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Του Δημήτρη Δραγώγια 

Την ώρα που στη 
Θεσσαλονίκη 

δημιουργούνται 
υψηλές προσδοκίες 
για την μετάλλαξή 

της  σε κέντρο 
παραγωγής 

χολιγουντιανών 
ταινιών, είτε υψηλής 

τεχνολογίας ένα 
λεωφορείο βυθίζεται 

στο οδόστρωμα 
στην πρώτη δυνατή 

νεροποντή
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Όταν η τεχνητή νοημοσύνη 
προηγείται της... κοινής

Σε ένα ταξίδι μου στην Κίνα προ ολίγων ετών, μπορούσες να ανακαλύψεις την τέλεια 
αντίθεση. Από τη μια πλευρά η βιτρίνα... Εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, στόλιζαν με τη χλιδή 
ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, σε καταστήματα που ντρεπόσουν να πατήσεις. Από την 
άλλη πλευρά  - στην πίσω και ως είθισται την σκοτεινότερη – η απόλυτη φτώχεια. Διαμε-
ρίσματα σπιρτόκουτα, στοιβαγμένες οικογένειες, η μία πάνω στην άλλη, τις περισσότερες 
φορές με κοινόχρηστο μπάνιο. Και να σκεφτεί κανείς ότι η Σαγκάη είναι η περισσότερο ... 
εξευρωπαϊσμένη πόλη από όλες τις υπόλοιπες. 

Οι εικόνες αυτές μου ξαναήρθαν στο μυαλό όλη την εβδομάδα που πέρασε στην πόλη. 
Αυτές οι ημέρες αποτέλεσαν ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για το πως  να ιεραρχήσουμε τα ζητή-
ματα που μας απασχολούν. 

Την ώρα που στη Θεσσαλονίκη μέσα στην εβδομάδα δημιουργήθηκαν υψηλές προσδο-
κίες για την μετάλλαξη της πόλης σε κέντρο παραγωγής χολιγουντιανών ταινιών, είτε υψη-
λής τεχνολογίας με τα εγκαίνια των Phizer, CICKO και την Beyond 4.0 που ήταν αφιερωμένη 
ουσιαστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, μια νεροποντή ανέδειξε τα απλούστερα πράγματα της 
καθημερινότητας. Ενα ολόκληρο λεωφορείο βυθίστηκε στο οδόστρωμα σε σημείο όπου 
πέρσι την ίδια περίπου εποχή, ξανασυνέβη να «τρυπήσει». Προφανώς, η ζημια δεν αποκα-
ταστάθηκε, ή δεν διορθώθηκε στο βαθμό που τουλάχιστο θα άντεχε την πίεση του βάρους 
ενός λεωφορείου. Στις δυτικές και βόρειες συνοικίες, οι δρόμοι είχαν μεταμορφωθεί σε 
μαιάνδρους αηδίας, παρασύροντας ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Οι μετεωρολόγοι είχαν 
προειδοποιήσει για τα ακραία καιρικά, φαινόμενα. Είναι κι αυτό κάτι. Τουλάχιστο σε ατομικό 
επίπεδο, υπήρχε η υποψία ότι οι οκτωβριανές βόλτες στην πόλη μπορεί να αναβληθούν για 
λίγο. Και πιθανώς, σώθηκαν ζωές.

Ελπίζω ότι οι δήμαρχοι να βρήκαν την ευκαιρία να δουν την πόλη σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Και να πάρουν επί τόπου μαθήματα καθημερινής λειτουργίας και εξυπηρέτη-
σης του πολίτη όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Γιατί είναι πράγατι, ελκυστική η εικόνα των 
εγκαινίων εταιριών κολοσσών όπως η Phizer και η CICKO, όπως εξιτάρουν εξίσου, οι σκηνές 
δράσης στους δρόμους ενός Σταλόνε, Στέιθαμ ή Μπαντέρας. Την κρίσιμη στιγμή όμως, που 
στην πρώτη δυνατή βροχή θα βουλιάξει μία λεωφόρος, όλοι θα ψάξουν τον υπάλληλο του 
δήμου κι όχι κάποιον κινηματογραφικό αστέρα, απαιτώντας από τον αιρετό τους τουλάχιστο 
να αποκαταστήσει μιαν άσφαλτο. Κι όταν αυτή αποκατασταθεί, τότε ευχαρίστως να προε-
τοιμαστούμε για τα μεγάλα βηματα της «εξωστρέφειας». Γιατί καλή η τεχνητή νοημοσύνη, 
αρκεί να έπεται της ... κοινής. 

Αλλωστε, οι «ήρωες» της καθημερινότητας, είναι χρήσιμοι την στιγμή του κινδύνου. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση είναι περιττοί. 
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Οσμή σκανδάλου αναδύεται σε 
έρευνα που διέταξε η διοίκηση 
του νοσοκομείου «Γ. Παπανι-

κολάου» της Θεσσαλονίκης ύστερα από 
καταγγελίες ότι σε συγκεκριμένα τμήμα-
τα του ιδρύματος χρεώνονταν επιθέματα 
σε ονόματα νεκρών! Με τον τρόπο αυτό, 
σύμφωνα με τις καταγγελίες, δαπανήθη-
καν αδικαιολόγητα τεράστια χρηματικά 
ποσά από τα ταμεία του νοσοκομείου. Η 
έρευνα μάλιστα στρέφεται σε προμήθειες 
που συνδέονται με επιθέματα αυξημένου 
κόστους. 

Έγκυρες πληροφορίες της Karfitsa ανα-
φέρουν ότι εδώ και λίγες ημέρες έγιναν 
καταγγελίες απευθείας στην κορυφή της 
πυραμίδας του νοσοκομείου, στη διοίκη-
ση, που έδειξε άμεσα αντανακλαστικά στην 
αντιμετώπιση της υπόθεσης. Σύμφωνα με 
τις καταγγελίες, συγκεκριμένος κύκλος 
προσώπων του ιδρύματος εμφανίζεται να 
οργάνωνε αυξημένο αριθμό παραγγελιών 
για επιθέματα υψηλού κόστους και για την 
αιτιολόγηση της χρήσης τους καταχωρού-
νταν σε ονόματα πρώην ασθενών του νοσο-
κομείου, που όμως είχαν πεθάνει. Μάλιστα 
πηγές έλεγαν ότι γίνονταν μέχρι και εικονι-
κές εισαγωγές στο νοσοκομείο με τα ονόμα-
τα των συγκεκριμένων νεκρών! 

Πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθε-

ση έλεγαν στην Karfitsa ότι η διοίκηση του 
νοσοκομείου άμεσα αντέδρασε και διέταξε 
τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτα-
σης που είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να 
ξετυλιχτεί όλο το κουβάρι και να διαπιστω-
θεί εάν τα καταγγελλόμενα είναι αληθινά, 
δείχνοντας αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο. Ο υποδιοικητής του νοσοκομείου 
Δημήτρης Βαλαρούτσος έχει αναλάβει την 
εποπτεία όλων των ενεργειών και σε συνε-
χή γνώση βρίσκεται η διοικήτρια Μαρία Γιο-
κατζή. Μάλιστα για την υπόθεση ήδη έχουν 
ενημερωθεί οι υπεύθυνοι της Υγειονομικής 
Περιφέρειας και η ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας, που ζήτησε να γίνουν όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες. Το μήνυμα που στάλθη-
κε μάλιστα ήταν εάν όντως υπάρχουν ζη-
τήματα διαφθοράς στις προμήθειες και στη 
χρήση των επιθεμάτων να διαβιβαστούν 
όλα τα ευρήματα στον εισαγγελέα.  

 
Θόρυβος και έλεγχοι   
Στο νοσοκομείο μάλιστα ήδη έχει γίνει 

θόρυβος, καθώς στο πλαίσιο της Ένορκης 
Διοικητικής εξέτασης άρχισαν να διαρρέ-
ουν τα πρώτα ονόματα που θα κληθούν 
να καταθέσουν και τα οποία θα ζητηθεί να 
εξηγήσουν τις διαδικασίες. Άλλωστε οι κα-
ταγγελίες που έγιναν αφορά συγκεκριμένα 
πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν κινή-
σει τη συγκεκριμένη ιστορία και δεν υπερ-

βαίνουν τα είκοσι. Παράλληλα, στο πλαίσιο 
της ίδιας ΕΔΕ γίνεται εξονυχιστική έρευνα 
των προμηθειών του τελευταίου διαστήμα-
τος σε επιθέματα και της καταγραφής από 
συγκεκριμένες κλινικές και τμήματα. Ακόμη 
γίνεται έλεγχος μέχρι και στις εισαγωγές 
του τελευταίου διαστήματος με διασταύρω-
ση στοιχείων ασθενών, για να διακριβωθεί 
εάν έγιναν εικονικές εισαγωγές με ονόματα 
πρώην ασθενών που είχαν πεθάνει. Άγνω-
στο παραμένει βέβαια, εάν συνέβη αυτό, με 
ποιόν τρόπο κατάφεραν να παραβούν το σύ-
στημα καταγραφών του κάθε ασθενή, που 
δείχνει εάν πρόκειται για ζωντανό ή νεκρό.   

Αυτό που σχολιάζονταν δυσμενώς 
στους υγειονομικούς κύκλους είναι ότι στο 
συγκεκριμένο νοσοκομείο, που έχει πρωτο-
στατήσει στη μάχη κατά του κορωνοϊού και 
μάλιστα με πολύ σημαντικά αποτελέσματα 
ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-
ας, την ώρα που κάποιοι έδιναν μάχη για να 
σώσουν ζωές άλλοι φέρονται να… έβλεπαν 
τη ροή των προμηθειών σε επιθέματα. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η διοίκηση εμφανιζόταν 
αποφασισμένη να δώσει τέλος σε τέτοια 
φαινόμενα, εάν βέβαια είναι αληθείς οι κα-
ταγγελίες.  

Βέβαιο θεωρείται ότι η Ένορκη Διοι-
κητική Εξέταση που είναι σε εξέλιξη  θα 
ολοκληρωθεί άμεσα, προκειμένου να μην 
μένουν σκιές την ώρα που η συντριπτική 
πλειοψηφία των υγειονομικών στο «Γ. Πα-
πανικολάου» εξακολουθεί να δίνει τη μάχη 
για την αντιμετώπιση του ισχυρού κύματος 
κρουσμάτων κορωνοϊού που πλήττει τη 
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα αυτή 
την περίοδο.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΎΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αποκάλυψη: Χρέωναν επιθέματα 
σε ονόματα νεκρών! 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Με την σταδιακή επιστροφή στην κανο-
νικότητα από την πανδημία του κορονοϊού, 
η Θεσσαλονίκη αρχίζει τα κάνει  άλματα 
προς την  τεχνολογία και τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό με στόχο την  μετατροπή της 
σε ένα κέντρο έρευνας, τεχνολογίας και και-
νοτομίας στην περιοχή των Βαλκανίων που 
είναι άλλωστε και το στοίχημα της Κυβέρ-
νησης. 

Τα πρώτα βήματα έγιναν με την έμπρα-
κτη  εμπιστοσύνη  των δύο διεθνών κολοσ-
σών της Phizer και της Cisco που επέλεξαν 
να επενδύσουν στη Θεσσαλονίκη. 

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Και-
νοτομίας και το Παγκόσμιο Κέντρο Επιχει-
ρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της 
Pfizer,  αποτελούν μια επένδυση-σταθμό για 
την Θεσσαλονίκη αλλά και για ολόκληρη τη 
χώρα. 

Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας 
(Center for Digital Innovation – CDI) ανα-
πτύσσει καινοτόμες ψηφιακές και τεχνολο-
γικές λύσεις που προάγουν την ανακάλυψη 
καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων για 
τους ασθενείς. Παράλληλα προτεραιότητα 
του Κέντρου αποτελεί η σύναψη ισχυρών 
συνεργασιών με ταλέντα της ακαδημαϊκής 
Ελληνικής κοινότητας και τοπικών φορέων 
του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών 
και Υπηρεσιών αποτελεί μια κεντρική πα-
γκόσμια πλατφόρμα εδραιωμένη σε όλoν 
τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer, εξυπη-
ρετώντας ένα εύρος υπηρεσιών όπως: Oι-
κονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Εταιρικού 
Μετασχηματισμού, Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Υπηρεσίες Προμηθειών.

H Phizer έφερε πίσω Έλληνες επιστή-

μονες που εργάζονταν στο Εξωτερικό  
Ήδη έχει επιτευχθεί  το πολυσυζητημέ-

νο brain gain με την επιστροφή ελλήνων 
επιστημόνων που ήρθαν από Γερμανία Ολ-
λανδία, Σλοβακία ΗΠΑ  και άλλες χώρες 
προκειμένου να ενταχθούν στο προσωπικό 
των δυο Κέντρων του διεθνούς Κολοσσού 
και να εργαστούν ανάμεσα σε διεθνώς ανα-
γνωρισμένους επιστήμονες. 

Άλλωστε ο διεθνής Κολοσσός αποτελεί 
εγγύηση εργασίας και εξέλιξης ενώ οι νέες, 
σύγχρονες εγκαταστάσεις της Phizer στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη που  καλύπτουν 
έκταση άνω των 9.000 τ.μ. παρέχουν όλα 
τα εχέγγυα για ένα εξαιρετικό περιβάλλον 
εργασίας στην πατρίδα . Ήδη 70 νέοι Έλλη-
νες επιστήμονες έχουν λάβει θέσεις στα νέα 
τους  καθήκοντα τα οποία ως επί το πλείστον 
εκτελούν προς το παρόν με τηλεργασία. Τα 
δύο κέντρα θα φιλοξενήσουν περίπου 700 
εργαζομένους.

Α.Μπουρλά: Διεθνείς κολοσσοί 
με ρωτούν για τη Θεσσαλονίκη 
 «Χαρά μου που βρέθηκαν τόσοι εξαι-

ρετικοί επιστήμονες προκειμένου να στε-
λεχώσουν την εταιρεία στη Θεσσαλονίκη» 
ανέφερε ο Θεσσαλονικιός CEO της Phizer 
κατά την τελετή των εγκαινίων που έγιναν 
παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη την Τρίτη.

«Είχαμε στόχο τα 200 άτομα προσωπικό 
στη διετία και φτάσαμε τα 325 στο Kέντρο 
Ψηφιακής Καινοτομίας. Μαζί με τους εργα-
ζόμενους στο Κέντρο Επιχειρησιακών Λει-
τουργιών έχουμε ξεπεράσει τα 500 άτομα 
προσωπικό ενώ αναμένεται να  φτάσουμε 
στα 700» ανέφερε ο κ. Μπουρλά, υπο-
γραμμίζοντας πως αυτό που συντελείται 

στη Θεσσαλονίκη θα κάνει Αμερικανούς, 
Ολλανδούς, Γερμανούς να τρίβουν τα μά-
τια τους τονίζοντας πως η πόλη βρίσκεται 
στο μικροσκόπιο εταιρειών όπως η Cisco, 
η Αmazon και η Microsoft, που τον ρωτούν 
για τη Θεσσαλονίκη.

Στο εσωτερικό των κέντρων της Phizer, 
οι αίθουσες είναι εντυπωσιακές με χώρους 
χαλάρωσης και τεράστιες οθόνες ενώ ανά-
μεσα στα γραφεία εργασίας που είναι διακο-
σμημένες  με τοιχογραφίες του μαθηματι-
κού και φιλοσόφου Τζορτζ Μπουλ και της 
Μαρίας Κιουρί, φυσικού και χημικού.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη στην οδό Τομπάζη. 

Στα σφαγεία η έδρα της Cisco 
To Co-Innovation Center που έχει δημι-

ουργήσει η Cisco  στη Θεσσαλονίκη, αποτε-
λεί μια σύγχρονη επένδυση του αμερικα-
νικού κολοσσού και είναι ένα ακόμα απτό 
δείγμα της εμπιστοσύνης που δείχνουν στην 
πόλη κολοσσοί παγκόσμιου βεληνεκούς.

Ανάλογα κέντρα της Cisco  λειτουργούν 
σήμερα μόνο σε άλλες 14 πόλεις, μεταξύ 
των οποίων η Σιγκαπούρη, το Μιλάνο, η 
Βαρκελώνη, το Τορόντο, το Τόκιο, το Παρί-
σι, το Ντουμπάι και το Ρίο Ντε Τζανέιρο. O 
δήμος Θεσσαλονίκης διεκδίκησε και πήρε 
την «έδρα» του Κέντρου, παραχωρώντας 
για τέσσερα χρόνια τη χρήση του ανακαινι-
σμένου με κοινοτικά κονδύλια χώρου των 
παλαιών σφαγείων.  Σε βάθος τετραετίας η  
Cisco θα επενδύσει περίπου 10 εκατ. ευρώ 
. Το Διεθνές Κέντρο Επιτάχυνσης και Ψηφι-
ακού Μετασχηματισμού λειτουργεί από τις 
24 Σεπτεμβρίου. 

Τεχνολογικές λύσεις και start ups 
Οι τεχνολογικές λύσεις που θα είναι 

διαθέσιμες άμεσα προς λειτουργία και επί-
δειξη σε όσους επισκεφθούν το «σπίτι» της 
καινοτομίας, είναι: η  Έξυπνη πόλη  η Επι-
χειρησιακή και Επιχειρηματική Συνέχεια  η 
Στοχευμένη Γεωργία Ακριβείας, ο Τουρισμός 
και πολιτισμός, η  Ηλεκτροκίνηση, Ενεργει-
ακή Παρακολούθηση Κτιρίων, κ.τ.λ. 

Στο κέντρο εργάζονται ομάδες εργασίας 
με στόχο τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια, 
τα ερευνητικά κέντρα και το οικοσύστημα 
των startups της Θεσσαλονίκης, για να δι-
αμορφώνουν από κοινού νέα τεχνολογικά 
εργαλεία για ποικίλα προβλήματα, για τα 
οποία αναζητούν αξιόπιστες και αποτελε-
σματικές λύσεις ιδιωτικές εταιρείες και δη-
μόσιοι φορείς.

Το Κέντρο θα εκπαιδεύει μαθητές, φοι-
τητές και επαγγελματίες, που θέλουν να 
αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, με την 
πιστοποίηση της εταιρείας. Επίσης στον ίδιο 
χώρο θα αναπτυχθούν και τμήματα STEM 
και Ρομποτικής.

ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΎ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Θεσσαλονίκη στα βήματα 
της…  Silicon Valley 

PHIZER ΚΑΙ CISCO  
ΕΔΩΣΑΝ ΨΗΦΟ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
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Αν και η αποδοχή της από-
φασης της κυβέρνησης να 
«επιτρέψει» στους εμβο-

λιασμένους να ζουν μια κανονική 
ζωή είναι υψηλή (7 στους 10 
συμφωνούν), δεν είναι ακόμα λίγοι 
εκείνοι που είτε από φόβο, είτε γιατί 
τους βολεύει (lockdown, παραμονή 
στο σπίτι και τηλεργασία, διαβίωση 
με επιδόματα κλπ.), διαφωνούν. 
Αν σωστά πράττουν αυτοί που 
διαφωνούν θα φανεί τις επόμενες 
μέρες ή βδομάδες με την καθημε-
ρινή αναφορά των κρουσμάτων. 
Σε κάθε περίπτωση η κοινή γνώμη 
στο μεγαλύτερο μέρος της θέλει 
κανονικότητα και η κυβέρνηση αυτό 
μάλλον άκουσε περισσότερο παρά 
τις εισηγήσεις των ειδικών. 

Σημαντικό κομμάτι της επικαιρό-
τητας ήταν και η υπογραφή της αμυ-
ντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας 
και Γαλλίας. Με δυο ερωτήσεις για το 
θέμα αυτό, αποτυπώνουμε την στά-
ση της κοινής γνώμης : 6 στους 10 
πιστεύουν ότι η συμφωνία θωρακίζει 
την άμυνα της χώρας και ακριβώς το 
ίδιο ποσοστό διαφωνεί με την στάση 
της αριστεράς, από τον ΣΥΡΙΖΑ και μέ-
χρι το ΚΚΕ, να την καταψηφίσουν στην 
Βουλή. Το θέμα αναδεικνύει και τις 
ιδεολογικές προσεγγίσεις που έχει η 
δεξιά/κεντροδεξιά/κέντρο με την αρι-
στερά σε τέτοιου είδους θέματα.

Περίπου ένα 33% πιστεύει ότι η 
επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος και το επίδομα θέρμανσης, θα 
βοηθήσουν τα νοικοκυριά να ανταπε-
ξέλθουν στις απαιτήσεις της χειμερι-
νής περιόδου. Αν και ακόμα οι αυξή-
σεις δεν έχουν γίνει αισθητές στους 
λογαριασμούς των καταναλωτών, 
δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφρά-
ζουν φόβο ότι με αυτές τις τιμές στο 
πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, η 
θέρμανση φέτος θα είναι μια δύσκο-

Η ΝΔ παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά
Τρια βασικά θέματα απασχόλησαν την επικαιρότητα κατά την διάρκεια διενέργειας της έρευνας. Η επιστροφή στην 

κανονικότητα για τους εμβολιασμένους, η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και οι τιμές της ενέργειας. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΈΙΑΔΗ*

ΔΕΝΔΙΑΣ, ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

λη υπόθεση. Και για αυτό έξι στους δέκα 
περίπου δείχνουν από καθόλου έως λίγο 
αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας.

Ο σημαντικότερος παράγοντας δια-
μόρφωσης της πρόθεσης ψήφου , δεν 
είναι άλλος από την στάση της αντιπο-
λίτευσης στο θέμα της ελληνογαλλικής 
αμυντικής συμφωνίας. Εκεί φαίνεται ότι η 
κυβέρνηση «κέρδισε» πόντους αποδοχής 
(όχι απαραίτητα ποσοστά στην πρόθεση 
ψήφου, δεν υπάρχουν άλλωστε σημα-
ντικές διαφορές), απέναντι κυρίως του 
ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε. Σύμφωνα με την 
δημοσκόπηση αν την επομενη Κυριακή 
είχαμε εκλογές τα ποσοστα θα ήταν: 

ΝΔ 35,3%, ΣΥΡΙΖΑ 22,3%, ΚΙΝΑΛ 7%, 
ΚΚΕ 5,5%, Ελληνική Λύση 4,8%, ΜΕΡΑ 

25 3,9%, άλλο 9,3% και Αναποφάσιστοι 
10,9%. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας 
για την οικονομία, που το 38% δηλώ-
νει αισιόδοξο, ενώ το 58% απαισιόδοξο, 
όπως και το ότι το 52% πιστεύει ότι με μια 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα θα πήγαινε 
χειρότερα. Τέλος στην έρευνα καταγρά-
φεται και η δημοτικότητα των Υπουργών 
με τους Δένδια, Πιερρακάκη, Σταϊκούρα, 
Γεωργιάδη, Θεοδωρικάκο , Κικίλια, Πα-
ναγιωτόπουλο , Χατζηδάκη, Βορίδη και  
Σκρέκα να είναι στις δέκα πρώτες θέσεις. 

Ο Δημήτρης Βασιλειάδης είναι πολι-
τικός αναλυτής της εταιρίας δημοσκο-
πήσεων Interview
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Με το μήνυμα «Ο κόσμος αλλάζει. Η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά» οι αιρετοί όλης της χώρας συναντήθηκαν και πάλι, διά ζώσης, μετά από τρία 
χρόνια στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΎΠΙΔΟΎ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΑΝ ΤΟ «ΑΥΡΙΟ» ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η επόμενη ημέρα της Αυτοδιοίκησης

Στον ίδιο ακριβώς χώρο, είχαν πραγματοποι-
ήσει το ετήσιο τακτικό συνέδριο τους και τον 
Δεκέμβρη του 2018, πριν από τις τελευταίες 

αυτοδιοικητικές εκλογές και πολύ πριν την εμφάνιση 
της πανδημίας του κορονοϊού.

Με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων συ-
ζητήθηκαν στη Θεσσαλονίκη όλα τα θέματα που απασχο-
λούν τους δημάρχους, αναλύθηκαν τα προβλήματα και 
τα οικονομικά δεδομένα των δήμων και επιδιώχθηκε να 
δοθούν δεσμευτικές απαντήσεις και λύσεις από τις πολι-
τικές ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων.

Το ενδιαφέρον του κόσμου της Αυτοδιοίκησης για 
συμμετοχή στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ ήταν 
τεράστιο και περίπου 700 σύνεδροι έδωσαν βροντερό 
παρών, ενώ για πρώτη φορά σε συνεργασία με τη ΔΕΘ 
- HELEXPO συνδιοργανώθηκε η πρώτη Ψηφιακή Έκθεση 
Τεχνολογίας BEYOND 4.0, με τους αιρετούς να επιθυμούν 
ένα ξεκάθαρο στίγμα: πως η Αυτοδιοίκηση αλλάζει και 
μετασχηματίζεται προς όφελος των πολιτών.  

‘Ηταν αναμενόμενο πως στο επίκεντρο του συνεδρί-
ου της Θεσσαλονίκης θα βρισκόταν η «μάχη» των δήμων 
στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας, από 
τα μέσα του περασμένου έτους οπότε και εμφανίστηκε το 
κρούσμα «μηδέν» έως και σήμερα. Ιδιαίτερα, η δουλειά 
που έγινε μέσω των κοινωνικών δομών και η προσπά-
θεια να μη νιώσει κανένας πολίτης μόνος κατά τη διάρ-
κεια της πολύμηνης καραντίνας και των περιοριστικών 
μέτρων.

Η Αυτοδιοίκηση έβαλε αμέσως πλάτες και στους 
εμβολιασμούς, στην επιχείρηση «Ελευθερία» και την 
προσπάθεια να χτιστεί το τείχος της ανοσίας, ενώ τώρα 
σχεδιάζει την επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό που αφή-
νει κάποιες «πληγές», κυρίως οικονομικές στα ταμεία 
των δήμων. Στο τραπέζι του συνεδρίου της ΚΕΔΕ έπεσαν 
ακόμη οι αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας και πώς θα 
καλυφθούν αυτές οι έξτρα ανάγκες ώστε να μη χρειαστεί 
οι δημότες να βάλουν το χέρι στην τσέπη με αύξηση των 
ανταποδοτικών τελών, η κινητικότητα των υπαλλήλων, 
οι νέες προσλήψεις, το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
«Αντώνης Τρίτσης», όπως επίσης το νέο ΕΣΠΑ και το Τα-
μείο Ανάκαμψης. 

«Θεωρώ ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέ-
πει να προχωρήσουμε στις τολμηρές αλλαγές που θα 
λύσουν τα χέρια μας και θα μας επιτρέψουν να είμαστε 
ακόμη πιο χρήσιμοι στους πολίτες. Θέλουμε ένα καλύτε-
ρο μέλλον για την Ελλάδα, σε μια κοινωνία που θα δημι-
ουργεί αξία και θα υπηρετεί αξίες», ξεκαθάρισε προς τους 
συνέδρους ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαί-

ων, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η Θεσσαλονίκη σε ρόλο οικοδεσπότη
Η Θεσσαλονίκη για μία ακόμη φορά έπαιξε το ρόλο 

του οικοδεσπότη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Τόσο ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας όσο και ο 
πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, έσυραν με τις τοποθετήσεις τους και 
το ...χορό όσον αφορά τις απαιτήσεις των δήμων από την 
πολιτεία.

Ο κ.Ζέρβας υπογράμμισε την αναγκαιότητα σειράς 
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην Αυτοδιοίκηση με 
επίκεντρο την αποκέντρωση, την επένδυση στη γνώση 
και στη καινοτομία, την αναβάθμιση της δημόσιας διοί-
κησης και τις υποδομές. Προσδιόρισε τις προτεραιότητες 
της Αυτοδιοίκησης, μίλησε για την αναγκαιότητα αξιο-
ποίησης πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων με τον 
συντομότερο και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο, χωρίς τη 
γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις, ενώ έκανε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στο αποτύπωμα που έχει αφήσει η πανδημι-
κή κρίση στα οικονομικά των ΟΤΑ. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στον δήμο Θεσσαλονίκης το επιπλέον κόστος για την 
τελευταία διετία υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ.

Ο κ.Καϊτεζίδης επισήμανε τα σοβαρά θέματα που 

απαιτούν σοβαρές απαντήσεις, όπως οι νέες αρμοδιότη-
τες στους δήμους, η καταστατική θέση των αιρετών, τα 
οικονομικά των ΟΤΑ, τα νέα αναπτυξιακά εργαλεία των 
δήμων, το «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο Ανάκαμψης, το 
νέο ΕΣΠΑ, η ψηφιακή διακυβέρνηση και η λειτουργία των 
έξυπνων πόλεων, η αντιμετώπιση των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος, 
η διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, 
η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η πολιτική 
προστασία και λοιπά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδας, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στην εξαιρετική 
συνεργασία της ΕΝΠΕ με την ΚΕΔΕ λέγοντας ότι ενωμένοι 
οι δύο βαθμοί της Αυτοδιοίκησης μπορούν να διεκδική-
σουν περισσότερα. Μάλιστα, πρόσθεσε πως ήρθε η ώρα 
να γίνει το επόμενο βήμα, της μετάβασης από την περιφε-
ρειακή και τοπική Αυτοδιοίκηση στην εποχή της τοπικής 
και περιφερειακής διακυβέρνησης. 

 
Μ.Βορίδης: Για εμάς οι άρχοντες της Τ.Α. είναι αιρε-

τοί άρχοντες του τόπου τους και όχι ...βλαχοδήμαρχοι 
Τη δέσμευση ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστη-

μα, μέχρι το τέλος του έτους και το 2022, η κυβέρνηση 

Μ.Κυριζίδης, Κ. Ζέρβας, Π. Λεκάκης
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θα δώσει λύσεις σε μία σειρά θεσμικά και οικονο-
μικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέλα-
βε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εσωτερικών, 
Μάκης Βορίδης.

Είπε ο υπουργός πως με νόμο θα καταργηθεί 
η αυτόφωρη διαδικασία για τους αιρετούς, δεν θα 
υπάρξει αύξηση του αντιμισθίου τους αν δεν δο-
θούν πρώτα αυξήσεις στους εργαζόμενους, αλλά 
θα ενισχυθούν μία σειρά δαπανών που βαραίνουν 
τους δημάρχους, ώστε να κάνουν καλύτερα το 
έργο τους.

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις τοπικής 
αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης εξελίσσεται στο μεγαλύτερο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποδομών της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, ενώ για την πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να εκλέγονται οι δήμαρχοι το με 50% και όχι 
με το 43% παρατήρησε: «Η κυβέρνηση της Ελ-
λάδος και ο νυν πρωθυπουργός είναι νομιμοποιη-
μένοι δημοκρατικά και δεν το αμφισβητεί κανένας 
με κάτι λιγότερο από 40%, δεν κατάλαβα γιατί οι 
δήμαρχοι δεν είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένοι 
με το 43%;».

   «Για μας οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοί-
κησης είναι αιρετοί άρχοντες του τόπου τους, τους 
τιμούμε και τους σεβόμαστε, ποτέ δεν θα τους 
πούμε βλαχοδημάρχους, ποτέ δεν θα δημιουργή-
σουμε οποιαδήποτε αιμάτωση στη σχέση μας μαζί 
τους», δήλωσε ο κ. Βορίδης.

Στ.Πέτσας: Αυξάνεται ο χρηματοδοτικός 
φάκελος του «Αντώνης Τρίτσης»
Συμπληρωματικό «μποναμά» της κυβέρνη-

σης, ύψους 107 εκατ. ευρώ, που θα βοηθήσει ση-
μαντικά τους δήμους να αντιμετωπίσουν όλες τις 
ανάγκες και τις υποχρεώσεις που έχουν το επόμε-
νο χρονικό διάστημα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, από το 
βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πέτσας είπε ότι με βάση την 
εξέλιξη του προϋπολογισμού και τη συνεννόηση 
που έχει το υπουργείο Εσωτερικών με το υπουρ-
γείο Οικονομικών θα είναι σε θέση να προχωρή-
σει και σε κάτι ακόμα παραπάνω με τη μορφή της 

χρηματικής ΚΑΠ μέχρι το τέλος του έτους.
Για το 2022, ο αναπληρωτής υπουργός Εσω-

τερικών είπε ότι θα είναι ένα έτος αναμόρφωσης 
των ΚΑΠ, με σκοπό την άρση τυχόν δυσλειτουρ-

γιών, ενώ σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας είπε ότι δόθηκαν 237,1 εκατ.ευρώ 
για τη στήριξη των δήμων που είχαν απώλειες 
εσόδων και αύξηση δαπανών κι αν χρειαστεί, το 
υπουργείο Εσωτερικών είναι εδώ μέχρι το τέλος 
της χρονιάς για να βοηθήσει ξανά.

Στ.Καλαφάτης: Στόχος της κυβέρνησης η 
ουσιαστική αναβάθμιση της ΤΑ», τόνισε ο Στ. 
Καλαφάτης

Τον στόχο της κυβέρνησης να αναβαθμιστεί η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και να μετεξελιχθεί σε δύ-
ναμη φυγής προς τα εμπρός μετέφερε προς τους 
αιρετούς ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος 
για τον τομέα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Κα-
λαφάτης. 

Ο κ.Καλαφάτης θυμήθηκε τα χρόνια που υπη-
ρέτησε και ο ίδιος από διαφορετικές θέσεις την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και ως γνώστης των θεμά-
των ανέφερε πως πιστεύει στην αναβάθμιση του 
θεσμού και δεσμεύτηκε να συμβάλει με όλες του 
τις δυνάμεις στην ενίσχυση του θεσμού και των 
δυνατοτήτων του.

ΑΥΤΟ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου
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Σε υψόμετρο που υπερβαίνει τα 1.060 
μέτρα, μία «ανάσα» από τη γραμμή των 
ελληνοαλβανικών συνόρων, σε ένα δάσος 
από βελανιδιές, πρόσφυγες, στην πλειοψη-
φία τους Σύροι, περιμένουν να κάνουν μία 
δρασκελιά στο όνειρο. Έχουν δημιουργή-
σει έναν άτυπο καταυλισμό, κάτω από τη 
σκιά των βελανιδιών και μέσα σε ένα κατε-
στραμμένο στρατιωτικό φυλάκιο που εδώ 
και χρόνια έχει εγκαταλειφτεί. Η αστυνομία 
πραγματοποιεί διαρκώς επιχειρήσεις απο-
μάκρυνσής τους, όμως εκείνοι επιμένουν, 
προσπαθώντας να περάσουν στην Αλβανία 
και από εκεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους 
για την υπόλοιπη Ευρώπη.  

«Έχω μόλις επτά ημέρες στην Ελλάδα. 
Πλήρωσα μέχρι τώρα 2.800 ευρώ. Περιμέ-
νω να βρω την ευκαιρία και να περάσω τα 
σύνορα. Από την Αλβανία θα πάω στο Κόσ-
σοβο, στη Βοσνία και μετά θα φτάσω στην 
Ευρώπη». Ο 30χρονος Παλαιστίνιος που 
γεννήθηκε και ζούσε στη Συρία, έφυγε από 
μία από τις πλέον αιματοβαμμένες πόλεις 
της συγκεκριμένης χώρας, την Ντάαρα. Εί-
ναι αποφασισμένος να φτάσει στην Ιταλία, 
καθώς, όπως περιέγραψε στην Karfitsa 
εκεί θέλει να ζήσει με την οικογένειά του. Η 
σύζυγος και τα δύο του παιδιά, περιμένουν 
να φτάσει στην ευρωπαϊκή χώρα και να τον 
ακολουθήσουν. Προς το παρόν περιμένουν 
στην Τουρκία.  

Ο νεαρός είναι ένας από τους δεκάδες 
που «κατασκηνώνουν» στα δάση που βρί-
σκονται κοντά στην Ιεροπηγή Καστοριάς, 
σημείο αναφοράς για το διασυνοριακό 
έγκλημα. Εκεί έχουν καταγραφεί στο πα-
ρελθόν δεκάδες επιχειρήσεις των διωκτι-
κών αρχών, κυρίως για μεταφορά μεγάλων 
ποσοτήτων ναρκωτικών. Το έδαφος του 
ορεινού χωριού και ο κάμπος που ακολου-
θεί μέχρι να συναντήσει τα ορεινά χωριά της 
Αλβανίας, είναι μία βατή διαδρομή από την 
Ελλάδα στην Αλβανία. Το παλιό φυλάκιο 
στο οποίο οι πρόσφυγες κατασκηνώνουν 
περιμένοντας την ώρα για να περάσουν 
απέναντι, βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά 
από τη συνοριακή γραμμή.  

Το σημείο είναι ιδανικό, ειδικά τους μή-
νες του καλοκαιριού. «Από τον περασμένο 
Μάιο κάθε μέρα περνούν εκατοντάδες», 
περιγράφει Έλληνας βοσκός που επιτηρεί 
τα πρόβατα, μαζί με τον Αλβανό βοσκό που 
απασχολεί. «Είναι οικογένειες, είναι όμως 
και μόνοι τους», συμπληρώνει. Λίγα μέτρα 
μακριά από το φυλάκιο λειτουργεί το αντλι-
οστάσιο της περιοχής. Εκεί οι πρόσφυγες 
βρίσκουν τις πηγές για να πλυθούν, όπως 
και καλώδια με ρεύμα, για να φορτίσουν 
τα κινητά τους. Οι μεταναστευτικές ροές 
προς την Αλβανία αρχίζουν και μειώνονται 
από το φθινόπωρο. Στα ορεινά της Δυτικής 
Μακεδονίας οι νύχτες είναι κρύες και είναι 

αδύνατο οι διερχόμενοι να προστατευτούν, 
έστω και μέσα στο κατεστραμμένο παλιό 
φυλάκιο.  

 
Frontex παντού  
Εκτός των διαρκών ελέγχων από την 

πλευρά της αστυνομίας στην ελληνική 
πλευρά, αίσθηση έχει κάνει, ειδικά στις 
ομάδες των προσφύγων, η έντονη παρουσία 
του ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριακής 
φύλαξης Frontex. Μέλη της βρίσκονται σε 
πολλά από τα περάσματα των ελληνοαλβα-
νικών συνόρων και επαναπροωθούν αμέ-
σως όσους πρόσφυγες εντοπίζονται στο αλ-
βανικό έδαφος, συνεπικουρούμενα από την 
αλβανική συνοριοφυλακή. «Η Frontexμας 
διώχνει, όπου κι αν πάμε είναι συνοριοφύ-
λακες από τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την 
Κροατία και μας διώχνουν πάλι πίσω στην 
Ελλάδα», είπε στην Karfitsa Αφρικανός με-
τανάστης, ο οποίος μαζί με την οικογένειά 
του προσπάθησε πέντε φορές να περάσει τα 
σύνορα και επαναπροωθήθηκε στην Ελλά-
δα.  

Είναι μία εικόνα που επαναλαμβάνεται 
καθημερινά στα σύνορα με τη Βόρεια Μα-
κεδονία στην ευρύτερη περιοχή της Ειδο-
μένης, όπου όμως στις επαναπροωθήσεις 
πρωτοστατούν μέλη της αστυνομίας της 
γειτονικής χώρας και όχι μέλη του Frontex.  

Παρά τους αυστηρούς ελέγχους όμως, 
οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως μεγάλος 
αριθμός προσφύγων που προέρχονται από 
την Ελλάδα καταφέρνουν και συνεχίζουν το 
ταξίδι τους, αφού έχουν καταβάλλει χρήμα-
τα σε διακινητές. Συνήθως η πορεία περνάει 
μέσα από το Κόσσοβο και από εκεί οι δια-
δρομές διαφέρουν, ανάλογα με τον στόχο 
του καθένα και τα χρήματα που έχει δώσει 
για να φτάσει στην κεντρική και στη βόρεια 
Ευρώπη. Η Αλβανία έχει καταγράψει φέτος 
αύξηση στις συλλήψεις από προσφυγικές 
ροές που προέρχονται από τα ελληνικά 
σύνορα, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας, ενώ η Βόρεια Μακεδονία έχει 
καταγράψει μείωση στις συλλήψεις. «Έχουν 
ανθρώπους που μιλούν μαζί τους. Εκείνοι 
τους λένε μέχρι πού έχουν φτάσει και γι’ 
αυτό ξεκινούν και αυτοί», εκτίμησε ο Έλλη-
νας κτηνοτρόφος.  

Η μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων 
που χρησιμοποιούν τα περάσματα των ελ-
ληνοαλβανικών συνόρων κυρίως είναι άτο-
μα που είτε μένουν σε οργανωμένα κέντρα 
της ενδοχώρας, είτε που φιλοξενούνται 
προσωρινά σε διαμερίσματα και αναμένεται 
ο χρόνος αυτός να ολοκληρωθεί.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΎΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το ταξίδι στο όνειρο 
περνάει από την Ιεροπηγή 

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙ 
ΣΕ ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ 

ΜΕ ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ 

ΦΥΛΑΚΙΟ 
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Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τις 
εκλογές στον δικηγορικό σύλλογο Θεσσα-
λονίκη με την ανάδειξη προέδρου και νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Ήδη στα «πηγα-
δάκια» των δικηγόρων άρχισαν να εκδηλώ-
νονται υποψηφιότητες, καθώς καταληκτική 
ημερομηνία για την κατάθεσή τους είναι η 
31 Οκτωβρίου. Οι εκλογές για τη νέα διοί-
κηση την επόμενη τετραετία θα διεξαχθούν 
την Κυριακή 28 Νοεμβρίου.  

Η «μάχη» για την κατάκτηση του προ-
εδρικού θώκου φαίνεται να έχει πολλούς 
συμμετέχοντες. Αρχικά ο σημερινός πρόε-
δρος του συλλόγου Στάθης Κουτσοχήνας 
θεωρείται βέβαιο πως θα κατέλθει για τη 
διεκδίκηση εκ νέου της θέσης που κατέχει. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου κατέρχεται ως 
ανεξάρτητος, όπως άλλωστε δηλώνουν οι 
περισσότεροι υποψήφιοι, διεκδικώντας κυ-
ρίως από τη δεξαμενή του κέντρου. Αρκετά 
είναι τα ονόματα που έχουν συζητηθεί το τε-
λευταίο διάστημα και μένει να επιβεβαιωθεί 
εάν κατέλθουν υποψήφιοι για τη διεκδίκη-
ση της προεδρίας και της πλειοψηφίας στο 
συμβούλιο.  

Το μέλος του σημερινού διοικητικού 
συμβουλίου Δημήτρης Φινοκαλιώτης φαί-
νεται να έχει μπει δυναμικά στην κούρσα 
του προεκλογικού αγώνα που δεν έχει ξεκι-
νήσει επίσημα, διεκδικώντας μεγάλο ποσο-
στό από τους κεντροδεξιούς δικηγόρους της 

Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σκοπό να 
δώσει «χρίσμα» σε κάποια υποψηφιότητα, 
αν και συζητείται το ενδεχόμενο να ανακοι-
νωθεί μία υποστήριξη. Από την πλευρά του 
ΣΥΡΙΖΑ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει 
«κλειδώσει» η υποψηφιότητα του δικηγό-
ρου Παναγιώτη Γεωργιάδη, μετά τη συνά-
ντηση που έγινε στην τελευταία επίσκεψη 
του προέδρου του κόμματος και τέως πρω-
θυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. 
Ακόμη έχει συζητηθεί η κάθοδος στις εκλο-
γές του μέλους του σημερινού διοικητικού 
συμβουλίου Παναγιώτη Γαιαννόπουλου, ο 
οποίος θα έχει την υποστήριξη της επί σειρά 
ετών αντιπροέδρου Γιάννας Παναγοπού-
λου. Θεωρείται βέβαιο ότι τις ψήφους των 
συναδέλφων του θα διεκδικήσει πάλι ο ση-
μερινός γενικός γραμματέας του συλλόγου 
Πέτρος Σαμαράς, ο οποίος επίσης ανήκει 
στην κεντροδεξιά παράταξη, ενώ εκτιμάται 
ότι το ίδιο θα πράξει και ο Νίκος Αντωνιά-
δης, του ίδιου χώρου.  

Με ενδιαφέρον αναμένεται η κάθο-
δος του αντιπροέδρου Στέλιου Μαυρίδη, ο 
οποίος είχε κατέλθει διεκδικώντας από την 
«πίτα» των νέων δικηγόρων, όμως μερίδιο 
από αυτό το τμήμα των ψηφοφόρων δι-
εκδικεί και το μέλος του διοικητικού συμ-
βουλίου Γιάννης Στεφάνου, ο οποίος επίσης 
αναμένεται να κατέλθει στις εκλογές ως 

υποψήφιος. Συνδυασμό θα έχει και το ΚΚΕ, 
τα μέλη του οποίου την Κυριακή θα αποφα-
σίσουν για τον επικεφαλής, ενώ αναμένεται 
να κατέλθουν με ψηφοδέλτιο και οι δικηγό-
ροι της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.    

 
Η αντιπαράθεση  
Το κλίμα ακόμη για τις εκλογές είναι 

υποτονικό, καθώς η αντιπαράθεση αναμέ-
νεται να ξεκινήσει μετά την κατάθεση των 
υποψηφιοτήτων. Από τότε για σχεδόν έναν 
μήνα οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να προβάλλουν τις θέσεις τους.  

Ο σημερινός πρόεδρος αναμένεται στον 
προεκλογικό του αγώνα να αναδείξει όσα 
έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας του, ση-
μειώνοντας πως παρά την πανδημία ο σύλ-
λογος έχει να παρουσιάσει αξιόλογο έργο. 
Η λειτουργία του Ταμείου Νομικών στη 
Θεσσαλονίκη, η ίδρυση ιατρείου και αίθου-
σας δικηγόρων στο ισόγειο του δικαστικού 
μεγάρου, η μεταφορά της βιβλιοθήκης σε 
ιδιόκτητο χώρο στην οδό Δωδεκανήσου, και 
η ανακίνηση του κτιριακού ζητήματος με 
συζητήσεις επίλυσης, αποτελούν τα μεγάλα 
ζητήματα που θα προβληθούν. Αναμένεται 
να επικεντρωθεί όμως και στα ζητήματα 
της καθημερινότητας, υποστηρίζοντας ότι 
έγιναν βήματα που δεν είχαν γίνει σε άλ-
λες στιγμές, όπως η δωρεάν προσφορά στη 
βάση νομικών πληροφοριών, η καθημερινή 
ενημέρωση των μελών του συλλόγου μέσα 
από την εφαρμογή στα κινητά, η παρέμβαση 
σε ζητήματα λειτουργίας, μέχρι και σε διαδι-
κασίες που σχετίζονται με το κτηματολόγιο. 

Ακριβώς στην καθημερινότητα αναμέ-
νεται να αναπτυχθούν οι φωνές της αντι-
πολίτευσης και της κριτικής στη σημερινή 
διοίκηση του συλλόγου. Συγκεκριμένα οι 
αντίπαλοι του κ. Κουτσοχήνα αναμένεται να 
υποστηρίξουν ότι ο ρόλος του δικηγόρου 
στην κοινωνία έχει απαξιωθεί και ο σύλλο-
γος δεν έχει πλέον παρεμβατικότητα, όπως 
γινόταν παλιότερα. «Αδύναμος δικηγόρος, 
σημαίνει αδύναμος πολίτης», λένε χαρα-
κτηριστικά σημειώνοντας ότι στην περίοδο 
προ των εκλογών θα αφιερωθούν σε όλα 
αυτά τα ζητήματα.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΎΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άρωμα εκλογών
στο δικηγορικό σύλλογο

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. 
ΠΩΣ ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ 

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Σχεδίαζε να κατακτήσει το 
«θεατρικό σανίδι» αλλά 
τελικά διέπρεψε στο επιχει-

ρείν  και μάλιστα στον, κατ’ εξοχήν, 
ανδροκρατούμενο χώρο της επαγ-
γελματικής ψύξης.  

Σε ηλικία 20 ετών η Ελένη Κασσί-
δου από «εκκολαπτόμενη» ηθοποιός 
βρέθηκε ξαφνικά στο τιμόνι της μι-
κρής οικογενειακής επιχείρησης και 
μαζί με τον σημερινό Πρόεδρο της 
FROST-IT Α.Ε. Αλέξανδρο Κεσαπίδη, 
κατάφερε να την «απογειώσει» και να 
την καθιερώσει ως μια από τις ισχυρό-
τερες εταιρείες του κλάδου.

Η εταιρεία FROST-IT A.Ε πραγμα-
τοποίησε μια σειρά στρατηγικών συ-
νεργασιών με οίκους του εξωτερικού, 
επένδυσε στην έρευνα και στην τεχνο-
λογία, οργάνωσε τεχνικό εργαστήριο 
για την μελέτη και τη σχεδίαση Επαγ-
γελματικών Ψυγείων και πλέον παρά-
γει ελληνικά ανταγωνιστικά προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας.

Η μεγαλομέτοχος της FROST-IT 
μιλά στην «Καρφίτσα» για την επαγ-
γελματική της πορεία και τα μελλοντι-
κά της σχέδια, πιστώνει μεγάλο μέρος 
της επιτυχίας της στον σύντροφο της 
στην ζωή και δουλειά Αλέξανδρο Κε-
σαπίδη και εξομολογείται τις αγαπη-
μένες της συνήθειες.

 
Πότε ξεκίνησε η λειτουργία της 

επιχείρησης; Η ιστορία της επιχείρη-
σης ξεκίνησε το 1969 όταν ο πατέρας 
μου, ψυκτικός στο επάγγελμα, πήρε 
την αντιπροσωπία ενός Αθηναϊκού 
εργοστασίου κατασκευής επαγγελ-

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΙΔΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ» ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ FROST-IT ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ

Η κ. Ελένη Κασσίδου



1516.10.2021

ματικών ψυγείων για σούπερ μάρκετ. Δεν θα ξεχάσω ότι, 
το 1978, όταν ήμασταν εκθέτες στην Δ.Ε.Θ  οι επισκέπτες 
περνούσαν τα ψυγεία μας για μπανιέρες ή ασανσέρ!   

Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν ο τομέας της 
πώλησης τροφίμων αναπτύχθηκε έντονα και κατά συ-
νέπεια  αρκετές από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνταν στην επαγγελματική ψύξη. Από τον πατέρα μου 
κληρονόμησα το brand name της εταιρείας που αντιπρο-
σώπευε και το «καλό του όνομα» στην αγορά γιατί ήταν 
τίμιος στις συναλλαγές του. Επίσης, η εταιρεία μας πάντα 
φρόντιζε για την υψηλή ποιότητα τόσο των προϊόντων 
όσο και των υπηρεσιών που παρείχε. Άλλες εταιρείες που 
δεν  έδιναν σημασία στην ποιότητα εξαφανίστηκαν από 
τον «χάρτη».   

Πότε άρχισε η δική σας ενασχόληση με την εταιρεία;
Το 1990, η ασθένεια του πατέρα μου ήταν ο λόγος για 

ν’ αφήσω την Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου 
και ν’ αναλάβω την επιχείρηση μαζί με την μητέρα μου. 
Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα αλλά ρισκάραμε, κάναμε 
επενδύσεις και προχωρούσαμε. Το 1995 η  συνεργασία 
μου Αλέξανδρο Κεσαπίδη, σημερινό Πρόεδρο της FROST-
IT Α.Ε, ήταν καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα πο-
ρεία της επιχείρησης. Είχαμε κοινό όραμα, παίρναμε μαζί 
τις μεγάλες αποφάσεις και βάζαμε τους επόμενους στό-
χους. Είμαστε συνεργάτες στη δουλειά και σύντροφοι στη 
ζωή, αποκτήσαμε μαζί δύο υπέροχα παιδιά.   

Πόσο δύσκολο ήταν για μια νέα τότε κοπέλα να 
δραστηριοποιηθεί σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο 
επαγγελματικό χώρο; H αλήθεια είναι πως δυσκολεύτη-
κα αρκετά κυρίως γιατί αμφέβαλα  για το αν θα με εμπι-
στευτούν  λόγω της ηλικίας μου πρώτα από όλα και μετά 
λόγω του φύλου μου. Αυτό με οδήγησε  στο να προσπα-
θήσω με όλες μου τις δυνάμεις να  δουλέψω με υπευθυ-
νότητα και πείσμα. Είχα ενθουσιαστεί με την εργασία μου 
και αυτό το περνούσα και στους συνεργάτες μου. 

Ποιο ήταν το κομβικό σημείο όπου η μικρή οικογε-
νειακή επιχείρηση εκτινάχθηκε και καθιερώθηκε ως 
μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χώρο της 
ψύξης; Κάθε φορά που αισθανόμασταν πως κάτι έπρεπε 
να  αλλάξει, κάθε φορά που προσθέταμε ένα νέο προϊόν 
ή υπηρεσία ήταν για εμάς και ένα κομβικό σημείο.

Πρώτος μεγάλος σταθμός ήταν το 2000, όταν από 
αντιπρόσωποι Βόρειας Ελλάδας  ελληνικού εργοστασίου 
επαγγελματικών ψυγείων, γίναμε  αποκλειστικοί εισαγω-
γείς μεγάλου ιταλικού οίκου.

Αναλάβαμε πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα. Από τότε, 
έχουμε παραδώσει έναν τεράστιο αριθμό έργων στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο. Η οργάνωση τμήματος τεχνικής 
εξυπηρέτησης ήταν επίσης ένα κομβικό σημείο .

Αυτή την στιγμή, η FROST IT AE έχει αποκτήσει ιδιόκτη-
το χώρο κατασκευής επαγγελματικών ψυγείων , έχουμε 
τμήμα έρευνας κα τεχνολογίας επανδρωμένο με νέους 
επιστήμονες με όρεξη για δουλειά. Έχουμε ολοκληρώσει 
τον σχεδιασμό και την παραγωγή επαγγελματικών ψυ-
γείων, υψηλής ποιότητας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
η ελληνική αγορά έχει ανταποκριθεί πολύ θετικά  στα 
προϊόντα μας.

Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή στην επιχειρηματι-
κή σας πορεία; Η δυσκολότερη στιγμή στην επιχειρημα-
τική μου πορεία ήταν η αρχή της. Κάθε αρχή και δύσκολη 
. Από τότε και σε όλη την πορεία μας, σίγουρα υπήρξαν 

δύσκολες στιγμές, οι οποίες ήθελαν σωστή διαχείριση 
και ψυχραιμία. Πρέπει πάντα να είσαι παρών και όλα βρί-
σκουν την λύση τους.

Ποια επιτυχία «χαρήκατε» περισσότερο;  Κάθε νέα 
συνεργασία είναι και μία γιορτή για μας. Κάθε έργο που 
αναλαμβάνουμε, το αγαπάμε και δίνουμε τον καλύτερο 
μας εαυτό.

Φυσικά, η μέρα που ολοκληρώθηκε η παραγωγή του 
1ου μας ψυγείου, νομίζω ότι δεν θα φύγει ποτέ από το 
μυαλό μου. Πάντως ,κάθε φορά που ξεκινάω κάτι και-
νούριο, σκάω ένα χαμόγελο στον εαυτό μου και σκέφτο-
μαι, ναι, ας το κάνουμε και παίρνω μια ανάσα μεγάλη και 
προχωρώ. Είμαστε τόσο περήφανοι για την ποιότητα και 
το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγ-
ματικότητα. Τα μηνύματα από την αγορά είναι εξαιρετικά.

Η πανδημία έφερε ανατροπές στα επαγγελματικά 
σας σχέδια; Την περίοδο του lockdown, εκμεταλλευτή-
καμε τον νεκρό χρόνο για μελέτη και έρευνα. Σίγουρα η 
πανδημία καθυστέρησε κάποια από τα σχέδια μας όπως 
εξάλλου συνέβη και σε όλο τον επιχειρηματικό κλάδο. 
Όμως, εδώ είμαστε και προχωράμε ..

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της εταιρείας;  Ο 1ος 
μας στόχος επιτεύχθηκε. Έχουμε πια μία σειρά επαγγελ-
ματικών ψυγείων που απευθύνονται στο λιανεμπόριο, 
εξαιρετικής ποιότητας και, θα τολμήσω να πω, ανώτερα 
από τα ψυγεία εισαγωγής μεγάλων οίκων του εξωτερι-
κού. Ο επόμενος μας στόχος είναι να καλύψουμε τις ανά-
γκες της ελληνικής αγοράς  και να προχωρήσουμε άμεσα 
και σε εξαγωγές.

Ποιο είναι τo “moto “ σας;  Όλα γίνονται, πάντα 
υπάρχει ένας τρόπος να πετύχεις αυτό που θέλεις . Αγα-
πημένη συνήθεια μετά από μια κοπιαστική ημέρα είναι…     
2 φιλιά  και μία αγκαλιά στα παιδιά μου, ένα ζεστό μπάνιο 
και ξεκούραση. Μια φορά μέσα στην εβδομάδα φροντί-
ζω να κλέβω χρόνο για τον εαυτό μου. Να κλείσω ένα 
ραντεβού με τις φίλες μου και να παρακολουθήσω μια 
θεατρική παράσταση  για να μη ξεχνάω και την δεύτερη 
αγάπη μου, το Θέατρο.

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΙΔΟΥ



ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙ∆ΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 
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Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση «VIRAL» της Αλεξάνδρας 
Μαράτη στη Γκαλερί Donopoulos. Η εγκατάσταση «sky 

temple» κεντρίζει την προσοχή.

Η μεγάλη επένδυση της Pfizer με την δημιουργία παγκόσμιου Κέντρου 
Ψηφιακής Καινοτομίας στην Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 500 εργαζόμε-

νοι- κυρίως νέοι επιστήμονες- έχουν πιάσει δουλειά και σε λίγο ο αριθμός 
τους θα ξεπεράσει τους 700. Υπολογίζεται ότι, σε βάθος 10ετίας το ΑΕΠ της 

Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί 0,4% το οποίο «μεταφράζεται» σε 650 εκατομμύρια 
Ευρώ. Η πόλη μπαίνει δυναμικά στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Η διοίκηση του δικαστικού μεγάρου. Η φροντίδα για τα 
άτομα με ειδικές δεξιότητες και την κάλυψη των αναγκών 
τους, εντυπωσίασε τους συμμετέχοντες στο συνέδριο της 

σχολής δικαστών.

Η επιστροφή των φοιτητών στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη 
παίρνει ζωή από τους νέους ανθρώπους. Τους θέλουμε, τους 

αγαπάμε…

Η σύσφιξη σχέσεων με δημάρχους αγνώστους μέχρι πρότι-
νος μεταξύ τους που είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να 
συνομιλήσουν για κοινά προβλήματα. Ήταν η πρώτη φορά που 
συναντιόνταν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς 

ήταν το πρώτο συνέδριο της ΚΕΔΕ μετά από τρία χρόνια.

Ιδανικός ο βροχερός καιρός για ζεστό καφέ και ταινίες.

Η ψηφιακή ανάπτυξη που βλέπεις ότι είναι εδώ 
αν επισκεύθηκες την έκθεση Beyond! 

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη είναι στα 
χειρότερα του. Πλέον κάνεις ολόκληρο ταξίδι για μια απόσταση 
λίγων χιλιομέτρων.

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να υποστηρίξει τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών.  Παράγοντες 
της αγοράς τόνισαν ότι ψάχνουν με το «κιάλι» καταρτισμένους και έμπειρους 
εργαζόμενους και καθώς η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά, 
ο ένας τους κλέβει από τον άλλο. Όπως είπαν, στην παρούσα φάση είναι κρίσιμο 
να υπάρξει σχολικός προσανατολισμός ώστε οι νέοι στραφούν στην ρομποτική 

και πληροφορική και ν’ αφήσουν τις «φιλολογίες»!

Ο σχεδιασμός της ανάπλασης των δικαστηρίων. Όλα σχεδιά-
στηκαν για τη διάβαση πεζών, που ακόμη δεν έχει γίνει. Και 
στον δρόμο, χάος. 

Προσοχή στους επιτήδειους. Προφασίζονται τα πάντα για 
να μας εκμεταλλευτούν. Παριστάνουν τεχνικούς της ΔΕΗ, 
φυσικού αερίου, ασανσέρ, internet μέχρι τους γείτονες της 
διπλανής πόρτας. Τα μάτια σας δεκατέσσερα. 

Η βροχή διέλυσε την πόλη ανέδειξε κρυμμένα προβλήματα 
που δεν τα είχαν υπόψιν τους οι αρμόδιοι όπως ο δρόμος 
της Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά που κατάπιε στην 
κυριολεξία ένα λεωφορείο και έκλεισε για πολλές ώρες 
προκαλώντας χάος. 

Κάτι χρειάζεται να γίνει με τις τεράστιες ουρές των φοιτητών στις 
εισόδους των πανεπιστημίων και στα εστιατόρια.

Οι λακούβες με τα νερά και τα σπασμένα πεζοδρόμια είναι 
ένα ολοφάνερο πρόβλημα της πόλης που φαίνεται αμέσως 
με την κακοκαιρία!

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΤΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ

Η απελευθέρωση της διασκέδασης, καθώς κι άλλων δραστηριοτήτων 
έστω και με τον διαχωρισμό  που πλέον θα αναγκαστούμε να ζούμε για τα 
επόμενα χρόνια. Ήταν επιβεβλημένο και πρέπει να επιστρέψουμε και πάλι 

στην καθημερινότητα όπως την γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Καλό θα ήταν όλοι μας σε συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων όπως 
αυτά που βιώσαμε αυτή την εβδομάδα να ελαττώσουμε ή και να εκμηδε-
νίσουμε τις on line παραγγελίες φαγητού προκειμένου να μην βάζουμε σε 
κίνδυνο τους διανομείς που πολλές φορές καλούνται και ρισκάρουν την 
σωματική τους ακεραιότητα προκειμένου να παραδώσουν μια παραγγελία 
κάτω από αντίξοες συνθήκες και δρόμους... ποτάμια.



Πάνω στο πεζοδρόμι, πάνω στην ράμπα. Αναρωτιόμαστε αν στη χώρα 
του θα έκανε κάτι αντίστοιχο.
 Δημήτρης Κ. 

Το μεσημέρι στις 1.30 ο δημόσιος φωτισμός είναι σε 
πλήρη λειτουργία. Το βράδυ, το απολυτο σκοτάδι. Μήπως 
κάτι γίνεται ανάποδα;
Κατερίνα Δ. 

Περιττό να πούμε ότι έχει στραμπουλήξεις κόσμος και 
κοσμάκης σ’ αυτό το σημείο τους αστραγάλους του. Τριών 
διαφορετικών ειδών πλακάκια στο ίδιο σημείο. 
Περικλής Π. 

Με τις πρώτες βροχές οι δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες. 
Αδύνατο να κυκλοφορούν πεζοί και οδηγοί δικύκλων σε 
αυτές τις συνθήκες. Με τα φρεάτια αλήθεια, τι γίνεται; 
Αγγελική Κ. 

Η εικόνα μπορεί να 
έχει κάνει το γύρο του 

κόσμου. Το οδόστρωμα 
«κατάπιε» το λεωφο-
ρείο. Θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί και ως νέο 
ατύχημα αν και πέρσι στο 
ίδιο σημείο η δρόμος δεν 
είχε υποχωρήσει εκ νέου. 

Κωνσταντίνος Κ. 

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

Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
Μιαούλη με Πλαστήρα

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 
Οδός Διδυμοτείχου 

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Περιοχή Ανω Τούμπας  

Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Εθνικής Αντίστασης 
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Το αγκάθι του Καυαντζογλείου 

Η άρση στήριξης του Στράτου 

Η κυρία Καλυψώ Γούλα σήμερα ειναι πρόε-
δρος της διοίκησης του Καυτανζογλείου Σταδίου. 
Υπό διαφορετικές συνθήκες θα επρόκειτο για μια 
τιμητική θέση με διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Το 
μεγάλο πρότζεκτ όμως της κατασκευής της Νέας 
Τούμπας και η χρήση του σταδίου από τον ΠΑΟΚ 
του Ιβάν Σαββίδη για όσο διάστημα χρειαστεί για 
τις εργασίες στην κατασκευή νέου γηπέδου, καθι-
στούν τη θέση ηλεκτρική. Κι αυτό διοτι ήδη άρχι-
σαν οι διαξιφισμοί του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ 
με την αθλητική ηγεσία (κι εν προκειμένω τον 
υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη ) για αδράνεια και 
καθυστέρηση του πρότζεκτ και τα απόνερα παρα-
σύρουν και τη διοίκηση του Σταδίου. Και φυσικά 
την κυρία Γούλα. Η οποία ήδη βρέθηκε στο στό-
χαστρο με αφορμή το προσχέδιο σύμβασης για τη 
χρήση του Σταδίου από τον ΠΑΟΚ, το οποίο η διοί-
κηση του Ιβάν Σαββίδη χαρακτήρισε απαράδεκτο. 

Τελικά, οι εσωκομματικές διεργασίες στις 
ΔΕΕΠ Ν.Δ. Θεσσαλονίκης δεν επιφύλαξαν εκπλή-
ξεις παρά τα μεμονωμένα επεισόδια στην υποβο-
λή των υποψηφιοτήτων. Ο Στράτος Σιμόπουλος 
που είχε αποφασίσει να τα βάλει με όλους απέ-
ναντι στηρίζοντας ανοιχτά την υποψηφιότητα του 
Νίκου Δένη για την ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης, απέ-
ναντι στο φαβορί για την επικράτηση Θεόδωρου 
Μητράκα, άλλαξε ρότα και ήρε την στήριξή του 
προς το πρόσωπο του υποψηφίου. Είτε έπιασαν 
τόπο οι πιέσεις, είτε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης 
κατάλαβε ότι δεν είχε καμία τύχη ο υποψήφιος 
που θα στήριζε οπότε επέλεξε να μην απομονωθεί 
περαιτέρω και «χρεωθεί» έστω κι εμμέσως, ένα 
«αντάρτικο». 

karfitsomata
Αναδιοργάνωση στο ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης

Ο Βούγιας ανοίγει το δρόμο στο Νυφούδη

Και ο Πέγκας στο προσκήνιο

Η περίπτωση της Γούλα 

Σε φάση αναδιοργάνωσης βρίσκονται στη Θεσσαλο-
νίκη τα πολιτικά στελέχη του ΚΙΝΑΛ που στηρίζουν κα-
ποιον εκ των υποψηφίων προέδρων του κόμματος, μετά 
την δυσάρεστη εξέλιξη στην υγεία της προέδρου Φώφης 
Γεννηματά, γεγονός που την ανάγκασε να αποσυρθεί 
από την διεκδίκηση εκ νέου της προεδρίας. Τα πράγμα-
τα ξαναμοιράζονται και οι υπολογισμοί πλέον γίνονται 
αλλιώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αναμονή και ένα μικρό 
«μούδιασμα» από τα άσχημα νέα, ωστόσο μέσα στις επό-
μενες ημέρες θα φανούν οι προθέσεις και οι νέες συμμα-
χίες που θα προκύψουν. Οι εξελίξεις, ανέστειλαν προς το 
παρόν όλες τις συνεντεύξεις, ή εκδηλώσεις. Και μάλιστα 
όλοι οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ συμφώνησαν να μην δώ-
σουν καμία συνέντευξη έως τις 17 Οκτωβρίου οπότε θα 
έχουν καλύτερη εικόνα σχετικά με τις εξελίξεις στο Κίνη-
μα. Μάλλον οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν την επό-
μενη εβδομάδα που θα συμπίπτει και με τις εκδηλώσεις 
εορτασμού της πόλης. 

Μιας που γίνεται λόγος για τις εσωκομματικές διερ-
γασίες στο ΚΙΝΑΛ, ας μη λησμονούμε και τις ζυμώσεις 
στο χώρο της κεντροαριστεράς στον κεντρικό Δήμο. Σε 
πρόσφατη συνέντευξή του ο επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη» Σπύρος Βούγιας 
στην free press Karfitsa τόνισε ότι θα στηρίξει «νέα πρό-
σωπα που θα προσπαθήσουν να αλλάξουν την πόλη». Ο 
διάδοχος της παράταξης «Πολύχρωμη Θεσσαλονίκη» εί-
ναι ο Νίκος Νυφούδης, πρώην βουλευτής με το «Ποτάμι» 
για μικρό χρονικό διάστημα και «πνευματικό παιδί» του 
Σπύρου Βούγια με τον οποίο άλλωστε διατηρεί στενές οι-
κογενειακές σχέσεις. Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο 
ότι θα επιδιώξει να συσπειρώσει ό,τι μπορεί γύρω από τις 
δυνάμεις της κεντροαριστεράς ωστόσο, το έργο του μόνο 
εύκολο δεν είναι. 

Μια ακόμη άλλοτε στενή συνεργάτιδα του πρώην δη-
μάρχου Γιάννη Μπουτάρη, η Καλυψώ Γούλα έχει αλλάξει 
ρότα με τη μεταγραφή της στη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, άνθρωπος που 
στήριξε μέχρι τέλους τον Γιάννη Μπουτάρη, αποφάσισε 
να κατέλθει στις εκλογές για την ευρωβουλή με τη Νέα 
Δημοκρατία ενώ ακόμη ασφαλώς, παραμένει μια εφε-
δρεία  και για την κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφια 
βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως, εκεί πα-
ρατηρείται ήδη συνωστισμός κι έτι η γυναικεία παρουσία 
αναμένεται να ενισχυθει - ενδεχομένως και με τη Μαρία 
Σπυράκη εφόσον αφήσει την ευρωβουλή – δεν αποκλεί-
εται να μετακομίσει στο κεντρικό δήμο τον οποίο άλλω-
στε γνωρίζει πολύ καλά. 

Εκτός από το Νίκο Νυφούδη, φαίνεται ότι ερίζουν κι 
άλλοι υποψήφιοι με τον ίδιο στόχο. Αλλωστε, υπάρχει 
πάντα μια δεξαμενή τόσο ψηφοφόρων όσο και στελεχών 
από την παλιά παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη η οποία 
ψάχνει εκφραστή. Και δεν αποκλείεται αυτό το ρόλο να 
επιδιώξει να παίξει κάποιο στέλεχος εκείνης της φουρ-
νιάς που απέσχε από τις τελευταίες εκλογές. Οπως για 
παράδειγμα ο Σπύρος Πέγκας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πρώ-
ην αντιδήμαρχος Τουρισμού και διεθνών σχέσεων διατη-
ρεί άριστες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους της βιομη-
χανίας της Φιλοξενίας και δύσκολα να μείνει ανενεργός. 
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Ομονόησαν στα εγκαίνια του 
Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας

Σύμπνοια  και συνεργασία παρά τις πολιτι-
κές διάφορες παρατηρήθηκε ανάμεσα σε προ-
σωπικότητες της πόλης που παρεβρέθηκαν στα 
εγκαίνια του παγκόσμιου Κέντρου Ψηφιακής 
Καινοτομίας και του παγκόσμιου Κέντρου Επιχει-
ρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της Pfizer, 
στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Η ανάκαμψη της 
πόλης η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από 
πρωτοκλασάτους επιστήμονες και η συνέχιση της 
επιστροφής των « μυαλών» που ξενιτεύτηκαν 
αποτελούν κοινό στόχο όλων. Επιχειρηματικός 
πολιτικός και αυτοδιοικητικός κόσμος συνομί-
λησαν για το μέλλον της Θεσσαλονικης στο πε-
ριθώριο της εκδήλωσης των εγκαινίων υπό τον 
Πρωθυπουργό. 

Οι Αυτοδιοικητικοί όλης της χώρας συναντή-
θηκαν και πάλι διά ζώσης μετά από διάστημα 
περίπου τριών ετών. Το τελευταίο συνέδριο της 
ΚΕΔΕ είχε διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 2018 και 
πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησαν τον Μάιο 
του 2019 οι εκλογές και στη συνέχεια ήρθε η παν-
δημία του κορονοϊού που δεν επέτρεπε να γίνουν 
τέτοιου είδους μαζικές εκδηλώσεις, παρά μόνο με 
τηλεδιάσκεψη.

Συμπαράσταση στους Κρητικούς 
από τον Παπαστεργίου 

Το παράπονο του Ζέρβα

Μοίρασε τα ... εγκώμια 
σε νυν και πρώην

Μέσ’ τη ...χαρά ο Ιγνάτιος

Συνέπεια στους χρόνους 

Διαδικτυακός χαιρετισμός 
από τον Απόστολο 

Την αμέριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους της 
Κρήτης που δοκιμάζονται από τις συνεχόμενες ισχυρές 
σεισμικές δονήσεις εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου. “Εχασαν 
τη γη κάτω από τα πόδια τους” είπε χαρακτηριστικά και 
εξήγησε πως αυτός είναι ο λόγος που αρκετοί αυτοδιοι-
κητικοί από το νησί της Κρήτης δεν μπόρεσαν να δώσουν 
το παρών στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης.

 Ο κ.Παπαστεργίου δεν παρέλειψε στο χαιρετισμό 
του να ευχηθεί περαστικά και στην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, 
Φώφη Γεννηματά. “Να βγει πιο δυνατή από την περιπέ-
τεια της υγείας της”, είπε από το βήμα του συνεδρίου. Την 
ίδια ώρα, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ένας εκ των υποψηφίων 
για την προεδρία του κόμματος, βρισκόταν στις πρώτες 
θέσεις και παρακολουθούσε τις εργασίες του συνεδρίου.

Το παράπονο του μετέφερε από το βήμα του συνε-
δρίου της ΚΕΔΕ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας. Και ποιο είναι αυτό; ‘Οπως είπε, παρά το ότι 
ο δήμος Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε πριν από λίγο καιρό 
ως ο δήμος με την καλύτερη επίδοση στην ανακύκλωση 
στην χώρα, εντούτοις αναγκάζεται να αγοράσει με ιδίους 
πόρους -για πρώτη φορά- μπλε κάδους γιατί ο φορέας 
αδυνατεί εδώ και χρόνια να προμηθεύσει νέους ως οφεί-
λει. “Ενώ χρειάζονται μεγάλα και γρήγορα βήματα νιώ-
θω, νιώθουμε ότι σε πολλούς τομείς ακόμη ...μπουσου-
λάμε!”, συμπλήρωσε ο κ.Ζέρβας.

Με θερμά λόγια μίλησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, στο χαιρετισμό του στο συνέδριο 
της ΚΕΔΕ τόσο για τον τωρινό πρόεδρο Δ.Παπαστεργίου 
όσο και για τον πρώην, τον δήμαρχο Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου. Χαρακτήρισε τον κ.Κυρί-
ζογλου από το βήμα του συνεδρίου «γείτονα, δάσκαλο 
και συνοδοιπόρο» και τον ευχαρίστησε για όλα όσα προ-
σέφερε στην Αυτοδιοίκηση.

Διπλά χαρούμενος δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ 
και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Από τη μία γιατί 
οι εργασίες έγιναν διά ζώσης μετά από αρκετό καιρό και 
από την άλλη γιατί διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη.

Από την αρχή του συνεδρίου ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
Δ.Παπαστεργίου ξεκαθάρισε στους ομιλητές πώς θα 
πρέπει να είναι συνεπέστατοι με τον χρόνο ομιλίας. Και 
τους εξήγησε πως μόλις τον ξεπερνούν θα χτυπάει ένα 
καμπανάκι για να ολοκληρώνουν το σκεπτικό τους. ‘Ετσι, 
όταν ήρθε η σειρά του αναπληρωτή υπουργού Εσωτε-
ρικών, Στέλιου Πέτσα, και ακούστηκε ο σχετικός ήχος 
είπε ο υπουργός χαριτολογώντας: «Το καμπανάκι του 
‘απειλητικού’ προέδρου. Πέρασε ο χρόνος μου»! Από την 
άλλη, όταν ανέβηκε στο βήμα ο υπουργός Εσωτερικών, 
Μάκης Βορίδης, και ρυθμίστηκε ο χρόνος της ομιλίας 
ήρθε το σχόλιο από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ.Παπαστερ-
γίου που προκάλεσε τα γέλια των συνέδρων. “Οσο δίνετε 
πράγματα κ.υπουργέ θα αυξάνεται ο χρόνος σας”, είπε ο 
δήμαρχος Τρικκαίων προς τον κ.Βορίδη.

Η τεχνολογία ήταν σύμμαχος του Απόστολου Τζι-
τζικώστα και από τις Βρυξέλλες έδωσε διαδικτυακά το 
παρών στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας λόγω των υποχρεώσεων του 
στην 19η εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 
απουσίασε από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν θα μπορούσε 
να μην χαιρετήσει το συνέδριο. Έτσι, εμφανίστηκε στη γι-
γαντοθόνη και μίλησε για μία ενωμένη Αυτοδιοίκηση αν 
και χιλιόμετρα μακριά από το “Ιωάννης Βελλίδης”. 

karfitsomata

Συνέδριο διά ζώσης ύστερα από 
τρία χρόνια 
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Τα αυθεντικά προϊόντα που παρά-
γονται σε εδάφη της Μακεδονικής 
γης και έχουν αποκτήσει τις ονο-

μασίες ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη), παρουσιάστηκαν 
από τον Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.

Ειδικότερα, η παρουσίαση έγινε στο 
πλαίσιο εκδήλωσης της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, η οποία υλοποιεί το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα EUPHORIA για την ανάδειξη της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας των ΠΟΠ & ΠΓΕ 
Προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Τα προϊόντα αυτά είναι δώδεκα. Συγκε-
κριμένα είναι τα εξής: Γιαούρτι, Κασέρι ΠΟΠ, 
Φέτα ΠΟΠ, Μπάτσος ΠΟΠ, Μανούρι ΠΟΠ, 
Ροδάκινο Νάουσας ΠΟΠ, Κεράσι Ροδοχω-
ρίου ΠΟΠ, Ακτινίδιο Πιερίας ΠΟΠ, Οίνοι 
ΠΟΠ-ΠΓΕ, Οίνοι ΠΟΠ Νάουσα, Οίνοι ΠΟΠ 
Γουμένισσα, Οίνοι ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα, 
Οίνοι ΠΓΕ.

«Πάση θυσία τα προϊόντα ονομασίας 
προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης να 
τα κάνουμε πράξη, ευτύχησα στη μικρή μου 
θητεία, ως υπουργός στο Υπουργείο Γεωρ-
γίας να κάνω ένα άλμα σε αυτό τον τομέα», 
τόνισε ο κ.Κιλτίδης και πρόσθεσε ότι «πρέ-

πει να προωθήσουμε τα ποιοτικά μας γνω-
ρίσματα προς τις χώρες της Ε.Ε, αφού ανή-
κουμε σε αυτήν. Και αυτό για να γίνει πρέπει 
να έχουν σφραγίδες τις ονομασίες προέλευ-
σης και γεωγραφικής ένδειξης».

Παράλληλα ο κ.Κιλτίδης σημείωσε ότι 
υπάρχουν ήδη δεκαπέντε εταιρείες που 
θέλουν να συνεργαστούν, και εξέφρασε 
δημόσιο κάλεσμα σε παραγωγούς και επι-
χειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο 
πρότζεκτ.

Η ΠΚΜ είναι μια περιοχή εύφορη, με 
πολύ ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες, 
με γόνιμα εδάφη, και πολύ πλούσια αγρο-
τική παραγωγή που αποτέλεσε και αποτε-
λεί έως τώρα την βάση της τοπικής αλλά 
και Εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης. Ο 
συνδυασμός μεγάλων ορεινών όγκων με 
προεξέχοντα τον μυθικό Όλυμπο, ποταμιών 
και κοιλάδων και την επίδραση του Αιγαίου 
πελάγους δημιουργούν εξαιρετικά και δι-
αφορετικά μικροκλίματα με μια μοναδική 
χλωρίδα και πανίδα.

Ταυτόχρονα η μακρόχρονη παράδοση 
των κατοίκων στην Αγροδιατροφική παρα-
γωγή και μεταποίηση των καρπών της Μα-
κεδονικής γης καθιστούν την Κεντρική Μα-
κεδονία πλούσια σε εκλεκτά ΠΟΠ και ΠΓΕ 
φρούτα και λαχανικά, τυροκομικά προϊόντα, 
κρασιά και πολλούς ακόμα αυθεντικής ποι-
ότητας γαστρονομικούς θησαυρούς.

Η δράση ΕUPHORIA έχει σαν στόχο να 
ενισχύσει την κατανάλωση και να τονώ-
σει τη ζήτηση ξεχωριστών παραδοσιακών 
προϊόντων και προϊόντων με ονομασία 
προέλευσης και Γεωγραφική Ένδειξη που 
παράγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Ο κ.Κιλτίδης τόνισε ότι όραμα και στόχος 
είναι τα προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας 
να ταξιδέψουμε σε ξένες αγορές όπως της 
Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας και 
όπου αλλού υπάρχει ελληνισμός.

Οι στρατηγικοί στόχοι και 
οι πολιτικές της ΑΣ-ΠΚΜ
Διερεύνηση και ανάδειξη καλλιεργειών 

με προϊόντα ταυτότητας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, να μεταποιηθούν 
και να δώσουν προϊόντα εγχώριας και δι-
εθνούς κατανάλωσης. Σημαντικό ρόλο θα 
παίξει η διοργάνωση επιστημονικών και 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
ημερίδων, εκθέσεων, εκδόσεων. Η διε-
ξαγωγή συναντήσεων εργασίας με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς στον αγροδι-
ατροφικό τομέα στην ΠΚΜ, προτάσσοντας 
ενώσεις, ομάδες παραγωγών, επιμελητήρια 
περιφερειακών ενοτήτων, αναδεικνύοντας 
δράσεις έρευνας, παραγωγής και προώ-
θησης. Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων με 
στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με 
σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και ανάπτυξη εξειδικευ-
μένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας αν-
θρώπινου δυναμικού. Επίσης, η υλοποίηση 
προγραμμάτων προβολής και προώθησης 
προϊόντων διατροφής της Μακεδονίας, με 
εγγύηση το σήμα Ταυτότητας του φορέα.

Να σημειωθεί ότι κανονισμός προβλέπει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης 
των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού το-
μέα της Π.Κ.Μ, στον κατάλογο των Συνερ-
γαζόμενων μελών του φορέα.

ΡΑΦΑΗΛ ΓΈΏΡΓΑΝΟΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Euphoria: Τα αυθεντικά προϊόντα 
της μακεδονικής γης

ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ 

ΚΛΑΔΟ ΟΛΑ 
ΤΑ ... ΟΠΛΑ ΓΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
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Η εικαστικός εμπνέεται από την 
καθημερινότητα για αυτό τα έργα της 
έκθεσης αναφέρονται γύρω από όσα 
ζήσαμε και ζούμε ακόμη εξαιτίας της 
πανδημίας του κορονοϊού. 

Ερημότοποι και κλειστοί χώροι 
έχουν σχηματιστεί μέσα από τον ιδιαί-
τερο τρόπο ζωγραφικής της και απει-
κονίζουν με συμβολισμούς την αρχή, 
την μέση και το μελλοντικό τέλος της 
πανδημίας με έναν αισιόδοξο τρόπο. 
«Το μήνυμα της έκθεσης είναι πως ό,τι 
και αν συμβαίνει γύρω μας πρέπει να 
το αντιμετωπίζουμε με αισιόδοξη μα-
τιά, γιατί μέσα από αυτές τις εμπειρίες 
εξελισσόμαστε εμείς», περιγράφει μι-
λώντας στην Karfitsa η κα Μαράτη.

 Ως εσωστρεφής και μοναχικός άν-
θρωπος τα lockdown δεν την επηρέα-
σαν, εξηγεί. Αντίθετα, αφιέρωσε χώρο 
και χρόνο για να αυτοσυγκεντρωθεί 
και να δουλέψει ακόμη περισσότερο 
με τον εαυτό της. Μέσα από την τέ-
χνη της βρήκε τον τρόπο να βγει από 
αυτή την κατάσταση, εξού και ο τίτλος 
«VIRAL». «Αναφέρομαι σαν διάσταση 
στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον 
με χωροχρονικές διαδρομές, όπου οι 
προσωπικές εμπειρίες, αλλά και οι 
εξωτερικοί παράγοντες καταλήγουν 
να απευθύνονται στο συλλογικό ασυ-
νείδητο», σημειώνει.

Η ζωγραφική είναι 
μια επίπονη διαδικασία
 Η Αλεξάνδρα Μαράτη γεννήθηκε 

και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Η 
επιθυμία της να ασχοληθεί με τις τέ-
χνες την οδήγησαν στην Βιέννη, για 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Εφαρμο-
σμένων Τεχνών. Έχει συμμετάσχει σε 
πλήθος ομαδικών εκθέσεων και έχει 
πραγματοποιήσει ατομικές σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. Αφού περιπλα-
νήθηκε καλλιτεχνικά στο Μπουένος 
Άιρες, τη Μαδρίτη και σε άλλες πό-

Η «VIRAL» έκθεση με την ιδιαίτερη 
διαδραστική εγκατάσταση 

Έργα αφηγηματικά, σαν σκηνές από ταινία, με έντονα χρώματα και μια ιδιαίτερη εγκατάσταση περιλαμβάνει η έκθεση 
«VIRAL», της Αλεξάνδρας Μαράτη, που φιλοξενείται στην Γκαλερί Donopoulos.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΑΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

λεις επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Έκτο-
τε συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη 
της πόλης μέσα από τα έργα της, παρότι 
όπως τονίζει «είναι πολύ δύσκολο να εί-
σαι καλλιτέχνης και να βιοπορίζεσαι από 
αυτό, ζώντας στη Θεσσαλονίκη». Παράλ-
ληλα αναφέρει ότι η ζωγραφική δεν είναι 
χόμπι. «Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι μια 
ευχάριστη διεργασία, όμως στην πραγ-
ματικότητα είναι αρκετά επίπονη. Απαιτεί 
αυτοσυγκέντρωση και ολοκληρωτικό 
δόσιμο. Θέλει αρκετή εσωτερική δουλειά, 
αλλά και παράλληλα να εξελίσσεις τις τε-
χνικές σου», δηλώνει.

Sky temple
Στην έκθεση «VIRAL» η εγκατάστα-

ση «sky temple» είναι από τα highlight. 
Πρόκειται για μια επιδαπέδια διαδραστι-
κή εγκατάσταση και είναι συνέχεια των 
διάφορων πυραμίδων που έχει φτιάξει 
στο παρελθόν. Πάνω από την πυραμίδα 
υπάρχει ένα μεταλλικό δοχείο στο οποίο 
έχει τοποθετηθεί μια μεταλλιζέ μπλε 
σκόνη και καθώς θα περνούν οι επισκέ-
πτες,  κατά την διάρκεια ενός τελετουργι-
κού, θα την ρίχνουν μέσα ή πάνω σε έναν 
υποδοχέα που έχει. Η εγκατάσταση είναι 
αφιερωμένη στους απολεσθέντες, εξηγεί 
η Αλ.Μαράτη.

Desertion 
Στον πίνακα αποτυπώνονται δυο φι-

γούρες που εγκαταλείπονται μεταξύ τους. 
Η μια διαφαίνεται να φοράει ένα κράνος, 
που μοιάζει και σαν μπούρκα αγγίζοντας 

με αυτόν τον τρόπο και άλλα θέματα, 
όπως της προσφυγιάς. Το άτομο αυτό έχει 
προσβληθεί από τον ιό. Το σπίτι όμως εί-
ναι φωτεινό, διότι η αναγκαστική εγκατά-
λειψη είναι προσωρινή.

Lake time 
Ο λιμνάζον χρόνος κρύβεται στον πί-

νακα «Lake Time» και αφορά την «μελ-
λοντική» απόδραση. Ένας άνθρωπος 
βρίσκεται σε μια κάψουλα που φεύγει και 
από κάτω του κάποιοι έλικες σκάνε, ενώ 
παράλληλα υπάρχει έντονη κίνηση.

Trees
Μια κατασκευή με δέντρα που είναι 

μια παραπομπή στις οικολογικές κατα-
στροφές. Το καθρεφτίζον έδαφος του 

αντανακλά οτιδήποτε στέκεται από πάνω 
του.

info: Έκθεση «VIRAL», Διάρκεια 
08.10-08.11.21, Γκαλερί Donopoulos 
(Αγίας Θεοδώρας 3, Θεσσαλονίκη)
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«Ο μικρός Πρίγκιπας» από 
την ομάδα «Ascendentem»

Η Άννα Βίσση 
στο Barbarella Live

«Ο Ευαγγελισμός της 
Κασσάνδρας» του Δημήτρη 

Δημητριάδη στο Θέατρο 
Αμαλία

Η Ελένη Δήμου Τραγουδά 
Γιάννη Σπανό στο Θέατρο 

Αμαλία
«30 χρόνια κωμωδία + 

tips» με τον Κωνσταντίνο 
Ραβνιωτόπουλο

«Ανδρέας Κάλβος 
- Αγέλαστο Τέκνο 

Πολυτέκνου Θεάς» στο 
Βασιλικό Θέατρο

Μια θεατρική διασκευή από την ομάδα 
«Ascendentem». Ένα παραμύθι για μικρούς 
και μεγάλους γίνεται θεατρική παράσταση από 
τη νεοσύστατη ομάδα «Ascendentem» σε 
σκηνοθεσία Ηλιάνας Τσακιρίδου και διασκευή 
Αναστασίας Αντωνιάδου. Μέσω του ομώνυμου 
κλασικού αλλά γεμάτο παραλλαγές παραμυ-
θιού, ως νέοι καλλιτέχνες θέλουμε να ξυπνή-
σουμε την παιδικότητα που κρύβεται στον κα-
θένα μας. Να κάνουμε τον κάθε μικρό πρίγκιπα 
και την κάθε μικρή πριγκίπισσα να χαμογελάσει. 
Επιπλέον, η παράσταση στοχεύει στη συγκέ-
ντρωση χρημάτων, μέρος των οποίων θα δο-
θεί ως δωρεά στα Παιδικά Χωριά SOS Βορείου 
Ελλάδος. Για δύο παραστάσεις στις 16 και 17 
Οκτωβρίου στο Θέατρο Αμαλία.

Τα live επιστρέφουν στις μουσικές σκηνές. Επι-
στρέφει και η Άννα Βίσση στο Barbarella Live 
Party, ζωντανεύοντας τις νύχτες στη Θεσσαλο-
νίκη. Από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και 
κάθε Παρασκευή & Σάββατο, η Άννα Βίσση θα 
ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες. Η αγαπημένη τρα-
γουδίστρια θα χαρίσει όμορφες στιγμές διασκέ-
δασης και αυτός ο χειμώνας θα είναι σίγουρα 
διαφορετικός. Ώρα προσέλευσης 10:30

Εμπνευσμένος από τον αρχαίο μύθο της 
Κασσάνδρας, ο Δημήτρης Δημητριάδης 
έγραψε ένα σύγχρονο «μανιφέστο» για 
τον ανθρώπινο πόθο, παροτρύνοντας 
μας να μεταβούμε σε μια άλλη διάστα-
ση ξεχνώντας ό,τι κάναμε και ήμασταν 
μέχρι στιγμής. Ο μύθος θέλει τον θεό 
Απόλλωνα όντας ερωτευμένος, να 
αγωνίζεται να αποκτήσει την Ασιάτισσα 
Κασσάνδρα και να ζητά να του δοθεί, 
δίνοντας της ως αντάλλαγμα, την τέχνη 
της μαντικής. Η Κασσάνδρα στην αρχή 
δέχεται έπειτα όμως, αθετεί την συμφω-
νία της με τον θεό. Οι παραστάσεις έχουν 
ξεκινήσει από την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 
και θα πραγματοποιηθούν τέσσερις 
ακόμα, στις 20, 21, 27 και 28 Οκτωβρί-
ου στο Θέατρο Αμαλία. 

Μία βραδιά αφιερωμένη στον Γιάν-
νη Σπανό, μας φέρνει η Ελένη Δήμου 
στο Θέατρο Αμαλία την Παρασκευή 29 
Οκτωβρίου 2021 με τη μουσική παρά-
σταση «Τα Τραγούδια Λένε Πάντα την 
Αλήθεια». Μία ξεχωριστή βραδιά αφιε-
ρωμένη στον Γιάννη Σπανό και τις μελω-
δίες του, αυτές τις μελωδίες που σημά-
δεψαν μια ολόκληρη εποχή. Μια βραδιά 
όπου η μαγευτική, αισθαντική φωνή της 
Δήμου θα μας μεταφέρει μέσα από ένα 
ταξίδι στο χρόνο σε κάποιες άλλες επο-
χές, όπου η αγάπη, η αυθεντικότητα, οι 
έρωτες είχανε κάποιες πιο διαφορετικές 
διαστάσεις.  Μαζί της η Μαρία Τσοκάκη 
και ο Γιώργος Ντινάκος.

Ο κωμικός, Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος, 
κλείνοντας τα 30 του χρόνια ως κωμικός, θα 
γιορτάσει με μια απολαυστική παράσταση δίω-
ρης διάρκειας με τον τίτλο «30 χρόνια κωμω-
δία + tips». Στην παράσταση περιλαμβάνονται 
τα καλύτερα κείμενά του, αλλά και κείμενα 
που άφησαν εποχή και όλοι αγαπήσαμε όπως 
η «Αράχωβα» και το περίφημο: «τι έχεις αγά-
πη μου; Τίποτα». Φυσικά δεν θα λείψουν και οι 
σατιρικές πινελιές για σύγχρονα θέματα που με 
το καυστικό του χιούμορ πάντα αναδεικνύει ο 
γνωστός κωμικός! Θα τον δούμε σε δύο παραα-
στάσεις, στις 18 και 19 Οκτωβρίου, στο Θέατρο 
Αμαλία.

Μια παραγωγή – ύμνος για την Επανάσταση 
του 1821 και τους ήρωές της. Δια χειρός Κώ-
στα Χαλκιά που υπογράφει τη σκηνοθεσία, το 
πρώτο επετειακό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση από το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τίτλο «Αγέλαστο 
Τέκνο Πολυτέκνου Θεάς» που βασίζεται σε κεί-
μενα του Κ. Πορφύρη για τον Ανδρέα Κάλβο. Η 
σύνθεση των κειμένων είναι του Ακταίονα Χαλ-
κιά και η σκηνοθεσία, η μουσική και εικαστική 
επιμέλεια του Κώστα Χαλκιά. Για δύο παραστά-
σεις, στις 16 και 17 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέ-
ατρο. Η παραγωγή αυτή γίνεται στο πλαίσιο των 
56ων Δημητρίων.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Με αφορμή την «επετειακή» του 
παράσταση με τίτλο «30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΩ-
ΜΩΔΙΑ + tips», τον ρωτήσαμε πως 
ήταν το stand up comedy στην Ελλά-
δα πριν 30 χρόνια; «Σίγουρα αυθόρ-
μητο και πηγαίο όπως τώρα», λέει ο 
κωμικός και προσθέτει «σήμερα όμως 
υπάρχει η γνώση και η θεωρία για να 
χτίσεις σωστά ένα καλό κείμενο! Τότε 
ήταν πιο φλύαρο! Αλλά είχε ένα  ηλι-
κιακό κοινό  30- 35+  εναλλακτικό, 
μορφωμένο στο οποίο δεν νομίζω να 
περνούσαν ‘’καμένα’’ αστεία ή τα ση-
μερινά λογοπαίγνια. Από την άλλη κα-
νείς δεν έκανε λογοπαίγνια τότε, είναι 
και αυτά μια εξέλιξη της κωμωδίας.  
Επίσης το comedy club  της Λουκίας 
Ρικάκη το ‘’104’’ ήταν κάτι σαν… ναός 
έπρεπε να πας κάποια στιγμή. Δηλαδή 
είχε τεράστια απήχηση, αλλά ήταν και 
ένα, μοναδικό, συγκεκριμένο στέκι. 
Σήμερα το stand up είναι διαδεδομένο 
παντού». Άλλωστε όπως δηλώνει το 
παρόν του stand up comedy στη χώρα 
μας με την νέα γενιά των κωμικών εί-
ναι αρκετά δυναμικό. «Είναι ένας κή-
πος με πολλά πολύχρωμα λουλούδια 
που τα περισσότερα έχουνε το δικό 
τους έντονο, μοναδικό άρωμα», λέει 
μιλώντας για την νέα γενιά.

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 
κόσμος έχει κάποια διαχρονικά topics 
με τα οποία γελάει. Ποια είναι; «Με 
την αλήθεια σου, με την αλήθεια του, 
ή… με τα χάλια του, τα οποία όμως τα 
βλέπει σαν καθρέφτη  του… διπλανού 
του», σημειώνει ο Κ.Ραβνιωτόπουλος.  

Stand up comedy χωρίς...γέλιο
Κωμωδία χωρίς γέλιο για έναν κω-

μικό είναι τραγωδία. « Σε όλους τους 
κωμικούς έχει συμβεί να ‘’πεθάνουν’’ 
κάποια στιγμή πάνω στη σκηνή», λέει 
ο κ.Ραβνιωτόπουλος και συμβουλεύ-
ει τι πρέπει να κάνει ένας κωμικός αν 
βρεθεί σε μια τέτοια θέση. «Αν έχεις 

«Σε όλους τους κωμικούς έχει συμβεί 
να ‘’πεθάνουν’’ πάνω στη σκηνή»
Το stand up comedy είχε αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σταδιακά κατακτά όλο και 

περισσότερο κοινό. Βέβαια την εμφάνιση του την έκανε ήδη από την δεκαετία του 1990. Μέσα στην πρώτη φουρνιά 
των comic ήταν και ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΎΝΈΝΤΈΎΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ STAND UP ΚΩΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΒΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ KARFITSA

λίγο παιχτικό χρόνο 5-10 λεπτά, δε σώ-
ζεται… αν παίζεις περισσότερο πρέπει 
να ηρεμήσεις –και σας το λέω εγώ που 
τρέχω το λόγο όταν συμβαίνει αυτό- και 
να πεις στον εαυτό σου: ‘’κουφάλες έχω 
άλλη μισή ώρα, δε θα περάσει το δικό 
σας’’ επίσης πρέπει να πας στο επόμενο 
αστείο...», τονίζει.

Κωμωδία και όρια
«Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη 

συζήτηση για το αν υπάρχουν όρια στην 
κωμωδία. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν 
υπάρχουν, όμως υπάρχουν στόχοι», υπο-
στηρίζει ο γνωστός κωμικός. «Η εξουσία 
για παράδειγμα. Δεν μπορεί όταν το κόμ-
μα που υποστηρίζεις έρθει στην εξουσία 
να μην είσαι αιχμηρός απέναντί του. Δεν 
μπορεί να είσαι κωμικός και να κάνεις 
σάτιρα κατά των φυλετικών, εθνικών ή 
οποιονδήποτε άλλων μειονοτήτων…».

Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι λάθος να ζη-
τάμε από έναν κωμικό να είναι political 
correct. «Η κωμωδία όσο και αν επιζητεί 
ή επιφέρει το γέλιο, με τα αρνητικά και 
τα κακώς κείμενα ασχολείται. Αντίθετα  
οι ψεύτες, οι τραγικοί των ημερών, γλεί-
φουν το σύστημα», λέει και συμπληρώνει 
ότι «υπάρχουν κωμικοί που έχουν δια-
λέξει να κάνουν κωμωδία με ανώδυνα 
θέματα. Εγώ όμως που συνειδητά κάνω 
πολύ σάτιρα, δε μπορώ να βάλω όρια. 
Είναι σα να ζητάτε από σκακιστή να σκέ-
φτεται λιγότερο. Ε δε γίνεται». 

Για τον Κ. Ραβνιωτόπουλο δεν υπάρ-
χουν θέματα που δεν τολμάει να «αγγί-
ξει». «Στη προηγούμενη παράστασή μου 
το: «Α ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ.?!» ο θάνατος του πα-
τέρα μου προστέθηκε στη θεματολογία. 
Και  όσο πιο νωπό το γεγονός, τόσο πιο 
εύκολα περνούσε στο κοινό το θέμα», 
υπογραμμίζει.

Info:  «30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ + tips», 
Δευτέρα 18 και Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 
21:00, στο θέατρο Αμαλία
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ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ 
ΚΑΝΟΥΝ…ΑΝΩ ΚΑΤΩ
Οι ΑΝΩ ΚΑΤΩ παρουσιάζουν το νέο τους single και μας 

κάνουν… «Άνω Κάτω» με ακόμα ένα τραγούδι τους που θα 
αγαπηθεί αμέσως και πολύ!

 Η λαϊκή μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, που κατάφερε να 
ξεχωρίσει στο «X Factor» φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό και 
έχει στο ενεργητικό της επιτυχημένα singles και sold out live 
εμφανίσεις, μας ξεσηκώνει μ’ ένα άκρως ανεβαστικό single. 

 Το «Άνω Κάτω», σε μουσική και στίχους Σάκη Καντά, 
συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής music 
video, που σκηνοθέτησε ο Mike Marzz, με το οποίο οι ΑΝΩ 
ΚΑΤΩ μας ταξιδεύουν -κυριολεκτικά και μεταφορικά- σ’ ένα 
τρυφερό love story.

 Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο οι ΑΝΩ ΚΑΤΩ συνεχίζουν τις 
επιτυχημένες εμφανίσεις τους ανά την Ελλάδα. 

Με μοναδική επιτυχία και με sold out εμφανίσεις 
συνεχίζουν στην Θεσσαλονίκη η εκρηκτική και κο-
ρυφαία λα’ι’κή τραγουδίστρια ΠΑΟΛΑ με τον Στέλιο 
Ρόκκο που δίνουν παλμό και πάθος στις νύχτες των 
Θεσσαλονικέων ενώ και τα ντουέτα τυς επι σκηνής 
είναι ανεπανάληπτα!Μαζί τους είναι ο Γιάννης Αρ-
βανιτίδης και η Άλεξ Μάντη, δύο νέοι ταλαντούχοι 
τραγουδιστές. Συμμετέχουν οι Decho.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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The Media

PASSAGGIO

FLASHBACK

▶ Αυτό το ντουέτο που έχει αναλάβει το πρωινάδικο του Star 
είναι η τρανή απόδειξη του αξιώματος «Άλλο ραδιόφωνο, 
άλλο τηλεόραση».  Υπήρξε ένα πετυχημένο ραδιοφωνικό 
δίδυμο,  όμως η επιλογή τους για να στηρίξουν μια τηλεοπτι-
κή εκπομπή αποδεικνύεται μεγάλο λάθος.  Δεν μπορείς να 
κάνεις τηλεόραση με την λογική του ραδιοφώνου.  Όπως και 
το αντίθετο.  Δεν γίνεται ραδιοφωνική εκπομπή με την λογι-
κή της τηλεόρασης.  Το κάθε μέσον χρειάζεται την ανάλογη 
προσέγγιση και τα δυο παιδιά από την Χαλκίδα δεν «το έχουν 
με το γυαλί».  Βαριέμαι ακόμη και με τα trailer τους.

▶ Ψύχρανε ο καιρός, μαζευτήκαμε από τις γύρες και στρώ-
σαμε Κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι.  Και διαπιστώσαμε ότι 
όλα τα κανάλια είχαν την ίδια φαεινή ιδέα να μας συντρο-
φεύουν στο Κυριακάτικο τραπέζι με ό,τι πιο κίτρινο υπάρχει 
σε εκπομπές.  Απ’ άκρη σ’ άκρη στα κουμπιά του TV Control 
ξεπηδούσαν εκπομπές κουτσομπολιού, life style και άκρατου 
κιτρινισμού. Δηλαδή, βρε φωστήρες των καναλιών, καθίσατε 
και σκεφθήκατε «τι θα ήθελε να βλέπει Κυριακή μεσημέρι 
ο μέσος τηλεθεατής» και αποφασίσατε ότι οι κουτσομπολί-
στικες εκπομπές είναι η απάντηση; Λάθος, παιδιά!  Ξανασκε-
φθείτε το!

▶ Τόση ήταν η πρεμούρα του Βερύκιου να υπερασπιστεί το 
άγαλμα που υποτίθεται ότι παριστάνει την Μαρία Κάλλας 
που άρχισε να εκθειάζει τις «καλλιτεχνικές» λεπτομέρειες 
ενός άλλου αγάλματος που έδειχνε τυχαία εκείνη την ώρα 
ο σκηνοθέτης.  Δεν βλέπω και τακτικά την εκπομπή γιατί 
πληγώνεται βάναυσα η αισθητική μου από τις στυλιστικές 
επιλογές της κεντρικιάς και δεν εντόπισα πότε ακριβώς την 
έκανε την κυβίστηση ο Βερύκιος κι από κει που ξιφουλκούσε 
υπέρ της προηγούμενης κυβέρνησης  έγινε ξαφνικά υμνητής 
της τωρινής.

▶ Σε ποιο σημείο ακριβώς συναντιέται το concept του 
Bachelor με την πραγματικότητα; Σε ποιο σύμπαν ένας άν-
δρας που σέβεται τον εαυτό του θα έβγαινε το ένα ραντεβού 
πίσω από το άλλο με διάφορες γυναίκες για να διαλέξει ποια 
του κάνει; Και ποια γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της θα 
δεχόταν να επιλεγεί μέσα από μια τέτοια εξευτελιστική διαδι-
κασία; Μέχρι και υπογραφές μαζεύτηκαν για το κόψιμο αυτής 
της σεξιστικής τηλεοπτικής χυδαιότητας, αλλά φαίνεται 
πως το ΕΣΡ κοιμάται ύπνο βαθύ και τα λάθος μηνύματα που 
περνάει σε νέους και νέες αυτό το τηλεσκουπίδι δεν μπορούν 
να τον ταράξουν.

▶ Άνοιξε σ’ ένα πρωινάδικο η συζήτηση για το Squid Game 
και κατέθεταν τις απόψεις τους οι πανελίστες.  Είπε κι η 
κεντρικιά να καταθέσει κι αυτή μιαν άποψη για τις κοινω-
νικές προεκτάσεις τις σειράς.  Και μιλούσε για .. τον εθισμό 
των νέων στο gaming! …. Αλλού ντ’ αλλού!  Προσπάθησε 
εις μάτην ο συμπαρουσιαστής να την συμμαζέψει για να μην 
εκτίθεται περισσότερο… εκεί αυτή!  Ήθελε να την «τεκμηρι-
ώσει» την άποψη.  Παρά το γεγονός ότι, όπως παραδέχθηκε, 
δεν είδε ούτε μια σκηνή από τη σειρά. 

Το νέο hot spot στο κέντρο της πόλης.Για καφέ, φαγητό και ποτό. Το PASSAGGIO είναι ένας ξεχωριστός 
all-day χώρος, όπου προσφέρει την απόλυτη εμπειρία σε όσους θέλουν να απολαύσουν το αγαπημένο τους 
ρόφημα, snack ή φαγητό σε ένα υπέροχο περιβάλλον που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την χαλάρωση με 
την ζωντάνια, το παλιό με το καινούριο, την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή. Απολαύσετε τον καφέ, 
το pancake ή το γεύμα σας, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Διεύθ. Π. Μελά 25,Θεσσαλονίκη.Τηλ. 
2310 285528

Ψάχνοντας τα αρχεία μου πέφτω 
σε αυτήν την φωτογραφία που 

μου θύμισε τόσα πολλά και μία 
τόσο ωραία και δημιουργική 
εποχή.Την εποχή που με τον 

φίλο μου Θωμά Βογιατζό-
γλου εκτοξεύσαμε το LIBRE,το 

πρώτο free press της εποχής 
του τότε.που δίδαξε πολλους 
και πολλά!Με εξώφυλλο τότε 
μαζί –αγκαζέ παρακαλώ- την 

Μιμή Ντενίση και τον μοναδικό 
Διογένη Δασκάλου που κρατάει 
και το περιοδικό στα χέρια!Και 

θέλω δημοσίως να δηλώσω για 
το πόσο χαρούμενος είμαι που 
τον Διογένη τον έχουμε φέτος 

στην ‘οικογένεια’ του FM100 με 
την εκπληκτική –και δημοφιλέ-
στατη- εκπομπή  του ‘Διογένης 

και άλλα FM100 παραμύθια’.
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Ως ειδικευόμενος ορίζεται ο εκπαιδευόμενος ιατρός σε κάποια Εκπαι-
δευτικά κέντρα που αποτελούνται από Εκπαιδευτικές Μονάδες  στην ειδι-
κότητα που έχει επιλέξει να ακολουθήσει. 

Η έννομη σχέση μεταξύ ειδικευόμενου ιατρού και εκπαιδευτικής μο-
νάδας είναι εκπαιδευτική, διέπεται από κανόνες δημοσίου δικαίου αφού ο 
ιατρός εμφανίζεται στους ασθενείς της μονάδας ως νομικό πρόσωπο δη-
μοσίου δικαίου και έχει ως στόχο την απόκτηση ειδικότητας από τον εκ-
παιδευόμενο.

Αρχικά η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού έναντι του ασθενούς που 
ζημιώθηκε ή απεβίωσε είναι ποινική, ενώ η ευθύνη του ειδικευόμενου 
ιατρού απέναντι στο Δημόσιο μπορεί να είναι αστική. Πιο συγκεκριμένα 
ο ασθενής ή οι οικείοι του μπορούν να στραφούν αστικά κατά του Νοσο-
κομείου ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και ποινικά κατά του 
ιατρού μετά την κατάθεση έγκλησης ή μήνυσης ή αυτεπάγγελτα όπου το 
κρίνει ο Εισαγγελέας.

Όσον αφορά στην αστική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού εναντίον 
του ασθενούς αυτή δεν υφίσταται καθώς οι ειδικευόμενοι ιατροί κατά την 
τέλεση των καθηκόντων τους λειτουργούν ως άτομα εργαζόμενα σε δη-
μόσια νοσοκομεία με την ιδιότητα δημοσίου υπάλληλου που καλύπτονται 
από το ανεύθυνο. 

Κατ’ επέκταση αγωγής ασθενούς, εάν το Δημόσιο ζημιωθεί από πράξη 
ή παράλειψη εργαζομένου του  μπορεί να προβεί σε αγωγή ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του υπαλλήλου του αναζητώντας τα χρήματα 
που το ανάγκασαν να καταβάλει λόγω της βαριάς αμέλειας του.

Όσον αφορά στην ποινική ευθύνη κριτήριο είναι οι ικανότητες του 
ιατρού, οι εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχει την ιατρική 
φροντίδα (διαφορετική είναι η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού σε κάποιο 
προγραμματισμένο περιστατικό διαφορετική και μεγαλύτερη στα πλαίσια 
μιας γενικής εφημερίας (αρθρο 28 Ποινικού Κώδικα). 

Επειδή όμως ρόλο για την ύπαρξη ποινικής ευθύνης έχουν οι γνώ-
σεις του ιατρού η ευθύνη του ειδικευόμενου περιορίζεται σε ποινική μόνο 
όταν έχει εγγυητική θέση απέναντι στη ζωή ενός ασθενούς (λόγου χάρη 
σε περίπτωση εφημερίας που είναι ο μόνος εφημερεύων), είναι δηλαδή 
επιφορτισμένος με το καθήκον επίβλεψης του ασθενούς και την αποτροπή 
αρνητικών αποτελεσμάτων που ακόμη και εάν δε θεωρεί ότι θα επέλθουν 
(οπότε μιλάμε για αμέλεια που διακρίνεται σε μη συνειδητή όπου ο ιατρός 
δεν προέβλεψε το αποτέλεσμα λόγω έλλειψης προσοχής ή σε συνειδητή 
που προέβλεψε μεν ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει το απο-
τέλεσμα αυτό, πίστευε όμως ότι θα το απέφευγε (άρθρο 28 ΠΚ).

Η παρουσία ειδικού ιατρού που έχει την ευθύνη έναντι του ασθενούς 
απαλλάσσει τον ειδικευόμενο από οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ υπαίτιοι είναι 
και ειδικευμένοι ιατροί που αναθέτουν ιατρικές πράξεις σε ειδικευόμενους 
που λόγω έλλειψης εμπειρίας δε μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. 
Πάντως ο ιατρός οφείλει να παρέχει με ζήλο, ευσυνειδησία τις υπηρεσίες 
του και να δρα με βάση τις αρχές της ιατρικής επιστήμης και την πείρας 
του( άρθρο 24 του α ν. 1565/1939 “Περί κώδικα ασκήσεως του ιατρικού 
επαγγέλματος”, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ 
κατά το άρθρο 47 ΕισΝΑΚ),να παρέχει τις υπηρεσίες του σε επείγοντα πε-
ριστατικά ακόμη κι αν δε διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση 
των καθηκόντων του ενώ έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να αποτρέψει 
το θάνατο του ασθενούς.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ με τον πλέον αντισυνταγματικό τρόπο με 
την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης στους δικαστικούς λειτουργούς και στους 
δημοσίους υπαλλήλους, διαμηνύει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών, θεωρώντας την απόφαση αυτή κατάφορα άδικη για το σύνολο των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όταν την ίδια 
στιγμή απαλλάσσονται από τον συγκεκριμένο φόρο τα κέρδη των ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων. Έμεινε «άφωνη η κοινή γνώμη» με την τοποθέτηση αυτή των δικαστικών, 
που αν μη τι άλλο, ευλογεί μόνον τα γένια εκείνων που ελάχιστα επλήγησαν κατά την 
διάρκεια της πανδημίας. Χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν ή ανέστειλαν την λειτουργία 
τους για πολλούς μήνες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπήκαν σε αναστολή με 
επιδόματα πείνας, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι και μαζί με αυτούς και οι δικαστικοί 
λειτουργοί απολάμβαναν κάθε μήνα  τους μισθούς τους, κάνοντας …τηλε-εργασία 
από το σπίτι! 

Γιατί δεν επεμβαίνουν οι εισαγγελείς για την κοροϊδία που υφίστανται εκατοντάδες 
χιλιάδες συνταξιούχοι που περιμένουν έως πέντε χρόνια να εκδοθεί η σύνταξή τους; 
Γιατί δεν επεμβαίνουν στην παρωδία των αναδρομικών που περιμένουν να λάβουν 
εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχοι και τελικά δεν θα λάβουν τίποτα λόγω της «προ-
σωπικής διαφοράς» που κανείς δεν εξηγεί στον κόσμο γιατί συμβαίνει αυτό; Αλήθεια, 
αναρωτηθήκατε ποτέ, πόσο νόμιμη μπορεί να είναι αυτή η …«προσωπική διαφορά» 
που επιβάλλεται σε εισφορές εργαζομένων με 30 -35 χρόνια (;) ή μήπως κι αυτός ο 
κατά κεφαλήν φόρος είναι προϊόν εκβιασμού των απαιτήσεων των δανειστών, που ο 
κ. Κατρούγκαλος παρουσίασε ως «ισοδύναμα μέτρα»; 

Προειδοποιούσαν πριν ένα χρόνο η Κομισιόν και το ΔΝΤ ότι οι αποφάσεις των Ανω-
τάτων Δικαστηρίων για τις παράτυπες περικοπές των συντάξεων και τα αναδρομικά, 
μπορούν να τινάξουν στον αέρα τον προϋπολογισμό και τις δανειακές υποχρεώσεις 
της χώρας. Μαγείρεμα στο μαγείρεμα όμως, τελικά ελάχιστοι συνταξιούχοι θα λάβουν 
κάτι και αυτά που θα λάβουν μετρούν σε …διψήφια νούμερα και σε δόσεις! Την ίδια 
ώρα, η ΑΑΔΕ δεν λαμβάνει τίποτα υπόψη της, ούτε τις επιπτώσεις από την πανδη-
μία, ούτε την οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος και συνεχίζει να απαιτεί από 
τους πολίτες φόρους, ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα, κραδαίνοντας την «Δαμόκλεια σπάθη» 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αναγκαστικών μέτρων .  Στο 
ίδιο μήκος κύματος και οι Τράπεζες, που εργαλειοποίησαν τις απαιτήσεις τους μέσω 
των εισπρακτικών και πολύ σύντομα «θα μπουν στο χορό» και οι μεγάλοι οργανισμοί 
«κοινής ωφέλειας» ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων εκφράζει την απογοήτευσή του για εμπαιγμό σε 
βάρος των συνταξιούχων και μιλάει για «ψίχουλα» αναδρομικών αυξήσεων στο ποσό 
των 8 ευρώ τον μήνα (!) όχι σε όλους αλλά μόλις στο 8% των δικαιούχων, δηλαδή 
από τα 2,4 εκατ. συνταξιούχων μόλις οι 133.000 εξ αυτών είδαν το χρώμα του χρή-
ματος με αύξηση 8 ευρώ τον μήνα. Ο επανυπολογισμός έγινε λάθος λέει το Ε.Δ.Σ. 
με αποτέλεσμα πάνω από 600.000 «νέοι» συνταξιούχοι να μην λάβουν τίποτα και 
όσο για τους «παλιούς» συνταξιούχους με πάνω από 30 έτη ασφάλισης ορισμένοι 
μόνον έλαβαν το τεράστιο ποσό των 195 ευρώ (!) και αυτό σε …πέντε ετήσιες δόσεις!  
Σχετικά με το όλο ζήτημα των αναδρομικών, ο αρμόδιος υπουργός κ. Χατζηδάκης 
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και χαρακτηριστική είναι η κατάληξη εξωδίκου που 
κατατέθηκε με τα εξής λόγια: «Ντροπή και μόνον ντροπή! Οι συνταξιούχοι είναι υπε-
ρήφανοι, έχουν αξιοπρέπεια. Δούλεψαν τίμια στη ζωή τους και έχουν την απαίτηση η 
Πολιτεία να σέβεται τον κόπο και τους αγώνες τους. Όχι να τους κοροϊδεύει»…

Η ευθύνη των 
ειδικευόμενων γιατρών 

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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Χρησιμοποιείται αστικό λεωφορείο; Ασφαλώς 
και χρησιμοποιώ, αν και, κυρίως, τα Σαββατοκύρια-
κα. Η αλήθεια είναι ότι τις καθημερινές μετακινούμαι 
με αυτοκίνητο, ωστόσο τα Σαββατοκύριακα ανεβαί-
νω στα λεωφορεία, θέλοντας να έχω ιδία άποψη για 
την αστική συγκοινωνία.

Υπάρχουν φορές που αναρωτηθήκατε… 
«και τώρα τι κάνουμε;» Από την πρώτη στιγ-

μή της ανάληψης της διοίκησης του ΟΑΣΘ. Διότι ο 
Οργανισμός πρακτικά είχε καταρρεύσει, καθώς τα 
ελάχιστα λεωφορεία μετά βίας επαρκούσαν για την 
εκτέλεση του 40% του συγκοινωνιακού έργου, ενώ 
δεν υπήρχαν και χρήματα. Ευτυχώς, με την αμέριστη 
στήριξη της Κυβέρνησης και ειδικά του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, και 
με μεθοδική δουλειά, διασφαλίστηκε η συνέχιση της 
λειτουργίας του ΟΑΣΘ. 

Ποια είναι η πρώτη σκέψη όταν βλέπετε κόσμο 
στις στάσεις; Ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπά-
θειες, γιατί οι Θεσσαλονικείς αξίζουν ποιοτικές συ-
γκοινωνίες. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι απαιτείται, 
για να τις αποκτήσουν.

Πότε θα πείτε «είμαι ικανοποιημένος» για τον 
ΟΑΣΘ; Όταν ολοκληρώσει τη μετάβασή του στη νέα 
εποχή και μετατραπεί σε έναν Οργανισμό ψηφιακό 
και σύγχρονο, ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό, 
έναν Οργανισμό που θα είναι προσιτός στους πολί-
τες.

Εύκολη απόφαση να αναλάβετε πρόεδρος; 
Είναι αλήθεια ότι δεν είχα σαφή εικόνα που… πάω 
να μπλέξω. Όμως και τα δύσκολα είναι για τους αν-
θρώπους. Είμαι φανατικός θιασώτης της άποψης ότι 
με συστηματική δουλειά και μεθοδικότητα, τα καλά 
αποτελέσματα δεν αργούν να έρθουν. Ήταν λοιπόν 
μία δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση, η συμμετο-
χή στην προσπάθεια ανάταξης των αστικών συγκοι-
νωνιών της Θεσσαλονίκης.

Σας έλειψε η δια ζώσης επαφή με τους φοιτη-
τές σας; Ασφαλώς! Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
βοήθησε ώστε να μην χαθεί εντελώς η επικοινωνία, 
όμως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αν-
θρώπινη επαφή και την χαρά να βλέπει κανείς ένα 
γεμάτο αμφιθέατρο με νέα παιδιά.

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

Ο Γιώργος Σκόδρας κρατάει στα χέρια του από το 2019 το «τιμόνι» του ΟΑΣΘ. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού που έχει στόχο τη βελτίωση των 
αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε επικεφαλής της ΈΎΑΘ ΑΈ και της Έγνατίας Οδού ΑΈ, ενώ διδάσκει στα αμφιθέατρα ως καθηγητής Μηχανολόγων 

Μηχανικών. Έίστε έτοιμοι για μία ...βόλτα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΘ μέσω ερωτοαπαντήσεων;  

Γιώργος Σκόδρας 
Τα καλά αποτελέσματα δε θα αργήσουν να έρθουν

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 

Τι σας αρέσει και τι όχι στη Θεσσαλονίκη; Η 
Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερη πόλη. Σύγχρονος παλ-
μός στην σκιά της βυζαντινής φυσιογνωμίας και μια 
χιτσοκική ατμόσφαιρα στην παραλία με ομίχλη και 
ψιλόβροχο… Και με τους φοιτητές να δίνουν τον τόνο 
της ζωντάνιας και του δυναμισμού. Όμως δεν φροντί-
ζουμε αρκετά την πόλη μας, με το κυκλοφοριακό να 
είναι το πιο έντονο πρόβλημα.

Αγαπημένο σημείο στην πόλη… Υπάρχουν 
πολλά, καθώς η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις πιο 

όμορφες πόλεις στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ωστόσο 
το σημείο όπου βρίσκονται οι Ομπρέλες του Ζογγο-
λόπουλου είναι μαγικό….

Τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος;  
Υγεία, οικογένεια, δουλειά. Νομίζω ότι η πανδημία 
δίδαξε τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει στον άν-
θρωπο την ευτυχία.

‘Εκφραση που σας εκφράζει… Αντέχω! Σε πεί-
σμα των προβλημάτων και όχι μόνο…
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Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ, 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 
ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 

ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 

KARFITSA ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ

Η ευθύνη που ανέλαβε μεγάλη. Ο ίδιος δείχνει έτοιμος και αποφασισμένος να πετύχει. Ο Κώστας Γεωρ-
γιάδης μίλησε στην «K» για τον Ηρακλή της νέας εποχής και οριοθέτησε τους ρεαλιστικούς στόχους 
της ομάδας που φέτος επιστρέφει και πάλι στις επαγγελματικές κατηγορίες συμμετέχοντας στον Βόρειο 
όμιλο της SL2.

«Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ 
είναι ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων 
η ομάδα του Ηρακλή θα κάνει δύο 
πράγματα. Το ένα είναι πως θα πεθαί-
νει μέσα στο γήπεδο. Θα δίνει τα πάντα. 
Κι αυτό το μέταλλο υπάρχει ήδη στην 
ομάδα μας. Το δεύτερο θα είναι να 
κάνει ξανά υπερήφανους όλους όσοι 
στηρίξουν αυτή την ομάδα, αυτή τη 
νέα προσπάθεια. Και αυτό το είδε ο κό-
σμος και στις Σέρρες στο παιχνίδι του 
κυπέλλου που παρά το γεγονός πως η 
ομάδα ηττήθηκε στην τελευταία φάση 
του αγώνα, οι παίκτες τα έδωσαν όλα. 
Κι αυτό θα κάνουν πάντα. Αυτό είναι 

δέσμευση μου», είπε αφοπλιστικά και 
με περίσσια σιγουριά. 

Κάθε αρχή και δύσκολη λένε και 
αυτό το γνωρίζει καλά ο Έλληνας τε-
χνικός του Ηρακλή, αλλά και οι άν-
θρωποι που απαρτίζουν τον σύλλογο. 
Κι αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να 
κάνουν προσεκτικά βήματα. Να απο-
φύγουν τα λάθη του παρελθόντος και 
να «χτίσουν» πάνω σε υγιείς βάσεις 
και θεμέλια μια ομάδα που θα πρωτα-
γωνιστεί τα επόμενα χρόνια. «Πρώτος 
στόχος είναι να βάλουμε βάσεις στο 
νέο μας οικοδόμημα. Είναι μία επανεκ-
κίνηση. Ουσιαστικά χτίζουμε ξανά από 

την αρχή τα πάντα. Αυτό θέλει υπομο-
νή. Ισορροπία. Και καθόλου βιασύνη. 
Στόχος είναι να φτιάξουμε μία ομάδα 
άκρως ανταγωνιστική και να βάλουμε 
τα θεμέλια και τις βάσεις για να υπάρ-
χει και του χρόνου Ηρακλής. Πρέπει 
να φτιάχνουμε συνθήκες και να βελ-
τιώνουμε καθημερινά πράγματα», 
είπε και πρόσθεσε: «Η φετινή θα είναι 
μια χρονιά που θα προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε ξανά τον Ηρακλή. 
Ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο 
με νεαρά παιδιά, χωρίς πολλές μετα-
γραφές. Η έλλειψη αδειοδότησης μας 
ανάγκασε να κινηθούμε σε παίκτες 

«Η ευθύνη και η πίεση για μένα 
είναι κίνητρο»!

Συνέντευξη 
στον Θωμά Μίχο
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Έλληνες νεαρής ηλικίας και αυτό είναι 
κάτι που μας αρέσει. Είναι σημαντικό 
να πείσουμε όλους πως η χρονιά θα 
είναι δύσκολη και θα είναι μια σεζόν 
δημιουργίας και βάσεων για τις επό-
μενες. Αυτό ζητάμε και θέλουμε και 
θα πρέπει να στηριχτεί. Εμείς θέλουμε 
δίπλα μας υποστηρικτές της προσπά-
θειάς μας και όχι ανθρώπους που θα 
αμφισβητούν αυτό που κάνουμε». 

Ο ίδιος αποφεύγει να δίνει υποσχέ-
σεις, όμως έδωσε ένα στίγμα για το τι 
να περιμένει ο κόσμος του Ηρακλή 
από την ομάδα. «Θέλουμε βήμα-βήμα 
να δημιουργήσουμε κάτι αντάξιο της 
ιστορίας του συλλόγου. Δεν μπορώ να 
υποσχεθώ πως θα κερδίσουμε όλους 
τους αντιπάλους. Θα ήταν ψέμα να το 
κάνω. Πάντως ο κόσμος του Ηρακλή 
αυτό που θα βλέπει θα του αρέσει και 
θα τον εκφράζει». Ο Κώστας Γεωργιά-
δης γνωρίζει καλύτερα από τον καθέ-
να πως η πρόκληση και η ευκαιρία που 
έχει μπροστά του αποτελεί γι’ αυτόν το 
μεγαλύτερο στοίχημα της καριέρας 
του και δεν θέλει με τίποτα να το αφή-
σει να πάει χαμένο. «Για μένα αποτελεί 
ύψιστη τιμή να είμαι προπονητής του 
Ηρακλή. Είναι ο μεγαλύτερος σύλ-
λογος που είχα ποτέ. Από μόνο του 
το όνομα σου δημιουργεί κίνητρο. Σί-
γουρα και βάρος. Εμένα η ευθύνη μου 
αρέσει όμως, δεν με βαραίνει. Θέλω 
την πίεση, για μένα είναι κίνητρο και 
την απολαμβάνω κάθε μέρα». 

Τη φετινή προσπάθεια του Ηρακλή 
σε διοικητικό επίπεδο θα την στηρίξει ο 
Στράτος Ευγενίου που είναι και ο χρη-
ματοδότης της προσπάθειας. Ο κόουτς 
Γεωργιάδης, όλα αυτά τα χρόνια από 
τη θητεία του στην Τρίγλια, έχει «χτί-
σει» μαζί του μια σχέση που βασίζεται 
σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. «Τα προη-
γούμενα χρόνια φτιάξαμε μια δυνατή 
σχέση με τον κ. Ευγενίου. Υπάρχει μία 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό μου δί-
νει ασφάλεια. Ταυτόχρονα πέρα από 
τον κ. Ευγενίου και οι άνθρωποι του 
Ηρακλή με το πάντρεμα που έγινε δεί-
χνουν το πόσο ταυτίζονται οι απόψεις 
μας. Υπάρχει εμπιστοσύνη και αυτό το 
εισπράττω. Είναι πολύ σημαντικό στη 
δουλειά μας να έχεις γνώση και να 
νιώθεις την ασφάλεια». 

Με το πρωτάθλημα να αποτελεί 
μέχρι και σήμερα ερωτηματικό για το 
πότε θα ξεκινήσει ο 41χρονος προ-
πονητής, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά 
του... «Το να μην γνωρίζουμε πότε θα 
ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα δεν είναι 
καλό για κανέναν. Για εμάς, για τον κό-

H Εθνική που έχει «οπαδός»
και ο ρεαλιστικός της στόχος

Ποιος είπε ότι η Εθνική ομάδα της Ελλάδας δεν συ-
γκινεί πλέον του Ελληνες; Οι αριθμοί της τηλεθέασης, 
λένε άλλα πράγματα και είναι αποκαλυπτικοί. Το αγώ-
να της Σουηδίας με την Ελλάδα, έστω για ένα λεπτό, τον 
παρακολούθησαν  2.246.000 τηλεθεατές.

Ο αγώνας που μεταδόθηκε επίγεια από το OPEN 
αλλά και από το συνδρομητικό Cosmote TV, έδωσε 
στο «ανοιχτό» Κανάλι πρωτιά, στην ώρα μετάδοσής 
του, όπου σημείωσε στο δυναμικό κοινό 18-54 έως και 
23,5%, ποσοστό τηλεθέασης.

Πρωτιά, στην ώρα μετάδοσης τού αγώνα, κατέγρα-
ψε το OPEN, επίσης, και σε όλα τα ανδρικά κοινά.

Συγκεκριμένα, στους Άνδρες 18-54 σημείωσε μέσο 
όρο 17,4%, στους Ανδρες 25-44 σημείωσε μέσο όρο 
24,9% και στους Άνδρες 25-54 σημείωσε μέσο όρο 
25,9%.

Εντυπωσιακά νούμερα και η απόδειξη ότι η Εθνική 
ομάδα εξακολουθεί να συγκινεί τους Ελληνες φιλά-
θλους. 

Μετά από τα πέτρινα χρόνια της ανυποληψίας, κάτι 
φαίνεται ότι αλλάζει στο αντιπροσωπευτικό μας συ-
γκρότημα. Κατά ομολογία όλων των διεθνών  υπάρχει 
εξαιρετικό κλίμα και όλοι, όπως δήλωσε και ο Μπακα-
σέτας «αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια μας, την Ελ-
λάδα και για τα παιδιά που λείπουν». Χρόνια είχαμε να 
ακούσουμε τέτοιες κουβέντες από παίκτη της Εθνικής. 
Αρα κάτι καλό γίνεται στην ομάδα η οποία έχει απλώς 
μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο του Κατάρ, αν τελικώς καταλάβει τη 2η θέση 
στον όμιλο. 

Ο,τι κι αν γίνει πάντως η Εθνική δικαιούται να κο-
μπάζει ότι έχει κάνει βήματα προς τα εμπρός. Ότι βγήκε 
από την εσωστρέφεια της, κατάφερε να είναι αήττητη 
επί 14 αγώνες, έχοντας νικήσει τη Σουηδία στην Αθήνα 
και αποσπώντας βαθμό μέσα στην Ισπανία. Κι αν όλα 
αυτά δεν αρκούν σε κάποιον για να πιστέψει ότι η Εθνι-
κή ομάδα χτίζει χαρακτήρα αγώνα με τον αγώνα, δεν 
έχει παρά να δει τα όσα έκαναν οι διεθνείς επί 60 λε-
πτά, στον αγώνα της Στοκχόλμης. Διάστημα που είχε το 
πάνω χέρι στον αγώνα και μόνο από ατυχία δεν σκόρα-
ρε. Τι της λείπει; Η εμπειρία, ώστε να αποφεύγει τα παι-
δαριώδη λάθη και να μπορεί να αντιδρά όταν βρίσκεται 
πίσω στο σκορ. Στοιχεία που αγώνα με τον αγώνα θα 
προστίθενται στα συν της ομάδας η οποία, για να λέμε 
την αλήθεια, έχει ως ρεαλιστικό στόχο την παρουσία 
της στο EURO 2024.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΏΓΙΑ 

σμο. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε 
τίποτα. Δυστυχώς έχουμε συνηθίσει 
την ανοργανωσιά του ελληνικού 
ποδοσφαίρου και προσπαθούμε να 
είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε. 
Οι αγώνες όμως δείχνουν το επίπε-

δο που βρίσκεσαι ως ομάδα και τους 
θέλουμε. Σίγουρα ο επιπλέον χρόνος 
μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσου-
με αδυναμίες που έχουμε, αλλά θέ-
λουμε να αγωνιστούμε και μακάρι να 
γίνει αυτό σύντομα».
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«Μήπως είσαι αρομαντικός;»

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 *

Ενώ οι γνωριμίες και οι σχέσεις θεωρού-
νται συχνά ως ρομαντικές, δεν έχουν όλοι 
την επιθυμία να βιώσουν μια σχέση με αυτό 
τον τρόπο. Η ρομαντική έλξη αναφέρεται 
στην επιθυμία συναισθηματικής επαφής και 
αλληλεπίδρασης με έναν σύντροφο. Ωστό-
σο, ο ορισμός της ρομαντικής σχέσης μπορεί 
να διαφέρει ανάλογα με το άτομο.

Η ρομαντική αγάπη συχνά περιλαμβάνει 
συναισθήματα πάθους, έντονη επιθυμία για 
εγγύτητα και συναισθηματική οικειότητα. 
Κατά τα αρχικά στάδια μιας σχέσης, η ρομα-
ντική αγάπη μπορεί να είναι ισχυρή - μερικές 
φορές στο σημείο να είναι συντριπτική ή να 
αποσπά την προσοχή. Με την πάροδο του 
χρόνου, αυτά τα συναισθήματα συχνά εγκα-
θίστανται σε αυτό που συχνά αναφέρεται ως 
συμπονετική αγάπη.

Οι άνθρωποι που είναι αρομαντικοί, 
ωστόσο, δεν αισθάνονται έτσι και δεν έχουν 
καμία επιθυμία να αισθάνονται έτσι.

Χαρακτηριστικά του αρομαντισμού
Η εμπειρία του καθενός είναι μοναδική, 

οπότε τα συναισθήματα για τον ρομαντισμό 
και τις σχέσεις μπορεί να διαφέρουν πολύ 
μεταξύ των ανθρώπων. Μερικοί μπορεί να 
έχουν διαφορετικές επιθυμίες και προσδοκί-
ες για σωματική και συναισθηματική οικει-
ότητα. Δεν υπάρχει τυποποιημένος ορισμός 
για το τι συνιστά ρομαντισμό, οπότε ο ορι-
σμός ενός ατόμου μπορεί να διαφέρει από 
αυτόν κάποιου άλλου.

Μερικά σημάδια αρομαντισμού:
• Δεν βιώνετε αισθήματα ρομαντικής έλξης.
• Νιώθετε ότι δεν χρειάζεστε μια ρομαντική 
σχέση για να νιώσετε ολοκληρωμένος.
• Δεν νιώθετε ερωτευμένος με κάποιον.
• Δυσκολεύεστε να ασχοληθείτε με ρομαντι-
κές ιστορίες.

Το να είναι κανείς αρομαντικός δεν ση-
μαίνει ότι δεν νιώθει ή δεν βιώνει την αγάπη. 
Μπορεί να βιώνει έντονα συναισθήματα αγά-
πης για την οικογένεια και τους φίλους του. 

Αρομαντισμός και Ασεξουαλικότητα
Ενώ μερικοί αρομαντικοί άνθρωποι 

είναι ασέξουαλ, αυτά τα δύο δεν είναι 
συνώνυμα. Η ασεξουαλικότητα συνεπά-
γεται με έλλειψη σεξουαλικού ενδιαφέ-
ροντος ή έλξης. Μερικοί ασεξουαλικοί 
άνθρωποι μπορεί να μην επιθυμούν σεξ, 
αλλά να θέλουν ρομαντισμό. Και οι αρο-
μαντικοί άνθρωποι μπορεί να επιθυμούν 
το σεξ αλλά όχι τον ρομαντισμό

Αρομαντικό Φάσμα

Ενώ πολλοί αρομαντικοί άνθρωποι είναι 
επίσης ασέξουαλ, οι άνθρωποι με διάφορες 
σεξουαλικές ταυτότητες μπορεί επίσης να 
περιγράψουν τον εαυτό τους ως αρομαντι-
κούς. 

Άλλες ταυτότητες στο φάσμα του αρομα-
ντισμού περιλαμβάνουν: 

• Τα άτομα πέφτουν κάπου στη μέση του 
αρομαντικού και ρομαντικού και του ασε-
ξουαλικού και σεξουαλικού. Μπορεί να βιώ-
σουν κάποια συναισθήματα αλλά μόνο υπό 
ορισμένες συνθήκες.

• Τα άτομα βιώνουν ρομαντικά ή σεξουα-
λικά συναισθήματα με ένα άλλο άτομο μόνο 
μετά τη δημιουργία ενός συναισθηματικού 
δεσμού.

• Τα άτομα μπορεί να αισθάνονται ρομα-
ντικά συναισθήματα προς άλλους ανθρώ-
πους αλλά δεν επιθυμούν να τους ανταπο-
δώσουν αυτά τα συναισθήματα. Εάν αυτά 
τα συναισθήματα ανταποδοθούν, η έλξη 
εξασθενεί.

• Τα άτομα βιώνουν μια ρομαντική ή 
σεξουαλική έλξη μόνο αν γνωρίζουν ότι το 
άλλο άτομο αισθάνεται επίσης το ίδιο.

Πώς ο αρομαντισμός επηρεάζει τις σχέ-
σεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αρο-
μαντικά άτομα μπορεί να εξακολουθούν να 
εμπλέκονται σε οικείες ή σεξουαλικές σχέ-
σεις. Ωστόσο, αυτές οι σχέσεις μπορεί να φαί-
νονται διαφορετικές από τις συνηθισμένες.

Τα κίνητρα πέρα από το ρομαντισμό, 
όπως η επιθυμία για οικογένεια ή παιδιά, εί-
ναι μερικοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρω-
ποι μπορεί να επιλέξουν να ακολουθήσουν 

μια σχέση.
Οι αρομαντικοί άνθρωποι μπορούν να 

επιδιώξουν σχέσεις για να δώσουν ή να λά-
βουν στοργή και φροντίδα. Η έλλειψη ρο-
μαντικού ή σεξουαλικού ενδιαφέροντος δεν 
σημαίνει ότι ένα άτομο δεν θέλει οικειότητα, 
δέσμευση ή συναισθηματική υποστήριξη.

Μπορεί να αναπτύξουν σχέσεις που βασί-
ζονται σε κοινά ενδιαφέροντα, αμοιβαίο σε-
βασμό ή συναισθηματική εγγύτητα. Τέτοιες 
σχέσεις μπορεί να βασίζονται σε μια πιο οι-
κεία ή πλατωνική αίσθηση αγάπης και όχι σε 
μια ρομαντική.

Αυτοφροντίδα 
Οι αρομαντικοί άνθρωποι αντιμετωπί-

ζουν συχνά στίγμα και λανθασμένες αντι-
λήψεις για τον ρομαντικό προσανατολισμό 
τους. Άλλοι μερικές φορές πιστεύουν ότι 
δεν αγαπούν ή ότι τελικά θα αλλάξουν και 
θα αναπτύξουν ρομαντικές σχέσεις. Η αντι-
μετώπιση αυτών των μύθων μπορεί μερικές 
φορές να κάνει τους ανθρώπους να αισθά-
νονται απομονωμένοι ή πιεσμένοι να συμ-
μορφωθούν με τις προσδοκίες των άλλων 
ανθρώπων.

Ενώ μπορεί να μην θέλετε ρομαντικές 
σχέσεις, η κοινωνική υποστήριξη είναι ση-
μαντική για την ψυχική υγεία και ευημερία 
σας. Επικεντρωθείτε στην καλλιέργεια ισχυ-
ρών σχέσεων με άλλους ανθρώπους εκτός 
ρομαντικών πλαισίων. Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι άλλες μορφές αγάπης δεν 
είναι λιγότερο σημαντικές από τη ρομαντική 
αγάπη.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY
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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
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