης. 
Για τον λόγο αυτόν και η κυβέρνηση πρέπει 
άμεσα και στοχευμένα να δώσει περαιτέρω 
στήριξη στον κλάδο μας. Παράλληλα, θα 
πρέπει άμεσα να διερευνηθεί γιατί η πόλη 
μας «κοκκινίζει» συνεχώς ώστε στη συνέ-
χεια να εξεταστούν τρόποι επίλυσης αυτού 
του μεγάλου προβλήματος, που επιφέρει 
τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό πλήγ-
μα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Αργύρης 
Αναστασιάδης ο οποίος διατηρεί κατάστη-
μα εστίασης στην περιοχή της Καλαμαριάς. 
Όπως δηλώνει στην karfitsa «οι μέρες που 
δουλεύουμε πλέον με μια σχετικά αυξημέ-
νη κίνηση έχουν περιοριστεί, με την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας μετά τη μια τα ξημε-
ρώματα και την απαγόρευση μουσικής, θα 
περιοριστεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός 
των πελατών μας και αυτό θα συμπαρασύ-
ρει και τον τζίρο μας προς τα κάτω, ενώ θα 
μειωθούν και οι ανάγκες για προσωπικό».

Γιώργος ΝεοχωρίτηςΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα μέτρα, νέες ανησυχίες

Ο «ΕΦΊΑΛΤΗΣ» 
ΤΟΥ LOCKDOWN 
ΕΠΊΣΤΡΕΦΕΊ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΣΜΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΣΤΊΑΣΗ 
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Η Θεσσαλονίκη βιώνει για ακόμη 
μια φορά ημέρες έξαρσης της παν-
δημίας. Πως πρέπει να αντιμετωπι-
στεί;  Βλέπετε κοντά ένα ενδεχόμενο 
οριζόντιο lockdown; 

Πραγματοποίησα επισκέψεις σε 
όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειάς 
μου, για να ενημερωθώ για το επίπε-
δο ετοιμότητάς τους για την πανδημία, 
ιδίως δε σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα 
νοσηλείας παιδιών που τυχόν νοσή-
σουν. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις 
των αρμοδίων τα νοσοκομεία παρου-
σιάζονται έτοιμα να αντιμετωπίσουν 
πιθανή έξαρση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. Ταυτόχρονα, ενόψει της νέας 
σχολικής χρονιάς εν μέσω της πανδη-
μίας, επισκέφτηκα σχολεία της δυτι-
κής και ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι 
διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί πραγ-
ματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυ-
τό για τη διασφάλιση της υγείας των 
μαθητών. 

Η Θεσσαλονίκη έχει πλέον χα-
ρακτηριστεί στο επίπεδο 4, το οποίο 
συνεπάγεται την επιβολή συγκεκρι-
μένων περιοριστικών μέτρων. Πρω-
ταρχικός στόχος της Κυβέρνησης 
είναι να μην υπάρξει ξανά οριζόντιο 
lockdown. Ο εμπορικός κόσμος της 
Θεσσαλονίκης έχει βιώσει έντονα τις 
υγειονομικές και οικονομικές συνέ-
πειες της πανδημίας και οι οικονομι-
κές δραστηριότητες επιβάλλεται να 
λειτουργήσουν. Σε αυτό σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει η πορεία των εμ-
βολιασμών στη χώρα μας.

Ο κ. Τσίπρας από το βήμα της 
ΔΕΘ τόνισε πως ο κ. Μητσοτάκης 
κυβέρνα για μια ελίτ λίγων και ισχυ-
ρών, στοχεύοντας στη μεσαία τάξη. 
Τι απαντάτε; 

Η Νέα Δημοκρατία, από την αρχή 
της διακυβέρνησής της έως και σή-
μερα, με μια σειρά μέτρων έχει στη-

Στόχος της Κυβέρνησης είναι 
να μην υπάρξει ξανά οριζόντιο lockdown

Θεσσαλονίκη στο «κόκκινο», απάντηση σε βολές του Αλέξη Τσίπρα, Ταμείο Ανάκαμψης και εργασιακά. Τέσσερα πολύ 
σημαντικά θέματα έθεσε η karfitsa, μέσα από τέσσερις ερωτήσεις  στη βουλευτή Α΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα 

Ευθυμίου, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ 

Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΊΟΥ ΣΤΗΝ KARFITSA

ρίξει τη μεσαία τάξη. Ενδεικτικά, μείωσε 
τον ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% και 
βελτίωσε τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, 
δημιούργησε μια νέα φορολογική κλίμα-
κα με χαμηλότερο ανώτατο συντελεστή, 
ενώ μείωσε τον εισαγωγικό φορολογικό 
συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα από 
22% σε 9%. 

Παράλληλα, η Κυβέρνηση στηρίζει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από χρη-
ματοδοτικά μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της πανδημίας. Προσωπικά, πιστεύω ότι 
πρέπει να εξαντληθούν όλα τα όρια της 
οικονομίας για την στήριξη των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, ως επιχειρήσεις 
άμεσης απόδοσης που αποτελούν το με-
γαλύτερο εργοδότη της χώρας μας. 

Υπάρχει ανησυχία πως στη Θεσσα-
λονίκη δεν θα γίνουν μεγάλα έργα με 
κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
πως θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για την 
πόλη. Τι πληροφόρηση έχετε; 

Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από ανα-
πτυξιακά έργα, με πρωταρχικό αυτό του 
ΜΕΤΡΟ. Για αυτό και πρέπει να παραδοθεί 
εντός των προβλεπόμενων χρονοδια-
γραμμάτων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

Επιπρόσθετα, έχω πολλές φορές με 
εμφατικό τρόπο δημόσια δηλώσει ότι οι 
δυτικές συνοικίες δικαιούνται τη μερί-
δα του λέοντος τόσο σε έργα υποδομών 
όσο και σε έργα ανάπτυξης. Ήδη ο Πρω-
θυπουργός εξήγγειλε την επέκταση του 
Μετρό δυτικά. 

Από το βήμα της Βουλής, αλλά και 
κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη, έθεσα το θέμα ότι για 
τη Θεσσαλονίκη πρέπει να δεσμευθούν 
περισσότερα κονδύλια από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Ο Πρωθυπουργός με ενημέ-
ρωσε ότι για να διατεθούν οι απαραίτητοι 
πόροι, πρέπει να υπάρχουν ώριμες μελέ-
τες. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι τόσο η Πολιτεία 
όσο και η Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ βαθμού 

πρέπει να ενσκήψει στο θέμα αυτό, ώστε 
να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο γίνε-
ται για την πόλη μας.

Θα ήθελα την άποψη σας για την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και 
για πιο λόγο έχετε εκφράσει επιφυλά-
ξεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες που 
συνδέονται με τους παρόχους υπηρεσι-
ών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ή συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή 
έργου;

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
ρυθμού ανάπτυξης στο 5,9 % και των 
ισχυρών προοπτικών του για την εκ νέου 
προς το καλύτερο αναθεώρησή του και 
δεδομένου ότι η οικονομική πολιτική εί-
ναι δυναμική, έχω τοποθετηθεί ήδη στην 
ομιλία μου στη Βουλή κατά τη συζήτη-
ση για την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2022 – 2025 να προταχθεί η περαιτέρω 
αύξηση του κατώτατου μισθού, εφόσον ο 
δημοσιονομικός χώρος το επιτρέπει και 
στο βαθμό που το επιτρέπει.

Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος σω-
στά επιχειρεί να βάλει μία τάξη στη νέα 
εργοδοτική μορφή εργασίας μέσα από 
τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, ήδη 
έγκαιρα και δημόσια από τον περασμένο 
Μάιο αλλά και από το βήμα της Βουλής 
στη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδί-
ου είχα διατυπώσει την επιστημονική μου 
άποψη ότι η φύση της εργασίας στις ψη-
φιακές πλατφόρμες προσιδιάζει πιο πολύ 
προς την εξαρτημένη μορφή εργασίας. Θα 
ήταν προτιμότερο να τεθούν ασφαλιστι-
κές δικλείδες είτε με τον αποκλεισμό της 
αυτοαπασχόλησης είτε με τον περιορισμό 
της σε πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές 
εξαιρέσεις. Όταν μία διάταξη ενός νόμου 
στην πράξη κακόβουλα καταστρατηγεί-
ται, είναι επωφελές για την κοινωνία να 
επανεξετάζεται και να τίθενται νομοθετι-
κά εκ νέου ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε 
να αποκλείονται τέτοιες πρακτικές.
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Το περίπτερο της «Aristotle Space & 
Aeronautics Team» (A.S.A.T.) του ΑΠΘ 
έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια 

της 85ης ΔΕΘ. Τοποθετημένο μέσα στο περίπτε-
ρο 15  όπου βρίσκονταν όλα τα περίπτερα των 
πανεπιστημίων της χώρας, τράβηξε  τα βλέμματα 
των επισκεπτών. Ο λόγος;

Ένας πύραυλος και ένα μη επανδρωμένο αερο-
σκάφος (drone) που ήταν τοποθετημένα στην είσοδο 
του περιπτέρου. 

Ο πύραυλος που ανήκει στο Rocketry Project, της 
ομάδας που αφορά στην κατασκευή ρουκετών (πυ-
ραύλων) μεγάλης ισχύος ετοιμάζεται να εκτοξευτεί 
στα 10.000 πόδια και με μηχανισμούς που έχουν κα-
τασκευάσει οι ίδιοι οι φοιτητές να επιστρέψει με ασφά-
λεια στη γη. Το drone είναι ένα ηλιακά τροφοδοτού-
μενο UAV με ηλιακά πάνελ, που απορροφούν ηλιακή 
ενέργεια. Θα έχει 24ωρη αυτονομία και  σύστημα αυ-
τόνομου πιλότου ώστε να πετά πάνω από δάση και αν 
εντοπίσει κάποια πυρκαγιά να ενημερώνει άμεσα τις 
αρμόδιες αρχές.

Τις λειτουργίες αυτών των δύο κατασκευών θαύ-
μασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που 
έμεινε για αρκετή ώρα στο περίπτερο και συνομίλησε 
με μέλη της φοιτητικής ομάδας. 

Η Αθηνά Πούπα που είναι η υπεύθυνη μάρκετινγκ 
της A.S.A.T. και φοιτήτρια στις Οικονομικές Επιστήμες 
του ΑΠΘ, του έδωσε πληροφορίες.

Η ιδέα των project
Ο συντονιστής της Φοιτητικής Ομάδας Αεροναυπη-

γικής και Διαστήματος μεταδιδακτορικός ερευνητής 
του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομη-
χανών  στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  Δρ.Πε-
ρικλής Παναγιώτου εξηγεί στην Κ για τα project που 
έχει αναλάβει η ομάδα των φοιτητών και αναλύει πως 
η διάθεση των φοιτητών να ασχοληθούν στην πράξη 
με την Αεροδιαστημική μετουσιώθηκε σε δύο μοναδι-
κά project  

«Η ομάδα μας αποτελείται από δύο τεχνικά 
project το Aeronautics project και το Rocketry project, 
τα οποία ασχολούνται με την ανάπτυξη μη-επανδρω-
μένων αεροσκαφών και πυραύλων υψηλής ισχύος, 
αντίστοιχα. Ιδρύθηκε το 2015, όταν 8 φοιτήτριες και 
φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφά-
σισαν ότι ήθελαν, παράλληλα με τις σπουδές τους, 

να κυνηγήσουν το όνειρό τους στον τομέα της Αερο-
διαστημικής. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, με τους 
οποίους είχαμε άριστες σχέσεις μέσω των μαθημάτων, 
μοιράστηκαν μαζί μου αυτήν την ιδέα, την οποία πα-
ρουσιάσαμε στον διευθυντή του Εργαστηρίου Μηχα-
νικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών (ΕΜΡΣ) Καθηγητή 
Κ. Υάκινθο που έδωσε το πράσινο φως και άρχισε η 
σύσταση της ομάδας Aristotle Space and Aeronautics 
Team (ASAT) υπό την αιγίδα του ΕΜΡΣ» εξηγεί ο κ Πα-
ναγιώτου. Ο ιδιος όπως αναφέρει έχει την τιμή να είναι 
ο  Επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας ASAT η οποία 
αποτελείται από περισσότερα από 60 μέλη, προπτυχι-
ακούς φοιτητές διαφόρων επιστημονικών πεδίων. 

«Ο ρόλος μου είναι, αφενός να τους βοηθάω και 
να τους καθοδηγώ στις διάφορες δυσκολίες που κα-
θημερινά εμφανίζονται (άλλοτε τεχνικής και άλλοτε 
γραφειοκρατικής φύσεως), καθώς επίσης και να τους 
τονίζω τη σημασία της σκληρής δουλειάς και της τή-
ρησης των χρονοδιαγραμμάτων, στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για έναν επιτυχημένο Μηχανικό και, γε-
νικότερα, έναν επαγγελματία. Προτιμώ, παρ’όλο που 
ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, να 
τους αντιμετωπίζω ως επαγγελματίες, γιατί είναι τέ-
τοια η αγάπη και η αφοσίωση για το αντικείμενο της 
ομάδας, που καθιστά αυτές τις φοιτήτριες και τους 

φοιτητές ικανές και ικανούς να ξεπεράσουν κάθε 
εμπόδιο» υπογραμμίζει.

Πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό 
διαγωνισμό πυραυλικής 
Η ASAT έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς παγκό-

σμιου εμβέλειας όπως το Air Cargo Challenge (όπου 
συμμετείχε το 2017 και 2019 έχοντας λάβει την πρώ-
τη θέση ανάμεσα στα ελληνικά και βαλκανικά ινστι-
τούτα και τη 10η παγκοσμίως), το Spaceport America 
Cup (στον οποία διακρίθηκε με την 9η θέση παγκο-
σμίως στην κατηγορία της) και το European Rocketry 
Challenge (όπου είναι η μοναδική ελληνική ομάδα 
πυραυλικής που έγινε δεκτή και θα εκπροσωπήσει την 
χώρα στον διαγωνισμό τον Οκτώβριο στην Πορτογα-
λία), ως  η πρώτη ελληνική ομάδα που θα εκτοξεύσει 
πύραυλο υψηλής ισχύος. 

   
Στόχος η ανάπτυξη της πυραυλικής επιστήμης
στην Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα
Αναφερόμενος στην  χρησιμότητα  των κατασκευ-

ών στην καθημερινότητα ο Δρ Παναγιώτου αναφέ-
ρει πως τα  project επικεντρώνονται στην απόκτηση 
τεχνογνωσίας και την έρευνα σε συστήματα UAV και 

ΠΎΡΑΎΛΟΙ ΚΑΙ DRONES 
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΘ

ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΕΙ 

Το project της ομάδας φοιτητών του Αριστοτελεί-
ου που εντυπωσίασε τον ίδιο τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο συντονιστής της φοιτητικής 
ομάδας του ΑΠΘ δρ. Περικλής 
Παναγιώτου 
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πυραύλων, με απώτερο σκοπό την διάδοση του εκάστοτε 
τομέα και την εφαρμογή τους σε προϊόντα και την οικονομία 
της χώρας μας. 

«Μας αρέσει να θέτουμε στόχους φιλόδοξους και δύ-
σκολους στην υλοποίηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι το μη-επανδρωμένου αεροχήματος το οποίο αναπτύσ-
σει το Aeronautics project. Πρόκειται για ένα αερόχημα που 
θα τροφοδοτείται από ηλιακή ακτινοβολία και θα εκτελεί 
ανθρωπιστική αποστολή αναγνώρισης πυρκαγιών και πρό-
βλεψης της εξάπλωσής τους. Για το Rocketry project, οι 
κινητήρες και οι πύραυλοι υψηλής ισχύος της ομάδας μας 
έχουν ως στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη της πυραυλικής 
επιστήμης στην Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα έτσι, ώστε 
στο μέλλον να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης αντίστοι-
χων προγραμμάτων και εταιριών στη χώρα μας αντίστοιχα 
με εκείνα του εξωτερικού (NASA, SpaceX).

Πέρα από τα επιτεύγματά μας σε τεχνικό επίπεδο, όμως, 
πρέπει να τονίσω όμως ότι οι δραστηριότητες της φοιτητι-
κής ομάδας έχουν και ένα ακόμα αντίκτυπο στην καθημερι-
νότητά μας το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι ακόμα πιο 
σημαντικό: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, αποκτούν πολύ-
τιμες παραστάσεις και τεχνογνωσία. Συνεπώς, τα μέλη της 
ομάδας αποκτούν μια πολύ καλύτερη εικόνα του αντικειμέ-
νου που τους ενδιαφέρει και, όταν έρθει η στιγμή να απο-
κτήσουν το πτυχίο τους, είναι πολύ πιο έτοιμες και έτοιμοι 
για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας» τονίζει. 

   

Η ASAT φυτώριο έρευνας 
Ο αγώνας για την φοιτητική ομάδα είναι  και τον συ-

ντονιστή της είναι να βρεθούν χρήματα για να συνεχιστεί η 
έρευνα αν και το ενδιαφέρον επενδυτών – χορηγών είναι 
μεγάλο. 

«Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες, οι 
οποίες χρηματοδοτούν την φοιτητική μας ομάδα ως χο-
ρηγοί. Θα έλεγα ότι, η εξέυρεση των απαραίτητων πόρων 
και η επίτευξη των στόχων μας θα ήταν αδύνατη χωρίς του 
χορηγούς μας και είναι τιμή μας να τους έχουμε στο πλευ-
ρό μας. Εξάλλου, μέσα από τη συνεργασία με την ASAT, οι 
εταιρίες-χορηγοί έρχονται σε επαφή με την ακαδημαϊκή 
κοινότητα. Συνεπώς, τους δίδεται η δυνατότητα να αναγνω-
ρίσουν το πολύ υψηλής ποιότητας έργο που γίνεται σε αυτή 
και να συνάψουν κοινοπραξίες με εργαστήρια και τμήματα 
του πανεπιστημίου μας, στο πλαίσιο ερευντητικών έργων. 
Καθ’αυτόν τον τρόπο, φοιτητές και φοιτήτριες που ήρθαν σε 
επαφή με τις εταιρίες ως μέλη της ASAT, έχουν την δυνα-
τότητα να συνεργαστούν και στην πράξη με αυτές, ως πτυ-
χιούχοι και επαγγελματίες ερευνητές. Θα μπορούσαμε να 
πούμε, δηλαδή, ότι η ASAT είναι το “φυτώριό” μας» τονίζει 
ο Δρ Παναγιώτου. 

Άλλωστε όπως μας εξηγεί  δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
όπου, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, δέχθηκαν 
επίσημες προτάσεις για να εργαστούν στις εταιρίες, κλείνο-
ντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο έναν κύκλο που ξεκινάει 
από την αγάπη των νέων αυτών ανθρώπων, των μελών της 
ομάδας ASAT, για τον κλάδο της αεροδιαστημικής.

ΠΎΡΑΎΛΟΙ ΚΑΙ DRONES 
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΘ
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Περίεργες μεθοδεύσεις σε ό,τι αφορά τις 
εργασίες συντήρησης του Κοτσιανάδικου, 
ενός ιστορικού οικοδομικού συγκροτήμα-
τος στη Χαλκιδική, καταγγέλλει ο Αθανάσι-
ος Τσαμουρτζής, μοναδικός επιζών εγγονός 
του δημιουργού της έκτασης, Στέφανου Κό-
τσιανου. Κάνει λόγο για μια επιδότηση εκα-
τομμυρίων ευρώ, η οποία όπως αναφέρει 
φαίνεται πως είναι η αιτία του κακού για τις 
ατασθαλίες που λαμβάνουν χώρα. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχει 
καταγγείλει ο κ. Τσαμουρτζής, η αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με την υπ αριθ. Α.Π: οικ. 7782 
της 3 Ιουλίου 2017 απόφασή της, ενέκρι-
νε το υπέρογκο ποσό των 2.343.214,77 
ευρώ για την «αναστήλωση και εκσυγχρο-
νισμό της οικίας Κότσιανου με μετατροπή 
σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτι-
σμού» στον Πολύγυρο Χαλκιδικής με την 
υποχρέωση οι σχετικές εργασίες να γίνουν 
κατά τις διατάξεις του συνημμένου περί του 
διατηρητέου του Κοτσιανάδικου ΦΕΚ 246/
ΑΑΠ/23-7-2012.

Σύμφωνα ωστόσο με τον κ. Τσαμουρτζή, 
από τη σχετική οικοδομική άδεια ανακαίνι-
σης, που εκδόθηκε πρόσφατα από την Πο-
λεοδομία του Δήμου Πολυγύρου, εργασίες 
προβλέπεται να γίνουν μόνο στα 2/3 του 
Κοτσιανάδικου και μάλιστα με αφάνταστο 
βανδαλισμό των λαογραφικών στοιχείων 
του, ενώ στη σχετική απόφασή του υπουρ-
γείου  χορήγησης της πίστωσης των περί-
που 2,5 εκ. ευρώ αναφέρεται σαφώς ότι οι 
εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει να γίνουν  σ 

όλο το Κοτσιανάδικο.
Ο Αθανάσιος Τσαμουρτζής ισχυρίζεται 

πως οι ευθύνες του οικείου Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής, που έλεγξε την εργασία 
των μελετητών του Δήμου Πολυγύρου 
ανακαίνισης του Κοτσιανάδικου όσο και 
της αρμοδίας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Υποδομών του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Μακεδονίας- Θράκης), που ενέκρινε την 
απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
πρέπει να είναι πολύ μεγάλες.

Ο εγγονός του Στέφανου 
Κότσιανου ζητεί:
• Να διακοπούν αμέσως οι παράνομες 

εργασίες, που γίνονται σήμερα στο Κοτσια-
νάδικο και να γίνει από τις αρμόδιες Υπηρε-
σίες ο προβλεπόμενος έλεγχος χρησιμοποί-
ησης της πίστωσης αλλά να επιβληθεί και 
η συμμόρφωση των Υπηρεσιών του Δήμου 
Πολυγύρου στις διατάξεις του διατηρητέου

• Να κληθούν εξειδικευμένοι επιστήμο-
νες της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Θεσ-
σαλονίκης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού προς καθορισμό των περαιτέ-
ρω εργασιών. Να δουν τι μπορεί να σωθούν 
από τα Κοτσιανέϊκα Λαογραφικά.

• Να τροποποιηθεί η ως άνω υπ’ αριθ. 
Α.Π: οικ. 7782 της 3 Ιουλίου 2017 απόφα-
ση χορήγησης της σχετικής πίστωσης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
ώστε από την όλη πίστωση των 2,5 εκ. ευρώ 
να παρακρατηθεί το 1/3 της προς ολοκλή-
ρωση της ανακαίνισης και του υπολοίπου 
1/3 του Κοτσιανάδικου, όπου βρίσκεται το 

εντυπωσιακό οικοδόμημα της Φάμπρικας 
εκτροφής των Κουκουλιών και ο οικίσκος 
επεξεργασίας του άλατος στη διαδικασία 
παραγωγής βρωσίμων ελαιών στο Κοτσιά-
νειο Συγκρότημα.

«Εμείς βλέπουμε μία γενική τσιμεντο-
ποίηση του Κοτσιανάδικου. Γιατί τόσο τσι-
μέντο και γιατί τόση μεγάλη περιφρόνηση 
προς τα μεγάλα ή μικρότερα αλλά χαρα-
κτηριστικά λαογραφικά στοιχεία του; Αξίζει 
αυτή η θυσία; Υπάρχει νόμιμη βάση;» διε-
ρωτάται ο κ. Τσαμουρτζής. «Αναζητούμε 
χρηματοδότη προς συντήρηση και της εντυ-
πωσιακής οικοδομής της Φάμπρικας εκτρο-
φής των κουκουλιών  και του δωματίου του 
αλατιού, που βρίσκονται στο χώρο του 1/3 
της μητέρας μου και που βρίσκεται σήμερα 
στην ιδιοκτησία μου προκειμένου να δημι-
ουργηθεί τελικά μια ολοκληρωμένη εικόνα 
του Κοτσιανάδικου έστω και παραμορφω-
μένου», προσθέτει.

Τι είναι το Κοτσιανάδικο 
Πρόκειται για το μοναδικό οικοδομικό 

συγκρότημα σε όλη τη Χαλκιδική - το οποίο 
είναι αναπτυγμένο σε οικόπεδο πάνω από 
1000 τ.μ. στο κέντρο του Πολυγύρου, δίπλα 
στο Μητροπολητικό Ναό του Πολυγύρου - 
που δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της 
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότη-
τας του Πολυγύρου και της Χαλκιδικής για 
την περίοδο μεταξύ του τέλους του 19ου 
και αρχών του 20ου  αιώνα με τις εφαρμο-
ζόμενες τότε τεχνικές, στην ανέγερση των 
οικοδομών αλλά και με την οργάνωση με-
γάλων παραγωγικών Μονάδων. 

Εντός του συγκροτήματος μπορεί κανείς 
να δει: 

• Το Ελαιοτριβείο, το μοναδικό διατη-
ρούμενο στη Χαλκιδική και στο χώρο της 
Βορείου Ελλάδος, ίσως και ευρύτερα, 

• Την παραγωγή κουκουλιών και μετά-
ξης με το φούρνο ψησίματος των κουκου-
λιών,  με το ειδικό οίκημα, τη γνωστή Φά-
μπρικα, όπου γίνονταν η μεγάλη εκτροφή 
των κουκουλιών, το μοναδικό και αυτό στο 
χώρο της Βορείου Ελλάδος, ίσως και ευρύ-
τερα. 

• Την παραγωγή βρωσίμων ελαιών και 
τον οικίσκο όπου βρίσκονταν το μηχάνημα 
θρυμματισμού του  αλατιού στη διαδικασία 
παραγωγής των βρωσίμων ελαιών

• Την παραγωγή κρασιού και το μεγάλο 
πατητήρι

• Την εντυπωσιακή μεγάλη κατοικία του 
ιδιοκτήτη, ίσως η μεγαλύτερη σε μέγεθος 
και σε διάκοσμο της εποχής, χωρίς να λείπει 
από αυτήν και κάποιος βιεννέζικος διάκο-
σμος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επιδότηση εκατομμυρίων 
ανάβει φωτιές στον Πολύγυρο 

ΤΊ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΊ 
Ο ΑΘΑΝΑΣΊΟΣ 

ΤΣΑΜΠΟΥΡΤΖΗΣ 
ΣΧΕΤΊΚΑ 

ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΤΣΊΑΝΑΔΊΚΟΥ 
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Πώς θα σας φαινόταν να μπορού-
σατε να κάνετε ένα ταξίδι στο 
μαγευτικό κόσμο του βυθού ενώ 

βρίσκεστε με τα παιδιά ή την παρέα σας 
στη Θεσσαλονίκη; Αν το σκέφτεστε θετι-
κά, δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να γίνει 
πραγματικότητα μέσα στα επόμενα χρό-
νια. Η φιλόδοξη ιδέα για τη δημιουργία 
ενός ενυδρείου στην πόλη «γεννήθηκε» 
από τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
και η υλοποίηση αναμένεται να αρχίσει να 
τρέχει με γοργά βήματα.  

Η τοποθεσία έχει ήδη επιλεχθεί και ως 
καταλληλότερη κρίθηκε η ανατολική πλευ-
ρά του παραλιακού μετώπου της πόλης, 
στην περιοχή του Κελλάριου Όρμου που 
αποτελεί και από τα σημαντικότερα αρχαι-
ολογικά ευρήματα. Πρόκειται για μια αδό-
μητη έκταση του δήμου Θεσσαλονίκης στα 
όρια με τον δήμο Καλαμαριάς, σε μια έκτα-
ση που ανέρχεται σε 41.000 τ.μ.

Την επόμενη εβδομάδα η ιδέα της Διεύ-
θυνσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλ-
λοντος για τη δημιουργία ενυδρείου θα συ-
ζητηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο να πάρει την 
έγκρισή χωροθέτησης στο πλαίσιο του Ειδι-
κού Πολεοδομικού Σχεδίου για την ενοποί-
ηση του παραλιακού μετώπου, μήκους 40 
χλμ, από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι.

‘Οπως αναφέρεται στην εισήγηση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης, στα πλεονεκτήματα 
ενός δημόσιου ενυδρείου είναι η η προα-
γωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού για τα θαλάσ-

σια οικοσυστήματα, η συμβολή στην τουρι-
στική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης, 
ενώ σε τοπικό επίπεδο θα αποτελεί συνέ-
χεια της ανάπλασης της Νέας Παραλίας και 
πόλο πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης 
και τουρισμού.

Στον Κελλάριο Όρμο, στο χώρο που έχει 
επιλεγεί, το ενυδρείο θα έχει μέγιστη επι-
φάνεια κάλυψης 20.500 τ.μ και δόμησης 
18.000 τ.μ. περίπου, ενώ θα αναπτύσσεται 
σε δύο επίπεδα. Προτείνετε να έχει ύψος πε-
ρίπου 10 μέτρων ώστε να εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη θέαση του Θερμαϊκού κόλπου 
από όλα τα υφιστάμενα κτίρια στην περιοχή, 
αφού δε θα αποτελεί οπτικό εμπόδιο.

«Νομίζω ότι θα είναι μοναδικός ο χώρος 
που θα χωροθετηθεί, καθώς δεν υπάρχει 
άλλο σημείο στον κόσμο που να συνδυά-
ζει το ενυδρείο με τον αρχαιολογικό χώρο. 
Επίσης, θα είναι κι ένας συνδετικός κρίκος 
ανάμεσα στην παραλία της Θεσσαλονίκης 
και την παραλία της Καλαμαριάς», δήλωσε 
στην εφημερίδα «Karfitsa» ο αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Σωκράτης Δημητριάδης.

Για το θέμα του ενυδρείου υπάρχει ήδη 
η εισήγηση από την Ε’ Δημοτική Κοινότητα, 
έχουν γίνει επαφές με το υπουργείο Ενέρ-
γειας για να υπάρχει γρήγορη εξέλιξη του 
πρότζεκτ, ενώ εξετάζονται και όλοι οι τρό-
ποι για να βρεθεί η πηγή της χρηματοδότη-
σης.

Τι θα περιλαμβάνει το ενυδρείο
Σύμφωνα με την εισήγηση, την οποία 

επιμελήθηκε σε συνεργασία με τον αντιδή-
μαρχο ο αναπληρωτής προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, 
Δημήτρης Σωτηριάδης, ένα σύγχρονο ενυ-
δρείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής 
χώρους: 

-Επαρκή χώρο υποδοχής των επισκε-
πτών, καθώς αποτελεί συνήθη πρακτική, 
τα δημόσια ενυδρεία να τα επισκέπτονται 
μεγάλες ομάδες ατόμων όπως μαθητές 
σχολείων, φοιτητές πανεπιστημίων και του-
ρίστες. 

-Προθάλαμο αντίστοιχου μεγέθους με 
χαμηλότερο φωτισμό που βοηθάει τους επι-
σκέπτες στην ηπιότερη προσαρμογή τους 
στο σκοτεινό περιβάλλον του ενυδρείου.

-Τον κυρίως χώρο του ενυδρείου, όπου 
βρίσκονται οι δεξαμενές και τα διάφανα 
τούνελ.

-Μουσείο ή εκθεσιακό χώρο, κυρίως για 
παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών.

-Συνεδριακό κέντρο με αίθουσα διαλέ-
ξεων και προβολών, καθώς επίσης και βι-
βλιοθήκη με αίθουσα ανάγνωσης για έρευ-
να και εκπαίδευση.

-Κατάστημα με είδη δώρων και αναμνη-
στικά που σχετίζονται με τα εκθέματα του 
ενυδρείου.

-Καφέ και εστιατόρια στους εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους.

Πόσα ενυδρεία έχει η Ευρώπη 
και πόσα η Ελλάδα 
Στην Ευρώπη υπάρχουν 206 δημόσια 

ενυδρεία και κέντρα θαλασσίων ερευνών. 
Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος από αυτά, περί-
που 100, είναι εγκατεστημένα στις γνωστό-
τερες παραθαλάσσιες ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα πιο μεγάλα και γνωστά ενυδρεία της 
Ευρώπης είναι: Το «Oceanografic» στη Βα-
λένθια της Ισπανίας, το οποίο θεωρείται το 
μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ένα από τα 
μεγαλύτερα παγκοσμίως, το «Nausicaá» 
στη Βουλώνη της Γαλλίας που λειτουργεί 
και ως θαλάσσιο κέντρο ερευνών, τα ενυ-
δρεία σε Λισαβόνα και Γένοβα και το ενυ-
δρείο «L’ Aquàrium» στη Βαρκελώνη.

Στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε ενυδρεία. 
Τα δύο πιο γνωστά βρίσκονται στην Κρή-
τη και το ενυδρείο της Ρόδου. Επίσης δύο 
ενυδρεία στην Καστοριά και στη Βυρώνεια 
φιλοξενούν μόνο ψάρια του γλυκού νερού. 

Αναστασία ΚαρυπίδουΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ψάχνοντας το Νέμο… 
σε ενυδρείο στη Θεσσαλονίκη

Η ΦΊΛΟΔΟΞΗ ΊΔΕΑ 
ΠΟΥ «ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ» 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΊΟΊΚΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΊΑ ΣΥΝΔΕΣΕΊ 
ΑΊΣΘΗΤΊΚΑ ΤΊΣ 

ΠΑΡΑΛΊΑΚΕΣ 
ΟΔΟΥΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 
ΚΑΊ ΚΑΛΑΜΑΡΊΑΣ 

Το Nausicaa Aquarium στη Βουλώνη
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«Με πήρε για λίγο η μητέρα μου στο σπί-
τι. Στην αρχή τα πράγματα ήταν καλά, μετά 
όμως χειροτέρεψαν. Με χτυπούσε ο σύντρο-
φος της μητέρας μου επειδή δεν ήμασταν 
δικά του παιδιά. Όλα αυτά με οδήγησαν να 
φύγω από το σπίτι και να ζήσω στη φίλη 
της». 

Η ιστορία της 17χρονης που βρέθηκε 
– σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο – να περι-
φέρεται μεταξύ οίκων ανοχής λίγες ημέρες 
πριν ξεκινήσει το σχολείο της σε λύκειο της 
Θεσσαλονίκης, είναι συγκλονιστική. Η ανή-
λικη σε μία κατάθεση που σοκάρει, μετέφε-
ρε ότι βρέθηκε να εκδίδεται με τη βοήθεια 
της φίλης της μητέρας της. Η γυναίκα, που 
είναι ιερόδουλη, συνελήφθη και μετά την 
απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με όρους.  

Ωστόσο πληροφορίες της Karfitsa ανα-
φέρουν ότι οι ανακριτικές αρχές ήδη προσα-
νατολίζουν την έρευνά τους στο περιβάλλον 
το οποίο έχει καταγγείλει η ανήλικη, ενώ 
εξετάζεται εάν ισχύουν όσα έχει πει, ακόμη 
και ότι την έχει βιάσει ένα στενό συγγενικό 
της πρόσωπο. Είναι μία από τις υποθέσεις 
που αποκαλύπτουν δράματα οικογενειών 
με θύματα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν 
μεταξύ των ιδρυμάτων και του δρόμου.  

Η υπόθεση της 17χρονης αποκαλύ-
φτηκε σε μπλόκο της Ομάδας Πρόληψης 
και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη 
δυτική Θεσσαλονίκη στα μέσα Σεπτεμβρίου. 
Οι αστυνομικοί θεώρησαν τουλάχιστον πε-
ρίεργη την παρουσία της 17χρονης μεταξύ 
ενός Πακιστανού, ενός Βούλγαρου και μίας 
ιερόδουλης μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Προ-
σήγαγαν τους επιβάτες του αυτοκινήτου και 
στην έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι 
η ανήλικη εκδίδονταν. Και όχι μόνον στη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και σε οίκους ανοχής 
της πρωτεύουσας, ενώ τελευταία είχε πέσει 
και θύμα εκμετάλλευσης προαγωγού που 
την οδήγησε στο δρόμο, στην οδό Γιαννι-
τσών. Κατάφερε όμως και ξέφυγε επιστρέ-
φοντας στο περιβάλλον της φίλης της μητέ-
ρας της, που θεώρησε πιο ασφαλές.  

 
Ο ρόλος της μητέρας 
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, η 

μητέρα της ανήλικης δεν εμφανίζεται κα-
θόλου. Ωστόσο δικαστικές πηγές έλεγαν 
ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να ερευνηθεί 
η εμπλοκή της στην υπόθεση, ειδικά για το 
γεγονός ότι η μικρή κυκλοφορούσε με πλα-
στά έγγραφα που την παρουσίαζαν ενήλικη.  

«Η …(αναφέρει όνομα) ήταν το αφεντικό 
του μπ…, με αυτή μίλησα και της είπα ότι εί-
μαι 18 χρόνων. Δεν ζήτησε ποτέ ταυτότητα ή 
κάποιο έγγραφο για να δει την ηλικία μου», 
αναφέρει σε ένα μέρος της κατάθεσής της. 
Επισημαίνει μάλιστα πως σε οίκο ανοχής 
της Αθήνας, όταν αντιλήφτηκαν πως είναι 
ανήλικη απαίτησαν άμεσα να σταματήσει.  

Τις συνθήκες αυτές, όπως ειδικά και τη 
σχέση που είχε με τη συλληφθείσα φίλη της 
μητέρας της καλούνται να εξετάσουν οι ανα-
κριτικές αρχές. Πάντως ήδη η γυναίκα πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι έχει προσκομίσει 
μηνύματα που έχει ανταλλάξει η ανήλικη 
με άλλη φίλη της και στα οποία επιρρίπτει 
τις ευθύνες στη μητέρα της, που φέρεται να 
υποδεικνύεται ως το πρόσωπο που ώθησε 
την 17χρονη στην πορνεία. «Είναι ο οικογε-
νειακός ζόφος», δήλωσε με νόημα για την 
υπόθεση ο Γιάννης Κεραμετζίδης, συνήγο-
ρος υπεράσπισης της γυναίκας που συνε-
λήφθη ότι εξέδιδε την 17χρονη, δηλαδή για 
εμπορία ανθρώπων.  

Πέραν όμως από τις ακριβείς συνθήκες 
που διαπράχθηκε το έγκλημα με την ανήλι-
κη, είναι συγκλονιστικά όσα έχει περιγράψει 
στους αστυνομικούς του τμήματος εμπο-
ρίας ανθρώπων της δίωξης οργανωμένου 
εγκλήματος της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 
Ακόμη και τα προβλήματα υγείας που αντι-
μετώπισε λόγω της έκθεσής της, τους κιν-
δύνους που είχε όταν βρέθηκε στον δρόμο 
και επέστρεψε στο σπίτι της μητέρας της 
φίλης της. Όπως επίσης και για το γεγονός 
ότι ο ένας συλληφθείς, με καταγωγή από τη 
Βουλγαρία, ζητούσε επίμονα να συνευρε-
θεί μαζί της, χωρίς τελικά να τα καταφέρει, 
επειδή η ανήλικη αντέδρασε.  

«Μου είπαν να με πάνε να δουλεύω 
στην οδό Γιαννιτσών και να δουλεύω εκεί. 
Είπαν ότι θα βγάλω πολλά λεφτά εκεί. Μου 
έλεγαν για ώρα πόσα χρήματα θα κερδίζω, 
ότι θα αγοράζω ό,τι θέλω και θα κάνω τη 
ζωή που μου αρέσει», ανέφερε η ανήλικη 
μεταφέροντας τον παράδεισο που της πα-
ρουσίαζαν ότι θα ζήσει.

Κώστας ΚαντούρηςΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από τους οίκους ανοχής 
στις «πιάτσες» της Γιαννιτσών 

ΣΥΓΚΛΟΝΊΖΕΊ 
Η ΊΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ 

17ΧΡΟΝΗΣ ΠΟΥ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ 
– ΠΟΊΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΊ 
ΤΊ ΔΊΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΊ 

ΑΡΧΕΣ
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«Δεν θα περάσω το κάγκελο. Πρέπει να 
σας πω ότι έχω καταγγείλει τη σύμβαση. 
Έχω αναστείλει τους αντιπροσώπους». Ο 
37χρονος αρνητής – πατέρας του μαθητή 
δημοτικού που κέρδισε δύο ημέρες δημο-
σιότητας την περασμένη εβδομάδα, μέσα 
στην αίθουσα του Αυτοφώρου, συμπερι-
φέρθηκε κάπως περίεργα. Άρχισε να μιλάει 
στο δικαστήριο για συμβάσεις και αναστολή 
αντιπροσώπων. Την προηγούμενη ημέρα 
είχε γίνει κάτι πιο περίεργο. Μοίραζε πρόστι-
μα, της τάξης των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ! 
Και μάλιστα όταν του επιβλήθηκε πρόστιμο 
300 ευρώ επειδή δεν φορούσε μάσκα έξω 
από την αίθουσα του Αυτοφώρου είπε σο-
βαρά: «το δικό μου πρόστιμο ισχύει, αυτό 
είναι χαρτομάνδηλο. Για πέταμα». 

Μπορεί όλα τα παραπάνω να ακούγο-
νται κωμικά, όπως σημείωσε σε δηλώσεις 
του ο δικηγόρος Γιάννης Κωνσταντίνου και 
ανεξήγητα για τη μεγάλη πλειοψηφία που 
δεν γνωρίζει τί σημαίνει η αναστολή της 
αντιπροσώπευσης, ωστόσο ήδη εισαγγελι-
κές και διωκτικές αρχές εξετάζουν ότι μία 
μερίδα ανθρώπων που εύκολα πέφτουν 
θύματα συνωμοσιολογίας, πέφτουν παράλ-
ληλα και θύματα απάτης, δίνοντας χρήματα 
για διάφορες «ενέργειες άρσης της εμπιστο-
σύνης».  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Θεσ-
σαλονίκη έχει βρεθεί το επίκεντρο ομάδας 
προσώπων που υποστηρίζουν θέσεις πα-
ρόμοιες με τον 37χρονο αρνητή πατέρα 
και μάλιστα μοιράζουν πρόστιμα με βάση 
τιμοκατάλογο (καταγράφεται ως πίνακας 

χρεώσεων και ποινών), που κυκλοφορεί 
σε συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο. 
«Οποιαδήποτε πράξη που εκτελείται από 
τον θεματοφύλακα κατά των συμφερόντων 
του Κυρίου χωρίς την έγκριση του ή ρητής 
σύμβασης με τον ίδιο που θα του επιτρέπει 
την πράξη αυτή π.χ. κατάσχεση ή δέσμευση 
τραπεζικού λογαριασμού, και περιορισμοί 
στην χρηματοδότηση του», αναφέρει το… 
παράπτωμα  και επισύρει πρόστιμο από 1 
έως 30 εκατομμύρια ευρώ, ανά πράξη και 
ποινή φυλάκισης από 2 έως 10 έτη. Ο ποι-
νικός κώδικας ωχριά μπροστά στις ποινές 
αυτές, που γεμίζουν τέσσερις σελίδες.  

Ασφαλώς υποχρέωση κάθε συμμε-
τέχοντα στην εκστρατεία αναστολής των 
αντιπροσώπων, πράξη που κοινοποιεί-
ται σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Βουλή, 
πρωθυπουργό, παντού, είναι να προσθέσει 
και τον όβολόν του. Αρχικά είναι 23 ευρώ, 
όπως αναφέρεται στην κατάσταση οδηγιών 
και αφορά έξοδα δικαστικών επιμελητών, 
όπως αναφέρουν και στη συνέχεια το μέλ-
λον προδιαγράφεται άγνωστο. Βέβαια ανά 
πάσα στιγμή όσοι επικρίνουν τις ενέργειες 
της συγκεκριμένης ομάδας κινδυνεύουν να 
κατηγορηθούν για εσχάτη προδοσία και κα-
τασκοπεία.  

 
Οι μηνύσεις και οι παραγγελίες  
Μέλη παρόμοιων ομάδων το τελευ-

ταίο διάστημα έχουν βομβαρδίσει πολλά 
δικαστήρια της χώρας με προτυπωμένα 
έντυπα μηνύσεων για εσχάτη προδοσία και 
κατασκοπία σε βάρος διαφόρων δημοσίων 

λειτουργών, πολιτικών και ανώτερων δικα-
στών. Κύριο αντικείμενο αποτελεί η πανδη-
μία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.  

Στις Εισαγγελίες έχει αναπτυχθεί έντο-
νος προβληματισμός για τη σωρεία τέτοιων 
μηνύσεων κυρίως αρνητών σε βάρος εκ-
παιδευτικών και υγειονομικών. Οι Εισαγγε-
λείς σύμφωνα με το νόμο πρέπει αιτιολογη-
μένα αν θεωρούν ότι είναι στον αέρα να τη 
θέτουν στο αρχείο, αλλιώς να παραπέμπουν 
την υπόθεση στο ακροατήριο. Η διαδικασία 
κατάθεσης της μήνυσης σε κάποιες περι-
πτώσεις είχε παρατράγουδα, όπως η αυ-
τόφωρη σύλληψη διευθυντή σχολείου, σε 
άλλες οι διοικητές των νοσοκομείων της 
Θεσσαλονίκης περίμεναν μήπως κινηθεί και 
σε βάρος τους η αυτόφωρη διαδικασία μετά 
τις μηνύσεις αρνητών υγειονομικών.  

Αυτός ήταν ο λόγος που ο αντεισαγγελέ-
ας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής σε 
παραγγελία του ζήτησε να εξετάζονται ακό-
μη και τα ενδεχόμενα τέλεσης αδικημάτων 
από την πλευρά των αρνητών που μηνύουν 
εκπαιδευτικούς, επειδή τήρησαν τις κυ-
βερνητικές αποφάσεις για υποχρέωση των 
μαθητών να υποβάλλονται σε self test και 
να φορούν μάσκες. Μάλιστα, μετά τη συγκε-
κριμένη παραγγελία, ο προϊστάμενος της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος με παραγ-
γελία του στην αστυνομία, σε συνέχεια της 
παραγγελίας Ζαχαρή, ζήτησε να εξετάζεται 
από τις διωκτικές αρχές  και το ενδεχόμενο 
τήρησης της αυτόφωρης διαδικασίας σε βά-
ρος των αρνητών μηνυτών.  

Το βέβαιο είναι ότι ο αρνητής πατέρας 
δεν πέρασε πράγματι το κάγκελο, που οδη-
γούσε στο εδώλιο του κατηγορούμενου του 
Αυτοφώρου, για διατάραξη λειτουργίας δη-
μόσιας υπηρεσίας και έργω εξύβριση. Άλ-
λωστε είπε ότι δεν έχει αρμοδιότητα στον 
εαυτό του το δικαστικό σύστημα, μετά την 
αναστολή των αντιπροσώπων… Το δικα-
στήριο πάντως του επέβαλε, ερήμην, την 
ποινή των 15 μηνών φυλάκισης, με τριετή 
αναστολή.  

Κώστας Καντούρης ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Εισαγγελία 
σε κλοιό συνωμοσιολογίας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΊΖΕΊ 
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΏΝ 

ΜΗΝΥΣΕΏΝ 
ΑΡΝΗΤΏΝ – Η 

«ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΊΠΡΟΣΏΠΕΥΣΗΣ» 

ΚΑΊ Η ΕΡΕΥΝΑ
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Τον αποκαλούν “βασιλιά 
της Τούζλας” και όχι άδικα 
αφού, μέσα σε λιγότερο 

από τρεις δεκαετίες κατάφερε να 
μεταμορφώσει έναν μικρό παραλια-
κό προσφυγικό οικισμό του δυτικού 
άκρου της Καβάλας, σε θέρετρο 
παγκόσμιας εμβέλειας. 

Ο Νίκος Κουρτίδης, από το 1996 
έχει χτίσει περισσότερα από 1300 
σπίτια στην παραλία Οφρυνίου, ενώ 
το νέο του project περιλαμβάνει την 
κατασκευή «πεντάστερων» ξενοδο-
χείων, village με κτήρια πολυτελούς 
διαμονής και διαμορφωμένους εξω-
τερικούς χώρους με έντονο οικολογι-
κό ...χαρακτήρα.    

Ο Σερραίος επιχειρηματίας είναι 
ο ορισμός του αυτοδημιούργητου 
ανθρώπου και σήμερα αποτελεί μια 
από τις ηγετικές παρουσίες του real 
estate στην Βόρεια Ελλάδα. Ο όμιλος 
εταιρειών Kourtidis Group έχει ενεργό 
ρόλο και στο τουριστικό επιχειρείν, με 
την ενοικίαση και πώληση πολυτε-
λών κατοικιών στις παραθαλάσσιες 
και τις πανοραμικές περιοχές στα δυ-
τικά του δήμου Παγγαίου Καβάλας 
και περιλαμβάνει την κατασκευαστική 
εταιρεία Οiko Kourtidis, έξι γραφεία 
της παγκόσμιας εταιρείας real estate 
“Remax Choice” στην Βόρεια Ελλάδα, 
ενώ απασχολεί περισσότερα από 250 
άτομα προσωπικό.

Μιλώντας στην «Καρφίτσα» ο Νί-
κος Κουρτίδης αποκαλύπτει τα νέα 
επενδυτικά του σχέδια, εξιστορεί την 
επαγγελματική του διαδρομή και εξη-

«Ο ΑΎΤΟΔΗΜΙΟΎΡΓΗΤΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΎ «ΕΧΤΙΣΕ» 
ΕΝΑΝ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΕΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

«Η ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι «ζωντανή» δια-
φήμιση της δουλειάς μας».
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γεί πως όλα ξεκίνησαν από την αγάπη για τον τόπο του 
και την βαθιά του πίστη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής του.

«Γεννήθηκα στις Σέρρες και μεγάλωσα στο χωριό Πα-
λαιοκώμη. Από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι τον εαυτό 
μου να δουλεύει. Στα 19 μου έτη,  πήγα στην Θεσσαλο-
νίκη και έγινα οδηγός σε δικό μου ταξί. Έμεινα μετά βίας 
τρία χρόνια στην συμπρωτεύουσα. Παρόλο που είναι μία 
μεγαλούπολη, εμένα με έπνιγε. Ζήτησα από τον πατέρα 
μου να μου επιτρέψει να γυρίσω στο χωριό και αυτός νό-
μιζε ότι κάτι είχε συμβεί. Αδυνατούσε να κατανοήσει ότι 
δεν άντεχα την ζωή στην πόλη και προτιμούσα να γυρίσω 
στη γενέτειρα μου».

Με την στήριξη του πατέρα του, το 1992, ο 23χρονος 
τότε Νίκος Κουρτίδης, πούλησε το ταξί και αγόρασε μία 
επιχείρηση δομικών υλικών στην παραλία Οφρυνίου, στη 
Τούζλα όπως λεγόταν τότε η περιοχή.

 «Μετά από λίγα χρόνια στο κατάστημα, κατάλαβα την 
ανάγκη του κόσμου να αποκτήσει κάτι δικό του σ’ αυτόν 
τον ευλογημένο τόπο. Έτσι, από το 1996 άρχισα να ασχο-
λούμαι και με αγοραπωλησίες οικοπέδων. Αγόραζα ένα 
μεγάλο κομμάτι γης και το πουλούσα σε μικρά οικόπε-
δα».

Σταδιακά, το ανήσυχο πνεύμα του Σερραίου επιχει-
ρηματία είχε οργανώσει όλο τον μηχανισμό, ώστε να 
μπορούν εξειδικευμένα συνεργεία να χτίζουν σπίτια 
στους πελάτες που αγόραζαν τα οικόπεδα τα οποία που-
λούσε. «Αναλαμβάναμε από το πρώτο στάδιο μέχρι το 
τελικό. Βγάζαμε την οικοδομική άδεια, τελειώσαμε την 
κατασκευή και προχωρούσαμε ακόμη και στην ασφαλτό-
στρωση των δρόμων. Ο πελάτης απλώς ζητούσε κι εμείς 
του παραδίδαμε κάτι ολοκληρωμένο, χωρίς εκκρεμότη-
τες».

Ο κ. Κουρτίδης επένδυσε στον τόπο του και «έκτισε» 
έναν ολόκληρο τουριστικό προορισμό. Το κλειδί για την 
επιτυχία του εγχειρήματος ήταν, όπως λέει, το γεγονός 
ότι παράλληλα με τα σπίτια «έχτισε» και σχέσεις βαθιάς 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες του.

 «Οι άνθρωποι θέλουν να ακουμπούν τις ανάγκες 
τους στους ειδικούς, αν νιώσουν εμπιστοσύνη. Αυτήν την 
εμπιστοσύνη την κερδίσαμε. Από την δεκαετία του ’90 
ακόμη οργανώσαμε το “after sales service”, διότι μεγάλο 
μέρος των πελατών μας ήταν Έλληνες του εξωτερικού 
(από την Γερμανία, το Βέλγιο, τη Σουηδία κ.α.). Αντιλαμ-
βάνεστε ότι οι ανάγκες ενός σπιτιού πρέπει να καλύπτο-
νται ακόμη κι όταν ο ιδιοκτήτης του είναι μακριά. Αυτό το 
κενό το καλύπταμε εμείς. Την υπηρεσία αυτή, την εξελί-
ξαμε και σήμερα αποτελεί τη ναυαρχίδα των επιχειρήσε-
ών μας».

Το 50% των πελατών του Ομίλου Κουρτίδη είναι κά-
τοικοι εξωτερικού, άνθρωποι από τα γειτονικά Βαλκάνια 
έως την μακρινή Αυστραλία. Έτσι, ο όμιλος σχεδίασε προ-
γράμματα με εγγυημένο εισόδημα 6%, που επιτρέπουν 
στον επενδυτή να διαχειρίζεται ο ίδιος το ακίνητό του, 
τους 6 μήνες του χρόνου. Την επιτυχία των προγραμμά-
των αυτών, ο Ν. Κουρτίδης την πιστώνει στη συνέταιρο 
του, Κωνσταντίνα Δημητρόβα. «Με την Κωνσταντίνα 
συνεργαζόμαστε από το 2012. Κάθε νέα μέρα που ξημε-
ρώνει, μου επιβεβαιώνει πόσο ικανή είναι στη δουλειά 
της. Έχει αναλάβει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου το κομμάτι του 

εξωτερικού και της υποδοχής των επενδυτών με εκπλη-
κτικά αποτελέσματα».

Η μεγάλη ύφεση που προκάλεσε η οικονομική κρίση 
όχι μόνο δεν πτόησε τον επιχειρηματία αλλά έγινε αιτία 
να επεκτείνει τις δραστηριότητές του Ομίλου του. Πήρε 
την αντιπροσωπεία της πολυεθνικής εταιρείας Re/max 
και μαζί με την συνέταιρο του κατάφεραν να απογειώ-
σουν τις αγοραπωλησίες ακινήτων σε μια περιοχή που 
εκτείνεται από το Οφρύνιο μέχρι την Θάσο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι μεταξύ των 70 γραφείων της Re/max στην 
Ελλάδα, η Remax choice του κ. Κουρτίδη  τα τελευταία 
πέντε χρόνια είναι πανελλαδικά τρίτη σε τζίρο ακολου-
θώντας την Γλυφάδα και το Κολωνάκι! 

¨ Eκείνη την περίοδο εγώ και συνεταίρος μου πη-
γαίναμε συνέχεια στο εξωτερικό, δεν καθόμασταν να 
περιμένουμε στην Ελλάδα . Πήραμε μέρος στις διεθνείς 
εκθέσεις 25 χωρών. Αναζητήσαμε πελάτες στο εξωτερι-
κό και κάναμε γνωστή την περιοχή μας διεθνώς. Ήμουν 
βέβαιος ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας 
γιατί το Οφρύνιο είναι ευλογημένο με πολλές ομορφιές 
και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολο-
γικό χώρο της Αμφίπολης και τον Τύμβο Καστά».     

  Η υπογραφή Κουρτίδης έχει μπει σε χιλιάδες σπί-
τια της Παραλίας Οφρυνίου και των γύρω περιοχών, ενώ 
εκατοντάδες άλλα είναι υπό κατασκευή αυτήν την πε-
ρίοδο. Δημιούργησε δεκάδες οικισμούς που δίνουν την 
δυνατότητα για εποχική αλλά μόνιμη κατοικία. Ο κάθε 
οικισμός είναι διαφορετικής φιλοσοφίας αλλά με κοινό 
παρονομαστή το value for money, δηλαδή, ποιοτικά ακί-
νητα σε προσιτές τιμές. 

«Ποτέ δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα της 
δουλειάς μας. Η κατασκευή πρέπει πάντα να είναι τέλεια. 
Τιμούμε τα λεφτά που μας δίνει ο πελάτης και αυτό το 
εισπράττει, γι’ αυτό καταφέρνουμε να συνεχίζουμε σε 
τέτοιους ρυθμούς. Η ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των 
πελατών μας είναι «ζωντανή» διαφήμιση της δουλειάς 
μας. Μας συστήνουν σε συγγενείς και φίλους τους».

Τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας Kourtidis 
group, διαδέχονται το ένα το άλλο. Το αμέσως επόμενο 
διάστημα, ο Νίκος Κουρτίδης θα ανακοινώσει λεπτομέ-
ρειες για την νέα μεγάλη επένδυση του Ομίλου στην πα-
ραλία Οφρυνίου, ύψους 50 εκατομμυρίων Ευρώ.

 
«Το όραμα των ανθρώπων του ομίλου σύντομα θα 

αρχίσει να υλοποιείται και αναμένεται να αναβαθμί-
σει την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για το Alexandrou 
Chora, ένα μεγαλεπήβολο πρότζεκτ, όπου μία έκταση 
175.000τ.μ., θα μεταμορφωθεί σε ένα ονειρικό τουριστι-
κό θέρετρο. Θα περιλαμβάνει το Alexander Resort,  ξενο-
δοχειακή μονάδα 5 αστέρων με όλες τις σύγχρονες υπο-
δομές, το Alexander Village, έναν πολυτελέστατο οικισμό 
με καταστήματα, χώρους αναψυχής, πλατείες, εκκλησία, 
παραμυθένιους κήπους και ένα μεγάλο θεματικό πάρκο, 
κατασκευασμένο στα πρότυπα αντίστοιχων κορυφαίων 
πάρκων ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, θα «τρέξου-
με» μια μεγάλη καμπάνια στο εξωτερικό για να διαφημί-
σουμε την περιοχή μας.   Ο “αέρας ανάπτυξης” που έφερε 
ο όμιλος εταιρειών Κουρτίδη στην Παραλία Οφρυνίου και 
στις γύρω περιοχές, θα γίνει αισθητός παντού».

«Ο ΑΎΤΟΔΗΜΙΟΎΡΓΗΤΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΎ «ΕΧΤΙΣΕ» 
ΕΝΑΝ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙ∆ΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 
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Τα 56α Δημήτρια σίγουρα θα φέρουν αρκετές «ανάσες» 
στους κατοίκους της πόλης. 

Οι πρωτοβουλίες φοιτητών όπως του ΑΠΘ στις καινοτό-
μες ιδέες όπως της κατασκευής πρωτότυπων πυραύλων και 

drones που εντυπωσίασαν ακόμη και τον πρωθυπουργό. 

Τα σχέδια για τη Δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη. Μεγαλε-
πήβολα και κοστοβόρα. 

 Η επιστροφή των δημοτικών συμβούλων και πάλι στα 
έδρανα. Μετά από αρκετούς μήνες, επιτέλους, μία κανονι-

κότητα. Τόσο για το πώς θα γίνονται οι συνεδριάσεις, όσο και 
για το ρεπορτάζ της πόλης.

Μας εκπλήσσει ευχάριστα η ενεργοποίηση των ερευ-
νητικών προγραμμάτων του ΑΠΘ που ακόμη και μέσα στην 

πανδημία λειτούργησαν για την εφεύρεση και τη δημιουργία 
σημαντικών project.

Η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Η εικόνα με τον 
κόσμο να επιστρέφει στις κερκίδες έστω στις πρώτες αγωνι-

στικές αν μη τι άλλο ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν.

Οι φοιτητές ήρθαν ξανά στην πόλη μας και τη ζωντάνε-
ψαν 

Χειμωνιάζει και απολαμβάνουμε τον τέλειο cappuccino από το 
Bruno στην Καρόλου Ντηλ!

Η ομοφοβική επίθεση που σημειώθηκε μετά το τέλος της 
πορείας Υπηρηφάνειας στο κέντρο το προηγούμενο Σάββατο 
(25/09) και τα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης θυμίζουν ότι 
αν και κάποιοι ναζιστές μπήκαν φυλακή, δεν έχουμε ξεμπερ-
δέψει με τους ακροδεξιούς ακόμη. Οι «φωλιές» του φασισμού 
πρέπει επιτέλους να καταστραφούν.

Το «ράβε ξήλωνε» των εργασιών στην Λεωφόρο Μεγ. Αλε-
ξάνδρου. Αφού «καταφέραμε» να προκαλέσουμε μποτιλιά-
ρισμα στην παραλιακή, μας αξίζουν «συγχαρητήρια!».

Αυτοί οι χάκερς. Τόσος καιρός και ακόμη να λειτουργήσει 
πλήρως το μηχανογραφικό σύστημα του δήμου Θεσσαλο-
νίκης. 

Προβληματισμός από την αύξηση των κρουσμάτων και των 
νοσηλειών στη Θεσσαλονίκη. Κι ακόμη είναι Σεπτέμβρης...

Η επανάληψη του σκηνικού του περυσινού Νοεμβρίου με 
την εκτόξευση των κρουσμάτων κορονοϊού που γέμισαν τις 
εντατικές στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που αποδεικνύ-
ει ότι δε μαθαίνουμε από τις συνέπειες ακόμη και αν είναι 
καταστροφικές.

Τα έργα που γίνονται σε πολλούς κεντρικούς δρόμους και πεζο-
δρόμια της πόλης που δημιουργούν ατέλειωτες ουρές, κίνηση 
και εκνευρισμό σε οδηγούς και πεζούς που προσπαθήσουν μά-
ταια έστω μια χαραμάδα δρόμου για να αλλάξουν πεζοδρόμιο.

Τα επεισόδια στην Σταυρούπολη ανέδειξαν πως τα ακροδεξιά 
στοιχεία εκκολάπτονται και μεταξύ των μαθητών. Πολύ ανησυ-
χητικό για το μέλλον της κοινωνίας, να καλλιεργείται το μίσος 
στους νέους.

Tο μίνι λοκντάουν μας έκοψε τα Σαββατόβραδα και το άνοιγ-
μα της clubaras μας Casper που όλοι περιμέναμε να βγούμε! 

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας
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Το παρκάρισμα στον κύριο ή στην κυρία που κλείνει είσοδο/έξοδο παιδι-
κής χαράς, η οποία ταυτόχρονα χρησιμεύει και ως ράμπα για αναπηρικά 
αμαξίδια, καθώς και μισή στάση ΟΑΣΘ. Ντροπή…
Βασιλική Κ. 

Σπασμένα πλακάκια, και νερά από το Γ Σώμα Στρατού 
που ποτίζει το γκαζόν. Προσθέστε και ακαθαρσίες από 
σκυλάκια των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν μπαίνουν στον 
κόπο να τα μαζέψουν, ή από αδέσποτα τα οποία ο Δήμος 
δεν φροντίζει. Τι θα κάνει ένας άνθρωπος με προβλήματα 
όρασης ή κάποιος σε αναπηρικό αμαξίδιο;
Θεοδώρα Σ.

Τι θα γίνει με τα ογκώδη αντικείμενα επιτέλους στην Επανομή, δήμαρχε; Ο χώρος έχει μεταμορφωθεί σε χωματερή…
Κωνσταντίνος Ζ. 

Ο δήμαρχος και γενικότερα η διοίκηση 
του δήμου περπατούν στα δρομάκια 

της Νεάπολης; Γίνεται ένας χαμός από 
παράνομα παρκαρισμένα οχήματα, αυ-
τοκίνητα και δίκυκλα. Πρέπει να βρουν 

επιτέλους μια λύση.  
Ζήσης Β.

Στείλτε τη φωτογραφία και το σχόλιό σας σε οποιονδήποτε δήμο 
του Νομού Θεσσαλονίκης κι αν βρίσκεστε στο Viber 6948 495809
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
Αιγαίου

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Λεωφόρος Στρατού 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
Επανομή  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ



18 02.10.2021

Με «όπλο» το όνομα

Εστελνε μηνύματα στους αρνητές 
μέσα από το θάλαμο νοσηλεία

Οσο για τον Κώστα Γιουτίκα μετά από την επι-
τυχημένη θητεία του σε αντιπεριφέρειες το σκέ-
φτεται σοβαρά για να κατέλθει στην δύσκολη Β’ 
Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πάντα και η επιλογή της 
μετάβασής του στο Δήμο Δέλτα εκεί όπου η οικο-
γένειά του έχει προϊστορία. Θυμίζουμε ότι ο αεί-
μνηστος Νίκος Γιουτίκας πατέρας του σημερινού 
αντιπεριφερειάρχη ανάπτυξης και περιβάλλοντος 
Κ. Μακεδονίας, υπήρξε δήμαρχος Αξιού και μετέ-
πειτα δήμαρχος Δέλτα. Χαμηλών τόνων, ευφυής 
και εργατικός ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης εί-
ναι βέβαιο ότι θα ζυγίσει πολύ καλά τις επιλογές 
του. 

Ανεμβολίαστος δημοτικός σύμβουλος του 
δήμου Καλαμαριάς (και με δραστηριότητα στα 
αθλητικά δρώμενα του ΜΓΣ Απόλλωνα) νόσησε 
από κορονοϊό και μάλιστα χρειάστηκε να νοση-
λευτεί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης 
του, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το αξιοση-
μείωτο είναι πως μέσα από το θάλαμο νοσηλείας 
έκανε έκκληση προς όλους να πάνε να εμβολια-
στούν για να προλάβουν να μη ζήσουν ότι περνάει 
ο ίδιος αυτό το διάστημα.  

karfitsomata
Τα λαμπερά ονόματα της Θεσσαλονίκης 

Οι … πολύφερνοι γαμπροί 
- αντιπεριφερειάρχες

Η περίπτωση Ασλανίδη

Ο «ήρωας» του Euro 
Άγγελος εκπαιδεύτηκε

Παλαιότερα ήταν της μόδας τα λαμπερά ονόματα που 
προσέγγιζαν τα επιτελεία των κομμάτων προκειμένου να 
προσελκύσουν τους ψηφοφόρους. Στην περίοδο της κρί-
σης, πρόσκαιρα η προσπάθεια περιορίστηκε, αλλά αρχής 
γενομένης της εκλογικής διαδικασίας του 2019, τα «λα-
μπερά» ονόματα επανέρχονται στο προσκήνιο. Πέρα από 
προβεβλημένους πρώην αθλητές, ή καλλιτέχνες, μην 
αποκλείετε να δούμε ακόμη και … influencers στα ψηφο-
δέλτια των κομμάτων, είτε ακόμη και των παρατάξεων 
στις περιφερειακές ή αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Φαίνεται ότι η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, συγκεντρώνει τους καλύτερους «γα-
μπρούς» για τη μετάβασή τους στην κεντρική πολιτική 
σκηνή. Για δυο λόγους: Πρώτο δε χρειάζονται ιδιαίτερη 
προετοιμασία, διότι έχουν ήδη έτοιμο τον όποιο μηχανι-
σμό τους από τις τελευταίες περιφερειακές εκλογές όπου 
κατήγαγαν σπουδαίες επιδόσεις. Δεύτερο, συγκεντρώ-
νουν μια δεξαμενή ψηφοφόρων η οποία κατά κανόνα 
είναι σταθερή: Δεν αλλάζει εύκολα ειδικά στο Νομό Θεσ-
σαλονίκης. Κρατήστε τρία Κώστας Γιουτίκας, Δημήτρης 
Ασλανίδης, Άγγελος Χαριστέας. Ετσι όπως κατά σειρά 
εκλέχτηκαν ως 2ος, 3ος και 4ος αντιστοίχως μετά την 
αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλο-
νίκης Βούλα Πατουλίδου. 

Ο Αγγελος Χαριστέας πάντως, έχει πάρει πολύ στα 
σοβαρά το ρόλο του στην αντιπεριφέρεια ψηφιακής δι-
ακυβέρνησης, με συγκροτημένο γραφείο και συνεργάτες 
«γιάπηδες» που γνωρίζουν το αντικείμενο. Και προτού 
προχωρήσει περαιτέρω θέλει να αφήσει ένα δικό του 
στίγμα στην Περιφέρεια Κ. Μ. Ηδη προετοιμάζεται για 
το Beyond Thessaloniki Innovation Capital την διεθνής 
έκθεση καινοτομίας στις 14-16 Οκτωβρίου. Το θετικό για 
εκείνον είναι πως από την εποχή που ακόμη αγωνιζόταν 
στα γήπεδα μέχρι σήμερα που πολιτεύεται, έχει εξελιχθεί 
και εκπαιδευτεί σημαντικά. 

Ο Δημήτρης Ασλανίδης είναι ο νεότερος αλλά φάνηκε 
από τις εκλογές της Περιφέρειας, ότι συγκεντρώνει δυ-
ναμική ιδιαίτερα στις δυτικές συνοικίες της πόλης, εκεί 
όπου δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Αρχικά φε-
ρόταν αποφασισμένος να διεκδικήσει τη δημαρχία του Π. 
Μελά σε μια περιοχή όπου αναμένεται να μεταμορφωθεί 
λόγω της ανάπλασης στο στρατόπεδο Π. Μελά, αλλά και 
της επέκτασης του Μετρό δυνητικά. Ωστόσο, εκεί ο δήμος 
ήδη συγκεντρώνει πληθώρα υποψηφίων προερχόμενων 
από την κεντροδεξιά. Ο Δημήτρης Ασλανίδης φέρεται να 
έχει προσεγγιστεί από κομματικά στελέχη για να μεταβεί 
όχι στην Β’ αλλά στην Α’ Θεσσαλονίκης. 
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Ετοιμάζονται να … συμπεθεριά-
σουν Βούλα και Κλεάνθης 

Τις «καραμπόλες» περιμένουν οι 
αντιδήμαρχοι

 Σαν θέλει ο πεθερός και η πεθερά… Σχέδια για 
να… παντρέψουν τα παιδιά τους φαίνεται πως κά-
νουν η Βούλα Πατουλίδου και ο Κλεάνθης Μαν-
δαλιανός. Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης 
αποκάλεσε σε πρόσφατη εκδήλωση τον δήμαρχο 
Κορδελιού Ευόσμου «συμπέθερο» προσθέτοντας 
πως «θα παντρέψουμε τα παιδιά μας αλλά δεν το 
ξέρουν ακόμη»... Άλλωστε η κ. Πατουλίδου έχει 
γιο και ο κ. Μανδαλιανός κόρη. Βέβαια, το θέμα 
είναι σαν δεν θέλει η νύφη και ο γαμπρός γάμος 
δεν γίνεται!

Ζυμώσεις γίνο-
νται και στον κεντρι-
κό δήμο. Σε πολλά 
επίπεδα. Τόσο στη 
διοίκηση όσο και 
στην αντιπολίτευ-
ση. Για την διοίκηση 
έχουμε ξαναγράψει. 
Ο δήμαρχος φέρεται 
να ψάχνει τους κα-
ταλληλότερους για 
να «τρέξει» τα μεγάλα πρότζεκτς αλλά … Είτε δεν 
βρίσκει εκείνους που θέλει, είτε δεν εμπιστεύεται 
περισσότερους από όσους ήδη έχει ως στενό πυ-
ρήνα συνεργατών. Πάντως, αρκετοί αντιδήμαρχοι 
περιμένουν «καραμπόλες».

Ο Νυφούδης διάδοχος του Βούγια 

«Ζυμώνονται » στην αντιπολίτευση

Υποψήφιος πρόεδρος ΔΕΕΠ 
Α’ Θεσσαλονίκης ο Μητράκας

Στο Λιβάδι ο Βαρτζόπουλος

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Καλαμωτού ο Καράογλου

Άκουσε τους δασεργάτες ο Πάνας

Κουβέντα … συμμαθητών στον καφέ

Τον ίδιο ρόλο όμως προτίθεται να διαδραματίσει και 
ο άλλοτε συνεργάτης, φίλος και φυσικός διάδοχος του 
Σπύρου Βούγια, Νίκος Νυφούδης. Έμπειρος πολιτευτής 
είναι, ζυμώθηκε από μικρή ηλικία σε εκλογικές μάχες 
σε Πυλαία, Δ. Θεσσαλονίκης και κεντρική πολιτική σκη-
νή, όπου έχασε για ελάχιστα τη μάχη της εκλογής στη 
Β’ Θεσσαλονίκης, χρημάτισε για ένα μήνα βουλευτής 
μετά την παραίτηση της Κατερίνας Μάρκου και στις τε-
λευταίες αυτοδιοικητικές με την παράταξη του Σπύρου 
Βούγια εμφανιζόταν ως φυσική εξέλιξή της. Συζητήσεις 
και συναντήσεις είτε προς την κεντροδεξιά, είτε προς την 
κεντροαριστερά μπορεί να γίνονται, ωστόσο, ακόμη δεν 
έχει μιλήσει ή τουλάχιστο δεν έχει εκφραστεί δημοσίως 
για τις προθέσεις της η Εύα Καϊλή. Και ακόμη δε περισ-
σότερο, δεν έχουν γίνει οι εκλογές στο ΚΙΝΑΛ. Άλλο να 
μείνει η Φώφη, για παράδειγμα κι άλλο να έρθει ο Αν-
δρουλάκης… 

Ενδιαφέρον όμως 
παρουσιάζουν και οι 
συζητήσεις στην αντι-
πολίτευση. Την ευρύ-
τερη. Οι πληροφορίες 
θέλουν πάντως, στελέ-
χη της προηγούμενης 
διοίκησης Μπουτάρη 
να δραστηριοποιούνται 
στην κατεύθυνση να 
βρεθεί το πρόσωπο που 
θα ηγηθεί της συσπείρωσης της σοσιαλδημοκρατικής 
πτέρυγας. Ο Σπύρος Πέγκας είναι ένα από τα πρόσωπα 
που μετά από την … αγρανάπαυση μάλλον θέλει να επι-
στρέψει στα κοινά. 

Για ακόμη μια φορά δηλώνει «παρών» στο κάλεσμα 
της ΝΔ το γνωστό κομματικό στέλεχος Θεόδωρος Μητρά-
κας, ο οποίος στις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές θα 
είναι υποψήφιος πρόεδρος ΔΕΕΠ Α Θεσσαλονίκης. Ο κ. 
Μητράκας δηλώνει πως θα προσφέρει όλες του τις δυ-
νάμεις  στην προσπάθεια του σημερινού  Προέδρου του 
κόμματος και Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Όπως έχουμε πληροφορηθεί ο Θεόδωρος Μη-
τράκας έχει εξασφαλίσει τη στήριξη, πολλών και ιδιαιτέ-
ρως γνωστών Θεσσαλονικέων στελεχών του κόμματος.

Στο Λιβάδι βρέθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος μαζί 
με πολλούς συντοπίτες του και άκουσε τον τοπικό πρόε-
δρο  Πρόεδρο Δημήτρη Γουδήρα να αναλύει τα προβλή-
ματα της περιοχής. Ο βουλευτής της ΝΔ  έχει αποδέκτης 
την άρνησης για λατομείο μαρμάρου. Για τις ανεμογεν-
νήτριες, που δεν πρέπει, να χωροθετηθούν στην περιοχή. 
Ενώ ενημερώθηκε για το περιβαλλοντικό σχολείο, την 
πολιτική προστασία και την κινητοποίηση για την απο-
γραφή.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο χωριό Καλαμωτό 
βρέθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου, σε εκδήλωση τιμής 
για το έργο και την προσφορά του αείμνηστου Νίκου Κυ-
ριαζίδη, ο οποίος δημιούργησε το Μουσείο αυτό. Ο βου-
λευτής Β΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ τόνισε πως «χάρη στη 
μεθοδικότητα του Νίκου Κυριαζίδη στο Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας φιλοξενούνται σπουδαία ευρήματα όπως ο 
χαυλιόδοντας ενός θηλυκού μαμούθ του Νότου μήκους 
2,05 μέτρων, το σαγόνια μιας γιγαντιαίας ύαινας που 
έζησε πριν περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια, η κάτω γνά-
θος ενός γιγαντιαίου ελαφιού και άλλα. τα οποία εντοπί-
στηκαν στη γύρω περιοχή των Αρχαίων Καλινδοίων.

Συνάντηση με δασεργάτες  αγρότες και κτηνοτρό-
φους είχε στη Μεγάλη Παναγιά, Χαλκιδικής ο τοπικός 
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας. Ο βουλευτής 
άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που τους αφορούν, τα 
κατέγραψε και τους ενημέρωσε για τις κοινοβουλευτικές 
ενέργειες που θα πραγματοποιήσει. 

Πρωινό Καφε ήπιαν οι παλιοί συμμαθητές ο Δήμαρ-
χος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης και Υποψήφιος 
Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης. Οι 
δυο άντρες, επιβεβαίωσαν τις φιλικές τους σχέσεις, μοι-
ράστηκαν τους προβληματισμούς τους για τα τρέχοντα 
ζητήματα της επικαιρότητας και φυσικά αναφέρθηκαν 
στα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους δημότες, 
αφού τους ενώνει η αγάπη τους για το καλό της Καλα-
μαριάς. Παρά τις ανειλημμένες τους υποχρεώσεις ,υπο-
σχέθηκαν να τα ξαναπούνε σύντομα και πιο διεξοδικά...

karfitsomata
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Τριάντα τρία άτομα από χώρες 
της Ευρώπης βρέθηκαν το 
προηγούμενο διάστημα στη 

Θεσσαλονίκη και έμαθαν πώς να 
εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν 
τις διακρίσεις  συμμετέχοντας στο 
πρόγραμμα ανταλλαγής νέων με 
θέμα «L.OVE.D. - Love OVErcomes 
Discrimination» που χρηματοδο-
τήθηκε από το Ινστιτούτο Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης με πόρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω 
του προγράμματος Erasmus+ και 
διοργανώθηκε από το Thessaloniki 
Pride. 

Επίκεντρο του προγράμματος ήταν 
οι διακρίσεις και με ποιους τρόπους 
μπορούν να γίνουν αντιληπτές. «Πολ-
λές φορές δεν είναι εύκολο να δεις 
καθαρά μια διάκριση. Αυτό είναι το πιο 
ύπουλο στις μέρες μας. Μπορεί όλοι να 
λένε ότι τάσσονται υπέρ της ισότητας, 
αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν κατα-
λαβαίνουν ότι κάνουν διακρίσεις ή δεν 
νιώθουν την καταπίεση και τις δυσκο-
λίες που έχει υποστεί ένα άτομο. Οπότε 
το πρόγραμμα αυτό είχε στόχο οι νέοι να 
καταλαβαίνουν τις διακρίσεις και πώς 
να αντιδρούν και να στηρίζουν έναν 
παθόντα», σημειώνει ο Εκπρόσωπος 
του Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπε-
ρηφάνειας Θεσσαλονίκης, Απόστολος 
Καραμπαΐρης.

Αν και το θέμα των διακρίσεων 
και της καταπολέμησης τους είναι ένα 
μεγάλο ζήτημα που δεν μπορεί να 
εξαντληθεί μέσα σε μια εβδομάδα, ο 
Απ.Καραμπαΐρης εξηγεί ότι οι συνέρ-
γειες και οι εμπειρίες μέσα από το πρό-

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΎΡΏΠΗ ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΏΝ

«Το Thessaloniki Pride πραγματοποιεί 
ανάλογες δράσεις, γιατί θέλει να δη-
μιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους, 
ειδικά για εκείνους που έχουν λιγότε-
ρες, όπως τα τρανς άτομα»
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γραμμα αυτό μένουν στο μυαλό των νέων και σίγουρα κάθε 
ένα τέτοιο πρότζεκτ είναι μια αφορμή για να ακολουθήσουν 
και άλλες συμπράξεις.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το πρόγραμμα επιλέχθη-
κε να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της εβδομάδας 
του φετινού Pride, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα, δίνοντας το παρόν στην μεγαλύτε-
ρη γιορτή ορατότητας της LGBTQIA κοινότητας που γίνεται 
στην πόλη. «Το Thessaloniki Pride πραγματοποιεί ανάλο-
γες δράσεις, γιατί θέλει να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους 
νέους, ειδικά για εκείνους που έχουν λιγότερες, όπως τα 
τρανς άτομα», τονίζει ο Εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Αύξηση ενσυναίσθησης και συμπερίληψης 
Το πρόγραμμα δεν αφορούσε μόνο  LGBTQIA άτομα, 

αλλά και πρόσφυγες, μετανάστες. «Είχαμε και ετεροφυλό-
φιλα άτομα και ήταν πολύ όμορφο να βλέπεις τόσο διαφο-
ρετικά άτομα να συνυπάρχουν ειρηνικά και αρμονικά μετα-
ξύ τους. Να συνεργάζονται και να ανταλλάζουν απόψεις και 
εμπειρίες. Μέσα στους στόχους του προγράμματος ήταν η 
αύξηση της ενσυναίσθησης και της εκμάθησης τρόπων για 
να πετύχουν την συμπερίληψη και νομίζω το καταφέρα-
με», περιγράφει ο εκπαιδευτής του προγράμματος Νέμανια 
Κουζμάνοβιτς. Ο ίδιος μάλιστα υπογραμμίζει ότι η Θεσσα-
λονίκη είναι  μια φιλική πόλη για ένα τέτοιο πρότζεκτ.  

 Μέσα από τα «μάτια» των νέων

‘Εμιλι, 26 ετών, Δανία 
«Ήταν μια υπέροχη ευκαιρία να γνωρίσουμε άτομα από 

άλλες χώρες. Προέρχομαι από μια χώρα της Βόρειας Ευ-
ρώπης και η επαφή με άτομα από πιο νότιες περιοχές της 
ΕΕ ήταν σημαντική για να έρθω πιο κοντά με διαφορετικές 
κουλτούρες και έναν άλλον τρόπο ζωής, μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα».

 Κατερίνα, 23 ετών, Κροατία 

«Φεύγω από την Θεσσαλονίκη έχοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Η οργάνωση του προγράμματος και η φιλοξε-
νία ήταν εξαιρετικές. Το πρόγραμμα ήταν πολύ ενδιαφέρον 
και όλοι είχαμε πολύ διάθεση να μοιραστούμε γνώσεις και 
εμπειρίες».

Νέμανια, 19 ετών, Σερβία
«Είχα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και πριν από το πρό-

γραμμα όμως μέσα από το workshop απέκτησα μια ολο-
κληρωμένη οπτική. Είδαμε μια γιορτινή Θεσσαλονίκη μέσα 
από το Pride.

Το workshop ήταν πολύ βοηθητικό. Είδα μια τελείως 
διαφορετική κουλτούρα στην Ελλάδα από αυτήν που υπάρ-
χει στη Σερβία και ειδικά στην νότια πλευρά της χώρας μου, 
όπου δεν είναι φιλική με άτομα της LGBTQIA κοινότητας. Για 
εμένα αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν το πρώτο μου πρότζε-
κτ και νιώθω πως ένα από τα όνειρα μου πραγματοποιήθη-
κε. Η εμπειρία και η ενέργεια που έλαβα είναι φανταστική».

 Τσαμπίκα, 19 ετών, Ελλάδα
«Για εμένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί ήταν το 

πρώτο μου πρότζεκτ στο Erasmus. Έμαθα πολλά πράγματα 

για άλλες κουλτούρες που με εντυπωσίασαν. 
Έχω πάρει πολλές γνώσεις, σε πολλά επίπεδα. Όπως για 

παράδειγμα ότι στην Κροατία υπάρχει άλλο καθεστώς στα 
Πανεπιστήμια από ότι στην Ελλάδα. Μέσα από τις εμπειρίες 
των νέων από άλλες χώρες συγκρίνεις και μαθαίνεις πως 
λειτουργούν τα πράγματα και εκτός συνόρων».

Παναγιώτα, 20 ετών, Ελλάδα
«Γνώρισα ξεχωριστά όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και 

μέσα από εκείνα ‘’ταξίδεψα’’ σε κόσμους και κουλτούρες, 
τις οποίες δεν θα είχα την ευκαιρία να τις μάθω αν δεν συμ-
μετείχα στο πρότζεκτ αυτό. Κάτι σημαντικό που έμαθα είναι 
ότι παρότι η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη σε άλλες χώρες 
αποδέχονται πιο εύκολα τα τρανς άτομα και μπορούν να κά-
νουν δωρεάν την φυλομετάβαση, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει 
στη χώρα μας».

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΎΡΏΠΗ ΚΑΤΑ ΤΏΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΏΝ
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Ο Παύλος Παυλίδης live 
στη Θεσσαλονίκη

TISFF -Thessaloniki Inter-
national Short Film Festival

«Κλάμα βγήκε από 
τον Παράδεισο» των 

Μιχάλη Ρέππα & Θανάση 
Παπαθανασίου

1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου 

Θερμαϊκού

Super Kikii «Όλα είναι 
κωμωδία» στο WE

Open Jazz Festival

Mετά από μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή περιοδεία 
που άνοιξε με την ξεχωριστή sold out εμφάνιση 
του στο Ηρώδειο αλλά και την κυκλοφορία του 
single «Άννα», ο Παύλος Παυλίδης και η νέα 
του ομάδα μουσικών, επιστρέφουν στην Θεσ-
σαλονίκη, στο ανοιχτό θέατρο Συκεών «Μάνος 
Κατράκης», για ένα μοναδικό live, την Κυριακή 
3 Οκτωβρίου. Τραγούδια από όλη τη δισκογρα-
φία του Παύλου Παυλίδη, επαναπροσεγγίζονται 
με διάθεση πειραματισμού, αποκτώντας μια νέα, 
φρέσκια εικόνα και μια καινούρια δυναμική. Πα-
ράλληλα, θα παρουσιαστεί νέο υλικό, από τον 
επερχόμενο δίσκο του.

Το TiSFF, το διεθνές ραντεβού δημιουργών ται-
νιών μικρού μήκους επιστρέφει, για 15η χρονιά 
στη Θεσσαλονίκη. Το TiSSF (www.tisff.eu) δημι-
ουργήθηκε και διοργανώνεται από τον Γιάννη 
Ζαχόπουλο και είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που 
στόχο έχει την προβολή και προώθηση πρωτο-
ποριακών ιδεών και τάσεων, όπως αυτές απο-
τυπώνονται στις δουλειές νέων δημιουργών 
του κινηματογράφου, οι οποίοι σε μικρής διάρ-
κειας ταινίες, συμπυκνώνουν και καταγράφουν 
την πορεία του πλανήτη σε επίπεδο κοινωνικό, 
πολιτικό, ερωτικό, ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και διαπροσωπικών σχέσεων. 101 ξενόγλωσ-
σες και 23 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, 
που θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε 
είτε διαδικτυακά, είτε από την προβλήτα 1, του 
Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, από τις 4 εώς τις 20 
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των 56ων Δημητρίων.

Το «Κλάμα Βγηκε από τον Παράδεισο» 
ξαναζωντανεύει από τις 8 Οκτωβρίου 
και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο 
Metropolitan Urban Theater. Η 3ple 
Threat Productions παρουσιάζει την 
πρώτη της ολοκληρωμένη μουσικο-
θεατρική παράσταση στην Θεσσαλο-
νίκη, ανεβάζοντας για πρώτη φορά το 
σατιρικό κείμενο των Μιχάλη Ρέππα 
και Θανάση Παπαθανασίου στο θέατρο, 
ένα κείμενο που έχει αγαπηθεί όσο λίγα 
στην πάροδο του χρόνου. Η υπόθεση 
αφορά την σύγκρουση δύο οικογενειών, 
της πάμπτωχης οικογένειας Μπισμπίκη 
και της βαθύπλουτης οικογένειας Δε-
λαφράγκα, με αφορμή το ναυάγιο του 
πλοίου Τζέλα Δέλτα, η οποία φέρνει στο 
φως παλιές ιστορίες και κρυμμένα μυ-
στικά. 

Πέντε ομάδες έχουν την ευκαιρία να δια-
γωνιστούν και να διεκδικήσουν τα βρα-
βεία του 1ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θερμαϊκού, από 
την Τρίτη 5 έως και τη Δευτέρα 11 Οκτω-
βρίου 2021, στο αμφιθέατρο ΚΑΠΠΑ 
2000, Παραλία Περαίας. Μια συνδιορ-
γάνωση της Θεατρικής Ομάδας «Φύρ-
δην Μίγδην» Συλλόγου Προσφύγων 
Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας, της 
Αντιδημαρχίας Τουρισμού, Αθλητισμού, 
Πολιτισμού & Εθελοντισμού Δήμου 
Θερμαϊκού και του Κέντρου Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
με την υποστήριξη του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Η Super Kiki είναι το κορίτσι που έγινε γνωστό 
ως αγανακτισμένη σερβιτόρα! Την αγαπήσαμε 
και την βάλαμε στα σπίτια μας μιας και όλοι μας 
έστω μια φορά στη ζωή μας έχουμε πιάσει δίσκο 
στα χέρια μας! Η ταύτιση μαζί της γινόταν όλο 
και εντονότερη, μιας και άρχισε να παίρνει φω-
τιά στα σοσιαλ μίντια σχολιάζοντας καθημερινές 
στιγμές! Είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας 
και έρχεται να σου σερβίρει όλη την αλήθεια της 
στο τραπέζι! Η «Super Κiki» on stage επιλέγει 
να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της παράστασης 
της. Να μοιραστεί μαζί σας όλα τα... άπλυτα της! 
«Βαριές» αληθινές μα και δραματικές ιστορίες 
της ζωής της, σερβιρισμένες όμως πάντα με τον 
δικό της κωμικό τρόπο. Θα την παρακολουθή-
σουμε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στον Πο-
λυχώρο Πολιτισμού και Αθλητισμού «WE».

Τα 56α Δημήτρια μάς βάζουν σε jazz ρυθμούς, 
φιλοξενώντας το «Open Jazz Festival» του Κέ-
ντρου Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, για 
τρεις μουσικές βραδιές από την Παρασκευή 8 
Οκτωβρίου εώς την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, 
στην Αποθήκη Δ του ΟΛΘ. Εννέα συναυλίες με 
25 δεξιοτέχνες του είδους από την Ελλάδα, τη 
Γερμανία, τις Η.Π.Α., τη Γαλλία και την Κύπρο. 
Ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που διαπνέεται 
από τις σύγχρονες τάσεις της jazz και της αυ-
τοσχέδιας μουσικής με ό,τι αυτό περιλαμβάνει 
από τον χώρο των παραδοσιακών σχολών της 
Ευρώπης και της Αμερικής.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Περίπατοι μέσα από τους οποίους 
θα μπορούν οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης να γνωρίσουν το 

Αστικό Πράσινο και τις οικοσυστημικές 
του ωφέλειες ξεκινούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος  LIFE CliVUT - Climate 
value of urban trees που συντονίζε-
ται για την Ελλάδα από το Εργαστήριο 
Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια 
του Τμήματος Θέκλα Τσιτσώνη

«Βασικός στόχος του προγράμματος 
είναι η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής τεχνο-
γνωσίας για την καλύτερη αξιολόγηση της 
σημασίας του αστικού πρασίνου και την 
ανάπτυξη και εφαρμογή μίας ενιαίας Στρα-
τηγικής Διαχείρισης του, προσαρμοσμένης 
σε μεσαίου μεγέθους πόλεις της Νότιας 
Ευρώπης», περιγράφει η καθηγήτρια κα Θέ-
κλα Τσιτσώνη.

Το έργο γενικά στοχεύει αφενός στο να 
δημιουργήσει μια ευρέως διαδεδομένη συ-
νείδηση σχετικά με την αξία των αστικών 
δένδρων και αφετέρου να εφαρμόσει συ-
γκεκριμένες δράσεις που μεγιστοποιούν τις 
λειτουργίες τους απέναντι στις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής,  εξηγεί η καθηγή-
τρια, καθώς τα αστικά δέντρα συμβάλλουν 
στη δέσμευση των αερίων του θερμοκη-
πίου, στην απορρόφηση σωματιδίων, στη  

μείωση της θερμοκρασίας στις πόλεις, στη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για 
κλιματισμό, στον μετριασμό των κινδύνων 
που σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμε-
να (πλημμύρες).

«Το πρόγραμμα απευθύνεται στις αστι-
κές κοινωνίες, πολίτες, νέους και επιχειρη-
ματίες με σκοπό να βελτιώσουν τις δεξιότη-
τές τους και να εμπλακούν μεταξύ τους, υπό 
το πλαίσιο ενός κοινού στρατηγικού σχεδί-
ου, για μια αποτελεσματική διαχείριση των 
δημοσίων και ιδιωτικών χώρων αστικού 
πρασίνου», τονίζει.

Οι φαινολογικοί κήποι  
Το πρόγραμμα «τρέχει» εδώ και αρκε-

τούς μήνες, αρχικά με την δημιουργία τριών 
φαινολογικών κήπων που εγκαταστάθηκαν 
σε διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης 
και μέσα από αυτούς επιδιώκεται η αξιο-
ποίηση της επιστήμης της φαινολογίας στη 
διαχείριση του αστικού πρασίνου, στην απο-
τελεσματική προσαρμογή των πόλεων στην 
κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της 
δυναμικής δέσμευσης του CO2, όπως εξηγεί 
η κα Τσιτσώνη.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από 
τους τρεις φαινολογικούς κήπους αποθη-
κεύονται σε κατάλληλη βάση δεδομένων. 
Προς το παρόν τα φυτά ακόμα προσαρ-
μόζονται στους χώρους φύτευσης και δεν 
έχει ολοκληρωθεί καν το πρώτο έτος των 

μετρήσεων, σημειώνει η ίδια. Όμως της ζη-
τήσαμε να μας πει τί έχει παρατηρηθεί έως 
τώρα στους κήπους και απαντάει ότι «το 
μόνο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι 
πως το υπερβολικά άνυδρο φετινό καλο-
καίρι, έχει αφήσει τον αντίκτυπό του στα 
δέντρα».

 
Ο διαδραστικός ρόλος πολιτών
Αυτή τη στιγμή το πρότζεκτ έχει περάσει 

στη δεύτερη φάση, στην οποία θα συμμετέ-
χουν και πολίτες. Η εμπλοκή τους  περιλαμ-
βάνει την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με 
τον ρόλο του αστικού πρασίνου στη βελτίω-
ση των κλιματικών συνθηκών, τη συμμετο-
χή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και στη συμμετοχή τους σε δράσεις citizens 
science για την παρακολούθηση και δια-
χείριση του αστικού πρασίνου, αναφέρει 
η κα Τσιτσώνη.  «Αυτό θα γίνει μέσα από 
δραστηριότητες citizens science, που περι-
λαμβάνουν εργασίες απογραφής και παρα-
κολούθηση των χώρων αστικού πρασίνου 
από τους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό οι 
πολίτες γίνονται μέρος των διαδικασιών και 
των αναλύσεων, που θα οδηγήσουν τόσο σε 
χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα, όσο και σε 
πληροφορίες απαραίτητες για τον σχεδια-
σμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής δι-
αχείρισης. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας μία 
Web εφαρμογή, που έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος, θα μπορούν να 
προσφέρουν δεδομένα και πληροφορίες 
από τους δικούς τους, ιδιωτικούς χώρους 
πρασίνου, ώστε να γίνουν και αυτοί μέρος 
της διαχείρισης».

Οι παραπάνω δραστηριότητες περιλαμ-
βάνουν δέκα θεματικούς περιπάτους, στις 
περιοχές όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί 
η δειγματοληπτική απογραφή. Οι περίπατοι 
θα καθοδηγούνται από ειδικούς επιστήμο-
νες του Αριστοτελείου και ξεκινούν το πρώ-
το διήμερο του Οκτωβρίου. Την Παρασκευή 
1/10 η ξενάγηση θα ξεκινήσει  από τους 
κήπους του Πασσά και το Σάββατο 2/10 θα 
συνεχιστεί στο Πάρκο της ΧΑΝΘ.  Θα ακο-
λουθήσουν άλλα 4 διήμερα στους χώρους 
της Διεθνούς Έκθεσης, στα Πάρκα Πατρικί-
ου Κρήτης, Κυρίλλου και Μεθοδίου, στον 
Ζωολογικό Κήπο, στα κοιμητήρια της Ευαγ-
γελίστριας, στο Πάρκο Νέας Ελβετίας, στον 
εξωτερικό χώρο του Τελλόγλειου και στο 
Πάρκο πεδίο του Άρεως. Στη συνέχεια θα 
οργανωθούν – πάλι για τους πολίτες - θε-
ωρητικά και πρακτικά εκπαιδευτικά δωρεάν 
σεμινάρια για τις διαδικασίες απογραφής και 
τη χρήση της εφαρμογής.

Φιλίππα Βλαστού 

«Πράσινοι» περίπατοι 
στη Θεσσαλονίκη 

ΟΊ ΚΑΤΟΊΚΟΊ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΘΑ ΓΝΏΡΊΣΟΥΝ 
ΤΟ ΑΣΤΊΚΟ 

ΠΡΑΣΊΝΟ ΚΑΊ ΤΊΣ 
ΟΊΚΟΣΥΣΤΗΜΊΚΕΣ 

ΤΟΥ ΏΦΕΛΕΊΕΣ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Έλαμψαν στην πρεμιέρα τους 
Πάολα και Στέλιος Ρόκκος! 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η Πάολα και ο Στέλιος Ρόκκος έδωσαν τον 
παλμό και το πάθος τους στις νύχτες της Θεσ-
σαλονίκης, με την πρεμιέρα των εμφανίσεών 
τους στην «Πύλη Α», που έγιναν sold out από 
το πρώτο διήμερο.

Η Πάολα, η σημαντικότερη λαϊκή ερμηνεύ-
τρια της γενιάς της, παρέσυρε για ακόμα μία 
φορά το κοινό όπως μόνο εκείνη ξέρει, με τις 
μεγάλες επιτυχίες της, τις δυναμικές ερμηνείες 
της και την «εκρηκτική» σκηνική παρουσία της.

Ο Στέλιος Ρόκκος, ο καταξιωμένος ερμηνευ-
τής, συνθέτης και στιχουργός, χάρισε μοναδικές 
στιγμές με τις διαχρονικές επιτυχίες του, τη ροκ 
διάθεσή του, τις ανατρεπτικές μουσικές του και 
τις δυνατές ερμηνείες του. 

Ιδιαίτερη ήταν επί σκηνής σύμπραξη των 
δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, που ένωσαν τις 
φωνές τους σε ανεπανάληπτα ντουέτα.

Μαζί τους είναι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και η 
Άλεξ Μάντη, δύο νέοι ταλαντούχοι τραγουδι-

στές. 
Συμμετέχουν οι Decho. 
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στην «Πύλη 

Α», όπου έχουν ληφθεί και τηρούνται τα μέτρα 
που έχει ορίσει η Πολιτεία, η Πάολα και ο Στέλι-
ος Ρόκκος κάνουν τα βράδια της Θεσσαλονίκης 
ξεχωριστά!

*Το πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση 
πάντοτε τους περιορισμούς και τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα που ισχύουν σε κάθε πόλη.
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Pinning 
The Media

ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ  Ελληνικό εστιατόριο

FLASHBACK

▶ Σπάνια η μυθοπλασία στα σήριαλ  ή στις ταινίες ασχολή-
θηκε με την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα.  Τώρα το 
επιχειρούν οι σεναριογράφοι της σειράς «Άγριες Μέλισσες».  
Τα πρώτα δείγματα δείχνουν πως θα βασιστούν στο στοιχείο 
της υπερβολής  στο οποίο ούτως ή άλλως καταφεύγει η 
μυθοπλασία για να μαγνητίσει το ενδιαφέρον του κοινού.  
Ακούγεται πάντως ότι συμβουλεύονται και ιστορικούς της 
εποχής για να υπάρχει αληθοφάνεια στις ιστορίες τους.  Ας 
ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να κρατήσουν τις ισορροπίες.

▶ Είναι ολοφάνερο πια πως ό,τι ακρότητες κι αν σκέφτονται 
οι παραγωγοί των reality για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
του κοινού δεν αποδίδουν.  Όχι μόνο δεν προσελκύουν πε-
ρισσότερο τηλεοπτικό κοινό, αλλά απομακρύνουν και το ήδη 
υπάρχον το οποίο προφανώς έχει στρέψει την προσοχή του 
στις σειρές.  «Σασμός» και «Η Γη της Ελιάς» διεκδικούν με-
γάλο κομμάτι της πίτας τηλεθέασης ενώ τώρα μπαίνουν στο 
παιχνίδι και «οι Άγριες Μέλισσες».  Αλλά και τις Παρασκευές 
που δεν έχουν απέναντί τους σειρές, τα reality κάνουν χα-
μηλότερα νούμερα ακόμη κι από αυτά που συγκεντρώνουν 
χιλιοπαιγμένες Ελληνικές ταινίες.  Είναι καιρός τα κανάλια να 
αντιληφθούν πως αυτά τα σκουπίδια δεν έχουν θέση πια στα 
προγράμματά τους.  Από τον ωμό σεξισμό του «Bachelor» 
ως την εμετική υπερέκθεση προσωπικών στιγμών του «Big 
Brother», το μόνο που κάνουν είναι να υποτιμούν τη νοημο-
σύνη του τηλεθεατή.

▶ «Καλά, δεν ήθελε κάμερες στο γάμο του, αλλά έδωσε μό-
νος του πλάνα στα social media?»…. αναρωτήθηκε το πάνελ 
του πρωινάδικου σχετικά με τον γάμο του Άκη Πετρετζίκη 
και επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το χαμηλό επίπεδο όλων 
αυτών των εκπομπών που βασίζονται στον κιτρινισμό για να 
επιβιώσουν.  Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτή την στοι-
χειώδη διαφορά και να σεβαστείτε την επιθυμία ενός ανθρώ-
που να παντρευτεί χωρίς να έχει ένα τσίρκο από κάμερες και 
«ρεπόρτερ» (ο Θεός να τις κάνει) να ενοχλούν με κοινότυπες 
χαζοερωτήσεις και να προσπαθούν να βγάλουν «είδηση» 
από το πουθενά (πού έκατσαν και πώς κοιτάχτηκαν μεταξύ 
τους οι καλεσμένοι ή ποιοι «επώνυμοι» καλέστηκαν και 
ποιοι όχι και γιατί) να πάτε σπίτια σας και να μας αφήσετε 
ήσυχους να βλέπουμε κωμικές σειρές το πρωί.

▶ Υποχρεώθηκε η Τσιμτσιλή 
να ψαλιδίσει την εκπομπή 
της κατά μισή ώρα για να 
κάνει χώρο ν’ αρχίζει η Σού-
περ Κατερίνα στις 10... Αλλά 
πόσο πιο χύμα να το πει στην 
Καινούριου ότι την θεωρεί 
«περαστική» από το κανάλι?  Όταν σε κάποια στιγμή ο Βερύ-
κιος ξέφυγε από τον χρόνο που του διαθέτουν στην εκπομπή, 
του λέει: «Τώρα δεν μπορώ να σου διαθέσω περισσότερο 
χρόνο… Όταν θα τελειώνουμε και πάλι στις 10 και μισή …».  
Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, Κατερίνα?

Αν σας εξιτάρουν οι γαστρονομικές προκλήσεις και αναζητάτε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, φτιαγ-
μένο με αγάπη και μεράκι, σίγουρα είστε στο σωστό μέρος. Γήινα χρώματα, πέτρα και ξύλο, αγκαλιάζουν και 
δένουν αρμονικά στον χώρο ενώ το προσωπικό που απαρτίζεται κυρίως από νεαρά και έμπειρα άτομα είναι 
πανέτοιμο να σας εξυπηρετήσει ταχύτατα. 
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Πίσω στα 90’s και συγκεκριμένα 
Απόκριες του 1996.Τότε που 

το ΑΓΚΑΘΙ στα Λαδάδικα ήταν 
το απόλυτο must και από τους 
πρώτους χώρους διασκέδασης 
στα Λαδάδικα.Ιστορική στιγμή 
γιατί ήταν μία από τις σπάνιες 

εξόδους του ενός και μοναδικού 
Νίκου Γκάλη που μετά από μερι-
κούς μήνες μάλιστα είχε μπει και 

σαν συνέταιρος στον συγκεκρι-
μένο χώρο μαζί με τους τότε 

συνιδιοκτήτες και καλούς του 
φίλους Τέλη Σαββίδη και Νίκο 

Ιωσηφίδη.Μαζί τους η τότε Μις 
Παγκόσμιος Τουρισμός,διάσημο 
top model και εξαιρετική Ελένη 

Πλιάτσικα.
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Αρχικά με τον όρο σεξουαλική παρενόχληση (Σύμφωνα με το Ψήφισμα 
του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1993, εννο-
ούμε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα (η 
οποία μπορεί να είναι είτε λεκτική είτε σωματική) που έχει ως αποτέλεσμα 
τη προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου με τη δημιουργία εκφοβιστι-
κού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή εχθρικού κλίματος (πρακτικά μπορεί 
να σημαίνει σεξουαλικά σχόλια, βλέμματα ακόμα και σωματικές επαφές) 
στο άτομο που την υφίσταται και έχει ως απότοκο το διασυρμό του ατόμου 
και τη δημιουργία ψυχολογικών νοσημάτων σε αυτό(άρθρο 337 Ποινικού 
Κώδικα, άρθρο 3 Ν3896/2010). 

Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα στις 
μέρες μας-που όλο και πληθαίνουν τα άτομα υφίστανται παρενοχλήσεις-ό-
μως καθίσταται υποκειμενικό κριτήριο το εάν ένα άτομο έχει δεχτεί πραγ-
ματικά την παρενόχληση. Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορών των από-
ψεων των δυο φύλων ως προς το τι συνιστά παρενόχληση αλλά και λόγω 
του ότι ο συγκεκριμένος ορισμός μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ιστορικές, πολιτισμικές, πολιτικές ,οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες.

Όσον αφορά στις παρενοχλήσεις στο χώρο εργασίας αυτές διακρίνονται 
είτε σε παρενόχληση από τον εργοδότη ή προϊστάμενο προς τον εργαζόμε-
νο-υφιστάμενο (ή αντίστροφα) είτε μεταξύ των συναδέλφων.

Όσον αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση από συνάδελφο, ο δέκτης 
έχει τη δυνατότητα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ να απευ-
θυνθεί και αν ενημερώσει τον εργοδότη-διευθυντή του, ο οποίος θα πρέπει 
να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει το άτομο (συνήθως 
πρώτα καλεί και συζητά με το θύμα-θύτη, ύστερα προβαίνει σε μετακίνη-
ση του υπαλλήλου που προέβη στην παρενόχληση καθώς έχει και τη δυ-
νατότητα να προβεί ακόμη και σε απόλυση του),εάν δεν κάνει τίποτα από 
αυτά το άτομο έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί καταχρηστική άσκηση 
του διευθυντικού δικαιώματος, μεταβολή των όρων εργασίας ακόμη και 
να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

Όσον αφορά στην παρενόχληση του εργαζομένου από τον εργοδότη 
αυτή μπορεί να εκφράζεται είτε μέσω σεξουαλικών υπονοούμενων, ερω-
τήσεων που αφορούν σεξουαλικές προτιμήσεις και ζητήματα, επιθυμία συ-
νευρέσεων εκτός του εργασιακού χώρου που προκαλούν δυσφορία στον 
εργαζόμενο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν δυο ενδεχόμενα: πρώτον να 
υπάρξει απόλυση από την πλευρά του εργοδότη λόγω μη ύπαρξης ανταπό-
κρισης από την πλευρά του εργαζόμενου (απόλυση που είναι άκυρη άρθρο 
9 Ν3488/2006 καθώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η απόλυση να γίνεται 
στα πλαίσια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικοοι-
κονομικού σκοπού του δικαιώματος (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα) και ο 
εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποζημιωθεί λόγω ηθικής βλάβης (από-
φαση 1139/2007 Εφετείου Αθηνών). Επίσης, ακόμη και αν δεν επέλθει 
απόλυση μετά από περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης θεωρείται ότι 
επήλθε βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων επι τω χείρω και άρα 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα) από την 
πλευρά του εργοδότη όποτε ακολουθεί η ανωτέρω διαδικασία.

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση παρενόχλησης του εργοδότη από τον 
εργαζόμενο, περίπτωση που συναντάται σπανιότερα και εάν αποδειχθεί και 
ο εργοδότης ασκήσει μήνυση κατά του εργαζομένου μπορεί βάσει του άρ-
θρου 337 του Ποινικού Κώδικα να λύσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζό-
μενο χωρίς να καταβάλει αποζημίωση.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

ΤΟ ΑΡΜΕΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… Στο κρεβάτι του Προκρούστη η  ακί-
νητη περιουσία των Ελλήνων, η οποία βρίσκεται βεβαίως και στο στόχαστρο των δα-
νειστών, επιβάλλοντας κάθε είδους απίθανους φόρους, ξανά και ξανά. Δεν έχει κα-
μία υπερβολή, αυτό που λέει συχνά ο απλός πολίτης, ότι η λεηλασία της Ελλάδος 
συνεχίζεται κανονικά, παρά τις όποιες καθυστερήσεις έγιναν λόγω της πανδημίας ή 
των προσχηματικών μειώσεων σε ΕΝΦΙΑ ή της απαλλαγής του ΦΠΑ στην αγορά νεό-
δμητων ακινήτων ή της αναστολής του φόρου υπεραξίας έως τις 31/12/22 ή και της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων που αναστάλθηκε μόνον για τα 
φετινά εισοδήματα.. Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων παραμένει στην υπ’ αριθμόν 
ένα πηγή εσόδων του κράτους και κυρίως πηγή τεράστιων χρηματικών εσόδων για 
τους δανειστές που αποδέχθηκαν με χαρά αυτά τα «ισοδύναμα μέτρα» φορολόγησης 
όλων Ελλήνων, αρχής αρχομένης από τα μνημόνια και μετά…

Έγραφε τότε ο Γερμανικός Τύπος, ότι στην Ελλάδα η ιδιοκτησία ακινήτων ανέρχε-
ται σε 90% ενώ αντίστοιχα στην Ευρώπη της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Σουη-
δίας το ποσοστό ιδιοκτησίας δεν ξεπερνάει το 20%. Συνεπώς – έλεγε τότε η γερμανική 
εφημερίδα – οι Έλληνες παρά την «συντεταγμένη χρεοκοπία» που τους επιβάλλουν 
με τα μνημόνια οι «θεσμοί» είναι όλοι αρκετά πλούσιοι! Κι έτσι, άρχισε η «λεηλασία 
του τόπου» μας επιβάλλοντας συνεχώς νέους αβάσταχτους φόρους, με επίκεντρο την 
ακίνητη περιουσία μας.

Όσοι «χάρηκαν» από την εξαγγελία της μείωσης του ΕΝΦΙΑ μόλις αναρτήθηκε στο 
taxis το φετινό ραβασάκι  τους, προφανώς και απογοητεύτηκαν ξανά… Σε κάποιους 
οι μειώσεις είναι ελάχιστες και σε κάποιους άλλους λιγότερο «τυχερούς» οι αυξήσεις 
είναι σημαντικές. 

Παράλληλα με τους φόρους που επιβαρύνουν την ετήσια φορολογία κάθε ιδιο-
κτήτη ως φυσικό πρόσωπο και που είναι: Φόρος εισοδήματος μισθωμάτων 15 – 45% 
- Τέλος χαρτοσήμου 3,6% – Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,20-10% - Τεκμαρτό εισό-
δημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα 3% εί της αντικειμενικής αξίας 
– Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης αναλόγως εμβαδού κατοικίας – Τεκμαρτό εισόδη-
μα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης 3% επί της αντι-
κειμενικής αξίας. Σε όλα αυτά τα παραπάνω και εκτός του ειδεχθούς ΕΝΦΙΑ το «άρ-
μεγμα της αγελάδας» συνεχίζεται σε ετήσια βάση με τον συμπληρωματικό φόρο επί 
του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του καθενός πάνω από τις διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες και με το ετήσιο τέλος ακίνητης περιουσίας στους ΟΤΑ ανάλογα με τα τετρα-
γωνικά μέτρα. Για τις μεταβιβάσεις ακινήτων πλην της απαλλαγής έως 31/12/22 του 
ΦΠΑ 24% και του φόρου υπεραξίας 15% για τις αντιπαροχές και την αγορά νεόδμητης 
κατοικίας, ισχύουν πάντα ο φόρος χρησικτησίας 3%, ο φόρος ανταλλαγής 1,5%, ο φό-
ρος διανομής ακινήτων 0,75%, ο δημοτικός φόρος επί του φόρου μεταβίβασης 3%, 
ο νέος φόρος υπερ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιϊας 7% επί του ΦΜΑ καθώς και το 
αναλογικό τέλος μεταγραφής σε υποθηκοφυλάκεια και κτηματολογικά γραφεία 5%. 

Το επίκαιρο θέμα όμως είναι η από 1ης Οκτωβρίου σε ισχύ δωρεάν μεταβιβά-
σεις ακινήτων γονικής παροχής, κάτι που ίσχυε εν μέρει πάντοτε μέχρι του ποσού 
των 200.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τι επιδιώκεται με την εφαρμογή αυτή; Μα φυσικά, 
η διεύρυνση της «φορολογικής βάσης» της ΑΑΔΕ με τα παιδιά των οικογενειών που 
μέχρι τώρα «κρύβονταν» πίσω από την «ιδιότυπη ασυλία» του γονέα.

Κι αν τελειώσατε εδώ, είστε ξανά γελασμένοι. Οσονούπω έρχονται εκ Βρυξελλών 
νέα μέτρα, όπως οι νέες υποχρεωτικές προδιαγραφές ασφαλείας για ανελκυστήρες 
που ήδη ξεκίνησε η εφαρμογή τους από πολλούς δήμους και που σημαίνει 2,500 – 
3.000 ευρώ δαπάνη για κάθε ανελκιστήρα. Έρχονται επίσης, η περιβαλλοντολογική 
επιθεώρηση ακινήτων, η επιθεώρηση ποιότητας πόσιμου νερού, η προστασία ακινή-
των από αμίαντο, η επιθεώρηση προστασίας από πλημμύρες, η υποχρεωτική εξοικο-
νόμηση νερού, ο έλεγχος εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, η προσβασιμότητα κτιρίων 
από ΑΜΕΑ και άλλα πολλά, όλα πάντοτε για το …καλό μας!

Σεξουαλική παρενόχληση 
στο χώρο εργασίας

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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Δύσκολος ο αγώνας της Αυτοδιοίκησης; Όπως 
κάθε αγώνας έχει κι αυτός τις δυσκολίες του άλλα 
με έναν καλό προπονητή η νίκη είναι πάντα εφικτή!

Αν ήταν 11αδα ο Δ.Δέλτα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
σε ποια θέση θα έπαιζε; Θα προτιμούσα να παίζω 
στη θέση που έχω μάθει όπου άλλωστε όπως έχει 
κρίνει ο… προπονητής συμβάλλω στην καλή πορεία 
της ομάδας.  

Τι ανάγκες έχει ο τόπος σας; Πολλές και σημα-
ντικές. Είναι ένας τόπος ευλογημένος με πολλές δυ-
νατότητες αλλά έχει εγκαταλειφθεί όπως και οι πε-
ρισσότερες περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Με 
πρόγραμμα και πολλή δουλειά προσπαθούμε με τον 
δήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη να καταστήσουμε όλες τις 
κοινότητες σύγχρονες. Στο Ανατολικό, την πατρίδα 
μου και στην Χαλάστρα όπου έχω επιλέξει να ζήσω 
με την οικογένεια μου και να μεγαλώσουν τα παιδιά 
μου, γίνεται μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης, 
ώστε να μην έχει σε τίποτα να ζηλέψει από μια σύγ-
χρονη περιοχή της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ο κόσμος τι ζητάει όταν σας βλέπει στο δρόμο; 
Καλύτερη καθημερινότητα την οποία προσπαθούμε 
ως διοίκηση να προσφέρουμε στους δημότες. Κα-
λύτερους δρόμους, παιδικές χαρές, βιβλιοθήκες και 
φυσικά τη γνώμη μου για την πορεία του Άρη, που 
όλοι ξέρουν ότι έχω μέσα στην καρδιά μου.

Σας λείπει το ποδόσφαιρο; Το ποδόσφαιρο είναι 
η ζωή μου. Παίζω από παιδί, έχω γευτεί μεγάλες χα-
ρές και λύπες. Μέσα από το άθλημα διαμορφώθηκε 
η προσωπικότητα μου. Το κουβαλάω μαζί μου και 
θα συνεχίσω να το κουβαλάω μέχρι τα βαθιά γερά-
ματα. Νοσταλγώ την ομορφιά του γηπέδου. Βέβαια 
όταν αποφάσισα να σταματήσω είχα ήδη σχεδιάσει 
τα επόμενα βήματα στην επιχειρηματική δράση και 
ενασχόληση με τα κοινά.  

Από την πορεία ποιο ματς ξεχωρίζετε; Γιουβέ-
ντους - Περούτζια το 2003 ήταν το πρώτο παιχνίδι 
της στο νέο της γήπεδο στο Torino και συγχρόνως 
η βράβευση του Πάβελ Νέντβεντ ως καλύτερου πο-
δοσφαιριστή στον κόσμο. Ήταν μία γιορτή του ποδο-
σφαίρου που την έζησα ως παίκτης της Περούτζια.

Τι είναι ο ‘Αρης… Η δεύτερη οικογένεια μου. 
Η ομάδα που με ανέδειξε. Που συνέβαλε να κάνω 

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. 

Θέλει ο Κώστας Λουμπούτης ιδιαίτερες συστάσεις; Διεθνής ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον ‘Αρη, με μεταγραφές σε αξιόλογες ομάδες του εξωτερικού. Την 
πορεία της καριέρας του οι ποδοσφαιρόφιλοι την γνωρίζουν καλά... ‘Ισως αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι αγαπάει πολύ τον τόπο του, τον δήμο Δέλτα, όπου προσφέρει 

τις υπηρεσίες του ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. 

Κώστας Λουμπούτης
Από τον Αρη και την Περούτζια στην προεδρία του Δήμου Δέλτα

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 

καριέρα στο εξωτερικό και να ανοίξω τους ορίζοντες 
μου από νωρίς.

Ανεκπλήρωτο όνειρο… Είχα μια γεμάτη ζωή από 
τα παιδικά μου χρόνια. Αν κάτι δεν πρόλαβα ήταν να 
μάθω… σαξόφωνο. Είναι μια επιθυμία που έχω υπο-
σχεθεί να την εκπληρώσω έστω και τώρα.

Τι δεν ξέρουμε για τον Κώστα Λουμπούτη; Ότι 
μαγειρεύω… και μάλιστα φροντίζω να ενημερώνο-

μαι διαρκώς από τον σεφ του εστιατορίου που διατη-
ρώ στην Περούτζια. 

Συμβουλή σε νέους ποδοσφαιριστές… Να κυ-
νηγήσουν τα όνειρα τους. Δεν υπάρχει κανείς που να 
τους πει μέχρι που μπορούν να φτάσουν και τι μπο-
ρούν να καταφέρουν. Με υπομονή, ταπεινότητα και 
πολλή δουλειά να ακούν τους προπονητές τους και 
να γίνονται κάθε μέρα και καλύτεροι.
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ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΕΣΤΕΊΛΕ ΤΟ 

«ΑΝΤΊΟ» ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ 
ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΚΑΊ Ο 

ΑΘΛΗΤΊΣΜΟΣ ΟΠΏΣ 
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΊΝΑΊ 

Ανέκαθεν ήμουν λάτρης μεγάλων αθλητών και σπουδαίων προσωπικοτήτων. Με συναρπάζει πάντα να 
ακούω και να μαθαίνω αθλητικές ιστορίες. Όποτε μου δοθεί η ευκαιρία λόγω και του επαγγέλματος, δεν 
χάνω την ευκαιρία να ακούω εμπειρίες και ιστορίες από ανθρώπους που είχαν το ταλέντο, την τύχη και 
το προνόμιο να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. 

Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες με-
τράει αμέτρητες επιτυχίες τόσο σε 
ομαδικό, όσο και σε ατομικό επίπε-
δο. Τα παραδείγματα πολλά. Από το 
Eurobasket του 1987 και του 2005, 
μέχρι το Εuro 2004, τα δεκάδες με-
τάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, τον 
πρωταθλητή του ΝΒΑ, Γιάννη Αντε-
ντοκούμπο, αλλά και τους Στέφανο 
Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη. Ενδεχο-
μένως να ξεχνάμε αρκετούς. Το φετινό 
καλοκαίρι εκτός των άλλων σηματο-
δότησε το τέλος της τελευταίας γενιάς 
των αθλητών της «χρυσής εποχής» 
του μπάσκετ. Αθλητές όπως ο Νίκος 

Ζήσης, ο Γιάννης Μπουρούσης και ο 
Βασίλης Σπανούλης έβαλαν τέλος σε 
μία καριέρα που όμοιά τους δύσκολα 
να φτάσουν άλλοι. Είχαν προηγηθεί 
την τελευταία πενταετία οι Δημήτρης 
Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς 
και πολλοί ακόμα. Αθλητές που χαιρό-
σουν να τους παρακολουθείς. Να τους 
ακούς να μιλούν γι’ αυτό που αγαπούν 
να κάνουν. Πρότυπα. Προσφάτως είχα 
την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον 
Νίκο Ζήση στο πλαίσιο μιας συνέντευ-
ξης που παραχώρησε για το ντοκιμα-
ντέρ που προβάλλεται στα κανάλια 
Novasports για τον κολλητό και κου-

μπάρο του, Βασίλη Σπανούλη. Από την 
πρώτη κι όλας επαφή, αντιλαμβάνεσαι 
εκτός των άλλων, την απλότητα αυ-
τών των αθλητών και την ταπεινότητα 
που τους προσδιορίζει πρώτα απ’ όλα 
ως ανθρώπους. 

Στα μέσα της εβδομάδας ακολού-
θησε η απολογιστική συνέντευξη του 
«Kill Bill» που έριξε «τίτλους τέλους» 
σε μία μυθική καριέρα που ξεπέρασε 
ακόμα και τις πιο τρελές του προσδο-
κίες. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, το ελληνικό 
μπάσκετ και όσοι ζουν και αναπνέουν 
για τον υγιή αθλητισμό της χώρας μας 

This is sports...

Του Θωμά Μίχου
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έσπευσαν να πουν το μεγάλο αντίο 
σε έναν από τους τελευταίους μεγά-
λους ηγέτες που ανέδειξε ο Ελληνικός 
αθλητισμός. «The myth of King Bill» 
ανέγραφε το video wall του ΣΕΦ, με 
τον Βασίλη Σπανούλη να κάθεται στο 
κέντρο του πάνελ έχοντας πλησίον 
του τους παρατεταγμένους τους αμέ-
τρητους τίτλους που κατέκτησε στην 
μυθική καριέρα. 

Βλέποντας την εκδήλωση που 
είχε στηθεί προς τιμήν του, τους προ-
σκεκλημένους, τον τρόπο που ο ίδιος 
επέλεξε να τοποθετηθεί και να βάλει 
σε μια σειρά τις λέξεις για να μιλήσει 
για την καριέρα του, ένα ατελείωτο 
γιατί πλανιόνταν στο μυαλό μου. Ένα 
τεράστιο γιατί, που έχει να κάνει με 
τον τρόπο που αφήνουμε καθημερι-
νά, να χάνουμε ανεπιστρεπτί στιγμές 
που ενδεχομένως να μην έχουμε την 
ευκαιρία να ξανά γευτούμε. Ένα γιατί 
που ποτέ δεν δώσαμε τον ανάλογο 
χώρο, την αίγλη και την τιμή ώστε να 
πούμε «αντίο» σε μεγάλους αθλητές 
κι άλλων αθλημάτων. Με μεγαλύτερο 
παράδειγμα αυτόν του ποδοσφαίρου. 
Δεν θυμάμαι αν κάτι ανάλογο συνέβη 
έστω για έναν αθλητή της φουρνιάς 
του 2004. Για όλους αυτούς λοιπόν 
τους αθλητές ένα πελώριο γιατί πλα-
νάται και τους οφείλουμε μια τεράστια 
και αληθινή συγνώμη. ‘Ολοι μας. Όσοι 
αγαπάμε τον αθλητισμό και μεγαλώ-
σαμε, χαρήκαμε, κλάψαμε, πανηγυρί-
σαμε, ξεσπάσαμε μαζί τους, μέσα από 
τα δικά τους επιτεύγματα, τις ιστορίες 
τους. Γιατί χάρη σε αυτούς αγαπήσα-
με λίγο περισσότερο τον αθλητισμό. 
Γιατί αθλητισμός δεν είναι μόνο οι 
νίκες. Δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό 
κάθε αυτό. Είναι κυρίως οι στιγμές που 
μας χαρίζει αυτός απλόχερα. Και είναι 
τόσες πολλές. Τόσο σημαντικές που 
δυστυχώς της αφήνουμε να περνάνε 
σαν να μη συνέβησαν ποτέ. Ο Βασί-
λης Σπανούλης μέσα από το δικό του 
«αντίο» μας χάρισε ένα σπάνιο μάθη-
μα. Την απλότητά του, την ηρεμία του. 
Την αξία του να απολαμβάνεις αυτό 
που κάνεις. Μας έμαθε πως μόνο μέσα 
από σκληρή δουλειά και αυταπάρνηση 
μπορεί κανείς να πετύχει. μας έμαθε 
πως δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. 
Γιατί, αθλητισμός είναι η προσπάθεια. 
Και αν κάποιος δεν τα καταφέρει όπως 
ο Βασίλης, θα ξέρει τουλάχιστον πως 
προσπάθησε. Μακάρι το παράδειγμα 
του Βασίλη έστω και στο φινάλε του 
να γίνει οδηγός για όλους.

Το αντίδοτο της καφρίλας 
έξω από μια φυσούνα

Το σκηνικό εκτυλίσσεται στο Αλεξάνδρειο μετά από έναν 
αγώνα Αρη – Ολυμπιακού στο μπάσκετ κάπου το Μάη του 
2015. Ο Αρης είχε ανταγωνιστική ομάδα αλλά ο Σπανούλης 
είχε «καθαρίσει» για την ομάδα του. 

Μια μεσόκοπη πλην καλοβαλμένη κυρία περίμενε καρτε-
ρικά με ένα κινητό ανά χείρας έξω από τη φυσούνα των αποδυ-
τηρίων του Αλεξανδρείου. Παρέα της δυο πιτσιρικάδες, θα ‘ταν 
δέκα το πολύ δώδεκα ετών.

Θα μπορούσε να είναι εικόνα - ατραξιόν, αν έξω από την 
ίδια φυσούνα δεν περίμεναν καμιά κατοσταριά συνολικά νεαρά 
άτομα, και των δυο φύλων. 

Τα αποδυτήρια ήταν του Ολυμπιακού, δεν ήταν του Αρη. 
Και οι “ήρωες” δεν ήταν οι αγαπημένοι της “εξέδρας” του Αλε-
ξανδρείου ή κάποιο από τα … ινδάλματα του Αρη. Πρώτος 
βγαίνει ο Γιώργος Πρίντεζης… Μια κοριτσοπαρέα τον αγκαλιά-
ζει περίπου ως ροκ σταρ. Δεν τους χαλάει χατίρι. Μοιράζει τις 
selfies γενναιόδωρα με ειλικρινές και ανεπιτήδευτο χαμόγε-
λο. Βγαίνει ο Λοτζέσκι, κάπως πιο σοβαρός, αλλά εξίσου συ-
γκαταβατικός. Μετά ο Χάντερ, ο Κατσίβελης, ο Αγραβάνης, ο 
Σλούκας. Από τους τελευταίους βγαίνει ο Σπανούλης. Κι εκεί 
“πνίγεται”… 

Το είχα ξαναδεί το έργο αλλά αυτή τη φορά στο Παπαστρά-
τειο κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 - 90 και λίγους μήνες 
προτού ο Σωκράτης Κόκκαλης αποφασίσει να ασχοληθεί και με 
το μπάσκετ για να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων στο άθλη-
μα. Οι ήρωες ήταν διαφορετικοί… Αλλά το κοινό είχε την ίδια 
συμπεριφορά. Οι κοπελίτσες και οι πιτσιρικάδες έψαχναν ένα 
στιγμιότυπο με τον Γκάλη, το Γιαννάκη, τον Σούμποτιτς…

Ο Αρης έφευγε τότε από το Παπαστράτειο με είκοσιπέντε 
πόντους νικητής, ετοιμαζόταν για ένα φάιναλ φορ και οι αιτή-
σεις στα αυτόγραφα ήταν φιλάθλων άλλων προτιμήσεων. Τότε, 
όντες νεοσσοί ρεπόρτερ κομπορρημονούσαμε ως μάρτυρες 
ενός μοναδικού οπαδικού πολιτισμού, ότι ο μπασκετικός Αρης 
εκείνης της εποχής ένωνε την φίλαθλη Ελλάδα. Οτι αθλητικές 
προσωπικότητες σαν τον Γκάλη και το Γιαννάκη που ελέω της 
εποποιίας του ευρωμπάσκετ του 87 λατρεύονταν ως ημίθεοι, 
ήταν υπεράνω οπαδικών αντιπαραθέσεων και αναγνωρισμένοι 
ακόμη και στη συνείδηση των πιο φανατικού κοινού.  

Άλλωστε προσωπικότητες σαν τον Σπανούλη δεν γεννιού-
νται κάθε μέρα... Οι εκατό περίπου που τον περίμεναν έξω από 
τα αποδυτήρια μετά από ήττα του Αρη δεν ήταν μια αναγνώριση 
της σαφούς ανωτερότητας του αντιπάλου, αλλά μια εκδήλωση 
θαυμασμού προς μια προσωπικότητα που είναι υπεράνω οπα-
δικών αντιπαραθέσεων. Κι όταν συμπεριφέρεσαι στις προσωπι-
κότητες με ανωτερότητα τότε κι εκείνη (η προσωπικότητα) θα 
στο ανταποδώσει.

Στην ακατέργαστη αλητεία της ιταμής συνθηματολογί-
ας που εκστομίζεται μάλιστα από επίσημη χείλη παραγόντων 
και στις απειλές και αναθέματα ακόμη και για την οικογένεια 
του Σπανούλη, το κοινό του Αρη εκείνη την ημέρα αντέταξε 
το θαυμασμό. Είναι ο ίδιος θαυμασμός που επιδείκνυαν κατά 
εκατοντάδες συρόμενα τα πλήθη στα κλειστά γήπεδα όλης της 
χώρας για τις προσωπικότητες του μεγάλου Αρη της δεκαετίας 
του 80. Κι είναι το ίδιο κοινό που όταν κι αν ξαναζήσει την ανα-
γέννηση της δικής του ομάδας, θα γνωρίζει ότι Γκάλης, Γιαν-
νάκης και Σπανούλης πάντοτε θα είναι αξίες που θα ξεπερνούν 
οποιαδήποτε καφρίλα από όπου κι αν προέρχεται… Ακόμη και 
από επίσημα, “προεδρικά” χείλη...

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΏΓΙΑ 
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Ο ψυχικός αντίκτυπος της υπογονιμότητας

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 *

Είναι γνωστό ότι η εμπειρία της υπογο-
νιμότητας μπορεί να είναι καταστροφική για 
το ζευγάρι που επιθυμεί ένα παιδί. Για τις γυ-
ναίκες, η εγκυμοσύνη και η μητρότητα είναι 
αναπτυξιακά ορόσημα που τονίζονται ιδιαί-
τερα από τον πολιτισμό μας και η πίεση της 
κοινωνίας και της οικογένειας είναι συχνά 
πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. 

Η εμπειρία της αδυναμίας επίτευξης 
εγκυμοσύνης μπορεί να περιγραφεί ως πηγή 
άγχους, φόβου, θλίψης, απογοήτευσης και 
θυμού για ζευγάρια που επιθυμούν παιδιά, 
προκαλώντας συναισθήματα αναξιότητας 
και σημαντικά συμπτώματα δυσφορίας. Η 
υπογονιμότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή ως 
μια στιγματική κατάσταση, που περιγράφεται 
από εκείνους που τη βιώνουν ως το πιο οδυ-
νηρό γεγονός στη ζωή τους. 

Παρόλο που τόσο οι άνδρες όσο και οι 
γυναίκες επηρεάζονται συναισθηματικά από 
την υπογονιμότητά τους, συνήθως βιώνουν 
και αντιμετωπίζουν αυτήν την απώλεια με 
διαφορετικούς τρόπους. Ενώ οι γυναίκες 
είναι στενοχωρημένες από την ίδια τη στει-
ρότητα, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να επηρε-
αστούν από τις συνέπειες της σχέσης και τη 
θλίψη των συζύγων τους.

Στις γυναίκες, η ανταπόκριση της διάθε-
σης στη διάγνωση της υπογονιμότητας έχει 
συνδεθεί με μοντέλα πένθους ή θλίψης και 
άγχους. Οι υπογόνιμες γυναίκες είναι σημα-
ντικά πιο καταθλιπτικές από τις γόνιμες, με 
επίπεδα κατάθλιψης και άγχους ισοδύναμα 
με γυναίκες με καρδιακές παθήσεις, καρκίνο 
ή οροθετική κατάσταση.

Η έλλειψη αυθορμητισμού στη σεξουα-
λική ζωή, η έλλειψη ελέγχου της ίδιας της 
ζωής και η κοινωνική πίεση για απόκτηση 
παιδιών είναι μερικές από τις δυσκολίες που 
αναφέρουν οι υπογόνιμες γυναίκες οι οποίες 

μπορεί να αισθάνονται τη στειρότητα ως 
προσβολή την αυτοεκτίμηση και τη θη-
λυκότητά τους.

Ενώ οι γυναίκες μπορεί να αισθάνο-
νται πιο ικανές να εκφράσουν συναισθή-
ματα και να εμφανίσουν θλίψη και θυμό 
απευθείας, οι άνδρες μπορεί να αγωνί-
ζονται με τα δικά τους συναισθήματα και 
να αισθάνονται αρκετά ανήμποροι προ-
σπαθώντας να παρηγορήσουν τον / τη 
σύζυγό τους και να απογοητευτούν που 
δεν μπορούν να λύσουν τη στειρότητα 
τους. Για τους άνδρες, τα προβλήματα 
γονιμότητας μπορούν να αντιμετωπι-

στούν ως «αποτυχία ως άνδρας» και ως εκ 
τούτου επίθεση κατά της αρρενωπότητας. Η 
αρρενωπότητα των ανδρών μπορεί να αμ-
φισβητηθεί και να προκαλέσει αισθήματα 
απώλειας δύναμης και ισχύος, τα οποία μπο-
ρεί να προκαλέσουν περιστασιακά επεισόδια 
σεξουαλικής απώλειας.

Για τα ζευγάρια, η απομόνωση είναι μια 
άλλη πτυχή της αντιμετώπισης της υπο-
γονιμότητας. Η επαφή με τον κόσμο, όπου 
τα σημάδια γονιμότητας είναι προφανή, εί-
ναι οδυνηρή. Οι δυσκολίες συμμετοχής σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως βαπτίσεις 
μωρών ή οικογενειακά γενέθλια με παιδιά, 
μπορεί να αποδειχθούν αδύνατες, και ακόμη 
και οι καθημερινές δραστηριότητες στην κα-
θημερινής ζωή, όπως το να βλέπουν μωρά 
στο δρόμο, μπορεί να προκαλέσει μια ισχυρή 
συναισθηματική ανταπόκριση. Το κοινωνικό 
στίγμα της ατέλειας έχει ως αποτέλεσμα το 
αίσθημα της «ελαττωματικής ταυτότητας». 

Υπάρχει μια κοινωνική υπόθεση ότι όλα 
τα ζευγάρια έχουν παιδιά. Το θέμα είναι κοι-
νό σε μία συζήτηση όταν συναντάτε κάποιον 
για πρώτη φορά. Ορισμένες από τις επιπτώ-
σεις της αντιμετώπισης του στιγματισμού της 
υπογονιμότητας περιλαμβάνουν προσπάθει-
ες για απόκρυψη της κατάστασης με άρνηση 
της επιθυμίας των παιδιών, ανάπτυξη άλλων 
ενδιαφερόντων και αποφυγή κοινωνικών 
καταστάσεων.

Τα ζευγάρια αρχίζουν να βιώνουν ένταση 

και απόσταση στη σχέση τους. Στα δύο τρίτα 
των περιπτώσεων υπογονιμότητας το πρό-
βλημα θα βρίσκεται στον έναν ή στον άλλο 
σύντροφο. Επομένως, η ενοχή και η ντροπή 
εισέρχονται, ιδιαίτερα εάν ένας από τους δύο 
συντρόφους έχει ιστορικό άμβλωσης, αφρο-
δίσιας νόσου ή κατάχρησης ναρκωτικών ή 
αλκοόλ. 

Ο σύντροφος που «κατέχει» την αιτιότη-
τα μπορεί να φοβάται την απόρριψη από τον 
γόνιμο σύζυγο. Αυτό, φυσικά, εντείνεται εάν 
η συγκεκριμένη απάντηση για την υπογονι-
μότητα είναι άγνωστη. Ακόμα κι αν ανακα-
λυφθεί μια ιατρική κατάσταση, το ζευγάρι θα 
αισθανθεί τιμωρημένο. Τα ζευγάρια πρέπει 
να αντιμετωπίσουν σεξουαλικά προβλήμα-
τα που μπορεί να προκύψουν μετά από μια 
παρατεταμένη περίοδο ανεπιτυχών προσπα-
θειών εγκυμοσύνης. Το σεξ που πραγματο-
ποιείται κατά παραγγελία διαφέρει πολύ από 
το σεξ αναψυχής. 

Σε κάθε περίπτωση, η ψυχολογική υπο-
στήριξη τόσο του ζευγαριού όσο και του 
κάθε ατόμου εξατομικευμένα, λειτουργεί 
ανακουφιστικά. Μέσα από τη διαδικασία της 
ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, βελτιώ-
νεται η λειτουργικότητα του ατόμου και η 
ποιότητα της σχέσης. Είναι σημαντικό να το-
νιστεί ότι ευτυχισμένο ζευγάρι δεν είναι μόνο 
εκείνο που δημιουργεί οικογένεια με παιδιά.

*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

ALTERLIFE-WAREHOUSE,  
Εντός Λιμένα-Αποθήκη 7, 231 305 1669
ΑΘΙΒΟΛΗ, Κατούνη 15, 2310508509
OΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους  10, 2310284002                                                                     
WOODS, Αριστοτέλους  12 , 2310223080
BOX CAFÉ, Αριστοτέλους 5, 2310267992
 PUBLIC, Tσιμισκή 24, 2310227288
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, Κούσκουρα 4, 2310262478
 ΝΤΕΡΛΙΚΑΤΕΣΕΝ, Κούσκουρα 7, 2310230326
PLAISIR, Μητροπόλεως  9, 2310277444
APALLOU, Mητροπόλεως 51, 2310228898
GELLISSIMO BISCOTO, Προξένου Κορομηλά 8, 
2313087125
DANDELION, Χρ.Σμύρνης 17, 2310234208
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Ολύμπου 78, 2310-271621
GREEN FAMILY, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310 
257503
ΤITANIA, Γεωργ. Θεοτοκά (Χανθ),  2310 220985

ΔΕΘ HELEXPO Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 
1598
ALLEGRO, Mέγαρo Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 
2310896081
KAFE PASSION, Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καλαμαριά, 
2310429814
COFFICE BOOKS & COFFEE, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
HONDOS CENTER, Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
TENNIS COLLECTIVE  CLUB ASTERAS, Όπισθεν Ανώτατη 
Σχολή Πολέμου, Πατριαρχικά Πυλαίας, 6938040400
BARISTA, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
PREMIUM BOULANGERIE ET VINS , Ελευθερίας 6, Τριαν-
δρία, 2310989660
ZEBRA, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310 304674

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

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Karfitsa



press@karfitsa.gr
2310.278.155

Νέο Website!


