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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Έναν χρόνο μετά, 
η διαπίστωση 
που γίνεται και 
καταγράφεται 

στις μετρήσεις (τις 
οποίες καλό είναι 
να τις διαβάζουν 
τα στελέχη της 

Κουμουνδούρου) 
είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και 

ο Αλέξης Τσίπρας 
δεν έχουν πάρει το 

μήνυμα.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα… βαρίδια

Οι πολίτες στις εκλογές που έγιναν, πριν από περίπου έναν χρόνο, έδειξαν τη σοφία τους. 
Αποφάσισαν, έπειτα από τις περιπέτειες των ετερόκλητων «συμμαχικών» κυβερνήσεων, 
μετά από καιρό να δώσουν καθαρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη ΝΔ να κυβερ-
νήσουν χωρίς τις κακοδαιμονίες του χθες.

Πράττοντας σοφά όμως, ο λαός μας έδωσε και μια καθαρή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ και στον 
Αλέξη Τσίπρα. Η, για να ακριβολογούμε, στον Αλέξη Τσίπρα. Διότι σε αυτόν έδωσε την ευ-
καιρία να παραμείνει «ζωντανός». Και η εντολή ήταν σαφής: Να αλλάξει τον ΣΥΡΙΖΑ και την 
κουλτούρα μιας μειοψηφίας στελεχών, που τον οδήγησαν σε απανωτές ήττες.

Έναν χρόνο μετά, η διαπίστωση που γίνεται και καταγράφεται στις μετρήσεις (τις οποίες 
καλό είναι να τις διαβάζουν τα στελέχη της Κουμουνδούρου) είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης 
Τσίπρας δεν έχουν πάρει το μήνυμα. Παραμένουν εγκλωβισμένοι από τα πολιτικά βαρίδια, 
που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν το «μαγαζί» υπό τον έλεγχό τους. Το 
χειρότερο δε, ρίχνουν στα βράχια την όποια προσπάθεια γίνεται. Χωρίς να… ψάχνουν θέματα 
τα αναδεικνύουν, τα ανεβάζουν, διαψεύδονται και χάνουν την αξιοπιστία τους.

Σίγουρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει από εμάς να του υποδείξουμε το τι θα 
κάνει στο κόμμα του. Αν θέλει δηλαδή να παραμείνει «όμηρος» όσων με τρόμο αντιμετω-
πίζουν τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που του ζήτησαν οι πολίτες στις τελευταίες εκλογές. 
Δηλαδή να γίνει ένα κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας σοβαρός πυλώνας του δικομματικού 
συστήματος και όχι ένα κόμμα που θα κινείται μεταξύ ενός συστήματος «fake news» και 
ψευδο-ακτιβισμού, διατηρώντας σε θέσεις-κλειδιά τα πρόσωπα που τον οδήγησαν στην 
ήττα.

Όπως λάθος είναι να υποτιμά για άλλη μια φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποντάροντας 
στη λογική του ώριμου φρούτου ή του… κακού που θα βρει την κυβέρνηση της ΝΔ και θα 
αρχίζει να αντιστρέφεται η κατάσταση.

Σίγουρα ο δρόμος που έχει μπροστά της η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν είναι στρω-
μένος με ροδοπέταλα. Το αντίθετο θα λέγαμε, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια τριπλή 
κρίση. Υγειονομική - οικονομική - εθνική. 

Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Αλλά καμία στερεή πολιτική δεν μπορεί να στη-
ριχθεί στο: «Ο θάνατός σου η ζωή μου». 

Γι’ αυτό ας ακούσει ο κ. Τσίπρας την καθαρή εντολή που του έδωσαν οι πολίτες. Και 
αφού δήλωνε θαυμαστής του Ανδρέα, αν θέλει να φτιάξει κόμμα, θα πρέπει να σπάσει αυγά 
και να κάνει ομελέτα. Αυτό τουλάχιστον έκανε το… είδωλό του. Διαφορετικά, η ιστορία θα 
επαναληφθεί ως… φάρσα.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου

 Λάρισα: Φαρσάλων 219  Βόλος: Γ. Καρτάλη 32  Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18 Τρίκαλα: Συγγρού 33Θεσσαλία

οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00

& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

To φαινόμενο του Airbnb, όπως και σε 
άλλες χώρες, εμφανίστηκε στην Ελλάδα τα 
χρόνια της κρίσης καθώς η υψηλή υποαπα-
σχόληση και ανεργία έστρεψαν αρκετό κό-
σμο στην αναζήτηση νέων τρόπων ενίσχυ-
σης του εισοδήματός τους. To Airbnb έδωσε 
τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να 
«μοιραστούν» ανεκμετάλλευτους χώρους 
ή και αυτοτελή ακίνητα προσφέροντάς τους 
έσοδα. Πολύ σύντομα η πλατφόρμα κατάφε-
ρε να κερδίσει το ενδιαφέρον των πολιτών 
και συντέλεσε σημαντικά στην αλλαγή της 
δομής της τουριστικής αγοράς και του κλά-
δου φιλοξενίας. 

Ωστόσο, όπως προκύπτει από μελέτη, 
που εκπονήθηκε από την Ernst & Young για 
λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών, η σχέση του συ-
γκεκριμένου μοντέλου με τις ξενοδοχειακές 
μονάδες δεν είναι άκρως ανταγωνιστική, κα-
θώς το Airbnb απευθύνεται σε χαμηλότερα 
εισοδήματα. Σύμφωνα με τις αναλύσεις της 
μελέτης, τα καταλύματα Airbnb καταγράφο-
νται σε ήδη ανεπτυγμένες τουριστικά περι-
οχές, που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό 
κλινών του ξενοδοχειακού κλάδου. Παρά 

το γεγονός αυτό, δεν παρατηρείται σε αυτές 
τις περιοχές κάποια προφανής επίπτωση στις 
λειτουργικές επιδόσεις των ξενοδοχείων 
προδιαγραφών τριών έως πέντε αστέρων, 
που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της 
δυναμικότητας στο Δήμο Αθηναίων. Ουσια-
στικά, με βάση τη συγκριτική ανάλυση της 
μέσης τιμής διανυκτέρευσης, καθώς και των 
εσόδων ανά διαθέσιμο κατάλυμα, τα κατα-
λύματα Airbnb διεκδικούν μερίδιο της τουρι-
στικής αγοράς που δεν θα απευθυνόταν για 
διαμονή σε ξενοδοχειακές μονάδες, έχοντας 
ως κριτήριο το χαμηλό κόστος διαμονής. 

Τους τελευταίους μήνες, οι επιπτώσεις 
της πανδημίας έχουν γίνει ορατές και στις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις, με κυριότερη 
μέχρι τώρα έκφανση την αύξηση της προ-
σφοράς διαμερισμάτων για μακροχρόνια 
μίσθωση. Ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου 
Αθηναίων, η αύξηση αυτή κυμαίνεται από 
5% έως 44,4% ανάλογα με την περιοχή, με 
αντίστοιχη φυσικά μείωση της προσφοράς 
βραχυχρόνιων μισθώσεων, μέσω Aibnb. 

Το πιθανότερο, ωστόσο, είναι ότι μετά 
από μια περίοδο αναταράξεων, το μοντέλο 
των βραχυχρόνιων μισθώσεων θα προσαρ-

μοστεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνο-
νται στον τουρισμό, με την ασφάλεια να ανα-
δεικνύεται σε κυρίαρχο μέλημα. Μάλιστα, 
με αυτό το κριτήριο, το Airbnb ενδέχεται να 
αποκτήσει και κάποιο σχετικό πλεονέκτημα, 
καθώς θεωρητικά είναι ευκολότερη η τήρη-
ση προδιαγραφών υγειονομικής ασφάλειας 
σε διαμέρισμα αυτού του τύπου. 

Ως μια νέα πρακτική, που αναδείχθηκε 
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρα-
σμού, οι μακροχρόνιες μισθώσεις σαφώς 
δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά και προκλή-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ορθο-
λογικές και στοχευμένες ρυθμιστικές πα-
ρεμβάσεις,  με προσαρμογή επιτυχημένων 
παραδειγμάτων από το εξωτερικό, ώστε να 
ελεγχθούν φαινόμενα κατάχρησης, αθέμι-
του ανταγωνισμού, παραπλάνησης. Πάνω 
σε αυτές τις βάσεις, η βραχυχρόνια μίσθωση 
ακινήτων, λειτουργώντας συμπληρωματικά 
προς τον ξενοδοχειακό κλάδο, μπορεί να 
δημιουργήσει οφέλη για την Αθήνα, αλλά 
και συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό.  

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρό-
εδρος του εμπορικού και βιομηχανικού 
επιμελητηρίου Αθηνών

opinion
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Τ Ο Υ 
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 Σε κατάσταση συναγερμού η Βόρεια Μακεδονία αυξάνονται τα κρούσματα 
ενώ ανοίγουν τα σύνορα

Covid-19: Κίνδυνος για τους Έλληνες 
που επισκέπτονται τα καζίνο στα Σκόπια
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Εκρηκτική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση 
στη Βόρεια Μακεδονία με τα κρούσματα από τον 
κορωνοϊό καθημερινά να αυξάνονται, ενώ και οι 
νεκροί μέχρι την Τετάρτη είχαν φτάσει τους 164. 
Στο σκηνικό αυτό έχει προβλεφτεί τη Δευτέρα 15 
του μήνα να ανοίξουν τα χερσαία σύνορα με τη 
χώρα, χωρίς υποχρέωση καραντίνας, ενώ φό-
βοι εκφράζονται ότι σε περίπτωση που Έλληνες 
επισκεφτούν τα καζίνο και τις λαϊκές αγορές της 
γειτονικής χώρας είναι εντελώς απροστάτευτοι 
σε συνθήκες που δεν λαμβάνονται μέτρα και 
άμεσος είναι ο κίνδυνος μεταφοράς του ιού στην 
Ελλάδα. «Ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Κάθε 
μέρα αλλάζουν τα δεδομένα προς το χειρότε-
ρο», είπε στην Karfitsa επιχειρηματίας στα Σκό-
πια, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί

Στη Βόρεια Μακεδονία μόνον την Τετάρτη 
καταγράφηκαν 125 κρούσματα, όταν την προ-
ηγούμενη μέρα είχαν φτάσει τα 87. Το σύνολο 
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είχε φτάσει 
τα 3.364, ξεπερνώντας τον αριθμό στην Ελλάδα 
που την ίδια μέρα είχε φτάσει τα 3.068. Το επί-
πεδο των καθημερινών κρουσμάτων αυξάνεται, 
ειδικά μετά τις συγκεντρώσεις οικογενειών κυ-
ρίως στην πόλη των Σκοπίων και στις αλβανικές 
περιοχές της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι πλέον 
η χώρα έχει λάβει ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα και 
συγκεκριμένα όποιος κατάγεται από τη Βόρεια 
Μακεδονία και εισέρχεται εκεί από το εξωτερι-
κό είναι υποχρεωτικό να έχει στην κατοχή του 
αρνητικό μοριακό τεστ που έχει κάνει 72 ώρες 
νωρίτερα από την είσοδό του. Επίσης είναι υπο-
χρεωτικό να μείνει σε καραντίνα των 14 ημερών.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους ξένους πολί-
τες, με τη μόνη διαφορά ότι για την είσοδό τους 
και παραμονή στη Βόρεια Μακεδονία πρέπει να 
έχουν στα χέρια τους ειδική έγκριση από τις υγει-
ονομικές αρχές της χώρας, που πρέπει να έχουν 
εξασφαλίσει πριν ταξιδέψουν για τη Βόρεια Μα-
κεδονία.

Το σκηνικό αυτό έρχεται να διαμορφωθεί την 
ώρα που οι ελληνικές αρχές έχουν ανακοινώσει 
ότι τα οδικά σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία θα 
ανοίξουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και αυτό περι-
μένουν οι τουριστικές επιχειρήσεις ειδικά στη 
Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, υγειονομικοί παράγο-
ντες έλεγαν πως μπορεί οι διερχόμενοι από τη 
Βόρεια Μακεδονία να μην αποτελούν σοβαρό 
παράγοντα κινδύνου για τη μετάδοση του κορω-
νοϊού στην Ελλάδα, το  ίδιο όμως δεν συμβαί-

νει με όσους βορειομακεδόνες ταξιδέψουν στη 
χώρα μας, όπως και με Έλληνες οι οποίοι θ’ αρ-
χίσουν τις αυθημερόν επισκέψεις τους για τους 
ναούς του τζόγου, όπου δεν έχει διασφαλιστεί 
ότι λαμβάνονται τα μέτρα για τον περιορισμό της 
μετάδοσης του κορωνοϊού, όπως γίνεται στην 
Ελλάδα.

 
Καμία αλλαγή 
Μέχρι την Πέμπτη δεν είχαν αλλάξει οι συν-

θήκες ανοίγματος των συνόρων με τη Βόρεια 
Μακεδονία. Σύμφωνα με όσα έχουν αποφασι-
στεί από την ελληνική κυβέρνηση οι εισερχό-
μενοι θα περνούν χωρίς τεστ για τον κορωνοϊό, 
παρ’ ότι πλέον η γειτονική χώρα δεν εντάσσεται 
στον κατάλογο των πλέον ασφαλών περιοχών, 
όπως συνέβαινε όταν είχε ληφθεί η απόφαση να 
ανοίξουν τα σύνορα. «Ενδεχομένως να υπάρχει 
θερμομέτρηση όμως κι αυτό δεν το γνωρίζου-
με», έλεγαν στην Karfitsa παράγοντες των συ-
νόρων οι οποίοι δεν έχουν πάρει καμία εντολή 
για αλλαγή των δεδομένων, παρ’ ότι βλέπουν 
την έξαρση που παρατηρείται στον αριθμό των 
κρουσμάτων στο γειτονικό κράτος.

Το πρόβλημα βέβαια δεν περιορίζεται μόνον 

στη στάση της Ελλάδα που δείχνει να ανοίγει τα 
σύνορά της, αλλά και στη στάση της Βόρειας Μα-
κεδονίας. Μέχρι την Πέμπτη δεν είχε ανακοινω-
θεί καμία αλλαγή στο καθεστώς κυκλοφορίας 
μέσα στη χώρα ακόμη και για όσους απλώς δι-
ασχίσουν τη χώρα. «Σύμφωνα με τις αποφάσεις 
επιβάλλεται να έχει ακόμη και ο διερχόμενος 
από τη χώρα ειδική άδεια από τις υγειονομικές 
αρχές», έλεγαν παράγοντες στα Σκόπια. Επομέ-
νως εάν διατηρηθούν αυτές οι αποφάσεις και δεν 
αλλάξουν το Σαββατοκύριακο, θα είναι αδύνατη 
η διέλευση τουριστών προς την Ελλάδα.

Μεγαλύτερη είναι η ανησυχία στην περί-
πτωση που ανοίξουν τα σύνορα και από την 
πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας και επιτραπεί 
σε Έλληνες να διέρχονται για ψώνια στο γειτο-
νικό κράτος. Σε τέτοια περίπτωση εκφράζονται 
έντονοι φόβοι για μετάδοση του κορωνοϊού, κα-
θώς ειδικά στα καζίνο και στα καταστήματα που 
λειτουργούν στα νότια της Βόρειας Μακεδονίας 
κοντά στα σύνορα, δεν λαμβάνονται μέτρα πε-
ριορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού. Έτσι ο 
κίνδυνος μεταφοράς στον ελληνικό χώρο είναι 
αυξημένος καθώς οι μετακινούμενοι μπορεί να 
μετατραπούν σε υγειονομικές βόμβες.
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Η Χαλκιδική προσπαθεί να ορθοποδήσει – Επιστολή φορέων 
με προτάσεις για την αντιμετώπιση κρουσμάτων 

Μουδιασμένοι επιχειρηματίες και 
ξενοδόχοι περιμένουν την 1η Ιουλίου 

Reportage
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Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος «έστειλε» 
τους Θεσσαλονικείς στη Χαλκιδική. Οι παραθα-
λάσσιοι  γέμισαν με κόσμο οι ταβέρνες και τα 
beach bars υποδέχτηκαν τους πρώτους πελάτες 
και τα πρώτα χαμόγελα ήρθαν στους επιχειρημα-
τίες εστίασης της περιοχής και στους ιδιοκτήτες 
ενοικιαζόμενων δωματίων που ετοιμάζονται να 
ανοίξουν τη Δευτέρα.  Το σκηνικό από την Τρίτη 
άλλαξε η Χαλκιδική ερήμωσε  και η εικόνα προ-
κάλεσε προβληματισμό σε πολλούς ξενοδόχους 
που σκέφτονται το ενδεχόμενο να μην λειτουρ-
γήσουν φέτος της επιχειρήσεις τους. Τα ξενο-
δοχεία 12μηνης λειτουργίας που υποδέχτηκαν 
το πρώτο κύμα Ελλήνων τουριστών δεν ήταν 
καλά προετοιμασμένα αν και όλο το προσωπικό 
φορούσε μάσκες και γάντια για την εξυπηρέτη-
ση του κόσμου και τα εστιατόρια είχαν όλες τις 
προμήθειες με τις κουζίνες να λειτουργούν στο 
φούλ, οι ιδιοκτήτες ήταν προβληματισμένοι για 
το πως θα κυλίσει το καλοκαίρι.

«Μέχρι τέλος Ιουνίου θα είμαστε με πολ-
λή κίνηση τα Σαββατοκύριακα και με καθόλου 
κόσμο τις καθημερινές» τόνισε στην karfitsa ο 
Γιάννης Κουφίδης, πρόεδρος του επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τον κ. Κουφίδη το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων θα ανοίξει 
τον Ιούλιο ενώ πολλά ξενοδοχεία εξετάζουν το 
ενδεχόμενο να μην λειτουργήσουν με όλες τις 
υπηρεσίες τους.

Ο οδικός τουρισμός ίσως 
να μην αποτελέσει σανίδα Σωτηρίας 
Οι  ελπίδες στον οδικό τουρισμό έχουν αρχί-

σει να χάνονται καθώς τα επιδημιολογικά φορτία 
των γειτονικών χωρών δεν αφήνουν το περιθώ-
ριο στους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής να βα-
σιστούν στον οδικό τουρισμό. Η παράταση των 
μέτρων έκτακτης ανάγκης στη Βουλγαρία μέχρι 
τέλος Ιουνίου και η καταγραφή νέου κύματος 
κρουσμάτων τα τελευταία 24ωρα προβλημα-
τίζει τους ανθρώπους του τουρισμού στη Χαλ-
κιδική που βλέπουν τις ελπίδες τους για οδικό 
τουρισμό το τελευταίο 15ημερο του Ιουνίου να 
εξανεμίζονται. «Τον Ιούνιο είχαμε Βαλκάνιους 
τουρίστες και οδικό τουρισμό που προτιμούσαν 
την περιοχή μας λόγω χαμηλών τιμών και λίγου 
κόσμου. Φέτος αν και αναμέναμε το ενδιαφέρον 
τους μέχρι τελευταία στιγμή, οι εξελίξεις μας 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα δωμάτια ακόμη 
κι αν ανοίξουν θα μείνουν άδεια», αναφέρει ιδι-
οκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων στη Σίβηρη.

Ανησυχία για τη διαχείριση κρούσματος 
Οι τουριστικοί και υγειονομικοί φορείς της 

Χαλκιδικής ανησυχούν για τις δυνατότητες ελέγ-
χου και διαχείρισης των κρουσμάτων COVID-19 
με το άνοιγμα της περιοχής τους στον τουρισμό. 
Υποστηρίζουν πως με τις υπάρχουσες υποδομές 
δεν θα μπορέσει η περιοχή να ανταποκριθεί ακό-
μη και αν ο τουρισμός κυμανθεί στο 50% σε σχέ-
ση με πέρσι. Σύμφωνα με τον κ. Κουφίδη είναι 
πολύ σημαντική η δημιουργία ξενοδοχείων ανα-
φοράς που θα συγκεντρώνει κρούσματα κορο-
νοϊού σε κάθε περιοχή. Η πρόταση των τουριστι-
κών φορέων και του επιμελητηρίου κάνει λόγο 
για τρία ξενοδοχεία σε Κασσάνδρα, σε περιοχή 
κοντά στη Χανιώτη, στη Σιθωνία σε περιοχή προς 
τη μύτη του δεύτερου ποδιού και στο δήμο Αρι-
στοτέλη στην Ουρανούπολη ώστε να μπορούν 
να βοηθηθούν όλοι οι τουρίστες και όχι μόνο 
όσοι διαμένουν κοντά στην επαρχιακή οδό προς 
Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό έστειλαν επιστο-
λή στον Πρωθυπουργό και στους  αρμόδιους 
υπουργούς και αφού εξηγούν την κατάσταση, 
προτείνουν επιπλέον μέτρα. Σε προτεραιότητα 
θέτουν τη  Δημιουργία δικτύων που θα λαμβά-
νουν δείγματα για τους διαγνωστικούς ελέγχους 
επιτόπου στο κατάλυμα του ασθενούς ή στο 
πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, μετά από συνεννό-
ηση με τον Ε.Ο.Δ.Υ. Για την Χαλκιδική προβλέ-
πονται έξι τέτοιες μονάδες και μέχρι στιγμής έχει 
στελεχωθεί μόνο μία. Η στελέχωση και ο εξο-
πλισμός μπορούν να υποστηριχθούν από την το-
πική αυτοδιοίκηση.  Ενίσχυση του Νομαρχιακού 
Νοσοκομείου με διαγνωστικό εξοπλισμό και κα-
τάλληλο προσωπικό καθώς και με αύξηση των 
κλινών της Παθολογικής Κλινικής, ενίσχυση Κέ-
ντρων Υγείας και του προσωπικού του ΕΚΑΒ για 
την θερινή περίοδο και προσθήκη ασθενοφόρων 
που θα κινούν μονό περιστατικά ύποπτα για λοί-
μωξη COVID-19. Επίσης ζητούν τη  δημιουργία 
οργανογράμματος και προϋποθέσεων παραπο-
μπής, με σκοπό την προφύλαξη των δημοσίων 
δομών και ειδικά του Νοσοκομείου. Οι νόμιμες 
τουριστικές κλίνες στην Χαλκιδική υπολογίζο-
νται σε περίπου 94.000 (50.000 ξενοδοχεια-
κές κλίνες, 40.000 σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
4.000 θέσεις κάμπινγκ), εκτιμάται ότι από Ιούλιο 
ως και Σεπτέμβριο μπορεί να επισκέπτονται το 
Νομό  ως και 1.300.000 τουρίστες. Υπολογίζε-
ται ότι το 3% αναζητά ιατρική βοήθεια.   Έστω 
ότι την φετινή θερινή περίοδο θα υπάρξει μόνο 

50% πληρότητα των καταλυμάτων, προκύπτει 
ότι συνολικά θα χρειαστούν περίπου 8000 test ή 
αλλιώς περίπου 90 test ημερησίως.» Εάν προ-
σθέσουμε και τους 500.000 ημεδαπούς, που δι-
αθέτουν εξοχικές κατοικίες  θα είναι απαραίτητα 
τις περιόδους αιχμή πολύ περισσότερα από 100 
test ανά ημέρα» τονίζεται στην επιστολή. Οι κύ-
ριες εθνικότητες που επισκέπτονται τη Χαλκιδι-
κή είναι: Γερμανοί (350.000), Άγγλοι (120.000), 
Ρώσοι (75.000), Πολωνοί (35.000), Ολλανδοί 
(25.000), Βέλγοι (20.000), Γάλλοι (10.000) και 
ακολουθούν Ιταλοί, Τούρκοι ενώ ο οδικώς του-
ρισμός από τις Βαλκανικές χώρες υπολογίζεται 
σε 400.000 ετησίως.

Τρέχουν να πιστοποιήσουν 
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 
Από τις αρχές του μήνα άρχισε η διαδικασία 

πιστοποίησης των ενοικιαζόμενων δωματίων 
προκειμένου να αποδεικνύουν ότι έχουν την 
δυνατότητα λειτουργίας στην covid εποχή,  με 
βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προκύ-
πτουν από την ΚΥΑ των υπουργών Υγείας Οικο-
νομικών και Τουρισμού. Το κόστος της έκδοσης 
πιστοποιητικών είναι μηδενικό καθώς οι επιχει-
ρηματίες θα απευθύνονται στο ΚΕΚ της ΠΚΜ για 
την απόκτηση του. Για τον επιχειρηματία που 
δεν διαθέτει το πιστοποιητικό το πρόστιμο είναι 
5.000 ευρώ.
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Ο Σίμος Κεδίκογλου στην karfitsa

Η Ελλάδα μετά την κρίση πανδημίας 
θα είναι πολύ διαφορετική

Στο ενδεχόμενο εστίας κρουσμάτων, μετά 
τη χαλάρωση των μέτρων αναφέρεται σε 
συνέντευξη του στην karfitsa ο βουλευτής 
Ευβοίας της ΝΔ Σίμος Κεδίκογλου, δηλώνο-
ντας πως όλα τα ενδεχόμενα συζητούνται και 
βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, για να υπάρξουν 
παρεμβάσεις, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτη-
το. Η Ελλάδα μετά την κρίση πανδημίας θα 
είναι πολύ διαφορετική υπογραμμίζει ο βου-
λευτής. Ο κύριος Κεδίκογλου αναφερόμενος 
στις τουρκικές προκλήσεις τονίζει πως έχουμε 
τους συμμάχους με το μέρος μας, αλλά και τη 
δύναμη να προασπιστούμε τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα. Εκτενή αναφορά γίνεται στην αλ-
λαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας 
και τη στήριξη του αγροδιατροφικού κλάδου.

Κύριε Κεδίκογλου η κυβέρνηση κατάφε-
ρε και άνοιξε ταχύτατα της αγορά. Ωστόσο 
βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων κορο-
νοϊου, θα πρέπει να επανεξεταστεί το κυβερ-
νητικό σχέδιο άρσης των μέτρων κατά της 
πανδημίας; Η  σταδιακή αποκλιμάκωση των 
μέτρων ενέχει μεγαλύτερο ποσοστό ατομικής 
ευθύνης και αυτό γιατί, όταν όλα είναι απα-
γορευμένα τότε είναι πιο εύκολο να τηρήσεις 
τους κανόνες, αλλά και να ελέγχεις την τήρη-
σή τους. Αποδείχθηκε ότι, τώρα, που δίνουμε 
έναν διμέτωπο δύσκολο αγώνα, που είναι 
και το να προστατέψουμε τα κεκτημένα στον 
υγειονομικό τομέα, αλλά και να αρχίσουμε 
να αναστρέφουμε τις ζημιές στον οικονομικό 
τομέα, θα έπρεπε να είμαστε ακόμα πιο προ-
σεκτικοί. Ο ιός δεν εξαφανίστηκε και όλοι  οι 
πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να 
τηρούν τα απαραίτητα μέτρα σε επίπεδο ατο-
μικής ευθύνης.

Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται, προ-
κειμένου μια ενδεχόμενη εστία να εντοπιστεί 
και για να μην υπάρξει διασπορά στην κοινό-
τητα.  Σίγουρα, όλα τα ενδεχόμενα συζητού-
νται και βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, για να 
υπάρξουν παρεμβάσεις ανά πάσα στιγμή, εφό-
σον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μια σταθερά για τη χώρα μας είναι η 
Τουρκική προκλητικότητα. Πιστεύετε πως 
υπάρχει λόγος αυξημένης ανησυχίας;  Πως 
πρέπει να απαντήσουμε; Είναι γνωστή πλέον 
η τακτική του κ. Ερντογάν, να προσπαθεί να 
κάνει εξαγωγή των προβλημάτων του. Η Ελ-
λάδα δεν θα πρέπει να αλλάξει τακτική. Έχου-

με το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας, τους 
συμμάχους μας στο πλευρό μας και τη δύναμη 
να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσου-
με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι 
το μήνυμα που στέλνουμε προς πάσα κατεύ-
θυνση. 

Η οικονομία της Ελλάδας εξαρτάται κατά 
μεγάλο ποσοστό από τα έσοδα που προέρ-
χονται από την τουριστική κίνηση. Φέτος 
ακόμη και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις κά-
νουν λόγω για αρκετά μεγάλη ύφεση. Πως 
θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή 
την υστέρηση εσόδων; Η ΕΛΣΤΑΤ, ανακοίνω-
σε τα προσωρινά στοιχεία των επιδόσεων της 
ελληνικής οικονομίας, κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2020, σύμφωνα με τα οποία, κατέγραψε 
ρυθμό ύφεσης, σε ετήσια βάση, -0,9%. Η επί-
δοση αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα είχε σημαντικά 
μικρότερη ύφεση από ό,τι αναμενόταν. Η ύφε-
ση στην Ελλάδα ήταν αισθητά μικρότερη από 
τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, που 
διαμορφώθηκε στο -3,2%. Επίσης, συγκριτικά 
καλύτεροι είναι και οι πρόδρομοι δείκτες και 
για το δεύτερο τρίμηνο. Για την επανεκκίνηση 
της οικονομίας θα υπάρξει ενίσχυση των Μι-
κρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται εξαιτίας της πανδημίας μέσω του νέου 
προγράμματος χρηματοδότησης έχοντας στό-
χο τη μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξή 
τους. Τόσο ο δείκτης PMI για την μεταποιητική 
δραστηριότητα, όσο και ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος που δημοσιεύει το ΙΟΒΕ, καταγρά-
φουν σαφή, αλλά σε κάθε περίπτωση, μικρό-
τερη υποχώρηση στην Ελλάδα σε σχέση με 
την Ευρωζώνη. Στόχος όλων των παρεμβάσε-
ων της Κυβέρνησής μας για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, 
είναι η ύφεση να είναι παροδική. Σήμερα, προ-
χωρούμε ένα ακόμη βήμα την υλοποίηση της 
δέσμευσής μας για άμεση και έμπρακτη στή-
ριξη των επιχειρήσεων καθώς για παράδειγμα 
αρχίζει η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσί-
ας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το 
σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για 
τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση του Covid-19 
είναι έτοιμο και δημιουργήθηκε σε χρόνο ρε-
κόρ. Ένα έργο που κανονικά θα έπρεπε να 
πάρει πάνω από 8 - 12 μήνες, ετοιμάστηκε σε 
60 μέρες. Με τον τρόπο αυτό εκτιμούμε ότι θα 
επιταχυνθεί η ανάκαμψη των επιχειρήσεων για 

να μπορέσουν να ανακάμψουν σύντομα και τα 
δημόσια έσοδα.

 Η υγειονομική κρίση μας απέδειξε πως 
πρέπει να έχουμε ένα πιο ευρύ μοντέλο στή-
ριξης της οικονομίας μας. Εκτός από τον 
τουρισμό σε ποιους άλλους τομείς πρέπει 
να επικεντρωθεί η κυβερνητική οικονομική 
πολιτική; Η κρίση είναι μία ευκαιρία να ανα-
μορφώσουμε την οικονομία μας, γιατί στη 
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης διαπιστώ-
σαμε, ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο εξαρτη-
μένοι για παράδειγμα από τον τουρισμό, πρέ-
πει να αναπτύξουμε άλλους τομείς, όπως τον 
αγροδιατροφικό ή τον ενεργειακό. Η Ελλάδα 
μετά την κρίση της πανδημίας θα είναι πολύ 
διαφορετική. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε 
ορισμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα το 
να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στον αγροδι-
ατροφικό τομέα. Η χώρα μας πρέπει να γίνει 
διατροφικά αυτάρκης και είναι σημαντικό να 
αξιοποιήσουμε αυτό το όπλο. Σαν “καθαρή” 
χώρα με ποιοτικά προϊόντα στο νέο διεθνές 
ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα έχει δια-
μορφωθεί θα είναι ένα από τα εφόδιά μας. Συ-
νεπώς εκτιμώ, ότι τις επιχειρήσεις του κλάδου 
θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη 
ευαισθησία και για να είναι πιο ισορροπημένη 
η οικονομία μας, και για να διευρύνουμε την 
παραγωγική μας βάση, αλλά και γιατί στο συ-
γκεκριμένο τομέα έχουμε μεγάλα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, που δεν έχουμε αξιοποιήσει.

Επιχειρείται  αναβάθμιση και εκσυγχρο-
νισμός του αγροτικού τομέα, μπορεί να κα-
ταστούν τα προϊόντα μας ανταγωνίσιμα σε 
αγορές του εξωτερικού; Είναι γεγονός ότι τα 
προϊόντα μας δεν θα παράγονται σε τεράστι-
ους αριθμούς για να κατακλύσουν την παγκό-
σμια αγορά, ούτε θα είναι ποτέ τα φθηνότερα 
στο διεθνή ανταγωνισμό. Η ποσότητα και η 
τιμή δεν συγκαταλέγονται στα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα των προϊόντων μας. Είναι όμως τα 
ποιοτικότερα, σε πολλές κατηγορίες. Εφόδιό 
μας είναι η ποιότητα των προϊόντων μας, εί-
ναι το όνομα που έχουν βγάλει. Τα ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα, λάδι, τυρί, γάλα, μέλι, 
κρασί, κρέας, φρούτα είναι συνώνυμα της 
ποιότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι με έναν ισχυρό 
αγροτικό τομέα είναι πιο ισχυρή η Ελλάδα  και 
είναι σημαντικά τα βήματα που κάνουμε για 
την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα παρέχο-
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Σίμος
Κεδίκογλου

Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται, 
προκειμένου μια ενδεχόμενη εστία να εντοπιστεί 
και για να μην υπάρξει διασπορά στην κοινότητα

ντας τα κίνητρα για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό 
πρωτογενή τομέα. Στόχος μας πρέπει να είναι η ανά-
δειξη του αγρότη – επιχειρηματία, μικρού και μεσαί-
ου, όχι μόνο μεγάλου. Πρέπει ο Έλληνας αγρότης να 
έχει τα εφόδια, τις οικονομικές πληροφορίες και τη 
γεωτεχνική υποστήριξη, για να μπορέσει να πάρει τις 
σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. Για να το πετύ-
χουμε αυτό πρέπει να λύσουμε χρόνια προβλήματα 
του τομέα, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο προσέγγισης, 
να δώσουμε στους Έλληνες τα μέσα να απολαύσουν 
τον πλούτο της γης τους. Με το νομοσχέδιο που ψη-
φίσαμε πρόσφατα γίνονται σημαντικά βήματα και 
σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες.

Η υγειονομική κρίση έδειξε πως χρειάζεται 
ένας δυνατός δημόσιος τομέας. Μήπως αυτό ήταν 
ένα γεγονός που σας έκανε να αναθεωρήσετε τις 
σκέψεις για μικρότερο δημόσιο; Η παγκόσμια υγει-
ονομική κρίση έφερε  στο επίκεντρο  τη συζήτηση για 
το ρόλο του δημόσιου τομέα για το κράτος πρόνοιας 
και αλληλεγγύης.

Είμαστε υπέρμαχοι ενός κράτους αποτελεσματι-
κού που δεν υπονομεύει τη λειτουργία του ιδιωτικού 
τομέα.

Σε περιόδους κρίσης το κράτος διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο και αυτό κάναμε στην προκειμέ-
νη περίπτωση , υποστηρίζοντας το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας, έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία των 
ανθρώπων της εργασίας για να μπορέσουν να στα-
θούν όρθιοι.  Η  κρίση αυτή ήταν η αφορμή να δημι-
ουργηθεί μία νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο 
κράτος και τους πολίτες. Η Ελλάδα πρωταγωνίστησε 
στην έξοδο από την κρίση, που ναι μεν αφορούσε 
κυρίως την υγεία,  αλλά μετατράπηκε σε επιταχυντή 
απαραίτητων ψηφιακών μεταρρυθμίσεων του κρά-
τους και εκσυγχρονισμού που διευκολύνει τις συ-
ναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και 
συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Η κυβέρνηση αναμένει την πρόταση της Κο-
μισιόν για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο, σε ποιες κατευθύνσεις θα πρέπει να 
κινείται για να είναι ικανοποιητική για την Ελλά-
δα; Στόχος της κυβέρνησης  είναι να διαφυλάξει την 
εθνική ασφάλεια και ήδη έχουμε καταθέσει τις θέσεις 
της χώρας μας για το νέο Σύμφωνο μετανάστευσης 
και ασύλου  περιγράφοντας την κατάσταση που επι-
κρατεί στα σύνορά μας με τους εκβιασμούς της Τουρ-
κίας που επιχειρεί να στείλει μαζικά μετανάστες και 
εστιάζοντας σε τρεις τομείς που είναι : η ενίσχυση της 
παρουσίας της Frontex, ο μηχανισμός χρηματοδότη-
σης ώστε στην περίπτωση της Τουρκίας να είναι αντι-
στρόφως ανάλογος με την ροή μεταναστών προς την 
Ελλάδα, δηλαδή όσο περισσότερους στέλνουν τόσο 
να μειώνονται τα χρήματα και η άρση του γεωγραφι-
κού περιορισμού για την επιστροφή όσων δεν δικαι-
ούνται άσυλο ώστε να επιστρέφονται και όσοι έχουν 
μεταφερθεί στην ενδοχώρα.  Προτείνουμε, επίσης, 
να συμπεριληφθεί ρήτρα έκτακτης ανάγκης και ευε-
λιξίας στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και 
Ασύλου.
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Ποιές είναι οι περιοχές που αγαπήθηκαν από τους Θεσσαλονικείς 

Τα νέα «must» σημεία της πόλης!

    Τρία νέα σημεία έχουν «ξεφυτρώσει» το 
τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και φαί-
νεται πως έχουν ...αγαπηθεί μεμιάς από τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες. Είναι περιοχές 
του κέντρου που έχουν αναγεννηθεί χάρη σε 
εργασίες που εκτελέστηκαν από τον δήμο 
Θεσσαλονίκης -και στις τρεις περιπτώσεις με 
χορηγίες- και έχουν αρχίσει να κερδίζουν τα 
φωτογραφικά κλικ.

    Σημεία που τονίζουν την πλούσια ιστορία 
της πόλης και τα οποία ήταν παρατημένα για 
αρκετά χρόνια. Πλέον, η οδός Κάστρων, η Αγ-
γελάκη και η πλατεία Φαναριωτών έχουν μπει 
και πάλι στον χάρτη. Απέκτησαν νέα ταυτότητα 
και το μόνο που περιμένουν από τους δημότες, 
μικρούς και μεγάλους, είναι να τους διαφυλά-
ξουν και να τους σεβαστούν. 

Οδός Κάστρων 
    Πρόκειται για ένα νέο τόπο που μαγεύ-

ει… Για έναν τουριστικό περίπατο παράλλη-
λα με τα βυζαντινά τείχη, που ξεκινά από το 
νοσοκομείο ‘Αγιος Δημήτριος έως την οδό 
Ολυμπιάδος. Για μία διαδρομή που απολαμ-

βάνουν καθημερινά δεκάδες πολίτες, μικροί 
και μεγάλοι, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να 
έχεις αφετηρία τη Ροτόντα και, δια μέσου της 
Αποστόλου Παύλου και της οδού Κάστρων, να 
καταλήξεις στην Ανω Πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η οδός Κάστρων «μεταμορφώθηκε» με 
μονοπάτια, πράσινο, ξύλινη γέφυρα, χυτό 
βοτσαλωτό διάδρομο, ηλεκτροφωτισμό και 
παγκάκια, μετά την ανάπλαση που ολοκλή-
ρωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης με δωρεά του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Πρόκειται για 
ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας εξαιτίας του 
πλήθους αλλά και της σπουδαιότητας των 
μνημείων που εντάσσονται σε αυτό.

Η ανάπλαση, οι εργασίες της οποίας ξε-
κίνησαν από την προηγούμενη διοίκηση του 
δήμου, πραγματοποιήθηκε μεταξύ του τμήμα-
τος των ρωμαϊκών – βυζαντινών ανατολικών 
τειχών και των διατηρητέων μνημείων της 
περιοχής, δηλαδή του «Μηχανουργείου Αξυ-
λιθιώτη» και τα «Κοιμητήρια Προτεσταντών 
και Αρμενίων».

Σε μια συνολική έκταση έξι στρεμμάτων 
δημιουργήθηκε ένας πεζόδρομος κατά μή-

κος των τειχών με καθιστικά που προσφέρουν 
εντυπωσιακή θέα προς την πόλη και τον Θερ-
μαϊκό Κόλπο, με ξύλινη γέφυρα πάνω από το 
προτείχιασμα και με είσοδο που οδηγεί προς 
το διατηρητέο ανακατασκευασμένο κτίριο της 
πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χα-
μιδιέ - Ισλαχανέ. 

Μέχρι πρότινος ελάχιστοι ήταν οι περι-
πατητές στη συγκεκριμένη περιοχή καθώς η 
εικόνα του παρατημένου χωμάτινου δρόμου 
προκαλούσε θλίψη, ενώ πλέον αποτελεί πόλο 
έλξης για ντόπιους και τουρίστες, μεταφέρο-
ντας την αίγλη του παρελθόντος.

TIP: Από τις πρώτες ημέρες ολοκλήρωσης 
του έργου και της ανάπλασης παρουσιάστη-
καν σημάδια βανδαλισμού. Αγνωστοι έγραψαν 
με σπρέι συνθήματα στο δάπεδο, στα παγκά-
κια αλλά και στα τοιχία του μονοπατιού.

Τα ελαιόδεντρα της Αγγελάκη
    Τριάντα αιωνόβια ελαιόδεντρα «μετακό-

μισαν» πρόσφατα από τη Χαλκιδική στην οδό 
Αγγελάκη, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία 
της Θεσσαλονίκης. Η ευρύτερη περιοχή έχει 
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αποκτήσει μία νέα εικόνα, ενώ ιδιαίτερα τις βραδινές 
ώρες αποτελεί πόλο έλξης με τον ξεχωριστό φωτισμό 
που τοποθετήθηκε στις ρίζες των δέντρων. 

    Οι αιωνόβιες ελιές βρήκαν τη θέση τους στην πόλη, 
εν μέσω καραντίνας και πανδημίας του κορονοϊού, αντι-
καθιστώντας τις λεύκες που υπήρχαν μέχρι πρότινος στο 
πεζοδρόμιο της οδού Αγγελάκη και λόγω εξωτερικής 
σήψης εγκυμονούσαν κινδύνους για τους πεζούς και 
τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Τα ελαιόδεντρα αποτελούν 
δωρεά του επιχειρηματία και προέδρου της Πολιτιστι-
κής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Σταύρου Ανδρεάδη και 
η επίσημη παράδοση του έργου πραγματοποιήθηκε από 
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

    Ο δήμαρχος έκανε λόγο για ένα νέο τοπόσημο της 
πόλης και για μια παρέμβαση βασισμένη στην αισθητική 
χαρακτηρίζοντας πλέον την Αγγελάκη «έργο τέχνης». Ο 
κ.Ανδρεάδης από την πλευρά του αποκάλυψε πως είχε 
εντοπίσει τα δέντρα ξεχασμένα σε ορεινά χωράφια της 
Χαλκιδικής και από καιρό υπήρχε στο μυαλό του η σκέψη 
να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη. Μία σκέψη που υλο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με τη νέα δημοτική αρχή.

TIP: Η κοπή των λευκών στην οδό Αγγελάκη και η αρ-
χική είδηση για αντικατάσταση τους με ελαιόδεντρα προ-
κάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση του δήμου 

και τα σχόλια μερίδας πολιτών που με αναρτήσεις τους 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνιζαν πως ο δρόμος 
χρειαζόταν δέντρα με πυκνή βλάστηση για να προσφέρει 
σκιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το τελικό αποτέλεσμα 
φαίνεται πως έκαμψε τις περισσότερες κριτικές.

Πλατεία Φαναριωτών
    Μία πράσινη πλατεία δημιουργήθηκε στην «καρ-

διά» της Θεσσαλονίκης μετά από εργασίες ανάπλασης με 
βιοκλιματικά κριτήρια με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύ-
ρος Νιάρχος». Πρόκειται για την πλατεία Φαναριωτών και 
την οδό Στρατηγού Καλλάρη, στη συμβολή του άξονα της 
Δημητρίου Γούναρη με την Παύλου Μελά, ένας χώρος 
που παλαιότερα θύμιζε απέραντο πάρκινγκ. 

    Η περιοχή έχει μια ιδιαίτερη πολεοδομική θέση, 
αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες 
ελεύθερους χώρους του κέντρου και για το λόγο αυτό 
αποφασίστηκε η αναβάθμιση της. Με τις εργασίες ανα-
δείχθηκε ο μνημειακός άξονας της Δημητρίου Γούναρη, 
ένας άξονας που ενώνει ορισμένα από τα σημαντικότερα 
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης: 
τη Ροτόντα, την Αψίδα του Γαλέριου, τον μεταβυζαντινό 
ναό της Νέας Παναγίας και τον Θερμαϊκό Κόλπο. 

    Δημιουργήθηκαν ζώνες από λευκό μάρμαρο, ενι-
σχύθηκε το πράσινο με περισσότερα από 5.000 δέντρα 

και θάμνους, κατασκευάστηκε συντριβάνι και τοποθε-
τήθηκαν ξύλινα παγκάκια. Με τον κατάλληλο φωτισμό 
δαπέδου ο χώρος κερδίζει ακόμη περισσότερο τις εντυ-
πώσεις τις βραδινές ώρες. 

TIP: Βανδαλισμοί με γκράφιτι παρατηρήθηκαν από 
τα πρώτα 24ωρα παράδοσης του έργου, γεγονός που 
προβληματίζει. Επίσης, έχουν γίνει πολλές αναφορές για 
οδηγούς που εξακολουθούν να παρκάρουν τα αυτοκί-
νητα αλλά και τις μοτοσυκλέτες τους στο πλακόστρωτο 
παρά τα πρόσθετα εμπόδια (κολωνάκια) ακυρώνοντας 
τον πεζόδρομο και καταστρέφοντας το πράσινο.
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Ο Βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Aραχωβίτης στην karfitsa

Η λογική της “ανοσίας της αγέλης” στην 
οικονομία είναι λογική «ζούγκλας»

Η λογική της “ανοσίας της αγέλης” πίσω 
από την κυνική ομολογία ότι έχουμε καπι-
ταλισμό και θα επιβιώσουν οι ισχυρότερες 
επιχειρήσεις είναι λογική «ζούγκλας». Αυτό 
δηλώνει σε συνέντευξη του στην karfitsa βου-
λευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αρα-
χωβίτης, σχολιάζοντας παράλληλα μέσα από 
ερωτήσεις που του ετέθησαν, όλα τα θέματα 
της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας.

Έχοντας το πρώτο δείγμα «γραφής» από 
την άρση του lockdown, θεωρείτε πως έγινε 
νωρίς; Η χώρα μας ακολούθησε τις υποδεί-
ξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 
της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας στη 
λήψη περιοριστικών μέτρων. Οι πολίτες επέ-
δειξαν αξιοθαύμαστη πειθαρχία και τήρησαν 
πολύ καλά τις οδηγίες. Το σύστημα υγείας δεν 
υπερφορτώθηκε και δόθηκε χώρος και χρό-
νος στους υπηρετούντες στην Υγεία να χειρι-
στούν τα περιστατικά με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και βέβαια τους αξίζουν συγχαρητήρια. 
Η διατήρηση των περιοριστικών μέτρων δεν 
θα μπορούσε να αργήσει άλλο. Η οικονομική 
και κοινωνική ζωή δεν μπορούσε να παραμεί-
νει άλλο στην απομόνωση. Ωστόσο, η  εφαρ-
μογή των κανόνων υγιεινής δείχνει να γίνεται 
πλημμελώς. Ξεκινώντας από αρνητικά παρα-
δείγματα, όπως τον συνωστισμό στην Ομόνοια 
κατά τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πλατείας, 
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, ο κόσμος χα-
λάρωσε και δεν τήρησε τα προβλεπόμενα μέ-
τρα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξαχθούν 
τα συμπεράσματα από τα πλούσια δεδομένα 
από όλο τον κόσμο, ώστε να πάμε σε στοχευ-
μένα μέτρα προστασίας των πιο ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού και όχι καθολικά περιο-
ριστικά μέτρα που γονατίζουν την οικονομία.

Τα 32 δισεκατομμύρια Ευρωπαϊκής στή-
ριξης της χώρας μας, θεωρείτε πως ήταν μια 
επιτυχία της κυβέρνησης; Το ποσό αρκεί για 
να καλύψει τις ανάγκες που έχουν προκύψει 
από την πανδημία; Το συνολικό πρόγραμ-
μα των 750 δισεκατομμυρίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης  προβλέπει για την Ελλάδα 22,5 
δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και 9,5 δισ. ευρώ σε 
δανεισμό. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλ-
λαγή στάσης της Ένωσης  που δείχνει να κα-
τανοεί, ως ένα βαθμό, τις αγωνίες όλων των 
κρατών της, αλλά κυρίως των Νοτίων χωρών, 
για την επιτακτική αντιμετώπιση των επιπτώ-
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σεων της πανδημίας. 
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ποσό στήριξης 

προς τη χώρα μας, αν και αφ’ ενός υπολείπεται ως πο-
σοστό του ΑΕΠ από άλλες γειτονικές χώρες και αφετέρου 
δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμο. Αυτό που έχει σημασία, εί-
ναι ο τρόπος που θα κατανεμηθούν και θα αξιοποιηθούν. 
Ως αξιωματική αντιπολίτευση θα περιφρουρήσουμε ώστε 
να μην σπαταληθούν σε ημετέρους και με αδιαφανείς 
διαδικασίες. Να διαχυθούν στην κοινωνία όπου υπάρχει 
πραγματική ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, των ερ-
γαζομένων και των αγροτών. Σε κάθε περίπτωση, επει-
δή τα μέτρα θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρή, ώστε να 
μην κλείσουν επιχειρήσεις, και να μην φουντώσει ξανά η 
ανεργία, ακόμη χρειάζεται η αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πέρα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πόρων.

Όσον αφορά τον τουρισμό, σας ικανοποιούν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούν τα 
τουριστικά καταλύματα; Θεωρείτε πως είμαστε έτοιμοι 
να διαχειριστούμε ενδεχόμενα εισερχόμενα κρούσμα-
τα; Οι τουριστικές επιχειρήσεις, είτε μικρές οικογενειακού 
τύπου, είτε μεγάλες μονάδες, δείχνουν να μην έχουν πει-
στεί από τα πρωτόκολλα λειτουργίας και φοβούνται τις 
αστικές ευθύνες που μπορεί να ανακύψουν. Το πλαίσιο 
δεν είναι ακόμα καθαρό, ούτε για επιχειρήσεις, αλλά ούτε 
για τους τουρίστες, και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα δεν 
ευνοεί την άμεση λειτουργία τους. Τα δεδομένα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουν σύντομα, γιατί αν η σεζόν περάσει άκαρ-
πη, πολλοί εργαζόμενοι και επιχειρηματίες του κλάδου 

θα έχουν προβλήματα επιβίωσης. Ο Τουρισμός είναι από 
τους πιο σημαντικούς για την εθνική οικονομία. 

Είναι ευτυχής η συγκυρία να έχει προηγηθεί της υγει-
ονομικής κρίσης μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργη-
σε “μαξιλάρι” ασφαλείας 37 δισ. ευρώ και   ανέταξε την 
Δημόσια Υγεία, με έμφαση στην πρωτοβάθμια. Σίγουρα η 
Δημόσια Υγεία δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα θέλα-
με όλοι, αλλά εδώ θα φανούν οι πραγματικές προθέσεις, 
πέρα από τα χειροκροτήματα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ικανοποιημένος από τα μέτρα 
στήριξης του τουριστικού κλάδου, επιχειρήσεων και 
εργαζομένων. Ποια είναι τα βασικά σημεία της κριτι-
κής σας; Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσεων και μέτρων για την άμεση και εμπροσθοβαρή 
στήριξη του Τουριστικού τομέα και των εργαζόμενων σε 
αυτόν. Βασικό στοιχείο της κριτικής μας είναι, ότι η λογική 
της “ανοσίας της αγέλης” στην οικονομία και τις επιχειρή-
σεις πίσω από την κυνική ομολογία ότι έχουμε καπιταλι-
σμό και θα επιβιώσουν οι ισχυρότερες επιχειρήσεις, είναι 
λογική «ζούγκλας». Τα επαγγέλματα που συνδέονται 
οικονομικά είναι πάρα πολλά. Συνεπώς, οι ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν δεν μπορούν να καθυστερούν σε ένα 
περιβάλλον αναβλητικότητας και μίζερης, ηττοπαθούς 
στάσης.

Οι Τουρκικές προκλήσεις συνεχώς κλιμακώνονται. 
Ο πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα στη σύνοδο κορυ-
φής. Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση μας; Αυτή η 

κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως η κυβέρνηση 
των αντιφάσεων. Για εσωτερική κατανάλωση κάνει λε-
ονταρισμούς, ενώ στο εξωτερικό δεν κτίζει συμμαχίες σε 
μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, όπως ακολουθή-
θηκε τα τελευταία χρόνια.  Μας λέει πως “δεν έγινε και 
τίποτα στον Έβρο” ενώ στο εξωτερικό προβαίνει σε δια-
βήματα. Αυτές οι αντιφάσεις πρέπει να σταματήσουν και 
η χώρα να εκπέμψει μια σταθερή, στεντόρεια φωνή.  Η 
χώρα οφείλει να αναπτύξει συμμαχίες, τόσο στην γειτονιά 
μας, όσο και στο διεθνές στερέωμα. Και εδώ αποδεικνύ-
εται στην πράξη η στρατηγικής σημασίας συμφωνία των 
Πρεσπών. Αν σήμερα ήταν ανοιχτό αυτό το μέτωπο με την 
προκλητική τακτική της Τουρκίας, θα είχαμε άλλον έναν 
πονοκέφαλο στα βόρεια σύνορα μας.  

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό συνεχίζει να αποτε-
λεί δύσκολη εξίσωση. Θα ήθελα το άποψης σας για τον 
τρόπο διαχείρισης του από τη κυβέρνηση; Κανένας δεν 
ξεχνάει τις εικόνες με τα ΜΑΤ, που με κυβερνητική εντολή 
έδερναν τους νησιώτες. Στη συνέχεια, όταν η κρίση μετα-
φέρθηκε στον Έβρο, άλλαξαν τακτική. Και βέβαια όφει-
λαν να προασπίσουν τα σύνορά μας από μια οργανωμένη 
επιχείρηση της Τουρκικής πλευράς να εργαλειοποιήσει 
τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές.  

Κανένας επίσης δεν ξεχνάει τις ρητορικές κορώνες 
απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ όταν στην Μόρια υπήρχαν 6.000 
άνθρωποι, ενώ σήμερα έχουν φτάσει στον ανεξέλεγκτο 
αριθμό των 26.000. Και σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα 
για τη χώρα μας και τα νησιά μας, απαιτείται σοβαρότητα, 
σχεδιασμός και διεθνοποίηση του προβλήματος. 
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Μπέρδεμα μεταξύ υπηρεσιών για τον κατάλογο 
των εισερχομένων από τα σύνορα

Θέλουν να κλείσουν τα κενά 
στους ελέγχους ταξιδιωτών

Κενά στον έλεγχο των εισερχομένων τα-
ξιδιωτών στην Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν το 
άνοιγμα των συνόρων διαπιστώνουν οι ελ-
ληνικές αρχές, με συνέπεια να βλέπουν πως 
πίσω από το «σύστημα» περνούν ανεξέλε-
γκτα, πρόσωπα που είναι θετικά στον κορω-
νοϊό τα οποία σε άλλες περιπτώσεις θα είχαν 
απομονωθεί. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτω-
ση της φοιτήτριας από το Πανόραμα, ενώ τα 
ίδια προβλήματα θεωρείται ότι δημιουργήθη-
καν και με τους κατοίκους της ορεινής Ξάνθης, 
όπου επίσης έχουν αυξηθεί τα κρούσματα.

Το πρόβλημα φαίνεται πως εντοπίζεται στη 
διακίνηση των καταλόγων μεταξύ διαφορε-
τικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της «καρα-
ντίνας» των εισερχομένων ταξιδιωτών. Είναι 
χαρακτηριστικό πως το πρωί της περασμένης 
Τετάρτης όταν «έσκασε» η ιστορία με το πάρτι 
της φοιτήτριας στο Πανόραμα, η οποία προη-
γουμένως είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Με-
γάλη Βρετανία και ήταν θετική στον κορωνοϊό, 
οι αστυνομικές αρχές δεν έβρισκαν σε ποι-
όν κατάλογο βρίσκεται το όνομά της και εάν 
έπρεπε να γίνονταν έλεγχοι για την καραντίνα 
των επτά ημερών.

Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια ανέφερε πως 
εισήλθε στην Ελλάδα οδικώς από τα ελλη-
νοβουλγαρικά σύνορα του Προμαχώνα. Αξι-
ωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στις Σέρρες έλεγαν στην 
Karfitsa πως την περίοδο αυτή, πριν το άνοιγ-
μα των συνόρων, κάθε διερχόμενος από τη 
Βουλγαρία στην Ελλάδα καταγράφεται κανο-
νικά και οι αστυνομικοί κρατούν το τηλέφω-
νό του και τη διεύθυνση στην οποία θα μείνει, 
έχοντας ενημερωθεί ο ταξιδιώτης πως θα βρί-
σκεται σε καραντίνα επτά ημερών. Ο συγκεκρι-
μένος κατάλογος στη συνέχεια διαβιβάζεται 
στην Πολιτική Προστασία, που με τη σειρά της 
αναλαμβάνει να τον διανείμει στις ελεγκτικές 
αρχές για την εφαρμογή της καραντίνας. Στην 
περίπτωση της φοιτήτριας από το Πανόρα-
μα παρατηρήθηκε ότι το όνομά της δεν είχε 
φτάσει ποτέ στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας 
– Χορτιάτη που έχει και την αρμοδιότητα του 
ελέγχου της καραντίνας.

Έτσι η επιβεβαίωση για τη διέλευση των 
συνόρων από τη νεαρή έγινε από τις αστυνο-
μικές υπηρεσίες του Προμαχώνα, οι οποίες 
κρατούν αντίγραφα των εισερχομένων. Μά-

λιστα πληροφορίες ανέφεραν πως οι αστυ-
νομικοί επιβεβαίωσαν ότι η νεαρή πέρασε με 
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 
άτομα και τα στοιχεία των οποίων επίσης κα-
ταγράφηκαν και διαβιβάστηκαν στην Πολιτική 
Προστασία για τον έλεγχο της καραντίνας. Το 
πρόβλημα όμως ήταν ότι οι κατάλογοι με τα 
ονόματα φαίνεται πως… μένουν στα συρτάρια, 
αντί να γίνονται έλεγχοι για την καραντίνα και 
να διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Άλλες πηγές πάντως έλεγαν πως οι έλεγ-
χοι χαλάρωσαν μετά τις πρώτες ημέρες του 
πανικού εισερχομένων στα ελληνοβουλγαρι-
κά σύνορα. «Εμείς μετρούμε καθημερινά μέ-
χρι και 350 άτομα, δεν περνάει κανείς χωρίς 
να ελέγχεται», διαβεβαίωναν στην Karfitsa 
αξιωματικοί των συνόρων. Είναι γεγονός πά-
ντως πως μετά το περιστατικό με τη φοιτήτρια, 
οι έλεγχοι έγιναν ακόμη πιο εξονυχιστικοί μετά 
την Τετάρτη.

Το αεροδρόμιο
 Αντίστοιχο πρόβλημα είχε παρατηρηθεί 

και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσα-
λονίκης, όταν γινόταν ο επαναπατρισμός Ελ-
λήνων από χώρες του εξωτερικού στην αρχή 

των αυστηρών μέτρων για την πανδημία. Τότε 
ο εισαγγελέας είχε παρέμβει επειδή διαπιστώ-
θηκε πως δεν γινόταν έλεγχος στην εφαρμογή 
της 14ήμερης καραντίνας, στην οποία υποχρε-
ούνταν να παραμείνουν οι εισερχόμενοι στη 
Θεσσαλονίκη.

Αυτά τα κενά αναζητούν τώρα να κλείσουν 
οι αρχές, εν όψει κι όλας του μεγάλου κύματος 
ταξιδιωτών που αναμένεται μετά την προσεχή 
Δευτέρα, όταν τυπικά ανοίγουν τα σύνορα με 
29 χώρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξε-
τάζεται να κρατούνται πάλι στοιχεία στα οδικά 
σύνορα, για την περίπτωση που βρεθούν στη 
συνέχεια κρούσματα, προκειμένου να διευκο-
λύνεται η ιχνηλάτηση. Όμως επειδή αυτό θε-
ωρείται χρονοβόρα διαδικασία, πιστεύεται ότι 
μπορεί να γίνεται μία απλή καταγραφή.

Βέβαιο θεωρείται πάντως ότι αυστηρότεροι 
θα είναι οι έλεγχοι στα αεροδρόμια, όπου με το 
νέο καθεστώς εισόδου οι έλεγχοι για κορωνο-
ϊό θα είναι μεν δειγματοληπτικοί, όμως πηγές 
έλεγαν πως θα είναι αυξημένοι. Κι αυτό επειδή 
παρατηρείται ότι τα περισσότερα κρούσματα 
των τελευταίων ημερών είναι εισαγόμενα και 
θεωρείται ανάγκη να ληφθούν μέτρα.
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reportage

Η περίπτωση των κρουσμάτων στην Ξάνθη
Τα προβλήματα αυτά, με τα κενά στους ελέγχους 

ταξιδιωτών υπάρχει φόβος ότι προκάλεσαν και τα 
κρούσματα στην ορεινή Ξάνθη. Ο δήμος Μύκης, 
περιοχές του οποίου είχαν τεθεί σε αυστηρή καρα-
ντίνα λόγω έξαρσης κρουσμάτων από κατοίκους οι 
οποίοι ταξίδεψαν στα χωριά τους από τη Γερμανία, 
την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, 
αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα.

«Δεν υπάρχει πλήρης εικόνα, όμως ο κόσμος 
ανησυχεί μήπως μπει πάλι σε καραντίνα. Ψυχολογι-
κά είναι χειρότερα», είπε στην Karfitsa ο πρόεδρος 
της κοινότητας Εχίνου Κοπέλ Αχμέτ. Αναζητούσε και 
ο ίδιος ποια είναι τα σχέδια της Πολιτείας, μετά τη 
διαπίστωση ότι στον δήμο βρέθηκαν 20 κρούσματα, 
ενώ σε όλο το νομό έφτασαν τα 30. Ειδικά στην πε-
ριοχή της Μύκης εκτιμήσεις αναφέρουν πως τα νέα 
κρούσματα προέρχονται στην πλειοψηφία τους από 
ταξιδιώτες. Μόνον στον Εχίνο, όπου καταγράφηκαν 
κρούσματα, λήφθηκαν 780 δείγματα στο πλαίσιο 
των ελέγχων που έγιναν.

Αντίθετα, στην πόλη της Ξάνθης, ο δήμαρχος δι-

αμαρτύρεται έντονα υποστηρίζοντας ότι με τη δημο-
σιοποίηση της αύξησης των κρουσμάτων στο νομό, 
η πόλη και οι επιχειρηματίες της «πλήρωσαν» το 
μάρμαρο, καθώς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 
δεν είχε τις αναμενόμενες επισκέψεις. «Εμείς ζη-
τήσαμε να γίνει δειγματοληψία σε αυξημένο αριθ-
μό ατόμων. Έτσι πήραν 2.500 δείγματα και βρήκαν 
στην πόλη δύο κρούσματα», ανέφερε ο δήμαρχος 
Μανώλης Τσέπελης μιλώντας στην Karfitsa. «Αυ-
τός ο αριθμός είναι φυσιολογικός. Και στη Θεσσα-
λονίκη να γίνει τέτοια δειγματοληψία περισσότερα 
θα βρουν», σημείωσε αντιδρώντας έντονα «στον 
στιγματισμό μίας πόλης των 70.000 κατοίκων». 
Ωστόσο για τον ορεινό όγκο του νομού και ειδικά 
τους δήμους Μύκης και Αβδήρων, τόνισε πως πρέ-
πει να γίνει ιχνηλάτηση για να περιοριστεί η μετάδο-
ση του κορωνοϊού.

Η περίπτωση των περιοχών του νομού Ξάνθης 
όπου βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, απασχο-
λούν έντονα τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, 
αλλά και την Πολιτική Προστασία, καθώς φαίνεται 

ότι τα περισσότερα κρούσματα ήταν εισερχόμενα. 
Μάλιστα οι ίδιοι οι κάτοικοι των χωριών έλεγαν ότι 
το τελευταίο διάστημα η εφαρμογή των μέτρων, 
όπως η καραντίνα σε εισερχόμενους από το εξωτε-
ρικό, δεν εφαρμοζόταν με την ίδια αυστηρότητα και 
οι έλεγχοι ήταν χαλαροί.  

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν μπορού-
με να βγάλουμε συμπέρασμα», ήταν η χαρακτηρι-
στική φράση του προέδρου του Εχίνου.
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Δεν έγινε δεκτή η αρχειοθέτηση από την εισαγγελία εφετών, 
επιστρέφει η δικογραφία

Δίωξη στους αστυνομικούς 
για τη φράση «δικηγοράκια»

 
Ποινική δίωξη σε βάρος των αστυνομικών 

για εξύβριση παρήγγειλε να ασκηθεί η εισαγ-
γελέας Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθε-
ση της διαμάχης με τρεις δικηγόρους στους 
οποίους απευθύνθηκαν με φράσεις όπως «δι-
κηγοράκια» και «ιερές αγελάδες». Η υπόθεση 
είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους 
κύκλους των δικηγόρων, όταν η εισαγγελέ-
ας Πρωτοδικών έκρινε ότι οι συγκεκριμένες 
φράσεις δεν είναι «προσβλητικές» για τους 
δικηγόρους και ζήτησε η μήνυση των δικηγό-
ρων σε βάρος των αστυνομικών να τεθεί στο 
αρχείο.

Η πρόταση για αρχειοθέτηση της μήνυσης 
ως προς το αδίκημα της εξύβρισης δεν έγινε 
δεκτή και με παραγγελία της η αντεισαγγε-
λέας Εφετών Άννα Καραμόσχογλου ζήτησε 
να ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα αυτό, επι-
στρέφοντας τη δικογραφία στην εισαγγελία 
Πρωτοδικών. Η εισαγγελέας έκρινε πως οι 
φράσεις που απηύθυναν οι αστυνομικοί στους 
δικηγόρους είναι προσβλητικές και συνιστούν 
εξύβριση σε βάρος τους. Ενέκρινε πάντως την 
αρχειοθέτηση για άλλα αδικήματα που είχαν 
υποβάλει μήνυση οι δικηγόροι όπως της πα-
ράνομης κατακράτησης, για την παραμονή 
τους στο αστυνομικό τμήμα. Οι τρεις δικηγό-
ροι, ένα ζευγάρι και ο πατέρας του άντρα, είχαν 
καταθέσει προσφυγή στην Εισαγγελία εφετών 
εναντίον της αρχειοθέτησης.

Η υπόθεση αφορά επεισόδιο που έγινε στο 
δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο 
του 2018 και μάλιστα τότε οι δικηγόροι όλης 
της χώρας σε ένδειξη συμπαράστασης στους 
συναδέλφους τους πραγματοποίησαν αποχή 
από τα καθήκοντά τους. Στο επίκεντρο είχε 
βρεθεί η συμπεριφορά τριών αστυνομικών οι 
οποίοι είχαν υπηρεσία στο δικαστικό μέγαρο 
και μηνύθηκαν για τη στάση τους, ενώ στη συ-
νέχεια απομακρύνθηκαν και από την υπηρεσία 
του μεγάρου, ύστερα από αίτημα της διοίκη-
σης των δικαστηρίων. Ο δικηγόρος Ιορδάνης 
Χατζηκαλλινικίδης, ο πατέρας του Πέτρος και 
η σύζυγός του Ευδοξία Καλπατσινίδου έχουν 
καταγγείλει ότι βρέθηκαν να δέχονται επίθεση 
από αστυνομικούς, χωρίς να υπάρχει λόγος. 
Το επεισόδιο είχε εξελιχθεί στην αίθουσα και 
έξω από αυτή, του ακροατηρίυο του Β’ Μονο-

μελούς Πλημμελειοδικείο, όπου οι δικηγόροι 
δίκαζαν συγκεκριμένη υπόθεση και στη συνέ-
χεια στο φυλάκιο της ΕΛ.ΑΣ. στα δικαστήρια και 
τέλος στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.

«Εσείς οι δικηγόροι τι νομίζετε ότι είστε, οι 
ιερές αγελάδες;», είναι η έκφραση στην οποία 
επικεντρώθηκαν οι μηνυτές. Ακόμη στη μήνυ-
ση μεταφέρεται ότι ένας εκ των αστυνομικών 
τους αποκάλεσε «δικηγοράκια». Ωστόσο οι 
συγκεκριμένες εκφράσεις για την εισαγγελέα 
Πρωτοδικών θεωρήθηκε ότι δεν είναι μειω-
τικές και προσβλητικές για τους δικηγόρους 
και έκρινε ότι δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη για 
εξύβριση σε βάρος των αστυνομικών.

 
Persona non grata 
Η πρόταση για αρχειοθέτηση προκάλεσε 

κύμα διαμαρτυριών και κινητοποίηση του δι-
κηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης. «Ο σχο-
λιασμός αυτός δηλώνει πλήρη περιφρόνηση 
στο δικηγορικό λειτούργημα, πλήρη απαξίω-
ση και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν πήγαινα 
κάθε μέρα στην έδρα στην οποία ήταν η συ-
γκεκριμένη εισαγγελέας και της απηύθυνα τον 
χαρακτηρισμό «εισαγγελάκι» και «δεν είστε 
ιερή αγελάδα», θα θεωρούσε φυσιολογικούς 
αυτούς τους χαρακτηρισμούς και δεν θα θι-
γόταν», διερωτήθηκε μιλώντας την προη-

γούμενη εβδομάδα στο θέμα που ανέδειξε η 
Karfitsa, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλ-
λόγου Ευστάθιος Κουτσοχήνας. «Είναι απα-
ράδεκτη η αιτιολογία που έχει η διάταξη της 
εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση», συ-
μπλήρωσε αποκαλύπτοντας ότι οι δικηγόροι 
θεωρούν persona non grata την εισαγγελέα 
που πρότεινε την αρχειοθέτηση.

Ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης 
με αναφορά σε βάρος της εισαγγελέα ζητά να 
πειθαρχικά μέτρα σε βάρος της, όπως και να 
απομακρυνθεί από τη Θεσσαλονίκη. «Έχει μια 
κρίση που προσβάλλει το σύνολο των δικηγό-
ρων. Δέχεται ότι οι χαρακτηρισμοί που έκαναν 
οι αστυνομικοί για τους δικηγόρους ότι είναι 
κάποια «δικηγοράκια που φωνάζουν» και ότι 
είναι «ιερές αγελάδες», δεν προσβάλλουν κα-
νέναν και μάλιστα δεν μπορούν να εκληφθούν 
ούτε ως περιφρόνηση», είχε τονίσει στις δη-
λώσεις του κ. Κουτσοχήνας.  

Η υπόθεση πλέον οδηγείται στις δικα-
στικές αίθουσες καθώς οι αστυνομικοί θα 
βρεθούν κατηγορούμενοι για εξύβριση, μετά 
την παραγγελία της εισαγγελέα Εφετών για 
άσκηση ποινικής δίωξης, κρίνοντας ότι οι χα-
ρακτηρισμοί αυτοί είναι προσβλητικοί και έχει 
τελεστεί το αδίκημα της εξύβρισης σε βάρος 
των δικηγόρων.
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ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ

Το ιστορικό Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Ένα από τα ιστορικά καταστήματα της Παύλου Μελά είναι το Ζαχαροπλαστείο 

Νίκος Κουφός. Από το 1962 τα Ζαχαροπλαστεία Νίκος Κουφός σε Θεσσαλονίκη 
και Χαλκιδική συντροφεύουν τις πιο όμορφες και γλυκές στιγμές της ζωής μας. 
Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση όπου η παράδοση συναντά τις μο-
ντέρνες τάσεις ζαχαροπλαστικής, με τη νέα γενιά να συνεχίζει πλέον την επιτυ-
χημένη πορεία, στηριζόμενη πάντα στις παραδοσιακές αξίες. Στον πλημμυρισμέ-
νο από μυρωδιές φρεσκοψημένων γλυκών χώρο, καθώς όλα παρασκευάζονται 
εκεί, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από πάστες, τούρτες απλές και 3D, σοκολατένια 
κεράσματα, κουλουράκια και πολλές ακόμα νοστιμιές που θα ανακαλύψετε από 
κοντά. Μάλιστα, μπορείτε να σχεδιάσετε εσείς την τούρτα που επιθυμείτε για τα 
άτομα που αγαπάτε κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Ακόμα, η έμπειρη ομάδα των 
Ζαχαροπλαστείων Νίκος Κουφός, με εγγυημένη ποιότητα και συνέπεια, αναλαμ-
βάνει να καλύψει την εκδήλωση που ονειρεύεστε και εγγυάται την άψογη οργά-
νωση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας, δίνοντας σημασία στην κάθε λεπτομέρεια.

Info: Παύλου Μελά 27, ανοιχτά Δευτέρα – Κυριακή 07:00-22:30, τηλέφωνο: 
(+30) 231 027 4671

FACEBOOK: nikoskoufosjr
INSTAGRAM: PATISSERIE ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΟΣ

Παύλου Μελά, η λοξή 
και εναλλακτική οδός

Ενώνει σαν μια χρυσή κλωστή δυο σημαντικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο και τον  Ναό της του Θεού 
Σοφίας. H Παύλου Μελά ή αλλιώς Διαγώνιος, σχεδιάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Ερνέστ Εμπράρ. 

Αποτελεί την πιο σύντομη διαδρομή για να βρεθεί κανείς από την καρδιά του κέντρου προς την παραλία. Τα μεγάλα πεζοδρό-
μια της, τα όμορφα νεοκλασικά κτίρια και ο εναλλακτικός χαρακτήρας της προσελκύουν κάθε επισκέπτη του κέντρου. Δυο 

δεκαετίες, το ‘80 και το ‘90 διαμόρφωσε έναν δικός της χαρακτήρα που διατηρεί έως και σήμερα, χωρίς να επηρεάζεται από 
τους γύρω πολύβουος δρόμους.
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Ένα από τα all time classic μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και ορόσημο της Π. Μελά είναι το cafe-
bar De Facto. Η έλευση του, τον Νοέμβριο του 1983 εισήγαγε έναν ευρωπαϊκό αέρα στην περιοχή 
και έγινε από την πρώτη στιγμή talk of the town. Τα στοιχεία και η αισθητική του με έμπνευση 
από τα παρισινά καφέ, οι ωραίες μουσικές του, ακόμη και οι πρωτοπορίες που έφερε, όπως για 
παράδειγμα ότι ήταν το πρώτο all day bar στην πόλη τράβηξε μια μαγιά κόσμου τόσο του καλλι-
τεχνικού χώρου, όσο και του ακαδημαϊκού. Έγινε στέκι διανοούμενων και όχι μόνο. Το θρυλικό 
De Facto, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, έδωσε πολλά «αστεράκια» στην περιοχή, 
φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα. Η μορφή του όλα αυτά τα χρόνια παραμένει ίδια και η διαχρο-
νικότητα του είναι αδιαπραγμάτευτη.  

Σε ένα από τα νεοκλασικά κτίρια της οδού στεγάζονταν, για αρκετά χρόνια, τα κεντρικά γρα-
φεία της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως και της νεολαίας του κόμματος.

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του 1990 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας στην Παύλου 
Μελά 17 βρισκόντουσαν τα γραφεία της ΝΔ και μέχρι το 2007 της ΟΝΝΕΔ. Ο περιφερειακός σύμ-
βουλος και πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Μητράκας, ο 
οποίος διετέλεσε από το 1999 έως το 2001 υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ, έχει ζήσει σημαντικές 
στιγμές για το κόμμα στο κτίριο αυτό και μιλώντας στην Karfitsa μας «ξεναγεί» σε εκείνα τα γρα-
φεία. «Στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο ήταν η ΝΔ και στον τρίτο η ΟΝΝΕΔ και η ΔΑΠ. Σημείο 
αναφοράς ήταν το καφέ Μόργκαν, που ήταν στην είσοδο, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον. Εκεί 
γινόντουσαν όλες οι γαλάζιες συναντήσεις και συζητήσεις», μας λέει. Μεταξύ άλλων, θυμάται μια 
δυνατή αλλά παράλληλα δύσκολη στιγμή που έζησε η ΝΔ όσο ήταν στα γραφεία εκεί, αλλά και 
μια όμορφη. «Μια δύσκολη στιγμή ήταν όταν στις εκλογές το 2000 τα γραφεία είχαν γεμίσει με 
κόσμο και πανηγύριζαν, καθώς τα exit poll έδειχναν νίκη της ΝΔ και του Κώστα Καραμανλή. Λίγη 
ώρα αργότερα, όταν γύρισε το αποτέλεσμα, σημειώθηκαν εντάσεις στο σημείο από διερχόμενους 
από άλλες κομματικές παρατάξεις. Από την άλλη μια σημαντική και χαρούμενη στιγμή ήταν η 
εκλογή του Κώστα Καραμανλή στην αρχηγία της ΝΔ, το 1997, όπου η ΔΑΠ και η ΟΝΝΕΔ της Θεσ-
σαλονίκης τότε είχαν ταχθεί εξ αρχής υπέρ της υποψηφιότητας του. Πανηγυρίστηκε πολύ έντονα 
η νίκη του στα γραφεία, διότι για πρώτη φορά έγινε πρόεδρος στο κόμμα κάποιος που είχε περάσει 
από την οργάνωση του φοιτητικού χώρου».

Το ημερολόγιο έγραφε έτος 1930, όταν γεννήθηκε ο κινηματογράφος  «Ηλύσια». Ένα από τα 
κτίρια – στολίδια της Θεσσαλονίκης, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Λέανδρο Ι. Ζωΐδη και 
τους αδελφούς Χατζηνάκου . Για αρκετές δεκαετίες αποτέλεσε χώρο πολιτισμού και η κομψή αρ-
χιτεκτονική του έδωσε αίγλη στην περιοχή. Η μια πλευρά του κτιρίου πατάει πάνω στην Παύλου 
Μελά και η άλλη στην Δημητρίου Γούναρη. Πριν αναδυθεί αυτό το αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα, 
στην περιοχή υπήρχαν σπίτια Θεσσαλονικιών, τα οποία είχαν γλυτώσει από την μεγάλη πυρκαγιά 
που είχε ξεσπάσει στην πόλη το 1917. Με το πέρασμα του χρόνου, το κτίριο άλλαξε. Αρχικά το 
1957 ήρθε η πρώτη αλλαγή, όταν προστέθηκαν έξτρα όροφοι στο κτίριο. Το 1994 σταμάτησε η 
λειτουργία του ως κινηματογράφος και έπειτα συνέχισε να λειτουργεί ως κατάστημα ηλεκτρονι-
κών παιχνιδιών και πολυκατάστημα ένδυσης. Το 1994 χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο. Αυτή την 
περίοδο το κτίριο παραμένει άδειο.

De Facto

Τα γραφεία της ΝΔ

Kινηματογράφος  «Ηλύσια»
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Το ξεχωριστό μαγαζί της Παύλου Μελά
 Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στην Παύλου Μελά. 

Ο λόγος για το Καπνοτόπι-Οινοτόπι, οι λάτρεις του οποίου ξεπερνούν τα όρια της πόλης. Τόσο 
τουρίστες από ξένες χώρες, όσο και επισκέπτες ακόμη και από την Αθήνα, κάνουν κρατήσεις, πριν 
καν ταξιδέψουν στην πόλη, για να είναι σίγουροι ότι θα μπορέσουν να απολαύσουν τις γεύσεις 
και τα προϊόντα του. Η ιστορία του ξεκινάει το 2000 όταν ο ιδιοκτήτης και founder του concept, 
Πλάτωνας Αναστασιάδης, αποφάσισε να λειτουργήσει ένα καπνοπωλείο, το οποίο θα περιείχε μια 
μεγάλη γκάμα πούρων, «ανοίγοντας» ένα παράθυρο στου λάτρεις του είδους. Στο πέρασμα των 
χρόνων όμως εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε σε μαγαζί που καλύπτει τις ανάγκες κάθε πελάτη. 
Διαθέτει μια κάβα με εκλεπτυσμένα κονιάκ, μπράντι, ρούμι, αλλά και μπύρες, κυρίως από ελλη-
νικές μικροζυθοποιίες, παλαιωμένα αποστάγματα. Whiskeys και αφρώδη κρασιά «θησαυρούς» 
που ωριμάζουν στο παλαιωτήριο της κάβας και ψαγμένα τζιν. Μάλιστα, στο εδεσματόριο μπορεί 
κανείς να συνδυάσει το κρασί του με πλατώ από κορυφαία τυριά και αλλαντικά ή με πιάτα από 
το menu.

Το cigar room είναι ένα από τα βασικά σημεία του, με μία βιτρίνα που σίγουρα σε εκπλήσσει 
με την ποικιλία του και τον προσεγμένο τρόπο που διατηρούνται τα πούρα. Πίπες, είδη καπνιστού,  
πένες, κομπολόγια και αντρικά είδη δώρων συμπληρώνουν το σκηνικό.

Info: Παύλου Μελά 28, κέντρο Θεσσαλονίκης
Τηλ.2310272852
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11:00 ΕΩΣ 01:30  

Καπνοτόπι - Οινοτόπι Εδεσματόριο

Ένα ακόμη κτίριο της Π.Μελά, φορτωμένο με ιστορία, είναι εκείνο με τον αριθμό 22. Εκεί 
στις αρχές του 1940 άνοιξε το θρυλικό Ουζερί Τσιτσάνης, από τον μεγάλο Έλληνα λαϊκό 
συνθέτη, στιχουργό, τραγουδιστή του 20ου αιώνα, Βασίλη Τσιτσάνη και τον κουνιάδο του 
Αντρέα Σαμαρά, αδελφός της συζύγου του Ζωής. Εκείνα τα ταραγμένα χρόνια της Κατοχής 
για τη Θεσσαλονίκη, κόντρα στις δυσκολίες της εποχής, ο Τσιτσάνης έγραψε κάποια από τα 
κορυφαία του τραγούδια. Παράλληλα, στην ίδια οδό, στην απέναντι πλευρά του δρόμου ήταν 
το σπίτι του, στην Π.Μελά 21.

Ουζερί Τσιτσάνης
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Διαλύεται η παράταξη Ταχιάου

Στο δημαρχείο η τούρτα για Τσαβλή 

Το μποστάνι του Χάρη

Τα γενέθλια της Άννας 

Στη λαϊκή του Λαγκαδά ο Αναστασιάδης

Με ... μπανταρισμένο χέρι ο Κούπκας Θαλάσσια αρμύρα η επέτειος Κούβελα

Πανταχού παρών ο Δ. Μήτρου 

Με το ένα πόδι εκτός δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης βρίσκεται ο Νίκος Ταχιάος. Ο επικεφαλής της 
παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» σχεδιάζει να πα-
ραιτηθεί από τη θέση του δημοτικού συμβούλου, λόγω 
των υποχρεώσεων που έχει στην Αττικό Μετρό. Η αλή-
θεια είναι πως οι εμφανίσεις του στην αίθουσα του δημο-
τικού συμβουλίου ήταν σπάνιες, ενώ αρκετοί σύμβουλοι 
του συνδυασμού με τον οποίο κατέβηκε στις τελευταίες 
αυτοδιοικητικές εκλογές αποφάσισαν να αλλάξουν στρα-
τόπεδο και να συστρατευτούν στο πλευρό του Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα. Με την παραίτηση Ταχιάου αδειάζει μια 
θέση και στα έδρανα ετοιμάζεται να καθίσει ένας παλιός 
γνώριμος… ο Στέφανος Γωγάκος, δημοτικός σύμβουλος 
με την παράταξη του Σταύρου Καλαφάτη. 

Αυτά τα γενέθλια ήταν ξεχωριστά για τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Δρόσο Τσαβλή, 
καθώς τα πέρασε ...στο δημαρχείο! Ο κ.Τσαβλής πρώτη 
φορά εκλεγμένος στην αυτοδιοίκηση και από θέση ευθύ-
νης δέχθηκε ευχές από φίλους, συνεργάτες και εργαζό-
μενους στον κεντρικό δήμο, ενώ μία ευχάριστη έκπληξη 
με τούρτα τον περίμενε και στο σπίτι από την οικογένεια 
του. 

Ένα μικρό μποστάνι διατηρεί στο μπαλκόνι του σπι-
τιού του ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δή-
μου Θεσσαλονίκης, Χάρης Αηδονόπουλος. Εχει φυτέψει 
σε ένα σωρό γλάστρες μούρα, κολοκύθια, καυτερές 
πιπεριές, ντομάτες, πιπεριές για γέμισμα, αγγούρια και 
πεπόνια τα οποία περιποιείται και φροντίζει στον ελεύθε-
ρο του χρόνο, ενώ δηλώνει ιδιαίτερα περήφανος για την 
παραγωγή του. 

Μια μικρή έκπληξη επιφύλαξαν οι συνεργάτες της 
βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης Άννας Ευθυμίου την ημέρα 
των γενεθλίων της, καθώς την περίμεναν στο γραφείο με 
μια πολύ όμορφη τούρτα. Η κ. Ευθυμίου δεν έκρυψε ποτέ 
την ηλικία της, άλλωστε με ένα κλικ στο βιογραφικό της 
κάποιος μπορεί να δει ότι είναι γεννημένη το 1980. Έτσι 
αισίως η βουλευτής εκλησε τα 40 και μπήκε στα 41.

Στο Λαγκαδά βρέθηκε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος δεν έχασε την 
ευκαιρία να επισκεφθεί και την τοπική λαϊκή αγορά. Ο κ. 
Αναστασιάδης είδε από κοντά την κατάσταση που επικρα-
τεί και το κατά πόσο εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας 
ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού. Επίσης συνομί-
λησε με επαγγελματίες και καταναλωτές στο χώρο της 
λαϊκής ακούγοντας τα προβλήματα τους αλλά και τις 
προτάσεις τους. Ο Βουλευτής πέρασε και από καταστή-
ματα εστίασης όπου επίσης στάθηκε για να συνομιλήσει 
με θαμώνες.

Με σπασμένο χέρι εμφανίστηκε στο δημαρχείο ο αντι-
δήμαρχος Οικονομικών, Μιχάλης Κούπκας, μετά το ατύ-
χημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι και το χειρουργείο στο 
οποίο υποβλήθηκε. Ο αντιδήμαρχος έπιασε άμεσα δου-
λειά καθώς οι υποχρεώσεις του δήμου τρέχουν και πόσο 
μάλλον σε μία τόσο σημαντική στιγμή με την πανδημία 
του κορονοϊού. Πάντως, ο κ.Κούπκας ευχαρίστησε όλους 
όσοι του ευχήθηκαν «περαστικά», ενώ σε ανάρτηση του 
επισήμανε πως τη σημασία της υγείας και της ανθρώπι-
νης φροντίδας. 

Στη θάλασσα επέλεξε να γιορτάσει ο βουλευτής της 
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας, την επέ-
τειο του γάμου του με τη σύζυγό του, Εύα. Μετά από 13 
χρόνια γάμου και τρία παιδιά, η επέτειος τους βρήκε σε 
παραλία για να απολαύσουν το πρώτο μπάνιο του καλο-
καιριού. Ο βουλευτής ανήρτησε τη σχετική φωτογραφία 
και οι ευχές για ευτυχία και αγάπη στην οικογένεια από 
τους διαδικτυακούς φίλους έπεφταν βροχή.   

Μεγάλη δραστηριότητα σε πολλά μέτωπα που αφο-
ρούν σε τεχνικά έργα του Δήμου Θεσσαλονίκης επιδει-
κνύει ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονί-
κης, Δημήτρης Μήτρου. Παρακολουθώντας κανείς το 
τελευταίο διάστημα τη δραστηριότητα στον προσωπικό 
του λογαριασμό σε social media θα τον δει είτε σε εργο-
τάξια είτε σε αλλεπάλληλες συσκέψεις. 

Πηγές από το περιβάλλον του δημαρχείου κάνουν 
λόγο για ένα βασικό συνεργάτη της Διοίκησης που πολ-
λές φορές μάλιστα - για να πετύχει τους στόχους και τα 
χρονοδιαγράμματα που θέτει ο Κ. Ζέρβας - δε διστάζει 
να πατήσει το γκάζι και να παρακινήσει και  άλλους στην 
ίδια κατεύθυνση. Ασφαλτοστρώσεις, ποδηλατόδρομοι, 
συσκέψεις επί συσκέψεων αλλά και προσπάθεια να μπει 
τάξη στο ράβε - ξήλωνε στους δρόμους της πόλης. Και 
από όσα έχει γράψει ο ίδιος, από τον Σεπτέμβριο αναμέ-
νονται ακόμη περισσότερα.
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Δίπλα στους επαγγελματίες με πάνω από 45 εκδηλώσεις και την καθιέρωση 
του θεσμού των Επιχειρηματικών Βραβείων.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης «παρών» στις εξελίξεις
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης διαδραματίζει εδώ και δεκαετίες ενεργό 
και ουσιαστικό ρόλο λειτουργώντας υποστηρι-
κτικά για τις επιχειρήσεις μέλη του, παρέχοντάς 
τους συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιδοτήσεις 
για την παρουσία τους σε εγχώριες και διεθνείς 
εκθέσεις, καθώς και ενημέρωση - κατάρτιση για 
φλέγοντα ζητήματα που άπτονται του επαγγελ-
ματικού κλάδου.

Στην παραπάνω κατεύθυνση και για την  ενί-
σχυση του παραγωγικού έργου του επιμελητή-
ριου, ο πρόεδρος του, Μιχάλης Ζορπίδης, δημι-
ούργησε από την αρχή της τρέχουσας θητείας 
του θεματικές επιτροπές εργασίας, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη και εξειδικευμένη αντιμε-
τώπιση ζητημάτων που αφορούν τους επαγγελ-
ματίες. 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω πρωτοβου-
λίας είναι ήδη εμφανή καθώς μπαίνοντας στον 
3ο  χρόνο της τρέχουσας θητείας, το Επιμελη-
τήριο έχει διοργανώσει πάνω από 45 εκδηλώ-
σεις – σεμινάρια – ημερίδες με τη συμμετοχή 
καταξιωμένων επαγγελματιών, καθώς και εκ-
προσώπων της αυτοδιοίκησης και της κυβέρ-
νησης. Ως σημαντικότερες ενέργειες μπορούμε 
να αναφέρουμε τη διοργάνωση των «Αριστείων 
Επιχειρηματικότητας» και τη σύσταση διαρκούς 
επιτροπής υποστήριξης των επαγγελματιών, με 
τη συμμετοχή των επιστημονικών συνεργατών 
του Επιμελητήριου, από την έναρξη της covid 
εποχής έως και σήμερα.

Σύσταση επιτροπής Νεοφυών Επιχειρή-
σεων

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης και η κινητικότητα στον τομέα των 
startup, της καινοτομίας και της ανάπτυξης των 
ψηφιακών δεξιοτήτων δημιούργησαν την ανά-
γκη σύστασης μιας νέας επιτροπής, «Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσε-
ων» πρόεδρος της οποίας, μετά από πρόταση 
του Προέδρου του ΕΕΘ, ανέλαβε ο Άκης Πού-
λακας. Στην επιτροπή συμμετέχουν ακόμα τέσ-
σερις αξιόλογοι επιχειρηματίες της πόλης μας, η 
Φωτεινή Κλιάνη, επιχειρηματίας, πρόεδρος της 
Ένωσης Επαγγελατιών Αισθητικών Βορείου Ελ-
λάδος και μέλος του ΔΣ του ΕΕΘ, ο Γιώργος Εμ-
μανουηλίδης, επιχειρηματίας και μέλος του ΔΣ 
του ΕΕΘ, ο Γιάννης Τζεβελέκος επιχειρηματίας 
και ο Κώστας Τσέντος, επίσης επιχειρηματίας. Οι 
άξονες δράσης που συμφωνήθηκαν κατά την 1η 
συνεδρίαση της επιτροπής την Πέμπτη 4 Ιουνίου, 
έιναι οι παρακάτω:

1. Παρεμβάσεις – προτάσεις για τη Νομο-
θεσία που αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις 

2. Συμπράξεις με φορείς της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη των νεοφυών 
επιχειρήσεων 

3. Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλεί-

ων για χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρή-

σεων 

4. Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων 

(funds) για χρηματοδότηση των νεοφυών επι-

χειρήσεων - μελών -  του επιμελητηρίου μας

5. Διοργάνωση ημερίδων – εκδηλώσεων
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 «Όσο ζω θα τιμώ τον Θάνο»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΛΗ 
ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ 

ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ 

Ο Δημήτρης Κανέλλος είναι ένας έμπειρος τραγουδιστής και για πολλά χρόνια συνεργάτης της Γλυκερίας. Μας συστήθηκε στο stage του “Rising 
Star” και από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια με αποκορύφωμα την συνεργασία του με το Θάνο Μικρούτσικο! 

-Δημήτρη, είσαι ένα παιδί του Πειραιά, γνήσια λαϊκή φωνή, με μουσικές 
σπουδές. Όταν άρχισες την καλλιτεχνική σου πορεία περίμενες ότι θα έφτα-
νες τόσο μακριά; Είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων γιατί έτσι έχω επιλέξει να 
είμαι. Μ’ αρέσει να εκφράζομαι μόνο μέσα απ’ τη δουλειά μου και την εξέλιξη 
μου ως τραγουδιστής αλλά και ως άνθρωπος βεβαίως. 
Χαίρομαι για ό,τι έχω μέχρι τώρα καταφέρει, γιατί αυτό σημαίνει πολλά για μένα 
και τον κόσμο που με στηρίζει όπως παράλληλα παλεύω, να μείνω πιστός στο 
μουσικό δρόμο που έχω μέχρι τώρα χαράξει και να κάνω εξίσου ή και ακόμα 
πιο όμορφα πράγματα στο μέλλον, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. 
-Φέτος παρουσίασες το νέο σου cd από την Minos Emi και το single με τίτλο 
«όσα ονειρευτήκαμε», σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και ποίηση Άλκη 
Αλκαίου. Πώς έγινε η πρώτη γνωριμία με το Θάνο Μικρούτσικο και πως προ-
έκυψε η μετέπειτα συνεργασία; Ναι, πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε η νέα 
μου δισκογραφική δουλειά από τη Minos EMI με τίτλο «Όσα ονειρευτήκαμε». 
Μια δισκογραφική δουλειά που επίκεντρο της έχει την ποίηση του Άλκη Αλκαί-
ου, εκτός από ένα τραγούδι που τους στίχους του υπογράφει ο Γρηγόρης Λιάρος 
(αδερφός του Άλκη Αλκαίου). Οι συνθέσεις του δίσκου ανήκουν στους Θάνο Μι-
κρούτσικο, Μίλτο Πασχαλίδη, Θύμιο Παπαδόπουλο και Μανόλη Ανδρουλιδάκη.
Η πρώτη γνωριμία με τον Θάνο Μικρούτσικο έγινε όταν συνεργάστηκα μαζί του 
σε κάποιες συναυλίες – αφιερώματα που έκανε ο ίδιος στον Γιάννη Ρίτσο και 
είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί με άλλους αγαπημένους επίσης καλλιτέχνες 
όπως τους Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Κότσιρα, Κώστα Θωμαΐδη, Μίλτο Πασχαλί-
δη και Ρίτα Αντωνοπούλου. Μέσα απ’ αυτή την πολύ σημαντική για μένα συνερ-
γασία, μ’ εκτίμησε ο Θάνος ως τραγουδιστή και ως άνθρωπο κι έτσι στην πορεία 
συζητήσαμε να πω κάποια δικά του τραγούδια. Όντως έτσι κι έγινε. Στην αρχή 
της υλοποίησης αυτού του άλμπουμ, συμφωνήσαμε να τραγουδήσω δύο παλιά 
του τραγούδια, το «Όσο κρατάει ένας καφές» και το «Μια παλιά φωτογραφία». 
Στην πορεία, μετά από περίπου ένα χρόνο και λίγο πριν ολοκληρωθεί ο δίσκος, 
ο Θάνος με τίμησε με δύο ακόμα δικά του τραγούδια, ανέκδοτα αυτή τη φορά, 
πάντα σε ποίηση Άλκη Αλκαίου.
Για όσο ζω θα τιμώ τον Θάνο όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με έργα για όσα 
απλόχερα μου προσέφερε.
-Έχεις επιλέξει το λαϊκό τραγούδι, απ’ όσο δείχνει η πορεία και οι επιλογές 
σου. Θα ήθελες να πειραματιστείς με κάποιο άλλο είδος στο μέλλον, όπως το 
έντεχνο; Χαίρομαι που η ίδια μου η πορεία δείχνει αυτό που κι εγώ ως άνθρω-
πος είμαι, λαϊκός. Από την άλλη όμως, είμαι κι εκείνος ο καλλιτέχνης, που μ’ 
αρέσει να επιχειρώ νέα καλλιτεχνικά πράγματα και νέες συνεργασίες, αρκεί να 
νιώθω ασφαλώς πως μπορώ να τις υποστηρίξω. Ναι, πιστεύω πως ο έντεχνος 
χώρος είναι μουσικά συγγενής με αυτό που αποκαλούμε γενικά καλό λαϊκό 
τραγούδι, άρα νιώθω πως μπορώ να πω εξίσου νομίζω καλά έντεχνα τραγού-
δια, που άλλωστε το έχω ήδη κάνει κατά καιρούς σε διάφορες μουσικές σκηνές.
-Πηγαίνοντας στο «Rising Star»,  πριν χρόνια, τι αποκόμισες από αυτή την 
εμπειρία; Θα συμβούλευες νέους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε αντίστοιχα 
σόου τραγουδιού; Αποκόμισα σημαντική τηλεοπτική εμπειρία, αναγνωρισιμό-
τητα, όπως και το γεγονός ότι κυκλοφόρησε τότε από τη Heaven μια εξίσου 
τιμητική για μένα δισκογραφική δουλειά με επανεκτελέσεις, σε ποίηση Φώντα 
Λάδη και σε μουσικές Μάνου Λοΐζου και Δημήτρη Λάγιου.
Αν οι προδιαγραφές ενός τέτοιου σόου, πληρούν εκείνες του μουσικού διαγω-
νισμού και μόνο, και δεν έχουν στοιχεία ριάλιτι, πιστεύω πως ναι, είναι κι αυτά 
ένας τρόπος να ακούσει ο κόσμος νέους καλλιτέχνες.
-Ο καλλιτεχνικός χώρος πλήττεται μετά την πανδημία του κορονοϊού, με μια 
ρεαλιστική ανάγνωση της νέας πραγματικότητας. Ποιο πιστεύεις είναι το 
μέλλον των καλλιτεχνών;

Είναι αλήθεια πως οι καλλιτέχνες εδώ και χρόνια, στην πλειοψηφία τους του-
λάχιστον, βρίσκονται σε πολύ δυσμενή οικονομικά θέση. Τα μεροκάματα τα 
τελευταία χρόνια έχουν κατρακυλήσει (όπως συμβαίνει άλλωστε στο σύνολο 
των εργαζομένων), οι όροι εργασίας έχουν χειροτερέψει, έχει ενταθεί η ανα-

σφάλιστη εργασία, κοκ. Την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού, τα ήδη υπάρχοντα αυτά προβλήματα γιγαντώθηκαν στο έπακρο. 
Πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. 
Το μέλλον των εργαζόμενων στο χώρο του θεάματος αλλά και συνολικά των 
εργαζομένων, θα το καθορίσουν πιστεύω οι ίδιες τους οι διεκδικήσεις.
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The Media
▶ GNTM 3: Έτσι θα είναι 
ο τρίτος κύκλος με αγόρια 
και κορίτσια . Προφανώς 
δεν μιλάμε για μια ιδέα 
που ήρθε ξαφνικά στην 
ελληνική παραγωγή. Στο 
αμερικάνικο σόου της 
Tyra Banks, το οποίο απο-
τελεί ουσιαστικά και τον κορμό πάνω στον οποίο έχουν ‘χτι-
στεί’ όλα τα διεθνή Next Top Model, αυτό το concept γίνεται 
εδώ και αρκετά χρόνια.Πάνω από το 50% του σόου βασίζεται 
στο σωστό casting της κριτικής επιτροπής. Αν θέλουν, λοι-
πόν, να έχει την αντίστοιχη επιτυχία με το αμερικάνικο πρέπει 
να δούμε και στην ελληνική εκδοχή αγόρια και κορίτσια, που 
να ‘είναι κοντά’ στις αμερικανικές προδιαγραφές.H παραγωγή 
έχει σκεφτεί να βάλει περισσότερα ‘single’ νεαρά μοντέλα 
στο σπίτι του ριάλιτι, προκειμένου να προσθέσει και μια 
έξτρα ‘ερωτική παγίδα’ στους παίκτες. Φυσικά, το ‘Makeover’ 
ίσχυε και στα αγόρια (όχι μόνο στα κορίτσια) με κάποιους να 
πρέπει να βάψουν τα μαλλιά τους ή να ξυρίσουν το κεφάλι 
τους.Δυνατές δοκιμασίες,φιλιά μεταξύ των παιχτών και πολ-
λά απρόοπτα αναμένετε να βάλλουν « φωτιά» στο παιχνίδι 
μόδας του STAR.
▶ Νομίζω πως αυτήν τη φορά ο εισαγγελέας έπραξε αυτό 
που όλοι λίγο πολύ ισχυριζόμασταν ότι έπρεπε να είχε 
συμβεί εδώ και καιρό την αυτοαποκαλούμενη ραδιοφωνική 
παραγωγό – η οποία παρεμπιπτόντως δεν υπήρξε ποτέ- και 
η οποία σαφώς και μοναδικό μέλημα είχει με οποιονδήποτε 
τρόπο να βγει στην δημοσιότητα και να ασχοληθούμε μαζί 
της.Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτήν τη φορά και μετά την 
επίθεση στον Νίκο Χαρδαλιά όλα άλλαξαν αφού μάλλον δεν 
τα είχε ‘ζυγίσει’ καλά τα πράγματα .Και το πλέον λυπηρό και 
ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μεγαλώνει και ένα παιδί!
▶ Αποχωρεί λοιπόν η πάλαι ποτέ βασίλισσα της τηλεόρα-
σης.Η Ελένη Μενεγάκη κάνοντας και έναν μίνι απολογισμό 
όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζοντάς την αρκετά καλά από το 
ξεκίνημά της,έχω να πω ότι αναμφίβολα χειρίστηκε με πε-
ρίσσια εξυπνάδα την δημόσια εικόνα της αλλά και τον τρόπο 
με τον οποίο παρουσίασε  όλα αυτά τα χρόνια τις διάφορες 
εκπομπές της.Σίγουρα όμως τα τελευταία χρόνια κούρασε 
πολύ και προφανώς δεν θα λείψει και σε πολύ κόσμο.Προ-
σωπική μου άποψη πως κάποια στιγμή θα θελήσει να κάνει 
το comeback αλλά πιστεύω πως δεν θα μπορέσει ξανά να 
βρει χώρο για αυτήν την επιστροφή και όπως αρμόζει για μία 
πρώην ‘βασίλισσα΄της TV.
▶ O ποδοσφαιριστής Μπράουν Ιντέγε μίλησε για πολλά σε 
πρόσφατη συνέντευξή του. Το σημαντικότερο, αυτή τη στιγμή 
για τους φίλους του ΑΡΗ, είναι η αποκάλυψη της πρόθεσης 
για την παραμονή του. Όμως η συνέντευξη επισκιάστηκε 
από την γοητευτική παρουσία της Σοφίας Αλατζά και από τα 
χιουμοριστικά σχόλια του ίντερνετ για το τζακούζι!Το όλο 
concept έγινε άμεσα viral αποσπώντας από θετικά έως και 
χιουμοριστικά σχόλια από τους χρηστές των social media.

Θρυλικές εποχές για την Θεσσαλονίκη και το ραδιόφωνό της.Μεγάλες στιγμές όμως και για τα live που είχαμε βιώσει 
με κάποιος μοναδικούς καλλιτέχνες όπως ο θρυλικός Marc Almond που έκανε την τιμή και μας έδωσε μια αποκλει-

στική συνέντευξη στο ‘ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ’ της TV100.Στην φωτο ο αγαπημένος καλλιτέχνης με τους παρουσιαστές της 
εκπομπής  -από το 1994- Χρήστο Πορτοκάλογλου και Πόλυ Μαυρόπουλο.

Με ένα εντυπωσιακό pool party στον πανέμορφο και μαγευτικό του χώρο υποδέχθηκαν οι επιχειρηματίες και το 
προσωπικό του ΒΑΜΒΟΟ το καλοκαίρι.Ήταν μία ξεχωριστή νύχτα με απίστευτο feeling,εκπληκτική μουσική.κέφι και 
πολύ ποτό σε ένα party στο οποίο έδωσαν το παρόν πολλοί γνωστοί Θεσσαλονικείς αλλά και εντυπωσιακές παρου-
σίες.Να σημειώσουμε πως κάθε Πέμπτη βράδυ στην πισίνα του BAMBOO θα απολαμβάνουμε και ένα party ενώ κάθε 
Παρασκευή,Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι θα απολαμβάνουμε την χρήση της πισίνας με καφε,ποτό η 
κοκτέιλ.

Το GRAND OPENING party του ΒAMBOO

Οι εντυπωσιακές Ιωάννα Τούνη,Βρυσηίδα Ανδριώτου,Στέλλα Πάσσαρη και 
Δήμητρα Αλεξανδράκη στο opening party του BAMBOO.

Οι συνιδιο-
κτήτες του 
ΒΑΜΒΟΟ 
Γιώργος 
Λυμπέρης 
και Μίλτος 
Βουλγα-
ράκης.
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Οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας (1910 
περίπου-1930), στη συνέχεια του γαλλικού κυβισμού 
και των Ιταλών φουτουριστών που πρέσβευαν την εν 
δυνάμει κίνηση στο καλλιτεχνικό έργο, θεώρησαν ότι η 
ανανέωση της καλλιτεχνικής εργασίας με νέους τρόπους 
και τεχνικά, υλικά μέσα, ήταν λογικό να συμβαδίζει με 
την κοινωνική ανανέωση. Ο ενθουσιασμός για τη ρωσική 
επανάσταση ενεργοποίησε στη Ρωσία, νέες καλλιτεχνι-
κές ιδέες. Δύο γεγονότα: το ένα ο κύβο-φουτουρισμός 
του Kazimir Malevich (1879-1935) που αναλύοντας την 
εικόνα στα κομμάτια της εκμηδένισε το ψευδαισθητικό 
βάθος και κατέληξε στο όριο, την επίπεδη μονόχρω-
μη εικόνα που δεν αναπαριστά και είναι το χρώμα της, 
-το διάσημο Μαύρο Τετράγωνο (1915). Το άλλο είναι η 
πραγματική κίνηση που οραματίστηκε ο Vladimir Tatline 
(1885-1953) με τον επίσης διάσημο Πύργο του, αποτε-
λούμενο από μια γυμνή δομή κατασκευής (το Μνημείο 
για την Τρίτη Διεθνή, 1919), που προέβλεπε να περιστρέ-

φονται τρία επίπεδα σε τρεις διαφορετικούς χρόνους (μια 
μέρα, ένα μήνα, ένα χρόνο), των τριών εξουσιών των 
Σοβιέτ. Η νέα αντίληψη είχε συνέπειες στα προγράμματα 
των καλλιτεχνικών σπουδών. Οι νέες σχολές Καλών Τε-
χνών, της επαναστατικής Ρωσίας, δίδαξαν την κοινωνική 
λειτουργικότητα της τέχνης. Στη Θεσσαλονίκη, έχουμε 
την τύχη να διαθέτουμε τη μεγαλύτερη στο δυτικό κό-
σμο, στο Momus, συλλογή έργων της ρωσικής πρωτο-
πορίας (Συλλογή Κωστάκη). Παράλληλα με τη Ρωσία, 
στη Γερμανία, η επίσης διάσημη σχολή Bauhaus (1919-
1933) που ίδρυσε ο Walter Gropius (1883-1969), δίδαξε 
τη λειτουργικότητα ως το κριτήριο του ωραίου : δεν δι-
δάσκεται το πώς θα γίνεις καλλιτέχνης, αλλά διδασκε-
ται ο εφοδιασμός σου με τις τεχνικές εκείνες που θα σου 
δείξουν πώς να γίνεις -αν θελήσεις. 

*Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός, υποψήφια 
Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η καλλιτεχνική χρήση των καθημερινών αντικειμένων (μέρος β΄).

art

Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Υ Η  Κ Υ Ρ Μ Α Κ Ι Δ Ο Υ * 

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ οι αεροπορικές εται-
ρίες μετά από τρεις μήνες αναγκαστικής καθήλωσης των 
αεροσκαφών στα αεροδρόμια σε 
όλο τον πλανήτη εξ αιτίας του 
lockdown για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της πανδημίας στον 
κόσμο. Από μεθαύριο χιλιάδες 
αεροσκάφη θα βρίσκονται και 
πάλι στους αιθέρες, μεταφέρο-
ντας επιβάτες στιβαγμένους σαν 
σαρδέλες, αδιαφορώντας και 
προσπερνώντας τον υπαρκτό κίν-
δυνο μετάδοσης του κορονοϊού 
από χώρα σε χώρα. Αν και οι πε-
ρισσότεροι αεροπορικοί κολοσσοί 
έχουν εξασφαλίσει επιχορηγήσεις 
πολλά δις για να αντιμετωπίσουν 
τις όποιες ζημίες υπέστησαν λόγω της απαγόρευσης των 
πτήσεων, η απόφαση της ΙΑΤΑ να μην τηρούνται μέσα στα 
αεροσκάφη οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των επιβα-
τών, εύλογα δημιουργούν πολλά ερωτήματα και λογικές 
απορίες στον κόσμο. Απαγορεύονται οι συναθροίσεις σε 
εκδηλώσεις, συναυλίες, παραλίες και κέντρα ψυχαγωγί-
ας και πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις δύο μέτρων, 

ενώ στα αεροσκάφη οι επιβάτες εξαιρούνται, γιατί – λένε 
οι αεροπορικές εταιρίες – έγιναν βελτιώσεις στο εξαερι-

σμό της …καμπίνας (!) και γιατί 
αν τηρηθούν αποστάσεις στις 
πτήσεις με λιγότερους επιβαίνο-
ντες, αυτό είναι ασύμφορο για τις 
αεροπορικές εταιρίες! Δηλαδή, 
μπροστά στο κέρδος, ας αρρω-
στήσουν και κάποιοι επιβάτες! 
Άλλωστε σε κάθε πτήση, ο κάθε 
ένας επιβάτης αναλαμβάνει αυ-
τήν την ευθύνη προσωπικά και 
ατομικά. Η εκάστοτε αεροπορική 
εταιρία απαλλάσσεται κάθε ευθύ-
νης και απολαμβάνει σκανδαλω-
δώς και νομική και οικονομική 
προστασία. 

Οι επιβάτες θα φορούν υποχρεωτικά μάσκες, οι αερο-
συνοδοί ελαχιστοποιούν τις προσεγγίσεις τους με όλους 
και τέλος, για να μην διαταραχθεί η δημόσια εικόνα των 
πτήσεων οι έλεγχοι θερμομέτρησης και δειγματολη-
πτικών εξετάσεων θα είναι μερικοί. Ας ελπίσουμε – ας 
ευχηθούμε, όλα αυτά τα παράλογα και περίεργα, ότι δεν 

ανοίξουν την πόρτα σε νέα έξαρση της πανδημίας, γιατί 
τότε οι συνέπειες στην οικονομία και στον τουρισμό που 
επαγγέλονται οι ιθύνοντες και οι κυβερνήσεις, θα είναι μη 
αναστρέψιμες. 

   
Δεν είναι ώρα για εκπτώσεις ανάλογα με το οικονο-

μικό κόστος στον τουρισμό και στην εστίαση. Μπροστά 
στο ντόμινο της καταστροφής που θα ακολουθήσει  μετά 
την επιστροφή του κορονοϊού, καλύτερα είναι και στις αε-
ροπορικές πτήσεις να τηρηθούν οι προβλεπόμενες απο-
στάσεις για να προλάβουμε ενδεχομένως τα χειρότερα. 
Εμβόλιο ή φάρμακο για τον κορονοϊό έτσι κι αλλιώς δεν 
θα είναι έτοιμα πριν από ένα έως δύο χρόνια. Επομένως 
για τα δύο προσεχή έτη, χρειάζονται μέτρα προστασίας 
του κόσμου, όχι κατ΄επιλογή και κατά περίπτωση, αλλά 
μόνιμα και σταθερά για όλους και βεβαίως και για τις αε-
ροπορικές εταιρίες. Άλλωστε δισεκατομμύρια θα λάβουν 
ως στήριξη – ας δώσουν ένα μέρος από αυτά στην πρι-
μοδότηση των κενών θέσεων στις πτήσεις, για την καλύ-
τερη διασφάλιση της υγείας των επιβατών. Η πανδημία 
είναι εδώ, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας ξαναχτύπησε 
το καμπανάκι του συναγερμού και τα πρώτα σημάδια της 
επιστροφής του υιού ήδη άρχισαν να γίνονται εμφανή…      

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ   Ν Τ Ι Ν Ο Σ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Η καλλιτεχνική χρήση των καθημερινών αντικειμένων (μέρος β΄).

Η τέχνη του string art

Νοσηλευτής του ΑΧΕΠΑ «πλέκει» 
εντυπωσιακούς πίνακες
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Με απλά υλικά όπως έναν καμβά, καρφιά και 
κλωστές ένας νοσηλευτής στον ελεύθερο του 
χρόνου τα μεταμορφώνει σε έργα τέχνης. Πολλά 
εξ αυτών εντυπωσιακά.

Η τέχνη αυτή είναι γνωστή ως string art, 
όμως για τον Άρη Κωνσταντινίδη ήταν άγνω-
στη μέχρι να ξεφυλλίσει τυχαία μια παλιά εγκυ-
κλοπαίδεια του πατέρα του. «Αρχικά είχαμε δει 
με τη σύζυγο μου κάποια σχέδια σε μια εγκυ-
κλοπαίδεια και μου είχε ζητήσει να τις βρω τα 
υλικά. Τελικά όμως κατέληξα να το κάνω εγώ. 
Το πρώτο σχέδιο που έκανα ήταν ένα καράβι 
και μου έκανε εντύπωση πόσο όμορφο ήταν το 
αποτέλεσμα», αναφέρει στην Karfitsa. Από τότε 
όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά το συνέχισε και 
το εξέλιξε, βλέποντας παράλληλα ότι είχε απή-
χηση. «Από την πρώτη στιγμή μου ζητούσαν αρ-
κετοί γνωστοί μου να τους κάνω κάποια σχέδια. 
Έχω στείλει πίνακες σε αρκετά μέρη, ακόμη και 
στο Βερολίνο», τονίζει.

Τα σχέδια που προτιμάει είναι κυρίως αυτά 
που έχουν συμμετρικά γεμίσματα. «Ζωγραφίζει» 
με κλωστές δικά του σχέδια ή ακόμη βλέποντας 
απλά μια φωτογραφία. Μάλιστα, το πιο απαιτη-
τικό και συνάμα δύσκολο σχέδιο που έχει κάνει 
έως τώρα ήταν ένα πορτρέτο που του πήρε σχε-
δόν ένα μήνα και… 3.800 καρφιά.

Στην καραντίνα δε, καθώς οι υποχρεώσεις 
είχαν μειωθεί, ο κ.Κωνσταντινίδης «έπλεξε» 
αρκετούς πίνακες, σε σημείο που ξέμεινε από 
καμβάδες. «Μου τελείωσαν τα ξύλα και δεν 
μπορούσα να βρω, λόγω του lockdown», λέει.

Το string art για τον Θεσσαλονικιό νοσηλευ-
τή είναι ένα χόμπι, που το βοηθάει να αποσυν-
δέεται από την έντονη καθημερινότητα, όπως 
άλλωστε κάνει κάθε μορφή τέχνης. «Κατά την 
διάρκεια της προετοιμασίας ενός πίνακα υπάρ-
χουν διάφορα στάδια. Αρχικά είναι το πνευματι-
κό, κατά το οποίο πρέπει να εμπνευστώ πως θα 
είναι το σχέδιο. Μετά έρχεται το πρακτικό, για 
το που θα τοποθετηθούν σωστά τα καρφιά και 
τέλος το πλέξιμο του σχεδίου με τις κλωστές», 
σημειώνει.

Η τέχνη… προσφορά στον συνάνθρωπο
Οι πίνακες του ωστόσο δεν αφήνουν εντυ-

πωσιασμένους μόνο ενήλικες, αλλά και μικρό-
τερες ηλικίες. Παρατηρώντας ο ίδιος πόσο άρεσε 
το string art στα παιδιά του, το έχει εφαρμόσει 
και ως εργοθεραπεία στην δουλειά του, καθώς 
εργάζεται ως νοσηλευτής στο νοσοκομείο ΑΧΕ-
ΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, στην Μονάδα Εφήβων. 

«Τα παιδιά στην Μονάδα αγαπούν πάρα πολύ 
την τέχνη αυτή. Έχει τύχει περίπτωση που ένα 
παιδί ήθελε να φτιάξει κάποιον πίνακα για τον 
κάνει δώρο», λέει και όπως εξηγεί «για μένα 
αυτή είναι η νοοτροπία μου, να προσφέρω. Ακό-
μη αρκετά από τα έργα μου τα δίνω σε διάφορα 

μπαζάρ, τα έσοδα των οποίων προορίζονται για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς».

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...
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«Και μη χειρότερα» στο πρώτο βιβλίο της Τίνας Α. Μιχαηλίδου

«Γίναμε πιο ευαίσθητοι και άνθρωποι 
λόγω της καραντίνας»

Έντεκα γυναίκες, που δεν γνωρίζονται μετα-
ξύ τους έχουν κάτι κοινό, έναν χωρισμό express. 
Οι ιστορίες τους, γεμάτες με μηνύματα, έχουν 
συναντηθεί στο πρώτο βιβλίο της Τίνας Α. Μιχα-
ηλίδου, με τίτλο «Και μη χειρότερα». Μιλώντας 
στην Karfitsa αναφέρει μεταξύ άλλων τον βαθύ-
τερο λόγο που την οδήγησε να γράψει αυτό το 
βιβλίο.

Η συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου 
«μου πήρε πολλά χρόνια. Το άφηνα, το έπιανα 
και μετά το άφηνα ξανά. Ήταν πολύ δύσκολο για 
μένα όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο να σκέ-
φτομαι πρώην μου και να ανοίγουν ξανά οι πλη-
γές μου. Τελικά, όταν αρρώστησε ο μπαμπάς μου 
το βιβλίο έμεινε στο συρτάρι και το θυμήθηκα 
τώρα με την καραντίνα. Ήθελα να το τελειώσω 
επιτέλους και να εκδοθεί. Γράφτηκε στην Αθήνα 
και τα συναισθήματά μου από τότε μέχρι σήμε-
ρα έχουν αλλάξει. Όσο το τελείωνα μετάνιωσα 
για το πόσο πολύ στεναχωριόμουν για πράγματα 
που είχα βιώσει σε κάποιες σχέσεις μου. Αλλά 
όταν είσαι νέος/α έχεις το δικαίωμα να κλάψεις 
και να πονέσεις. Ο βαθύτερος λόγος για γράψω 
αυτό το βιβλίο ήταν ότι ήθελα να βοηθήσω και 
άλλες κοπέλες στο να ξεπεράσουν έναν χωρι-
σμό και να μην επηρεάζεται η ψυχολογία τους 
αρνητικά για έναν τέτοιον λόγο».

Το βιβλίο θα το «περιέγραφα ως χιουμορι-
στικό με δόσεις αλήθειας. Με πολλά μηνύματα/
μαθήματα που πρέπει να πάρει μια χωρισμένη σε 
οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι. Το βιβλίο μου 
το έχω λατρέψει, καθώς έχω γράψει και την δική 
μου ιστορία που είναι κατάθεση ψυχής».

Τα μηνύματα που περνάει «είναι πολλά. Για 
παράδειγμα ότι δεν πρέπει να δίνουμε βαρύτη-
τα στην εξωτερική ομορφιά, αλλά στην ομορφιά 
της ψυχής, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε για 
βλακείες και να μη χαλάμε τη ζωή μας, πως η 
ζωή είναι μικρή και δεύτερη δεν έχει, να μην 
χάνουμε το χαμόγελό μας και τον εαυτό μας για 
έναν πρώην».

Το βιβλίο απευθύνεται «κυρίως στις γυναί-
κες, αλλά μπορεί να το διαβάσει και ένας άντρας. 
Η αλήθεια είναι ότι με ρωτάνε πάντα γιατί όταν 
γράφω για χωρισμούς δεν απευθύνομαι και στα 
δύο φύλα και η απάντησή μου πάντα είναι ότι 
κατά 99% τα site, περιοδικά που αρθρογραφώ 
είναι γυναικεία και δε μπορώ να μπω στο μυα-
λό ενός άντρα όταν χωρίζει, παρόλο που έχω 
άντρες κολλητούς που μου λένε για τους χωρι-
σμούς και πάλι δυσκολεύομαι να γράψω κάτι τέ-
τοιο. Οπότε γράφω για γυναίκες με βάση τη δική 

μου εμπειρία.
Στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλα βιβλία, τα 

οποία θα έχουν πολύ ενδιαφέρουσα θεματολο-
γία».

Πριν μπούμε στο lockdown «επειδή πέρα 
από Θεολογία έχω σπουδάσει και βοηθός νοση-
λευτή, έκανα την πρακτική μου σε νοσοκομείο, 
η οποία εκείνη τη βδομάδα τελείωσε. Δυστυχώς 
όταν μας ανακοινώθηκε η καραντίνα η σχολή 
έκλεισε οπότε στο Νοσοκομείο δεν ήμουν για να 
βοηθήσω και εγώ σε αυτή τη κατάσταση, αλλά 
και ανοιχτή να ήταν η σχολή η πρακτική μου 
είχε τελειώσει. Βίωσα όμως μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση κάτι που δεν είχα ξαναδεί και νομίζω 
κανένας μας δεν έχει ξαναζήσει. Εύχομαι να μη 
ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμως 

η καραντίνα μας έκανε να σκεφτούμε κάποια 
πράγματα, να αναθεωρήσουμε, να ανακαλύ-
ψουμε τον εαυτό μας, διάφορα χόμπι που πιθα-
νόν να μην είχαμε τον χρόνο να τα ανακαλύψου-
με, αλλά και να γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι και 
άνθρωποι».

Στην καραντίνα «διάβασα πολλά βιβλία που 
τα είχα αφήσει στη μέση, διότι λόγω της πρακτι-
κής μου δεν προλάβαινα να τα ολοκληρώσω. 
Προσπάθησα να κάνω δημιουργικά πράγματα, 
όπως για παράδειγμα τελειοποίησα το βιβλίο 
μου, κάνοντας μερικές διορθώσεις, διευθέτησα 
μερικές λεπτομέρειες και πλέον έχουμε το τελι-
κό αποτέλεσμα, το οποίο πλέον το κρατάμε στα 
χέρια μας».
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Υπάρχουν πρωινά που λέτε… «δεν θέλω να 
πάω στο γραφείο»; Δόξα τω Θεώ, ξυπνώ κάθε πρωί 
στις 06.00 και αισθάνομαι πάντα το ίδιο δημιουργι-
κός και παραγωγικός. Καθημερινά, στην ψυχή μου 
καίει η ίδια φλόγα να προσφέρω στον τόπο μου, σε 
σημείο που βγάζω νοκ άουτ τους συνεργάτες μου.

Η πιο δύσκολη στιγμή στο Κοινοβούλιο; Η ψή-
φιση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της παραχώρη-
σης του ονόματος «Μακεδονία» στα Σκόπια. Ως ΝΔ 
αντιταχθήκαμε με κάθε τρόπο στο ξεπούλημα της 
ιστορίας μας, ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας είχε άλλα 
σχέδια...

Μέρος στη Β’ Θεσσαλονίκης που δεν έχετε επι-
σκεφτεί; Τα έχω επισκεφθεί όλα! Δεν υπάρχει μέρος 
που να μην έχω βρεθεί, σπίτι που να μην έχω μπει, 
άνθρωπος με τον οποίο να μην έχω μιλήσει.

Κάθε εκλογική αναμέτρηση και πρωτιά. Υπάρ-
χει μυστικό; Η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και ο αλ-
ληλοσεβασμός που έχω αναπτύξει με τον κόσμο που 
με αγαπά και με στηρίζει με την ψήφο του. Ξέρουν 
ότι το κινητό μου τηλέφωνο είναι ανοιχτό 24ώρες το 
24ωρο και απαντώ μόνο εγώ!

Περνάει από το μυαλό να ξανασχοληθείτε με 
την αυτοδιοίκηση;Η αυτοδιοίκ ηση είναι η πρώτη 
μεγάλη πολιτική μου αγάπη. Και ως γνωστόν η πρώ-
τη αγάπη δεν ξεχνιέται. Θα δείξει το μέλλον...

Προσωπικό καταφύγιο... Η βιβλιοθήκη μου! 
Εκεί καταφεύγω όταν θέλω να απομονωθώ προκει-
μένου να σκεφτώ, να πάρω μικρές ή μεγάλες απο-
φάσεις και να σχεδιάσω το επόμενο βήμα. Μου αρέ-
σει να... χάνομαι στα βιβλία μου και ας με αποκαλεί η 
σύζυγός μου, Γιώτα, «ρακοσυλλέκτη».

Συστατικό για πετυχημένο γάμο... Σεβασμός, 
υπομονή, κατανόηση, να δίνεις χώρο στον άνθρωπο 
της ζωής σου, να βλέπετε από κοινού τον ίδιο στόχο, 
να λες σ’ αγαπώ και συγγνώμη.

Ο γιος ή η κόρη σας μοιάζει περισσότερο;
Εμφανισιακά ο Γιώργος! Αν δείτε φωτογραφίες 

μου σε μικρότερη ηλικία είμαστε ολόιδιοι. Σε θέμα 
χαρακτήρα, η κόρη μου Βανέσσα είναι πιο κοντά στη 
δική μου ψυχοσύνθεση.

Αληθεύει ότι ως φοιτητής ξεφορτώνατε καρ-
πούζια, δουλέψατε μπάρμαν και ηθοποιός;Και να 
ήταν μόνο αυτές... Πράγματι, ως φοιτητής έκανα πολ 

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

    Ο Θεόδωρος Καράογλου δεν χρειάζεται συστάσεις… Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), με μεγάλη πολιτική σταδιοδρομία και βιογραφικό που δεν 
χωράει σε λίγες γραμμές. Θα τονίσω απλώς πως διατηρεί άσβεστη την φλόγα να προσφέρει στη χώρα. Πως είναι περήφανος για τον τόπο καταγωγής του, το Ζαγκλιβέ-

ρι. Περήφανος για όσα πέτυχε στη ζωή, αυτό που λέμε «με το σπαθί του». Περήφανος για την οικογένεια του...

Θεόδωρος Καράογλου
Κάθε δουλειά που έκανα ήταν και ένα παράσημο! 

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 

λές δουλειές προκειμένου να τα βγάλω πέρα και δεν 
ντρέπομαι για αυτό. Κάθε μια δουλειά που έκανα εί-
ναι και ένα παράσημο στη ζωή μου, διότι τη δουλειά 
δεν τη φοβήθηκα, ούτε τη φοβάμαι!

Αν η ζωή σας ήταν βιβλίο… τι τίτλο θα είχε;
Θα επέλεγα τον τίτλο ενός τραγουδιού, το «my 

way» του Φρανκ Σινάτρα. Γιατί ό,τι έχω πετύχει το 
έκανα με τον δικό μου τρόπο μιας και δεν προέρχο-
μαι ούτε από εύπορη οικογένεια ούτε από πολιτικό 
τζάκι.
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Τι κάνει κατά την γνώμη σου κάποιον Influencer; 
Αν και προσπαθώ να μη χρησιμοποιώ ταμπέλες στην ζωή μου, αν θα θέ-

λαμε να δώσουμε την συγκεκριμένη, θεωρώ πως πρόκειται για τον άνθρω-
πο, ο οποίος είτε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του είτε την στάση ζωής 
του είτε και τα δύο, σου δίνει εκείνο το κάτι που θα σε βοηθήσει να κάνεις 
ένα βήμα παραπάνω. Σου προσφέρει μία πληροφορία, η οποία πιθανόν θα 
σε βοηθήσει στην εξέλιξη σου. Είτε αυτή αφορά ένα συγκεκριμένο προιόν 
, είτε το στυλ σου, είτε έναν ταξιδωτικό προορισμό, είτε ένα στέκι για καλό 
φαγητό, είτε ένα κοινωνικό ζήτημα. Τέλος, τον άνθρωπο που ασκεί επιρροή, 
δεν τον διαμορφώνουν απαραίτητα ο αριθμός των followers και των likes 
του. Έχω συναντήσει Influencers, που δεν έχουν καν λογαριασμό σε κάποια 
πλατφόρμα. 

Πόσο συχνά λαμβάνεις μηνύματα για συνεργασίες;  Δεν λαμβάνω συ-
χνά. Και αυτό προκύπτει απο δική μου συνειδητή επιλογή και απο τον τρόπο, 
με τον οποίο βλέπω και διαχειρίζομαι τον λογαριασμό μου στο Instagram. 
Δεν με ενδιαφέρει η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Αν κάνεις μία βόλτα στο 
προφίλ μου, θα το αντιληφθείς και εσύ. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα δεις 
έναν καθαρά διαφημιστικό λογαριασμό. Έχω σταθερή συνεργασία με κά-
ποιες εταιρείες , με τις οποίες θεωρώ πως ταιριάζω και σαν προφίλ και ως 
καταναλωτής των προιόντων τους. Το αρχικό κριτήριο, δηλαδή, με το οποίο 
θα δεχτώ ή θα αρνηθώ μία πρόταση συνεργασίας είναι αν εγώ σαν κατα-
ναλωτής θα το αγόραζα. Οπότε προτιμώ να κάνω λίγες συνεργασίες και να 
παράγω περιεχόμενο για αυτές επειδή πραγματικά έχω κάτι να πω και όχι 
επειδή θα μου προσφέρει το τάδε ποσό. Φυσικά, είμαι πάντα ανοιχτός και 
διαθέσιμος στην πρόταση οποιασδήποτε εταιρείας και χαίρομαι όταν ανοίγω 
τα emails μου και βλέπω κάποια καινούρια.  

Τι έχεις μάθει από το θέατρο; Και το κομμάτι της υποκριτικής και το κομ-
μάτι της σκηνοθεσίας μέχρι τώρα μου έχουν μάθει να έρχομαι αντιμέτωπος 
με τις ανασφάλειες μου, να δίνω χώρο και να συνεργάζομαι με ειλικρίνεια. 

Σκύλος η γάτα και γιατί; Έχω μεγαλώσει με σκυλιά. Πάντα είχαμε στο 
πατρικό μου. Και τα λατρεύω. Παρόλα αυτά, απο μικρός ήθελα πάρα πολύ 
να υιοθετήσω και μία γάτα, γιατί με μαγεύει το πόσο ισχυρό χαρακτήρα 
έχουν. Δεν μπορούσα ποτέ,όμως, να έχω μία γιατί η μαμά δεν ήθελε (μαμά 
γειά!) οπότε πάντα έλεγα πως όταν μείνω μόνος μου θα υιοθετήσω μία. Πια 
μένω μόνος μου, οπότε εδώ και έναν χρόνο ζω με τον Λάζαρο, τον γάτο που 
ήρθε και μου άλλαξε την καθημερινότητα. Για την ακρίβεια είναι εκείνος, 
ο οποίος με φιλοξενεί στο σπίτι. Έχουν άλλη γοητεία οι γάτες. Διεκδικούν 
μέχρι τέλους αυτό που θέλουν, τριγυρνάνε μέσα στο σπίτι με τον αέρα του 
αφεντικού, είναι ανεξάρτητες , δεν σε θέλουν όλη μέρα πάνω απο το κεφάλι 
τους και έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, για να σου δείξουν την αγάπη 
τους. Παρόλα αυτά, έχω αρχίσει να σκέφτομαι και την υιοθεσία ενός σκύλου 
στο μέλλον. 

Ποια είναι τα επαγγελματικά σου σχέδια; Εάν όλα πάνε καλά, το ερχό-
μενο φθινόπωρο θα εργαστώ ως βοηθός σκηνοθέτη σε μία ταινία μεγάλου 
μήκους, η οποία είχε προγραμματισμένα γυρίσματα τον Μάρτιο και εξαιτίας 
της πανδημίας , αναβλήθηκαν. Επίσης, στόχος μου είναι μέσα στην επόμενη 
χρονιά να εκδώσω κάποια μικρά κείμενα, τα οποία έχω γράψει.

Άγγελος Κάλφας

Κate goes social

Στο θέατρο έμαθα να αντιμετωπίζω τις ανασφάλειές μου 

#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: Άγγελος Κάλφας
Επάγγελμα: Ηθοποιός/ Σκηνοθέτης
Σπουδές: Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ
Ζώδιο: Ζυγός
Θα τον βρείτε: @Aggelos_kalfas
Ακόλουθοι: 22k 
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Από την αρχή της σύλληψής του το 2015 
το Lefkon βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του 
μινιμαλιστικού κινήματος της νέας ελληνικής 
αναγέννησης.

Με την ενσωμάτωση ισχυρών γεωμετρικών 
σχημάτων και γραμμών ξεχωριστής αισθητι-
κής, το Lefkon έχει καταστεί σε ένα από τα πιο 
αναγνωρίσιμα brand που έρχονται από την ελ-
ληνική αγορά.  Με τη νίκη του βραβείου “Best 
New Designer 2018” στην εβδομαδιαία μόδα 
της Αθήνας - AXDWEEK, το Lefkon εδραιώθηκε 
ως το brand  to watch για τα επόμενα χρόνια. 
Η παρουσία του Lefkon μπορεί να γίνει αισθητή 
σε παγκόσμια περιοδικά όπως το Vogue Italia, 
Deux, Schön Magazine, Madame Figaro, κα..

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του Lefkon είναι 
βαθιά εδραιωμένη σε μια σύμπτυξη των ελλη-
νικών σχημάτων και του σκανδιναβικού μινι-
μαλισμού, αλλά απευθύνεται στην παγκόσμια 
αγορά. Κάθε τμήμα της αλυσίδας της Lefkon 
είναι διαφανής και βιώσιμη, με χρήση μόνο άρι-
στης ποιότητας οργανικών υλικών. Η Lefkon 
είναι κοινωνικά υπεύθυνο και μπροστά από την 
εποχή του.

Η σχεδιάστρια της lefkon, Ειρήνη - Λουί-
ζα Ανδρικοπούλου, αφότου ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της στα χρηματοοικονομικά, άρχισε 
μαθήματα πατρόν υψηλής ραπτικής. Το 2015 
έκανε την πρώτη της προσωπική συλλογή η 
οποία ξεχώρισε για την τέλεια ισορροπία σο-

φιστικέ και μίνιμαλ αποτελέσματος σε συνδυ-

ασμό με την πρωτοτυπία και την άψογη εφαρ-

μογή. Με επιρροές από την αρχιτεκτονική, την 

τέχνη και δυναμικές προσωπικότητες όλων 

των εποχών, σχεδιάζει ξεχωριστές δημιουργίες 

με χαρακτήρα και αισθητική.

Η φετινή συλλογή του “lekfon” είναι 

εμπνευσμένη από την τέχνη της λησμονιάς. Ένα 

ταξίδι Ένα ταξίδι από την γένεση, στην ύπαρξη  

και στη τελική λήθη.

Ένα ταξίδι από το λευκό, στο χρώμα και τε-

λικά στο απόλυτο μαύρο.

To Lefkon είναι επικεφαλής του μινιμαλιστικής κίνησης που πηγάζει από τη Ελλάδα. 



28 13.06.2020

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Θ

Ω
Μ

Α
 Μ

ΙΧ
Ο

Γιατί ο Πορτογάλος δεν κέρδισε το στοίχημα στον εφετινό ΠΑΟΚ 

Οι ευθύνες του Φερέϊρα
Υπάρχει ή όχι θέμα Φερέιρα στον ΠΑΟΚ; Τη 

δεδομένη χρονική στιγμή κανείς δεν μπορεί με 
σιγουριά να πει το παραμικρό. Ο Πορτογάλος 
τεχνικός, έχει για δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο 
με τον Δικέφαλο, ωστόσο, δεν είναι κοινό μυστι-
κό πως η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του 
έχει φέρει έντονο προβληματισμό στις τάξεις 
του συλλόγου. Ήδη, δημοσιεύματα από το Ισρα-
ήλ, αναφέρουν τον Βλάνταν Ιβιτς ως πιθανό 
αντικαταστάτη του Πορτογάλου. Για την 
ώρα, όλα αυτά είναι απλώς εικασίες 
και σενάρια, αφού κανείς δεν μπορεί 
να προεξοφλήσει το τι θα συμβεί. 
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο ΠΑΟΚ 
θα ολοκληρώσει τα εναπομείναντα 
παιχνίδια σε πλέι οφ και κύ-
πελλο Ελλάδος με τον 
41χρονο τεχνικό 
στον πάγκο 
του.

Η νέα εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ από τον 
Ολυμπιακό στην πρεμιέρα των πλέι οφ, φα-
νέρωσαν με τον πιο πειστικό τρόπο τις άλυτες 
αδυναμίες που παρουσιάζει η ομάδα του Αμπέλ 
Φερέιρα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ελαφρυντικά σαφώς και υπάρχουν για τον 
Ιβηρα προπονητή, από τη στιγμή που ήρθε στην 

ομάδα αργοπορημένα μετά τη φυγή του 
Λουτσέσκου, με τον ίδιο 

να μην έχει καμία ανά-
μειξη στον μεταγραφι-
κό σχεδιασμό, κάτι που 

σαφώς και δυσκόλεψε το 
έργο του μη έχοντας τα 
απαραίτητα εργαλεία για 
να πετύχει με βάση τον 
σχηματισμό που ήθελε 
και έπαιξε μέσα στην 

χρονιά.  
Η Karfitsa βά-

ζει στη... ζυγαριά 
τους τομείς που 

υστερεί ο ΠΑΟΚ με 
αποτέλεσμα να έχει 
χάσει πολύ από την 
δύναμη, την συνοχή 
και την ταυτότητά του 

εντός του γηπέδου.
Το βασικό συ-

στατικό για κάθε 
επιτυχημένη 

ομάδα είναι 
τα αποδυτή-
ρια. Ο Λου-
τσέσκου ως 

μετρ της 
ψυ-

χ ο -
λογίας 

και της θετικής 
επίδρασης που είχε στους 

παίκτες κατάφερε από πολύ νωρίς να ηγη-
θεί αυτών, έχοντας άριστες σχέσεις με την 

συντριπτική πλειοψηφία των παικτών. Ο 
Αμπέλ Φερέιρα που τον διαδέ-

χτηκε, ουδέποτε κατάφερε 

να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του, ενώ 
υπήρξαν και ορισμένες κατά καιρούς δηλώσεις 
του που πιο πολύ θα λέγαμε πως τον εξέθεσαν 
απέναντι σε αυτούς.

Μεγάλη πληγή βέβαια για τον ΠΑΟΚ και την 
ψυχολογία της ομάδας, έπαιξε όπως αποδείχτη-
κε και ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός του.

Στις βασικές ευθύνες του 41χρονου τεχνικού 
συγκαταλέγεται και η εμμονή στον τρόπο παιχνι-
διού που επέβαλλε στην ομάδα του. Το μονοδι-
άστατο τρικ με το ανέβασμα του Γιαννούλη στην 
αριστερή πτέρυγα έγινε πολύ γρήγορα αντιλη-
πτό, με αποτέλεσμα, όλες οι ομάδες να μπλο-
κάρουν τον Ελληνα αμυντικό και να «βραχυκυ-
κλώνουν» επιθετικά τον ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια, η 
σκυτάλη δόθηκε στον Μίσιτς που επίσης πολύ 
γρήγορα, μπλοκαρίστηκε, από τη στιγμή που ο 
ΠΑΟΚ ουδέποτε εμφάνισε ένα διαφορετικό στυλ 
παιχνιδιού. Κοινώς έγινε προβλέψιμος.

Όπως κάθε προπονητής έτσι και ο Φερέιρα, 
έκλεισε αρκετά το ροτέισον, με αποτέλεσμα να 
μην δώσει ή να αργήσει σε πολλές περιπτώσεις 
να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες του. Για παρά-
δειγμα ο Εσίτι που ξεκίνησε βασικός στη σεζόν, 
έμεινε για μήνες εκτός πλάνων. Ο Στοχ, έπαιξε 
ελάχιστα (βέβαια η εικόνα του Σλοβάκου ήταν 
αποκαρδιωτική), ενώ και οι Λάμπρου και Μι-
χάι, άργησαν πολύ να πάρουν ευκαιρίες και να 
μπουν στην εξίσωση.

Συγκριτικά με την περσινή σεζόν μεγάλη 
ήταν και η διαφορά στην φυσική κατάσταση 
του Δικεφάλου. Υπήρχαν παιχνίδια που η ομάδα 
έμοιαζε να μένει από δυνάμεις, κάτι που φάνηκε 
και στα ντέρμπι. Είναι χαρακτηριστικό πως με τις 
ομάδες που μετέχουν σήμερα στα πλέι οφ, δη-
λαδή τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Αρη, 
την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ μέτρησε τρεις νί-
κες (δύο με ΟΦΗ και μία με ΑΕΚ).

Κλείνοντας, ο Φερέιρα, είχε και την ατυχία να 
πέσει σε μία περίοδο που υπήρξε παρατεταμένο 
το ντεφορμάρισμα των ατού του ΠΑΟΚ. Βαρέλα, 
Πασχαλάκης, Μπίσεσβαρ, Πέλκας δεν είχαν την 
απόδοση των προηγούμενων σεζόν. Υπήρχαν 
στο ξεκίνημα της χρονιάς οι τραυματισμοί των 
Μαουρίσιο και Βιεϊρίνια, ενώ μέσα στην χρονιά 
ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχασε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και τους Κρέσπο, Βαρέλα με 
προβλήματα τραυματισμών. 
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Ο Μπρούνο Γκάμα έγραψε ιστορία με τον Αρη καθώς 
έγινε ο πρώτος ξένος μέσος με διψήφιο αριθμό γκολ

Ενας ταπεινός ηγέτης
Μπρούνο Γκάμα. Ο σούπερ σταρ του Αρη που γράφει 

ιστορία με την φανέλα των Κιτρίνων. Με τα δύο γκολ που 
πέτυχε κόντρα στον ΟΦΗ στην πρεμιέρα των πλέι οφ, 
έφτασε τα 10. Επίδοση που είναι η καλύτερη της καριέρας 
του. Τα φετινά ρεκόρ για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό 
διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Η αφετηρία της φετινής 
σεζόν για τον ίδιο, ήταν μαρτυρική. Τον Γενάρη του 2019, 
υπέστη ρήξη χιαστών. Ο ίδιος έσπασε όλα τα κοντέρ και 
επέστρεψε στη δράση δύο μήνες νωρίτερα από όσο προ-
έβλεπαν οι εκτιμήσεις. Η συνέχεια γνωστή... Ο 32χρονος 
Πορτογάλος κάνει γενικώς απίθανα πράγματα την φετινή 
χρονιά. Μετράει ήδη δέκα γκολ (απομένουν εννιά παι-
χνίδια για το πρωτάθλημα και σίγουρα ένα ακόμα στο 
κύπελλο), έχει τρεις ασίστ και δύο κερδισμένα πέναλ-
τι. Το εκπληκτικό σε εκτέλεση γκολ που πέτυχε κόντρα 
στον ΟΦΗ με απευθείας εκτέλεση φάουλ (το δεύτερο 
του στο συγκεκριμένο παιχνίδι) ήταν ιστορικής σημασίας 
και αυτό διότι έγινε ο πρώτος ξένος μέσος στην ιστορία 
των Κιτρίνων που φτάνει σε διψήφιο αριθμό γκολ. Στο 
τέλος του τρέχοντος μηνός το συμβόλαιο του Γκάμα εκ-
πνέει. Ανήκει κι αυτός στη μακριά λίστα ποδοσφαιριστών 
του Αρη, τα συμβόλαια των οποίων ολοκληρώνονται. Η 
δική του περίπτωση διαφέρει των υπολοίπων. Εξ’ αρχής 
για τον Αρη, ήταν άμεση προτεραιότητα η παραμονή του 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τα επόμενα χρόνια. Μετά 
το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ, ο Πορτογάλος ρωτή-
θηκε για το θέμα αυτό. «Είμαι χαρούμενος εδώ, αλλά 
δεν ξέρω ακόμα», είπε για να προσθέσει: «Είναι κάτι το 
οποίο δεν θέλω να συζητήσω δημοσίως, είναι σε εξέλι-
ξη οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εμένα και τον σύλ-
λογο, δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι παραπάνω. Είμαι 
χαρούμενος εδώ, απολαμβάνω κάθε στιγμή στην ομάδα 
και την πόλη, αλλά παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο για 
την παραμονή μου». Ο Γκάμα στα δύο μέχρι τώρα χρόνια 
στη Θεσσαλονίκη, έχει καταφέρει να χτίσει ένα ιδιαίτερο 
δέσιμο με τον κόσμο και την ομάδα. Όλα αυτά προφανώς 
και μπαίνουν στη... ζυγαριά της απόφασής του. Γενικώς 
ο Γκάμα, όπου κι αν αγωνίστηκε δέθηκε με τις ομάδες. 
Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα χρόνια 
που έπαιξε στην Ισπανία και τη Λα Κορούνια. Εκεί πήγε το 
καλοκαίρι του 2011 και στο διάστημα της εκεί παρουσίας 
του, κάνει μια εκπληκτική σεζόν (2012-2013) με 38 παι-
χνίδια, 6 γκολ και 5 ασίστ. Τότε, εκεί μεταξύ άλλων, είναι 
συμπαίκτης με τον Πίζι (σ.σ. νυν παίκτη της Μπενφίκα). Ο 
Γκάμα λατρεύτηκε στη Γαλικία. Αποχώρησε το 2013 και 
έπαιξε στην Ουκρανία και την Ντνίπρο μέχρι το καλοκαίρι 
του 2016. Εκεί είχε για συμπαίκτες του τον Τσιγκρίνσκι 
(ΑΕΚ), αλλά και τον Μάτος και τον Σάκχοφ με τους οποί-
ους έπαιξε αντίπαλος στην Ελλάδα. Πριν καταλήξει στη 
Θεσσαλονίκη και τον Αρη, ακολούθησε η δεύτερη διετής 
θητεία του στη Λα Κορούνια, αλλά και ένα εξάμηνο που 

μάλλον θέλει να ξεχάσει στην ισπανική Αλκορκόν.  

«Ο νέος Λουίς Φίγκο»
Σε ηλικία μόλις 16 ετών έγραψε ιστορία. Πραγματο-

ποίησε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα της πρώτης 
κατηγορία της Πορτογαλίας, με τα χρώματα της Μπρά-
γκα, σε έναν αγώνα απέναντι στη Λεϊρία. Λίγους μήνες 
αργότερα από εκείνο το ματς, στις 13 Μαϊου του 2004, ο 
Πίντο Ντα Κόστα, ο θρυλικός πρόεδρος στην ιστορία της 
Πόρτο (που παραμένει στο θώκο του μέχρι και σήμερα), 
έπειθε τον πατέρα του, Αλίπιο Γκάμα να υπογράψει στην 
Πόρτο. Ο Πίντο Ντα Κόστα έβγαλε από τα ταμεία της Πόρ-
το 750.000 ευρώ για να πάρει τον Μπρούνο Γκάμα για 
τον οποίο είχαν προλάβει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι. Εκείνη την περίοδο, 
γενικώς ο πορτογαλικός τύπος ασχολούνταν εκτενών με 
τον Μπρούνο Γκάμα τον οποίον χαρακτήριζαν ούτε λίγο, 
ούτε πολύ ως ο… «νέος, Λουίς Φίγκο».

Ο Φερέιρα είχε κριθεί
πριν από το ντέρμπι

Η κουβέντα για την προπονητική επάρκεια 
του Αμπέλ Φερέϊρα δεν άνοιξε μετά τον αγώνα 
με τον Ολυμπιακό. Απλώς μετά το ντέρμπι ενι-
σχύθηκε, για περισσότερους από έναν λόγους.

Ο Πορτογάλος που ήρθε στον ΠΑΟΚ μετά 
κλάδων και βαΐων, πληρώνοντας μάλιστα η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης ένα σοβαρό ποσό για 
την αποδέσμευση του, δεν κατάφερε να αλλά-
ξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ 
σε λίγους αγώνες έθελξε με την απόδοση του, 
ήταν κακός στα ντέρμπι και λίγο πριν από την 
καραντίνα, έχασε από τον Ολυμπιακό στην Τού-
μπα στην κανονική περίοδο και ήρθε ισόπαλος 
με την Ξάνθη στα Πηγάδια. Αποτελέσματα, όταν 
πλέον είχε περάσει η περίοδος χάριτος στον 
Πορτογάλο, που έβαλαν προβληματισμό στους 
ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήταν βυθισμέ-
νοι και στα εξωαγωνιστικά θέματα.

Η ελπίδα κάτι να αλλάξει μετά την αναγκα-
στική καραντίνα διαψεύστηκε στην πρεμιέρα 
των πλέϊ οφ. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς κόπο 
από την Τούμπα, γιατί βρήκε απέναντι του τον 
ΠΑΟΚ απροετοίμαστο πνευματικά και αγωνιστι-
κά. Συμπέρασμα; Ο χρόνος της προετοιμασίας, 
κοντά 40 ημέρες μετά το lockdown, ξοδεύτηκε 
αναποτελεσματικά. Το χειρότερο; Ο Φερέϊρα με 
τα όσα δήλωσε μετά τον αγώνα δείχνουν έναν 
άνθρωπο που βρίσκεται εκτός της πραγματικό-
τητας. Μπορεί η ανάληψη της ευθύνης για την 
ήττα να τον κάνει συμπαθή στους παίκτες, αλλά 
το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι το αποτέλεσμα. 
Απ’ ότι φαίνεται ο Πορτογάλος δεν μπορεί να 
προσφέρει πολλές βοήθειες στην ομάδα. Είχε 
ευκαιρίες αλλά δεν τις αξιοποίησε κι αυτό είναι 
που προβληματίζει. Η εικόνα του ΠΑΟΚ στον 
αγώνα με τον Ολυμπιακό απλώς ενέτεινε αυτή 
την απογοήτευση για τις ικανότητες του Φερέϊ-
ρα. Το timing, ανεξαρτήτως από το τι μπορεί να 
σκέφτεται ο Ιβάν Σαββίδης, δεν προσφέρεται για 
γενναίες αποφάσεις. Ισως αυτό να είναι και θετι-
κό για τον προπονητή του ΠΑΟΚ καθώς θα έχει 
την τελευταία ευκαιρία να αλλάξει το σε βάρος 
του κλίμα στη συνέχεια των πλέϊ οφ, αν και λίγοι 
πλέον πιστεύουν ότι μπορεί να το καταφέρει. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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Με το Δημήτρη Δραγώγια
Άνω πόλη Κάτω πόλη

Κατάπινα τις ριζογκοφρέτες χωρίς να τις καλομασάω, μου θύμιζαν τα μαξιλαράκια από 
φελιζόλ που αγοράζαμε στα γήπεδα στη δεκαετία του ’80.

Τα κιλά του προξενιού

Με το άλλοθι της καραντίνας στο τσεπάκι μου για την 
αβάσταχτη τεμπελιά να ασκηθώ, αποφάσισα να επισκε-
φτώ μια ειδική διατροφολόγο. Καμιά δεκαριά κιλά παρα-
πανίσια με  χάλασαν διότι ουδέποτε στο παρελθόν αφέ-
θηκα να παρασυρθώ. Όχι τόσο αισθητικά, όσο βιολογικά. 
Κουραζόμουν ευκολότερα κι αυτό με φόρτιζε. Τα κιλά 
στα 50 σου, είναι σαν το γάμο από προξενιό… Εκτός από 
τη νύφη στη ζωή σου κατσικώνονται και τα συμπεθέρια. 
Και τα κουβαλάς, εφεξής, θες δε θες...

Μολονότι έχω φίλους γιατρούς που καπνίζουν αρει-
μανίως, αθλητές «φίδια» στο ποτό και παπάδες κρεατο-
φάγους σε Σαρακοστή, χοντρή διαιτολόγο δεν έχω γνω-
ρίσει ακόμη. Κι αν υπήρξε ποτέ, προφανώς θα άλλαξε 
επάγγελμα. Η δικιά μου ήταν βγαλμένη μάλλον από το 
ίδιο καλούπι που βγαίνουν όλα τα μέλη της, ευλογημέ-
νης από το Θεό, συνομοταξίας των γυναικών που έχουν 
μεταμοσχεύσει μεταβολισμό μυγαλής, είτε τραβούν το 
μαρτύριο του Ερυσίχθονα καταδικασμένες να μένουν 
πεινασμένες εσαεί. Η εγγονή της ... Τουίγκι πάντως, ήταν 
ευγενής και μελιστάλαχτη στα προκαταρκτικά, στις με-
τρήσεις, στη σύντομη συνέντευξη για τις συνήθειές μου, 
τον τρόπο ζωής μου, την καθημερινότητα τέλος πάντων... 
«Θα σας βγάλω ένα πρόγραμμα μέσα στην ημέρα» μου 
είπε, λίγο προτού αποχωρήσω από το γραφείο της, «θα 
δίνουμε ραντεβού κάθε εβδομάδα για να βλέπουμε την 
πρόοδό σας» κι αφού με έπιασε μια αγωνία υποψηφίου 
πριν τις εξετάσεις,  σκάει και τη βόμβα: «Θα πίνετε τουλά-
χιστο έξι λίτρα νερό την ημέρα...!». Γνωρίζοντας καλά τον 
εαυτό μου, ανθεκτικό περίπου ως ... δρομάδα καμήλα 
στη λειψυδρία, σκέφτηκα ότι για να πιω έξι λίτρα νερό θα 
έπρεπε να έχουν προηγηθεί στο τραπέζι δυο βάζα λάχανο 
τουρσί, τρεις πρέζες μπούκοβο, μαζί με λακέρδα, ή να με 
βρουν ναυαγισμένο σε βραχονησίδα παρέα με αγριοκά-
τσικα που αρμυρίζονται. Αντί να βλαστημίσω, προτίμησα  
να την αποχαιρετήσω σερβίροντας ένα προσποιητό χαμό-
γελο απόγνωσης... 

Η, απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, υποψήφια σωτήρας μου, 
συνεπέστατη μου έστειλε πράγματι στο mail ένα πρό-
γραμμα διατροφής που εγγυόταν αποτελέσματα εφόσον 
το ακολουθούσα με την ευλάβεια αγιορείτη μοναχού. Αν 
και, το γάλα καρύδας, η σαλάτα κινόα, τα καρύδια Βραζι-
λίας, το αβοκάντο Μεξικού μου θύμιζαν περισσότερο γιά-
πη χαρτογιακά της Παγκόσμιας Τράπεζας, είπα να φανώ 

καλό μαθητούδι, τι διάολο, μια χαρά πειθαρχία μάθαμε 
στο στρατό, μέχρι και μπριζόλα Αργεντινής με σφραγίδα 
του 78’ έχουμε φάει, μάλλον από την ίδια που δοκίμασε 
νωπή τότε ο Πασαρέλα, ο κινόας θα μας χαλάσει; 

Η πρώτη ημέρα κύλησε δύσκολα με τους εφιάλτες 
της στέρησης να με καταδιώκουν σαν ερινύες. Βράχος 
θέλησης όμως, κατάπινα τις ριζογκοφρέτες χωρίς να τις 
καλομασάω, μου θύμιζαν τα μαξιλαράκια από φελιζόλ 
που αγοράζαμε στα γήπεδα στη δεκαετία του 80, αλλά 
κομμάτια να γίνει, τα παπάριαζα με λίγο νεράκι, κατέβαι-
ναν στον οισοφάγο με το στανιό. Το γάλα καρύδας πήγα 
να το μπερδέψω με ένα χαρμάνι βελούδινου αρωματικού 
καφέ φίλτρου με γεύση από φουντούκι αγορασμένο απ’  
του Λουμίδη, αλλά αποδείχθηκε καταστροφική επιλογή, 
έμοιαζε με σιρόπι κατά του βήχα. Ήλπιζα ότι οι παραι-
σθήσεις θα μου επέτρεπαν να παραλληλίσω τον κινόα 
και την βρώμη με τα «βρόμικα» πολυαγαπημένα κρε-
ατοσφαιρίδια της παραλιακής καντίνας. Φευ... Όσο κι αν 
ανέσυρα από το Youtube την γατίσια Γκρέις Σλικ και το 
ψυχεδελικό «white rabbit», η εποχή του Woodstock ήταν 
ανεπιθύμητη εν μέσω ηλιόσπορων, αχλαδιών και κεφίρ... 

Μετά από μία εβδομάδα αδυσώπητης επιμονής στον 
στόχο της αποτοξίνωσης, επισκέφτηκα πάλι την ... ψυ-
χοκόρη της Victoria Secret για να με εξετάσει. Πήρε ένα 
δερματοπτυχόμετρο (κάτι σαν δαγκάνα που σε μετρά 
τους πόντους από το σκεμπεδάκι) και σχεδόν θριαμβολο-

γώντας γυρνά και μου λέει: «Συγχαρητήρια! Χάσατε τέσ-
σερις πόντους κι ενάμισι κιλό!». Χαμογέλασα, πονεμένα 
ίσα για να μην της ξενερώσω τον ενθουσιασμό και την 
έκσταση με την οποία μου ανακοίνωνε το αποτέλεσμα δί-
κην απονομής χρυσού μεταλλίου σε μαραθώνιο. «Νερό 
μόνο μην ξεχάσετε να πίνετε και καθόλου αλκοόλ» μου 
επανέλαβε σαν ρεφρέν τελιού από σκυλάδικο της εθνι-
κής. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα αναπολώντας ένα 
εικοσάρι Chivas που ήταν ενταφιασμένο στο μπαρ της 
τηλεόρασης πρόθυμο να ακούσει τη μίρλα μου, ένα Blue 
Tanqueray συνοδοιπόρο στις αστροφεγγιές του Ιούνη και 
μια Patron Anejo στο ψυγείο, κολλητή φιλενάδα για πα-
ρηγόρια. Αναρωτήθηκα αν άξιζε το κόστος ευκαιρίας για 
την επαναφορά στα ανθρώπινα κιλά μου, κοιτάζοντας το 
ημερολόγιο σαν βραχνά για την 50άρα χρόνων που πλη-
σίαζε. Τελικώς, με μπόλικη δόση ενοχής αλλά και περίσ-
σειας αποφασιστικότητας συνάμα, γύρισα στη ... μικρα-
νηψιά  της Κομανέντσι: «Κούκλα μου, το πρόγραμμά σου 
είναι τέλειο... Θα σε συστήσω σε όλους τους φίλους και 
γνωστούς! Εμείς όμως θα αργήσουμε να τα ξαναπούμε... 
Χάρηκα πολύ!»

Κίνησα προς την καντίνα της παραλιακής για ένα 
«βρόμικο». Εκείνη η νύχτα θα ήταν μεγάλη... Ο Chivas, 
o Blue T. και η Patron με περίμεναν εδώ και καιρό για ... 
αμαρτίες. Με, ή χωρίς τα κιλά του προξενιού...
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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 Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
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
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
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
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
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 Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291

Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
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



To 2007, µε µία 10ετή εµπειρία στο χώρο της κοµµωτικής, 
ο hairexpert και προσωπολόγος Αντώνης Τσιλιµπόνης 
αποφισίζει να δηµιουργήσει το Famous Hair Style by Nino. 
Με όραµα να αναδείξει τη µοναδικότητα κάθε γυναίκας, 
θέτει τις βάσεις µίας νέας προσέγγισης της τέχνης του, 
δίνοντας έµφαση στην ανάδειξη της οµορφιάς µε γνώµονα 
την ανθρωποκεντρική του φιλοσοφία.

Το 2010 προστέθηκε στην οµάδα του Famous ο 
Παναγώτης Hafaga -makeup artist - όπου έδωσε µία νέα 
πνοή στην αρχική ιδέα, καθώς εισήγαγε στις υπηρεσίες του 
κοµµωτηρίου το επαγγελµατικό make up. Με τις 
πολύτιµες γνώσεις του ως interior designer ανέδειξε τον 
χώρο σε ενα σύγχρονο beauty studio, καθιστώντας τον ως 
πολύτιµο συνεργάτη και αναπόσπαστο κοµµάτι της οµάδας 
Famous.

Η πορεία συνεχίζεται µε αµέτρητα Editorials κι επιδείξεις 
µόδας, φωτογραφίσεις, επιτυχηµένα concept γάµων µε 
bridal hairstyling και makeup όπου η εµπιστοσύνη του 
κόσµου ωθεί την oικογένεια του Famous να µετονοµαστεί 
πλέον σε Famous Hair & Beauty βρίσκοντας το νέο της 
χώρο, το 2014, στην Γερµανού Καραβαγγέλη 13 στον 
Εύοσµο.

Ένα χρόνο αργότερα, το success story του πετυχηµένου 
διδύµου συνεχίζεται µε την άφιξη της ∆ήµητρας 
Γκαγκαλούδη - nail expert - η οποία αναλαµβάνει µε την 
πολυετή της εµπειρία να παγειώσει τη θέση της 
απογειώνοντας τις υπηρεσίες περιποίησης άκρων, 
σώµατος και προσώπου. Με όπλα της το ταλέντο και την 
προσωπικότητα της η ∆ήµητρα ολοκληρώνει το team των 
Leader του Famous Hair & Beauty.

Πλέον το Famous συνεχίζει την πορεία του, όχι µονο 
καλύπτωντας άρτια τις ανάγκες κάθε ατόµου, αλλά 
προσωποποιώντας τις λύσεις µε τις εξειδικευµένες 
γνώσεις των επαγγελµατιών της οµορφιάς, σφραγίζοντας 
έτσι την µακροχρόνια επιτυχηµένη πορεία του.

Φτάνοντας στο σήµερα, σε µία εποχή που επιτάσσει 
αξιοπιστία και αυθεντικότητα, η οµάδα του Famous Hair & 
Beauty δηµιουργεί έναν δεύτερο, καινούριο χώρο στην 
καρδιά της Θεσσαλονίκης, µε στόχο να παρουσιάσει το 
µυστικό της επιτυχίας της. Σε συνεργασία µε την εταιρία 
Goldwell - ως Brand Ambassadors - η επιτυχία είναι 
δεδοµένη καθώς η ποιότητα της Γερµανικής εταιρίας είναι 
αναγνωρισµένη παγκοσµίως. Εξάλλου, αυτή είναι η ουσία 
της Goldwell – ένα brand που έχει αλλάξει και 
καθοδηγείται από µια οµάδα παθιασµένων κοµµωτών από 
όλο τον κόσµο. H οµορφιά είναι πλέον προσωποποιηµένη 
καθώς έµπειροι τεχνήτες αναλαµβάνουν την κάλυψη των 
αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου.

Στην καρδιά του κέντρου, στην Παλαιών Πατρών Γερµανού 
8, η πιο Famous οµάδα της πόλης ήρθε για να ανατρέψει 
τα δεδοµένα της οµορφιάς...

Join us,
‘cause You Are Famous

Παλαιών Πατρών Γερµανού 8. Τηλ.: +30 2310 220588 και 6986818020

Famous Hair & Beauty

famous_hair_and_beauty

Hairdresser
Hairstyling
Extensions
Nail artist
Face & Body Spa
Solarium
Massage
Accessories

ΤΩΡΑ ΚΑΙ DOWNTOWN


