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Και όμως δεν τελειώσαμε…

Μετά την ιστορική απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης για τη Χ.Α., κάποιοι ήδη πι-
στεύουν ότι τελειώσαμε με τον φασισμό και τον ολοκληρωτισμό. Λυπόμαστε, γιατί θα 
αναγκαστούμε να τους κατεβάσουμε από το «συννεφάκι» τους και να τους πούμε ότι, 
δυστυχώς, δεν τελειώσαμε. Και αυτό, γιατί δεν εξαφανίσαμε τους λόγους και τις αιτίες 
που τον δημιουργούν. Η κοινωνία μας (και δεν αναφερόμαστε μόνο στην Ελλάδα) συνε-
χίζει να βιώνει όλες εκείνες τις αιτίες που έδωσαν «σάρκα και οστά» στον κάθε φασισμό. 

Οι ανισότητες, ο ρατσισμός, η βία, το μίσος εναντίον του καθετί που κάποιοι θεωρούν 
διαφορετικό εξακολουθούν να ζουν ανάμεσά μας και χρειάζεται πολλή δουλειά για να 
ξεριζωθούν από την κοινωνία. 

Ο φόβος που νιώθουν πολλοί συνάνθρωποί μας γιατί ανήκουν σε «μειονότητες» 
κάθε είδους είναι κάτι παραπάνω από καθημερινός. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τις 
επαναλαμβανόμενες επιθέσεις που δέχονται στη χώρα μας τα εβραϊκά νεκροταφεία, από 
θρασύδειλα υποκείμενα (με συνθήματα που αναπαραγάγουν καθετί χυδαίο και απάν-
θρωπο και είχαν υιοθετήσει οι ναζί). Ο φόβος που νιώθουν οι Εβραίοι σε κατά τα άλλα 
δημοκρατικές κοινωνίες, της ΕΕ, αποτελεί ντροπή και όνειδος για όλους μας. 

Να υπενθυμίσω τη συμπεριφορά κατοίκων στα Καμένα Βούρλα και αλλού στην πα-
τρίδα μας, που στράφηκαν εναντίον προσφύγων και μεταναστών. Άνθρωποι (εντός εισα-
γωγικών) που αποφάσισαν να… απαγορέψουν τη μεταφορά φαγητού σε παιδιά δεν είναι 
άνθρωποι (εκτός εισαγωγικών), τελεία και παύλα.

Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα με όλους αυτούς που εμφορούνται από τις φασιστικές 
ιδέες της καθαρότητας της φυλής τους είναι απλά ότι πήραν το μάθημά τους και δεν 
κάνουν τα λάθη που έκανε η Χ.Α. Απλά δεν είναι τόσο «φωνακλάδες» και βίαιοι. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Λειτουργούν υπόκωφα και αθόρυβα, ώστε να μη στοχο-
ποιούνται. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και δίπλα μας. 

Οπαδοί του Σαλβίνι, του Ορμπάν, του Τραμπ, της γερμανικής ακροδεξιάς είναι εδώ 
και συνεχίζουν το έργο τους, τρομοκρατώντας, δολοφονώντας, διχάζοντας τις κοινωνί-
ες τους. Γι’ αυτό και επαναλαμβάνω ότι δεν τελειώσαμε με την απόφαση που πήραν οι 
Έλληνες δικαστές.

Η μάχη κατά του φασισμού, του εθνικοσοσιαλισμού, του ολοκληρωτισμού, του ρα-
τσισμού πρέπει να είναι καθημερινή και σε κάθε χώρο. 

Πίσω από τη μεγάλη εικόνα, που είδαμε και ακούσαμε στην αίθουσα των δικαστη-
ρίων, υπάρχουν πολλές μικρές μέσα στις οποίες επωάζεται το αυγό του φιδιού. Η μάχη 
για την προάσπιση του κάθε αδύναμου, του κάθε «διαφορετικού», πρέπει να είναι χρέος 
της Πολιτείας και όλων μας. 

Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με το χρώμα, το 
φύλο, τη θρησκεία ή τη σεξουαλική τους προτίμηση και επιλογή.

Αρκετά με την… καθαρότητα, που είναι πιο βρόμικη από καθετί άλλο. «Πήξαμε» πια 
από τους λαθρεπιβάτες του πατριωτισμού. Και μια καταδίκη, όσο και σωστή και να είναι, 
ποτέ δεν είναι αρκετή. Απλά είναι μια αρχή. Την οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ως είθι-
σται, όταν περάσει ο καιρός…

ΥΓ. Να μου επιτρέψετε μια επισήμανση: Δεν χρειαζόταν η συγκέντρωση έξω από το 
Εφετείο για να αποφασίσουν οι Έλληνες δικαστές. Τέτοιες συνθήκες ήταν απαράδεκτες. 
Θα μπορούσαν οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι να πάνε στο Σύνταγμα ή στο Κερατσίνι, που 
ξεκίνησε η αρχή του τέλους. Λαϊκά δικαστήρια ανήκουν σε άλλες εποχές, τις οποίες πλη-
ρώσαμε…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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SOS από δημάρχους που προσπαθούν να περιορίσουν τις «υγειονομικές βόμβες»

Οι αυτοσχέδιες χωματερές
πληγή για τη Θεσσαλονίκη 

Σαν μανιτάρια ξεπηδούν οι αυτοσχέ-
διες χωματερές σε πολλές περιοχές της 
Θεσσαλονίκης με τους δημάρχους να 
εκπέμπουν SOS και να προσπαθούν να 
τις περιορίσουν με ότι μέσα διαθέτουν. 
Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο σε 
περιαστικούς δήμους της Θεσσαλονίκης, 
όπου υπάρχει χώρος μακριά από οικι-
σμούς για να μετατραπεί από κάποιους  
ασυνείδητους σε χωματερή. 

Οι ασυνείδητοι πολίτες παίζουν κυρι-
ολεκτικά με την υγεία όλων όταν πετούν 
όπου βρουν μπάζα και ογκώδη απορρίμ-
ματα δημιουργώντας, αυτοσχέδιες χω-
ματερές στα όρια των αστικών περιοχών 
δήμων της Θεσσαλονίκης. Εικόνες το 
λιγότερο τριτοκοσμικές και φυσικά επι-
κίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Στο Ωραιόκαστρο η δημοτική αρχή 
καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθει-
ες για να καθαρίσει μπάζα και ογκώδη 
απορρίμματα από περιοχές  γύρω από τις 
κοινότητες.

Ήδη έχουν γίνει μηνύσεις κατ’ αγνώ-
στων για τον περιορισμό του φαινομένου 
ενώ γίνονται συχνές εξορμήσεις καθα-
ριότητας προκειμένου να μαζευτούν τα 
σκουπίδια που αποτελούν υγειονομική 
βόμβα για την περιοχή. 

Ο Δήμαρχος Παντελής Τσακίρης έχει 
δώσει εντολή να καθαρίσει πλήρως η 
περιοχή. Οι εξορμήσεις καθαριότητας 
δεν έχουν τέλος καθώς εκτός από τον 
Δημοτικό  Λαχανόκηπο που καθάρισε 
μετά από πολλούς μήνες προσπαθειών 
προβλήματα προκύπτουν στον Πεντάλο-
φο, τη Νεοχωρούδα και το Δρύμο, όπου 
δημιουργούνται αυτοσχέδιες χωματερές 
ενώ  υπάρχουν και μικρότερης έκτασης 
συγκεντρώσεις ογκωδών απορριμμάτων  
ακόμη και μέσα στους οικισμούς.

«Πλέον, δεν δείχνουμε καμία ανοχή 
σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυ-
νο την δημόσια υγεία. Δίνουμε τεράστιο 
αγώνα για να κλείσει η «πληγή» των 
παράνομων χωματερών στον Δήμο μας 
και θέλουμε στο πλευρό μας τους δη-

μότες. Η καθαριότητα μάς αφορά όλους 
και πρέπει να φροντίζουμε για να διατη-
ρούμε καθαρό τον τόπο μας», τονίζει η 
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Σοφία 
Δημητριάδου.

Οι παραδειγματικές τιμωρίες με τα 
απαιτούμενα πρόστιμα όπως προβλέπει 
ο νόμος, ίσως απαλλάξουν το Ωραιόκα-
στρο από τη μεγάλη πληγή.

«Γεφύρι της Άρτας» 
η χωματερή στα Διαβατά 
Στον δήμο Δέλτα η αυτοσχέδια χωμα-

τερή που έχει δημιουργηθεί στα  όρια του 
οικισμού των Ρομά,  Αγία Σοφία  έξω από 

την κοινότητα Διαβατών, απασχολεί τη 
Δημοτική Αρχή εδώ και πολλούς μήνες. 
Τον περασμένο Ιανουάριο με πρωτοβου-
λία του Δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη ζητή-
θηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, και έγινε τεράστια 
εξόρμηση στην περιοχή που διήρκησε 
περίπου δύο μήνες και κόστισε περισσό-
τερο από 300.00 ευρώ. Όλοι οι δρόμοι 
καθάρισαν και τα μπάζα και τα ογκώδη 
απορρίμματα  απομακρύνθηκαν  ωστόσο 
λίγο διάστημα αργότερα η ίδια περιοχή  
άρχισε πάλι να μετατρέπεται σε χωματε-
ρή. Οι συχνές και συντονισμένες  εξορμή-
σεις των υπαλλήλων καθαριότητας δεν 

επαρκούν για να σταματήσουν την ανε-
ξέλεγκτη ρίψη μπαζών και απορριμμά-
των στην περιοχή καθώς μετά από κάθε 
καθαρισμό η περιοχή εντός μόλις λίγων 
ημερών  γίνεται ξανά χωματερή. 

«Δεσμεύουμε φορτηγά jcb και κάθε 
είδους μηχανήματα από τα λίγα που 
διαθέτουμε και τα χρησιμοποιούμε κα-
θημερινά για τη καθαριότητα των εννέα 
κοινοτήτων του δήμου και όλων των πε-
ριοχών έξω από τους οικισμούς,  για να 
κάνουμε συχνές εξορμήσεις καθαριότη-
τας στην περιοχή πέριξ του οικισμού Αγία 
Σοφία που διαρκούν μέρες ολόκληρες 
καθώς είναι τεράστια η έκταση. Όταν κα-
θαρίζουμε την περιοχή και πηγαίνουμε 
για έλεγχο διαπιστώνουμε ότι πάλι έχει 
γεμίσει με ογκώδη απορρίμματα» εξηγεί 
ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος 
Κυριακίδης. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι 
η περιοχή έχει μετατραπεί σε χωματε-
ρή όλης της Θεσσαλονίκης καθώς δεν 
υπάρχει φύλαξη και ζητά συχνότερους 
ελέγχους από την αστυνομία προκειμέ-
νου να περιφρουρηθεί η περιοχή. 

Υπό έλεγχο η χωματερή της Μίκρας 
Στον Δήμο Καλαμαριάς μετά από 

προσπάθειες μηνών επιτεύχθηκε σε με-
γάλο βαθμό   ο καθαρισμός της αυτοσχέ-
διας χωματερής που είχε δημιουργηθεί 
στη Μίκρα. Όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος 
καθαριότητας, Στέλιος Ματσαρίδης στην 
Karfitsa, μετά από πολύμηνη προσπά-
θεια τα ογκώδη μεταφέρθηκαν καθώς ο 
δήμος προχώρησε στη σύναψη σύμβα-
σης με ιδιώτη εργολάβο για την αποκο-
μιδή των απορριμμάτων. Μάλιστα πλέον 
το σημείο φυλάσσεται από υπάλληλο 
του δήμου προκειμένου να μη γίνεται 
ρήψη μπαζών.  Στον σχεδιασμό του δή-
μου Καλαμαριάς είναι  η συνεργασία με 
τους όμορους δήμους προκειμένου να 
βρεθεί ένας χώρος που θα μετατραπεί σε 
πράσινο σημείο για την απόθεση και την 
επεξεργασία ογκωδών απορριμμάτων. 
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Όλο το παρασκήνιο για την επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα 

Οι... 4 σωματοφύλακες 
που έκλεισαν το μεγάλο «deal» 

Προστιθέμενη αξία που σε βάθος 
χρόνου μπορεί να φθάσει σε αξία το 1 
δισ. ευρώ φέρνει η επένδυση που ανα-
κοίνωσε η Microsoft και αφορά αρχικά 
στη δημιουργία ενός συμπλέγματος από 
τρία data centers στην περιοχή της Αττι-
κής.Η data center region, όπως ονομά-
ζονται τα συμπλέγματα data center της 
Microsoft, θα χωροθετηθεί στην Αττική, η 
οποία επιλέχθηκε με βάση οικονομικούς 
λόγους, ωστόσο ακόμα δεν έχει διευ-
κρινιστεί πού ακριβώς θα δημιουργηθεί 
το συγκεκριμένο σύμπλεγμα. Πάντως, ο 
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μεγάλη 
προσπάθεια που έγινε από την πλευρά 
της κυβέρνησης και στο ότι έχουν ξεπε-
ραστεί τα γραφειοκρατικά εμπόδια για 
την υλοποίηση της επένδυσης.

Η κατασκευή τριών διακριτών μονά-
δων επιλέγεται ως λύση για να τηρηθούν 
οι πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφα-
λείας και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία τους ακόμη και σε περίπτωση 
βλάβης σε ένα εξ αυτών λόγω φυσικής 
καταστροφής (π.χ. σεισμός) ή άλλον 
λόγο. Παράλληλα, λόγω και της πολι-
τικής του «αρνητικού αποτυπώματος» 
CO2 (carbon negative) της εταιρείας, θα 
αξιοποιηθεί στο έπακρο η πράσινη ενέρ-
γεια για τη λειτουργία τους.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα είναι 
μόλις η 8η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και η 27η σε παγκόσμιο επίπεδο, 
όπου η Microsoft έχει δημιουργήσει ή 
πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει ένα 
data center region, όπως αποκαλεί τα 
συμπλέγματα κέντρων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπη-
ρεσιών μέσω του αποκαλούμενου cloud 
computing, το οποίο και αποτελεί την 
κυρίαρχη τάση όσον αφορά τις πληρο-
φοριακές υποδομές τα τελευταία χρόνια 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Πυρετώδης προετοιμασία
Η προετοιμασία για τη συμφωνία 

μεταξύ της Microsoft και της κυβέρνη-
σης για τη δημιουργία του πρώτου data 
center region στα Βαλκάνια ήταν πυρε-
τώδης και διήρκεσε μήνες. Όλα τα βή-
ματα έγιναν πολύ προσεχτικά και υπό 
άκρα μυστικότητα. Η πρώτη επαφή του 
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο 
της Microsoft, Brad Smit, πραγματοποι-
ήθηκε στο ετήσιο συνέδριο του Νταβός, 
τον Ιανουάριο του 2020. Ο επικεφαλής 
του αμερικανικού κολοσσού έκρινε θε-
τικά το μεταρρυθμιστικό σχέδιο που του 
παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος 
έβαλε στο τραπέζι την πρόταση για την 
κατασκευή data center από τη Microsoft 
στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως αμερικα-
νική εταιρεία μέχρι τότε δεν είχε συμπε-
ριλάβει στα σχέδιά της την Ελλάδα ανα-
φορικά με την επέκταση του δικτύου των 
data centers της. Ωστόσο αυτό άλλαξε 

μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Smit.
Το αφεντικό της Microsoft επισκέφτη-

κε τη χώρα μας στα τέλη Φεβρουαρίου 
και συναντήθηκε εκ νέου με τον πρω-
θυπουργό. Μάλιστα τότε είχε δηλώσει: 
«H Microsoft ήλθε για να επενδύσει στην 
Ελλάδα».

Τους μήνες που ακολούθησαν, πραγ-
ματοποιήθηκαν αρκετές τηλεδιασκέψεις 
μεταξύ της ελληνικής πλευράς και του 
τεχνολογικού κολοσσού.

 
Τα πρόσωπα «κλειδιά» 
Στο να «κλειδώσει» η επένδυση, ση-

μαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τέσσερα 
πρόσωπα. Καταρχάς ο διευθυντής του 
πρωθυπουργικού γραφείου Γρηγόρης 
Δημητριάδης ήταν από τους ανθρώπους 
που πρωταγωνίστησαν στις συζητήσεις.

Το «who is who»
του Γρηγόρη Δημητριάδη

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ
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Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ο πιο 
στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Ο 39χρονος δικηγόρος, με σπουδές 
στη Μεγάλη Βρετανία, είναι ανιψιός του 
νέου πρωθυπουργού, όμως ο ρόλος του 
δεν έχει να κάνει απλά με τη συγγενική 
τους σχέση. Ο γιος της Κατερίνας Μη-
τσοτάκη και του δικηγόρου Σπύρου Δη-
μητριάδη ήταν το αγαπημένο εγγόνι του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και είναι εδώ 
και χρόνια ένας από τους στενότερους 
συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 
δεξί του χέρι όπως λένε πολλοί και ο άν-
θρωπος των «ειδικών αποστολών». Δια-
τηρεί δικηγορική εταιρεία στο Κολωνάκι 
με ειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό 
Δίκαιο και με πελάτες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς της κοινής 
ωφέλειας, της ενέργειας, των μέσων 
ενημέρωσης, της τεχνολογίας, της εκ-
παίδευσης, των καταναλωτικών αγαθών, 
των ακινήτων, κατασκευαστικές, διαφη-
μιστικές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Είναι στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη 
από το 2004, καθώς ήταν ένας από τους 
πρώτους του συνεργάτες, όταν κατέβηκε 
για πρώτη φορά βουλευτής, μαζί με τους 
Θανάση Νέζη και Ελπιδοφόρο Παπανικό-
λοπουλο, ενώ έμεινε κοντά του και στο 
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
ως ειδικός σύμβουλος. Μετριοπαθής και 
κεντροδεξιός, θεωρείται ένας άνθρωπος 
που λειτουργεί πυροσβεστικά και χαρα-
κτηρίζεται επίσης γεφυροποιός και πρό-
σωπο που φέρνει σε πέρας όποια απο-
στολή αναλαμβάνει. 

Όλη τη διαδικασία συντόνισε ο προ-
ϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου 
Αλέξης Πατέλης, που ήταν παρών στην 
πρώτη συνάντηση στο Νταβός, αλλά και 
στις υπόλοιπες που έλαβαν χώρα μέχρι 
να κλειστεί το «deal». 

Ποιος είναι ο Αλέξης Πατέλης
Ο Αλέξης Πατέλης είναι κάτοχος δι-

δακτορικού διπλώματος στα οικονομικά 
από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον στις 
ΗΠΑ, όπου ολοκλήρωσε τη διατριβή του 
με επιβλέποντα καθηγητή τον πρώην δι-
οικητή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, 
Μπαν Μπερνάγκι.

Διαθέτει, επίσης, μεταπτυχιακό στα 
οικονομικά από το ίδιο πανεπιστήμιο και 
πτυχίο στα οικονομικά και τα μαθηματικά 
από το Sussex University του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Τα τελευταία 27 χρόνια εργά-
ζεται ως οικονομολόγος και αναλυτής 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο Λον-
δίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα.

Σημαντική ήταν η συμβολή, για την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας, και του 
υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη.

 

Ποιος είναι 
ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης γεννήθη-

κε το 1983. Με καταγωγή από τη Μάνη, 
μεγάλωσε στα Κάτω Πατήσια. Είναι οι-
κονομολόγος και πολιτικός επιστήμονας 
με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, στο MIT και στο Harvard 
Kennedy School. Είναι καθηγητής στο 
AthensTech College και διευθυντής 
ερευνών του οργανισμού έρευνας και 
ανάλυσης διαΝΕΟσις.

Υπήρξε το νεότερο μέλος του Πολιτι-

κού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ επί προεδρί-
ας Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος τον 
είχε ξεχωρίσει το καλοκαίρι του 2012, 
όταν τον τοποθέτησε επικεφαλής στη 
Μονάδα Ανάπτυξης Πολιτικών. Ο ίδιος 
ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ηλικία 
των 18 ετών. Συνεργάστηκε, το 2009, με 
την Άννα Διαμαντοπούλου στο υπουρ-
γείο Παιδείας. Ανέλαβε τη διεύθυνση 
του Ινστιτούτου Νεολαίας, οργανισμός 
που υλοποιούσε ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα για την ενθάρρυνση της νεανικής 
επιχειρηματικότητας. Επίσης, υπηρέτησε 
ως σύμβουλος στο υπουργείο Ανάπτυξης 
και καθηγητής στο Αthens Information 
Technology (AIT). Το 2014, υπήρξε μέ-
λος της ομάδας διαπραγμάτευσης της 
ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα 
των δανειστών.

 Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης μαζί 
με τον Κυριάκο Πιερρακάκη πραγματο-
ποίησαν όλες τις επαφές με τα στελέχη 
της Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 
οποία έπρεπε να πειστούν πως η χώρα 
μας είναι έτοιμη τεχνολογικά και επιχει-
ρησιακά για να φιλοξενήσει μια τέτοια 
μεγάλη επένδυση.

Το «who is who» 
του Νίκου Παπαθανάση
Ο κ. Παπαθανάσης είναι μηχανολόγος 

μηχανικός, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο και έλαβε μεταπτυχιακούς 

τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων και την Αεροναυπηγική.

Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 
1984 στην αεροναυπηγική εταιρεία De 
Havilland (νυν Bombardier) στο Τορό-
ντο. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής 
Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπλο-
ΐας. Εργάσθηκε για είκοσι τέσσερα έτη σε 
ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέ-
σεις εταιρειών του ιδιωτικού τομέα κα-
θώς και εισηγμένων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Η εμπειρία του συμπεριλαμ-
βάνει και τη διοίκηση εταιρειών αστικών 
συγκοινωνιών δημοσίου ενδιαφέροντος, 
όπως διευθύνων σύμβουλος της ΗΣΑΠ 
ΑΕ και πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Πρόεδρος της «Στα-
θερές Συγκοινωνίες ΑΕ» (ΣΤΑΣΥ) τοπο-
θετήθηκε τον Νοέμβριο του 2012, επί 
συγκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ.

Από το 2008 έως το 2010 ήταν 
εκλεγμένος πρόεδρος του Κέντρου Ελ-
ληνικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών Δημοσίου Ενδιαφέρο-
ντος (ΚΕΔΕΟ). Στα τριάντα πέντε χρόνια 
εργασιακής εμπειρίας έχει να επιδείξει 
σημαντικό έργο στην ανάπτυξη επιχειρη-
ματικών σχεδίων, την ωρίμανση επενδύ-
σεων, την αναδιοργάνωση και τον εξορ-
θολογισμό λειτουργίας εταιρειών.

Αρωγός της Ελλάδας σε όλη την προ-
σπάθεια αναδείχθηκε και ο διευθύνων 
σύμβουλος της Microsoft Ελλάδος, Θε-
οδόσης Μιχαλόπουλος, και η ομάδα του.

Η επένδυση του αμερικανικού κο-
λοσσού συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης 
στην Ελλάδα, ενώ η υλοποίησή της θα 
βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλί-
μα για τη χώρα ως κομβικό προορισμό 
άμεσων ξένων επενδύσεων. Και δεν εί-
ναι καθόλου τυχαία η αναφορά του υφυ-
πουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρη-
γόρη Ζαριφόπουλου, πως θα υπάρξουν 
παρόμοιες επενδύσεις και από άλλες 
διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας.

reportage

Τι σημαίνει για τη χώρα μας και πώς η 
συμφωνία ανοίγει την… όρεξη και σε άλλους 
διεθνείς ομίλους για να μπουν στο «παιχνίδι»
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Κτιριακό και υποστελέχωση υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς καρκινοπαθείς

Το Θεαγένειο εκπέμπει SOS

Το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι δι-
αχρονικό πλέον και από τα σοβαρότερα 
που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει η 
πολιτεία. Η εικόνα των δημόσιων νοσο-
κομείων είναι τόσο αποκαρδιωτική που 
δυστυχώς μόνο εμπιστοσύνη δεν εμπνέ-
ει και όχι λόγο ικανοτήτων προσωπικού, 
αλλά η περιορισμένη χρηματοδότηση 
τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχει 
αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στο ΕΣΥ. 
Στο πλαίσιο αυτό, τεράστια προβλήματα 
αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης, με την έλευση της 
πανδημίας κορωνοϊού να έχει αναδείξει 
ακόμη περισσότερο την σοβαρότητα της 
κατάστασης. Σε μια μεγάλη πόλη όπως 
η Θεσσαλονίκη που εκτός από τους μό-
νιμους κατοίκους της, προστρέχουν για 
υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία της 
πόλης, ασθενείς από ολόκληρη τη Βό-
ρεια Ελλάδα, όπως στο ΑΝΘ Θεαγένειο,  
οι συνθήκες γίνονται πιο απαιτητικές 

και το όλο σύστημα πιέζεται ακόμη πε-
ρισσότερο. Χωρίς καμία αμφιβολία και 
παρά τις γενναίες προσπάθειες ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού, τα δημό-
σια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι 
«ασθενής» στην εντατική. 

Ασφυκτιά λόγω έλλειψης χώρων 
το «Θεαγένειο»
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελ-

λείψεων, των μεγάλων προβλημάτων 
και των δυσκολιών που επιφέρουν, είναι 
η κατάσταση που αντιμετωπίζει το Αντι-
καρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Θεαγένειο». Ένα νοσοκομείο με μεγά-
λες ιδιαιτερότητες λόγω της σοβαρότη-
τας των περιστατικών, που εξυπηρετεί 
ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, περιστατι-
κά από τη Θεσσαλία ακόμη και από νη-
σιά, με τα τελευταία χρόνια να καλύπτει 
τον διπλάσιο αριθμό ασθενών από αυ-
τούς που αντέχουν οι προδιαγραφές του 

και θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Η κοινή 
συνισταμένη που δημιουργεί τα προβλή-
ματα είναι η ελλιπής χρηματοδότηση. Το 
«Θεαγένειο» σε σχέση με τα τρία αντι-
καρκινικά νοσοκομεία των Αθηνών, έχει 
τη μισή χρηματοδότηση και εξυπηρετεί 
τα διπλά περιστατικά. Μια άνιση μεταχεί-
ριση που το φορτίο της πέφτει στις πλά-
τες των εργαζομένων και οι συνέπειες 
έχουν επιπτώσεις στους ασθενείς.  Σύμ-
φωνα με το Σωματείο Εργαζομένων και 
όπως δήλωσε στην  karfitsa ο πρόεδρος 
του Σωματείου κύριος Βασίλης Μουρατί-
δης, χρειάζεται άμεσα η κατασκευή στη 
Θεσσαλονίκη ενός νέου Αντικαρκινικού, 
Ογκολογικού Νοσοκομείου, καθώς το 
κτιριακό και οι ελλείψεις χώρων είναι 
ένα από τα δύο σημαντικότερα προβλή-
ματα που έχουν αντίκτυπο και στις υπη-
ρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς. 
«Το νοσοκομείο ασφυκτιά, δεν υπάρχουν 
χώροι. Το «Θεαγένειο» είναι ουσιαστικά 

μια δεκαόροφη πολυκατοικία, ένα κτί-
ριο με προδιαγραφές του παρελθόντος 
που κτίστηκε την δεκαετία του 60΄στο 
κέντρο της πόλης. Στο τμήμα ημερήσιας 
νοσηλείας εξυπηρετούνται καθημερινά 
200 με 250 άτομα. Ούτε που να παρκά-
ρουν δεν έχουν οι ασθενείς», τόνισε στην 
karfitsa ο κ. Μουρατίδης. Όπως εξήγησε 
γίνονται προσπάθειες να μεταφερθεί η 
μονάδα ημερήσιας νοσηλείας στον ξε-
νώνα του «Θεαγενείου» που λειτουργεί 
στην Πυλαία και θα αποσυμφορήσει  το 
νοσοκομείο από εκατοντάδες καθημερι-
νά περιστατικά. Ωστόσο αυτό είναι έργο 
προς υλοποίηση και στην καλύτερη περί-
πτωση θα ξεκινήσει η λειτουργία του σε 
ένα έτος.

Υποστελέχωση και απουσία
μόνιμων προσλήψεων από το 2018
Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει το αντικαρκινικό νοσο-
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κομειακό ίδρυμα είναι αυτό της υπο-
στελέχωσης. Οι κενές οργανικές θέσεις 
στο νοσοκομείο είναι πάνω από 200 
(125 στην νοσηλευτική υπηρεσία, 30 
στην ιατρική, 25 στην διοικητική 35 στις 
υπόλοιπες ειδικότητες . Ένα μέρος των 
κενών αυτών θέσεων καλύπτονται από 
συμβασιούχους, των οποίων οι συμβά-
σεις λήγουν το επόμενο διάστημα και αν 
σταματήσουν να εργάζονται κατά γενική 
ομολογία το νοσοκομείο δεν θα μπορεί 
να λειτουργήσει. Όσον αφορά μόνιμες 
προσλήψεις, στο νοσοκομείο έχουν να 
γίνουν από το 2018.

Οι 48 συμβασιούχοι μέσω προγράμ-
ματος του ΟΑΕΔ διανύουν ήδη το 4ο 
χρόνο απασχόλησης τους αποκτώντας 
πολύτιμη εργασιακή εμπειρία καλύ-
πτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι 
συμβάσεις τους λήγουν αρχές του 2021 
και η αποχώρηση τους θα δημιουργήσει 
τεράστιο πρόβλημα στην ομαλή λειτουρ-
γία του νοσοκομείου.    Οι επικουρικοί 
συμβασιούχοι, που ήρθαν το προηγού-
μενο διάστημα λόγω Covid, δεν φτάνουν 
να καλύψουν τις αποχωρήσεις λόγω συ-
νταξιοδοτήσεων και μετακινήσεων του 
τελευταίου χρόνου. Σε ειδικότητες, που 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα υποστελέχω-
σης, όπως το νοσηλευτικό ήρθαν μόνο 
11 εργαζόμενοι και στους τραυματιοφο-
ρείς μόνο ένας.    Την ίδια στιγμή οι αναρ-
ρωτικές άδειες αυξάνονται σημαντικά 
λόγω εντατικοποίησης της εργασίας και 
του εργασιακού stress. 

Κοινή ομολογία αποτελεί το γεγονός 
πως το νοσοκομείο λειτουργεί στα ση-
μερινά του επίπεδα λόγω του φιλότιμου 
και της υπερπροσπάθειας που καταβάλει 
καθημερινά το προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων και βαθμίδων. Ωστόσο δη-
λώνουν πως οι αντοχές τους εξαντλού-
νται και ζητούν από την κυβέρνηση την 
έμπρακτη στήριξη στο έργο που προσφέ-
ρουν.

Ο αντίκτυπος των προβλημάτων 
στους ασθενείς και την πρόληψη
Ο αντίκτυπος των παραπάνω προ-

βλημάτων είναι άμεσος στους ασθενείς. 
Μια νοσηλεύτρια ανά βάρδια για 40 άτο-
μα, πως εξηγεί ο κύριος Μουρατίδης εί-
ναι με ιδιαιτερότητες και μεταξύ άλλων 
χρειάζονται ψυχολογική στήριξη  και το 
νοσηλευτικό προσωπικό κοντά τους, 
κάτι που με τα σημερινά δεδομένα είναι 
αδύνατο. 

Με γνώμονα, ότι τα ογκολογικά πε-

ριστατικά είναι κρίσιμα και βαριά, η ανα-
μονή στη λίστα χειρουργείου ποικίλει και 
μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες, χρονικό 
διάστημα που θεωρείται μικρό σε σχέση 
με τον προγραμματισμό χειρουργείων σε 
άλλα νοσοκομεία. Ωστόσο για να μπορέ-
σουν να εξυπηρετηθούν τα ογκολογικά, 
στο Θεαγένειο έχουν σταματήσει να δέ-
χονται μη ογκολογικά περιστατικά.

Οι ελλείψεις έχουν στοιχήσει και στο 
θέμα της πρόληψης και ειδικά όταν η 
πρόληψη αφορά καρκίνο, τότε πραγμα-
τικά σώζει ζωές. Ωστόσο, η μονάδα πρό-
ληψης που βρίσκεται σε χώρο κοντά στο 
νοσοκομείο αλλά όχι στο ίδιο κτίριο, αντί 
να λειτουργεί με εντατικούς ρυθμούς 
στην ουσία υπολειτουργεί, καθώς δεν 
υπάρχουν χρήματα και το ανάλογο προ-
σωπικό για να στηριχθεί. Αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να προσφέρει στους πολίτες 
τις υπηρεσίες για τις οποίες προοριζόταν 
από την αρχή της δημιουργίας της.

Η εικόνα των προβλημάτων
στο σύνολο των δημόσιων 
νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη
Ως πολύ δύσκολη και άσχημη πε-

ριγράφει την κατάσταση στα δημόσια 
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ο Οργα-
νωτικός Γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια 
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) κ. Πέτρος Κετι-
κίδης. Όπως δήλωσε στην karfitsa “ το 
προσωπικό είναι κουρασμένο. Η κατά-

σταση επιδεινώνεται συνεχώς και τώρα 
με την πανδημία έχουν φανεί τα μεγάλα 
προβλήματα σε ελλείψεις, προσωπικό, 
υποδομές, μηχανήματα, αναλώσιμα και 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό».

Οι κενές οργανικές θέσεις στα δημό-
σια νοσοκομεία της ξεπερνούν τις  2.000 
στο νοσηλευτικό προσωπικό. Περίπου 
3.500 είναι  σε όλες τις ειδικότητες και 
έχουν γίνει σύνολο 350 προσλήψεις, τη 
στιγμή που φεύγουν με συνταξιοδότηση 
2.000 εργαζόμενοι με εμπειρία ετών.

Μεγάλες ελλείψεις παρατηρούνται 
επίσης σε είδη ατομικής προστασίας για 
το προσωπικό όπως ποδιές, γάντια και 
μάσκες για τις οποίες ο κύριος Κετικί-
δης κατήγγειλε μέσα από την karfitsa 
πως το τελευταίο διάστημα αυτές  που 
προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία 
βρίσκονται μέσα σε κατάλευκα κουτιά, 
χωρίς καμία σήμανση, χωρίς να αναγρά-
φουν προδιαγραφές και από πού έχουν 
εγκριθεί και είναι πού λεπτές, σαν «τσι-
γαρόχαρτα» τις χαρακτήρισε για να προ-
σθέσει πως επικρατεί μεγάλο προβλημα-
τισμός στο προσωπικό.

reportage

Ανησυχία για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού σε 
δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που 
έδωσε στην karfitsa ο Οργανωτικός 
Γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με τα 
ελλιπή μέτρα που λαμβάνονται στα δη-
μόσια νοσοκομεία της πόλης κατά του 
κορωνοϊού, αλλά και για τα τεστ που 
δεν γίνονται όσο συχνά θα έπρεπε στο 
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Χα-
ρακτηριστικά ο κ. Κετικίδης έκανε λόγο 
για νοσηλεία ύποπτων κρουσμάτων 3 
ακόμη και 4 ημέρες σε νοσοκομεία, όχι 
αναφοράς και αντιμετωπίζοντας τα άτο-
μα αυτά ως κανονικούς ασθενείς και όχι 
ως πιθανά θετικά κρούσματα covid-19. 

Την ίδια στιγμή οι διοικήσεις δεν 
εγκρίνουν συχνά τεστ για κορωνοϊό στο 
νοσηλευτικό προσωπικό. Περιστατικό 
που αναφέρθηκε στην karfitsa περιγρά-
φει ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα υπαλ-
λήλου στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» 
στην τεχνική υπηρεσία και ενώ νόσησαν 
από τον ιό και ο αδελφός και η μητέρα 
του υπαλλήλου εκτός από τον ίδιο, η δι-
οίκηση δεν μερίμνησε ώστε να υποβλη-
θούν σε τεστ οι υπόλοιποι υπάλληλοι της 
τεχνικής υπηρεσίας, καθώς η έλλειψη 
προσωπικού, από πιθανή καραντίνα, δεν 
επέτρεπε κάτι τέτοιο. 

Σημειωτέον πως η μηνιαία δαπάνη 
για την διενέργεια διαγνωστικών εξε-
τάσεων covid-19 δηλαδή τεστ, ανέρχε-
ται για το ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ σε 90.000 
ευρώ, από τα οποία 38.000 πηγαίνουν 
σε ιδιωτικά εργαστήρια  και 52.000 στο 
ΑΠΘ.

Την ίδια στιγμή στον χώρο που έχει 
δημιουργηθεί ώστε να μεταφέρονται 
τα ύποπτα για κορωνοϊό κρούσματα, το 
προσωπικό εφοδιάζεται με ποδιές πολ-
λαπλών χρήσεων. Αυτό απλά σημαίνει 
πως πηγαίνει να εξετάσει έναν ασθενή 
που μπορεί να είναι θετικός και μετά σε 
κάποιον άλλο, με όλους τους κινδύνους 
διασποράς του ιού που παραμονεύουν.

Ο παράγων 
κορωνοϊός 
και τα τεστ 
που δεν 
γίνονται
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Ο πρύτανης του «Αριστοτελείου» Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου μιλά στην «Κ»

To ΑΠΘ στην αιχμή της έρευνας
Ο κορονοϊός φαίνεται πως όχι μόνο 

δε φρενάρει την αναπτυξιακή πορεία 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης την ενισχύει με καινοτόμες 
μελέτες που συμβάλλουν στην παγκό-
σμια βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του   SARS-CoV-2 ενώ 
έρευνες επιστημόνων του πανεπιστήμιου 
ανοίγουν τον δρόμο για νέες ερευνητικές 
προσεγγίσεις.  Ο Πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος 
Παπαϊωάννου δίνει με τη συνέντευξη του 
στην karfitsa αναφέρεται στα προγράμ-
ματα και στον σχεδιασμό του ιδρύματος. 

Κύριε Πρύτανη η φετινή Ακαδημα-
ϊκή χρονιά αρχίζει με την απειλή της 
πανδημίας του κορονοϊού. Ποιος είναι 
ο συνολικός σχεδιασμός του ΑΠΘ για 
την θωράκιση του ιδρύματος από το 
ενδεχόμενο εξάπλωσης του ιού σε φοι-
τητές, καθηγητές και  εργαζόμενους; 
Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης 
του κορονοϊού, οι Πρυτανικές Αρχές του 
ΑΠΘ θέσαμε ως μέγιστη προτεραιότητα 
την προστασία της υγείας των μελών της 
Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας. Η μέ-
ριμνά μας για την υγεία και την προστα-
σία τόσο των φοιτητών/φοιτητριών όσο 
και του διδακτικού και του διοικητικού 
προσωπικού του Αριστοτελείου είναι δι-
αρκής και διακατέχει κάθε μας ενέργεια. 
Τηρώντας με συνέπεια τις οδηγίες της 
Πολιτείας και των ειδικών, καταφέρα-
με να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία στις 
πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε 
όλοι κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό 
εξάμηνο. Στο εξάμηνο που μόλις ξεκί-
νησε εφαρμόζεται ένα υβριδικό σύστη-
μα διδασκαλίας, διά ζώσης και εξ απο-
στάσεως. Με προσεκτικό σχεδιασμό και 
υψηλό αίσθημα ατομικής και συλλογι-
κής ευθύνης επιστρέφουμε στα αμφιθέ-
ατρα ασφαλείς. 

Στο Αριστοτέλειο έχει συσταθεί υγει-
ονομική επιτροπή Covid-19 η οποία έχει 
φτιάξει ένα λεπτομερές σχέδιο το οποίο 
διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η επιτρο-
πή αυτή απαρτίζεται από επτά Καθηγη-
τές της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

ΑΠΘ, με ειδίκευση στη Μικροβιολογία, 
τη Λοιμωξιολογία, την Πνευμονολογία, 
τη Βιοπαθολογία και τη Χειρουργική, και 
έχει εξειδικεύσει ανά τμήμα τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα που προβλέπονται 
από τις υπουργικές εγκυκλίους για τη 
λειτουργία των Πανεπιστημίων. Επίσης, 
σε κάθε τμήμα έχουν οριστεί υπεύθυνοι 
για την επίβλεψη της επάρκειας των μέ-
τρων προστασίας οι οποίοι θα βρίσκονται 
σε επικοινωνία για ζητήματα που ενδε-
χομένως προκύψουν με το αντίστοιχο 
μέλος της υγειονομικής επιτροπής που 
είναι υπεύθυνο για τη σχολή όπου ανήκει 
το τμήμα. Σε περίπτωση που μέλος του 
ΑΠΘ εμφανίσει συμπτώματα συμβατά 
με λοίμωξη Covid-19 ακολουθείται η 
εξής διαδικασία: Ενημερώνει το Τμήμα ή 
την υπηρεσία του, καθώς και τον τοπικό 
υπεύθυνο, συστήνεται ιατρική αξιολόγη-
ση με πιθανότητα διενέργειας μοριακού 
ελέγχου για τον αποκλεισμό ή επιβεβαί-
ωση της διάγνωσης. Εφόσον γίνει το τεστ 
και δεν χρήζει νοσηλείας, εν αναμονή 
του αποτελέσματος, παραμένει σε απο-
μόνωση κατ’ οίκον, ενώ το Τμήμα συνε-
χίζει τη λειτουργία του.

Πως διαμορφώνονται οι προτεραι-
ότητες στο ερευνητικό έργο του Πανε-
πιστημίου τόσο στην Ελλάδα όσο και 
Παγκοσμίως; Το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο, ως πολυθεματικό και το μεγα-
λύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, εκπο-
νεί πολυάριθμα και ποικίλα ερευνητικά 
προγράμματα και μελέτες. Με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον, βρίσκεται στην 
αιχμή της έρευνας. Τα μέλη της Πανεπι-
στημιακής μας Κοινότητας, με τη δημι-
ουργικότητα και το υψηλό επιστημονικό 
τους επίπεδο, ασχολούνται με αφοσίωση 
με τον τομέα της έρευνας και της καινο-
τομίας. Τους τελευταίους μήνες μεγάλο 
ερευνητικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο 
κορονοϊός και οι επιπτώσεις του στη ζωή 
μας. Επιστήμονες του ΑΠΘ διάφορων ει-
δικοτήτων μελετούν από τον τομέα τους 
την πανδημία, συμβάλλοντας όχι μόνο 
στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και 
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ
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Μελέτες και έρευνες του Αριστοτελείου 
ειδικά αυτή την περίοδο γίνονται σημείο 
αναφοράς για την επιστημονική κοινότη-
τα και ανοίγουν τον δρόμο για νέες ερευ-
νητικές προσεγγίσεις. 

Ενδεικτικά μόνο μπορεί να αναφερ-
θεί η μεγάλη διατμηματική και πρωτο-
ποριακή έρευνα που πραγματοποιούμε 
στο Αριστοτέλειο από τον Απρίλιο με 
ομάδα επιστημόνων από επτά τμήματα 
(της Ιατρικής, της Κτηνιατρικής, της Βι-
ολογίας, της Φαρμακευτικής, των Πολι-
τικών Μηχανικών, της Χημείας και των 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης), 
σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ και την Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά 
την οποία μελετούμε τη συγκέντρωση 
του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά 
απόβλητα. Η ερευνητική μας ομάδα δεν 
μελετά μόνο την παρουσία ή μη του γε-
νετικού υλικού του ιού στα λύματα, αλλά 
επεκτείνει τη μελέτη της και στην ποσο-
τικοποίηση των αποτελεσμάτων. Προσ-
διορίζει, δηλαδή, με ακρίβεια τη συ-
γκέντρωση του κορονοϊού στα λύματα, 
καινοτομώντας σε παγκόσμιο επίπεδο με 
την οριζόντια διεπιστημονική προσέγγι-

ση του προβλήματος.
Ποιες  είναι οι σημαντικότερες  δι-

επιστημονικές και διαπανεπιστημιακές 
συνεργασίες με Ιδρύματα και σχολές 
του Εξωτερικού  που είναι σε εξέλιξη 
αυτή τη στιγμή ή πρόκειται να γίνουν 
στο άμεσο μέλλον; Η εξωστρέφεια απο-
τελεί έννοια συνώνυμη με το Αριστοτέ-
λειο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει 
συνάψει συμφωνίες με εγνωσμένου κύ-
ρους Ακαδημαϊκά Ιδρύματα από όλο τον 
κόσμο, με ερευνητικούς φορείς και ινστι-
τούτα, τις οποίες ανανεώνει και διευρύνει 
συνεχώς. Στόχος μας είναι να παρέχουμε 
ανοιχτούς ορίζοντες γνώσης, έρευνας 
και επιστημονικής δράσης στα μέλη του 
Πανεπιστημίου μας. Αξίζει να σημειώ-
σουμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης είναι μέλος περίπου 70 
διεθνών οργανισμών, ενώσεων και δι-
κτύων Πανεπιστημίων.

Μάλιστα, το Αριστοτέλειο επιχει-
ρώντας να κάνει πράξη τους ανοιχτούς 
ορίζοντες γνώσης, δεν θα μπορούσε να 
μείνει εκτός της  καινοτόμου πρωτοβου-
λίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
δημιουργία του θεσμού του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου. Από τον Νοέμβριο του 
2019 το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει 
με ακόμη επτά κορυφαία Πανεπιστήμια 
της Ευρώπης στη συμμαχία «EPICUR», 
που εκπροσωπεί συνολικά 307.000 φοι-
τητές/φοιτήτριες. Ο πολύ μεγάλος αυτός 
αριθμός φοιτητών και φοιτητριών μάς 
γεμίζει αισιοδοξία για τη δυναμική του 
εγχειρήματος. 

Ποιο είναι το όραμα σας για την εξέ-
λιξη του ΑΠΘ σε παγκόσμιο επίπεδο; 
Από την αρχή της ανάληψης των καθηκό-
ντων μου ως πρύτανη του Αριστοτελεί-
ου, στόχος μου είναι η συνεχής ανάπτυξη 
του Πανεπιστημίου, καθώς και η διάχυση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
των επιστημονικών επιτευγμάτων των 
μελών του ΑΠΘ σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμπε-
ριλαμβάνεται, σύμφωνα με διάφορες 
κατατάξεις, στα καλύτερα του κόσμου. 
Ενισχύοντας την εξωστρέφειά μας, μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε ακόμη σημα-
ντικότερες θέσεις στον παγκόσμιο χάρτη 
της ανώτατης εκπαίδευσης. Να κάνουμε 
το Αριστοτέλειο διαρκές πρότυπο ακαδη-
μαϊκότητας και δημιουργικότητας.

συνέντευξη

Από τον Νοέμβριο 
του 2019 το 
Πανεπιστήμιό μας 
συμμετέχει με ακόμη 
επτά κορυφαία 
Πανεπιστήμια 
της Ευρώπης στη 
συμμαχία «EPICUR», 
που εκπροσωπεί 
συνολικά 307.000 
φοιτητές/φοιτήτριες

100% 
EΚΠΤΩΣΗ 
100% 
EΚΠΤΩΣΗ 

η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου

 Λάρισα: Φαρσάλων 219  Βόλος: Γ. Καρτάλη 32  Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18 Τρίκαλα: Συγγρού 33Θεσσαλία
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υπηρεσίες
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00

& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
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Η Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου στη Karfitsa

Να στηριχθούν οι ευπαθείς ομάδες 
που ψάχνουν εργασία

Στα αποτελέσματα της πρόσφα-
της Συνόδου Κορυφής αναφέρθηκε η 
βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ κ. 
Άννα Ευθυμίου σε συνέντευξη της στην 
karfitsa,τονίζοντας πως ο πρωθυπουρ-
γός πέτυχε να κάνει τις ελληνικές θέσεις, 
ευρωπαϊκές. Η κ. Ευθυμίου εξήγησε τις 
προτάσεις που έχει καταθέσει στον πρω-
θυπουργό για στήριξη της εργασίας και 
της επιχειρηματικότητας και ιδιαιτέρως 
των ευπαθών ομάδων που επιθυμούν 
να εργαστούν, ενώ υπογράμμισε και την 
εικόνα που σχημάτισε από τις πρόσφατες 
επισκέψεις της σε δημόσια νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης.

Η πανδημία επιμένει με το δεύτερο 
κύμα να ταλαιπωρεί τη χώρα. Μήπως 
χρειάζεται λήψη επιπλέον μέτρων στή-
ριξης της οικονομίας; Στη Θεσσαλονίκη, 
όπου ζω και κινούμαι στην τοπική αγορά, 
τόσο οι επιχειρηματίες, όσο και οι εργα-
ζόμενοι βίωσαν έντονα τον αντίκτυπο 
της κρίσης της πανδημίας. Για το λόγο 
αυτό, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
επιχειρηματίες και να διασωθούν οι θέ-
σεις εργασίας. Επειδή η κατάσταση της 
στήριξης της οικονομίας είναι δυναμική, 
λόγω των υπό διαμόρφωση κάθε φορά 
επιδημιολογικών δεδομένων, η Κυβέρ-
νηση αναθεωρεί προς το καλύτερο και 
στοχευμένα όπου αυτό κριθεί αναγκαίο 
την οικονομική της στρατηγική. 

Ως βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης έθε-
σα το θέμα της στήριξης της επιχειρημα-
τικότητας και της εργασίας στον Πρω-
θυπουργό, κατά την επίσκεψή του στη 
Θεσσαλονίκη. Κατέθεσα στον ίδιο συγκε-
κριμένες προτάσεις, όπως η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών και η επιδότηση 
ποσοστού του ΦΠΑ,  ώστε να ενισχυθούν 
οι επιχειρήσεις και έτσι να υπάρχει η δυ-
νατότητα να διατηρηθούν οι υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης. 

Παράλληλα, είναι αδήριτη ανάγκη να 
στηριχθούν οι ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού μας, που θέλουν να ενταχθούν 

στην αγορά εργασίας, όπως ο φοιτη-
τής που τελειώνει το πανεπιστήμιο ή οι 
γυναίκες και οι μητέρες που θέλουν να 
ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Βάσει 
αυτού, πρότεινα να επιδοτηθούν με επι-
πλέον 200 ευρώ, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος επιδότησης 100.000 νέων 
θέσεων εργασίας, όσοι εργοδότες προ-
σλάβουν γυναίκες που έχουν κακοποιη-
θεί ή έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενει-
ακής βίας.

Η Σύνοδος Κορυφής ολοκληρώθη-
κε χωρίς απόφαση για επιβολή κυρώ-
σεων στην Τουρκία. Αυτό δείχνει πως η 
Ευρώπη δεν έχει διάθεση για ρήξη με 
την Άγκυρα; Ανησυχείτε μήπως αυτό 
ανοίξει ένα νέο γύρο τουρκικών προ-
κλήσεων; Ο Πρωθυπουργός στην πρό-
σφατη Σύνοδο Κορυφής πέτυχε, με το 
ομόφωνο κείμενο των Συμπερασμάτων, 
να κάνει τις ελληνικές θέσεις, ευρωπαϊ-
κές. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έστειλαν σαφές 
μήνυμα προς τη γείτονα χώρα ότι ο δρό-
μος των παράνομων ενεργειών και των 
προκλήσεων επιφυλάσσει κυρώσεις σε 
βάρος της.

Στα Συμπεράσματα τονίζεται ξεκάθα-
ρα -στην παράγραφο 20- ότι «σε περί-
πτωση συνέχισης μονομερών ενεργειών 
ή προκλήσεων κατά παράβαση του Διε-
θνούς Δικαίου η Ε.Ε. θα χρησιμοποιήσει 
όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη 
διάθεση της σύμφωνα με το άρθρο 29 
της Συνθήκης της Ε.Ε. και το άρθρο 215 
της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. προ-
κειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέρο-
ντά της και τα συμφέροντα των κρατών 
μελών της». Σε αυτά τα εργαλεία της Ε.Ε. 
εντάσσεται και ο κατάλογος κυρώσεων 
του κ. Μπορέλ, που παραμένει πάνω στο 
τραπέζι. 

Σε περίπτωση που η Τουρκία προβεί 
σε νέες παραβιάσεις της εθνικής μας 
κυριαρχίας μέχρι το Δεκέμβριο, που θα 
διεξαχθεί η επόμενη Σύνοδος, θα αποξε-
νωθεί από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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έρθει αντιμέτωπη με τις συνέπειες των 
πράξεων της.  

Πιστεύετε πως οι διερευνητικές επα-
φές που πρόκειται να ξεκινήσουν με 
την Τουρκία μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύ-
νης;  Η Κυβέρνηση εξαρχής είχε δηλώ-
σει ότι η χώρα μας υποστηρίζει το γόνιμο 
διάλογο και επιδιώκει και την ειρηνική 
επίλυση των διαφορών, στο πνεύμα της 
συμμαχικής αλληλεγγύης και σύμφωνα 
με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου 
και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Η ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης 
είναι το ζητούμενο.  Γι’ αυτό είχαμε υπο-
δεχθεί θετικά το πρώτο βήμα που έκανε 
η Τουρκία για την αποκλιμάκωση της 
πρόσφατης έντασης. Ωστόσο, η πρό-
σφατη ανακοίνωση του Ερντογάν για 
την Αμμόχωστο θα αυξήσει τις εντάσεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά, ο 
Πρωθυπουργός τόνισε ότι η απόφαση 
αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και η Ελλάδα θα 
στηρίξει όλες τις σχετικές προσπάθειες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Πρέπει να διαπιστώσουμε εμπράκτως 
αν η Τουρκία εφαρμόζει μία πολιτική που 
σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς 
της υποχρεώσεις.  

Πραγματοποιήσατε επισκέψεις σε 
δημόσια νοσοκομεία. Ποια είναι η εικό-
να που αποκομίσατε καθώς η πανδημία 
πιέζει περαιτέρω το σύστημα;  Η υγεία 
αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό και 
είναι αδήριτη ανάγκη να προστατευθούν 
τόσο οι περιθαλπόμενοι, όσο και αυτοί 
που εργάζονται στο χώρο της υγείας, 
γεγονός που προβάλει πιο επιτακτικά 
ενόψει και της πανδημίας του κορωνο-
ϊού. Για το λόγο αυτό, πραγματοποίησα 
επισκέψεις σε νοσοκομεία της Θεσσαλο-
νίκης. 

Ως βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, 
στόχος μου είναι να καταγράψω και να 
αξιολογήσω τα ζητήματα που αντιμετω-
πίζουν τα νοσοκομειακά ιδρύματα, ει-
σφέροντας τις δικές μου προτάσεις, προς 
υποστήριξη του κυβερνητικού έργου. 

Κατά τις επισκέψεις μου σε νοσοκο-
μεία της Θεσσαλονίκης, συναντήθηκα 
με τις Διοικήσεις τους και ενημερώθηκα 
για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με 

κυριότερα τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο 
προσωπικό και ιατρικοτεχνολογικό εξο-
πλισμό. 

Όπως διαπίστωσα ιδίοις όμασι, η 
πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιούρ-
γησε η πανδημία του κορωνοϊού έχει 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λει-
τουργία τους. Ωστόσο, καταβάλλονται 
γενναίες προσπάθειες τόσο από πλευράς 
Διοικήσεων, όσο και από τους εργαζόμε-

νους σε αυτά, ώστε να αναβαθμιστεί το 
επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας. 

Όλοι όσοι εργάζονται στα νοσοκο-
μεία, ιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό 
αξίζουν το σεβασμό και τις ευχαριστίες 
μας για το έργο και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν, που με τη διάθεση προ-
σφοράς τους και με το φιλότιμό τους 
καλύπτουν επάξια τις ανάγκες που δημι-
ουργούνται. 

συνέντευξη

Πρότεινα να επιδοτηθούν με επιπλέον 
200 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος 
επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, 
όσοι εργοδότες προσλάβουν γυναίκες που 
έχουν κακοποιηθεί ή έχουν πέσει θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας.
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Επιτρέπουν την πληρωμή των προστίμων με έκπτωση, 
παρά την κατάργηση της διάταξης από το 2018!

Γραφειοκρατία: Παραπλανητικά 
τα φύλλα παραβάσεων της Τροχαίας 

Με τα ίδια μπλοκ των τελευταίων 
δέκα χρόνων τροχονόμοι βεβαιώνουν 
κλήσεις της Τροχαίας για στάθμευση και 
άλλες παραβάσεις. Με τη διαφορά πως 
με τα παλιά έντυπα, που δεν ανανεώθη-
καν, εξακολουθεί να δίδεται η δυνατότη-
τα στον παραβάτη να πληρώσει το ήμισυ 
του προστίμου εντός δέκα ημερών. Και 
εκεί αρχίζει ο γραφειοκρατικός μύλος, 
καθώς οι πολίτες συναντούν την άρνηση 
των υπαλλήλων να παραλάβουν το μισό, 
καθώς με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας έχει καταργηθεί από το 2018. 

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που 
ισχύει από τον Μάρτιο του 2018, προ-
βλέπει από τη μία τη μείωση στα ποσά 
των προστίμων, από την άλλη όμως την 
κατάργηση της δυνατότητας στον παρα-
βάτη να αποπληρώνει με έκπτωση 50% 
το πρόστιμο εντός διαστήματος δέκα 
ημερών από τη βεβαίωση της παράβα-
σης, όπως συνέβαινε παλιότερα. «Άρθρο 
104 και 4 του ΚΟΚ Διοικητικό πρόστιμο 
στον οδηγό … ευρώ και ανακοίνωσα σ’ 
αυτόν ότι καταβάλλεται το ήμισυ του 
προστίμου σε κατάστημα ΕΛΤΑ ή στο 
ταμείο του Δήμου όπου έγινε η παρά-
βαση σε 10 ημέρες από αύριο. Εφόσον 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 
ημερών το πρόστιμο καταβάλλεται ολό-
κληρο εντός προθεσμίας 2 μηνών», ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά στο φύλλο της 
παράβασης που παραδίδεται ακόμη και 
σήμερα από τον τροχονόμο στον οδηγό – 
παραβάτη, ή επικολλείται πάνω στο αυ-
τοκίνητο. Όμως η συγκεκριμένη διάταξη 
έχει καταργηθεί, παρ’ ότι στα φύλλα των 
παραβάσεων δεν έχει διαγραφεί. 

«Στα ταχυδρομεία γίνεται χαμός. Ο 
κόσμος από την αρχή φωνάζει για ποιόν 
λόγο δεν βγάζουν άλλα μπλοκ στα οποία 
να μην αναφέρονται. Έρχονται, περιμέ-
νουν άδικα στις ουρές επί ώρες και όταν 
φτάνουν στο γκισέ τους ενημερώνουμε 
ότι δεν μπορεί να πληρωθεί», είπε στην 
Karfitsa υπάλληλος των ΕΛ.ΤΑ που αντι-

μετωπίζει καθημερινά τις διαμαρτυρίες 
των πολιτών που πηγαίνουν να πληρώ-
σουν τις παραβάσεις τους. Είναι γεγονός 
πως οι πολίτες ακόμη και σήμερα ζητούν 
να τους εξηγήσουν για ποιόν λόγο δεν 
έχει διαγραφεί η επίμαχη φράση του πα-
λιού άρθρου από τα μπλοκ των παραβά-
σεων και αδίκως ταλαιπωρούνται.  

 
Γραφειοκρατικό αλαλούμ  
Τα μπλοκ των παραβάσεων φαίνεται 

όμως πως είναι μία ακόμη ιστορία γρα-
φειοκρατικής τρέλας. Σύμφωνα με όσα 
είπαν αξιωματικοί της Τροχαίας όταν 
τους τέθηκε το ερώτημα για τη διατήρη-
ση των παλιών μπλοκ, απάντησαν πως η 
έκδοση των φύλλων παραβάσεων έχει 

ανατεθεί εδώ και χρόνια στα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία. Και αυτό επειδή τα ΕΛΤΑ 
για την εργασία των υπαλλήλων της εί-
σπραξης των αντιτίμων των προστίμων, 
λάμβαναν ένα μικρό ποσοστό επί των 
κλήσεων. Έτσι έχουν αναλάβει το έργο 
της εκτύπωσης των μπλοκ. 

Ωστόσο επειδή η Τροχαία γνώριζε 
πως το απόθεμα ήταν μεγάλο, και φαί-
νεται πως υπάρχουν χιλιάδες τέτοιων 
μπλοκ στις αποθήκες των υπηρεσιών 
Τροχαίας, η έκδοση νέων φύλλων θα 
καθυστερήσει στα γρανάζια της γραφει-
οκρατίας, δόθηκε η εντολή στους τρο-
χονόμους να διορθώνουν με στυλό το 
πρόβλημα. Να διαγράφουν τη συγκεκρι-
μένη διάταξη και να αναγράφουν στη μία 

όψη της κλήσης βεβαίωσης παράβασης 
το ακριβές ποσό στο σημείο που αφορά 
το ύψος του προστίμου και να το επα-
ναλαμβάνουν στο σημείο που γράφει το 
πληρωτέο. «Ελάχιστοι είναι οι τροχονό-
μοι που το σβήνουν. Συνήθως οι κλήσεις 
δίδονται έτσι και οι πολίτες νομίζουν ότι 
μπορούν να πληρώσουν το μισό. Όταν 
φτάνουν στο γκισέ των ταχυδρομείων 
μαθαίνουν την αλήθεια», είπαν στην 
Karfitsa παραβάτες οδηγοί, παραδίδο-
ντας μάλιστα και τη σχετική κλήση που 
βεβαιώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στη 
Θεσσαλονίκη . Μάλιστα θεωρούσαν ότι 
το πρόβλημα αφορά τον εισπρακτικό 
μηχανισμό και όχι τον πολίτη που με την 
αναγραφή της συγκεκριμένης παραγρά-
φου παραπλανείται. «Γιατί εγώ πρέπει 
να ξέρω ότι δεν μπορώ να πληρώσω το 
μισό του προστίμου, όταν αυτό μου το 
λέει η επίσημη Πολιτεία σε ένα έντυπό 
της», διερωτήθηκαν. 

Η γραφειοκρατική τρέλα όμως δεν 
σταματάει στην καθυστέρηση εκτύπωσης 
κατά δύο χρόνια των μπλοκ με τα φύλλα 
βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων. 
Εκπρόσωποι των ΕΛ.ΤΑ. με τους οποίους 
επικοινώνησε η Karfitsa επιβεβαίωσαν 
πως πράγματι τα Ταχυδρομεία έχουν την 
υποχρέωση της εκτύπωσης. «Μόνον που 
έχουμε ζητήσει επανειλημμένως τη μα-
κέτα για τα νέα φύλλα και η Τροχαία δεν 
τα έχει στείλει ποτέ. Κάνουμε διαρκώς 
εκκλήσεις γι’ αυτό και δεν έχουμε λάβει 
καμία απάντηση», απάντησαν από την 
πλευρά των ΕΛΤΑ. 

Ενδεχομένως και οι δύο φορείς να 
περιμένουν την αλλαγή του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας, που σχεδιάζεται, στις 
διατάξεις του οποίου υπάρχει η σκέψη 
να επανέρθει η διάταξη καταβολής του 
προστίμου με έκπτωση στο πρώτο δε-
καήμερο μετά τη βεβαίωση της παράβα-
σης. Τότε θα χρησιμοποιηθούν τα παλιά 
μπλοκ.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Αναζητούν απαντήσεις πως προσβλήθηκαν οι ηλικιωμένοι από κορονοϊό 
και απαιτούν απόδοση ευθυνών

Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη 
οι συγγενείς των νεκρών του γηροκομείου 

Μαζικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη 
ετοιμάζουν οι συγγενείς των θυμάτων 
από κορωνοϊό που μολύνθηκαν στο γη-
ροκομείο του Ασβεστοχωρίου. Την ώρα 
που η εισαγγελική έρευνα, η οποία διε-
νεργείται από επιθεωρητές Υγείας, βρί-
σκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι συγγενείς 
θεωρούν ότι έγιναν λάθη επί λαθών και 
ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των 
ενόχων. Μάλιστα αφήνουν αιχμές για την 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης της έρευ-
νας εκφράζοντας φόβους μην καταλήξει 
στις καλένδες.  

Μέχρι τώρα τουλάχιστον 25 γέρο-
ντες και γερόντισσες που ήταν τρόφιμοι 
του οίκου ευγηρίας στο Ασβεστοχώ-
ρι, έχασαν τη ζωή τους από κορωνοϊό, 
όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι ίδιοι οι 
συγγενείς καθώς οι επίσημες μετρήσεις 
έχουν διαφοροποιηθεί. «Η μητέρα μου 
είχε πυρετό και έλεγαν ότι είχε πάθει ου-
ρολοίμωξη, είχε ήδη τον ιό και την αγνο-
ούσαν», ανέφερε μιλώντας στην Karfitsa 
κόρη 90χρονης που έχασε τη ζωή της 
στο νοσοκομείο, αφού μολύνθηκε μέσα 
στο γηροκομείο. Είναι αυτή που ξεκίνησε 
εκ μέρους των συγγενών τον αγώνα για 
τη δικαίωση των ανθρώπων τους και την 
απόδοση ευθυνών.  

«Οι συγγενείς προφανώς ζητούν δι-
καίωση, είναι προφανές ότι υπάρχουν 
ευθύνες και μάλιστα βαρύτατες. Πρώτα 
απ’ όλα και κυρίως για το γεγονός ότι σ’ 
ένα περιβάλλον εξ ορισμού αποστειρω-
μένο στο οποίο φιλοξενούνταν άνθρωποι 
με χαμηλής αντίστασης ανοσοποιητικό 
σύστημα, παρείσφρυσε ο κορωνοϊός. 
Αυτό δεν αμφισβητείται. Έπρεπε οι αρ-
μόδιοι να γνωρίζουν πολύ καλά, αν μία 
φορά πρέπει να τηρούνται τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα σε άλλες δομές, σε έναν 
οίκο ευγηρίας θα έπρεπε να υπάρχει 
απόλυτη αποστείρωση και αποκλεισμός 
κάθε κινδύνου», είπε στην Karfitsa ο 
νομικός εκπρόσωπος συγγενών Γιάννης 
Κοτζαμανίδης. Ο ίδιος ήδη άρχισε τη συ-

γκέντρωση στοιχείων προκειμένου στο 
αμέσως προσεχές διάστημα να κατατε-
θεί μηνυτήρια αναφορά εκ μέρους των 
συγγενών κατά παντός υπευθύνου, προ-
κειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία 
που αυτεπάγγελτα σχηματίζεται. 

«Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ποιός 
έχει ευθύνες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν 
ευθύνες και πρέπει να αποδοθούν. Θεω-
ρώ ότι στο γηροκομείο προ ημερών μο-
λύνθηκαν οι άνθρωποι και δεν έδωσαν 
την δέουσα σημασία. Πιστεύω ότι δεν 
ήταν τόσο ξαφνικό και αναπάντεχο όπως 
το παρουσίασαν, όμως γινόταν επί μέρες 
και ήθελαν να το κρύψουν», συμπλήρω-
σε η κόρη της ηλικιωμένης που έχασε τη 

ζωή της.  
«Για να γίνεται έρευνα σημαίνει ότι 

υπάρχουν ευθύνες. Αλλιώς δεν θα γι-
νόταν, περιμένουμε κι εμείς το αποτέλε-
σμά της», είπε από την πλευρά του στην 
Karfitsa γιος 74χρονης που έχασε τη ζωή 
της από κορωνοϊό. Σημείωσε μάλιστα 
ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν είχαν 
αναλυτική ενημέρωση για το τι συμβαί-
νει στον άνθρωπό τους. «Ούτε από το 
γηροκομείο, ούτε από το νοσοκομείο μας 
έλεγαν. Μόνο ένα «καλά είναι» και «θα 
δούμε» τίποτε παραπάνω», σημείωσε. 

 
Μηνυτήρια αναφορά  
Οι συγγενείς έχουν αποφασίσει ότι 

θα κινηθούν νομικά με διπλή προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. «Κατ’ αρχήν έχει διατα-
χθεί μία προκαταρκτική εξέταση η οποία 
διενεργείται εδώ και ένα δίμηνο από την 
εθνική αρχή διαφάνειας. Δεν έχει ολο-
κληρώσει το έργο της, δηλαδή δεν κα-
τέθεσε πόρισμα έτσι ώστε οι συγγενείς 
να προσδιορίσουν τα πρόσωπα και τις 
ευθύνες τους για να στραφούν εναντίον 
αυτών που πραγματικά ευθύνονται. Κα-
θυστερεί μία πορισματική αναφορά που 
θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση 
της δικής μας προσφυγής», σημείωσε 
ο κ. Κοτζαμανίδης. «Ούτως ή άλλως θα 
δηλώσουν παράσταση για την υποστή-
ριξη της κατηγορίας στο ποινικό κομμάτι 
και θα ζητήσουν την ποινική δίωξη των 
υπευθύνων, όπου και αν ανήκουν στον 
οίκο ευγηρίας ή στο νοσοκομείο», συ-
μπλήρωσε. 

Ήδη μέσω του εκπροσώπου τους οι 
συγγενείς που έχουν ενδιαφερθεί ζήτη-
σαν από τους επιθεωρητές περιβάλλο-
ντος της εθνικής αρχής διαφάνειας πρώ-
τα να καταθέσουν και στη συνέχεια να 
πάρουν στοιχεία, όμως τους αρνήθηκαν. 
«Επειδή καθυστερεί το έργο της επιτρο-
πής που αποκλείει κάθε πληροφορία και 
κάθε πρόσβαση, ούτε καν να καταθέσου-
με ενώπιόν τους μας άφησαν, θα καταθέ-
σουμε από τώρα μία μηνυτήρια αναφορά 
κατά παντός υπευθύνου με βάση τα στοι-
χεία που θα δώσει ο ιατροδικαστής τον 
θα προσλάβουν οι συγγενείς, αλλά και 
ο ιατρικός φάκελος έκαστου ασθενή. Στη 
συνέχεια οι συγγενείς θα επανέλθουν με 
αναλυτικό υπόμνημα», ανέφερε ο κ. Κο-
τζαμανίδης προαναγγέλλοντας την άμε-
ση προσφυγή στη δικαιοσύνη.  

Το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή 
στα αστικά και διοικητικά δικαστήρια, 
ανάλογα με την εξέλιξη της ποινικής 
υπόθεσης. Από εκεί θα διεκδικηθούν 
αποζημιώσεις με αγωγές για ψυχική 
οδύνη.  

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Το I.Q. τεστ της MENSA έρχεται ξανά στην πόλη

Αυξάνονται οι ευφυΐες Θεσσαλονικείς

Εδώ και αρκετές δεκαετίες υπάρχει 
ένα club για εκείνους τους ανθρώπους 
που έχουν υψηλή ευφυΐα.  Αυτή η κοινό-
τητα είναι η MENSA, που ιδρύθηκε στην 
Οξφόρδη το 1946, μια περίοδο με νωπές 
τις μνήμες ενός καταστροφικού πολέ-
μου. «Οι ιδρυτές της οραματιστήκαν μία 
κοινότητα ανθρώπων με υψηλή ευφυΐα 
που θα συνεισέφερε στην κοινωνία, ώστε 
να μην ζήσει ξανά η ανθρωπότητα τον 
παραλογισμό και την καταστροφή» εξι-
στορεί στην Karfitsa ο Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής MENSA, Χρήστος Αποστολίδης. 
«74 χρόνια μετά, η MENSA είναι ένας πα-

γκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
με 150.000 μέλη-εθελοντές σε πάνω 
από 100 χώρες, μια κοινότητα ανθρώ-
πων χωρίς καμία απολύτως διάκριση, 
φύλου, φυλής, θρησκείας, καταγωγής, 
επιπέδου μόρφωσης, κοινωνική ή οικο-
νομικής κατάστασης», συμπληρώνει.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο συγκε-
κριμένος Οργανισμός έφτασε και στην 
Ελλάδα, μετά από κάποια χρόνια. «Τα 
πρώτα μέλη ήρθαν από την Αγγλία το 
1979, αλλά ήταν το 1986 που η Ελληνι-
κή MENSA απέκτησε καταστατικό και νο-
μική υπόσταση. Τα πρώτα χρόνια τα ΜΜΕ 

την αντιμετώπισαν με επιφυλακτικότητα 
έως και ενόχληση. Ίδιον της συντηρη-
τικής ελληνικής πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζει κάθε τι νέο και καινοτόμο 
με επιφυλακτικότητα. Χρειάστηκαν πάνω 
από είκοσι χρόνια για να γίνει αποδεκτή 
και αναγνωρίσιμη για το κοινωνικό έργο 
που προσφέρει ιδιαίτερα στην αναγνώρι-
ση και εκπαίδευση των χαρισματικών και 
ταλαντούχων παιδιών» εξηγεί ο κ. Απο-
στολίδης.

Μέλος … έξι ετών
Στα μητρώα της MENSA στην Ελλάδα 

έχουν καταγραφεί πάνω από 3500 άτο-
μα, ενώ κοντά στα 1500 είναι τα ενεργά 
μέλη της  (μέλος νοείται αυτό που πλη-
ρώνει τη συμβολική ετήσια συνδρομή 
του). Μεταξύ των μελών της υπάρχουν 
άτομα κάθε ηλικίας με τα μικρότερα να 
είναι μόλις έξι ετών, μιας και από αυτήν 
την ηλικία ξεκινά το ψυχομετρικό τεστ 
WISC και γίνονται δεκτά.

Αύξηση στη Θεσσαλονίκη
Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των 

μελών της στη Θεσσαλονίκη έχει ανοδι-
κή τάση. Όπως μας λέει ο πρόεδρος, μέ-

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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χρι τώρα καταγράφονται 300 μέλη. Πα-
ράλληλα, αναφέρθηκε και στα τεστ που 
διεξάγονται δύο φορές το χρόνο και ένα 
από αυτά θα γίνει 10-11 Οκτωβρίου στη 
Θεσσαλονίκη. «Η συμμετοχή κάθε φορά 
κυμαίνεται στα 80-100 άτομα.  

Επίσης κάθε Σάββατο διεξάγονται εκ-
παιδευτικά προγράμματα για παιδιά 4-17 
ετών», γνωστοποιεί.

Το τεστ
Τί περιλαμβάνει όμως το τεστ το 

οποίο θα δείξει τον δείκτη ευφυΐας ενός 
ανθρώπου; «Το επίσημο τεστ της MENSA 
για άτομα από 14 ετών και άνω, αποτε-

λείται μόνο από σχηματικές παραστάσεις 
(εικόνες) ώστε να μπορεί να απαντηθεί 
από όλους (ακόμη και από αυτούς που 
δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση) και 
δεν προϋποθέτει εγκυκλοπαιδικές γνώ-
σεις. 45 ερωτήσεις πολλαπλής επιλο-
γής σε χρόνο 20 λεπτών. Το τεστ μετρά 
συνδυαστικά λογική, ορθή κρίση, αντι-
ληπτική ικανότητα και ταχύτητα. Η όλη 
διαδικασία είναι εμπιστευτική και μόνο ο 
υποψήφιος μαθαίνει το αποτέλεσμα. Για 
παιδιά 10 έως 14 ετών υπάρχει το Junior 
τεστ με 25 ερωτήσεις», απαντάει ο πρό-
εδρος.

Μια συχνή ερώτηση που θέτουν 

στους ανθρώπους του Οργανισμού είναι 
τι κερδίζει κάποιος, ποιο το όφελος του 
εάν «περάσει» το τεστ, δηλαδή το απαι-
τούμενο 131 I.Q. σκορ και μπορούν να 
εγγραφούν ως μέλη. Η πρώτη απάντηση 
που δίνει ο κ.Αποστολίδης είναι: «θα το 
ανακαλύψεις μόνος σου»! Προφανώς 
και δεν υπάρχει οικονομικό ή άλλο υλι-
κό όφελος. Αυτό που κερδίζει κάποιος 
είναι η συναναστροφή με άλλους ευ-
φυείς ανθρώπους που τον κάνει αρχικά 
να αντιληφθεί ότι δεν είναι “εξωγήινος”, 
ότι υπάρχουν και άλλοι σαν κι αυτόν που 
λειτουργούν διαφορετικά από τον τυπι-
κό πληθυσμό. Και αρχίζουν να εξηγού-
νται πολλά από όσα του έχουν συμβεί 
μέχρι τώρα στη ζωή του. Γιατί η ευφυΐα 
δεν είναι μόνο αριστεία! Είναι και θέμα-
τα συναναστροφών, επικοινωνίας, υπε-
ρευαισθησίας, αποτυχίας και απόρριψης 
πολλές φορές. Γι’ αυτό και είναι σημα-
ντικό η αναγνώριση της ευφυΐας και της 
χαρισματικότητας να γίνεται σε μικρές 
ηλικίες. Ώστε να αντιμετωπίζονται οι 
ιδιαίτερες κοινωνικές-συναισθηματικές 
ανάγκες τους».

Όσον αφορά τα «σημάδια» που δεί-
χνουν μια ανεπτυγμένη αντίληψη κάτι 
που ενδεχομένως δείχνει πως το I.Q.  
ενός ανθρώπου είναι ανεβασμένο υπάρ-
χουν, φτάνει κάποιος να τα αντιληφθεί. 
«Ιδιαίτερα στα παιδιά, υπάρχουν ενδεί-
ξεις όπως εξαιρετική ταχύτητα εκμάθη-
σης, εκτενές λεξιλόγιο, δυνατή μνήμη, 

περιέργεια, ωριμότητα, αίσθηση του 
χιούμορ, παρατηρητικότητα, ευαισθησία, 
ζωηρή φαντασία. Αυτό που αντιλαμβάνε-
ται ο ευφυής είναι η διαφορετικότητά του 
ως προς το μέσον όρο. Το τεστ έρχεται να 
του το επιβεβαιώσει και η MENSA από κει 
και πέρα, να τον βοηθήσει να το διαχει-
ριστεί», υπογραμμίζει ο κ.Αποστολίδης. 
Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι «η ευφυΐα 
είναι έμφυτη. Είναι θέμα κατασκευής του 
εγκεφάλου και του πλήθους των συνά-
ψεων των νευρώνων αυτού. Το DNA παί-
ζει καθοριστικό ρόλο μιας και κατά 80% 
είναι κληρονομική. Το περιβάλλον, οι 
παραστάσεις και τα ερεθίσματα είναι ένα 
20% που περισσότερο χρησιμεύουν στο 
να την κρατούν σε εγρήγορση».

200 μέλη στο brain drain
Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης 

αρκετοί νέοι, πτυχιούχοι, με όνειρα και 
αρκετά skills έφυγαν στο εξωτερικό, για 
να βρουν δουλειά. Το γνωστό brain drain 
που στοίχισε στην Ελλάδα, καθώς έχασε 
λαμπρά «μυαλά» που βρήκαν φιλόξενο 
έδαφος εκτός της χώρας. Εξ αυτών ήταν 
και αρκετά μέλη της MENSA. «Πάνω 
από 200 μέλη μας μετακόμισαν σε χώ-
ρες που βρήκαν μια αξιοπρεπή και καλά 
αμειβόμενη για τα προσόντα τους, εργα-
σία» εξηγεί ο κ.Αποστολίδης, ευτυχώς 
όμως αυτή η τάση έχει κάπως ανακοπεί, 
καταλήγει.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ή ανικανότητα, είναι τα κύρια ερωτηματικά 
που συζητούν οι δημότες της Θεσσαλονίκης χρόνια τώρα, βλέποντας την αγαπημένη 
τους πόλη να εξακολουθεί να στερείται από πράσινο και σε όσο - όπου υπάρχει – οι 
αρμόδιοι να μην κάνουν καμία προσπάθεια για να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. 
Δεν αρκεί να φυτεύουμε για τα μάτια του κόσμου πανσέδες και τουλίπες στην πλα-
τεία της ΧΑΝΘ λένε οι Θεσσαλονικείς. Αυτά είναι «έργα βιτρίνας» με αποτέλεσμα η 
συντήρηση των πάρκων και των δρόμων να έχουν στην κυριολεξία αφεθεί στην τύχη 
τους.

Πέρασαν πολλά χρόνια, από την τελευταία σοβαρή περιβαλλοντολογική πα-
ρέμβαση που έγινε στην πόλη, επί Δημαρχίας Παπαγεωργόπουλου με αφορμή την 
ανάπλαση της νέας παραλίας, λέει ο τότε Αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Νίκος Παπα-
γιαννόπουλος. Φυτεύφθηκαν περισσότερα από 3.500 δένδρα στην παραλία και άλλα 
τόσα στους κεντρικούς δρόμους, δημιουργήσαμε δέκα θεματικά πάρκα και αμέτρητα 
είδη φυτών που ήρθαν να ενισχύσουν το λιγοστό πράσινο της πόλης, δίνοντας νέα 
«ανάσα ζωής» και στο αστικό περιβάλλον. Έκτοτε, το πράσινο της Θεσσαλονίκης, 
συνεχώς μειώνεται και στο υπάρχον η συντήρηση υπολείπεται με αποτέλεσμα σι-
γά-σιγά να μειώνεται συνεχώς η ασπίδα της πόλης στους ρύπους,  στην κλιματική 
αλλαγή, στον καθαρό αέρα, στη δροσιά τα καλοκαίρια.

 Παράλληλα, πυκνή και αλόγιστη δόμηση, από την άλλη πλευρά – λέει ο κα-
θηγητής ΑΠΘ κ. Σάκης Τζακόπουλος, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρασίνου και 
την γενικευμένη χρήση του αυτοκινήτου λόγω έλλειψης άλλων μέσων μεταφοράς 
είχαν σαν αποτέλεσμα τον θόρυβο, την αστική ρύπανση, τις αύξηση της μέσης θερ-
μοκρασίας και την αισθητική υποβάθμιση. Το πράσινο στους ελάχιστους χώρους που 
απέμεινε χρησιμοποιείται μόνο σαν «διακοσμητικό» για να στολίσει τα μεγάλα πλα-
κόστρωτα των δημόσιων χώρων. Η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στην Θεσσαλο-
νίκη είναι 5-6 φορές κάτω από το όριο και αυτό πρέπει να αλλάξει με περισσότερα 

δένδρα και με συστηματική συντήρησή τους.
Φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο να κόβονται δένδρα γιατί ενοχλούν τα …κλαδιά 

τους (!) σε κάποιο μπαλκόνι, ή γιατί πέφτουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο! Οι πα-
νύψηλες άλλοτε λεύκες της πόλης αποδεκατίστηκαν ή κουρεύονται βάναυσα κάθε 
Άνοιξη όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι επικίνδυνες όταν φυσάει ο Βαρδάρης. 
Εκατοντάδες δενδροδόχοι στους δρόμους παραμένουν επί χρόνια κενοί γιατί η Αντι-
δημαρχεία Πρασίνου μάλλον δεν έχει ούτε το απαραίτητο προσωπικό ούτε και τα 
μέσα! Στην άλλοτε καταπράσινη οδό Ανθέων (Γ. Παπανδρέου σήμερα) με τις νερα-
ντζιές δεξιά και αριστερά η σημερινή εικόνα είναι απογοητευτική, γιατί μετά από την 
παγωνιά του 2016 αφέθηκαν κι αυτές στην τύχη τους, όπως αυτό συμβαίνει σχεδόν 
παντού. Μέσα σε όλο αυτό το κακό, κάποιοι «έξυπνοι» και ανεύθυνοι μαγαζάτορες 
συνεχίζουν και ρίχνουν πετρέλαιο στα δένδρα που κρύβουν την ταμπέλα τους, πα-
ραμένοντας ατιμώρητοι ή στην καλύτερη περίπτωση πληρώνουν κάποιο πρόστιμο, 
αλλά η δουλειά τους έγινε!  

Ο κ. Σπύρος Βούγιας προ ημερών, αναρωτιέται δικαίως «θα μείνει τίποτα όρ-
θιο και ωραίο σ’ αυτήν την πόλη;» καταγγέλοντας στην Αντιδημαρχεία Πρασίνου μια 
ακόμη αυθαίρετη κοπή τριών υγιέστατων δένδρων μπροστά σε βιτρίνα καταστήμα-
τος στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος της οδού Φιλικής Εταιρείας.

Συμπερασματικά, θέλουμε περισσότερα δένδρα και λιγότερες κλαδεύσεις κι ας 
πέφτουν το φθινόπωρο τα φύλλα τους στους δρόμους. Δίνουν κι αυτά χρώμα και 
νόημα στην καθημερινότητα, κόντρα στο μπετόν, στην άσφαλτο και στους ρύπους.  
Το αστικό πράσινο δεν είναι πολυτέλεια ούτε απλώς αισθητική ανάγκη. Είναι βασική 
προϋπόθεση για καλύτερη ποιότητα ζωής σε μια βιώσιμη πόλη που οι πολίτες της 
νοιάζονται για το  πράσινο, που βλέπουν μπροστά για ένα καλύτερο αστικό περιβάλ-
λον, για μας και για τα παιδιά μας. 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
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Συγκινήθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη

Μαζί και ο Ντούγκας 

Έντονη δράση με κοινωνικό κυρίως πρόση-
μο έχει αναπτύξει η σύζυγος του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη Μαρέβα  Γκραμπόφσκι – 
Μητσοτάκη. Μπορεί την σύζυγο του τέως πρωθυ-
πουργού  κ. Μπαίτυ Μπαζιάνα να μην την είχαμε 
δει στη Θεσσαλονίκη πάρα μόνο στο πλευρό του 
Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η κ. Γκαραμπόφσκι-Μη-
τσοτάκη είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται 
την πόλη μόνη της, μέσα σε μικρό χρονικό διάστη-
μα, καθώς αρχές Σεπτεμβρίου είχε προηγηθεί επί-
σκεψη της στο Δήμο Καλαμαριάς. Η σύζυγος του 
πρωθυπουργού έχει υιοθετήσει πρότυπα πρώτων 
γυναικών του δυτικού κόσμου που δρουν επικου-
ρικά στις δράσεις των συζύγων τους ως αρχηγοί 
κρατών και επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη ώστε 
να παραστεί στα εγκαίνια του χώρου υποδοχής για 
κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά της Ει-
σαγγελίας Ανηλίκων στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσ-
σαλονίκης, που διαμορφώθηκε με πρωτοβουλία 
του σωματείου «Φύλακας Άγγελος». 

Ο άνθρωπος που έζησε την ικανοποίηση της 
υλοποίηση ενός εγχειρήματος για το οποίο έβα-
λε στοίχημα ήταν ο ταμίας του δικηγορικού συλ-
λόγου Θεσσαλονίκης Τάσος Ντούγκας. Έχοντας 
επαφές παντού, κατάφερε να δημιουργήσει το 
φιλανθρωπικό σωματείο «Φύλακας Άγγελος» 
και να χρηματοδοτηθεί μέσω αυτού η δημιουργία 
του χώρου για τα ανήλικα στο ισόγειο του δικα-
στικού μεγάρου. Εκείνος ανέλαβε να υλοποιήσει 
την ιδέα του τέως προϊσταμένου της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Στέφανου Ζαρκαντζιά, να βρει τρόπο 
και κυρίως χρηματοδότες. Και τα κατάφερε. Ο αει-
κίνητος Τάσος Ντούγκας ακόμη και την ώρα της 
εκδήλωσης οργάνωνε τα πάντα. Πού θα καθίσουν 
οι επίσημοι, ποιοί θα μιλήσουν, πώς θα γίνουν όλα 
και με τους ισχυρούς περιορισμούς των μέτρων 
λόγω πανδημίας. Και όλοι έφυγαν με ένα χαμόγε-
λο στα χείλη. Αυτό το χαμόγελο που θα μεταφερ-
θεί στα παιδιά, που θα αναζητήσουν έναν χώρο 
– αγκαλιά, όπως είναι αυτός που δημιουργήθηκε 
στην Εισαγγελία Ανηλίκων.  

karfitsomata
Εντυπωσιασμένη από τη Ροτόντα Κοντά στους τετράποδους» φίλους» 

ο Φώντας Μπαραλιάκος 

Αντωνίου - Τζήκας συζήτησαν το πλάνο 
ανάπλασης της ΔΕΘ 

Πρόταση Τζιτζικώστα 
για ανάδειξη μνημείων 

 Εντυπωσιασμένη από το εσωτερικό της Ροτόντα έμει-
νε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι 
Μητσοτάκη στην επίσκεψή της για το βραβείο «Αυτοκρά-
τειρα Θεοφανώ». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πλη-
ροφοριοδότης της στήλης την «έπιασε» να αποτυπώνει 
με τη φωτογραφική μηχανή του κινητού της τηλεφώνου 
τον θόλο του μνημείου. Η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι η 
δεύτερη φορά που έρχεται μέσα σε μία εβδομάδα στη 
Θεσσαλονίκη και δείχνει ότι απολαμβάνει την πόλη και 
τους ανθρώπους της. 

Τα φιλόζωα αισθήματα του δείχνει ο βουλευτής Πι-
ερίας της Νέας Δημοκρατίας Φώντας Μπαραλιάκος, ο 
οποίος έχει υιοθετήσει και έναν αδέσποτο γάτο τον Βα-
λεντίνο που προέκυψε τυχαία στη ζωή του βουλευτή και 
έγινε νέο μέλος της οικογένειας. Όπως γράφει σε ανάρ-
τηση του στο Facebook «η αναπάντεχη «εισβολή» του 
μικρού Βαλεντίνου στην οικογένειά μας στάθηκε ευκαι-
ρία να νιώσουμε για άλλη μια φορά την αξία της άδολης 
αγάπης μας προς τους τετράποδους φίλους μας». Ο κύ-
ριος Μπαραλιάκος στέλνει μήνυμα αγάπης προς τα ζώα 
και καλεί άπαντες» να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και ας 
συμπεριλάβουμε στη φροντίδα μας όλα τα πλάσματα της 
φύσης δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη μας και τον πολι-
τισμό μας».

Στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη 
βρέθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. Αναστάσιος 
Τζήκας, όπου με την διευθύντρια του είχε συνάντηση ερ-
γασίας, με αντικείμενο το πλάνο ανάπλασης του Διεθνούς 
Εκθεσιακού Κέντρου. Η κ. Αντωνίου και ο κ. Τζήκας συ-
ζήτησαν διεξοδικά το θέμα και τα καινούργια δεδομένα 
που έχουμε μετά και την πρόσφατη προκήρυξη του Διε-
θνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η κατασκευή του νέου 
εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου θα δημιουργήσει 
1.500 νέες θέσεις εργασίας στην πόλη και ετησίως η οι-
κονομική δραστηριότητα, όταν ολοκληρωθεί η ανάπλα-
ση, θα αγγίξει τα 500 εκατ. ευρώ.

Στην περαιτέρω ανάδειξη σημαντικών μνημείων της 
Θεσσαλονίκης στοχεύει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Στο παραπάνω πλαί-
σιο και όπως δηλώνει και ο ίδιος «Φωτίζοντας τα μνημεία 
μας, φωτίζουμε την ιστορία και τη μεγάλη πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου μας» κατέθεσε πρόταση για νέο 
φωτισμό στον Λευκό Πύργο και τα Τείχη Θεσσαλονίκης 
στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η πρόταση 
έτυχε της αποδοχής της Υπουργού και ξεκινά μελέτη για 
νέο φωτισμό στα πρότυπα αυτού της Ακρόπολης. 
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Reunion της «Πρωτοβουλίας»

Το παραμύθι της Βούλας

Ραντεβού είχαν παλιά στελέχη της Πρωτοβου-
λίας, μεταξύ των οποίων και ο τέως δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης (φωτό αρ-
χείου). Το παρών σε αυτή τη συνάντηση έδωσαν 
αρκετοί τέως αντιδήμαρχοι αλλά και δημοτικοί 
σύμβουλοι. Μεταξύ αυτών και οι κυρίες Έλλη 
Χρυσίδου και Μαρία Πασχαλίδου, που παραμέ-
νουν στα δημοτικά έδρανα με την παράταξη της 
Κατερίνας Νοτοπούλου. Όπως ήταν φυσικό, ένα 
μέρος της κουβέντας αναλώθηκε στον πρώτο 
χρόνο της διοίκησης Ζέρβα αλλά και στα έργα 
που είχε προχωρήσει η διοίκηση Μπουτάρη και τα 
οποία ή ακυρώθηκαν (η πεζοδρόμηση της Αγίας 
Σοφίας) ή θεωρούν τα στελέχη της Πρωτοβου-
λίας πως καθυστερούν, όπως για παράδειγμα η 
ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας.  
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Έτοιμοι από το..... «στούντιο» μας 

Ο Κυρκαλάς στη θέση του αποθανόντα 
ΦωτιάδηΌλα καλά για το Στράτο Σιμόπουλο

Περπάτησαν στέλνοντας μήνυμα

Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού έχει φέρει αλλά 
ήθη και έθιμα σε όλους τους χώρους. Έτσι και οι πολιτικοί 
ήταν από τους πρώτους που έπρεπε να προσαρμόσουν 
στη νέα πραγματικότητα και για τη συμμετοχή τους σε τη-
λεοπτικές εκπομπές, καθώς τα δια ζώσης πάνελ, έχουν 
κριθεί επικίνδυνα για μετάδοση του ιού και στο σύνο-
λο τους πλέον οι ενημερωτικές και όχι μόνο εκπομπές, 
πραγματοποιούν συνδέσεις μέσω διαδικτύου με τα πρό-
σωπα που επιθυμούν να φιλοξενήσουν. Έτσι, και ο βου-
λευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Κώστας Γκιουλεκας λίγο με 
δόση χιούμορ, αλλά και με πολύ δόση πραγματικότητας, 
πριν την παρουσία του σε εκπομπή καναλιού πανελλαδι-
κής εμβέλειας ανάρτησε στο Facebook τη φράση, «Έτοι-
μοι από το... «στούντιο» μας στην Θεσσαλονίκη!», συνο-
δευόμενη και με την απαραίτητη φωτογραφία. 

Ο Ηλίας Κυρκαλάς έπιασε μία θέση στα έδρανα του 
δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού Ευόσμου, ως νέος 
δημοτικός σύμβουλος της διοικούσας παράταξης. ‘Ηταν 
ο πρώτος επιλαχόντας από το αποτέλεσμα των περσινών 
αυτοδιοικητικών εκλογών και αντικατέστησε τον πρόω-
ρα αποθανόντα, Χρήστο Φωτιάδη, ο οποίος εκτελούσε 
καθήκοντα αντιδημάρχου Οικονομικών. Επιπλέον, ο δή-
μαρχος Κλεάνθης Μανδαλιανός προχώρησε στον ορι-
σμό νέου αντιδημάρχου Οικονομικών στη διοίκηση του. 
Πρόκειται για τον Κώστα Αμανατιάδη, ο οποίος για λίγους 
μήνες είχε διατελέσει πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου. Ο κ.Μανδαλιανός καλωσόρισε και τους δύο, στους 
οποίους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους.

Καρδιολογικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους 
πραγματοποίησε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο 
βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος. 
Ευτυχώς τα αποτελέσματα ήταν καλά με τον κ. Σιμό-
πουλο να απευθύνει ευχαριστίες στους γιατρούς που του 
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Φαίνεται πως ο βουλευ-
τής λειτουργεί με βάση το σοφό ρητό  «κάλλιο προλαμ-
βάνειν παρά θεραπεύειν». 

Μία απόσταση 2 χιλιομέτρων φορώντας προστατευτι-
κές μάσκες περπάτησαν στο πλακόστρωτο της Νέας Πα-
ραλίας πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί, γιατροί και πολίτες της 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποδείξουν ότι η χρήση 
της δεν επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία στους 
υγιείς. Κρατώντας και τις απαραίτητες αποστάσεις ο 
υπουργός Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, 
ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ Σταύρος 
Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δρό-
σος Τσαβλής ήταν μεταξύ αυτών που πήραν μέρος στη 
δράση του Ιατρικού Συλλόγου. Στο τέλος της διαδρομής 
μετρήθηκε ο κορεσμός του οξυγόνου και τα επίπεδα του 
διοξειδίου του άνθρακα. Η μάσκα δεν εμποδίζει αλλά 
αντιθέτως προφυλάσσει και μειώνει τη μετάδοση του κο-
ρονοϊού. 

Η Βούλα Πατουλίδου έγινε και ...παραμυθατζού! Πριν 
από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις βιβλιο-
ΔΙΑΠΛΟΥΣ το παραμύθι που έγραψε η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Για την Ελλάδα». Είναι η ιστο-
ρία των αθλημάτων αλλά και μιας μικρής ελαφίνας που 
προσπαθεί να κατακτήσει έναν στόχο. Στην ουσία είναι η 
μεταφορά της δικής της διαδρομής μέχρι την κατάκτηση 
του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Βαρκελώνης. Το παραμύθι είναι αφιερωμένο και στον 
μονάκριβο γιο της, τον Γιώργο αλλά και σε όλα τα Ελλη-
νόπουλα. Με τη σημείωση «σ’ αγαπώ ως τον ουρανό και 
πάλι πίσω». Τη δική της «πινελιά» σε αυτό το εγχείρημα 
έβαλε και μία φίλη της κ. Πατουλίδου, η Φωτεινή Βελεσι-
ώτου, που συμμετείχε στην αφήγηση και το τραγούδι που 
συνοδεύει το παραμύθι. 
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Κοντά στην Καρδίτσα οι Δήμοι της 
Κ.Μ.

Βαν Ρομπέι:  «Είμαι Έλληνας» 

Οι δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας έδειξαν 
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους πληγέ-
ντες από τον φονικό κυκλώνα «Ιανό», κατοίκους 
της Καρδίτσας, αποστέλλοντας φορτία με είδη 
πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Την πρωτοβουλία 
για τη συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής 
βοήθειας ανέλαβε προσωπικά ο πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακε-
δονίας και δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, ο οποίος επικοινώνησε με τους συνα-
δέλφους του και τον δήμαρχο Καρδίτσας, Βασίλη 
Τσιάκο, αναφορικά με τις ανάγκες που έχουν οι 
κάτοικοι της περιοχής.

Εξέπληξε ο πρώην πρόεδρος του ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου και πρώην πρωθυπουργός του 
Βελγίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι για την αγάπη του για 
την Ελλάδα, όπως και για τον θαυμασμό του για 
τη Θεσσαλονίκη. «Ποιός άλλος καλύτερος χώρος 
μπορούσε να επιλεγεί από την  πόλη  όπου έζησαν 
ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πατέρας του Φίλιππος 
και ο μεγαλύτερος όλων των φιλοσόφων, ο Αρι-
στοτέλης», διατύπωσε το ρητορικό ερώτημα για 
την επιλογή της Θεσσαλονίκης και της Ροτόντας 
ως τον χώρο όπου θα απονέμεται κάθε χρόνο 
το βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ». Μάλιστα 
αναφερόμενος στο μνημείο που αποτέλεσε άμεσο 
σύνδεσμο ανατολής και δύσης, είπε «η Ροτόντα 
ενώνει, δεν διχάζει», αφήνοντας και μία αιχμή για 
τη στάση σε αντίστοιχα. Και εξήγησε στο περιορι-
σμένο κοινό λόγω μέτρων για τον κορωνοϊό ότι ο 
ίδιος διδάχτηκε τα ελληνικά, αγαπάει την Ελλά-
δα. «Είμαι Έλληνας», αναφώνησε ικανοποιώντας 
τους παρισταμένους που άκουσαν τον μεστό λόγο 
του Βέλγου πολιτικού.
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Ο Β. Χαλβατζής πρόεδρος του δ.σ. στο Δ. 
Δέλτα

Ημέρα του πολίτη όρισε ο Δαρδαμανέλης

Η «συγγνώμη» της προέδρου 
στη Θεσσαλονίκη

Η νέα μάσκα – δώρο του Ζέρβα στο 
Αρκουμανέα

Νέο πρόεδρο έχει πλέον το δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Δέλτα, μετά την παραίτηση της Χρύσας Γεωργιά-
δου. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Χαλβατζή, ο οποίος προ-
τάθηκε από τον δήμαρχο, Γιάννη Ιωαννίδη και ψηφίστηκε 
σε ειδική συνεδρίαση. Ο κ.Ιωαννίδης του ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και του ζήτησε να είναι 
πρόεδρος όλου του δημοτικού συμβουλίου, τιμώντας τις 
δημοκρατικές διαδικασίες. Επίσης, ο δήμαρχος ευχαρί-
στησε και την κα.Γεωργιάδου για την αδέκαστη προσφο-
ρά της.  

Κάθε Τετάρτη θα είναι ορθάνοιχτη η πόρτα του δημάρ-
χου Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη, προκειμένου να 
ακούει από κοντά τα παράπονα, τις παρατηρήσεις και τις 
επισημάνσεις των δημοτών του. Ο κ.Δαρδαμανέλης από 
τις 14 Οκτωβρίου ενεργοποιεί και πάλι την Ημέρα του 
Δημότη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν 
να βρεθούν στο γραφείο του και να τα πουν από κοντά. 
Βέβαια και το προηγούμενο διάστημα ουκ ολίγοι πέρα-
σαν το κατώφλι του δημαρχείου... Είναι χαρακτηριστικό 
πως μέσα σε διάστημα 13 μηνών και παρά τις συνθήκες 
του κορονοϊού τα άτομα που δέχτηκε ο κ.Δαρδαμανέλης 
στο γραφείο και συζήτησε μαζί τους ξεπέρασαν τις 4.500!

Μπορεί οι παρελάσεις, η στρατιωτική και η μαθητική, 
να μην πραγματοποιηθούν φέτος στη Θεσσαλονίκη στο 
πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό, ωστόσο το εορ-
ταστικό τριήμερο της 26ης και 28ης Οκτωβρίου θα βρί-
σκεται στην πόλη η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου. Την είδηση αποκάλυψε ο δήμαρχος, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος ενημέρωσε το δημοτικό 
συμβούλιο για την πρόσφατη επίσκεψη του στο Προεδρι-
κό Μέγαρο και όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση που είχε 
με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. ‘Οπως είπε, ο κ.Ζέρβας, 
η κ.Σακελλαροπούλου «ζήτησε κατά κάποιο τρόπο συγ-
γνώμη» για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να επισκεφτεί 
επίσημα τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που τόσο αγαπά, από 
την ανάληψη των καθηκόντων της και μετά, λόγω των 
περιορισμών από την πανδημία.

Τι δώρο χάρισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, στον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρ-
κουμανέα, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην πόλη 
και συγκεκριμένα στη βίλα Πετρίδη; Κάτι ιδιαίτερα επίκαι-
ρο και πρακτικό… Του χάρισε μία μαύρη μάσκα που έχει 
επάνω σχεδιασμένη την προτομή του Μέγα Αλέξανδρου 
προκειμένου να την χρησιμοποιεί και να προφυλάσσε-
ται από την πανδημία του κορονοϊού. ‘Αλλωστε, ο κ.Αρ-
κουμανέας δεν πάει πουθενά χωρίς μάσκα. Την πάντως 
μάσκα φοράει τελευταία και ο δήμαρχος σε όλες του τις 
συναντήσεις και τις επαφές. 
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Δέματα Αγάπης στους πληγέντες της Καρδίτσας

Την αλληλεγγύη προς τους πληγέντες της Καρδίτσας από την πρόσφατη θεομηνία έδειξε ο Μητροπολιτικός 
Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Επικοινωνίας με δέματα αγάπης τα οποία στάλθηκαν 
στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Καρδίτσας προς ανακούφιση των 5.000 συμπολιτών μας που έχασαν 
τις περιουσίες τους.

 Κατά την παράδοσή τους, παραβρέθηκαν, ο Διοικητής της 2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ Αριστοτέλης 
Αποστολίδης, ο προΔιοικητής Θεόδωρος Ασπασίδης, ο β. Διοικητή και υπεύθυνος Δημόσιας Εικόνας της Περιφέρει-
ας Ντίνος Κωστόπουλος, η πρόεδρος του Μητροπολιτικού Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης Νάνσυ Ανοιξά και ο 
προΠρόεδρος του RC Metropolitan Γιάννης Χριστοδούλου. 
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Η σημαία του Καστελόριζου βάφτηκε 
με δωρεά της STANCOLAC

Με θέρμη και ευχαριστίες ο δήμος Μεγίστης δέχτηκε της 
προσφορά της εταιρείας STANCOLAC που δώρισε χρώματα για 
να βαφεί ξανά η ελληνική σημαία στον εμβληματικό βράχο του 
λιμανιού του νησιού.

Η σημαία είχε υποστεί ζημιές από δολιοφθορά αγνώστων. 
Η είδηση  που έκανε το γύρο του διαδικτύου συγκίνησε τους 
υπευθύνους της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη που έσπευσαν 
να δωρίσουν τα χρώματα για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Αμέσως επικοινώνησαν με τον Δήμο και διευθέτησαν τις 
λεπτομέρειες.

«Με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσουμε πως η STANCOLAC θα προβεί στην 
δωρεά όλων των απαραίτητων χρωμάτων προκειμένου να 
αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά που υπέστη η ελληνική σημαία 
που είναι ζωγραφισμένη στον βράχο επάνω από το λιμάνι του 
Καστελόριζου.

Μετά την πράξη βεβήλωσης του εθνικού μας συμβόλου 
από την Τούρκικη δολιοφθορά που έλαβε χώρα τα ξημερώ-
ματα του Σαββάτου, αποτελεί για την εταιρεία μας και για το 
ανθρώπινο δυναμικό της ύψιστη τιμή και χρέος να σταθούμε 
αρωγοί στην όλη διαδικασία αποκατάστασης του εθνικού μας 
συμβόλου σε ένα τόπο που αντιπροσωπεύει τις έννοιες του πα-
τριωτισμού και της αυταπάρνησης στην ύψιστη έκφραση τους» 
ανέφερε σε ανακοίνωση της εταιρεία.

Ποσότητες χρωμάτων έφτασαν στο νησί  όπου τις παρέλαβε 
ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Στράτος Αμύγδαλος.

«Εκ μέρους του Δημάρχου μας αλλά των συμπολιτών μας 
εδώ στο Καστελλόριζο σας στέλνουμε ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ σε σένα Δημήτρη αλλά και σε όλα τα μέλη της εταιρίας 
stancolac για αυτήν την τόσο συγκινητική και έμπρακτη στή-
ριξη στο νησί μας με την αποστολή πολύ μεγάλης ποσότητας 
χρωμάτων που να είσαι σίγουρος θα χρησιμοποιήσουμε μέχρι 
το τελευταία σταγόνα για να γίνει το νησι μας ακόμα πιο όμορ-
φο !! Η δίκη σας αγάπη μας δίνει αυτή την δύναμη να σαυτον 
τον όμορφο καθημερινό αγώνα για ένα καλύτερο Καστελλόρι-
ζο !!! Και πάλι σας ευχαριστούμε» υπογράμμισε σε δηλώσεις 
του ο Αντιδήμαρχος ενώ ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την εταιρεία 
με ευχαριστήρια επιστολή.
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Σύμφωνα με τις 8 κατευθυντήριες αρ-
χές (άρθρο 3 ) της Σύμβασης των Ηνω-
μένων Εθνών που κυρώθηκε από ΕΕ και 
Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής περι-
λαμβάνονται:

1) η εγγενής αξιοπρέπεια ώστε να 
αποκτούν αξία οι απόψεις των ΑΜΕΑ χω-
ρίς να αισθάνονται τα ίδια θύματα σεξου-
αλικής ή συναισθηματικής εκμετάλλευ-

σης
2) η ατομική αυτονομία δηλα-

δή η ελευθερία των ΑΜΕΑ να επι-
λέγουν (όντας έτσι ισότιμοι με τα 
υπόλοιπα άτομα) και η ελευθερία 
λήψης αποφάσεων με προστασία 
παράλληλα του ιδιωτικού τους βίου

3) Ισότητα
4) η μη διάκριση, το άρθρο 5παρ 

2 προβλέπει την απαγόρευση των 
διακρίσεων λόγω αναπηρίας από 
τα κράτη-μέλη, ενώ ορίζει, στο άρ-
θρο 2, ως διάκριση τον οποιονδή-
ποτε περιορισμό ή αποκλεισμό που 
στοχεύει στην μη εξασφάλιση των 
θεμελιωδών ελευθεριών και δικαι-
ωμάτων των ΑΜΕΑ σε κοινωνικο-
οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό ή 
οποιοδήποτε άλλο επίπεδο

5) εύλογη προσαρμογή με τον 
όρο αυτό νοείται ως η κατάλληλη 
και αναγκαία τροποποίηση από τα 
κράτη-μέλη των κανόνων της σύμ-
βασης ώστε να εξασφαλίζουν κάθε 
φορά στα ΑΜΕΑ την ίση άσκηση των 
δικαιωμάτων τους σε σχέση με τους 
υπόλοιπους λαμβάνοντας όλα τα 
κατάλληλα μέτρα

6) Ισότητα που αναφέρεται στη 
δημιουργία κοινωνικών συνθηκών 
που σέβονται

την διαφορετικότητα, αντιμετω-
πίζουν τα μειονεκτήματα της κοι-
νωνίας και

διασφαλίζουν την πλήρη συμ-
μετοχή όλων (γυναικών, ανδρών, 

παιδιών) επί ίσοις
όροις σε αυτήν.
7) συμμετοχή και ένταξη ώστε τα 

ΑΜΕΑ και οι ανάγκες τους να εκτιμώνται 
ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και να 

αντιμετωπίζονται ισότιμα και όχι ως ει-
δικά

8) προσβασιμότητα η αρχή αναφέρε-
ται όχι μόνο στη φυσική πρόσβαση στους 
χώρους, αλλά και στην πρόσβαση στις 
πληροφορίες, στις τεχνολογίες, όπως το 
διαδίκτυο, στις επικοινωνίες, καθώς και 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή(-
πρόβλεψη για ράμπες, μεγάλους διαδρό-
μους, πόρτες και χειρολαβές αναπήρων 
κλπ).

Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται 
βάσει των άρθρων 1 και 16 των νόμων 
490/1976 και 1798/1988 αντίστοιχα:

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πο-
λίτες που έχουν:

α)Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω 
άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηρια-
σμό αυτών β)Σοβαρή κινητική αναπηρία 
του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με 
ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρό-
τερο του 67%.

γ)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός 
ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κι-
νητικής αναπηρίας του ενός ή και των 
δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 
συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα 
οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα 
κάτω άκρο. 

δ)Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια 
με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πο-

λίτες:
ε) Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη 

νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες 
από αυτισμό συνοδευόμενο από επιλη-
πτικές κρίσεις.

στ) Έχοντες πνευματική καθυστέρηση 
ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό 
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω 
και είναι ανίκανοι για εργασία.

ζ)Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία 
ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορ-
ροφιλία).

η)Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρ-
κεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση 
νεφρού.

θ)Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική 
ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

ΠΔ 241/2005 - (ΦΕΚ 290 Α’)
ι)Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν 

αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που 
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία 
περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για 
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν 
ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υι-
οθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Εγκύκλιου 515/2015 - (7-1-2015)
κ)Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ 

μετά την απόκτηση του Ι.Χ αναπηρικού 
αυτοκινήτου.

λ)Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα και 
δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων-ε-
νηλίκων Αμεα.

Οι χώροι στάθμευσης για ΑΜΕΑ έχουν 
διαστάσεις 5μ επί 3,30μ,δηλαδή 1μ με-
γαλύτερο πλάτος από τις συνήθεις θέ-
σεις, ενώ συνδέονται με το πεζοδρόμιο 
μέσω ράμπας που θα βρίσκεται κοντά 
στο χώρο αυτό. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν 
4530/2018(άρθρο 29παρ1) η παράνομη 
στάθμευση σε θέσεις ή σε ράμπες διάβα-
σης ΑΜΕΑ τιμωρείται με επιτόπου αφαί-
ρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινα-
κίδες – άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) 
για 60 ημέρες και με επιτόπου αφαίρεση 
της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα 
την παράβαση για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε δι-
άστημα έξι (6) μηνών ,η άδεια οδήγησης 
αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστη-
μα (120 ημέρες) και ο παραβάτης υπο-
χρεούται σε επανεξέταση για την επανα-
χορήγηση της.

Δικαίωμα στάθμευσης στις θέσεις 
(ΑμΕΑ), έχουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν 
Δελτίο στάθμευσης .Πάντως είναι σημα-
ντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας του 
προστίμου είναι ηθικός και όχι οικονομι-
κός, ενώ εφαρμόζεται ακόμη και από τη 
Δημοτική Αστυνομία πέραν της Τροχαίας 
και σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς 
χώρους (λ.χ πολυκαταστήματα, σούπερ 
μάρκετ ακόμη και σε αναπηρικές θέσεις 
της κάθε περιοχής), καθώς η ως άνω θέ-
σπιση είναι δημοσίου χαρακτήρα.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος 
Αθηνών

Στάθμευση σε θέση ΑΜΕΑ - Απλή παράβαση ή έγκλημα;

Τ Η Σ  Τ Ζ Ι Ν Α Σ 
Α Λ Ε Ξ Α Κ Η *

Το βιβλίο του 
Leandro Despouy 

«Human Rights and 
Disabled Pearsons” 

το 1993 γίνεται η 
βάση πάνω στην 
οποία χτίζεται η 

Σύμβαση του ΟΗΕ 
σύμφωνα με την 

οποία τα ΑΜΕΑ 
ζούσαν σε άσχημες 
συνθήκες λόγω της 
ύπαρξης εμποδίων 

από τις κοινωνίες 
και τα κράτη, 

με αποτέλεσμα 
να ζουν 

περιθωριοποιημένα 
από το κοινωνικό 

σύνολο. 

opinion
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Θεσσαλονικιός ορειβάτης περιπλανήθηκε στην «κατοικία των θεών» για καλό σκοπό

Ο άνθρωπος που «ένωσε» 
12 καταφύγια του Ολύμπου 

Ο Θεσσαλονικιός ορειβάτης Λορέ-
ντζο Νεράντζης για περίπου δύο εβδο-
μάδες περιπλανήθηκε σε όλες πλευρές 
του Ολύμπου, την κατοικία των δώδεκα 
θεών της ελληνικής μυθολογίας, έχο-
ντας μια ξεχωριστή αποστολή: να «ενώ-
σει» τα δώδεκα καταφύγια του βουνού 
και παράλληλα να συμβάλει στο έργο 
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης συγκε-
ντρώνοντας χρήματα για την αναβάθμιση 
του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

Και τα κατάφερε… ξεκινώντας από το 
καταφύγιο του Μπουντόλα πέρασε από 
όλα τα οργανωμένα και τα καταφύγια 
ανάγκης του Ολύμπου, που βρίσκονται 
στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του βου-
νού. Ο 32χρονος ορειβάτης περπάτησε 
όλες τις πλαγιές, σε διαφορετικά υψό-
μετρα, πέρασε από το οροπέδιο όπου ο 
καιρός δεν ήταν πάντα «σύμμαχος» του, 
ενώ ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε 
στα γόνατα τον καθυστέρησε για ένα δι-
ήμερο. 

«Στο βουνό τα ξαναβρίσκεις με τον 
εαυτό σου. Συνειδητοποιείς ότι είσαι πιο 
δυνατός από αυτό που νομίζεις. Ακόμη 
και τις στιγμές που λες δεν θα τα καταφέ-
ρω, δεν θα μπορέσω, αφήνεις το σακίδιο 
για λίγο κάτω, απολαμβάνεις το τοπίο 
φυσικής ομορφιάς και παίρνεις δύνα-
μη να συνεχίσεις. Και η  ικανοποίηση, η 
ευφορία όταν φτάνεις στον προορισμό 
σου είναι μεγάλη», δηλώνει ο 32χρονος 
ορειβάτης.

    Πώς όμως ξεκίνησε η ιδέα να «ενω-
θούν» τα καταφύγια και για ποιο λόγο; 
Σύμφωνα με τον Λορέντζο Νεράντζη για 
πολλούς κατοίκους άλλων χωρών ο 
Όλυμπος δεν ...υπάρχει. «Έχω ταξιδέψει 
και δουλέψει στην Αφρική στο Μαλάουι, 
έχω δουλέψει στο Εκουαδόρ, στη Βρα-
ζιλία και όχι μόνο. Αυτό που μου έκανε 
εντύπωση στα ταξίδια είναι πως έχουμε 
κάτι πολύ δυνατό όπως ο Όλυμπος και 
δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Ζούσα κά-
ποια χρόνια στη Λατινική Αμερική και εί-
ναι χαρακτηριστικό πως εκεί οι περισσό-

τεροι πίστευαν ότι ο Όλυμπος είναι ένα... 
μυθικό βουνό, κάτι σαν την Βαλχάλα των 
Βίκινγκ, που δεν είναι υπαρκτό. Δεν ξέ-
ρουν ότι το βουνό υπάρχει».

Μέσω της δικής του ορειβατικής 
προσπάθειας θέλησε να καταγράψει 
μέσα από κείμενα, από φωτογραφίες και 
βίντεο όλη τη διαδρομή… ακόμη και τις 
πιο κρυφές πτυχές του βουνού, ώστε σε 

συνδυασμό με έναν χάρτη που θα δημι-
ουργηθεί οι επόμενοι ξένοι και έλληνες 
ορειβάτες να γνωρίζουν με κάθε λεπτο-
μέρεια τη διαδρομή χωρίς να αντιμετω-
πίσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. 

Κι αν αναρωτιέστε πόσο δύσκολο 
είναι να ακολουθήσετε την πορεία του 
32χρονου, ο ίδιος έχει την απάντηση. 
‘Οπως λέει, ένας άνθρωπος που περ-

πατά δύο φορές την εβδομάδα στη Νέα 
Παραλία της Θεσσαλονίκης μπορεί να 
το κάνει! Τουλάχιστον τα οκτώ από τα 
δώδεκα καταφύγια συνδέονται με μία 
βατή διαδρομή, προσφέροντας μοναδι-
κές συγκινήσεις. Βέβαια, καλό είναι για 
αρχή να γίνει η διαδρομή με παρέα και 
στη συνέχεια εάν κάποιος αποκτήσει μία 
εξοικείωση με το βουνό να γίνει ...μονα-
χικός περιπατητής.

Πέραν όμως της διάδοσης του Ολύ-
μπου στα πέρατα του κόσμου και της 
προσέλκυσης ορειβατών που θα μπο-
ρούν να περάσουν μία εβδομάδα σε όλες 
τις πλαγιές, ο κ.Νεράντζης ως μέλος της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μέλος της 
Ομάδας Τεχνολογίας και Επικοινωνιών, 
θέλησε να βοηθήσει και στην αναβάθμι-
ση και συντήρηση του εξοπλισμού που 
έχει τοποθετηθεί στο βουνό. Για το λόγο 
αυτό, μέσω του εγχειρήματος κάλεσε 
όσους επιθυμούν να στηρίξουν οικονο-
μικά την προσπάθεια.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι άν-
θρωποι ψεύδονται. Οι ερευνητές λένε ότι οι 
άνθρωποι επινοούν έως και 200 ψέματα την 
ημέρα, πολλά από τα οποία είναι ‘ακίνδυνα’. 
Οι λόγοι ποικίλλουν και υπάρχουν διαφορε-
τικές κατηγορίες «ψευτών».  Ενώ δεν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε το γιατί οι άλλοι προ-
σπαθούν να μας εξαπατήσουν, μπορούμε 
να προστατευθούμε. Η εξαπάτηση είναι μια 
συνεταιριστική πράξη. Ένα ψέμα δεν έχει δύ-
ναμη από την έκφρασή του - η δύναμή του 
έγκειται σε κάποιον που συμφωνεί να το πι-
στέψει. Ας δούμε λοιπόν ψέματα και ψεύτες 
και μάθετε πώς να τα αναγνωρίζετε και να τα 
αφοπλίζετε.

Αθώα ψέματα
Παρόλο που μας διδάσκουν ότι το 

ψέμα είναι λάθος, όλοι λέμε ψέματα 
καθημερινά και πολλά από αυτά είναι 
«αθώα». Ένας συνάδελφός σας ρωτά-
ει πώς είστε και λέτε «ωραία» ακόμα 
κι αν έχετε δυσπεψία, ή ο φίλος σας 
ρωτάει αν φαίνεται πρησμένος και κοι-
τάζετε κατευθείαν στα  μάτια και του 
λέτε «Όχι, φαίνεσαι υπέροχα», αυτά εί-
ναι ψέματα , αλλά είναι αρκετά αθώα. 
Χρησιμοποιούμε αυτά τα είδη ψεμά-
των ως «κοινωνικό λιπαντικό» χωρίς 
να κάνουμε μεγάλη ζημιά.

Ψέματα για κέρδος
Προχωρώντας σε πιο βαρυσήμα-

ντα ψέματα, οι άνθρωποι μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν την εξαπάτηση 
έχοντας «επιθετικά κίνητρα» προκει-
μένου να αποκτήσουν ανταμοιβές, να 
κερδίσουν πλεονεκτήματα έναντι των 
άλλων, να κερδίσουν θαυμασμό ή να 
ασκήσουν δύναμη έναντι των άλλων. 
Η έρευνα δείχνει ότι οι άντρες ψεύ-
δονται για τον εαυτό τους περισσότε-
ρο από τους άλλους, συνήθως για να 
φαίνονται πιο ενδιαφέροντες, ισχυροί 
ή επιτυχημένοι από ό, τι είναι. Οι γυναί-
κες από την άλλη, για να προστατεύ-

σουν τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων 
ή να κάνουν τους άλλους να αισθάνονται 
καλύτερα για τον εαυτό τους. Το ψέμα για 
κέρδος περιλαμβάνει κλοπή ταυτότητας, 
απάτη επενδύσεων, υπεξαίρεση και άλλες 
επιχειρηματικές απάτες. Στο ένα άκρο του 
φάσματος, έχετε λίγο φόβο για τη δική σας 
φορολογική δήλωση. από την άλλη άκρη, 
έχετε σχέδιο δράσης. 

Παθολογικό ψέμα
Υπάρχει μεγάλη αμφισημία σχετικά με 

το εάν το «παθολογικό ψέμα» υπάρχει ως 
διαταραχή από μόνο του. Συχνά θεωρείται 
ότι είναι ένα δευτερεύον χαρακτηριστικό. 
Ενώ τα συνηθισμένα ψέματα κατευθύνονται 
προς το στόχο, τα παθολογικά ψέματα εμ-
φανίζονται συχνά άσκοπα. Το είδος αυτό του 
ψέματος είναι αυτοκαταστροφικό. Αρκετές 
είναι οι περιπτώσεις εξεχόντων ανθρώπων 
που πέτυχαν φήμη στον τομέα των επιχειρή-
σεων, αλλά τελικά ανατράπηκαν λόγω του 
παθολογικού ψέματος τους. 

Η αιτία του παθολογικού ψέματος είναι 
άγνωστη. Μια ανασκόπηση 72 περιστατικών 
διαπίστωσε ότι ο μέσος όρος ηλικίας για την 
έναρξη του καταναγκαστικού ψέματος ση-
μειώθηκε στα 16. Υπήρχε περίπου ο ίδιος 
αριθμός ανδρών και γυναικών στην ομάδα 
και το διάμεσο IQ ήταν ελαφρώς κάτω του 
μέσου όρου. 

Πώς να εντοπίσετε έναν ψεύτη
Έχετε εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας 

να αναγνωρίζετε πότε κάποιος λέει ψέματα; 
Τι γίνεται με την ιδέα ότι ένας ψεύτης απο-
φεύγει την επαφή με τα μάτια ή φαίνεται 
νευρικός; Καμία από αυτές τις συμπεριφορές 
δεν είναι πρωταρχικοί δείκτες του ψέματος. 

Οι ενδείξεις του προσώπου περιλαμβά-
νουν «μικρο-εκφράσεις», όπως ένα δευ-

τερόλεπτο ένδειξης θυμού, χρήση φιλικών 
λέξεων ή ένα χαμόγελο. Το σώμα αρνείται 
επίσης την εξαπάτηση. Ένα άτομο που λέει 
ψέματα μπορεί να κουνήσει το κεφάλι του 
αρνητικά όταν απαντά καταφατικά ή να κου-
νήσει τη μια μόνο πλευρά του σώματός του, 
υποδηλώνοντας ένα «ψεύτικο» συναίσθημα 
. Οι λεκτικές ενδείξεις επίσης μπορούν να 
έχουν τη μορφή ενίσχυσης δηλώσεων, όπως 
«ορκίζομαι στον Θεό…» ή «να είμαι ειλικρι-
νής…» ή «αλήθεια στο λέω». 

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να μαθαίνου-
με να αποκρυπτογραφούμε το γεγονός από 
τη μυθοπλασία και το ψέμα όταν συμβαί-
νει. Η λήψη των ειδήσεων από αξιόπιστες 
πηγές είναι βασική. Ξέροντας ότι όλοι λένε 
ψέματα, και ότι μερικοί άνθρωποι το κάνουν 
πολύ περισσότερο από άλλους, η ευθύνη 
μας είναι να γνωρίζουμε και να αναγνωρί-
ζουμε. Και όσο περισσότερο γνωρίζουμε, 
τόσο περισσότερο συνειδητά μπορούμε να 
επενδύσουμε το χρόνο, την εμπιστοσύνη 
και την ακεραιότητα. Ανεξάρτητα από το τι 
είδους  ψέματα συναντάμε, έχουμε τη δύνα-
μη να αξιολογήσουμε την αλήθεια, να ερευ-
νήσουμε για τα πραγματικά γεγονότα και να 
οχυρώσουμε τη ζωή μας με ειλικρίνεια και 
σεβασμό.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου – Πεταλω-
τή είναι ψυχολόγος και συνιδρύτρια του 
Reggio Thessaloniki

Μήπως λέτε ψέματα; Η αλήθεια για το ψέμα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Η αιτία του 
παθολογικού 
ψέματος είναι 
άγνωστη. Μια 

ανασκόπηση 72 
περιστατικών 

διαπίστωσε ότι 
ο μέσος όρος 

ηλικίας για την 
έναρξη του 

καταναγκαστικού 
ψέματος 

σημειώθηκε 
στα 16.

opinion
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Η αγαπημένη όλων ‘Αννα Βίσση 
μαζί με την υπέροχη μπάντα της που 
εδώ και 5 χρόνια αποτελούν τη πιο 
hot μουσική πρόταση με τις εμφανίσεις 
τους στο “Hotel Ερμού” στην Αθήνα, 
επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη.

Είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που 
η Άννα φιλοξενείται στο “Barbarella 
live Party” το οποίο μεταφέρεται στο 
πρώην “Stage Live” παίρνοντας μαζί 
τη ζεστή και μαγική του ατμόσφαιρα 
για να παρουσιάσει την Άννα Βίσση σε 
μία νέα παράσταση όπου όλοι οι φί-
λοι - θαυμαστές της θα έχουν την ευ-
καιρία και τη χαρά να απολαύσουν, να 
διασκεδάσουν και να εκτονωθούν με 
τις αμέτρητες επιτυχίες, της απόλυτης 
ερμηνεύτριας.
Η ασφάλεια όλων σας αποτελεί προ-
τεραιότητα μας!
• Θερμομέτρηση στην είσοδο με θερμι-
κές κάμερες.
• Καθημερινή απολύμανση όλων των 
επιφανειών και του αέρα με λάμπες UV.
• Αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιει-
νής και προστασίας του προσωπικού.
Από τις 17 Οκτωβρίου και κάθε Σάββα-
το και Κυριακή. 

Barbarella Live Party 
DIFFERENT PLACE SAME FEELING
26ης Οκτωβρίου 27
tel:2310227444
‘Ωρα Προσέλευσης : 19.00 

Η ‘Αννα Βίσση 
επιστρέφει στη 
Θεσσαλονίκη, 

στο “Barbarella 
Live Party” !
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Το αν παραμείνουμε Άνθρωποι 
είναι διαχρονικό δίλημμα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η ΜΑΡΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΎΡΟΎ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ – ΠΡΟΦΗΤΊΚΟ – ΒΊΒΛΊΟ «ΠΑΛΊΡΡΟΊΑ»

Όταν η συγγραφική φαντασία προηγείται κατά κάποιους μήνες από την δυστοπική πραγματικότητα το αποτέλεσμα  είναι ένα βιβλίο ενδιαφέρον και 
επίκαιρο που σε απορροφά με κάθε λέξη του.   Η Μαρία Κωνσταντούρου τοποθετεί την αφήγηση της Παλίρροιας στην εποχή του Μαύρου Θανάτου 
στα τέλη του Μεσαίωνα και οι αναλογίες μ’ αυτό που ζούμε σήμερα ξαφνιάζουν. Η Μαρία Κωνσταντούρου, εκτός από συγγραφέας, είναι μεταφρά-
στρια και επιμελήτρια-διορθώτρια. Με αυτές τις ιδιότητες έχει συνεργαστεί με πολλούς εκδοτικούς, όπως Διόπτρα, Κάκτος, Ωκεανίδα, Εμπειρία 
Εκδοτική, Bell, Anubis και Λιβάνη. 

Ένα από τα πρώτα πράγματα που μου 
έκαναν εντύπωση στο βιβλίο σας είναι το 
γεγονός πως, ενώ το ένα μέρος του διαδρα-
ματίζεται στην εποχή του Μαύρου Θανάτου, 
στα τέλη του Μεσαίωνα, δείχνει κατά κάποιον 
τρόπο τόσο ρεαλιστικό, τόσο ίδιο με αυτά που 
ζούμε σήμερα με τον COVID. Είναι μια τρο-
μερή σύμπτωση. Πράγματι, κι εγώ σοκαρίστηκα. 
Παρέδωσα το βιβλίο στον εκδοτικό μου στο τέλος 
του Ιανουαρίου, όταν όλα στην Ελλάδα –και στην 
Ευρώπη γενικότερα– έδειχναν ήρεμα και απολύτως 
ελεγχόμενα. Και έπειτα από δύο μόλις εβδομάδες 
τα πάντα ανατράπηκαν. Παρακολουθούσα τα όσα 
διαδραματίζονταν και ένιωθα σαν να με ειρωνευό-
ταν η ίδια η ζωή, σαν κάποιος να μου έκανε την πιο 
άσχημη πλάκα. 
Η αλήθεια είναι πως η ιδέα για τη συγκεκριμένη 
ιστορία μού ήρθε πριν από δύο χρόνια, όταν ψάχνο-
ντας κάτι στο Ίντερνετ έπεσα πάνω στο νησί Ποβέλια, 
το οποίο χαρακτηρίζεται ως καταραμένο. Ο χαρα-
κτηρισμός αυτός τράβηξε το ενδιαφέρον μου κι έτσι 
άρχισα να ψάχνω. Και όσο έψαχνα, τόσο περισσότε-
ρες πληροφορίες αναζητούσα. Η πραγματική ιστο-
ρία του νησιού και οι μύθοι που το περιβάλλουν με 
εντυπωσίασαν. Τα γεγονότα που άφησαν το στίγμα 
τους στην παραδεισένια ομορφιά του με συγκλόνι-
σαν. Ένα από τα γεγονότα αυτά ήταν και η πανδημία 
της πανώλης που αποδεκάτισε τον πληθυσμό της 
Βενετίας (και ολόκληρης της Ευρώπης) το 1347. 

Έτσι, ήταν αναπόφευκτο να γράψω και για εκείνη την 
εποχή. Και ειλικρινά, είναι δύσκολο να φανταστεί 
κανείς πόσες ανατριχιαστικές ομοιότητες υπάρχουν 
μεταξύ του τότε και του τώρα. Η απομόνωση, η στο-
χοποίηση, ο κομπογιαννιτισμός, η εκμετάλλευση, η 
απελπισία, ο φόβος… Έγραφα και λυπόμουν για τον 
κόσμο του τότε. Αισθανόμουν τυχερή που ζω στη 
σημερινή εποχή. Παρέδωσα το βιβλίο και ένιωσα 
λυτρωμένη. Κι έπειτα έγιναν όλα αυτά που ξέρουμε 
και συγκλονίστηκα για άλλη μια φορά. Δεν σας κρύ-
βω πως αναρωτήθηκα αν ήταν κάποια δύναμη έξω 
από μένα που με ώθησε να ασχοληθώ με το θέμα 
αυτό. Απάντηση δεν έχω.
Κάτι που αναδεικνύεται μέσα από την Παλίρ-
ροια είναι πως από πολύ παλιά ο άνθρωπος 
ερχόταν αντιμέτωπος με σοβαρά ηθικά διλήμ-
ματα. Θα ήθελα να μάθω πώς σκέφτεστε γι’ 
αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια. Οι εποχές αλλάζουν, 
οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώνονται, οι επιστήμες 
προοδεύουν ταχύτατα, οι στόχοι ζωής μεταβάλ-
λονται, όμως ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος στο 
βάθος. Και τα διλήμματα επίσης. Πάντα θα είμαστε 
αναγκασμένοι να διαλέξουμε ανάμεσα στο καλό και 
το κακό, ανάμεσα στο προσωπικό συμφέρον και το 
κοινό καλό, στην εντιμότητα και την εξαπάτηση, στη 
συμπόνια και την αδιαφορία, στην αλήθεια και το 
ψέμα. Κατά τη γνώμη μου, οι τρόποι που μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις είναι πά-
ντα ίδιοι. Η διαφορά έγκειται στη δική μας επιλογή. 
Αλλά και σε αυτή την περίπτωση τα περιθώρια είναι 

καθορισμένα από αιώνες. Το ουσιαστικό, διαχρονικό 
δίλημμα είναι ένα: Αν θα επιλέξουμε να παραμεί-
νουμε Άνθρωποι ή αν θα λειτουργήσουμε υστερό-
βουλα και θα προτιμήσουμε να εξαλείψουμε την 
ανθρωπιά μας. 
Στο βιβλίο σας υπάρχουν πολλά μηνύματα 
και προβληματισμοί. Όμως έχω την αίσθη-
ση πως υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σας 
απασχόλησε στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. 
Θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας; Εκείνο που 
με απασχολεί διαρκώς και που ήθελα να αναδείξω 
είναι η αξία της ανθρωπιάς. Σε κάθε περίπτωση, σε 
οποιαδήποτε σχέση, σε όλους τους κινδύνους που 
μας απειλούν, πάντα και παντού, πιστεύω πως το 
μυστικό –η λύση, αν θέλετε– είναι η ανθρωπιά. Η 
αγάπη, η καλοσύνη, ο σεβασμός και το ενδιαφέρον 
για όλα τα πλάσματα γύρω μας, η κατανόηση, η αλ-
ληλεγγύη, η ενσυναίσθηση, η αυτοθυσία. Όλα αυτά 
που μας κάνουν ανθρώπινους – όχι απλώς ανθρώ-
πους. Η ανθρωπιά με πράξεις, όχι με λόγια· με δική 
μας επιλογή και όχι με εξαναγκασμό. Ανθρωπιά στον 
έρωτα, στην οικογένεια, στην πολιτική, στην επι-
στήμη. Ανθρωπιά απέναντι στους αδύναμους, τους 
περιθωριοποιημένους, τους ξεχασμένους. Απέναντι 
στα ζώα που μοιράζονται μαζί μας τον πλανήτη. 
Μόνο έτσι γίνεται όμορφη η ζωή και αποκτά αξία η 
ύπαρξή μας. Και είναι αυτό που προσπάθησα να ανα-
δείξω μέσα από συγκεκριμένους ήρωες του βιβλίου.
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The Media
TO ΣΤΕΚΙ ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ

▶ ΠΡΟΣ: Ηλιάνα Παπαγεωργί-
ου (PopUp – Alpha)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ιωάννα Μαλέ-
σκου (Love it -  ΣΚΑΪ) 
Όταν έχουμε βγάλει τα μάτια 
του τηλεοπτικού κοινού 
επανειλημμένα με το δικό μας 
μπούστο επί σειρά επεισοδίων 
του GNTM  δεν έχουμε μούτρα 
να σχολιάζουμε την αποκάλυ-
ψη του μπούστου αντίπαλης τηλεπαρουσιάστριας.    Όταν τα 
νούμερα τηλεθέασης δεν μας  δικαιώνουν δεν σχολιάζουμε 
την ικανότητα  παρουσίασης αντίπαλης τηλεπαρουσιάστριας.
ΠΡΟΣ: Ιωάννα Μαλέσκου 
(Love it -  ΣΚΑΪ) 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλιάνα Παπα-
γεωργίου (PopUp – Alpha)
Όταν αποφασίζουμε να 
ανεβάσουμε τα νούμερα με 
αποκαλυπτικές εμφανίσεις,  
είμαστε έτοιμες και για την 
κριτική.  Αν δεν μας αρέσει η 
κριτική βάζουμε τα δυνατά 
μας να διαψεύσουμε τα κακόβουλα σχόλια.  Η προσφυγή 
στη δικαιοσύνη δεν ανεβάζει τηλεθέαση.

▶ Πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.  Η «Φωλιά των ΚουΚου» 
άνοιξε το Τριώδιο.  Καλή αποκριά.  Μασκαρεμένο όλο το 
πάνελ για κάποιον λόγο που προφανώς εξήγησαν κάποια 
στιγμή στην αρχή της εκπομπής.  Αλλά αν δεν δεις την εκπο-
μπή απ’ την αρχή και τους πετυχαίνεις στο zapping ψάχνεις 
να βρεις το (Ε) ελπίζοντας πως δείχνουν επεισόδιο από τον 
περασμένο Μάρτη γιατί αλλιώς σφίγγεται η ψυχή σου που για 
άλλη μια φορά επιβεβαιώνεις πως η ελληνική τηλεόραση 
του 2020 είναι «ό,τι του φανεί του Λωλοστεφανή».

▶ Κούρασαν οι ταγοί της 
ενημέρωσης να καταφεύγουν 
στην τέχνη της υποκριτικής 
και να «ερμηνεύουν ρόλους» 
για να μας πείσουν για την 
σπουδαιότητα των ειδήσεών 
τους.  Η ενημέρωση μπορεί 
να είναι ουσιαστική, χρηστική, 
με συνέπεια, να γίνεται σε 
ήπιους τόνους και να ενδιαφέ-
ρει όλους.  Μαθήματα τέτοιου 
είδους ενημέρωσης παραδίδει 
ο Παναγιώτης Κρινής κάθε 
απόγευμα από την Δημοτική 
Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV 
100Κάτι παραπάνω από 25 χρόνια!Τότε που οι ρυθμοί στην διασκέδαση της πόλης ήταν σε άλλο επίπεδο.Τότε που η δια-

σκέδαση ήταν αυθεντική και ήταν όλα διαφορετικά.Τότε που μεσουρανούσε το ΑΒΑΝΤΑΖ στην Αγ. Δημητρίου αλλά και 
η lady που γέμιζε ασφυκτικά τους χώρους που εμφανιζόταν.Στην φωτο η Άντζελα Δημητρίου υποδέχτηκε τον Στέλιο 

Ρόκκο!!! που ήταν πρωτοεμφανιζόμενος αλλά ξεχώρισε από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση.

Καλώς ήρθατε στο ΣΤΕΚΙ ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν μεγάλο, ενιαίο 
χώρο, που απλώνεται σε ένα επίπεδο και ενώνεται νοητά με τον εξωτερικό χώρο του καταστή-
ματος. Το δεύτερο ιδιαίτερο στοιχείο είναι το τζάκι στο εσωτερικό και η προσεγμένη διακόσμη-

ση σε αποχρώσεις του μπλε και της ώχρας. Προσφέρονται παραδοσιακές γεύσεις ελληνικής 
και μεσογειακής κουζίνας, ενώ εδώ θα βρείτε τις καλύτερες γεύσεις ψαριών και θαλασσινών, 
όπως επίσης και τεράστια ποικιλία κρεάτων.Το στέκι στον αφρό είναι ένα εστιατόριο ψαροτα-

βέρνα στα σύνορα Πυλαίας και Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.
Διεύθ. Νικ. Πλαστήρα 66,Πυλαία.Τηλ. 2310 323379.
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Η Βρισηίδα Ανδριώτου ηγείται σε εκστρατεία για την επιστροφή της Αφροδίτης της Μήλου  

«Θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο εξωτερικό 
σε έναν από τους top 5 διαγωνισμούς ομορφιάς»

Είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέ-
λα της Ελλάδας, όμορφη, δυναμική, με 
σπουδές και με φανατικούς ακόλουθους 
στα social media. Ο λόγος για την Βρι-
σηίδα Ανδριώτου, η οποία πρόσφατα πέ-
τυχε μια ακόμη επαγγελματική επιτυχία 
κατακτώντας τον τίτλο ως Αφροδίτη GS 
HELLAS 2020. Μάλιστα, όπως αναφέρει 
σε συνέντευξη της στην Karfitsa, «είμαι 
πολύ περήφανη για τον τίτλο που πήρα, 
διότι αυτομάτως με κάνει πρέσβειρα του 
τουρισμού μας και ηγούμαι την εκστρα-
τεία που έχει ο θεσμός μας να πάρου-
με την Αφροδίτη της Μήλου πίσω στην 
χώρα μας».

Βάλτε μας λίγο στο κλίμα των καλ-
λιστείων από την δική σας πλευρά. Κά-
νατε κάποια προετοιμασία πριν διαγω-
νιστείτε; Φυσικά και έκανα προετοιμασία 
όλες μας πιστεύω κάναμε. Η κάθε μια 
εκεί που θα είχε αδυναμία θα έκανε προ-
ετοιμασία για γίνει καλύτερη. Εγώ είχα  
πάει σε διατροφολόγο και μου έβγαλε ει-
δική διατροφή για το δικό μου σώμα και  
πολλούς μήνες έκανα διατροφή.  

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για 
μια γυναίκα να μπει στον χώρο του 
modeling στην Ελλάδα; Δεν νομίζω πως 
είναι δύσκολο, ούτε εύκολο. Θεωρώ πως 
θέλει δουλειά από κάθε μοντέλο για να 
δουλέψει στο χώρο του modeling. Θα 
πρέπει να τρέχει σε πολλά κάστινκγ, να 
δεχτεί πολλές απορρίψεις, αλλά αν το 
αγαπάει και πάνω από όλα το έχει, μπο-
ρεί να πάει μπροστά. 

Έχετε σκεφτεί να φύγετε στο εξω-
τερικό; Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν το έχω 
βάλει στόχο. Προς το παρόν θα εκπρο-
σωπήσω την χώρα μου στο εξωτερικό 
σε έναν από τους top 5 διαγωνισμούς 
ομορφιάς. 

Ισχύει ότι όσο πιο πολλούς 
followers έχει ένα μοντέλο στα social 
media, τόσο πιο εύκολο είναι να «κλεί-
σει» μια δουλειά; Δεν  ισχύει  πάντα και 
δεν ισχύει  για όλες τις δουλειές. 

Πέρα από την κατάκτηση του τίτλου, 
ποιες άλλες στιγμές τις έως τώρα πο-
ρείας σας ξεχωρίζετε; Φυσικά τη χρονιά 

που πήγα στο my style rocks και η πο-
ρεία μου μέσα στο παιχνίδι, διότι έμαθα 
πολλά. Επίσης, όταν πήρα το πτυχίο μου 
πάνω στη σπουδή  που αγαπούσα πολύ. 
Τελευταίο και καλύτερο πιστεύω είναι οι 
στιγμές που έπαιρνα με την ομάδα μου 
τις πρωτιές στο πρωταθλητισμό.

Θα συμμετείχατε στο Greece Next 
Top Model; Δεν θα συμμετείχα σαν δια-
γωνιζόμενη. Αλλά δεν θα έλεγα όχι  να 
πάω σε κάποιο ντουέτο concept φωτο-
γράφησης. 

Το θέμα των κιλών είναι ένα ζήτημα 
που απασχολεί τα μοντέλα. Εσάς ποια 
είναι άποψη σας; Θα πρέπει επιτέλους 

να «σπάσει» αυτό το θέμα και να εναρ-
μονιστεί ο χώρος της μόδας με υγιή 
πρότυπα και όχι σαν εκείνα που βλέ-
πουμε συνήθως στα catwalks; Δεν νο-
μίζω πως απασχολεί τόσο πολύ το θέμα 
κιλών στην μόδα το 2020. Υπάρχουν δι-
άφοροι τύποι μοντέλων. Ο κάθε σχεδια-
στής έχει δικό  του όραμα για το catwalk 
του, δεν είναι όλα τα μοντέλα skinny. Ο 
κάθε ένας διαλέγει το δικό του στυλ.

Επόμενα σχέδια; Επόμενα σχέδια 
σίγουρα είναι οι σπουδές μου πάνω στο 
σχέδιο μόδας και ο διαγωνισμός ομορ-
φιάς στο εξωτερικό ως miss Aphrodite.

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Πόσα νυφικά σχεδιάσατε στην καριέρα σας;-
Παρά πολλά, Δόξα τω Θεώ, χα χα!! Ίσως αν μαζέψω 
όλες τις νύφες, με τις οποίες συνεργάστηκα, να εί-
ναι όσοι οι κάτοικοι μιας κωμόπολης. Από την αρχή 
φάνηκε η απήχηση που είχαν στο κοινό τα σχέδια 
μου. Το αστείο είναι ότι όλα τα νυφικά έγιναν στη 
διάρκεια πολλών χρόνων, τόσων που παλιές μου 
νύφες, εμφανίζονται στο ατελιέ με τα παιδιά τους, 
φοιτητές πλέον! Εκεί, συνειδητοποιώ πόσα αφιέρω-
σα σε αυτή τη δουλειά και πόσο τυχερή είμαι που 
κοπέλες με θυμούνται, έρχονται και ξανάρχονται για 
να με δουν.

 Συμβουλή που πρέπει να ακούσει μία νύφη...  
Να είναι ψύχραιμη, να ακούει τον εαυτό της κ όχι 
τους άλλους.

Ισχύει ότι... οι μεγάλοι έρωτες δεν φοράνε νυ-
φικό; Ισχύει! Γι αυτό μένουν άλλωστε και ...Μεγάλοι, 
χα χα. Είναι σπάνιο ένας μεγάλος έρωτας να κατα-
λήξει στην εκκλησία. Τα πάθη δύσκολα σ’ αφήνουν 
να δεις καθαρά. Πρέπει και οι δύο να είναι έτοιμοι να 
διαχειριστούν με ωριμότητα, τον μεγάλο τους έρω-
τα. Αφού μου δίνεις την ευκαιρία, θα σου πω ότι θε-
ωρώ τον μεγάλο έρωτα, με διάρκεια, δώρο του Θεού 
στους ευλογημένους.

 Ιστορία με ρούχο που δεν θα ξεχάσετε… Πριν 
χρόνια μία νύφη μου ζήτησε πράσινο νυφικό. Το πε-
ρίεργο είναι ότι νωρίτερα ένας φίλος με ρώτησε, αν 
μου ζητούσε κάποια να της κάνω πράσινο νυφικό τι 
θα έκανα. Μετά από 2 μέρες εμφανίστηκε μια κοπέλα 
στο ατελιέ και μου ζήτησε το ίδιο ακριβώς πράγμα! 
Στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνανε πλάκα. Δεν θα ξε-
χάσω αυτή την ιστορία, ήταν ένα αστείο συμβάν.

Η Θεσσαλονίκη ως επαγγελματική επιλογή 
σας δικαίωσε; Ναι! Νιώθω ευγνωμοσύνη για την 
πόλη που με αγκάλιασε από την αρχή της καριέρας 
μου. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Παρότι δεν είμαι 
Θεσσαλονικιά, δεν τελείωσα το  σχολείο εδώ, οι μό-
νες γνωριμίες μου ήταν από τα φοιτητικά χρόνια δεν 
ένιωσα ούτε στιγμή ξένη. Η Θεσ/νίκη ήταν πάντα η 
πόλη που ήθελα να ζήσω και νομίζω ότι επειδή την 
αγαπούσα από μικρό παιδί, μ’ αγάπησε και αυτή. 

Είναι κοκέτες οι Θεσσαλονικιές ή αποτελεί 

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. 

    Το ατελιέ της Ντενίζ Ελευθερίου αποτελεί ...must για όλες τις υποψήφιες νύφες. Το όνομα της είναι συνώνυμο με τη μόδα και όσες φόρεσαν νυφικό από τα 
χεράκια της νιώθουν ιδιαίτερα τυχερές. Η καταξιωμένη σχεδιάστρια σπούδασε στο Μιλάνο, όμως επέλεξε για «σταθμό» της ζωής της τη Θεσσαλονίκη. Μία πόλη που 

αγάπησε… και η αγάπη είναι αυτή που οδηγεί σε γάμο. Κι αν είστε από αυτούς που το σκέφτεστε: θα πούμε «η ώρα η καλή»!

Ντενίζ Ελευθερίου
Ο κόσμος θα ‘ταν γκρίζος χωρίς την τέχνη

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 

μύθο; ‘Ηταν κοκέτες.  Την εποχή που η μόδα απαι-
τούσε κοκεταρία έβαλαν τα γυαλιά σε όλους. Σήμε-
ρα που η εποχή απαιτεί comfort style αλλά και κλω-
νοποίηση, νομίζω ότι οι παλιές κοκέτες βαριούνται 
να ασχοληθούν κ οι νεότερες πηγαίνουν σύμφωνα 
με το ρεύμα της ομοιογενοποίησης.

 Αγαπημένο σημείο της πόλης… Ως φοιτήτρια 
στο εξωτερικό, όταν νοσταλγούσα τη Θεσ/νίκη, 
πράγμα πολύ συχνό, μου ερχόταν στο μυαλό το ση-
μείο που αντικρύζεις μπροστά σου, την παραλία, στη 
στροφή από το Παλατάκι. Εδώ και χρόνια είναι το 
αγαπημένο μου σημείο.

 Προσωπικό «καταφύγιο» σε δύσκολες στιγ-
μές...  Ο εαυτός μου, ο άντρας μου και οι φίλοι μου.

 Τι λατρεύει και τι απεχθάνεται η Ντενίζ;  Λα-
τρεύω την Τέχνη, κάθε της μορφή. Ο κόσμος θα 

‘τανε πολύ γκρίζος χωρίς αυτήν. Λατρεύω την Υψη-
λή αισθητική που αποδίδεται όμως ανεπιτήδευτα. Η 
επιτήδευση μου προκαλεί εντελώς αντίθετα συναι-
σθήματα και με κουράζει. Αγαπώ την αποδόμηση, μ’ 
αρέσει να χαλάω με κάποιο τρόπο το τέλειο. ‘Ετσι το 
αποτέλεσμα γίνεται πιο φυσικό. Μ’ αρέσει και αγαπώ 
το μινιμαλισμό. Με πιάνει πραγματικά πονοκέφαλος 
με το Μπαρόκ. Με σκοτώνει η αγένεια και η έλλειψη 
παιδείας. 

 Σχέδια για το επόμενο διάστημα… Να είμαστε 
γεροί, να βγούμε απ’ όλο αυτό με τις λιγότερο δυ-
νατές απώλειες και έχει ο Θεός. Μετά την καραντίνα 
άρχισα κ εγώ να χρησιμοποιώ αυτή τη φράση που 
την άκουγα μικρό παιδί από τους μεγαλύτερους κ 
απορούσα ...τι έχει ο Θεός έλεγα και μας το φυλάει;
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Η «Κ» σκιαγραφεί το νέο ρόστερ του Αρη όπως αυτό διαμορφώθηκε 
μετά το εντυπωσιακό μεταγραφικό ντεμαράζ στο φινάλε

Εμπειρία, ποιότητα και λύσεις...
Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 15 συνολι-

κά μεταγραφές πραγματοποίησε ο Αρης 
στην φετινή (ιδιαίτερη και πιο μεγάλη 
λόγω πανδημίας) μεταγραφική περίοδο. 
Ουσιαστικά οι Κίτρινοι έστησαν μια νέα 
ομάδα, καθώς από την περσινή σεζόν 
στο ρόστερ παρέμειναν μόλις 11 ποδο-
σφαιριστές.

Σε αυτή την ιδιαίτερη μεταγραφική 
περίοδο, το γενικό πρόσταγμα ως ένα 
σημείο αυτής το είχε ο - τέως πλέον - 
αθλητικός διευθυντής, Αγγελος Χαρι-
στέας (μαζί με τον Μίχαελ Ενινγκ), που 
αποχώρησε όμως μετά το παιχνίδι του 
Βόλου, με τους Θόδωρο Καρυπίδη και 
Ακη Μάντζιο να είναι αυτοί που πήραν τα 
ηνία στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού, 
αλλά και στην κάλυψη των κενών που 
υπήρχαν στο ρόστερ.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της ενίσχυ-
σης του Αρη είναι πως οι έξι από τους 
15 ποδοσφαιριστές αποκτήθηκαν στο 
φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Πιο 
συγκεκριμένα οι Εργκους Κάτσε, Μάριος 
Σιαμπάνης, Γιοχάν Μπεναλουάν, Ματέο 
Γκαρσία, Απόστολος Μαρτίνης και ο Ξα-
ντέ Σίλβα είναι ποδοσφαιριστές που ήρ-
θαν στη Θεσσαλονίκη με απώτερο σκοπό 
να καλύψουν τα όποια κενά υπήρχαν και 
να ανεβάσουν παράλληλα κατακόρυφα 
τον πήχη και την ποιότητα του ρόστερ 
που έχει να διαχειριστεί ο Ακης Μάντζι-
ος. Πλέον με όλα τα... κουκιά να έχουν 
μπει στη θέση τους πολλοί μιλούν για 
το πιο γεμάτο ρόστερ στην ιστορία των 
Κιτρίνων, με τον Αρη να διαθέτει πλέον 
πληθώρα λύσεων σε κάθε θέση, κάτι 
που είχε χρόνια να συμβεί, αν αναλογι-
στεί κανείς και το φινάλε της περσινής 
περιόδου, όταν οι Κίτρινοι διέθεταν μετά 
βίας 12 παίκτες στο ρόστερ τους.

Η Karfitsa ανοίγει τον φάκελο «νέο 
ρόστερ Αρη» και καταγράφει το πως δι-
αμορφώνεται αυτό ανά θέση, από την 
στιγμή που ο μεταγραφικός σχεδιασμός 
ολοκληρώθηκε και επισήμως την προη-
γούμενη Δευτέρα.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Από εκεί που ο Αρης πέρυσι είχε ξε-

μείνει από λύσεις με αποτέλεσμα να 
αγωνιστεί ακόμα και ο 18χρονος Τσιλιγ-
γίρης, φέτος έφτασε να διαθέτει τέσσερις 
πορτιέρε. Ο Χουλιάν Κουέστα ανανέω-
σε, ο Φάμπιαν Εμαν παρέμεινε, με τους 
Ζακαρί Μπουσέ και Μάριο Σιαμπάνη να 
έρχονται και τους Κίτρινους να διαθέτουν 
πλέον μια ισχυρή τετράδα στα γκολποστ 
τους. Ο βασικός με κεκτημένη ταχύτητα 
από τα περσινά πλέι οφ, Κουέστα είχε 
θέση βασικού μέχρι πρότινος, την οποία 
και έχασε από τον Γάλλο, Μπουσέ στο 
παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δείγμα 
του ότι φέτος ο Ισπανός τερματοφύλα-
κας έχει ισχυρό ανταγωνισμό. Κάτι που 
μεγάλωσε ακόμα περισσότερο με την 
απόκτηση του νεαρού και ιδιαίτερα τα-
λαντούχου, Μάριου Σιαμπάνη που ήρθε 

στον Αρη με τριετές συμβόλαιο.

ΑΚΡΑΙΟΙ ΜΠΑΚ
Και σε αυτή τη θέση πέρυσι ο Αρης 

υπέφερε αρκετά. Ο παροπλισμός του 
Σούντγκρεν μετατόπισε για το μεγαλύ-
τερο διάστημα της σεζόν τον Ρόουζ σε 
αυτό τον ρόλο με τον Γάλλο να τα πη-
γαίνει εξαιρετικά σε γενικές γραμμές. 
Στην αριστερή πτέρυγα ο Κόρχουτ (απο-
χώρησε) έπαιζε ακατάπαυστα, αφού δεν 
υπήρχε άλλη διαθέσιμη λύση. Το πρό-
βλημα αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν. 
Ο Αρης απέκτησε τον Σάκιτς για το δεξί 
άκρο της άμυνας, ενεργοποίησε ξανά τον 
Σούντγκρεν, ενώ στην αριστερή πτέρυγα 
αποκτήθηκαν οι Γκάνεα, ο νεαρός αλλά 
ιδιαίτερο ελπιδοφόρος Μαρτίνης, ενώ 

προωθήθηκε από την Κ19 και ο Σενγκέρ-
κης που τον συνοδεύουν εξαιρετικές συ-
στάσεις.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Ο Αρης και σε αυτή τη θέση πρόσθεσε 

στο ενεργητικό του παίκτες με μεγάλη 
εμπειρία και παραστάσεις, κάτι απαραί-
τητο γι’ αυτό το επίπεδο. Ο Βέλεθ απο-
χώρησε (το ίδιο και ο Σόουζα) με τον 
Κροάτη, Ντάτκοβιτς να καλύπτει το κενό 
του. Επίσης στο ρόστερ παρέμειναν οι 
Δεληζήσης και ο Ρόουζ, που επέστρεψε 
πλέον και παίζει στη φυσική του θέση. 
Παράλληλα, πολύτιμες λύσεις δίνει και 
ο νεαρός Μπαγκαλιάνης που κέρδισε το 
στοίχημα μέσα από τις περσινές του εμ-
φανίσεις στα πλέι οφ και εξακολουθεί και 

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Δημιουργεί απαιτήσεις 
το νέο ρόστερ του Αρη

Τα καλύτερα προφανώς τα κρατούσε για το 
τέλος η διοίκηση του Αρη. Σε μία μεταγραφική 
περίοδο κατά την οποία ο οργανισμός απέδειξε 
στο ξεκίνημα της με τις κινήσεις του ότι ήταν 
καλά διαβασμένος, ολοκλήρωσε τον κύκλο 
των μεταγραφών με εντυπωσιακό τρόπο.

Ανεξαρτήτως που ο Αγγελος Χαριστέας απο-
τελεί παρελθόν για τους «κίτρινους» μαζί με το 
τμήμα σκάουτινγκ δούλεψαν αρκετά την περα-
σμένη άνοιξη. Ανέστειλαν για λίγο την αναζήτη-
ση ποδοσφαιριστών λόγω του κορωνοϊού και 
του ρευστού περιβάλλοντος και μπήκαν πάλι 
στον χορό όταν επέστρεψε η κανονικότητα. Οι 
μεταγραφές που έγιναν είχαν ισορροπία στη 
σχέση τιμής συμβολαίου και αξίας. Το κυριότε-
ρο ήταν επιλογές για τις θέσεις που είχε ανάγκη 
ο Αρης και με δεύτερο κριτήριο να μπορούν να 
αγωνισθούν με περισσότερες από μία θέσεις. 
Μπορεί για παράδειγμα ο Γκάνεα ή ο Ντάτκοβιτς 
να μην έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τα όσα γράφει 
το βιογραφικό τους, αλλά αυτό δεν ακυρώνει 
την ποιότητα τους, ούτε τους χαρακτηρίζει κακή 
επιλογή. Είναι λίγος ο χρόνος για να βγάλει κά-
ποιος ασφαλή συμπεράσματα για την αξία τους.

Το κακό για τον Αρη είναι ότι πριν ολοκλη-
ρώσει το μεταγραφικό του πλάνο είχε έναν 
άδοξο αποκλεισμό από το Europa League που 
δύσκολα καταπίνεται.

Αν κάτι βοηθήσει στο να ξεχαστεί το κάζο 
είναι το εκπληκτικό μεταγραφικό ντεμαράζ και 
η πρωτιά στον βαθμολογικό πίνακα μετά από 
τέσσερις αγώνες. Ο Αρης  με την απόκτηση του 
Μπεναλουάν, του Σίλβα και του Κάτσε, θεωρη-
τικά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τα κενά που 
είχε στο ρόστερ. Εχει λοιπόν πληρότητα σ’ όλες 
τις θέσεις οπότε απομένουν  δύο ερωτήματα να 
απαντηθούν: πότε θα είναι ετοιμοπόλεμοι οι πο-
δοσφαιριστές που αποκτήθηκαν την περασμένη 
εβδομάδα και το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ 
ο Ακης Μάντζιος. Γιατί όσο καλές κι αν είναι οι 
πρώτες ύλες, αν δεν τις ξιοποιήσει ο σεφ το απο-
τέλεσμα είναι θλιβερό.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

φέτος να παίρνει ευκαιρίες, αφού είναι ένα πρότζεκτ που 
στον Αρη θέλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση. Το... κε-
ρασάκι στην τούρτα για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης 
ήταν η απόκτηση του πολύπειρου Γιοχάν Μπεναλουάν 
από την Νότιγχαμ. Ενας ποδοσφαιριστής με πολλές πα-
ραστάσεις και τίτλους (κατέκτησε την Πρέμιερ Λιγκ με 
την Λέστερ) που αναμένεται μόλις είναι έτοιμος και μπει 
στο κλίμα της ομάδα να διεκδικήσει και θέση βασικού 
στην αρχική ενδεκάδα.

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΕΣΟΙ
Το πετυχημένο δίδυμο της περσινής σεζόν παρέμεινε. 

Ο Σάσα είχε συμβόλαιο, ο Ματίγια ανανέωσε και ο Αρης 
πρόσθεσε στο δυναμικό του τον Τζέιμς Τζέγκο. Έναν 
πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή, αφού το αρχικό πλάνο του 
Μίχαελ Ενινγκ ήταν η ομάδα του να παίξει με 4-3-3 κάτι 
που όμως στην πράξη δεν του βγήκε. Η έλευση του Ακη 
Μάντζιου, η αλλαγή συστήματος άλλαξε το πλάνο αυτό 
και πλέον ο Αρης έχει την πολυτέλεια να έχει έναν εκ των 
τριών στον πάγκο ως μία έξτρα ποιοτική λύση. Πάντως, οι 
Κίτρινοι, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της φετινής χρονιάς 
απέκτησαν και τον Εργκους Κάτσε έναν ποδοσφαιριστή 
που γνωρίζει άριστα την ελληνική πραγματικότητα και 
προέρχεται από σερί γεμάτες σεζόν, ενώ νωρίτερα είχε 
έρθει στην ομάδα ο νεαρός Σκοπιανός μέσος, Αλι Αντέμ. 
Φυσικά, στο ρόστερ υπάρχουν και οι Πέτρος Μπακούτσης 
που πέρυσι είχε πάρει και αυτός τις ευκαιρίες του από τον 
Γερμανό τεχνικό, αλλά και ο Λερίν Ντουάρτε που είναι 
όμως στα... πιτς εξαιτίας του σοβαρού του τραυματισμού 
στο γόνατο.

ΕΞΤΡΕΜ
Η αποχώρηση του Γιάννη Φετφατζίδη σαφώς και 

άφησε μεγάλο κενό, αφού τα όσα έκανε ο Ελληνας άσος 
δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από άλλο παίκτη. Πα-
ρόλα αυτά όμως οι θέσεις των εξτρέμ είναι υπερπλήρεις 
για τον Αρη, αφού διαθέτει μια πλειάδα παικτών που 
μπορούν να παίξουν και στις τρεις θέσεις της μεσοεπι-
θετικής γραμμής, δημιουργώντας παράλληλα έναν ευ-
χάριστο πονοκέφαλο στον Ελληνα τεχνικό για το ποιους 
θα επιλέγει. Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Φακούντο 
Μπερτόγλιο, Ντάνιελ Μαντσίνι και ο Ξαβιέ Σίλβα (τελευ-
ταίο χρονικά απόκτημα) είναι ποδοσφαιριστές που έχουν 
ο καθένας διαφορετικά στοιχεία που ανά πάσα στιγμή 
μπορούν να δώσουν λύσεις είτε βρίσκονται στο αρχικό 
σχήμα ή έρθουν από τον πάγκο. Βέβαια, οι τρεις πρώτοι 
θεωρητικά πάντα έχουν το προβάδισμα να είναι στο αρχι-
κό σχήμα, όμως όπως είδαμε και στο ΟΑΚΑ και ο Μαντσίνι 
είναι παίκτης που μπορεί να αλλάξει την ροή ενός αγώνα.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Και σε αυτή τη θέση ο Αρης τα άλλαξε όλα. Οι Ιντέ-

γε, Λάρσον και ο Διαμαντόπουλος αποχώρησαν. Οι Λό-
πεθ, Μάνος και ο νεαρός Χατζηπιρπιρίδης ήρθαν. Οι 
δύο πρώτοι με μεταγραφή, ο τελευταίος από την Κ19. 
Μέχρι στιγμής ο Ισπανός φορ έχει το ξεκάθαρο προβά-
δισμα για την βασική ενδεκάδα, πάντως οι άνθρωποι του 
Αρη περιμένουν πολύ περισσότερα από αυτόν. Από τον 
πάγκο συνήθως έρχεται και μπαίνει στην εξίσωση και ο 
Δημήτρης Μάνος που αν μη τι άλλο είναι ένας παίκτης 
game-changer κάτι που απέδειξε και στον ΠΑΣ, αλλά και 
παλιότερα στον ΟΦΗ, ενώ την ευκαιρία του (στο παιχνί-
δι με τον Βόλο) την πήρε και ο νεαρός και βραχύσωμος, 
Χατζηπιρπιρίδης τον οποίο οι Κίτρινοι πιστεύουν πολύ, 
αφού θεωρούν πως έχει χαρακτηριστικά και στοιχεία που 
λείπουν από τους υπόλοιπους παίκτες του ρόστερ.
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Όλοι έχουμε παρατηρήσει πως οι παρα-
δοσιακοί μέθοδοι διαφήμισης και marketing 
έχουν αλλάξει, από την στιγμή που έκαναν 
αισθητά την εμφάνιση τους στην ζωή μας τα 
social media. Οι 90ς και millennium εποχές 
στις οποίες κάθε χρόνο εμφανιζόταν μία νέα 
πολλά υποσχόμενη tv περσόνα και μιλού-
σαν όλοι για αυτήν πανελλαδικά, το παλιό 
life style με τις glamourous συνεντεύξεις σε 
περιοδικά και ένθετα τείνει σιγά σιγά στο να 
ξεθωριάσει πλήρως. 

Τα 3 τελευταία χρόνια κυρίως με την 
άνοδο της εφαρμογής του instagram και 
τα περιζήτητα follow ο τομέας της διαφή-
μισης προσώπων και επιχειρήσεων άλλαξε 

τροχιά. Οι stars του καλλιτεχνικού και 
τηλεοπτικού χώρου δημιούργησαν 
λογαριασμό και αμέσως χιλιάδες πο-
λίτες άρχισαν να τους ακολουθούν. Οι 
λογαριασμοί αυτοί είχαν, έχουν και θα 
έχουν τεράστια επιτυχία καθώς ο κό-
σμος θέλει και θα θέλει να ενημερώ-
νεται για την απλή ζωή και τα νέα του 
εκάστοτε αγαπημένου star. Τα μεγάλα 
όμως ονόματα των star προήλθαν από 
τις παραδοσιακές, καλές εποχές του 
ελληνικού life style και για αυτό τα με-
γάλα ονόματα της ελληνικής showbiz 

δεν θα ξεθωριάσουν στα social media.
Το instagram με την πολυδιάστατη άμε-

ση εικόνα που μεταφέρει μέσω των hashtag, 
των tags και των χορηγούμενων διαφημίσε-
ων, δίνει την δυνατότητα της μεταφοράς μίας 
εικόνας σε πολλές κατηγορίες αναζήτησης. 
‘Ετσι, όσον αφορά τα πρόσωπα, μια γυμνά-
στρια παραδείγματος χάρην, ανεβάζει ένα 
βίντεο με ασκήσεις στο οποίο βάζει τοπο-
θεσία π.χ. Θεσσαλονίκη 20 hashtag σχετικά 
με την γυμναστική και tag 15 γυμναστήρια 
της πόλης. Αυτόματα το βίντεο της μεταφέ-
ρεται σε 36 διαφορετικές αναζητήσεις, άρα 
σε 36 μέσα ¨ζήτησης¨ ακολούθων σχετι-
κών με το αντικείμενο. Όσο καλύτερο είναι 
το περιεχόμενο που προβάλλει το πρόσωπο 
με μία συνέπεια στα social media τόσο πιο 
δημοφιλές γίνεται και αυξάνεται ο αριθμός 
των ακολούθων του. Κάπως έτσι ξεκίνησαν 
ταπεινά οι πρώτοι influencer πριν μία τριε-
τία και όντως αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. 
Όμως, μόλις σε λίγα χρόνια ξαφνικά άρχισε 
μία τρελή ανάγκη για προβολή και ακόλου-
θους με στόχο μόνο την προβολή προσώπου 
και μηδέν περιεχόμενο. Έτσι, βρέθηκαν τρό-
ποι πέρα από την χορηγούμενη διαφήμιση, 
για να αυξηθούν οι ακόλουθοι. Δύο είναι οι 

πιο γνωστοί. Ο ένας είναι τα περιβόητα give 
away όπου ο influencer κάνει δώρο προϊ-
οντα μίας επιχείρησης. Σε αυτήν την περί-
πτωση είναι κερδισμένος και ο influencer, 
καθώς για να πάρει κάποιος μέρος στον δι-
αγωνισμό πρέπει να τον ακολουθήσει, αλλά 
και η επιχείρηση, καθώς ο follower πρέπει 
να ακολουθήσει και την επιχείρηση. Με αυτή 
την διαδικασία λοιπόν, ο εκάστοτε influencer 
παίρνει follow για το δώρο και όχι για το πε-
ριεχομένο του, μαζεύει χιλιάδες followers 
και εν τέλει για την εκάστοτε επιχείρηση 
αυτό δεν έχει κανένα νόημα διαφημιστικά. 
Ο άλλος τρόπος, λιγότερο γνωστός, είναι τα 
προγράμματα που κάνουν follow και στην 
συνέχεια unfollow με σκοπό το πρόσωπο να 
ακολουθείται από πολλούς και εν τέλη να 
ακολουθεί λίγους. Έτσι, σε συνδυασμό με 
τα give away προκύπτουν οι fake διάσημοι 
influencers, για να μην αναφέρουμε και τις 
γνωστές εφαρμογές που σου προσθέτουν 
fake followers απο χώρες του εξωτερικού. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι πως ένας 
λογαριασμός με 100k folowers μπορεί να 
έχει σε μία φωτογραφία 2k likes ενώ ένας 
λογαριασμός με 15k followers να έχει ακρι-
βώς ίδια likes σε φωτογραφίες του, καθώς 
έχει περιεχόμενο. Η ουσία σε όλα αυτά 
από την μία είναι πως οι επιχειρήσεις έχουν 
αποπροσανατολιστεί στο να διαλέξουν τον 
τρόπο διαφημισής τους και από την άλλη 
πως έχει δημιουργηθεί ένας συμφερτός 
από γύμνια, fake rich life style, χωρίς καμία 
ουσία το οποίο δημιουργεί λάθος πρότυπα 
προσελκύοντας εκατοντάδες κόσμο στην 
εικονική πραγματικότητα του instagram και 
αποπροσανατολιζοντάς τον από την πραγ-
ματική ζωή. 

Όπως η κάλπικη λίρα, έτσι και καθετί 
ψεύτικο, αργά η γρήγορα πεθαίνει.

*Η Κατερίνα Χαρκιολάκη είναι Ιστο-
ρικός, Master in States Societies and 
Transition

To Influencer Marketing πεθαίνει
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Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η *

Όπως η κάλπικη 
λίρα, έτσι και 

καθετί ψεύτικο, 
αργά η γρήγορα 

πεθαίνει.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Sinatra Μητροπόλεως 20 , 2310223739
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Rahati Shisha Bar, Ολύμπου 75, 
2312315433
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Ξαρχάκος Καφέ, Πάρκο Χανθ, 
6970368006
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 

2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 

2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
Elixir γυμναστήριο, Κρυστάλλη 3, Μετέ-
ωρα, 2310639952
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331

Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Elixir γυμναστήριο, Βας.Γεωργίου 15, 
Ευζώνων, 2310859880               
Elixir γυμναστήριο, Βας.Όλγας 16, 
2310887490
Elixir γυμναστήριο, Λασκαράτου 15 & 
Κιμ.Βογα 99, 2310419754
Elixir γυμναστήριο, Καρακάση 14 & 
Μαρασλή, Μαρτίου, 2310306153
Elixir γυμναστήριο, Γιάννη Αγγέλου 30, 
Χαριλάου, 2310316931
E-Fit Soma, Καθ.Ρωσσίδου 3Α (πλησίον 
Θεμ.Σοφούλη), Καλαμαριά, 2311267404
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

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

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

ση
με

ία
 δι

αν
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ής

Σημεία διανομής
To Influencer Marketing πεθαίνει




