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Σελ.  Σελ.  8-9 8-9 

Ομάδα δέκα επιστημόνων με επικεφαλής τον πρύτανη Ν. Παπαϊωάννου 
ανακάλυψε πρωτοποριακή μέθοδο ανίχνευσης από τα λύματα που αλλάζει τα 
δεδομένα στη λήψη αποφάσεων για τον κορωνοϊό.

Παγκόσμια 
καινοτομία
του ΑΠΘ για 
τον Covid-19

1918.07.2020

Η Karfitsa επέλεξε και σας παρουσιάζει επιχειρήσεις που βρίσκονται στην οδό Ερμού, στη Θεσσαλονίκη.

streets_of_skg

AGORA
ELITE Ταρακτσόγλου

GATTA

Cbdoil shopSHOBI

Aνθοπωλείο GA

Κάθε εβδομάδα η Karfitsa σας παρουσιάζει 
το επιχειρείν της Θεσσαλονίκης. Μαγαζιά και 
επιχειρήσεις της πόλης, διαχρονικά με ιστορία και 
new entries που ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες τους.

Ένα κατάστημα με μεγάλη 
πορεία στον χώρο της 
υπόδησης, συγκεκριμένα 45 
ολόκληρα χρονιά είναι το 
ELITE Ταρακτσόγλου, που 
βρίσκεται επί της Ερμού, στη 
Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα 
άνοιξε το 1975. Διαθέτει 
ανατομικά δερμάτινα για όλα 
τα γούστα και όλες τις ηλικίες.
Info: Ερμού 31, 
τηλ 231 022 8496 
Fb: elite taraktsoglou

Το κατάστημα GATTA είναι αυτό 
που ψάχνεις αν θες να βρεις 
ποιοτικά, όμορφα και σε πολύ 
καλές τιμές εσώρουχα, νυχτικά, 
σετ για νεόνυμφες. Το κατάστημα 
λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια 
και διαθέτει ποιοτικά και επώνυμα 
προϊόντα, με μεγάλη γκάμα και 
τιμές για όλα τα βαλάντια.
Info: Ερμού 69, τηλ 2310 281 114
Fb: Gatta-Εσώρουχα-Πυτζάμες

Cbdoil shop: η πρώτη επιλογή στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης για βιολογικά προϊόντα 

κάνναβης. Στο cbdoilshop θα βρεις μια 
τεράστια γκάμα από λάδια CBD, καλλυντικά , 

ανθούς κάνναβης μέχρι και βρώσιμα προϊόντα. 
Η λύση είναι στη φύση και το Cbdoilshop 

στην Ερμού σε περιμένει να ανακαλύψεις τις 
ευεργετικές ιδιότητες του φυτού της κάνναβης!

Info: Ερμού 71-73, τηλ  231 026 6777
Inta: natural_care.gr

Μια αρωματερί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα σε συνεπάρει με τις 
μυρωδιές και τα αρώματα της. Το SHOBI διαθέτει αρώματα γυναικεία και 
αντρικά με πάνω από 1.000 αρώματα, που έρχονται από το εξωτερικό. 
Εκεί θα βρεις εκλεπτυσμένα αρώματα που δύσκολα θα βρεις στην Ελλάδα, 
σε πολύ καλές τιμές. Επίσης, .στο κατάστημα θα βρείτε και μια σειρά 
περιποίησης για το σώμα και το πρόσωπο, όπως κρέμες, body butter, body 
lotion, body shower, aftershave αρωματισμένα με το άρωμα επιλογής σας.

info: Ερμού 65, τηλ 231 025 3696, www.leparfum.com.gr/
Insta: shobi_perfumery

Το ανθοπωλείο GA πρωτοπορεί, γνωρίζοντας στην πόλη το νέο στυλ 
μπουκέτων, τα διαρκώς αυξανόμενα σε δημοφιλία, Korean bouquets. 

Τα πασίγνωστα ανθοδετημένα μπουκέτα που έχουν κατακτήσει την 
Ευρώπη, τώρα έρχονται και στην Ελάδα.

Forever roses: Πρόκειται για τα λεγόμενα Αθάνατα Ρόδα...αψεγάδιαστα 
τριαντάφυλλα, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, τοποθετημένα σε 

εντυπωσιακές καμπάνες (γυάλες) διαφόρων διαστάσεων. Πολυτελής 
εμφάνιση (Luxurious looks), Συνθέσεις λουλουδιών (Flower 

Arrangements), Florists with attitude craft fresh flower arrangements!
Η τέχνη της ανθοδεσίας στο απόγειο της! Εντυπωσιακά δεσίματα 
ολόφρεσκων λουλουδιών σε γυάλες, κασπώ ή σφουγγάρι πάντα 

περιστοιχισμένα από εξαίρετα διακοσμητικά στοιχεία, ολοκληρώνοντας 
με φαντασία την ανθοσύνθεση.

Επιμέλεια: Κατερίνα Χαρκιολάκη  
(contact: katerina_harkiolaki, 
email: harkiolakiaikaterini@gmail.com)

iRepair
Η iRepair είναι η κορυφαία τεχνολογική εταιρεία επισκευών στην 

Ελλάδα με καταστήματα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ένα εξ αυτών 
βρίσκεται στην Ερμού. Προτεραιότητα έχουν να προσφέρουν στους 

πελάτες υπηρεσίες επισκευών με τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ποιότητας και επαγγελματισμού. Οι υπάλληλοι τους, από την 
εξυπηρέτηση πελατών έως τους τεχνικούς, είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλα 
τα στάδια της επισκευής, προσφέροντας σας μια μοναδική εμπειρία 

εξυπηρέτησης.
Info: Ερμού 59, 2310 222806, 

Fb insta: irepair thessaloniki - info@irepair.gr

ΤΗΣ
ΕΡΜΟΥ

Άρωμα Κρήτης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
Το Λογάρι Γεύσεων, ένα εξαιρετικό κρητικό καφεζαχαροπλα-

στείο, άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του και σας περιμένει να δοκιμά-
σετε ιδιαίτερα εδέσματα και γλυκά με άρωμα Κρήτης. 

Το Λογάρι Γεύσεων, διαθέτει εργαστήριο στο εσωτερικό του 
καταστήματος σερβίροντας απευθείας τα εδέσματα μετά την παρα-
σκευή τους, η οποία γίνεται πάντα από ντόπια παραδοσιακά αγνά 
υλικά.

Στο Λογάρι γεύσεων πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε: τα πα-
ραδοσιακά κρητικά καλτσούνια, παξιμαδάκια με ξηρούς καρπούς  

και σταφίδες και το ξεχωριστό τους ρυζόγαλο σε 2 γεύσεις κλασικό 
και σοκολατένιο. 

Το απόλυτο γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τα γαλακτο-
κουπάκια με τραγανό φύλλο κρούστας και μελωμένους  ξηρούς 
καρπούς απο σιρόπι με θυμαρίσιο μέλι και γέμιση της στιγμής με 
δροσερή κρέμα πατισερί, ξηρούς καρπούς και δυόσμο για έκρηξη 
γεύσης!

Τέλος, μπορείτε να αγοράσετε κρητικά προϊόντα από ντόπιους 
παραγωγούς της Κρήτης όπως μέλι, ρακόμελο, τυρί, παξιμάδι κ.α.! 

Info:Ερμού 17, 2310 230083  - Fb: Λογάρι Γεύσεων  - Instagram: logarigefseon
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Αφιέρωμα στην 
αγορά της Ερμού 

Ο Α. Τσίπρας 
ή είναι ανεπαρκής 
ή τους καλύπτει

Εικόνες 
εγκατάλειψης 
στα θέρετρα

Περνούν τις 
άδειές τους 
συνδράμοντας στη 
Χαλκιδική!

Ετοίμαζαν να 
γεμίσουν την 
αγορά με πλαστά 
εκατοδόλαρα 
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Όταν αυτή η χώρα 
πείστηκε από… 

τους συμμάχους 
να δώσει το όνομα 

της Μακεδονίας 
στα «ανύπαρκτα» 
Σκόπια, πίστευε 
κανείς εχέφρων 
άνθρωπος ότι

ο Ερντογάν θα μας 
έπαιρνε στα σοβαρά;
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IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό;

Δυστυχώς, τα όσα συμβαίνουν όλον αυτόν τον καιρό δεν λένε να μας βάλουν μυαλό. Να μάθου-
με, δηλαδή, ότι προέχει το «εμείς» του «εγώ» (σε όλα τα επίπεδα) και πως, όταν ο «εχθρός» είναι 
όχι απλώς προ των πυλών, αλλά έχει σπάσει και την πόρτα και ετοιμάζεται να εισβάλει και πάλι, δεν 
γίνεται να αναλωνόμαστε σε εσωκομματικούς καβγάδες!

Ο εθνικός μας ποιητής εγκαίρως μας είχε προειδοποιήσει πως σαν μισούμαστε μεταξύ μας, δεν 
μας πρέπει λευτεριά, αλλά εμείς εκεί. Στο… σαράκι του διχασμού εμμονικά και ας το έχουμε πλη-
ρώσει ακριβά. 

Λες και αρνούμαστε να διδαχτούμε από τα λάθη μας, που μας έχουν στοιχίσει τον ακρωτηριασμό 
της πατρίδας μας, και συνεχίζουμε, εκεί, να τρωγόμαστε. 

Ιούλιο έγινε από τους ευκολόπιστους της Αθήνας το πραξικόπημα ενάντια στον Μακάριο. Όπως 
και τότε, έτσι και τώρα οι… σύμμαχοι μας καθησύχαζαν, λέγοντας στους συνταγματάρχες «προχω-
ρήστε και θα ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα». Τσιμπήσαμε και λίγες μέρες αργότερα το φίδι που 
λεγόταν Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο -και πάλι Ιούλιο- με τα γνωστά αποτελέσματα.

Εμείς από εδώ από αυτήν τη στήλη σάς είχαμε γράψει εγκαίρως πως ούτε ο Ερντογάν παίζει ούτε 
και οι σύμμαχοί μας, Αμερικανοί και Γερμανοί, σκοπεύουν να βάλουν φρένο στις προκλήσεις του. Γι’ 
αυτούς το χρήμα και οι μπίζνες είναι πιο ισχυρό κίνητρο. Χτυπούσαμε το καμπανάκι ότι η μόνη λύση 
είναι να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας, αλλά κανείς δεν θέλει να ακούει τον… ταχυδρόμο, όταν του 
στέλνει δυσάρεστο μήνυμα. Τελικά, ο Χρήστος Σαρτζετάκης σωστά έλεγε ότι είμαστε έθνος ανάδελ-
φον, αλλά εμείς μέσα στον κοσμοπολιτισμό μας δεν θέλαμε να ακούσουμε κάτι.

Εδώ γράφαμε ότι ο Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει την Αγία Σοφία ως διαπραγματευτικό χαρτί για 
να μας οδηγήσει σε διάλογο -όπως και έγινε-, αλλά κάποιοι ήθελαν να πιστεύουν ότι… το χριστια-
νικό τόξο θα μας σώσει.

Δεν ήθελαν να ακούσουν τα καμπανάκια, παρόλο που ηχούσαν, όπως την εποχή που έπεφτε η 
Βασιλεύουσα και αυτή μετά το πέρασμα των Φράγκων, οι οποίοι προετοίμασαν… την παράδοση στον 
Μωάμεθ.

Η ιστορία μας βρίθει παραδειγμάτων, αλλά εμείς εκεί! Κλείνοντας τα μάτια, πιστεύαμε ότι το 
πρόβλημα δεν υπάρχει.

Ακόμη και τώρα! Που έχουμε απέναντί μας έναν Ερντογάν ο οποίος όχι μόνο δεν είναι αξιόπι-
στος, αλλά λειτουργεί εμμονικά σε βάρος της Ελλάδας. Τη θεωρεί πλέον… του χεριού του, με βάση 
όσα έγιναν και επί προηγούμενης κυβέρνησης. Όταν αυτή η χώρα πείστηκε από… τους συμμάχους 
να δώσει το όνομα της Μακεδονίας στα «ανύπαρκτα» Σκόπια, πίστευε κανείς εχέφρων άνθρωπος ότι 
ο Ερντογάν θα μας έπαιρνε στα σοβαρά;

Όσο για τους φίλους και τους συμμάχους μας, θα συνεχίσουν να λυπούνται. Όπως… λυπήθηκαν 
όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, όπως λυπήθηκαν όταν οι Τούρκοι έκαναν εισβολή, όπως λυπού-
νται σήμερα για την Αγία Σοφία. Όπως θα λυπούνται αύριο για κανένα νησί μας!

Και όλοι μαζί θα καταδικάζουμε την Τουρκία σε έναν χαρτοπόλεμο δηλώσεων, που δεν παράγει 
κανένα αποτέλεσμα. 

Εμείς, όμως, δεν έχουμε καμία πολυτέλεια να λυπόμαστε. Απλώς πρέπει να ξυπνήσουμε, να 
συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε και να ενωθούμε.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



Η Alpha Bank, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, αποφάσισε να προβεί στη δωρεά 
ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση των Μονάδων υγείας σε 8 ελληνικά νησιά, μέσω του Προγράμματος
«Μαζί, με στόχο την υγεία». Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ».
Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νησιά, προσφέροντας ιατρικά 
μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικό υλικό στα τοπικά ιατρεία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και το αίσθημα ασφαλείας των 
κατοίκων, όσον αφορά σε θέματα υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

Το Πρόγραμμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα νησιά:
2014: Kάσος, Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος.
2015: Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Λέρος, Πάτμος, Σύμη, Χάλκη.
2016: Άνδρος, Θάσος, Ικαρία, Κύθνος, Σάμος, Τήνος, Φολέγανδρος, Φούρνοι.
2017: Αμοργός, Ανάφη, Ίος, Κέα, Λέσβος, Μήλος, Νάξος, Σέριφος, Σίφνος, Σκιάθος, Σύρος, Σχοινούσα.
2018: Αντίπαρος, Δονούσα, Θύμαινα, Καστελλόριζο, Λήμνος, Πάρος, Ρόδος, Σαμοθράκη, Σκύρος, Χίος.
2019: Άγ. Ευστράτιος, Άγ. Νικόλαος Κρήτης, Αλόννησος, Θηρασιά, Κίμωλος, Κύθηρα, Πόρος, Ύδρα, Ψαρά.

Μαζί, με στόχο την υγεία.

ΣΙΚΙΝΟΣ

ΓΑΥΔΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

ΧΑΝΙΑ
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Διασώστες περνούν τις άδειές τους 
συνδράμοντας με προσωπικό τη Χαλκιδική

Σε οριακό σημείο 
το ΕΚΑΒ Νομού Θεσσαλονίκης

Σε οριακό σημείο βρίσκεται το Εθνικό Κέ-
ντρο Άμεσης Βοήθειας το γνωστό ΕΚΑΒ  Νομού 
Θεσσαλονίκης και γενικότερα η κατάσταση 
στην Κεντρική Μακεδονία χρίζει άμεσης ενί-
σχυσης από το κράτος. Η έλλειψη προσω-
πικού και ασθενοφόρων σε συνδυασμό με 
την φετινή υγειονομική κρίση της πανδημίας 
του κορωνοϊού έχουν τεστάρει για τα καλά 
τις αντοχές των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, των 
οχημάτων που χρησιμοποιούν και γενικότε-
ρα όλης της δομής. Εάν σε όλα τα παραπάνω 
προστεθεί πως διανύουμε και θερινή περίοδο, 
με την Θεσσαλονίκη να πρέπει να συνδράμει 
και στην Χαλκιδική που υπερπολλαπλασιάζε-
ται ο πληθυσμός, εύκολα καταλαβαίνει κανείς 
πως τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκο-
λα όταν μάλιστα διακυβεύονται ανθρώπινες 
ζωές.

Ελλείψεις  προσωπικού και δυσκολίες
Αυτή τη στιγμή το ΕΚΑΒ Νομού Θεσσαλονί-

κης λειτουργεί με 186 άτομα προσωπικό, ενώ 
για την εύρυθμη λειτουργία του θα έπρεπε 
να υπάρχουν τουλάχιστον 300 εργαζόμενοι. 
Όπως δήλωσε στην karfitsa ο πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Νομού Θεσσα-
λονίκης Πρόδρομος Δεβέλογλου «από πλευ-
ράς προσωπικού υπάρχει δυσκολία, περιμέ-
ναμε με την προκήρυξη για επικουρικούς που 
είχε κλείσει από Μάρτιο να βελτιωθεί η κατά-
σταση, αλλά δεν πήραν πολλά άτομα και δεν 
καλύφθηκαν οι θέσεις. Υπάρχει δυσκολία στο 
προσωπικό και λόγο κορωνοϊού».  Το γεγονός 
ότι το προσωπικό δεν επαρκεί έχει οδηγήσει 
στο γεγονός να έχουν συγκεντρωθεί  30 με 
40 χρωστούμενα ρεπό σε εργαζόμενους και 
άδειες από το 2019.

Στην εβδομάδα που πέρασε έκλεισε η 
πλατφόρμα αιτήσεων και αναμένονται έως 
τέλη Αυγούστου 35 προσλήψεις ατόμων μόνο 
για την Θεσσαλονίκη, εάν γίνει αυτό όπως πε-
ριγράφει ο κ. Δεβέλογλου τότε η κατάσταση 
κάπως θα ομαλυνθεί εάν δεν γίνουν αυτές οι 
προσλήψεις τότε οι δυσκολίες θα συνεχιστούν 
και για τους διασώστες και για τους ασθενής. 
Ωστόσο και στην καλή περίπτωση που πραγ-
ματοποιηθούν οι 35 προσλήψεις, αυτή η θετι-
κή σχετικά κατάσταση θα διαρκέσει μέχρι τέλη 

του 2021 που συνταξιοδοτούνται 28 άτομα.
Ο αριθμός και η κατάσταση 
των ασθενοφόρων
Η όσο δυνατόν επαρκέστερη και καλύτερη 

κάλυψη από το ΕΚΑΒ, εκτός από τον αριθμό 
προσωπικού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και 
με τον αριθμό και την κατάσταση των ασθενο-
φόρων. Η Θεσσαλονίκη, ολόκληρος ο νομός 
όχι μόνο η αστική περιοχή, όπως τονίζει ο κύ-
ριος Δεβέλογλου που γνωρίζει πολύ καλά  τις 
ανάγκες, χρειάζεται 30 ασθενοφόρα οχήματα 
για να καλυφθεί αξιοπρεπώς. Αυτή τη στιγμή 
στους δρόμους σε ημερήσια βάση βγαίνουν 
22. Με μια πρώτη ματιά κάποιος μπορεί να πει 
ότι 22 οχήματα από τα 30 που χρειάζονται δεν 
είναι και λίγα. Όντως με αυτά τα 22 ασθενοφό-
ρα ο Νομός Θεσσαλονίκης δεν αντιμετωπίζει 
μεγάλο πρόβλημα, όμως για να καταλάβει κά-
ποιος την δυναμική των οκτώ ασθενοφόρων 
που λείπουν, αρκεί να σκεφτεί πως ολόκληρη 
η Χαλκιδική καλύπτεται με τον ίδιο αριθμό. 
Όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων, 
εδώ και μια πενταετία και μέσα από δωρεές 
υπάρχουν στον στόλο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονί-
κης 14 καινούρια ασθενοφόρα εξοπλισμένα 
με σύγχρονα μηχανήματα. Οι άτυχοι είναι οι 
ασθενείς που μεταφέρονται με τα υπόλοιπα 
οχήματα και τα πληρώματα αυτών. Για τα πα-
λιά οχήματα αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στο 
πολύ καλό συνεργείο που έχει το ΕΚΑΒ Θεσ-
σαλονίκης οι εργαζόμενοι του οποίου κάνουν 
ότι περνάει κυριολεκτικά από το χέρι τους 
ώστε να παραμείνουν «μάχιμα» και να βρί-
σκονται στον δρόμο εξυπηρετώντας ασθενείς 
που έχουν ανάγκη.

Διασώστες περνούν την άδεια τους 
επανδρώνοντας την Χαλκιδική
Του θερινούς μήνες ο πληθυσμός της Χαλ-

κιδικής αυξάνεται ραγδαία, αποτέλεσμα να 
αυξάνονται και οι ανάγκες υγειονομικής κά-
λυψης. Όπως έχει αναφερθεί στην Χαλκιδική 
συνδράμει το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και τις ανά-
γκες διακομιδής καλύπτουν οκτώ ασθενοφό-
ρα τα οποία, οριακά μεν, αλλά και λόγω του 
μειωμένου τουριστικού ρεύματος φέτος ως 
αποτέλεσμα του κορωνοϊού, αρκούν. Ωστόσο, 
από πλευράς προσωπικού τα πράγματα είναι 
πολύ διαφορετικά και θα ήταν και εξαιρετικά 
δύσκολα, εάν 20 διασώστες από την Θεσσα-
λονίκη που βρίσκονται σε κανονική άδεια δεν 
αποφάσιζαν να βοηθήσουν την κατάσταση και 
αφού με πρωτοβουλία δημάρχων Χαλκιδικής 
βρέθηκαν καταλύματα για να φιλοξενηθούν, 
βρίσκονται στην περιοχή και προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους, εναλλασσόμενοι ανά εικοσα-
ήμερο. 

Ο παράγοντας κορωνοϊός 
και ο κίνδυνος ζωών
Όπως σε όλο το σύστημα υγείας ο κορω-

νοϊός δημιούργησε σοβαρά προβλήματα λει-
τουργίας και στο ΕΚΑΒ. Η πανδημία πρόσθεσε 
στις παραπάνω ελλείψεις και έκτακτες που 
απορρέουν από το γεγονός ότι κάθε ασθενο-
φόρο που μετέφερε κρούσμα, έστω και ύπο-
πτο έπρεπε να βγει εκτός υπηρεσίας ώστε να 
απολυμανθεί. Αποτέλεσμα, καθυστερήσεις 
στις διακομιδές ασθενών και άρα επιπλέον 
κίνδυνος απώλειας ζωής στα σοβαρά περιστα-
τικά και δυστυχώς πολλά από τα περιστατικά 
στα οποία ζητάτε η συνδρομή του ΕΚΑΒ είναι 
πολύ σοβαρά. Ωστόσο αυτό που πρέπει να επι-
σημανθεί είναι πως έχουν υποβληθεί σε τεστ 
για κορωνοϊό όλοι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ 
Νομού Θεσσαλονίκης και δεν έχει βρεθεί κα-
νένας θετικός στον ιό.

Το παράπονο των εργαζομένων 
του ΕΚΑΒ προς τον Κικίλια
Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ μας εξέφρασαν 

ένα κλαδικό παράπονο που έχουν από τον 
Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Όπως μας θύ-
μισαν έχει περάσει ένας χρόνος περίπου από 
την δέσμευση του Υπουργού πως θα δει δια-
φορετικά τις οικονομικές αποδοχές των δια-
σωστών, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει 
τίποτα.
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υπηρεσίες
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00

& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Ο κ. Ερντογάν, επιδιώκοντας προφανώς 
να συσπειρώσει οπαδούς στο εσωτερικό της 
χώρας του, προχώρησε σε μια ενέργεια η 
οποία προκαλεί οργή και θλίψη στους Έλλη-
νες και στους απανταχού Χριστιανούς, αλλά 
και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Η από-
φαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί, προσβάλει ένα μνημείο με οικουμενι-
κό χαρακτήρα, το οποίο ανήκει στην ανθρω-
πότητα και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομίας. Παραβιάζοντας 
τους όρους της Συνθήκης της UNESCO για 
την προστασία των μνημείων και περιο-
χών παγκόσμιας κληρονομιάς, δημιουργεί  
παγκόσμιο ζήτημα και απαιτεί, αντίστοιχα, 
αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα, τόσο σε 
πολιτικό και θεσμικό, όσο και σε επιχειρημα-
τικό επίπεδο. 

Ήδη, εκ μέρους της ελληνικής επιμελη-
τηριακής κοινότητας, έχει υπάρξει παρέμβα-
ση προς τη διοίκηση των Ευρωεπιμελητη-
ρίων, με το αίτημα να καταδειχθεί η σαφής 
αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη ενέργεια. 

Ειδικότερα, η διοίκηση των Ευρωεπιμελητη-
ρίων οφείλει να καλέσει την κυβέρνηση της 
Τουρκίας να αναθεωρήσει την απόφασή της 
και να σταματήσει κάθε ενέργεια μετατρο-
πής της Αγίας Σοφίας, από μουσείο σε τζαμί. 
Επίσης, οφείλει να ενημερώσει τη διοίκηση 
των Τουρκικών Επιμελητηρίων, των οποίων 
μάλιστα ο επικεφαλής, κ. Ριφάτ Χισαρτσικλί-
ογλου, είναι και αντιπρόεδρος των Ευρωε-
πιμελητηρίων ότι η ευρωπαϊκή επιμελητηρι-
ακή κοινότητα δεν προτίθεται να αποδεχθεί 
τέτοιες ενέργειες χωρίς κυρώσεις. Οι εκ-
πρόσωποι των ευρωπαίων επιχειρηματιών 
πρέπει να πρωτοστατήσουν με παρεμβάσεις 
τους προς τα ευρωπαϊκά όργανα, για τη 
λήψη αυστηρών μέτρων προς την Τουρκία, 
τα οποία μπορεί να φθάσουν ακόμη και στην 
επιβολή εμπάργκο. 

Είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη ενέρ-
γεια του Τούρκου Προέδρου δεν είναι ούτε 
η πρώτη, ούτε η τελευταία που στρέφεται 
κατά της Ευρώπης και της διεθνούς νομιμό-
τητας. Αποτελεί ακόμη κρίκο της αλυσίδας 

προκλητικών ενεργειών στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ προστίθεται και 
στις μεθοδεύσεις όσον αφορά το προσφυ-
γικό και μεταναστευτικό ζήτημα, με την ερ-
γαλειοποίηση χιλιάδων ανθρώπων για την 
εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων και 
τη δημιουργία κλίματος αποσταθεροποίη-
σης στην περιοχή. 

Η συμπεριφορά αυτή δεν μπορεί να μέ-
νει άλλο χωρίς απάντηση. Εδώ και καιρό, η 
ηγεσία της Τουρκίας με την ανοχή της διε-
θνούς κοινότητας, παραβιάζει συστηματικά 
κανόνες, συμφωνίες και δικαιώματα. Η πρό-
σφατη απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί, ωστόσο, ξεπερνά ακόμη και 
αυτά τα εσκαμμένα. Αποτελεί ύβρι, η οποία 
θα πρέπει επιτέλους να αφυπνίσει και να 
κινητοποιήσει τις ανάλογες αντιδράσεις, σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ως εδώ, 
λοιπόν

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

Ήδη, εκ μέρους της ελληνικής επιμελητηριακής κοινότητας, έχει υπάρξει παρέμβαση προς τη διοίκηση 
των Ευρωεπιμελητηρίων, με το αίτημα να καταδειχθεί η σαφής αντίθεσή τους στην προσβολή του Ερντογάν

opinionΩς εδώ!
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Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας στην karfitsa

Ο Α. Τσίπρας ή δεν κατάλαβε τι συνέβαινε και 
είναι ανεπαρκής ή ήξερε και τους καλύπτει

Για καραμπινάτο παραδικαστικό κύκλωμα, 
κάνει λόγο σε συνέντευξη του στην karfitsa ο 
βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, 
αναφερόμενος στις υποθέσεις Καλογρίτσα και 
Μιωνή που είδαν το φως της δημοσιότητας, 
τονίζοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας ή δεν κατά-
λαβε τι συνέβαινε με ανθρώπους του στενού 
του περιβάλλοντός του και είναι ανεπαρκής ή 
ήξερε και τους καλύπτει. Αναφερόμενος στο 
θέμα της Αγίας Σοφίας ο κ. Γκιουλέκας, δη-
λώνει πως ότι και να κάνει ο Ερντογάν, ήταν 
και θα παραμείνει στην συνείδηση όλου του 
κόσμου ως η του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία.

Κύριε Γκιουλέκα η μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί συνιστά πρόκληση τεραστί-
ου μεγέθους. Πως πρέπει να απαντήσουμε;  

Αυτή η απόφαση της Άγκυρας ήταν μία 
ευθεία προσβολή στην Χριστιανοσύνη, μία ευ-
θεία προσβολή στον Ελληνισμό αλλά και την 
παγκόσμια κοινότητα. Από την πρώτη στιγμή 
η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. 
Ανέλαβε μία σειρά πρωτοβουλιών για να ενη-
μερώσει την διεθνή κοινή γνώμη για την από-
φαση της Άγκυρας. Το θέμα τέθηκε από την 
πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, από τον Έλληνα ΥΠΕΞ στο Συμ-
βούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., από 
την Υπουργό Πoλιτισμού στην UNESCO. Και θα 
τεθεί και στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της 
Ε.Ε., όπως θα τεθεί και το θέμα ενός πακέτου 
αυστηρών κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Ό,τι 
και να κάνει ο Ερντογάν, όπως η Κωνσταντι-
νούπολη ήταν, είναι και θα είναι η έδρα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με την ίδια λογική 
και η Αγιά Σοφιά ήταν και θα παραμείνει στην 
συνείδηση όλου του κόσμου ως η του Χριστού 
Μεγάλη Εκκλησία, ένα μνημείο μοναδικό ανά 
τους αιώνες.

Έχουμε μια αισθητή αύξηση των κρου-
σμάτων κορωνοϊού, ειδικά των εισερχομέ-
νων. Μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε την 
πολιτική και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρ-
μόζουμε ως χώρα;

Η μάχη κατά του κορωνοϊού είναι μία πρω-
τόγνωρη κατάσταση. Γι’ αυτό και από την πρώ-
τη στιγμή τονίσαμε ότι η όλη διαδικασία είναι 
δυναμική και ότι όλα τα βήματα γίνονται με 
βάση τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και 

με διαρκή αξιολόγηση των επιδημιολογικών 
δεδομένων. Το άνοιγμα της χώρας μας στον 

τουρισμό έγινε με όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία και 
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την έως τώρα πολύ καλή πορεία της χώρας μας ενάντια 
στην πανδημία. Λάβαμε όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας 
των εργαζόμενων στον τουριστικό κλάδο, των κατοίκων 
στους τουριστικούς προορισμούς και, φυσικά, των επι-
σκεπτών μας. Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και, όπως 
βλέπετε, αναπροσαρμόζουμε έγκαιρα τις αποφάσεις μας 
ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των ειδικών. Το 
σίγουρο είναι ότι ο κορωνοϊός δεν έφυγε και οφείλουμε 
να εστιάζουμε την προσοχή μας όχι μόνο στα «εισαγό-
μενα κρούσματα», αλλά και στα επικίνδυνα φαινόμενα 
χαλάρωσης και εφησυχασμού που παρατηρούνται στο 
εσωτερικό.

Πως σχολιάζετε τις υποθέσεις Καλογρίτσα και 
Μιωνή στις οποίες εμπλέκεται το όνομα του κ. Νίκου 
Παππά; Πιστεύετε πως ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε τις 
κινήσεις του πρώην Υπουργού του; 

Όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι πρω-
τοφανή. Όλη αυτή η κατάσταση μυρίζει πολύ άσχημα. 
Αποκαλύπτεται ένα παρακράτος! Δείχνει τη νοοτροπία 
των τότε κυβερνώντων οι οποίοι έστησαν ένα καραμπι-
νάτο παραδικαστικό κύκλωμα. Από ένα σημείο και μετά 
δεν πρέπει να αναμειγνύεται ο πολιτικός κόσμος αλλά 
να αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη. Έως σήμερα πάντως ο 

Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πάρει θέση σε όλα αυτά. Εάν ο 
Α.Τσίπρας δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε με το πιο στενό 
περιβάλλον του, αυτό σημαίνει ή ότι είναι ανεπαρκής ο 
άνθρωπος που επί τεσσεράμισι χρόνια κρατούσε το τιμόνι 
της χώρας ή ότι το ήξερε και τους καλύπτει. Και πρέπει 
να αναλάβει την πολιτική ευθύνη! Λυπάμαι γιατί οι άν-
θρωποι αυτοί στα τεσσεράμισι χρόνια που κυβερνούσαν 
κρέμασαν στα μανταλάκια και διέσυραν δέκα πολιτικούς 
-μεταξύ των οποίων και δύο πρωθυπουργούς-, οι οποίοι 
αποδείχθηκε ότι δεν είναι αναμεμειγμένοι πουθενά και 
δεν είχαν το ελάχιστο πολιτικό κουράγιο να τους ζητή-
σουν μία συγγνώμη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε από 
μόνος του το θέμα του ανασχηματισμού κάνοντας λόγο 
για διορθωτικές κινήσεις. Εσείς, θεωρείτε πως υπάρχει 
λόγος ανασχηματισμού;

Η θετική εικόνα της Κυβέρνησης αποδεικνύεται 
από τις δεκάδες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, οι οποίες δείχνουν ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί και εγκρίνει την 
έως τώρα πορεία της Κυβέρνησης αλλά και τα μέτρα, τα 
οποία ελήφθησαν τόσο για την μάχη κατά της πανδημί-
ας όσο και τις ενέργειες για την αποσόβηση της κρίσης 
στον Έβρο. Πέραν τούτου,  ο εκάστοτε Πρωθυπουργός 
έχει το αποκλειστικό προνόμιο αλλά και την ευθύνη δι-

ορθωτικών κινήσεων, ανάλογα με το πώς κρίνει ο ίδιος 
τον κυβερνητικό βηματισμό. Εμείς, πάντως, ανεξαρτήτως 
σεναρίων ανασχηματισμού, μένουμε όλοι προσηλωμέ-
νοι, όπως έχει τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον 
σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Αυτό μας ενδιαφέρει 
και με αυτό το σχέδιο βαδίζουμε.

Η κυβέρνηση μετρά πλέον ένα χρόνο, στο «τιμόνι» 
της χώρας. Πιστεύετε ότι πετύχατε τους στόχους που 
είχατε θέσει; Η πανδημία άλλαξε τα σχέδια και το πρό-
γραμμα σας και σε πιο βαθμό; 

Όπως προείπα, η πιο ουσιαστική και αξιόπιστη αξιολό-
γηση έρχεται από την κοινωνία. Και, όμως, η Κυβέρνηση, 
δεν πανηγυρίζει για αυτή την θετική εικόνα. Ασφαλώς και 
πάρα πολλά πράγματα μεταβλήθηκαν, όμως το σχέδιό 
μας εξελίσσεται συνεχώς. Η πανδημία ήταν μία έκτακτη 
κατάσταση, η οποία έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο. Το πρόγραμμά μας, όμως, παρα-
μένει εν ισχύ, όπως ακριβώς υπήρχε. Πολλά από αυτά για 
τα οποία είχαμε δεσμευθεί εφαρμόστηκαν νωρίτερα, πριν 
από τα χρονοδιαγράμματα, και όλα όσα έχει υποσχεθεί ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό θα τηρηθούν. 
Ελπίζουμε μόνο να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε σε 
μία επώδυνη φάση με τον κορωνοϊό, η οποία θα έχει τρα-
γικά αποτελέσματα όχι στην οικονομία, αλλά κυρίως στις 
ζωές μας.

συνέντευξη
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Πρωτοποριακή μέθοδος ανίχνευσης από ομάδα δέκα επιστημόνων του 
ΑΠΘ με επικεφαλής τον πρύτανη Ν. Παπαϊωάννου αλλάζει τα δεδομένα 

στην πρόληψη για τον Covid-19. 

Θ. Καραπάντσιος: Τα λύματα οδηγούν 
σε αποφάσεις για τον κορωνοϊό

Το πρόγραμμα επιδημιολογίας λυμάτων 
που ανέπτυξε διεπιστημονική ομάδα επτά 
τμημάτων του ΑΠΘ σε συνεργασία με την 
ΕΥΑΘ αποτελεί έναν αξιόπιστο οδηγό για την 
λήψη αποφάσεων για τοπικά lockdown και 
στοχευμένους μοριακούς ελέγχους σε τμή-
ματα του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης. Η επέκταση του σε άλλα ση-
μεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
θα βοηθήσει την ανίχνευση του ιού ακόμη και 
σε ασυμπτωματικούς φορείς. Την λειτουργία 
και την αποτελεσματικότητα του περίπλοκου 
αυτού επιστημονικού μοντέλου περιγράφει 
στην karfitsa  ο Θοδωρής Καραπάντσιος Διευ-
θυντής Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλο-
ντικής Τεχνολογίας, τμήμα Χημείας ΑΠΘ.

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα 
παρακολούθησης του κορωνοϊού 
στα αστικά λύματα;
Το πρόγραμμα βασίζεται στη δυνατότητα 

που υπαρχει με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα να 
ανιχνεύεται με μεγάλη ευαισθησία η παρουσία 
του γωνιώματος του ίου (αντίγραφα RNA) σε 
θραύσματα του ίου. Με αλλα λογια δεν χρει-
άζεται ο ιός να είναι άθικτος και ενεργός για 
να ανιχνευτεί. Το πρόβλημα όμως ξεκινά από 
αυτό το σημείο και έπειτα διότι τα θραύσμα-
τα αυτά έχουν διαστάσεις της τάξης των 100 
νανομέτρων και επιπρόσθετα παρουσιάζουν 
υψηλή επιφανειακή δραστικότητα (σημαντι-
κό για τη μετάδοση του ίου) . Εξαιτίας αυτών 
των δυο χαρακτηριστικών τα θραύσματα του 
ίου έχουν μεγάλη ικανότητα διείσδυσης και 
προσρόφησης στα πορώδη  στερεά σωματίδια 
(κόπρανα, φερτές ύλες κλπ) που βρίσκονται 
διεσπαρμένα σε μεγάλη αφθονία στα λύματα. 
Ετσι χρειάζεται να γίνεται καταρχήν εξορθολο-
γισμός των μετρήσεων της συγκέντρωσης του 
ίου με βάση την παροχή και το φορτίο στερε-
ών υλικών των λυμάτων τα όποια εμφανίζουν 
κατά καιρούς έντονη μεταβλητότητα. Και λέω 
καταρχήν γιατί τα πράγματα είναι ακόμη πιο 
περίπλοκα αν αναλογιστεί κάνεις ότι τα λύμα-
τα επιπλέον παρουσιάζουν μεταβλητότητα ως 
προς το περιεχόμενο οργανικό φορτίο, δηλα-
δή ενώσεις που άλλες από αυτές λειτουργούν 

ανταγωνιστικά και άλλες συνεργατικά με τα 
θραύσματα του ίου ως προς τη διεκδίκηση 
θέσεων προσρόφησης πάνω στα στερεά. Επι-
πλέον, η ομάδα μας έχει αποκτήσει τεχνογνω-
σία σε τέτοιου είδους περιβαλλοντικές παρε-
μποδίσεις από τον συντονισμό ενός μεγάλου 
έργου παρακολούθησης της ποιότητας του 
ποσίμου νερού και των υγρών απόβλητων στο 
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που βρίσκεται σε 
τροχιά γύρω από τη γη.

Η καινοτομία της ομάδας του ΑΠΘ – έχου-
με υποβάλει προς δημοσίευση σχετικό αρθρο 
σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή επιστημονι-
κά περιοδικά του χώρου- είναι ότι έχει φτιάξει 
ένα περίπλοκο φυσικοχημικό μοντέλο που 

περιλαμβάνει όλες αυτές τις παραμέτρους 
και εξορθολογίζει τις μετρήσεις της συγκέ-
ντρωσης του ίου κάνοντας τες πραγματικά 
αξιόπιστες για συγκρίσεις από μερα σε μέρα 
και επομένως για αξιολόγηση της διασποράς 
του ίου στον πληθυσμό. Κάτι ανάλογο δεν έχει 
γίνει μέχρι τώρα από καμιά άλλη επιστημονι-
κή ομάδα στον κόσμο που ασχολείται με με-
τρήσεις του ιού στα λύματα. Δεν είναι τυχαίο 
ότι μας έχουν στείλει μετρήσεις τους γνώστες 
ομάδες από Γάλλια, Ολλανδία και Αμερική για 
να τις εξορθολογήσουμε με το μοντέλο μας.

Πως χρηματοδοτείται αυτή η έρευνα; Το 
ΑΠΘ έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά στην 
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επείγουσα περίσταση και στήριξε μέχρι τώρα την έρευ-
να έρευνα με ίδιους πόρους. Ο εξοπλισμός και η τεχνο-
γνωσία υπαρχει στο ΑΠΘ. Αυτό που έκανε επιπρόσθετα 
η ομάδα του ΑΠΘ, με τον  συντονισμό του Πρύτανη κου 
Ν. Παπαϊωάννου, είναι ότι προσέφερε σε άμεση και απο-
κλειστική χρήση αυτόν τον εξοπλισμό, προμηθεύτηκε τα 
απαραίτητα βιολογικά και χημικά αναλώσιμα και διέθε-
σε τον χρόνο από ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων 
ερευνητών και επιστημόνων για τις αναλύσεις, την επε-
ξεργασία των μετρήσεων και τις υπολογιστικές δοκιμές 
με το φυσικοχημικό μοντέλο. Η όλη προσπάθεια στη-
ρίχτηκε  στην σημαντική συμμέτοχη και πρόσφορα της 
ΕΥΑΘ, η όποια προσέφερε τα δείγματα των λυμάτων από 
την είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
στη Σίνδο και διέθεσε επιστημονικό προσωπικό  για την 
καταγραφή της παροχής καθώς και βασικών ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των λυμάτων.

Στην κοινή συνεντευξη τύπου την Πεμπτη 16/7 του 
Περιφερειάρχη ΚΜ κου Α. Τζιτζικώστα, του Πρύτανη του 
ΑΠΘ κου Ν. Παπαϊωάννου και του Προέδρου της ΕΥΑΘ 
κου Α. Παπαδόπουλου διατυπώθηκε η πρόθεση από 
πλευράς Περιφέρειας ΚΜ να στηριχτεί αμεσα οικονομικά 
η προσπαθεια του ΑΠΘ για επέκταση των μετρήσεων σε 
διάφορα σημεια του αποχετευτικού δικτύου της Θεσσα-
λονίκης, με τη συνδρομή και παλι της ΕΥΑΘ, αλλα και να 
επεκταθούν οι μετρήσεις σε άλλες περιοχές της περιφέ-

ρειας ΚΜ με προτεραιότητα περιοχές τουριστικού ενδια-
φέροντος και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Σε ποιες περιοχές κάνετε μετρήσεις;  Μέχρι σήμερα 
οι μετρήσεις γίνονταν 3 φορές την εβδομάδα αποκλειστι-
κά στα λύματα που εισέρχονται από τον κεντρικό απο-
χετευτικό αγωγό στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμά-
των στη Σίνδο πριν υποστούν οποιαδήποτε επεξεργασία. 

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα και πως ερμηνεύεται 
τα όσα αποδεικνύουν  οι μετρήσεις; Τα αποτελέσματα 
μας, μετά τον εξορθολογισμό με βάση περιβαλλοντικούς 
αναστολείς στα λύματα, έδειξαν καταρχήν μια απότομη 
αύξηση της συγκέντρωσης του ίου στις πρώτες ημέρες 
του Ιουνίου, πράγμα που μετριάστηκε στην συνεχεια χω-
ρίς όμως να σταματήσει. Η εικόνα αυτή σε συνδυασμό 
με την σχετικά ήρεμη εικόνα στα νοσοκομεία της πόλης 
την ίδια περίοδο αποδόθηκε, καταρχήν στην αύξηση των 
φαινομένων συνωστισμού των νέων σε παραλίες και 
νυκτερινά κέντρα χωρίς την εφαρμογή μέτρων ατομικής 
προφύλαξης. Η σταθεροποίηση των μετρήσεων στη συ-
νέχεια αποδόθηκε στην σταδιακή επανευαισθητοποίηση 
για αποφυγή συνωστισμού και επαναχρησιμοποίηση των 
μέτρων ατομικής προφύλαξης.

Τι θα συμβουλεύατε στον κόσμο για την αναχαίτη-
ση των ποσοστών; Η σύσταση της ομάδας του ΑΠΘ είναι 

παρόμοια  με αυτήν όλων των ειδικών ανά τον κόσμο. 
Πρεπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, να αποφεύγουμε 
ΕΝΤΕΛΩΣ τον συνωστισμό και να παίρνουμε ΑΥΣΤΗΡΑ 
όλα τα μετρά ατομικής προφύλαξης (μάσκες, υγιεινή χε-
ριών κλπ). Το ότι ο ιός είναι μικρός και αόρατος στο κοινό 
μάτι δεν σημαινει ότι δεν υπαρχει. Και είναι απλό να τον 
νικήσουμε αρκεί να μην αγνοήσουμε τον κίνδυνο.  

Στο σημειο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι το ΑΠΘ επιθυ-
μεί να υπηρετήσει την Ελληνική Πολιτεία υπό τον θεσμι-
κό ρόλο ενός Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Επιδημιολογίας 
Λυμάτων για την παρακολούθηση του ιού, αξιοποιώντας 
την υπό δημιουργία τράπεζα δεδομένων και δειγμάτων 
λυμάτων στο ΑΠΘ σε ενδεχόμενη πιθανή επανεμφάνιση 
της πανδημίας το ερχόμενο Φθινόπωρο. 

Η ομάδα του ΑΠΘ που υλοποιεί το έργο αποτελείται 
από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων: -Τμήμα Ιατρι-
κής (επικεφαλής Καθ. Ε. Ροηλίδης, Καθ. Α. Παπά-Κονι-
δάρη, Καθ. Σ. Μεταλλίδης), Κτηνιατρικής (επικεφαλής 
Καθ. Ν. Παπαϊωάννου), Βιολογίας (επικεφαλής Καθ. Μ. 
Αρσενάκης, Επίκ. Καθ. Δ. Ντάφου), Φαρμακευτικής (επι-
κεφαλής Καθ. Θ. Σκλαβιάδης), Πολιτικών Μηχανικών 
(επικεφαλής Δρ. Μ. Πεταλά), Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης (επικεφαλής Αναπλ. Καθ. Σ. Στυλιανίδης), Χη-
μείας (επικεφαλής Καθ. Θ. Καραπάντσιος).

συνέντευξη
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. 
κ. Ν. Παπαϊωάννου
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Ζητείται ελπίδα για τον τουρισμό στην Κεντρική Μακεδονία 

Εικόνες... εγκατάλειψης 
στα τουριστικά θέρετρα της Πιερίας 
Οι ακυρώσεις στις κρατήσεις του Αυγού-

στου από τουρίστες των Βαλκανικών χωρών 
για τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμά-
τια της Πιερίας συνεχίζoνται με αμείωτη έντα-
ση αφήνοντας αποσβολωμένους τους επαγ-
γελματίες και τους φορείς  του τουρισμού στο 
γειτονικό νομό.

Ο Ιούλιος περνά και η εικόνα στην Πιερία 
είναι ίδια με της Άνοιξης με τις παραλίες να 
είναι άδειες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να 
μην έχουν τουρίστες. Η περιοχή έχει κόσμο 
μόνο τα Σαββατοκύριακα ενώ οι  περισσότεροι 
επισκέπτες είναι Έλληνες που έχουν εξοχικά 
στην περιοχή  ή επισκέπτες από γειτονικούς 
νομούς που επιθυμούν να περάσουν ένα διή-
μερο στη θάλασσα. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδί-
ας τουριστικών καταλυμάτων Πιερίας, Ημαθί-
ας και Πέλλας  Γρηγόρη Βεϊδαμενίδη, το νέο 
μέτρο που ισχύει από τις 15 Ιουλίου με τα 
υποχρεωτικά τέστ των εισερχόμενων τουρι-
στών από τα Βαλκάνια μέσω του Προμαχώ-
να έχει αποτρέψει τις τελευταίες δύο ημέρες  
πολλούς τουρίστες να έρθουν στην Πιερία και 
έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον αριθμό των 
ακυρώσεων.

«Είναι ένα πολυέξοδο τεστ μοριακής ανά-
λυσης για τους πολίτες των Βαλκανίων και της 
Ανατολικής Ευρώπης  και όπως μας λένε οι 
μεμονωμένοι τουρίστες που έκαναν κρατήσεις 
για τον Αύγουστο χωρίς προκαταβολή, λόγω 
ειδικών συνθηκών, δεν μπορούν να το επωμι-
στούν οπότε θα έρθουν στην Ελλάδα και δεν 
θα διατηρήσουν τις κρατήσεις τους στα ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια και στα ξενοδοχεία στην 
Πιερία» τονίζει ο κ Βεϊδαμενίδης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ομοσπονδί-
ας, για μια τετραμελή οικογένεια της Ρουμα-
νίας ένα τέστ κορονοϊού κοστίζει 280 ευρώ 
συνολικά ενώ στην Ουγγαρία ο κάθε μοριακός 
έλεγχος ανίχνευσης κορωνοϊού κοστίζει από 
100- 150 ευρώ. Η Σερβία έχει το χαμηλότερο 
κόστος  με το τεστ να κυμαίνεται από 50-70 
ευρώ ανά άτομο.

Οι πολίτες της Πολωνίας, της Ουγγαρί-
ας, της Ρουμανίας που σκόπευαν να έρθουν 
στην Πιερία αφού ξεπέρασαν  το εμπόδιο 
των πολλαπλών χιλιομέτρων που  πρέπει να 

διανύσουν για να φτάσουν στο τελωνείο του 
Προμαχώνα, απόσταση μεγαλύτερη από ότι 
αν έρχονταν μέσω Ευζώνων, πρέπει τώρα να 
αντιμετωπίσουν το κόστος των τεστ και την 
αναμονή για την έκδοση των αποτελεσμάτων. 
Στις χώρες αυτές όπως μας λένε οι τουρίστες, 
δεν είναι διαδεδομένα τα τεστ μοριακής ανί-
χνευσης σε δημόσια νοσοκομεία καθώς εκεί 
εξυπηρετούνται περιστατικά με συμπτώμα-
τα. Οπότε η λύση του ιδιωτικού εργαστηρίου 
εκτοξεύει το κόστος των διακοπών» εξηγεί ο 
κ Βειδαμενίδης.  

Πληρότητα 5% στην Πιερία 
Τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους οι 

επιχειρηματίες των ενοικιαζομένων δωματίων 
είναι απογοητευτικά καθώς δείχνουν πτώση 
της τάξης του 95% στην περιοχή σε σχέση με 
πέρυσι. 

Οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων 
και όλοι όσοι επλήγησαν από τον κορονοϊό 
στον κλάδο του τουρισμού μετρούν τις δυνά-
μεις τους και εξετάζουν αν θα παραμείνουν 
σε λειτουργία τον Αύγουστο ή θα κατεβάσουν 
ρολά. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν ένα το 
πολύ δύο δωμάτια νοικιασμένα  ενώ η εικό-
να είναι λίγο καλύτερη στα ξενοδοχεία με την 
πληρότητα να κυμαίνεται λίγο κάτω από το 

10%.
Οι επιχειρηματίες πλέον περιμένουν τις 

αποφάσεις της κυβέρνησης  για το μέγεθος 
των αποζημιώσεων και τα μέτρα βοήθειας 
που θα αποφασιστούν στη Σύνοδο Κορυφής 
για την ενίσχυση που θα λάβουν όσοι επλή-
γησαν.  

Τηλεδιάσκεψη με Γ. Γεραπετρίτη 
Τα προβλήματα των επαγγελματιών της 

Πιερίας και  η κακή κατάσταση του τουρισμού 
τέθηκαν σε γνώση της κυβέρνησης για ακόμη 
μία φορά.

Την Πέμπτη με πρωτοβουλία του βουλευ-
τή της ΝΔ  Πιερίας , Φώντα Μπαραλιάκου έγινε 
τηλεδιάσκεψη υπό τον υπουργό επικρατείας 
κ Γιώργο Γεραπετρίτη και τη συμμετοχή των 
βουλευτών του νομού, της Αντιπεριφερειάρχη 
της περιφερειακής ενότητας Πιερίας και όλων 
των φορέων του τουρισμού προκειμένου να 
γίνουν γνωστά τα προβλήματα της περιοχής  
και οι επιπτώσεις από την μεταβολή και εφαρ-
μογή υγειονομικών πρωτόκολλων στον οδικό 
τουρισμό από τα Βαλκάνια και την Κεντρική 
Ευρώπη.  Κοινός στόχος όλων είναι η συντή-
ρηση του τουριστικού προϊόντος και η αύξη-
ση των τουριστών τον Αύγουστο ώστε να μην 
πάει εντελώς χαμένη η φετινή χρονιά.
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Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

για Χορηγία Δράσεως

Σκοπός της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», είναι να συντονίσει ένα συνολικό 
πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμβολικής 

επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Στόχος είναι  
η επανασύσταση της Ελλάδας, από την αρχή της σύγχρονης ιστορίας  
της μέχρι την Ελλάδα του σήμερα, η πορεία αυτών των 200 χρόνων.

Ως θεσμικό όργανο του συντονισμού των Επετειακών Εορτασμών,  
η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αναζητά το ενδιαφέρον φορέων ή ιδιωτών  
που επιθυμούν να αναλάβουν τη χρηματοδότηση δράσεως ή δράσεων  

στον τόπο τους ή πανελλαδικά. H Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δεν τυγχάνει 
κρατικής χρηματοδότησης. Η επιλογή της δράσης ή των δράσεων θα γίνει 

από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», 
μέσω της ειδικά διαμορφωμένης για αυτόν τον σκοπό ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν σχετικό email στο  
sponsors@greece2021.gr  

έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

www.greece2021.gr
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Ναι στα βυρσοδεψεία, όχι στα διόδια από τον Γιουτίκα 

Αντίδραση Κούπκα για το επεισόδιο στην Κοζάνη

Κάλεσμα για μία χαλαρή κουβέντα έκανε ο αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης, Κώστας Γιουτίκας, προς τους δημοσιογράφους.Ο αντιπε-
ριφερειάρχης βρήκε την ευκαιρία να καλέσει σε ...ούζο εκπροσώπους 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να τα πουν μετά από 
τόσους μήνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Πάντα βέβαια με 
τα μέτρα προφύλαξης και τις απαραίτητες αποστάσεις. Μεταξύ τύρου 
και αχλαδιού εξέφρασε τις προτάσεις του για την παραμονή των βυρ-
σοδεψείων εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης αλλά την 
αντίθεση του στα πλευρικά διόδια των Μαλγάρων και της Χαλάστρας. 

 Στο πλευρό των συναδέλφων του εφορι-
ακών που δέχτηκαν επίθεση με τσεκούρι εν 
ώρα εργασίας, μία υπόθεση που συγκλόνισε 
το πανελλήνιο, στέκεται ο αντιδήμαρχος Οι-
κονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχά-
λης Κούπκας. Με την ιδιότητα του προέδρου 
των εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και 
Χαλκιδικής ο κ.Κούπκας χαρακτήρισε την επί-
θεση δολοφονική και κάλεσε την ανεξάρτητη 
αρχή δημοσίων εσόδων να «καταλάβει πως η 
ζωή και η προστασία των εργαζομένων είναι 
πάνω από τους επιχειρησιακούς στόχους».

Πρώτο συμβούλιο διά ζώσης

Εκανε την αρχή στην Παλιά παραλία ο Κ. Ζέρβας

Στην «αντεπίθεση» για την Αγιά Σοφιά οι δήμοι

Φορώντας μάσκες και κρα-
τώντας αποστάσεις ασφαλείας 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά, 
μετά από περίπου τέσσερις μή-
νες, οι δημοτικοί σύμβουλοι του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Από τις 
αρχές Μαρτίου είχαν να τα πουν 
από κοντά… από τότε που ξεκί-
νησαν τα μέτρα για την πανδη-
μία του κορωνοϊού. ‘Ολο αυτό 
το διάστημα οι συνεδριάσεις 
του Σώματος γινόταν αρχικά διά 
περιφοράς και στη συνέχεια με 
τηλεδιάσκεψη. Τώρα επέστρε-
ψαν στις διά ζώσης, αλλά με τις 
απαραίτητες προφυλάξεις. Μάλι-
στα, εντύπωση προκάλεσε το γε-
γονός ότι υπάλληλος του δήμου 
ψέκαζε με αντισηπτικό το πόντι-
ουμ κάθε φορά που ανέβαινε στο 
βήμα κάποιος δημοτικός σύμ-
βουλος για την τοποθέτηση του.

Κάνοντας ποδήλατο και φορώντας κράνος ασφαλείας εμφανίστηκε ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, κατά την έναρξη των εργασιών για τη 
μεταφορά του ποδηλατόδρομου από το πλακόστρωτο της Παλιάς Παραλίας στο 
οδόστρωμα και συγκεκριμένα στη δεξιά λωρίδα της Λ.Νίκης. Είναι λάτρης του 
ποδηλάτου ο δήμαρχος και το δηλώνει συνεχώς. Παλαιότερα, τον συναντούσες 
τα πρωινά να κάνει τη γυμναστική και τη βόλτα του με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο. 
Πλέον, με τις πολλές δημαρχιακές υποχρεώσεις μπορεί να μην προλαβαίνει τόσο 
συχνά τις ποδηλατάδες όμως οι ...παλιές αγάπες παραμένουν.

Ψηφίσματα καταδίκης της απόφασης να μετα-
τραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί εξέδωσαν αρκετά δημο-
τικά συμβούλια στη Θεσσαλονίκη. Την αρχή έκαναν 
οι δήμοι Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Πυλαίας - 
Χορτιάτη, ενώ ακολούθησε ο δήμος Θεσσαλονίκης 
λαμβάνοντας όλοι αποφάσεις που καταδικάζουν 
την απόφαση Ερντογάν και τις τουρκικές ενέργειες. 
Παράλληλα, έστειλαν μήνυμα ζητώντας την παρέμ-
βαση για το θέμα της Παγκόσμιας Κοινότητας, της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, της UNESCO και του ΟΗΕ.
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Τρικάκια και μπογιές στο πολιτικό 
γραφείο της Άννας Ευθυμίου

Δηλώνει Θεσσαλονικιός ο Τσιάρας

Πιο ενεργός ο ρόλος 
των βουλευτών της ΝΔ

Σε γνωστά λημέρια ο Χιονίδης

Πληθαίνουν τα ερωτηματικά 
στο ΚΙΝΑΛ 

Άφαντο και από τα social media 
το ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης

Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, 
στοχοποιήθηκε χώρος εργασίας που έχει σχέση με την 
βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου. Σειρά 
είχε το πολιτικό της γραφείο όπου άγνωστοι που ανήκουν 
στον αντιεξουσιαστικό χώρο, πέταξαν κόκκινη μπογιά και 
τρικάκια που έγραφαν «ήρθαμε να πάρουμε άδεια» . Είχε 
προηγηθεί τον περασμένο Απρίλιο εμπρηστική επίθεση 
στο δικηγορικό γραφείο της βουλευτού. Όπως και τότε 
έτσι και στο πρόσφατο περιστατικό η κ. Ευθυμίου δηλώ-
νει «οι επιθέσεις αυτές είναι πράξεις θρασύδειλες και κα-
ταδικαστέες. Ωστόσο, δεν εκφοβίζουν ούτε την παράταξη 
της Ν.Δ. ούτε εμένα προσωπικά».

Θεσσαλονικιός θα μπορούσε άνετα να δηλώνει 
ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας… ‘Αλλω-
στε, περίπου 20 χρόνια τα έζησε στην πόλη και την 
γνωρίζει από την «καλή» και από την «ανάποδη», 
όπως ειπώθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε 
με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα. 
Ο υπουργός πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής 
του εδώ, σπουδάζοντας και δουλεύοντας για αρκετά 
χρόνια.

Ουσιαστικότερος ρόλος δίνεται πλέον στους βουλευ-
τές της ΝΔ, όπου λαμβάνουν μέρος στην διαμόρφωση 
πολιτικών αποφάσεων και νομοσχεδίων. Με πρωτο-
βουλία του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του κόμματος Σταύρου Καλαφάτη και μετά από 
προτροπή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
για εντατικοποίηση της επικοινωνίας με τα κυβερνητικά 
στελέχη, έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται μια σειρά τηλε-
διασκέψεων με υπουργούς στις οποίες συμμετέχουν και 
βουλευτές. Εκεί, πριν οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση ή 
νομοσχέδιο, οι βουλευτές καταθέτουν προτάσεις και ιδέ-
ες, λαμβάνοντας ενεργά μέρος στο τελικό αποτέλεσμα. 
Έτσι, μπορούν να πράξουν αυτό για το οποίο έχουν εκλε-
γεί, δηλαδή να μεταφέρουν τα προβλήματά που αντιμε-
τωπίζουν οι περιοχές όπου εκλέγονται και τα αιτήματα 
που έχουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. 

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών δήμαρχος Κατερί-
νης, αυτή τη στιγμή είναι βουλευτής του Νομού Πιερίας 
εκλεγμένος με τη ΝΔ και φυσικά δεν ξεχνάει τις παλιές 
του συνήθειες. Ο Σάββας Χιονίδης  στηρίζει και φέτος από 
άλλη θέση, αυτό που έκανε για χρόνια ως ο «πρώτος» 
πολίτης της Κατερίνης, το φεστιβάλ Ολύμπου που επί 
49 χρόνια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά 
δρώμενα της Βόρειας Ελλάδας. Φυσικά για να μην ξε-
χνιόμαστε, γιατί καλή η στήριξη των θεσμών ειδικά εάν 
είναι πολιτιστικοί, αλλά υπάρχει και κορωνοϊός και για 
αυτό το λόγο η κυβέρνηση επέλεξε να βάλει φρένο σε 
όλα τα πανηγύρια εξετάζοντας επέκταση της περιόδου 
απαγόρευσης τους. ‘Αρα καλή η στήριξη στα φεστιβάλ, 
αλλά με όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Ο αναβρασμός στο ΚΙΝΑΛ δεν είναι κάτι καινούρ-
γιο αν και γίνονται προσπάθειες να μην βγει αυτή η 
εικόνα προς τα έξω. Ωστόσο, το τελευταίο αντάρτικο 
των βουλευτών Γιώργου Παπανδρέου και Χάρη Κα-
στανίδη που διαφοροποιήθηκαν από την κομματική 
γραμμή, διαφώνησαν με το νομοσχέδιο για τις πορεί-
ες και απείχαν από την ψηφοφορία, δεν θα μπορούσε 
να μείνει εντός των στενών κομματικών ορίων, με 
την αναταραχή να είναι μεγάλη και τα συμπεράσμα-
τα πολλά. Η Φώφη Γεννηματά στην πρόσφατη έκτα-
κτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
κόμματος, αποδοκίμασε πολιτικά την στάση των δυο 
βουλευτών, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα διαγραφής 
σε όσους δεν πειθαρχούν και σέβονται την κομματική 
γραμμή. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε διαγραφή των 
δυο, αν και υπήρξαν φωνές προτροπής προς αυτή την 
κατεύθυνση. Άρα, συμπέρασμα πρώτο, όπως σχολιά-
ζουν άλλωστε και στελέχη του ίδιου του ΚΙΝΑΛ «την 
Φώφη δεν την έπαιρνε» να διαγράψει τους δύο. Το 
πολιτικό κόστος ζυγίστηκε, μετρήθηκε και αποφασί-
στηκε πως η πολιτική ζημιά θα ήταν πιο μεγάλη. Δεύ-
τερο συμπέρασμα και ερώτημα που έρχεται από την 
άλλη πλευρά, αυτή των βουλευτών. Με την διαφορο-
ποίηση τους αυτή επιθυμούσαν να στείλουν κάποιο 
πολιτικό μήνυμα και προς ποιά κατεύθυνση;

Έχουμε γράψει πολλές φορές για την έλλειψη μη-
χανισμού και οργάνωσης ειδικά στην Θεσσαλονίκη 
του τρίτου, σύμφωνα με τις τελευταίες εθνικές εκλο-
γές, σε δύναμη ψηφοφόρων κόμματος στην Ελλάδα. 
Ο λόγος φυσικά για το ΚΙΝΑΛ, γκρινιάζουν παλιά στε-
λέχη του κυρίως του ΠΑΣΟΚ για την μειωμένη προ-
σοχή που δείχνει η πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη, για 
την έλλειψη γραφείων για να συνεδριάζουν τα τοπικά 
κομματικά όργανα, αλλά η κατάσταση έχει φτάσει 
σχεδόν στο απροχώρητο, καθώς μια απλή αναζήτη-
ση να κάνει κάποιος στο διαδίκτυο και στο facebook 
για σελίδα του ΚΙΟΝΑΛ Θεσσαλονίκης θα διαπιστώ-
σει πως δεν υπάρχει. Υπάρχει βέβαια σελίδα ΠΑΣΟΚ 
Θεσσαλονίκης της οποία η τελευταία ανάρτηση χρο-
νολογείται από τις 8 Μαΐου. Ωστόσο, τη στιγμή λοιπόν 
που ο κάθε ένας μπορεί πολύ εύκολα να έχει και δυο 
και τρεις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 
ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης δεν έχει ούτε μια. Μάλιστα!
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Η συγκίνηση Βαγιωνά 
και ο αγώνας 20ετιας 

ΟΝΝΕΔ με Υπουργό 
ΟΝΝΕΔ με Δήμαρχο

Αναζητείται σχολείο για να στεγάσει 
μαθητές Λυκείου στην Καλαμαριά.

Στο Νυμφαίο 
η πρόεδρος της Δημοκρατίας

Τι την ήθελε 
τη μπαντάνα 
ο Βαρουφάκης;

Να συγκινήσει τον επί σειρά ετών βουλευτή Χαλκιδι-
κής της ΝΔ Γιώργο Βαγιωνά κατάφερε μια διαδικτυακή 
του φίλη και συντοπίτισσα, η οποία του έστειλε φωτογρα-
φίες από το πρώτο έντυπο που διένειμε στην «παρθενι-
κή» του προεκλογική «εκστρατεία», 20 χρόνια πριν. Αυτή 
ήταν μια ευκαιρία για τον βουλευτή να ταξιδέψει πίσω 
στο χρόνο. Ωστόσο, το συγκεκριμένο έντυπο υπενθύμισε 
στον κ. Βαγιωνά τον αγώνα δεκαετιών που πρέπει να δώ-
σει κάποιος στην Ελλάδα, προκειμένου να καταφέρει την 
υλοποίηση ενός σημαντικού έργου. Στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι η κατασκευή του τεχνικού φράγματος 
του Χαβριά. Το έργο αυτό το αναφέρει στις προεκλογικές 
του δεσμεύσεις ο κ. Βαγιωνάς, στην πρώτη του «μάχη» 
ως υποψήφιος βουλευτής, για να το δει να μπαίνει στις 
«ράγες» υλοποίησης 20 χρόνια μετά και αφού έχει εξα-
σφαλιστεί χρηματοδότηση. Μένει να το δούμε να ολο-
κληρώνεται και να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών. 
Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Βαγιωνάς στις 8 Απριλίου έχει 
συμπληρώσει το 80ό έτος της ηλικίας του καθώς είναι 
γεννηθείς το 1940.

Εκδήλωση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της πό-
λης διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη η ΟΝΝΕΔ. Όπως ήταν 
φυσικό στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν παλιοί ΟΝΝΕ-
Διτες που σήμερα κατέχουν πολιτικές θέσεις αιρετών και 
όχι μόνο. Ανάμεσα τους ως παλιός ΟΝΝΕΔίτης ο σημερι-
νός υφυπουργός εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδο-
νία και Θράκη Θεόδωρος Καράογλου, όπου ήταν ένας 
από τους κεντρικούς ομιλητές. Ωστόσο «παρών» έδωσε 
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
επίσης ως ομιλητής. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξάλλου 
δεν έκρυψε ποτέ τις πολιτικές του ρίζες και πεποιθήσεις. 
Αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός πως δεν ήταν ο επίσημος 
υποψήφιος του κόμματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, 
έχει δείξει πως συντάσσεται με τις πολιτικές και το όραμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο δεν ξεχνά να ευχαρι-
στήσει όποτε του δίνεται η ευκαιρία, για την προσοχή που 
έχει δείξει στα θέματα της Θεσσαλονίκης.

Η υπερπληρόττητα των σχολείων στην Καλαμαριά 
έχει ανεβάσει το θερμόμετρο στην διοίκηση του δήμου 
και στην κοινωνία καθώς γονείς εκφράζουν φόβους ότι 
και φέτος τα παιδιά τους θα χρειαστεί να διανύουν  πολ-
λά χιλιόμετρα για να πάνε στα σχολεία του Βότση (4ο-
5ο)  που χρόνια τώρα φιλοξενούν παιδιά από την περι-
οχή του Φοίνικα και του Αγίου Ιωάννη. Η διοίκηση του 
δήμου προσπαθεί με λύσεις πρόχειρες να ξεπεράσει τη 
δυσκολία μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και να 
ανεγερθεί  νέο σχολείο σε οικόπεδο του δήμου στην 
περιοχή του Νταλίπη. Η λύση που προτάθηκε άλλα δεν 
εγκρίθηκε από προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είναι 
η μεταφορά   του 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς στο χώρο 
όπου βρίσκεται το 3ο Λύκειο Καλαμαριάς και η αντίστοι-
χη μεταστέγαση του 3ου Λυκείου στον χώρο που είναι το 
10ο Γυμνάσιο προτείνει ο δήμος Καλαμαριάς ως λύση 
στο κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
που παρακολουθούν μαθήματα σε αυτά.

Την Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο τα πράγματα 
ξέφυγαν με τους γονείς να διαμαρτύρονται έξω από την 
αίθουσα του «Μελίνα Μερκούρη» και τον ίδιο τον δή-
μαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη να προσπαθεί να ηρεμήσει 
τα πνεύματα.  

Η νέα σχολική χρονιά που έρχεται σε ενάμιση μήνα 
απαιτεί λύση που ακόμη δεν έχει βρεθεί. 

Στο Νυμφαίο της 
Φλώρινας αναμέ-
νεται στα τέλη Αυ-
γούστου, σύμφωνα 
με πληροφορίες, η 
πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου. Εκεί, θα έχει και συνάντηση με τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Ολοκαυτώ-
ματος και πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπου-
τάρη, ο οποίος έχει καταγωγή από το Νυμφαίο. Πολλά 
τα θέματα που θα συζητήσουν… από το Μουσείο έως και 
περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής. 

Μια όμορφη στιγμή απαθανάτισε ο γενικός 
γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, 
ο οποίος επιστρέφοντας με τη σύζυγό του 
Δανάη Στρατού από την Κέρκυρα και φορώ-
ντας μπαντάνες και οι δύο  φωτογραφήθηκαν 
χαμογελαστοί μέσα σε κάμπριο αυτοκίνητο. Ο 
κ. Βαρουφάκης και η σύζυγος του βρέθηκαν 
στο νησί ώστε να λάβουν μέρος σε κινητοποι-
ήσεις για το περιβάλλον και σε συζητήσεις για 
την χωματερή του νησιού. Τι ήθελε όμως ο Γ.Γ 
του ΜέΡΑ25 να αναρτήσει την συγκεκριμένη 
φωτογραφία στο facebook συνοδεύοντας την 
με την φράση «Και μετά την 3ήμερη επίσκεψη 
του #ΜέΡΑ25 στην Κέρκυρα ήρθε η ώρα της… 
επιστροφής!», τα σχόλια των αναγνωστών που 
την ακολούθησαν ήταν άκρως αποδοκιμαστι-
κά και ειρωνικά.
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Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στο ΥΜΑ-Θ 
πως κάμφθηκαν οι αντιδράσεις 

Το «δικαστικό πάρκο» συμπληρώνεται 
με το κτίριο του ΙΚΑ Πύλης Αξιού

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας 
επαγγελματικά δραστηριοποιείται στη Θεσσα-
λονίκη, παρ’ ότι είναι βουλευτής Καρδίτσας. Η 
ιδιότητά του, ως γιατρός μικροβιολόγος και η 
πολιτική του θέση ως υπουργός στο συγκε-
κριμένο χαρτοφυλάκιο, χαρακτηρίστηκε ως ο 
τέλειος συνδυασμός για να λυθεί ένα χρόνιο 
πρόβλημα της δικαιοσύνης στην πόλη. Το κτι-
ριακό.

Η κουβέντα που γινόταν πριν χρόνια στα 
δικαστήρια Θεσσαλονίκης για αξιοποίηση του 
κτιρίου του ΙΚΑ Πύλης Αξιού, ως συμπληρω-
ματικό στο δικαστικό μέγαρο, απορριπτόταν 
σε λίγα δευτερόλεπτα ως ιδέα. Στην εποχή 
των παχέων αγελάδων η απάντηση που δινό-
ταν ήταν «φτιάξτε ένα καινούργιο δικαστικό 
μέγαρο» και η αξιοποίηση του συγκεκριμένου 
κτιρίου συναντούσε αντιδράσεις. Η οικονο-
μική κρίση όμως διαχειρίστηκε διαφορετικά 

την πρόταση για το συγκεκριμένο κτίριο. Και η 
ώρα για να υλοποιηθεί φαίνεται να έχει έρθει 
και η σημερινή κυβέρνηση δείχνει έτοιμη να 
καρπωθεί την επίλυση ενός χρόνιου προβλή-
ματος που απασχολεί τη Θεσσαλονίκη.

Πίσω από την κλειστή διπλή μεγάλη πόρ-
τα της αίθουσας συσκέψεων του υπουργείου 
Μακεδονίας – Θράκης, το κλίμα ήταν απρό-
σμενα εγκάρδιο το πρωί της περασμένης Δευ-
τέρας. Το έδαφος φαίνεται ότι είχε ετοιμαστεί 
και κάθε διαφωνία είχε καμφθεί πριν κλείσει 
το ραντεβού για τη σύσκεψη. Αυτόν τον ρόλο 
είχε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ως γιατρός και 
γνωστός του προέδρου του Ιατρικού Συλλό-
γου Νικόλαου Νίτσα – «ήταν συνδικαλιστής 
από τότε όταν ήμασταν μαζί φοιτητές», όπως 
είπε χαρακτηριστικά – έδειξε ότι είχε αναλύ-
σει μαζί του το ζήτημα της στέγασης των για-
τρών στη μονάδα της Πύλης Αξιού, χωρίς να 

το ανακοινώσουν. Και ως υπουργός Δικαιοσύ-
νης ενημερώθηκε απ’ όλους τους παράγοντες 
ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες στα δικαστή-
ρια και με ποιόν τρόπο η χρήση του κτιρίου θα 
αποτελέσει λύση. Και όπως φάνηκε από τις 
δηλώσεις που ακολούθησαν ο κ. Νίτσας, ως 
εκπρόσωπος των γιατρών, ήταν ιδιαίτερα θετι-
κός, αρκεί αν βρεθεί κτίριο που θα ικανοποιεί 
τους γιατρούς. «Δεν έχουμε κάποιο ταμπού», 
είχε πει στη σύσκεψη.

Πριν όμως να επιβεβαιωθεί ότι στη σύ-
σκεψη δεν θα προέκυπταν διαφωνίες, ο υφυ-
πουργός Μακεδονίας – Θράκης Θεόδωρος 
Καράογλου, φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι 
αντιδράσεις χωρίς περιεχόμενο δεν θα γίνουν 
ανεκτές. «Πρέπει να βρεθεί λύση με εξεύρεση 
νέου χώρου. Με σοβαρότητα και υπευθυνότη-
τα απ’ όλες τις πλευρές. Απαιτείται συλλογική 
αντιμετώπιση, δεν χρειάζεται μικροψυχία και 
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μικροπολιτική», είπε ακριβώς. Τον τόνο που έδωσε ο κ. Καράογλου συμπλήρωσε στο 
εισαγωγικό του – με ανοιχτές κάμερες – ο κ. Τσιάρας. «Πρέπει να αναζητήσουμε λύση 
ενδεχόμενης επέκτασης του δικαστικού μεγάρου», είπε προαναγγέλλοντας ουσιαστικά 
πως το ζήτημα πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία.

 
Ο πρωθυπουργός και το γραφείο του 
Έγκυρες πηγές έλεγαν στην Karfitsa πως η επίλυση του κτιριακού προβλήματος των 

δικαστηρίων Θεσσαλονίκης αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση που πρέπει και μπο-
ρεί να κερδηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης στις δηλώσεις 
του μετά τη σύσκεψη έκανε λόγο για «ιστορία χαμένων ευκαιριών για τη Θεσσαλονίκη». 
Νωρίτερα ακόμη πιο σκληρά είχε πει ότι η εικόνα των δικαστηρίων «προσβάλλει την 
πόλη» εκφράζοντας την αναγκαιότητα αναβάθμισής τους. Ο κ. Καράογλου γνωρίζει κα-
λύτερα απ’ όλους πως οι εξαγγελίες αρχικά για δημιουργία κτιρίου στη σημερινή αρχαία 
αγορά κόλλησαν στα αρχαία που βρέθηκαν και η ανέγερση νέου κτιρίου στο λιμάνι με 
σύνδεση πεζογέφυρας, στις εσωτερικές αντιδράσεις. Και επειδή είναι ρεαλιστής έχει μά-
θει ότι η μοναδική λύση του κτιριακού έχει μία μόνον απάντηση και αυτή λέγεται «κτίριο 
ΙΚΑ Πύλης Αξιού».

Το ενδιαφέρον για το ζήτημα εκφράστηκε στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη 
στη σύσκεψη για τα προβλήματα της πόλης, από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλό-
γου Στάθη Κουτσοχήνα πριν σχεδόν ένα χρόνο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέλαβε τη 
διερεύνηση για να εξεταστεί εάν είναι εφικτή η υλοποίηση και φαίνεται πως κατέληξε 
ότι ένα τέτοιο έργο μόνον θετικές εντυπώσεις μπορεί να αφήσει, εκτός του ότι θα λύσει 
τα χέρια των παραγόντων της δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη. Πηγές έλεγαν πως στο 
πλαίσιο των επαφών του κ. Τσιάρα συνομίλησε και με στελέχη της αντιπολίτευσης που 
έδειξαν να είναι σύμφωνα. Άλλωστε συζητήσεις για τη συγκεκριμένη επέκταση άρχισαν 
να γίνονται και επί υπουργίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία ως υπουργός Εργασίας εκφρά-
στηκε θετικά στην παραχώρηση του κτιρίου. Αυτό θύμισε στη σύσκεψη και η επικεφαλής 
των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης πρόεδρος Εφετών Καλλιρόη Χειμαριού. Σημείωσε πως 
η επέκταση είχε συζητηθεί ακόμη και επί δημαρχίας Μπουτάρη με αντίστοιχες παρεμ-
βάσεις, στη θητεία που είχε η ίδια στη θέση που πάλι βρίσκεται σήμερα πριν τέσσερα 
χρόνια.  

Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού φάνηκε απ’ αυτά που είπε η διευθύντρια του 
γραφείου του στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. «Δεν 
μπορεί αυτό το κτίριο, που είναι ερείπιο, να φιλοξενεί δομή πρωτοβάθμιας υγείας». Το 
είχε επισκεφτεί και είχε άποψη.

 Η παρέμβαση Ζέρβα και η fast track επιτροπή
Είναι αλήθεια πως η σύσκεψη της περασμένης Δευ-

τέρας για το κτιριακό των δικαστηρίων αντιμετωπίστη-
κε από την αρχή θετικά, όμως λίγοι από τους παράγο-
ντες της δικαιοσύνης ήλπιζαν πως θα βρεθεί λύση. Η 
απόφαση να συγκροτηθεί επιτροπή για να εξετάσει όλη 
την επίλυση του ζητήματος, από το να ανακοινωθεί 
άμεσα η απόφαση παραχώρησης του κτιρίου του ΙΚΑ 
Πύλης Αξιού, ήταν η ενδεδειγμένη οδός, προκειμένου 
να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Άλλωστε όλοι 
τόνισαν πως σκοπός είναι να επιλυθεί το κτιριακό πρό-
βλημα των δικαστηρίων από τη μία, ταυτόχρονα όμως 
να αναβαθμιστούν οι υγειονομικές υπηρεσίες που λει-
τουργούν.

Η λύση της επιτροπής, που μάλιστα πρέπει να 
ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος του χρόνου, 
προτάθηκε από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνο Ζέρβα. Είναι αυτός που παρακολουθεί από κο-
ντά το ζήτημα και είχε εκφράσει αυτή τη θέση, όταν 
ακόμη είχε επισκεφτεί τα δικαστήρια. Η συγκεκριμένη 
επιτροπή θα αποτελείται από τους παράγοντες που 

εμπλέκονται στη διαχείριση της επίλυσης του ζητή-
ματος. Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας, Μακεδονίας 
– Θράκης, δικαστήρια, ιατρικός σύλλογος, δικηγορι-
κός σύλλογος, δήμος και περιφέρεια. Οι εργασίες της 
επιτροπής, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, μπορεί να 
έχουν τριπλό στόχο. Να βρεθεί κτίριο ή κτίρια που θα 
στεγάσουν τις υπηρεσίες οι οποίες φιλοξενούνται σή-
μερα σε αυτό της Πύλης Αξιού, να εξεταστεί το κόστος 
όλων των αλλαγών και να μελετηθεί η αναβάθμιση 
των υπηρεσιών των δύο πλευρών. Η τελική συγκρό-
τηση της επιτροπής, όπως και το ακριβές καθηκοντο-
λόγιο, αναμένεται να γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέ-
ρες από το υφυπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, που 
έχει αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή.

Το κορυφαίο ζήτημα της επιτροπής θα είναι η εξεύ-
ρεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία των γιατρών και 
της υποδομής που υπηρετούν εκεί, του προσωπικού 
του πρώην ΙΚΑ και του ΚΕΠΑ, που τα τελευταία χρόνια 
μετακόμισε στην Πύλη Αξιού από την πλατεία Αριστο-
τέλους. Στη σύσκεψη ακούστηκαν δύο ιδέες. Το κτίριο 

της οδού Μοναστηρίου, που στέγαζε τις υπηρεσίες της 
διεύθυνσης υγείας και έχει τέτοιες υποδομές και το κτί-
ριο του πρώην γαλλικού νοσοκομείου στη Φράγκων, 
το οποίο ανήκει στην Καθολική Εκκλησία και είχε φι-
λοξενήσει για πολλά χρόνια το παράρτημα του νοσο-
κομείου (ΙΚΑ) Αγίου Παύλου. Ωστόσο κανείς δεν μπήκε 
στη διαδικασία να εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση, πριν 
αναλάβει το έργο της η επιτροπή.

Πρόσωπα που γνωρίζουν τα όσα συμβαίνουν γύρω 
από τις συζητήσεις για την επίλυση του κτιριακού προ-
βλήματος των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης έλεγαν 
πως «το μεγάλο βήμα έγινε, κανείς δεν περίμενε ότι 
θα προχωρήσει τόσο γρήγορα». Ωστόσο η ηγεσία του 
υπουργείου Δικαιοσύνης επιμένει να κρατά χαμηλούς 
τόνους, προτάσσοντας την αναβάθμιση των υπηρεσι-
ών υγείας και δικαιοσύνης. «Δεν πρόκειται να κάνουμε 
κάτι πριν να έχουμε βρει τον τρόπο ούτως ώστε όλα 
τα ζητήματα να απαντηθούν. Η πρόθεσή μας δεν είναι 
να λύσουμε κάποιο πρόβλημα και να δημιουργήσουμε 
ένα μεγαλύτερο», είπε με νόημα ο κ. Τσιάρας.
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Εμπορική οδός, με ιστορία, μια ευθεία γραμμή που απολαμβάνει κάθε περιπατητής. Σε όποια πλευρά της 
και αν στρέψεις το βλέμμα περιτριγυρίζεσαι από όμορφα κτίρια, εμπορικά μαγαζιά και σημεία της πόλης με 

μακράν ιστορία. Αυτή είναι η οδός Ερμού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
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ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ

Ερμού: Εκεί που χτυπά 
η καρδιά της αγοράς

Ερμού με γωνία Βενιζέλου. Ένα μπρούτζινο άγαλμα γεμίζει
το σημείο στο πεζοδρόμιο. Δυο χέρια υψώνονται στον ουρανό και 
ανάμεσα τους ένα κεφάλι βρίσκεται σε πλάγια θέση δίπλα σε ένα 
περιστέρι. Το άγαλμα τοποθετήθηκε στο σημείο στην μνήμη του 
Γρηγόρη Λαμπράκη, καθώς εκεί δολοφονήθηκε, στις 27 Μαΐου το 
1963. Κάθε χρόνο, στις 1 Μαΐου το άγαλμα γεμίζει από στεφάνια.

Μνημείο Λαμπράκη

Επί της Ερμού συγκοινωνούν δυο ιστορικές αγορές της 
Θεσσαλονίκης. Από την μια το Καπάνι  ή αγορά Βλάλη και από την 

άλλη η Στοά Μοδιάνο.

Καπάνι και Στοά Μοδιάνο
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Διασχίζοντας την Ερμού, προς ανατολικά, λίγο πριν φτάσεις 
στην οδό Καρόλου Ντηλ, θα βρεθείς μπροστά από μια 
όμορφη και αρχιτεκτονικά επιβλητική Ιερά Μονή, αυτή της 
Αγίας Θεοδώρας. Ιδρύθηκε την εποχή της ομώνυμης αγίας 
τον 9ο αιώνα και το 1953 έγινε η επανίδρυση της.

Καπάνι. Το όνομα “Καπάνι” προέρχεται 
από την τούρκικη φράση Ουν-Καπάν, 
που σημαίνει αγορά αλεύρων 
(αλευροπάζαρο). Μια από τις πύλες 
της αγοράς βρίσκεται διαμέσου της 
Ερμού. Το Καπάνι, αποτελεί μια από 
τις πιο ιστορικές αγορές της πόλης. 
Πλήθος επιχειρήσεων βρίσκεται εντός 
της, όπως κρεοπωλεία, ψαράδικα, 
μαγαζάκια με διάφορα προϊόντα 
τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσης ή ακόμη 
και ένδυσης – υπόδησης. Ενώ τα μικρά 
καφενεδάκια και τα μεζεδοπωλεία 
προσφέρουν μια διαφορετική νότα, 
στην περιοχή και αποτελούν στέκι 
για ντόπιους, αλλά και περαστικούς. 
Ένας περίπατος στο Καπάνι σε κάνει 
να πιστέψεις ότι ο χρόνος εκεί έχει 
σταματήσει. Η παραδοσιακή αυτή 
αγορά είναι πόλος έλξης για αρκετές 
τουριστικές περιηγήσεις.

Όπως διαβάζουμε στο site της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης
«Το 1430 με την άλωση της Θεσσαλονίκης, οι Τούρκοι 
κατατεμάχισαν το άγιο λείψανο της Οσίας. Ωστόσο η μονή δε 
δημεύθηκε, ούτε μετατράπηκε σε τζαμί. Μάλιστα κατ’ αυτήν 
την περίοδο ήταν μία από τις τρεις μονές που λειτουργούσαν 
στη Θεσσαλονίκη μετά την άλωσή της και αριθμούσε διακόσιες 
μοναχές. Η μονή ονομαζόταν τουρκικά Kizlar Manastir ( 
Μοναστήρι των Κοριτσιών) και βρισκόταν σε μία απ' τις δώδεκα 
χριστιανικές συνοικίες της πόλης.

Το καθολικό της μονής επλήγη καίρια κατά τις δύο πυρκαγιές 
του 1890 και 1917. Η πυρκαγιά του 1917 κατέστρεψε 
ολοκληρωτικά το καθολικό της μονής. Το μόνο κτίσμα που 
διασώθηκε ήταν το κωδωνοστάσιο του ναού, το οποίο κτίστηκε 
στα τέλη του 19ου αιώνος.

Ο νέος ναός κτίστηκε πλησίον του κατεστραμμένου καθολικού 
το 1935 και το 1957 ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
Παντελεήμων ο Α΄ανήγειρε τη δυτική πτέρυγα της μονής, 
όπου λειτούργησαν διαδοχικά φοιτητικό οικοτροφείο και 
Εκκλησιαστική Σχολή. Από το 1974 λειτουργεί ως ανδρώα 
μονή, ενώ το 1989 ιδρύεται στο χώρο της μονής το Κέντρο 
Αγιολογικών Μελετών της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Η μονή συντηρεί με δικούς της πόρους το οικοτροφείο του 
Αγίου Αντωνίου και προβαίνει σε εκδόσεις βιβλίων. Τέλος, 
υπό τήν κηδεμονία της έχει πέντε μετόχια στο χώρο της 
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης : 1. το ναό του Αγίου Αντωνίου, 
2. το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου του Τρανού, 3. το ναό 
του Αγίου Παντελεήμονος, 4. το παρεκκλήσιο της Παναγίας 
Ελεούσης και 5. το ναό του Οσίου Δαβίδ» . 

Στην άλλη πλευρά της 
Ερμού σχεδόν αντικριστά 
βρίσκεται η Στοά 
Μοδιάνο. Μια ακόμη 
περιοχή με μεγάλη 
ιστορική σημασία. Η 
κατασκευή της ξεκίνησε 
το 1922 και πήρε 
σάρκα και οστά οκτώ 
χρόνια μετά, το 1930. 
Αρχιτέκτονας ήταν ο Ελί 
Μοδιάνο, με σπουδές 
αρχιτεκτονικής στο 
Παρίσι, εξού και το κτίριο 
έχει ‘’αέρα’’ παρισινών 
αγορών. Στόχος ήταν 
η δημιουργία μιας 
κλειστής κεντρικής 
αγοράς τροφίμων στο 
κέντρο της πόλης. Έτσι 
και έγινε.   

Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας
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Ένας από τους πιο ενεργούς εμπορικούς ιστούς της Θεσσαλονίκης είναι η οδός Ερμού. Μια οδός με ιστορία, διαχρονικότητα, όμορφα κτίρια. Απέχει 
ελάχιστα από την Εγνατία και την Τσιμισκή και όμως έχει έναν δικό της χαρακτήρα. Επιχειρηματίες της περιοχής που διατηρούν καταστήματα στην περι-

οχή είτε επί σειρά δεκαετιών είτε επέλεξαν πρόσφατα να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά εκεί μιλούν στην Karfitsa και περιγράφουν όλα όσα τους 
αρέσουν, αλλά και όσα θα μπορούσαν να αλλάξουν και να βελτιωθούν εξελίσσοντας την Ερμού.

«Καταρχήν θα πρέπει να σας ευχαριστώ πολύ, γιατί 
επιτέλους κάποιος ασχολείται με την οδό Ερμού, καθώς 
η περιοχή είναι αρκετά παραμελημένη. Δεν την προσέ-
χουν καθόλου.

Στις γιορτινές περιόδους για παράδειγμα δεν είναι 
ποτέ στολισμένη. Αυτό έχει ως καθρέφτη η Ερμού να 
αποδυναμώνεται, να αδειάζουν μαγαζιά και να μειώνεται 
το αγοραστικό της κοινό. Πλέον ο κόσμος αποφεύγει να 
περνάει από εδώ. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε αρκε-
τούς πελάτες- περαστικούς από το σημείο.

Η Ερμού παλιά ήταν από τους πιο εμπορικούς δρό-
μους. Θα μπορούσαν να γίνουν απλά πράγματα, όπως 
ένας όμορφος στολισμός τις γιορτές. Να διευθετηθεί κα-
λύτερα το ζήτημα με τα σκουπίδια και τους κάδους. Κά-
ποτε από εδώ περνούσε ακόμη λεωφορείο του ΟΑΣΘ, το 
οποίο σταμάτησε για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλη-
μα που είχε δημιουργηθεί, όμως από ότι έδειξε η ιστορία 
δεν λύθηκε κάτι.

Στην Ερμού θα μπορέσει κανείς να βρει μαγαζιά, που 
είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και έχουν χτίσει μια σχέ-
ση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Δεν είναι απρόσωπα 
μαγαζιά. Ο πελάτης γνωρίζει τον ιδιοκτήτη, μιλάει μαζί 
του.

Η γειτονιά είναι ιστορική και έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
για όποιον την περπατάει. Τα στενάκια που μπορεί κανείς 
να χαθεί μέσα τους και να νιώσει ότι μεταφέρεται σε άλ-
λες εποχές».

Εδώ και ένα χρόνο διατηρεί κατάστημα στην περιο-
χή. Γιατί όμως επέλεξε την συγκεκριμένη περιοχή για αν 
ανοίξει; Ο ίδιος μας απαντάει: «Η Ερμού είναι ένας από 
τους πιο εμπορικούς δρόμους του κέντρου και είναι κα-
θημερινό πέρασμα για αρκετό κόσμο. Προσωπικά μου 
αρέσει που έχει μεγάλα πεζοδρόμια και ο κόσμος μπορεί 
να περπατάει άνετα. Να κάνει την βόλτα του και να χαζεύ-
ει παράλληλα τις βιτρίνες, χωρίς άγχος.

Πιστεύω θα βοηθούσε την περιοχή αν υπήρχε μια 
λύση στην έλλειψη πάρκινγκ, καλύτερη καθαριότητα 
από σκουπίδια και η αύξηση του πρασίνου.

  Για παράδειγμα στο πάρκο που βρίσκεται το  Μνη-
μείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού θα μπορούσε 
να γίνει πιο προσβάσιμο για τους πολίτες, να μπορούν να 
περπατούν πιο άνετα ή να κάθονται».

«Στην Ερμού αποφάσισα να ανοίξω το κατά-
στημα μου, γιατί είναι ένας κεντρικός δρόμος, πο-
λυσύχναστος και κοντά στην επίσης όμορφη Αγία 
Σοφία.

Προσωπικά πιστεύω ότι η περιοχή χρειάζεται 
περισσότερο πράσινο, τα παρτέρια να είναι πιο 
κατάφυτα, περισσότερα δέντρα και να υπάρχει κα-
λύτερη πεζοδρόμηση, ώστε να διευκολύνονται οι 
πεζοί».

Εδώ και δυο μήνες έχουν ανοίξει ανθοπωλείο 
στην περιοχή. Μέχρι πρότινος είχαν κατάστημα 
στην δυτική πλευρά της πόλης. «Όταν αποφασί-
σαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στα επαγγελ-
ματικά μας, επιλέξαμε την Ερμού. Είναι μια πε-
ριοχή πολλά υποσχόμενη. Ειδικά, το σημείο που 
βρίσκεται το κατάστημα, μεταξύ των οδών Δρα-
γούμη και Βενιζέλου, είναι από τις παλιές αγορές 
του κέντρου, με μεγάλο και μόνιμο πελατολόγιο. 
Τα πεζοδρόμια είναι μεγάλα, οπότε είναι φιλόξε-
να για τους πεζούς και στην περιοχή παρατηρείται 
ανάπτυξη».

Στην Ερμού διατηρεί κατάστημα 35 χρόνια. Όπως μας 
λέει: «Θα πρέπει να σταματήσει να μπλοκάρει το σημείο 
από πορείες και να βελτιωθεί η συγκοινωνία. Η καθα-
ριότητα είναι πολύ βασικό και θα πρέπει να βελτιωθεί. 
Oι αρμόδιοι πρέπει να στηρίξουν το ιστορικό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο όλο το φτιάχνουν και στο τέλος 
είναι άφτιαχτο. Να βάλουν πράσινο και ωραία λουλούδια, 
αυτό θα αλλάξει προς το καλύτερο πολύ την περιοχή.

Ζώντας την περιοχή όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι 
είναι το ωραιότερο σημείο της Θεσσαλονίκης. Μια βόλτα 
στην περιοχή αρκεί για να σου φτιάξει η διάθεση».

Θοδωρής 
Ταρακτσόγλου: 

Φώτης 
Σταυρίδης Μάνος 

Ιωαννίδης

Γιώργος Αθωνίτης 
και Αδάμ Παπαδόπουλος

Εύη Χατζηιωαννίδου

Επιχειρηματίες της Ερμού 
μιλούν στην Karfitsa
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Σε μεταφέρει 
σε άλλες εποχές

Να βρούμε λύσεις 
για το πάρκινγκ Περισσότερο 

πράσινο

Φιλόξενος δρόμος
Να μην μπλοκάρει 
το σημείο από 
πορείες

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ
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Η Karfitsa επέλεξε και σας παρουσιάζει επιχειρήσεις που βρίσκονται στην οδό Ερμού, στη Θεσσαλονίκη.
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AGORA
ELITE Ταρακτσόγλου

GATTA

Cbdoil shopSHOBI

Aνθοπωλείο GA

Κάθε εβδομάδα η Karfitsa σας παρουσιάζει 
το επιχειρείν της Θεσσαλονίκης. Μαγαζιά και 
επιχειρήσεις της πόλης, διαχρονικά με ιστορία και 
new entries που ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες τους.

Ένα κατάστημα με μεγάλη 
πορεία στον χώρο της 
υπόδησης, συγκεκριμένα 45 
ολόκληρα χρονιά είναι το 
ELITE Ταρακτσόγλου, που 
βρίσκεται επί της Ερμού, στη 
Θεσσαλονίκη. Το κατάστημα 
άνοιξε το 1975. Διαθέτει 
ανατομικά δερμάτινα για όλα 
τα γούστα και όλες τις ηλικίες.
Info: Ερμού 31, 
τηλ 231 022 8496 
Fb: elite taraktsoglou

Το κατάστημα GATTA είναι αυτό 
που ψάχνεις αν θες να βρεις 
ποιοτικά, όμορφα και σε πολύ 
καλές τιμές εσώρουχα, νυχτικά, 
σετ για νεόνυμφες. Το κατάστημα 
λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια 
και διαθέτει ποιοτικά και επώνυμα 
προϊόντα, με μεγάλη γκάμα και 
τιμές για όλα τα βαλάντια.
Info: Ερμού 69, τηλ 2310 281 114
Fb: Gatta-Εσώρουχα-Πυτζάμες

Cbdoil shop: η πρώτη επιλογή στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης για βιολογικά προϊόντα 

κάνναβης. Στο cbdoilshop θα βρεις μια 
τεράστια γκάμα από λάδια CBD, καλλυντικά , 

ανθούς κάνναβης μέχρι και βρώσιμα προϊόντα. 
Η λύση είναι στη φύση και το Cbdoilshop 

στην Ερμού σε περιμένει να ανακαλύψεις τις 
ευεργετικές ιδιότητες του φυτού της κάνναβης!

Info: Ερμού 71-73, τηλ  231 026 6777
Inta: natural_care.gr

Μια αρωματερί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα σε συνεπάρει με τις 
μυρωδιές και τα αρώματα της. Το SHOBI διαθέτει αρώματα γυναικεία και 
αντρικά με πάνω από 1.000 αρώματα, που έρχονται από το εξωτερικό. 
Εκεί θα βρεις εκλεπτυσμένα αρώματα που δύσκολα θα βρεις στην Ελλάδα, 
σε πολύ καλές τιμές. Επίσης, .στο κατάστημα θα βρείτε και μια σειρά 
περιποίησης για το σώμα και το πρόσωπο, όπως κρέμες, body butter, body 
lotion, body shower, aftershave αρωματισμένα με το άρωμα επιλογής σας.

info: Ερμού 65, τηλ 231 025 3696, www.leparfum.com.gr/
Insta: shobi_perfumery

Το ανθοπωλείο GA πρωτοπορεί, γνωρίζοντας στην πόλη το νέο στυλ 
μπουκέτων, τα διαρκώς αυξανόμενα σε δημοφιλία, Korean bouquets. 

Τα πασίγνωστα ανθοδετημένα μπουκέτα που έχουν κατακτήσει την 
Ευρώπη, τώρα έρχονται και στην Ελάδα.

Forever roses: Πρόκειται για τα λεγόμενα Αθάνατα Ρόδα...αψεγάδιαστα 
τριαντάφυλλα, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, τοποθετημένα σε 

εντυπωσιακές καμπάνες (γυάλες) διαφόρων διαστάσεων. Πολυτελής 
εμφάνιση (Luxurious looks), Συνθέσεις λουλουδιών (Flower 

Arrangements), Florists with attitude craft fresh flower arrangements!
Η τέχνη της ανθοδεσίας στο απόγειο της! Εντυπωσιακά δεσίματα 
ολόφρεσκων λουλουδιών σε γυάλες, κασπώ ή σφουγγάρι πάντα 

περιστοιχισμένα από εξαίρετα διακοσμητικά στοιχεία, ολοκληρώνοντας 
με φαντασία την ανθοσύνθεση.

Επιμέλεια: Κατερίνα Χαρκιολάκη  
(contact: katerina_harkiolaki, 
email: harkiolakiaikaterini@gmail.com)

iRepair
Η iRepair είναι η κορυφαία τεχνολογική εταιρεία επισκευών στην 

Ελλάδα με καταστήματα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ένα εξ αυτών 
βρίσκεται στην Ερμού. Προτεραιότητα έχουν να προσφέρουν στους 

πελάτες υπηρεσίες επισκευών με τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ποιότητας και επαγγελματισμού. Οι υπάλληλοι τους, από την 
εξυπηρέτηση πελατών έως τους τεχνικούς, είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλα 
τα στάδια της επισκευής, προσφέροντας σας μια μοναδική εμπειρία 

εξυπηρέτησης.
Info: Ερμού 59, 2310 222806, 

Fb insta: irepair thessaloniki - info@irepair.gr

ΤΗΣ
ΕΡΜΟΥ

Άρωμα Κρήτης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
Το Λογάρι Γεύσεων, ένα εξαιρετικό κρητικό καφεζαχαροπλα-

στείο, άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του και σας περιμένει να δοκιμά-
σετε ιδιαίτερα εδέσματα και γλυκά με άρωμα Κρήτης. 

Το Λογάρι Γεύσεων, διαθέτει εργαστήριο στο εσωτερικό του 
καταστήματος σερβίροντας απευθείας τα εδέσματα μετά την παρα-
σκευή τους, η οποία γίνεται πάντα από ντόπια παραδοσιακά αγνά 
υλικά.

Στο Λογάρι γεύσεων πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε: τα πα-
ραδοσιακά κρητικά καλτσούνια, παξιμαδάκια με ξηρούς καρπούς  

και σταφίδες και το ξεχωριστό τους ρυζόγαλο σε 2 γεύσεις κλασικό 
και σοκολατένιο. 

Το απόλυτο γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τα γαλακτο-
κουπάκια με τραγανό φύλλο κρούστας και μελωμένους  ξηρούς 
καρπούς απο σιρόπι με θυμαρίσιο μέλι και γέμιση της στιγμής με 
δροσερή κρέμα πατισερί, ξηρούς καρπούς και δυόσμο για έκρηξη 
γεύσης!

Τέλος, μπορείτε να αγοράσετε κρητικά προϊόντα από ντόπιους 
παραγωγούς της Κρήτης όπως μέλι, ρακόμελο, τυρί, παξιμάδι κ.α.! 

Info:Ερμού 17, 2310 230083  - Fb: Λογάρι Γεύσεων  - Instagram: logarigefseon
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Καινοτόμο πρόγραμμα για τη σωστή διατροφή νηπίων και βρεφών

Μενού αλά... ελληνικά 
στους παιδικούς σταθμούς
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Κουλούρι Θεσσαλονίκης, μακεδονικό ταχίνι, 
φασουλοταβά από τη Βέροια, ντοματόρυζο από 
το ‘Αγιο ‘Ορος και πολλές ακόμη παραδοσιακές 
ελληνικές γεύσεις έχουν μπει δυναμικά το τε-
λευταίο διάστημα στο μενού που σερβίρεται σε 
όλους τους παιδικούς σταθμούς του δήμου Θεσ-
σαλονίκης προκειμένου να τρέφονται υγιεινά τα 
παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.

Πρόκειται για μία καινοτόμο ιδέα του νέου 
προέδρου του Οργανισμού Βρεφονηπιακής 
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας 
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) του δήμου Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνου Ιακώβου, ο οποί-
ος με την ανάληψη των καθηκόντων 
του αποφάσισε να αλλάξει ριζικά το 
πρόγραμμα διατροφής των παιδιών και 
τα τροφεία των παιδικών σταθμών. Έτσι, 
αποφασίστηκε στην κουζίνα που διαθέτει ο κάθε 
παιδικός σταθμός δίνεται βάση στη μακεδονική 
κουζίνα και αγοράζονται μόνο ελληνικά προϊό-
ντα.

«Ηταν χρέος μου να το κάνω, να αλλάξου-
με το πρόγραμμα φαγητού και να βάλουμε στο 
πρόγραμμα την μακεδονική κουζίνα για τα νή-
πια και τα βρέφη, το οποίο ακολουθεί όλες τις 
συστάσεις του υπουργείου Υγείας. Σχεδιάστηκε 
έχοντας ως βάση την παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα, τις διατροφικές και εθιμοτυπικές συνή-
θειες της Μακεδονίας και αποτελεί πρότυπο με 
στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών 
των μικρών παιδιών», δηλώνει στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο κ.Ιακώβου.

Το σερβίρισμα του μενού αλά ελληνικά ξεκί-
νησε τους προηγούμενους μήνες, ωστόσο από 
τον Σεπτέμβρη με την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς και τις επανεγγραφές των παιδιών θα 
ενημερωθούν λεπτομερώς όλοι οι γονείς για να 
γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το νέο πρόγραμ-
μα διατροφής. Πάντως, οι πρώτες εντυπώσεις 
από τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές κα-
θώς σύμφωνα με τους ανθρώπους των παιδι-
κών σταθμών ...γλείφουν τα πιάτα! 

‘Ολα τα εδέσματα παρασκευάζονται από 
εξειδικευμένο προσωπικό με τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ, με παρθένο ελαιόλαδο, το αλάτισμα είναι 
σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών, το φρούτο 
εποχής διανέμεται μετά το γεύμα ή ως απογευ-
ματινό, οι σαλάτες είναι και αυτές σύμφωνα με 
την εποχή, ενώ ο άρτος είναι σύμμικτος. 

Στον δήμο Θεσσαλονίκης, λειτουργούν εν-
νέα παιδικοί σταθμοί στους οποίους υπάρχουν 

νηπιακά και βρεφικά τμήματα, ενώ γίνεται προ-
σπάθεια να να αυξηθεί ο αριθμός των τελευταί-
ων καθώς είναι μεγάλες οι ανάγκες των οικογε-
νειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ΟΒΡΕΠΟΜ 
στην Τριανδρία που παίρνει 62 βρέφη, ενώ οι 
αιτήσεις είναι διπλάσιες. Σύμφωνα με τον κ.Ια-
κώβου το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ανα-
κατασκευαστούν οι παιδικοί σταθμοί που είναι 
ιδιόκτητοι για να μπορέσουν να καλυφθούν όλες 
οι αιτήσεις, ενώ προτεραιότητα αποτελεί και η 
δημιουργία ενός σύγχρονου παιδικού σταθμού 
στην περιοχή της Άνω Τούμπας και συγκεκριμέ-
να στις οδούς Γρ.Λαμπράκη με Ολυμπίας. 

Εκτός από τους βρεφονηπιοκόμους, οι σταθ-
μοί διαθέτουν παιδιάτρους, παιδοψυχολόγο και 
κοινωνικό λειτουργό. Παράλληλα, σκοπός του 
προέδρου είναι η κατάλληλη προετοιμασία για 
τη νέα χρονιά, έχοντας τη στήριξη του δημάρ-
χου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, καθώς επίσης και η 
αναβάθμιση της ιστοσελίδας ώστε οι γονείς να 
μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή 
και επανεγγραφή των παιδιών χωρίς να απαιτεί-
ται η παρουσία τους σε κάποιον παιδικό σταθμό.

    «Ο εκσυγχρονισμός είναι το α και το ω και 
μετά από οκτώ χρόνια αδράνειας σε πολιτικό 
επίπεδο διοίκησης, επιθυμούμε ο ΟΒΡΕΠΟΜ να 
επιστρέψει στα δεδομένα της σύγχρονης πραγ-
ματικότητας», αναφέρει ο κ. Ιακώβου.
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Τι αποκαλύπτει έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. για τα χιλιάδες εκατοδόλαρα 

Πλαστά α’ ποιότητας 
στα χέρια παραχαρακτών
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Πλαστά χαρτονομίσματα εφάμιλλα των γνή-
σιων ήταν τα εκατοντάδες εκατοδόλαρα που 
κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς σε επι-
χείρηση που έγινε τον Φεβρουάριο του 2009 σε 
Κιλκίς και Θεσσαλονίκη. Η έκθεση των εγκλη-
ματολογικών εργαστηρίων έδειξε πως τα πα-
ραχαραγμένα είναι πολύς καλής ποιότητας και 
είναι «εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η 
αναγνώριση της μη γνησιότητάς τους», όπως 
ακριβώς αναφέρεται στην έκθεση που έχει στα 
χέρια της η Karfitsa.

Η επιχείρηση της αστυνομίας έγινε τον Φε-
βρουάριο του 2019 με τη σύλληψη επτά ατόμων 
από 41 έως 65 χρόνων, που θεωρήθηκαν τα 
κεντρικά μέλη του κυκλώματος παραχαρακτών. 
Ήταν αυτοί που φέρονται ότι είχαν εγκαταστήσει 
σύστημα εκτύπωσης μέσα σε μία αποθήκη στον 
Εύοσμο, ακολουθώντας πάντως τις πιο σύγχρο-
νες μεθόδους. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων 
είναι συνταξιούχος τυπογράφος, ενώ άλλος είχε 
γνώσεις παραχάραξης με προγράμματα ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Στο κατηγορητήριο της 
αστυνομίας πάντως περιλαμβάνονται τα στοι-
χεία για 17 ακόμη άτομα, ενώ αναφέρεται και το 
όνομα ενός αστυνομικού η εμπλοκή του οποίου 
εξετάζεται.

Η υπόθεση επανήρθε στο γραφείο του ανα-
κριτή Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της 
έρευνας των εγκληματολογικών εργαστηρίων, 
που έδειξε ότι τα πλαστά 100δόλαρα που κατα-
σχέθηκαν, ονομαστικής αξίας περίπου 200.000 
δολαρίων (δηλαδή περίπου 2.000 χαρτονομί-
σματα), ήταν άριστης ποιότητας παραχάραξης. 
Και έτσι κλήθηκαν να δώσουν επιπλέον εξηγή-
σεις για όσα νεότερα προέκυψαν.

«Η ποιότητα της εκτύπωσης και η προσπά-
θεια τελειοποίησης του οπτικού – τελικού απο-
τελέσματος ως προς την απομίμηση βασικών 
μέτρων ασφαλείας των αντίστοιχων γνησίων 
χαρτονομισμάτων αξίας 100 δολαρίων ΗΠΑ, 
όπως είναι η ταινία και οι ίνες ασφαλείας, το 
υδατογράφημα και η οπτικά μεταβλητή μελάνη, 
καθιστούν την αναγνώριση τη μη γνησιότητας 
των εν λόγω χαρτονομισμάτων εξαιρετικά δύ-
σκολη, αν όχι αδύνατη, από τον μέσο πολίτη. Τα 
συγκεκριμένα παραχαραγμένα χαρτονομίσμα-
τα των 100 δολαρίων ΗΠΑ μπορούν να παρα-
πλανήσουν τον υποψήφιο – συναλλασσόμενο 
μέσο πολίτη», αναφέρεται ακριβώς στην έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης των εγκληματολογικών 
εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. Απ’ αυτό επιβεβαιώνε-
ται η ευκολία με την οποία, όπως καταγράφηκε 

στις τηλεφωνικές συνομιλίες που υποκλάπηκαν 
από την αστυνομία, διέθεσαν μεγάλο αριθμό 
χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων μέχρι και 
στη γειτονική Βουλγαρία, που θεωρείται η «πα-
τρίδα» των πλαστών χαρτονομισμάτων. Υπο-
λογίστηκε στο κατηγορητήριο ότι κατάφεραν οι 
εμπλεκόμενοι να διακινήσουν περίπου 200 εκα-
τοδόλαρα εντός και εκτός Ελλάδας.

 
Σχέδια για την Αμερική 
Τα σχέδια των κατηγορουμένων ήταν με-

γαλεπήβολα, άλλωστε η καλή ποιότητα των 
πλαστών τους επέτρεψε να κάνουν όνειρα, προ-
κειμένου να διοχετεύσουν παραχαραγμένα χαρ-
τονομίσματα μέχρι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Τα όσα κατασχέθηκαν και αξιολογούνται από 
τους εγκληματολόγους της ΕΛ.ΑΣ. είναι ενδεικτι-
κά αυτού του στοιχείου. Οι μήτρες με τα στοιχεία 
των χαρτονομισμάτων ήταν τέτοιες που διασφά-
λιζαν μία πολύ καλή εκτύπωση εφάμιλλη των 
γνησίων.

Η εφευρετικότητά τους ήταν τέτοια μάλιστα 
που όπως καταγράφεται στην έκθεση των εργα-
στηρίων οι σχεδιαστές των καλουπιών για την 
εκτύπωση των πλαστών πήραν τη μορφή του 
Βενιαμίν Φραγκλίνου από λογότυπο που είχε 
τζιν παντελόνι και ήταν απομίμηση του δολα-
ρίου. «Η μεταλλική πλάκα φέρει το πορτρέτο 
ως ανάγλυφο και αποσκοπεί στη δημιουργία 
μήτρας – καλουπιού, από το οποίο προκύπτει το 

σχέδιο του υδατογραφήματος, χωρίς πλέον τον 
αντικατοπτρισμό, ώστε το τελευταίο να δύναται 
να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της απομί-
μησης του υδατογραφήματος των αντίστοιχων 
γνησίων χαρτονομισμάτων», επισημαίνεται στην 
έκθεση.

Ακόμη οι εγκληματολόγοι βρήκαν ότι με 
ειδικά τελάρα κατάφεραν οι παραχαράκτες να 
αποτυπώσουν στα πλαστά τη μελάνη μετα-
βλητού χρωματισμού που έχει ο αριθμός 100 
στο χαρτονόμισμα των δολαρίων. Πέραν αυτού 
εντοπίστηκαν ειδικά τελάρα για την εκτύπωση 
των ανάγλυφων μερών όπως και καλούπια και 
μήτρες για άλλες εκτυπώσεις, ενδεχομένως δο-
κιμαστικές και χαρακτηριστικό είναι ότι σε μία 
μήτρα βρέθηκε το σήμα του ΠΑΟΚ.  

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο στόχος των 
εμπλεκομένων ήταν τα χαρτονομίσματα που 
εκτύπωναν να τα διοχέτευαν στην αγορά που-
λώντας τα σε διακινητές αντί των 30 ευρώ το 
καθένα, δηλαδή στο 1/3 της ονομαστικής αξίας 
των εκατοδόλαρων. Όπως έχει προκύψει από 
τις συνομιλίες και φαίνεται στο κατηγορητήριο 
εκτός του εντοπισμού προσώπων που βρίσκο-
νται στον στενό κύκλο τους για τη διακίνηση των 
παραχαραγμένων, αναζητούταν τρόπος για τη 
διοχέτευση στις ΗΠΑ. Ακόμη φαίνεται πως έγινε 
και σχετικό ταξίδι στην Κύπρο, για τη διερεύνηση 
εκείνης της αγοράς.
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Μια διαδρομή γεμάτη εικόνες 
από το παλιό σινεμά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
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MOTTET  - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Μια νέα «ιστορία» μας διηγούνται οι Mottet με το νέο τους single «Αμάξι του 53» και μας παίρνουν μαζί τους σε μια 
διαδρομή γεμάτη νοσταλγία και εικόνες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έτσι κι αλλιώς η μουσική τους μας 
ταξιδεύει σε τόπους κι εποχές που αγαπάμε και μας προτείνει μια διαφορετική ματιά μέσα από ένα πλούσιο ρεπερτόριο 
που ξεκινάει από Adele και Kovacs και καταλήγει σε Vivaldi και Piazzolla, έχοντας περάσει πρώτα από τη Γαλλία του 
Yann Tiersen, την Κούβα των Orishas και έχοντας φλερτάρει με τη gypsy παράδοση των Βαλκανίων και της Ιβηρικής 
και διανθίζεται με έξυπνες επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το 
όνομα Mottet; Οι Μottet είναι το ορ-
χηστρικό τρίο που αποτελείται από 
τους Καστάνη Σωτήρη (κιθάρα), Δημή-
τρη Κουζή (βιολί) και Γιώργο Σχοινά 
(ακορντεόν). Πέρα από την ορχηστρι-
κή μουσική που αγαπάμε να παίζουμε 
πλαισιώνουμε και γνωστούς ερμηνευτές 
από τον ελληνικό και όχι μόνο χώρο. Η 
βασική ερμηνεύτρια στις περισσότερες 
εμφανίσεις μας όπως και στο δίσκο μας 
είναι η Ξένια Γαργάλη.
Ποιοι είναι οι δημιουργοί του νέου σας 
single «Αμάξι του 53»; Οι στίχοι είναι 
του σπουδαίου στιχουργού Νίκου Μω-
ραΐτη που μας έκανε την τιμή να ντύσει 
με το στίχο του, την μουσική που έγρα-
ψε ο κιθαρίστας του σχήματος, Σωτήρης 
Καστάνης.

Τι αποτέλεσε έμπνευση γι’ αυτό το τρα-
γούδι; Η αγάπη για το λαϊκό είδος όπως 
το προσέγγισε και το άλλαξε ο μεγάλος 
Μανώλης Χιώτης.
Ποια είναι γενικότερα τα ακούσματα 
που σας επηρεάζουν δημιουργικά; 
Τα ακούσματα μας είναι πολυποίκιλα 
και πιάνουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών 
στυλ. Μας αρέσει η κινηματογραφική 
μουσική, οι μουσικές της Μεσογείου, της 
Λατινικής Αμερικής, πολλά και διάφορα 
είδη τα οποία φιλτράρουμε και ενσταλά-
ζουμε στη μουσική μας.
Τι είναι αυτό που σας δένει σαν group; 
Θα έλεγα η αγάπη μας για ένα κοινό 
αισθητικό αποτέλεσμα. Σαν μουσικοί 
έχουμε διαφορετικές μουσικές καταβο-
λές οι οποίες όμως στους Mottet βρί-
σκουν κοινό τόπο και σμίγουν με έναν 

ιδιαίτερο τρόπο που διαπιστώνει εύκολα 
όποιος έρχεται σε επαφή με τον ήχο μας.
Πού θα μπορούσε να σας συναντήσει 
κανείς για ν’απολαύσει live το «Αμάξι 
του 53» και τα άλλα σας τραγούδια; Με 
την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, 
στην μετά-καραντίνα εποχή, οι ζωντανές 
εμφανίσεις πολλών σχημάτων έχουν 
ακυρωθεί. Δεν αποτελούμε εξαίρεση. 
Παρολ’ αυτά μείνετε συντονισμένοι στα 
media και θα ενημερωθείτε για ότι νε-
ότερο.
https://m.facebook.com/mottetband/
Youtube : 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c /
mottetofficial 
Instagram : 
https://www.instagram.com/mottet_
official/

▶ Σάββατο 18 Ιουλίου η 
Φωτεινή Δάρρα και ο μαέστρος 
Γιώργος Παπαχριστούδης 
έρχονται με καλοκαιρινή 
διάθεση στο Θέατρο Κήπου 
για μία ξεχωριστή συναυλία με 
τίτλο ‘Επιτέλους καλοκαίρι...
Θεσσαλονίκη μου’. Ώρα έναρ-
ξης 21:15.
▶ Η ξεχωριστή φωνή της 
Φωτεινής Βελεσιώτου θα μας 
ταξιδέψει το Βράδυ της Δευτέ-
ρας 20 Ιουλίου στο Φεστιβάλ 
της Μονής Λαζαριστών.μαζί της 
ο Βασίλης Προδρόμου και με 
ώρα προσέλευσης στις 20:00.
▶ Τρίτη 21 Ιουλίου ο Χρήστος 
Θηβαίος για μία και μοναδική 
εμφάνιση με όλα τα αγαπη-
μένα τραγούδια αλλά και την 
καινούργια του συνεργασία με 
τον Χάρη Κατσιμίχα στο MYLOS 
Open Air. Ώρα έναρξης 21:30.
▶ Πέμπτη 23 Ιουλίου ο Παύλος 
Παυλίδης με τον Φώτη Σιώτα 
στο Φεστιβάλ της Μονής Λα-
ζαριστών με ώρα έναρξης στις 
21:30.
▶ Η άκρως επιτυχημένη παρά-
σταση του χειμώνα ‘Προσοχή ο 
φίλος δαγκώνει’ που αγκαλιά-
στηκε με μεγάλη θέρμη από το 
κοινό,σε σκηνοθεσία Βλαδίμη-
ρου Κυριακίδη έρχεται Τρίτη 
28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου στο 
Θέατρο Γης.
▶ Το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών παρουσι-
άζει την παράσταση ‘Από θέση 
ισχύος’ την Πέμπτη 30 Ιουλίου 
στο Θέατρο Κήπου.
▶ Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 
Ιουλίου ο Πέτρος Φιλιππίδης 
ανεβάζει ένα έργο που είχε 
παρουσιάσει πριν πέντε χρόνια 
με μεγάλη καλλιτεχνική και 
εμπορική επιτυχία. Τις ‘Δάφνες 
και Πικροδάφνες’,ένα από τα 
σπουδαιότερα κείμενα της 
νεοελληνικής δραματολογίας 
στο Θέατρο Γης.
▶ Τετραήμερο με τέσσερις 
δωρεάν μοναδικές συναυλί-
ες στους κήπους της Βίλας 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ σε μία πρωτοβουλία 
του Κέντρου Πολιτισμού της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 
Στις 20 Ιουλίου η αυλαία θα 
ανοίξει με τον Διογένη Δασκά-
λου και τους Monie & Monie 
Conniente που συμπράτουν με 
τον Γιώργη Χριστοδούλου.Στις 
21 Ιουλίου ένα αφιέρωμα στον 
Leonard Cohen από τις Nalyssa 
Green,Sugahpank & Lou is.Στις 
22 Ιουλίου Ορφέας Περίδης 
και Μανώλης Ανδρουλιδάκης 
έρχονται ‘…με δύο κιθάρες’ και 
στις 22 Ιουλίου η σπουδαία 
Ελευθερία Αρβανιτάκη.

#AGENDA_MOU
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The Media
MELISSA seaside bar

▶ Τέλος και για το J2US που 
εξελίχθηκε σε μία υπερπα-
ραγωγή για τα δεδομένα της 
Ελληνικής κοινωνίας και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν τα κανάλια γενικότερα.
Διάβασα και το δελτίο τύπου 
που ανέβηκε στα απαντα-
χού site της επικράτειας και 
αισθάνομαι  και αυτός που το 
συνέταξε και αυτός που το ενέκρινε ζει προφανώς σε άλλη 
διάσταση.Εχω αναφερθεί στα θετικά του show αλλά αυτό 
με ξεπέρασε.Αλήθεια πόσοι ενδιαφέρονται για το κέντημα 
στο σακάκι του Κοκλώνη που ήταν ‘βασιλικό’ με jewels η 
τα παπούτσια του Alexander McQueen γ το ρολόι που ήταν 
Rolex pink gold κλπ.Μάλλο το χάσατε λίγο και πρέπει λίγο 
να επανέλθετε στην πραγματικότητα όσο είναι καιρός!

▶ Πρωτότυπο το ξεκίνημα της εκπομπής The Booth που μου 
άρεσε και σαν ιδέα αλλά και το team της γυναικοπαρέας 
θεωρώ πως είναι πολύ δυνατό.Και κοντά σε όλα και μόνο η 
συμμετοχή της εξαιρετικά ταλαντούχας και αγαπημένης μου 
Σοφίας Μουτίδου,προκαταβάλει μία καλοκαιρινή επιτυχία για 
το Open

▶ Mιάς και ο λόγος για την Μουτίδου να σημειώσω πως 
γέλασα απίστευτα με τον σχολιασμό που έκανε με απίστευ-
το χιούμορ στις δύο παρουσιάστριες του Happy Day που 
σχολιάσανε ότι το Boooth είναι μία δύσκολη Αγγλική λέξη σε 
σχέση με το Happy Day!!!Και βέβαια πήρανε την απάντησή 
τους.Ας προσέχανε.

▶ Την άποψή μου για την Ελένη Τσολάκη σας την ξαναέγρα-
ψα.Την θεωρώ πραγματικά το απόλυτο τίποτα στην Ελληνική 
τηλεόραση και απορώ το πώς έβρισκε και πάντα μία θέση 
στα πάνελ.Προφανώς μόνο οι ιθύνοντες 
εκ των έσω γνωρίζουν.Για δε την δική της 
φορά που έκανε ένα παιχνίδι ήταν Η απο-
τυχία.Και δεν την ανανέωσε λέει ο ΣΚΑΙ.
Προφανώς είδαν και πάθαν οι άνθρωποι 
να την ξεφορτωθούν!

Και όμως περάσανε 26 χρόνια! Ήταν καλοκαιράκι του 1994 που το ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ το είχε τολμήσει και έκανε την 
πρώτη υπερπαραγωγή για δεδομένα της εποχής με το εβδομαδιαίο live-show στην Waterland και μετά ακολούθη-

σαν και άλλες εκπομπές από Αθηναϊκά κανάλια. Στην τελευταία εκπομπή και ημέρα Κυριακή καλεσμένος ο Χρήστος 
Δάντης στο απόγειο της καριέρας του με 11 χιλιάδες –και βάσει των εισιτηρίων που είχαν κοπεί- κόσμου παρακαλώ. 

Στην φωτο με το Πόλυ Μαυρόπουλο την ώρα της συνέντευξης.

Σε ελάχιστη απόσταση από την Θεσαλονίκη,στον Ποταμό Επανομής το MELISSA αποτελεί 
εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να αποδράσουν και να απολαύσουν το καλοκαιρινό 

τους μπάνιο σε μία πανέμορφη τοποθεσία.Οι άνετες ξαπλώστρες,τα κοκτέιλ,τα μοναδικά 
event,η μουσική σε συνδυασμό με τις γεύσεις του εστιατορίου δημιουργούν έναν μοναδι-

κό συνδυασμό που θα σας συναρπάσει!Ποταμός Επανομής,τηλ. 23920 36750.
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Η Μαρία Παπαγεωργίου μιλάει στην Karfitsa

Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη 
να ολοκληρώσω έναν κύκλο

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί η Μαρία Πα-
παγεωργίου, καθώς ανεβαίνει στον  χώρο του 
open air Μύλου την Δευτέρα 27 Ιουλίου για μία 
και μοναδική συναυλία. Με αφορμή το live της 
μίλησε στην Karfitsa για όσα της έλειψαν όλο 
αυτό το διάστημα που κρατήθηκε μακρυά από 
τις μουσικές σκηνές, λόγω του lockdown και για 
τον δίσκο της ΕΣΟΡίΑ.

Τι θα ακούσουμε στο live σας; Όλα όσα ετοί-
μαζα να πω τον Μάρτιο, σε εκείνη την παρά-
σταση στο Apodec, που δεν πραγματοποιήθηκε. 
Έμελλε εκείνη την ημέρα να κάνω τη διαδικτυ-
ακή μου συναυλία, νιώθω πως έρχομαι τώρα να 
ολοκληρώσω έναν κύκλο, μέσω της ανθρώπι-
νης επαφής, όπως του πρέπει.

Μετα από τέσσερις μήνες ανεβαίνετε και πάλι 
επί σκηνής. Τι σας έλειψε περισσότερο; Αυτή η 
ανθρώπινη επαφή. Όσο λυτρωτικό και αν ήταν 
το γεγονός ότι η τεχνολογία μας επέτρεψε να 
κρατήσουμε επαφή μεταξύ μας, η κάθαρση που 
νιώθει κανείς από τον συγχρονισμό των φω-
νών, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Θυμάμαι να 
διδάσκω φωνητική, να νιώθω μια χαρά με την 
εξερεύνηση του καινούριου τρόπου παράδο-
σης μαθήματος, όμως όταν ερχόταν η στιγμή να 
τραγουδήσω κάτι ταυτόχρονα με τους μαθητές 
μου ήταν αδύνατο, ήθελα να βάλω τα κλάματα. 
Η συγκίνηση στο Gazarte και στην Πτολεμαΐδα 
ήταν τεράστια, έκλεινα τα μάτια και άκουγα τα 
ψιθυριστά, δειλά τραγουδίσματα του κόσμου.

 Εν μέσω καραντίνας ανέβηκε και ψηφιακά ο 
δικός σας, ΕΣΟΡίΑ. Πως είναι να παρουσιάζεις ένα 
νέο δίσκο στο κοινό που βρισκόταν σε καραντίνα; 
Η ΕΣΟΡίΑ γεννήθηκε από μία ανάγκη απόλυτης 
καλλιτεχνικής έκφρασης, δικής μου και του πιο 
στενού συνεργάτη μου, του Σταύρου Ρουμελι-
ώτη. Δεν είχαμε σκοπό να δημοσιοποιήσουμε 
αυτόν τον κύκλο, προέκυψε εκ των υστέρων. 
Οπότε ο πιο ελεύθερος εαυτός μου, απογυμνώ-
θηκε μπροστά σε όλους. Ηταν πανέμορφο το ότι 
για μια βδομάδα κάναμε πρεμιέρα τα τραγούδια 
στις 21:00, ξέροντας πως την συγκεκριμένη ώρα 
κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι κάνουν συνα-
κρόαση και ανταλλάζουν σχόλια. Ακόμα και το 
YouTube δηλαδή λειτούργησε διαφορετικά στη 
ζωή μας.

 Εσείς πως βιώσατε όλη αυτή την κατάσταση; 
Κυκλοθυμικά. Από την απόλυτη εξερεύνηση του 
εαυτού μου, την ξεκούραση, την αποβολή των 
περιττών συνηθειών στη ζωή μου, την ευγνωμο-

σύνη που έχω το σπίτι μου, φαΐ να φάω, υγεία και 
ανθρώπους γύρω μου , μέχρι την απόλυτη απο-
γοήτευση για τις κοινωνικές αδικίες, τον εξευτε-
λισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε παγκό-
σμιο επίπεδο, την απαξίωση του Πολιτισμού μας 
εδώ. Και λέγοντας πολιτισμό δεν εννοώ μόνο 
την αντιμετώπιση αυτών καθ’ αυτών των καλ-
λιτεχνών, αλλά και την διαχείριση του Δημοσίου 
λόγου και χρήματος από ανθρώπους χυδαίους.

 Η μουσική και οι μουσικοί, από εδώ και πέρα. 
Πως θα επηρεάσει ο κορωνοϊός τα live, που είναι 
η επαφή του καλλιτέχνη με το κοινό του;  Δεν έχω 
ιδέα. Νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε συναυλία 
που πραγματοποιώ, έχω σχεδιάσει τις συναυλίες 
μου μέχρι το Δεκέμβριο, ξεκινώ με αγάπη και δη-
μιουργικό πνεύμα, μα και έναν ρεαλισμό ότι όλα 
μπορεί να αλλάξουν εν μία νυκτί. Αναπτύξαμε 
πιστεύω τη σχέση μας με το ‘’τώρα’’ και είμαστε 
πιο ευφυείς πια στο να δημιουργήσουμε επαφή 
μέσω της Τέχνης με καινούριους τρόπους!

 Κατά την προσωπική σας άποψη, το κράτος 

βοήθησε τους καλλιτέχνες; Το κράτος από μόνο 
του με ειρωνικό τρόπο δήλωσε ότι ο Πολιτισμός 
δεν είναι στους βασικούς πυλώνες της πολιτι-
κής της. Και το απέδειξε περίτρανα. Χρειάστηκε 
πολύς αγώνας και διαπραγμάτευση από τη δική 
μας μεριά για να διεκδικήσουμε τα βασικά, μιας 
και τα κριτήρια που θέτανε ήταν τέτοια, ώστε να 
αποκλείεται πχ από τα επιδόματα, η μεγαλύτερη 
μάζα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον 
τομέα του Πολιτισμού. Ακόμα και στην ανάθεση 
συναυλιών στους αρχαιολογικούς χώρους δεν 
υπήρξε διαγωνισμός. Υπάρχει βέβαια και από τη 
δική μας μεριά ανοργανωσιά και ήταν ένα δυνα-
τό χαστούκι ώστε να βάλουμε μια σειρά, αλλά σε 
κάθε περίπτωση, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα 
δεν αναρωτιέμαι πόσο το κράτος βοήθησε τους 
καλλιτέχνες συγκεκριμένα, αλλά όλους τους 
πολίτες του, όταν σπατάλησε εκατομμύρια ευρώ 
στα ΜΜΕ, τα vouchers, τους μεγάλους περιπά-
τους.
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Οι καλλιτεχνικές τάσεις στις 
οποίες αναφέρθηκαν τα προη-
γούμενα σημειώματα (νέος ρεα-
λισμός, happenings, συμπεριφο-
ρές, επεμβάσεις Fluxus) έχουν ως 
συνδετικό κρίκο, μεταξύ τους, την 
προτεραιότητα της ιδέας και την 
αναζήτηση να διατυπωθεί με το 
μέσο που την εξυπηρετεί καλύτερα 
χωρίς ο καλλιτέχνης να δεσμεύε-
ται από τις διδασκόμενες παραδο-
σιακές μορφές της τέχνης: ζωγρα-
φική, γλυπτική, χαρακτική, σχέδιο. 
Είναι τώρα κατασκευές, συσσω-

ρεύσεις, συνδυασμοί αντικειμένων, χρησι-
μοποίηση κάθε μορφής υλικών, επεμβάσεις 
στη φύση. Το έργο είναι η ιδέα του. Μόνο 
πως στις τάσεις που αναφέρθηκαν η ιδέα 
ντύνεται με ύλες, με χειρισμούς υλικών, με 
συμπεριφορές που εξηγούν την ιδέα για να 
την κάνουν εύληπτη και αναγνωρίσιμη. Το 
κίνημα αντίθετα, της εννοιακής ή εννοιολο-
γικής τέχνης (conceptual art) που πρωτα-

γωνίστησε τα χρόνια 1960 και 1970, κυρίως 
στις ΗΠΑ, αναζήτησε την τέλεια αυτοτέλεια 
της ιδέας (όπως στα μαθηματικά) με την 
ιδέα να οδηγείται στην άκρη της, ως ανεξάρ-
τητη από οποιαδήποτε υλοποίηση που θα 
την εγκλώβιζε σε μια συγκεκριμένη μορφή. 
Έτσι, για τους εννοιολογικούς καλλιτέχνες, η 
ιδέα (το έργο) είναι πριν από το έργο, είναι 
δηλαδή οι συνθήκες, είναι οι προϋποθέσεις 
για να γίνει το έργο. Αυτές οι συνθήκες είναι 
λογικοί συλλογισμοί. Τυπικό παράδειγμα εν-
νοιολογικής εργασίας είναι o συλλογισμός 
ως Δήλωση (Statement) του Αμερικανού 
Lawrence Weiner (1942). Ο καλλιτέχνης 
δηλώνει: 1. Το έργο μπορεί να γίνει από τον 
καλλιτέχνη. 2. Το έργο μπορεί να γίνει από 
οποιονδήποτε. 3. Δεν είναι αναγκαίο να γίνει 
το έργο. Για τον Weiner οι προτάσεις αυτές 
είναι ισότιμες μεταξύ τους και αντιστοιχούν 
και οι τρεις στην πρόθεση του καλλιτέχνη. 
Ο αγοραστής της πρότασης θα αποφασίσει 
ποιά από τις προτάσεις θα πραγματοποιηθεί. 
Η μετάθεση στην πρόθεση του έργου ως το 

έργο, είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό του 
εννοιολογικού κινήματος που αντικαθιστά 
τη μορφή (την εικόνα) από τον συλλογισμό 
της και εδώ αναγνωρίζεται στους Αμερι-
κανούς εννοιακούς, η μεγάλη επιρροή της 
Αριστοτέλειας λογικής. Ο πρωτοπόρος του 
κινήματος, Joseph Kosuth (1945), λέει ότι 
η τέχνη είναι μια ταυτολογία, ότι δηλαδή το 
έργο εξηγεί το έργο και ότι το έργο δεν το 
χαρακτηρίζει κάτι άλλο από το έργο. Το διά-
σημο παράδειγμα που εξέθεσε το 1965, Μία 
και Τρεις Καρέκλες (One and Three Chairs), 
ορίζει τη συνθήκη της τέχνης: εκθέτει μια 
καρέκλα, την εικόνα της ίδιας καρέκλας και 
τον ορισμό της καρέκλας (από το λεξικό), 
δηλαδή τον τίτλο. Τα οποιαδήποτε αυτά τρία 
ή οποιαδήποτε άλλα, ορίζουν την οποιαδή-
ποτε τέχνη. 

* Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός, 
υποψήφια Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρή-
της.

Μία και Τρεις Καρέκλες (One and Three Chairs)

Οι εικαστικές ιδέες των χρόνων 1960 
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ΜΟΔΑ
Από τη Ντόλη Ζερβού

Visual Merchandiser  
& Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Ο σχεδιαστής Γιώργος  Κουλασίδης  ζει και 
εργάζεται  στην Θεσσαλονίκη. Από νεαρή ηλι-
κία η αγάπη του για την μόδα και την τέχνη τον 
οδήγησε σε σχολές σχεδιού της πόλης και μετέ-
πειτα στην Γερμάνια και την Αγγλία. Επιστρέφο-
ντας στην Ελλάδα ξεκίνησε την δική του σειρά 
ρούχων με κύριο χαρακτηριστικό το ελληνικό 
chic  σε ιδιαίτερα σχέδια και  χρώματα. 

Το ύφος είναι  Greek Islands Chic , με την 
σειρά να επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα stand-
out χειροποίητα κομμάτια εμπνευσμένα από το 
στυλ των Ελληνικών νησιών , την παράδοση, 

το φώς και τα χρώματα της Ελλάδας , την ζω-
ντάνια της νησιώτικης ζωής , την απλότητα της 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής και τον αυθορμη-
τισμό  στη διακόσμηση. 

Όλα έχουν να κάνουν με αυθεντικά  κεντή-
ματα από διάφορα σημεία της Ελλάδας , αρχαι-
οελληνικά μοτίβα , περίτεχνα υφαντά  και αέρι-
να  πολυτελή  λινά με print εμπνευσμένα  από 
την  αισθητική των Ελληνικών νησιών  όπου το  
λευκό συναντά το μπλε και τα έντονα χρώματα.

Ενώ το ανάλαφρο, ελεύθερο πνεύμα του 
Ελληνικού καλοκαιριού αποτελεί την κύρια 

πηγή έμπνευσης,  ο Γιώργος ενθουσιάζεται 
από το street fashion , ο τρόπος με τον οποίο 
συνδυάζουν τα καφτάνια τους κοσμοπολίτισσες 
από κάθε μεριά του πλανήτη  παντρεύοντας  το 
σοφιστικέ ανεπιτήδευτο cool στυλ με μια δόση 
παριζιάνικης κομψότητας. Στο ιδιο πνεύμα τα 
φορέματά  του,   ταιριάζουν από το πρωί μέχρι 
το βράδυ , όλο το χρόνο σε κάθε σεζόν και πε-
ρίσταση. 

Η συλλογή διατίθεται σε καταστήματα στην 
Ελλαδα και το Εξωτερικό.

Greek Islands Chic by Yiorgos Koulasidis
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Πώς κύλησαν 20 χρόνια μετά το πρώτο Ολυ-
μπιακό μετάλλιο (Σίδνεϊ 2000); Πάρα πολύ γρή-
γορα... Μετά και το μετάλλιο του 2004, η ζωή και ο 
χρόνος κύλησε γρήγορα λόγω επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων. Μάλλον αυτό συμ-
βαίνει όταν κάνεις παιδιά.

Τα παιδιά σου αντιλαμβάνονται τι έχεις πετύχει;
Ναι, αλλά ίσως δεν αντιλαμβάνονται το μέγε-

θος... απλοποιούν τα πάντα και θεωρούν ότι για να 
γίνεις Ολυμπιονίκης απλά κάνεις προπόνηση. Τώρα 
που ο μεγάλος είναι 14 χρονών και ο μικρός 8 κα-
ταλαβαίνουν περισσότερο. Παλιότερα έβλεπαν στο 
δρόμο κάποιον να μου μιλάει και έλεγαν: «Γιατί σου 
μιλάνε άγνωστοι;».

Υπάρχει κάποιος αγώνας που ξεχωρίζεις για 
καλό ή κακό; Οι αποτυχίες σε οδηγούν στις επιτυ-
χίες. Γίνεσαι πιο δυνατός, σηκώνεσαι και βλέπεις τι 
φταίει... Θυμάμαι ως κακή στιγμή το πανευρωπαϊκό 
το 1997 στην Ελλάδα. Τότε, είτε θα τα παρατούσα 
ή θα σηκωνόμουν για να συνεχίσω. Εκανα το δεύ-
τερο...

Η απορία μου είναι... πώς ένα κοριτσάκι ξεκίνη-
σε τη δισκοβολία; Τυχαία... ‘Εκανα ενόργανη. Επειδή 
όμως ψήλωνα πολύ και δεν ήθελα να ασχοληθώ με 
το μπάσκετ, πήγα με την αδελφή μου στο Καυταν-
ζόγλειο για να δώσει αθλήματα για τη γυμναστική 
ακαδημία... κι εκεί έμεινα!

Κάθε πότε χαζεύεις τα μετάλλια σου; Δεν τα 
κοιτάζω ποτέ... Τα μετάλλια θα μείνουν για τα παιδιά 
μου, αλλά για μένα είναι πιο σημαντικές οι αναμνή-
σεις και οι στιγμές.

Προλαβαίνεις σήμερα να αθληθείς; Προλαβαί-
νω, αλλά δεν έχω πρόγραμμα... ‘Οποτε έχω χρόνο το 
κάνω. Ποδήλατο, περπάτημα ή τρέξιμο.

Θα μπορούσες να ζήσεις κάπου αλλού πέρα 
από τη Θεσσαλονίκη; Η αλήθεια είναι ότι δεν το 
έκανα ούτε παλιά, παρόλο που θα μπορούσα να 
φύγω γιατί στην Αθήνα υπήρχαν εγκαταστάσεις να 
αθληθώ. Θα το έκανα μόνο εάν τα αγαπημένα μου 
πρόσωπα πήγαιναν κάπου αλλού...

Ποιον εμπιστεύεσαι σε μία δύσκολη απόφαση;
Γενικά ρωτάω και συμβουλεύομαι τους ανθρώ-

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. 

Πανηγυρίσαμε έξαλλα πολλές φορές μαζί της… Την θυμόμαστε να ρίχνει το δίσκο και να κατακτά διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμια και Πανευρω-
παϊκά Πρωταθλήματα. Η Αναστασία Κελεσίδου υπήρξε από τις κορυφαίες και πιο σταθερές Ελληνίδες αθλήτριες του στίβου. Μάλιστα, μας είχε κακομάθει… ήταν από τα 

μετάλλια «σιγουράκι» καθώς πάντοτε κατάφερνε να ανέβει στο βάθρο. 

Αναστασία Κελεσίδου
Οι αποτυχίες σε οδηγούν στις επιτυχίες!

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 

πους που έχω δίπλα μου. Είναι οι γονείς μου, ο άντρας 
μου, φίλοι... ανάλογα με την κάθε μου απόφαση. Ποιος 
είναι πιο ειδικός.

‘Εχεις κρατήσει φίλους από το παρελθόν ή έχεις 
κάνει καινούργιους; ‘Εχω πολλούς φίλους και από 
παλιά κι έχω κάνει και καινούργιους.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 
άλλα 20 χρόνια; Η πιο δύσκολη ερώτηση... Θα 
κοντεύω τα 70 δηλαδή; Φαντάζομαι τα παιδιά 
μου να έχουν μια καλή ζωή, να έχω εγγόνια, να 
είμαι καλά στην υγεία μου και να κάνω ταξίδια. Να 
υπάρχει ηρεμία στη ζωή μου...
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Τη λύση που θα τον βγάλει από το αδιέξο-
δο αναζητεί ο Ηρακλής σε ένα ακόμα καλοκαίρι 
που προμηνύεται να έχει μεγάλο και πολυποίκι-
λο ενδιαφέρον. Νούμερο ένα ζητούμενο για την 
ύπαρξη επόμενης ημέρας σε όλα τα τμήματα 
ήταν και παραμένει η λύση ή ύπαρξη φόρμουλας 
αν προτιμάτε που θα βγάλει τον ΓΣ Ηρακλής από 
το αδιέξοδο που έχει περιέλθει. Το θέμα γνωστό 
και χιλιοειπωμένο. Η «μάνα» του συλλόγου, πα-
ραμένει εγκλωβισμένη με τη θηλιά των χρεών 
να είναι αβάσταχτη και τα τμήματα του Ηρακλή 
έρμαια αυτής της κατάστασης. Η Karfitsa επιχει-
ρεί να ρίξει «φως» στις εξελίξεις που τρέχουν 
γενικώς στον Κυανόλευκο σύλλογο της Θεσσα-
λονίκης σε όλα τα ομαδικά του τμήματα.

Ας τα δούμε όλα με τη σειρά...

Γυμναστικός σύλλογος: 
Αναζητεί άμεση λύση... ζωής
Mε την διοίκηση Πρωτοδικείου να παραμέ-

νει ο ΓΣ Ηρακλής εξακολουθεί να βρίσκεται σε 
αναζήτηση λύσης που θα δώσει και πάλι... ανά-
σα ζωής στον σύλλογο. Ο επικεφαλής του ΓΣ, 
Φώτης Θεός, προ μηνών σε συνέντευξή του στην 
«Karfitsa» είχε περιγράψει με τον πλέον ξεκάθα-
ρο τρόπο την κατάσταση μιλώντας με γεγονότα 
και... αριθμούς. Ο Ηρακλής παραμένει με τον 
ΑΦΜ του μπλοκαρισμένο κάτι που του δημιουρ-
γεί πολλά και άλυτα προβλήματα. Την ίδια ώρα 
η ακίνητη περιουσία του που αριθμεί 28 στρέμ-
ματα γης στην περιοχή των Χορτατζήδων και 55 
στρέμματα στην Μίκρα παραμένει μη εκμεταλ-
λεύσιμη με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην απώλεια 
εσόδων και όχι μόνο. Διαφορετική λύση πέρα 

από μία νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να 
υπάρξει και σε αυτό το πλαίσιο εδώ και αρκετούς 
μήνες γίνονται οι συζητήσεις των ανθρώπων του 
συλλόγου με την Πολιτεία. Στον Ηρακλή κρα-
τούν μικρό καλάθι, έχοντας όλα αυτά τα χρόνια 
ακούσει πολλές υποσχέσεις, όμως υπάρχει μια 
αχτίδα φωτός, μια ελπίδα πως ενδεχομένως μέ-
χρι το τέλος του καλοκαιριού προκύψει η λύση 
που θα ελευθερώσει τον σύλλογο και θα είναι η 
απαρχή της οριστικής και ολοκληρωτικής επα-
νεκκίνησης του συλλόγου.

Ποδόσφαιρο: Η εύρεση ΑΦΜ 
και οι επαφές για την επιστροφή 
στις επαγγελματικές κατηγορίες
Ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος: Η άμεση 

επιστροφή του Ηρακλή στις επαγγελματικές κα-
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Η Karfitsa παρουσιάζει την κατάσταση και τις εξελίξεις γύρω από τα άλλοτε 
κραταιά ομαδικά τμήματα του Ηρακλή

«Φως» στο τούνελ...
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Ο ΠΑΟΚ έχασε, 
η ΑΕΚ κέρδισε

Ο ΠΑΟΚ πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε 
στον αγώνα με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και πλησίασε 
ακόμη περισσότερο στην κατάληψη της δεύτε-
ρης θέσης του βαθμολογικού πίνακα. Θέση που 
θα του δώσει το δικαίωμα να είναι παρών στην 
προκριματική φάση του Τσαμπιονς Λιγκ. Τι ση-
μαίνει αυτό; Δόξα και χρήμα. Αυτά δηλαδή που 
απεμπόλησε η ΑΕΚ, η οποία είχε όλο το δικαίω-
μα να τα διεκδικήσει αν κατέθετε ένσταση κατά 
του ΠΑΟΚ για αντικανονική συμμετοχή 12 ποδο-
σφαιριστών του. Αιτία; Τα αθεώρητα δελτία υγεί-
ας! Ναι μία ομάδα η οποία έχει τεράστιο μπάτζετ 
και εκφράζει χιλιάδες οπαδούς της, αμέλησε να 
είναι τυπικά εντάξει για συμμετοχή στον αγώνα 
12 παίκτες της. Και αυτό το πρόβλημα το είχε 
ο ΠΑΟΚ και στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό 
και τον Ολυμπιακό, απλώς οι παράγοντες αυτών 
των ομάδων κοιμήθηκαν τον ύπνο του δικαίου 
μαζί με τους διαιτητές των αγώνων αυτών. Δι-
αφορετικά θα είχαν το δικαίωμα υποβολής έν-
στασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Το πλήγμα για τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με 
τη μουτζούρα που μπαίνει στην οργανωτική 
αξιοπιστία της ΠΑΕ. Το δεύτερο είναι ότι η ΑΕΚ 
στην οποία έβαλε την ταμπέλα του «χάρτινου 
τίτλου», παίρνει εμφατικά τη δική της ρεαβάνς. 
Ενώ είχε το δικαίωμα να τερματίσει δεύτερη αν 
έκανε ένσταση (-3β. αφαίρεση από τον ΠΑΟΚ 
και ήττα στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης 
στο ΟΑΚΑ), προτίμησε να πλημυρίσει το ελληνι-
κό ποδόσφαιρο με ηθική, η οποία όπως αναφέ-
ρει η ΠΑΕ ΑΕΚ σε ανακοίνωση της «είναι πάνω 
απ’ όλα και δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά!».

Πήρε λοιπόν μία ξεκάθαρη απόφαση χωρίς 
να υπολογίζει το κόστος και έδωσε αποστομω-
τικές απαντήσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ 
δεν θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και 
να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση. Είναι ανα-
γκαίο όσο ποτέ άλλοτε.  

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

τηγορίες. Υπό το πρίσμα αυτό την προηγούμενη εβδομά-
δα συστήθηκε μια επιτροπή που αποτελείται από παλιούς 
παράγοντες και νομικούς προκειμένου να ξεκινήσουν να 
ξεκινήσουν συζητήσεις με ομάδες προκειμένου να βρε-
θεί και να αποκτηθεί ο ΑΦΜ που θα βάλει τον Ηρακλή 
και πάλι στις επαγγελματικές κατηγορίες. Με τα τωρινά 
δεδομένα ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης θα παίξει στο 
β’ τοπικό της ΕΠΣΜ. Αυτό είναι κάτι που ουδείς μπορεί 
να αντέξει να συμβεί για άλλη μία σεζόν. Τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, μπορεί να μην υπάρχει ο επενδυτής ή ο 
επικεφαλής που θα ηγηθεί της προσπάθειας να «τρέξει» 
το ποδοσφαιρικό τμήμα, ωστόσο, η επιτροπή που έχει συ-
σταθεί έχει ξεκινήσει συζητήσεις με ομάδες. Μία εξ’΄αυ-
τών είναι και η Τρίγλια (ομάδα της Football League) 
με την οποία έχουν γίνει επαφές, χωρίς για την ώρα να 
υπάρχει ουσιαστικό και ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Αλλωστε, 
με σενάριο της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών να είναι 
πιο ορατό από ποτέ, η ομάδα της Χαλκιδικής, θα αγω-
νιστεί στη Super League 2. Το σίγουρο είναι τα νομικά 
τμήματα των δύο πλευρών, εξετάζουν ενδελεχώς όλα τα 
πιθανά σενάρια προκειμένου να περάσουν στις καταλη-
κτικές λεπτομέρειες της υπόθεσης της απορρόφησης της 
εταιρικής ταυτότητας της χαλκιδικιώτικης ΠΑΕ, με τις δύο 
πλευρές να  θέλουν να διασφαλίσουν πως δεν θα προκύ-
ψουν τυχόν εμπόδια από ανεπιθύμητες αναβιώσεις πα-
λαιών υποχρεώσεων που θα βάλουν εμπόδια στο τελικό 
deal. Το αν θα προκύψει συμφωνία είναι κάτι που ουδείς 
μπορεί να γνωρίζει μετά βεβαιότητας, ενώ δεν αποκλείε-
ται να προκύψουν συζητήσεις και με άλλους ενδιαφερό-
μενους συλλόγους από την ίδια κατηγορία.

Μπάσκετ: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια
Στο φύλλο του προηγούμενου Σαββάτου ο πρόεδρος 

της ΚΑΕ Ηρακλής, Θόδωρος Δρακόπουλος, είχε μιλήσει 

αποκλειστικά στην «Karfitsa» για τον Ηρακλή της νέας 
σεζόν. Το τμήμα μπάσκετ των Κυανόλευκων, αυτή την 
στιγμή αποτελεί το καμάρι και την ναυαρχίδα του συλλό-
γου και εκεί έχει πέσει το βάρος όλων. Η συμμετοχή στα 
προκριματικά του BCL (ο Ηρακλής επιστρέφει στην Ευ-
ρώπη μετά από 15 χρόνια) και οι υψηλές βλέψεις ενόψει 
του νέου πρωταθλήματος στην Basket League δείχνουν 
τον δρόμο και στα υπόλοιπα τμήματα. Μέσα στην εβδο-
μάδα προέκυψε και το όνομα του νέου τεχνικού με τον 
Βαγγέλη Ζιάγκο να αναλαμβάνει τα ηνία, μετά την απο-
χώρηση του Ηλία Καντζούρη.

Βόλεϊ: Το κεφάλαιο Λεονίδης 
Πέρυσι έφτασε μια ανάσα από την διάλυσή του τμή-

ματος. Η λύση βρέθηκε στο... παρά ένα και ο Ηρακλής, 
συμμετείχε στη Volley League, έστω και αν είχε απώλει-
ες στο ρόστερ του. Παρά τα πολλά προβλήματα η ομά-
δα έκανε μία αξιόμαχη προσπάθεια και παρέμεινε στην 
κατηγορία. Προ ολίγων ημερών, η διοίκηση, κάλεσε τα 
μέλη του συλλόγου σε έκτακτη γενική συνέλευση με 
αποκλειστικό θέμα την εύρεση νέας διοίκησης. Τελική η 
λύση, ήρθε από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Πιο συγκε-
κριμένα από τη Ρωσία και το Σότσι. Ο ομογενής επιχειρη-
ματίας Διονύσης Λεονίδης, εξέφρασε το ενδιαφέρον του 
να εμπλακεί στο τμήμα βόλεϊ. Ένα ενδιαφέρον που είναι 
υπαρκτό και προχωρημένο. Λίγες ημέρες πριν, ο Λεονί-
δης που επιχειρηματικά έχει κατασκευαστική εταιρεία και 
ασχολείται με εξαγωγές μετάλλου και σίτου αποκάλυψε 
πως στα πλάνα του είναι να αποκτήσει όλα τα τμήματα 
του συλλόγου και όχι μόνο αυτό του βόλεϊ. Ο ίδιος δεν 
θέλησε να πει περισσότερα πράγματα και αρκέστηκε να 
δώσει ραντεβού στην Ελλάδα, με την άφιξή του να ανα-
μένεται το προσεχές διάστημα όταν και θα επιτραπούν οι 
πτήσεις από την Ρωσία.
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ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ σαν πραγματική θεομηνία στην 
Ριζούντα γεννέτειρα πόλη του Ερντογάν λίγες μέρες 
μετά την ιταμή προκλητική από-
φασή του να μετατρέψει ένα από 
τα πλέον εμβληματικά μνημεία 
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, την Αγία Σοφία της 
Κωνσταντινούπολης, σε χώρο 
λατρείας του Ισλάμ. Η βάρβαρη 
αυτή πράξη πλήττει καίραια τις 
παγκόσμιες πολιτισμικές αξίες, 
αλλά και δείχνει το πώς αντιλαμ-
βάνεται η γείτονα χώρα τον σε-
βασμό στα έργα πολιτισμού των 
άλλων Θρησκειών. Αυτά αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών που αντι-
δρά μαζί με εκατοντάδες άλλες Χριστιανικές οργανώσεις 
όλου του κόσμου. 

Με οδύνη και έκπληξη ο χριστιανικός κόσμος και 
οι άνθρωποι του πολιτισμού, ήρθαν αντιμέτωποι ξανά 
με την προκλητική στάση του Τούρκου Προέδρου, που 
προσβάλλει 900 χρόνια μετά την ανέγερση της Αγίας του 
Θεού Σοφίας τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, παραβαί-
νοντας τις διεθνείς συνθήκες και υποχρεώσεις που η ίδια 
η χώρα του έχει υπογράψει με την UNESCO. To Φανάρι, 

ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος, 
σύσσωμος ο Ελληνισμός και όλοι οι ορθόδοξοι λαοί σε 

όλο τον πλανήτη ζητούν να επέμ-
βει η παγκόσμια κοινότητα και να 
σταματήσει τον εκτροχιασμό του 
Τούρκου Προέδρου. Η Αγία Σο-
φία είναι ο Φάρος της Ορθοδοξίας 
για εκατομμύρια Χριστιανούς και 
η μετατροπή της σε τζαμί μόνο 
αηδία προκαλεί σε όλους τους 
Έλληνες. 

Να μετατρέψουμε κι εμείς, 
το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ 
σε μουσείο ντοκουμέντων της 
Τουρκικής βαρβαρότητας, της 
γενοκτονίας των Κούρδων, των 
Αρμενίων, των Ποντίων και των 

Ελλήνων, λένε με νόημα οι Θεσσαλονικείς. Το επιχειρού-
μενο τα τελευταία χρόνια project  της Ελληνο-Τουρκικής 
φιλίας κατέρρευσε οριστικά και αυξάνονται οι φωνές που 
θέλουν την διεθνοποίηση του προβλήματος σε όλα τα 
επίπεδα της Τουρκικής προκλητικότητας. Δεν είναι μόνον 
η Αγιά Σοφιά. Είναι η ίδια χώρα που σήμερα πραγματο-
ποιεί νέο σχέδιο γενοκτονίας των Κούρδων, κατηγορού-
μενη ότι χρηματοδοτεί τα κτηνώδη εγκλήματα του ISIS, 
εισβάλλοντας στη Συρία και στη Λιβύη, κατέχοντας ως 

εισβολέας τη βόρεια Κύπρο και αξιώνοντας με θράσος 
και πρωτοφανείς ανυπόστατες αιτιάσεις, το μισό Αιγαίο, 
τα νησιά μας και την Ν/Α Μεσόγειο, παραβιάζοντας το δι-
εθνές δίκαιο και την εθνική μας κυριαρχία. Είναι η ίδια 
χώρα που εκβιάζει την Ευρώπη με τις ορδές λαθρομετα-
ναστών, τους οποίους χρησιμοποιεί και μεταχειρίζεται για 
να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα με σκοπό να ενδώσει 
η χώρα μας, στις παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας.

Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν έχει στην ιστορία 
της, τέτοια προκλητική συμπεριφορά και καλά θα κάνει 
και η Γερμανία να πάψει να την υποθάλπει. Έχουμε πάνω 
από δέκα χρόνια συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού ενα-
έριου χώρου μας και όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι γί-
νονται με την ανοχή και τις ευλογίες της Γερμανίας, της 
χώρας δηλαδή που αιματοκύλισε δύο φορές τον κόσμο 
με σταθερό σύμμαχο στην Ν/Α Ευρώπη την Τουρκία. 

Η Τουρκία σε ρόλο ταραξία της περιοχής, με αυτή την 
συνεχιζόμενη προκλητική τακτική της, αποτελεί πλέον 
σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη και η όποια 
ανοχή πλέον δεν τιμά κανένα πολιτισμένο κράτος. Αυτή 
τη νοσηρή για όλο τον κόσμο κατάσταση, οφείλει τώρα η 
παγκόσμια κοινότητα να παρέμβει και να την σταματήσει. 
Να μπει ένα οριστικό τέλος προς όφελος της ειρήνης, της 
προόδου και της ευημερίας των εθνών. 

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

 Τρείς φορητοί καρδιογράφοι, ένας 
αποστειρωτής αέρος  και δέκα θερμόμε-
τρα ανέπαφης μέτρησης παραδόθηκαν στο 
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ( κέντρο αναφοράς του 
COVID-19 για την Θεσσαλονίκη ) από τους 
LIONS. Την παράδοση έκαναν  ο αμέσως 
προηγούμενος κυβερνήτης Νίκος Παπα-
χρήστου, η αμέσως προηγούμενη πρόε-
δρος του συμβουλίου κυβερνητών Μαρία 
Ζιάμπρα, ο αντικυβερνήτης Νίκος Κοτό-
πουλος και εκπρόσωποι των λεσχών LIONS 
της Θεσσαλονίκης. Από πλευράς του Γ.Π.Ν. 
ΑΧΕΠΑ παρέλαβε ο Διοικητής κος Παναγιώ-
της Παντελιάδης ο οποίος τόνισε την σπου-
δαιότητα της προσφοράς στην ενίσχυση της 
υλικοτεχνικής υποδομής του νοσοκομείου.

Ο ιατρικός εξοπλισμός  ουσιαστικά είχε 
δoθεί για χρήση τις δύσκολες ώρες της 
πανδημίας και συνέβαλε  στην άμεση αντι-
μετώπισή της. Η αγορά του ιατρικού εξο-
πλισμού έγινε με χορηγία του Παγκόσμιου 
Ιδρύματος των Lions LCIF και συνεισφορές 
των λεσχών Λευκός Πύργος, Μετροπόλι-
ταν, Άγιος Δημήτριος, Φίλιππος, Ολυμπιάς, 
Εγνατία, Αριστοτέλης, Ηράκλεια, και Host 
της Θεσσαλονίκης.

Οι LIONS συμμετέχουν στον αγώνα κατά της Πανδημίας Covid-19
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Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


