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Μαγειρείο νόθευσης Μαγειρείο νόθευσης 
ηρωίνης στη Θεσσαλονίκη ηρωίνης στη Θεσσαλονίκη 
Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους στο Κορδελιό 

την ώρα που έβραζαν τα ναρκωτικά για να παρασκευάσουν το νέο μείγμα που θα 
διοχετευόταν στις πιάτσες των τοξικομανών. 
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Αναμείνατε στο… ακουστικό σας

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός κ. Κυριά-
κος Μητσοτάκης πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με την ανάληψη της εξουσί-
ας. Έκαναν το πρόγραμμά τους εμπροσθοβαρές σε πολλά πράγματα, δίνοντας την αίσθηση 
στην κοινωνία ότι κάτι-επιτέλους-αλλάζει. Το κλίμα αισιοδοξίας που δημιουργήθηκε έδωσε 
την αναγκαία και απαραίτητη ανάσα στην κυβέρνηση. Επτά μήνες μετά, παρουσιάζονται τα 
πρώτα σημάδια κόπωσης και οφείλουμε να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου για μια 
σειρά ζητημάτων που, σε έναν ήδη κουρασμένο από μνημόνια και υποσχέσεις λαό, μπορεί 
να λειτουργήσει αντίστροφα. Και από την υπεραισιοδοξία να πέσει πάλι σε… κατάθλιψη. Τα 
γράφουμε αυτά, γιατί μικρά και μεγάλα περιστατικά έρχονται να επαναφέρουν καταστάσεις 
που θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε.

Και το κάνουμε αυτό, γιατί κάποιοι (και δεν είναι λίγοι) θεωρούν ότι, μέσα σε επτά μήνες 
που βρίσκεται στην κυβέρνηση η αυτοδύναμη ΝΔ, ξάφνου με το πάτημα ενός κουμπιού όλα 
θα γύριζαν στο 2008. Αυτή η αίσθηση είχε καλλιεργηθεί και τώρα που οι πολίτες αναμένουν 
στο… ακουστικό τους, άρχισαν και οι πρώτες ανησυχίες.

Να επισημάνω μερικά περιστατικά, για να είμαι πιο σαφής:
1. Ακραίο και πιο κραυγαλέο από όλα ήταν το ραντεβού που κλείστηκε σε ασθενή για 

γαστροσκόπηση για το σωτήριο… έτος 2022! Και χρειάστηκε η παρέμβαση του υπουργού 
Υγείας για να μάθουμε τι συμβαίνει. Το περιστατικό μπορεί να ήταν τραβηγμένο, αλλά οι 
καθυστερήσεις παραμένουν μεγάλες στο κλείσιμο ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία.

2. Το μεταναστευτικό. Τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στη Μόρια δείχνουν ότι, 
επτά μήνες μετά, η κατάσταση στο προσφυγικό όχι μόνο δεν καλυτερεύει στα νησιά μας, 
αλλά γίνεται χειρότερη. Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση καθυστερούν και η 
οργή των νησιωτών αλλά και των προσφύγων μεγαλώνει. Οι καταγγελίες του υπουργού κ. 
Νότη Μηταράκη για υποκινούμενα επεισόδια πρέπει να αποδειχθούν και οι αρμόδιες Αρχές 
να συλλάβουν και να τιμωρήσουν τους υπευθύνους. Διαφορετικά, τέτοιες δηλώσεις θα γυ-
ρίσουν μπούμερανγκ.

3. Το θέμα των πλειστηριασμών. Είναι ίσως η μεγαλύτερη «βόμβα» που θα κληθεί 
να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Τα φαινόμενα της Ισπανίας δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να 
επαναληφθούν. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης πρέπει άμε-
σα να καταθέσουν τον νέο νόμο με πρόβλεψη στους πραγματικά αδύναμους και με προστα-
σία της πρώτης κατοικίας. Ο πτωχευτικός νόμος αναμένεται, καθώς η προστασία λήγει στις 
30 Απριλίου και τα… κοράκια αναμένουν. Εκείνο που προκαλεί απορία είναι ότι, δέκα χρόνια 
μετά, αναζητούμε ακόμη τους κακοπληρωτές που πρέπει πρώτα από όλους να πληρώσουν 
με κάθε τρόπο, αλλά πάντα ξεφεύγουν! 

4. Αναδρομικά στους συνταξιούχους: Έχουν ανακοινωθεί ουκ ολίγες ημερομηνίες. 
Πέρα της απογοήτευσης που εισέπραξαν οι περισσότεροι όταν πήγαν στα ΑΤΜ και είδαν 
ελάχιστα ευρώ αύξηση, παρατηρούν ότι καθυστερεί και η επιστροφή των αναδρομικών, τα 
οποία ακόμη… αναμένουν.

5. Η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, που έχει εξαγγελθεί και ανακούφιζε αρκε-
τούς φορολογουμένους, παραμένει ακόμη σε επίπεδο… εξαγγελιών, παρόλο που έχει κάνει 
τον κύκλο των media ουκ ολίγες φορές…

6. Οι επενδύσεις: Όλο τις ακούμε, αλλά μπουλντόζες και επενδυτές (ακόμη) δεν βλέ-
πουμε. Οι επενδύσεις (όχι με δανεικά από το κράτος, αλλά με ευρώ που θα φέρουν) είναι το 
μεγάλο ζητούμενο, γιατί αυτό θα είναι που θα αλλάξει την κατάσταση στην πραγματική οι-
κονομία. Διότι αυξήσεις μισθών και συντάξεων δεν υπάρχουν ή αυτές των ελαχίστων ευρώ 
δεν αλλάζουν την εικόνα στην πραγματική αγορά.

Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα για τα οποία οι πολίτες αναμένουν στο… ακουστι-
κό τους και δημιουργούν την αίσθηση της κόπωσης για την κυβερνητική πολιτική. Και αυτή 
η αίσθηση είναι ο πιο ύπουλος ιός…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Amazing Service For Amazing People

80
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

400
ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

30007
ΧΩΡΟΙ

ΑΣΚΗΣΗΣ

Στο ELIXIR GYM NETWORK, εργαζόµαστε για να φτιάξουµε έναν καλύτερο κόσµο για όλους, 
µέσω της άσκησης και της καινοτοµίας. Για να τα καταφέρουµε, επενδύουµε στο ισχυρότερο και 

ανταγωνιστικότερό µας πλεονέκτηµα: στους ανθρώπους µας. 
Το ELIXIR GYM NETWORK είναι οι άνθρωποι του, που µε συνέπεια και πάθος τιµούν και 

υπηρετούν την αξία της άσκησης, και µέσω των υπηρεσιών του, βελτιώνουν την καθηµερινότητα 
άλλων ανθρώπων. Στελέχη  που ξεχωρίζουν για την άριστη τεχνογνωσία, την επαγγελµατική τους 
εµπειρία, την ευσυνειδησία και την υπευθυνότητα, και δίνουν καθηµερινά τον καλύτερό τους εαυτό.
∆ηµιουργούµε για αυτούς ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει έµφαση στην οµαδικότητα και τη 

συνεργασία, την επικοινωνία, την καινοτοµία, 
την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και την επιβράβευση των υψηλών επιδόσεων. 

 Ένα εµπνευσµένο περιβάλλον εργασίας που µας δίνει τη δυνατότητα να παράγουµε το άριστο. 
Ένα βιώσιµο περιβάλλον εργασίας, µε οδηγό τις αξίες και την ενιαία κουλτούρα 

του ELIXIR GYM NETWORK.

ΕΝΕΡΓΑ
ΜΕΛΗ



4 08.02.2020

Τους έπιασαν την ώρα που έβραζαν τα ναρκωτικά στο Κορδελιό

Στη Θεσσαλονίκη τα «μαγειρεία» 
νόθευσης της ηρωίνης
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«Μαγειρεία» νόθευσης μεγάλων ποσοτήτων 
ηρωίνης έχουν ανοίξει στη Θεσσαλονίκη, με-
ταφέροντας βόρεια το βάρος της επεξεργασίας 
από την Αθήνα. Ποσότητες καθαρής ηρωίνης, 
φτάνουν στην πόλη, νοθεύονται αυξάνοντας στο 
εικοσαπλάσιο τις αρχικές ποσότητες και στη συ-
νέχεια διακινούνται από τα δίκτυα «λιανικής». 
Το πρώτο εργαστήριο νόθευσης αποκάλυψαν 
πριν λίγες ημέρες αστυνομικοί του τμήματος γε-
νικών υποθέσεων της δίωξης ναρκωτικών της 
ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 
αστυνομική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών DEA 
στο Κορδελιό. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους 
εμπλεκόμενους την ώρα που έβραζαν τα ναρ-
κωτικά για να παρασκευάσουν το νέο μείγμα που 
θα διοχετευτεί στις πιάτσες των τοξικομανών.  

Πρόκειται για εργαστήρια στα οποία η καθαρή 
ηρωίνη, ορισμένες φορές και η κοκαΐνη νοθεύ-
εται μέχρι και 20 φορές στην αρχική ποσότητα, 
δηλαδή στο κιλό που παρασκευάζεται μόνον 50 
γραμμάρια είναι η ηρωίνη και τα υπόλοιπα προ-
σμίξεις. Μετά τη νόθευση το νέο παρασκεύασμα 
βράζεται σε χύτρα και σχηματοποιείται σε μορφή 
βράχου για να διακινηθεί είτε στη μεταχονδρική 
αγορά, σε ντήλερς δηλαδή που διακινούν σχετι-
κά μεγάλες ποσότητες, είτε απ’ ευθείας σε βαπο-
ράκια και χρήστες. Μάλιστα στις τυποποιημένες 
ποσότητες των δεμάτων, που μπορεί να φτάσουν 
μέχρι και το μισό κιλό το καθένα, οι παρασκευα-
στές «τυπώνουν» και συγκεκριμένο σήμα πάνω 
στα ναρκωτικά, που αποτελεί το σήμα κατατεθέν 
του κάθε εργαστηρίου.

Στην υπόθεση που αποκάλυψαν οι αστυνομι-
κοί της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης συ-
νελήφθησαν επτά άτομα σε Κορδελιό και Αθήνα. 
Στο Κορδελιό βρέθηκε η χύτρα μέσα στην οποία 
οι συλληφθέντες έβραζαν τα ναρκωτικά για να 
γίνει ένα το νέο μείγμα της καθαρής ηρωίνης 
και των προσμίξεων, όπως  και να πάρει σχήμα. 
Ακόμη στο Κορδελιό βρέθηκαν και άλλα σύνερ-
γα του «μαγειρείου» νόθευσης και τυποποίησης 
της ηρωίνης. Συνολικά οι αστυνομικοί σε Θεσσα-
λονίκη και Αθήνα κατέσχεσαν 47 δέματα ηρω-
ίνης συνολικής ποσότητας 23 κιλών και 744 
γραμμαρίων. Επίσης κατασχέθηκε ποσότητα 414 
γραμμαρίων κοκαΐνης. Στην κεφαλή της πυραμί-
δας των κατηγορουμένων για τη διακίνηση και 
μεταποίηση της ηρωίνης είναι ένα αντρόγυνο, 
που συνελήφθη.

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 
εμπλεκόμενοι προμηθεύονταν την καθαρή 

ηρωίνη από μέλη κυκλωμάτων χονδρεμπόρων, 
συνήθως αλβανικής υπηκοότητας. Τα ναρκωτι-
κά έφταναν στην Αθήνα είτε απ’ ευθείας από την  
Τουρκία είτε μέσω  Αλβανίας, όπου επίσης έφτα-
ναν από την Τουρκία. Το κύκλωμα που έστησε 
το εργαστήριο μεταποίησης και τυποποίησης στη 
Θεσσαλονίκη μετέφερε μεγάλες ποσότητες κα-

θαρής ηρωίνης στο Κορδελιό. Εκεί, όπως φαίνε-
ται από τη δικογραφία γινόταν οι προσμίξεις άλ-
λων ποσοτήτων, η τυποποίηση και στη συνέχεια 
προωθούνταν στο εμπόριο. Η σφραγίδα του ερ-
γαστηρίου ήταν ένας αετός παρόμοιος με αυτόν 
του γερμανικού συμβόλου, όπως διακρίνεται 
από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν. Μάλιστα 
η ταυτότητα της ηρωίνης από το συγκεκριμένο 
εργαστήριο έχει και ένα επιπλέον χαρακτηριστι-
κό, το χρώμα της είναι πιο σκούρο, από τις προ-
σμίξεις που γίνονται.

 
Χρυσά κέρδη 
Τα ναρκωτικά που πλέον φτάνουν στις πιά-

τσες των εξαρτημένων, συγκεκριμένα η ηρωίνη, 
πλέον είναι καθαρή σε ένα ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το 4%, όταν πριν 15 – 20 χρόνια το 
ποσοστό αυτό έφτανε το 12%. Με τη μεγαλύτε-
ρη πρόσμιξη τα μέλη των κυκλωμάτων κάνουν 
χρυσές δουλειές, κερδίζοντας τεράστια ποσά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η αξία της 
καθαρής ηρωίνης στην παράνομη αγορά των 
ναρκωτικών μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα από 
12.000 έως 14.000 ευρώ το κιλό, όταν διακι-
νείται σε μεγάλες ποσότητες, μέχρι και 20.000 
ευρώ το κιλό όταν η διακίνηση είναι σε λιγότερα 
κιλά. Η ηρωίνη που προκύπτει μετά την πρόσμι-
ξη με τις ουσίες αυτές βγαίνει στις πιάτσες των 
ναρκωτικών από 7.000 έως 8.000 ευρώ το κιλό 
όταν είναι μαζική η διακίνηση, με αρκετά κιλά 
δηλαδή, μέχρι 12.000 ευρώ σε μικρότερες πο-
σότητες. Αυτό σημαίνει ότι στη χονδρική αγορά 
το κύκλωμα που νοθεύει και τυποποιεί τα ναρ-
κωτικά στο Κορδελιό μπορεί να κερδίσει για 
κάθε κιλό καθαρής ηρωίνης που προμηθεύεται 
από 140.000 ευρώ και επιπλέον.

Το τελευταίο διάστημα η δίωξη ναρκωτικών 
Θεσσαλονίκης έχει εντοπίσει αρκετούς εμπλε-
κόμενους σε υποθέσεις ναρκωτικών στη δυτι-
κή Θεσσαλονίκη με επίκεντρο το Κορδελιό και 
τον Δενδροπόταμο. Έμπειροι αξιωματικοί της 
ασφάλειας επιβεβαίωναν στην Karfitsa ότι πα-
λιότερα τα λίγα εργαστήρια στην Ελλάδα είχαν 
στηθεί μόνον στην Αθήνα. Κυρίως όμως η ηρω-
ίνη έφτανε στη χώρα μας νοθευμένη έτοιμη να 
διακινηθεί στους ντήλερς. Πλέον «οικογένειες» 
έχουν αναλάβει το χονδρεμπόριο της διακίνησης 
στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο ποσότητες από τα νοθευμένα παρα-
σκευάσματα των «μαγειρείων» να διοχετεύονται 
τόσο στη Σόφια όσο και στα Σκόπια.
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Τη θέση του Α’ αντιπροέδρου στη Συντονιστική Επιτροπή Δικτύου Ελλήνων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης αναλαμβάνει ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρ-
τζίδη, εκπροσωπώντας την ΚΕΔΕ. 

    Οπως δηλώνει ο κ.Δεμουρτζίδης, η εκλογή του αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη, 
ενώ εκφράζει  τη βεβαιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ 
των Ελλήνων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.

    Το Δίκτυο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 2001 και συμμετέχουν σε αυτό Έλληνες 
της Διασποράς οι οποίοι εκλέγονται στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση χωρών 
της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος και άλλους φορείς, διασυνδέουν παγκόσμια τους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης μέσα από ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και ανάληψη σημαντι-
κών πρωτοβουλιών για καλύτερη ποιότητα ζωής των λαών.

    Ο κ.Δεμουρτζίδης δηλώνει υπερήφανος που θα συνεργαστεί με τους απόδημους 
Έλληνες και θα ενισχυθούν οι δεσμοί της Ομογένειας με την Ελλάδα, προωθώντας εφαρ-
μόσιμες πολιτικές για κοινά προβλήματα και διεκδικήσεις που απασχολούν τους πολίτες 
όλου του κόσμου και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, ανεργία, μεταναστευτικό, παιδεία, νέες τεχνο-
λογίες, πολιτισμός, περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη.

Ετοιμάζεται πάρκο στην “καρδιά” της Νικόπολης
Στα αξιοσημείωτα για τον δήμο Παύλου Μελά είναι η δημιουργία ενός πάρκου 5.600 

τ.μ. στην περιοχή της Νικόπολης, με το οποίο θα συντελεστεί στην περιοχή αύξηση των 
χώρων πρασίνου κατά 200%! Το πάρκο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση τον Απρίλιο 
με τον δήμαρχο να εκφράζει την ικανοποίηση του για την εξέλιξη και την ποιότητα του 

έργου. 
    Με την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του προς χρήση, η Νικόπολη αποκτά 

για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια ένα μεγάλο ελεύθερο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο 
συνάντησης των κατοίκων της, ένα σημείο αναφοράς, ένα πάρκο - τοπόσημο του δήμου 
Παύλου Μελά και ευρύτερα της δυτικής Θεσσαλονίκης. 

    Από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία έχουν ολοκληρωθεί αρκετές εργασίες 
και έχει ξεκινήσει η φύτευση των δέντρων και η σπορά του νότιου τμήματος του πάρκου 
με γκαζόν σε συνδυασμό με το απαραίτητο αρδευτικό τους σύστημα.

Ο Δ.Δεμουρτζίδης αντιπρόεδρος στο Δίκτυο 
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ΤΡ 15:30
ΤΡ 01:00 (Ε)  ΤΕ 06:30 (Ε)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 06:30 (Ε)

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε 20:00
ΤΕ 21:00 (E) ΣΑ 12:00 (Ε)

ΒΑΛΤΕ GOAL
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Πρωτοποριακή μέθοδος στην ιατροδικαστή του Α.Π.Θ. 
για την εξιχνίαση υποθέσεων

Από την τρίχα θα βλέπουν το «χάπι 
του βιασμού» οι επιστήμονες
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Με την εξερεύνηση των τριχών της κεφαλής 
οι επιστήμονες του εργαστηρίου ιατροδικαστικής 
και τοξικολογίας του Α.Π.Θ. θα εντοπίζουν πλέ-
ον κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία σε υποθέσεις 
γυναικών στις οποίες χορηγήθηκε το «χάπι του 
βιασμού» και έπεσαν θύματα. Η μέχρι στιγμής 
δυσκολία επιστημονικής τεκμηρίωσης της χο-
ρήγησης τέτοιων ουσιών, που αναστέλλουν τις 
αντιστάσεις των ανθρώπων με συνέπεια να πέ-
φτουν εύκολα θύματα βιασμού, αποτελεί τον 
μεγαλύτερο σκόπελο επιστημονικών αλλά και 
διωκτικών αρχών. Τη λύση φαίνεται ότι θα δώ-
σει το μηχάνημα ευαίσθητης φασματοσκοπίας 
μάζας, το οποίο προμηθεύεται το εργαστήριο με 
κονδύλια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας και αναμένεται να παραδοθεί εντός του αμέ-
σως προσεχούς διαστήματος.

«Το πλέον σημαντικό είναι ότι με την έρευνα 
αυτή στο νέο μηχάνημα θα αποδεικνύουμε ότι το 
θύμα του βιασμού έκανε χρήση συγκεκριμένης 
ουσίας που χρησιμοποιήθηκε ως χάπι βιασμού», 
τόνισε μιλώντας στην Karfitsa ο διευθυντής του 
εργαστηρίου ιατροδικαστικής και τοξικολογίας 
Νικόλαος Ράικος. «Και ακόμη πιο σημαντικό εί-
ναι πως πλέον οι επίδοξοι βιαστές θα αποτρέπο-
νται, καθώς μέχρι τώρα έχουν την πεποίθηση ότι 
δεν μπορεί να αποκαλυφτούν», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες με τα χαρα-
κτηριστικά του νέου μηχανήματος θα εντοπίζουν 
με απόλυτη ακρίβεια σε ένα τμήμα της τρίχας 
του θύματος του βιασμού, εάν στην κρίσιμη πε-
ρίοδο κατανάλωσε τέτοιες ουσίες. Σχεδιάζεται η 
εξέταση να γίνεται δύο μήνες μετά το περιστατι-
κό προκειμένου να υπάρχει ευκρινής εικόνα που 
έχει αποτυπωθεί στην τρίχα σε διαφορετικά χρο-
νικά διαστήματα. Το τμήμα που βρίσκεται δίπλα 
στη ρίζα πρέπει να είναι αρνητικό στην ουσία, το 
προηγούμενο τμήμα στη μέση της τρίχας πρέπει 
να είναι θετικό και αυτό που βρίσκεται στην κο-
ρυφή πρέπει πάλι να είναι αρνητικό. «Αντιλαμ-
βάνεστε πως πρόκειται για πολύ μικρά μεγέθη 
ακόμη και για ουσίες οι οποίες από μόνες τους 
περιέχονται στον οργανισμό. Πρόκειται για με-
γέθη σε pico gram. Εμείς εντοπίζουμε τη διαφο-
ρά», τόνισε ο κ. Ράικος.

Το «χάπι του βιασμού» προέρχεται από δι-
άφορες ουσίες με βασικότερη το Γ – υδροξυ 
– βουτυρικό οξύ το γνωστό GHB, όπως επίσης 
η Κεταμίνη, ενώ ως χάπια βιασμού χρησιμο-

ποιούνται τα έκσταση και ορισμένα υπνωτικά – 
ναρκωτικά που περιέχουν τη φλουνιτραζεπάμη. 
«Το χαρακτηριστικό αυτών των ουσιών είναι ότι 
μπορεί να προσβάλει παρθένους οργανισμούς 
σε χρήση τέτοιων ουσιών. Παρατηρείται αναστο-
λή των αναστολών του ατόμου και αμνησία κατά 
τη διάρκεια της επήρειας της ουσίας», σημείωσε 
ο κ. Ράικος.

 
Πρόχειρη διαχείριση 
Η διαχείριση καταγγελιών κυρίως γυναικών 

που υποστηρίζουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, 
αφού τους χορηγήθηκε το χάπι, είναι… τριτοκο-
σμική από τις περισσότερες αστυνομικές υπη-
ρεσίες, ιδίως της περιφέρειας, ακόμη όμως και 
από τα νοσοκομεία. Στα περισσότερα από επτά 
περιστατικά που κλήθηκε να διερευνήσει ερ-
γαστηριακά το εργαστήριο ιατροδικαστικής και 
τοξικολογίας του Α.Π.Θ. παρατηρούνται κινήσεις 
υπηρεσιών που οδηγούν σε απώλεια οποιουδή-
ποτε αποδεικτικού στοιχείου.

Σε αστυνομικές υπηρεσίες έχει σημειωθεί 
σχεδόν να… αποτρέπεται το θύμα να κάνει κα-
ταγγελία. Πληροφορίες ανέφεραν στην Karfitsa 
ότι σε τμήμα της περιφέρειας κοπέλα που κα-
τήγγειλε ότι της χορηγήθηκε το χάπι και έπεσε 
θύμα βιασμού, όταν επισκέφτηκε το αστυνομικό 
τμήμα την προέτρεπαν να αποφύγει να το καταγ-
γείλει «επειδή υπάρχει κίνδυνος να μηνύσουν 
και την ίδια», όπως της μετέφεραν. Μάλιστα 

καταγγέλλονται μέχρι και συμπεριφορές σχεδόν 
περιπαικτικές από αστυνομικούς που είναι υπη-
ρεσία εκείνη την ώρα. Αντίθετα σε εξειδικευμένα 
τμήματα, όπως αυτό της ασφάλειας Θεσσαλο-
νίκης, η συμπεριφορά των αστυνομικών είναι 
τέτοια για την άμεση συμπαράσταση στο θύμα, 
αλλά και στην ταυτόχρονη διερεύνηση μ λήψη 
υγρών για την εξέταση.

Και αν το λάθος του χρόνου γίνει αρχικά από 
το ίδιο το θύμα, που καθυστερεί να καταγγείλει 
τι συνέβη, ακόμη και οι υγειονομικές υπηρεσίες 
καθυστερούν με τη σειρά τους. «Οι γιατροί δεν 
γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν», λένε πρόσωπα 
που γνωρίζουν καταστάσεις οι οποίες έχουν συμ-
βεί σε δημόσια νοσοκομεία. Επειδή δεν υπάρχει 
η εικόνα του κλασικού βιασμού δεν προχωρούν 
σε άμεση λήψη βιολογικών υγρών και ούρων, 
με συνέπεια να χάνονται πολύτιμες πληροφορί-
ες από τα υγρά του θύματος. Επίσης ακόμη και 
αν ληφθούν αυτά τα δείγματα δεν γνωρίζουν 
πού να το στείλουν για να διερευνηθεί.

Στο εργαστήριο ιατροδικαστικής  και τοξι-
κολογίας γίνονται έρευνες για τα περιστατικά 
ακόμη και με το μηχάνημα φασματοσκοπίας που 
διαθέτει σήμερα. Ακόμη και με τις δυσχέρειες 
που καταγράφονται από την καταγγελία μέχρι 
την εξέταση, παρ’  όλα αυτά έχει επιβεβαιωθεί 
η χορήγηση συγκεκριμένων ουσιών, του χαπιού 
του βιασμού δηλαδή, σε βάρος γυναικών αλλά 
και αντρών.
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Συνάντηση πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακού-
ρας, η Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου & Νέων Συνδέσεων, κα Ευθυμία Κα-
λογήρου και στελέχη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον Δημάρχο Καρδίτσας, κ. Βασίλειο 
Τσιάκο και μέλη της δημοτικής αρχής.

Στο πλαίσιο αυτής, ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε για το εξαιρετικά υψη-
λό ποσοστό διείσδυσης του φυσικού αερίου στο Δήμο, καθώς υπερβαίνει το 
70% του πληθυσμού, μολονότι η τροφοδοσία σε σχέση με τις υπόλοιπες Θεσ-
σαλικές πόλεις, ξεκίνησε μόλις το 2009. Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο της 
Εταιρείας, για την επόμενη 5ετία προβλέπεται να επενδυθούν κεφάλαια που 
ξεπερνούν τα ~ 4 εκ. € για επέκταση του δικτύου και για νέες συνδέσεις στο 
Δήμο Καρδίτσας ικανοποιώντας τα αιτήματα των δημοτών.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα υψηλά επίπε-
δα εξυπηρέτησης που παρέχει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στους πολίτες, για τη σωστή κατα-
σκευή και αποκατάσταση των έργων και τόνισε το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον 
για τη χρήση του φυσικού αερίου. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι θα δρομολογη-
θούν οι ενέργειες για την ενεργοποίηση των 13 δημοτικών κτιρίων, στα οποία 
η Εταιρεία έχει ήδη τοποθετήσει τους μετρητές, έτσι ώστε να ωφεληθούν τόσο 
σε οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ειδική αναφορά έγινε επίσης από τον Γενικό Διευθυντή, στην ενεργοποίηση της τρο-
φοδοσίας των «Κήπων Καρδίτσας», το υπερσύγχρονο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλι-
έργειας στην Καρδιτσομαγούλα, αλλά και την επικείμενη ενεργοποίηση της βιομηχανίας 

«Πρωτεΐνες», με ετήσιες απαιτήσεις που ξεπερνούν τα 5.000.000Nm3 και 1.000.000Νm3 
αντίστοιχα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε άριστο κλίμα επιβεβαιώνοντας την εποικοδομητική 
συνεργασία που διατηρεί η ΕΔΑ ΘΕΣΣ με την δημοτική αρχή.

Υπερβαίνει το 70% του πληθυσμού

Ρεκόρ διείσδυσης του Φυσικού 
Αερίου στον Δ. Καρδίτσας
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Φεστιβάλ, εκδηλώσεις, παραστάσεις… απ’ 
όλα θα έχει ο “μπαξές” το 2020 σε μια προσπά-
θεια του δήμου Θεσσαλονίκης να προσελκύσει 
όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες και να 
ενδυναμωθεί η οικονομία της πόλης. Το καλε-
ντάρι της χρονιάς σχεδιάστηκε από τις υπηρεσί-
ες Πολιτισμού και Τουρισμού. Σημειώστε ποιες 
δράσεις σας ενδιαφέρουν και μη τις χάσετε!  

Μάρτιος - Απρίλιος: “Ανοιχτή Σκηνή - Θε-
ατρικές Φωνές της πόλης”. Θεατρικές ομάδες 
της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν στη σκηνή 
του δημοτικού θεάτρου “Άνετον” μία παραγωγή 
της επιλογής τους. Στόχος του φεστιβάλ είναι η 
τόνωση και η προβολή της τοπικής θεατρικής 
παραγωγής και παράλληλα η γνωριμία του κοι-
νού με τις νέες θεατρικές τάσεις.

Μάρτιος - Απρίλιος: “Διανυκτέρευση στα 
Μουσεία”. Για 7η χρονιά, τα παιδιά της Θεσ-
σαλονίκης θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν 
μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία στα μουσεία. 
Φέτος για πρώτη φορά σχεδιάζεται ειδικό πρό-
γραμμα «family sleepover» κατά τη διάρκεια 
του οποίου θα μπορεί να διανυκτερεύσει όλη η 
οικογένεια. 

Απρίλιος: “In-Edit Φεστιβάλ Μουσικών 
Ταινιών”. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα 
Φεστιβάλ Μουσικού Ντοκιμαντέρ παγκοσμίως. 
Το In Edit καταγράφει το παγκόσμιο χαρακτήρα 
της μουσικής αλλά και την αλλαγή των απο-
χρώσεών της, ανάλογα με τη χώρα, την πόλη 
ή τη γλώσσα. 

Μάϊος: Παιδικό Φεστιβάλ με θέμα το πε-
ριβάλλον «THESSALONIKI GREEN PARTY». 
Τριήμερη διοργάνωση που υλοποιείται στο 
πάρκο «Πεδίον του Αρεως» με ελεύθερη είσο-
δο. Παιδαγωγοί, καλλιτέχνες, εμψυχωτές αξι-
οποιούν το δημόσιο χώρο, ενώ το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις γύρω από 
τον τομέα της ενέργειας και της ανακύκλωσης. 
Μουσικά σχήματα και performers ψυχαγωγούν 
τους συμμετέχοντες και τα παιδιά μετέχουν σε 
πρωτότυπα παιχνίδια και διαγωνισμούς. 

Μάϊος: “Φεστιβάλ Comic-Con”. Ραντεβού 
στη Θεσσαλονίκη δίνουν για μία ακόμη χρονιά 
οι λάτρεις των κόμικς. Φέτος, θα γίνει άνοιγμα 
στην ιαπωνική κουλτούρα, ενώ θα δημιουρ-
γηθεί τμήμα με video games που φιλοδοξεί 
να αποτελέσει το απόλυτο “place to be” για 
τους φίλους του video gaming. Παράλληλα, 
θα πραγματοποιηθεί συναυλία της Συμφωνι-
κής Ορχήστρας του δήμου σε συνεργασία με 
την MOYSA του Μεγάρου Μουσικής με μουσικά 
έργα από ιαπωνικές ταινίες.

Ιούνιος: EuroPride. Από τις 20 έως τις 28 

Ιουνίου, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην 
πόλη για το EuroPride, το Φεστιβάλ Υπερηφά-
νειας στην Ευρώπη που προωθεί την ισότητα, 
την αγάπη και την ορατότητα των LGBTI. Στη 
διάρκεια του θα πραγματοποιηθούν υπαίθρια 
πάρτι, συναυλίες, διημερίδα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και η καθιερωμένη παρέλαση. Κατά 
τη διάρκεια του EuroPride, ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης μέσω του “Thessaloniki Food Festival” 
θα απευθύνει πρόσκληση στα εστιατόρια να 
δημιουργήσουν το Thessaloniki EuroPride 
Menu με ειδική τιμή.

Ιούνιος: Ferrari Club Passione Rossa. 
Στην πλατεία Αριστοτέλους θα σταθμεύσουν 
δεκάδες πολυτελή αυτοκίνητα Ferrari. Τα μέλη 
του ιταλικού κλάμπ θα επισκεφτούν για πρώτη 
φορά τη Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοι θα έχουν 
την ευκαιρία να θαυμάσουν τα συγκεκριμένα 
οχήματα.

Ιούλιος - Αύγουστος: “Φεστιβάλ Καλο-
καιριού”. ‘Ενα καλοκαιρινό φεστιβάλ κάνει για 
πρώτη φορά την εμφάνιση του στο παραλιακό 
μέτωπο της πόλης, από το λιμάνι έως το Μέγα-
ρο Μουσικής. Θα αναπτυχθεί σε δύο άξονες: Τις 
“Βραδιές καλοκαιριού” με το δημοτικό θέατρο 
Κήπου να γίνεται τόπος συνάντησης για τους 
φίλους του θεάτρου και της μουσικής και το 
“Φεστιβάλ Νέας Παραλίας” όπου η παραλία θα 
μετατραπεί σε ανοιχτή σκηνή για καλλιτεχνικά 
σχήματα, μουσικά, θεατρικά, stand up comedy, 
performances ,djς. Εκθέσεις φωτογραφίας θα 
κοσμούν τα γυάλινα περίπτερα, ενώ το καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από αθλη-
τικές δράσεις όπως γιόγκα, κωπηλασία, γυμνα-
στική.

Σεπτέμβριος: “Αφιέρωμα στην Παράδο-
ση”. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ αφιερωμένο 
στην ελληνική παράδοση που θα πραγματοποι-

ηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 
στο θέατρο Κήπου και θα περιλαμβάνει εθιμικά 
και θεατρικά δρώμενα, παραδοσιακούς χορούς 
και τραγούδια, έκθεση παραδοσιακών οργάνων 
και φορεσιών. 

Σεπτέμβριος: “Reworks”. Στο Reworks κα-
λούνται να παρουσιάσουν το έργο τους πρω-
τοπόροι καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μου-
σικής και κουλτούρας, ενώ δίνεται βήμα να 
αναδειχθούν ανερχόμενα ταλέντα. Electronica, 
Alternative, Techno, house, μοντέρνα κλασ-
σική, disco, funk, soul, freestyle, indie, pop, 
ambient, IDM, παρουσιάζονται μέσα από live 
και DJ sets. 

Οκτώβριος: “55α Δημήτρια”. Τα “Δημή-
τρια” είναι η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης και 
το 2020 η πόλη θα φιλοξενήσει σημαντικούς 
καλλιτέχνες και δημιουργούς, από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  Το φεστιβάλ των Δημητρίων 
επιχειρεί στην 55η του διοργάνωση να αφήσει 
το πολιτιστικό του αποτύπωμα, προσελκύοντας 
ακόμη περισσότερους επισκέπτες.

Οκτώβριος: “Βυζαντινές Γιορτές”: Σχεδιά-
ζονται ημερίδα βυζαντινής μουσικής, συναυλίες 
από συλλόγους – σχολές  ιεροψαλτών, έκθεση 
βυζαντινών κειμηλίων, δράσεις βυζαντινής γα-
στρονομίας και εικαστικές δράσεις και παιχνίδια 
για παιδιά με θέμα τα χρώματα και την ιστορία 
του Βυζαντίου.

Δεκέμβριος: “Μαγεμένες Γιορτές - Χρι-
στούγεννα 2020”. Επιθυμία είναι να μετατραπεί 
η Θεσσαλονίκη σε χριστουγεννιάτικο προορισμό 
κι ο άξονας της Αριστοτέλους θα αποτελέσει και 
πάλι την καρδιά των “μαγεμένων” γιορτών. Οι 
εκδηλώσεις των Χριστουγέννων θα περιλαμ-
βάνουν συναυλίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες, 
παιχνίδια και θεατρικά δρώμενα για μικρούς και 
μεγάλους.

Φεστιβάλ για όλα τα ...γούστα 
To καλεντάρι εκδηλώσεων του 2020 από το δήμο Θεσσαλονίκης
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ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ από τον πατέρα μιας μαθήτριας, που λιπο-
θύμησε από την πείνα στον Πύργο, λίγες ώρες μετά από ένα πα-
ρόμοιο περιστατικό που συνέβη σε σχολείο εδώ, στην Καλαμα-
ριά Θεσσαλονίκης. Για να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ αυτός ο πατέρας, 
ξέμεινε από χρήματα και άφησε την οικογένειά του, νηστικούς 
έναν ολόκληρο μήνα (!) Αυτά είναι δυστυχώς τα καθημερινά 
αποτελέσματα της «κανονικότητας» που ευαγγελίζονται οι ταγοί 
της εξουσίας. Κλείνουν τα μάτια στη ζοφερή πραγματικότητα και 
αφήνουν ανενόχλητη την ΑΑΔΕ να τρομοκρατεί τους πολίτες με 
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς παραβιάζοντας το Σύνταγμα 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  

 Τα χιλιάδες περιστατικά των αυτοκτονιών που σκόπιμα δεν 
δημοσιεύονται, θα περάσουν σε επόμενο στάδιο. Κι αυτό, είναι 
η σφοδρή αντίδραση του λαού, εναντίον όλων εκείνων που 
επέβαλαν δια της βίας τη φτώχεια και την εξαθλίωση, αλλά και 
κατά εκείνων που την υποθάλπουν. Σε κανένα κράτος του κό-
σμου, δεν έχει γίνει αυτό που έγινε στη χώρα μας. Η Γερμανία 
που ηγήθηκε της οικονομικής δολοφονίας της Ελλάδος, οφείλει 
να μας επιστρέψει πάνω από 350 δις ως αποζημιώσεις για τον Β’ 
Π.Π., δηλ. όσο και το δημόσιο χρέος σήμερα. Μας «δάνεισαν» 
εν μέσω κρίσης 250 δις για να πληρώσουμε τις Γερμανικές και 

Γαλλικές τράπεζες, χωρίς κανένα όφελος για το λαό και απαιτούν 
να πληρώνουμε 19,5 δις ετησίως, μόνον για τους τόκους αυτών 
των δανείων!

Από τα τέσσερα και πλέον εκατομμύρια συμπολιτών μας που 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, στη νέα ρύθμιση 
των 120 δόσεων εντάχθηκε μόλις το 1/3 εξ αυτών, γιατί προ-
φανώς οι υπόλοιποι αδυνατούν. Η ρύθμιση αυτή «παγιδεύει» 
τον οφειλέτη γιατί προβλέπει την αποπληρωμή και κάθε άλλης 
τρέχουσας οφειλής, ειδάλλως η «ρύθμιση χάνεται» γεγονός που 
λειτουργεί αποτρεπτικά στο σύνολο των οφειλετών. Φανταστείτε 
τι θα γίνει τον Ιούλιο, όταν οι ίδιοι αυτοί οφειλέτες, θα κληθούν 
να πληρώσουν ξανά την εφορία και τον νέο ΕΝΦΙΑ. Το σύστημα 
θα καταρρεύσει, οι «ρυθμίσεις» θα χαθούν και οι κατασχέσεις 
με τους πλειστηριασμούς θα ξαναβυθίσουν το 1/3 των συμπο-
λιτών μας στην απόγνωση και στην απελπισία. Είναι ανάγκη να 
σταματήσει η ΑΑΔΕ να τρομοκρατεί τον κόσμο και να βρεθεί τρό-
πος δικαιότερης διεκπεραίωσης των οφειλών. Να περιοριστούν 
οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί και να δοθούν καλύτερες 
δυνατότητες, σε όλους όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν τις 
μηνιαίες δόσεις.  

«Πλάκα κάνετε; Θα μεριμνήσει το Μονομελές για τα παιδιά;». 
Η ατμόσφαιρα του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικεί-
ου Θεσσαλονίκης είναι φορτισμένη. Έχουν προηγηθεί όλες οι 
υποθέσεις του τακτικού πινακίου και μπροστά από τα μάτια του 
προέδρου περνούν δεκάδες αυτόφωρα, μικροκλοπές, μετανά-
στες. Μεταξύ αυτών και η υπόθεση αντιπαράθεσης μεταξύ τριών 
Κούρδων προσφύγων και ενός ελεγκτή μέσα σε λεωφορείο του 
ΟΑΣΘ.

Η «ατάκα» του προέδρου του δικαστηρίου ακούγεται κάπως 
βαριά, εκτός της απόφασης που έχει επιβάλλει ποινή 12 μηνών 
φυλάκισης σε καθέναν, κρίνοντάς τους ενόχους για επικίνδυνη 
σωματική βλάβη, απείθεια και εξύβριση εναντίον του ελεγκτή. 
Το πρόβλημα για τον συνήγορο υπεράσπισης δεν ήταν η ποινή, 
αλλά τί θα απογίνουν τα δύο ανήλικα παιδιά του ενός κατηγο-
ρούμενου. Ήταν μόνα στον καταυλισμό των Διαβατών, όπως 
είπε. Η απάντηση της Δικαιοσύνης, διά στόματος του προέδρου 
του δικαστηρίου, «πλάκα κάνετε;», ξένισε. Η μοναδική ελπίδα 
κάθε ανθρώπου σε όλη τη γη είναι η δικαιοσύνη. Και σε κράτη 
που πέρασαν από κρίση, όπως η Ελλάδα, θεωρείται ο πιο ισχυρός 
πυλώνας της Δημοκρατίας.

Δεν θα μπω στην ουσία της δικαστικής υπόθεσης. Την οποία 
παρεμπιπτόντως πληροφορηθήκαμε από ένα βίντεο που δείχνει 

τον ελεγκτή να συμπεριφέρεται σκαιότατα στους συγκεκριμένους 
πρόσφυγες, επειδή δεν έχουν εισιτήριο. Αλλά και ο ελεγκτής τους 
μήνυσε για επικίνδυνη σωματική βλάβη και καταδικάστηκαν. Ένα 
άλλο βίντεο πάντως δείχνει ότι και ο ελεγκτής επιτίθεται. Το έδει-
ξαν οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο, το οποίο το αγνόησε ως 
«αγνώστου προελεύσεως».

Θα μείνω στην απάντηση της Δικαιοσύνης για την τύχη των 
παιδιών. Θυμάμαι σε ιδιαίτερα μεγάλες υποθέσεις ακόμη και 
ανθρωποκτονίες, συμμορίες εμπόρων ναρκωτικών, κλέφτες, η 
οικογενειακή κατάσταση και ειδικά τα παιδιά, ήταν ένα βασικό 
κριτήριο για τη μεταχείριση του κατηγορούμενου εφόσον οι συν-
θήκες της υπόθεσης το επέτρεπαν. Η Δικαιοσύνη πάντα ήταν εκεί 
για να «φροντίσει» την οικογένεια, ακόμη και των σκληρών κα-
κοποιών. Ακόμη και το σωφρονιστικό σύστημα αυτό επιβάλλει.

Για τον Κούρδο όμως η Δικαιοσύνη αποφάσισε: Δώδεκα μή-
νες φυλάκιση, οι 3 μήνες άμεσα εκτελεστοί και οι υπόλοιποι με 
τριετή αναστολή. Κρίνοντας – μάλλον – ότι είναι επικίνδυνος να 
χτυπήσει και άλλον ελεγκτή. Ευτυχώς που εκ του νόμου η έφεση 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και ο κατηγορούμενος αφέθηκε 
ελεύθερος. Επειδή αλλιώς τα δύο παιδιά θα έμεναν μόνα τους. 
Και αυτό δεν είναι πλάκα.

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Όχι, τα παιδιά δεν είναι πλάκα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
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Συνέντευξη για θέματα της τρέχουσας πολι-
τικής επικαιρότητας, τις αλλαγές που πρέπει να 
επέλθουν στο ΚΙΝΑΛ για να πρωταγωνιστήσει 
ξανά, αλλά και για θέματα της Θεσσαλονίκης 
παραχώρησε στην karfitsa ο βουλευτής του Κι-
νήματος Αλλαγής Χάρης Καστανίδης. Ο κύριος 
Καστανίδης τόνισε πως για να πρωταγωνιστήσει 
ξανά το ΚΙΝΑΛ στα πολιτικά δρώμενα πρέπει να 
γίνουν μεγάλες προσπάθειες κυρίως από την 
ηγεσία του. Αναλύοντας τον τρόπο που μπορεί 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εξήγησε πως το κόμμα 
πρέπει να αποκτήσει σαφή ιδεολογική ταυτό-
τητα. Όσον αφορά στα σενάρια για την πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες και το ενδεχόμενο συ-
νεργασίας του ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Καστανίδης ανα-
φέρθηκε στη δήλωση του πρωθυπουργού για 
εκλογές στο τέλος της τετραετίας, εκφράζοντας 
θέση κατά της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, 
δηλώνοντας πως «η χώρα πρέπει προσηλωμέ-
νη στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων 
της». Επίσης ανέφερε πως κριτήριο στη χάραξη 
της πολιτικής του ΚΙΝΑΛ δεν είναι τυχόν προε-
κλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά η 
διατήρηση της πολιτικής αυτονομίας του.

Κύριε Καστανίδη η Βουλή πρόσφατα ψή-
φισε νέο εκλογικό νόμο. Γιατί το ΚΙΝΑΛ ήταν 
αντίθετο και τον καταψήφισε, από τη στιγ-
μή που είχε καταθέσει και το ίδιο πρόταση 
ενός συστήματος με κλιμακωτό μπόνους 35 
εδρών ; Σε ένα μικτό εκλογικό σύστημα πρέπει 
να τηρείται η ισορροπία ανάμεσα στις αρχές της 
αναλογικότητας και της κυβερνησιμότητας. Το 
εκλογικό σύστημα που ψήφισε η κυβέρνηση, όχι 
μόνο δεν τηρεί την ισορροπία αυτή, αλλά πλήτ-
τει βάναυσα την αρχή της αναλογικότητας και 
της αντιπροσωπευτικότητας. Για να δώσω δύο 
συγκεκριμένα παραδείγματα, αν ένας συνασπι-
σμός κομμάτων πάρει το 45% των ψήφων, δεν 
θα πάρει ούτε μία έδρα ως bonus, ενώ το δεύ-
τερο αυτοτελές κόμμα, εάν πάρει το 30% των 
ψήφων, θα έχει ως bonus 30 έδρες. Επίσης, εάν 
το πρώτο κόμμα προτιμηθεί από το 41% των 
εκλογέων και το δεύτερο κόμμα από το 40,5% 
των εκλογέων, το μεν πρώτο κόμμα θα πάρει 50 
έδρες bonus, ενώ το δεύτερο κόμμα δεν θα πά-
ρει ούτε μία. Γίνεται αντιληπτό ότι και στις δύο 
περιπτώσεις φαλκιδεύεται η λαϊκή εντολή. Να 
σημειωθεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε πρό-
σφατα έκθεση, σύμφωνα με την οποία η ενίσχυ-
ση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του νικη-

τή των εκλογών πρέπει να είναι λελογισμένη και 
όχι δυσανάλογη προς  την πραγματική υποστή-
ριξη που έχει μεταξύ των εκλογέων. Η πρόταση 
του Κινήματος Αλλαγής κινείται στο πλαίσιο των 
αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ το 
κυβερνητικό εκλογικό σύστημα όχι.  

Πιστεύετε πως ο κύριος Μητσοτάκης θα 
οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές; Υπάρ-
χει ενδεχόμενο συνεργασίας του ΚΙΝΑΛ στις 
επόμενες εθνικές κάλπες; 

Ο κύριος Μητσοτάκης διαβεβαιώνει ότι οι 
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ελ-
πίζω, να το εννοεί και να μην αλλάξει την απόφα-
σή του υπό το βάρος μικροκομματικών σκοπιμο-
τήτων, σε μια περίοδο ισχυρών γεωστρατηγικών 
εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, περίοδο 
στην οποία η χώρα πρέπει να παραμείνει προση-
λωμένη στην υπεράσπιση των εθνικών συμφε-
ρόντων της. Σε ό,τι αφορά το Κίνημα Αλλαγής, 
κριτήριο στη χάραξη της πολιτικής του δεν είναι 
τυχόν προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασί-
ες, αλλά η διατήρηση της πολιτικής αυτονομίας 
του και η αποφασιστική ενίσχυση της πολιτικής 
του επιρροής με τη συγκρότηση σαφούς ιδεολο-
γικής ταυτότητας και τη διαμόρφωση ενός συνε-
κτικού πολιτικού προγράμματος για την οριστική 
υπέρβαση της κρίσης, την ανάπτυξη και την κοι-
νωνική ευημερία. 

Το μεταναστευτικό/προσφυγικό είναι ένα 
από μεγάλα θέματα που αφήνει το αποτύπω-
μα του και στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν γίνει 
λάθη; Εκτός από δομές φιλοξενίας ποια άλλα 
βήματα πρέπει να γίνουν;

Η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση επιδόθηκε 
σε μια ρητορεία πονηρού πολιτευτή για το μετα-
ναστευτικό, αλλά όταν ήλθε στα πράγματα, απο-
δείχθηκε ότι δεν είχε κανένα σχέδιο. Σύμφωνα 
με πρόσφατη έκθεση της OXFAM τους τελευταί-
ους μήνες οι προσφυγικές και μεταναστευτικές 
ροές προς την Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν, 
ενώ οι συνθήκες κράτησης στα νησιά επιβαρύν-
θηκαν δραματικά και οι κάτοικοι τους αισθά-
νονται ότι δεν έχουν υποστήριξη. Μια σοβαρή 
πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
αυτού προϋποθέτει τη συνεννόηση μεταξύ όλων 
των πολιτικών δυνάμεων για τη χάραξη κοινής 
και μόνιμης στρατηγικής. Πρώτος στόχος μιας 
εθνικά συμφωνημένης πολιτικής πρέπει να είναι 
η πίεση προς την αδρανούσα Ευρωπαϊκή Ένωση 
να δεχθούν και οι άλλες χώρες μέλη να κρίνουν 
τις πολυάριθμες αιτήσεις παροχής διεθνούς 

προστασίας, ώστε να μην πέφτει όλο το βάρος 
στους ώμους του ελληνικού διοικητικού μηχα-
νισμού, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. 
Η γρήγορη έκδοση αποφάσεων για τη διεθνή 
προστασία θα διευκολύνει και την ταχεία κατα-
νομή των προσφύγων και σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυρία Γεννηματά έχει δηλώσει πρόσφα-
τα πως το Κίνημα Αλλαγής είναι ρυθμιστής με 
στόχο να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Πώς θα 
γίνει αυτό; Αισθάνεστε πως υπάρχει η απαραί-
τητη ενότητα εντός του κόμματος προκειμένου 
να επιτευχθεί αυτός ο υψηλός στόχος;

Πράγματι το Κίνημα Αλλαγής πρέπει να γίνει 
πρωταγωνιστής και πάλι στη δημόσια ζωή. Θα 
απαιτηθούν πολλές και σοβαρές προσπάθειες. 
Από όλους και κυρίως από την ηγεσία. Πρώτα 
– πρώτα, με αφορμή και την ιδεολογική συνδιά-
σκεψη που θα γίνει τον επόμενο Μάρτιο, ο χώρος 
του δημοκρατικού σοσιαλισμού πρέπει να επα-
νακαθορίσει τα ιδεολογικά του χαρακτηριστικά 
και συνεπώς το Κίνημα Αλλαγής να αποκτήσει 
σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Τι ακριβώς, δηλα-
δή, σημαίνει σήμερα μια σοσιαλδημοκρατία που 
δίνει προοπτική και ελπίδα στους πολίτες για το 
μέλλον της δημοκρατίας, την κοινωνική συνο-
χή και το κράτος δικαίου. Και αυτό έχει μεγάλη 
σημασία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα τελευ-
ταία χρόνια η σοσιαλδημοκρατία περνά κρίση 
στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Το δεύτε-
ρο που θα απαιτηθεί είναι η άμεση διαμόρφωση 
ενός διαφορετικού πολιτικού – καθοδηγητικού 
κέντρου που να διαθέτει πολιτική ικανότητα, 
ιδεολογική συγκρότηση και ισχυρή θέληση. Το 
τρίτο μέτρο που απαιτείται για την ενίσχυση του 
Κινήματος Αλλαγής είναι η επιλογή συγκεκριμέ-
νου αριθμού πολιτικών στελεχών, που μπορούν 
να διαχειριστούν με επάρκεια τον δημόσιο λόγο 
και τη δημόσια εικόνα της παράταξης.

Η τουρκική προκλητικότητα οδήγησε πρό-
σφατα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να δηλώ-
σει πως αν χρειαστεί θα απαντήσουμε ακόμη 
και με στρατιωτική εμπλοκή. Θεωρείτε πως 
υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας; Είστε 
ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα κυβερνη-
τικές κινήσεις;

Οι Τούρκοι διαθέτουν συνήθως ένα αξιοση-
μείωτο βάθος στη στρατηγική τους. Δεν είναι 
όμως απρόβλεπτοι και δεν είναι αλάνθαστοι. 
Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε, και όχι μόνο 
στις περιόδους υψηλής έντασης, όπως τώρα, 

Το ΚΙΝΑΛ να αποκτήσει 
σαφή ιδεολογική ταυτότητα

Συνέντευξη του βουλευτή Α΄Θεσσαλονίκης του ΚΙΝΑΛ Χάρη Καστανίδη 
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Χάρης
Καστανίδης

Δεν χρειάζονται πρόωρες 
εκλογές σε μια περίοδο 

ισχυρών γεωστρατηγικών 
εντάσεων στην Ανατολική 

Μεσόγειο, περίοδο στην 
οποία η χώρα πρέπει να 

παραμείνει προσηλωμένη 
στην υπεράσπιση

 των εθνικών 
συμφερόντων της.

είναι να αποκτήσουμε μια σταθερή και μακροπρόθε-
σμη στρατηγική έναντι της Τουρκίας, ως αποτέλεσμα 
της σταθερής συνεννόησης των πολιτικών κομμάτων, 
συγκαλούμενα, όταν χρειάζεται και από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η 
Ελλάδα πρέπει να έχει διαμορφωμένες όλες τις πιθανές 
απαντήσεις.

Ως βουλευτής Θεσσαλονίκης θα ήθελα την πρότα-
σή σας για τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, που 
εντοπίζετε το πρόβλημα στον ΟΑΣΘ και τι πρέπει να γί-
νει, ώστε να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες;

Οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης κατέρρευ-
σαν από λανθασμένες επιλογές της διοίκησης που όρισε 
η προηγούμενη κυβέρνηση. Λανθασμένες επιλογές κάνει 
και η σημερινή κυβέρνηση, κινούμενη στο ακριβώς αντί-
θετο πλαίσιο. Ο στόλος των λεωφορείων είναι γερασμέ-
νος με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ 
και του ΣΥΡΙΖΑ που αύξησαν δραστικά το προς απόσυρση 
όριο των οχημάτων. Η αφόρητη ταλαιπωρία των Θεσσα-
λονικέων μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα μόνο αριθμητικό 
δεδομένο: για μεγάλα χρονικά διαστήματα κυκλοφορούν 
λιγότερα από τα μισά λεωφορεία του στόλου του ΟΑΣΘ. 
Η λύση δεν είναι η μαζική παραχώρηση γραμμών στα 
ΚΤΕΛ. Η λύση είναι η ανανέωση του χρόνου του ΟΑΣΘ 
σε εύλογο χρονικό διάστημα με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα των κρατικών προϋπολογισμών, μετά από δέκα 
χρόνια θυσιών πρέπει να διατίθενται στην ανάπτυξη και 
την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών και όχι να 
χρησιμοποιούνται με ευκαιριακά πελατειακά κριτήρια. 
Επιπροσθέτως, αυτό που απαιτείται είναι η διαμόρφωση 
από σήμερα ενός συνολικού σχεδίου για τη διαχείριση 
των μέσων μαζικής μεταφοράς ενόψει και της ολοκλή-
ρωσης κάποια στιγμή και του έργου του μετρό.

Ποιά είναι η άποψή σας για το υφυπουργείο εσω-
τερικών (Μακεδονίας-Θράκης) που υπάρχει στην Θεσ-
σαλονίκη, το έργο που παράγει, αλλά και τις δυνατό-
τητες που έχει και για το πρωθυπουργικό γραφείο που 
διατήρησε ο κύριος Μητσοτάκης;

Οι μηχανισμοί αυτοί στη σημερινή τους μορφή δεν 
έχουν καμιά σημασία για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια 
Ελλάδα. Αν θέλουμε να υπάρξει ένας στιβαρός και απο-
τελεσματικός διοικητικός μηχανισμός που να βοηθά την 
ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, πρέπει να επανιδρυθεί 
ένα αυτοτελές υπουργείο που θα διαθέτει δύο αποφασι-
στικές αρμοδιότητες: α) τη διαχείριση των μειονοτικών 
ζητημάτων, σε όλες τις πτυχές τους και β) την εκπόνηση 
και χρηματοδότηση των αναπτυξιακών σχεδίων της περι-
οχής, με την ενοποίηση όλων των αρμοδίων διοικητικών 
μηχανισμών στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.
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Συνάντηση Ζέρβα με τον επιτετραμμένο 
της Πρεσβείας των ΗΠΑ 

Επιστροφή στην καθημερινότητα 

Αναλαμβάνει δράση ο Καργιώτης 

Κριτική για τις ... πίτες

Οι ιώσεις προκάλεσαν απουσίες στο δ.σ.

Νοτοπούλου: Να αποκαταστήσει την 
αλήθεια ο Δαγκλής 

Γυναίκες συζητούν για το προσφυγικό 

Τρεις συνεδριάσεις το μήνα

Τα ζητήματα της διαχείρισης απορριμμάτων και των 
επενδυτικών προτάσεων που φτάνουν στην Θεσσαλονί-
κη αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα βρέθηκαν στο 
τραπέζι της συζήτησης του Δήμάρχου Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνου Ζέρβα με τον επιτετραμμένο της Πρεσβεί-
ας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, David Burger αλλά και τον Γε-
νικό Πρόξενο Gregory Pfleger, σε μια συνάντηση που από 
εθιμοτυπική μετετράπη σε άκρως ουσιαστική.Απώτερος 
στόχος η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών 
και η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως πόλη-innovation 
hub. Την ίδια στιγμή πραγματοποιήθηκε ειδική αναφορά 
στην πορεία της προόδου των εργασιών του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος, με δήλωση του Προέδρου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, Δρόσου Τσαβλή η οποία επιβεβαιώνει 
την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών το 2022. 

Ξεστολίστηκαν μετά τα Χριστούγεννα και οι διαβάσεις 
του δήμου Θεσσαλονίκης! Η διεύθυνση Βιώσιμης Κινητι-
κότητας και Δικτύων είχε ζωγραφίσει σε κεντρικές διαβά-
σεις της πόλης χριστουγεννιάτικα έλατα προκειμένου να 
προσελκύσει επισκέπτες στον άξονα της Αριστοτέλους. 
Μετά τις “Μαγεμένες Γιορτές” όμως η υπηρεσία φρόντισε 
να αποκαταστήσει την τάξη στους δρόμους. 

Πιάνει δουλειά ο νέος συμπαραστάτης του Δημότη 
και της Επιχείρησης του δήμου Θεσσαλονίκης, Μάριος 
Καργιώτης. Ο δικηγόρος που εκλέχθηκε στα μέσα Ιανου-
αρίου από το δημοτικό συμβούλιο ορκίστηκε ενώπιον 
του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, του προέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου, Δρόσου Τσαβλή και του γενικού 
γραμματέα του δήμου, Ευθύμη Φωτόπουλου και πλέον 
αναλαμβάνει δράση. 

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι κοπές πρωτο-
χρονιάτικης βασιλόπιτας αν και μπήκε  ...Φλεβάρης. 
Σε πολλές από αυτές έχει δώσει το παρών ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με αποτέλεσμα να 
του ασκηθεί κριτική από την αντιπολίτευση για το πότε 
προλαβαίνει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του δήμου. Ο 
κ.Ζέρβας απάντησε πως με τον τρόπο αυτό τιμάει τους 
συλλόγους, τους φορείς αλλά και τους πολίτες που είχαν 
να δουν “δήμαρχο από κοντά τα τελευταία 20 χρόνια”.

Αρκετές απουσίες καταγράφηκαν στο τελευταίο δη-
μοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης. Οχι για 
επαγγελματικούς ή κάποιους άλλους λόγους. Αλλά εξαι-
τίας των εποχικών ιώσεων. Συγκεκριμένα, απουσίαζαν 
ο αντιπρόεδρος του προεδρείου, Λευτέρης Αρβανίτης, η 
γραμματέας Χριστίνα Αρχοντή και η δημοτική σύμβου-
λος, Δήμητρα Αλεξίου. Ως αποτέλεσμα ήταν να κληθούν 
δύο νέα πρόσωπα στο προεδρείο για την τελευταία συ-
νεδρίαση. Ο Σταύρος Καλαϊτζίδης από την παράταξη Τα-
χιάου και ο Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος από την παράταξη 
Ορφανού. 

Την αποκατάσταση της αλήθειας ζητά από τον εντε-
ταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης σε θέματα 
Δημοτικής Αστυνομίας Δημήτρη Δαγκλή, η επικεφα-
λής  δημοτικής παράταξης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο κύριος Δαγκλής φέρεται να 
έχει δηλώσει αναφερόμενος στην βουλευτή, «όταν είχε 
διοριστεί επικεφαλής στο νεοσύστατο πρωθυπουργι-
κό γραφείο της Θεσσαλονίκης είχαν αποσπαστεί εκεί 
για τη φύλαξή της συνολικά 24 αστυνομικοί». Η κυρία 
Νοτοπούλου χαρακτηρίζει ψευδή την συγκεκριμένη δή-
λωση και αναφέρει «Είναι ντροπή και κατάντια για τον 
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Δαγκλή να 
διαδίδει ψεύδη σχετικά με την «φρουρά» μου κατά την 
θητεία μου στο Γραφείο Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης. 
Επικοινώνησα η ίδια με τον κ. Δαγκλή και του ζήτησα να 
αποκαταστήσει την αλήθεια. Φυσικά δεν το έκανε. Να τον 
ενημερώσω λοιπόν ότι κατά την θητεία μου στο Πρωθυ-
πουργικό Γραφείο, δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός για 
την προσωπική μου φύλαξη. Στο πλαίσιο δε της θητείας 
μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών του Τομέα Μακεδονίας 
– Θράκης, υπήρχε συνολικά συνοδευτική ομάδα ασφα-
λείας τεσσάρων αστυνομικών όπως ορίζει ο Νόμος».

Γυναίκες σε δράση στη Θεσσαλονίκη… Στην εκδή-
λωση - συζήτηση του Women Act για μια κοινωνία με 
ισότιμη μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύ-
λου συμμετείχαν η συντονίστρια του προσφυγικού - με-
ταναστευτικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Μελίνα Δερμεντζοπούλου, με την πρώην αντιδήμαρχο 
του δήμου Θεσσαλονίκης και δικηγόρο, Καλυψώ Γούλα, 
παρουσία της Public Affairs Counselor της πρεσβείας των 
ΗΠΑ στην Ελλάδα, Cynthia Harvey.

Ανά τρεις εβδομάδες απ’ ότι φαίνεται θα γίνονται οι 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
και όχι κάθε 15 ημέρες όπως συνέβαινε επί της προη-
γούμενης διοίκησης Μπουτάρη. Ο πρόεδρος, Δρόσος 
Τσαβλής, ανακοίνωσε στους συμβούλους τις ημερομη-
νίες που θα συνεδριάσει το Σώμα ώστε να γνωρίζουν εκ 
των προτέρων και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους. Ετσι, τα επόμενα “ραντεβού” έχουν οριστεί στις 24 
Φεβρουαρίου, στις 16 Μαρτίου και στις 6 Απριλίου. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στην κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2020 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 π.μ.

στο Allegro – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
(25ης Μαρτίου και Παραλία, κτίριο Μ2). 

Με δύναμη καρδιάς 
Διαμαντής Γκολιδάκης 

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης στο υπόγειο του Μεγάρου Μ. Θ.

Διήμερος ο «Μέγας Αλέξανδρος» Δ. Καλαμαριάς: Αποκαταστάθηκε
η κυκλοφορία γύρω από το εργοτάξιο 
του μετρό 

Δίπλα στον Κυρίζογλου οι βουλευτές της ΝΔ

Γκρίνια για την μη αξιοποίησή τους 

Σε ένα τετράμηνο έτοιμη η μελέτη
για τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου

Εδειξε το πτυχίο του ο Μίμης 

Μετά από μπαράζ επαφών και συζητήσεων αποφα-
σίστηκε φέτος να είναι διήμερος ο Διεθνής Μαραθώνιος 
“Μέγας Αλέξανδρος”. Κι αυτό διότι αρχικά ήταν προγραμ-
ματισμένος να γίνει την Κυριακή των Βαϊων, ημέρα όπου 
θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα. Οι ενστάσεις 
τόσο του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, όσο και του 
αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πέτρου Λεκάκη, προς τους 
διοργανωτές ήταν πως θα αποκλειστεί το κέντρο μια 
μέρα κατά την οποία η αγορά περιμένει μεγάλη επισκε-
ψιμότητα. Έτσι, αποφασίστηκε ο αγώνας των 5 χλμ να γί-
νει το Σάββατο, 11 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα και την 
Κυριακή το πρωί να πραγματοποιηθεί ο μαραθώνιος με 
αφετηρία την Πέλλα και τερματισμό τη Θεσσαλονίκη. Στα 
συν… ότι φέτος για πρώτη φορά θα λάβει ο δήμος αντα-
ποδοτικά οφέλη από τους διοργανωτές.

Εξασφαλίστηκε η ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πε-
ζών στον χώρο που περιβάλλει το εργοτάξιο του Μετρό 
στην οδό Αιγαίου. Μετά από αίτημα του Δήμου Καλαμα-
ριάς, πραγματοποιήθηκε μερική απόδοση τμήματος που 
παρέμενε κλειστό για εργασίες. Όσον αφορά την πορεία 
του έργου, πριν το Πάσχα αναμένεται να δοθεί το μεγα-
λύτερο τμήμα για κυκλοφορία στην  οδό Μεταμορφώσε-
ως και σε τρίτο χρόνο θα ακολουθήσει η αποκατάσταση 
των πεζοδρομίων σε συνδυασμό με  κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές  αναμένεται να επανα-
φέρουν  σε κανονικούς ρυθμούς την κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων  και των πεζών.

 Απαντες παρόντες στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
βασιλόπιτας της παράταξης “Δημοτική Συνεργασία”, με επι-
κεφαλής τον δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο 
Κυρίζογλου. Την εκδήλωση τίμησαν οι βουλευτές Σταύρος 
Καλαφάτης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και Στράτος Σιμό-
πουλος, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης 
Βούλα Πατουλίδου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας και πολλοί άλλοι. Στην ομιλία του, ο κ.Κυρί-
ζογλου αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται στον δήμο 
του, στη συνέπεια και στη συνέχεια της παράταξης, η οποία 
έχει αποδείξει ότι κάνει πράξη τις υποσχέσεις της.

Γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί όλα τα στελέχη της παράταξης Ζέρβα; Είναι από τα ερωτή-
ματα που τίθενται κι όχι μόνο μεταξύ μελών της παράταξης που κέρδισε τις εκλογές στις 
δημοτικές εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι η στελέχωση επιτροπών έχει ολοκληρωθεί, εκτός 
κι αν προκύψουν νέες θέσεις σε επιτροπές υπό ... διαμόρφωση. Πάντως, η μουρμούρα 
εξακολουθεί να υφίσταται. 

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μιας μελέτης που αφορά στην συνέχιση των εργασι-
ών στο μετρό Θεσσαλονίκης και έχει διχάσει τον πολιτικό κόσμο της πόλης και όχι μόνο, 
έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Καρα-
γιάννης, κατά την διάρκεια επίσκεψης του στο μετρό Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα 
στον σταθμό «Αγία Σοφία». Όπως γνωστοποίησε μέσα σε ένα τετράμηνο θα είναι έτοιμη η 
μελέτη για την απόσπαση και την επανατοποθέτηση των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου. 
Ο κύριος Καραγιάννης για ακόμη μια φορά τόνισε ότι έχει αναφέρει και η διοίκηση της 
Αττικό Μετρό Α.Ε. ότι δηλαδή αρχές του 2023 η Θεσσαλονίκη θα έχει μετρό.

 

Το πτυχίο του χρειάστηκε να ...ξεκαδράρει ο Γενικός 
Γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης, Ευθύμης Φωτό-
πουλος, προκειμένου να απαντήσει στον επικεφαλής της 
παράταξης “Οικολογία Αλληλεγγύη”, Μιχάλη Τρεμόπου-
λο, ο οποίος αμφισβήτησε τα προσόντα για την πρόσλη-
ψη στη συγκεκριμένη θέση, στο πλευρό του δημάρχου, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα. Ο κ.Φωτόπουλος κατέχει πτυχίο 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ στο παρελθόν έχει 
εργαστεί και ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Και όπως ανέφεραν από τον δήμο, η πρόσληψη του 
κ.Φωτόπουλου ελέγχθηκε τόσο από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, όσο και από τη Γενική 
Γραμματεία της Κυβέρνησης. 
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Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τις 
αδερφές Νάνσυ  και Κατερίνα Νενέρογλου Πε-
ταλωτή, η δημιουργία ενός σχολείου για παιδιά  
προσχολικής ηλικίας πήρε σάρκα και οστά το 
2015 με την λειτουργία του πρωτοποριακού για 
τα ελληνικά δεδομένα στην εκπαίδευση Reggio. 
Από τότε το σχολείο αυτό αποτελεί το όνειρο 
κάθε παιδιού. Στο Reggio ένα παιδί σε μια ευαί-
σθητη ηλικία κατά την οποία κτίζει την προσωπι-
κότητα του έχει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει και 
να αναπτύξει δεξιότητες στο πλαίσιο της παιδα-
γωγικής μεθόδου Reggio, που εφαρμόζεται στο 
σχολείο. Οι συνιδρύτριες του σχολείου και αδερ-
φές Νάνσυ Νενέρογλου Πεταλωτή, ψυχολόγος 
και Κατερίνα Νενέρογλου Πεταλωτή, παιδαγω-
γός προσχολικής ηλικίας, μιλούν στην Karfitsa 
τόσο για την μέθοδο αυτή και τα οφέλη που έχει 
στα παιδιά όσο και για τις καινοτομίες που εφαρ-
μόζουν στο σχολείο.

Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω πως αποφα-
σίσατε να ασχοληθείτε με τον χώρο της εκπαί-
δευσης; Η δημιουργία ενός σχολείου για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας ήταν ένα όνειρο για εμάς. 
Οι σπουδές μας σε δυο διαφορετικά αντικείμενα 
τα οποία σχετίζονται τόσο άμεσα μας επέτρε-
ψαν να συνεργαστούμε και να έχουμε αυτό το 
αποτέλεσμα σήμερα. Για εμάς το πιο σημαντικό 
ήταν να βρούμε τον κατάλληλο χώρο και την 
μια υπέροχη ομάδα παιδαγωγών με κοινό όρα-
μα. Μέσα από την επαφή μας με αρκετά σχολεία 
της Ευρώπης με διαφορετικές προσεγγίσεις, 
μεθόδους και διαφορετικές κουλτούρες διαπαι-
δαγώγησης, οι προσωπικές μας πεποιθήσεις και 
ηθικές αξίες ταυτίστηκαν με τη φιλοσοφίας του 
Reggio Emilia. Όμοια με το θεωρητικό πλαίσιο 
που διαμόρφωσε ο Loris Malaguzzi νιώσαμε την 
ελευθερία να μπορέσουμε κάτω από μια κοινή 
ομπρέλα να συνδυάσουμε στοιχεία από διαφο-
ρετικές μεθόδους και προσεγγίσεις που ταίρια-
ζαν τόσο στις προσωπικότητές μας όσο και στην 
δίκη μας κοινωνία και κουλτούρα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε τη δίκη μας με-
θοδολογία στο Reggio Θεσσαλονίκη όπου πάντα 
προσαρμόζουμε νέα δεδομένα και εξελισσόμα-
στε με τα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής. 
Μέσα από τις παιδαγωγικές μας αξίες παράγου-
με πολιτισμό και δεν αναπαράγουμε!

Υπάρχει κάποιο κενό που θέλατε να καλύ-
ψετε μέσα από την δημιουργία του Reggio; Τα 
πρώτα χρόνια ζωής του ανθρώπου και πιο συ-
γκεκριμένα έως την ηλικία των 6, διαμορφώνε-
ται ο βασικός κορμός της προσωπικότητάς του. 
Λαμβάνοντας υπόψη μας τις ανάγκες της κοινω-
νίας μας και τις ελλείψεις στο χώρο της παιδείας 
θέτουμε τους δικούς μας στόχους στο εκπαιδευ-

τικό μας έργο. Μετουσιώνουμε τη φιλοσοφία 
μιας εκλεκτικιστικής παιδαγωγικής εφαρμοσμέ-
νης στη σημερινή Ελληνική κοινωνία και πιο συ-
γκεκριμένα, στην ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία της 
κουλτούρας μας, ενσαρκώνοντας τα ιδιόμορφα 
ήθη και έθιμά μας. 

Ποια είναι η φιλοσοφία αλλά και το όραμα 
σας; Η φιλοσοφία του σχολείου μας προσεγγίζει 
το εκπαιδευτικό σύστημα του Reggio Emilia το 
οποίο αντιπροσωπεύει μια καινοτόμα παιδαγω-
γική προσέγγιση προσχολικής ηλικίας. Ιδρυτής 
αυτής της φιλοσοφίας είναι ο Loris Malaguzzi 
ο οποίος κατόρθωσε να οργανώσει ένα “δημο-
κρατικό” σχολείο, υποστηρίζοντας την ελευθε-
ρία και αυτονομία του παιδιού και θέτοντας τον 
δάσκαλο σε ρόλο συνεργάτη. Πρόκειται για ένα 
μοντέλο εκπαίδευσης στο οποίο οι νοητικές, οι 
συναισθηματικές, οι κοινωνικές και οι ηθικές δυ-
νατότητες του παιδιού καλλιεργούνται μέσα από 
δημιουργικούς τρόπους έκφρασης. .. Όμοια με 
το θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης της ιτα-
λικής πόλης του Reggio Emilia αναγνωρίζουμε 
το παιδί ως φορέα δικαιωμάτων και θεμελιωτή 
των εμπειριών και της ταυτότητάς του. Ως πολί-
τη όχι του αύριο, αλλά του σήμερα, από την ίδια 
τη στιγμή της γέννησής του. Ως μιαν οντότητα 
με συναρπαστικές δυνάμεις και δυνατότητες σε 
όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του.  Τα 
παιδιά ενθαρρύνονται να ερευνήσουν το περι-
βάλλον τους και να εκφραστούν μέσα από “συμ-
βολικές γλώσσες” των τεχνών όπως το σχέδιο, η 
γλυπτική, ο λόγος, η κίνηση, η μουσική, τα παι-
χνίδια με σκιές κ.α

Πιστεύουμε στο “ικανό παιδί”, που από την 
βρεφική κιόλας ηλικία εξετάζει σκόπιμα και συ-
νειδητά τον κόσμο και την πραγματικότητα γύρω 
του για να τα ερμηνεύσει και να τα κατανοήσει. 
Φτιάχνει υποθέσεις, τις δοκιμάζει δομώντας 
προσωρινές θεωρίες, που δε διστάζει καθόλου 
να τροποποιήσει ή να καταργήσει. Με αυτόν τον 
τρόπο πρωταγωνιστεί στην ίδια του την μάθηση.

Ως παιδαγωγοί επιλέγουμε να τους παρέχου-
με εμπειρίες τέτοιες, που θα τα μετουσιώνουν 
σε ενθουσιώδεις πρωταγωνιστές στην μάθηση 
τους, αναζητώντας τη γνώση με δημιουργικούς 
τρόπους στα πλαίσια ομάδων και με τη χρήση 
υλικών και εργαλείων που θα τους επιτρέπουν 
να χρησιμοποιήσουν τις “εκατό γλώσσες” των 
παιδιών για την παραγωγή και όχι απλά αναπα-
ραγωγή πολιτισμού, αξιών και στάσεων.

Μέσα από την παιδαγωγική που εφαρμό-
ζουμε σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε τόσο το 
ίδιο το άτομο όσο και την ανθρωπότητα σ’ ένα 
υψηλότερο στάδιο ανάπτυξης. Επιδιώκουμε στο 
μέλλον να ανοιχτούν νέες θετικές προοπτικές 

για την εκπαίδευση των παιδιών σε όλες τις βαθ-
μίδες. Αυτή είναι μόνο η αρχή…

 Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα του 
Reggio Emilia  που εφαρμόζεται πόσο σημα-
ντικό είναι την πορεία και την εξέλιξη ενός 
παιδιού;  Μέσα από την παιδαγωγική του Reggio 
Emilia τα παιδιά αποτελούν τους πρωταγωνι-
στές στη μάθηση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την κατάκτηση της αυτόνομης μάθησης βασικό 
στοιχείο για όλη τους τη ζωή. Μέσα από τα μα-
κρόπνοα πρότζεκτ που εξελίσσονται τα παιδιά 
μαθαίνουν πως να δουλεύουν σε μια ομάδα άρα 
πως να συνεργάζονται, να συναποφασίζουν και 
να ανταλλάσσουν ιδέες. Η έρευνα στα που πραγ-
ματοποιείται από τα παιδιά αποτελεί μια από τις 
βασικές διαστάσεις της ζωής ως προς τη δόμηση 
γνώσης. Η παιδαγωγική προσέγγιση, οι ηθικές 
αξίες και οι πολιτικές αρχές αποτελούν μια αδι-
αίρετη και ενιαία μονάδα, η οποία υποστηρίζει 
και ενισχύει το μοντέλο του ισχυρού και «πλού-
σιου» παιδιού, που τόσο εύστοχα ο Malaguzzi 
παρουσιάζει. Έτσι, το κάθε παιδί αποκτά τις δι-
κές του ιδέες και θεωρίες για την προσέγγιση 
του κόσμου από πολύ νεαρή κιόλας ηλικία .Με 
αυτές διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ίδια του τη μάθηση. Οι δυνατότητες ωστόσο του 
«ικανού παιδιού» παραμένουν αόρατες αν αυτό 
δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοιο από τους ενήλικες 
του περιβάλλοντός του. Για να αναδειχθούν πρέ-
πει πρώτα να αναγνωριστούν και με τον απαι-
τούμενο σεβασμό να δοθεί προσοχή στα όσα το 
παιδί σκέπτεται, λέει και πράττει.

Τα παιδιά προετοιμάζονται για τη ζωή, την 
ελευθερία τους και την ανεξαρτησία τους αλλά 
και για να μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιο-
δήποτε σχολικό περιβάλλον. 

 Ποιες καινοτομίες εφαρμόζετε; Αρχικά αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η δική μας καινοτομία είναι 
ο συνδυασμός όλων αυτών των διαφορετικών 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην κουλτού-
ρα μας και στις προσωπικότητες μας κάτω από 
μια κοινή ομπρέλα της φιλοσοφίας του Reggio 
Emilia. Τα παιδαγωγικά συστήματα αυτά δεν 
αποτελούν καινοτομίες καθώς εφαρμόζονται 
πολλά χρόνια τώρα σε διάφορα σχολεία ανά τον 
κόσμο με εκπληκτικά αποτελέσματα. 

Απηχώντας αυτή τη φιλοσοφία, σήμερα στο 
«Reggio Θεσσαλονίκη» ενστερνιζόμαστε τα βα-
σικά χαρακτηριστικά της καινοτόμας παιδαγωγι-
κής του Reggio Emilia σε συνδυασμό με επιρροές 
των Δασικών Σχολείων (Σκανδιναβικές χώρες) 
και της θεωρίας και μεθοδολογίας της Maria 
Montessori χρησιμοποιώντας το Μοντεσσοριανό 
παιδαγωγικό υλικό με δική μας πρωτοβουλία. 
Το Μοντεσσοριανό υλικό αποτελεί το βασικό ερ-
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Ένα σχολείο - όνειρο για κάθε παιδί 
Reggio Θεσσαλονίκη
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γαλείο μέσα από το οποίο κάθε παιδί με τον προσωπικό 
ρυθμό ανάπτυξης του εξελίσσει τους γνωστικούς τομείς. 
Βέβαια τα παιδιά μας δεν περιορίζονται μόνο εσωτερι-
κά αλλά βγαίνουμε κάθε μέρα έξω, σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες. Άλλωστε για εμάς δεν υπάρχει ακατάλληλος 
καιρός αλλά ακατάλληλο ντύσιμο. Πέρα βεβαία από την 
αυλή του σχολείου μας τα παιδιά επισκέπτονται το δάσος 
για πεζοπορία και εξερεύνηση της φύσης τουλάχιστον 
δυο φορές το μήνα.
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Με συντονισμένες κινήσεις και τη βοήθεια 
βουλευτών της Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «πάγω-
σαν» οι εργασίες κατασκευής πλευρικών   διο-
δίων στη σύνδεση της Χαλάστρας με την Εθνική 
οδό. 

Η ενημέρωση για την αρχή των εργασιών για 
την  κατασκευή των πλευρικών διοδίων στη Χα-
λάστρα δεν έφτασε ποτέ στο δήμο Δέλτα παρ’ ότι 
ήταν μια απόφαση που ελήφθη το 2018 με ΚΥΑ, 
προκαλώντας τότε  την αντίδραση  της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας που προσέφυγε στο ΣτΕ.  

Οι κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν  ένα πρωί 
και είδαν τα μηχανήματα να σκάβουν το δρόμο 
προκειμένου να κατασκευάσουν τα πλευρικά δι-
όδια.Στο δήμο σήμανε συναγερμός και αμέσως 
ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιοι στην  Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας και οι Βουλευτές της Β εκλο-
γικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. 

Με παρέμβαση του δημάρχου Δέλτα και του 
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης,  έφτασε επί τόπου 
κλιμάκιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
που διαπίστωσε ότι τα μπάζα και τα τσιμέντα που 
βγάζουν τα μηχανήματα από τον δρόμο καταλή-
γουν στην αποστραγγιστική τάφρο της Χαλάστρας 
και  ζητήθηκε άμεσα η αναστολή των εργασιών. 
Τα μηχανήματα σταμάτησαν τις εργασίες και αμέ-
σως άρχισαν οι διαβουλεύσεις.

Σύσκεψη με βουλευτές 
κάλεσε ο δήμαρχος Δέλτα 
Σε σύσκεψη που έγινε στο δημαρχείο Δέλ-

τα  με την παρουσία Βουλευτών της Β εκλογικής 
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης  αποφασίστηκε ότι τα 
διόδια δεν πρέπει να κατασκευαστούν.

Ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης μιλώ-
ντας στη σύσκεψη, σημείωσε πως ο δήμος έχει 
ήδη προτείνει να μετατοπιστούν τα υπάρχοντα 
διόδια από τα Μάλγαρα προς το Κλειδί Ημαθίας 
στη Εθνική οδό, ώστε να μην υπάρχει διέξοδος 
για τα φορτηγά από παράπλευρους δρόμους.  «Η 
προηγούμενη διοίκηση του δήμου δεν προσέφυ-
γε στο ΣτΕ, για να προσβάλλει την απόφαση της 
κατασκευής πλευρικών διοδίων που ελήφθη το 
2018» υπογράμμισε ο δήμαρχος κ. Ιωαννίδης 
και ζήτησε από τους Βουλευτές και την Περιφέ-
ρεια να στηρίξουν τον δήμο στις επόμενες κινή-
σεις του με πρώτη την επίσκεψη κλιμακίου στον 
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου 
να του παραθέσουν τα προβλήματα που θα προ-
κύψουν από την λειτουργία των διοδίων. Μάλιστα 
με εντολή του δημάρχου οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του δήμου ετοιμάζουν πλήρη φάκελο με όλα τα 
στοιχεία προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως ο 
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας 
Καραμανλής. 

Την άποψη ότι θα έρθουν και άλλα διόδια 

στην περιοχή, εξέφρασε ο βουλευτής της Ν.Δ, Δη-
μήτρης Βαρτζόπουλος, λέγοντας πως «πρέπει να 
ενημερώσουμε την ηγεσία του υπουργείου Υπο-
δομών για τις επιπτώσεις των διοδίων στην κοι-
νωνία και να θέσουμε άμεσα το ζήτημα της ελα-
φρύνσεως των κατοίκων από την καταβολή του 
αντιτίμου στα διόδια της Δυτικής Θεσσαλονίκης»..

Ο βουλευτής Β Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Σω-
κράτης Φάμελλος, εκπροσωπήθηκε από την κ Σο-
φία Ρίζου, συνεργάτη του πολιτικού του γραφείου 
η οποία μετέφερε στο δήμαρχο τη συμπαράσταση 
του στις επόμενες κινήσεις προκειμένου να μην 
κατασκευαστούν τα πλευρικά διόδια.

 «Πρέπει να σταματήσει η δυτική Θεσσαλονίκη 
και ο δήμος Δέλτα να επιβαρύνεται οικονομικά» 
τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ της 
Β Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανιτίδης και υπο-
γράμμισε ότι όταν ο νομοθέτης σχεδίασε τα διόδια 
σε όλη τη χώρα είχε προβλέψει να εξαιρούνται 
οι κάτοικοι των περιοχών από τις επιβάρυνση 
του αντιτίμου των διοδίων κάτι που δεν εφαρ-
μόστηκε. «Να συσπειρώσουμε τον κόσμο και να 
αντιδράσουμε στην κατασκευή των διοδίων στη 
Χαλάστρα» πρότεινε ο βουλευτής της Β εκλογι-
κής Περιφέρειας του ΚΚΕ, Λεωνίδας Στολτίδης. 
Είμαστε μαζί σας στην κατάργηση των διοδίων 
που αποτελούν ένα παράλογο ζήτημα για την πε-
ριοχή», τόνισε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, 
Κώστας Χήτας.

Στο τραπέζι Εγνατίας Οδού και του ΤΑΙΠΕΔ ο 
επανασχεδιασμός των διοδίων?

Οι έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, 
του δήμου Δέλτα, των βουλευτών της Β΄ Θεσ-
σαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας για την κατασκευή πλευρικών διοδίων 
στη Χαλάστρα φαίνεται ότι απέδωσαν  καρπούς. 
Ο  πρόεδρος της Εγνατίας Οδού Α.Ε. , Γ. Κωνστα-
ντόπουλος αποφάσισε να συγκαλέσει σύσκεψη 
της εταιρίας με το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να εξε-
ταστούν οι δυνατότητες αλλαγών στο σχεδιασμό.  

Το ελληνικό δημόσιο έχει χάσει δεκάδες εκα-
τομμυρίων ευρώ καθώς επί σειρά ετών επέτρεπε 
στα φορτηγά να διέρχονται από το παράπλευρο 
οδικό δίκτυο, μέσα από τη Χαλάστρα και τα Μάλ-
γαρα, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή 
του αντιτίμου των διοδίων. Κι εκτός από την οι-
κονομική ζημιά ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στο 
οδικό δίκτυο της περιοχής, που επιβαρύνθηκε επί 
πολλά χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Stop σε νέα διόδια από τον Δήμο Δέλτα 

Δήμος βουλευτές και φορείς προσπαθούν να σταματήσουν 
την υλοποίηση νέων σταθμών διοδίων στη Χαλάστρα 

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανά-
πτυξης  Κώστα Γιουτίκα εκκρεμεί η εξέταση 
της προσφυγής, της ΠΚΜ στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, κατά της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης για τα διόδια, με την οποία ζητά 
από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της 
χώρας να ακυρώσει αφενός τη λειτουργία 
νέων σταθμών διοδίων, μεταξύ των οποίων 
είναι και τα πλευρικά διόδια στη Χαλάστρα 
και αφετέρου την προβλεπόμενη αύξηση 
των τελών διέλευσης.

Ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης 
συναντήθηκε στο δημαρχείο με την βουλευ-
τή Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα 
Αυγέρη, η οποία υπογράμμισε την στήριξη 
της στις Πρωτοβουλίες του δήμου για την μη 
κατασκευή των διοδίων στη Χαλάστρα.
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Περίπου 500.000 άτομα σε όλο τον κόσμο και 2.500 
στην Ελλάδα πεθαίνουν κάθε χρόνο από τον καρκίνο του 
παχέος εντέρου, ένα νόσημα που έχει  υψηλό ποσοστό 
θεραπείας όταν ανιχνεύεται σε πρώιμο στάδιο. Για αυτό το 
λόγο, συνιστάται να γίνεται τακτικός έλεγχος στο γενικό 
πληθυσμό, μετά την ηλικία των 50 ετών, ιδανικά με την 
εκτέλεση κολονοσκόπησης. Δυστυχώς όμως μόνο μια μει-
οψηφία του πληθυσμού συμμετέχει σε τακτικό έλεγχο με 
κολονοσκόπηση, επειδή αυτή θεωρείται μια δυσάρεστη και 
επίπονη διαδικασία.

Σε πρώτη φάση και  μη επεμβατικά, μέχρι τώρα, μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο μη-ειδικές δοκιμές 
για την παρουσία αίματος στα κόπρανα, ως ένδειξη ενός 
υπάρχοντος καρκίνου του εντέρου ή κάποιας αρχόμενης 
νεοπλασίας. Η εξέταση M2-PK (Μ2  Pyruvate Kinase - Πυ-
ροσταφυλική Κινάση) είναι μια νέα εξέταση προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου που αφορά το παχύ έντερο.  

Τα καρκινικά κύτταρα και οι πολύποδες παράγουν ένα 
ειδικό ένζυμο, την πυροσταφυλική κινάση Μ2 (M2 - PK). 
Αυτό το ένζυμο είναι χαρακτηριστικό όλων των ταχέως 
διαιρούμενων κυττάρων, η παρουσία του οποίου  στα κό-
πρανα είναι ενδεικτική πολυπόδων στο παχύ έντερο και στο 
ορθό, καρκίνου στο παχύ έντερο και στο ορθό, οξέων και 
χρόνιων φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και ορισμένων 
άλλων παθήσεων του γαστρεντερικού σωλήνα.  Με τη μέ-
τρηση της M2-PK στα κόπρανα, είναι δυνατό να ανιχνευ-
θούν καρκίνοι του εντέρου που είτε αιμορραγούν είτε όχι, 
καθώς και οι πολύποδες, με υψηλή ευαισθησία (>85%) και 
ειδικότητα (>95%).

 
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εξέτασης Μ2-PK;
Τα κύρια πλεονεκτήματα της εξέτασης Μ2-PK είναι:
• Υψηλή ευαισθησία (>85%)
• Υψηλή ειδικότητα (>95%)
• Δεν εξαρτάται από την παρουσία αίματος
• Ανιχνεύει πολύποδες του εντέρου με ή χωρίς αιμορρα-

γία, ειδικά πολύποδες μεγαλύτερους από 1 εκ.
• Ανιχνεύει όγκους του εντέρου με ή χωρίς αιμορραγία
• Δεν επηρεάζεται από τη λήψη συγκεκριμένων τροφών
• Αρκεί ένα μόνο πολύ μικρό δείγμα κοπράνων

Σε ποιους απευθύνεται η εξέταση Μ2-PK;
• Σε άνδρες και γυναίκες μεγαλύτερους των 50 ετών
• Σε άνδρες και γυναίκες μικρότερους των 50 ετών με 

κάποιον παράγοντα κινδύνου, όπως:
• Γυναίκες με ιστορικό καρκίνου στη μήτρα, τις ωοθήκες 

ή το μαστό
• Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου
• Ασθενείς με νόσο Crohn ή  ελκώδη κολίτιδα
• Παχυσαρκία
• Κατάχρηση αλκοόλ και καπνού
• Σε άνδρες και γυναίκες που για οποιοδήποτε λόγο δεν 

αποφασίζουν ή αναβάλλουν να κάνουν κολονοσκόπηση
Χρειάζεται προετοιμασία πριν από την εξέταση;
Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, δεν υπάρχουν διατρο-

φικές συστάσεις ή τροποποιήσεις στην
φαρμακευτική αγωγή. Η λήψη του δείγματος μπορεί να 

γίνει οποιαδήποτε στιγμή και το δείγμα κοπράνων μπορείτε 
να το φέρετε οι ίδιοι στα εργαστήρια haemalab, τα οποία σε 
συνεργασία με τη Διαγνωστική Αθηνών. το κορυφαίο εργα-
στήριο στη Λειτουργική Διαγνωστική Ιατρική προσφέρουν 
την εξέταση Μ2 -PK.

Τι γίνεται αν το αποτέλεσμα ειναι θετικό, ανιχνευθεί 
δηλαδή αυτός ο δείκτης;

Στην περίπτωση που ανιχνευθεί ο Μ2-PK, ο ασθενής 
πρέπει να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση για να επιβεβαι-
ωθεί η διάγνωση ή για ένα πρώτο βήμα θεραπευτικής αντι-
μετώπισης.

Η μέτρηση της M2-PK δεν αντικαθιστά την κολονοσκό-
πηση. Η εξέταση M2-PK παρέχει μια άνετη και υψηλής ποι-
ότητας εναλλακτική συγκριτικά με μη επεμβατικές εξετά-

σεις  και αποτελεί ένα  πρώτο βήμα στην έγκαιρη ανίχνευση 
του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Αγγελική Π. Καραγιώργου
Ζωή Θ. Βασιλειάδου
Ιατροί Βιοπαθολόγοι - Μικροβιολόγοι
haemalab Μικροβιολογικά Εργαστήρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 
Μ.Αλεξάνδρου 33
2310-721444
ANΩ ΤΟΥΜΠΑ: 
Γρ.Λαμπράκη 207 και Τσιαπάνου 36-38
2310-926390 | 2310-917849
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 
Ύδρας 27 και Κύπρου
2310-332210

Μ2 – PK : Νέο τεστ για την έγκαιρη ανίχνευση 
αλλoιώσεων στο παχύ έντερο

HEALTH&LIFEHEALTH&LIFE Κάθε εβδομάδα 
ένας πολύτιμος οδηγός 

για την υγεία και την ευεξία 
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Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομι-
κές αρχές της Ελλάδας και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς καταρχήν,  για πρόληψη ενδεχόμενης εμ-
φάνισης κρούσματος του νέου κορονοϊού και στη 
συνέχεια εάν υπάρξει κρούσμα για την απομόνωση 
του και την μείωση των πιθανοτήτων εξάπλωσης 
του ιού. 

Η πρόσφατη εμφάνιση αυτού του νέου είδους 
κορονοϊού στην Κίνα και η ταχύτατη εξάπλωση 
του στη συγκεκριμένη χώρα, σε συνδυασμό με την 
εμφάνιση κρουσμάτων σε αρκετές ευρωπαϊκές 
χώρες, έχει κινητοποιήσει το ελληνικό υπουργείο 
υγείας και τον Εθνικό Οργανισμός Δημόσιας Υγεί-
ας, στην δρομολόγηση μιας σειράς μέτρων θωρά-
κισης της χώρας και των πολιτών.

Τα μέτρα θωράκισης της χώρας από τον κορο-
νοϊό 

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κάποια προληπτι-
κά βήματα που ξεκινούν από τις εισόδους της χώ-
ρας όπου μπορεί να εμφανιστεί άτομο ύποπτο ως 
κρούσμα, με έμφαση στους ταξιδιώτες από Κίνα.

‘Έτσι, μια ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα, εφοδια-
σμένη με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
έχει εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» λαμβάνει με ειδικά θερμόμετρα τη 
θερμοκρασία όλων των επιβατών από ασιατικές 
χώρες, που φτάνουν με πτήσεις στην Ελλάδα. 
Έλεγχος πραγματοποιείται και στο πλήρωμα των 
αεροσκαφών, μέσω θερμομέτρου υπερύθρων.

Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε για το 
συγκεκριμένο θέμα, το  Κεντρικό Συμβούλιο Υγει-
ονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) παρουσίασε το 
σχέδιο δράσης του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ 
για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος κορο-
νoϊού στην Ελλάδα.

Εγκρίθηκαν και ορίστηκαν δεκατρία (13) νο-
σοκομεία ανά τη χώρα ως αναφοράς και συντόνισε 
τις δράσεις των συναρμόδιων φορέων.

Ανά Υγειονομική Περιφέρεια τα νοσοκομεία 
που ορίστηκαν είναι τα εξής:

1η ΥΠΕ: Βασικό: ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος Αθη-
νών «Η Σωτηρία», Αναπληρωματικό: ΓΝ Αθηνών 
«Ο Ευαγγελισμός»

2η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττι-
κόν», Αναπληρωματικό: ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο»

3η και 4η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Αναπληρωματικά: Πανεπι-
στημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝ Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο»

5η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Λάρισας, 
Αναπληρωματικό: ΓΝ Λαμίας

6η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Πατρών 
«Παναγιά η Βοήθεια»,

Αναπληρωματικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννί-

νων
7η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Ηρακλεί-

ου, Αναπληρωματικό: ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώρ-
γιος»

 Σύμφωνα με το υπουργείο:
Όλα τα νοσοκομεία αναφοράς και τα πληρώ-

ματα των ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και Υγειονομικών 
Περιφερειών έχουν επάρκεια σε γάντια, ειδικές 
μάσκες και στολές.

Σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς έχουν κα-
θοριστεί ειδικοί θάλαμοι μόνωσης, ενώ σε κάθε 
Υγειονομική Περιφέρεια υπάρχει τουλάχιστον ένα 
νοσοκομείο αναφοράς που διαθέτει θάλαμο αρνη-
τικής πίεσης.

Την ίδια στιγμή στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 
ετοιμότητας, πραγματοποιούνται ασκήσεις προσο-
μοίωσης για πιθανό εισαγόμενο κρούσμα του νέου 
κοροναϊού στα νοσοκομεία αναφοράς, σε συνερ-
γασία με το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ.

Οι συναρμόδιοι φορείς (Υπουργείο Υγείας, 
ΕΟΔΥ, Γ.Γ Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικές Περιφέ-
ρειες, ΕΚΑΒ) βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα και θα επικαιροποιούν το σχέδιο δρά-
σης σε τακτική βάση.

Οι ενημερωτικές δράσεις 
Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και ενημε-

ρωτικές δράσεις όπως : 
Ενημέρωση των ταξιδιωτών προς και από τις 

πληγείσες περιοχές της Κίνας για τα μέτρα προ-
φύλαξης, αλλά και την ανάγκη ενημέρωσης σε 
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων μετά την επι-
στροφή.

Ενημέρωση του προσωπικού στις πύλες ει-
σόδου της χώρας για την πιθανότητα εισαγωγής 
κρούσματος και τις απαραίτητες ενέργειες σε πε-
ρίπτωση ανίχνευσης αυτού.

Ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και του 
υπόλοιπου προσωπικού, αλλά και ιδιωτών ιατρών, 
για την ανάγκη διαλογής και για τα μέτρα προφύ-

λαξης και πρόληψης της διασποράς του ιού σε πε-
ρίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

Προετοιμασία του συστήματος υγείας και των 
χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ασκήσεις προσομοίωσης στα νοσοκομεία ανα-
φοράς.

Παροχή οδηγιών σε καθημερινή βάση προς 
ιδιώτες και επαγγελματίες υγείας σχετικά με ερω-
τήματα και διευκρινίσεις  με την επιδημία από τον 
νέο κοροναϊό στην πόλη Wuhan.

Επίσης υπάρχει καμπάνια ενημέρωσης  του 
κοινού μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ, με αφίσες 
στις πύλες εισόδου της χώρας και σε χώρους πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας, σε μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης Υπουργείου Υγείας και ΕΟΔΥ.

Πώς μεταδίδεται; Υπάρχει θεραπεία και ατο-
μικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης του;

Ο κορονοϊός μεταδίδεται μέσω του αέρα από 
άτομο που έχει προσβληθεί π.χ. μπορεί να μεταδο-
θεί από σταγονίδια του στόματος ή από μολυσμέ-
νες επιφάνειες τις οποίες αγγίζουμε και στη συνέ-
χεια βάζουμε τα χέρια μας στο στόμα ή στη μύτη. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θε-
ραπεία και βασίζεται κυρίως στην αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων.

Ένας καλό τρόπος ατομικής θωράκισης είναι 
τα αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα καθώς 
εξουδετερώνουν τον νέο κορονοϊό. Τα μέτρα ατο-
μικής υγιεινής είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικά: καλό 
πλύσιμο χεριών, με σαπούνι και νερό, για τουλάχι-
στον 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και, 
φυσικά, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε 
φρούτα και λαχανικά, χάρη στα πολύτιμα αντιοξει-
δωτικά τους, θωρακίζει σε σημαντικό βαθμό τον 
οργανισμό μας, κάτι που ισχύει και για την εποχική 
γρίπη.

Έλεγχοι σε αεροδρόμια και ορισμός 
νοσοκομείων αναφοράς σε όλη τη χώρα

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για τον κορονοϊό
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Εβδομάδα έντονης εμφάνισης συμπτωμάτων 
γρίπης είναι η πρώτη εβδομάδα του Φεβρουα-
ρίου με τις αρχές τις χώρας να βρίσκονται σε 
συναγερμό. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής  τα 
κρούσματα παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση  
ενώ αυξανόμενη ήταν και η μακάβρια λίστα των 
θανάτων από τον ιό. 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας,  η χώρα μας βρίσκεται σε περίοδο πολύ 
υψηλής δραστηριότητας της γρίπης, ενώ επικρα-
τούν οι υπότυποι A (H1N1) pdm09 και A(H3N2). 
Γι’ αυτό και οι ειδικοί του ΕΟΔΥ τονίζουν για άλλη 
μία φορά την αναγκαιότητα του αντιγριπικού εμ-
βολιασμού ακόμη και αυτήν την περίοδο.

Η κλινική εικόνα κάποιου που νοσεί με γρίπη 
χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη συμπτωμά-
των, βήχα, πυρετό μεγαλύτερο των 38ο C, μυαλ-
γία και κεφαλαλγία.  Συμφωνά με την τελευταία 
καταγραφή της ΕΟΔΥ, 151άνθρωποι ασθένησαν 
σοβαρά από γρίπη ενώ  οι 136 χρειάστηκε να 
νοσηλευτούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  
Στο μεταξύ καταγράφηκαν συνολικά 38 θάνατοι 
από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ενώ οι 
27 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς με νοσηλεία 
σε Μ.Ε.Θ και 11 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε 
Μ.Ε.Θ. Από το σύνολο των ασθενών αυτών, μόνο 
55 είχαν εμβολιαστεί για τη γρίπη ποσοστό 36% 
του συνόλου των ασθενών. 

Έκκληση για εμβολιασμό   
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου, για τις οποίες 

συστήνεται αντιγριπικός εμβολιασμός ανήκουν: 
Όλα τα άτομα άνω των 60 ετών, οι έγκυες γυναί-
κες, οι λεχώνες, οι θηλάζουσες, όλοι οι κλειστοί 
πληθυσμοί (τρόφιμοι, σπουδαστές αστυνομικών 
και στρατιωτικών σχολών κ.ά.), οι επαγγελμα-
τίες υγείας, οι κτηνίατροι – πτηνοτρόφοι – χοι-
ροτρόφοι – σφαγείς και όσοι έχουν στενή σχέση 
με πουλερικά, παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μα-
κροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδής 
αρθρίτιδα κ.ά.), άτομα με Δείκτη Μάζας Σώμα-
τος (BMI) μεγαλύτερο του 40, καθώς και όλοι οι 
ενήλικες ή παιδιά μικρότερα των 6 μηνών που 
πάσχουν από χρόνιο νόσημα.

Η ΚΕΔΕ ζητά να μοιραστούν 
αντισηπτικά στα σχολεία 
Να προμηθευθούν αντισηπτικά και να τα δι-

αθέσουν στα σχολεία, παροτρύνει η ΚΕΔΕ τους 
δήμους όλης της χώρας ενόψει της έξαρσης των 
κρουσμάτων γρίπης και καθώς ολοένα κλείνουν 
σχολικές μονάδες λόγω ασθενούντων μαθητών 

και εκπαιδευτικών.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

είχε δεχθεί τις τελευταίες μέρες ερωτήματα από 
διάφορους δήμους εάν έχουν το δικαίωμα να 
προμηθευθούν αντισηπτικά φιαλίδια, στην μορ-
φή που αναρτώνται στα νοσοκομεία και χώρους 
συνάθροισης κοινού όπου μπορεί καθένας να 
απολυμαίνει τα χέρια του πιέζοντας το βρυσάκι 
που βρίσκεται στην κορυφή.  Με ηλεκτρονικό 
μήνυμα προς όλους τους δήμους, η ΚΕΔΕ τους 
ενημερώνει ότι μπορούν να προχωρήσουν κα-
νονικά στις σχετικές προμήθειες μαζί με τα υπό-
λοιπα υλικά καθαριότητας που αγοράζουν για 
χρήση στα σχολεία.

Κλειστά σχολεία λόγω γρίπης 
Χθες Παρασκευή έμειναν κλειστές όλες οι 

σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βαθμιας του 
Δήμου Κομοτηνής.

Με απόφαση του Δημάρχου Αγίων Αναργύ-
ρων – Καματερού δεν έγιναν μαθήματα χθες 
εξαιτίας αυξημένου αριθμού ιώσεων εποχικής 
γρίπης και γρίπης Η1Ν1, στο  5ο ,8ο 10ο, 11ο 
και 12ο νηπιαγωγείο και στην Β’  τάξη του 4ου 
Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων. Κλειστό  έμεινε 9ο 
Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το  6ο Δημοτικό 
Σχολείο Δάφνης, καθώς και  δύο τμήματα του 

Νηπιαγωγείου Δάφνης. Κλειστό έμεινε το 26ο 
ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. 

Επίσης ανεστάλη η λειτουργία του παιδικού 
σταθμού  του πρώτου και του δεύτερου νηπια-
γωγείου και του Δημοτικού σχολείου Ζαχάρως, 
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου. Με από-
φαση του Δημάρχου Κιλκίς κλειστά έμειναν τα 
Νηπιαγωγεία Ευκαρπίας, Νέας Σάντας και Σ.Σ. 
Μουριών επίσης διακόπηκε η λειτουργία του 
Δημοτικού Σχολείου Ξηρολίμνης, καθώς απου-
σίαζαν οι  51 εκ των 57 μαθητών της Σχολικής 
Μονάδας.

Δικαιολογημένες οι απουσίες 
Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που 

έστειλε προς τις σχολικές μονάδες αποφάσισε 
ότι οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται 
στην έξαρση της εποχικής γρίπης θα καταχω-
ρούνται αλλά δεν θα προσμετρώνται  και έδωσε 
περιθώριο απουσιών  έως πέντε ημέρες  από τον 
Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020. Στην 
εγκύκλιο που υπογράφει η υφυπουργός Παιδεί-
ας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρεται ότι απαιτείται 
βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού 
ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί 
το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Κλειστά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα από την έξαρση των ιώσεων
- Χωρίς εμβόλια πολλοί από τους ασθενείς 

Η Γρίπη θερίζει, η πολιτεία θωρακίζεται 
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Τι κρύβεται πίσω από το χτύπημα στον Ν. Καραμανλή!
Λ ίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της περασμένης 

Τρίτης σημειώθηκε έκρηξη στο αυτοκίνητο 
του εκδότη των εφημερίδων «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», 

«Karfitsa» Νίκου Καραμανλή, το οποίο ήταν σταθμευμέ-
νο έξω από ταβέρνα στην Αγία Βαρβάρα και κοντά στη 
συμβολή των οδών Ραιδεστού και Αγίας Βαρβάρας. Δεν 
είχε πολλή ώρα που ο κ. Καραμανλής μαζί με την παρέα 
του είχαν μπει μέσα στην ταβέρνα, όταν ξαφνικά άκουσαν 
τις εκρήξεις από το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 
δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυ-
βισμού έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου και πέταξαν 
μέσα έναν εμπρηστικό μηχανισμό ο οποίος εξερράγη και 
κατέστρεψε ολοσχερώς το όχημα.

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι κανένας δεν ήξερε 
για την επίσκεψη του κ. Καραμανλή στο συγκεκριμένο 
μαγαζί, πράγμα το οποίο μπορεί να υποδηλώνει ότι οι 
άγνωστοι δράστες τον παρακολουθούσαν.

Από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κανένας τραυμα-
τισμός και ο κ. Καραμανλής και η παρέα του είναι καλά 
στην υγεία τους. Άμεσα στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις 
της Πυροσβεστικής, που έσβησαν τη φωτιά, και η Αστυ-
νομία, που απέκλεισε τον χώρο. Σε αυτό το σημείο να 
αναφέρουμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη απόπειρα κατά του 
Νίκου Καραμανλή σε διάστημα τριών χρόνων. Το 2017, 
ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, είχε βρεθεί χειρο-
βομβίδα έξω από το σπίτι του στα Βριλήσσια, η οποία και 
ευτυχώς τότε δεν είχε εκραγεί. Ο κ. Καραμανλής δήλωσε 
στη συνέχεια ότι «παρκάραμε το αμάξι έξω από το μαγαζί 
και ξαφνικά ακούσαμε μια έκρηξη από έξω. Μόλις βγή-
καμε, είδαμε το αμάξι να καίγεται. Αυτό που μας είπαν οι 
άνθρωποι απ’ έξω είναι ότι είδαν δύο άτομα σε μια μηχα-
νή μεγάλου κυβισμού και το έσπασαν και πέταξαν μέσα 
μια βόμβα».

Μετά από ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν δεχό-
ταν απειλές, ο κ. Καραμανλής σημείωσε πως «μια εφη-
μερίδα πάντα δέχεται απειλές, αλλά στην παρούσα φάση 

που βρίσκομαι δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό μου για να 
μπορέσω να σας πω. Το σίγουρο όμως είναι ότι ο άνθρω-
πος που το έκανε αυτό είχε προφανώς έλεγχο της κατά-
στασης, δεν ξέρω ακριβώς πού ήταν όμως. Κανένας δεν 
γνώριζε πού θα πάμε. Οι μόνοι που ξέραμε πού πηγαί-
ναμε ήμασταν εγώ και οι δύο συνεπιβαίνοντες μαζί μου. 
Ούτε η ίδια μου η οικογένεια δεν γνώριζε. Άρα λοιπόν το 
πιο πιθανό είναι να μας παρακολουθούσαν».

Οι εκτιμήσεις της Αστυνομίας μέχρι στιγμής αναφέ-

ρουν ότι είναι πολύ πιθανό οι δράστες να παρακολου-
θούσαν τις κινήσεις του κ. Καραμανλή και να περίμεναν 
την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν, όταν η παρέα μαζί 
με τον αστυνομικό που τους συνόδευε μπήκε μέσα στην 
ταβέρνα. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η 
Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της 
Ασφάλειας Αττικής.

Αντώνης Χρυσουλάκης

Η τρομοκρατική ενέργεια κατά του ιδιοκήτη του ομίλου NK Μedia Group, τα ερωτήματα προς την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και η επιχείρηση φίμωσης του Τύπου
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Τι κρύβεται πίσω από το χτύπημα στον Ν. Καραμανλή!

Με αφορμή την τελευταία εμπρηστική επίθεση κατά 
του εκδότη της εφημερίδας «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ», Νίκου 

Καραμανλή, η ΕΙΗΕΑ καταδικάζει κάθε πράξη βίας σε 
βάρος των εφημερίδων, των εκδοτών και γενικότερα 

των ανθρώπων του Τύπου.

Καταδικάζει 
το ΚΙΝΑΛ

Με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙ-
ΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, καταδίκασε την επίθεση που 

δέχτηκε ο εκδότης της εφημερίδας «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» και 
«Karfitsa», Νίκος Καραμανλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρηστίδης τονίζει: «Κα-
ταδικάζουμε την επίθεση εναντίον του Νίκου 
Καραμανλή. Η ελευθερία του Τύπου δεν φι-

μώνεται, ούτε εκβιάζεται. Είμαστε απέναντι στις 
δυνάμεις που εχθρεύονται την ελευθερία 

της έκφρασης και τη δημοκρατία».

Ερωτήματα στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Γιατί άφησαν εκτεθειμένο τον εκδότη της «Κ» και του «Π»;
Εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία το Αρ-

χηγείο της Αστυνομίας επιλέγει να διαθέσει αστυνομικούς 
συνοδούς σε «στόχους» γεννούνται μετά το μαφιόζικο «τρο-
μοκρατικό χτύπημα» σε βάρος του εκδότη του «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙ-
ΟΥ» και της «Karfitsa», Νίκου Καραμανλή.

Η εμπρηστική επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να κα-
ταστραφεί ολοσχερώς το Ι.Χ. αυτοκίνητο του κ. Καραμανλή 
–χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός–, δεί-
χνει πως οι αρμόδιοι άφησαν εκτεθειμένο τον επιχειρηματία. 
Αυτό, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε επανειλημμένως επι-
σημάνει στην πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. –γραπτά 
και προφορικά– τους κίνδυνους που αντιμετώπιζε λόγω της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Νωπές είναι ακόμα οι 
μνήμες, όταν, τον Δεκέμβριο του 2017, άγνωστοι είχαν αφή-
σει χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στην αυλή του σπιτιού 
του. Ένα ξεκάθαρο, δηλαδή, «μήνυμα»-απόπειρα τρομοκρά-
τησης του εκδότη της εφημερίδας μας, από αγνώστους που 
προφανώς ενοχλήθηκαν από τη μαχητική και αποκαλυπτική 
δημοσιογραφία που ασκεί το Μέσο, τόσο στην έντυπη όσο και 
στην ηλεκτρονική μορφή του.

Μάλιστα, ο Νίκος Καραμανλής είχε καταθέσει και σχετικό 
φάκελο που περιελάμβανε απειλητικά μηνύματα που είχε δε-
χθεί στο κινητό του τηλέφωνο, από αριθμούς «μίας χρήσης». 
Απειλητικά μηνύματα, με τα οποία του ζητούσαν «να προ-
σέχει τι γράφει» και που, όπως αποδείχτηκε με την έκρηξη 
του Ι.Χ. αυτοκίνητου το βράδυ της Τρίτης, δεν ήταν... κούφια 
λόγια. Ωστόσο, άγνωστο με ποια κριτήρια οι αρμόδιοι επιτε-
λείς έκριναν ότι ένας και μοναδικός αστυνομικός αρκεί για 
την 24ωρη φύλαξη, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον 
χρόνο, του εκδότη του «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ» και της «Karfitsa», 
παρά το γεγονός ότι ήταν αποδεδειγμένα «στόχος». Το χει-
ρότερο όλων, όταν ο ένας αστυνομικός που διατεθεί αρρώ-
στησε και ζητήθηκε η αντικατάστασή του για δέκα μέρες, η 
απάντηση από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. ήταν ότι κάτι τέτοιο δεν 

προβλέπεται! Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί εκτεθειμένος σε 
μία επίθεση που ευτυχώς είχε στόχο το όχημά του και όχι τον 
ίδιο. Για την ιστορία, να σημειώσουμε ότι ο σημερινός αρχη-
γός της ΕΛ.ΑΣ. στο παρελθόν, όταν βρισκόταν σε άλλη θέση 
στην Αστυνομία, αναγνώριζε το πρόβλημα, αλλά τώρα που 
προστέθηκαν… γαλόνια και έχει την τελική απόφαση για την 
προφύλαξη προσώπων, προφανώς κάτι άλλαξε στην αντίλη-
ψη που είχε. 

Αξιολόγηση των «στόχων»
Μία από τις... αγαπημένες συζητήσεις κάθε φορά που αλ-

λάζει κυβέρνηση, στην πολιτική ή φυσική ηγεσία στην ΕΛ.ΑΣ., 
είναι ο αριθμός των αστυνομικών που απασχολούνται σε 
«στόχους». Πράγματι, κατά το παρελθόν έχει παρατηρηθεί το 
φαινόμενο, άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να έχουν αστυνο-
μικό συνοδό να κυκλοφορούν με «στρατιά», απλά και μόνο 
για λόγους επίδειξης. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί το φαινόμε-
νο αστυνομικοί συνοδοί να χρησιμοποιούνται σε ρόλο διαφο-
ρετικό απ’ αυτόν για τον οποίον έχει αποφασιστεί η διάθεσή 
τους. Δουλειά, όμως, των αρμοδίων είναι να βρουν τα λάθη 
και να τα διορθώσουν, όχι να βάλουν στην «Προκρούστεια 
κλίνη» όλους τους αιτούντες προσωπική φύλαξη. 

Κι αυτό αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών, 
που ξαφνικά βρέθηκαν είτε χωρίς αστυνομική συνοδεία είτε 
με ένα και μοναδικό άτομο για την προσωπική τους ασφάλεια. 
Έμπειροι αξιωματικοί, άλλωστε, σχολίαζαν ότι είναι αστείο να 
μιλάμε για σωστή φύλαξη «στόχου» από έναν αστυνομικό. 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει επιτέλους να ανοίξει ο φάκελος 
των «στόχων» που φυλάει η ΕΛ.ΑΣ. και να «κοπούν» όσοι δεν 
δικαιούνται αλλά έχουν έναν αστυνομικό «για να μην γκρι-
νιάζουν», με ταυτόχρονη ενίσχυση της προσωπικής φρουράς 
όσων αποδεδειγμένα κινδυνεύουν. Με απλά λόγια, θα πρέπει 
η πολιτική (Μιχάλης Χρυσοχοΐδης) και η φυσική (Μιχάλης 
Καραμαλάκης) ηγεσία να «σπάσουν αυγά»... 

Η τρομοκρατική ενέργεια κατά του ιδιοκήτη του ομίλου NK Μedia Group, τα ερωτήματα προς την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και η επιχείρηση φίμωσης του Τύπου



22 08.02.2020

#s
tr

ee
ts

_o
f_

sk
g Πλατεία Δικαστηρίων

Ρωμαϊκή Αγορά
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου

Μπιτ Παζάρ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ

H οδός Χαλκέων είναι ένας από τους δρόμους που 
αγκαλιάζει την πλατεία Δικαστηρίων. Εκεί καταστήματα με 
εκκλησιαστικά είδη το ένα δίπλα στο άλλο, γειτνιάζουν αρ-
μονικά με τον ναό της Παναγίας Χαλκέων, που οφείλει την 
ονομασία του στο γεγονός ότι πέριξ της εκκλησίας υπήρχαν 
εργαστήρια χαλκωματάδων από τους Βυζαντινούς έως τους 
Νεότερους Χρόνους.

Η περιοχή της πλατείας Δικαστηρίων επί σειρά ετών είχε εγκαταλειφθεί με τα περιστα-
τικά ανομίας να γίνονται καθημερινότητα. Μετά και από την πρόσφατη προσπάθεια του δή-
μου φέτος τα Χριστούγεννα, όπου επιλέχθηκε το μέρος για να στηθεί το Χριστουγεννιάτικο 
Χωριό, φαίνεται ότι δίνεται στην περιοχή μια δεύτερη ευκαιρία να αναγεννηθεί. Παρ’ όλα 
αυτά οι προσπάθειες δεν γίνονται μόνο από το δήμο αλλά και από πολίτες που πιστεύουν 
στην δυναμική του σημείου και τολμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Ένας εξ 
αυτών είναι ο Λογχμάν Γκασεμί, που έφτασε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας από το Ιράν. Πα-
ρότι στη συνέχεια βρέθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, η Θεσσαλονίκη είχε γίνει η 
αγαπημένη του. Αποφάσισε λοιπόν να γυρίσει και να κάνει αυτό που ξέρει καλά να ανοίξει 
δηλαδή ένα ζαχαροπλαστεία. Άλλωστε ο ίδιος εργαζόταν ως ζαχαροπλάστης αρκετά χρό-
νια σε μαγαζί που διατηρούσε με τον πατέρα του στο Ιράν. Πως επέλεξε όμως να ανοίξει 
το μαγαζί του στην Μ.Γενναδίου; Ο κ. Γκασεμί απαντά στην Karfitsa λέγοντας: «Θεωρώ ότι 
ακόμη και αν κάποιος μένει εκτός κέντρου θα περάσει έστω μια φορά την εβδομάδα από 
εδώ. Είναι το πέρασμα της πόλης».

Τα εκκλησιαστικά 
στην Χαλκέων Από το Ιράν στη Θεσσαλονίκη
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ε μια περιοχή που αποτε-
λεί κόμβο πολιτισμών και 
λαών, εκεί που βρίσκονται 

οι πιο… underground μυστικοί 
θησαυροί και η ιστορία αναδύεται 
μέσα από κτίρια άνω και κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους 
ξεκινάνε οι διαδρομές μέσα από 
τα μάτια της Κατερίνας Χαρκιο-
λάκη και της Φιλίππα Βλαστού.

Δίπλα από τον δεξιό πεσσό του ιερού βήματος στον Ναό 
του Αγίου Δημήτριου βρίσκεται η είσοδος που οδηγεί στην 
κρύπτη που βρίσκεται εντός του. Εκεί  σύμφωνα με την πα-
ράδοση φυλακίσθηκε, μαρτύρησε και τάφηκε ο Άγιος Δημή-
τριος. Η κρύπτη αποτελεί έναν κρυμμένο ιστορικό θησαυρό 
για την πόλη με αρκετούς επισκέπτες, κάθε χρόνο.

Όσο καλά και αν νομίζει κάποιος ότι ξέρει τη Θεσσαλονίκη αυτή η πόλη δεν σταματά να εκπλήσσει, καθώς πάντα θα ξετρυπώνει κάτι που δεν ήξερες, έως τώρα. Ένα από αυτά, για πολ-
λούς, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στα έγκατα της Αγοράς. Το μουσείο εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται καθώς είναι υπόγειο. Η είσοδος  του 
γίνεται από την Αρχαία «Κρυπτή Στοά». Το μουσείο παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες για κάθε ιστορική περίοδο της Θεσσαλονίκης, όπως και για γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη 
όπως η καταστροφική πυρκαγιά του 1917.

Η κρύπτη 
του Άγιου Δημητρίου

Το υπόγειο μουσείο
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Το Μπιτ Παζάρ για κάποιους είναι συνδεδεμένο με τα μι-
κρά παλαιοπωλεία που υπάρχουν περιμετρικά του, ενώ για 
άλλους με τα εστιατόρια και τα κουτούκια στο εσωτερικό 
του.

Η ιστορία του όμως χτίζεται εδώ και 92 χρόνια. «Το 
όνομα Μπιτ Παζάρ είναι τούρκικο και μεταφράζεται ως ψει-
ροπάζαρο, γιατί πολλά από τα πράγματα που πωλούνταν 
είχαν ψείρες», εξηγεί στην Karfitsa o Παναγιώτης Κοτίδης, 
πρόεδρος Σωματείου Παλαιοπωλών Καταστηματαρχών 
Θεσσαλονίκης. «Στα ελληνικά η περιοχή λέγεται προσφυγι-
κή αγορά, γιατί δημιουργήθηκε από πρόσφυγες που ήρθαν 
το 1922 μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Τότε εδώ ήταν 
όλα άκτιστα, οικόπεδα. Κάποιοι που είχαν ή βρήκαν χρήμα-
τα αποφάσισαν να χτίσουν αυτό το κτιριακό συγκρότημα. Το 
κτίσμα δημιουργεί ένα τρίγωνο μεταξύ Βενιζέλου, Τοσίτσα 
και Ολύμπου. Στην αρχή το κτίριο δεν είχε ύψος. Ήταν ένα 
ισόγειο, το υπόγειο και ένα πατάρι, όπου κοιμόντουσαν συ-
νήθως οι πρόσφυγες. Τα εγκαίνια έγιναν το 1928 από τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο και από τότε δημιουργήθηκαν διάφορα 
μαγαζιά, όχι μόνο παλαιοπωλεία αλλά και πολλά εργαστή-
ρια ξύλου, μετάλλου, χυτήρια. Ο καθένας που ήξερε μια τέ-
χνη την έκανε εδώ επάγγελμα για να μπορέσει να ζήσει», 
εξιστορεί ο κ.Κοτίδης, ο οποίος είναι παλαιοπώλης εδώ και 
σχεδόν 30 χρόνια. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αγορά αυτή θα συ-
νεχίσει να υπάρχει, απλώς οι παλαιοπώλες αυξομειώνονται. 
Ωστόσο τονίζει ότι η περιοχή δεν έχει την ανάλογη προβολή 
που θα έπρεπε από τον δήμο. «Όσοι τουρίστες έρχονται είναι 
μόνο όσοι μένουν σε κοντινά ξενοδοχεία», σημειώνει.

Από την περιοχή που διανύσαμε δυστυχώς δεν λείπουν 
και τα «μελανά» σημεία της. Άνωθεν της Εγνατίας, στην 
πλατεία Δικαστηρίων μετά το τέλος της Χριστουγεννιάτικης 
περιόδου η περιοχή που έλαμπε για λίγες μέρες πλέον μοιά-
ζει με εργοτάξιο. Τα σπιτάκια της πλατείας όμως θα παρα-
μείνουν στο σημείο και θα περιμένουν να πάρουν...ζωή την 
περίοδο των Αποκριών και στο πλαίσιο άλλων εκδηλώσεων 
που θα λάβουν χώρα εκεί.

Δίπλα, το Χαμάμ Μπέη, το παλιότερο από τα Οθωμανικά 
Λουτρά της Θεσσαλονίκης, το βρήκαμε κλειστό, ενώ έκταση 
του πεζοδρομίου μπροστά του έχει υποστεί καθίζηση εδώ 
και αρκετό καιρό.

Στη ρωμαϊκή αγορά ο φωτογραφικός φακός εντόπισε 
πεταμένα… ρούχα και υποδήματα. Από την πλευρά της γει-
τονιάς του Πιτ Παζάρ οι παράνομοι πωλητές υποβαθμίζουν 
την εικόνα της ιστορικής αγοράς.

Ο Θεόδωρος Κασιμίδης πήρε το παλαιοπω-
λείο από τον πατέρα του και το μετέτρεψε σε 
πιο εξειδικευμένο βάζοντας μέσα την τέχνη της 
αναπαλαίωσης παλιών επίπλων, από το 1991. 
«Η περιοχή έχασε την αίγλη που είχε κάποτε. 
Ειδικά τα τελευταία δυο-τρία χρόνια. Ίσως λόγω 
της κρίσης. Κάποτε εδώ η περιοχή έσφυζε από 
ζωή. Ήταν μια ζωντανή αγορά» λέει ο κ.Κασιμί-
δης. Τονίζει δε ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεσα 
μια αλλαγή για να αναζωογονηθεί και να γίνει 
πιο γνωστό ευρέως το Μπιτ Παζάρ.

Η Ευτυχία Κωνσταντινίδου είναι από εκεί-
νους που η οικονομική κρίση τους οδήγησε σε 
άλλα επαγγελματικά μονοπάτια και τους βγήκε 
σε καλό. Ούσα δασκάλα αγγλικών βλέποντας 
πως δεν υπήρχε εξέλιξη λόγω της κρίσης, απο-
φάσισε να αναλάβει πριν πέντε χρόνια το μαγαζί 
που έπρεπε να αφήσει ο αδερφός της, ο οποίος 
έφυγε στη Γερμανία. «Μου βγήκε θετικά. Η δου-
λειά αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον» υπογραμμίζει 
η κα Κωνσταντινίδου και συμφωνεί με την άπο-
ψη πως η περιοχή θα πρέπει να αναβαθμιστεί και 
να προβληθεί περισσότερο, τόσο στους ντόπιους 
όσο και στους τουρίστες.

Η αγορά που  «αγγίζει» τον αιώνα Τα «μελανά» σημεία

#streets_of_skg
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ένα μαγαζί που έχει συνδέσει εδώ και 18 χρόνια το όνομά του
 με την απόλαυση του ναργιλέ και την χαλάρωση

Τα διαχρονικά γλυκά που θα σας κάνουν να… ερωτευτείτε

Το Ραχάτι είναι από τα πρώτα μαγαζιά που προσέφεραν στην Θεσσαλονίκη την 
υπηρεσία του ναργιλέ. Ειδικοί στο χώρο που δεν σταματούν ποτέ τις εκπαιδεύσεις θα 
σου προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα ναργιλέ! Τον ναργιλέ σου μπορείς να τον 
συνδυάσεις με καφέ ή φυσικούς χυμούς, smoothies, αλλά και μια πληθώρα από ό,τι 
τσάι μπορείς να φανταστείς και φυσικά εκπληκτικά κοκτέιλς τις πιο βραδινές ώρες. 
Ανοιχτό από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα κάθε μέρα... για να ζήσεις την απόλυτη 
εμπειρία χαλάρωσης και εξυπηρέτησης στον ειδικά διαμορφωμένο του χώρο! 

Ολύμπου 75, τηλ: 2312 315.032, insta: raxatithess

Εάν υπήρχε μια λίστα με τους καλύτερους φούρνους στη Θεσσαλονίκη το Yummy 
Bakery θα βρισκόταν σίγουρα μέσα σε αυτή! Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, 
καθημερινά, στο Yummy θα βρεις από τις πιο νόστιμες χειροποίητες πίτες της πόλης 
και όχι μόνο. Οι γεύσεις στις πίτες όπως κοτόπιτα, μανιτάρι-πιπεριά, τυρόπιτα και σπα-
νακόπιτα ξεμυαλίζουν όλους τους ουρανίσκους. Ο φούρνος, που λειτουργεί εδώ και 
8 χρόνια, φημίζεται για το πεντανόστιμο κουλούρι Θεσσαλονίκης, το αφράτο τσουρέκι 
με ή χωρίς σοκολάτα, την λαχταριστή πάστα φλόρα και για την σοκολατόπιτα του. Την 
ίδια ώρα η βιτρίνα του φούρνου ανανεώνεται συνεχώς καθώς τα σφολιατοειδη του 
γίνονται συνεχόμενα sold out. Στο πίσω μέρος του φούρνου υπάρχει το εργαστήριο 
όπου ετοιμάζονται συνέχεια νέα προϊόντα με φρέσκα υλικά.

Info: Ίωνος Δραγούμη 64 με Ολύμπου, τηλ. 231 122 2504

Εάν ισχύει το ρητό ότι ο έρωτας περνάει πρώτα από το… στομάχι τότε η Karfitsa σας έχει 
βρει τον πιο γλυκό τρόπο για να το πετύχετε, μέσα από πέντε γλυκά που με τον διαχρονικό τους 
χαρακτήρα μπορούν να επισφραγίσουν με τον πιο γευστικό τρόπο ένα ρομαντικό γεύμα, ενόψει 
Αγίου Βαλεντίνου. Τα επιδόρπια που μπορείτε να απολαύσετε βρίσκονται στο εστιατόριο-πατσα-
τζίδικο Τσαρούχας: Χαλβάς σιμιγδαλένιος, κυδώνι ψητό στο φούρνο, κρέμ καραμελέ επίσης στον 
φούρνο, ρυζόγαλο με κανέλα και κρέμα βανίλια σοκολάτα που σερβίρονται σε γυάλινο μπολ σε 
κρύα μορφή. Τα πολίτικα αυτά γλυκά προσφέρονται στο κατάστημα από τις αρχές του 1960 και 
ακολουθούν πιστά την φιλοσοφία της επιχείρησης, με φρέσκα και ελληνικά υλικά. Η παραδοσι-
ακή υπόσταση τους βασίζεται στην ίδια ακολουθία και με το υπόλοιπο μενού του εστιατόριου το 
οποίο εξειδικεύεται στα ελληνικά και πολίτικα πιάτα, για τα οποία η φήμη του έχει ξεπεράσει τα 
σύνορα της Ελλάδας.

Info: Ολύμπου 78, Θεσσαλονίκη. Τηλ.  231 027 1621

Μια νέα προσθήκη στην Ι.Δραγούμη έχει κάνει όλους του foodies να ξετρελαθούν. 
Το Yummy Cafe είναι το ‘’αδελφάκι’’ του Yummy Bakery. Ένας φρέσκος και μοντέρ-
νος χώρος έχει αναγάγει την παρασκευή μπουγάτσας σε … επιστήμη. Η μπουγάτσα 
με κρέμα και τυρί είναι αναμφισβήτητα από τις πιο νόστιμες που κυκλοφορούν στην 
πόλη. Στο Yummy Cafe μπορείς να βρεις και τα διάσημα χειροποίητα στριφτά με κιμά 
και σπανάκι-τυρί, όπως επίσης, διάφορες πίτες, σάντουιτς. Ο χώρος είναι ζεστός και 
cozy, ενώ στα τραπεζάκια που έχει στο εσωτερικό του μπορεί κάποιος να απολαύσει 
ένα λαχταριστό σνακ με συνοδεία φρέσκου χυμού ή κάποιου καφέ. Ο χώρος διαθέτει 
και WiFi.

Info: Ίωνος Δραγούμη 60, 231 129 2866

ΡΑΧΑΤΙ 

YUMMY BAKERY

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

YUMMY CAFE
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Η κατάσταση στις συγκοινωνίες και τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη παραμένει χαώδης. 
Ήταν εκ προοιμίου γνωστό ότι η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ 
θα αναλάμβανε ένα φορτίο που έμοιαζε με Γολγοθά. Η 
πορεία των πραγμάτων θα δείξει εάν η καθημερινότητα 
των πολιτών αλλάξει προς το καλύτερο κι αυτό θα φανεί 
μέσα στους επόμενους μήνες. 

Ουσιαστικά, η κατάσταση στον Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει ως εξής: Αδυναμία 
εκτέλεσης της αστικής συγκοινωνίας καθώς ήταν σε κυ-
κλοφορία 213 λεωφορεία που σημαίενι κάλυψη 40% 
του μεταφορικού μέσου. 

Απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό με μέσο ορο ηλικίας 
14,5 έτη και το 60% των οχημάτων ηλικίας 16 ετών.  

Οφειλές για φόρους και ΦΠΑ ύψους 21, 150 εκατομ-
μυρίων ευρώ. 

Εκκρεμείς οφειλές προς προμηθευτές άνω των 5 
εκατ. ευρώ που πρακτικά συνιστούν στάση πληρωμών. 

Πλήρης αποδιοργάνωση των δομών που προέκυψαν 
από άσκοπες μετακινήσεις προσωπικού. 

Ληγμένες συμβάσεις με συνέχεια όμως των προμη-
θειών αγαθών και υπηρεσιών κατά αυθαίρετο και παρά-
νομο τρόπο. 

Απευθείας αναθέσεις χωρίς καμία εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

Μηνύσεις και αγωγές κατά πάντων, ιδίως εργαζομέ-
νων.

Το σχέδιο διαχείρισης της κρίσης προβλέπει μια σει-
ρά από δράσεις με αυστηρά χρονοδιαγράμματα τήρησής 
τους. 

Αποκατάσταση της ειρήνης και ηρεμίας στο εσωτερι-
κό του ΟΑΣΘ. 

Ανάταξη και λειτουργία συνεργείων του ΟΑΣΘ με 
απόλυτη προτεραιότητα στην επισκευή όσο το δυνατόν 
περισσότερων λεωφορείων.

Επαναφορά στην κυκλοφορία περίπου 320-340 λε-
ωφορείων με κάλυψη κατά 60% του μεταφορικού έργου.

Τακτοποίηση των συμβάσεων του ΟΑΣΘ όσων είχαν 
λήξει. Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές για χρονική 
παράταση στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
του Οργανισμού. 

Επαναφορά της τηλεματικής για τον έλεγχο των δρο-
μολογίων. Σταδιακή επαναφορά ελέγχνω για την εισιτη-
ριο-διαφυγή. 

Η διοίκηση έχει μια τριετία μπροστά της προκειμένου 
να ανατάξει πλήρως τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσ-
σαλονικη. Με το πάγωμα των οφειλών ύψους 21,5 εκατ. 
ευρώ, τερματίζεται η οικονομική ασφυξία στα οικονομικά 
του. Δρομολογείται η ανάταξη των αστικών συγκοινωνι-
ών δίνοντας τη δυνατότητα μίσθωσης μεταχειρισμένων 

λεωφορειών ώστε να ενταχθούν στο στόλο του ΟΑΣΘ τα 
απαιτούμενα οχήματα. 

Το μεγάλο πρόβλημα φυσικά παραμένει η εξυπηρέ-
τηση του επιβατικού κοινού. Η μοναδική άμεση λύση εί-
ναι η κατάρτιση σύμβασης με τα ΚΤΕΛ για τη προσωρινή 
παραχώρηση της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου 25 
λεωφορειακών γραμμών της περιαστικής ζώνης της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης που θα καλυφθούν σε πλήρες πρόγραμ-
μα από 100 λεωφορεία ενώ διατίθενται και 20 εφεδρικά. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο ελευθερώνονται 60-70 λεωφορεία 
από την υπεραστική ζώνη και θα επιστρέψουν στο πολε-
οδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ανεβάζοντας το πο-
σοστό εκτέλεσης του προγραμματισμένου μεταφορικού 
έργου από τον ΟΑΣΘ στο 70% με 80%. 

Υπολογίζεται ότι ο χρόνος που θα φανούν απτά απο-
τελέσματα προσδιορίζεται περί τα τέλη Απριλίου με 
αρχές Μαϊου. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος για να 
ανακουφιστεί έστω μερικώς το επιβατικό κοινό με την 
προσθήκη των νέων λεωφορείων και την ένταξή τους 
στο στόλο του ΟΑΣΘ. Η παράταση λειτουργίας του ΟΑΣΘ 
μέχρι το τέλος 2022 προσφέρει έναν καθαρό ορίζοντας 
τριών ετών για την ανασυγκρότηση του οργανισμού, την 
βελτίωση της λειτουργίας του και την προσαρμογή στο 
πλαίσιο που η σύγχρονη ευρωπαική και ελληνική πραγ-
ματικότητα επιβάλλουν.

Το τριετές σχέδιο εξυγίανσης του Οργανισμού που παρέλαβε μια χαοτική κατάσταση

ΟΑΣΘ: Πότε θα ανακουφιστεί 
το επιβατικό κοινό 



Η Μαρία Κορινθίου μιλά στη Φιλίππα Βλαστού για το συγκλονιστικό μονόλογό της στο 
συναρπαστικό έργο ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που από παιδί βίωσε στο πετσί της την 

ενδοοικογενειακή βία. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Αϊβάζης, στο θέατρο Αυλαία από την Πέμπτη 13 
έως και το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Βούλα Πατουλίδου σε 
μια διαφορετική μίνι – 

συνέντευξη σαρωτική όμως 
όπως πάντα

Ο Βαλάντης μετά από 
τα θριαμβευτικά 90s 

επιστρέφει ώριμος στη 
Θεσσαλονίκη κάθε Τετάρτη 

στο Myna

Η Βρισηίδα Ανδριώτου 
σπούδασε βρεφονηπιοκόμος 

ωστόσο τα καταφέρνει 
περίφημα και στα Social 

και αποκαλύπτεται 
στις pinfluencers.
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Την ιστορία μιας γυναίκας που από 
παιδί βίωσε στο πετσί της την ενδοοικο-
γενειακή βία από την οποία δεν κατάφερε 
να γλυτώσει ούτε όταν έφυγε από το ίδιο 
της το σπίτι με τραγική κατάληξη να σκο-
τώσει το παιδί της ενσαρκώνει επί σκη-
νής η Μαρία Κορινθίου, στην παράσταση  
«Τζόρνταν».

Το έργο είναι βασισμένο στην πραγμα-
τική ιστορία που συγκλόνισε την δεκαετία 
του ‘80 την κοινή γνώμη της Μ.Βρετανί-
ας. Είναι η μαρτυρία της κρατούμενης στη 
φυλακή, παιδοκτόνου και αποτυχημένης 
αυτόχειρας,  Σίρλεϋ Τζόουνς. Κάθε πτυχή 
της ζωής της ήταν γεμάτη από κακοποί-
ηση. Η  Σίρλεϋ μεγάλωσε σε μια οικογέ-
νεια με έναν πατέρα που κακοποιούσε τη 
μητέρα της. Όταν θεώρησε ότι βρήκε τον 
έρωτα της ζωής της και συνάμα έναν τρό-
πο διαφυγής από το βίαιο περιβάλλον της 
στα μάτια ενός μηχανόβιου αυτό αποδεί-
χτηκε εν τέλει καταστροφικό. Ο σύντρο-
φος της πλέον την κακοποιούσε και μετά 
την γέννηση του παιδιού τους την εγκατα-
λείπει. Δυο χρόνια μετά επιστρέφει και την 
κατηγορεί ως ηθικά επιλήψιμη και ανίκα-
νη να μεγαλώσει τον γιό τους, ζητώντας 
από την Πρόνοια να απομακρύνει την Σίρ-
λεϋ από το παιδί τους. Η  Σίρλεϋ σε μια 
στιγμή τρέλας, πιστεύοντας ότι δε μπορεί 
να ζήσει χωρίς το παιδί της Τζόρνταν κι 
ούτε ο Τζόρνταν χωρίς εκείνη τον πνίγει 
και κάνει μια αποτυχημένη απόπειρα αυ-
τοκτονίας. Στη συνέχεια συλλαμβάνεται 
οδηγείται στη φυλακή, στην πτέρυγα των 
ψυχοπαθών, όπου προσπαθεί επαναλαμ-
βανόμενα να τερματίσει τη ζωή της.

«Την Σίρλεϋ την αγαπάω. Δεν θα μπο-
ρούσα να κάνω διαφορετικά. Προσέγγισα 
τον ρόλο προσπαθώντας να την καταλά-
βω, να την αγαπήσω, να δικαιολογήσω 
τις πράξεις της, τα συναισθήματα της, τον 
τρόπο, τον λόγο που κατέφυγε σε αυτή 
την πράξη. Δεν δικαιολογείς την πράξη, 
αλλά τις συνθήκες και τα συναισθήμα-
τα της», εξηγεί σε συνέντευξη της στην 
Karfitsa η ηθοποιός Μαρία Κορινθίου.

Σύμφωνα με την ίδια το μεγάλο ατού 
της παράστασης είναι το γεγονός ότι 
οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να ταυτιστεί 
με κάποια στιγμή της Σίρλεϋ. «Αυτή η γυ-

ναίκα έχει περάσει πάρα πολλά, έχει ζήσει 
σχεδόν τα πάντα. Δεν χρειάζεται λοιπόν 
μια γυναίκα να έχει ζήσει την ιστορία της 
για να ταυτιστεί μαζί της. Για παράδειγμα 
μετά από παραστάσεις έχει τύχει να έρθει 
θεατής και να μου πει ότι είχε ζήσει ανά-
λογη αντιμετώπιση από σύντροφο της ή 
κάποια άλλη ότι έχει μείνει πολλές φορές 
έγκυος αλλά έχει αποβάλει», αναφέρει η 
κα Κορινθίου.

Η σκηνή με τα γράμματα
Το έργο είναι γεμάτο με δυνατές 

σκηνές, περιγράφει η ηθοποιός. «Είναι 
ποιητικά γραμμένο. Έχει μια απίστευτη 
γραφή» τονίζει. Η σκηνή όμως που συ-
γκλονίζει την Μ.Κορινθίου είναι αυτή με 
τα γράμματα που λαμβάνει η  Σίρλεϋ από 
την Πρόνοια, τα οποία γράφουν ότι είναι 
ακατάλληλη μητέρα και θα πρέπει να 
της πάρουν τον Τζόρνταν. «Εκεί η Σίρλεϋ 
τρελαίνεται. Μάλιστα λέει χαρακτηριστι-
κά ότι: ‘’δεν υπάρχει έγκλημα που δεν θα 
έκανα για αυτό το γράμμα’’».

Ερωτηθείσα εάν μπορεί η τέχνη να 
προάγει την ισότητα των δυο φύλων και 
την εξάλειψη του σεξισμού και της έμ-
φυλης βίας η Μ.Κορινθίου απαντάει ότι: 
«Αυτή είναι η δουλειά του θεάτρου. Για 
αυτό είναι τέχνη και πολιτισμός. Το θέα-
τρο είναι ψυχαγωγία δηλαδή αγωγή της 
ψυχής.

Το κάθε έργο αφήνει κάτι και στις δυο 
πλευρές, και στον ηθοποιό και στον θεα-
τή. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή σχέση ανά-
μεσα στις δυο πλευρές είτε το έργο είναι 
κωμωδία είτε δράμα από κάτω ο θεατής 
παίρνει αυτό που του δίνει ο ηθοποιός και 
από την άλλη ο θεατής το δίνει πίσω στον 
ηθοποιό. Βέβαια εξαρτάται και το φλέ-
γον ζήτημα που έχει κάθε παράσταση. 
Ο ηθοποιός καλείται να είναι ειλικρινής 
απέναντι στον θεατή και εκείνος με την 
σειρά του να αντιληφθεί το έργο», προ-
σθέτοντας ότι «χρειάζονται και οι δυο για 
να αφήσει από πίσω το έργο τα σημάδια 
του».

* «Τζόρνταν» με την Μαρία Κοριν-
θίου. Σκηνοθετεί ο Γιάννης Αϊβάζης, στο 
θέατρο Αυλαία από την Πέμπτη 13 έως 
και το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020.
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Ο σπαρακτικός μονόλογος 
από τη Μαρία Κορινθίου

Η ηθοποιός μιλάει στην Karfitsa 
για το συγκλονιστικό «Τζόρνταν» 

«Ο ηθοποιός καλείται να είναι 
ειλικρινής απέναντι στον θεατή 
και εκείνος με την σειρά του να 
αντιληφθεί το έργο»
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Μαρία
Κορινθίου



30 08.02.2020

Ένα λοιπόν όμορφο γεύμα μπορεί να κλείσει με ένα γευστικό γλυκό, 
αλλά καθ’όλη την διάρκεια του πρέπει να συνοδευτεί από ένα ποιοτικό και 
εύπεπτο ποτό. Και σε αυτήν την περίπτωση η λύση έρχεται μέσα από τα 
κρασιά ΤΣΑΡΟΥΧΑ. Από το 2012 το κατάστημα συνεργάζεται με την 
οικογένεια και το Κτήμα Τσαμτσακίρη, που βρίσκεται στη Θεσσαλο-
νίκη και  ασχολούνται πάνω από 30 χρόνια  με την εμφιάλωση 
ούζου και τσίπουρου, όπως εξηγεί στην Karfitsa ο Δημήτρης 
Τσαρούχας. ‘’Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να εμφιαλώ-
νουμε δικά μας κρασιά με γνώμονα το γεγονός ότι θέλου-
με να προσφέρουμε στους πελάτες μας φυσικά προϊ-
όντα. Γνωρίζοντας την επιχείρηση και το Κτήμα και 
εμπιστευόμενοι ότι κάθε παρτίδα είναι ίδια με την 
προηγούμενη σε ποσότητα, γεύση και ποιότητα 
πλέον έχουμε μια συνεργασία οκτώ ετών’’, 
σημειώνει ο κ.Τσαρούχας.  Όσον αφορά τα 
κρασιά, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι είναι 
ελαφριά και αποτελούν καλή συνο-
δεία φαγητού. Μερικά από τα κρα-
σιά που μπορείτε να βρείτε στο 
εστιατόριο είναι: Λευκός Ξη-
ρός, Σαρντονέ, Μαλαγουζιά 
διποικιλιακό   ξηρό, κόκκι-
νο ξηρό διποικιαλιακό, 
Καμπερνέ σοβινιόν, 
Λημνιό. Αγιορειτικό 
ημίγλυκο, ροζέ. 
Όπως επίσης 
τσίπουρο με 
και χωρίς 
γλυκά-
νισο.

Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο  Η Μ Ι Γ Λ Υ Κ Ο : Α Γ Ι Ω Ρ Γ Ι Τ Ι Κ Ο

Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο  Ξ Η Ρ Ο :  C A B E R N E T ,  Λ Η Μ Ν Ι Ο

Λ Ε Υ Κ Ο  Ξ Η Ρ Ο :
C H A R D O N N A Y  &  Μ Α Λ Α Γ Ο Υ Ζ Ι Α

Ρ Ο Ζ Ε  Η Μ Ι Ξ Η Ρ Ο : 
Α Γ Ι Ω Ρ Γ Ι Τ Ι Κ Ο

Τα κρασιά ΤΣΑΡΟΥΧΑ έχουν 
γίνει ανάρπαστα
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Η πιο όμορφη γωνιά της Θεσσαλονίκης… H 
Θεσσαλονίκη όταν την βλέπεις από την θάλασσα 
(της πρέπει το καράβι)!

Γιατί ασχολήθηκες με την αυτοδιοίκηση; Γιατί 
το τραβάει ο οργανισμός μου. Μου φαίνεται αδιανό-
ητο να ζω σε μια πόλη, σε έναν τόπο και να μη κάνω 
ότι περνά από το χέρι μου για την καθημερινότητα 
μου και κατά συνέπεια την καθημερινότητα των συ-
μπολιτών μου.

Η σχέση σου με τον Απόστολο Τζιτζικώστα... 
Πρέπει να του μάθω ποντιακά.

Περίμενες πως η ατάκα «για την Ελλάδα ρε 
γαμώτο» θα γινόταν σλόγκαν; Δεν ήταν ατάκα. Η 
ψυχή μου ήταν. Από την ψυχή μου βγήκε.

Τι στερήθηκες για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλ-
λιο; Ό,τι αξίζει πονά κι είναι δύσκολο...

Σ’ ένοιαξε ποτέ τι θα πει ο κόσμος; Πώς με βλέ-
πεις;

Ευτυχία είναι… Ο ήχος της πόρτας όταν μπαίνει 
ο γιος μου στο σπίτι.

Είναι καλή μαμά η Βούλα; Η Βούλα είναι μάνα. 
Ελληνίδα μάνα!

Πόσες ώρες γυμνάζεσαι σήμερα;Προσπαθώ 
όσες υποχρεώσεις και να έχω να αφιερώνω 2 με 3 
ώρες την ημέρα. 

Στόχος που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί;  Να 
δω τη «Θεσσαλονίκη» στη Νέα Παραλία …και μη με 
ρωτήσετε ποιά «Θεσσαλονίκη»! 

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. 

Μπορεί να γεννήθηκε στη Φλώρινα όμως η “καρδιά” της εδώ και πολλά χρόνια χτυπάει στη Θεσσαλονίκη. Η Βούλα Πατουλίδου είναι η πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυ-
μπιονίκης στην Ελλάδα και μέλος της Ολυμπιακής ομάδας σε πέντε διοργανώσεις. Κι αν αποσύρθηκε από την ενεργό αθλητική δράση, αποφάσισε γρήγορα να μπει σε 

άλλον στίβο… αυτόν της αυτοδιοίκησης. Τώρα “τρέχει” για τα προβλήματα των πολιτών ως αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. 

Βούλα Πατουλίδου
«Είμαι .... Ελληνίδα μάνα!»

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 
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«Δεν γίνεται να μην έχεις ... Απωθημένα!»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΥΣΑ 90S Ο ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΩΡΙΜΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Ένας χαρισματικός καλλιτέχνης που πρωταγωνιστεί στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής μουσικής εδώ και χρόνια 
έρχεται στην πόλη για να ξεσηκώσει το κοινό για άλλη μια φορά με μια σειρά εμφανίσεων με υψηλά στάνταρ.  Ο 
Βαλάντης, έχοντας στο ενεργητικό του μια σειρά από επιτυχίες που έχουμε σιγοτραγουδήσει όλοι, υπόσχεται βραδιές 
γεμάτες διασκέδαση και ανεβασμένη διάθεση.  

-Πότε μπήκε η μουσική στη ζωή σου; Η μουσική μπήκε στη 
ζωή μου στα 5 μου χρόνια όταν άρχισα να μαθαίνω ακορντεόν 
και όταν διαπίστωσα ότι έχω την ικανότητα να δημιουργώ… να 
γράφω τραγούδια.  Στα 5,5 χρόνια μου έγραψα το πρώτο μου τρα-
γούδι κι έτσι άρχισε μια σχέση με τη μουσική και το τραγούδι που 
κρατάει ως σήμερα.

-Η πρώτη επαφή σου με τη δισκογραφία έγινε στα mid 90’s 
όταν ο χώρος διένυε τις χρυσές εποχές του.  Ποιες, κατά τη 
γνώμη σου είναι οι κύριες αιτίες της σημερινής παρακμής; 
Νομίζω ότι η μουσική εξελίσσεται όπως πρέπει και δεν υπάρχει 
παρακμή κατά τη γνώμη μου, ακολουθούμε την τεχνολογία, 
ακολουθούμε το παράδειγμα των άλλων χωρών και το μόνο 
κακό που βρίσκω κακό είναι ότι αντιγράφουμε τη μουσική άλλων 
λαών και αυτό δεν μας αφήνει να δημιουργήσουμε κάτι πιο έθνικ.

-Ποια είναι η σχέση σου με το κοινό της Θεσσαλονίκης; Έχω 
ζήσει τόσα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη που θα την θεωρούσα 
δεύτερη πατρίδα μου μετά από τη Ρόδο.  Το κοινό της έχει ένα 
μοναδικό χαρακτήρα και χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ.

-Ασχολείσαι με τα social media;  Πιστεύεις στην επιδραστικό-
τητά τους;   Βέβαια και πιστεύω στα social media. Είναι πια ένας 
νέος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων που μας βοηθάει να 
έρθουμε πιο κοντά ανάμεσα σε πολλές  ώρες εργασίας και σ’ ένα 
δύσκολο οικονομικά περιβάλλον.  Οπότε αφού δεν μπορούμε 
να έχουμε την προσωπική επαφή, διευκολύνουν την μεταξύ μας 
επικοινωνία.  Και είναι χρήσιμα και για τη δουλειά μας, γιατί μπο-
ρούμε από εκεί να προωθούμε τη δουλειά μας, ελεύθερα χωρίς 
ενδιάμεσους και χωρίς επί πλέον κόστος.

-Έχει νόημα να συμμετέχει κανείς στα talent shows τραγου-
διού στην Ελλάδα; Νομίζω ότι έχει νόημα.  Έχουμε ακούσει πολύ 
καλές φωνές στα διάφορα talent shows.  Τώρα κατά πόσον εκμε-
ταλλεύονται αυτά τα ταλαντούχα παιδιά την ευκαιρία για να κά-
νουν κάτι παραπάνω… νομίζω ότι δεν το επιτρέπει και το γεγονός 
ότι κινούνται σ’ ένα στυλ λίγο πιο ξένο για την Ελλάδα.  Πάντως 
αν θέλει κάποιος να βοηθηθεί, μπορεί σίγουρα μέσα από ένα 
talent show.

-Ήσουν ο πρώτος νικητής του YFSF.. Ακούγεται κάτι και για 
συμμετοχή σου στο φετινό…. Αληθεύει; Δεν σου κρύβω ότι εί-
μαστε σε συζητήσεις για ένα talent show.  Σύντομα θα ανακοινω-
θεί επίσημα και πιστεύω πως θα είμαι μέσα.

-Μια από τις τελευταίες σου επιτυχίες έχει τίτλο «Απωθημέ-
να».  Εσύ έχεις κάποια καλλιτεχνικά απωθημένα;  Και βέβαια 
έχω καλλιτεχνικά απωθημένα.   Δεν γίνεται να μην έχεις γιατί τότε 
παύεις να είσαι καλλιτέχνης… Δεν θέλεις να δημιουργήσεις, δεν 
θέλεις να κάνεις τίποτα, οπότε είναι ένας καλλιτεχνικός θάνατος.  
Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου, θέλω να εξελίξω κι άλλο τη 
μουσική μου κι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

-Ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό - δισκογραφικό 
βήμα? Το επόμενο επαγγελματικό βήμα είναι εμφανίσεις σε όλη 
την Ελλάδα.   Στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στην Αθήνα .. Μια φορά 
την εβδομάδα σε κάθε χώρο για να μην βαριέμαι… Και δισκογρα-
φικά ετοιμάζω κάποια έκπληξη με νέα τραγούδια για την οποία 
προς το παρόν δεν μπορώ ν’ αποκαλύψω κάτι.

▶ Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο η μοναδική Πάολα 
στην Θεσσαλονίκη και στο 
VOGUE club συνεχίζει την 
απίστευτη επιτυχία της .Μαζί 
ο Νίκος Κουρκούλης σε ένα 
υπέροχο και άκρως διασκε-
δαστικό πρόγραμμα.
▶ Κάθε Σάββατο και Κυριακή 
από τις 9 το βράδυ,ο αγαπη-
μένος Θοδωρής Φέρρης  στο 
BARBARELLA live party με 
ένα ξεχωριστό πρόγραμμα  
που ήδη από το πρώτο διή-
μερο έκανε την διαφορά.
▶ Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στο ICON  Λευτέρης 
Πανταζής και Αντύπας σε 
ένα άκρως λαϊκό και διασκε-
στικό πρόγραμμα.
▶ Από 8 Φεβρουαρίου το 
συγκλονιστικό έργο της 
Αγκάθα Κρίστι ‘Έγκλημα στο 
Orient Express’ ανεβαίνει 
Θεσσαλονίκη,στο ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΕΙΟΝ.
▶ Ο μονόλογος ‘Τζόρνταν’  
ανεβαίνει στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ 
Πέμπτη 13,Παρασκευή 14 
και Σάββατο 15 Βεβρουα-
ρίου με την Μαρία Κοριν-
θίου σε σκηνοθεσία Γιάννη 
Αϊβάζη.
▶ Παρασκευή 14 Φεβρουα-
ρίου η τελευταία συλλεκτική 
παράσταση του Χριστόφορου 
Ζαραλίκου στο club του 
ΜΥΛΟΥ.
▶ Σήμερα Σάββατο 8 
Φεβρουαρίου ο Σωκράτης 
Μάλαμας στο FIX Factory 
Of Sound.Ώρα έναρξης λίγο 
μετά τις 22:00.
▶ Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 
Φεβρουαρίου η συγκλονι-
στική παράσταση ‘Η γυναίκα 
της Πάτρας’ που έχει απο-
σπάσει διθυραμβικές κρι-
τικές,επιστρέφει 10 χρόνια 
μετά με την Ελένη Κοκκίδου 
σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας 
στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ.
▶ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 
μία και μοναδική συναυλία 
από την Νατάσα Μποφί-
λιου.’Εν λευκώ live’ στο 
PRICIPAL club theater στις 
22:00.
▶ Επίσης το Σάββατο η εξαι-
ρετική Πέννυ Μπαλτατζή για 
ένα βράδυ στο MYLOS club 
με ώρα προσέλευσης 21:30.

#AGENDA_MOU
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Διασκέδαση μιας άλλης εποχής.Όπως μιας άλλης εποχής και ο αγαπημένος Λάκης Γαβαλάς –εδώ τον βλέπουμε στα 
πολύ νορμάλ του-  που κάνει πάταγο για μία ακόμη φορά με την συμμετοχή του στο My style rocks.Αρχές της δεκαετί-

ας του  ’90 στις θρυλικές ΧΑΝΤΡΕΣ της Πέτρου Συνδίκα με τον φίλο του Στράτο Τζώρτζογλου και την παρέα τους.

Bγ
αίν

ωΈ
ξω

Pinning 
The Media

▶ ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Μην δίνετε σε ανθρώπους χωρίς χιούμορ να διαχειριστούν 
χιουμοριστικά θέματα.  Η προσπάθεια των «Αταίριαστων» 
στο ΣΚΑΪ να αρχίζουν την εκπομπή με χιουμοριστικά video 
δεν ενδείκνυται γενικώς και ιδιαίτερα για τους χειμωνιάτι-
κους μήνες.  Έχουν το «χάρισμα» να ξενερώνουν ακόμη και 
το πιο αστείο θέμα.  Περιοριστείτε σε θέματα ενημέρωσης, 
ωρέ παλικάρια, που κι εκεί κάτω του μετρίου τα πάτε, αλλά 
τουλάχιστον δεν γελοιοποιείστε 

▶ ΘΑ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΗΜΑΡΤΟΝ
Όταν η τηλε-μαγείρισσα θέλει να κλέψει χρόνο στον αέρα 
ξέρει το κόλπο.  Αντί να ρίξει το περιεχόμενο της τάρτας 
απ’ευθείας απ’το μπολ στο ταψάκι το παίρνει με την τσιμπίδα 
λίγο –λίγο, αργά και βασανιστικά.  Την επόμενη φορά, κοπε-
λιά, κάτι με ρύζι να σκεφτείς και να το μεταφέρεις από το ένα 
σκεύος στο άλλο σπυρί –σπυρί.

▶ ΤΙ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ?
Βγαίνει η αστρολόγα λίγο πριν το μεσημέρι να μου πει πώς 
θα είναι η μέρα μου.  Τώωωωωωρα, γλυκιά μου?  Μέχρι το 
μεσημέρι ό,τι ήταν να με βρει με βρήκε.  Πες καλύτερα για 
τ’αυριανά.

▶ ΞΕΚΑΒΑΛΑΤΕ
Πάνω από 20 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου να μας δείχνουν 
παρουσιάστρια και πανελίστες τα δημοσιεύματα που αφο-
ρούσαν … στους ίδιους.  Δεν έχει parking για τα καλάμια 
αυτό το κανάλι να ξεκαβαλάνε οι εργαζόμενοι πριν βγουν 
στον αέρα?

▶ ΑΛΛ’ΑΝΤ’ΑΛΛΑ
«Η –τάδε βουλευτής- μιλάει πρώτη φορά on camera για το 
διαζύγιό της», διαφημίζει η φάσα κάτω στην οθόνη.  Ορ-
μάει το αστροπελέκι  με το μικρόφωνο στην βουλευτή.  «Τι 
έχετε να μας πείτε για το διαζύγιό σας?»  -«Καμιά δήλωση 
γι’αυτό» λέει η βουλευτής.  Αυτά, αγάπη μου, τα κόβουν στο 
μοντάζ, δεν τα διαφημίζουν ως δημοσιογραφικές επιτυχίες.

Χειροποίητο… Κάρβουνο… Λαδόκολλα… Σας σερβίρουμε κρέατα της ώρας, ψημένα από έμπειρο προσωπικό στα κάρβουνα 
με μαεστρία και μεράκι, σερβιρισμένα στη λαδόκολλα. Απολαύστε τις αγαπημένες γέυσεις είτε στο σαλόνι, είτε στον χώρο 
σας με delivery και παραγγελία online στο www.tagorilakia.gr με μερικά κλικ. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα Χοιρινό σου-
βλάκι, πανσέτα, λουκάνικο Τζουμαγιάς και κοντοσούβλι. Ωράριο: 12:00μμ-4:00πμ Διεύθυνση: Αμφιπόλεως 40, Περιοχή: 
Κάτω Τούμπα, Τηλ. 2310 941 941

Το Θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει το 
έργο του Νικολάι Γκογκόλ «Το παλτό» 

σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη 
και μετάφραση – διασκευή Δέσποινας 
Καλαϊτζίδου. Τα πρόσωπα του έργου 
υποδύονται ο Κρίτωνας Ζαχαριάδης 

και ο Βασίλης Κανελλόπουλος. Η 
πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Πα-
ρασκευή 21 Φεβρουαρίου στις 21.00.

Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 

20.00 έως τις 8 Μαρτίου.Διεύθ.Τραπε-
ζούντος 5,τηλ. 2310423925.

«Το παλτό»

 ΤΑ ΓΟΡΙΛΑΚΙΑ 
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Γεννημένος το 1990 στη Θεσσαλονί-
κη, ο Yiorgos Michoudis ανέκαθεν έδειχνε 
ενδιαφέρον για τη μόδα. Αναπόφευκτο αν 
σκεφτεί κανείς ότι μεγάλωσε μέσα στα 
υφάσματα στην κυριολεξία καθώς η γιαγιά 
του είναι μοδίστρα. Το πρώτο του σχέδιο το 
ζωγράφισε στην ηλικία των 8 μετατρέπο-
ντας γρήγορα το ενδιαφέρον για την μόδα 
σε πάθος. 

Σπούδασε αρχικά Fashion Design. Το 
2018 παρουσιάζει μια capsule συλλογή 
γυναικείων ενδυμάτων στα πλαίσια της 
σχολής. Καταφέρνει και κερδίζει υποτρο-
φία για Fashion Styling στην ίδια σχολή ενώ 
το 2019 ολοκληρώνει τις συμπληρωματι-
κές σπουδές του με άριστα παρακολουθώ-
ντας Art Direction & Visual Merchandising. 

Τον Μάρτιο του 2019 και ενώ βρίσκε-
ται στο τελευταίο έτος των σπουδών του 
παρουσίαζει για πρώτη φορά μία γυναικεία 
συλλογή ready to wear στην 25η Εβδομά-
δα Μόδας της Αθήνας τυγχάνοντας θερμό-
τατης υποδοχής από το κοινό. 

Ο Yiorgos Michoudis συνειδητοποιη-
μένος πλέον και πιο ώριμος έχοντας στο 
ενεργητικό του ολοκληρωμένες σπουδές 
και εμπειρία, αποφασίζει να δηλώσει συμ-
μετοχή για 2η φορά στην εβδομάδα μόδας, 
την 26η Athens Xclusive Designers Week 
διεκδικώντας ένα από τα 3 New Designers 
Awards. Ετσι λοιπόν τον Νοέμβριο του 
2019, παρουσιάζει στο Αθηναϊκό κοινό την 
πρώτη του ολοκληρωμένη pret a porter 
συλλογή γυναικείων ενδυμάτων για τον 
Χειμώνα του 2019. Κερδίζει επάξια το 2o 
βραβείο, αυτό του Best Trendsetter και 
ενθουσιάζει κριτική επιτροπή και κοινό. 
Από τον Δεκέμβριο του 2019 προβάλλει τις 
δημιουργίες του στην Αθήνα μέσα από την 
βιτρίνα της γνωστής αλυσίδας καταστημά-
των Simple Caracters. 

Οι συλλογές του Yiorgos Michoudis 
χαρακτηρίζονται από minimal αισθητική 
και αυστηρές, clean cut γραμμές. Είναι 
συλλογές συνειδητοποιημένες, καθαρές 
και απλές που εξυμνούν την άνεση και την 
κομψότητα που συνθέτουν μια σιλουέτα 
ύμνος στη γυναικεία κομψότητα. Σχεδιάζο-
νται με υψηλές απαιτήσεις δίνοντας έμφα-
ση στις ραφές και τα πολυτελή υφάσματα 
με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη της γυ-
ναικείας σιλουέτας. 

Καθώς η έδρα του brand βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη, μπορεί κανείς να ανακα-
λύψει τη συλλογή του Yiorgos Michoudis 
ερχόμενος στο showroom που διατηρεί ο 
σχεδιαστής στο κέντρο της πόλης Κομνη-
νών 23 με Ερμού γωνία. Στην Αθήνα η 
συλλογή  είναι διαθέσιμη στην boutique 
SimpleCaracters στο εμπορικό κέντρο 
The Mall Athens ενώ υπάρχει και η επι-
λογή του online shopping μέσα από @
yiorgosmichoudis στο Instragram.

Κeep it classy
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Πόσες ώρες ασχολείσαι με το Instagram την 
ημέρα; Ασχολούμαι κάθε μέρα, αν ενώσουμε τα λεπτά 
που είμαι στο Instagram, συνολικά τέσσερις ώρες. 

Ποιά είναι τα βήματα για έναν επιτυχημένο λο-
γαριασμό στο Instagram; Δεν νομίζω πως έχει συ-
γκεκριμένα  βήματα. Είτε το έχεις, είτε όχι. Είτε σε ακο-
λουθουν επειδή έχεις απήχηση από τον χαρακτήρα 
που  βγάζεις στα Stories είτε όχι. Σίγουρα θέλει  από 
τις όμορφες εικόνες που θα  έχεις στο προφίλ σου. 

Ποιό είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λά-
βει; Δεν έχω λάβει περίεργα μηνύματα. Έχω πολλά  
φλερτ-μηνύματα από γυναίκες, αν θεωρείται περίερ-
γο, που δεν νομίζω πλέον, γιατί ζούμε στο 2020!. 

Τί κάνει κατά την γνώμη σου κάποιον Influencer; 
Για να θεωρείται κάποιος influencer πρέπει να έχει 
απήχηση και να επηρεάζει τον κόσμο, σε οτιδήποτε κι 
αν κάνει. Από αυτά που επιλέγει να φοράει, να τρώει ή 
ακόμα και τον τρόπο ζωής του.

Αν ταξίδευες στο χρόνο που θα πήγαινες; Στην  
βικτωριανή εποχή. Μου αρέσει η εποχή που είχαν 
άμαξες, που είχαν κεριά για φως, που φορούσαν εκεί-
να τα υπέροχα φορέματα, που μαζευόταν η οικογένεια 
σε ένα δωμάτιο γιατί μόνο εκείνο είχε ζέστη.

Ποιά ήταν η πρώτη σου δουλειά;  Η πρώτη μου 
επίσημη δουλειά ήταν σε παιδότοπο σαν παιδαγωγός. 

Πώς αντιδράς όταν σε χαιρετάνε στο δρόμο; 
Πολύ χαμογελαστά. Χαιρετάω και συστήνομαι άσχετα 
αν με γνωρίζουν ή όχι. 

Τι δεν έχουν οι άντρες σήμερα; Νομίζω πως δεν 
παίρνουν πια  πρωτοβουλία. Όταν θέλουν μια κοπέ-
λα φοβούνται την απόρρριψη και δεν της το δείχνουν 
αρκετά ώστε να έχουν κίνητρο οι κοπέλες να ασχολη-
θούν μαζί τους. 

Σε ποιό κομπλιμέντο χαμογέλασες; Το κοπλιμέ-
ντο που πάντα με κάνει να χαμογελάω είναι η ατάκα 
«έχεις τα πιο όμορφο χαμόγελο». 

Κάτι μοναδικά Θεσσαλονικιώτικο που αγαπάς; 
Καθαρά Θεσσαλονίκιωτικο είναι η διασκέδαση μας. 
Όλο το τζέρτζελο που έχουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη, 
Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, Πάσχα, απόκριες ακόμα 
και κάθε Σάββατο όλος αυτός ο χαμός στο κέντρο που 
ο κόσμος διασκεδάζει με την ψυχή του. 

Βρισηίδα Ανδριώτου 

Κate goes social

 «Οι άνδρες δεν παίρνουν πια πρωτοβουλία»

#pinfluencers

Μ Ε  Τ Η Ν  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η

Όνομα:  Βρισηίδα Ανδριώτου
Επάγγελμα: Μοντέλο  
Σπουδές:  Βρεφονηπιοκόμος
Ζώδιο: Ζυγός
Θα τη βρείτε: @vrisiida_andrio
Ακόλουθοι: 80.100
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Ο Μανώλης Τζανακάκης, βίωσε αυτό που 
κανείς επαγγελματίας ποδοσφαιριστής εύχεται 
να μη του συμβεί ποτέ στην καριέρα του. Έμει-
νε χωρίς ομάδα και εκτός δράσης για έξι μήνες, 
έπειτα από την αποχώρησή του από τον Αρη. 
Ο ίδιος μίλησε για πρώτη φορά για όλα 
όσα βίωσε σε αυτό το διάστημα και απο-
κάλυψε στην Karfitsa τις δυσκολίες, την 
ανησυχία και τους τρόπους που βρήκε 
για να ξεπεράσει το σοκ αυτό έως ότου 
επιστρέψει και πάλι στο προσκήνιο.

Ο Κρητικός μπακ, πλέον συνεχίζει στον 
Παναιτωλικό, κάνοντας στην ομάδα του 
Αγρινίου μία νέα αρχή στην καριέρα του. 

Ο 27χρονος Ελληνας άσος, μέσα από 
την δική του «περιπέτεια», στέλνει ένα 
μήνυμα προς όλους όσοι βίωσαν ή 
βιώνουν κάτι αντίστοιχο, ενώ πα-
ράλληλα στέκεται και στον 
νέο ρόλο που του έχει δώ-
σει στον Παναιτωλικό ο 
Μάκης Χάβος.

Μανώλη τώρα 
που πλέον επέ-
στρεψες για τα 
καλά στην αγω-
νιστική δράση και 
στο ποδόσφαιρο, 
πως θα χαρακτή-
ριζες όλα όσα βί-
ωσες το διάστημα 
που έμεινες χωρίς 
ομάδα; «Ήταν ένα 
εφιάλτης. Ένας κα-
κός επαγγελματι-
κός εφιάλτης που 
δυστυχώς τον έζη-
σα, έπειτα από μία 
πετυχημένη χρονιά 
που είχαμε με τον 
Αρη. Πλέον, νιώθω 
πως κάθε δυσκο-
λία που παρουσι-
άζεται είναι ένα 
μάθημα ζωής, 
ένα μήνυμα. 
Κάτι μαθαίνεις 
και εγώ μέσα 
από όλο 

αυτό βγήκα πολύ πιο δυνατός και πιο έτοιμος 
να γίνω ακόμα καλύτερος και να μην το βάλω 

κάτω. Αυτό κατάλαβα πως ποτέ 
δεν πρέπει να τα πα-

ρατάς».
Τι πήγε 

στραβά και 
έμεινες χωρίς 
ομάδα όμως 
έπειτα από 
μία σεζόν 
όπως είπες 
πετυχημένη 
και σε προ-

σωπικό, αλλά 
και σε επίπεδο 
ομάδας, αφού ο 
Αρης επέστρεψε 

στην Ευρώπη... «Η 
περσινή χρονιά στο ξεκίνημά 
της ήταν ονειρική για εμένα. 

Ήμουν στις βασικές επιλογές 
του κ. Πάκο Ερέρα, είχαμε 

καλή εκκίνηση στο πρω-
τάθλημα και όλα έμοια-
ζαν υπέροχα, μετά από 
δύο δύσκολες χρονιές 
στην ομάδα και στη 

Football League. γύρω στον Δεκέμβριο υπήρ-
ξαν κάποια προβλήματα και μία αμφισβήτηση 
προς το πρόσωπό μου. Από εκείνο το σημείο και 
έπειτα ένιωθα ξένο σώμα στην ομάδα. Παρά το 
γεγονός πως συνέχιζα να παίζω, ένιωθα έντονη 
πίεση και αμφισβήτηση προς το πρόσωπό μου 
και η κατάσταση αυτή με επηρέασε αρνητικά. Το 
καλοκαίρι, ξεκίνησε προετοιμασία με την ομά-
δα, όμως με ειδοποίησαν πως δεν βρίσκομαι 
στα πλάνα του τότε προπονητή του κ. Παντελί-
δη. Εγώ, δεν έχω μάθει και δεν μου αρέσει να 
κάθομαι στο συμβόλαιό μου. Ζήτησα να φύγω 
και ήταν κάτι που ένιωθα πως θα με κάνει και 
πάλι χαρούμενο. 27 Αυγούστου λύσαμε το συμ-
βόλαιο με τον Αρη. Ρίσκαρα είναι η αλήθεια, 
το γνώριζα, γιατί τα περισσότερα ρόστερ είχαν 
κλείσει και έτσι έμεινα χωρίς ομάδα, κάτι που 
σαφώς και δεν περίμενα, αλλά ήθελα να εκμε-
ταλλευτώ και το διάστημα που υπήρχε για τους 
ελεύθερους παίκτες...».

Και πως ήταν το εξάμηνο που απείχες από 
την δράση και τα αποδυτήρια μίας ομάδας; «Εί-
ναι ότι πιο άβολο έχω ζήσει. Εύχομαι κανείς να 
μην το βιώσει. Ομολογώ πως δεν ήθελα να βλέ-
πω ακόμα και τα παιχνίδια κάθε αγωνιστικής, 
ένιωθα αμήχανα. Από την πρώτη πάντως στιγμή, 
ξεκίνησα ατομικές προπονήσεις, γυμναστήριο 
γιατί ήθελα να παραμείνω σε καλή κατάσταση 
και αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε πολύ ώστε 
να ξεπεράσω το γεγονός πως ήμουν χωρίς ομά-

δα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον 
Μάρκο Τσομπανόπουλο, έναν άνθρω-
πο πολύ σημαντικό για εμένα, που με 
πίστεψε, δούλεψε μαζί μου στις αδυ-
ναμίες μου και με βοήθησε πολύ τόσο 
αγωνιστικά, όσο και πνευματικά».

Τι θα συμβούλευες πλέον έχοντας 
αυτή την εμπειρία, όσους ζήσουν κάτι 

ανάλογο με αυτό που βίωσες; «Το κυ-
ριότερο είναι να βρεις ψυχολογία 
μέσα σου για να αντιμετωπίσεις 
την κατάσταση αυτή. Να μην σε 
πάρει από κάτω, να μην τα βάλεις 

με τον εαυτό σου, με τους γύρω σου. 
Η συμβουλή που εγώ θα έδινα είναι 

να μην σταματήσει κανείς στιγμή να πι-
στεύει πως μπορεί να καταφέρει όσα έχει ονει-
ρευτεί, να συνεχίσει να δουλεύει, να κερδίσει τον 
χρόνο αυτός προς όφελός του γιατί κανείς δεν 
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Ο Μανώλης Τζανακάκης μίλησε στην «Κ» 
σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του 

«Έζησα έναν εφιάλτη, αλλά βγήκα 
πιο δυνατός και καλύτερος»!
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Επιθεώρηση θυμίζει
το ελληνικό ποδόσφαιρο

Η αθλητική κοινωνία της χώρας, όσο υποψιασμένη 

κι αν είναι, έχει πολλούς λόγους για να… τσιμπιέται με 

όλα όσα γίνονται καθημερινά στο ποδόσφαιρο μας. 

Εχουν περάσει κοντά δύο εβδομάδες από την ημέρα 

που η ΕΕΑ ανακοίνωσε την εισήγηση της προς τα Πει-

θαρχικά όργανα για το θέμα της πολυιδιοκτησίας των 

ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθης και ακόμη ο πρόεδρος της Νίκος 

Τζουλάκης δεν έχει συγγράψει το σκεπτικό της γνωμο-

δότησης! Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κρίνεται 

πέραν του σύνηθες, οπότε λογικό είναι να δημιουργεί 

ερωτηματικά. Μία εισηγητική απόφαση δεν αποτελεί 

τεκμήριο για την επιβολή ποινών. Αρα οι εμπλεκόμενες 

ομάδες κουβαλάνε τη ρετσινιά της απόφασης της ΕΕΑ η 

οποία δίνει επικοινωνιακά όπλα στους αντιπάλους τους, 

τα οποία θα τα αξιοποιούν όσο καιρό δεν υπάρχει τελεσί-

δικη απόφαση από τα Πειθαρχικά όργανα.

Δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση η οποία φορτώνει με 

ένταση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εχουμε σε εξέλιξη και 

τη δίκη των «28» όπου ακούγονται ωραίες περιγραφές 

για τη διαπλοκή και την παρανομία στο ποδόσφαιρο μας. 

Για παράδειγμα ο κ. Σάββας, πρώην μέλος της ΚΕΔ, ομο-

λόγησε στην κατάθεση του ότι «οι Ενώσεις πίεζαν για να 

βάλουν διαιτητές της Περιφέρειας τους στους πίνακες», 

ενώ ο Δημήτρης Μελισσανίδης κατέθεσε με κυνισμό ότι 

«το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δε θα γίνει ποτέ γάλα». Η 

αλήθεια είναι ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων μέχρι τώρα 

δεν μίλησαν με ονόματα και διευθύνσεις. Είτε για λόγους 

πολιτικής, είτε γιατί δεν θα μπορούσαν να αποδείξουν τα 

όσα θα κατέθεταν. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στις παρά-

νομες πράξεις δεν κόβεται δελτίο παροχής υπηρεσιών. 

Περισσότερο ενδιαφέρον μέχρι χθες είχε η κατάθεση του 

Τάκη Φύσσα: «O Σα Πίντο μου είπε ότι πριν τον αγώνα 

Ολυμπιακού-Ατρομήτου, δέχτηκε πίεση να μη βάλει ορι-

σμένους παίκτες. Τον πίεσαν ο πρόεδρος (Σπανός) και ο 

διευθυντής (Γιαννόπουλος). Μετά απ’ αυτό ο Σα Πίντο 

παραιτήθηκε. Δεν μπορώ να διακρίνω αν ήταν μιλημένο 

το ματς» κατέθεσε ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και 

τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα. Είναι όμως αρκετά 

ώστε το Δικαστήριο να επιβάλει ποινές;

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

χάνεται...».
- Τι κρατάς από τα χρόνια σου στον Αρη; «Πολλά 

πράγματα. Ο Αρης ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο της κα-
ριέρας μου. Περάσαμε δύσκολες χρονιές, ειδικά εκείνη 
τη σεζόν που δεν καταφέραμε να ανέβουμε κατηγορία, 
αλλά και όμορφες στιγμές όπως η χρονιά της επιστρο-
φής, αλλά και η περσινή σεζόν στη Super League που 
είχε happy end την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη. 
Ο Αρης είναι ένας τεράστιος σύλλογος και νιώθω περή-
φανος που φόρεσα την φανέλα αυτή και ήμουν κομμάτι 
του για μία τριετία».

Πλέον ο Παναιτωλικός είναι ο νέος σταθμός της 
καριέρας σου... «Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος που με 
προσέγγισαν οι άνθρωποι της ομάδας, με έκαναν να πω 
αμέσως το «ναι» στην πρότασή τους. Η ομάδα, βρίσκεται 
σε δύσκολη θέση και για μένα ήταν μία μεγάλη πρόκλη-
ση να πάω εκεί και να συμβάλλω ώστε να πετύχουμε τον 
στόχο της παραμονής στην κατηγορία. Είμαι πολύ ικανο-
ποιημένος, από τις συνθήκες, το κλίμα και τους ανθρώ-
πους εκεί. Νομίζω φαίνεται και στο γήπεδο, αλλά και στα 
αποτελέσματα πως πλέον η εικόνα μας άλλαξε, παίζουμε 
καλύτερα και είμαι αισιόδοξος πως θα καταφέρουμε τον 
στόχο που θέσαμε».

Σε γνωρίσαμε δεξί μπακ, σε βρίσκουμε πλέον ως 
δεξί εξτρέμ. Σου ταιριάζει πιστεύεις αυτός ο νέος ρό-
λος στο παιχνίδι σου; «Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. 
Η πλευρά είναι ίδια, μου άρεσε πάντα το επιθετικό στυλ 
παιχνιδιού, οπότε για μένα δεν είναι κάτι που με προβλη-
ματίζει. Ο κ. Χάβος, εξ’ αρχής με χρησιμοποίησε σε αυτή 
την θέση και εγώ είμαι έτοιμος να παίξω όπου μου ζητη-

θεί. Παίζοντας ως εξτρέμ το βλέπω και σαν μία μεγάλη 
ευκαιρία να βελτιώσω ακόμα περισσότερο το επιθετικό 
μου παιχνίδι. Εξάλλου, παλιότερα, αλλά και στον Αρη, 
είχα αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ, που είναι όντως 
εκεί πολύ πιο δύσκολα με ανάποδο πόδι. Πάντως, πάντα 
όταν οι προπονητές μου, μου ζητούσαν να παίξω σε δια-
φορετική θέση από αυτή που παίζω, πάντα προσπαθώ και 
δίνω ότι καλύτερο μπορώ».

Πως ένιωσες παίζοντας επί της ουσίας με την πρώ-
ην ομάδα σου και τους συμπαίκτες σου λίγες αγωνιστι-
κές πριν; «Έχω διατηρήσει εξαιρετική σχέση σχεδόν με 
όλα τα παιδιά που ήμασταν και πέρυσι μαζί. Εκτός γηπέ-
δου, τα είπαμε, μιλήσαμε, εντός όμως ο καθένας θέλει 
την νίκη για την ομάδα του. Καταφέραμε κερδίσαμε και 
είμαι πολύ χαρούμενος, αφού θέλαμε πολύ τους βαθ-
μούς για να βελτιώσουμε την συγκομιδή μας».

Ποια η άποψή σου και η εικόνα σου για το φετινό 
πρωτάθλημα και την «μάχη» σε κορυφή και ουρά 
αντίστοιχα; «Είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα των 
τελευταίων ετών. Είναι συναρπαστικό, δεν υπάρχει καμία 
αδιάφορη ομάδα και ίσως ρόλο σε αυτό έπαιξε το νέο 
φορμάτ με την μείωση των ομάδων. Σε ό,τι αφορά την 
κορυφή, όπως βλέπουμε όλα θα κριθούν στα πλέι οφ, 
αφού οι διαφορές Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ είναι ελάχιστες. 
Πιστεύω θα μέχρι τέλους θα γίνει μεγάλη «μάχη»και για 
την εξάδα, ενώ στα πλεί άουτ, είμαι αισιόδοξος πως η 
ομάδα μου θα καταφέρει να σώσει την παρτίδα, αφού με 
τις προσθήκες του Ιανουαρίου, η εικόνα μας έχει αλλάξει 
και θα πάρουμε τις νίκες που απαιτούνται»
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Κάθε άνθρωπος έρχεται 
στη ζωή μας για κάποιο 
λόγο!!!

Οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή 
μας είτε για κάποιο λόγω, είτε για 
ορισμένο χρόνο, είτε για πάντα.

Όταν ξέρεις αυτό, ξέρεις και τι 
να κάνεις για τον κάθε άνθρωπο.

Όταν κάποιος είναι στη ζωή 
μας, συνήθως απαντά σε μία 
ανάγκη μας που με κάποιο τρόπο 
έχουμε εκφράσει. Έχει έρθει για να 
μας βοηθήσει σε μια δυσκολία να 
παρέχει καθοδήγηση ή υποστήρι-
ξη. Για να μας συνδράμει φυσικά, 
συναισθηματικά ή πνευματικά.

Μοιάζει Θεόσταλτος και είναι.. 
Είναι εκεί για το λόγω ακριβώς που 
τον χρειαζόμασταν..

Μετά, χωρίς να κάνουμε κάτι 
λάθος και ίσως ακόμα σε μια 
άβολη στιγμή και παρ’ ότι μπο-
ρεί να πληγωθούμε, η σχέση θα 
τελειώσει. Κάποιος από τους δύο 
θα πει ή θα κάνει κάτι που θα βάλει 
τέλος. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός 
να πεθάνει. Μπορεί απλώς να φύγει 
μακριά μας. Κάποιες φορές, μπορεί 
να ενεργήσει με τέτοιον τρόπο 
που να μας αναγκάσει να πάρουμε 
θέση.

Αυτό που πρέπει να κατανοή-
σουμε είναι ότι η ανάγκη μας βρήκε 
ανταπόκριση. Η επιθυμία μας 
εκπληρώθηκε, οπότε η δουλειά 
του ανθρώπου αυτού τελείωσε. Η 
προσευχή μας πήρε απάντηση και 
είναι ώρα να προχωρήσουμε.

Όταν κάποιος είναι στη ζωή μας 
για ορισμένο χρόνο αυτό σημαίνει 
ότι ήρθε η ώρα να ωριμάσουμε, 
να μοιραστούμε και να μάθουμε. 
Μπορεί να μας φέρει μια ειρηνική 
εμπειρία, ή να μας κάνει να γελάμε. 
Θα μας μάθει να κάνουμε κάτι που 
δεν κάναμε ως τώρα και πάντως η 
παρουσία του θα μας δώσει μεγάλη 
χαρά. Παρ’ ότι μπήκε στη ζωή μας 
για ορισμένο χρόνο, το έργο του 
ήταν σπουδαίο..

Όταν κάποιος είναι στη ζωή μας 
για πάντα, μας διδάσκει μαθήματα 
ζωής. Θα μας διδάξει αυτά, πάνω 
στα οποία πρέπει να χτίσουμε 
στέρεα συναισθηματικά θεμέλια. 
Η δουλειά μας είναι να δεχτούμε 
το μάθημα, να αγαπήσουμε τον 
άνθρωπο αυτό και να εφαρμόσου-
με όσα μάθαμε στη σχέση μας μαζί 
του σε όλες τις σχέσεις και όλα τα 
πεδία της ζωής μας!

Λένε ότι, η αγάπη είναι τυφλή, 
αλλά η φιλία διαισθητική.

Είτε είναι για κάποιο λόγω, είτε 
για κάποιο χρόνο, είτε για μια ζωή.

Για αυτό κι εμείς πρέπει να λέμε 
…Σ’ ευχαριστώ που μου έδωσες 
την ευκαιρία αυτής της εμπειρίας 
και είσαι μέρος της ζωής μου!!!

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτή την εβδομάδα θα φροντίσεις να λύσεις 
ζητήματα που ακόμη συνεχίζουν και σε 

προβληματίζουν. Θα σου παρουσιαστούν 
ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτείς. 

Η διάθεση σου θα είναι καλή και η 
ενεργητικότητα σου αυξημένη. Φρόντισε 

να ξεκουραστείς γιατί νιώθεις αρκετή 
εξάντληση από το πολύ τρέξιμο.
Τυχεροί αριθμοί …. 2,14,15,26.

Αυτή την περίοδο προσπάθησε να 
έχεις μια πιο προσγειωμένη άποψη 
για τις καταστάσεις που είναι γύρω 

σου. Μην στεναχωριέσαι υπερβολικά 
για τη συμπεριφορά των άλλων. Και 

κυρίως, όταν δεν μπορείς να βρεις 
κάποια δικαιολογία για αυτή τη 

συμπεριφορά. Μην ασχολείσαι. Κάνε το 
δικό σου πρόγραμμα για να νιώσεις εσύ 

καλύτερα.
Τυχεροί αριθμοί …. 2,12,25,38.

Πολλές καταστάσεις στην ζωή σου 
θα γίνουν καλύτερες. Θα θέλεις να 

βελτιώσεις την προσωπική σου εικόνα 
και να γίνεις το επίκεντρο του γενικού 

θαυμασμού. Βέβαια μην ξεχνάς ότι 
υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν να 

κάνεις τις απαραίτητες παραχωρήσεις που 
επιβάλλονται. Να ξέρεις ότι με αυτά που 

θα καταπιαστείς θα έχεις μεγάλη επιτυχία.
Τυχεροί αριθμοί …. 3,14,27,39.

Η δυναμικότητα είναι μέσα σου και 
θα προσπαθήσεις να καταφέρεις πάρα 

πολλά στους τομείς που σε απασχολούν 
αυτό το διάστημα. Αυτή την περίοδο θα 

προσπαθήσεις να καταπιαστείς με πολλές 
δραστηριότητες συγχρόνως. Μείωσε 

όμως το άγχος και την ένταση που έχεις 
για να μπορέσεις να βάλεις μερικά 

θέματα σε μια σειρά.
Τυχεροί αριθμοί …. 11,20,33,46.

Από ότι φαίνεται αυτή την εβδομάδα 
δεν θα έχεις να αντιμετωπίσεις κανένα 

σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα 
προβλέπεται να βιώσεις έντονες χαρές σε 
πολλούς τομείς εάν κρατήσεις μια λογική 

συμπεριφορά. Θα σου παρουσιαστούν 
αρκετές ευκαιρίες και το μόνο που μένει 

από εσένα είναι να διαλέξεις ποια θα είναι 
η καλύτερη ώστε να περάσεις καλύτερα.

Τυχεροί αριθμοί …. 8,12,33,44.

Αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να δεις 
με περισσότερη σοβαρότητα, πολλές 

καταστάσεις που μέχρι τώρα τις 
αντιμετώπιζες με χαλαρότητα και θα 
θέλεις να κάνεις ριζικές αλλαγές σε 
πολλά πράγματα που μέχρι τώρα σε 

κουράζουν. Θα τα καταφέρεις αυτά που 
θέλεις με πολύ επιτυχία.

Τυχεροί αριθμοί …. 5,18,29,33.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα σου θα είναι αρκετά καλή και θα 
μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις πολλά θέματα 
που μέχρι τώρα σε προβληματίζουν. Θα δεις 
πολλές προβληματικές καταστάσεις που δεν 
προχωρούσαν να βρίσκουν τις καλύτερες 
λύσεις και θα έχεις καταπληκτικές ιδέες 
ώστε να υλοποιήσεις τους στόχους σου. Θα 
έχεις πολλές ευκαιρίες που δεν περιμένεις.
Τυχεροί αριθμοί …. 1,21,34,41.

Από την αρχή της εβδομάδας θα έχεις 
μεγάλη δυναμικότητα. Θα μπορέσεις να 
υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδια που έχεις. 
Θα έχεις λιγότερη μυστικοπάθεια και θα 
βγάλεις παραέξω την κοινωνικότητά σου και 
θα εξωτερικεύεις ευκολότερα τον γλυκύτατο 
ψυχικό σου κόσμο. Αυτή η περίοδος θα είναι 
η πιο ευνοϊκή για τα δημιουργικά ταλέντα 
σου.
Τυχεροί αριθμοί …. 3,8,18,29.

Από την αρχή της εβδομάδας θα έχεις μεγάλη 
ενεργητικότητα για να τακτοποιήσεις τις 
υποχρεώσεις που έχεις. Ο προγραμματισμός 
που έχεις θα σε βοηθήσει ώστε να σου 
στρώσουν όλες αυτές τις υποθέσεις που 
μέχρι τώρα σε προβληματίζουν και σε 
φέρνουν πίσω στην υλοποίηση των στόχων 
σου. Ξεκινάει για εσένα μια πολύ θετική και 
εποικοδομητική περίοδος.
Τυχεροί αριθμοί …. 4,15,17,43.

Η επικοινωνία σου θα είναι πολύ καλή και οι 
ευκαιρίες που θα έρθουν θα σε ξαφνιάσουν 
πολύ ευχάριστα. Εντούτοις μερικές φορές 
θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποια κρίσιμα 
ερωτηματικά που μπορεί να είναι βίαια και 
οδυνηρά αλλά θα επιφέρουν μια ξεκάθαρη 
βελτίωση της ζωής σου.
Τυχεροί αριθμοί …. 6,16,24,38.

Από την αρχή της εβδομάδας θα πρέπει 
να έχεις αρκετή ψυχραιμία για να λύσεις 
όλες αυτές τις υποθέσεις που μπορεί να 
σε προβληματίζουν ακόμη. Θα πρέπει να 
δεις μερικές καταστάσεις πιο χαλαρά και να 
κινηθείς με πρόγραμμα και μεθοδικότητα 
σε καταστάσεις που μπορεί να είναι 
προβληματικές. Φρόντισε να ρυθμίσεις πολλά 
θέματα που έχεις σχεδιάσει για το μέλλον.
Τυχεροί αριθμοί …. 9,16,28,37.

Πολλές καταστάσεις που δεν έχουν πάρει 
οριστική μορφή σε νευριάζουν ενώ εσύ έχεις 
φτάσει στο επόμενο στάδιο και θέλεις να το 
υλοποιήσεις. Το παρόν πλανητικό σκηνικό σε 
ευνοεί ώστε να μπορέσεις να λύσεις πολλά 
θέματα που μπορεί μέχρι σήμερα να σε 
αγχώνουν. Θα πρέπει να σου πω ότι μπορεί 
μερικά θέματα να καθυστερούν αλλά θα 
γίνουν έτσι όπως τα θέλεις εσύ. Ηρέμησε 
λοιπόν και όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
Τυχεροί αριθμοί …. 3,11,27,31.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 
1, Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 

26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμμα-
τος  2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 
1ος ορ. Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 
2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμ-
ματος , 2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο 
Χριστοφορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμμα-
τος Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης 
Βαλεντίνη Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 
2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 

2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet 
Mall, 2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 
2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 
2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 
2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, 
Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, 
Καλαμαριά, 2310402017
Remeron

Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμα-
ριάς, 2310432122
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, 
Καλαμαριά, 2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 
2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 
2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, 
Θέρμη, 2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 
2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 
2310023820
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη
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Πού θα μας βρείτε
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