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Που θα δοθεί μάχη 
για την προεδρία 
στις εσωκομματικές 
εκλογές

Διάγνωση του καρκίνου 
του παγκρέατος από 
την iGEM Thessaloniki

Στήνονται κινητές 
μονάδες στην Παραλία 
ανήμερα του Αγίου 
Δημητρίου 

Κ. Παπαδόπουλος: Οι 
περισσότεροι καταναλωτές 
διαλέγουν ντομάτες όπως 
θα διάλεγαν ρούχα!
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Είναι πολύ σημαντικό, όσοι ασχολούνται με την 
πολιτική να ξέρουν πότε ένας κύκλος κλείνει 
και πότε είναι η στιγμή να ανοίξει ένας άλλος
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥ 

- Πώς μοιράζουν 
την «τράπουλα» στη 
Θεσσαλονίκη ενόψει 

των αυτοδιοικητικών και 
βουλευτικών εκλογών;

- Ποιό πρόσωπο ανησυχεί 
περισσότερο τους 

βουλευτές Θεσσαλονίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ;

Πρωταθλήτρια 
η Θεσσαλονίκη χωρίς 

μπλε κάδους!

Κατασχέθηκαν 
έγγραφα στο δασαρχείο 

Πολυγύρου από 
δικογραφίες που είχαν 

«βαλτώσει»

Έβρος: Κάμερες 
και φράχτης σε πλήρη 

λειτουργία 

Όλια Βασιλάκη – 
Καρόζη: Θέλει χρόνο 

να επουλωθούν
οι πληγές μας!
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Θα παλέψω δυναμικά 
ώστε η Θεσσαλονίκη 
να αποκτήσει 
αναπτυξιακή ταυτότητα
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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Για τους 
περισσότερους 

νέους, μια από τις πιο 
θεμελιώδεις πηγές 

της ανθρώπινης 
ολοκλήρωσης 

– η γονεϊκότητα 
– καθυστερεί ή 
εγκαταλείπεται 

λόγω οικονομικής 
ανάγκης.
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Γεννάτε γιατί ... χανόμαστε

Το δημογραφικό είναι μια συζήτηση που ζεματάει. Γι αυτό και ουδείς ασχολείται σοβαρά... Άλ-
λωστε οι πολιτικοί μας παραδοσιακά παρακολουθούσαν το μέλλον περίπου όπως η Γεωργία Βα-
σιλειάδου στην «Καφετζού»: «Σου βρίσκω με το πρώτο πόσα τέκνα έχεις...». Κι άντε οι πολιτικοί 
της γενιάς του 1961 δεν σκοτίζονταν και ιδιαιτέρως για το ιερό καθήκον της τεκνοποίησης της ελ-
ληνικής οικογένειας. Η Ελλάδα μεγάλωνε πληθυσμιακά περίπου κατά μία ... Θεσσαλονίκη κάθε 
δεκαετία, ο πρωτογενής τομέας περνούσε στην εκβιομηχανοποίηση αλλά η επαρχία ζητούσε χέρια 
για τα χωράφια, ακόμη. Το πρόβλημα αρχίζει ήδη να τρομάζει όταν σε κάθε συνέδριο για το δημο-
γραφικό η επωδός είναι σχεδόν κοινή για όλες τις χώρες της Ευρώπης: Το 2030 θα ξεπεράσουμε 
την Ιταλία λαμβάνοντας τον τίτλο του «γηραιότερου» της ... Γηραιάς Ηπείρου. Κάνουμε λιγότερα 
παιδιά και ζούμε παραπάνω... Το ‘χε πει και κάπως κυνικά ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
«ο Ελληνας, δυστυχώς, ζει και πολύ...» και ανεξαρτήτως από το εάν φρόντισε να το επιβεβαιώσει με 
τον γεμάτο εκατονταετή σχεδόν βίο του τελικώς, άδικο δεν είχε.

Η Eurostat έχει υπολογίσει ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων άνω των 65 ετών θα έχει αυξηθεί 
πάνω από 40% έως το 2050. Λιγότεροι άνθρωποι θα εργάζονται πληρώνοντας φόρους για να πλη-
ρωθούν οι δαπάνες συντάξεων και περίθαλψης. Σε αυτό το σκηνικό, τα δεξιά εθνικιστικά κόμματα 
που ονειρεύονται ένα μέλλον χωρίς μεταναστευτική εργασία μπορεί επίσης να ουρλιάζουν στο ... 
φεγγάρι. Η μετανάστευση φαίνεται πιθανό να συνεχίσει να αποτελεί διαρθρωτική αναγκαιότητα στις 
δυτικές δημοκρατίες, καθώς και πηγή καινοτομίας και ανανέωσης.

Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι άλλη. Για τους περισσότερους νέους, μια από τις πιο θεμελιώδεις 
πηγές της ανθρώπινης ολοκλήρωσης – η γονεϊκότητα – καθυστερεί ή εγκαταλείπεται λόγω οικο-
νομικής ανάγκης. Η τεκνοποίηση δε θεωρείται ως ηθική υποχρέωση, πόσο μάλλον ως πατριωτικό 
καθήκον. Από το 1961 με την άνοδο της αντισύλληψης, η μείωση των ποσοστών γεννήσεων στη 
Δύση ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ελευθερίας των γυναικών να διαμορφώνουν και 
να ελέγχουν τη ζωή τους. Αλλά η δημιουργία οικογένειας θα πρέπει να είναι μια πολύ ευκολότε-
ρη επιλογή. Ακόμη και στη Σκανδιναβία, που δικαίως θεωρείται πρότυπο όσον αφορά στην γονική 
πρόνοια και την φροντίδα των παιδιών τα καμπανάκια χτυπούν. Στη Σουηδία, ο ετήσιος αριθμός 
γεννήσεων μειώνεται σταθερά για πάνω από μια δεκαετία, αποτελώντας μια νέα και ανησυχητική 
τάση σύμφωνα με τους κορυφαίους δημογράφους της χώρας.

Κατά την έναρξη της πανδημίας, εκφράστηκε έστω η υπόνοια ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε αύξηση των γεννήσεων. Φευ...  Εν μέσω έντονης ανησυχίας για το μέλλον, συνέβη 
το αντίθετο. Ακόμη κι αν δεν το έλεγε ο συμπαθέστατος σεξολόγος Θάνος Ασκητής «το σεξ στις 
σχέσεις μειώθηκε κατά 40% κατά τη διάρκεια του lockdown», το επιβεβαιώνει και η έρευνα του 
Ινστιτούτου Kinsey στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα των ΗΠΑ: Το 40% των ερωτηθέντων, ανεξαρτήτως 
φύλου ή ηλικίας, ανέφεραν μείωση της σεξουαλικής τους ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αυτό που προκύπτει εν τέλει είναι ότι η εργασιακή ανασφάλεια αποδεικνύεται ανασταλτικός 
παράγοντας ώστε να πειστούν οι νέοι για να τεκνοποιήσουν. Τα πέντε μέτρα ανάσχεσης του δη-
μογραφικού προβλήματος στη χώρα έτσι όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας είναι 
σταγόνα στον Ωκεανό. Αν δεν επιδοτηθούν ασφαλιστικές εισφορές και ενθαρρυνθούν οι εργοδότες 
να προσλαμβάνουν τους νέους που ξεκινούν τη ζωή τους τότε είναι πιθανότερο να ανακαλύψουμε 
το ελιξήριο νεότητας για τους ηλικιωμένους στη χώρα μας παρά τις γεννήσεις να ξεπερνούν τους 
θανάτους. Και μάλλον θα αναζητούμε λύσεις στις καφετζούδες του μέλλοντος για να ανακαλύψου-
με τα «απολωλότα τέκνα» της Γεωργίας Βασιλειάδου...
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Τα κόμματα αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς! Για να 
ανταποκρίνονται στην αποστολή τους πρέπει να προσαρμόζο-
νται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και φυσικά να 
ανανεώνονται σε στελεχιακό δυναμικό. Με λίγα λόγια  χρειάζε-
ται να έχουν όραμα και σχέδιο, παραμένοντας πιστά στις αρχές 
και τις αξίες που πρεσβεύουν. 

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Κυριακή 24 Οκτωβρίου, τα μέλη, οι 
φίλοι και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουμε ραντεβού με 
την ιστορική μας ευθύνη. Όλες και όλοι πρέπει να συμμετέχουμε 
μαζικά και δυναμικά στο προσκλητήριο της επόμενης ημέρας, 
εκλέγοντας με την ψήφο μας τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν 
τα κομματικά μας όργανα.

Πρόκειται για μια σημαντική εσωκομματική διαδικασία η 
οποία λαμβάνει χώρα 47 χρόνια μετά την ίδρυση της μεγάλης 
κεντροδεξιάς παράταξης. Της παράταξης, οι εθνικές επιλογές 
της οποίας δικαιώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, καθιστώντας 
τη Νέα Δημοκρατία τον ισχυρότερο πόλο του εγχώριου πολιτι-
κού συστήματος, μα και το ισχυρότερο πολιτικό κόμμα στο χώρο 
της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη. 

Δικό μας επίτευγμα η αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 
1974, η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, οι τολμηρές μεταρρυθμί-
σεις που κράτησαν την Ελλάδα όρθια στα δύσκολα και εντός του 
σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι αμυντι-
κές συμφωνίες που αναβαθμίζουν το γεωπολιτικό και γεωστρα-
τηγικό μας αποτύπωμα στη Μεσόγειο και τη Ν.Α. Ευρώπη. 

Σαράντα εφτά χρόνια μετά την ίδρυσή της κάθε Νεοδημο-
κράτης και κάθε Νεοδημοκράτισσα πρέπει να αισθάνεται υπε-
ρηφάνεια για το γεγονός ότι αποτελεί ενεργό μέλος της μεγάλης 
πολιτικής οικογένειας που έχει ταυτιστεί με τη συνέπεια και την 
ευθύνη. 

Καλώ, λοιπόν, κάθε συμμαχητή και κάθε συμμαχήτρια να 
αναλογιστεί την ιστορία και την προσφορά του κόμματος στον 
τόπο συμμετέχοντας στην εσωκομματική διαδικασία. Άλλωστε, 
η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη οικοδομήθηκε πάνω στη συμ-
μετοχή. Έγινε κυρίαρχη πολιτική δύναμη βασιζόμενη στη λαϊκή 
εκπροσώπηση, αλλά και στην αγάπη του κόσμου της. Εκείνου 
του κόσμου που έμεινε στο πλευρό της σε δύσκολα χρόνια και 
εκείνου που κράτησε περήφανα, ψηλά, τη σημαία των ιδανικών 
της με ευσυνειδησία και αίσθημα πατριωτικού καθήκοντος. 

Σαφώς σε αυτήν την πολιτική διαδρομή έγιναν λάθη. Παρό-
λα αυτά ουδέποτε διστάσαμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας. 
Τα αναγνωρίζουμε, τα διορθώνουμε και προχωρούμε, έχοντας 
ως θεμέλιο τις διαχρονικές ηθικές και πολιτικές αρχές που μας 
διέπουν. Χάρη σε αυτές ανταπεξήλθαμε με επιτυχία σε όλες τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε τόσο ως πολιτικός φορέας όσο 
και η πατρίδα μας. 

Η ΝΔ εξελίσσεται και δεν μεταλλάσσεται! 
Η ΝΔ προχωρά με γνώμονα την προάσπιση των συμφερό-

ντων των πολλών. 
Η ΝΔ είναι ο κόσμος της αφού προέρχεται από την κοινωνία 

και ενεργεί προς όφελος αυτής. 
Στις 24 Οκτωβρίου, λοιπόν, καθορίζουμε το παρόν και το αύ-

ριο της Νέας Δημοκρατίας. Το επιβάλλουν οι αρχές και οι αξίες 
μας. Το επιτάσσει η συνείδησή μας. Το ορίζει η αξιοπρέπεια μας!

  
*Ο Θεόδωρος Γ. Καράογλου είναι Βουλευτής Β΄ Θεσσα-

λονίκης Ν.Δ.   

Ιστορική ευθύνη κάθε 
Νεοδημοκράτη η συμμετοχή 
στις εσωκομματικές εκλογές 
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Σε ρυθμούς εκλογών κινείται το κόμμα 
της ΝΔ, καθώς οι κάλπες για τις εσωκομμα-
τικές που απέχουν μόλις λίγες ώρες και θα 
πραγματοποιηθούν στις 24 Οκτωβρίου και 
μέσα από τις οποίες  θα εκλεγούν τα πρόσω-
πα που θα στελεχώσουν τα κομματικά όργα-
να, έχουν ήδη στηθεί.

Στη Θεσσαλονίκη που το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον εντοπίζετε στην ανάδειξη προ-
έδρου στην Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής 
Περιφέρειας Α΄, η συμμετοχή στην εκλογική 
διαδικασία αναμένετε μεγάλη. Τα εγγεγραμ-
μένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη 
της ΝΔ, σύμφωνα και με τις τελευταίες εγ-
γραφές οι οποίες μπορούσαν να πραγματο-
ποιηθούν έως την 15η Οκτώβρη, αγγίζουν 
τα 9.000. 

Πιο συγκεκριμένα δικαίωμα ψήφου για 
την ανάδειξη προέδρων  στις  ΔΕΕΠ και ΔΗ-
ΜΤΟ  έχουν 6.071 άτομα στην Α΄ και 2.901 
στη Β΄. 

Αυτοί οι 8.972 ψηφοφόροι θα αναδεί-
ξουν και τους συνέδρους  που θα εκπρο-
σωπήσουν τον νομό Θεσσαλονίκης στο 14ο 
τακτικό συνέδριο της ΝΔ, τον ερχόμενο Δε-
κέμβριο.

Η ΔΕΕΠ Α΄ Θεσσαλονίκης είναι ενισχυμέ-
νη καθώς έχει προκύψει από την συνένωση 
θα μπορούσαμε να πούμε των τριών ΝΟΔΕ 
(Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή), Ανατολι-
κού, Δυτικού και Κεντρικού τομέα. 

Η Β΄ εκλογική περιφέρεια η οποία είχε 
μια ΝΟΔΕ, αυτή θα αντικατασταθεί με την 
ΔΕΕΠ Β΄Θεσσαλονίκης.

Που θα δοθεί «μάχη»
Υποψήφιοι πρόεδροι στην ΔΕΕΠ Α΄ Θεσ-

σαλονίκης είναι δύο, ο κ. Θεόδωρος Μη-
τράκας που θεωρείτε και αυτός με  τις με-

γαλύτερες πιθανότητες να εκλεγεί ,βάση 
των ονομάτων που τον στηρίζουν και έχουν 
υπογράψει για την υποψηφιότητα του και ο 
κ. Νίκος Δένης, ο οποίος στερείτε αναγνω-
ρισιμότητας απέναντι στον «αντίπαλο» του, 
όμως το αποτέλεσμα μια εκλογικής μάχης 
δεν μπορεί να προδικαστεί, καθώς βγαίνει 
από την κάλπη. 

Όσον αφορά την ΔΕΕΠ Β΄ Θεσσαλονίκης, 
εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο απλά, με 
το όνομα του προέδρου να είναι ήδη γνωστό, 
καθώς ο κ.Θωμάς Βράνος αποτελεί την μια 
και μοναδική υποψηφιότητα για την προε-
δρία.

Στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια 
το ενδιαφέρον στρέφετε στην Δημοτική Τοπι-
κή Οργάνωση (ΔΗΜ.ΤΟ.) Πυλαίας - Χορτιά-
τη, όπου οι διεκδικητές της προεδρίας είναι 
δυο, ο νυν πρόεδρος κ. Λάμπρος Γατσώρης 
και ο κ. Βασίλης Βάκος.

Εκτός από την ΔΕΕΠ Α΄Θεσσαλονικης και 
την ΔΗΜ.ΤΟ. Πυλαίας – Χορτιάτη, ενδιαφέ-
ρον υπάρχει και στην  ΔΗΜΤΟ Κορδελιού – 
Ευόσμου στην οποία υπάρχουν επίσης δύο 
υποψήφιοι διεκδικητές της προεδρίας, ο νυν 
πρόεδρος κ. Λεωνίδας Ντόβας και ο κ. Χρή-
στος Δουμπάρατζης.

Ανάδειξη συνέδρων
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η 

εκλογή των 107 συνέδρων που θα αναδει-
χτούν για να εκπροσωπήσουν τη Θεσσαλονί-
κη στο 14ο τακτικό συνέδριο του κόμματος, 
με τις υποψηφιότητες να φτάνουν τις 191. 
Συγκεκριμένα στην Α’ Θεσσαλονίκης εκλέ-
γονται 73 σύνεδροι και οι υποψήφιοι είναι 
141, ενώ στη Β’ Θεσσαλονίκης εκλέγονται 
34 σύνεδροι και οι υποψήφιοι είναι 50.

Στήνονται εσωκομματικές 
κάλπες στη ΝΔ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΕΟΧΏΡΙΤΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Μία δύσκολη εξίσωση καλούνται 
να λύσουν τις επόμενες ημέ-
ρες οι φορείς της Θεσσαλονί-

κης. Από τη μία είναι η επιστροφή σε μία 
«γεμάτη» κανονικότητα με λιτανείες και 
παρελάσεις στο πλαίσιο του εορταστικού 
τριημέρου της πόλης και από την άλλη 
η προσπάθεια να περιοριστεί η πανδημία 
και να μη ξεφύγουν οι αριθμοί των κρου-
σμάτων που ήδη ασκούν μεγάλη πίεση 
στα νοσοκομεία.

Φέτος, όπως υποστηρίζεται, σε σύγκρι-
ση με πέρυσι η μάχη απέναντι στον κορο-
νοϊό είναι διαφορετική καθώς υπάρχει το 
εμβόλιο. Και σε μία προσπάθεια να εμβο-
λιαστούν ακόμη περισσότεροι πολίτες και 
μάλιστα το συντομότερο δυνατό μπαίνει 
στο «παιχνίδι» η Κινητή Μονάδα Εμβολι-
ασμού που θα λειτουργήσει από την Τρίτη, 
26 Οκτωβρίου, ανήμερα του εορτασμού του 
Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλο-
νίκης, στη Νέα Παραλία.

Η επιλογή του σημείου, στο ύψος του 
ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς», πίσω 
από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, 
μόνο τυχαία δεν έγινε καθώς η Νέα Παραλία 
είναι το σημείο που «μαγνητίζει» καθημε-
ρινά χιλιάδες άτομα, μικρούς και μεγάλους, 
είτε για βόλτα, είτε για διασκέδαση. Σε μία 
τέτοια προσπάθεια, να ...πάει δηλαδή το εμ-
βόλιο κοντά στον πολίτη, η Κινητή Μονάδα 
α είναι ανοιχτή από τις 10 το πρωί έως τις 5 
το απόγευμα.

Πρόκειται για μία δράση που διοργανώ-
νουν από κοινού ο δήμος Θεσσαλονίκης και 
η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

και Θράκης ώστε να αυξηθούν τα χαμηλά 
ποσοστά εμβολιασμού που παρατηρούνται 
στην πόλη. Μάλιστα, στις σκέψεις της δη-
μοτικής αρχής είναι να αξιοποιηθεί και το 
Γυάλινο Περίπτερο της Νέας Παραλίας ώστε 
να υπάρχει μια μόνιμη έδρα για τον εμβολι-
ασμό των κατοίκων. 

«Το εμβόλιο πηγαίνει στον πολίτη και 
δεν χρειάζεται ο πολίτης να αναζητήσει το 
εμβόλιο. Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι», 
τονίζει ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
απευθύνοντας για μία ακόμη φορά το μήνυ-
μα προς τους δημότες να εμβολιαστούν για 
να επιστρέψει η κανονικότητα δίχως μέτρα. 
Ανάλογη έκκληση έκανε από τη Θεσσαλονί-
κη και ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής 
Ζαούτης, υποστηρίζοντας πως ο μόνος τρό-
πος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
είναι το εμβόλιο.

Στο 51,56% το ποσοστό 
εμβολιασμού στη Θεσσαλονίκη 
Σύμφωνα με τον εμβολιαστικό χάρτη, 

αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης είναι εμβολιασμένος 1 στους 
2 κατοίκους. Τα στοιχεία δείχνουν πως το 
51,56% των κατοίκων έχει ολοκληρώσει 
τον εμβολιασμό του με τις δύο δόσεις, ενώ 
η εμβολιαστική κάλυψη με τουλάχιστον μία 
δόση είναι στο 53,59%.

Προβληματισμό προκαλεί και η εικόνα 
των γύρω περιοχών αλλά και οι συνεχείς 
μετακινήσεις από και προς τη Θεσσαλονίκη 
από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 
είτε λόγω εργασίας ή σπουδών. Στη γειτονι-
κή Χαλκιδική, το ποσοστό των πλήρως εμ-
βολιασμένων είναι ακόμη χαμηλότερο και 

φτάνει στο 48,54%, στην Πέλλα είναι στο 
47,45%, ενώ στο Κιλκίς βρίσκεται αρκετά 
πιο κάτω με τους διπλοεμβολιασμένους να 
είναι μόλις το 42,27% του πληθυσμού.

‘Αλλες δύο εμβολιαστικές 
μονάδες στην Κ.Μακεδονία
Σε αυτό το πλαίσιο και με βάση τα στοι-

χεία, πέρα από το εμβολιαστικό κέντρο της 
Νέας Παραλίας, δυο κινητές εμβολιαστικές 
μονάδες θα διαθέσει ο ΕΟΔΥ για τους εμβο-
λιασμούς πολιτών της Κεντρικής Μακεδο-
νίας, που έχουν δυσκολία πρόσβασης στα 
αστικά κέντρα. 

Όπως έγινε γνωστό στην πρόσφατη συ-
νάντηση του προέδρου του ΕΟΔΥ κ.Ζαούτη 
με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, οι κινητές μο-
νάδες θα πραγματοποιήσουν εμβολιασμούς 
στις περιοχές ευθύνης της 3ης και 4ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Ελλάδας, δίνοντας 
σε περισσότερους πολίτες εύκολη και άμε-
ση πρόσβαση στο εμβόλιο.

«Δύσκολη» η κατάσταση 
με τα κρούσματα στη Βόρεια Ελλάδα
Ιδιαιτέρως δύσκολη χαρακτηρίζει την 

κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή 
στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας ο κα-
θηγητής Πνευμονολογίας, διευθυντής ΜΕΘ 
στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», Νίκος 
Καπραβέλος, τονίζοντας πως τα κρούσματα 
έχουν αυξηθεί και η πίεση είναι μεγάλη. 

«Ασθενείς δίνουν τη μάχη με έναν ιό, 
που είναι θανατηφόρος και μεταδοτικός και 
είναι κάποιοι που κρύβονται πίσω από το 
δάχτυλο τους και δεν θέλουν να δουν την 
αλήθεια», τονίζει ο κ.Καπραβέλος, προσθέ-
τοντας πως στη ΜΕΘ του «Παπανικολάου» 
είναι «όλοι ανεμβολίαστοι, δίνουν μάχη και 
προσπαθώ να τους κρατήσω απεγνωσμένα 
στη ζωή».

Ο καθηγητής ενόψει του εορταστικού 
τριημέρου συστήνει να τηρούνται τα πρω-
τόκολλα απ’ όλους, να κρατούνται αποστά-
σεις, να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να 
γίνεται χρήση μάσκας, ενώ εκφράζει την 
άποψη πως οι παρελάσεις έπρεπε να γίνουν 
χωρίς κόσμο και οι δοξολογίες μόνο με εμ-
βολιασμένους.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κάνεις βόλτα στη Νέα Παραλία; 
Ελα και εμβολιάσου

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΑΝΗΜΕΡΑ 
ΤΟ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΠΑΡΑΛΙΑ





8 23.10.2021

Το χέρι στην ...τσέπη ετοιμάζεται 
να βάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης 
για να αγοράσει με ιδίους πόρους 

εκατοντάδες μπλε κάδους συγκέντρωσης 
των ανακυκλώσιμων ειδών, ξεκινώντας 
έτσι την «επιχείρηση» αντικατάστασης 
των παλαιών, φθαρμένων και σπασμέ-
νων κάδων που υπάρχουν σε όλες τις 
γειτονιές και παράλληλα ενίσχυσης του 
υφιστάμενου δικτύου ανακύκλωσης. 

Είναι η πρώτη φορά που δήμος σε ολό-
κληρη τη χώρα θα αγοράσει μόνος του μπλε 
κάδους, παρά το γεγονός ότι οφείλει να 
τους προμηθευτεί από την Ελληνική Εται-
ρεία Ανακύκλωσης, ωστόσο ο φορέας εδώ 
και χρόνια αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες. 
Η αγορά κρίνεται άκρως απαραίτητη ώστε 
να μπορούν οι δημότες να έχουν τους κα-
τάλληλους χώρους για να ανακυκλώνουν 
και παράλληλα να παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα το ποσοστό της ανακύκλωσης στην 
πόλη.

Αυτή τη στιγμή ο δήμος Θεσσαλονίκης 
είναι πρωταθλητής στην ανακύκλωση σε 
ολόκληρη την Ελλάδα με ποσοστό 26% 
και για το λόγο αυτό πριν από μικρό χρο-
νικό διάστημα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, παρέλαβε από τον 
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο 
Πέτσα, ένα πράσινο βραβείο στην κατηγο-

ρία «Πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή 
στην πηγή σε Δήμο Μητροπολιτικών Κέ-
ντρων».

Από τη μία, όμως, η πρωτιά στην ανα-
κύκλωση και από την άλλη οι μεγάλες 
ελλείψεις οδήγησαν τον δήμαρχο να εκ-
φράσει την αγανάκτησή και το παράπονο 
του στο πρόσφατο ετήσιο τακτικό συνέδριο 
της ΚΕΔΕ για την «απουσία» της Ελληνικής 
Εταιρείας Ανακύκλωσης από την ενίσχυση 
του εξοπλισμού (κάδους αλλά και οχήμα-
τα) όσον αφορά τον στόχο που έχει θέσει η 
δημοτική αρχή για μία πιο καθαρή και περι-
βαλλοντικά ποιοτικότερη πόλη. 

«Ο δήμος μου πρόσφατα βραβεύτηκε 
ως ο δήμος με την καλύτερη επίδοση στην 
ανακύκλωση στην χώρα. Και ξέρετε ποια 
ήταν η επιβράβευση; Αναγκάζομαι να αγο-
ράσω με ιδίους πόρους για πρώτη φορά 
μπλε κάδους γιατί ο φορέας αδυνατεί εδώ 
και χρόνια να μου προμηθεύσει νέους ως 
οφείλει», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του 
κ.Ζέρβα προς τους υπόλοιπους δημάρχους. 

Επομένως, οι σοβαρές ελλείψεις που 
παρατηρούνται αναγκάζουν τη δημοτική 
αρχή να προκηρύξει διαγωνισμό και να 
προμηθευτεί το αμέσως επόμενο διάστημα 
έναν ικανοποιητικό αριθμό μπλε κάδων, 
τους οποίους θα πληρώσει από το ταμείο 
του δήμου, ώστε σε πρώτη φάση να αντι-
κατασταθούν οι πολύ φθαρμένοι και κατε-

στραμμένοι. 
‘Οπως είπε στην εφημερίδα «Karfitsa» 

ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, Νίκος 
Ζεϊμπέκης, γι αρχή είναι απαραίτητη η αγο-
ρά 500 μπλε κάδων κάδων για να μπορεί 
να λειτουργεί το δίκτυο. Ωστόσο, οι ανάγκες 
είναι πολύ μεγαλύτερες καθώς εδώ και δύο 
χρόνια -από τη στιγμή που ανέλαβε δηλα-
δή η νέα διοίκηση – δεν έχει παραληφθεί 
ούτε ένας μπλε κάδο από την ΕΕΑ, που είναι 
υπεύθυνη για την ανακύκλωση και το πρό-
γραμμα ανταποδοτικών προς τους δήμους.

«Πρέπει να είμαστε ο πρώτος δήμος στη 
χώρα που ετοιμάζεται να αγοράσει μόνος 
του μπλε κάδους για να καλύψουμε τις άμε-
σες ανάγκες μας», είπε ο κ.Ζεϊμπέκης, προ-
σθέτοντας πως αυτή τη στιγμή, το δίκτυο 
των μπλε κάδων στον δήμο Θεσσαλονίκης 
διαθέτει περίπου 3.500 κάδους. Δεδομένου 
όμως ότι αρκετοί έχουν υποστεί ζημιές ή 
έχουν καταστραφεί, οι ανάγκες υπολογίζο-
νται γύρω στους 1..500 για να στηριχτεί το 
δίκτυο. ‘Αλλωστε, μεγάλο μέρος των κάδων 
έχουν τόσο μεγάλες φθορές, με αποτέλε-
σμα να καταστρέφονται και τα ανακυκλώσι-
μα υλικά, ενώ σε άλλους λείπει το καπάκι, 
ενώ συχνά έχει σπάσει ο μηχανισμός που 
τον ανοίγει με το πάτημα του ποδιού. 

Βέβαια, όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος 
υπάρχουν αρκετά σημεία της πόλης στα 
οποία θα πρέπει να επεκταθεί το σύστημα 
της ανακύκλωσης καθώς αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν οι πράσινοι κάδοι για τα απορρίμ-
ματα, αλλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των 
μπλε. Ετσι, σύμφωνα με τον κ.Ζεϊμπέκη σε 
κάθε διαγωνισμό θα γίνεται προσπάθεια της 
διοίκησης ώστε να εντάσσεται ένας ικανο-
ποιητικός αριθμός αγοράς μπλε κάδων για 
να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση και 
να παραμείνει η πόλη σε υψηλά επίπεδα 
ανακύκλωσης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρωταθλήτρια η Θεσσαλονίκη 
στην ανακύκλωση, αλλά ...χωρίς μπλε κάδους

ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 

ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ 
ΕΝΑΝ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΔΩΝ



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΝΕΟΧΏΡΙΤΗ 

Είναι σημαντικό να ξέρεις 
πότε ένας κύκλος κλείνει 

και πότε είναι η στιγμή 
να ανοίξει ένας άλλος

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος στην karfitsa

Η αγάπη των Ποντίων για 
την πατρίδα είναι κάτι που 
δεν μπορεί να περιγραφεί

Με τη γέννηση της κόρης 
μου άλλαξε η προσέγγισή 

μου για τη ζωή
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Το όραμα του για την Θεσσαλονίκη ξεδιπλώνει 
ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΝΔ και επί 
χρόνια γνωστό πολιτικό στέλεχος κ. Ανδρέας 

Παπαμιμίκος, σε συνέντευξη του στην karfitsa, τονίζο-
ντας πως θα παλέψει δυναμικά ώστε η Θεσσαλονίκη 
να αποκτήσει αναπτυξιακή ταυτότητα, εκμεταλλευόμε-
νη τα πλεονεκτήματα και την γεωγραφική της θέση. 
Ο κ. Παπαμιμίκος, αναφερόμενος στις εσωκομματικές 
εκλογές της ΝΔ, τις χαρακτηρίζει ευκαιρία για ανανέ-
ωση και απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του κόμματος 
να πάνε να ψηφίσουν. Εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους αποτραβήχτηκε από την πρώτη γραμμή 
της πολιτικής και υπογραμμίζει «σήμερα νιώθω πιο 
ώριμος και γεμάτος». Παράλληλα, ο Ανδρέας Παπα-
μιμίκος λέει την άποψη του για την κυβέρνηση της 
ΝΔ, αναφέρεται στους εμβολιασμούς, ενώ μπαίνοντας 
σε πιο προσωπικά θέματα, δεν παραλείπει να ανα-
φερθεί στη σύζυγο του Σόνια την  οποία αποκαλύπτει 
πως θαυμάζει «για την αφοσίωση που δείχνει σε ό,τι 
κάνει». Κλείνοντας με τον πιο ανθρώπινο τρόπο ο 
κ. Παπαμιμίκος δηλώνει «η γέννηση της κόρης μου 
άλλαξε τη προσέγγισή μου για τη ζωή». 

Τον Απρίλιο του 2016 αποχωρήσατε από Γενικός 
Γραμματέας της ΝΔ . Που βρισκόταν, ποιες οι ασχολίες 
του Ανδρέα Παπαμιμίκου αυτά τα πέντε χρόνια και που 
βρίσκεται σήμερα; Θα θυμάστε ότι ως γραμματέας της 
ΝΔ είχα πει σε ανύποπτο χρόνο πως όταν ολοκλήρωνα τη 
θητεία μου θα αποχωρούσα από την πρώτη γραμμή της 
πολιτικής. Γιατί πολύ απλά αν δεν βγεις στην αγορά να 
αποκτήσεις και άλλες παραστάσεις δεν μπορείς να εξελι-
χθείς και να προσφέρεις. Αν δεν ζήσεις ο ίδιος τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει μια εταιρεία, την γραφειοκρατία, 
το άγχος και την αγωνία στον καθημερινό αγώνα θα σου 
λείπει ένα σημαντικό κομμάτι από το παζλ της ζωής σου. 
Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό, όσοι ασχολούνται με 
την πολιτική να ξέρουν πότε ένας κύκλος κλείνει και πότε 
είναι η στιγμή να ανοίξει ένας άλλος.

Ένιωθα λοιπόν, πως ένας μεγάλος κύκλος είχε κλεί-
σει και ήθελα να επικεντρωθώ στην οικογένεια και την 
δουλειά μου. Όλο αυτό το διάστημα έκανα τη δική μου οι-
κογένεια και δημιούργησα τη δική μου δικηγορική εται-
ρεία. Σήμερα νιώθω πολύ πιο ώριμος και γεμάτος. Αυτό 
νομίζω αρκεί για να απαντήσω στο ερώτημά σας. 

Τα τελευταία χρόνια έχετε τραβηχτεί από την κε-
ντρική πολιτική σκηνή. Σκέψεις ή συζητήσεις για την 
επιστροφή σας στη ΝΔ ή με κάποια άλλο τρόπο στο πο-
λιτικό προσκήνιο υπάρχουν; Το ότι δεν κατείχα κάποια 
θέση δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσα τις πολιτικές 
εξελίξεις.  Ως ενεργός πολίτης άλλωστε, ήμουν και είμαι 
πάντα παρών.   

Το πολιτικό ή κομματικό αξίωμα δεν πρέπει να κα-
θορίζει την συμμετοχή σου στα κοινά. Μπορείς  να είσαι 
στους πολιτικούς αγώνες και ως γραμματέας της ΝΔ ή 
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, αλλά και ως απλός πολίτης.  

Πλέον, πιο ολοκληρωμένος από  κοινωνικές και 
επαγγελματικές εμπειρίες, θα προσφέρω όπως και όσο 
μπορώ τόσο στη χώρα, όσο και στην πόλη μας, τη Θεσ-

σαλονίκη. 
Πώς βλέπετε τη σημερινή ΝΔ με πρόεδρο τον Κυριά-

κο Μητσοτάκη και πως κρίνετε το κυβερνητικό έργο; 
Που τα έχει πάει καλά και που θα μπορούσε και καλύτε-
ρα; Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαχειρίστη-
κε με επιτυχία μεγάλες κρίσεις, από τις μεταναστευτικές 
πιέσεις ως την πανδημία του κορωνοϊού.  Κράτησε παρά 
την απρόβλεπτη και δύσκολη συγκυρία, την χώρα όρθια.  

Έχει πλέον μπροστά της την  πρόκληση για στήριξη 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά και  την αντιμετώ-
πιση του κύματος ακρίβειας και την προώθηση μεταρ-
ρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά της και 
στοχεύουν στην προσέλκυση επενδύσεων.   

Σας ικανοποιεί η ατζέντα των έργων που έχουν 
ανακοινωθεί για την Θεσσαλονίκη; Θα θέλατε να στα-
θείτε ιδιαιτέρως σε κάποιο; Απέναντι σε κάθε μίζερη 
νοοτροπία, για μένα ένα είναι σίγουρο. Η Θεσσαλονίκη 

αλλάζει.  Έργα υποδομής, παλαιότερα που είχαν κολλή-
σει, και νέα που μπήκαν στην  ατζέντα, προχωρούν με 
ταχείς ρυθμούς, ενώ επενδύσεις όπως το νέο αεροδρό-
μιο, το flyover της περιφερειακής και το λιμάνι επανατο-
ποθετούν τη Θεσσαλονίκη στο χάρτη των συνδυασμένων 
μεταφορών και διανοίγουν νέους τουριστικούς δρόμους. 
Κορωνίδα όμως, των όσων συμβαίνουν στη Θεσσαλονί-
κη θεωρώ την εμπιστοσύνη στην πόλη και το δυναμικό 
της, των κολοσσών της παγκόσμιας οικονομίας, όπως 
της Pfizer και της Cisco, που επενδύουν στην περιοχή και 
εγκαθιδρύουν εδώ σημαντικές ερευνητικές και επιχειρη-
ματικές δομές.

Ποιο είναι το δικό σας όραμά για την πόλη; Όλα τα 
παραπάνω δεν είναι μια έκθεση ιδεών. Είναι στο χέρι μας 
να διαχειριστούμε σωστά τα έργα υποδομής που συντε-
λούνται, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις εξαγωγές, να ανα-
πτύξουμε τις συνδυασμένες μεταφορές και τον κλάδο της 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Θαυμάζω τη Σόνια για την 
αφοσίωση που δείχνει σε 

ό,τι κάνει
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

εφοδιαστικής αλυσίδας και να δημιουργήσουμε χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας. Στο χέρι μας επίσης είναι, οι μεγά-
λες ιδιωτικές επενδύσεις να συνδεθούν με την έρευνα 
και τη γνώση που παράγουν τα Πανεπιστήμια μας για να 
αναπτύξουμε καλύτερα, πιο καινοτόμα και πιο ανταγω-
νιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας clusters 
και οικονομικές ζώνες για startups. Να υποστηρίζουμε 
με κίνητρα και προγράμματα τις εκατοντάδες υγιείς επι-
χειρήσεις της Θεσσαλονίκης ώστε να αναπτυχθούν, να 
γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ανοίξουν νέες θέσεις 
εργασίας. 

Το μείζον όμως θέμα για τη Θεσσαλονίκη είναι να συμ-
φωνήσει στη νέα της ταυτότητα, έτσι ώστε όλες οι παρεμ-
βάσεις, κεντρικές και τοπικές, να είναι συντεταγμένες και 
να υπηρετούν έναν κοινό στόχο. Να καταλήξει επιτέλους 
η πόλη και όλοι μας στο ποια είναι τα χαρακτηριστικά και 
τα δυνατά σημεία της, που θέλει να πάει, ποιο ρόλο θέλει 
να διαδραματίσει και πως θα το κάνει. Να σταματήσουν 
οι εσωτερικές διαφωνίες και οι τοπικές αντιπαραθέσεις 
μόνο και μόνο για την πολιτική πρωτοκαθεδρία.  

Στο θέμα της νέα ταυτότητας και του οράματος μου 
για την πόλη, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη: η Θεσσαλο-
νίκη, βάσει των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων 
και της θέσης της, μπορεί να αποτελέσει διαμετακομιστι-
κό κέντρο σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, κέντρο 
παιδείας, έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τουριστικό 
προορισμό 12μηνης διάρκειας, αξιοποιώντας το πολιτι-
στικό και ιστορικό της κεφάλαιο.    

Η Θεσσαλονίκη λοιπόν μπορεί! Αλλά είναι ευθύνη 
κυρίως του πολιτικού της προσωπικού να διεκδικήσει 
αυτόν τον ρόλο και να διαμορφώσει το σχετικό αφήγημα. 
Σε ότι με αφορά θα παλέψω δυναμικά, ώστε η Θεσσαλο-
νίκη να αποκτήσει αυτήν την αναπτυξιακή ταυτότητα.

Κύριε Παπαμιμίκο, σημαντικοί αυτοί οι στόχοι, αλλά 
εδώ δεν έχουμε λύσει πιο καθημερινά θέματα, όπως το 
κυκλοφοριακό. Είμαι και ο ίδιος παθών. Δεν μπορεί να 
χάνεις καθημερινά τόσες ώρες μποτιλιαρισμένος στους 
δρόμους της πόλης. Δεν μπορεί να θες μια ώρα να διασχί-
σεις την Όλγας ή την Καραμανλή. Οι επιπτώσεις είναι τε-
ράστιες και στο περιβάλλον και στην οικονομία και στους 
ίδιους τους οδηγούς και επιβάτες που ταλαιπωρούνται. 
Στον ΟΑΣΘ έχουν γίνει βήματα, καθώς ο στόλος διπλασι-
άστηκε. Αλλά κακά τα ψέματα: με ένα μέσο συγκοινωνί-
ας, δεν μπορείς να λύσεις το κυκλοφοριακό.

Μέχρι να γίνει το Μετρό και άλλα έργα, πρέπει όλοι 
οι συναρμόδιοι φορείς να καθίσουν γύρω από ένα τρα-
πέζι και να λάβουν άμεσα μέτρα. Οι τροχονόμοι στους 
δρόμους, οι δημοτικοί αστυνομικοί στον έλεγχο των δι-
πλοπαρκαρισμένων, ο συντονισμός σηματοδοτών, αλλά 
και η συνεργασία ώστε να βρεθούν ελεύθεροι χώροι για 
στάθμευση των αυτοκινήτων.  

Γήπεδο ο ΠΑΟΚ θα έχει; Υπάρχουν κάποιοι που 
εμποδίζουν το project κατασκευής του; Γιατί να μην 
έχει; Όταν έχεις έναν ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, όπως είναι ο κ. 
Ιβάν Σαββίδης που με τις ενέργειες του δείχνει εμπρά-
κτως τη βούληση του αλλά και κυρίως με τις μέχρι τώρα 
κινήσεις του έχουμε δει όλοι ότι βάζει βαθιά το χέρι στην 
τσέπη για επενδύσεις, δεν βλέπω τι μπορεί να σταματήσει 

την κατασκευή του νέου γηπέδου. Και να ξεκαθαρίσουμε 
κάτι. Ένα τόσο μεγάλο έργο είναι σημαντικό όχι μόνο για 
τον ΠΑΟΚ αλλά για όλη την Θεσσαλονίκη και την ευρύτε-
ρη περιοχή. Χιλιάδες θέσεις εργασίας πριν, αλλά και μετά, 
έργα υποδομής, ζεστό χρήμα στην αγορά, ανάπτυξη. Εί-
μαι σίγουρος πως η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς 
θα συμβάλλουν τα μέγιστα-όπως βεβαίως κάνουν και σε 
άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις- για να ξεπεραστούν τα 
όποια εμπόδια.

Θα πάτε να ψηφίσετε αύριο στις εσωκομματικές 
εκλογές της ΝΔ; Τι σηματοδοτούν πλέον τα κόμματα 
στην κοινωνία; Φυσικά θα πάω και καλώ όλα τα μέλη 
του κόμματος να το κάνουν. Με διαδικασίες από τη βάση, 
όταν η ίδια η κοινωνία μπαίνει στα κόμματα και όχι απλώς 
τα κόμματα στην κοινωνία, μπορεί να υπάρξει ουσιαστι-
κός ρόλος σε αυτά. Οι εσωκομματικές εκλογές είναι μια 
ακόμη ευκαιρία της ΝΔ για ανανέωση με ανθρώπους από 
την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία.  Πι-
στεύω στους πολιτικούς οργανισμούς φυτώρια, όχι μόνο 
στελεχών, αλλά  και ιδεών. Αυτός είναι ο πραγματικός 
τους ρόλος, η παραγωγή προτάσεων και θέσεων.

Πώς σχολιάζετε ότι μεγάλος αριθμός Ελλήνων 
δεν έχει εμβολιαστεί; Πρέπει να υπάρξει γενίκευση της 
υποχρεωτικότητας; Είμαι υπέρ της πειθούς. Δεν είμαι 
από αυτούς που κουνάνε το δάχτυλο στους ανθρώπους 
που δεν εμβολιάζονται. Να καταλάβουν με επιστημονι-
κό λόγο και επιχειρήματα όλοι όσοι έχουν προβληματι-
σμούς και ανησυχίες, ότι το εμβόλιο είναι το ισχυρότερο 
όπλο μας απέναντι στην πανδημία. Τα στατιστικά στοιχεία 
για το πόσοι νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ είναι ανεμβολία-
στοι, νομίζω δίνουν την απάντηση.   

Πώς κρίνετε τις συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας – 
Γαλλίας και Ελλάδας – ΗΠΑ; Πρόκειται πραγματικά 
για συμφωνίες που μας φέρνουν σε θέση ισχύος στο 
Αιγαίο και γενικότερα γεωπολιτικά; Αναμφίβολα απο-
τελούν εθνικές επιτυχίες της κυβέρνησης, θωρακίζουν 
την άμυνα της χώρας και ενισχύουν τον γεωπολιτικό της 
ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζω την επι-
τυχία αυτή αποδεικνύει και ο τρόπος που αντέδρασε η 
Άγκυρα. 

Το ότι είστε παντρεμένος με την Σόνια Σαββίδη, 
ανιψιά του Ιβάν Σαββίδη, επηρεάζει τις πολιτικές σας 
επιλογές; Να αφήσουμε τα προσωπικά έξω από την πο-
λιτική. Για εμένα είναι η Σόνια και εγώ για αυτήν είμαι ο 
Ανδρέας. Ξέρετε, πως δεν συνηθίζω να συζητώ για την 
προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, αλλά  θα σας πω 
ότι θαυμάζω τη Σόνια για την αφοσίωση που δείχνει σε 
ό,τι κάνει. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός και με ενσυναί-
σθηση. Και γνήσια Πόντια! Η αγάπη των Ποντίων για την 
πατρίδα είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί. Ξέρε-
τε το ένιωσα και εγώ, όταν επισκέφθηκα τον τόπο όπου 
φύτρωσαν οι ρίζες της οικογένειάς της, τη Σάντα της Γε-
ωργίας. Βλέποντας το όνομα του χωριού γραμμένο στα 
ελληνικά σε έναν τοίχο, κατανόησα βαθιά αυτό που οι 
ξεριζωμένοι Πόντιοι νιώθουν για την πατρίδα. Αυτό το 
ταξίδι με την Σόνια στον τόπο της, με έκανε να αισθανθώ 
ένα υπερβατικό δέσιμο με τους Πόντιους.

Μιας και αναφερθήκατε στους Πόντιους, ποια είναι 

η άποψη σας για το φλέγον θέμα των δανείων των πα-
λιννοστούντων;

Πρέπει αναμφισβήτητα να προστατεύσουμε πλήρως 
και απόλυτα την ιδιοκτησία μέχρι και του τελευταίου 
σπιτιού. Αυτούς τους ανθρώπους κανένας δεν έχει το 
δικαίωμα να τους ξαναξεριζώσει.  Και πιστεύω πως γί-
νονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Το Ελληνικό 
δημόσιο αγοράζοντας αυτά τα δάνεια και προβαίνοντας 
σε ρυθμίσεις με άτοκες δόσεις ανάλογα με την ικανότητα 
του καθενός να πληρώσει, θα δώσει λύση.

Πλέον είστε τρεις στην οικογένεια, καθώς εν μέσω 
καραντίνας γεννήθηκε η κόρη σας. Πόσο άλλαξε η 
ζωή σας; Υπάρχει πια χρόνος για την κόρη σας μέσα 
σε τόσες υποχρεώσεις ή για κάτι άλλο πέρα από δου-
λειά και πολιτική; Η γέννηση της κόρης μου είναι η πιο 
ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Από εκείνη τη μέρα και 
μετά άλλαξαν τα πάντα. Δεν αναφέρομαι βέβαια στα… 
ξενύχτια, αλλά στο πως άλλαξε η προσέγγισή μου για 
τη ζωή. Προτεραιότητα πλέον έχει η Μιχαέλλα, ο μικρός 
μου έρωτας, και όλα τα άλλα έπονται. Με τη Σόνια ευ-
γνωμονούμε τον Θεό, που μας αξίωσε να γίνουμε γονείς.

Βέβαια, η αλήθεια είναι πως κάναμε τη ζωή μας έτσι, 
ώστε να μην μας φτάνουν 30 και όχι 24 ώρες. Πλέον 
όμως, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Πρώτα έρχεται η οι-
κογένεια και έπειτα με σωστή οργάνωση βρίσκεται και 
λίγος χρόνος τα Σαββατοκύριακα για στιγμές χαλάρωσης 
με φίλους, ποδόσφαιρο - ως θεατής μόνο και όχι πια ως 
ποδοσφαιριστής - μουσική και φυσικά ανάγνωση. Μάλι-
στα, αυτήν την περίοδο και με αφορμή και τα 100 χρόνια 
από την μικρασιατική καταστροφή, το αναγνωστικό μου 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε αυτά τα γεγονό-
τα και τον ρόλο της προσφυγομάνας Θεσσαλονίκης. 

Δεν βλέπω τι μπορεί να 
σταματήσει την κατασκευή 

του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, 
έργο σημαντικό για όλη την 

Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη 
περιοχή



12 23.10.2021

Αναταραχή επικρατεί στον χώρο 
του δασαρχείου Πολυγύρου. Η 
έφοδος της εισαγγελέως Χαλ-

κιδικής στις εγκαταστάσεις του, πριν 
λίγες ημέρες, σήμανε την έναρξη μίας 
εις βάθος έρευνας για όσα εδώ και καιρό 
έχουν καταγγελθεί στις εισαγγελικές αρ-
χές. Ότι δικογραφίες «βαλτώνουν» στα 
συρτάρια της υπηρεσίας, ενώ εισαγγελι-
κές παραγγελίες εκτελούνται με μεγάλη 
καθυστέρηση. Όλες οι υποθέσεις καταγ-
γέλλεται ότι αγγίζουν τα χρονικά όρια 
της παραγραφής με τον κίνδυνο να μην 
φτάσει καμία στις δικαστικές αίθουσες να 
είναι ορατός. Εξετάζεται το ενδεχόμενο 
να ζητηθεί η αντικατάσταση του προσω-
πικού της υπηρεσίας, προκειμένου να 
συνεχιστεί χωρίς εμπόδια η προκαταρκτι-
κή εξέταση της εισαγγελέα. 

Έγκυρες πληροφορίες που έφτασαν 
στην Karfitsa, που αποκάλυψε την υπόθε-
ση, ανέφεραν ότι οι αναφορές ιδιωτών και 
συνηγόρων τους στις εισαγγελικές αρχές το 
τελευταίο διάστημα έπεφταν βροχή. Όλοι 
κατήγγειλαν ότι οι υπηρεσίες του δασαρχεί-
ου καθυστερούσαν τη διεκπεραίωση ανα-
φορών, μέχρι που φέρονται ότι «έθαβαν» 
αυτεπάγγελτες δικογραφίες οι οποίες σχη-
ματίζονταν ύστερα από καταγγελίες. Η στά-
ση αυτή των εκπροσώπων του δασαρχείου 

Πολυγύρου, επιβεβαιώθηκε το τελευταίο 
διάστημα από τις ίδιες τις εισαγγελικές αρ-
χές της Χαλκιδικής. Παραγγελίες για έρευ-
νες έμεναν για μήνες στα συρτάρια και ολο-
κληρώνονταν με κίνδυνο να βρεθούν στο… 
νήμα της παραγραφής. 

Η εισαγγελέας σε αιφνιδιαστικό έλεγχο 
στο δασαρχείο την Παρασκευή 8 Οκτωβρί-
ου συνοδευόταν από αστυνομικούς του το-
πικού τμήματος. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ζήτησε αμέσως να απομακρυνθούν όλοι 
από τα γραφεία τους και άρχισε να διενεργεί 
επί τόπου έρευνα κατάσχοντας έγγραφα. Οι 
ίδιες πηγές έλεγαν ότι μεταξύ αυτών που 
κατασχέθηκαν ήταν δικογραφίες που είχαν 
σχηματιστεί όμως… ξεχάστηκαν στο χρόνο 
και δεν είχαν υποβληθεί ποτέ στις εισαγ-
γελικές αρχές. Κατασχέθηκαν ακόμη ένας 
ηλεκτρονικός υπολογιστής και φορητοί 
δίσκοι (usb) στους οποίους πιστεύεται ότι 
θα περιλαμβάνεται πάλι υλικό δικογραφι-
ών που έμεινε στο συρτάρι και δεν διεκπε-
ραιώθηκε. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση 
είναι ότι μεταξύ των κατασχεθέντων ήταν 
και περίπου 15 όπλα. Όλα είχαν κατασχεθεί 
από ιδιώτες, στο πλαίσιο σχηματισμού δικο-
γραφιών από υπαλλήλους του δασαρχείου. 
Όμως οι δικογραφίες εκείνες έμειναν στα 
γραφεία της υπηρεσίας και έτσι τα όπλα δεν 
παραδόθηκαν ποτέ στην Εισαγγελία για να 
φυλαχθούν στη συνέχεια από το αρμόδιο 

αστυνομικό τμήμα.  
 
Οι παραγραφές  
Πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τι συμ-

βαίνει εδώ και καιρό στο συγκεκριμένο δα-
σαρχείο έλεγαν στην Karfitsa ότι ο κόμπος 
είχε φτάσει στο χτένι. «Πλέον δεν εξυπηρε-
τούταν κανένας. Υποθέσεις βάλτωναν και 
δεν ολοκληρώνονταν», σημείωναν. Το τε-
λευταίο διάστημα άρχισαν να γίνονται ανα-
φορές στις εισαγγελικές αρχές και έτσι ξεκί-
νησε η αντίστροφη μέτρηση για την έρευνα. 
Παράλληλα εξετάστηκαν υποθέσεις που 
είχαν διεκπεραιωθεί από τις υπηρεσίες του 
δασαρχείου και πληροφορίες αναφέρουν 
πως στις περισσότερες παρατηρήθηκε το 
ίδιο. Έφταναν στο «παρά πέντε» της παρα-
γραφής στην Εισαγγελία.  

Το ερώτημα που διατύπωναν όσοι ασχο-
λήθηκαν με την υπόθεση, ειδικά μετά το 
κλείδωμα του γραφείου των επικεφαλής 
του δασαρχείου, ήταν εάν όλο αυτό ήταν 
σκόπιμο ή γίνονταν λόγω ελλείψεων. Μάλι-
στα σημείωναν πως η υπερβολική καθυστέ-
ρηση σε δεκάδες υποθέσεις προκαλούσε 
στη συνέχεια αλυσιδωτές αντιδράσεις και οι 
στοίβες των δικογραφιών που συγκεντρώ-
θηκαν ήταν αδύνατο να διεκπεραιωθούν 
άμεσα. Το βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με τις 
καταγγελίες πολλές δικογραφίες έμεναν 
χωρίς επεξεργασία και οι εν δυνάμει κατη-
γορούμενοι απαλλάσσονταν χωρίς καμία 
δικαστική κρίση, καθώς όταν τα έγγραφα 
διαβιβάζονταν στις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές έφταναν κοντά στον χρόνο παραγρα-
φής. Τα αδικήματα σχετίζονται με παράνο-
μη θήρα, παράνομη υλοτομία, παραβάσεις 
σχετικές με την οικοδόμηση σε δάσος και 
άλλες διατάξεις που ελέγχονται από τις 
υπηρεσίες του δασαρχείου. Ειδικά για τις 
περιπτώσεις παραγραφής, εξετάζονται κα-
ταγγελίες που ανέφεραν ότι σε ορισμένες 
δικογραφίες που προωθήθηκαν στην Εισαγ-
γελία είχαν αλλάξει οι ημερομηνίες τέλεσης 
των αδικημάτων, χωρίς όμως μέχρι τώρα να 
έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.  

Για την έρευνα που έγινε και βρίσκεται 
σε εξέλιξη από την Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών έχει ενημερωθεί και ο προϊστάμενος 
της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο αντι-
κατάστασης όλων των υπαλλήλων του δα-
σαρχείου με άλλους, ή με αυτούς τα ονόμα-
τα των οποίων φαινομενικά έχουν επαφή με 
τις υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύ-
νηση. Άλλωστε η υπόθεση έχει φτάσει και 
στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, όπου πλέον υπάγονται τα δασαρχεία.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι δικογραφίες του δασαρχείου 
έφταναν στην παραγραφή 

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΟ 
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ. 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ 
«ΒΑΛΤΩΣΕΙ». 
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Σε πλήρη εφαρμογή – έστω και 
δοκιμαστικά – τέθηκε το σύστημα 
επιτήρησης των συνόρων στον 

Έβρο. Όλες οι κάμερες δίνουν εικόνα στα 
οκτώ τοπικά και στα δύο περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα και σε πραγματικό 
χρόνο γίνεται αντιληπτή κάθε κίνηση 
διακινητή να καθοδηγήσει μεγάλο αριθμό 
προσφύγων και μεταναστών κυρίως στο 
ποτάμι.  

Το πλέγμα των μέτρων που ξεκίνησε 
να εφαρμόζεται από πλευράς υπουργείου 
Προστασάις του Πολίτη από τον απερχόμε-
νο υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σε συνερ-
γασία πάντα με τον στρατό και τον υπουργό 
Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, επιθεώρησε 
πρόσφατα ο νέος υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Είναι φανε-
ρό ότι η ημερήσια επίσκεψή του στον Έβρο 
είχε έναν σκοπό: Να έχει δική του εικόνα 
για όσα του περιγράφουν ότι συμβαίνουν 
στην «πυρίκαυστη» ελληνική μεθόριο, ειδι-
κά τα τελευταία δύο χρόνια. Τα μέτρα αυτά 
κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις. Πρόκειται 
για την ενίσχυση των τεχνικών εμποδίων 
με την επέκταση και ενίσχυση του φράχτη, 
τη δημιουργία ενός σύνθετου ραντάρ για 
την παρατήρηση κάθε κίνησης στα σύνορα 
και την παράλληλη ενίσχυση του έμψυχου 
δυναμικού για την άμεση κινητοποίηση των 

δυνάμεων.   
Το μεγάλο στοίχημα τα τελευταία χρόνια 

ήταν η εικόνα. Οι ελληνικές αρχές των συ-
νόρων εκεί που αντιμετώπιζαν πρόβλημα 
ήταν ότι δεν προλάβαιναν τα «μπουλούκια» 
που κατευθύνονταν από διακινητές και περ-
νούσαν στο ελληνικό έδαφος. Όπως έλεγαν 
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στα σύνορα αποτε-
λούσε την αχίλλειο πτέρνα των δυνάμεων. 
Δεν είναι τυχαίο πως αρκετό διάστημα πριν 
την κρίση των Καστανιών, τον Μάρτιο του 
2020, είχε αποφασιστεί και ξεκίνησαν οι 
διεργασίες για την τοποθέτηση έντεκα με-
γάλων πυλώνων, που θα μετέφεραν εικόνα 
στα τοπικά επιχειρησιακά κέντρα στρατού 
και αστυνομίας απ’ όλο το μήκος των ελλη-
νοτουρκικών συνόρων. Η κρίση του Μαρτί-
ου ήταν αυτή που επίσπευσε τις διαδικασίες 
εγκατάστασης του συστήματος και των δια-
γωνισμών που έγιναν. Πλέον, εδώ και λίγο 
διάστημα, όλες οι κάμερες λειτουργούν 
κανονικά, αν και βρίσκονται σε δοκιμαστική 
λειτουργία μέχρι την τελική ρύθμισή τους.  

Στον Έβρο λειτουργούν δέκα επιχειρη-
σιακά κέντρα, από τα οποία συντονίζονται 
όλες οι κινήσεις των συνοριακών δυνάμε-
ων. Μέχρι πρότινος μόνον στη Νέα Βύσσα 
λειτουργούσε επιχειρησιακό κέντρο, που 
δεχόταν εικόνες από τις κάμερες που είναι 
τοποθετημένες στον φράχτη του βορείου 
τμήματος του νομού, από τις Καστανιές μέ-

χρι τη Νέα Βύσσα. Το κέντρο αυτό έχει μετα-
τραπεί σε τοπικό. Μαζί με ακόμη τρία καλύ-
πτουν τον συντονισμό του βορείου Έβρου. 
Το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο λει-
τουργεί ήδη στο Χειμώνιο, όπου βρίσκεται 
το τμήμα συνοριακής φύλαξης Ορεστιάδας. 
Μία αντίστοιχη κατάσταση έχει δημιουργη-
θεί στο νότιο Έβρο. Εκεί λειτουργούν ακόμη 
τέσσερα τοπικά επιχειρησιακά κέντρα, που 
δίνουν εικόνα στο περιφερειακό που δη-
μιουργήθηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης. Εκεί λαμβάνονται και εικόνες 
που δίνει το Ζέπελιν, το οποίο χειρίζονται οι 
αξιωματικοί του Frontex. 

 
Ο φράχτης και οι συνοριοφύλακες  
Δεδομένου ότι πλέον οι αρχές του Έβρου 

έχουν πλήρη εικόνα από την κατάσταση σε 
όλο το μήκος των συνόρων, το ενδιαφέ-
ρον στρέφεται στα τμήματα της μεθορίου 
που καλύπτονται από τον ποταμό. Κι αυτό 
επειδή ήδη με τον φράχτη έγιναν έργα τα 
οποία συνέβαλαν στην κάλυψη όλων των 
χερσαίων τμημάτων των ελληνοτουρκικών 
συνόρων. Στον φράχτη που δημιουργήθη-
κε αρχικά στο βόρειο τμήμα του Έβρου και 
όπου επιχειρήθηκε η μαζική είσοδος προ-
σφύγων και μεταναστών με τις ευλογίες 
των τουρκικών αρχών τον περσινό Μάρτιο, 
έγιναν ενισχυτικά έργα. Μπροστά στο παλιό 
τμήμα του φράχτη εγκαταστάθηκε νέο, ψη-
λότερο και αντίστοιχης κατασκευής όπως 
στο νότιο τμήμα των συνόρων. «Πλέον με 
το νέο φράχτη είναι δύσκολο να επιχειρη-
θεί  οποιαδήποτε παρέμβαση όπως έγινε 
πέρσι», εξηγούσαν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. 
στον κ. Θεοδωρικάκο στις Καστανιές, όταν 
επιθεωρούσε το συγκεκριμένο έργο.  

Ο φράχτης πλέον έχει σύνολο 35 χιλιό-
μετρα στον Έβρο και καλύπτει το χερσαίο 
τμήμα. Η προσθήκη που έγινε στο «Πέτα-
λο» των Φερών, όπου δύο χερσαία τμήμα-
τα, θεωρείται τέτοια που να μην επιτρέψει 
άλλο τη διέλευση οποιασδήποτε ομάδας 
προς το ελληνικό έδαφος.  

Τα ακάλυπτα σημεία από φράχτη, είναι 
αυτά που ζητούν να καλυφτούν από έμ-
ψυχο δυναμικό. Αυτός είναι ο λόγος που ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοί-
νωσε την πρόσληψη ακόμη 250 συνοριο-
φυλάκων, που θα προστεθούν στους 400 
προσληφθέντες των αρχών του χρόνου και 
θα δημιουργήσουν ένα σώμα περίπου 1700 
συνοριοφυλάκων στον συνοριακό νομό. Ο 
διαγωνισμός αναμένεται να «τρέξει» άμεσα 
και βασικό κριτήριο θα είναι πάλι η εντοπι-
ότητα.  

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έβρος: Κάμερες και φράχτης 
σε πλήρη λειτουργία  

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ 
ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. 

ΕΙΚΟΝΑ, ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 

ΣΥΝΟΡΑ 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ  

Η «Κ» ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ - ΕΝΔΕΚΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ 
ΤΡΑΒΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος 
από την iGEM Thessaloniki  

Μια ομάδα από έντεκα προπτυχιακούς 
φοιτητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

Χημείας, Πληροφορικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής,  
Βιολογίας  και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής του ΔΠΘ. είναι η νέα dream team της 
iGEM Thessaloniki  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον 
Αν. Καθηγητή Μοριακής Φαρμακολογίας & Φαρμα-
κογονιδιωματικής Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Ιωάννη 
Βιζιριανάκη.

‘Οταν όλη η χώρα περνούσε την περίοδο της καραντί-
νας εξαιτίας του κορονοϊού , και οι περισσότεροι από εμάς 
βρισκόμασταν στα σπίτια μας, Οι φοιτητές με  καθοδηγητή 
τον καθηγητή τους, επέλεξαν να…  κλειστούν μέσα  στα 
εργαστήρια του ΑΠΘ και να δημιουργήσουν  ένα καινοτό-
μο μοριακό διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό του 
καρκίνου του παγκρέατος. Το ονόμασαν «METIS» (MiRNA 
Expression Toehold Investigation System)από την μυθι-
κή θεά Μήτιδα, θεά  της Σοφίας και της Φρόνησης. 

Οι φοιτητές κατασκεύασαν  μία διαγνωστική μηχανή, 
που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα διαγνωστι-
κά εργαστήρια για την εύκολη και οικονομική επεξεργα-
σία δειγμάτων ούρων, ώστε να ανιχνευθεί έγκαιρα ύπαρ-
ξη καρκινικού όγκου στο πάγκρεας σε πρώιμο στάδιο.

Άλλωστε όπως μας εξηγούν, οι φοιτητές μέλη της επι-
στημονικής ομάδας, με αυτήν την εφεύρεση φιλοδοξούν 
να καλύψουν μια σημαντική αδυναμία των διαγνωστικών 
μεθόδων να ανιχνεύσουν έγκαιρα και με χαμηλό κόστος 
την ύπαρξη του καρκίνου στο πάγκρεας κάτι που έχει ως 
αποτέλεσμα ακόμη και την αποτυχημένη θεραπευτική 
προσέγγιση για τους ασθενείς.

Στον δρόμο για το «Χρυσό» η  iGEM Thessaloniki  
Στις 7 το πρωί της Παρασκευής, 22 Οκτωβρίου  ώρα 

Ελλάδος,  μεσάνυχτα 21ης Οκτωβρίου ώρα ΗΠΑ, «έκλει-
σε» η πλατφόρμα συμμετοχής στο διεθνή διαγωνισμό 
iGEM Competition» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυα-
κά, από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021. Η διεπιστημο-
νική ομάδα των φοιτητών προσδοκά να πάρει το χρυσό 
μετάλλιο αν και θα διαγωνιστεί ανάμεσα σε άλλες σημα-
ντικές  ομάδες που προέρχονται από πανεπιστήμια όλου 
του κόσμου.

Η «Κ» βρέθηκε στα εργαστήρια της Φαρμακευτικής 
σχολής την ώρα που οι φοιτητές ετοιμάζονταν να πατή-
σουν το κουμπί της αποστολής του προτζεκτ.

Στα εργαστήρια άλλα και στα γραφεία επικρατούσε 
οργασμός εργασίας από τους φοιτητές που ήλεγχαν τις 
τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίασης που φέτος θα 

πραγματοποιήσουν διαδικτυακά.

Η φοιτήτρια 
 «Θα προσπαθήσουμε για το χρυσό! Έχουμε κάνει 

πολύ καλή προσπάθεια και πιστεύω ότι θα κατακτήσουμε 
υψηλή θέση» αναφέρει η Μαρία Κοσμίδου, προπτυχιακή 
φοιτήτρια Φαρμακευτικής και μέλος της επιστημονικής 
ομάδας. που επιθυμεί να κάνει το μεταπτυχιακό της στο 
τομέα της φαρμακοβιομηχανίας στο εξωτερικό για να 
επιστρέψει στη συνέχεια στην Ελλάδα για να εργαστεί με-
ταφέροντας την εμπειρία που θα αποκτήσει. 

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να μείνουμε έξω για-
τί στην Ελλάδα παρουσιάζονται ευκαιρίες πλέον. Επίσης 
τα ερευνητικά κέντρα αρχίζουν δειλά δειλά να αναπτύσ-
σουν συνεργασία με τα πανεπιστήμια, κατι που το ήθελα 
πάρα πολύ να γίνει.

Την Μαρία την βρήκαμε πάνω από ένα μικροσκόπιο 
να ελέγχει ένα δείγμα,  υπό το βλέμμα του καθηγητή της 
Ιωάννη Βιζιριανάκη που βρίσκεται επί μήνες στο πλευρό 
των φοιτητών ξενυχτώντας μαζί τους για να τους βοηθά 
σε ότι χρειαζόταν.

Βεζιριανάκης: Οι φοιτητές μας βρίσκονται σε πολύ 
υψηλό επιστημονικό επίπεδο 

«Το καλοκαίρι ανοίξαμε τις πόρτες των εργαστηρί-
ων και βάλαμε τα παιδιά μέσα για να εργαστούν για το 
project που σκέφτηκαν. Ήταν δική τους η ιδέα όπως 
και όλη η δουλειά. Εκτός από την καινοτομία που δημι-
ούργησαν κατάφεραν να καταλάβουν το νόημα και την 
αξία της συνεργασίας, να βελτιωθούν σε προσωπικό και 
επιστημονικό επίπεδο και να μάθουν να εργάζονται ρε-
αλιστικά σα να βρίσκονται σε πραγματικό περιβάλλον 
εργασίας» αναφέρει ο κ Βεζιριανάκης μιλώντας με θαυ-
μασμό για το πείσμα και τη θέληση των φοιτητών που κα-
τάφεραν να υλοποιήσουν την καινοτόμα ιδέα που είχαν. 
«Ξέρω τι έκαναν τα παιδιά και τι έχουν καταφέρει. Επίσης 
γνωρίζω ότι ο μέσος όρος των φοιτητών των ελληνικών 
πανεπιστημίων είναι πολύ υψηλός και είναι κρίμα που δε 
δίνουμε ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να δημιουργήσουν» 
αναφέρει ο καθηγητής ο οποίος μιλά με μεγάλο ζήλο για 
την ανάγκη δημιουργίας ιδανικών συνθηκών για την πα-
ραμονή των Ελλήνων φοιτητών στη χώρα μας.

Άλλωστε και ο ίδιος όπως μας αναφέρει αγαπά την 
Ελλάδα και το ΑΠΘ και είναι ένας από τους Έλληνες επι-
στήμονες που εκπόνησε το μεταπτυχιακό του στις ΗΠΑ 
και επέστρεψε στη χώρα μας για να κάνει πράξη το όραμα 
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του. Να συμμετέχει σε επιστημονικά προγράμματα 
και εργασίες που θα συνδέουν άρρηκτα την έρευ-
να με την εκπαίδευση. Για τον ίδιο, η έρευνα δεν 
σταματά ποτέ και η Αξιοκρατία είναι το «κλειδί» 
της ανάδειξης του ελληνικού έμψυχου  επιστη-
μονικού υλικού καθώς όπως λέει «η καινοτομία 
είναι στο αίμα μας». 

Το αυτοχρηματοδοτούμενο πρότζεκτ  
που κέρδισε τις εντυπώσεις των επενδυτών 
Ο κ. Βεζιριανάκης, πίστευε από την αρχή σε 

αυτό το πρότζεκτ των επιστημονικών φοιτητών 
της iGEM Thessaloniki και μάλιστα τους ενθάρ-
ρυνε να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για και-
νοτόμες ιδέες. Η ομάδα παρουσίασε το πρότζεκτ 
μπροστά σε επενδυτές και πήρε το χρυσό βραβείο 
στο στάδιο ιδέας στον Διαγωνισμό Επιχειρηματι-
κότητας Next Stage Challenge και το χρηματικό 
έπαθλο των 4.000 ευρώ. Η τελική φάση του Δι-
αγωνισμού πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας στις 16 Σεπτεμβρίου 2021. 

Η ομάδα igem είναι συνεχεια της πρώτης που 
δημιουργηθηκε το 2017 και  κέρδισε το χρυσό 
μετάλλιο για το καλύτερο θεραπευτικό project. 
Το 2018 απέσπασε το αργυρό μετάλλιο, χρυσό 
μετάλλιο κατέκτησε και το 2019. 

Ο Διαγωνισμός «iGEM Competition» διορ-
γανώνεται από το «iGEM Foundation», ένα μη 
κερδοσκοπικό ίδρυμα που αποσκοπεί στην προ-
ώθηση της έρευνας στον κλάδο της συνθετικής 
βιολογίας . 

Ξεκίνησε το 2003 ως ένας φοιτητικός διαγω-
νισμός στο MIT και αποτελεί πλέον θεσμό που έχει 
αναδείξει πολλές σημαντικές εξελίξεις, επιστημο-
νικές δημοσιεύσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Info:
Η ομάδα iGEM Thessaloniki αποτελείται από  

τους φοιτητές Μαρία Κοσμίδου , Κων/να Τσουδε-
ρού , Ελένη Βεργίνη, Χαράλαμπο Αναγνωστάκη 
Φαρμακευτική Α.Π.Θ ,Αναστασία  Θεοδοσιάδου 
Βιολογικό Α.Π.Θ., Μανώλη Χατζηχριστοφή Χημι-
κό Α.Π.Θ., Δημήτρη  Τρυγωνιάρη  Φυσικό Α.Π.Θ., 
Άννα Αναστασίου Μοριακή  Βιολογία και Γενετι-

κής Δ.Π.Θ., Άννα  Βαρβάρη, Αλέξανδρο Τσιγγίλη  
(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών Α,Π,Θ) και  Παναγιώτη Βαλατσό Πληρο-
φορική  Α.Π.Θ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο καθηγητής Ιωάννης Βιζιριανάκης
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Είναι γεωπόνος- βιοκαλλι-
εργητής αλλά, σίγουρα, 
ο χαρακτηρισμός που του 

ταιριάζει απόλυτα είναι το «πρωτο-
πόρος». Ο Κώστας Παπαδόπουλος 
επένδυσε στην βιολογική καλλι-
έργεια όταν ο όρος ήταν εντελώς 
άγνωστος στην χώρα μας και πριν 
ακόμη δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός 
κανονισμός για τα βιολογικά. 

Ο ιδρυτής της «Βιοαγρός Α.Ε.» για 
περισσότερα από 30 χρόνια καλλιερ-
γεί και εμπορεύεται βιολογικά προϊό-
ντα και κατάφερε να καταστήσει  την 
εταιρεία του ως μια από τις ισχυρότε-
ρες επιχειρήσεις του κλάδου με έντο-
νη εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο κ. Παπαδόπουλος στα χρόνια 
που πέρασαν «όργωσε» την Ελλάδα 
αναζητώντας παραγωγούς που θα 
ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί 
του το ίδιο όραμα, αναλαμβάνοντας 
ταυτόχρονα το κομμάτι της ενημέρω-
σης και της οργάνωσης τους.

Σήμερα, ο «Βιοαγρός» έχει κεντρι-
κές εγκαταστάσεις στην Κρύα Βρύση 
Πέλλας,  υποκατάστημα στην Αθήνα 
και γραφεία στην Θεσσαλονίκη.  Δια-
θέτει δικό του στόλο οχημάτων, με-
γάλη γκάμα προϊόντων,  τροφοδοτεί 
περίπου 1.000 σημεία πώλησης στην 
Ελλάδα και εξάγει σε 40 χώρες του 
εξωτερικού.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μιλά 
στην «Καρφίτσα» για τις δυσκολίες 
της βιοκαλλιέργειας και τις συνήθειες 
των καταναλωτών, δηλώνει αισιό-
δοξος για το μέλλον του κλάδου και 
εξομολογείται τι σημαίνει γι’ αυτόν 

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΑΝ ΡΟΥΧΑ!

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ «ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε.» ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
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«επιτυχία».
Πως ξεκίνησε η ενασχόληση με το βιολογικό τρό-

φιμο; Ξεκίνησε τελείως τυχαία, όταν ήμουν φοιτητής 
έκανα ένα ταξίδι στην Γερμανία και βρέθηκα σε μια παρέα 
Γερμανών που έλεγαν πόσο καλό θα ήταν αν τα προϊόντα 
που καταναλώνουν ήταν απαλλαγμένα από φυτοφάρμα-
κα και χημικά. Όταν γύρισα στην Ελλάδα αποφάσισα ν’ 
αλλάξω την καλλιέργεια των οικογενειακών κτημάτων 
από συμβατική σε βιολογική. Ο πρώτος «πελάτης»  των 
βιολογικών ακτινιδίων μου ήταν ο σύλλογος των Γερμα-
νών καταναλωτών που μου έδωσε την ιδέα. Μετά από 
7-8 χρόνια άρχισε να κινείται το ενδιαφέρον των Ελλή-
νων για τα βιολογικά και ξεκίνησα να διαθέτω προϊόντα 
και στην ελληνική αγορά μεγαλώνοντας την γκάμα των 
προϊόντων μου.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμε-
τωπίσατε; Όταν χρειάστηκε να μεγαλώσω την γκάμα των 
προϊόντων μου στράφηκα και σε άλλους παραγωγούς 
αλλά, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν δύσκολο να τους πεί-
σω να εγκαταλείψουν την συμβατική καλλιέργεια και να 
στραφούν στην βιολογική.  Είχαν αμφιβολίες για το αν θα 
έβγαζαν τις ίδιες ποσότητες χωρίς φυτοφάρμακα αλλά 
και για το αν υπήρχε αγορά για τα βιολογικά. Ήταν κάτι 
καινούργιο και έβγαλε φοβικά αντανακλαστικά στους 
παραγωγούς γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν πως 
θα πάει.

 Καθημερινά, ταξίδευα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και 
μέσω γνωστών μου γεωπόνων οργάνωνα ενημερωτικές 
συναντήσεις με παραγωγούς. Για όσους συμφωνούσαν 
να περάσουν στην βιολογική καλλιέργεια έπρεπε να τρέ-
ξω να βρω ανάλογα σκευάσματα από το εξωτερικό κα-
θώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε τίποτε εκείνη την εποχή. 
Για μια δεκαετία, μέχρι τις αρχές του 2000 τα πράγματα 
ήταν πάρα πολύ δύσκολα.  

Σήμερα, υπάρχουν παραγωγοί πρόθυμοι να περά-
σουν στην βιολογική καλλιέργεια; Τώρα πλέον, συνερ-
γάζομαι σταθερά με 300 παραγωγούς απ’ όλη την χώρα 
και διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, φρούτα, 
κηπευτικά, μέλι, λάδι, βότανα, χυμούς και γαλακτοκομικά 
προϊόντα όπως γιαούρτι και κεφίρ κ.α. Υπάρχει προγραμ-
ματισμός για τις ποσότητες, τα είδη και τις προδιαγραφές 
των προϊόντων. Είναι καλό που κάθε χρόνο μπαίνουν στο 
σύστημα καινούργιοι παραγωγοί. Σ’ ότι αφορά εμάς και 
τους συνεργάτες μας, η καλλιεργήσιμη έκταση με βιολο-
γικούς όρους ξεπερνά τα 5.000 στρέμματα και αυτό έχει 
θετικό πρόσημο και στο περιβάλλον.  

Η παραγωγή βιολογικών τροφίμων είναι δύσκολη 
δουλειά και τα κέρδη δεν είναι μεγαλύτερα από αυτά της 
συμβατικής παραγωγής. Ωστόσο, το να είσαι βιοκαλλιερ-
γητής σε κρατάει μέσα σ’ ένα χώρο που μακροπρόθεσμα 
είναι πιο σταθερός. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον των 
βιολογικών προϊόντων. Πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί πε-
ρισσότερο η παραγωγή γιατί τώρα έχουμε και σύμμαχο 
τον τομέα της έρευνας ο οποίος ασχολείται πλέον με βιο-
λογική γεωργία και μας δίνει περισσότερα εργαλεία.  

 Η περίοδος της οικονομικής κρίσης αλλά και η τω-
ρινή υγειονομική κρίση, επηρέασε και πόσο την αγορά 
των βιολογικών προϊόντων; Σίγουρα επηρεάστηκε η 
αγορά. Εκείνο που διαπιστώσαμε είναι το «καλάθι» του 
καταναλωτή των βιολογικών προϊόντων μειώθηκε αλλά 
αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των καταναλωτών που 

τα προτιμούν.  Η κρίση αλλά και η πανδημία είχαν και 
θέματα συνδεδεμένα με την υγεία, οπότε οι άνθρωποι 
που ψωνίζουν βιολογικά αυξάνονται αλλά ναι, το καλάθι 
τους μικραίνει.

Τα βιολογικά προϊόντα είναι ακριβότερα από τα 
συμβατικά και το γεγονός αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά 
για  πολλούς καταναλωτές. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφο-
ρά στην τιμή και πως μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα;  

Ρυθμιστής της τιμής των βιολογικών είναι οι ίδιοι οι 
καταναλωτές και ο τρόπος που επιλέγουν τα προϊόντα 
που αγοράζουν. Όταν καλλιεργείς τα προϊόντα βιολογι-
κά δεν μπορείς να «πετύχεις» την ίδια εμφάνιση με τα 
συμβατικά. Εάν, για παράδειγμα, καλλιεργείς βιολογική 
ντομάτα η μισή σου παραγωγή θα πλησιάζει στην «ελκυ-
στική» εμφάνιση της συμβατικής και η υπόλοιπη παρα-
γωγή μπορεί να έχει «εμφανισιακά προβλήματα». Ο κα-
ταναλωτής έχει μάθει να ψωνίζει αυτό που του φαίνεται 
όμορφο. Έτσι,  οι βιοκαλλιεργητές, που δεν χρησιμοποι-
ούν χημικά τοξικά φάρμακα για να πετύχουν «εμφάνιση» 
στα προϊόντα τους, μένουν με το 45% της παραγωγής 
τους στα αζήτητα και αναγκαστικά ανεβάζουν την τιμή. 
Αν λοιπόν, μπορούσαν να διαθέσουν όλη την παραγωγή 
τους τότε οι τιμές θα ήταν πολύ χαμηλότερες. Στην χώρα 
μας οι περισσότεροι καταναλωτές διαλέγουν ντομάτες 
όπως θα διάλεγαν ρούχα! Είχαμε βγάλει στην αγορά προ-
ϊόντα που είχαν ένα σημαδάκι και δεν τ’ αγόραζε κανείς 
παρά το ότι ήταν στην μισή τιμή.  Δυστυχώς, οι περισσό-
τεροι αντιμετωπίζουν το τρόφιμο ..επιφανειακά και δεν 
βλέπουν την ουσία, τα οφέλη που έχουν απ’ αυτό. Χρει-
άζεται λοιπόν, μεγαλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση 
των καταναλωτών.

Αξίζει να επενδύσει κάποιος στην παραγωγή βιο-
λογικών προϊόντων; Εξαρτάται από το τι κριτήρια έχει ο 
καθένας για την επιτυχία. Εγώ είμαι καλά γιατί κάνω αυτό 
που μ’ αρέσει και το πιστεύω βαθιά. Δεν συσσωρεύω αρ-
νητική ψυχική ενέργεια κάνοντας κάτι που δεν μ’ αρέσει 
επειδή μπορεί να έχει κέρδη.  Αυτό για εμένα είναι επι-
τυχία. Ο κλάδος είναι δύσκολος γιατί έχει πολλές αλλά 
μικρές πωλήσεις και δεν μπορείς ακόμη να πετύχεις οι-
κονομία κλίμακας. Έχει πολύ κόπο, πολλά λειτουργικά 
και οικονομικά δεν έχει όπως λέμε «πολλά λεφτά».

Ποιοι είναι οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια;  
Βασικός στόχος είναι να φτάσει η κατανάλωση βιο-

λογικών προϊόντων στην Ελλάδα από το 0,5%  στο μέσο 
Κοινοτικό όρο, δηλαδή το 5%.  Για να φτάσουμε εκεί, 
πρέπει να γίνει πολύ δουλειά σε επίπεδο επικοινωνίας, να 
γνωρίζει ο καταναλωτής τι τρόφιμα καταναλώνει και να 
μάθει να εμπιστεύεται βιολογικά προϊόντα συσκευασμέ-
να με ταυτότητα παραγωγού.  Εμείς, ως εταιρεία προσπα-
θούμε να ενημερώσουμε για τα οφέλη των βιολογικών, 
μιλάμε με παραγωγούς, κάνουμε ξεναγήσεις μαθητών 
στις εγκαταστάσεις μας αλλά ο κλάδος χρειάζεται μεγα-
λύτερη στήριξη σε επίπεδο επικοινωνίας. 

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΑΝ ΡΟΥΧΑ!

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

O κ. Κώστας Παπαδόπουλος
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Πυκνώνουν οι επισκέψεις 
στην Θεσσαλονίκη 

Η ψηφιακή ... κίνηση

Περήφανος Θεόδωρος 

Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει πάλι την προσεχή 
Τρίτη 26 Οκτωβρίου μέσα σε διάστημα δυο εβδο-
μάδων ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης για να παραστεί στην επίσημη δοξολογία 
για την γιορτή του πολιούχου της Θεσσαλονίκης 
Αγίου Δημητρίου και την επέτειο απελευθέρωσης 
της πόλης το 1912. Το ίδιο και η πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία 
μάλιστα θα επισκεφτεί και πάλι την πόλη για τα 
εγκαίνια της «Βυζαντινής Βιβλιοθήκης». 

Μπορεί η ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας να 
ήταν το κυρίως μενού τόσο στα events της προ-
ηγούμενης εβδομάδας με την Beyond 4.0 όσο 
και με τις αιτιάσεις του υφυπουργού Μακεδονίας 
Θράκης Σταύρου Καλαφάτη στο Olympia Forum 
II ωστόσο, στο σήμερα, η Θεσσαλονίκη τεχνολο-
γικά έχει μείνει στην εποχή των 80s. Την στιγμή 
που από το Δήμο Θεσσαλονίκης προαναγγέλλουν 
τα έξυπνα φανάρια που θα μας ενημερώνουν για 
την κίνηση στους δρόμους και άλλα, η διακοπή 
λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρι-
κές οδικές αρτηρίες κατέστησαν την κίνηση στους 
δρόμους πραγματική κόλαση. Σε συνδυασμο βε-
βαίως με το κλείσιμο της λεωφόρου Νίκης λόγω 
εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Στο πλευρό του γιού του Γιώργου Καράογλου 
ο οποίος θα είναι για πρώτη φορά υποψήφιος 
σύνεδρος στο επερχόμενο 14ο συνέδριο της ΝΔ, 
βρίσκεται ο βουλευτής Μακεδονίας - Θράκης 
Θεόδωρος Καράογλου. Ο κ. Καράογλου εύχεται 
στον γιο του καλή επιτυχία! Όπως όλα δείχνουν το 
«μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε».

karfitsomata
Εγκώμια Ζέρβα για τον Ζαούτη 

Τι σκέφτεται ο Πέτρος 

Μοιράζουν την τράπουλα στην Θεσσαλονί-
κη 

Με δύναμη έρχεται ο Αλέξανδρος 

Με θερμά λόγια μίλησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
για τον κ. Θεοκλή Ζαούτη στις δηλώσεις που ακολούθη-
σαν μετά τη συνάντησή τους την περασμένη Τετάρτη. Τον 
χαρακτήρισε ως «εξαιρετικό επιστήμονα» που ανέλαβε 
μια δύσκολη θέση. Μάλιστα, ο κ.Ζέρβας είπε πως είναι 
πολλά τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο ΕΟΔΥ πέρα από 
την πανδημία του κορονοϊού και ο δήμος Θεσσαλονίκης 
στηρίζει κάθε προσπάθεια.

Η «ανακωχή» στο ΚΙΝΑΛ παρήλθε και η συζήτηση 
στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να ζεσταίνεται σε ό,τι αφορά τα 
πρόσωπα που πρόσκεινται στους υποψηφίους. Οι επαφές 
του Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζονται, ενώ από τους υπο-
ψηφίους βουλευτές της Α’ Θεσσαλονίκης, ήδη ο αντιδή-
μαρχος Νεάπολης Συκεών Αντώνης Σαουλίδης έχει ήδη 
εκφραστεί υπέρ της υποψηφιότητάς του ανοιχτά. Όπως 
και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πέτρος Λεκά-
κης ο οποίος ακόμη δεν έχει αποφασιστεί τι θα πράξει σε 
περίπτωση εκλογής του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Θα παρα-
μείνει στον κεντρικό δήμο στο πλευρό του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, ή θα εγείρει μεγαλύτερες φιλοδοξίες καθόδο στην 
κεντρική σκηνή; 

Εκτός από τις ζυμώσεις στα εσωκομματικά της ΝΔ και 
του ΚΙΝΑΛ στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης δόθηκε η αίσθηση 
ότι υπάρχει νηνεμία. Μάλλον όμως κι εκεί περιμένουμε 
νέα πρόσωπα τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο 
και στην αυτοδιοίκηση. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και 
δυο φορές ασημένιος Ολυμπιονίκης και σημερινός ανα-
πληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Αλέξανδρος Νικολαϊδης 
παίζει δυνατά ως πρόσωπο τόσο για την κεντρική πολι-
τική σκηνή στην Α’ Θεσσαλονίκης όσο και για την αυτο-
διοίκηση. Αυτό με δεδομένο ότι η Κατερίνα Νοτοπούλου 
δε θα βάλει εκ νέου υποψηφιότητα στον κεντρικό δήμο. 

Ο συνωστισμός υποψηφίων στις δυο εκλογικές περι-
φέρειες, υποχρεώνει το Μαξίμου να κάνει και δεύτερες 
σκέψεις για το «μοίρασμα της τράπουλας» σε αυτοδιοί-
κηση και περιφέρεια. Αλλωστε, ήδη πρόσωπα από την 
περιφέρεια ετοιμάζονται να μετακομίσουν είτε κεντρικά, 
είτε αυτοδιοικητικά όπως οι αντιπεριφερειάρχες Κ. Γιου-
τίκας, Δ. Ασλανίδης,  είτε κάποια πρόσωπα να αναβαθμι-
στούν όπως η Μελίνα Δερμεντζοπούλου (φωτο). 
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Απελπισία το κυκλοφοριακό

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρατηρεί-
ται το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη απα-
σχολεί πολύ τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, πληροφορούμαστε ότι θα πραγ-
ματοποιήσει σύσκεψη τα επόμενα 24ωρα με την 
τροχαία, τη δημοτική αστυνομία, αλλά και το ΙΜΕΤ 
ΕΚΕΤΑ προκειμένου να βρεθεί λύση. Γιατί ξέρει ο 
δήμαρχος πως το επόμενο διάστημα που έρχεται 
με τις βροχές και τα κρύα η κατάσταση ενδέχεται 
να επιδεινωθεί.

Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ στις ΔΕΕΠ 
Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης είναι αύριο και τα φαβο-
ρί δεν αλλάζουν κι ούτε αναμένουμε εκπλήξεις. 
Το σίγουρο είναι ότι οι νέοι επικεφαλής θα έχουν 
ισχυρό ρόλο αφού θα οργανώσουν ουσιαστικά και 
τις επόμενες εκλογές στις αντίστοιχες περιφέρει-
ες. Προφανώς θα έχουν λόγο και ισχύ και στις αυ-
τοδιοικητικές. Ο Θόδωρος Μητράκας και ο Θωμάς 
Βράνος δε δείχνουν να ανησυχούν ενώ η δραστη-
ριοποίησή τους ενέγραψε κι άλλα μέλη στην πα-
ράταξη και εισέρρευσαν και χρήματα στα ταμεία. 

Ραντεβού στο δήμο μετά το τριήμερο

Παρέμβαση ΕΕθ για το ρεύμα 
στην Αριστοτέλους

Η ΠΚΜ στηρίζει το σύλλογο γυναικών 
με καρκίνο του Μαστού 

Μετονομάζεται η Λαγκαδά σε Λεωφ. 
Μίκη Θεοδωράκη

Ο Ζέρβας συνεχάρη τους δημοτικούς 
αστυνομικούς 

Συνάντηση Σιμόπουλου με τον 
πρεσβευτή της Ν. Κορέας στην Ελλάδα

Βουλευτές στον Δαρδαμανέλη 
για τα Απολυμαντήρια

Θλίψη για το χαμό της 
Μαρίας Αγαθαγγελίδου 

Μετά το εορταστικό τριήμερο της Θεσσαλονίκης θα 
συνεδριάσει και πάλι το δημοτικό συμβούλιο του κε-
ντρικού δήμου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητη-
θούν αναμένεται να είναι και τα δημοτικά τέλη, τα οποία 
προκαλούν «πονοκέφαλο» εξαιτίας της αύξησης του 
ενεργειακού κόστους. Και το σίγουρο είναι πως κανένας 
δήμαρχος δεν θέλει να μετακυλιστούν οι αυξήσεις στους 
δημότες.

Επιστολή προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα προκειμένου με νομοθετική διάταξη στο 
τρέχον νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, να λυθεί το 
θέμα της αδειοδότησης ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων 
εξωτερικών χώρων, απέστειλε το Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης. Σε δεκάδες καταστήματα της 
πλατείας Αριστοτέλους οι εξωτερικοί τους χώροι έχουν 
μείνει χωρίς ρεύμα. Όπως έχουμε πληροφορηθεί κατα-
στηματάρχες της περιοχής έχουν ζητήσει την βοήθεια και 
του βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτου Σιμόπου-
λου ο οποίος είναι ο εισηγητής του σχετικού νομοσχεδίου 
από πλευράς κυβέρνησης.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει ενεργά, 
για 9η συνεχή χρονιά, την εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
«Sail For Pink» του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του 
Μαστού – Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλονίκης. «Εκπέμπουμε 
όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές. 
Γίνε κομμάτι της ελπίδας», τονίζει από την πλευρά του 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζι-
τζικώστας.

Προχωράει με γοργούς ρυθμούς η μετονομασία της 
οδού Λαγκαδά σε Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, ως από-
δοση τιμής στο πρόσωπο του κορυφαίου ‘Ελληνα μου-
σικοσυνθέτη. Μετά τα δημοτικά συμβούλια  των δήμων 
Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Νεάπολης- 
Συκεών ήρθε η ώρα και του δήμου Παύλου Μελα που 
ενέκρινε την εισήγηση μετονομασίας. Ήταν απαραίτητα 
όλα τα «OK» καθώς η οδός Λαγκαδά «διατρέχει» σημεία 
και των τεσσάρων δήμων.

Τους δύο δημοτικούς αστυνομικούς που βοήθησαν 
στη σύλληψη ληστή στο κέντρο της πόλης δέχτηκε στο 
γραφείο του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, προκειμένου να τους εκφράσει τις θερμές του 
ευχαριστίες για τη συνδρομή τους στην επιχείρηση κα-
ταδίωξης της ομάδας «Ζ» και της αποτελεσματικότητας 
τους στην προσπάθεια προστασίας του πολίτη.  

Με τον πρεσβευτή της Νοτίου Κορέας στην Ελλάδα κ. 
Τζονγκ Ιλ Λη συναντήθηκε ο  Βουλευτής Α΄Θεσσαλονί-
κης της ΝΔ  Στράτος Σιμόπουλος. Οι δύο άνδρες συζήτη-
σαν θέματα που αφορούν κυρίως στη μεγάλη ανάπτυξη 
η οποία υπάρχει στη Νότιο Κορέα στον τομέα της τεχνο-
λογίας.

Αντιπροσωπεία Βουλευτών Θεσσαλονίκης της ΝΔ, 
αποτελούμενη από τους κυρίους Αναστασιάδη, Γκιου-
λέκα, Καράογλου, και Κούβελα  συναντήθηκε με τον 
Δήμαρχο Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη, προκειμέ-
νου να στηρίξει την προσπάθεια του να παραχωρηθεί ο 
χώρος των Απολυμαντηρίων Καλαμαριάς στην περιοχή 
της Αρετσούς στον Δήμο και να δημιουργηθεί εκεί ένα 
μνημείο.  Τα Απολυμαντήρια της Καλαμαριάς, αποτελούν 
σημαντικό σημείο μνήμης για τον προσφυγικό ελληνι-
σμό.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από πολύ-
χρονη μάχη με τον καρκίνο η δημοτική σύμβουλος του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Αγαθαγγελίδου, εκλεγμένη 
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με την παράταξη της 
Κατερίνας Νοτοπούλου. Συγκλονισμένος από το θάνατο 
της δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια. 
Συλλυπητήρια στους οικείους της εξέφρασε επίσης και η 
επικεφαλής κ.Νοτοπούλου.

karfitsomata

Αναλαμβάνουν Θόδωρος 
και Θωμάς στη ΝΔ Θεσσαλονίκης 
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Θεσσαλονίκη 2.0: Η νέα γενιά της πόλης 
αναζητεί πολιτική εκπροσώπηση

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ε Ρ Η 
Τ Ο Κ Α * 

Θεσσαλονίκη 2.0. Μία δεύτερη έκδοση 
της πόλης που δεν θυμίζει σε τίποτα την 
παλιά. Ένα στρατηγείο εξωστρέφειας, και-
νοτομίας και νέων τεχνολογιών χτίζεται στη 
Βόρεια Ελλάδα, με τις μεγαλύτερες εταιρίες 
του πλανήτη να έχουν στραμμένο το βλέμμα 
τους εδώ. 

Σε μία πόλη που διανύει το πρώτο φθι-
νόπωρο στην πρόσφατη ιστορία της που τα 
φώτα δεν σβήνουν με το τέλος της ΔΕΘ. Και 
φέρνει στην έδρα της την πολιτική ηγεσία 
ξανά και ξανά για να εγκαινιάσει νέες πρω-
τοβουλίες και υποδομές, ως επιστέγασμα 
της εθνικής επιχείρησης προσέλκυσης επεν-
δύσεων που ανοίγει νέους ορίζοντες για τη 
χώρα μας. 

Δύο Κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας, Επι-
χειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της 
Pfizer, μία επένδυση που αναμένεται προσε-
χώς να αυξήσει κατά περισσότερο από 650 
εκατ. ευρώ το ΑΕΠ της πόλης και θα προ-
σφέρει πάνω από 1.100 θέσεις εργασίας. Ένα 
Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψη-
φιακών Δεξιοτήτων της Cisco που επιταχύνει 
καταλυτικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της περιοχής. Ένα κέντρο πυλώνας γνώσης 
και καινοτομίας της Delloite στο Τεχνολογι-
κό Πάρκο Θεσσαλονίκης (Technopolis) που 
έχει δημιουργήσει 600 νέες θέσεις εργασίας, 
με την Deloitte να ανακοινώνει πριν λίγες 
μέρες ένα πλάνο προσλήψεων 400 νέων 
εργαζομένων που αφορά και στη Θεσσαλο-
νίκη.

Ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Καινο-
τομίας και Τεχνολογίας στην Ευρώπη, το 
ThessIntec που πρόκειται να δημιουργή-
σει 7.000 θέσεις εργασίας και να συμβάλει 
με 2% στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ένας από τους κορυφαίους ομίλους διε-
θνώς, η Accenture που προγραμματίζει ως 
το τέλος του 2023 να απασχολεί 350 άτομα. 
Ένα πλάνο ανάπλασης της ΔΕΘ που υπόσχε-
ται, μεταξύ άλλων, ετήσια οικονομική ωφέ-
λεια για την πόλη ύψους 500 εκατ. ευρώ κι 

επιπλέον 1.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Αυτά και δεκάδες άλλα εγχειρήματα 

- σταθμός που προγραμματίζονται  για το 
προσεχές μέλλον, θα αλλάξουν ολοσχε-
ρώς τον χάρτη της απασχόλησης, το δη-
μόσιο πλούτο και την ποιότητα ζωής στη 
Θεσσαλονίκη. Αλλά και κάτι ακόμη θα 
αλλάξει δραματικά: Τα δημογραφικά και 
κοινωνικά χαρακτηριστικά της πόλης. 

Η επέλαση της νέας γενιάς επιστη-

μόνων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πρό-
κειται να ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες 
του brain gain. Εκατοντάδες νέες και νέοι 
επιστήμονες που αποφοίτησαν μετά το 2000 
και έφυγαν στο εξωτερικό, επιστρέφουν για 
να εργαστούν εδώ με όρους Ευρώπης και 
βλέπουν το μέλλον τους στη χώρα με αισι-
οδοξία. 

Πρόκειται για μία γενιά που συστήνεται 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης με υψηλές αξί-
ες και απαιτήσεις. Η γενιά αυτή οραματίζεται 
την Ελλάδα 2.0 με πολλή αισιοδοξία, αλλά 
και πολλές επιφυλάξεις. Είναι μία γενιά 
καλλιεργημένη που επένδυσε στη γνώση 
και δεν σταματάει ποτέ να εκπαιδεύεται. Εί-
ναι μία γενιά που ξεκίνησε την ενήλικη ζωή 
της γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επιλογές 
στην Ελλάδα και σκληραγωγήθηκε δουλεύ-
οντας σε ξένες χώρες για να επιστρέφει μόνο 
κάθε Αύγουστο. 

Είναι μία γενιά αυστηρή, πολίτες του κό-
σμου, που έχουν μέτρο σύγκρισης με την 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε χώρες 
του εξωτερικού. Είναι μία γενιά που διαβά-
ζει, ακούει, ενημερώνεται και έχει όλα τα 
απαραίτητα μέσα για να ξαναφύγει εάν το 
επιλέξει. 

Είναι μια γενιά που επέστρεψε εμπιστευ-
όμενη τη νέα ηγεσία της χώρας και τις επιλο-
γές της, αλλά και το μήνυμα εμπιστοσύνης 
που αυτή εκπέμπει σε όλο τον κόσμο. Έχει 
λογική και αποστρέφεται τις ακρότητες. 

Η γενιά αυτή ταυτίζεται με αυτή την ηγε-
σία και όχι με αρτηριοσκληρωτικές ιδεολο-
γίες. Αναζητά πολιτική εκπροσώπηση. Εδώ, 
στη Θεσσαλονίκη μας. 

*Η Έρη Τόκα είναι Μηχανολόγος Μη-
χανικός ΑΠΘ, Ph.D.

OPINION

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ 

ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ 

BRAIN GAIN
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Όταν το 2009 ο αναπληρωτής καθηγη-
τής Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμα-
κογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμα-
κευτικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Βεζιριανάκης 
άρχισε τη συνεργασία του με την κοινο-
πραξία  Simcyp στο Σέφιλντ ως επιστημο-
νικός υπεύθυνος μιας διευρυμένης ομάδας 
επιστημονικών φοιτητών με αντικείμενο 

την  Φαρμακοκινητική μοντελοποίηση και 
προσομοίωση βάσει πληθυσμού  ( Simcyp 
– Population Based Pharmacokinetic 
Modeling and Simulation) γνώριζε ότι η 
ομάδα μπορεί να διακριθεί. Άλλωστε ήταν 
η μοναδική ελληνική επιστημονική ομάδα  
κέρδιζε την εμπιστοσύνη των διεθνών επι-
στημόνων  στην ετήσια αξιολόγηση της κοι-
νοπραξίας στην οποία συμμετέχουν πάνω 
από 100 ακαδημαϊκά ινστιτούτα από όλο 
τον κόσμο και 35 βιομηχανίες.

Η πρόβλεψη της «συμπεριφοράς» των 
φαρμάκων στους ασθενείς μέσα από ει-
κονικούς ασθενείς που είναι κοντά στην 
πραγματικότητα, και μέσα από μια βάση 
δεδομένων που προκύπτουν από τις κλινι-
κές έρευνες των  φαρμακευτικών εταιρειών 
και την μελέτη συγκεκριμένων πληθυσμια-
κών ομάδων δίνει  ασφαλή αποτελέσματα» 
τονίζει ο κ Βεζιριανάκης  και αναφέρει ότι 
ήδη 80 φάρμακα κυκλοφορούν στην αγορά 
έχοντας πάρει τις εγκρίσεις  από 11 παγκό-
σμιους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμ-
βανομένου του FDA των ΗΠΑ, του PMDA της 
Ιαπωνίας, του MHRA του Ηνωμένου Βασι-

λείου…
Ο κ Βεζιριανάκης τόνισε στην Κ τη συμ-

βολή της δικής του επιστημονικής ομάδας  
που είχε ως αποτέλεσμα να βραβευτεί για 
δεύτερη φορά φέτος  «Η ένταξη της ερευ-
νητικής ομάδας μας, στην κοινοπραξία και 
η αξιολόγησή της ως κέντρο αριστείας στον 
χώρο ανάπτυξης φαρμάκων οδήγησε στις 
βραβεύσεις το 2019 και το 2021»αναφέρει.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη και εφαρ-
μογή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού 
προγράμματος στη διδασκαλία του προ-
πτυχιακού μαθήματος «Κλινική Φαρμακο-
κινητική» για τους 4ετείς φοιτητές του Τμή-
ματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ απέσπασε 
για πρώτη φορά το βραβείο το 2019. Στη 
συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω και εφαρ-
μόστηκε στα μεταπτυχιακά προγράμματα 
«Βιομηχανική Φαρμακευτική» και «Ιατρική 
Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θερα-
πευτική», αποσπώντας τον Οκτώβριο του 
2021, για δεύτερη φορά, το συγκεκριμένο 
βραβείο.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διεθνής διάκριση 
για Επιστημονική Ομάδα  

του Τμήματος Φαρμακευτικής 
του ΑΠΘ
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«Ο Πουπουλένιος» του 
Μάρτιν Μακ Ντόνα στο 
Φουαγιέ της Εταιρείας 

Μακεδονικών Σπουδών

Συμφωνική Ορχήστρα 
Δήμου Θεσσαλονίκης 

«Ήταν μια λέξη μοναχά... 
ελευθερία»

«Ο Γυάλινος Κόσμος» 
του Τενεσί Ουίλιαμς στο 

Αριστοτέλειον

Α. Πρωτοψάλτη & Μ. 
Χατζηγιάννης μαζί 

στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης

«Η κυρά της Ρω» του 
Γιάννη Σκαραγκά στο 

Θέατρο Αμαλία

«Viral Thess» του Σάκη 
Σερέφα

Μετά τα εξαιρετικά σχόλια και τις κριτικές που 
συγκέντρωσε, στη διαδικτυακή του προβολή, 
«Ο Πουπουλένιος» του Μάρτιν Μακ Ντόνα, σε 
σκηνοθεσία Μαίρης Ανδρέου, έκανε την πρε-
μιέρα του στο θεατρόφιλο κοινό στο Φουαγιέ 
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών χθες 
Παρασκευή και θα πραγματοποιεί παραστάσεις 
από Τετάρτη εώς και Κυριακή. Γραμμένος το «ο 
Πουπουλένιος», είναι μια καθηλωτική μαύρη 
κωμωδία. Σε ένα απροσδιόριστο ολοκληρωτι-
κό κράτος, ένας συγγραφέας κι ο νοητικά στε-
ρημένος αδερφός του, ανακρίνονται από δύο 
αστυνομικούς, καθώς οι σκοτεινές ιστορίες που 
γράφει ο πρώτος, παρουσιάζουν ομοιότητες με 
μια σειρά φόνων παιδιών. 

Στην επετειακή συναυλία στις 27 Οκτωβρίου, 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την οποία 
επιμελείται η Λίνα Νικολακοπούλου θα θυμη-
θούμε ξανά την κοντινή ιστορικά στιγμή μέσα 
από τραγούδια και μικρές αφηγήσεις που θα 
μας επιτρέψουν να αναμετρηθούμε με μνήμες, 
ομοιότητες και διαφορές με την τωρινή πραγ-
ματικότητά μας. Η Συμφωνική Ορχήστρα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης συμπράττει με τον Θοδω-
ρή Βουτσικάκη, ενώ στη συναυλία συμμετέχει η 
Ελένη Δημοπούλου. Θα διαβαστούν μικρά κεί-
μενα Ελλήνων συγγραφέων που περιγράφουν 
τη σκληρή πραγματικότητα αλλά και τη γενναία 
στάση των ανθρώπων της εποχής.

«O Γυάλινος Κόσμος » του Τενεσί Ου-
ίλιαμς που σκηνοθέτησε ο Γιώργος 
Νανούρης και έσπασε κάθε ρεκόρ θέ-
ασης των διαδικτυακών μεταδόσεων 
του Εθνικού Θεάτρου, πριν ανέβει στην 
Αθήνα, στην σκηνή του Θεάτρου Αλ-
κυονίς, έρχεται στην Θεσσαλονίκη για 
λίγες μόνο παραστάσεις. «Ο Γυάλινος 
Κόσμος» –ίσως το αντιπροσωπευτι-
κότερο έργο του συγγραφέα που με τη 
δραματουργία του σημάδεψε τη μετα-
πολεμική Αμερική–, γράφτηκε το 1944. 
Πρόκειται για έργο ποιητικής πνοής και 
βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας, όπου 
ο κόσμος της σκληρής πραγματικότητας 
συμπλέκεται με την εύθραυστη ομορφιά 
της φαντασίας και του ονείρου. Από τις 
29 εώς τις 31 Οκτωβρίου στο Θέατρο 
«Αριστοτέλειον».

Μετά την μεγάλη επιτυχία της καλοκαι-
ρινής τους περιοδείας, η Άλκηστις Πρω-
τοψάλτη και o Μιχάλης Χατζηγιάννης 
ανεβαίνουν στη σκηνή του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης χαρίζοντάς 
μας «Μια αγκαλιά τραγούδια»!  H Άλ-
κηστις Πρωτοψάλτη  πρωτοστατεί στην 
Ελληνική μουσική σκηνή περισσότερο 
από 45 χρόνια και ο Μιχάλης Χατζηγιάν-
νης  με τραγούδια που έχουν χαραχθεί 
βαθιά στην ψυχή μας: γνωρίζει πώς να 
δημιουργεί στο κοινό όμορφα συναι-
σθήματα και καλή διάθεση. Σας περιμέ-
νουν μαζί με επτά πολυδιάστατους μου-
σικούς και «Μια αγκαλιά τραγούδια» 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Θα εμφανιστούν μπροστά στο κοινό της 
Θεσσαλονίκης σε δύο συναυλίες, στις 7 
και 8 Νοεμβρίου.

Η παράσταση βασίζεται στην ομώνυμη νουβέ-
λα του βραβευμένου Γιάννη Σκαραγκά, και είναι 
εμπνευσμένη από τη ζωή της Δέσποινας Αχλα-
διώτη, της Ελληνίδας χήρας που έγινε γνωστή 
ως Κυρά της Ρω από το όνομα του μικρού νη-
σιού, στο οποίο έζησε μόνη από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τα βαθιά γεράματά 
της. Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 
η Δέσποινα Αχλαδιώτη έγινε μια ηρωική φυ-
σιογνωμία. Η Κυρά της Ρω είναι μια αξέχαστη 
παράσταση που τιμά όλα όσα αντιπροσωπεύει η 
κοινή μας ανθρωπιά. Για δύο παραστάσεις στις 
25 και 26 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Αμαλία.

Το «Viral Thess», μια παράσταση βασισμένη 
στο συγγραφικό κι ερευνητικό υλικό του Σάκη 
Σερέφα, υπό την σκηνοθετική ματιά του Τάσου 
Ράτζου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην σκηνή, 
μετά την διαδικτυακή προβολή, για το κοινό της 
Θεσσαλονίκης.  Η θεατρική ομάδα «Μικρός 
Βορράς» υπόσχεται να κάνει ένα γρήγορο αλλά 
και πλούσιο ζάπινγκ γεγονότων και προσώπων 
της Θεσσαλονίκης από το πρόσφατο παρελθόν 
της μέχρι και σήμερα. Ένα έργο εξαιρετικά σύγ-
χρονο με στόχο να μεταδώσει τον παλμό της 
πόλης μέσα από τους ανθρώπους της. Παρου-
σιάζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή  
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο 
Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη».

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Το τελευταίο διάστημα και ειδικά 
από τότε που πάρθηκαν τα νέα μέτρα  
που ισχύουν για την λειτουργία των 
κέντρων διασκέδασης η Θεσσαλονίκη 
γίνεται ξανά πόλος έλξης.

Αυτή την περίοδο στη Θεσσαλο-
νίκη υπάρχουν δυο δυνατά μουσικά 
σχήματα. Το ένα είναι η Πάολα με 
τον Στέλιο Ρόκκο στην Πύλη Α’ και το 
άλλο η «απόλυτη» Άννα Βίσση στο 
Barbarella. Οι εμφανίσεις τους σημα-
τοδότησαν μια δυναμική χειμερινή 
σεζόν στην πόλη.

Παράλληλα, τα Παρασκευοσαβ-
βατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη είναι 
η απόδραση που λαχταρά η αθηναϊκή 
showbiz. Πλήθος διάσημων επισκέ-
φθηκε την πόλη το τελευταίο διάστη-
μα, με αποκορύφωμα το περασμένο 
Σ/Κ και τα προφίλ τους στο instagram, 
με τους εκατοντάδες followers, πήραν 
«φωτιά».

Την αρχή έκανε ο Light που έδωσε 
το παρόν στο Shark πριν μέρες και στη 
συνέχεια ακολούθησε ένα κύμα. Συ-
γκεκριμένα, ο Snik εθεάθη να διασκε-
δάζει στο Casper. Στο Αχίλλειον την 
περασμένη Κυριακή στα decks ήταν ο 
διάσημος Dj Cj Jeff, τον οποίο άκουσαν 
από κοντά γνωστά και πανέμορφα μο-
ντέλα όπως η  Άννα Μαρία Ηλιάδου, 
η Κέισι Μίζιου, η Σπυρούλα Κάιζερ και 
η Εμμανουέλα Μάινα. Στο ίδιο μαγαζί 
διασκέδασε και ο επιχειρηματίας Δη-
μήτρης Φιντιρίκος.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε και ο 
τραγουδιστής Πάνος Καλίδης, καθώς 
τραγούδησε στο RAKA. Ως Θεσσαλο-
νικιά και πρώην survivor η Μαριάνθη 
Κάσδαγλη δεν θα μπορούσε να μην 
δώσει το παρόν στο live του, καθώς 
διαγωνίστηκαν μαζί στην τελευταία 
σεζόν του παιχνιδιού επιβίωσης. Μά-
λιστα, ο Π.Καλίδης την ανέβασε στην 
πίστα και τραγούδησαν μαζί.

Η showbiz  προσγειώθηκε 
στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη

Η νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης αποκτά ξανά την διασκέδαση και την λάμψη που αναγκάστηκε να βάλει στον… 
πάγο λόγω της πανδημίας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ

ΑΠΟΒΑΣΗ… ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΣΕ ΓΝΩΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

LIGHT

SNIK

Μαριάνθη Κάσδαγλη και Πάνος Καλίδης

cj Jeff και Δημήτρης Φιντιρίκος

Άννα Μαρία Ηλιάδου, Κέισι Μίζιου, Εμμανουέλα Μάινα και  Σπυρούλα Κάιζερ

Μαριάνθη Κάσδαγλη  και Πάνος Καλίδης τραγουδούν μαζί

LIGHT
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΝΑ ΒΙΣΗ ΣΤΟ BARBARELLA

H Άννα Βίσση, η «απόλυτη Ελληνίδα star», επέστρεψε για 
τρίτη χρονιά στην Θεσσαλονίκη, στο «Barbarella Live Party», 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο!

Η εκρηκτική καλλιτέχνιδα απογείωσε το κοινό της που από-
λαυσε ένα ολοκαίνουριο πρόγραμμα με τις αμέτρητες επιτυχίες 
της και τις συγκλονιστικές ερμηνείες της, σε ένα sold out διήμε-
ρο. Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο «Barbarella Live Party» και η 
αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο πάρτι ξεκίνησε από τις 15 
Οκτωβρίου. Με νέες και παλιές επιτυχίες -σε καινούργιες ενορ-
χηστρώσεις- αλλά και την «χρυσή» 14μελή μπάντα στο πλευρό 
της, σαν να μην έλειψε ποτέ, ούτε μια μέρα, από το «Barbarella 
Live Party» που άλλαξε τοποθεσία αλλά όχι συνήθειες…

INFO: «Barbarella Live Party», 26ης Οκτωβρίου 27, Τηλ: 
2310227444

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Po
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Pinning 
The Media

MENTA

FLASHBACK

▶ Το ελληνικό #metoo ανέδειξε τελικά κάποια σοβαρά 
εγκλήματα και το ότι οι υπαίτιοι θα αντιμετωπίσουν σύντομα 
την δικαιοσύνη είναι μια δικαίωση των θυμάτων που βρήκαν 
το κουράγιο να κάνουν τις καταγγελίες.  Το να βγαίνουν τώρα 
διάφοροι επώνυμοι και ημιεπώνυμοι και να δηλώνουν σε 
αμφιβόλου ποιότητας εκπομπές οριακές παρενοχλήσεις και 
άσχημες συμπεριφορές που υπέστησαν στα νιάτα τους, όχι 
μόνο δεν βοηθάει στο να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά αποδυ-
ναμώνει και την δυναμική των αληθινών καταγγελιών.  Αν 
έχετε να καταγγείλετε κάτι σοβαρό και ουσιαστικό απευθυν-
θείτε στις αρχές.  Όχι στους επίδοξους ρεπόρτερ των πρωινά-
δικων.  Αλλιώς σιωπήστε και μην εκμεταλλεύεστε το κλίμα 
που δημιουργήθηκε για να μπείτε στο κάδρο της επικαιρότη-
τας.  Αυτό που κάνετε είναι άδικο για τα αληθινά θύματα.

▶ Τραγική έως λυπηρή η εμφάνιση της Κατερίνας Στανίση στο 
J2US.  Ουδείς αμφισβητεί πως πρόκειται για μία μεγάλη λαϊκή 
τραγουδίστρια αλλά όταν περνάνε τα χρόνια τέτοιοι καλλιτέ-
χνες πρέπει να προσέχουν τις επιλογές τους γιατί μια ατυχής 
επιλογή μπορεί να τους εκθέσει ανεπανόρθωτα.  Μια τραγου-
δίστρια με τόσο σημαντική διαδρομή δεν άξιζε την έκθεσή της 
σ’ ένα κακόγουστο σκηνικό, με τραγικές στιλιστικές επιλογές, 
μια φτωχή ορχήστρα και κάκιστη ηχητική υποστήριξη.  Αγαπά-
με Κατερίνα, αλλά αυτό που είδαμε μας λύπησε βαθιά.

▶ Πήγε ο Γρηγόρης Πετράκος καλεσμένος στο πρωινάδικο 
του ΑΝΤ1, είπε τα δικά του, του απάντησε ο Λιάγκας με τα δικά 
του και μετά βγήκε στα social media και ούτε λίγο ούτε πολύ 
εμφανίστηκε ως αδικημένος και παραπλανημένος.  Κάπου 
έλεος!   Μεγάλο παιδί είσαι, Γρηγόρη Πετράκο!  Ήξερες πολύ 
καλά πού πήγαινες, η συνέντευξη ήταν ζωντανή και μπορού-
σες να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.  Ο Λιάγκας είναι αυτός 
που είναι.  Δεν είναι κανένας πανελίστας χωρίς άποψη.  Δεν 
σου πέρασε από το μυαλό ότι θα έχεις και κάποιον αντίλογο 
σ’ αυτά που πήγες να πεις στην συνέντευξη?  Και σε κάθε 
περίπτωση μην υποτιμάς την κρίση του κοινού.  Άκουσε και τις 
δύο πλευρές και μια χαρά μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά 
του.

▶ Τελικά μόνο η Μενεγάκη μπορεί να κάνει ζημιές στο πλατό 
(έριξε τα προϊόντα που έπρεπε να προβάλει)  με τόση τσαχ-
πινιά και αμέσως μετά να τρελαίνει κοντρόλ και σκηνοθέτη, 
υποχρεώνοντας τις κάμερες να την ακολουθήσουν σε άλλο 
σημείο του σετ προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο 
ώστε να διορθωθεί η ζημιά.  Κι όλο αυτό να γίνεται χωρίς να 
νιώσει άβολα ο τηλεθεατής.  Ίσα – ίσα να το σχολιάσει στα 
social media ως άλλη μια χαριτωμένη στιγμή της παρουσιά-
στριας. 

▶ Αυτή την στιγμή στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
πολύ σοβαρή δίκη για ανθρωποκτονία με βαρύ κοινωνικό 
πρόσημο.  Αλλά ουδείς υπεύθυνος του δικαστικού ρεπορτάζ 
των κεντρικών καναλιών ασχολείται με το θέμα.  Επαγγελμα-
τική ανικανότητα? Ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει?

Καθημερινά η menta σερβίρει πρωινό! Γευστικές επιλογές συνδυασμένες με hausbrandt espresso, φρέσκο χυμό 
πορτοκάλι και απολαυστικά ροφήματα! Το μεσημέρι στη menta δημιουργήσαμε ένα εξαιρετικό menu με επιλογές 
από finger food & φρέσκες σαλάτες τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε με το κρασί της αρεσκείας σας!
Το βράδυ οι bartender μας σας περιμένουν με signature cocktails από premium ετικέτες και τις καλύτερες μουσι-
κές επιλογές των dj μας! Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη.T. 231 301 6593, #mentathess, info@mentathess.gr

Πίσω στις αρχές της δεκαετίας 
του 90 και σε μία φωτογραφία 

δύο από τα πιο hot ζευγάρια 
της εποχής.Στο ένα τραπέζι η 
μοναδική Άντζελα Δημητρίου 
με την γνωστή γκριμάτσα της 

και έχοντας παρα-δίπλα τον 
τότε αγαπημένο της Νεκτάριο 
Σφυράκη με τον οποίο έζησε 

μεγάλο έρωτα και στο άλλο τρα-
πέζι η Ζέτα Μακρυπούλια με τον 
Μάριο Παπαδάτο.Μαζί τους και 

ο Λάλης Ραπτάκης στις θρυλικές 
ΧΑΝΤΡΕΣ της Αλ. Σταύρου που 

ήταν το απόλυτο meeting point 
των celebrities της τότε δεκαε-
τίας αλλά και ο χώρος διασκέ-
δασης που είχε συζητηθεί ίσως 
περισσότερο από οποιονδήποτε 

άλλον εκείνα τα χρόνια. 
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Η Ιατρική ευθύνη απορρέει από την ιατρική πράξη (συνταγογράφηση, ια-
τρικές βεβαιώσεις κ.ο.κ) με την οποία επιτυγχάνεται η πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία του ασθενούς με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο (Ν3418 ΦΕΚ Α’ 
287/28.11.2005).

Ιατρικό σφάλμα είναι η υπαίτια παράβαση των κανόνων της ιατρικής επι-
στήμης και εμπειρίας ή η έλλειψη επιμέλειας από ιατρό που με ενέργεια ή 
παράλειψή του προκάλεσε ζημία ή και θάνατο στον ασθενή ενώ το δυσμενές 
αποτέλεσμα

θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί (σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από 
αμέλεια κλπ-άρθρα 314παρ1α,302 παρ1 Ποινικού Κώδικα)

Πάντοτε γνώμονας είναι το εάν ο ιατρός ενήργησε με βάση τις αρχές τις 
ιατρικής επιστήμης(κανόνες δεοντολογίας) και με καλή πίστη (Απόφαση ΣτΕ 
572/2013,Αρείου Πάγου 1362/2007). Για ιατρικό σφάλμα ιατρού Δημοσίου 
Νοσοκομείου ευθύνεται το ίδιο το Νοσοκομείο ως Ν.Π.Δ.Δ(άρθρο 105 Εισαγω-
γικού Νόμου Αστικού Κώδικα)

Ο θεράπων ιατρός έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να συμβάλλει στην 
αποκατάσταση της υγείας ή στη διατήρηση της ζωής του ασθενούς (άρθρο 
15ΠΚ). Επίσης θα πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για οτιδήποτε γνωρίζει 
(ιατρικό απόρρητο-άρθρο 23 Ν1565/1939). Οφείλει να συνεργάζεται αρμο-
νικά με τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό, παραμερίζοντας τυχόν 
προσωπικές διαφορές (αρ21παρ4 Ν3418/2005)

Κάθε χειρουργός οφείλει στο προεγχειρητικό στάδιο να διενεργεί προ-
έλεγχο, κάτι που παραλείπεται σε επείγοντα περιστατικά. Στο στάδιο της εγ-
χείρησης θα πρέπει να χειρουργεί με γνώμονα όσα έχει προσχεδιάσει, καθώς 
και να συντάσσει Πρακτικό Χειρουργείου που θα αναφέρει τις μεθόδους που 
χρησιμοποίησε. Στη μετεγχειρητική φάση ο χειρουργός είναι υπεύθυνος για τη 
μετεπεμβατική φροντίδα του ασθενούς (αρ 21παρ5 Ν3418/2005),ενώ με τη 
χορήγηση εξιτηρίου πρέπει να καθοδηγεί τον ασθενή ορθώς(άλλως μπορεί να 
προκύψει ευθύνη του για κακή καθοδήγηση).

Η νομική ευθύνη των ιατρών μπορεί να είναι πειθαρχική (απέναντι σε όρ-
γανα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου), αστική απέναντι στον ασθενή (υποχρέω-
ση αποζημίωσης αρκεί βέβαια να επικρατεί η αρχή της πλήρους αποδείξεως 
από τον ενάγοντα ), ποινική, όπου τιμωρείται για προσβολή εννόμων αγαθών 
του ασθενούς.

Για μη συντήρηση χειρουργικών εργαλείων ή ιατρικών μηχανημάτων την 
ευθύνη φέρει ο αρμόδιος τεχνικός (και δεν είναι υπεύθυνος ο ιατρός για αιφ-
νίδια βλάβη τους ή για κακή συντήρηση, αφού δε μπορούσε να την προβλέψει 
από πριν, ΣυμβΕφΘρακ 62/2001,ΣυμβΑΠ728/1998).

Εάν ελλείπει η τεχνική υποδομή ο ιατρός δεν πρέπει να αναλαμβάνει κα-
μία επέμβαση, εκτός εάν η μη άμεση επέμβαση θα επιφέρει θάνατο του ασθε-
νούς(ΣυμβΠλημΑγρινιου 8/2000)

Η ποινική ευθύνη είναι πάντα απόλυτα προσωπική του κάθε ιατρού, ενώ 
αναφορικά με την αστική ευθύνη ο ιατρός μπορεί να ασφαλιστεί σε κάποια 
ασφαλιστική εταιρεία ώστε σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση σε βά-
ρος του να την καλύψει εκείνη.

Το δικαστήριο υποβοηθούμενο από μάρτυρες και πραγματογνώμονες 
κρίνει με βάση την αρχή της ηθικής απόδειξης, της αξιολόγησης δηλαδή των 
αποδεικτικών μέσων κατά συνείδηση, εξετάζοντας εάν ο ιατρός ενήργησε 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (lege artis) και εάν επέδειξε 
την επιμέλεια του μέσου συνετού ιατρού. Η θεωρία lege artis αδιαφορεί για το 
αποτέλεσμα και εξετάζει εάν ο ιατρός έδρασε με βάση τους κανόνες της ιατρι-
κής άσχετα με την έκβαση της επέμβασης, γιατί αυτή εξαρτάται από τυχαίους 
παράγοντες.

Οι ποινές ξεκινούν από 12 περίπου μήνες με αναστολή και φθάνουν μέχρι 
και 36 μήνες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

H ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ μέρα με τη μέρα και οι όποιες προσδοκίες για φορολογικές 
ελαφρύνσεις και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που ζητούν εναγωνίως όλα τα επι-
μελητήρια της χώρας, δεν φαίνεται να έχουν καμία ελπίδα προς το παρόν. Οι περισσό-
τερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν βρεθεί απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν την τεράστια 
οικονομική κρίση που ήρθε εξ αιτίας της ανεξέλεγκτης αύξησης των τιμών στην ενέργεια, 
στις μεταφορές και στις πρώτες ύλες, με συνέπεια οι αλματώδεις αυξήσεις τιμών σε όλα 
τα βασικά αγαθά διατροφής, να έχουν φέρει σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση «θα» συνεδριάσει για να αποφασίσει όταν μάλλον θα είναι πολύ αργά. 
Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις των «ειδικών» ελπίζουν για εξομάλυνση της κατάστασης 
μετά την …άνοιξη (!) και ως τότε, ο «σώζων εαυτόν σωθήτω». Ενδεικτικό της δεινής 
κατάστασης είναι η προ ημερών δραματική έκκληση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστ. Καπνοπώλη, που ζητεί άμεση αντίδραση της χώρας 
με δραστική μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων, αναφέρο-
ντας ενδεικτικά ότι πενταπλασιάστηκαν οι διαταγές πληρωμής σε ιδιώτες και επιχειρήσεις 
λόγω αδυναμίας πληρωμής χρεών, ξεπερνώντας τις 5.500 (!) την ίδια ώρα που συσσω-
ρεύονται στις τράπεζες χιλιάδες ακάλυπτες επιταγές. 

Σήμερα στην Ελλάδα, όλοι χρωστάνε σε όλους, λόγω της φορολογικής λαίλαπας της 
τελευταίας δεκαετίας. Η αποβιομηχάνιση της χώρας συνεχίζεται, δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις αλλάζουν χέρια, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αφανίζουν τεράστιες περι-
ουσίες για χρέη λίγων χιλιάδες ευρώ και οι τράπεζες σε συνέργεια με τις ξένες εισπρα-
κτικές τρομοκρατούν τους πολίτες καθημερινά. Το ιδιωτικό χρέος μετά τη δεκαετή φο-
ρο-λεηλασία, τα πρόστιμα, τα χαράτσια και τις προσαυξήσεις ξεπέρασε τα 250 δις ευρώ, 
εκ των οποίων τα 160 δις οφείλονται στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Κατάφεραν 
δηλαδή, μέσα σε δέκα χρόνια, να μεταφέρουν το δημόσιο χρέος κυριολεκτικά στην πλάτη 
του λαού, χωρίς βέβαια να έχει απαλλαγεί η χώρα από αυτό, αλλά αντιθέτως το δημόσιο 
χρέος να αυξάνεται…

Αλλά για πιο χρέος μιλάμε, όταν θα μπορούσαμε να είχαμε απαλλαγεί από αυτό, αρ-
χής εξ αρχής, με μια απλή υπογραφή, όπως είχε κάνει η Γαλλία πριν 15 χρόνια. Όπως 
έγραψε η μεγαλύτερη και εγκυρότερη Γερμανική εφημερίδα Die Welt η τότε ελληνική 
κυβέρνηση Τσίπρα – Βαρουφάκη θα μπορούσε να ζητήσει τη νόμιμη φορολόγηση των 
800 δις ευρώ μαύρου ελληνικού αφορολόγητου χρήματος που βρέθηκε σε Ελβετικές 
τράπεζες, στηριζόμενη στην καταδίκη του Ελληνο-Ελβετού τραπεζίτη Παύλου Μπαϊλά 
που είχε μετατρέψει σουϊτα γνωστού Αθηναϊκού ξενοδοχείου σε Ελβετική παρατράπεζα, 
για το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων ευρώ «μαύρου χρήματος» σε μεγαλοεπιχειρηματίες, 
πολιτικούς και εφοπλιστές. Αν η τότε Ελληνική Κυβέρνηση αποδεχόταν την πρόταση των 
Ελβετικών Αρχών, είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε το όφελος για τη χώρα, λαμβά-
νοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική φορολόγησης που είναι 20% συν άλλο ένα 20% ως 
πρόστιμο. Δηλαδή από τα 800 δις αφορολόγητων παράνομων καταθέσεων στις Ελβετι-
κές τράπεζες, θα έμπαιναν στα ταμεία του κράτους περισσότερα από 300 δις ευρώ, τόσα 
όσα ήταν τότε και το δημόσιο χρέος μας! Κλείνοντας όμως τα μάτια στο τεράστιο αυτό 
μέγεθος της κλεψιάς που έγινε σε βάρος του ελληνικού λαού, όπως το ίδιο συνέβη και 
με τις χιλιάδες Offschore σε διάφορες λίστες υπέρ της ολιγαρχίας, το χρέος καλείται να το 
πληρώσει ο λαός. 

Για το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα, είχε επισκεφτεί τότε την Αθήνα η Ελβετίδα Υπουργός 
Οικονομικών κ. Έβελιν Βίλντμερ Σλούμπφ έχοντας στα χέρια της, μια φορολογική συμ-
φωνία μεταξύ των δύο χωρών, ώστε οι πλούσιοι φοροφυγάδες της Ελλάδος επιτέλους θα 
καλούνταν να πληρώσουν, αλλά παρά τις διεξοδικές συζητήσεις που έγιναν, παραδόξως 
ουδέποτε έλαβε κάποια απάντηση από τον τότε Υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη.

Το μεγάλο ερώτημα όμως παραμένει… Γιατί η τότε κυβέρνηση δεν αποδέχθηκε την 
πρόταση των Ελβετικών Αρχών. Τι ήταν αυτό που την εμπόδισε, ώστε να προχωρήσει και 
να λυθεί το πρόβλημα του χρέους; Με απλή λογική, όπως αναφέρει η Die Welt δεν ήταν 
τα ονόματα των εφοπλιστών και των μεγαλοεπιχειρηματιών, αλλά τα ονόματα των πολι-
τικών, που η αποκάλυψή τους θα «έκανε σεισμό» στην Ελλάδα.

Ιατρικό λάθος (β’ μέρος): Ποινική 
και αστική ευθύνη των ιατρών

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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Υπήρξε μέρα που η μάχη με τον κορονοϊό σας 
λύγισε; Υπήρξαν μέρες, όχι μέρα που με λύγισαν. 
Πρωτόγνωρη η αντιμετώπιση και διαχείριση μίας 
παγκόσμιας πανδημίας, έκθεση στην επικινδυνότη-
τα, άστατα ωράρια, απουσία από το σπίτι. Προσθέτω 
απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς και τις ανα-
γκαστικές αποστάσεις που πήραμε από αυτούς.

Στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ μέσα στην 
πανδημία… Την απομόνωση του ασθενούς από το 
οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον καθώς δεν 
επιτρέπεται καμία επαφή με τον «έξω κόσμο». Ως 
συνέπεια οι εργαζόμενοι των Νοσοκομείων είχαν 
υποστηρικτικό ρόλο όχι μόνο ως θεράποντες αλλά 
και σε ψυχολογικό και φιλικό επίπεδο. 

Πόσο έχουν αλλάξει οι εφημερίες στα νοσο-
κομεία; Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξαμε 
μονοθεματικό Νοσοκομείο, ευτυχώς επανερχόμαστε 
στην κανονικότητα με προγραμματισμένα χειρουρ-
γεία και φιλοξενία ασθενών με λοιπά νοσήματα.

Θα αποκτήσουμε πίσω την παλιά μας ζωή; Οι 
αρνητικές επιπτώσεις της φυσικής και κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, του εγκλεισμού και της καρα-
ντίνας συνιστούν απώλειες, που άγγιξαν όλους μας, 
άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Δεν είμα-
στε ίδιοι με πριν. Η ψυχική υγεία μας έχει επιβαρυν-
θεί. Θα γυρίσουμε στην παλιά μας ζωή αλλά θέλει 
χρόνο να επουλωθούν οι πληγές μας.

Σκέφτεστε νέα υποψηφιότητα σε επόμενες 
εκλογές; Καθώς στην παρούσα χρονική στιγμή δε 
βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, φαντάζει 
λίγο μακρινό. Παρόλα αυτά αν μου προταθεί υποψη-
φιότητα από τον κατάλληλο άνθρωπο θα αγωνιστώ 
πλάι του με διάθεση και ζήλο.

Γιατί οι γυναίκες δεν ασχολούνται εύκολα με τα 
Κοινά; Πράγματι δεν ασχολούνται εύκολα και εξα-
κολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική 
αρένα. Είναι δύσκολος ο χώρος της πολιτικής, προ-
σαρμοσμένος ειδικά για άνδρες υποψηφίους. Επίσης 
το στερεότυπο, ότι η φροντίδα της οικογένειας είναι 
γυναικεία υπόθεση, μπαίνει εμπόδιο στο να αρχίσουν 
την πολιτική τους σταδιοδρομία. Έρευνες για τις γυ-
ναίκες στην πολιτική επικεντρώνονται σε ένα μονό-
πλευρο στερεότυπο «θηλυκότητας».

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

Η ‘Ολια Βασιλάκη - Καρόζη είναι μια σύγχρονη γυναίκα της Θεσσαλονίκης που «μάχεται» καθημερινά. Γιατρός, βιοπαθολόγος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, διδάκτωρ 
πανεπιστημίου, σύζυγος, μητέρα και ενεργός πολίτης. Πολλοί και διαφορετικοί ρόλοι σε ένα και μόνο πρόσωπο. Τι λέτε, τα προλαβαίνει όλα; Θα την ανακρίνουμε για 

να  μάθουμε...

‘Ολια Βασιλάκη - Καρόζη
Θέλει χρόνο να επουλωθούν οι πληγές μας

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 

Πώς τα προλαβαίνει όλα μία μαμά; Δεν τα προ-
λαβαίνω όλα, πώς θα γινόταν άλλωστε; Δεν προλα-
βαίνω να τα έχω όλα στην εντέλεια, να δω φίλους 
μου, να πάω γυμναστήριο, και σίγουρα δεν προλα-
βαίνω να κοιμηθώ αρκετά πολλές φορές.

Μέρος της Θεσσαλονίκης που δεν αλλάζετε με 
τίποτα; Το γήπεδο της αγαπημένης μου ομάδας.

Τι σημαίνει οικογένεια; Η οικογένεια (σε όποια 

μορφή ή δομή υφίσταται), σημαίνει σεβασμός, αλλη-
λοεκτίμηση, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και αφοσίωση. 
Συγκεκριμένες αρχές είναι αυτές που καθορίζουν αν 
μια οικογένεια είναι ευτυχισμένη και υγιής ή όχι.

Υπάρχει κάτι που φοβάστε; Θα χρησιμοποιήσω 
τα λόγια του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη, καθώς κα-
τάγομαι από την Κρήτη. «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φο-
βούμαι τίποτα, είμαι ...λέφτερη».
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Η KARFITSA 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ 
ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ

Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε είναι σε βάθος πενταετίας. Το αποτέλεσμα που προκύπτει και θα διαβά-
σετε παρακάτω στην έρευνα της «Karfitsas» δείχνει ξεκάθαρα πως η υπομονή και η πίστωση χρόνου 
είναι δύο λέξεις που σίγουρα δεν είναι οι αγαπημένες των παραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πόσες περιπτώσεις προ-
πονητών θυμάστε που 
ήρθαν στους εκάστοτε 

συλλόγους και κατά την παρουσί-
ασή τους ειπώθηκαν λέξεις τους 
στυλ... «πλάνο», «χρόνος», αλλά 
στο δίμηνο το όποιο  πλάνο υπήρχε 
πήγε... περίπατο;

Κάνοντας μια απλή διαίρεση στα 
στοιχεία που θα σας παραθέτουμε 
αναλυτικότερα παρακάτω προκύπτει 
πως ο Μ.Ο αλλαγής προπονητών στο 
πρωτάθλημα της SL την τελευταία 
πενταετία είναι 12,4 αλλαγές ανά σε-

ζόν. Νούμερο εξωπραγματικό. Την ίδια 
ώρα για να έχετε μια καλύτερη εικόνα, 
ο αντίστοιχος αριθμός στη Premier 
League είναι 2,6, στη La Liga 3,6, στη 
Bundesliga 3,7, στη Serie A 3,7 και στη 
Ligue 1 2,8.

Ας ξεκινήσουμε την αναδρομή 
μας από τη σεζόν 2016-2017. Τότε το 
πρωτάθλημα - τότε -  αριθμούσε συ-
νολικά 16 ομάδες.

Στο τέλος εκείνης της σεζόν 41 δι-
αφορετικοί προπονητές κάθισαν στους 
πάγκους των ομάδων, σε όλες τις δι-
οργανώσεις. Μόλις τέσσερις ομάδες 
(ΠΑΟΚ με Ιβιτς, Ξάνθη με Λουτσέσκου, 

Πλατανιάς με Παράσχο και ΠΑΣ Γιάν-
νινα με Πετράκη) δεν έκαναν καμία 
αλλαγή στους πάγκους τους.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που 
ξεχώρισαν και έκλεψαν τις εντυπώ-
σεις; Ο Βίκτορ Σάντσεθ στον Ολυμπια-
κό κάθισε δύο παιχνίδια στην Ευρώπη 
και η συνεργασία λύθηκε στις 9 Αυ-
γούστου. Ο Κετσπάγια στην ΑΕΚ κάθισε 
για 7 παιχνίδια και η συνεργασία λύθη-
κε στις 18 Οκτωβρίου. Ο Δέλλας στον 
Ατρόμητο κάθισε για δύο παιχνίδια και 
η συνεργασία λύθηκε στις 19 Σεπτεμ-
βρίου. Στον Ηρακλή, η συνεργασία με 

Έλα εσύ, φύγε εσύ!

Συνέντευξη 
στον Θωμά Μίχο
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τον Νίκο Παπαδόπουλο λύθηκε στις 
17 Οκτωβρίου μετά από 5 παιχνίδια. 
Στον Αστέρα Τρίπολης, ο Χάβος κά-
θισε για 3 παιχνίδια και η συνεργασία 
λύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Στην ΑΕΛ 
ο Άγγελος Αναστασιάδης κάθισε για 
8 παιχνίδια και η συνεργασία λύθηκε 
στις 31 Οκτωβρίου. Στη Βέροια, ο Αλέ-
κος Βοσνιάδης κάθισε για 2 παιχνίδια 
και η συνεργασία λύθηκε στις 23 Σε-
πτεμβρίου.

Επόμενη σεζόν. 2017-2018 
Πάλι πρωτάθλημα 16 ομάδων.
Συνολικά 36 διαφορετικοί προ-

πονητές κάθισαν στους πάγκους των 
ομάδων, σε όλες τις διοργανώσεις. Σε 
αυτή τη σεζόν τα πήγαμε λίγο καλύ-
τερα. Εννέα ομάδες (ΑΕΚ με Χιμένεθ, 
ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου στο Πρωτάθλη-
μα, Ατρόμητος με Κάναντι, Ξάνθη με 
Ράσταβατς, Πανιώνιος με Γρηγορίου, 
Λεβαδειακός με Ανιγκό, ΠΑΣ Γιάννινα 
με Πετράκη, Παναθηναϊκός με Ουζου-
νίδη και Λαμία με Τεννέ) δεν έκαναν 
καμία αλλαγή.

Βέβαια, στο ξεκίνημα εκείνης της 
σεζόν ο ΠΑΟΚ είχε στον πάγκο του τον 
Στανόγεβιτς. Ο Σέρβος πρόλαβε και 
έκατσε στον πάγκο σε μόλις δύο παι-
χνίδια στην Ευρώπη και η συνεργασία 
λύθηκε στις 11 Αυγούστου για να πάει 
ο Λουτσέσκου. Ο Χάσι Μπέσνικ στον 
Ολυμπιακό έκανε 11 αγώνες (5 Ευρώ-
πη, 5 Πρωτάθλημα και 1 Κύπελλο) και 
η συνεργασία λύθηκε στις 25 Σεπτεμ-
βρίου. Στον Αστέρα, ο Βεργέτης κάθισε 
για 3 παιχνίδια και η συνεργασία λύ-
θηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Στην ΑΕΛ, ο 
Αντρέας Πάους κάθισε για 3 παιχνίδια 
και η συνεργασία λύθηκε στις 12 Σε-
πτεμβρίου. Μετά, στην ΑΕΛ πήγε ο Τζά-
κι Ματάισεν και κάθισε μία εβδομάδα, 
κάνοντας 3 παιχνίδια. Στον Απόλλωνα 
Σμύρνης, ο Άκης Μάντζιος κάθισε για 
6 παιχνίδια και η συνεργασία λύθηκε 
στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ακολούθως: σεζόν 2018-2019. 
Μοντέλο 16 ομάδων και τότε.
31 διαφορετικοί προπονητές κά-

θισαν στους πάγκους των ομάδων, σε 
όλες τις διοργανώσεις. Επτά ομάδες 
(ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου, Ολυμπιακός 
με Μαρτίνς, Ατρόμητος με Κάναντι, 
Παναθηναϊκός με Δώνη, Παναιτωλι-
κός με Δέλλα, Ξάνθη με Ράσταβατς και 
ΠΑΣ Γιάννινα με Πετράκη) δεν έκαναν 
καμία αλλαγή. Και εδώ δεν θα μπο-
ρούσαν να λείπουν οι πολλές αλλαγές 
που ξεκίνησαν από νωρίς. Στον Άρη, η 

Οι χαμένες ευκαιρίες για ένα 
ελκυστικό Πρωτάθλημα στη 

SL2

Οι χαμηλότερες κατηγορίες των ποδοσφαι-
ρικών Πρωταθλημάτων έχουν την ίδια αξία που 
έχουν και οι ρίζες των δένδρων. Οπότε είναι χρή-
σιμο για την ανάπτυξη τού εγχώριου ποδοσφαί-
ρου, η Πολιτεία και η ΕΠΟ να δείχνουν ιδιαίτερη 
ευαισθησία για ότι υπάρχει κάτω από τη Super 
League1. Πρώτα απ’ όλα για τη δεύτερη τη τάξη 
κατηγορία. Ο λόγος; Προκειμένου οι ομάδες που 
προβιβάζονται να είναι ανταγωνιστικές με αυτές 
της μεγάλης κατηγορίας και να μη γίνονται οι «Φι-
λιππινέζες» των «μεγάλων» προκειμένου να επι-
βιώσουν. Η Premier League, για παράδειγμα, όπου 
όλα λειτουργούν με προγραμματισμό και επαγ-
γελματικούς κανόνες, προβλέπει ότι η ομάδες που 
προβιβάζονται από την κατώτερη κατηγορία θα 
εισπράττουν ως μπόνους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα οι ομάδες που ανεβαίνουν κατη-
γορία δεν έχουν κανένα οικονομικό πλεονέκτημα 
σε σχέση με αυτές της ίδιας δυναμικής που θα συ-
ναντήσουν στη Super League1. 

Τι αφήνουν πίσω τους οι ομάδες που βγαίνουν 
πρωταθλήτριες στη Super League2; Μία κατηγο-
ρία η οποία έχει χάσει την αξιοπιστίας της εδώ και 
πολλά χρόνια. Που  η πρώτη σέντρα αναβάλλεται 
για πολλούς και διάφορους λόγους, που οι ομά-
δες δεν μαζεύουν κόσμο στους αγώνες τους και 
η τηλεόραση πληρώνει για το προϊόν με πολιτική 
παρέμβαση. Αρα μηδέν εις το πηλίκων. Θα μπο-
ρούσε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα; Αβίαστα 
η απάντηση είναι «ναι». Πριν από δύο χρόνια ο τότε 
υφυπουργός Αθλητισμού προχώρησε στην αναδι-
άρθρωση των κατηγοριών με τη δική του επιχει-
ρηματολογία. Φέτος έγινε νέα αναδιάρθρωση. Και 
στις δύο περιπτώσεις το πιθανότερο είναι τα κίνη-
τρα να είχαν να κάνουν με ψηφοθηρικούς λόγους, 
γι’ αυτό και υπήρχαν πολλά κενά. Αρα και το νέο 
αποτέλεσμα είναι αμφίβολο αν θα δώσει ώθηση 
στην αξιοπιστία και την ελκυστικότητα της Super 
League2. Και επειδή ένα αξιόπιστο Πρωτάθλημα 
δεν είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου, βούληση 
χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Οσο δεν υπάρ-
χουν αυτά τα δύο στοιχεία θα μιλάμε για χαμένες 
ευκαιρίες της δεύτερης τη τάξη επαγγελματικής 
κατηγορίας. 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΏΓΙΑ 

συνεργασία με τον Πάκο Ερέρα λύ-
θηκε στις 5 Νοεμβρίου μετά από 11 
παιχνίδια. Στην ΑΕΛ, η συνεργασία με 
τον Σωτήρη Αντώνιου λύθηκε στις 23 
Σεπτεμβρίου μετά από 4 παιχνίδια. 
Στον Λεβαδειακό ο Άκης Μάντζιος 
κάθισε για 8 παιχνίδια και η συνερ-
γασία λύθηκε στις 22 Οκτωβρίου. 
Στον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Βαλεριέν 
Ισμαέλ κάθισε για 1 παιχνίδι και η συ-
νεργασία λύθηκε στις 31 Αυγούστου. 
Επίσης στον Απόλλωνα, ο Αλμπέρτο 
Μοντεαγούδο κάθισε για 4 παιχνίδια 
από τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 
Οκτωβρίου και ο Ματζουράκης για 7 
παιχνίδια από τις 4 Οκτωβρίου μέχρι 
τις 25 Νοεμβρίου.

Σεζόν 2019-2020. Οι ομάδες 
μειώνονται (έγιναν 14) οι απολύσεις 
αυξήθηκαν. 33 διαφορετικοί προπο-
νητές κάθισαν στους πάγκους των 
ομάδων, σε όλες τις διοργανώσεις. 
Αυτή τη φορά πέντε ομάδες (Ολυμπι-
ακός με Μαρτίνς, ΠΑΟΚ με Φερέιρα, 
Παναθηναϊκός με Δώνη, ΟΦΗ με 
Σίμο και ΑΕΛ με Γρηγορίου) δεν έκα-
ναν καμία αλλαγή. Στην ΑΕΚ ο Ζοζέ 
Καρντόσο κάθισε για 4 παιχνίδια και 
η συνεργασία λύθηκε στις 26 Αυγού-
στου. Στον Άρη η συνεργασία με τον 
Παντελίδη λύθηκε στη 1 Σεπτεμβρί-
ου μετά από 6 αγώνες. Στη Λαμία η 
συνεργασία με τον Σωτήρη Αντώνι-
ου λύθηκε στις 21 Οκτωβρίου μετά 

από 7 παιχνίδια Πρωταθλήματος. 
Στον Παναιτωλικό, η συνεργασία με 
τον Μανουέλ Κάστρο λύθηκε στις 
11 Οκτωβρίου μετά από 6 παιχνίδια 
Πρωταθλήματος. Στον Πανιώνιο ο 
Άκης Μάντζιος κάθισε για 2 παιχνίδια 
και η συνεργασία λύθηκε στις 9 Σε-
πτεμβρίου.

Κάπως έτσι, φτάσαμε στην περ-
σινή σεζόν. Και πάλι με 14 ομάδες 
το πρωτάθλημα. Καμία οι διαφορά 
όμως στο... τρελό νούμερο των απο-
λυμένων προπονητών. Συνολικά 31 
διαφορετικοί προπονητές κάθισαν 
στους πάγκους των ομάδων, σε όλες 
τις διοργανώσεις. Μόλις τρεις ολο-
κλήρωσαν τη σεζόν με τον ίδιο στον 
πάγκο τους. Ο Ολυμπιακός με Μαρ-
τίνς, ο Αστέρας με Ράσταβατς και ο 
ΠΑΣ Γιάννινα με Γιαννίκη. Ο... χορός 
των αλλαγών ξεκίνησε από τον Άρη. 
Λύθηκε η συνεργασία με τον Ενινγκ 
λύθηκε μετά από 2 παιχνίδια (ένα 
για την Ευρώπη και ένα για το Πρω-
τάθλημα) στις 18 Σεπτεμβρίου. Στον 
Παναθηναϊκό, ο Πογιάτος κάθισε για 
3 παιχνίδια Πρωταθλήματος και η 
συνεργασία λύθηκε στις 12 Οκτωβρί-
ου. Στη Λαμία, ο Γιώργος Πετράκης 
κάθισε για 4 παιχνίδια Πρωταθλή-
ματος και η συνεργασία λύθηκε στις 
6 Οκτωβρίου. Στον Παναιτωλικό, η 
συνεργασία με τον Χάβο λύθηκε στις 
28 Οκτωβρίου μετά από 6 παιχνίδια 
Πρωταθλήματος.
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Γιατί κυνηγάμε κάποιον που απομακρύνεται;

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 *

Μερικές φορές μπορεί να αισθανθείτε ότι 
κυνηγάτε πάντα κάτι που δεν μπορείτε να 
έχετε. Μπορεί να αισθάνεστε ότι όσο περισ-
σότερο κάποιος απομακρύνεται, τόσο περισ-
σότερο καταλήγετε να τον θέλετε. Μπορεί να 
είναι μια ονειρική δουλειά, ή μπορεί να είναι 
ένα άτομο ή ένα υλικό αγαθό.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στη ματαιοδοξία 
και την αυτοεκτίμησή μας και εν μέρει στη 
στρεβλή αίσθηση της αξίας του. Στην πραγ-
ματικότητα, η αντιληπτή αξία του βρίσκεται 
στο μυαλό σας και καλύτερα να ακολουθή-
σετε ανθρώπους που πραγματικά σας σέ-
βονται. Είναι βέβαια πιο εύκολο να το λέμε 
παρά να το κάνουμε.

Ένα συχνό παράδειγμα είναι το εξής: έχε-
τε αρχίσει να βγαίνετε με κάποιον και πιστεύ-
ατε ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά. Νιώθατε 
έλξη ο ένας από τον άλλο και  τα πράγματα 
έδειχναν να προχωρούν προς τη σωστή κα-
τεύθυνση. Στη συνέχεια ο άλλος άρχισε να 
απομακρύνεται και αντί να τον αφήσετε να 
φύγει, ξεκινήσατε να τον βομβαρδίζετε με 
μηνύματα και κλήσεις.

Θα μπορούσατε να τα νιώσετε την επιθυ-
μία να απομακρυνθείτε, αλλά δεν μπορέσα-
τε να ελέγξετε αυτήν την έντονη επιθυμία να 
διορθώσετε ό, τι πήγε στραβά. Όσο περισσό-
τερο αποστασιοποιείται, τόσο περισσότερο 
τον κυνηγάς, ώσπου τελικά θα φύγει οριστι-
κά.

Δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στους αν-
θρώπους που είναι απασχολημένοι

Όσο λιγότερο κάποιος ανταποκρίνεται ή 
ανταποδίδει τις προόδους κάποιου, τόσο με-
γαλύτερη αξία αντιλαμβάνεται ο ενδιαφερό-
μενος ότι έχει αυτό το άτομο. Προσπαθούμε 
περισσότερο, αφού αυτό το άτομο πρέπει 
πραγματικά να αξίζει τον κόπο αν έχει τόσο 
μεγάλη ζήτηση.

Εάν κάποιος είναι απασχολημένος, το 
μυαλό κάνει σκέψεις ότι πρέπει να περνά 
χρόνο με άλλους ανθρώπους. Είναι προ-
φανώς δημοφιλείς, οπότε κάτι πρωτόγονο 
στον εγκέφαλό μας μπορεί να μας κάνει να 
πιστεύουμε ότι είναι πιο πολύτιμα από ό, τι 
είναι στην πραγματικότητα. 

Η έλλειψη ανταπόκρισης αυτού του ατό-
μου όμως, δεν πρέπει να συνεπάγεται 
υψηλότερη αξία αλλά με έλλειψη σω-
στής επικοινωνίας ή απλώς αγένεια. 

Δυστυχώς, η απομάκρυνση είναι 
πολύ πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να 
γίνει. Όταν μας αρέσει κάποιος, ο εγκέ-

φαλός μας θα απελευθερώσει την ορμόνη 
ντοπαμίνη όταν εμφανιστεί στα μηνύματά 
μας ή ζητήσει να μας δει.

Μπορούμε να εξαρτηθούμε από αυτήν 
την ορμόνη της χαράς και να αρχίσουμε να 
την κυνηγάμε, σα ναρκωτικό. Εάν λαμβά-
νουμε διαλείπουσα προσοχή από κάποιον, 
είναι ακόμα πιο εθιστικό. Ο εγκέφαλός μας 
αγαπά το απρόβλεπτο επειδή αυξάνεται κα-
τακόρυφα η ικανοποίηση. 

Το φαινόμενο των «ψίχουλων» 
Όταν κάποιος στέλνει μηνύματα ή καλεί 

σε σποραδική βάση, συνήθως το κάνει επει-
δή ξέρει ότι θα απαντήσετε. Φαίνεται να σε 
διεκδικεί, αλλά στην πραγματικότητα δεν 
έχει καμία πρόθεση να δεθεί με μια σχέση. 
Του αρέσει να σας αφήνει τριμμένα ψίχουλα, 
σαν ένα ίχνος στο Χάνσελ και τη Γκρέτελ, για 
να σας ακολουθήσει όποτε θελήσει.

Χάρη στη ντοπαμίνη, αφήνουμε τους αν-
θρώπους να μας συμπεριφέρονται με αυτόν 
τον τρόπο, επειδή η ανταμοιβή είναι τόσο 
καλή στις σπάνιες περιπτώσεις που τη λαμ-
βάνουμε.

Ωστόσο, με την επιπλέον ντοπαμίνη, 
όμως, έρχεται επιπλέον άγχος. Συχνά μπορεί 

να αναρωτιέστε: «Πότε θα στείλει μήνυμα;», 
«δεν την έχω ακούσει εδώ και τρεις μέρες 
και ξέρω ότι έχει επιστρέψει από το ταξίδι της 
το Σαββατοκύριακο», «αν θέλει να βγούμε 
αυτό το Σαββατοκύριακο, πρέπει να το ρω-
τήσει αφού είναι ήδη Παρασκευή απόγευ-
μα». Τελικά, είναι μια ισάξια ανταλλαγή αυτό 
που καταλήγει να συμβαίνει; Η απάντηση εί-
ναι όχι.

Μπορεί να είναι απίστευτα δελεαστικό να 
πέσετε στη συγκίνηση του κυνηγητού, ιδι-
αίτερα επειδή η ματαιοδοξία σας μπορεί να 
σας ωθήσει να συνεχίσετε να κυνηγάτε κά-
ποιον που απλά δεν ενδιαφέρεται. Αλλά αν 
μπορείτε να τραβήξετε τον εαυτό σας και να 
αφιερώσετε τον χρόνο και την ενέργειά σας, 
σε αυτό που έχετε και όχι σε αυτό που δεν 
έχετε, είναι πιθανό να εξοικονομήσετε πολύ 
πόνο από τον εαυτό σας στο τέλος. Αναρω-
τηθείτε τι ακριβώς θέλετε - όχι αυτό που 
νομίζετε ότι θέλετε ή τι θέλουν οι άλλοι να 
θέλετε ή θέλουν για εσάς.  

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

PSYCHOLOGY

ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΕΧΟΥΜΕ
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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
MANSION BAR TERRACE, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 
21, Νεάπολη, 2310610263

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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