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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Το σημείο που 
διαφεύγει 

από πολλούς 
ανθρώπους που 
ασκούν κριτικές 

είναι ότι, στον 21ο 
αιώνα, η αναφορά 
εταιρικής ευθύνης 

είναι –ή θα 
έπρεπε να είναι– 
ένα ουσιαστικό 

εργαλείο 
διαχείρισης 

επιχειρήσεων
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Γιατί η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
δεν είναι χάσιμο χρόνου και χρημάτων

Το 1993, όταν η KPMG μια από τις κορυφαίες εταιρίες χρηματοοικονομικής λογιστικής 
στον κόσμο δημοσίευσε την πρώτη της Έρευνα Αναφορών Εταιρικής υπεθυνότητας, το CSR 
ήταν μια νέα και εξειδικευμένη δραστηριότητα που ασκούσε μόνο μία στις 10 πρωτοπόρες 
εταιρείες.

Σχεδόν, τρεις δεκαετίες αργότερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η πιο πρόσφατη 
έρευνα, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, δείχνει ότι η αναφορά εταιρικής ευθύνης 
(CR) αποτελεί πλέον την κύρια επιχειρηματική πρακτική σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν τα τρία 
τέταρτα (71%) των 4.100 εταιρειών που ερευνήθηκαν εκδίδουν τώρα εκθέσεις εταιρικής 
ευθύνης ή βιωσιμότητας.

Παρά την αύξηση στις αναφορές εταιρικής ευθύνης, η πρακτική δεν είναι χωρίς επικριτές. 
Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να λένε ότι αυτές οι αναφορές είναι χάσιμο χρόνου και 
χρημάτων, πιστεύοντας ότι είναι τόσο πυκνές και τόσο βαρετές που κανείς δεν θα μπορούσε 
να μπει στον κόπο να τις διαβάσει. Άλλοι τα βλέπουν ως οχήματα για εταιρικό greenwash 
(παραπλανητικό «πράσινο» μάρκετινγκ), μια ευκαιρία για τις εταιρείες να υπερβάλουν τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά τους διαπιστευτήρια χωρίς πραγματική πρόθεση να αλλάξουν. 
Αν και κατανοώ τις ανησυχίες πίσω από κατηγορίες όπως αυτές, νομίζω ότι τέτοιες απόψεις 
γίνονται γρήγορα ξεπερασμένες.

Το σημείο που διαφεύγει από πολλούς ανθρώπους που ασκούν τέτοιου είδους κριτικές 
είναι ότι, στον 21ο αιώνα, η αναφορά εταιρικής ευθύνης είναι –ή θα έπρεπε να είναι– ένα 
ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις σήμερα λειτουργούν σε έναν κόσμο που υφίσταται άνευ προηγουμένου 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές. Η ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή αύξηση τροφοδοτεί 
τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για περιορισμένους πόρους. Οι απρόβλεπτες ακραίες 
καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις προμήθειες βασικών εμπορευμάτων. Η αλλαγή των κοι-
νωνικών συνθηκών και των προσδοκιών οδηγεί τόσο σε αυξημένη δύναμη δαπανών όσο και 
σε κοινωνική αναταραχή.

Η αναφορά εταιρικής ευθύνης είναι το μέσο με το οποίο μια επιχείρηση μπορεί να κατα-
νοήσει τόσο την έκθεσή της στους κινδύνους αυτών των αλλαγών όσο και τη δυνατότητά της 
να επωφεληθεί από τις νέες εμπορικές ευκαιρίες. Είναι η διαδικασία με την οποία μια εταιρεία 
μπορεί να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα δεδομένα που χρειάζεται για να δημιουργήσει 
μακροπρόθεσμη αξία και ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αλλαγές. Και 
είναι σημαντικό να πείσουν τους επενδυτές τους ότι η επιχείρησή τους έχει μέλλον πέρα από 
το επόμενο τρίμηνο ή έτος.
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Την πόρτα του υπουργείου Μακεδο-
νίας Θράκης πέρασε λίγο μετά και 
την τυπική ανάληψη των καθηκό-

ντων του ο νέος πρόεδρος της Διοικού-
σας Επιτροπής  της ΝΔ Θεσσαλονίκης. 
Ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς εγκαταστάθηκε 
στο γραφείο του και ξεκίνησε τις πρώτες 
επαφές με θεσμικούς και κομματικούς 
παράγοντες της πόλης. Πρώτος στη 
σειρά ήταν  ο υφυπουργός Εσωτερικών, 
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης 
Σταύρος Καλαφάτης, τον οποίο και επι-
σκέφτηκε στο γραφείο του στο Διοικητή-
ριο . Επίσης  συμμετείχε στη συνεδρίαση 
της Α΄ΔΕΕΠ υπό τον Θεόδωρο Μητράκα 
ενώ το παρών θα δώσει και στη συνεδρί-
αση της Β΄ΔΕΕΠ υπό τον Θωμά Βράνο 
την ερχόμενη εβδομάδα, με τις ΔΗΜΤΟ να 
ακολουθούν.  Όπως τόνισε στη Καρφίτσα 
«για το αμέσως  επόμενο διάστημα προ-
γραμματίζονται  ξεχωριστές συναντήσεις 
με όλους τους βουλευτές της ΝΔ Α’ και Β’ 
Θεσσαλονίκης, τους 14 δημάρχους του 
νομού και τους φορείς της πόλης. Ταυτό-
χρονα ήδη επεξεργάζεται η αναδιοργά-
νωση της δομής της Διοικούσας καθώς 
βασικός στόχος , μεταξύ άλλων. είναι να 
ανταπεξέλθουμε τόσο στις Εθνικές όσο 
και στις Δημοτικές εκλογές».

Τα  ονόματα που θα διεκδικήσουν  
μια θέση στην επόμενη Βουλή 
Για τις λίστες της Θεσσαλονίκης ση-

μαντικό ζητούμενο είναι η ανανέωση, που 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει. Ήδη οι 
όποιες εκδηλώσεις και περιοδείες γίνονται 
,νυν βουλευτων της ΝΔ αλλά και εκείνων 
που επιθυμούν να έχουν μια θέση στα έδρα-
να της Βουλής, θυμίζουν προεκλογική εκ-
στρατεία .

 Στη Β΄εκλογική Περιφέρεια της Θεσσα-
λονίκης, πέραν των τριών εκλεγμένων (Κα-
ράογλου, Αναστασιάδη,Βαρζόπουλου) στη 
μάχη του σταυρού έχει ριχτεί και ο Φάνης 
Παπάς ο οποίος καθημερινά συναντά και 
συνομιλεί με ομάδες ανθρώπων που δρα-
στηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Να 
υπενθυμίσουμε πως ήταν πρώτος επιλαχών 
στις εθνικές εκλογές του 2019  συγκεντρώ-
νοντας 21.685 σταυρούς.

Εκτός λίστας σε αυτή τη μάχη θα  βρί-
σκεται ο Κωνσταντίνος Φωτίου, ο οποίος 
βάζει, πλώρη σύμφωνα με πληροφορίες , 
για τον Δήμο Κασσάνδρας, καθώς έχει εκ-
φράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιος Δή-
μαρχος στις δημοτικές εκλογές του 2023. 
Σε ότι έχει να κάνει με τις γυναίκες  μόνο η 
Κατερίνα Ζιούτα και η Πλάρα Χριστίνα έχουν 
εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία να είναι εκ 
νέου υποψήφιες ,γεγονός που δημιουργεί 
ένα μεγάλο κενό σε γυναίκες υποψήφιες 
που θα πρέπει πάση θυσία να καλυφθεί 
καθώς υπάρχει η υποχρεωτική ποσόστωση 
των φύλων στα ψηφοδέλτια των κομμάτων.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα στη 
λίστα της Α’ Θεσσαλονίκης όλοι οι εν ενερ-
γεία βουλευτές θα διεκδικήσουν την επα-

νεκλογή τους. Πρόκειται για τους Σταύρο 
Καλαφάτη, Κώστα Γκιουλέκα, Έλενα Ράπτη, 
Στράτο Σιμόπουλο, Άννα Ευθυμίου και Δη-
μήτρη Κούβελα, (δεν ξέρουμε ακόμα τις 
προθέσεις του Κώστα Καραμανλή).

Σε ότι έχει σχέση με τους πολιτευτές του 
2019 υποψήφιοι δεν μπορούν να είναι  εκ 
νέου  λόγω ασυμβίβαστου  ο Νίκος Ταχιάος, 
που είναι πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, η 
Βίκυ Νάκου που είναι πρόεδρος του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Ελλάδος 
και ο Δημήτρης Γαλαμάτης που είναι Γενικός 
Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 
Οι Παναγιώτης Κοκκόρης, Δημήτρης Βε-
νιέρης και Δημήτρης Σταμάτης απέχουν, σε 
αντίθεση με τους Νίκο Καραγιαννακίδη και  
Διαμαντή Γκολιδάκη οι οποιοί «οργώνουν» 
την περιφέρεια τους .

 Η «νέα είσοδος « στο ψηφοδέλτιο της 
Α΄ Θεσσαλονίκης ακούει στο όνομα Μανώ-
λης Ιωαννίδης και πρόκειται για τον Αντιδή-
μαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης .

Το όνομα της ευρωβουλευτή της ΝΔ Μα-
ρίας Σπυράκη έχει κλειδώσει ενώ σίγουρη 
πρέπει να θεωρείται και η κάθοδος του νεα-
ρού Γιάννη Παπαγεωργίου ο οποίος μάλιστα 
εκλέχτηκε 10ος  στη νέα Πολιτική Επιτροπή 
της ΝΔ και έχει καταγραφεί στους  φίλους 
του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Επι-
τροπής Παύλου Μαρινάκη.

Η Δημοσκόπηση της εβδομάδας 
στην Α΄Θεσσαλονίκης
Το άγχος πάντως των υποψηφίων της 

ΝΔ αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Και 
την εβδομάδα που μας  πέρασε στα mail 
μας έφτασε σχετικό ερωτηματολόγιο με λί-
στα επιλογής 12 ενδεχόμενων υποψήφιων 
βουλευτών στην Α΄Θεσσαλονίκης. Μάλιστα 
στο τέλος της δημοσκόπησης ο ερωτώμε-
νος καλούνταν να απαντήσει και σε ποιον 
δήμο της Α΄ψηφίζει, Θεσσαλονίκη, Καλα-
μαριά ,Κορδελιού/Ευόσμου,Αμπελοκήπων/
Μενεμένης, Νεάπολης/Συκεών, Παύλου 
Μελά. Επαγγελματική καταγραφή του ενδι-
αφερόμενου υποψήφιου όχι αστεία ...! Μό-
λις μάθουμε το αποτέλεσμα θα σας ενημε-
ρώσουμε για τη σειρά κατάταξης.

ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διοικούσα Επιτροπή ΝΔ Θεσσαλονίκης : 
Πήρε «εμπρός» η κομματική μηχανή

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΘΑ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΒΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 
ΔΥΟ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Στις προσπάθειες που κατα-
βάλλει η κυβέρνηση για τη 
στήριξη των αγροτών αλλά 

και όλων των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών που πλήττονται από την ενερ-
γειακή κρίση αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου, σε 
συνέντευξή του στην Karfitsa. Ο κ. 
Κεδίκογλου κάνει ιδιαίτερη ανα-
φορά στους εντατικούς ελέγχους 
που γίνονται για τα αποθέματα των 
προϊόντων και σημειώνει πως η 
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση. Σε ότι έχει να 
κάνει με τα σενάρια που ακούγο-
νται για πιθανή συγκυβέρνηση της 
ΝΔ με κάποιο από τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης επισημένει πως 
«σε περιόδους κρίσεων, όπως η 
υγειονομική και η ενεργειακή, η 
χώρα μας χρειάζεται σταθερές κυ-
βερνήσεις με γρήγορα αντανακλα-
στικά και αποτελεσματικές λύσεις. 
Η αυτοδυναμία είναι ένα μέσο για 
το σκοπό αυτό».

Η ενεργειακή κρίση, ειδικά μετά 
το ξέσπασμα του πολέμου στην Ου-
κρανία, έχει αυξήσει κατακόρυφα το 
κόστος παραγωγής για τους αγρό-
τες. Ποια μέτρα έχει λάβει ή προτί-
θεται να λάβει το ΥΠΑΑΤ για τη στή-
ριξη των παραγωγών;

Θα επαναλάβω την κυβερνητική 
υπόσχεση που έδωσε ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 
πρόσφατο ταξίδι του στο Βόλο, ότι θα 
σταθούμε στο πλευρό των παραγω-
γών όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Από την 
πρώτη στιγμή, οργανώσαμε ένα σχέ-
διο διαχείρισης. 

Έχουμε διαθέσει περισσότερα από 
1,250 δισ. ευρώ και για δεύτερη συνε-
χή χρονιά το εμπορικό ισοζύγιο αγρο-
τικών προϊόντων  είναι θετικό. Το πλε-

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος 
επισιτιστικής επάρκειας στη χώρα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

όνασμα το 2020 ήταν 510.953.000 € 
και το 2021 ήταν 459.331.000 €. 

Ενισχύεται η βιολογική κτηνοτρο-
φία με επιπλέον πόρους 171 εκατ. 
ευρώ και η βιολογική αγροτική παρα-
γωγή με 70 εκατ. ευρώ .

Η Ελλάδα κατάφερε, με  προσω-
πική παρέμβαση του  Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, να διατηρήσει το ίδιο ποσό, 
19,3 δισ. ευρώ από την νέα ΚΑΠ για 
την επόμενη  προγραμματική περίο-
δο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
των ανατιμήσεων σε ζωοτροφές και 
λιπάσματα, αποτελεί προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση και αναζητούνται 
τρόποι επιπλέον ενίσχυσης αγροτών 
και κτηνοτρόφων, σε συνεννόηση με 
τους Ευρωπαίους εταίρους.    

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία, δυο κορυφαίων εξαγωγών 
δημητριακών, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά 
σιτηρά αλλά και τις ελληνικές εξα-
γωγές νωπών φρούτων και λαχα-
νικών;

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από 
τους 900.000 τόνους μαλακού σιτα-
ριού που είναι οι ανάγκες της Ελλάδας 
ετησίως, οι 250.000 τόνοι εισάγονται 

από Ρωσία και Ουκρανία. Η χώρα 
μας σε μαλακό σιτάρι παράγει μόνο 
το 10% των αναγκών της ωστόσο η 
εγχώρια αλευροβιομηχανία διαθέτει 
πρόσβαση σε εναλλακτικές αγορές. Σε 
σκληρό αλεύρι αντίθετα, δεν κάνουμε 
εισαγωγές καθώς υπάρχει επάρκεια 
παραγωγής. 

Θέλω να επαναλάβω και να δια-
βεβαιώσω, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
επισιτιστικής επάρκειας στη χώρα μας 
σε σιτηρά, καθώς υπάρχουν εναλλα-
κτικές πηγές με αγορές από χώρες της 
Ευρώπης και τις ΗΠΑ. 

Όσο για τον κλάδο των νωπών 
φρούτων και λαχανικών, οι ελληνικές 
εξαγωγές κινήθηκαν σε τροχιά ανόδου 
με αποτέλεσμα τις χρονιές 2020-2021 
να πετύχουμε εμπορικό πλεονέκτημα 
της τάξης περίπου του μισού δισεκα-
τομμυρίου ετησίως, όπως ανακοίνωσε 
ο κ. Γεωργαντάς 

Το ΥπΑΑΤ εγγυάται την ομαλή ροή 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, στηρίζει 
τους παραγωγούς, τα συλλογικά σχή-
ματα και το δίκτυο εμπορίας ειδικά στη 
δύσκολη συγκυρία που διανύουμε. 

Πρόσφατα υπογράψατε μνημόνιο 
συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρι-

σμού και την υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη 
για την προώθηση και ανάπτυξη του αλιευ-
τικού τουρισμού στη χώρα μας. Ποιες είναι 
οι δυνατότητες και οι προοπτικές αυτού του 
εγχειρήματος;

Ο αλιευτικός τουρισμός είναι μία ουσι-
αστική πρωτοβουλία που  ενισχύει το εισό-
δημα των αλιέων και προστατεύει τα ιχθυα-
ποθέματα. Το πρόγραμμα το έχει αγκαλιάσει 
όλο το πολιτικό φάσμα και όλη η Ελλάδα, 
οπότε έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε στις 
προσδοκίες.

Tο Μνημόνιο, ήταν αποτέλεσμα μιας γό-
νιμης συνεργασίας των δυο Υπουργείων για 
την οργάνωση της δράσης και προώθησής 
του μέσω καμπάνιας σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό.

Στο πλαίσιο προαγωγής των προδιαγε-
γραμμένων στόχων του Μνημονίου οι δυνα-
τότητες και προοπτικές αυτού του εγχειρή-
ματος είναι οι εξής:

*Ανάδειξη της Ελλάδας ως Διεθνούς 
προορισμού για τον αλιευτικό τουρισμό

*Ανάδειξη του αλιευτικού τουρισμού ως 
μια δυναμική εναλλακτική δραστηριότητα 
για τους αλιείς

*Ανάδειξη και προστασία των προστα-
τευόμενων οικοσυστημάτων

*Ανάδειξη της ελληνικής αλιείας ως βα-
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σικό συστατικό στοιχείο του εθνικού του-
ριστικού προϊόντος

*Προβολή της παραδοσιακής αλιείας
*Ενεργός συμμετοχή και κινητοποίη-

ση όλων των φορέων Δημόσιας Διοίκη-
σης με στόχο την ανάδειξη της ειδικής 
αυτής μορφής εναλλακτικού τουρισμού

*Απόκτηση γνώσης από όλους τους 
εμπλεκόμενους σχετικά με τον αλιευτικό 
τουρισμό. Ευαισθητοποίηση για την ανά-
γκη προστασίας του υδάτινου περιβάλ-
λοντος

*Καλλιέργεια και επίτευξη θετικής ει-
κόνας για τον αλιευτικό τουρισμό και τη 
συνολική προσφορά του στην τοπική, πε-
ριφερειακή και εθνική οικονομία.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, 
τελειώσαμε το πρώτο κεφάλαιο της προ-
ετοιμασίας και τώρα θέλουμε να δούμε 
άμεσα αποτελέσματα. Η πρώτη ημερίδα 
για την παρουσίαση του προγράμματος, 
που θα γίνει στις 31 Μαΐου στην Ερέτρια, 
θα είναι μια αρχική πρόκληση. Θέλουμε ο 
αλιευτικός τουρισμός θα ξεκινήσει πιλο-
τικά από την περιοχή της Εύβοιας καθώς 
ο Βόρειος και Νότιος Ευβοϊκός κόλπος 

κοινωνικής ομάδας με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και παροχές. 
Το κυβερνητικό έργο μας θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας, όπως 
ξεκαθάρισε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός. 

 Έντονη συζήτηση γίνεται για «κυβέρνηση συνεργασίας» 
μετά τις εθνικές εκλογές. Θεωρείτε πιθανό το σενάριο για συ-
γκυβέρνηση της ΝΔ με κάποιο από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης;

Σε περιόδους κρίσεων, όπως η υγειονομική και η ενεργειακή, 
η χώρα μας χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις με γρήγορα αντα-
νακλαστικά και αποτελεσματικές λύσεις. Η αυτοδυναμία είναι ένα 
μέσο για το σκοπό αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της τετραετί-
ας, θα διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση την εμπιστοσύνη του ελληνι-
κού λαού αξιώνοντας σταθερότητα. 

αποτελούν ιδανικά μέρη για τη δραστη-
ριότητα αυτή. Οι κάτοικοι της Β. Εύβοιας, 
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, έχουν 
ανάγκη από νέες προοπτικές. 

Η ακρίβεια φέρνει γκρίνια και συ-
νήθως τη δυσαρέσκεια των πολιτών 
την εισπράττει η εκάστοτε κυβέρνηση. 
Πιστεύετε ότι η ΝΔ θα αντέξει τη φθορά 
μέχρι τις εθνικές εκλογές;

Σε μια περίοδο έντονων πληθωριστι-
κών πιέσεων στην καθημερινή οικονομία, 
η κυβέρνηση κινείται οργανωμένα όσον 
αφορά στο κόστος στήριξης των νοικο-
κυριών και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί, 
ιδίως προς τους πιο ευάλωτους, μέχρι και 
το πέρας της ενεργειακής κρίσης.

Η εμπιστοσύνη του Ελληνικού λαού 
στην πολιτική της σταθερότητας και των 
μεταρρυθμίσεων, στην πολιτική που 
ασκεί η κυβέρνηση  αποτυπώνεται και 
στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO 
όπου η Νέα Δημοκρατία προηγείται πλέον 
του ΣΥΡΙΖΑ με 8,9% ενώ σε προηγούμενη 
έρευνα η διαφορά τους ήταν 8%.

Αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση 
στέκεται εμπράκτως στο πλευρό της κάθε 

συνέντευξη

Το ΥπΑΑΤ εγγυάται την ομαλή ροή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, στηρίζει τους 
παραγωγούς, τα συλλογικά σχήματα και το 
δίκτυο εμπορίας ειδικά στη δύσκολη συγκυρία 
που διανύουμε
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ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΝΙΡΟ 
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΊΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΖΊΤΖΊΚΩΣΤΑ «ΟΊ 
ΤΕΣΣΕΡΊΣ ΤΑΊΝΊΕΣ ΣΥΝΟΛΊΚΑ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΊ 
ΣΤΗΝ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΚΑΊ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΊΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΠΕΡΊ ΤΑ 60 ΕΚ. 
ΕΥΡΩ»

Ο «αέρας» του Χόλιγουντ εξακολουθεί να πνέ-
ει και μάλιστα χωρίς σταματημό στη Θεσσα-
λονίκη. ‘Ετσι, μετά τους Αντόνιο Μπαντέρας, 

Τζέισον Στέιθαν, ‘Αντι Γκαρσία, Μέγκαν Φοξ, ‘Ααρον 
‘Εκχαρτ και Νίνα Ντόμπρεβ, ήρθε η σειρά του Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο και πολλών άλλων αστέρων του κινημα-
τογράφου να …περπατήσουν και να γνωρίσουν την 
πόλη, εδώ όπου θα γυριστούν σκηνές από τη νέα 
ταινία δράσης «Tin Soldier».

Πέρα από τον Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρό-
μπερτ Ντε Νίρο, στο καστ της καινούργιας ταινίας βρί-
σκονται ο βραβευμένος με ‘Οσκαρ Τζέιμι Φοξ, ο Σκοτ Ίστ-
γουντ που θα υποδυθεί τον βασικό πρωταγωνιστή αλλά 
και ο Τζον Λεγκουιζάμο. Την σκηνοθεσία της ταινίας 
έχουν αναλάβει ο Μπραντ Φέρμαν του «Lincoln Lawyer» 
και ο Τζές Φουέρστ.

Παραγωγοί είναι οι Στήβεν Τσάσμαν και Κιθ Κάρβαλ 
από τις εταιρείες «Current Entertainment» και «Unified 
Pictures», οι οποίοι είχαν ήδη μία πρώτη συνάντηση με 
τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο 
Τζιτζικώστα, για τα γυρίσματα που θα διαρκέσουν κοντά 
στις 50 ημέρες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει -έως τώρα- γνωστά η 
νέα ταινία «Tin Soldier» αποτελεί την ακριβότερη, μέχρι 
στιγμής, παραγωγή, μετά το «Expendables 4», που γυ-
ρίζεται στη Βόρεια Ελλάδα (γυρίσματα θα γίνουν επίσης 
και σε περιοχές της Δράμας έως τις 25 Ιουλίου) με το 
συνολικό μπάτζετ να αγγίζει κοντά στα 40 εκατομμύρια 
δολάρια. 

Είναι η τέταρτη Χολιγουντιανή ταινία που λαμβάνει 
χώρα στην Κεντρική Μακεδονία μέσα σε διάστημα μόλις 
11 μηνών και όπως έχει αναφερθεί μέχρι το τέλος του 
χρόνου αναμένονται άλλες δύο. Το γεγονός αυτό δημι-
ουργεί κλίμα αισιοδοξίας και ευφορίας για νέες θέσεις 
εργασίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως το μέλλον του 
κινηματογράφου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης θα είναι ευοίωνο. 

«Έχουμε υπολογίσει ότι συμπεριλαμβανομένης και 
της ταινίας που γυρίζεται τώρα, οι τέσσερις ταινίες συ-
νολικά έχουν αφήσει στην οικονομία της Θεσσαλονίκης 

Ο μυθικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανήρτησε τη συγκεκριμένη φωτογραφία με δυο ΑμεΑ ηθοποιούς οι οποίοι και υποδύονται στην ταινία τους ανάπηρους πολέμου 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στη συνάντηση που είχε στην Περιφέρεια με τους παραγωγούς της ταινίας «Τin Soldier» Στήβεν Τσάσμαν 
(Steven Chasman) και Κιθ Κάρβαλ (Keith Kjarval) από τις εταιρείες «Current Entertainment» και «Unified Pictures».
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και της Κεντρικής Μακεδονίας περί τα 60 εκ. ευρώ. Εί-
ναι λοιπόν μια ανερχόμενη δύναμη ανάπτυξης για την 
Κεντρική Μακεδονία, ακριβώς όπως είχαμε οραματιστεί 
πριν από 3 χρόνια όταν και ανοίξαμε πρώτοι σε όλη την 
Ελλάδα το πρώτο film office», είπε χαρακτηριστικά ο πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τους δύο 
παραγωγούς.

Από την πλευρά του, ο Κιθ Κάρβαλ, ο οποίος δήλωσε 
ότι ο πατέρας του είναι από την Ισλανδία και η μητέρα του 
από την Ελλάδα, τόνισε ότι επιδίωξη της παραγωγής στην 
επόμενη ταινία που θα κάνει είναι η απασχόληση περισ-
σοτέρων ανθρώπων από την περιοχή στην παραγωγή και 
μάλιστα σε καλύτερες θέσεις.

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στη ΧΑΝΘ
Τα γυρίσματα της νέας ταινίας δράσης και φαντασίας 

«Tin Soldier» ξεκίνησαν ήδη εδώ και λίγα 24ωρα στη 
Θεσσαλονίκη και οι πρώτες κλακέτες έπεσαν στη ΧΑΝΘ. 
Τα φορτηγά της παραγωγής έχουν λάβει θέση σε κεντρι-
κά σημεία της πόλης, ενώ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μαζί με 
τους συμπρωταγωνιστές του κλήθηκαν να πάρουν μέρος 
σε σκηνές με δράση και οπτικά εφέ πυροβολισμών κι 
εκρήξεων.

Το 80% των γυρισμάτων θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, 
στο κέντρο, στο Φράγμα της Θέρμης, στο δήμο Χαλκηδό-
νας και στα στούντιο της Millenium Media στη Θέρμη και 
το άλλο 20% σε περιοχές της Δράμας.  

Πώς ξεκίνησαν όλα
Η αρχή της κινηματογραφικής προσπάθειας έγινε τον 

Ιούλιο του 2021 με την παραγωγή του «The Enforcer» 
με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας. Αμέτρητες γω-

νιές της Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν σε Μαϊάμι, με τους 
τεράστιους φοίνικες, τα αμερικανικά αυτοκίνητα και την 
αστερόεσσα σημαία να κάνουν την εμφάνισή τους σε κε-
ντρικούς δρόμους όπως η Εθνικής Αμύνης. 

‘Ηταν η πρώτη φορά που οι κάτοικοι της πόλης πή-
ραν έντονη «μυρωδιά» από γυρίσματα Χολιγουντιανής 
ταινίας και σε κάθε σκηνή συγκεντρώνονταν ένα μεγάλο 
πλήθος -πολλές φορές σε μπαλκόνια και ταράτσες- για 
να παρακολουθήσουν τον τρόπο λειτουργίας του μαγι-
κού χώρου του κινηματογράφου. 

Αμέσως μετά -τον περασμένο Νοέμβριο- ακολούθη-
σαν οι «Expendables 4» (Αναλώσιμοι 4) όπου τα περισ-
σότερα γυρίσματα έγιναν στα δύο στούντιο στην ανατο-
λική και δυτική πλευρά της πόλης εκεί όπου μισθώθηκε 
ένας βιομηχανικός χώρος. Τι κι αν έλειπε ο μεγάλος σταρ 
Σιλβέστερ Σταλόνε; Ο Τζέισον Στάθαμ και οι συμπρωτα-
γωνιστές του κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.  

Η τελευταία ταινία που ολοκληρώθηκε στις αρχές 
Μαΐου ήταν το κατασκοπικό θρίλερ «The Bricklayer». Για 
τις ανάγκες των γυρισμάτων έκλεισαν αρκετοί δρόμοι και 
χρησιμοποιήθηκαν πολλά κεντρικά σημεία όπως  ‘Ανω 
Πόλη, η Πλατεία Αριστοτέλους, το Μέγαρο Μουσικής, το 
Μετρό όπου οι θεατές σε όλο τον κόσμο θα έχουν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν γωνιές της Θεσσαλονίκης 
ως μέρος της πλοκής και της δράσης.
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Τι αναμένουμε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
τον επόμενο μήνα;

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ 

Τ Σ Α Ϊ Λ Α Σ *

Στην προγραμματισμένη Σύνοδο Κο-
ρυφής της Μαδρίτης τον Ιούνιο του 2022, 
το ΝΑΤΟ θα υιοθετήσει μια νέα Στρατηγική 
Αντίληψη που θα καθοδηγεί τη μελλοντική 
πολιτική και στρατιωτική ανάπτυξη της συμ-
μαχίας, η οποία εκτιμάται ότι βρίσκεται  στο 
σωστό σημείο εκκίνησης για μια νέα στρατη-
γική διαχείρισης του νέου διαμορφούμενου 
περιβάλλοντος. Προηγήθηκε η υιοθέτηση 
της Στρατηγικής Πυξίδας της ΕΕ, η οποία δεν 
άφησε καμία αμφιβολία για την ανάγκη να 
εκτελέσει η Ευρώπη ένα “σημαντικό άλμα 
προς τα εμπρός” ως παράγοντας ασφαλείας. 

Εν τω μεταξύ, το ΝΑΤΟ βρίσκεται αναμφι-
σβήτητα στην πιο σημαντική καμπή της με-
ταψυχροπολεμικής ιστορίας του. Αυτός είναι 
ο κύριος λόγος που πρέπει να προσαρμό-
σει όχι μόνο τη στρατιωτική του ετοιμότητα 
αλλά και την προσέγγισή του στις μη στρα-
τιωτικές προκλήσεις που θέτουν αυταρχικά 
καθεστώτα στην ανθεκτικότητα και τη συ-
νοχή του. Ως παράδειγμα, για να προωθήσει 
τα γεωπολιτικά της συμφέροντα η Τουρκία, 
εκμεταλλεύεται το άνοιγμα προς τους νέους 
συμμάχους του ΝΑΤΟ και τις διαφορές μετα-
ξύ τους με την Ρωσία. Το ΝΑΤΟ πρέπει να εί-
ναι αποφασιστικό απέναντι στις προκλήσεις 
που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την 
ενότητά του. 

Όμως τι σημαίνει ο Νεοθωμανισμός που 
διατρανώνει το αυταρχικό καθεστώς της 
Τουρκίας για την ανάπτυξη μιας αμυντικής 
πολιτικής της ΕΕ, για τη συνεργασία του 
ΝΑΤΟ και την εταιρική σχέση με τις γειτονι-
κές χώρες της Ευρωπαϊκής ηπείρου, όπως η 
Ελλάδα και η Κύπρος;

Ο κόσμος όπως έχει αλλάξει, απεικονίζει 
μια περίπλοκη, κατακερματισμένη και σκο-
τεινή εικόνα του τοπίου ασφάλειας της Ευ-
ρώπης. Διαφαίνονται καταστάσεις αποστα-
θεροποίησης, από τον πόλεμο στα σύνορά 
μας και τις φυσικές καταστροφές μέχρι την 
τρομοκρατία και τις συγκρούσεις στον κυ-
βερνοχώρο. Η απρόκλητη εισβολή της Ρω-

σίας στην Ουκρανία, αλλά και οι επιθε-
τική στάση της Τουρκίας όχι μόνο κατά 
του Ελληνισμού αλλά και κατά της ΕΕ, 
συνιστούν μια γεωπολιτική αφύπνιση.

Η Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ μπο-
ρεί να υπερασπιστεί την «ευρωπαϊκή 
τάξη ασφαλείας»;

Όπως διαμορφώνει την πρώτη 
κοινή αξιολόγηση απειλών μεταξύ 
των κρατών μελών, είναι ένα σημαντι-

κό βήμα προς μια κοινή στρατηγική κουλ-
τούρα. Επίσης ο ρόλος της ΕΕ ως παρόχου 
ασφάλειας και στην οικοδόμηση συλλογι-
κής ανθεκτικότητας (π.χ. έναντι υβριδικών 
απειλών, παραπληροφόρησης  κυβερνοεπι-
θέσεων) αναγνωρίζεται έντονα. Όμως, στην 
πράξη, υπάρχει μεγάλη αποσύνδεση μεταξύ 
των απειλών που εντοπίστηκαν και των επι-
χειρησιακών μέσων που προτείνονται. Αυτό 
που σε ειρηνικούς καιρούς θα θεωρείτο μια 
γενναία προσπάθεια για την προώθηση της 
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) αναπόφευκτα αποτυγχάνει τώρα.

Ποιες είναι οι αδυναμίες που δημιουρ-
γούν αυτόν τον σκεπτικισμό; 

Πρώτον δεν εξετάζονται θέματα όπως, 
η ενέργεια, τα τρόφιμα, η τεχνολογία, και 
ο τρόπος διασφάλισης πόρων όταν αντιμε-
τωπίζουμε έλλειψη. Δεύτερον, δεν εστιάζει 
επαρκώς στη γεωγραφία, όπως τα θαλάσσια 
πεδία της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασ-
σας, του Αιγαίου και της Μεσογείου. Τρίτον, 
το στρατιωτικό επίπεδο φιλοδοξίας της ΕΕ 
είναι πολύ μπερδεμένο. Τι θα συμβεί στην 
περίπτωση που θα δεχτεί επίθεση η Ελλάδα 
από την Τουρκία; Το διοργανικό πλαίσιο δια-
χείρισης κρίσεων της ΕΕ, η Ολοκληρωμένη 
Πολιτική Αντιμετώπιση Κρίσεων, που τόσο 
σοβαρά απέτυχε να προβλέψει και να προ-
ετοιμαστεί για την εκκένωση της Καμπούλ ή 
της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων 
στην Ουκρανία δεν έχει αναθεωρηθεί. Οπότε 
θεσμικά, η ΕΕ χρειάζεται άμεσα ένα Συμβού-
λιο Ασφαλείας.

Το οξύ ερώτημα που πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί είναι: πώς μπορεί η ΕΕ να ενισχύ-

σει τη συμβολή της στην ασφάλεια σε όλο 
τον Ευρωπαϊκό χώρο και να συμβάλει στην 
υπεράσπιση της Ένωσης και των εταίρων 
της από την απειλή των ρεβιζιονιστών; Κατά 
την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, η 
ΕΕ πρέπει να δώσει νέα ουσία στη συμπλη-
ρωματική δυνατότητα μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ. Τώρα που το ΝΑΤΟ επικεντρώνεται 
έντονα στη βασική λειτουργία της άμυνας, 
είναι σαφέστερο από ποτέ ότι η άμυνα της ΕΕ 
πρέπει πράγματι να είναι συμπληρωματική 
προς το ΝΑΤΟ.

Συμπεράσματα
Τώρα που πολλά κράτη μέλη αρχίζουν 

επιτέλους να σοβαρεύονται όσον αφορά την 
ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων τους, 
υπάρχει αυξημένη ανάγκη συντονισμού και 
συνεργασίας προκειμένου να μειωθεί ο κα-
τακερματισμός των ευρωπαϊκών δυνατοτή-
των και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
των αμυντικών δαπανών. Απαιτείται μεγα-
λύτερη συνέργεια μεταξύ των διαδικασιών 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το ΝΑΤΟ παραμένει το πρωταρχικό πλαίσιο 
για τον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό πολλών 
κρατών μελών. 

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει 
την πολιτική της στον τομέα της κυβερνο-
άμυνας, η οποία αποτελεί επίσης μείζονα 
προτεραιότητα στη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ. Η 
ΕΕ πρέπει όμως να ενισχύσει περαιτέρω την 
ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε κακό-
βουλη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο. 

Τέλος, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κά-
νει την ΕΕ να υιοθετήσει εν μία νυκτί μια νέα, 
τολμηρή προσέγγιση για να βοηθήσει τους 
ανατολικούς εταίρους της να υπερασπιστούν 
τον εαυτό τους. Η κινητοποίηση του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Ειρήνης για την ενίσχυ-
ση του ουκρανικού στρατού αποτελεί εξέχον 
παράδειγμα στον τομέα της άμυνας της ΕΕ. 
Τώρα θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότη-
τα η περαιτέρω επέκταση της στήριξης της 
ΕΕ στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτή-
των και της ανθεκτικότητας των ευρωπαίων 
εταίρων της.

*Ο ναύαρχος ε.α. Δημήτριος Τσαϊλάς 
δίδαξε επί σειρά ετών στις έδρες Επιχειρη-
σιακής Σχεδιάσεως καθώς και της Στρατη-
γικής και Ασφάλειας, σε ανώτερους Αξιω-
ματικούς στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή 
Πολέμου, είναι μέλος και ερευνητής του 
Ινστιτούτου για την Εθνική και Διεθνή 
Ασφάλεια.

OPINION

Η ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΕ, ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 
ΜΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΦΥΠΝΙΣΗ.
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Οι αστυνομικοί του τμήματος 
αναζητήσεων της ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης το πρωί της 

Τετάρτης οδηγούσαν για τρίτη φορά 
μέσα σε μία εβδομάδα, έναν 30χρονο 
στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Είχε 
συλληφθεί αρχικά καθώς εκκρεμούσε σε 
βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
για εμπόριο ναρκωτικών στη Γερμανία, 
στη συνέχεια επειδή σε ένα από τα σπίτια 
όπου έμενε βρέθηκε ένα συσκευαστήριο 
και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 
κυρίως κοκαΐνης, ενώ την Τετάρτη οδη-
γήθηκε πάλι στον εισαγγελέα καθώς στο 
σπίτι του έφτασε με το ταχυδρομείο ένα 
πλαστό διαβατήριο. Αυτό θα του διασφά-
λιζε την ελευθερία του, όμως ήταν αργά.  

Ο 30χρονος είχε μπει τις τελευταίες ημέ-
ρες στο «στόχαστρο» των αστυνομικών της 
ασφάλειας. Πληροφορίες για τις κινήσεις 
του, οδήγησαν γρήγορα στα ίχνη του παρ’ 
ότι κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο που είχε 
στοιχεία άλλου προσώπου. Στο αεροδρόμιο, 
όπου είχε μεταβεί για να παραλάβει τον πα-
τέρα του που έφτανε από τη Γερμανία, ακι-
νητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του 
είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα, καθώς 
οι τελωνειακές αρχές της Γερμανίας είχαν 

βρει 4,5 κιλά μαριχουάνας, 1 κιλό χαπιών 
έκσταση, 150 γραμμάρια κοκαΐνη και 900 
γραμμάρια αμφεταμίνη. Κατηγορήθηκαν 
δύο άτομα ότι αγόρασαν και μετέφεραν τα 
ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις γερμανικές 
αρχές ο 30χρονος ήταν αυτός που είχε προ-
σλάβει τους συγκεκριμένους με την εντολή 
της αγοράς και της μεταφοράς των ναρκω-
τικών.  

Οι διωκτικές αρχές θεώρησαν πως πίσω 
από τη σύλληψη του 30χρονου βρίσκεται 
ένα καλοστημένο κύκλωμα διακίνησης 
ποσοτήτων ναρκωτικών σε ντίλερς που κι-
νούνται στα όρια του χονδρεμπορίου. Παρ’ 
ότι τον οδήγησαν άμεσα στην Εισαγγελία 
Εφετών Θεσσαλονίκης για την ενεργοποίη-
ση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
η έρευνα συνεχίστηκε, καθώς εκτιμήθηκε 
πως το τελευταίο διάστημα είχε δραστηρι-
οποιηθεί στην Ελλάδα.  

 
Το σπίτι με την κοκαΐνη  
Ο εντοπισμός ενός σπιτιού στο οποίο 

έμενε με την 26χρονη σύντροφό του, που 
κατάγεται από την Τουρκία, έβγαλε «λαυ-
ράκι» για τους αστυνομικούς του τμήματος 
αναζητήσεων, ενώ επιβεβαίωσε τις υποψίες 
ότι πρόκειται για έναν ντίλερ που διακινεί 

μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Στην κα-
τοχή του βρέθηκε ένα «τούβλο» βάρους 
σχεδόν ενός κιλού κοκαΐνης. Εκτιμάται ότι 
πρόκειται για βασικό ντίλερ ναρκωτικών 
που «έσπαζε» τις ποσότητες σε μικρότερες, 
τις νόθευε και τις πουλούσε σε άλλους ντί-
λερς στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη 
βόρεια Ελλάδα.  

«Ποιος έχει στα χέρια του «τούβλο» 
κοκαΐνης, αν δεν έχει άμεση σχέση με το 
κύκλωμα», διερωτήθηκε μιλώντας στην 
Karfitsa έμπειρος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. 
με θητεία στα ναρκωτικά. Υπολογίζεται ότι 
αυτή η ποσότητα με τις προσμίξεις μπο-
ρούν να φέρουν κέρδη μέχρι και 200.000 
ευρώ. Φαίνεται πως ο 30χρονος στο σπί-
τι όπου βρέθηκαν η κοκαΐνη, μαζί με 1,3 
κιλό χασίς, είχε 1 κιλό και 169 γραμμάρια 
άγνωστης κρυσταλλικής ουσίας, δείγμα της 
οποίας στάλθηκε στο Χημείο και πιστεύεται 
πως θα χρησιμοποιούταν για την πρόσμιξη 
της κοκαΐνης. Βρέθηκε ακόμη μία συσκευή 
αεροστεγούς σφραγίσματος τροφίμων και 
δέματα που είχαν ετοιμαστεί για παράδοση.  

Η τρίτη (τυπική καθώς ήταν κρατού-
μενος) σύλληψη του 30χρονου, το πρωί 
της Τρίτης, προήλθε από το στοιχείο που 
«έδεσε» τις αστυνομικές για το σχέδιο που 
είχε καταστρώσει για να συνεχίσει τη δρά-
ση του. Το πρωί έφτασε στη διεύθυνσή του 
ένα δέμα, μέσα στο οποίο περιείχε ένα δι-
αβατήριο που εμφανιζόταν να έχουν εκδώ-
σει οι γερμανικές αρχές. Είχε άλλα στοιχεία 
και τη δική του φωτογραφία. Προφανώς ο 
30χρονος είτε σχεδίαζε να κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα σαν… Γερμανός, είτε γνωρίζοντας 
ότι αναζητείται να μεταβεί με το πλαστό 
διαβατήριο σε άλλη χώρα, προκειμένου να 
εξαφανιστεί.  

Ήδη οι διωκτικές αρχές της Θεσσαλο-
νίκης ξεκίνησαν έρευνα αρχικά για τη σύν-
δεση του 30χρονου με την Τουρκία και το 
ενδεχόμενο ακόμη και η κοκαΐνη που βρέ-
θηκε στο σπίτι του να προήλθε από εκεί. 
Παράλληλα εξετάζεται, σε συνεργασία με 
τις γερμανικές αρχές, η σύνδεσή του με 
άλλους ντίλερ ναρκωτικών στη βόρεια Ευ-
ρώπη και κυρίως στη Γερμανία. Το βέβαιο 
είναι ότι μετά τις συλλήψεις του, τόσο για 
τα ναρκωτικά όσο και για το διαβατήριο, η 
διαδικασία παράδοσής του στις γερμανικές 
αρχές αναμένεται να καθυστερήσει. Σε τέ-
τοιες περιπτώσεις προέχει η ολοκλήρωση 
των δικαστικών διαδικασιών στην Ελλάδα 
και στη συνέχεια η παράδοσή του στη χώρα 
που τον αναζητεί, αν και σε τέτοιες περιπτώ-
σεις λόγω της εθνικότητάς του υπάρχει και 
το ενδεχόμενο να δικαστεί εδώ και για όσα 
κατηγορείται ότι έκανε στη Γερμανία.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο ντίλερ της κοκαΐνης, το διαβατήριο 
και οι «δουλειές» στη Γερμανία 

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 

30ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ 
ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ 



10 28.05.2022

Ο 42χρονος ειδικευόμενος 
αγγειοχειρουργός συνοδεύεται 
στο εδώλιο της αίθουσας του 

Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονί-
κης, χωρίς να γυρίσει το βλέμμα του στην 
αίθουσα. Ακούγεται από το ακροατήριο η 
φωνή «δολοφόνε», όμως το πρόσωπό 
του δείχνει παγερά αδιάφορο. «Λυπάμαι 
πάρα πολύ για το τραγικό ιατρικό λά-
θος», μετέφερε στην πρώτη θέση του, 
προκαλώντας την αντίδραση στο ακροα-
τήριο.  

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πα-
νελλήνιο πριν πέντε χρόνια επανήρθε τη 
Δευτέρα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο 
42χρονος ειδικευόμενος αγγειοχειρουρ-
γός δικάζεται για τον θάνατο της 36χρονης 
Ντιάνας, της μεσίτριας που είχε πάει στο Ιπ-
ποκράτειο νοσοκομείο για να αφαιρεθούν οι 
κιρσοί από το πόδι της, όμως εξαφανίστηκε. 
Βρέθηκε νεκρή, οκτώ ημέρες αργότερα σε 
χαράδρα της Χαλκιδικής, όπου την πέταξε 
ο αγγειοχειρουργός.  Στην πρώτη δίκη, το 
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον έκρινε ένο-
χο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο 
δια παραλείψεως και του επέβαλε ισόβια 
κάθειρξη και επιπλέον δύο χρόνια φυλάκι-
ση για την περιύβριση νεκρού.  

Στην αίθουσα του δικαστηρίου η «γραμ-
μή» του 42χρονου αναμένεται να κινηθεί 
γύρω από το «ιατρικό λάθος». Προσπερ-
νώντας το γεγονός ότι οδήγησε τη γυναίκα 
σε έναν εγκαταλειμμένο χώρο του νοσοκο-
μείου, χωρίς καμία αποστείρωση, ότι της 
χορήγησε επικίνδυνα αναισθητικά χωρίς 
την παρουσία αναισθησιολόγου και ότι δεν 
ειδοποίησε κανέναν όταν διαπίστωσε πως 
δεν ανακτά τις αισθήσεις της, θα υποστηρί-
ξει πως έκανε λάθος στην αντιμετώπιση. Γι’ 
αυτό και στην πρώτη θέση που διατύπωσε 
έκανε λόγο για «τραγικό ιατρικό λάθος». 

Ήδη η πρόθεση αυτή έχει προκαλέσει 
την έντονη αντίδραση της υπεράσπισης. 
«Ποιο ιατρικό λάθος» απάντησε η μία συ-
νήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Κική 
Πακιρτζόγλου. Άλλωστε στην πρώτη δίκη 
άλλοι γιατροί που είχαν «παρελάσει» από 
την αίθουσα του Κακουργιοδικείου, μιλού-
σαν για εγκληματικές ενέργειες του ειδι-
κευόμενου αγγειοχειρουργού. «Δεν άρχισε 
καλά η διαδικασία, αρνήθηκε τις κατηγο-
ρίες, έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στην 
ιατρική», διαπίστωσε ο έτερος εκ των συνη-
γόρων υποστήριξης της κατηγορίας Κώστας 
Παρηγόρης. Η πλευρά του 42χρονου θα 
επιμείνει όμως σε αυτό.  

 
Το GPS και το πλυντήριο 
Η άτυχη 36χρονη είχε επισκεφτεί το 

Ιπποκράτειο, ύστερα από συνεννόηση με 
τον κατηγορούμενο για ν’ αφαιρέσει τους 
κιρσούς από το πόδι της. Όπως μετέφερε 
η μητέρα της στο δικαστήριο είχε πει ότι η 
επέμβαση δεν θα διαρκούσε περισσότερο 
από πέντε λεπτά. «Δεν χρειάζεται ούτε νάρ-
κωση», έλεγε στο οικογενειακό της περι-
βάλλον». Παρ’ ότι σύζυγος, μητέρα και τρία 
ανήλικα παιδιά την περίμεναν, δεν εμφανί-
στηκε ποτέ. Και όταν άρχισαν να ψάχνουν 
στο νοσοκομείο ο αγγειοχειρουργός αρνή-
θηκε ότι ήξερε για την κατάληξή της. Ήταν 
εκεί κι έφυγε χωρίς να υποβληθεί στην 
επέμβαση, είχε πει. Μάλιστα κατηγορήθηκε 
ότι μεθόδευσε μέχρι και στέλνοντας μήνυμα 
που απευθυνόταν στην ίδια, για να δημιουρ-
γήσει άλλοθι.  

Οι αστυνομικοί της δίωξης ανθρωπο-
κτονιών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης χρει-
άστηκε οκτώ ημέρες να λύσουν το μυστή-
ριο. Βρήκαν νεκρή και σε σήψη την άτυχη 
36χρονη σε μία χαράδρα σε δασώδη περι-
οχή της Χαλκιδικής. Εκεί είχε μεταφερθεί 
νεκρή, όπως δέχτηκε το πρωτόδικο δικα-
στήριο. Το Κακουργιοδικείο, είχε καταλή-
ξει πως ο ειδικευόμενος γιατρός δεν έκανε 
τις κινήσεις που επιβαλλόταν για να σώσει 
την 36χρονη μετά την αναισθησία που την 
υπέβαλε, με συνέπεια να χάσει τη ζωή της 
από καρδιακή ανακοπή, λόγω των αναι-
σθητικών. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν 
όλες τις διαδρομές που έκανε εκείνες τις 
ημέρες ο 42χρονος. Πήραν το κινητό του 
και διαπίστωσαν ότι είχε ενεργοποιημένη 
την εφαρμογή για τη θέση του στον χάρτη 
και βρήκαν ότι κατευθύνθηκε στη Χαλκιδι-
κή. Και δεν ήταν μόνον αυτό. Διαπίστωσαν 
ότι μετά το συγκεκριμένο ταξίδι, που έγινε 
εκείνη τη νύχτα της εξαφάνισης, επέστρεψε 
και κατευθύνθηκε σε ένα πλυντήριο αυτοκι-
νήτων, όπου έπλυνε το όχημά του.  

Και δεν έφτανε μόνον αυτό. Εκτός της 
επίμονης άρνησής του να δείξει πού βρίσκε-
ται η 36χρονη, έφτασε σε σημείο να αφήσει 
υπονοούμενα για τον ίδιο τον σύζυγό της 
ότι εμπλέκεται στη δολοφονία. Η αποκά-
λυψη του νεκρού της σώματος, τμήμα του 
οποίου είχε κατασπαραχθεί από σκυλιά και 
άγρια ζώα, άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι 
του μυστηρίου και ο ειδικευόμενος αγγειο-
χειρουργός κατέληξε στις φυλακές.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι θέλει από το Κακουργιοδικείο 
ο αγγειοχειρουργός 

 ΑΡΧΙΣΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 

ΤΗΣ 36ΧΡΟΝΗΣ 
ΜΕΣΙΤΡΙΑΣ. ΜΕΤΑ 

ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ Ο 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 
ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΕ ΣΕ ΜΙΑ 

ΧΑΡΑΔΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ 
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«Κάθε χρόνο προσδοκούμε ότι το Φε-
στιβάλ μας θα γίνεται  όλο και  καλύτερο», 
τονίζει η Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Άννα 
Μυκωνίου αναλύοντας πτυχές του Φεστιβάλ 
Επταπυργίου που θα πραγματοποιηθεί και 
φέτος από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλί-
ου, στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων η κα 
Μυκωνίου επισημαίνει ότι μακροπρόθεσμα 
στόχος είναι το Φεστιβάλ να γίνει πόλος έλ-
ξης πολιτιστικού τουρισμού, κατατάσσοντας 
την Θεσσαλονίκη αλλά και γενικά την Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από απλό 
«πέρασμα» σε «προορισμό». 

Το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο και 
προσεγμένο. Μετά από ποιες διαδικασίες 
επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες παραστά-
σεις;

 Το Φεστιβάλ Επταπυργίου ξεκίνησε το 
2019, ως ο νέος, μεγάλος πολιτιστικός θε-
σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Οι παραστάσεις δεν επιλέγονται αλλά 
στήνονται καλλιτεχνικά από εμάς, από το Α 
ως το Ω. Από το αρχικό concept ως την επι-
λογή καλλιτεχνών. Ο καλλιτεχνικός μας προ-
σανατολισμός στοχεύει ώστε  το φεστιβάλ 
αυτό να συμβαδίσει με τα ανάλογα μεγάλα 
φεστιβάλ του εξωτερικού, φιλοξενώντας δι-

εθνώς αναγνωρισμένα έργα ρεπερτορίου σε 
παραγωγές αξιώσεων. Δεύτερον η συνάφεια 
που θα έπρεπε να έχουν οι εκδηλώσεις αυ-
τές, αισθητική και καλλιτεχνική, με το ίδιο το 
μνημείο, απαίτηση που υπαγορεύει  ο τόσο 
πολύ συναισθηματικά φορτισμένος  χώρος. 
Τέλος, σημαντικό ρόλο στο φάσμα των εκδη-
λώσεών μας παίζει η ιδέα να ενώσουμε τους 
μεγαλύτερους φορείς πολιτισμού της πόλης 
και να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ ευρύ, που να 
καλύπτει μια μεγάλη μερίδα του κοινού, με 
διαφορετικού είδους και ύφους εκδηλώσεις.

Ποιο ξεχωριστό αποτύπωμα θα αφή-
σει φέτος το Φεστιβάλ στον πολιτισμό της 
Θεσσαλονίκης;

 Ένα ξεχωριστό Φεστιβάλ, με 7 μεγάλες 
παραγωγές σε ένα μνημείο απαράμιλλης  
ομορφιάς. Ένας συνδυασμός που είναι ελκυ-
στικός από μόνος του.  Από το Gala Όπερας με 
τον διεθνούς φήμης Ραμόν Βάργκας, ως την 
βραδιά με τον αγαπημένο Διονύση Σαββό-
πουλο και την βραδιά ποίησης με τον Αλκί-
νοο Ιωαννίδη είναι καλλιτεχνικές προτάσεις 
που η κάθε μια έχει τη δική της στόχευση και 
το δικό της κοινό. Είμαστε σίγουροι ότι θα τις 
αγκαλιάσει ο κόσμος.

Στηρίζετε ντόπιους καλλιτέχνες. Με 
ποιον τρόπο συμβάλει στην αύξηση θέσε-

ων εργασίας γενικότερα το Φεστιβάλ;
 Το Φεστιβάλ Επταπυργίου θα συγκε-

ντρώσει πάνω από 350 καλλιτέχνες, το 93% 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας. Εστιάζουμε στην εγχώρια καλλιτεχνική  
παραγωγή για να αναδείξουμε τους καλλι-
τέχνες που διαθέτουμε, δίνοντας τους την 
ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους. Για 
να πετύχουμε όμως ένα άρτιο καλλιτεχνικό  
προϊόν δεν απαιτείται μόνο το ταλέντο αυτών 
που είναι πάνω στη σκηνή. Απαιτείται πολύ-
μηνη εντατική και συντονισμένη εργασία από 
ένα μεγαλύτερο σύνολο ανθρώπων που, θε-
ωρητικά έχουν αφανή ρόλο, αλλά όχι λιγό-
τερο σημαντικό.  Είναι οι τεχνικοί μας, όλων 
των ειδικοτήτων, για να στηθούν  οι υποδο-
μές μας:  κερκίδες, ήχος, φως, καμαρίνια, 
stage. Είναι επίσης  οι γραφίστες μας, οι επι-
κοινωνιολόγοι, ακόμα και οι αφισοκολλητές, 
οι ταξιθέτες, οι μεταφορείς, οι φροντιστές κα-
θαριότητας όλοι αυτοί που δουλεύουν υπο-
βοηθητικά στο Φεστιβάλ συμβάλλοντας στο 
άρτιο αποτέλεσμα που επιδιώκουμε.

Στην παράσταση «Καταραμένοι ποιη-
τές Από τον Μπωντλαίρ στον Καρυωτάκη» 
υπογράφετε τα κείμενα και την λογοτεχνι-
κή μελέτη. Γιατί επιλέξατε να επικεντρω-
θείτε  στους συγκεκριμένους ποιητές;

Δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, δύο 
ατμοσφαιρικές βραδιές που τις υπογράφει 
σκηνοθετικά ο Θανάσης Κολαλάς, καλλιτε-
χνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Επταπυργί-
ου.  Δύο βραδιές   που θα απογειωθούν από 
τις ερμηνείες του Αλκίνοου Ιωαννίδη και τις 
αφηγήσεις του Οδυσσέα Παπασπηλιόπου-
λου.

Η επιλογή του θέματος έγινε σε μια στιγ-
μή. Πάντα ασκούσαν μεγάλη γοητεία πάνω 
μου αυτοί οι σκοτεινοί, ασυμβίβαστοι, περι-
θωριακοί ποιητές: ο Μπωντλαίρ, ο Ρεμπώ, ο 
Βερλαίν, ο Πόε, ο Καρυωτάκης, ο Λαπαθιώ-
της, η Πολυδούρη:  Αυτά τα  ακατέργαστα 
«διαμάντια» που συνηθίζουμε να αποκα-
λούμε «καταραμένους ποιητές» με την γο-
ητευτική και σκοτεινή ποίηση αλλά και την 
πολύπαθη ζωή. 

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, η Nalyssa 
Greenκαι η Μέλα Γεροφώτη θα ερμηνεύ-
σουν 20 μελοποιημένα ποιήματα μεγάλων 
συνθετών ενώ θα παρεμβάλλονται  κείμενα 
που θα φωτίσουν τη ζωή και το έργο τους, 
αλλά και απαγγελίες ποιημάτων τους. Η ίδια 
η ποίηση θα μας συντροφεύσει στα σκοτει-
νά μονοπάτια τους. Θα αφουγκραστούμε τις 
σιωπές τους, θα μοιραστούμε τα σκοτάδια 
τους,  θα προσπαθήσουμε  να κατανοήσου-
με γιατί τόσος  πόνος  στην τέχνη τους  και 
ίσως... να αποκωδικοποιήσουμε την «κατά-
ρα» τους. 

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Άννα Μυκωνίου: 
Στόχος μας το Φεστιβάλ Επταπυργίου να γίνει 

πόλος έλξης πολιτιστικού τουρισμού

«ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 
ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΟΤΙ 

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΣ 
ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΟΛΟ 
ΚΑΙ  ΚΑΛΥΤΕΡΟ»
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Πέντε γαλάζιες σημαίες απέσπα-
σε φέτος ο Δήμος Θερμαϊκού, 
η περιοχή που κάθε καλοκαίρι 

γίνεται η πιο γρήγορη διέξοδος για μια 
δροσερή βουτιά για τους Θεσσαλονικείς. 
Οι παραλίες αυτές είναι οι Αγ. Τριάδα/
ΠΙΚΠΑ, Μηχανιώνα-Τουρμπαλί, Νέοι 
Επιβάτες, Περαία-Κοχύλι, Περαία-Πλατεία 
Μνήμης. Εκτός έμεινε ο Ποταμός όμως 
η Αναστασία Κασάπη, Γενική Γραμματέας 
του Δήμου Θερμαϊκού και Γεωλόγος – 
Περιβαλλοντολόγος εξηγεί αναλυτικά 
τον λόγο που έγινε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Κασάπη επιση-
μαίνει ότι «ο Δήμος Θερμαϊκού συμμετέχει 
σταθερά στο Διεθνές πρόγραμμα βράβευ-
σης ‘’Γαλάζια Σημαία’’. Αυτό αποτελεί κρι-
τήριο όταν κάποιος από την άλλη άκρη του 
κόσμου επιλέγει τις διακοπές του επιθυμώ-
ντας το μέρος που θα επισκεφθεί να έχει μια 
πρότυπη παραλία. Οφείλουμε να φανούμε 
αντάξιοι». Από την άλλη όπως σημειώνει η 
πιστοποίηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Η 
ακτή εξετάζεται σε 33 κριτήρια, όπως είναι 
τα εξαιρετικά νερά κολύμβησης, η πρό-
σβαση ΑΜΕΑ,  η ναυαγοσωστική κάλυψη, 
η καθαριότητα και ανακύκλωση, οι χημικές 
τουαλέτες, το νερό για τις ντουζιέρες, οι 

ενημερωτικές πινακίδες που είναι γνωστά 
στον κόσμο και κάποια πιο εξειδικευμένα  
κριτήρια. Όμως για να πάρουμε το σήμα 
πρέπει να είμαστε άριστοι και στα 33 από 
αυτά», υπογραμμίζει.

Όσον αφορά την περίπτωση του Ποτα-
μού είναι λίγο πιο ειδική από ότι φαίνεται 
στον κόσμο, αναφέρει η κα Κασάπη και 
συμπληρώνει λέγοντας ότι «για τον Ποτα-
μό δεν έχουμε αιτηθεί. Οπότε και δεν την 
χάσαμε. 1 από τα 33 κριτήρια ζητάει Σχέδιο 
Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιο-
χής αν η ακτή βρίσκεται κοντά σε αυτήν. Η 
ακτή του Ποταμού φιλοξενεί α. Ζώνη Ειδι-
κής Προστασίας ‘’Λιμνοθάλασσα Επανομής’’ 
(GR1220011), β. Ειδική Ζώνη Διατήρησης 
‘’Λιμνοθάλασσα Επανομής και Θαλάσσια 
Παράκτια Ζώνη’’ (GR 1220012) και γ. κατα-
φύγιο άγριας ζωής (ΚΑΖ), προστατευόμενες 
περιοχές του δικτύου NATURA2000 χωρίς 
σχέδιο διαχείρισης τα τελευταία 20 χρόνια.

Αδράξαμε λοιπόν την ευκαιρία, καθώς 
ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα και ιδιοκτη-
σία στο σύνολο της έκτασης και συνεργα-
στήκαμε μέσω της ΠΚΜ με τους λοιπούς 
εμπλεκόμενους φορείς. Σύντομα θα έχετε 
στα χέρια σας  την Κοινή Χάρτα – Σχέδιο Δι-
αχείρισης της έκτασης». Προσθέτει, δε, ότι 

το μοναδικό τοπίο και τα εξαιρετικά νερά 
του Ποταμού είναι ένα δεδομένο αδιαμφι-
σβήτητο. «Απόδειξη είναι η προτίμηση του 
κόσμου», δηλώνει.

Ένας διαχρονικά καλός προορισμός
Οι καθαρές ακτές με εξαιρετικές θάλασ-

σες, μηχανήματα seatrac, ποικιλία επιλο-
γών εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και 
μετάβασης με αυτοκίνητα, λεωφορείο ή 
καραβάκι είναι τα χαρακτηριστικά που κα-
θιστούν την περιοχή έναν διαχρονικά καλό 
προορισμό, τονίζει η κα Κασάπη.

 Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, η Νέα 
Μηχανιώνα έγινε και σκηνικό για τα γυ-
ρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «The 
Enforcer» με τον Αντόνιο Μπαντέρας. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάσει θετικά 
την  επισκεψιμότητα της περιοχής και την 
ψυχολογία του κόσμου. «Ήταν μια πολύ 
καλή πρωτοβουλία του δημάρχου και του 
περιφερειάρχη μας και μία ευκαιρία να προ-
βληθεί η φυσική ομορφιά του τόπου μας, ο 
οποίος όπως είδατε συγκρίνεται άνετα με 
άλλα μεγάλα τουριστικά θέρετρα», εξηγεί η 
γενική γραμματέας.

Καλές πρακτικές 
διαχείρισης για τα φύκια
Ως παραθαλάσσιο μέρος στις ακτές του 

δήμου συγκεντρώνονται αρκετά φύκια. 
«Είναι οι ανώτεροι οργανισμοί που εμπλου-
τίζουν τις θάλασσες με θρεπτικά στοιχεία, 
προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση. 
Δεν είναι σκουπίδια. Είναι οι δικοί μας κο-
ραλλιογενείς ύφαλοι, το μεσογειακό το-
πίο», τονίζει. Για αυτό το λόγο μέσα από 
πρωτοβουλίες που τρέχει ο Δήμος και επι-
μελήθηκε η ίδια υπάλληλοι του Δήμου τα-
ξίδεψαν στη Μαγιόρκα και θα επισκεφθούν 
και τη Σαρδηνία με σκοπό την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών διαχείρισης τους.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστασία Κασάπη: «Οι παραλίες του Δ. Θερμαϊκού 
είναι διαχρονικά ένας καλός προορισμός»

Η ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΞΗΓΕΙ 
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΓΑΛΑΖΙΑ 
ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ

Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Επιμέλεια - Αρθρογραφία: 
Δημήτρης Δραγώγιας

• Άρθρα: Σ. Δημητριάδης, Κ. Γιουτίκας
• Πώς οι ΕΚΕ συνδράμουν στην πάταξη της γραφειοκρατίας 
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Εταιρικό κοινωνικό όφελος
• Πώς συνδέεται η εταιρική ευθύνη με τις αποδοχές των εργαζομένων
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Η Τράπεζα ανταποκρίνεται με ιδι-
αίτερη υπευθυνότητα σε θέματα 
που αφορούν στην προστασία 

του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση 
των φυσικών πόρων και δεσμεύεται για 
την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμε-
σων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
τις δραστηριότητές της. 

Η Τράπεζα εφαρμόζει με υπευθυνότητα τις 
ακόλουθες πολιτικές για το Ανθρώπινο Δυνα-
μικό:

• Σέβεται και προασπίζεται τη διαφορετικό-
τητα των Εργαζομένων της 

• Διασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας 
και δυνατότητες εξέλιξης βασισμένες στην αξι-
οκρατία και στην ίση μεταχείριση, χωρίς διακρί-
σεις.

• Παρέχει δίκαιες αμοιβές, βάσει συμβάσε-
ων που συνάδουν με την εκάστοτε εθνική αγο-
ρά εργασίας, εξασφαλίζοντας την τήρηση των 
αντίστοιχων εθνικών ρυθμίσεων για τις νόμιμες 
κατώτατες αποδοχές, τα ωράρια εργασίας και τη 
χορήγηση αδειών.

• Προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αναγνωρίζει το δικαίωμα άσκησης της ελευθε-
ρίας του συνδικαλίζεσθαι και της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, και αντιτίθεται σε κάθε μορ-
φή παιδικής, εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής 
εργασίας.

• Αντιμετωπίζει όλους τους Εργαζομένους 
με σεβασμό.

• Μεριμνά για τη συνεχή κατάρτιση και εκ-
παίδευση των Εργαζομένων της.

• Διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια 
των Εργαζομένων στον χώρο εργασίας καθώς 
και την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής αυτών.

Σινεμά για όλους
H Alpha Bank στοχεύει στην εξυπηρέτηση 

των ατόμων με αναπηρία, υιοθετώντας σειρά 
ενεργειών με στόχο τη διευκόλυνση της πρό-
σβασής τους στις υπηρεσίες της Τράπεζας. Στην 

ίδια κατεύθυνση, μεριμνά και για την ισότιμη 
πρόσβαση όλων στον πολιτισμό, καλλιεργώ-
ντας συνθήκες αλλά και συνείδηση κοινωνικής 
ενσωμάτωσης, με στόχο τη μείωση των ανισο-
τήτων.  

Με τη δράση «Σινεμά για όλους», το Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Alpha 
Bank, προσφέρει ίσα δικαιώματα προσβασιμό-
τητας στο περιεχόμενο των ταινιών, προχω-
ρώντας στην προσαρμογή ελληνικών ταινιών, 
ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν συ-
μπολίτες μας με προβλήματα όρασης και ακοής. 
Μετά την ολοκλήρωση των καθολικά προσβά-
σιμων προβολών, το Φεστιβάλ προσφέρει τους 
επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστι-
κή περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, 
ώστε να αξιοποιηθούν τόσο στις επόμενες προ-
βολές τους καθώς και στο DVD, ευελπιστώντας 
ότι οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη 
μορφή τους, στις κινηματογραφικές αίθουσες 
αλλά και στην οικιακή διανομή, προκειμένου 
να τις απολαύσουν όλες και όλοι δίνοντας έτσι 
έως τώρα τη δυνατότητα σε περισσότερα από 
10.000 άτομα με προβλήματα όρασης και ακο-
ής ή με κινητική αναπηρία να απολαύσουν την 
εμπειρία του κινηματογράφου. 

Η Alpha Bank αρωγός στο έργο Συλ-
λόγων εθελοντών πυροσβεστών 

Την ισχυρή της δέσμευση για την προστασία 
του περιβάλλοντος κάνει πράξη για μία ακόμη 
φορά η Alpha Bank, στηρίζοντας έμπρακτα τις 
τοπικές κοινωνίες στην αντιμετώπιση των πυρ-
καγιών, με τη δωρεά 6 πυροσβεστικών οχημά-
των σε εθελοντικούς συλλόγους πυροσβεστών 
και την οικονομική υποστήριξη του έργου δασο-
πυρόσβεσης σε περιοχές της χώρας. 

Mε αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές 
της Αττικής το 2018 και με σκοπό την ενίσχυ-
ση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, 
η Alpha Bank προχώρησε σε χορηγία ύψους 
Ευρώ 325.000 για την αγορά Μέσων Ατομικής 
Προστασίας και συγκεκριμένα 2.000 κρανών. 
Επίσης, το καλοκαίρι του 2021 ενίσχυσε με 

είδη πρώτης ανάγκης τους πληγέντες από τις 
πυρκαγιές στην Εύβοια και στην Αττική, μέσω 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως έχει 
κάνει τα τελευταία χρόνια και σε συνέχεια των 
πυρκαγιών στον Μαραθώνα, τη Ραφήνα, τα Κύ-
θηρα, τον Ωρωπό και το Καπανδρίτι. Η Alpha 
Bank στάθηκε επίσης στο πλευρό της Ένωσης 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου για αναφύτευση των 
περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφι-
κή πυρκαγιά στα Μαστιχοχώρια της Νοτίου Χίου, 
με τη δωρεά 2.000 δενδρυλλίων μαστιχοφόρου 
σχίνου. Από το 2021, στο πλαίσιο της βιώσιμης 
και υπεύθυνης στρατηγικής της, η Τράπεζα 
συμβάλλει στην αποκατάσταση του δάσους του 
Αρωνά στην Κατερίνη. Σε συνεργασία με την 
περιβαλλοντική εταιρεία Reforest’Action και 
το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονί-
κης, σχεδίασε και προσφέρει σε πελάτες της τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επενδύσεις 
με Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο και να χρηματο-
δοτήσουν τη φύτευση 17.379 δέντρων (πλα-
τύφυλλες βελανιδιές, κάρπινους και μικρούς 
φράξους). Επιπλέον, τα τελευταία πέντε χρόνια, 
η Τράπεζα ενισχύει το Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών “Στρατηγικές Διαχειρίσεως Πε-
ριβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μέσω παροχής υποτροφιών και κάλυ-
ψης λειτουργικών εξόδων.

Υγεία για όλους 
Η Alpha Bank συνεισφέρει στη βελτίωση 

των παροχών υγείας  στα ελληνικά νησιά μέσω 
του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας 
«Μαζί, με στόχο την υγεία», το οποίο πραγ-
ματοποιείται από το 2014, σε συνεργασία με 
την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “ΑΓΟΝΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα προβαίνει στην 
προσφορά ιατρικών μηχανημάτων και ιατρο-
φαρμακευτικού εξοπλισμού στα τοπικά ιατρεία 
των νησιών και συμβάλλει στην κάλυψη βασι-
κών ιατρικών αναγκών των κατοίκων, περιορί-
ζοντας την ανάγκη μετακινήσεών τους σε μεγα-
λύτερα νησιά για θέματα υγείας. 

ALPHA BANK: Αρωγός  σε ΑμεΑ, πυρόπληκτους 
και στον ιατρικό εξοπλισμό των ελληνικών νησιών 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΔΟΝΤΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, 

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



Στην Alpha Bank με το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την Υγεία» υποστηρίζουμε, εδώ και 8 χρόνια, το έργο των τοπικών 
ιατρείων, μέσα από τη δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και υγειονομικού εξοπλισμού. Το 2021 ολοκληρώσαμε τον πρώτο 
κύκλο του προγράμματος, έχοντας επισκεφθεί συνολικά 70 νησιά και ενισχύσει 73 κέντρα υγείας με 242.504 τεμάχια 
ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και ειδών ιατροφαρμακευτικού υλικού συνολικά. Σήμερα, 833.357 κάτοικοι αυτών των 
περιοχών, απολαμβάνουν καλύτερη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Δηλώνουμε την ισχυρή δέσμευσή μας για έμπρακτη 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη τη χώρα.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ».

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 70 ΝΗΣΙΩΝ
Για να απολαμβάνουν σήμερα καλύτερη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Εταιρικό και Κοινωνικό  Όφελος

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Κ Ω Σ Τ Α Σ 
Γ Ι Ο Υ Τ Ι Κ Α Σ *

Ολο και περισσότερες  εταιρείες  τα 
τελευταία χρόνια ανταποκρίνο-
νται στο « κάλεσμα», της Εταιρι-

κής Κοινωνικής Ευθύνης.  Υπάρχει πλέον 
επιστροφή, στις αρχές, τις αντιλήψεις 
και  τη φιλοσοφία  των επιχειρηματιών 
πριν αλλά  και μετά  τη δεκαετία του ‘ 40, 
που έβλεπαν  τη χώρα  και την κοινωνία 
να  «προσπαθούν  να σταθούν  στα πόδια 
τους» και εμπειρικά,  μέσα από την εξέλι-
ξη της καθημερινότητας ,  καταλάβαιναν 
ότι η βιωσιμότητα  των εργοστασίων τους 
ήταν εξαρτώμενη σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από το οικονομικό και το κοινωνικό περι-
βάλλον τους.

 Εξίσου σημαντικό και αισιόδοξο είναι το 
γεγονός ότι στο σύγχρονο όρο της Εταιρικής  
Κοινωνικής Ευθύνης, με τον οποίο περιγρά-
φουμε  το βαθμό συμβολής της ιδιωτικής 
οικονομικής πρωτοβουλίας στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, έχει ενσωματωθεί ως κορυφαία 
προτεραιότητα η προστασία του  περιβάλ-
λοντος.  

Οι έννοιες «βιώσιμη ανάπτυξη» και «πε-
ριβαλλοντική αειφορία» που υποδεικνύουν 
τη σπουδαιότητα προώθησης και εφαρμο-
γής ενός διαφορετικού τρόπου προληπτικής 
αντιμετώπισης του περιβάλλοντος,  ώστε 
να είναι εφικτή και βιώσιμη η ανάπτυξη στο 
μέλλον, δεν μπορούν να μην αφορούν τον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Ειδικά, όταν βιώνουμε τις αρνητικές συ-
νέπειες της Κλιματικής Αλλαγής.

H   Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος, έχει απευθυνθεί συχνά   τα  τε-
λευταία έξι χρόνια, σε εταιρίες και ιδιωτικούς 
φορείς που δρουν  στη Μητροπολιτική Ενό-

τητα Θεσσαλονίκης και συνολικά στην 
Κεντρική Μακεδονία,  καλώντας  τους 
να αξιοποιήσουν το «εργαλείο»  της 
Εταιρικής Κοινωνικής  τους Ευθύνης  
προς όφελος του δημόσιου συμφέ-
ροντος. Και οφείλω να πω ότι σε όλες  
τις  περιπτώσεις, η ανταπόκριση ήταν 
άμεση και χωρίς αστερίσκους.

Έτσι καταφέραμε να αποκτήσει το 
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης  Περι-
βάλλοντος του Α.Π.Θ. , τον υπερσύγ-
χρονο  εξοπλισμό που δεν διέθετε για 
την ανάλυση, ταυτοποίηση και μέτρη-
ση των συγκεντρώσεων  δύσοσμων 
χημικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. 
Χάρις στη δωρεά Ομίλου Επιχειρή-
σεων,  το συγκεκριμένο Εργαστήριο 
του  Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης 
εντάχθηκε στον κατάλογο των πλέον 

εξειδικευμένων εργαστηρίων της χώρας  
έχοντας τη δυνατότητα να διενεργεί έρευνες 
με υψηλά επιστημονικά στάνταρντς.

Στη μεγάλη επιχείρηση «Καθαρές Ακτές, 
Καθαρός Θερμαϊκός» που πραγματοποιή-
σαμε πριν από ένα ακριβώς χρόνο, από  τις 
Αλυκές Κίτρους στην  Πιερία  μέχρι τις εκ-
βολές του Αξιού ποταμού, ήταν πολύτιμη η 
συνδρομή μεγάλης ελληνικής ανώνυμης 
εταιρείας στην απομάκρυνση, μεταφορά, 
αποθήκευση και προώθηση προς ανακύ-
κλωση των σχεδόν 30 τόνων πλαστικών 
διχτυών και πλαστικών βαρελιών που ανα-
σύραμε από το βυθό και τις ακτές. 

Σημαντική ήταν επίσης η ανταπόκριση 
επιχειρήσεων και ιδιωτικών οργανισμών  
στην πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας,  για 
οικονομική στήριξη   δύο μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων,  στο πλαίσιο της πιλοτικής εκ-
στρατείας  της ΠΚΜ για την ενίσχυση του έρ-
γου τους στην προστασία  του υγροβιότοπου 
του Γαλλικού ποταμού μέσω της χρήσης του 
εργαλείου της συμμετοχικής χρηματοδότη-
σης (Crowdfunding). 

Ακόμη και στη δενδροφύτευση στην 
οποία προχωρήσαμε πριν από μερικές μέ-
ρες  στην περιοχή του Καλοχωρίου (πρώην 
ΧΑΔΑ), είχαμε τη συνδρομή γνωστής ελληνι-
κής εταιρείας ζυμαρικών, τόσο σε ό, τι αφο-
ρά στην εξασφάλιση των πόρων όσο και με 
τη διάθεση ομάδας 20 εθελοντών που συνέ-
βαλλαν στη φύτευση 100 δενδρυλλίων.

Κατά τη δική μας αντίληψη στην Αντι-
περιφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
οι  εταιρείες, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι 
οργανισμοί  του ιδιωτικού τομέα, οφείλουν 
να είναι συμμέτοχοι στις προσπάθειες ευη-
μερίας  και προόδου του κοινωνικού συνό-
λου. Και θα συνεχίσουμε να επιζητούμε τη 
συμβολή τους, όπου είναι σκόπιμο.

Η αξιοποίηση της  έννοιας της  Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, έχει αμφίδρομα πλεο-
νεκτήματα και σε τελική ανάλυση είναι προς 
όφελος όλων.

*Ο Κώστας Γιουτίκας είναι αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κεντρικής Μακεδονίας

ΧΑΡΙΣ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ 
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ 
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΟΥ Α.Π.Θ. , ΤΟΝ 
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ  

ΔΥΣΟΣΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Οι ΕΚΕ συνδράμουν στην παράκαμψη της γραφειοκρατίας 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Η Σ *

Οι Εταιρείες Κοινωνικής Ευθύνης με τις 
ενέργειές τους συμβάλλουν στην αντιμετώ-
πιση έκτακτων προβλημάτων, αποσκοπώ-
ντας κυρίως στην αντιμετώπιση περιβαλ-
λοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που 
απαιτούν άμεσα λύσεις, αφού τα τελευταία, 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προ-
γραμματιστούν ή να προβλεφθούν.

Η βράχυνση των χρόνων ανταπό-
κρισης και υλοποίησης είναι ο σημα-
ντικότερος παράγοντας στην αντιμε-
τώπιση οποιουδήποτε προβλήματος. 
Εκ των πραγμάτων, οι εταιρείες έχουν 
κάθε λόγο να ενδιαφέρονται για την 
πορεία και την εξέλιξη της κοινωνίας 
μέσα στην οποία λειτουργούν, αφού 
και αυτές είναι μέρος αυτής. Τα πα-
ραδείγματα είναι πάρα πολλά αφού 
σχεδόν κάθε επείγουσα κατάσταση ή 

περιστατικό που καλούμαστε να αντιμετω-
πίσουμε ως τοπικοί οργανισμοί ή δημόσιοι 
φορείς, οι Εταιρείες Κοινωνικής Ευθύνης, 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, συν-
δράμουν, υποστηρικτικά στη γρήγορη και 
αποτελεσματική δράση από μέρους μας, 
δίνοντας μας την δυνατότητα να παρακάμ-
ψουμε την γραφειοκρατία η οποία απαιτείται 
σε κάθε άλλη περίπτωση.

Με τον τρόπο αυτό προβάλλουν το έργο 
τους και το κοινωνικό τους πρόσωπο, ενώ 
παράλληλα με τις συνεργασίες που έχουν 
αναπτύξει με τους δήμους ή άλλους δημό-
σιους φορείς, υποστηρίζουν τον τελικό απο-
δέκτη δηλαδή τους πολίτες και το κοινωνικό 
σύνολο.

Η επίδρασή των επιχειρήσεων στους 
προαναφερθέντες τομείς, είναι μετρήσιμη 
και αποτελεί ένα σύγχρονο, στρατηγικό ερ-

γαλείο για αυτές με το οποίο αναδεικνύονται 
οι καλές πρακτικές που ακολουθούν. Είναι 
λοιπόν μία win-win κατάσταση για τα τρία 
μέρη που την αποτελούν, αφού τελικά αυτό 
που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και το 
αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μόνο όταν αυτό 
έρθει τη σωστή στιγμή.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει τέτοιες 
συνεργασίες, πάντα όμως επιζητά νέες οι 
οποίες θα βοηθήσουν στην βελτίωση των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημά-
των που προκύπτουν καθημερινά με στόχο 
πάντα τον τελικό αποδέκτη δηλαδή τον Θεσ-
σαλονικιό Δημότη.

*Ο Σωκράτης Δημητριάδης είναι αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δή-
μου Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η 

ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Η Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία 
που λειτουργεί τα Μεταλλεία 
Κασσάνδρας στη βορειοανατολι-

κή Χαλκιδική με υπευθυνότητα, ασφάλεια 
και υπό τους αυστηρότερους περιβαλ-
λοντικούς όρους, υλοποιεί μια από τις 
εμβληματικότερες επενδύσεις στη χώρα, 
με σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη και βασικό στόχο 
την βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία σε 
τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Ως ενεργό μέλος της κοινωνίας που τη 
φιλοξενεί, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία με την τοπική κοινωνία και σχε-
διάζει δράσεις και έργα με στόχο την καλυ-
τέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της, καθώς και την προστασία του περιβάλ-
λοντος. 

Δράσεις και έργα κοινωνικής 
μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης
Σύμφωνα με τον Απολογισμό Βιωσιμό-

τητας για το διάστημα 2019-20 που δημοσί-
ευσε η εταιρεία, μεταξύ άλλων, προχώρησε 
στη κάλυψη των εξόδων παροχής ιατρικών 
και υγειονομικών υπηρεσιών των Κοινοτι-
κών Ίατρείων στο Στρατώνι και την Ολυμπιά-
δα, ενώ συνέχισε για 4η συνεχόμενη χρονιά 
το καινοτόμο πρόγραμμα ρομποτικής, σε 
συνεργασία με την Eduact που καλλιεργεί 
στους μαθητές σημαντικές δεξιότητες και 
γνώσεις για το μέλλον, αναπτύσσοντας την 
κριτική τους σκέψη.

Εντός του 2021, η Ελληνικός Χρυσός 
συνέχισε τις επενδύσεις στον δήμο Αριστο-
τέλη, υλοποιώντας έργα και δράσεις κοι-
νωνικής υπευθυνότητας συνολικής αξίας 
1,3 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά προχώρησε στην 
αποκατάσταση του οδικού άξονα Ολυμπιά-
δας-Βαρβάρας, που υπέστη σοβαρές ζημιές 
στη σφοδρή κακοκαιρία του 2020, ενώ δί-
νοντας βαρύνουσα σημασία στη νέα γενιά 
και τον τομέα της εκπαίδευσης, ανέλαβε 
την ανακαίνιση 7 σχολείων της περιοχής και 
εγκατέστησε σύστημα φίλτρανσης νερού σε 
όλα τα σχολεία του δήμου Αριστοτέλη. 

Περιβαλλοντική μέριμνα 
και προστασία
Επιπρόσθετα, η εταιρεία ολοκλήρωσε 

ακόμα ένα τμήμα του μεγάλου έργου περι-
βαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής 
από την μακροχρόνια προγενέστερη της 
Ελληνικός Χρυσός μεταλλευτική δραστηρι-
ότητα, που έχει αναλάβει από την αρχή της 
δραστηριοποίησής της και το οποίο αποτε-
λεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Είναι ενδει-
κτικό ότι από την έναρξη υλοποίησής του 
έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120 
εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, παρέδωσε 
στην τοπική κοινωνία ένα νέο φυσικό χώρο 
έκτασης 30 στρεμμάτων που για δεκαετίες 
αποτελούσε χώρο απόθεσης αρσενοπυρι-
τών, με αρνητική επίπτωση στο τοπικό πε-

ριβάλλον.
Στη διάρκεια του ίδιου έτους, η Ελληνι-

κός Χρυσός προχώρησε επίσης στη δωρεά 
ενός απορριμματοφόρου οχήματος στο 
Δήμο Αριστοτέλη και κάλυψε μέρος των 
εξόδων για υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 
υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ παράλληλα 
μέσω της δωρεάς κατάλληλου οχήματος 
εξασφάλισε την ασφαλή περισυλλογή των 
αδέσποτων ζώων του Δήμου, με τις συνολι-
κές δαπάνες να ξεπερνούν τα 45.000€

Τέλος, συνεργάστηκε με τη Νέα Αερο-
λέσχη Θεσσαλονίκης για την εναέρια επι-
τήρηση των δασών της περιοχής, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ενώ 
παράλληλα στάθηκε δίπλα στις πυρόπλη-
κτες περιοχές της Αττικής, αντικαθιστώντας 
τα φθαρμένα ελαστικά των οχημάτων που 
επιχείρησαν στις φονικές δασικές πυρκαγιές 
του περασμένου καλοκαιριού.

Στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας 
και στο μέλλον
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο 

της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας η εται-
ρεία, σχεδιάζει εμβληματικές επενδύσεις 
περί των 70 εκ. ευρώ, σε έργα κοινωνικής 
μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης. Πρόκειται 
για το μεγαλύτερο πρόγραμμα Κοινωνικών 
Επενδύσεων που θα έχει πραγματοποιηθεί 
ποτέ από ιδιωτική εταιρεία σε επίπεδο ενός 
και μόνο Δήμου, το οποίο αναμένεται να 
συμβάλει στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 
της περιοχής και να αποτελέσει παρακατα-
θήκη για τις επόμενες γενιές.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
τις δράσεις της Ελληνικός Χρυσός μπορείτε 
να ανατρέξετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανά-
πτυξης της εταιρείας που θα βρείτε διαθέσι-
μη στο www.hellas-gold.com.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Ελληνικός Χρυσός σταθερά στο πλευρό της 
τοπικής κοινωνίας

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ 
ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΠΩΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙ 

ΤΩΝ 70 ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΣΕ 
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Πρόγραμμα Ρομποτικής& STEAM

Ανακαίνιση σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Αριστοτέλη
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Οι εταιρείες ενσωματώνουν ολοέ-
να και περισσότερο την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στα 

επιχειρηματικά τους σχέδια, χρησιμοποι-
ώντας πρωτοβουλίες όπως η εκμάθηση 
κωδικοποίησης σε παιδιά στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες. Το 2019-21 οι εταιρείες 
που περιλαμβάνονται στο Fortune 500 
ξόδευαν 19,9 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως σε πρωτοβουλίες που είχαν 
θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ή το 
περιβάλλον.

Και ενώ κάποιοι ανησυχούν ότι η ΕΚΕ θα 
μπορούσε να απειλήσει τις οικονομικές επι-
δόσεις, ένας αυξανόμενος όγκος στοιχείων 
υποδηλώνει ότι προσφέρει στην πραγματι-
κότητα πολυάριθμα οφέλη.

Καταρχάς, στην προσέλκυση αλλά και 
διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς πρακτο-
ρείου επικοινωνίας και μάρκετινγκ Cone 
Communications σχεδόν τα δύο τρίτα των 
νέων δεν θα πιάσουν δουλειά σε μια εται-
ρεία με κακές πρακτικές ΕΚΕ. Έρευνα σε 
δείγμα 1.000 ατόμων έδειξε ότι το 75% των 
millennials θα αποδέχονταν ακόμη και χα-
μηλότερο μισθό προκειμένου να εργαστούν 
σε μια υπεύθυνη εταιρεία και το 83% θα 
ήταν πιο πιστοί σε μια επιχείρηση που τους 
επιτρέπει να συνεισφέρουν στην επίλυση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων.

Αλλά οι ΕΚΕ δεν είναι απλώς δημόσιες 

σχέσεις προσλήψεων. Έχουν επίσης απτό 
αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα μιας 
εταιρείας. Οι εταιρείες που ενσωματώνουν 
τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής στον 
στρατηγικό σχεδιασμό, για παράδειγμα, 
βλέπουν 18% υψηλότερη απόδοση ιδίων 
κεφαλαίων απο εκείνες που δεν το κάνουν, 
σύμφωνα με μελέτη της CDP, μιας μη κερ-
δοσκοπικής οργάνωσης που βοηθά τις εται-
ρείες με την περιβαλλοντική τακτική. 

Οι 1.800 εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο της εταιρείας εταιρικού λογισμικού 
SAP μπορούν να λάβουν μέρος στις Εβδο-
μάδες Κώδικα της Αφρικής σε 35 χώρες, 
βοηθώντας τους νέους να αναπτύξουν τε-
χνικές δεξιότητες και να προωθήσουν την 
οικονομική ανάπτυξη. «Δεν πιστεύω ότι η 
ΕΚΕ υπονομεύει τα οικονομικά μας αποτε-
λέσματα», λέει ο Tom Loeffert, διευθυντής 
HR για το Ηνωμένο Βασίλειο. «Παρέχοντας 
την ευκαιρία στους εργαζόμενους να κά-
νουν ουσιαστική δουλειά, έχουμε δει υψη-
λότερα επίπεδα αφοσίωσης και παραγωγι-
κότητας».

Ιδού μερικές μόνο από τις πρακτικές 
ΕΚΕ των πολυεθνικών:

Το Project Loon της Google
Δημιουργώντας ένα δίκτυο πλωτών δο-

ρυφόρων κοντά στο διάστημα, ο Loon θα 
παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε μερι-
κούς από τους 4,1 δισεκατομμύρια ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο που δεν το έχουν.

Παπούτσια Toms
Για κάθε ζευγάρι παπούτσια που πουλά η 

εταιρεία, ένα ζευγάρι δωρίζεται σε κάποιον 
που τα χρειάζεται. Η Toms έχει στείλει 75 
εκατομμύρια ζεύγη, γεγονός που έχει συμ-
βάλει στην προστασία περισσότερων από 
2 εκατομμυρίων παιδιών από τον αγκυλό-
στομο, ένα εντερικό παράσιτο που συνήθως 
αποκτάται με το περπάτημα ξυπόλητος σε 
μολυσμένο έδαφος.

Asda’s wonky veg box
Για να αντιμετωπίσει τη σπατάλη τρο-

φίμων, ο όμιλος σούπερ μάρκετ του Ηνω-
μένου Βασιλείου άρχισε πέρυσι να πουλά 
ατελή λαχανικά μέσω ενός «wonky veg 
box» με τιμή 3,50 £, 30% φθηνότερα από 
τις τυπικές σειρές. Οι αγρότες μπορεί να 
ωφεληθούν παίρνοντας χρήματα για προϊό-
ντα όπως τα κακοσχηματισμένα καρότα, τα 
οποία συχνά απομακρύνονται και καταστρέ-
φονται με τις μηχανές.

Nu Skin’s Nourish the Children
Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες μπορούν 

να αγοράσουν και να δωρίσουν μια τροφή 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά σε άτομα 
που υποφέρουν από υποσιτισμό και πείνα. 
Από το 2002, η εταιρεία έχει δωρίσει περισ-
σότερα από 550 εκατομμύρια γεύματα σε 
υποσιτισμένα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η πιο φωτεινή εκστρατεία της Ikea για 
τους πρόσφυγες

Η Ikea χρηματοδότησε ένα ηλιακό 
αγρόκτημα για να φέρει ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στους 20.000 Σύρους πρόσφυ-
γες που ζουν στον καταυλισμό Azraq στην 
Ιορδανία. Κάθε οικογένεια μπορεί πλέον 
να τροφοδοτεί ψυγείο, τηλεόραση, ανεμι-
στήρα και φώτα, καθώς και να φορτίζει τα 
κινητά της τηλέφωνα – απαραίτητο για την 
επικοινωνία με την οικογένεια στο εξωτερι-
κό. Το ηλιακό πάρκο θα εξοικονομήσει 1,5 
εκατομμύρια δολάρια και θα μειώσει τις εκ-
πομπές CO2 κατά περισσότερους από 2.000 
τόνους ετησίως.

Η υπεύθυνη κατανάλωση της
Η Heineken επενδύει το 10% του προϋ-

πολογισμού για τη διαφήμισή της στα ΜΜΕ 
για να ενθαρρύνει την υπεύθυνη κατανά-
λωση αλκοόλ. Δεσμεύτηκε επίσης να επεν-
δύσει 200 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 
πέντε ετών σε μια εκστρατεία για την κατα-
πολέμηση της οδήγησης υπό την επήρεια 
αλκοόλ.

Γιατί το «giving back» είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις

ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Ikea χρηματοδότησε ένα ηλιακό αγρόκτημα για να φέρει ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας στους 20.000 Σύρους πρόσφυγες που 

ζουν στον καταυλισμό Azraq στην Ιορδανία. 
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Η πιο πρόσφατη έρευνα της KPMG 
International (μια από τις τέσ-
σερις μεγαλύτερες λογιστικές 

εταιρίες του κόσμου) δείχνει ότι το 87% 
των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου 
(το Global Fortune 250) χρησιμοποιούν 
τις αναφορές εταιρικής ευθύνης (CR) για 
να εντοπίσουν τουλάχιστον ορισμένες 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές 
ή μεγάλες δυνάμεις που επηρεάζουν την 
επιχείρηση. Η κλιματική αλλαγή, η σπανι-
ότητα των υλικών πόρων και η ενέργεια 
και τα καύσιμα είναι οι πιο συχνά αναφε-
ρόμενες μεγάλες δυνάμεις στις αναφο-
ρές CR.

Πρόσφατα περιστατικά, συμπεριλαμβα-
νομένων πετρελαιοκηλίδων και καταστρο-
φών σε εργοστάσια, θα πρέπει να υπενθυμί-
ζουν στους ηγέτες των επιχειρήσεων πόσο 
σημαντικό είναι να διαχειριστούν τις περι-
βαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Για αυτόν τον λόγο, 
είναι σημαντικό οι εταιρείες να χρησιμοποι-
ούν τις αναφορές εταιρικής ευθύνης για να 
αποδείξουν ότι όχι μόνο έχουν εντοπίσει πε-
ριβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους 
και επιπτώσεις που σχετίζονται με τους προ-
μηθευτές τους, αλλά ότι έχουν επίσης δη-
μιουργήσει κατάλληλα συστήματα για τη 
διαχείρισή τους.

Ένα από τα πιο εκπληκτικά αποτελέσμα-
τα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι 
ορισμένοι τομείς με περίπλοκες αλυσίδες 

εφοδιασμού, που ενέχουν δυνητικά κατα-
στροφικούς περιβαλλοντικούς και κοινω-
νικούς κινδύνους, έχουν χαμηλά επίπεδα 
αναφοράς για ζητήματα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.

Οι εταιρείες στον τομέα των χημικών και 
συνθετικών, για παράδειγμα, έχουν τις λιγό-
τερες πιθανότητες να αναφέρουν ζητήματα 
της εφοδιαστικής αλυσίδας: το 60% των 
εταιρειών της G250 σε αυτόν τον τομέα που 
αναφέρουν CR δεν αναφέρουν την αλυσί-
δα εφοδιασμού. Αντίθετα, οι εταιρείες στον 
τομέα των ηλεκτρονικών και των υπολογι-
στών είναι οι πιο πιθανό να το κάνουν.

Ο τομέας των ηλεκτρονικών έχει μια 
διαβόητα πολύπλοκη παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού και εκτίθεται σε πολλά περι-
βαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, από 
ορυκτά συγκρούσεων και συνθήκες εργασί-
ας μέχρι καιρικές επιπτώσεις. Για παράδειγ-
μα, οι πλημμύρες στην Ταϊλάνδη επηρέασαν 
περισσότερα από 1.000 εργοστάσια και κα-
τέστρεψαν τις προμήθειες βασικών ηλε-
κτρονικών εξαρτημάτων για τους υπολογι-
στές, τα αυτοκίνητα και άλλους τομείς. Κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, μια σειρά 
από παγκόσμιες μάρκες ηλεκτρονικών ει-
δών έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σχετικά με 
τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια των 
Κινέζων προμηθευτών.

Ο τομέας κυριαρχείται από αναγνωρι-
σμένες παγκόσμιες επωνυμίες που απευθύ-
νονται στους καταναλωτές, των οποίων η 

αξία της επωνυμίας – και επομένως η οικο-
νομική αξία – είναι ευάλωτη στην αντίληψη 
του κοινού. Αυτή η ευπάθεια, σε συνδυασμό 
με την αυξανόμενη εμπειρία αντιμετώπισης 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, 
μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο 
είναι ο κορυφαίος τομέας όσον αφορά την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αλυσίδες 
εφοδιασμού της.

Όλες οι εταιρείες πρέπει να βρουν πώς 
να το κάνουν αυτό. Με απλά λόγια, εάν δεν 
αρχίσουν να διαχειρίζονται αυτά τα ζητή-
ματα, δεν θα έχουν άδεια λειτουργίας στον 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο του 21ου αιώνα.

Σύνδεση απόδοσης 
εταιρικής ευθύνης και αποδοχών
Οι εταιρείες που συνδέουν ξεκάθαρα την 

αμοιβή των εργαζομένων με την απόδοση 
σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στους εργα-
ζομένους, τους επενδυτές και άλλα ενδι-
αφερόμενα μέρη ότι είναι σοβαροί για την 
απόδοση εταιρικής ευθύνης και διασφαλί-
ζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 
εταιρείας.

Ωστόσο, μόνο το 10% των μεγαλύτερων 
εταιρειών του κόσμου (G250) παρέχει επί 
του παρόντος μια σαφή εξήγηση στις ανα-
φορές τους για το πώς η αμοιβή συνδέεται 
με την απόδοση CR.

Αυτό υποδηλώνει ότι στις περισσότερες 
από αυτές τις εταιρείες η εταιρική ευθύνη 
εξακολουθεί να μην θεωρείται κρίσιμος δεί-
κτης επιχειρηματικής απόδοσης για να λη-
φθεί υπόψη η αμοιβή των στελεχών, παρά 
το γεγονός ότι περίπου το ένα τέταρτο από 
αυτές δηλώνουν ότι το διοικητικό συμβού-
λιο της εταιρείας έχει την τελική ευθύνη για 
την εταιρική ευθύνη.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι οι πιο πι-
θανό να αναφέρουν μια σύνδεση, με τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο να ξεχωρίζουν για την 
ύπαρξη σημαντικού αριθμού εταιρειών που 
το κάνουν.

Είναι εντυπωσιακό να μαθαίνουμε ότι σε 
όλο τον κόσμο τόσο λίγες εταιρείες συνδέ-
ουν την απόδοση εταιρικής ευθύνης με την 
αμοιβή των στελεχών, ιδίως δεδομένης της 
δυνατότητας κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών ζητημάτων να επηρεάσουν την αλυσί-
δα εφοδιασμού, τις οικονομικές επιδόσεις, 
τη φήμη και την τελική αξία της επωνυμίας 
των εταιρειών.

Εάν αυτός ο σύνδεσμος ήταν ισχυρότε-
ρος θα υπήρχε ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο 
για περισσότερες εταιρείες να φέρουν την 
εταιρική ευθύνη και τη βιωσιμότητα στην 
καρδιά της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Πώς συνδέεται η εταιρική ευθύνη 
με τις αποδοχές των εργαζομένων

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΜΕ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΕΧΟΥΝ 
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



Η ΔΕΠΑ Εμπορίας 
επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΤΟ 2020 ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ:

Βιωσιμότητα στην πράξη∆ΕΠΑ Εµπορίας Α.Ε.

Μείωση
26,4%
στις εκπομπές ρύπων 

809 ώρες 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

Μείωση 5%
στην κατανάλωση ενέργειας

Iσότητα 
μεταξύ των φύλων: 168 εργαζόμενοι 
86 άνδρες - 82 γυναίκες 

Αύξηση 220,7%
στην ανακύκλωση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Στήριξη 
δημόσιας υγείας και κοινωνίας
€662,3 χιλ.

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, με δράσεις που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση. 
Ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία ESG στη στρατηγική μας, συμβάλλουμε στην κοινωνία, βελτιώνουμε τον αντίκτυπό μας 
στο περιβάλλον, δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους και τους εταίρους μας. Με ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, 
η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με στόχο τη διαφάνεια, την 
αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.
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Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι το μεγαλύτε-
ρο Συλλογικό Σύστημα Εναλλα-
κτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφί-
σεων. Βασική προτεραιότητα, στόχος και 
δράση της είναι η δημιουργία, η διατή-
ρηση και η εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία ενός πυκνού δικτύου μονάδων 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε όλη την ηπειρωτι-
κή Ελλάδα και στα νησιά. Υπό την αιγίδα 
της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν σήμερα 
140 μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ σε 
13 Περιφέρειες και 60 Περιφερειακές 
Ενότητες της χώρας. Από την αρχή της 
λειτουργίας της έως σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ 
Α.Ε. έχει διαχειριστεί ποσότητα ΑΕΚΚ που 
ξεπερνά τους 6.500.000 τόνους.

Παράλληλα με το περιβαλλοντικό έργο 
της, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. αναπτύσσει και σει-
ρά κοινωνικών δράσεων, στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δράσεις οι 
οποίες αφορούν το περιβάλλον, κυρίως 
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, αλλά και 
πρωτοβουλίες και δράσεις ιδιαίτερης κοι-
νωνικής ευαισθησίας, κυρίως κατά την πε-
ρίοδο της πανδημίας. 

Μόνο στη διάρκεια του τελευταίου χρό-
νου η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προχώρησε στον καθα-
ρισμό παράνομων μπαζότοπων σε πολλές 
περιοχές υψηλού οικολογικού ενδιαφέρο-
ντος, στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και 
στην Αιτωλοακαρνανία. Συγκεκριμένα, στο 
διάστημα αυτό, με πρωτοβουλία και δα-

πάνες της ΑΝΑΚΕΜ και σε συνεργασία με 
τοπικούς φορείς της Περιφέρειας και των 
δήμων  έγιναν οι ακόλουθες επιχειρήσεις 
καθαρισμού: 

• Στον ποταμό Χαβρία, σε σημείο πλησί-
ον της Ορμύλιας Χαλκιδικής, τον Μάιο του 
2021 απομακρύνθηκαν και οδηγήθηκαν σε 
ειδικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύ-
κλωσης ΑΕΚΚ εκατοντάδες αποβλήτων που 
ήταν διάσπαρτα στα πρανή του ποταμού και 
αποτελούνταν από μπάζα με προσμίξεις 
από ξύλα, πλαστικές και μεταλλικές συ-
σκευασίες κ.ο.κ. 

• Παρόμοια επιχείρηση, σε μεγαλύτερη 
κλίμακα, έγινε έναν μήνα μετά στην περιοχή 
των Λαχανοκήπων του δήμου Θεσσαλονί-
κης. Αφορούσε εκατοντάδες φορτηγά με 
απόβλητα τα οποία είχαν πετάξει επιτήδειοι 
κάτω από τη γέφυρα της ΠΑΘΕ, στον πα-
ράδρομο, από τη συμβολή του με την οδό 
Γιαννιτσών έως την οδό 26ης Οκτωβρίου. Η 
όλη επιχείρηση διήρκεσε περίπου μία εβδο-
μάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 
αποβλήτων μετατράπηκε σε δευτερογενές 
υλικό, κατάλληλο προς χρήση σε τεχνικά 
έργα, ενώ μέρος αυτού χρησιμοποιήθηκε 
για την δημιουργία αναχώματος στην περι-
οχής παρέμβασης, ώστε να αποκλειστεί η 
πρόσβαση και η αναδημιουργία του παρά-
νομου μπαζότοπου.

• Τον Δεκέμβριο 2021, σε συνεργασία με 
το δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, η ΑΝΑ-
ΚΕΜ Α.Ε. προχώρησε στην απομάκρυνση 

αποβλήτων από δύο περιοχές της Μενεμέ-
νης που είχαν μετατραπεί σε παράνομους 
μπαζότοπους. Συνεχίστηκαν οι δράσεις σε 
συνεργασία με τους Δήμους Δέλτα στην 
προστατευόμενη περιοχή του Γαλλικού πο-
ταμού και Θέρμης σε περιοχές του Πλαγια-
ρίου και του Ν. Ρυσίου.

• Στις 16 Μαΐου 2022 ξεκίνησε νέος κύ-
κλος, με εργασίες για τον καθαρισμό τεσ-
σάρων οικολογικά ευαίσθητων περιοχών 
στην Αιτωλοακαρνανία. Πρόκειται για δύο 
περιοχές στη λίμνη «Λυσιμαχεία» του Αγρι-
νίου, μία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογ-
γίου και άλλη μία στο φαράγγι Κλεισούρας 
ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000. 

Πέρα από τις καθαρά περιβαλλοντικές 
δράσεις η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έλαβε και μια σει-
ρά άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Στις πιο εμ-
βληματικές αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανα-
κύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ. Νίκος Χιωτάκης τον 
Μάρτιο 2022, στον χαιρετισμό που απηύθυ-
νε στο εργαστήριο για τα δευτερογενή υλι-
κά που παράγονται από την επεξεργασίας 
ΑΕΚΚ, το οποίο διοργάνωσε η ΑΝΑΚΕΜ στο 
πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Verde Tec 
στην Αθήνα: «Για την ΑΝΑΚΕΜ έχω να πω 
ότι έχει προχωρήσει πάρα πολλά βήματα 
αυτά τα δύο χρόνια, αλλά υποκλίνομαι και 
συγχαίρω και ευχαριστώ γιατί έκανε τρεις 
σημαντικές προσφορές. Η μία ήτανε στα 
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που πήρε 
αναπνευστήρες την περίοδο της πανδημίας. 
Η δεύτερη είναι που έκανε καθαρισμούς σε 
πολλούς δημόσιους χώρους, κυρίως στη 
Βόρεια Ελλάδα και η τρίτη ήταν η βοήθεια 
που έδωσε στους πυρόπληκτους της Βό-
ρειας Εύβοιας. Θα ήθελα όλα τα συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης και όχι μόνο των 
κατασκευών και κατεδαφίσεων να έχουν 
ένα ανάλογο κοινωνικό πρόσωπο.»

Οι συγκεκριμένες δράσεις της ΑΝΑΚΕΜ, 
αφορούσαν την προσφορά συσκευών θε-
ραπείας υψηλής ροής οξυγόνου με τα ανα-
λώσιμα, για την αντιμετώπιση των περιστα-
τικών COVID – 19 στα Γενικά Νοσοκομεία 
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και «Γ. 
Παπαγεωργίου» και την στήριξη προς τους  
πυρόπληκτους του δήμου Μαντουδίου – 
Λίμνης – Αγίας Άννας της Εύβοιας. Συγκε-
κριμένα διέθεσε προπληρωμένες κάρτες 
ύψους 300 ευρώ ανά οικογένεια για την 
ενίσχυση 121 πυρόπληκτων οικογενειών 
που επέλεξε ο δήμος με βάση κοινωνικοοι-
κονομικά κριτήρια.

ANAKEM A.E.: 
Σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο 

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΝΑΚΕΜ 
Α.Ε. ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ 

ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 

ΜΠΑΖΟΤΟΠΩΝ 
ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΟΥ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που 
αντιμετωπίζουν οι οικονομίες και 
οι κοινωνίες τα τελευταία χρόνια 

καλούν τις επιχειρήσεις να αναθεωρή-
σουν τη στρατηγική τους. Η INTRAKAT, 
μέλος του πολυεθνικού Ομίλου της 
INTRACOM HOLDINGS, επαναπροσδιορί-
ζει τις στρατηγικές της προτεραιότητες 
με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ευημερία των πολιτών και των ανθρώ-
πων της. Η πολύτιμη γνώση που έχει 
συσσωρεύσει μέσα από την 30ετή πορεία 
της ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες 
του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου 
μετουσιώνεται σε γνώση και δύναμη για 
ακόμη πιο στέρεα βήματα στο μέλλον. 

Οι σύγχρονες προκλήσεις διαμορφώ-
νουν το όραμα για την ανάπτυξη της Εται-
ρείας παράλληλα με την ανάπτυξη της χώ-
ρας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την 
κοινωνία. Η πανδημική κρίση έθεσε στον 
πυρήνα της στρατηγικής της την επιχειρησι-
ακή συνέχεια, την προστασία της Υγείας και 
την επάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Βασικό μέλημα της Εταιρείας αυτά τα δύο 
χρόνια ήταν να ανταποκριθεί στις προσδο-
κίες των πελατών της για υλοποίηση νέων 

επενδύσεων και, ταυτόχρονα, συνέπεια 
στην ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη έργων. 

Παρά τις δυσκολίες,  η INTRAKAT ολο-
κλήρωσε σημαντικά έργα που αλλάζουν τη 
ζωή των πολιτών εντός και εκτός συνόρων, 
όπως η αναβάθμιση περιφερειακών αερο-
δρομίων, η κατασκευή νέων μονάδων ανα-
νεώσιμης ενέργειας και τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων, καθώς και σημαντικά έργα υποδο-
μών  και μεταφορών που αναβαθμίζουν την 
ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα και την 
Περιφέρεια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη 
στον πυρήνα της στρατηγικής μας
Από το 2018 η INTRAKAT έχει υιοθετήσει 

τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 
του ΟΗΕ στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Ομίλου που αναθεωρείται 
σε ετήσια βάση. Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές 
Συνθήκες για το κλίμα και την δίκαιη μετά-
βαση αποτελούν τη βάση για ένα κοινό όρα-
μα που εμπνέει όλους τους stakeholders 
της δραστηριότητάς της - μετόχους, εργα-
ζόμενους, συνεργάτες, πελάτες, τοπικές 
κοινότητες. 

Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της κλι-
ματικής κρίσης, η Εταιρεία διαμορφώνει το 

επενδυτικό της πλάνο με άξονα την προ-
σαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συν-
θήκες. Στόχος της στρατηγικής της είναι να 
δημιουργεί υποδομές με έμφαση στις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας οι οποίες είναι 
ενεργειακά ουδέτερες, ανθεκτικές και προ-
σβάσιμες σε όλους.

Ίσες ευκαιρίες και συμπερίληψη 
για τους ανθρώπους μας
Η INTRAKAT σχεδιάζει τα επόμενα βή-

ματά της με σεβασμό και εκτίμηση για τους 
ανθρώπους της και την προσφορά τους. Οι 
Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΟΣΑ δι-
έπουν την πολιτική της λειτουργίας της, η 
οποία υπηρετεί της αξίες της ισότητας των 
φύλων, της συμπερίληψης, των ίσων ευκαι-
ριών, της ποιοτικής εκπαίδευσης, της καλής 
υγείας και ευημερίας για όλους. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο Όμιλος έθεσε σε εφαρμογή μια 
νέα, ολοκληρωμένη πολιτική για την αντι-
μετώπιση της παρενόχλησης στους χώρους 
εργασίας (bullying).

Στροφή στην Ενέργεια 
με όχημα την καινοτομία
Οι δραστηριότητες του Ομίλου για την 

ανάπτυξη υποδομών, την παραγωγή ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες και εναλλακτικές 
πηγές και οι επενδύσεις σε καινοτόμες 
δραστηριότητες που τηρούν τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας, αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στον στρατηγικό μας σχε-
διασμό και συμβάλλουν καθοριστικά στην 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
για το 2030. Αναγνωρίζοντας εγκαίρως τις 
προκλήσεις της κλιματικής κρίσης αλλά και 
τις ευκαιρίες που γεννά η ενεργειακή μετά-
βαση, ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε σημα-
ντικές επενδύσεις για την παραγωγή ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και 
σε τεχνολογίες αποθήκευσης της καθαρής 
ενέργειας. 

Ο Όμιλος INTRACOM αναγνωρίζει την 
ιστορική ευκαιρία να συμβάλλει στην ενερ-
γειακή μετάβαση της χώρας και συνδράμει 
στην εθνική προσπάθεια με όλους της τους 
πόρους και τα μέσα προκειμένου αυτό να 
επιτευχθεί με βιώσιμους όρους για όλους.

INTRAKAT: 
Βιώσιμη ανάπτυξη για ένα καλύτερο μέλλον

ΑΠΟ ΤΟ 2018 Η 
INTRAKAT ΕΧΕΙ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 17 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
2030 ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ 

ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ
EΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΓΑΛΑΖΙΟ ΛΕΥΚΟ

Στάθμευση σε τρεις κινήσεις μέσα στη Θεσσαλονίκη; 
Και όμως γίνεται!

#thesi www.thesi.gr

ParkPal App

ΒΡΗΚΕΣ, ΠΑΡΚΑΡΕΣ, ΕΦΥΓΕΣ
ΕΞΥΠΝΑ!
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Η ανάρτηση 
του Θεόδωρου 
Μητράκα 
για τις Περιφερει-
ακές Εκλογές 
του 2019

Η δημοσκόπηση της Α’ Θεσσαλονίκης και η αγωνία 
των «γαλάζιων» υποψηφίων 

Τα δώρα της ΧΑΝΘ στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ανασχηματισμό το Σεπτέμβρη ετοιμάζει ο Κ. Ζέρβας

Βαρύ το κλίμα στο Δημαρχείο

Με μια ανάρτηση του, 
ακριβώς τρία χρόνια πριν, 
θυμήθηκε το βράδυ που 
ανακοινώθηκαν τα αποτε-
λέσματα τον περιφερεια-
κών εκλογών  ο Θεόδωρος 
Μητράκας.  Συγκεκριμένα 
ο πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Κεντρι-
κής Μακεδονίας έγραψε σε 

ανάρτηση του «Ένα βράδυ διπλής χαράς, της μεγάλης νίκης του Απόστολου 
και της εκλογής μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. 
Σήμερα είναι επίσης μια  μέρα χαράς για μένα γιατί αισθάνομαι ότι μπορώ να 
σας κοιτάω στα μάτια για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε».

Και αυτή τη εβδομάδα «έτρεξε» δημοσκόπηση που είχε να κάνει με πι-
θανούς υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονικης. Δώδεκα 
ήταν τα ονόματα, ποια δε θα σας πω και θα σας κρατήσω σε αγωνία. Αυτό 
που θα σας πω όμως είναι πως όλοι τρέχουν από συνάντηση σε καφέ και σε 
εκδήλωση. Πάντως αναμένεται να είναι θερμό το καλοκαίρι και αν όντως οι 
εκλογές γίνουν το 2023 όπως επανειλλημένα έχει πει ο Κυριακος Μητσοτά-
κης, τότε οι περισσότεροι θα «καούν» στην προθέρμανση.

Με δώρο μία μπάλα του 
μπάσκετ και μία φανέλα έφυ-
γε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, 
Βαρθολομαίος, από το χώρο 
της ΧΑΝΘ τον οποίο επισκέφτη-
κε στο πλαίσιο της παρουσίας 
του στη Θεσσαλονίκη. Μικρά 
παιδιά με λουλούδια στα χέρια 
υποδέχτηκαν τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, ενώ έσπευσαν να 
φωτογραφηθούν μαζί του.

 Σε ανασχηματισμό ετοιμάζεται να προχωρήσει το Σεπτέμβριο ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, προκειμένου να μοιράσει τις αρ-
μοδιότητες του πρώην αντιδημάρχου, Γιώργου Αβαρλή. Ο κ.Ζέρβας κράτησε 
προσωρινά το χαρτοφυλάκιο της αντιδημαρχίας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής μετά τη γνω-
στοποίηση της υπόθεσης για το φακελάκι. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο θα αναθέσει 
σε νέο πρόσωπο το συγκεκριμένο πόστο. Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν 
θα υπάρξουν καραμπόλες και σε άλλες αντιδημαρχίες και εάν θα υπάρξουν 
επιστροφές... 

Βέβαια, όπως μαθαίνουμε το κλίμα στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης εξα-
κολουθεί και είναι «βαρύ». Μάλιστα οι φήμες λένε ότι σύντομα θα σκάσουν 
και άλλες ειδήσεις «βόμβα» που θα συζητηθούν. Δεν μπορούμε να πούμε 
πολλά. Πάντως, θα συνδέονται με τον ανασχηματισμό. 

karfitsomata
Επιστράτευσαν τον Δ. Μήτρου!

Το δώρο του Σταύρου Καλαφάτη στον Τζορτζ Τσούνη

Βρέθηκε ο ... σωσίας του Αμερικανού πρέσβη, στο ΥΜΑΘ

Σε άσκηση σε ακριτικό νησί κλήθηκε 
να συμμετάσχει με τη μονάδα του ως έφε-
δρος αξιωματικός, παρά τα 50 χρόνια του, 
ο τεχνικός σύμβουλος του Δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης Δημήτρης Μήτρου. Για λίγες 
μέρες άφησε ασφαλτοστρώσεις και τεχνι-
κά έργα του Δήμου για να υπηρετήσει την 
πατρίδα.  Συμμετείχε στις δραστηριότητες 
της άσκησης και μάλιστα προέτρεψε όσους 
λάβουν σχετική ειδοποίηση να πράξουν το 
ίδιο «γιατί η πατρίδα το χρειάζεται» , όπως 
έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του, 
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το καθή-
κον πάνω από όλα λοιπόν για τον Δημή-
τρη Μήτρου. Επιχειρησιακός πάντοτε!

Για τις νέες προοπτικές συνεργασί-
ας Ελλάδας και ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη 
και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα συ-
ζήτησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών 
αρμόδιος για θέματα Μακεδονιας Θρά-
κης, Σταύρος Καλαφάτης, με τον νέο 
Αμερικανό πρέσβη, Τζορτζ Τσούνη, ο 
οποίος επισκέφτηκε το Διοικητήριο, 
συνοδευόμενος από τη γενική πρό-
ξενο στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι. 
Ο κ. Καλαφάτης χάρισε στον πρέσβη 
την ελληνική έκδοση του βιβλίου: «Οι 
θησαυροί του Αγίου Όρους», με τον 
κ. Τσούνη να απαντά με ενθουσιασμό 
«επιτέλους θα διαβάσω ελληνικά».

Ο Αμερικανός Πρέσβης Τζορτζ Τσούνης έχει σωσία και μάλιστα στην Ελλάδα. Παρακο-
λουθώντας σήμερα τη συνάντηση που είχε στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τον Υφυ-
πουργό κ. Σταύρο Καλαφάτη διαπιστώσαμε όλοι μας την τρομερή ομοιότητα που έχει με τον 
δημοσιογράφο του γραφείου Βορείου Ελλάδος της Γενικής Γραμματείας ενημέρωσης και επι-
κοινωνίας, Δημήτρη Ασπροπούλη. Και κάπως έτσι άρχισαν τα πειράγματα κι οι αναρτήσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε τη φωτογραφία… έχουμε άδικο ;;;; 



ΛΙΠΑΣΜΑ

Μαζέψτε τα οργανικά απόβλητα, τοποθετήστε τα στον καφέ κάδο. 
Θα περάσει να τα παραλάβει το αντίστοιχο όχηµα, θα κοµποστοποιηθούν 
και θα γίνουν λίπασµα για να επιστρέψουν στη γη. Από εκεί θα φυτρώσουν 

τρόφιµα και κλαδιά τα οποία θα καταλήξουν ξανά στο κάδο! 
Πλέον ξέρεις και τι είναι η κυκλική οικονοµία.
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Το ΜCP, το κορυφαίο επαγγελ-
ματικό promotion για τις μικτές 
πολεμικές τέχνες (ΜΜΑ) στην 

Ελλάδα και Κύπρο αλλά και σε ένα από 
τα κορυφαία πανευρωπαϊκά, επιστρέφει 
με μεγάλες και συναρπαστικές μάχες, 
στις 4 Ιουνίου (18:00) στην έδρα του 
στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο 
«Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ‘Βούλα 
Πατουλίδου’».  

Μετά από μία δεκαετία επιτυχημένων 
διοργανώσεων με συμμετοχές πάνω από 
400 διεθνούς επιπέδου αθλητών από 15 
χώρες και πλέον, το MCP έχει επιλέξει να 
παρουσιάσει για το 2022 όλοι την αφρό-
κρεμα του ελληνικού ΜΜΑ με μια κάρτα 
δώδεκα αγώνων που θα καθηλώσει το κοι-
νό και για όσους βρεθούν από κοντά, αλλά 
και για όσους το παρακολουθήσουν στις 
πολλαπλές αναμεταδόσεις στα κανάλια της 
COSMOTE TV. Καλεσμένος για να παρου-
σιάσει και να σχολιάσει το MCP11 είναι ο 
Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος), όπως 
αναφέρει στην Karfitsa ο διοργανωτής του 
MCP και πρόεδρος της επιτροπής Βορείου 
Ελλάδος του ΜΜΑ, Αλέξαδρος Καρούσος.

Οι πόρτες θα ανοίξουν 18:30 με pre 
games και 20:00 θα ξεκινήσει ο πρώτος 
αγώνας από την main card, όπου σε αυ-

τούς τους αγώνες συμμετέχουν άντρες και 
γυναίκες επαγγελματίες αθλητές. Οι αθλη-
τές μάχονται είτε για την υστεροφημία τους, 
είτε για τα όνειρα τους, είτε για την οικογέ-
νεια τους, είτε για να αποδείξουν κάτι στον 
κόσμο ή στον εαυτό τους τον ίδιο, είναι 
λοιπόν δεδομένο ότι θα υπάρχουν δυνατές 
μάχες και το θέαμα θα καθηλώσει.  

Ο κ. Καρούσος αναφερόμενος στο ΜΜΑ 
(Μικτές Πολεμικές Τέχνες) τόνισε ότι το 
ΜΜΑ είναι το πιο συναρπαστικό, απρόβλε-
πτο και γρήγορα αναπτυσσόμενο άθλημα 
στον πλανήτη. To ΜΜΑ είναι αντικειμενικά 
ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα στον 
κόσμο αφού συνδυάζει δεξιότητες από όλες 
σχεδόν τις μαχητικές τέχνες όπως την πάλη, 
την πυγμαχία, το Ταεκβοντό, το τζούντο κ.α 
(με τις περισσότερες να είναι ολυμπιακά 
αθλήματα).

 
Ποιες είναι οι διαφορές 
του ΜΜΑ με το Kick Boxing;  
Ο κ. Καρούσος απαντάει ότι «το ΜΜΑ 

στην πραγματικότητα είναι το αρχαίο πάμ-
μαχον το οποίο  διδασκόντουσαν οι αρχαίοι 
Σπαρτιάτες και που έπειτα  μετονομάστηκε 
σε παγκράτιο». Σήμερα όταν μπαίνει μέσα 
στο οκτάγωνο ο αθλητής  επιβάλλετε να 
χρησιμοποιεί όλο το σώμα του και δεν πε-

ριορίζεται όπως στο kick boxing  μόνο σε 
γροθιές και λακτίσματα.

 
Τι κάνει το MCP να ξεχωρίζει  
Το MCP καταγράφει μεγάλη απήχηση 

διαχρονικά στις διοργανώσεις του γεμίζο-
ντας τα στάδια όπου πραγματοποιείται (sold 
out). Επίσης στις τελευταίες τηλεοπτικές 
αναμεταδόσεις, σε κανάλια πανελλαδικής 
εμβέλειας, τα νούμερα της τηλεθέασης 
ακολουθούν τις αυξητικές τάσεις που κα-
ταγράφονται παγκοσμίως. Ακόμα σύμφω-
να με τον κ. Καρούσο αυτό συμβαίνει γιατί 
«στο ρόστερ του MCP  συμμετέχει η elite 
του ελληνικού ΜΜΑ στους άντρες και τις 
γυναίκες. Το θετικό feedback του κοινού 
αποτυπώνεται στα social media του MCP 
με βίντεο που γίνονται viral και που  οι θε-
άσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. 

 «Έχουμε καταφέρει να συσπειρώσουμε 
τον κόσμο γύρω από τα μαχητικά αθλήμα-
τα και ιδιαίτερα το MCP. Είναι γεγονός ότι 
επενδύουμε στους αθλητές μας, τους συ-
μπεριφερόμαστε με σεβασμό, επαγγελματι-
σμό και σωστές αμοιβές. Τέλος σκοπός μας 
είναι να προάγουμε τον υγιή ανταγωνισμό, 
την αυτοβελτίωση, τον σεβασμό, την τα-
πεινότητα και το αθλητικό ιδεώδες», τονί-
ζει ο κ. Καρούσος.

Το MCP επιστρέφει 
με δυνατές μάχες στη Θεσσαλονίκη 

ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΣΤΟ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ‘ΒΟΥΛΑ 

ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ’»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Η μεγάλη νικήτρια του The Voice of Greece στο πρώτο της single 
Η Άννα Αργυρού είναι η μεγάλη νικήτρια του The 

Voice of Greece 2021. Η 17χρονη μαθήτρια Λυκεί-
ου μάγεψε όλους τους coaches από την πρώτη της 
εμφάνιση στα blind auditions, και με αργά και σταθερά 
βήματα κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο του νικητή 
της φετινής σεζόν με την βοήθεια του coach της Σάκη 
Ρουβά.

Η Άννα Αργυρού ξεκίνησε να ασχολείται με το 
τραγούδι τα τελευταία 5 χρόνια, κάνοντας παράλληλα 
μαθήματα φωνητικής. Το πρώτο της single με τίτλο 
«Λογική» σε pop ήχους μόλις κυκλοφόρησε από την 
Minos EMI, a Universal Music Company, και συνοδεύ-
εται από ένα φρέσκο και καλοκαιρινό music video σε 
σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου. 

Για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ, η Άννα Αργυρού και 
το σκηνοθετικό team βρέθηκαν στις πανέμορφες Ρά-
χες Φθιώτιδας, ενώ την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν 
και τα γυρίσματα για την αγγλική έκδοση του τραγου-
διού “Give Me Love” που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

Στο πλευρό της Άννας κατά τη διάρκεια των ηχο-
γραφήσεων του τραγουδιού βρέθηκε ο μέντορας και 
coach της Σάκης Ρουβάς. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης 
αφιέρωσε πολλές ώρες στην Άννα, κατευθύνοντας και 
συμβουλεύοντας την πρωτοεμφανιζόμενη τραγουδί-
στρια για το πρώτο της single. 

Τη μουσική και τους στίχους στο «Λογική» υπογρά-
φουν οι Γιώργος Καλογεράκος & Daphne Lawrence, 
ένα team που τελευταία μας έχει χαρίσει μερικές από 
τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΤΟ ΝΕΟ SUPER HIT ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Ο Λευτέρης Πανταζής, έχοντας δίπλα του τον 
Ayman, μας χαρίζουν το χορευτικό anthem του φετι-
νού καλοκαιριού «Αχ Μωρό Μου», που κυκλοφορεί 

από την Panik Platinum. Μία γεύση από την ξεσηκω-
τική διάθεση του τραγουδιού δίνουν οι φωτογραφίες 

από τα γυρίσματα του music video, το οποίο έχει 
κλέψει τις εντυπώσεις. 

«Φρέσκο» και ξεσηκωτικό, το «Αχ Μωρό Μου» 
αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και ξεχωρίζει στις ρα-
διοφωνικές συχνότητες, ενώ το music video ξεπέρασε 
σε λίγες ημέρες το 1 εκατομμύριο views στο YouTube.

Τα γυρίσματα του music video έγιναν σε μία βίλα 
σε περιοχή της Αττικής, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες 

του Kirill Samarits, με τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή 
να βάζει τη χαρακτηριστική «σφραγίδα» του και ο 

ταλαντούχος Ayman τα ethnic vibes του.
Το «Αχ Μωρό Μου», σε μουσική Βασίλη Κουμεντά-

κου και Λευτέρη Πανταζή και στίχους του Γιάννη Νασρί 
Αττάρι και αραβικούς στίχους του Ayman, ακούγεται 
δυνατά και μπήκε αμέσως στη λίστα των επιτυχιών!

Παράλληλα, αυτή την περίοδο ο Λευτέρης Πα-
νταζής συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στο 

«Barbarella Live Party», στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την 
Δέσποινα Βανδή.
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Ο «Χαμόδρακας» είναι ένα ιστορικό εστιατόριο θαλασσινών που ξέρει από... ποιότητα, φαντασία και εξυπηρέτη-
ση. Η παραδοσιακή ταβέρνα «Χαμόδρακας» ιδρύθηκε το έτος 1926 από τον Λεωνίδα Χαμόδρακα στην περιοχή της 
Nέας Κρήνης, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το Εστιατόριο «Χαμόδρακας» απέκτησε το 2005 το Σήμα Ελληνικής 
Κουζίνας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει 
στους πελάτες του. Οι κορυφαίες γαστρονομικές απολαύσεις με την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και την πιο όμορ-
φη και συναρπαστική θέα της πόλης!

INFO:  
ο «Χαμόδρακας» αναλαμβάνει την οργάνωση και επιμέλεια δεξιώσεων και μπουφέ catering.
Διεύθ.Μανώλη Γαγύλη 13,Καλαμαριά-Παραλία.Τηλ. 2310 447943.
www.hamodrakas.gr

Pinning 
The Media

Χαμόδρακας - Hamodrakas 
Seafood Restaurant

▶ Το χέρι του στη φωτιά βάζει ο Δήμος Βερύκιος 
πως στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου 
βλέπουν Happy Day και σκοτώνεται να στέλνει 
συμβουλές, οδηγίες, παραινέσεις πάντα τονί-
ζοντας «Γιατί ξέρω πως μας βλέπουν στο Μα-
ξίμου…».  Αν πράγματι στον πρωινό καφέ του 
Μαξίμου αγνοούν τόσες ενημερωτικές εκπομπές 
και βλέπουν Τσιμτσιλή, αυτό εξηγεί πολλά για τον 
τρόπο διακυβέρνησης της χώρας.

▶ Για μεταγραφικό πυρετό, διαβάζω, στις πρωινές 
ενημερωτικές εκπομπές.  Τηλεοπτικά ζευγάρια 
χωρίζουν και τηλεοπτικές συνεργασίες «κυοφο-
ρούνται» ενόψει της νέας σεζόν.  Εγώ εκείνο που 
θα πω μόνο είναι ότι μου λείπει η Ντόρα Κουτρο-
κόη από την πρωινή ενημέρωση, όπως θα μου 
λείψει και η Μαρία Αναστασοπούλου αν δεν βρει 
νέα τηλεοπτική στέγη μετά την αποχώρησή της 
από τον ΣΚΑΪ.

▶ Να προσέχετε τι αναρτήσεις κάνετε στα social 
γιατί αν –ό  μή γένοιτο- βρεθείτε ποτέ μπλεγμένοι 
με το νόμο θα τα πάρουν στην εκπομπή της Σκορ-
δά και του Λιάγκα, θα ερμηνεύουν κατά το δοκούν 
ακόμη και τα e-mojies και θα τα παρουσιάζουν ως 
ενοχοποιητικά στοιχεία. Έλεος!

▶ Κι επειδή οι υπεύθυνοι προγραμμάτων των 
καναλιών θεωρούν πως λίγα σκουπίδια μας έχουν 
σερβίρει, έψαξαν στο διεθνές τηλεοπτικό σκηνικό 
να βρουν ποια είναι τα ριάλιτι που υποβιβάζουν 
τελείως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ετοιμάζο-
νται να μας τα προβάλλουν τη νέα σεζόν.  Κλείσ’ 
το το χαζοκούτι και πέτα το.  Δεν αντέχεται τόσο 
σκουπίδι.

▶ Με αναφορές μέσα από την εκπομπή της στον 
τελικό Champions League και δηλώνοντας fan 
του Καρίμ Μπενζεμά, η Ελένη Μενεγάκη αποδει-
κνύει για άλλη μια φορά πόσο γάτα είναι και με 
πόση ευχέρεια μπορεί να χειριστεί οποιοδήποτε 
θέμα.  Στηρίζοντας παράλληλα και το κανάλι που 
φιλοξενεί την εκπομπή της και που θα προβάλλει 
το βράδυ του Σαββάτου τον αγώνα ανάμεσα στην 
Λίβερπουλ και την Ρεάλ Μαδρίτης που διεξάγεται 
στο Παρίσι.
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Η «Μεταμόρφωση» του 
Franz Kafka στο Θέατρο 

Αυλαία 

“Lebensraum – Πείραμα για 
την καλοσύνη” του Θανάση 
Τριαρίδη στο Φαργκάνη Art

Φοίβος Δεληβοριάς, 
Δημήτρης Μεντζέλος, 
Νεφέλη Φασουλή στη 

Μονή Λαζαριστών

Η Παράσταση «Το Παν» στο 
Βασιλικό Θέατρο

Ο Βαγγέλης Γερμανός Live 
Solo στο Αστόρια Καφενείο

Το λογοτεχνικό αριστούργημα «Μεταμόρφω-
ση» του Franz Kafka φιλοξενείται στο Θέατρο 
Αυλαία από την Παρασκευή 27 Μαΐου έως και 
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 από την πλατφόρ-
μα Ινστιτούτο (Πειραματικών Τεχνών). Πρό-
κειται για έναν υπάλληλο που μετά από δέκα 
χρόνια συνεχούς επανάληψης του ίδιου, στα-
θερού, καθημερινού προγράμματος, ξαφνικά, 
αδυνατεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του και 
να επαναλάβει τις ίδιες παγιωμένες κινήσεις. Ο 
κόσμος γύρω του γίνεται εχθρικός και ο ίδιος 
γίνεται εχθρός του κόσμου, ένα παράσιτο. Πώς 
θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία; Πού θα καταλήξει 
ο ήρωάς μας; Το Σάββατο, 28 Μαΐου, στις 21:30 
στο Θέατρο Αυλαία.

“Το καθαυτό νόημα του Lebensraum συμπυ-
κνώνεται σε τούτο: οι αληθινοί δολοφόνοι είναι 
– και θα είναι για πάντοτε – οι θεατές.” σημει-
ώνει ο συγγραφέας. Το έργο εκκινεί από την 
ναζιστική, επεκτατική θεωρία του Ζωτικού Χώ-
ρου και την μεταγράφει εφιαλτικά στο σήμερα. 
Τα όρια ανάμεσα στους ηθοποιούς και το κοινό 
καταργούνται. Ποιος θέτει το όριο ανάμεσα στην 
αθωότητα και την ενοχή και ποιος είναι σε θέση 
ν’ ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από το ψέμα; 
Ερμηνεύουν οι, Δέσποινα Αποστολίδου και Κα-
τερίνα Σταθοπούλου. Την Τετάρτη, 1 Ιουνίου, 
στο Φαργκάνη Art στις 20:00.

Ο Nick Mason, εμβληματικός ντράμερ 
των Pink Floyd, έρχεται μαζί με το συ-
γκρότημά του για να δώσει δύο μονα-
δικές συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα παραδίδοντας μαθήματα σπου-
δαίας ροκ ιστορίας. Την Παρασκευή 3 
Ιουνίου, στις 21:30, στη Μονή Λαζαρι-
στών ο θρυλικός μουσικός αναμένεται 
να παρουσιάσει ένα φαντασμαγορικό 
οπτικοακουστικό show. Στο set της πε-
ριοδείας των Nick Mason’s Saucerful Of 
Secrets κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν 
οι μουσικές στιγμές από τα πρώτα χρό-
νια των Pink Floyd μέχρι και το άλμπουμ 
του 1972 “Obscured by Clouds”, συμπε-
ριλαμβανομένου του επικού “Echoes”. 
Οι Nick Mason’s Saucerful Of Secrets 
απαρτίζονται από τους – Nick Mason, 
Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris και 
Dom Beken.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες 
του μεταφέρουν για μία και μοναδική 
συναυλία τη νέα τους παράσταση στο 
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, το Σάβ-
βατο 4 Ιουνίου. Ο Φοίβος, έχοντας πάντα 
δίπλα του την “all that jazz” Νεφέλη 
Φασούλη και τον δροσερό και ολοκαί-
νουργιο “Κόσμο” της, καλεί στο ρόλο 
της ψυχής του πάρτι τον αιώνιο φίλο 
του και απόλυτο master of ceremonies, 
Δημήτρη Μεντζέλο, γνωστό κι ως Delta 
Mee. Καινούργια τραγούδια από τον υπό 
έκδοση δίσκο του Φοίβου Δεληβοριά, 
καθώς και γνωστά και μη εξαιρετέα 
κομμάτια από όλη τη δισκογραφία του 
δίνουν πάσες στο genuine χιπ χοπ του 
Δημήτρη Μεντζέλου. Ώρα έναρξης: 
20.00.

Τη θεατρική παράσταση «Το Παν» παρουσιά-
ζει στο Βασιλικό Θέατρο το Σάββατο 28 και την 
Κυριακή 29 Μαΐου 2022, ο Κοινωνικός Σύλλο-
γος Δέντρο Ζωής. Η ιστορία διαδραματίζεται σε 
ένα μαγεμένο δάσος όπου επικρατεί πανικός! 
Οι ιστορίες και οι χαρακτήρες των παραμυθιών 
σβήνουν… Χαρακτήρες εμπνευσμένοι μέσα από 
τα παραμύθια, μπλεγμένοι μέσα σε έναν κύκλο 
ανικανοποίητης πλεονεξίας, ένα κενό που δε 
γεμίζει με υλικά αγαθά, αλλά με αρετές, όπως η 
αγάπη, η ελπίδα, η ελευθερία της ψυχής, γιατί… 
Το Παν είναι να πιστεύεις! Ώρα έναρξης: 18:00.

Ο Βαγγέλης Γερμανός επιστρέφει στη σκηνή του 
Αστόρια Καφενείο, το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 
με την ακουστική του κιθάρα για να μας χαρίσει 
μια βραδιά γνήσιας ελληνικής, αφοπλιστικής 
μουσικής. Ο Βαγγέλης Γερμανός ανακεφαλαι-
ώνει με τη σειρά του, μια μακρόχρονη πορεία 
που ξεκίνησε στις αρχές των 80s με το άλμπουμ 
“Τα Μπαράκια” σε παραγωγή του Διονύση Σαβ-
βόπουλου. Τραγούδια σαν αεράκι, με καθαρές 
μελωδίες πάνω σε ερωτοχτυπημένες ιστορίες 
στην παράδοση της ροκ μπαλάντας. Ώρα έναρ-
ξης: 22:00.

Επιμέλεια: 
Βάσω 
Μόκκα

Nick Mason στη Μονή 
Λαζαριστών
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Τι σας κράτησε στη Θεσσαλονίκη; Ο «έρωτας»!
Υπάρχει «κόντρα» σε μία σχέση μεταξύ πολι-

τευτών; Εγώ είμαι ένα στέλεχος της παράταξης της 
οποίας συνειδητά ασπάζομαι τις αξίες και τις ιδέες 
της. Δεν πολιτεύομαι όπως ο άνδρας μου, όμως συ-
νεργάζομαι μαζί του. Στην περίπτωση μας υπάρχει 
μια απόλυτη αρμονία στην συνεργασία μας σε αυτόν 
τον χώρο όσο και αν φαντάζει δύσκολο με ελάχιστες 
διαφωνίες! Αν και είμαι πολύ δύσκολος κριτής, ο 
Διαμαντής αποτελεί το μεγάλο μου πρότυπο με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει την ζωή: Διεκδικητικά αλλά 
μεγαλόκαρδα.

Συναισθήματα μετά την εκλογή στην Πολιτική 
Επιτροπή της ΝΔ… Ενθουσιασμό! Ανυπομονώ να ερ-
γαστώ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Σε 
λίγους μήνες μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά και 
κοινός μας στόχος μια αυτοδύναμη κυβέρνηση! Ποτέ 
ξανά σε πισωγυρίσματα στις εποχές του Σύριζα που 
όλοι πρέπει να θυμόμαστε…

Γιατί αξίζει να προσπαθούν οι νέοι άνθρωποι… 
Γιατί αν δεν προσπαθούμε εμείς οι νέοι τότε ποιος; 
Νέοι άνθρωποι παντού… 

Πιο δύσκολος ο τομέας της επικοινωνίας ή της 
τηλεόρασης; Δύο χώροι που μοιράζονται την ίδια 
αξία, την αξία της επικοινωνίας. Κάθε κλάδος έχει τις 
δυσκολίες του, το ζητούμενο είναι να σε ευχαριστεί 
αυτό που κάνεις και να συνεισφέρεις στην έγκυρη 
επικοινωνία.

Τι αγαπάτε και τι όχι στη Θεσσαλονίκη; Αγαπώ 
την αύρα της και τις εναλλαγές της δεν αγαπώ όμως 
καθόλου ότι δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε σύμ-
φωνα με τις προοπτικές της και την δυναμική των 
ανθρώπων της…

Σε στεναχώριες ή χαρές παίζετε πιάνο; Δυστυ-
χώς πιάνο έχω να παίξω πολλά χρόνια, από τότε που 
το άφησα στο σπίτι μου στις Σέρρες, κάποτε ήταν ανα-
πόσπαστο κομμάτι της ημέρας… όμως σίγουρα θα 
έρθει η στιγμή να ξανά ανταμώσουμε… Εκτιμώ ιδιαί-
τερα όσους έχουν μουσική παιδεία και δυστυχώς τολ-
μώ να πω ότι είναι υποτιμημένη αξία στην χώρα μας.

Από ποιον ζητάτε συμβουλή στα δύσκολα; Από 
τον άνδρα μου αλήθεια... πολλές φορές νιώθω σαν 
μικρό παιδί αλλά στις δυσκολίες  ζητάω την βοήθεια 

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. 

Γεννήθηκε στις Σέρρες, όμως από τα 18 της ζει στη Θεσσαλονίκη. Η Φανή Αρβανιτίδου δραστηριοποιείται στον τομέα του πολιτικού μάρκετινγκ και επικοινωνίας, 
ενώ εργάζεται και ως δημοσιογράφος. Πρόσφατα εξελέγη μέλος στη νέα Πολιτική Έπιτροπή της ΝΔ και οσονούπω ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο 

πλευρό του αγαπημένου της πολιτευτή, Διαμαντή Γκολιδάκη. Η ώρα η καλή!

Φανή Αρβανιτίδου 
Ο Διαμαντής αποτελεί το μεγάλο μου πρότυπο 

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 

του...
Τελικά …όλα του γάμου δύσκολα; Αναλόγως! 

Αν δεν έχεις διαθέσιμο χρόνο να ασχοληθείς τότε 
σου φαίνεται βουνό η  προετοιμασία του γάμου! Όταν 
υπάρχει όμως κατανόηση  και αγάπη στο ζευγάρι, όλα 
γίνονται εύκολα…

Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια; 
Με πίστη στον Θεό και στους ανθρώπους, προσδοκώ 
να βγαίνω  νικήτρια στις μικρές καθημερινές μάχες  
της ζωής και να δημιουργώ σε μια κοινωνία που νοιά-
ζεται περισσότερο για τον συνάνθρωπο μας.. Οπότε 
δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια… 
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Μήπως αυτοτιμωρείσαι;

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ *

Η ντροπή και η ενοχή είναι ισχυροί 
οδηγοί της ανθρώπινης δράσης. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θα 

νιώσουν ντροπή, ενοχή ή και τα δύο όταν 
κάνουν κάτι που οι ίδιοι ή η κοινωνία 
θεωρεί κακό.

Οι ενοχές τείνουν να αφορούν το να 
νιώθετε προσωπικά άσχημα επειδή ξέρετε 
ότι κάνατε κάτι λάθος. Για παράδειγμα, ένα 
άτομο που έκλεψε κάτι μπορεί να αισθάνεται 
ένοχο επειδή ξέρει ότι αυτό που έκανε ήταν 
λάθος, αλλά και πάλι το έκανε.

Η ντροπή είναι περισσότερο ένα αίσθη-
μα αμηχανίας ή στεναχώριας επειδή έκανες 
κάτι λάθος ή ανόητο. Μπορεί να ντρέπεσαι 
επειδή επρόκειτο να κάνετε μια μεγάλη πα-
ρουσίαση αλλά δεν είχατε προετοιμαστεί για 
αυτήν όσο θα έπρεπε. Σηκώνεσαι, κοροϊδεύ-
εις τον εαυτό σου και ντρέπεσαι γιατί ξέρεις 
ότι έπρεπε να είχες προσπαθήσει περισσότε-
ρο.

Οι πτυχές της ντροπής και της ενοχής εί-
ναι συχνά κοινωνιολογικές. Οδηγούνται από 
πράγματα που μας διδάσκουν ο πολιτισμός, 
η θρησκεία ή άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Και 
όταν παραβιάζουμε αυτούς τους κανόνες, 
νιώθουμε άσχημα, κάτι που μας παρακινεί 
να θέλουμε να τους διορθώσουμε. 

Αυτοτιμωρία- αντιμετώπιση 
Οι υγιείς δεξιότητες αντιμετώπισης σας 

βοηθούν να αντιμετωπίζετε δύσκολα συναι-
σθήματα με τρόπο που δεν είναι καταστρο-
φικός για τη σωματική, συναισθηματική ή 
ψυχική σας ευεξία.

Από την άλλη πλευρά, οι ανθυγιεινές 
δεξιότητες αντιμετώπισης πραγματικά σας 
προκαλούν βλάβη σωματικά, συναισθημα-
τικά ή διανοητικά.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι 
δεν έχουν πάντα μια ξεκάθαρη προοπτική 
για τη διαφορά μεταξύ υγιών και ανθυγιει-
νών δεξιοτήτων αντιμετώπισης. Ως αποτέλε-
σμα, μπορεί να στραφούν σε ανθυγιεινές δε-
ξιότητες αντιμετώπισης για να τιμωρήσουν 

τον εαυτό τους.
Ο λόγος είναι ότι πολλοί άνθρωποι 

πιστεύουν λανθασμένα ότι η τιμωρία 
θα τους βοηθήσει να εξιλεωθούν για 
τις αδικίες τους και να καθαρίσουν τα 
αισθήματα ενοχής τους.

Αυτό που κάνει στην πραγματικό-
τητα η αυτοτιμωρία είναι να κλωτσάει 
το κουτί πιο κάτω, όπου η ενοχή και 
η ντροπή μπορούν να τα πιάσουν αρ-
γότερα.

Η αυτοτιμωρία εξελίσσεται επίσης σε 
ανθυγιεινές μακροπρόθεσμες συνήθειες, 
όπως ο αυτοτραυματισμός, που μπορεί να 
είναι δύσκολο να κόψετε. Ακόμη χειρότερα, 
μπορεί να εξελιχθεί σε εθισμό όπου το άτομο 
ποθεί αυτά τα στοιχεία αυτοτραυματισμού 
για να αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ταλαι-
πωρία είναι το κλειδί για την αυτοβελτίωση 
και την οικοδόμηση χαρακτήρα. Αν υποφέ-
ρουν για τις παραβάσεις τους, θα βγουν από 
την εμπειρία ως πιο δυνατό άτομο.

Στην πραγματικότητα, αυτό το είδος 
συμπεριφοράς συχνά ενισχύει αρνητικές 
σκέψεις και συναισθήματα. Αντί να επεξερ-
γάζεται την αρνητικότητα για να την αφήσει, 
το άτομο εστιάζει περισσότερο στα αρνητικά 
συναισθήματα και τα ενισχύει. Αντί να τα χτί-
ζει, σιγά σιγά τα σβήνει.

Γιατί η αυτοτιμωρία δεν λειτουργεί;
Η απλή απάντηση είναι ότι η αυτοτιμω-

ρία δεν λύνει πραγματικά το πρόβλημα.
Αντίθετα, ενθαρρύνει αρνητικά συναι-

σθήματα, γίνεται επίθεση στην αυτοεκτίμησή 
σας, τροφοδοτεί την κατάθλιψη ή σας κάνει 
να νιώθετε ότι είστε λιγότερο από αυτόν. Με-
ρικοί άνθρωποι μιμούνται ακόμη και πτυχές 
διαταραχών προσωπικότητας όταν νιώθουν 
ενοχές ή ντροπή για μια πράξη.

Η πράξη της αυτοτιμωρίας ενισχύει επί-
σης την ιδέα ότι είναι εντάξει να επιτιθούμε 
στον εαυτό μας για ένα λάθος. Αλλά δυστυ-
χώς, αυτό μας εμποδίζει να αναλάβουμε την 

ευθύνη των πράξεών μας και, το πιο σημα-
ντικό, την ευθύνη να διορθώσουμε τις λάθος 
πράξεις μας και να τις κάνουμε σωστές.

Πώς μπορώ να απαλλαγώ από την ενο-
χή και την ντροπή;

1. Ζητήστε συγγνώμη.
Αν υποθέσουμε ότι εξακολουθείτε να μι-

λάτε με το άτομο που αδικήσατε, το πρώτο 
βήμα είναι να ζητήσετε συγγνώμη από αυτό 
το άτομο για τις πράξεις σας. Μόλις το κάνε-
τε, μπορείτε να τους ρωτήσετε τι μπορείτε να 
κάνετε για να νιώσουν καλύτερα.  

2. Συγχωρήστε τον εαυτό σας.
Μία από τις πιο δύσκολες δεξιότητες που 

μπορείτε να αναπτύξετε είναι η ικανότητα να 
συγχωρείτε τον εαυτό σας.

Το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε 
είναι να εξετάσετε σε μεγάλο βαθμό το λά-
θος που κάνατε.

Το κάνατε επίτηδες; Ήταν μια κακόβου-
λη ενέργεια που σχεδιάζατε ή κάνατε λάθος 
επειδή δεν είχατε όλες τις πληροφορίες; 

Θυμηθείτε: είστε άνθρωπος και θα κάνε-
τε λάθη. Το κάνουν όλοι στον κόσμο. Κάθε 
άτομο αναπόφευκτα θα μπλέξει κάτι με κά-
ποιον ή κάτι που τον ενδιαφέρει. Δεν σημαί-
νει ότι είστε κατώτερο άτομο. Δεν σημαίνει 
ότι είστε ανάξιοι συγχώρεσης ή καλοσύνης, 
ιδιαίτερα προς τον εαυτό σας.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος – συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλο-
νίκη 

PSYCHOLOGY

ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΣΥΧΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.
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Στο reworks agora 2022 συ-
ζητήσαμε για τον τρόπο που η 
νέα τάση στον χώρο της μόδας 

κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτε-
ρα, να αλλάζει την κοινωνία ανάλογα 
με τις ανάγκες της πραγματικότητας, 
αλλάζοντας πρώτα από όλα τον τρόπο 
που η ίδια λειτουργεί.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ένας από 
τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της 
μόδας Lakis Gavalas ο συνιδρυτής και 
εκπρόσωπος της Owl Clothes ενός από 
τα πιο ενεργά και διαχρονικά επίκαιρα 
brands που γεννήθηκε στην Θεσσαλονί-
κη, Dimitris Matzis.

Τη συζήτηση συντόνισε η Dolly 
Zervou Fashion Stylist και Διευθύντρια 
της σχολής Μόδας και Ομορφιάς του 
Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ 360. 

ΜΟΔΑ

Η ελευθερία της έκφρασης μέσα από την ένδυση

ΤΟ ΝΤΥΣΙΜΟ ΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 
ΚΡΙΤΙΚΗΣ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η 
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
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Αυτή η εβδομάδα έχει ένα σημαντικό πλανητικό γεγο-
νός, αυτό της Νέας Σελήνης στο ζώδιο των Διδύμων. 
Θα σφραγίσει με θετικό τρόπο το τέλος του Μάη και 

θα φέρει στα ζώδια του Αέρα, ελπιδοφόρα νέα ξεκινήματα. 
Την Δευτέρα λοιπόν, ανοίγει ένα αισιόδοξο αστρολογικό 
γεγονός, με το Νέο Φεγγάρι, όπου συνδυαστικά με τον Άρης 
και τον Δία σε σύνοδο, στο ζώδιο του Κριού, υπόσχονται την 
φλόγα μιας τυχερής ανανέωσης, αλλά και μία δυναμική, 
που αφορά νέα πολλά υποσχόμενα ξεκινήματα.   

ΚΡΙΟΣ
Ο Μάιος αλλάζει σε πολλά θέματα που σας είχαν ταλαιπω-

ρήσει κατά το παρελθόν. Έτσι στο τέλος αυτού του μήνα, θα 
βρεθείτε μπροστά σε πολύ αισιόδοξες καταστάσεις και σίγουρα 
θα πάρετε μία γεύση από επιτυχία και νέα ξεκινήματα.  Για σας 
ιδίως του πρώτου δεκαημέρου, η αλλαγή των καταστάσεων, 
θα είναι έντονες και καθοριστικές.

ΤΑΥΡΟΣ
Η Νέα αυτή Σελήνη, στο ζώδιο των Διδύμων, θα ευνοήσει 

την οικονομική σας κατάσταση, αλλά και την γενικότερη στα-
θεροποίηση των αναγκών σας. Είναι καιρός να βάλετε την τύχη 
στην ζωή σας, ενώ θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαίσθηση 
σας, όπου αυτή την περίοδο είναι αλάνθαστη.  

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο, κυρίως για σας που έχετε 

γεννηθεί στο τέλος του Μάη, θα σας δώσει όλα εκείνα τα όπλα 
που θα χρειαστείτε, για να κάνετε πολύ σημαντικά πράγματα, 
σε όλους τους τομείς της ζωή σας. Βέβαια τώρα θα γίνουν τα 
ξεκινήματα που απαιτούν την εσωτερική σας ώθηση, ενώ μετά 
τις 4/6, θα υλοποιηθούν.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Έχετε μπει στην διαδικασία να κάνετε σχέδια, που για κά-

ποιους λόγους τα κρατάτε κρυφά. Είναι μία καλή κίνηση για 
σας, ώστε να μην αφήσετε στην κοινή θέα τα όνειρά σας, όταν 
μάλιστα έχετε γύρω σας πρόσωπα που με την τοξικότητα τους, 
δεν επιθυμούν να σας βλέπουν ευτυχισμένους.   

ΛΕΩΝ
Για σας αυτή η Νέα Σελήνη στις 30/5, θα διευρύνει τον κοι-

νωνικό σας κύκλο και θα σας βοηθήσει να ανοίξετε τα φτερά 
σας σε νέες εμπειρίες και καταστάσεις. Τα συναισθήματα σας 
θα γίνουν πιο έντονα και η προσωπική σας ζωή βρίσκεται σε 
ανοδική πορεία.  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η Νέα Σελήνη, θα αναδείξει τις επαγγελματικές σας δρα-

στηριότητες, αλλά επίσης, θα παρουσιαστούν σημαντικές 
ευκαιρίες. Από τώρα, μέχρι και για ένα μήνα, θα βρεθείτε πιο 
κοντά στην αναγνώριση των στόχων σας, που αφορούν την κοι-
νωνική και επαγγελματική σας αναγνώριση.  

ΖΥΓΟΣ
Φιλόδοξη αυτή η Νέα Σελήνη για σας, εφόσον πραγματο-

ποιείται σε ένα φιλικό προς το δικό σας ζώδιο, αυτό των Δι-
δύμων. Είναι μία πολύ καλή περίοδος για να σχεδιάσετε για 
το μέλλον σας, αλλά και για την πνευματική σας ανύψωση. Η 
επέκταση των φιλόδοξων σκέψεων σας, είναι πολύ κοντά και 
αυτό θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε ένα σημαντικό έργο.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οικονομικά και επιχειρηματικά πλάνα αναπτύσσονται με 

αυτή την Νέα Σελήνη, όπου οι οικονομικές σας δραστηριότητες 
γίνονται περισσότερο ουσιαστικές και επιτακτικές. Η ολοκλή-
ρωση αυτών των οικονομικών σχεδίων σας θα ολοκληρω-
θούν, έως το τέλος του Ιουνίου 2022.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή η Νέα Σελήνη, απέναντι από το δικό σας ζώδιο, έχει να 

κάνει με τον τομέα των σχέσεων σας. Θα υπάρξουν πολύ καλές 
ευκαιρίες για συνεργασίες και επιτυχημένες γνωριμίες, που θα 
σας φέρουν κάτι σημαντικό και επεκτατικό μαζί, ίσως ένα παιδί, 
ή μία επιχείριση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ο σχεδιασμός των εργασιακών σας υποθέσεων, θα έχουν 

πιο ξεκάθαρα σημεία αναφοράς, οπότε και για σας θα είναι πιο 
εύκολο να βρεθείτε πανέτοιμοι σε μία νέα και πολύ ευνοϊκή 
επαγγελματική δραστηριότητα. Για όσους από σας υπάρχουν 
προβλήματα υγείας, κάποια αλλαγή θα σας απαλλάξει από μία 
παλιά και όχι επιτυχημένη αντιμετώπιση, αυτού του προβλή-
ματος.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μία αισιόδοξη Νέα Σελήνη στο ζώδιο των Διδύμων, θα σας 

φέρει πολύ εύνοια σε ότι αφορά τα δημιουργήματα σας, τα παι-
διά σας, αλλά και κάθε τι, που θεωρείται, απόλαυση της ζωής. 
Το Καλοκαίρι ξεκινά για σας με αρκετά ευνοϊκές συνθήκες, κυ-
ρίως  σε προσωπικά θέματα.

ΙΧΘΥΕΣ
Θέματα που αφορούν το οικογενειακό σας περιβάλλον, το 

σπίτι σας και γενικότερα την εστία σας, τώρα ήρθε η στιγμή να 
τα φροντίσετε, ή να τα βάλετε, στο κάδρο των άμεσων  υπο-
θέσεων σας. Οι αγορές ή οι πωλήσεις της ακίνητης περιουσίας 
σας, θα έχει για σας μεγάλο όφελος, έως το τέλος του Ιουνίου 
2022.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
30 ΜΑΪΟΥ – 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2022
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ» 

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 2310508509
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
Apallou, Mητροπόλεως 51, 2310228898
Apre, Μητροπόλεως 40, 2310284532
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτερο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Βutler, Μητροπόλεως  42, 2310281350
Chilai, Α.Μηνά 4, 2313054500
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα Παραλία, 2310888000
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 1598
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρίου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 2310271621
Ergon Agora, Παύλου Μελά 42,  2310288008
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Λευκός Πύργος, Παύλου Μελά 6, 2310241300
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομηλά 8, 2313087125
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310257503
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 4, 2310262300
KitchenBar, Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Λούπινο, Κατούνη 4, 2310535707
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center,  2310504300
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 2310897444
Oλύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10 ,2310284001
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 2310262478
Πλατεία Θεάτρου, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
Pararrazi, Αγίας Σοφίας 27, 2310268213
Pelosof, Τσιμισκή 22, 6946744472
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310220985
Tribeca, Λεωφ.Νίκης 21,  2310226604
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030

ΔΥΤΙΚΑ
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 2310388000
Calderon, Επταπυργίου 82, Συκιές,2313039993
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 Μενεμένη , 2310584000
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Καφενείο Βασιλάκης, Αγνώστου Στρατιώτη 70, Πολίχνη, 2310603222
Mansion Bar Terrace, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 21, Νεάπολη, 2310610263
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Ακαδημία art restaurant, Αγίου Μηνά 3, 2310 521803 
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τούμπα,2313026226
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Da Leonardo Cucina Italiana, Φιλίππου 50, Πυλαία, 2310 323377
Hondos Center Apollonia, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Zebra, Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω Τούμπα, 2310908680
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,2310472706
Rumors, Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Sanna Coast, Θεμιστοκλή Σοφούλη 112, 2311 827941
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Χρωστήρας, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Πέτρου Συνδίκα 24, 2310 833460

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Εύοσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Αριστοτέλους 27
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Αριστοτέλους 27

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

Μπες στο karfitsa.gr και ενημερώσου 
για όλα τα νέα της Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΊΑ Karfitsa

Karfitsa.gr




