17 Οκτωβρίου 2020 | karfitsa.gr | paraskhnio.gr | toxrima.gr | backstage24.gr

#843

Η

ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΤΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΥΓΕΙΑ

Σελ. 17-26

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ»

Όταν οι άνθρωποι
θέλουν, το δημόσιο
απλώς ακολουθεί

Σελ. 12-13

Ε. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ

Η Τουρκία έχει
περάσει όλες τις
κόκκινες γραμμές

Σελ. 10-11

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

«Μαϊμούδες» 25 εκατ. ευρώ
«πνίγουν» την αγορά της πόλης

Καθαρίζουν
αυτοσχέδιες
χωματερές ετών

Αμείωτη η «μάχη» με το παρεμπόριο - διαρκής η καμπάνια του δήμου με τον ΟΒΙ
για τα «Authenticities» για την προστασία των θέσεων εργασίας και των καταναλωτών
Σελ. 4

Σελ. 8

editorial
Δ ε λ τ ί ο

θ υ έ λ λ η ς

Με την Ελλάδα
ή (μόνο) με το κόμμα;

Εβδομαδιαία Free Press
Δωδεκανήσου 21,
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440
info@karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δημήτρης Δραγώγιας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ν. Ελευθερόγλου,
Γ. Πολυράβας
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,
Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης,
Αναστασία Καρυπίδου,
Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς Μίχος,
Γιώργος Μυλωνάς, Γιώργος Νεοχωρίτης
Γιάννης Σπ. Παργινός, Γιώργος Σαρρής

17.10.2020

Οι φωνασκούντες
στη Ν.Δ. επιχειρούν
να το… παίξουν
νταβατζήδες
μιας παράταξης
την οποία ποτέ
δεν στήριξαν και
υπονόμευσαν γιατί
ιδεολογικά ήταν
στα άκρα, από τα
μικράτα τους
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Του Νίκου
Ελευθερόγλου

{

Είμαι από αυτούς που έχουν ασκήσει κατά καιρούς αυστηρή κριτική τόσο στον Κώστα Σημίτη,
όσο και σε πολλά από τα πεπραγμένα της εποχής του. Το ίδιο έχω πράξει και με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, όταν ανέκυψε το θέμα με τις περιβόητες φωτοτυπίες, επί υπουργίας της στο Παιδείας.
Από αυτό το σημείο να φτάνουμε να ισχυριζόμαστε ότι «παρέδωσε» ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης τη ΝΔ στα χέρια του… Σημιτισμού είναι τεράστια απόσταση.
Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος, γιατί πρέπει δυστυχώς στους καιρούς που ζούμε αυτά που λέμε
και γράφουμε να έχουν πάνω από όλα επιχειρήματα, με ιστορικά παραδείγματα, και αφού ξεκαθαρίσω ότι οι περιβόητοι φωνασκούντες έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία όσο η Ελβετία με τη Νέα
Ελβετία.
Επιχειρούν να το… παίξουν νταβατζήδες μιας παράταξης την οποία ποτέ δεν στήριξαν και υπονόμευσαν γιατί ιδεολογικά ήταν στα άκρα, από τα μικράτα τους. Υποκριτικές είναι οι φωνές τους και
ιδιοτελείς. Τελεία και παύλα. Και όποτε θέλουν, μπορούμε, εάν τολμούν, να μιλήσουμε με ονόματα
και με πορείες. Όχι τίποτε άλλο, αλλά για να σταματήσει το παπατζιλίκι.
Και ας πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, για να την προτείνει ως υποψήφια στον ΟΟΣΑ. Έναν οργανισμό ο οποίος με τις εκθέσεις
του έχει «κάψει» σε αρκετά θέματα την πατρίδα μας. Και αντί να στοιχηθούν άπαντες πίσω από αυτήν
την υποψηφιότητα, που θα ήταν μια εθνική νίκη, άρχισαν να την πυροβολούν: ΣΥΡΙΖΑ, Λοβέρδος,
ΚΙΝΑΛ και κάποιοι από τη ΝΔ αλλά και η γνωστή παρεούλα των τάχα μου δήθεν «θεματοφυλάκων»
της καθαρότητας του κόμματος.
Με τις αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ, δεν θα ασχοληθώ, διότι άπαντες κατανοούν τους
λόγους. Αλλά για τους εντός της ΝΔ, θέλω να τους υπενθυμίσω τι έκανε διαχρονικά η «γαλάζια»
παράταξη, εντάσσοντας σε αυτήν τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Σπύρο Μαρκεζίνη, τον Ευάγγελο
Αβέρωφ, τον Γιάννη Μπούτο, τον Μιχάλη Παπακωνσταντίνου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Σοφοκλή Βενιζέλο, τον Γιάγκο Πεσμαζόγλου, τη Βιργινία Τσουδερού, τον Μιχάλη Γαληνό, τον Σωτήρη
Παπαπολίτη, τον Αντώνη Τρίτση, τον Θεόδωρο Κατριβάνο και άλλες προσωπικότητες του Κέντρου
και της Αριστεράς, χωρίς να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της.
Αντίθετα, πέτυχε να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο κοινωνικές ομάδες που μετέτρεπαν ένα κόμμα
σε παράταξη. Τα υπενθυμίζω αυτά, για να καταλάβουμε πως αγκυλώσεις και στερεότυπα δεν είναι
χαρακτηριστικά αυτής της παράταξης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με απλά λόγια, δεν κάνει κάτι που αυτή η παράταξη (όπως και άλλες)
δεν έχει υλοποιήσει σε άλλες εποχές. Μπορεί να ξενίζει, να ενοχλεί κάποιους που θεωρούν ότι το
κόμμα είναι «δικό» τους, αλλά η ιστορική αλήθεια έρχεται να τους διαψεύσει.
Το ερώτημα λοιπόν, με αφορμή την υπόθεση Διαμαντοπούλου και την υποψηφιότητά της σε μια
σημαντική θέση, είναι εάν θα πρέπει να ταχθούμε με την Ελλάδα ή με το «κόμμα». Ας μου επιτρέψουν οι κομματικοί αντιρρησίες να πω ότι είμαι με την Ελλάδα. Ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιμες ώρες.
Και μακάρι η ιδεολογική αντίπαλος του χθες να γίνει σύμμαχος του αύριο. Είναι στο χέρι της και στο
δικό μας. Ιδιαίτερα τις εποχές που οι ιδέες της Κεντροδεξιάς κερδίζουν…
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Αμείωτη η «μάχη» με το παρεμπόριο διαρκής η καμπάνια με τον ΟΒΙ για τα Authenticities

Στο στόχαστρο των ελέγχων
Νέα Παραλία και λαϊκές αγορές
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

Μία συνεχής «μάχη» με το παρεμπόριο δίνεται τους τελευταίους μήνες στη
Θεσσαλονίκη από μικτά κλιμάκια της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο στόχαστρο βρίσκονται τα απλωμένα
σεντόνια και οι πάγκοι που είναι γεμάτοι
με προϊόντα «μαϊμού» και μπορεί να συναντήσει κάποιος τόσο στο πλακόστρωτο
της Νέας Παραλίας, όσο σε λαϊκές αγορές, στο Μπιτ Παζάρ και σε κεντρικούς
δρόμους της πόλης.
Τις τελευταίες 400 ημέρες, από την
1η Σεπτεμβρίου 2019 οπότε και ανέλαβε επίσημα η διοίκηση Ζέρβα στον
δήμο Θεσσαλονίκης έως και τις αρχές
Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 816 έλεγχοι και κατασχέθηκαν
δεκάδες τόνοι απομιμητικών προϊόντων.
Για τις ανάγκες των ελέγχων στήθηκαν
172 μικτά κλιμάκια, τα οποία σε 332 περιπτώσεις κατέσχεσαν και κατέστρεψαν
προϊόντα παράνομου υπαίθριου εμπορίου, ενώ επέβαλαν συνολικά 221 διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες.
Το παρεμπόριο αποτελεί μεγάλη
«πληγή» για την αγορά της Θεσσαλονίκης -και όχι μόνο- καθώς κάθε χρόνο χάνονται φορολογικά έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δημόσια ταμεία, ενώ ο
διαφυγών τζίρος των καταστημάτων στη
χώρα άγγιζε τα 25 εκατ. ευρώ με βάση
στοιχεία του περασμένου χρόνου. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, συν το ότι αρκετά από τα προϊόντα
που πωλούνται στους δρόμους και τις
λαϊκές αγορές θεωρούνται επικίνδυνα
για τη δημόσια υγεία.
Τα μεγαλύτερα «χτυπήματα» κατά
των προϊόντων «μαϊμού» στην πόλη
έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στη Νέα Παραλία, όπως επίσης στις
λαϊκές αγορές της Ξηροκρήνης, της Κανάρη και της 25ης Μαρτίου στην περιοχή
Βούλγαρη, ενώ τελευταία παρατηρήθηκαν εικόνες παρεμπορίου και στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο Μπιτ Παζάρ. Τα προϊόντα
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μετά τον εντοπισμό τους, με συνοπτικές
διαδικασίες καταστρέφονται με σπρέι και
ειδικά σφυριά, ενώ στη συνέχεια τοποθετούνται σε απορριμματοφόρο του δήμου
για να οδηγηθούν σε χώρο υγειονομικής
ταφής απορριμμάτων.
Οι δημοτικοί αστυνομικοί σε συνεργασία με τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίζουν κάθε λογής αντικείμενα που δεν
φέρουν καμία πιστοποίηση. Από ρούχα,
τσάντες, παπούτσια, γυαλιά ηλίου, παιδικά παιχνίδια, καλλυντικά, μπαταρίες,
φάρμακα, ρολόγια, κολώνιες, έως «μαϊμού» ανθοδέσμες και κόλλες υγρής
μορφής.
«Στις επιχειρήσεις που στήθηκαν έως
τώρα από τα μικτά κλιμάκια, ποτέ δεν
έχουμε γυρίσει πίσω χωρίς γεμάτο απορ-

ριμματοφόρο. Το παρεμπόριο είναι ένα
θέμα που αγγίζει όλη την κοινωνία. Αποτελεί μεγάλη πληγή για την πραγματική
οικονομία. Τα προϊόντα είναι μη πιστοποιημένα και κατά συνέπεια και επικινδυνα για τη δημόσια υγεία. Συνεχίζουμε
με αμείωτη ένταση και καλούμε τον κόσμο να αποφεύγει να αγοράζει προϊόντα
παρεμπορίου», δηλώνει στην εφημερίδα
«Karfitsa» ο εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας, Δημήτρης Δαγκλής.
Οι έλεγχοι γίνονται σε τακτικά διαστήματα και αιφνιδιαστικά από τους αρμόδιους σε όλο το μήκος και το πλάτος
της πόλης και οι αρχές καταφέρνουν
σημαντικά «πλήγματα» παρά το γεγονός
ότι η μετακίνηση όσων πωλούν παρά-

νομα προϊόντα εμπορίου είναι διαρκής
ώστε να ξεφεύγουν από τις κατασχέσεις
και τα πρόστιμα. Αιτήματα για εντατικοποίηση των ελέγχων απευθύνουν και οι
εκπρόσωποι των παραγωγών λαϊκών
αγορών, που βλέπουν το εισόδημα τους
να συρρικνώνεται εξαιτίας του παράνομου εμπορίου.
Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης
και των καταναλωτών, ο δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο πρόγραμμα «Authenticities» μετά το Παρίσι, τη
Ρώμη, το Μιλάνο και άλλες ευρωπαϊκές
πόλεις με στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια πάταξης των αρνητικών επιπτώσεων της παραποίησης στα εμπορεύματα.
Σε αυτό το πλαίσιο για δύο χρόνια θα
πραγματοποιηθούν δράσεις στην πόλη
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) προκειμένου
να υποστηριχθεί το αυθεντικό, το οποίο
οδηγεί σε δημιουργία νέου πλούτου,
νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη και εισοδήματα για όλους.
Οι δράσεις θα επικεντρωθούν σε θετικά μηνύματα και στην προβολή της ιδέας της αυθεντικής πόλης (authenticity),
συνεισφέροντας στη δημιουργία και διατήρηση ενός ζωντανού δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων που προωθούν διαρκώς
την αγορά αυθεντικών προϊόντων με κοινό σλόγκαν «The authentic is eternal»
(το αυθεντικό είναι αιώνιο).
Στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας με δέκτες τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί πλήθος ενημερωτικών
εκδηλώσεων, σεμιναρίων των τοπικών
διωκτικών αρχών (ΣΔΟΕ, αστυνομία,
τελωνείο, λιμεναρχείο), εκπαιδευτικών
δράσεων σε σχολεία και πανεπιστήμια,
ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται
η πραγματοποίηση διαγωνισμών και θεατρικών παραστάσεων στο πλαίσιο των
φεστιβάλ της πόλης.

Υπάρχει καλύτερος τρόπος!
ΜyAlpha Ραντεβού για όλους,
μέσω βιντεοκλήσης, με το Κατάστημα
που σας εξυπηρετεί.
Ένας καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης έρχεται
για πρώτη φορά από την Alpha Bank, για όλους
τους Πελάτες. Τώρα μπορείτε να κλείσετε
ραντεβού με το Κατάστημα που σας εξυπηρετεί,
χωρίς αναμονή και με τον τρόπο που προτιμάτε:
από κοντά, με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά.

#yparxeikalyterostropos

Τι περιμένετε; Μπείτε στο alpha.gr/rdv και κλείστε
τώρα το δικό σας ραντεβού!

www.alpha.gr
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Χωρίς παρέλαση αλλά παρούσα την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Ο κορονοϊός... έπληξε και το εορταστικό
τριήμερο της Θεσσαλονίκης
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

«Θύματα» του κορονοϊού και των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας
έπεσαν φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις
και οι παρελάσεις, η μαθητική και η μεγαλειώδης στρατιωτική, που πραγματοποιούνται παραδοσιακά κάθε χρόνο στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του τριημέρου
της 26ης και 28ης Οκτωβρίου.
Αυτές τις ημέρες θα τοποθετούνταν
οι εξέδρες των επισήμων για να παρελάσουν ως είθισται οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της πόλης, στις
27 Οκτωβρίου, στην οδό Τσιμισκή και μία
ημέρα αργότερα οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων στην παραλιακή οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, τα υγειονομικά μέτρα απαγορεύουν
τη συνάθροιση και τον συγχρωτισμό των
πολιτών προκειμένου να αποφευχθεί η
διασπορά του ιού.
Ετσι, δεν θα συναντήσουμε τις εικόνες
του παρελθόντος με τη δοκιμαστική παρέλαση των αρμάτων μάχης στην εθνική
οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων αλλά
και τη συγκέντρωση μικρών και μεγάλων που ανυπομονούσαν να πιάσουν μία
καλή θέση κατά μήκος των πεζοδρομίων
προκειμένου να παρακολουθήσουν τις
παρελάσεις είτε της μαθητιώσας νεολαίας, είτε του στρατού.
Φέτος δεν θα πετάξει στους αιθέρες
ούτε η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16
«Ζεύς». Κάθε χρόνο, την 28η Οκτωβρίου
χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες
με το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης
περιμένουν να θαυμάσουν και να φωτογραφίσουν τα εντυπωσιακά ακροβατικά
του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας «Ζεύς», που σκίζει τον ουρανό,
και συνάμα όλη η χώρα αναμένει να
ακούσει το μήνυμα του πιλότου.
Παρά όμως τις ακυρώσεις των παρελάσεων, τα περιοριστικά μέτρα και το
λιτό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, στην
πόλη αναμένεται να αφιχθεί η Πρόεδρος
6

17.10.2020

Το πρωί της 26ης Οκτωβρίου θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία του πολιούχου
στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία της κ.Σακελλαροπούλου. Ακόμη
δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα παραστεί ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
ή εάν η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί
από άλλο ανώτατο στέλεχος της.
Η κ.Σακελλαροπούλου, κατά την παρουσία της, αναμένεται να εγκαινιάσει
την έκθεση «Στρατιωτικοί Άγιοι στο Βυζάντιο» στη Δημοτική Πινακοθήκη στη
Βίλα Μπιάνκα, που θα διαρκέσει έως τις
28 Νοεμβρίου και παρουσιάζει 17 Αγίους, όπως ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος
Γεώργιος, οι οποίοι ήταν στρατιώτες. Επίσης, την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί μια επετειακή συναυλία,
αφιερωμένη στα 80 χρόνια από το έπος
του 1940, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αυτή θα είναι η πρώτη της επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, με αφορμή τον

τριπλό εορτασμό του πολιούχου Αγίου
Δημητρίου, της επετείου απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό και
την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Το «Βέλος» παραμένει
στη Νέα Παραλία
Το θρυλικό αντιτορπιλικό «Βέλος»
έκλεισε ένα χρόνο παραμονής στην πόλη
και θα γιορτάσει για δεύτερη φορά το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου και της 28ης
Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μικροί και μεγάλοι που θα
θελήσουν να ανέβουν στο κατάστρωμα
του, να επισκεφτούν όλους τους χώρους
και να πάρουν «μυρωδιά» από τις μάχες
του θα το βρουν δεμένο στη Νέα Παραλία.
Το ταξίδι του ιστορικού πλοίου για τη
Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο
του 2019 από τη μαρίνα του Φλοίσβου,
ενώ πέρσι τον Οκτώβριο το είχε επισκεφτεί ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Προκόπης Παυλόπουλος. Το «Βέλος»
ναυπηγήθηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ,
καθελκύστηκε στις 3 Ιουνίου του 1942
και υπηρέτησε 32 χρόνια το πολεμικό
ναυτικό σε αποστολές και ασκήσεις με
μεγάλη επιτυχία.

Το Eστιατόριο - Πατσατζίδικο Τσαρούχας
πλέον και στο efood!

Μπες και κάνε την παραγγελία σου
ηλεκτρονικά!
Από το 1952 η ελληνική
παραδοσιακή κουζίνα
στη θέση που της αξίζει

...στο τραπέζι σας!
Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621
Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
estiatoriopatsatzidikotsarouxa

Περισσότεροι από 3000 τόνοι σκουπιδιών και ογκωδών μαζεύτηκαν από όλο το δήμο

Έκλεισαν οι αυτοσχέδιες χωματερές
της Κασσάνδρας
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΎ

Η πληγή που άνοιξε πριν από χρόνια στο δήμο Κασσάνδρας με τις ανεξέλεγκτες χωματερές να ξεφυτρώνουν σε
πολλές παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές άρχισε να κλείνει.
Τα βουνά από σκουπίδια στον Γλαρόκαβο, το Ποσείδιτο Μώλοτο Πευκοχώρι
και την Κρυοπηγή, έχουν απομακρυνθεί
και οι περιοχές παραδόθηκαν στους πολίτες καθαρές.
Οι εξορμήσεις καθαριότητας με την
κωδική ονομασία «καθαρή Κασσάνδρα»,
και οι συντονισμένες προσπάθειες της
Αντιδημαρχίας Καθαριότητας του Δήμου
έφεραν αποτέλεσμα ωστόσο το μεγάλο
στοίχημα είναι κατά πόσο η κοινωνία θα
διατηρήσει αυτές τις περιοχές καθαρές.
«Οι καθαρισμοί σε κάθε επιβαρυμένη περιοχή του Δήμου συνεχίζονται με
εντατικό ρυθμό με στόχο η Κασσάνδρα
να καθαρίσει απολύτως από κάθε εστία
ρύπανσης. Σκοπός είναι να αποδοθεί
στους Δημότες καθαρό περιβάλλον που
εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση», τόνισε η Δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία
Χαλκιά.
«Οι εξορμήσεις είχαν σχεδιαστεί
για να αρχίσουν τον περασμένο Μάρτιο
ωστόσο τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού, μας απέτρεψαν από αυτή την
δράση που τελικά άρχισε στα τέλη Αυγούστου και ολοκληρώθηκε έναν μήνα
αργότερα» αναφέρει στην Καρφίτσα ο
αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου
Κασσάνδρας Παύλος Παντζίκης.
Μετά τον καθαρισμό εκδόθηκε και
παραδόθηκε στους πολίτες ο «οδηγός
καθαριότητας» ένα έντυπο με αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή διαχείριση
των απορριμμάτων από τους ίδιους τους
δημότες προκειμένου σε να μην πετούν
μπάζα και άλλα σκουπίδια όπου βρουν.
Στο μεταξύ τέθηκε σε εφαρμογή ενημερωτική καμπάνια προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες πως πρέπει να διαχειριστούν τα σκουπίδια τους και τα αδρανή
υλικά. Μετά την ενημέρωση όπως μας
8
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λιτισμός μας, είναι πολύτιμο και μας δίνει
ζωή» τόνισε η κ Χαλκιά.

εξηγεί ο κ Παντζίκης θα ακολουθήσουν
και τα πρόστιμα στους παραβάτες προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο
των Χώρων Ανεξέλεγκτής Διάθεσης Αποβλήτων μέσα στο δήμο.
Σκουπίδια και μπάζα
περισυνελλέγησαν από το Ποσείδι.
Η παραλία στο Ποσείδι στην περιοχή του παλιού μπιτς μπαρ «Ποχόντα»
είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Η κατεδάφιση του υπαίθριου
καταστήματος… άφησε πίσω της τόνους
σκουπιδιών και μπαζών σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα και από το Ιερό
του Ποσειδώνα που προσέλκυε χιλιάδες
επισκέπτες. Η εικόνα ήταν αποκρουστική. Μετά από πολλές μέρες εργασιών οι υπάλληλοι της εταιρείας που έχει
αναλάβει την αποκομιδή απορριμμάτων
στο δήμο Κασσάνδρας σε συνεργασία με
υπαλλήλους στο δήμο η εικόνα της περιοχής άλλαξε.

Σαράντα τόνοι απορρίμματα συγκεντρώθηκαν από τον Γλαρόκαβο
Παλιά ψυγεία, οικιακά έπιπλα, παλιές τηλεοράσεις, οικοδομικά μπάζα,
εγκαταλελειμμένες ξύλινες κατασκευές
αλλά και υπολείμματα πρασίνων από
κηπουρικές εργασίες ήταν πεταμένα στο
παραλιακό μέτωπο του Γλαρόκαβου και
κυρίως στη θέση «μπούκα» στην είσοδο
της ακτής. Με τις εργασίες καθαρισμού
«σηκώθηκαν» από την περιοχή περισσότεροι από 40 τόνοι σκουπιδιών και
ογκωδών απορριμμάτων.
«Η Δημοτική διοίκηση Κασσάνδρας
υιοθέτησε το Γλαρόκαβο και τον ενέταξε στην καμπάνια με τίτλο «Καθαρή
Κασσάνδρα» καθώς το φυσικό μας περιβάλλον είναι το σπίτι μας . Η προστασία
του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.
Διατηρούμε καθαρό το «σπίτι» μας και
γινόμαστε όλοι μαζί εμείς οι υπερασπιστές του. Γιατί το περιβάλλον είναι ο Πο-

Άλλαξε όψη ο Μώλος στη Χανιώτη
«σηκώθηκαν» 750 τόνοι σκουπιδιών
Σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο είχε
μετατραπεί τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Μώλου στη Χανιώτη. Ένα «βουνό» ογκωδών αντικειμένων, μπαζών και
τεράστιων χόρτων, μετέτρεψαν την περιοχή σε μια αυτοσχέδια χωματερή. Περισσότερα από 75 φορτηγά με 750 τόνους
σκουπιδιών απομακρύνθηκαν από την
περιοχή η οποία καθαρίστηκε ολοκληρωτικά.
Περίπου 350 τόνοι σκουπιδιών απομακρύνθηκαν και από την Κρυοπηγή στο
πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης καθαριότητας.
«Σε αρκετές περιοχές διαπιστώσαμε
ότι μετά τον καθαρισμό της άγνωστοι
πέταξαν σκουπίδια. Για να αποτρέψουμε
τέτοια φαινόμενα κάνουμε εντατικούς
ελέγχους με σκοπό να εντοπίσουμε
όσους επιχειρούν να προκαλέσουν ζημιά
στο περιβάλλον» εξηγεί ο κ Παντζίκης.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, οι ανακαινίσεις είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργίας σκουπιδότοπων καθώς οι ιδιοκτήτες πετούν
τα μπάζα και τα ογκώδη άχρηστα αντικείμενα όπου βρουν και αποφεύγουν να
τηλεφωνήσουν στο δήμο για να συνεννοηθούν για την αποκομιδή τους ή να τα
δώσουν σε κάποια ιδιωτική εταιρεία.
Ανοίγουν τα πράσινα σημεία
στο δήμο Κασσάνδρας
Ο δήμος Κασσάνδρας έχει στη διάθεση του τρία πράσινα σημεία σε Πευκόχωρι, Φούρκα και Κασσανδρεία – Αζάπικο,
που έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως ενώ
το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσουν
εκεί και άλλα προκειμένου να συγκεντρώνονται ογκώδη απορρίμματα πλαστικά μεταλλικά και κομμένα δένδρα.

Το πρώτο κρητικό εστιατόριο
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
Κατούνη 15, Λαδάδικα
Τηλ: 2310 508509
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Η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Ελίζα Βόζεμπεργκ στην Κarfitsa

Η Τουρκία έχει περάσει
όλες τις κόκκινες γραμμές
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΊΤΗ

Ο Δεκέμβρης που ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμμόρφωση
της Τουρκίας είναι πολύ μακριά, με τις
τελευταίες ενέργειες της έχει περάσει
όλες τις κόκκινες γραμμές, δηλώνει σε
συνέντευξη της στην karfitsa η Ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ,
αναφερόμενη στα αποτελέσματα της
περασμένης Συνόδου Κορυφής. Η κ. Βόζεμπεργκ τονίσει επίσης πως από τις δηλώσεις Κοντονή εξηγείται γιατί η υπόθεση της Χρυσής Αυγής είχε βαλτώσει επί
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα
για απύθμενη υποκρισία.
Μετά τις τελευταίες προκλητικές
ενέργειες από πλευράς Τούρκων, πόσο
πιθανό είναι να καθίσουμε στο τραπέζι
του διαλόγου; Είναι ξεκάθαρο ότι όσο
παραμένουν τουρκικά πλοία, όπως το
Όρουτς Ρέις, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε
διερευνητικές επαφές. Είμαστε υπέρ του
διαλόγου, όμως είναι προφανές ότι δεν
θα προχωρήσουμε σε συζητήσεις υπό
αυτές τις συνθήκες.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η
Τουρκία απέδειξε για μια ακόμη φορά
την αναξιοπιστία της και τον προσχηματικό χαρακτήρα της δήθεν επιθυμίας της
για διάλογο.
Η Τουρκία με την προκλητική κίνησή
της στην Αμμόχωστο και με τη νέα παράνομη ΝΑVΤΕΧ παραβίασε τους όρους
που ρητά αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων του τελευταίου Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, που μιλούσε για αποφυγή
μονομερούς ενέργειας και προκλητικότητας.
Συστηματικά ενεργεί σε αντίθεση με
τα Ψηφίσματα και τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στο Κυπριακό και με
τη συνειδητή κλιμάκωση για μία κόμη
φορά τορπιλίζει το διάλογο.
Είναι προφανές ότι η Τουρκία με τις
παράνομες ενέργειες και την προκλητικότητά της αρνείται να δεχτεί μονοθεμα10 17.10.2020

τική ατζέντα (οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας) και επιθυμεί να προσθέσει
τις παράλογες απαιτήσεις της.
Υπάρχει η άποψη πως η στήριξη
προς τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση περιορίζεται σε δηλώσεις και
δεν υπάρχει πραγματική βούληση για
ουσιαστική αντιπαράθεση. Η απροθυμία
από την πλευρά κυρίως της Γερμανίας,
αλλά και ορισμένων ακόμη κρατών μελών για επιβολή κυρώσεων, οφείλεται
στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που
τους συνδέουν με την Τουρκία.
Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η ΕΕ είναι
ένας χώρος συμβιβασμών και συγκερασμού διαφορετικών θέσεων και υπό το
πρίσμα αυτό Ελλάδα και Κύπρος επιτύχαμε ό, τι καλύτερο μπορούσαμε στη
Σύνοδο Κορυφής. Στο τελικό κείμενο
συμπερασμάτων αναγνωρίστηκε ότι μοναδικό θέμα διαλόγου με την Τουρκία
είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα.
Με τις πρόσφατες εξελίξεις είναι προφανές ότι ο Δεκέμβριος που ορίστηκε ως
καταληκτική ημερομηνία για τη συμμόρφωση της Τουρκίας στις αποφάσεις της
Συνόδου είναι πολύ μακριά, δοθέντος ότι
με τις τελευταίες ενέργειες της έχει ήδη
περάσει όλες τις κόκκινες γραμμές.
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που
διαχειρίζεται η Ελλάδα είναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Πως μπορεί
να επιλυθεί και ποια πρέπει να είναι η
συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής έχει επωμιστεί δυσανάλογα μεγάλο
βάρος στο προσφυγικό και μεταναστευτικό, καθώς αρκετά κράτη μέλη έχουν
λησμονήσει τις αρχές της αλληλεγγύης
και της συνεργασίας, επί των οποίων δομήθηκε η ΕΕ και δεν αναλαμβάνουν το
μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.
Με το νέο Σύμφωνο Ασύλου και
Μετανάστευσης γίνονται βήματα, πλην
όμως με τις τροπολογίες μας θα επιδιώξουμε σημαντικές βελτιώσεις. Μεταξύ

συνέντευξη
άλλων προβλέπονται αυξημένοι έλεγχοι
στα εξωτερικά σύνορα και έντονη πανευρωπαϊκή συμμετοχή στις επιστροφές,
ιδίως κρατών μελών που αρνούνται να
δεχτούν πρόσφυγες.
Όμως, όπως τόνισα και κατά τη σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που απαιτείται είναι να
υπάρξουν προβλέψεις και ασφαλιστικές
δικλίδες για να εφαρμοστεί στην πράξη η
αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή ευθύνης.
Τα κράτη μέλη πχ. οι χώρες του Βίσεγκραντ, που δεν δέχονται στο έδαφός
τους πρόσφυγες, θα συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο όπως π.χ. αναλαμβάνοντας τον τομέα των επιστροφών. Πάντως
η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι είναι αδιανόητο
να υπάρχει αλληλεγγύη αλά καρτ.
Πως υποδέχθηκαν στην Ευρώπη το
αποτέλεσμα στη δίκη της Χρυσής Αυγής; Επίσης, θα ήθελα την άποψή σας
καθώς είστε και δικηγόρος, για τις δηλώσεις Κοντονή και τις αλλαγές στον
Ποινικό Κώδικα;
Η είδηση για το αποτέλεσμα της δί-

κης ήταν στα πρωτοσέλιδα όλων σχεδόν
των ευρωπαϊκών εφημερίδων και τα
σχόλια συνέκλιναν στο συμπέρασμα ότι
η Ευρώπη μπορεί να μάθει από την Ελλάδα.
Σε ό, τι αφορά στις δηλώσεις του κ.
Κοντονή, αυτές αποδεικνύουν τον απροκάλυπτο κυνισμό και την απύθμενη
υποκρισία του κ. Τσίπρα, ο οποίος ήταν
έξω από το Εφετείο ζητώντας καταδίκη
των στελεχών της Χρυσής Αυγής ενώ ως
Πρωθυπουργός φρόντιζε για να «πέσουν
στα μαλακά».
Επίσης από τις δηλώσεις Κοντονή
εξηγούνται πολλά, όπως το γιατί η υπόθεση της Χρυσής Αυγής είχε βαλτώσει
επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι
οι επίμαχες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα είχαν συναντήσει τις αντιδράσεις
όχι μόνο της τότε αντιπολίτευσης, αλλά
ακόμη και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ!
Σας ανησυχεί η επιμονή της υγειονομικής κρίσης; Πιστεύετε πως η χώρα
μας έχει τα εργαλεία για να την διαχειριστεί;
Ο εφησυχασμός πολλών συμπολιτών
μας από την επιτυχή αντιμετώπιση του

πρώτου κύματος της πανδημίας, οδήγησε σε χαλάρωση και αύξηση των κρουσμάτων. Όμως παρόλα αυτά, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, σε σχέση
με τη μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων
που καταγράφεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εξακολουθεί να είναι συγκριτικά
καλή.
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι εύλογο να προκαλεί ανησυχία, ιδίως
όταν αυξάνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων, όμως το Σύστημα Υγείας έχει

ενισχυθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες με την πρόσληψη 6.200 ιατρών και νοσηλευτών, ενώ και ο αριθμός
των κλινών ΜΕΘ σε σχέση με πέρυσι έχει
διπλασιαστεί.
Περαιτέρω η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει, ανάλογα
με τις ανάγκες που προκύπτουν, όλα τα
αναγκαία μέτρα στήριξης εργαζομένων,
ανέργων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
το κόστος των οποίων έχει ήδη φθάσει τα
25 δις ευρώ.

Η απροθυμία από την πλευρά κυρίως της
Γερμανίας, αλλά και ορισμένων ακόμη κρατών
μελών για επιβολή κυρώσεων, οφείλεται στα
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που τους
συνδέουν με την Τουρκία.
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Το σωματείο «Φύλακας Άγγελος» και η δημιουργία του κέντρου υποδοχής
κακοποιημένων και παραμελημένων ανηλίκων

Όταν οι άνθρωποι θέλουν,
το δημόσιο απλώς ακολουθεί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί ένα
όραμα, ξεφεύγοντας από τις αρτηριοσκληρωτικές διαδικασίες του δημοσίου;
Και ειδικά όταν αυτό αφορά τη δημιουργία μιας «αγκαλιάς» για τα κακοποιημένα και παραμελημένα ανήλικα. Όχι
πολλά. Μία απόφαση, δύο διάσημοι, χορηγίες και ένας δραστήριος δικηγόρος.
Πριν έναν χρόνο στη συνεδρίαση της
επιτροπής δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης συζητούταν το γεγονός ότι το
υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο
ισόγειο των δικαστηρίων ήταν κενό και
δεν υπήρχε ενδιαφέρον από άλλη Τράπεζα να εγκατασταθεί στον χώρο. Ο τότε
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτο12 17.10.2020

δικών Στέφανος Ζαρκαντζιάς έριξε την
ιδέα να μεταφερθεί εκεί η Εισαγγελία
Ανηλίκων. Προσθέτοντας ότι τα γραφεία
του πρώτου ορόφου ήταν αποτρεπτικά
για ν’ αντιμετωπιστούν προβλήματα που
σχετίζονται με τα παιδιά και ειδικά να τα
υποδέχονται. Ελάχιστα από αυτά, κακοποιημένα και παραμελημένα, άνοιγαν
τις ψυχές τους στο ψυχρό περιβάλλον
ενός κλασικού γραφείου του δημοσίου.
Το πρόβλημα είχε τεθεί πολλάκις στο
παρελθόν, καθώς οι χώροι όπου λειτουργούσε η Εισαγγελία Ανηλίκων, μεταξύ άλλων δικαστικών γραφείων, ήταν
εντελώς ακατάλληλοι για τον σκοπό της
υπηρεσίας. Ένθερμη υποστηρικτής της

πρότασης η εισαγγελέας Ανηλίκων Δήμητρα Τσιαρδακλή που βίωνε πρώτη απ’
όλους του πρόβλημα.
Στη συνεδρίαση εκείνη η τότε πρόεδρος της επιτροπής μεγάρου, πρόεδρος
Εφετών Καλλιρόη Χειμαριού, ανταποκρίθηκε αμέσως θετικά. Το ερώτημα ήταν
πώς μπορούσε να γίνει αυτό. Το έργο
αναμόρφωσης του συγκεκριμένου χώρου κόστιζε γύρω στις 40.000 ευρώ και
ήταν σχεδόν βέβαιο πως για να καλυφτεί
αυτό το μικρό έργο από το δημόσιο, θα
έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον πέντε
χρόνια. Και είναι αμφίβολο εάν έφταναν
για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Η λύση αναζητήθηκε στον δικηγορικό

σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα μέλη του
οποίου πρώτα απ’ όλους βάζουν βαθιά
το χέρι στην τσέπη σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ποσό όμως ήταν μεγάλο για κάτι
τέτοιο και τον λαχνό για να υλοποιηθεί το
σχέδιο τράβηξε ο ταμίας του δικηγορικού
συλλόγου Αναστάσιος Ντούγκας.
«Θα βρω εγώ τα χρήματα και αυτό θα
γίνει», ήταν η απάντηση που έδωσε στον
Στέφανο Ζαρκαντζιά, όπως περιέγραψαν
στην Karfitsa πηγές που γνωρίζουν τα
όσα συνέβησαν. Ο Αν. Ντούγκας έχει την
ικανότητα να διεισδύει σε χώρους που
το ψυχρό δικαστηριακό περιβάλλον δεν
γνωρίζει. Έτσι ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό σωματείο που θα είχε ένα και μόνο
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σκοπό. Να συγκεντρώσει χρήματα για να
αναμορφωθεί ο χώρος και να γίνει ένα
κέντρο υποδοχής παραμελημένων και
κακοποιημένων ανηλίκων. Η Εισαγγελία Ανηλίκων, όπως πρέπει να είναι. «Θα
βάλουμε τα χρήματα από την τσέπη μας,
αν δεν μπορέσουμε να τα μαζέψουμε»,
ήταν η απάντηση που φέρεται να έδωσε ο
κ. Ντούγκας όταν ρωτήθηκε πού θα βρεθούν οι περίπου 40.000 ευρώ. Το σωματείο ονομάστηκε «Φύλακας Άγγελος».
Ο Ντάνος και η Ράνια Κωστάκη
Ο Αναστάσιος Ντούγκας ανέλαβε
όλες τις πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του έργου. Υπερπηδώντας διαδικασίες που θα χρειαζόταν μήνες και χρόνια
για το δημόσιο. Στον «Φύλακα Άγγελο»
εκτός του ιδίου οι πρώτοι συμμετέχοντες
στο διοικητικό συμβούλιο ήταν δύο επώνυμοι. Ο γνωστός από τη συμμετοχή του
στο Survivor προπονητής Γιώργος Αγγελόπουλος (Ντάνος) και η μουσική παραγωγός Ράνια Κωστάκη. Και ήταν γενναιόδωροι να συμβάλλουν οικονομικά στην
υλοποίηση του έργου, όπως και έπραξαν
από δράσεις τους.
Η πρώτη ιδέα που έπεσε και άρχισε
να οργανώνεται ήταν η διοργάνωση μίας
μεγάλης συναυλίας. Τα σχέδια αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ήδη είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκληση ο Δημήτρης Μπάσης, η Μελίνα
Ασλανίδου, οι αδερφοί Τσαχουρίδη, ο
Γιάννης Κότσιρας, η Γιώτα Νέγκα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και άλλοι καλλιτέχνες.
«Είναι σημαντικό άνθρωποι επώνυμοι να
προσκαλούν αυτά τα παιδιά να σπάσουν
τη σιωπή τους και να μιλήσουν γι’ αυτό
που βιώνουν», λέει σήμερα, μιλώντας
στην Karfitsa ο ταμίας του δικηγορικού
συλλόγου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος
Ντούγκας.
Μπορεί η συναυλία να μην έγινε,
«όμως θα γίνει» όπως διαβεβαιώνει ο κ.
Ντούγκας, αλλά ο «Φύλακας Άγγελος»
άρχισε να συγκεντρώνει χρήματα από
διάφορες δράσεις των δύο επωνύμων
και χορηγίες άλλων σωματείων ή επιχειρηματιών. Εδώ και καιρό στον χώρο
άρχισαν εργασίες, ανάλογα με τα χρήματα που συγκεντρώνονταν. «Ξεκινήσαμε
να συγκεντρώνουμε λεφτά και κάναμε
το έργο. Ότι μαζεύαμε τα ρίχναμε στο
έργο», σημειώνει.
Έτσι ο χώρος έγινε και πλέον τα άτυχα παιδιά που αναγκάζονται να ζητήσουν
προστασία από την Εισαγγελία ανηλί-

κων, δεν θα βρίσκονται σε ένα απρόσωπο και ψυχρό γραφείο. Όπως περιέγραψε
στα επίσημα εγκαίνια του νέου χώρου,
που έγιναν παρουσία της συζύγου του
πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη –
Γκραμπόφσκι, η εισαγγελέας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης Δήμητρα Τσιαρδακλή η
διάθεση των παιδιών που προσεγγίζουν
τον χώρο είναι εμφανώς διαφορετική και

πιο θετική. «Ένα παιδί όταν πήγαμε στα
παλιά γραφεία μου είπε ότι φοβήθηκε και
ήθελε να φύγει. Ένα δεύτερο όταν ήρθαμε εδώ με ρώτησε πότε θα ξανάρθει και
βγήκε χοροπηδώντας», ήταν η διαφορά
που αποτύπωσε.
Το έργο του «Φύλακα Άγγελου»
όμως δεν σταματάει εδώ. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι ήδη έχουν γίνει επαφές με

άλλα δικαστήρια για να διαμορφωθούν
τέτοιοι χώροι και σε άλλες Εισαγγελίες
Ανηλίκων. «Είμαι συγκινημένος που έγινε αυτός ο χώρος, είναι ο πρώτος χώρος
υποδοχής, είναι χώρος υπόδειγμα. Μακάρι να μπορέσουμε να γίνουν τέτοιοι
χώροι σε άλλα δικαστικά μέγαρα», κατέληξε ο κ. Ντούγκας.
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Περίεργη πορεία του αυτοκινήτου του μέσα στη νύχτα – Τι ψάχνουν τα παιδιά του

Εξαφάνιση – μυστήριο ηλικιωμένου
στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Περίεργη εξαφάνιση ηλικιωμένου
που ζούσε στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Σε
μήνυση που κατέθεσαν στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών θεωρούν ότι ο άνθρωπός
τους σκοτώθηκε, χωρίς να υποπτεύονται συγκεκριμένα πρόσωπα, παρά μόνον αφήνουν αιχμές για παρέες που είχε
το τελευταίο διάστημα. Ήδη ξεκίνησε η
διαδικασία για άρση του τηλεφωνικού
απορρήτου του κινητού του 84χρονου,
14 17.10.2020

ενώ έχει ζητηθεί να συγκεντρωθούν και
τα βίντεο από κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας και καταστημάτων.
Η εξαφάνιση του ηλικιωμένου έγινε
αντιληπτή από τους συγγενείς του στις
10 Σεπτεμβρίου, όταν η εν διαστάσει σύζυγός του ειδοποιήθηκε από την αστυνομία πως βρέθηκε το αυτοκίνητό του στην
περιοχή του ΤΙΤΑΝ και στο εσωτερικό του
οχήματος προσωπικά του αντικείμενα,
όπως το μπουφάν του, σύμφωνα με τη
μήνυση που κατατέθηκε στην Εισαγγε-

λία. Τελευταία εικόνα έχει ο ένας γιος
του 84χρονου που μένει στο ισόγειο της
κατοικίας στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.
Όταν επέστρεφε στις 11.30 τη νύχτα της
προηγούμενης μέρας στο σπίτι του, είδε
σταθμευμένο το αυτοκίνητο του πατέρα
του στον δρόμο. Ωστόσο, η εύρεση μίας
απόδειξης διοδίων στο αυτοκίνητο έδειξε
ότι ο ηλικιωμένος πέρασε από τα διόδια
της Ανάληψης στις 00.35 και μάλιστα
όπως είπε ο υπάλληλος δεν είχε όλα τα
χρήματα μαζί του και εκείνος συμπλή-

ρωσε το υπόλοιπο του ποσού. Στη μήνυση καταγράφεται ότι 18 λεπτά αργότερα,
στις 00.23 της 10ης Σεπτεμβρίου περνάει
τα ίδια διόδια στην αντίθετη κατεύθυνση,
προς τη Θεσσαλονίκη.
Εντύπωση προκαλούν και τα ευρήματα στο σπίτι του, όπως επίσης αποτυπώνονται στο κείμενο της μήνυσης
που έχουν καταθέσει οι τρεις γιοι του.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ήταν έτοιμο το πρωινό του, καθώς ο ηλικιωμένος
συνήθιζε να το ετοιμάζει από το βράδυ
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της προηγούμενης ημέρας, ενώ βρέθηκε ανοιχτός ο ανεμιστήρας και ανοιχτή
η μπαλκονόπορτα του σπιτιού. «Εμείς
νομίζουμε ότι κάτι έχει γίνει και τον οδήγησε στις 11.30 το βράδυ να φύγει από
το σπίτι του. Είχε ετοιμάσει το πρωινό
του για την επόμενη μέρα. Ο ανεμιστήρας και η μπαλκονόπορτα ήταν ανοιχτά.
Κάτι έγινε ξαφνικά που τον ανάγκασε να
φύγει από το σπίτι. Από τον Δρυμό βρέθηκε ανεξήγητα να περνάει από τα διόδια
της Ανάληψης», σχολίασε μιλώντας στην
Karfitsa ο δικηγόρος της οικογένειας
Αναστάσιος Ντούγκας. «Θεωρώ ότι κά-

ποιος τον οδήγησε έξω από το σπίτι για
χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να έχει στο
σπίτι χρήματα και να μην έχει μαζί του για
να πληρώσει τα διόδια», συμπλήρωσε.
Ο γρίφος με τα χρήματα
Τα χρήματα εκτιμάται, στη μήνυση,
ότι ενδεχομένως ήταν το κίνητρο του
δράστη ή των δραστών, δεδομένου ότι
οι γιοι του πιστεύουν ότι ο συγγενής
τους είναι νεκρός. «Από όσα έχουμε ως
τώρα εκθέσει προδήλως προκύπτει ότι
έχουν σκοτώσει τον πατέρα μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα

σημειώνεται ότι στο σπίτι βρέθηκαν 480
ευρώ στο κομοδίνο και άλλα 785 ευρώ
ανακατεμένα με άλλα αντικείμενα στο
συρτάρι του ίδιου κομοδίνου της κρεβατοκάμαρας. Από την έρευνα των παιδιών
προέκυψε ότι ο 84χρονος συνταξιούχος
οδηγός ταξί είχε κάνει ανάληψη 1.042
ευρώ όπως προκύπτει από το βιβλιάριο
καταθέσεών του.
«Εύλογα, λοιπόν, από όλα τα παραπάνω συμπεράναμε ότι κάτι προέκυψε
μέσα στη νύχτα, πιθανότατα ειδοποιήθηκε/ παρασύρθηκε από κάποιον/ κάποιους να εγκαταλείψει την οικία του το
βράδυ της 9ης Σεπτέμβρη 2020 και να
κινηθεί προς την Καβάλα. Αδιευκρίνιστο
παραμένει αν είχε στη κατοχή του κάποιο σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς
η κατάσταση που βρέθηκαν τα υπόλοιπα
χρήματα στο διαμέρισμά του μας οδηγεί
στο συλλογισμό ότι πιθανότατα είχε. Στη
συνέχεια, φαίνεται ότι γύρισε Θεσσαλονίκη χωρίς καθόλου χρήματα αφού προκύπτει ότι δεν είχε να πληρώσει τα διόδια
και εκ τότε χάνονται τα ίχνη του. Επίσης,
άγνωστο παραμένει το αν τον συνόδευσε κάποιος στο ταξίδι του στην Καβάλα,
δεδομένου ότι λόγω της ηλικίας του δεν
εμπιστευόταν τον εαυτό του να κάνει με
το αυτοκίνητο μόνος του τόσο μακρινές
διαδρομές», σημειώνεται στη μήνυση. Το
γεγονός ότι δεν είχε χρήματα να πληρώσει την επιστροφή των διοδίων το επιβεβαιώνουν λέγοντας ότι του επιβλήθηκε

και πρόστιμο γι’ αυτό.
Τα αναπάντητα ερωτήματα όμως για
την τύχη του ηλικιωμένου διαδέχονται το
ένα το άλλο. Πώς κατέληξε στην περιοχή
του ΤΙΤΑΝ, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό
του και μάλιστα να έχει βγει ένα τμήμα
του από τον δρόμο; «Ο πατέρας μας, ο
οποίος δεν έπασχε ούτε από άνοια ούτε
από τη νόσο Alzheimer ή οποιαδήποτε
άλλη σοβαρή ασθένεια , που να μπορούσε να δικαιολογήσει ίσως την πράξη του
και σε καμία περίπτωση δεν είχε λόγο να
απομακρυνθεί από το σπίτι του μέσα στη
νύχτα πόσο μάλλον να πάει προς Καβάλα και να γυρίσει ή εγκαταλείψει το αμάξι
του σε ακατοίκητη περιοχή και να εξαφανιστεί» σημειώνεται στη μήνυση.
Οι υποψίες στρέφονται σε συγκεκριμένη πλευρά, όπως αφήνεται να εννοηθεί από τα παιδιά του. «Το τελευταίο
διάστημα είχε περιορίσει σημαντικά τις
παρέες του και έχει υποπέσει στην αντίληψή μας να λαμβάνει κλήσεις, αναπάντητες πολλές φορές (τις οποίες έχοντας
περιορισμένη ευχέρεια με τη χρήση του
κινητού ζητούσε να του διαβάζουν, να
του λένε δηλαδή ποιος τον κάλεσε) ,
μετά τα μεσάνυχτα από συγκεκριμένα
άτομα, τα οποία τα κατανόμαζε ως φίλους του, χωρίς να δίνει περαιτέρω στοιχεία γι αυτούς», καταλήγουν τα παιδιά
του.

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...
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ΚΈΝΤΡΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΝΤΊΝΟΣ
ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ λέει στην επιστολή της
η ΠΟΕΜ προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξ αφορμής της απόφασης της γερμανικής BSH να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να μεταφέρει το
εργοστάσιο παραγωγής των συσκευών ΠΙΤΣΟΣ στην Τουρκία.
Η άλλοτε κραταιά ιστορική ελληνική βιομηχανία οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών ΠΙΤΣΟΣ που εξαγοράσθηκε από τη σύμπραξη των γερμανικών πολυεθνικών BOSCH και SIEMENS τερματίζει στις 31 Δεκεμβρίου την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής στον Ρέντη Αττικής αφήνοντας στο δρόμο
εκατοντάδες οικογένειες. Μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της
χώρας, με ιστορία 155 ετών κλείνει οριστικά, παρά τις περί αντιθέτου ανειλημμένες δεσμεύσεις της γερμανικής κοινοπραξίας BSH που αποτελούσαν
μέρος του συμβιβασμού ως αντάλλαγμα για το «κλείσιμο» του σκανδάλου
της Siemens στην Ελλάδα.
Στη συμφωνία αυτή, αναφέρεται ότι η Siemens θα προχωρήσει στην κατασκευή νέου εργοστασίου ΠΙΤΣΟΣ στην Ελλάδα αξίας 60 εκατ. ευρώ δημιουργώντας 700 νέες θέσεις εργασίας. Η εν λόγω επένδυση ξεκίνησε να
πραγματοποιηθεί το 2010 στην περιοχή της Ελευσίνας σε μια έκταση 150
στρεμμάτων, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γιατί ο Δήμος Ελευσίνας προέβαλε
περιβαλλοντολογικά εμπόδια, αλλά κυρίως γιατί το Ελληνικό Δημόσιο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί από τα χιλιάδες εμπόδια
που υφίστανται, εξ αιτίας της πολυνομίας και της πολιτικής ευθυνοφοβίας.
Έτσι, η εταιρία BSH βλέποντας την υφιστάμενη ολιγωρία και αφού προηγουμένως καλύπτει νομικά την αποδέσμευση της Siemens προς το Ελληνικό

Δημόσιο με την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στην BOSCH προχώρησε στην μετεγκατάσταση του εργοστασίου παραγωγής των συσκευών
ΠΙΤΣΟΣ στην Τουρκία. Η ημερομηνία αναστολής της εγχώριας παραγωγής
στις 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι απολύτως τυπική, αφού ήδη εδώ και μερικά
χρόνια όλες οι συσκευές ΠΙΤΣΟΣ κατασκευάζονται πλέον στο εργοστάσιο της
Τουρκίας.
Βλέπετε εκεί, οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη, εξαγωγές και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας παραμένουν καλύτερες από τη χώρα μας, χωρίς τα
γνωστά περιβαλλοντολογικά προβλήματα, χωρίς αναξιοκρατικά Δημοτικά
Συμβούλια και συνδικαλιστικά βαρίδια, αλλά κυρίως χωρίς το Κράτος να παρεμποδίζει και να κωλυσιεργεί.
Είναι πολύ αργά πλέον για να αλλάξει κάτι. Μια ακόμη μεγάλη Ελληνική βιομηχανία είναι παρελθόν για την Ελλάδα και εκείνο που μας πειράζει
περισσότερο, είναι γιατί αυτό συμβαίνει αυτήν την ώρα – την ώρα που έχουμε ανάγκη για δημιουργία νέων επενδύσεων, εξαγωγών και νέων θέσεων
εργασίας. Η κοινωνία ασφυκτιά με το βάρος των μνημονίων, με την υπερφορολόγηση και με τις επιπτώσεις των μέτρων της πανδημίας μαζί. Όσοι
έζησαν την πραγματική ανάπτυξη του τόπου, στις δεκαετίες του 60, του 70
και μετά, πραγματικά δεν πιστεύουν στα μάτια τους, με αυτό που συμβαίνει
τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα. «Είναι ένα κακό όνειρο» λένε. «Με
τα μνημόνια και την ύφεση, χάθηκαν οι κόποι πέντε δεκαετιών» και ότι «Θα
περάσουν τουλάχιστον άλλα τόσα χρόνια, για να ξαναγυρίσουν προς το καλύτερο τα πράγματα»…
17.10.2020
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Το στοίχημα που ... χάθηκε για τη σύλληψη του Γουίλι Σαμαβάρι

Ο Φαντομάς που ξεγλιστράει
σαν το χέλι
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΎΡΗΣ

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου έκλεισε και τη
δικαστική την αυλαία του κυκλώματος
τοκογλύφων και εκβιαστών, που είχε
εξιχνιαστεί από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2011. Καταδικασμένος επικεφαλής της συμμορίας, ένας
42χρονος Ελληνοσύρος, ο Γκούλσεν
(Γουίλι) Σαμάβαρι. Ο Γουίλι, όπως είναι
περισσότερο γνωστός στη Θεσσαλονίκη,
κατάφερε να παίζει στα δάχτυλα τις αρχές. Έφυγε σαν… κύριος από το εδώλιο
του κατηγορούμενου, όταν δικαζόταν το
2012, εκμεταλλευόμενος την ολοκλήρωση του 18μηνου κράτησής του, στο
δικαστικό φιάσκο της εποχής. Και παραμένει μέχρι σήμερα «φαντομάς», παρ’ ότι
επί έναν χρόνο ήταν κρατούμενος των
σερβικών αρχών, περιμένοντας να εκδοθεί στην Ελλάδα. Για μία ακόμη φορά
κατάφερε να ξεγλιστρήσει.
Το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης
επανεξέτασε, με τυπικούς όρους όπως
και η διαδικασία που έγινε, την υπόθεση
του Γουίλι Σαμάβαρι. Μετά την αναίρεση
που έγινε δεκτή από τον Άρειο Πάγο ακολούθησε νέα επιμέτρηση των ποινών και
από 36 χρόνια κάθειρξη μειώθηκε, με
κάποιες παραγραφές και λόγω αλλαγής
του νόμου, σε 23 χρόνια κάθειρξη. Εκτιτέα είναι τα 20 χρόνια, πάλι με το νέο κώδικα. Το δικαστήριο ασχολήθηκε και με
τις ποινές ακόμη τριών καταδικασμένων
που προσαρμόστηκαν στα δεδομένα του
νέου κώδικα και του χρόνου παραγραφής.
Ο 42χρονος ενημερώθηκε για τα όσα
συνέβησαν στην αίθουσα του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων από το…
εξωτερικό. Αυτό απαντήθηκε στο δικαστήριο όταν ρωτήθηκε πού βρίσκεται.
Άλλωστε τα γεγονότα της πρώτης δίκης,
του Οκτωβρίου 2012, εξακολουθούν να
σκιάζουν τους διαδρόμους του Εφετείου
Θεσσαλονίκης. Όταν οι δικαστές έβλεπαν ότι σε μία τόσο σοβαρή υπόθεση
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δεν είχαν κληθεί οι βασικοί μάρτυρες.
Όταν άφηναν τον χρόνο να περνάει ενώ
πλησίαζε η ώρα της αποφυλάκισης. Και
μετά από την απελευθέρωση του τότε
κατηγορούμενου, ήταν οι συνεχείς συλλήψεις του για παραβίαση των όρων του
δικαστηρίου, μέχρι να έρθει η ώρα της
εξαφάνισής του. Ήταν το στοίχημα που
είχε χαθεί, όπως χαρακτηριστικά έλεγε
ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., που
τώρα έχει αποστρατευτεί.
Οι ελληνικές αρχές πάντως έχουν
σχετική γνώση για τις χώρες του εξωτερικού στις οποίες ο 42χρονος φαίνεται ότι
κινείται. Τον περσινό Μάρτιο είχε συλληφθεί με το διεθνές ένταλμα που εκκρεμεί
σε βάρος του από τις σερβικές αρχές. Κατάφερε επί ένα χρόνο, το ανώτερο όριο
που μπορούν οι σερβικές αρχές να τον
κρατήσουν για τέτοιες διαδικασίες, να
καθυστερήσει την έκδοση από τη Σερβία.

Και έτσι, τον περασμένο Μάρτιο αφέθηκε ελεύθερος. Μεσολάβησε και η υγειονομική κρίση και του κορωνοϊού και ο
Γούιλι Σαμάβαρη χάθηκε. Πληροφορίες
που τον θέλουν να κινείται και σε άλλες
γειτονικές χώρες ελέγχονται, όμως δεν
έχουν επιβεβαιωθεί. Οι ελληνικές αρχές
περιμένουν άλλη μία σύλληψή του. Αν
και πάλι δεν ξεγλιστρήσει.
Τα δανεικά του Ηρακλή
Ο Ελληνοσύρος είχε συλληφθεί τον
Απρίλιο του 2011 σε μία επιχείρηση
της ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκε
ύστερα από πολύμηνες παρακολουθήσεις τηλεφώνων κατηγορουμένων και
ακολούθησαν συλλήψεις. Αντικείμενο
ήταν οι τοκογλυφίες και εκβιάσεις. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο για περιπτώσεις τοκογλυφίας, ενώ και κατά τη

διάρκεια της δίκης μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως δανείστηκαν με μηνιαίο τόκο 8
έως 10%. Η λεία του είχε προσδιοριστεί
από την αστυνομία σε 2,5 εκατομμύρια
ευρώ. Μεταξύ των δανειζόμενων, χωρίς
να επιβεβαιωθεί εάν έγινε με τοκογλυφικούς τόκους, ήταν μέχρι και η ΠΑΕ Ηρακλής, την οποία υποστηρίζει ότι διευκόλυνε για να πάρει την άδεια συμμετοχής
στο πρωτάθλημα, καθώς ο ίδιος διετέλεσε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της. Τότε η συμμετοχή του είχε προκαλέσει θόρυβο μέχρι και στις τάξεις των
οργανωμένων.
Λόγω της σειράς παραλείψεων των
δικαστικών αρχών μέχρι τη λήξη του
ορίου κράτησής του, των 18 μηνών, δεν
είχε ολοκληρωθεί η δίκη του, με συνέπεια να αφεθεί ελεύθερος. Τα δείγματα
εξαφάνισής του, έγιναν αμέσως αντιληπτά, καθώς μετά την αποφυλάκισή του η
αστυνομία τον συνέλαβε τέσσερις φορές,
σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για παραβίαση των περιοριστικών όρων που αποφάσισε το δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλίσει την παρουσία του στη δίκη της
τοκογλυφίας. Παρ’ ότι παραπέμφθηκε
στο αυτόφωρο και οι τέσσερις δίκες αναβλήθηκαν, μέχρι που ο 42χρονος έπαψε
να εμφανίζεται στο Κακουργιοδικείο και
είναι ενδεικτικό ότι από την ασφάλεια
διαβιβάζονταν καθημερινά δικογραφίες
για παραβίαση των όρων.
Το δικαστήριο τον καταδίκασε για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
πράξεις, τοκογλυφία, αρπαγή, παράνομη
κατακράτηση, οπλοφορία, ηθική αυτουργία σε παράνομη βία και άλλα αδικήματα σε κάθειρξη 36 χρόνων και 9 μηνών και χρηματική ποινή 170.000 ευρώ.
Το δικαστήριο επίσης καταδίκασε ακόμη
οκτώ κατηγορούμενους για την υπόθεση
σε ποινές από 10 μήνες φυλάκισης, έως
και 7,5 χρόνια κάθειρξης.

HEALTH&LIFE

Κάθε εβδομάδα
ένας πολύτιμος οδηγός
για την υγεία και την ευεξία

Καμπανάκι
από τα δημόσια
νοσοκομεία ενόψει
των εποχικών
ιώσεων

Συνεντεύξεις:
Όλια Βασιλάκη,
Θεοδόσιος Κουκουμπής
Αρθρογραφία:
Νάνσυ Νενέρογλου,
Διαμαντής Γκολιδάκης,
Βασίλειος Μπίκος,
Λεωνίδας Ντόβας

Το ρομπότ ROSA
στις υπηρεσίες της
Αθροπλαστικής Γόνατος.
ΤΗΣ ΔΈΣΠΟΙΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΎ

Η οστεοαρθρίτιδα «γονατίζει» πολλούς ανθρώπους
προκαλώντας τους σοβαρά προβλήματα κίνησης.
Με τις συμβατικές μεθόδους Αρθροπλαστικής τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα επιθυμητά για τους ασθενείς.
Η έρευνα έδωσε στην χειρουργική ορθοπεδική επιστήμη
μια σύγχρονη μέθοδο αποκατάστασης με ρομποτικό σύστημα.
Το ρομπότ ROSA δημιουργήθηκε γιαυτό το σκοπό με
τα πρώτα αποτελέσματα παγκοσμίως να είναι πολύ θετικά.
Ο ορθοπεδικός χειρουργός Θεοδόσιος Κουκουμπής,
έχοντας ήδη εμπειρία στην φιλοσοφία της χρήσης ρομπότ
στην χειρουργική από τα χρόνια εργασίας του σε κλινικές

της Αμερικής, εκπαιδεύτηκε σε αυτή τη μέθοδο και έχει
αρχίσει να την εφαρμόζει σε ασθενείς στη Θεσσαλονίκη με
εξαιρετικά καλά αποτελέσματα.
Έχουν ήδη υποβληθεί σε Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος με την βοήθεια του ρομπότ ROSA δύο γυναίκες 70 και
85 ετών με άμεσα πολύ καλά αποτελέσματα.
Ο κος Κουκουμπής μας παρουσιάζει την νέα αυτή μέθοδο τονίζοντας ότι «η χρήση του ρομποτικού συστήματος
επιτυγχάνει εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στην τοποθέτηση
της πρόθεσης, και αυτή με την σειρά της οδηγεί άμεσα και
μακροχρόνια σε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα».

Συνέχεια στη σελ. 18

ROSA: Ο ορθοπεδικός χειρουργός Θεοδόσιος Κουκουμπής
παρουσιάζει την επαναστική μέθοδο ρομποτικής αποκατάστασης
Τί είναι το νέο ρομποτικό σύστημα
ROSA και τι δυνατότητες προσφέρει
στον ορθοπεδικό χειρουργό; Το νέο ρομποτικό σύστημα ROSA αποτελεί το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο ρομποτικό
σύστημα που βοηθά τον χειρουργό ώστε
να εκτελεί με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια την Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος.
Η επαναστατική του σχεδίαση επιτρέπει τον υπολογισμό της εξατομικευμένης
ανατομικής (οστικής) κατασκευής του
κάτω άκρου σε συνδυασμό με την τάση
των μαλακών μορίων, στοιχείο που αποτελούσε μέχρι τώρα το αδύνατο σημείο
όλων των άλλων συστημάτων.
Πως βοηθά το ρομπότ στην Ολική
Αρθροπλαστική του Γόνατος; To ρομπότ
RO.S.A. (Robotized Surgery Assistant)
έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τον χειρουργό με δύο διαδοχικούς τρόπους.
Αρχικά, αφού γίνει καταγραφή των
στοιχείων του κάτω άκρου (Ισχίου, Γόνατος και Ποδοκνημικής) γίνεται αξιολόγηση της τάσης των μαλακών μορίων.
Ο χειρουργός εκτιμά την παρασκευή του
γόνατος που πρέπει να κάνει και αφού
βάλει τα στοιχεία αυτά στον υπολογιστή
του ρομπότ, βλέπει το αποτέλεσμα της
σχεδίασής του στην οθόνη, βλέπει δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης
χωρίς αυτή να έχει γίνει! Εάν είναι ικανοποιημένος, προχωρά στην συνέχεια της
επέμβασης, διαφορετικά κάνει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται (διόρθωση
γωνιών, αφαίρεση πάχους οστών κτλ)
ώστε να έχει το επιθυμιτό αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια μετακινείται αυτόματα
ένας βραχίονας του ρομπότ που επικάθεται πάνω στο γόνατο στις προκαθορισμένες γωνίες. Ο βραχίονας αυτός επιβάλλει
στον χειρουργό ώστε η παρασκευή του
γόνατος να γίνει ακριβώς εκεί που είχε
σχεδιάσει χωρίς καμία απόκλιση και με
ακρίβεια χιλιοστού ή μίας μοίρας, που
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από το
ελεύθερο χέρι του χειρουργού!
Τι πρακτικό αποτέλεσμα έχει στον
ασθενή; Όσο μεγαλύτερη ακρίβεια
υπάρχει στην τοποθέτηση της πρόθεσης,
τόσο πιό φυσιολογική την αισθάνεται ο
ασθενής. Επομένως μπορεί άμεσα μετεγχειρητικά να κινεί το γόνατό του και
να βαδίζει κατά το δυνατόν ανώδυνα και
χωρίς περιορισμό. Αυτό επιπλέον έχει
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σαν αποτέλεσμα περιορισμένη παραμονή στην κλινική!
Επιπρόσθετα, όταν η τοποθέτηση της
πρόθεσης γίνει στην φυσιολογική θέση,
η μεταφορά των φορτίων και των δυνάμεων που αναπτύσσονται είναι περισσότερο ομαλές, οπότε και η επιβίωση της
πρόθεσης μακροχρόνια να είναι μεγαλύτερη.
Μπορεί οποιοσδήποτε ορθοπεδικός
να χρησιμοποιήσει το ρομποτικό μηχάνημα Rosa; Οπωσδήποτε όχι. Πρώτα από
όλα είναι ένα πολύπλοκο μηχάνημα και
χρειάζεται μεγάλη χειρουργική εμπειρία
ώστε να μπορεί ο χειρουργός να προσαρμόζει την χειρουργική του εμπειρία στα
δεδομένα που του δίνει το ρομπότ και το
αντίστροφο.
Επιπλέον, πρέπει να έχει την πιστοποίηση για να έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, η οποία δίνεται μετά από εκπαίδευση σε ειδικό εργαστήριο της Κολωνία
στη Γερμανία.
- Επιγραμματικά ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ρομπότ;
• Απόλυτα Εξατομικευμένος Προεγχειρητικός Σχεδιασμός

• Εκτίμηση Διεγχειρητικά της Συνδεσμικής Σταθερότητας
• Εξαιρετική Ακρίβεια Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων
• Μικρότερες Χειρουργικές Τομές
• Μικρότερη Απώλεια Αίματος
• Ταχύτερη και Ανώδυνη Κινητοποίηση
• Μειωμένες Επιπλοκές
• Αυξημένη Επιβίωση της Πρόθεσης

Ο Θεοδόσιος Κουκουμπής, MD, PhD
είναι Ορθοπεδικός Χειρουργός,
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μετεκπαιδεύθηκε επί 3ετία στην
Αμερική στην Χειρουργική Γόνατος
και Ισχίου. Είναι πιστοποιημένος και
εξειδικευμένος στην Ρομποτική Ορθοπεδική Χειρουργική. Διετέλεσε
επί 2ετία πρόεδρος του Τμήματος
Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ (Ελληνική Ορθοπεδική Εταιρεία). Έχει
βραβευθεί με Παγκόσμιο βραβείο
στο Amsterdam στην σχεδίαση των
Ολικών Αρθροπλαστικών.

Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα
στη χρήση του; To αυξημένο κόστος και
ο παρατεταμένος χρόνος του χειρουργείου.

Αλεξάνδρου Σβώλου 29, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310-220628
www.orthopedikos-koukoumpis.gr

Τι είναι και πως επιτυγχάνεται η ταχεία κινητοποίηση (fast track); Η ταχεία κινητοποίηση των ασθενών αμέσως
μετά την Ολική Αρθροπλαστική επιτυγχάνεται από την ταυτόχρονη παρέμβαση
πολλών μεθόδων, μία από τις οποίες
αποτελεί και η ακρίβεια της τοποθέτησης
της πρόθεσης που εξασφαλίζεται από το
ρομπότ ROSA. Απαιτούνται επίσης και
συγκεκριμένα πρωτόκολλα προετοιμασίας και φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης όπως και φαρμακευτικά αναισθησιολογικά πρωτόκολλα αναλγησίας

και ελαχιστοποίησης απώλειας αίματος.
Τέλος, πρωταρχική σημασία έχει και η
χειρουργική προσπέλαση (η τομή δηλαδή που γίνεται) και αυτό επιτυγχάνεται
με την “subvastus” προσπέλαση, δηλαδή κάτω από τον μυ. Η τελευταία είναι η
μόνη πραγματικά ελάσσονος επεμβατικότητας (MIS) καθ’ ότι είναι η μόνη που
δεν τραυματίζει τον μυ ή τον τένοντα του
τετρακεφάλου (όπως γίνεται συνήθως),
αλλά τον παρακάμπτει και μετά το πέρας
της επέμβασης επανέρχεται σην θέση
του ακέραιος.

Ο προσανατολισμός στην πρόληψη είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη

Υγεία για όλους
Ιστορικά η υγεία αποτελούσε ανέκαθεν το ύψιστο
αγαθό. Μόνο που πολλοί λίγοι το απολάμβαναν στην
ολότητα του. Στην Αρχαία Ελλάδα αποτυπώθηκε εμφατικά με το πασίγνωστο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιή»,
μόνο που 2500 χρόνια πριν, η ιατρική στηριζόταν κυρίως στην πρόληψη, στην άθληση και στην ισορροπημένη διατροφή. Ο θεμέλιος λίθος της σύγχρονης ιατρικής
τοποθετήθηκε τότε, όμως έπρεπε να περάσουν χιλιάδες
χρόνια ώστε να να γίνουν οι σύγχρονες μεγάλες ανακαλύψεις των εμβολίων, των αντιβιοτικών, των ιατρικών
μηχανημάτων όπως πχ ο ηλεκτροκαρδιογράφος ή το
απλούστερο πιεσόμετρο και κυρίως έπρεπε να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης για το σύνολο
των ανθρώπων
..χμ…για το σύνολο είπαμε; Μάλλον όχι. Οι τεράστιες
κοινωνικές ανισότητες του Μεσαίωνα αλλά και της μετέπειτα εποχής , κατέστησαν το αγαθό της καλής υγείας
ως προνόμιο των λίγων και ισχυρών, κυρίως οικονομικά.
Αυτό οδήγησε τελικά και μετά από κοινωνικούς αγώνες,
στην ανάγκη να δημιουργηθούν βελτιωμένες δομές δημόσιας υγείας και τελικά, να φθάσουμε στην σημερινή
εποχή, όπου όλοι οι πολίτες δικαιούνται ίση και πλήρη
ιατρική αντιμετώπιση.
Είναι όμως τα πράγματα πλέον ρόδινα; Προφανώς και
όχι. Όσοι έχουμε υπηρετήσει στις δημόσιες δομές υγείας
αλλά και από το μετερίζι της ιδιωτικής υγείας, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις μεγάλες παθογένειες του συστήματος.
Στην Ελλάδα το Ε.Σ.Υ όπως δημιουργήθηκε στις
αρχές τις δεκαετίας του 80, έχει ιστορικά φθάσει σε μια
οροφή παροχής υπηρεσιών, πιεζόμενο αφόρητα από της
δημοσιονομική πραγματικότητα, εσφαλμένες επιλογές
του παρελθόντος αλλά και την αύξηση της προσέλευσης
ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Η κυβέρνηση της Ν.Δ και του Υπουργείο Υγείας έχουν δώσει
πρώτα δείγματα γραφής, κατανοώντας το πρόβλημα και
υποστηρίζοντας μια δέσμη μέτρων που θα εφαρμόσουν
το επόμενο διάστημα, ώστε να βελτιωθούν κατακόρυφα
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Βαρύτητα αναμένεται
να δοθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία
οφείλει να αποτελέσει την προμετωπίδα αυτής της προσπάθειας.
Χρειάζεται να έχει χαρακτηριστικά που θα καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Σε αυτή την κατάσταση βοηθάει η πληθώρα ειδικών ιατρών στην χώρα μας, που
αποτελούν πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό, τον οποίο
συχνά δυστυχώς «εξάγουμε» στις υπόλοιπες χώρες της
Ευρώπης .
Απαιτείται να διαθέτει υλικοτεχνική αυτοτέλεια και
επάρκεια υποδομών και μέσων. Ασθενοφόρα σύγχρονα
και σε απαιτούμενο αριθμό ώστε να καλύπτονται οι ανά-

γκες, υποδομές υποδοχής εξοπλισμένες και στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό. Οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο
ακόμη αποδοτικότερα, αν τους δοθούν τα απαιτούμενα
μέσα. Είναι απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις προσωπικού εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο: Στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας αλλά και στις «νευραλγικές»
μονάδες των αστικών κέντρων.
Θα ήταν ωφέλιμο να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η
συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες όπως π χ. διάσωσης, αιμοδοσίας κλπ. Έτσι αφενός καλύπτονται κάποιες
πάγιες ανάγκες με τις αξίες του εθελοντισμού και αφετέρου ενισχύεται η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Επίσης, η ενημέρωση σε θέματα υγείας και αθλητισμού
των παιδιών στα σχολεία.
Ο προσανατολισμός στην πρόληψη είναι κοινωνική
και εθνική ανάγκη. Είναι χρέος μας να μετατρέψουμε το
σύστημα καταπολέμησης ασθένειας σε σύστημα προαγωγής της καλής υγείας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Γκολιδάκης Διαμαντής
Καρδιολόγος, PhD
Πολιτευτής Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΔ
Διεύθυνση: Ι.Πασσαλίδη 65, Καλαμαριά
Τηλέφωνο: 2310 480555
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Χειμώνας και κορονοϊός θα τεστάρουν τις αντοχές των δημόσιων νοσοκομείων

Νοσοκομεία αναφοράς: Θα αντέξουν
το αυξημένο «κύμα» περιστατικών;
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΊΤΗΣ

Τις αντοχές που ήδη βρίσκονται σε
οριακό σημείο ετοιμάζονται να τεστάρουν τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, καθώς ο χειμώνας είναι προ
των πυλών και μαζί του έρχονται όλες οι
λοιμώξεις που κάθε χρόνο τον συνοδεύουν. Φέτος, η κατάσταση είναι ακόμη πιο
δύσκολη λόγω της υγειονομικής κρίσης
του κορονοϊού. Ειδικά στα τέσσερα νοσοκομεία αναφοράς για κορονοϊό που
έχουν οριστεί στη πόλη (Γ.Ν ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και
Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) η πίεση που θα δεχτούν θα είναι πολύ μεγάλη, καθώς κάθε
φθινόπωρο και χειμώνα τα εμπύρετα περιστατικά αυτά με δέκατα αυξάνονται και
καθώς πυρετός και δέκατα είναι ενδείξεις για πιθανό θετικό κρούσμα στον ιο
SARS-CoV-2, η διαχείριση τους θα πρέπει
να είναι προσεκτική, ενώ θα πρέπει να διεξάγονται και τα απαραίτητα τεστ που θα
επιβεβαιώνουν ή όχι εάν κάποιος ασθενείς είναι μολυσμένος από κορονοϊό. Όλα
τα παραπάνω χρειάζονται ειδικά μηχανήματα, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, χώρους εργαστηρίων και βάρδιες σε αυτά
ικανά να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες
ανάγκες που δεδομένα θα υπάρχουν και
πάνω από όλα προσωπικό εξειδικευμένο
που θα στηρίξει την προσπάθεια που θα
γίνει στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται,
από πλευράς κρουσμάτων κορωνοϊού
όπως περιγράφουν όλοι οι ειδικοί συν
την εποχική γρίπη και τις υπόλοιπες λοιμώξεις ειδικά του αναπνευστικού. Κοινή
συνισταμένη σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως κατά το
πρώτο κύμα της πανδημίας είχε μειωθεί
κατά 40% ο όγκος περιστατικών στις
γενικές εφημερίες, καθώς ο κόσμος τα
απέφευγε με τον φόβο ότι μπορεί στους
χώρους τους να κολλήσει κορονοϊό. Η
κατάσταση από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για τον βαθμό ετοιμότητας ώστε να
υποδεχτούν τον αυξημένο χειμωνιάτικο
όγκο επισκεπτών διαφέρει, στην πλει20 17.10.2020

ονότητα τους όμως υπάρχει η ανησυχία
πως χωρίς ουσιαστική ενίσχυση και εάν
τα κρούσματα έχουν αυξητική πορεία,
δύσκολα θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν.
Γ.Ν ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Το «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» είναι ένα από τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία στα Βαλκάνια.
Στις εφημερίες προ κορονοϊού εξυπηρετούσε 1.200 με 1.500 περιστατικά, ενώ
αυτή την περίοδο δέχεται περίπου 800
άτομα, με αυξητική όμως πορεία. Οι ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 35%,
ενώ μόνο στη νοσηλευτική υπηρεσία

υπάρχουν 300 κενά. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 35 κλίνες για περιστατικά Covid
με δυνατότητα να φτάσουν τις 50. Όσον
αφορά κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ειδικά για Covid δεν υπάρχουν. Λειτουργούν 10 κλίνες ΜΕΘ και με δωρεά
του ιδρύματος Νιάρχου θα γίνουν 30 στο
σύνολο συν 8 κλίνες Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας. Για την στελέχωση μόνο
αυτών των 30 κλινών ΜΕΘ χρειάζονται
120 άτομα προσωπικό εξειδικευμένο.
Το εργαστήριο που διεξάγει τεστ για κορωνοϊό στο Ιπποκράτειο, λειτουργεί με
μια μόνο βάρδια λόγω έλλειψης προσωπικού. Όπως δήλωσε στην karfitsa ο
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων

Ιπποκρατείου Χρήστος Τζελέπης, όσον
αφορά την υπάρχουσα κατάσταση στο
νοσοκομείο, «το Ιπποκράτειο δεχόταν
πίεση προ κορονοϊού και δέχεται πιέσεις
ειδικά στις εφημερίες. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού το οποίο είναι
κουρασμένο, εξαντλημένο, αυξάνοντας
επικίνδυνα τις πιθανότητες ενός λάθους
που μπορεί να έχει άσχημο αντίκτυπο σε
κάποιον ασθενή. Παρά το γεγονός ότι
ήρθε επικουρικό προσωπικό, χρειάζεται
εκπαίδευση, άρα δεν μπορούν άμεσα να
καλύψουν τα κενά.
Στο ερώτημα εάν το νοσοκομείο θα
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του χειμώνα ο κ. Τζελέπης,

reportage

τόνισε «τώρα που είναι καλή η κατάσταση από πλευράς κορωνοϊού τα πράγματα
είναι οριακά ήδη. Αν δοκιμαστεί το σύστημα δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει»
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
επίσης ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης, το οποίο προ κορονοϊού σε γενικές εφημερίες μπορούσε να
δεχτεί περισσότερα από χίλια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα έχουν πέσει από τον φόβο του κόσμου καθώς είναι
νοσοκομείο αναφοράς και αυτή την περίοδο εξυπηρετεί 700 με 800 άτομα. Και
στην περίπτωση του «Παπαγεωργίου»
υπάρχει αυξητική τάση στα περιστατικά
που δέχεται. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τα εργαστήρια που επεξεργάζονται
τεστ Covid λειτουργούν με δυο οκτάωρες βάρδιες καθημερινά και διαχειρίζονται στις εφημερίες 350 με 400 τεστ, ενώ
τις καθημερινές ο αριθμός τους φτάνει τα
200. Υπάρχει μόνο ένα μηχάνημα PSR με
2 βιολόγους και τρεις παρασκευαστές.
Το Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει 330
κενές οργανικές θέσεις, εκ των οποίων
οι 230 καλύπτονται με προσωπικό που
υπηρετεί με ελαστικές μορφές εργασίας.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου
Εργαζομένων του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Παναγιώτη Τουχτίδη για τις
παρούσες συνθήκες «αυτή τη στιγμή η
κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Δεν υπάρχει μεγάλη πληρότητα ούτε στη κλινική
για περιστατικά κορονοϊού, ούτε στη
ΜΕΘ». Ο κ. Τουχτίδης εκφράζει όμως
στην karfitsa ιδιαίτερη ανησυχία για τις
αντοχές του συστήματος όσο χειμωνιάζει. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
«μπαίνοντας πιο βαθιά στο χειμώνα θα
υπάρχουν περισσότερες αιτίες αναπνευστικών λοιμώξεων οι οποίες θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως ύποπτες για

Covid αρχικά, μέχρι να γίνει το τεστ. Την
πίεση όμως που θα δεχτεί το σύστημα
όσον αφορά τα τεστ, δεν ξέρω εάν τα εργαστήρια μπορούν να την αντέξουν, δεδομένου ότι έχουν κάποια όρια λειτουργίας και σαν χρόνο και σαν δυνατότητες
των μηχανημάτων. Επίσης, η αυξημένη
ζήτηση για τεστ πέρα από τη διαθεσιμότητα δημιουργεί και φόβους ότι το προσωπικό θα εξαντληθεί καθώς τα άτομα
είναι λίγα». Ο κύριος Τουχτίδης φοβάται
για ένα «ντόμινο» καθυστερήσεων στη
διαχείριση περιστατικών, το οποίο θα δημιουργήσει αυτόματα την ανάγκη χρήσης
μέσων ατομικής προστασίας και άρα ελλείψεις στα μέσα αυτά. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει «όλο αυτό είναι αλυσίδα καθυστερήσεων και επιβάρυνσης
του συστήματος που μπορεί να οδηγήσει
σε κατάρρευση».
Γ.Ν ΑΧΕΠΑ
Λίγο διαφορετική προς το καλύτερο
είναι η κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ καθώς το
νοσοκομείο διαθέτει τρία μηχανήματα
διεξαγωγής τεστ για τον κορωνοϊό, με
δυνατότητα διεκπεραίωσης άνω των
400 ημερησίως. Στις γενικές εφημερίες τα εργαστήρια λειτουργούν όλο το
24ωρο και τις υπόλοιπες καθημερινές με
δυο οκτάωρες βάρδιες. Ωστόσο και στο

συγκεκριμένο νοσοκομειακό ίδρυμα και
ενώ τα πράγματα από πλευράς υλικών,
μηχανημάτων και υποδομών βρίσκονται
σε πολύ καλό επίπεδο, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού είναι αυτή που προβληματίζει. Αυτή τη στιγμή στη νοσηλευτική
υπηρεσία οι ελλείψεις είναι περίπου στο
35%, στην τεχνική πάνω από 70%, στο
παραϊατρικό προσωπικό 30%, στις διοικητικές υπηρεσίες άνω του 50% και στην
ιατρική υπηρεσία 40%. Ο πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων ΑΧΕΠΑ Χαράλαμπος Κοροξενός κρούει το κώδωνα
του κινδύνου ανησυχώντας για τις περιπτώσεις ατυχήματος που όπως λέει
«πάντα υπάρχουν λόγω κούρασης στους
εργαζόμενους. Μάλιστα χαρακτηρίζει
απάνθρωπα τα ωράρια χωρίς ρεπό για
εβδομάδες που είναι αναγκασμένοι να
εργαστούν.
Ο κύριος Κοροξενός σχολιάζοντας
στην karfitsa τον επερχόμενο αυξημένο όγκο περιστατικών που πρόκειται
να προστρέξει στο νοσοκομείο δήλωσε
«έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι το πρώτο
κύμα πανδημίας και τώρα καλούνται για
το δεύτερο. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα».
Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στην αντίθετη κατεύθυνση η κατά-

σταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», με 1.600 άτομα προσωπικό,από
αυτά τα 300 δεν είναι μόνιμο και με 400
κενές οργανικές θέσεις. Το νοσοκομείο
καλείτε να καλύψει τις ανάγκες 800 με
1.000 ατόμων στις εφημερίες του. Σε
αυτό λειτουργεί κλινική Covid με 35 κλίνες αυτή τη στιγμή, με δυνατότητα να αυξηθούν. Επίσης, υπάρχει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για βαριά περιστατικά
κορωνοϊού με 18 κλίνες. Το εργαστήριο
που επεξεργάζεται και πραγματοποιεί τα
τεστ λειτουργεί σε δυο βάρδιες και έχει
παραχωρηθεί σε ιδιώτη επιχειρηματία, ο
οποίος το έχει εξοπλίσει με τα κατάλληλα μηχανήματα. Οι δυνατότητες του είναι
για διεξαγωγή 400 τεστ ημερησίως και
πραγματοποιούνται 170 με 200. Ωστόσο,
ο χώρος και οι συνθήκες που λειτουργεί
το εργαστήριο χαρακτηρίζονται από την
πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων
Ελένη Σιώτου απαράδεκτες και όπως
γνωστοποίησε στην karfitsa το Σωματείο
έχει καλέσει την υγειονομική υπηρεσία
για έλεγχο. Στην ερώτηση εάν το νοσοκομείο «Παπανικολάου» θα μπορέσει να
ανταπεξέλθει στην αύξηση επισκεπτών
που αναμένεται το χειμώνα, η απάντηση
της κυρίας Σιώτου ήταν ξεκάθαρη και
λακωνική «όχι», για να προσθέσει πως
δεν έχει γίνει απολύτως καμία προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα για τις αυξημένες ανάγκες που πρόκειται να εμφανιστούν.
Κοινή έκκληση των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία προς την κυβέρνηση είναι να σταματήσουν οι λεκτικές ευχαριστίες και να δουν εμπράκτως
την εκτίμηση προς το πρόσωπο τους, η
ένταξη τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να
δοθούνε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα
του ΕΣΥ.
17.10.2020
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opinion
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Eίναι άραγε ότι πιο πολύτιμο έχουμε;
ΤΟΥ ΛΕΩΝΊΔΑ
ΝΤΌΒΑ*

Διανύουμε τον Μήνα Οκτώβριο που είναι
μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου, την
χειρότερη οικονομική χρονιά για τα δημόσια
νοσοκομεία, τις μεγάλες περικοπές εδώ και
δέκα συνεχόμενα έτη στον κλάδο της δημόσιας Υγείας με τα μνημόνια και πολλά άλλα
αρνητικά δεδομένα.
Και όμως ο Έλληνας ακόμα αντιστέκεται!
Ακόμα αδυνατεί να κοιταχτεί στον καθρέπτη
και να αναλάβει την ευθύνη για την ίδια του
την ζωή. Ακόμα περιμένει από το κράτος να αναλάβει δράση για το τι μπορεί
να συμβεί στον ίδιο. Αυτό αποδεικνύεται με πολλές έρευνες και ειδικά μία
της καθημερινής όπου το 41% των
Ελλήνων πληρώνει από την τσέπη του
τις δαπάνες Υγείας.
Ενδεικτικά τα νοικοκυριά στην
Ελλάδα άρχισαν μέσα στην κρίση και
συγκεκριμένα από το 2012 και έπειτα να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα
για την υγειονομική τους περίθαλψη.
Μάλιστα, το 2018 το 8,4% των συνολικών τους δαπανών κατευθύνθηκε
για την υγειονομική τους περίθαλψη
όταν το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν
μεταξύ του 6,8% και 7,1% το 2014 και
το 2015.
Μερικά παραδείγματα είναι : Μία
επέμβαση σκωληκοειδίτιδας ή ρινικού διαφράγματος ή μία νοσηλεία από
ασθένειες όπως η λοιμώδης μονοπυρήνωση, ακόμα και ένα ορθοπεδικό
πρόβλημα, όπως ένα σπασμένο χέρι
είναι περιστατικά που μπορεί τελικά
να απασχολήσουν νέους ανθρώπους.
Για τέτοια απλά ζητήματα, οι περισσότεροι Έλληνες προτιμούν φυσικά το
περιβάλλον ενός ιδιωτικού νοσοκομείου. Όμως, καθώς οι περισσότεροι
Έλληνες δεν έχουν προνοήσει από
νωρίς για ιδιωτική ασφάλιση υγείας,
κάθε χρόνο πληρώνουν από την τσέπη
τους στον γιατρό, το νοσοκομείο και
για φαρμακευτική αγωγή περίπου 4,3
δισεκατομμύρια ευρώ! (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2016)
Πολλοί θα πουν και γιατί να πληρώνω ένα ιδιωτικό πρόγραμμα Υγείας αφού είμαι ήδη ασφαλισμένος. Θα
σας αναφέρω μερικούς λόγους γιατί
πρέπει να δράσσουμε προληπτικά και
να έχουμε όλοι μας ένα ιδιωτικό πρόγραμμα Υγείας ανάλογα με την οικονομική μας δυνατότητα.

Η υγεία είναι
κατά την ταπεινή
μας άποψη το
πολυτιμότερο
αγαθό του
ανθρώπου.
Οφείλουμε
να την
προστατεύουμε
και να δρούμε
με βάση την
πρόληψη και όχι
την θεραπεία.
Όταν όμως η
θεραπεία είναι
αναπόφευκτη,
ένα ιδιωτικό
πρόγραμμα
νοσηλείας, θα
βοηθήσει να
νοσηλευτούμε
άμεσα και
αξιοπρεπώς
σε ιδιωτικό
ή κρατικό
νοσοκομείο.
22 17.10.2020

Το βασικότερο είναι ότι Θέλω να έχω τον
καλύτερο γιατρό, στο καλύτερο και ιδανικότερο περιβάλλον (δωμάτιο μονόκλινο και
κλινική) παγκοσμίως όπου επιθυμήσω να
νοσηλευτώ λόγω εξειδικευμένου θέματος
υγείας που μπορεί να έχω.
Θέλω να μπορώ να επιλέξω εξειδικευμένους τρόπους να γίνω καλά όπως για παράδειγμα αναίμακτες επεμβάσεις με τη χρήση
της νέας τεχνολογίας όπως η Ρομποτική.
Επιπλέον όταν εμφανιστεί ένα θέμα το οποίο
είναι εκ γενετής φυσικά και θα μου το καλύψει η ασφαλιστική μου. Ταυτόχρονα δεν
θα χρειάζεται να αγχώνομαι για αναμονές,
που θα πάω και ποιον θα παρακαλέσω για
το αυτονόητο. Είναι ασύλληπτο το αίσθημα
να είσαι κυρίαρχος ψυχολογικά όταν συζητάς για το θέμα υγείας σου και γνωρίζουν
όλοι οι εμπλεκόμενοι (γιατροί και κλινικές)
ότι θα αποζημιωθούν πλήρως. Όλοι θα είναι
ικανοποιημένοι προτού γίνει καν η επέμβαση. Τεράστιο πλεονέκτημα.
Επίσης μπορώ να επιλέξω αν θα έχω διαγνωστικές εξετάσεις με 100% κάλυψη, αν
θα έχω επείγοντα περιστατικά, αν θα χρειάζεται να κάνω μια γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και τα
επίδομα Τοκετού για κάθε γέννα από 800€
έως 3.000€ για κάθε παιδί.
Συνοψίζοντας πρέπει να καταλάβουμε
όλοι ότι η Ασφάλιση Υγείας δεν είναι κάτι
πολύπλοκο, ούτε κοστοβόρο. Υπάρχουν
πάρα πολλές λύσεις και συνδυασμοί. Το πιο
πολύτιμο όμως είναι η επιλογή του Σωστού

Ασφαλιστικού συμβούλου σας. Ο επαγγελματίας Ασφαλιστικός Σύμβουλος που θα
είναι 24 ώρες δίπλα σας και θα σας οδηγεί
σε πολύ ασφαλή μονοπάτια για την άμεση
εξυπηρέτηση και αποζημίωση σας.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ασφαλιστική παιδεία πρέπει να καθιερωθεί στα σχολεία για να μπορέσουμε να δομήσουμε μια
πιο ασφαλή κοινωνία και να εκπαιδεύσουμε
τους νέους να ενημερώνονται ορθά και να
αναλαμβάνουν προληπτικά μέσω της ασφάλισης να εξασφαλίζουν την Ζωή, Υγεία και
Περιουσία τους.
Για όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα η αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε εξατομικευμένη ασφάλιση μέσω
πλήθους συνδυαστικών επιλογών που προσαρμόζονται στις πραγματικές οικονομικές
ανάγκες και δυνατότητες του κάθε πολίτη.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια
πλήρως ελεγχόμενη διαχείριση και ο περιορισμός του κόστους στις δαπάνες του πολίτη. Το όραμα μας λοιπόν, συνεχίζει να είναι
αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Winston
Churchill «Αν μπορούσα, θα έγραφα τη λέξη
Ασφάλιση πάνω σε κάθε σπίτι και στο μέτωπο κάθε ανθρώπου»
*Ο Λεωνίδας Ντόβας είναι εξειδικευμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος ΖωήςΥγείας και Αποταμίευσης με MSc στην
Διοίκηση Υπηρεσιών καθώς και Ι.R.M.A
SPECIALIST

Η Όλια Βασιλάκη, Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολογός του ΑΧΕΠΑ μιλά στην «Κ»

«Η μάσκα είναι το πρόχειρο ‘’εμβόλιο’’
μας για τον κορονοϊό»
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

«Η μάσκα είναι το πρόχειρο ‘’εμβόλιο’’ μας για τον κορονοϊό», τονίζει στην
Karfitsa η Ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολογός του Γενικού Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Όλια Βασιλάκη. Ταυτόχρονα επισημαίνει την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων από
όλους ειδικά από τους νέους, καθώς
όπως έχει αποδειχθεί ο ιός δεν κάνει
ηλικιακές διακρίσεις, λέγοντας πως «στο
κέντρο αναφοράς έχουμε δει πολύ σοβαρά περιστατικά με νέους ανθρώπους».
Τα κρούσματα πλέον καθημερινά είναι περισσότερα από το πρώτο κύμα και
ο χειμώνας είναι προ των πυλών. Πως
πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση
το επόμενο διάστημα σε συνδυασμό και
με την εποχική γρίπη; Σίγουρα από τον
Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, όπου ο
καιρός αλλάζει στην χώρα μας, θα έχουμε μια έξαρση. Ήδη έχουμε μια αυξητική τάση στα νούμερα των κρουσμάτων.
Εφόσον αρχίζουμε λοιπόν τις περισσότερες δραστηριότητες μας σε εσωτερικούς
χώρους πιθανολογούμε ότι θα αυξηθούν
και τα κρούσματα.
Όσον αφορά το κομμάτι της πρόβλεψης, θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί
να προβλέψει πως θα εξελιχθούν τα
πράγματα τους επόμενους μήνες. Στην
καλύτερη περίπτωση μπορούν να γίνουν
προβλέψεις για τις επόμενες δυο με τρεις
εβδομάδες.
Στην Ελλάδα λόγω καιρού μέχρι
τώρα είμαστε με καλοκαιρινά ρούχα,
δραστηριοποιούμαστε σε εξωτερικούς
χώρους, οπότε από εδώ και στο εξής θα
δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κορονοϊός
τους χειμερινούς μήνες.
Λόγω χειμώνα αναπόφευκτα ένα
μεγάλο μέρος της ψυχαγωγίας και της
διασκέδασης θα μεταφερθεί σε εσωτερικούς χώρους. Τι μπορεί να γίνει
όμως τότε ώστε και να μην προκύψουν
περισσότερα κρούσματα, αλλά και να

μην κλείσουν τα μαγαζιά; Για να αποφύγουμε την εξάπλωση του ιού πρέπει
να τηρούμε τα μέτρα που ισχύουν και
τώρα, όπως η προσωπική υγιεινή, η τήρηση των αποστάσεων. Θα πρέπει να
επικεντρωθούμε όμως και στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων. Τα ευρήματα από μελέτες δείχνουν πως η χρήση
υγραντήρων, αλλά και ο καλός αερισμός
με ανοιχτά παράθυρα, όσο το επιτρέπει ο
καιρός, θα είναι μια πολύ καλή πρακτική
ενάντια στη μετάδοση του κορονοϊού.
Υπάρχει περίπτωση σε κλειστούς
χώρους π.χ. σε ένα εστιατόριο να φοράμε την μάσκα μας εάν θέλουμε να
σηκωθούμε από το τραπέζι; Εφόσον

δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε θεραπεία για
τον κορονοϊό θα πρέπει να θεωρούμε ότι
η μάσκα που φοράμε είναι το πρόχειρο
«εμβόλιο» μας. Η καθολική χρήση της
μάσκας είναι απαραίτητη.
Εργάζεστε στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, το
πρώτο νοσοκομείο αναφοράς της πόλης. Θεωρείται ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο ιός στην χώρας μας έως
τώρα το σύστημα υγείας έχει ενισχυθεί;
Όλα αποκτώνται με την εμπειρία. Ακόμη
και για εμάς ο νέος κορονοϊός και όλη
αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
είναι κάτι καινούργιο. Παρότι το νοσοκομείο είναι πανεπιστημιακό και πάντα σε
alarm καταστάσεις μπαίνουμε μπροστά,

το ίδιο είχαμε κάνει και στον Η1Ν1 το
2010, έχουμε πολύ οργανωμένο τμήμα
λοιμώξεων, όμως δεν ήμασταν έτοιμοι
για αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτή
τη στιγμή μιλάμε οκτώ μήνες αφότου
ξεκίνησε η πανδημία και σίγουρα έχουμε μάθει πράγματα. Ο κορονοϊός είναι
ένας ύπουλος ιός που μας εκπλήσσει
συνέχεια και μεταλλάσσεται. Δεν αφήνει
πλήρη ανοσία. Καθημερινά μαθαίνουμε
πολλά πράγματα και έχουν γίνει πολλά
βήματα.
Όσον αφορά το ΕΣΥ, σίγουρα είναι
πιο οργανωμένο, ενισχυμένο, με περισσότερους έμπειρους γιατρούς και
νοσηλευτές. Υπάρχει ενδυνάμωση του
συστήματος υγείας αναφορικά με τους
υγειονομικούς, ως επί το πλείστον νοσηλευτές. Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι για
αυτό το δεύτερο κύμα.
Τελικά ο μύθος ότι ο ιός δεν «αγγίζει» τους νέους έχει καταρριφθεί; Οι
νέοι είναι λογικό να είναι πιο ατίθασοι,
γιατί απλά είναι νέοι. Ωστόσο αυτό που
πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πλέον έχει
απομυθοποιηθεί ότι ο ιός δεν αφορά τους
νέους ή ότι θα πρέπει οι νέοι να προσέχουν αποκλειστικά και μόνο για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία. Στο κέντρο
αναφοράς έχουμε δει πολύ σοβαρά περιστατικά με νέους ανθρώπους. Η εικόνα
που έχουμε είναι πολύ εύθραυστη και
έτσι οι νέοι πρέπει να πάρουν την ευθύνη στα χέρια τους, γιατί «κρατάνε» την
δική τους ζωή αλλά και των γύρω τους.
Παρατηρείται ότι ακόμη και σε μια ιχνηλάτηση πολλές φορές νεαρά άτομα αποκρύπτουν πράγματα, επιφυλάσσονται να
αποκαλύψουν ονόματα φίλων ή λεπτομέρειες γενικά για τις επαφές τους. Αυτό
πρέπει να ξεπεραστεί. Δεν είναι ταμπού
ο κορονοϊός, είναι μια πραγματικότητα.
Όλοι είμαστε εν δυνάμει κρούσματα κορονοϊόύ, δεν σημαίνει ότι κάποιο κρούσμα είναι ανεύθυνος.
17.10.2020
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Αισθητικές θεραπείες
προσώπου το χειμώνα

∆ρ ∆ημοσθένης Ψηφίδης
Χειρουργός
Κεφαλής & Τραχήλου
Ωτορινολαρυγγολόγος
με εξειδίκευση στην
Πλαστική Χειρουργική Προσώπου
και μεταπτυχιακή εκπαίδευση
με σημαντική επαγγελματική
εμπειρία στην Αισθητική Ιατρική
στο Λονδίνο και τη Βαρκελώνη.

Ποιες αισθητικές θεραπείες στο πρόσωπο εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα;
Οι έντονες καιρικές συνθήκες του χειμώνα με την
υγρασία και τον ψυχρό αέρα αφυδατώνουν και ταλαιπωρούν το δέρμα μας. Είναι λάθος να θεωρούμε πως
η επιδερμίδα μας χρειάζεται περισσότερη προσοχή
και φροντίδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ενυδάτωση παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο και το χειμώνα. Οι
εναλλαγές της θερμοκρασίας από τη ζέστη στο κρύο
και αντίστροφα κάνουν επιτακτική την ανάγκη για περιποίηση και φροντίδα της επιδερμίδας. Είναι σημαντικό να μπορούμε να προσαρμόζουμε την περιποίηση
του δέρματός μας στις καιρικές συνθήκες. Η περιποίηση του δέρματος θα πρέπει να ξεκινάει με ένα βαθύ
καθαρισμό και να ακολουθεί ένα χημικό peeling που
ενισχύει τη φυσιολογική απόπτωση και ανανέωση της
κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας.
Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί η ελάχιστα
επεμβατική ραδιοσυχνότητα με μικροβελόνες, τεχνολογία που απαντάται στο επαναστατικό Secret RF, σε
συνδυασμό με μία ενυδατική μάσκα υαλουρονικού.
Έτσι, πετυχαίνουμε και σύσφιξη με την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα, και βαθειά αναζωογόνηση με ενυδάτωση του δέρματός μας που διαρκεί.

Δώστε στο πρόσωπό σας
τη λάμψη που του αξίζει!
Ανακαλύψτε το μυστικό
του Secret RF σε
μία μόλις συνεδρία!
Ποιες επεμβάσεις στο πρόσωπο είναι ιδανικό να
γίνονται τους χειμερινούς μήνες;
Η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική προχωρά όλο
και περισσότερο σε ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες
για την αντιμετώπιση της γήρανσης, της χαλάρωσης,
της απώλειας όγκου και της πτώσης των ανατομικών
στοιχείων του προσώπου. Οι περισσότερες από τις θεραπείες αυτές έχουν ένδειξη όλο το χρόνο, εκτός από

αυτές που γίνονται με Laser, τις οποίες προτιμούμε να
εφαρμόζουμε στη χώρα μας κυρίως τους χειμερινούς
μήνες.
Μία από τις πιο τεχνολογικά εξελιγμένες επεμβάσεις στην κατηγορία αυτή είναι το Laser-assisted
Facelift. Πρόκειται ουσιαστικά για μία νέα επαναστατική τεχνική facelift με τη χρήση του Laser Smartlipo
TriPlex, το οποίο πετυχαίνει συγχρόνως και σημαντική
αναζωογόνηση του δέρματος του προσώπου και του
λαιμού, λόγω της ενεργοποίησης της γένεσης κολλαγόνου που προκαλεί το Laser. Συνδυάζεται ιδανικά με
τη Laser λιπόλυση για την εξάλειψη του διπλοσάγονου - προγούλι -, που εφαρμόζεται εναλλακτικά της
λιποαναρρόφησης. Το αποτέλεσμα είναι ότι μειώνεται
στο μισό ο χρόνος αποθεραπείας για τον ασθενή απ’
ότι στις άλλες μεθόδους, δεν αφήνει σοβαρές μελανιές και ουλές, ενώ βελτιώνει αισθητά και την υφή του
δέρματος.
Την τεχνική Smartlipo την εφαρμόζουμε αποκλειστικά στη χώρα μας με το νέο τρίτης γενιάς μηχάνημα Smartlipo Triplex και στη μόνιμη θεραπεία της
μασχαλιαίας υπεριδρωσιας, εκτός από την κλασική
εφαρμογή της μεθόδου ως εναλλακτικής θεραπείας
της λιποαναρρόφησης και της μείωσης της κυτταρίτιδας.
Τόσο οι αισθητικές επεμβάσεις όσο και οι μη επεμβατικές θεραπείες του προσώπου συνδυάζονται και με
ενέσιμες θεραπείες, όπως ενέσεις Botox, filler υαλουρονικού οξέος, PRP αυτόλογη μεσοθεραπεία, κ.λ.π.
Το μυστικό για να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα με μεγαλύτερη διάρκεια είναι να συνδυάζουμε
δύο ή περισσότερες διαφορετικές θεραπείες και να
αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, διατηρώντας κι ενισχύοντας τη φυσικότητα και συμμετρία του κάθε προσώπου και αποφεύγοντας τις υπερβολές, που μπορεί να οδηγήσουν στην αλλοίωση των
φυσικών χαρακτηριστικών του προσώπου. Αυτό το
εγγυάται η εξειδικευμένη ομάδα της κλινικής μας, που
αποτελείται από ιατρούς, βιολόγους και έμπειρους
αισθητικούς, η οποία θα σας προτείνει λύσεις κλινικά
δοκιμασμένες και οικονομικά προσιτές με τις πιο σύγχρονες θεραπείες της Πλαστικής Χειρουργικής και της
Αισθητικής Ιατρικής. ●

Dr Psifidis Laser Clinic, Λεωφόρος Νίκης 25
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 260 560
Smartlipo Clinic, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 69
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 865 415
e-mail: info@smartlipo.gr
web: www.smartlipo.gr.
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opinion
Έχω πυρετό, έχω κορονοϊό;
Μια χωρίς κινδυνολογίες προσέγγιση των πραγμάτων
ΓΡΆΦΕΙ
Ο ΒΑΣΊΛΗΣ
ΜΠΊΚΟΣ*

Θέμα των καθημερινών μας συζητήσεων
είναι πλέον ο κορονοϊός ο οποίος έχει μπει
για τα καλά στη ζωή μας και για την ακρίβεια την έχει αλλάξει. Ποιά είναι όμως τα
συμπτώματά του και πόσα από αυτά απαντώνται και σε άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού;
Πολλοί είναι οι ιοί του αναπνευστικού
που μας απασχολούν κυρίως τους χειμερινούς μήνες δυσκολεύοντας την
καθημερινότητά μας και κάποιες
φορές θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή
τη δική μας ή αγαπημένων μας προσώπων. Οι πιο συχνοί από αυτούς
είναι οι ιοί της γρίπης, οι ρινοϊοί που
προκαλούν το κοινό κρυολόγημα,
οι κορονοϊοί, αδενοϊοί και ιοί της
παραϊνφλουέντζας που προκαλούν
συνήθως μια γριπώδη συνδρομή.
Στην οικογένεια των κορονοϊών ανήκει και η πιο πρόσφατη μετάλλαξη του, ο SARS-Cov-2, που
έχει προκαλέσει την πανδημία την
οποία ζούμε όλοι τους τελευταίους μήνες. Όλοι αυτοί οι ιοί που
προαναφέραμε λοιπόν προκαλούν
κοινές κλινικές εκδηλώσεις, όπως:
πυρετός, βήχας, δύσπνοια, κόπωση,
πονόλαιμο, ρινική καταρροή, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους.
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον SARSCov-2 από τους υπόλοιπους ιούς του αναπνευστικού; Είναι ότι ασθενείς που έχουν
προσληφθεί από αυτόν εμφανίζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά έντονη υποξυγοναιμία,
χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, η οποία
εκδηλώνεται κλινικά με αυτό που αποκαλούμε αίσθημα δύσπνοιας. Η μέτρηση του
οξυγόνου στο αίμα γίνεται έμμεσα με μια
απλή και φθηνή συσκευή που ονομάζεται
οξύμετρο και πολλοί από τους αναπνευστικούς μας ασθενείς χρησιμοποιούν εδώ και
χρόνια στο σπίτι τους. Η υποξυγοναιμία είναι
το πιο σοβαρό από τα συμπτώματα και σε
συνδυασμό με την παρουσία ενός παρατεταμένου εμπυρέτου ή όχι θα καθορίσουν αν ο
ασθενής χρειάζεται νοσηλεία.
Τι γίνεται όμως όταν ένα καθόλα τ’ άλλα
υγιές άτομο εμφανίσει εμπύρετο κατά την διάρκεια της πανδημίας κατά την οποία ζούμε;
Θα πρέπει να ελεγχθεί για Covid-19; Σίγουρα
αν πρόκειται για άτομο αυξημένου κινδύνου

Σε ένα ασθενή
με εμπύρετο
που επιμένει
για πάνω από
2-3 ημέρες
καλό θα ήταν να
προχωρήσουμε
σε έναν πιο
ενδελεχή έλεγχο

που η εργασία του έχει να κάνει με τον τομέα
της υγείας, της φροντίδας των ηλικιωμένων
ή της σχολικής αγωγής ή που είναι τέτοια
που να έρχεται σε επαφή με πολλά άτομα.
Σίγουρα θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί κοινωνικά για 7 με 14 ημέρες ανεξάρτητα από
τον αν πρόκειται για λοίμωξη από κορονοϊό
ή όχι. Ας μην ξεχνάμε και τους ιούς τις γρίπης οι οποία μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα και βαριά λοίμωξη σε
άτομα με συνοδά νοσήματα.
Το τεστ για τον κορονοιό γίνεται με την
λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ως
επί το πλείστον εισάγοντας μια μπατονέτα
ουσιαστικά λίγο μεγαλύτερη από τις συνηθισμένες στην μύτη του ασθενούς μας. Το
αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα εξέτασης αντισωμάτων αίματος μας
δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για μια
προηγηθείσα ή ενεργή λοίμωξη από τον ιό.
Σε ένα ασθενή με εμπύρετο που επιμένει
για πάνω από 2-3 ημέρες καλό θα ήταν να
προχωρήσουμε σε έναν πιο ενδελεχή έλεγχο, να δούμε μια ακτινογραφία θώρακα, εξετάσεις αίματος, μια γενική εξέταση ούρων
που σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του

τεστ ο ειδικός ιατρός θα αποφασίσει την καλύτερη φαρμακευτική αγωγή.
Καλύτερο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν, 2.500 χρόνια πριν ο Ιπποκράτης
μας έδωσε μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει
να δούμε πως αντικατοπτρίζεται στην πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων. Και πως θα
γίνει αυτό; Ενισχύοντας το ανοσοποιητικό
μας σύστημα. Σωστή διατροφή, επαρκής
πρόσληψη βιταμινών C και D, καθημερινή
άθληση, μακριά από κακές συνήθειες όπως
το κάπνισμα, επαρκής ύπνος και αποφυγή
στρεσσογόνων καταστάσεων. Όλα αυτά περιμένοντας το εμβόλιο το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει ανοσία σε ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού βοηθώντας έτσι στην
αποδυνάμωση της νόσου.
Τι πρέπει να κάνει λοιπόν κάποιος που
εμφανίζει ένα εμπύρετο με συμπτώματα από
το αναπνευστικό; Σίγουρα να συμβουλευτεί
τον πνευμονολόγο του.
*Ο δρ. Βασίλειος Μπίκος είναι Επεμβατικός Πνευμονολόγος στο Πνευμονολογικό – Ογκολογικό τμήμα του Α.Ν.Θ.
«Θεαγένειο». fb: Vassilis Bikos, τηλ.
6988681749
17.10.2020
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opinion
«Γιατί αρνούμαστε να αισθανθούμε ένα συναίσθημα;»
ΓΡΆΦΕΙ Η ΝΆΝΣΥ
Ν Ε Ν Έ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ
-ΠΕΤΑΛΩΤΉ*

Όταν τα μεγαλύτερα αρνητικά συναισθήματά μας χτυπούν την πόρτα- θυμός, θλίψη, φόβος - μπορεί να είναι δύσκολο να τα
αφήσουμε να μπουν μέσα. Μπορεί να είναι
πιο εύκολο να τα αγνοήσουμε, να τα απορρίψουμε, να τα αποφύγουμε ή να τα μουδιάσουμε, παρά να τα αντιμετωπίσουμε, να
τα καλωσορίσουμε ή να απευθυνθούμε σε
αυτά. Γιατί όμως μπορεί να συμβαίνει αυτό;
Γιατί είναι τόσο δύσκολο να δεχτούμε αρνητικά συναισθήματα; Τι μας συμβαίνει όταν
ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτά;
1. Κρίνουμε τον εαυτό μας αρνητικά ότι
αισθανόμαστε το συγκεκριμένο συναίσθημα.
Μπορεί να μην καλωσορίζουμε ένα συναίσθημα λόγω της προσωπικής ιστορίας
μαζί του ή της κριτικής που αποδίδουμε σε αυτό. Για παράδειγμα, ενα άτομο
που αισθάνεται λυπημένο μπορεί να
θυμηθεί ένα αρνητικό γεγονός που
βίωσε ως παιδί και έτσι νιώθει ότι η
θλίψη του είναι ένα σημάδι αδυναμίας.
Αυτός ο μηχανισμός αντιμετώπισης, συνήθως προέρχεται από την
παιδική ηλικία. Τα παιδιά που απορρίπτονται από τους φροντιστές τους όταν
αισθάνονται λυπημένοι ή θυμωμένοι
ή συγκλονισμένοι, απομακρύνονται
με τον τρόπο αυτό από την αγάπη και
την αποδοχή. Έτσι, μαθαίνουν να τα
συγκρατούν ή να τα απωθούν. Αυτές οι
πεποιθήσεις ριζώνουν στο σχηματισμό
της προσωπικότητας ενός ατόμου για
τον κόσμο και αφήνουν λίγο χώρο για
να δεχτεί αρνητικά συναισθήματα.
2. Λαμβάνουμε εξωτερική κριτική
για να νιώσουμε το συναίσθημα. Εκτός
από την εσωτερική κριτική σχετικά
με τη συναισθηματική μας εμπειρία,
ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε και
εξωτερική. Εάν το περιβάλλον μας
αποτελείται από μέλη της οικογένειας,
φίλους και συντρόφους που ανταποκρίνονται άσχημα στα συναισθήματά
μας, μπορεί να προσπαθήσουμε να τα
αποτρέψουμε από το να εμφανιστούν.
Έχοντας σύμμαχο τον εαυτό μας και
τα αγαπημένα μας πρόσωπα που είναι
ανοιχτά σε κάθε είδους συναισθηματική έκφραση και μπορούν να προσφέρουν επικύρωση και υποστήριξη. θα
βοηθηθούμε στο να γίνουμε πιο ανοιχτοί
στις εμπειρίες μας με τα αρνητικά μας συναισθήματα.
3. Ανησυχούμε ότι το αρνητικό συναί-

Τα παιδιά πρέπει
να δουν τους
ενήλικες στη
ζωή τους να
διαχειρίζονται
δύσκολες
συναισθηματικές
εμπειρίες
με υγιείς
τρόπους και
να αισθάνονται
υποστηριζόμενοι
όταν τα ίδια
εκφράζουν
τα δικά τους
συναισθήματα.
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σθημα δεν θα τελειώσει ποτέ. Τα αρνητικά
συναισθήματα μπορεί να φαίνονται ατελείωτα. Η συντριπτική εμπειρία μας, μας κάνει
να φοβόμαστε ότι αν αρχίσουμε να κλαίμε,
δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Αυτός ο φόβος
μας οδηγεί να βρούμε τρόπους για να τον
πολεμήσουμε - κάνοντας οτιδήποτε μας
απομακρύνει από το να νιώσουμε αυτό το
συναίσθημα. Αλλά εδώ είναι η πραγματικότητα για τα συναισθήματα: τελειώνουν.
Τα συναισθήματα περνούν. Στην πραγματικότητα, η απόσυρση ενός συναισθήματος
μπορεί συχνά να παρατείνει την ταλαιπωρία,
επειδή δεν έχουμε δώσει ποτέ στον εαυτό
μας την ευκαιρία να το ζήσουμε, να το επεξεργαστούμε και να το μεταβολίσουμε. Δεν
μπορούμε να ξεπεράσουμε κάτι αν δεν το
περάσουμε.
4. Ποτέ δεν μάθαμε υγιείς δεξιότητες
αντιμετώπισής τους. Ένα άτομο χρειάζεται
να μάθει να υπομένει και να επεξεργάζεται
ένα δύσκολο συναίσθημα. Εάν ένα άτομο
αισθάνεται ανεπαρκές για να αντιμετωπίσει
ένα συναίσθημα, μπορεί να το απορρίψει. Η
εκμάθηση και η ρύθμιση των συναισθημάτων είναι ένα πρωταρχικό αναπτυξιακό έργο
στην παιδική ηλικία.
Τα παιδιά των οποίων οι πρώτοι φροντιστές δεν τους βοήθησαν ποτέ να δουλέψουν
μέσα από τα συναισθήματά τους και δεν έλαβαν καλή συναισθηματική ρύθμιση, μπορεί
να μεγαλώσουν σε ενήλικες με προοπτική
να βιώσουν τα αρνητικά συναισθήματα ως

συντριπτικά. Τα παιδιά πρέπει να δουν τους
ενήλικες στη ζωή τους να διαχειρίζονται δύσκολες συναισθηματικές εμπειρίες με υγιείς
τρόπους και να αισθάνονται υποστηριζόμενοι όταν τα ίδια εκφράζουν τα δικά τους
συναισθήματα. Χωρίς αυτές τις εμπειρίες,
ως ενήλικες δεν θα έχουν χάρτη πορείας για
την ταυτοποίηση των συναισθημάτων τους,
αλλά την αποδοχή του συναισθήματος και
την αντιμετώπισή τους με υγιείς, αποτελεσματικούς τρόπους.
Ποιο είναι το αντίδοτο;
Παρατηρήστε την κριτική που αποδίδετε
στο συναίσθημα. Υπενθυμίστε στον εαυτό
σας ότι τα συναισθήματα έχουν αρχή, μέση
και τέλος. Διερευνήστε το ιστορικό σας αντιμετωπίστηκαν με προσοχή στην οικογένειά σας τα αρνητικά συναισθήματα; Μάθατε
πώς να εργάζεστε μέσα από δυσκολίες με
τους στοργικούς, υποστηρικτικούς φροντιστές; Κοιτάξτε τους ανθρώπους στη ζωή σας
- περιβάλλετε τον εαυτό σας με στοργικά,
υποστηρικτικά άτομα που καλωσορίζουν τις
ανησυχίες και τους πόνους σας; Αυτή είναι
η αρχή της δουλειάς για να σταματήσετε να
αποφεύγετε και να αρχίζετε να δέχεστε τα
αρνητικά σας συναισθήματα.
*Η Νάνσυ Νενέρογλου - Πεταλωτή
είναι ψυχολόγος και συνιδρύτρια του
Reggio Thessaloniki
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Μοντέλο σε φιλανθρωπικό λεύκωμα
η Άννα Ευθυμίου

Συνάντηση Μέρκελ - Τζιτζικώστα με
«μενού» όλα τα μεγάλα θέματα

Η μοναδική εν ενεργεία βουλευτής που φωτογραφήθηκε για τις ανάγκες του λευκώματος το
οποίο εκδόθηκε με πρωτοβουλία της «ΤΡΙ.ΕΝΑ
πολιτισμού» και της «Ελληνικής Εταιρίας Νόσου
Alzheimer» για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer, ήταν η βουλευτής Θεσσαλονίκης
της ΝΔ Αννα Ευθυμίου.
Στη κοινωνική αυτή δράση συμμετείχε η κυρία
Ευθυμίου και άλλα 40 άτομα άνδρες και γυναίκες
από διαφορετικούς χώρους (τέχνη, πολιτισμός,
εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτική και οικονομία)
που έχουν γεννηθεί το 1980, με στόχο την ενίσχυση έρευνας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου
Alzheimer.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Όλοι τους όπως και
η βουλευτής πόζαραν στο φακό κρατώντας μια
φωτογραφία τους παλαιότερη, στην ηλικία των
20 ετών.

Με την γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Απόστολος Τζιτζικώστας. Οι δυο τους είχαν διμερή συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν μία σειρά από θέματα,
όπως το μεταναστευτικό, οι πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού
και της κλιματικής αλλαγής, η Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπης. Ο κ.Τζιτζικώστας τόνισε στην κ.Μέρκελ
πως οι τουρκικές προκλήσεις δεν μπορούν να γίνουν
αποδεκτές, ότι η ΕΕ πρέπει να υπερασπιστεί τα σύνορα
των κρατών μελών που είναι και δικά της σύνορα και ότι
η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία είναι πια αναγκαία.

Θέλουν να δουν Μητσοτάκη
και δεν μπορούν

Πιο αυστηρές ποινές στα σεξουαλικά
αδικήματα ζητά η Έλενα Ράπτη
Η βουλευτής της ΝΔ Έλενα Ράπτη είναι γνωστή για
τα κοινωνικά της ενδιαφέροντα και τον τρόπο που χρησιμοποιεί την βουλευτική της έδρα για να αναδείξει πολλά
από αυτά, να βρεθούνε λύσεις ή όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, να θεσπιστούν πιο αυστηρές κυρώσεις. Η
κ. Ράπτη στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού
ελέγχου, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα: «Επαναφορά αυστηρών ποινών για σεξουαλικά αδικήματα».
Η βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό: Μπορεί το
Υπουργείο σας να προχωρήσει στην επαναφορά των αυστηρών ποινών για τα αδικήματα της αποπλάνησης και
της αιμομιξίας και γενικά για τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων;
Μπορεί να αναθεωρηθεί το πλαίσιο των χορηγούμενων ευεργετημάτων προς τους θύτες περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης;

Πολλές και πυκνές σε χρόνο είναι οι παρουσίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μετρημένα ήταν τα τοπικά «γαλάζια» στελέχη και αιρετοί που μπόρεσαν να τον δουν από κοντά και να τον συναντήσουν. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στη πόλη για το νέο πανευρωπαϊκό θεσμό του
βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» οι ώρες παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη ήταν λίγες,
ωστόσο οι γκρίνιες δεν έλειψαν από κάποιους που δεν μπόρεσαν να βρεθούν κοντά του και
ειδικά από αυτούς που δεν είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και
κατά την παρουσία του στη πόλη στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum. Επίσης, γκρίνια υπήρξε και για το γεγονός ότι περιορισμένοι ήταν αυτοί που εκλήθησαν στην εκδήλωση.

Έκοψε τη συζήτηση για το βουλευτιλίκι

Τέλος μία και καλή στα σενάρια και τις φήμες που τον
θέλουν υποψήφιο βουλευτή, υποψήφιο ευρωβουλευτή
και σε διάφορες άλλες θέσεις έβαλε ο ίδιος ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μπορεί να είναι
ακόμη «φρέσκος» στην καρέκλα του γραφείου του, καθώς έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τις τελευταίες
αυτοδιοικητικές εκλογές, όμως θέλησε να ξεκαθαρίσει
την κατάσταση και όλα όσα ακούγονται σε «πηγαδάκια»
της πόλης. ‘Ετσι, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους δήλωσε πως και το 2023 θα είναι και πάλι
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης! Αρα, όσοι αγχώνονταν ή ανησυχούσαν για κάτι άλλο, ας ησυχάσουν…
17.10.2020
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Πένθος για το χαμό του Διονύση

Βαρύ παραμένει το κλίμα στον δήμο Δέλτα από τον
θάνατο του αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών, Διονύση Λιακόπουλου, σε ηλικία μόλις 39
ετών. Ο Διονύσης Λιακόπουλος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός
στους συναδέλφους του, τους εργαζόμενους και τους
δημότες με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να πονάει η
ξαφνική απώλεια του. Τη θέση του εκλιπόντος στα δημοτικά έδρανα έλαβε ο Κωνσταντίνος Λουμπούτης, πρώτος
αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος της εκλογικής
περιφέρειας Χαλάστρας με το συνδυασμό του δημάρχου.
Η τελετή ορκωμοσίας του έγινε στο δημαρχείο στη Σίνδο
με τον κ.Ιωαννίδη να του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα
του καθήκοντα.

Βάζουν μπροστά τον Μπουτάρη

Τον Γιάννη Μπουτάρη ρίχνει ο δήμος Αμυνταίου ως
...βαρύ πυροβολικό στη μάχη για την τουριστική προβολή
της περιοχής. Θα αναρωτιέστε τι σχέση έχει ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του ιδρύματος του
Μουσείου Ολοκαυτώματος με το Αμύνταιο. Κι όμως…
Έχει στενή σχέση με το Νυμφαίο, ως ιδρυτής του Αρκτούρου, ενώ διαθέτει και σπίτι στον παραδοσιακό οικισμό το
οποίο επισκέπτεται πολύ συχνά. Ετσι, με πρωτοβουλία
του δημάρχου, Ανθιμου Μπιτάκη, συστάθηκε μία Ομάδα Εργασίας για την Τουριστική Προβολή του δήμου
και «σημαία» σε αυτήν θα είναι ο κ.Μπουτάρης, από τον
οποίο ζητήθηκε να διαφημίζει όσο περισσότερο μπορεί
τις ομορφιές του Αμύνταιου.

Νονά η Μαρία Αντωνίου

«Αυτοδιοικητικά» γενέθλια
Δέκα χρόνια έκλεισε στην αυτοδιοίκηση ο Γιάννης
Δαρδαμανέλης και τα γιόρτασε με μία ανάρτηση. Ο δήμαρχος Καλαμαριάς θυμήθηκε πώς ξεκίνησε η ενασχόληση του με τα κοινά και τον τόπο, αναρτώντας την πρώτη του προεκλογική κάρτα. Ηταν το 2010 όταν κατέβηκε
στις εκλογές ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την
παράταξη του αείμνηστου, Χάρρυ Κλυνν. Πού να φανταζόταν ο κ. Δαρδαμανέλης ότι δέκα χρόνια αργότερα θα
ήταν αυτός που θα κρατούσε στα χέρια του το τιμόνι του
δήμου Καλαμαριάς!

Κους κους στου … Ζέρβα
‘Ενα τυχαίο γεγονός δημιούργησε το παρακάτω ...παραδημοτικό και αφορά την πρόσφατη συνάντηση για
καφέ και κους κους που είχε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Ζέρβας, με αυτοδιοικητικούς ρεπόρτερ. Το
μαγαζί που επιλέχθηκε για το ραντεβού ήταν στην οδό
Ναπολέοντος Ζέρβα, με τον δήμαρχο να κάθεται εντελώς
τυχαία σε ευθεία γραμμή με την πινακίδα του δρόμου. Το
περιστατικό σχολιάστηκε από τους δημοσιογράφους διότι ξαφνικά διαπιστώθηκε πως ...«ο Ζέρβας κάθεται στην
οδό Ζέρβα»…
28 17.10.2020

Νονά έγινε η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Η κ. Μαρία Αντωνίου βάφτισε
το κοριτσάκι που έφερε στο κόσμο ένα πολύ φιλικό και
αγαπητό της ζευγάρι με το οποίο μάλιστα είχε δεθεί με
κουμπαριά δύο χρόνια πριν που το είχε παντρέψει. Με ένα
συνεχές χαμόγελο στο στόμα σε μια τελετή σε κλειστό
κύκλο λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στην πόλη της
Βέροιας η κ. Αντωνίου έδωσε το όνομα Έλενα στη μικρή
της βαφτισιμιά. Το ιερό μυστήριο τέλεσε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονας.

Στη Θεσσαλονίκη για τις αθλητικές
υποδομές ο Αυγενάκης

Η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της
Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο της ατζέντας του Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού
Λευτέρη Αυγενάκη κατά τη πρόσφατη επίσκεψη
του στη πόλη. Ο κ. Αυγενάκης τις δύο ημέρες παρουσίας του, είχε συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία
και Θράκη Θεόδωρο Καράογλου, γνωστό φίλαθλο και άνθρωπο που αγαπά τον αθλητισμό, συναντήθηκε με την κ. Μαρία Αντωνίου διευθύντρια
του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη
και επισκέφθηκε το Καυτατζόγλειο στάδιο ώστε
να ενημερωθεί για την πορεία ανακαίνισης του,
ενώ ζήτησε τη σύνταξη μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εκπόνηση Master Plan για
την λειτουργία. Γενικά η παρουσία του Υφυπουργού στη Θεσσαλονίκη περιελάμβανε αυτοψίες
στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται ο
Ε.Α.Κ.Θ. (Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης)
Εθνικό Κολυμβητήριο, Ποσειδώνιο, Μίκρα, Αλεξάνδρειο. Ο κ. Αυγενάκης ενημερώθηκε για του
ρυθμούς με τους οποίους προχώρα το project της
Νέας Τούμπας. Ακόμη και για το άθλημα της Ιππασίας έγινε συζήτηση και για τις προοπτικές να γίνουν επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του.

karfitsomata

Επιστολή Μπαραλιάκου στον πρωθυπουργό για τα ατυχήματα στον Όλυμπο

Παλιά ήθη και έθιμα ξανά
λόγω πανδημίας

Με αφορμή τα ατυχήματα που συμβαίνουν το
τελευταίο χρονικό διάστημα σε επισκέπτες του
υψηλότερου βουνού στην Ελλάδα και πιο γνωστού παγκοσμίως, τον Όλυμπο, όπου δυστυχώς
κάποια ξεπερνούν τον χαρακτηρισμό ατύχημα,
καθώς είναι θανατηφόρα, ο βουλευτής Πιερίας
της ΝΔ κ. Ξενοφώντας Μπαραλιάκος, απέστειλε
επιστολή στον πρωθυπουργό ώστε να του γνωστοποιήσει το πρόβλημα. Ο κ. Μπαραλιάκος επισημαίνει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων και
επιβολής κανόνων στο βουνό του Ολύμπου. Ο
Όλυμπος προσελκύει κάθε χρόνο το παγκόσμιο
ενδιαφέρον αθλούμενων και καλλιτεχνών. Στόχος, αυτό το ενδιαφέρον να αυξηθεί, μαζί με επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς ο Όλυμπος έχει όλα τα
πλεονεκτήματα ώστε να προσελκύσει επενδυτές.
Αρκεί, όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, να αισθάνονται ασφαλείς και μην κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις τάξεις των βουλευτών Θεσσαλονίκης παρά την πανδημία κορωνοϊού που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας. Σίγουρα τα νέα ήθη και έθιμα που αποκτήσαμε όλοι, έχουν κάνει την επικοινωνία μέσω
τεχνολογίας καθημερινή συνήθεια, αλλά και αναγκαία για την
εργασίας μας. Ωστόσο, οι βουλευτές έχουν πάρει τους δρόμους και πραγματοποιούν επισκέψεις, φωτογραφιζόμενοι με
μάσκες σε νοσοκομεία, λαϊκές αγορές, πυροσβεστικούς σταθμούς, ενώ κάποιοι συμμετέχουν και σε συζητήσεις με μικρό λόγω κορωνοϊού ακροατήριο με θέμα τοπικά προβλήματα.
Αφού δεν μπορούν να δεχτούν κόσμο στα γραφεία τους, πηγαίνουν οι ίδιοι στον κόσμο. Έτσι η υγειονομική κρίση έφερε
ξανά στην καθημερινότητα των πολιτικών την επί τόπου επικοινωνία με τον κόσμο που εκπροσωπούν και πρέπει να πούμε
πως αυτό είναι κάτι που έχει σχολιαστεί θετικά.

«Υποψηφιότητα» και από τον Κωνσταντινίδη
Δεν είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για υποψηφίους δημάρχους; Αρκετοί θα
συμφωνήσουν και θα πουν ναι… κάποιοι άλλοι, όμως, κάνουν ήδη σχέδια. ‘Ετσι,
παράλληλα με το ξεκαθάρισμα του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, πως θα
είναι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2023, ήρθε μία ακόμη υποψηφιότητα. Αυτή, του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ο γνωστός συγκοινωνιολόγος ανακοίνωσε την πρόθεση του να διεκδικήσει τον δήμο Θεσσαλονίκης με ανάρτηση του
στο facebook. Ο πρώην σύμβουλος του Γιάννη Μπουτάρη και νυν ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Κορδελιού - Ευόσμου, Κλεάνθη Μανδαλιανού, συμμετέχει στα κοινά του κεντρικού δήμου από το 1998. Κι όπως φαίνεται, το σκέφτεται
κι αυτός να κάνει το επόμενο βήμα. Βέβαια μέχρι το 2023 έχουμε ακόμη καιρό…

Ο Αλέξης και το παρασκήνιο

Πάντα μία κουβέντα με τον γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια έχει ενδιαφέρον. Ειδικά όταν πρόκειται για το
ποδόσφαιρο. Η δραστηριότητά του με την ΑΕΛ έχει ενδιαφέρον, όπως και τα παρασκήνια που προσφέρει απλόχερα. Στα περιθώρια δικών που έχει στη Θεσσαλονίκη συζητάει διαρκώς τα τεκταινόμενα και ειδικά για τις ομάδες
της Θεσσαλονίκης. Πηγή της στήλης έλεγε πως σε συζήτηση που είχε πρόσφατα διαφώνησε με την επιλογή να
γίνουν οι μετεγγραφές των Λημνιού Πέλκα από τον ΠΑΟΚ
όμως δήλωσε θαυμαστής του Φερέιρα.
17.10.2020
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Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΛΈΞΗΣ ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΏΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΣΚΈΨΗ»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
30 17.10.2020

Ελπίζω στην επιστροφή
του καλού λαϊκού τραγουδιού
Μετράει περισσότερα από 25 χρόνια στο πεντάγραμμο, και μας έχει χαρίσει πολύ όμορφα τραγούδια. Ο Γιώργος Λέξης, ένας καθαρόαιμος λαϊκός
ερμηνευτής, μόλις επέστρεψε δισκογραφικά με ένα αυθεντικό ζειμπέκικο, σε μουσική Πάνου Καπίρη, και στίχους του Νίκου Κοϊνάκη, και από το
πρώτο κιόλας άκουσμα του «Η πρώτη και η Τελευταία μου Σκέψη», σε καθηλώνει. Διαθέτοντας ένα πλούσιο ρεπερτόριο στο βιογραφικό του, ο
Γιώργος Λέξης, πρωταγωνιστεί στις αθηναικές πίστες, κλέβοντας την παράσταση τα τελευταία χρόνια.
Πόσα χρόνια μετράει καλλιτεχνικά ο Γιώργος
Λέξης, τι έχει κερδίσει και τι έχει χάσει όλο αυτό
το διάστημα ; Δουλεύω περίπου 25 χρόνια, και
δεν μπορώ να πω ότι έχω χάσει κάτι, απεναντίας
έχω κερδίσει πολλά και δεν μιλάω μόνο για το οικονομικό σκέλος! Η αγάπη του κόσμου, είναι το
μεγαλύτερο πράγμα.
Bodega με δυνατή ομάδα! Μίλησε μας για αυτό;
Εμφανιζομαι στο ανανεωμένο Βodega στο Περιστέρι, του καταπληκτικού επιχειρηματία Μιχάλη
Αμπαρτζάκη, μαζί με τον Γιώργο Δασκουλίδη, την
Ελένη Καρουσάκη, την Σαμπρίνα και τους Vegas.
Έχουμε ετοιμάσει ένα νεανικο κεφάτο πρόγραμμα,
σ’ενα παρά πολύ ωραίο καινούργιο χώρο, που αν
και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στο νέο ωράριο,
7-12 , και πηγαίναμε πολύ καλά, τα νέα μέτρα του
κράτους λόγω του κορονωιού μας, μας έκλεισαν
δυστυχώς. Ο κλάδος της μουσικής διανύει την πιο
δύσκολή του περίοδο, που αν δεν αλλάξει σύντομα η κατάσταση, πολύ φίλοι, συνάδελφοι, θα
έρθουν αντιμέτωποι με πολύ άθλιες καταστάσεις.
Νέο τραγούδι , δυναμικό ζεϊμπέκικο, «Η Πρώτη και η Τελευταία μου Σκέψη» ! Επέστρεψε
το καλό λαϊκό τραγούδι; Είναι ένα τραγούδι σε
μουσική του Πάνου Καπίρη και στίχους του Νίκου
Κοινακη, και όπως είπατε είναι ένα αυθεντικό ζεϊμπέκικο, που από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, ήθελα να το ερμηνεύσω, και ελπίζω στην καθολική επιστροφή του καλού λαϊκού τραγουδιού.
Έχουμε πάρει όμως τον δρόμο της επιστροφής.
Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει
για την καριέρα σου ; Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη θυσία που έχω κάνει, υπάρχουν
όμως μικρές πολλών χρόνων !
Είχες συζητηθεί πριν χρόνια με τη συμμετοχή
σου σε talent show! Τι είχε συμβεί τότε και σε
ώθησε να αποδράσεις από εκεί ; (Χαχαχαχαχα).
Ακριβώς όπως το λες απέδρασα .... Πήδηξα τον
φράχτη του Fame Story, αλλά βέβαια με γύρισαν
την επόμενη μέρα. Αυτό συνέβη τότε, γιατί δεν
νομίζω ότι διαχειρίστηκα καλά την κλεισούρα και
την πίεση όλου αυτού!
Νύχτα, θαυμάστριες, πειρασμοί ! Τι εφόδια χρειάζονται για να διατηρηθεί μια οικογένεια; Μπορώ να πω ότι έχω μια θαυμάσια οικογένεια, έχω
ένα αγοράκι τριών χρόνων και μια δυνατή γυναίκα, που με στηρίζει χωρίς να την κρατάω μακριά
από τον χώρο μου. Όλα γίνονται, όλα λύνονται,
με συζήτηση !
Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, τι θα
άλλαζες και τι θα κρατούσες; Θα ήθελα να διαχειριστώ πολλές ευκαιρίες που μου δόθηκαν με
διαφορετικό τρόπο!

BγαίνωΕξω

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ live... η καρδιά
της διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη!

Pinning
The Media
▶ Τα ψηλά νούμερα τηλεθέασης της σειράς «Άγριες
Μέλισσες» και ο θρίαμβός
τους επί των τηλεσκουπιδιών
που προβάλλονται την ίδια
ώρα στα άλλα κανάλια είναι
η απάντηση σ’ όλους αυτούς
που ισχυρίζονται πως «αυτά
θέλει ο κόσμος». Τελικά
ο κόσμος επιβραβεύει τις
προσεγμένες παραγωγές και τις καθηλωτικές ερμηνείες από
καλούς ηθοποιούς.
▶ Τόσα ριάλιτι για τη μόδα,
το στυλ, το καλό γούστο στις
οθόνες μας…. Τόσοι fashion
experts, στιλίστες, σύμβουλοι
ομορφιάς κι η Σταματίνα Τσιμτσιλή ακόμη δεν βρήκε τον
άνθρωπο που θα την απαλλάξει από την επική κακογουστιά
της. Κάθε της εμφάνιση case
study για όλους τους παραπάνω για να εδραιώσουν τα “don’ts” της μόδας, του καλού
γούστου, της κομψότητας. Πονάνε τα μάτια μας κάθε πρωί
με τις ενδυματολογικές επιλογές της.

Flashback

Με γνώμονα τις καινούργιες συνθήκες που βιώνουμε ,το ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
τρόπο ψυχαγωγίας. Νέο μουσικό εκπληκτικό πρόγραμμα, τήρηση μέτρων προστασίας και ποιοτικό φαγητό .. Το
πρόγραμμα επιμελήθηκε ο μαέστρος Μιχάλης Χατζηαναστασίου και πρωταγωνιστούν υπέροχες φωνές.Γιώργος
Βέρος,Ιορδάνης Παύλου,Βίκυ Καρυώτη,Μαρία Αργυροπούλου,Γωγώ Λιδάκη,Άγγελος Κορφιάτης. Νέο concept,νέες
ιδέες αλλά και νέα δεδομένα!Κάθε Παρασκευή,Σάββατο και Κυριακή από τις 19:00 έως τις 00:30.
Διεύθ. Παπαναστασίου 60.Τηλ. 2310 842055.

Δεκαετία του ’90 και ….συνεχίζουμε με την χρυσή εποχή του ΑΒΑΝΤΑΖ της Αγ. Δημητρίου αλλά και της καλοκαιρινής
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ από τα οποία πέρασαν όλοι οι πρωτοκλασάτοι της εποχής.Στην φωτο ο αξέχαστος Αντώνης Βαρδής μόλις
έδωσε το μικρόφωνο στον μοναδικό Πασχάλη Τερζή.Αυτές τις στιγμές ζούσαμε και απολαμβάναμε σε μία εποχή τόσο
διαφορετική!Δίπλα και συνιδιοκτήτης των χώρων εκείνων Βασίλης Παπαδόπουλος.

▶ Από τόσο γέλιο που προσφέρει καθημερινά άφθονο
με τα μαργαριτάρια της η Φαίη
Σκορδά, οι εκπομπές τηλεοπτικού σχολιασμού επέλεξαν
να «γελάσουν» με μια άτυχη
στιγμή της, αυτή που πέφτει
on camera στο πλατό (ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί),
πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε.
Πόσο χοντροκομμένη αίσθηση του χιούμορ!
▶ Δεν ξέρω τι συνέβη και
σφάχτηκαν Ελεονόρα Μελέτη
και Νίκος Μάνεσης, όπως
μαθαίνουμε από τις στήλες
τηλεοπτικού κουτσομπολιού
και δεν ξέρω αν ακόμη ο Μάνεσης είναι στην αρχισυνταξία
της εκπομπής, αλλά από
τη σφαγή και μετά η εκπομπή έγινε κατά ένα «τσικ» πιο ενδιαφέρουσα. Καλά… μην
φανταστείς! Με άριστα το 10 πήγε από το 3,5 στο 4.. Άλλη
μια σφαγή και μπορεί να πιάσει και την βάση. Η δε απουσία
της πανελίστριας που διάβαζε τα μηνύματα των τηλεθεατών
… εντελώς απαρατήρητη. Έχασε η Βενετιά βελόνι και ουδείς
αναντικατάστατος.
17.10.2020
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opinion
Ανυπόστατος Γάμος και Γάμος μεταξύ Ομόφυλων
ΓΡΆΦΕΙ Η ΤΖΊΝΑ
ΑΛΕΞΆΚΗ*

O ανυπόστατος γάμος είναι ανύπαρκτος,
δεν έχει καμιά έννομη συνέπεια και δεν
απαιτείται δικαστική απόφαση για την ανατροπή του. Μπορεί όμως όποιος έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει αγωγή (ανάμεσα
τους και ο εισαγγελέας, λειτουργώντας ως
εκπρόσωπος της πολιτείας, έχοντας όλα τα
δικαιώματα των διαδίκων και στρεφόμενος
και κατά των δύο συζύγων, χωρίς να επεμβαίνει στην ιδιωτική τους ζωή και με στόχο
να συμβάλλει στην ομαλή διαμόρφωση και
λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων ,
όταν αυτό αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την
προστασία της ηθικής) για να βεβαιωθεί η
ανυπαρξία του. Αιτίες που καθιστούν έναν
γάμο ανυπόστατο μπορεί να είναι λόγου χάρη η τέλεση του γάμου από
ιερέα που έχει καθαιρεθεί (ενώ αν
πρόκειται για ιερέα που τελεί το γάμο
ενώ είναι τιμωρημένος ή σε αργία, ο
γάμος είναι έγκυρος) ή από ιερέα που
δεν αναγνωρίζεται ως ιερέας από την
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία (άρθρο 1368 Αστικού Κώδικα).
Ο Πολιτικός γάμος είναι ανυπόστατος εάν οι μελλόνυμφοι δε συμφωνούν για την τέλεση του γάμου, εάν
δεν υπάρχουν δύο μάρτυρες ενώπιον
των οποίων γίνεται η δήλωση και εάν
δεν συνταχθεί ληξιαρχική πράξη από
τον αρμόδιο δήμαρχο του τόπου τέλεσης του γάμου (άρθρο 1367 ΑΚ).
Στην περίπτωση ενός ανυπόστατου
γάμου, οι σύζυγοι (που εν προκειμένω
δεν αναγνωρίζονται ως σύζυγοι) δεν
έχουν ο ένας έναντι του άλλου δικαίωμα διατροφής σε περίπτωση διαζυγίου αλλά ούτε και κληρονομικά δικαιώματα ο ένας έναντι του άλλου σε
περίπτωση θανάτου κάποιοι από τους
συζύγους. Επίσης τα τέκνα που έχουν
αποκτηθεί εντός ανυπόστατου γάμου
θεωρούνται εκτός γάμου παιδιά.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει και
ο άκυρος ή ακυρώσιμος γάμος, ο οποίος έχει όλα τα έννομα αποτελέσματα ενός
γάμου μέχρις ότου ακυρωθεί από μια δικαστική απόφαση (όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη). Ένας τέτοιος γάμος μπορεί να οφείλεται σε απειλή, πλάνη ή απάτη του ενός
από τους συζύγους που οδηγεί σε επήρεια
της βούλησης του. Αγωγή για την ακύρωση
τέτοιου είδους γάμου μπορεί να ασκηθεί και
από το σύζυγο που πλανήθηκε αλλά και από
οποιοδήποτε άτομο έχει έννομο συμφέρον.

Ο ελληνικός
Αστικός Κώδικας
ασπάζεται την
ερμηνεία του
νομοδιδασκάλου
Μοδεστίνου
για τον οποίο η
διαφορά φύλου
θεωρείται
σχεδόν καθολικά
ως προϋπόθεση
του υποστατού
γάμου.
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Σε γάμο μεταξύ δύο προσώπων του ίδιου
φύλου όπου έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι τύποι τίθενται τα ζητήματα του κατά πόσον μεταξύ των προσώπων αυτών υπάρχει
«οικογένεια» ώστε να προστατευθεί και αν
οι «μελλόνυμφοι» μπορούν να είναι άτομα
ιδίου φύλου αφού δεν προσδιορίζεται το χαρακτηριστικό φύλου.
Το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει το
δικαίωμα σύναψης γάμου και στα δύο φύλα,
όμως ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις τέλεσης αφήνει την πρωτοβουλία στον
εθνικό νομοθέτη να ορίσει σχετικά (Ολομ
ΣΤΕ 867/1988),οπότε μόνο με νομοθετική
ρύθμιση θα μπορεί ένας γάμος μεταξύ ομοφύλων να είναι έγκυρος. Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας ασπάζεται την ερμηνεία του
νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου για τον οποίο
η διαφορά φύλου θεωρείται σχεδόν καθολικά ως προϋπόθεση του υποστατού γάμου.
Από Συνταγματική άποψη η διαφορά φύλου ως στοιχείο του υποστατού γάμου δεν
παραβιάζει την αρχή της ισότητας, την αρχή
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, αφού τα ομόφυλα άτομα τυγχάνουν
ίσης μεταχείρισης με άλλα άτομα από την
Πολιτεία, ενώ κατοχυρώνεται η προσωπική
ελευθερία και των ομοφύλων ατόμων με την
ευρεία έννοια(όχι όμως με τη σύναψη γάμου
μεταξύ τους).Την άποψη αυτή ενίσχυσε και η
απόφαση 1428/2017 του Αρείου Πάγου που
δέχεται ότι είναι ανυπόστατος ο γάμος μετα-

ξύ ομόφυλων γιατί η διαφορά φύλου είναι
η προϋπόθεση ενός υποστατού γάμου ενώ
η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής από τον
Εισαγγελέα ώστε να ακυρωθεί ένας τέτοιου
είδους γάμος δεν αποτελεί επέμβαση στην
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή αυτών των
προσώπων, αλλά έχει ηθικό χαρακτήρα. Από
την άλλη πλευρά όμως υπάρχει η δυνατότητα των ομόφυλων ζευγαριών να συνάπτουν
σύμφωνο συμβίωσης (Νόμος 4356/2015)
και να εγγράφονται στα Ληξιαρχεία.
Την άποψη αυτή ενστερνίζεται με απόφαση του το Συμβούλιο της Επικράτειας
στην οποία αναγνωρίζει ότι το σύμφωνο δεν
είναι αντίθετο στους δογματικούς κανόνες
της ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και
δε θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
των Ορθοδόξων Χριστιανών ενώ δεν προκαλεί βλάβη στις Μητροπόλεις. Επίσης το
ΣτΕ θεωρεί ότι το απαραβίαστο της ιδιωτικής
ζωής των ατόμων (στην οποία ανήκει και
ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός) θα
πρέπει να είναι σεβαστός και όχι αντικείμενο
διακρίσεων από την κρατική εξουσία πόσο
μάλλον όταν ο γάμος ως θεσμός διαφοροποιείται σημαντικά από το εν λόγω σύμφωνο
δεδομένου ότι στοχεύει στην κάλυψη διαφορετικών κοινωνικών αναγκών και συγκεκριμένα στην αναγνώριση και προστασία de
facto συντροφικών σχέσεων.
*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Ο Κοσμάς Ζαχάρωφ επιστρέφει στα πάτρια για τη «Βαβυλωνία»

«Είμαι φανατικός Θεσσαλονικιός»
Η Μονή Λαζαριστών μετατρέπεται τον
Οκτώβρη σε … «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ». Γεύσεις
μυρωδιές χρώματα κι αρώματα ντοπιολαλιές χοροί και τραγούδια συνθέτουν
το πάζλ της περιπέτειας χαρακτήρων απ’
την ηπειρωτική ως τη νησιωτική Ελλάδα όπως την σκιαγράφησε ο Δημήτριος
Βυζάντιος κι όπως σκηνοθετικά μας τη
συστήνει ο Τάκης Χρυσικάκος.
23 Οκτωβρίου η πρεμιέρα στη Σκηνή
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ» της «Μονής
Λαζαριστών».
Μια λαϊκή κωμωδία γλωσσικών παρεξηγήσεων επίκαιρη παρά ποτέ όπου
η ασυμφωνία εκφοράς λόγου και νοημάτων οδηγεί σε σειρά παρεξηγήσεων
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την Ελλάδα
της πολυφωνίας, των ιδιαιτεροτήτων της
πολυπολιτισμικής ανομοιογένειας και εν
τέλει της κοινής ρίζας που επισφραγίζει
την δια βίου συνέχειά της.
Ο Κοσμάς Ζαχάρωφ, 37 ολόκληρα
χρόνια μετά την κάθοδό του στην Αθήνα, επιστρέφει στα πάτρια ενδυόμενος τη
στολή του Αστυνομικού και με Επτανησιακή προφορά φιλοδοξεί να εξιχνιάσει αν
η επεισοδιακή διαμάχη που συντελείται
μεταξύ ενός Αρβανίτη κι ενός Κρητικού,
είναι τυχαία ή προμελετημένη
«Τα συναισθήματα ήταν περίεργα,
από την πρώτη στιγμή που ήρθα, προσπαθούσα να προσαρμοστώ σε μια καινούρια πραγματικότητα: το Κρατικό που
συνάντησα τώρα είναι τελείως διαφορετικό πια: πολλές σκηνές, νέοι άνθρωποι,
κατάφερε ωστόσο πολύ γρήγορα και
συνδέθηκα μαζί τους… Είναι σαν να μην
πέρασε μια μέρα. Έφυγα το 1983. Στην
Αθήνα έκανα πολλά πράγματα, ποιοτικά
κι εμπορικά. Ήταν σύμπτωση που δεν
επέστρεψα. Τώρα έτυχε να είναι στο τιμόνι του ΚΘΒΕ ο Νίκος Κολοβός. Ήταν η κύρια αιτία που ξανα-ανέβηκα. Εδώ έζησα
την πόλη και ως μαθητής της Δραματικής και ως ηθοποιός. Δε φεύγει από μέσα
μου. Χρόνια πια στην Αθήνα κι ακόμη νοιώθω «ο Θεσσαλονικιός»… Η μπουγάτσα
της Θεσσαλονίκης είναι καλύτερη, το
νερό μας το καλύτερο, οι άνθρωποι μας
σπουδαίοι. Είμαι φανατικός της πόλης,
τόσο που καβγαδίζω για χάρη της.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΕΙ

Σύγχρονη «Βαβυλωνία» υπάρχει.
Δεν έχουμε γλωσσικά ιδιώματα σε βαθμό
που να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε αλλά είναι οι πολιτικές και αθλητικές
τοποθετήσεις, οι οικονομικές διαφορές,
στα οποία περιχαρακωνόμαστε για κάποιον ανεξήγητο λόγο και δεν λέμε να
πλησιάσουμε τον απέναντι τον σε εισαγωγικά αντίπαλο. Ο Έλληνας αδύνατον
να συνεννοηθεί… Δεν ξέρω τί σύνδρομο
κουβαλάμε Του Μ. Αλέξανδρου; Κάποιου
που όλα τα ξέρει; Όμως δύσκολα υποχωρούμε και δεν παραχωρούμε κομμάτια
απ’ τις ιδέες και τα πιστεύω μας, δε δεχόμαστε το διαφορετικό ούτε ως οπαδοί
ούτε ως πιστοί π.χ θρησκευόμενοι. Είναι
ένα είδος φόβου αυτός
ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Όταν μεταφερθεί η θεατρική πράξη
σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο παύει να είναι θέατρο. Το

θέατρο είναι ενότητα θεατή -ηθοποιού,
σκηνής - πλατείας όπου υπάρχει ανταλλαγή συγκινησιακού φορτίου. Αυτό δεν
αποτυπώνεται σε καμία κάμερα. Όταν
κοιτούμε οπτικοακουστικά θέατρο, το
μισό απ’ τη μαγεία χάνεται. Αυτό δεν είναι
θέατρο πια. Είναι τηλεόραση, είναι κινηματογράφος, και πάντως κάτι ξένο, κάτι
άλλο.

πια πως θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό.
Απ’ την άλλη, ο χώρος μας δεν είναι και
απολύτως συγκροτημένος. Αφήσαμε τα
σύνορα της συντεχνίας ανοιχτά και εισέβαλαν η σάρα η μάρα και το κακό συναπάντημα κι άντε να ξεδιαλέξεις τώρα
ποιοι είναι πραγματικά ηθοποιοί και ποιοι
δεν είναι.

ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΠΕΙΝΑΝΕ

ΕΙΝΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΟΙ «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ»
ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΘΗΛΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Επειδή ζω στην Αθήνα, και συναναστρέφομαι πάρα πολλούς συναδέρφους,
υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη, δεν είναι σχήμα λόγου.
Δεν έχουν το καθημερινό τους φαγητό,
να πληρώσουν το νοίκι, τους λογαριασμούς, οι άνθρωποι πένονται πια. Εξαφανίστηκαν βλέπεται κι οι άλλες επαγγελματικές δράσεις όπου θα μπορούσαν
να εξασφάλιζαν ένα μεροκάματο. Η διαφήμιση, η μεταγλώττιση, τα σπικάζ… Δεν
πληρώνεται τίποτε πια. Οι ηθοποιοί ζουν
σε καθεστώς απόλυτης ένδειας. Δε ξέρω

Τελευταία παρακολούθησα «Άγριες
Μέλισσες» όντως είναι μια πολύ καλή
σειρά, με εξαιρετικό σενάριο, σκηνοθεσία
και πολύ καλούς ηθοποιούς φτιαγμένη
με θεατρική λογική. Οι ρόλοι θεατρικοί,
ερμηνείες θεατρικές, σκηνές στημένες
ομοίως γι’ αυτό καθήλωσε τον κόσμο.
Πρωτίστως βέβαια είναι το σενάριο με τις
διαρκής ανατροπές που είναι το Α και το
Ω για να συγκρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή.
17.10.2020
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Ο Άνθιμος Κατιρτζόγλου μιλάει για τον «COVID -9

«Ίσως ο ιός είναι θεατρόφιλος
και κολλάει στα θέατρα»
ΤΗΣ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Η καθημερινότητα είναι η πηγή που
θρέφει με ιδέες τον πολυσχιδή Άνθιμο
Κατιρτζόγλου. Ηθοποιός, σκηνοθέτης,
σεναριογράφος. Το θεατρικό κοινό της
Θεσσαλονίκης τον ακολουθεί σε κάθε
παράσταση που ανεβάζει. Ακόμη και
αυτή την δύσκολη εποχή για τους ανθρώπους του θεάτρου, ο Άνθιμος θα ανέβει και πάλι στο σανίδι, με ένα δικό του
έργο. Όπως ήταν λογικό η πανδημία, το
lockdown και η πρωτόγνωρη κατάσταση
που βιώνουμε λόγω του covid19 ήταν
η αφορμή για το νέο του έργο, με τίτλο
«Covid-9».
«Με όλα τα έργα μου, ασχολούμαι
με την επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Από εκεί αντλώ την έμπνευση μου
για να γράφω τα κείμενα, Οπότε, νομίζω
ότι δε θα μπορούσα να μην ασχοληθώ
με το θέμα αυτό που απασχολεί όλο τον
κόσμο, σε όλα τα επίπεδα», περιγράφει
ο ίδιος σε συνέντευξη του στην Karfitsa.
Το έργο covid-9 είναι μία παράσταση
ψυχολογικού μυστηρίου, όπου δεν λείπει
το χιούμορ και τα κωμικά στοιχεία, όπως
συνιθίζει σε όλα τα έργα του, εξηγεί. Πιο
αναλυτικά, «αναφέρεται στο υποτιθέμενο μέλλον, στο 2029, σε έναν κόσμο που
η πανδημία έχει επιδεινωθεί και έχουμε
φτάσει στην covid-29. Μέσα από το έργο,
βλέπουμε τις συνέπειες μίας πανδημίας
στη συμπεριφορά και τη σχέση ενός ζευγαριού, το πως επηρεάζονται και δοκιμάζονται με την αναγκαστική συμβίωση
τους με τον ιό και την κατάσταση που
επικρατεί στον κόσμο. Όμως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, όταν
κάποιος απρόσκλητος επισκέπτης βρεθεί
στο σπίτι τους και τους αλλάξει τη ζωή
ακόμα περισσότερο».
Επί σκηνής μαζί του θα συμπρωταγωνιστήσουν ακόμη τρεις ηθοποιοί οι
Σμαράγδα Τζούμα, Δημήτρης Ελιάς και
Νίκος Νικολαϊδης. «Ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Όχι όμως και δύσκολο», μας απαντάει όταν τον ρωτήσαμε πως ήταν για
εκείνον να σκηνοθετεί με βάση τις νέες
συνθήκες, όπως η τήρηση των αποστάσεων. «Απεναντίας, οι νέες συνθήκες με
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τα θέατρα λόγω του lockdown στην Ελλάδα, ο χώρος του θεάτρου κατέρρευσε.
Από την πλευρά του ο Άνθιμος τονίζει
ότι από την στιγμή που τελείωσε η καραντίνα έως τώρα έχει διαμορφωθεί ένα
δυστοπικό περιβάλλον για τον χώρο της
τέχνης. «Ήταν μία περίοδος που χάσαμε
πολλές δουλειές, πολλές συνεργασίες
και δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να
αποκαταστήσουμε το χαμένο έδαφος.
Θα έλεγα μάλιστα, ότι η περίοδος μετά
την καραντίνα είναι ακόμα πιο δύσκολη,
αφού έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, το να χάνει κάποιος τη δουλειά του, τα οικονομικά προβλήματα που
έρχονται αλλά και το πιο απλό. Να μην
μπορείς να φιλήσεις τους ανθρώπους
που αγαπάς, να μην μπορείς να κινηθείς
όπως θέλεις. Όλα αυτά μας επηρεάζουν
σε όλους τους τομείς».

‘’ανάγκασαν΄΄ να σκεφτώ λίγο πιο δημιουργικά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι
δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στη συγγραφή του έργου, αφού ακόμα και ο αριθμός
των ηθοποιών έπρεπε να είναι περιορι-

σμένος τη συγκεκριμένη περίοδο», λέει.

Τι χρειάζεται το θέατρο και οι
άνθρωποι του για να ορθοποδήσουν
Παράλληλα, αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος
και στα μέτρα στήριξης που έχει πάρει
η κυβέρνηση για εκείνους επεσήμανε
ότι «πρέπει κάποια στιγμή η εκάστοτε
κυβέρνηση να καταλάβει ότι το θέατρο
και γενικότερα ο πολιτισμός είναι κάτι
σημαντικό σε κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί
να ‘’ξεχνάς’’ τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κομμάτι της τέχνης. Δεν
μπορούμε να μιλάμε για τέτοια μέτρα
στήριξης, τη στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι χάσανε τη δουλειά τους για μήνες.
Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ
προσπαθούμε να επιστρέψουμε στην
‘’κανονικότητα’’, πάλι το καλλιτεχνικό
κομμάτι είναι αυτό που την πληρώνει,
που κάποιοι το ξεχνάνε και το αφήνουν
για το τέλος. Ίσως ο ιός είναι θεατρόφιλος και κολλάει στα θέατρα».

«Η περίοδος μετά την καραντίνα
είναι ακόμα πιο δύσκολη»
Από την πρώτη μέρα που έκλεισαν

*Covid-9, από 13 Νοεμβρίου κάθε
Παρασκευή- Σάββατο, στο θέατρο Σοφούλη

Ιστορίες με ...κάρυ!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

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.

Νίκος Ζεϊμπέκης

Η καθαρή πόλη προϋποθέτει παιδεία
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. ‘Επαιξε με πάθος μπάσκετ φορώντας τη φανέλα του Αρη, ένα άθλημα που του χάρισε επιτυχίες και διακρίσεις. Ασχολήθηκε ενεργά με το εμπόριο, ενώ τα τελευταία χρόνια «έμπλεξε» και με την αυτοδιοίκηση. Πλέον, είναι αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου
Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον Νίκο Ζεϊμπέκη, ο οποίος και πάλι ασχολείται με τα καλάθια… μόνο που αυτή τη φορά αφορούν τα απορρίμματα!
Και φυσικά, μη σας δει να αστοχείτε!

Είναι ...ηλεκτρική καρέκλα η αντιδημαρχία
Καθαριότητας; Είναι μόνο ηλεκτρική καρέκλα η
υπηρεσία καθαριότητας. Και ειδικά σε τόσο μεγάλες
πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, οι απαιτήσεις των
δημοτών και οι ανάγκες της πόλης πάντα είναι πολλές και μεγάλες.
Τι χρειάζεται για να είναι καθαρή η Θεσσαλονίκη; Χρειάζεται εξοπλισμό, χρειάζεται κόσμο η υπηρεσία και χρειάζεται να υπάρχει παιδεία και θέληση
από τον κόσμο για να μπορεί να είναι καθαρή.
Ανακυκλώνεις τα πάντα στο σπίτι; Εγώ ναι και
τα παιδιά μου ακόμη περισσότερο.
Τι έχεις στερηθεί λόγω της αντιδημαρχίας; Την
προσωπική μου ζωή.
Σου λείπει το μπάσκετ; Πάρα πολύ!
Ποιον πρώην συμπαίκτη σου θεωρείς κορυφαίο; Φυσικά τον Νίκο Γκάλη!
Η ζωή με τρεις γιους… Είναι πάρα πολύ όμορφη
και όταν έχεις μικρή διαφορά ηλικίας ακόμη ομορφότερη.
Για τι δηλώνεις υπερήφανος… Για την οικογένειά μου και για ό,τι έχω πετύχει έως τώρα.
Πώς ονειρεύεσαι τη Θεσσαλονίκη σε 10 χρόνια; Μια εξελιγμένη πόλη με καλές συγκοινωνίες και
άριστη καθαριότητα.
Ένας λόγος για να ακούμε ...Βασίλη Καρρά;
Γιατί είναι μεγάλος καλλιτέχνης και ψυχάρα!
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Η «Κ» αναλύει το ρόστερ του ΠΑΟΚ ανά θέση
μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου

Το καλοκαίρι των μεγάλων αλλαγών!
ΤΟΥ ΘΩΜΆ ΜΊΧΟΥ

Ο ΠΑΟΚ άλλαξε. Σε όλα τα επίπεδα.
Άλλαξε τακτική, πλάνο και μεταγραφικό προσανατολισμό. Εξ’ αρχής μετά το
τέλος της περσινής σεζόν ο Δικέφαλος
είχε προϊδεάσει για τις αλλαγές που θα
ακολουθούσαν. Νο1 στόχος ήταν ο οικονομικός εξορθολογισμός του ρόστερ,
χωρίς επουδενί να αποδυναμωθεί η ομάδα, αφού οι απαιτήσεις παραμένουν ίδιες
και απαράλλαχτες. Δηλαδή, νταμπλ και
καλή πορεία στην Ευρώπη. Ο απαραίτητος οικονομικός εξορθολογισμός του ρόστερ, έγινε για δύο σημαντικούς λόγους.
Αφενός για να εναρμονιστεί ο ΠΑΟΚ στις
απαιτήσεις του FFP και αφετέρου για να
μειωθεί το μεγάλο οικονομικό άνοιγμα
που είχε από την περσινή του σεζόν, αλλά
και από τις αλόγιστες σπατάλες των προηγούμενων ετών. Βέβαια, το αποτέλεσμα
και το κατά πόσο όλο αυτό το πλάνο θα
στεφθεί από επιτυχία θα φανεί στο γήπε36 17.10.2020

δο, εκεί που είναι και ο καθρέφτης κάθε
ομάδας. Παρόλα αυτά, αν και ακόμα είναι
πολύ νωρίς για τα όποια συμπεράσματα, στον ΠΑΟΚ μπορούν να καυχιούνται
πως ο πρώτος στόχος, είχε επιτυχία. Και
αυτό διότι: ο Δικέφαλος, προχώρησε σε
πωλήσεις παικτών, σύναψε τηλεοπτικό
συμβόλαιο (το μεγαλύτερο στην ιστορία
του), έφερε έσοδα από την ευρωπαϊκή
συμμετοχή του (μπήκε στους ομίλους
του Europa League), ενώ ακόμα έκανε
πολλές ανακατατάξεις στο ρόστερ με αρκετές εξ’ αυτών να ήταν ηχηρές.
Ο Δικέφαλος του Βορρά, αποδέσμευσε τους Στοχ, Βέρνμπλουμ, Βιεϊρίνια,
Μαουρίσιο. Ποδοσφαιριστές δηλαδή που
είχαν συμβόλαια άνω του ενός εκατομμυρίου. Προχώρησε στην πώληση των
Λημνιού, Πέλκα, Ακπομ και του Μιχόγεβιτς, ενώ άφησε ελεύθερους τους Κάτσε,
Διαμαντή, Μελισσά, Μπαλογιάννη και

Γκαργκαλατζίδη. Ελευθέρωσε και πρόσθεσε δηλαδή στα ταμεία του από πωλήσεις και αποδεσμεύσεις ένα ποσό κοντά
στα 15 εκ. ευρώ.
Την ίδια ώρα οι παίκτες που πέρασαν το κατώφλι της Τούμπας (Τσόλακ,
Σβάμπ, Μουργκ, Ζίβκοβιτς) τα κασέ τους
δεν ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ
(συμβόλαιο ανά έτος), κάτι που δείχνει
και τον σαφή νέο προσανατολισμό του
κλαμπ, όσον αφορά το κόστος των συμβολαίων.
Με βάση όλα τα παραπάνω η Karfitsa
ανοίγει τον φάκελο «νέο ρόστερ ΠΑΟΚ»
και καταγράφει το πως διαμορφώνεται
αυτό ανά θέση, από την στιγμή που ο μεταγραφικός σχεδιασμός ολοκληρώθηκε
και επισήμως την προηγούμενη Δευτέρα.
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Στο περσινό δίδυμο των Πασχαλάκη

και Ζίβκοβιτς προστέθηκε ο Ρέι που επέστρεψε στον ΠΑΟΚ από τον δανεισμό του.
Βέβαια, τη φετινή χρονιά είχαμε αλλαγή
στο Νο1 του Δικεφάλου κάτω από τα δοκάρια, αφού ο Σέρβος πορτιέρε κέρδισε
τη θέση του βασικού από τον Πασχαλάκη. Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ παραμένει μία
ομάδα που έχει μεγάλη πληρότητα και
εμπειρία στην θέση «1» κάτι που με την
έλευση του Αργεντινού τερματοφύλακα
τον βγάζει ακόμα πιο ενισχυμένο.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Στην συγκεκριμένη θέση ο ΠΑΟΚ διαθέτει μια πεντάδα παικτών που ανά πάσα
στιγμή όλοι μπορούν να βρεθούν στο
αρχικό σχήμα. Δείγμα της ποιότητας, του
ταλέντου, αλλά και της εμπειρίας που
διαθέτουν οι περισσότεροι εξ’ αυτών. Βέβαια, το σχήμα με τους τρεις στόπερ που
επιλέγει ο Φερέιρα, αυξάνει τις επιλογές

Οι απαντήσεις που δεν δόθηκαν
και η αλήθεια του γηπέδου

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

του, ενώ στο ξεκίνημα της χρονιάς και απόντος δεξιού
μπακ, είδαμε - κυρίως - στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Δικέφαλο να παίζει ακόμα και με τέσσερις στόπερ (με τον
Κρέσπο να καλύπτει τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας).
Τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ινγκασον, έχουν το προβάδισμα στις αρχικές επιλογές του
Πορτογάλου με τους Κρέσπο και Μιχάι να προσφέρουν το
απαραίτητο βάθος στον πάγκο, αλλά και ιδιαίτερα αξιόπιστες λύσεις για το ροτέισον της ομάδας.
ΜΠΑΚ
Στο αριστερό άκρο της άμυνας δεσπόζει η παρουσία
του Δημήτρη Γιαννούλη. Παρά το ασφυκτικό πρέσινγκ
και τις πολλές προτάσεις ο Ελληνας άσος παρέμεινε στο
ρόστερ και η συγκεκριμένη θέση είναι καπαρωμένη από
αυτόν. Επιπροσθέτως ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον νεαρό ταλαντούχο και με πολύ μέλλον, Αντριαν Περέιρα, με καταγωγή από τη Νορβηγία ως back up του Γιαννούλη. Στο
δεξί άκρο της άμυνας, επικρατεί ένας συνωστισμός, αφού
υπάρχουν τέσσερις παίκτες που μάχονται για μία θέση. Η
ενεργοποίηση του Μάτος, η παραμονή του νεαρού Λύρατζη, μαζί με τους Ροντρίγκο και τον νεοαποκτηθέντα
Ουαγκέ, συνθέτουν μια τετράδα που σίγουρα θα πονοκεφαλιάζει ευχάριστα τον Φερέιρα για τον ποιον θα επιλέγει
κάθε φορά για την αρχική εντεκάδα.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΧΑΦ
Ο Μαουρίσιο αποτελεί παρελθόν. Στη θέση του αποκτήθηκε ο Σβαμπ. Ο Αυστριακός με το «καλημέρα» πήρε
θέση βασικού και μαζί με τον φορμαρισμένο Ελ Καντουρί,
αποτελούν αυτή την στιγμή την ραχοκοκαλιά του ΠΑΟΚ,
με τους δυο τους να έχουν πολύ καλή χημεία εντός του
γηπέδου. Βέβαια, στην ίδια θέση ο Δικέφαλος έχει και

τους Εσίτι, Ντούγκλας Αουγκούστο και τους νεαρούς Νινούα και Τσιγγάρα.
ΕΞΤΡΕΜ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΙ
Το 3-4-2-1 του Φερέιρα επί της ουσίας, αφαιρεί δύναμη από τους εξτρέμ, αφού τον ρόλο αυτό παίζουν οι δύο
μπακ. Αυτό ανάγκασε τον Δικέφαλο να αποκτήσει παίκτες
(Μουργκ, Ζίβκοβιτς) οι οποίοι παίζουν κυρίως πίσω από
τον επιθετικό και όχι τόσο πολύ στα πλάγια. Οι δυο τους
μαζί με τον wonder kid του Δικεφάλου, Τζόλη και τον πάντα ποιοτικό Μπίσεσβαρ αποτελούν τις τέσσερις επιλογές
για δύο θέσεις. Ο Πέλκας αποχώρησε, όμως και πάλι το
δίλημμα για το ποιοι θα επιλέγονται είναι μεγάλο. Βέβαια,
στο ρόστερ παραμένει και ο Ζαμπά που δείχνει όμως να
μην υπολογίζεται, ενώ επέστρεψε από την Νάπολι και ο
νεαρός Βρακάς που πήρε κι αυτός τις ευκαιρίες του στο
ξεκίνημα του πρωταθλήματος, παρά το νεαρό της ηλικίας
του.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Και στη θέση αυτή υπήρξαν αλλαγές. Ο βασικός φορ,
Τσούμπα Ακπομ, αποχώρησε μετά το παιχνίδι με τη Μπενφίκα για την Αγγλία και τη Μίντλεσμπρο. Ο Αντόνιο Τσόλακ με τις εξαιρετικές συστάσεις και τα πολλά γκολ στην
Ριέκα ήρθε με σκοπό να σηκώσει το βάρος του σκοραρίσματος. Φυσικά, στο ρόστερ παρέμεινε ο πάντα χρήσιμος
και έτοιμος να δώσει λύσεις Σφιντέρσκι που μαζί με τον
Κούτσια παρά το νεαρό της ηλικίας του (είναι μόλις 16
ετών) μοιάζει έτοιμος να σηκώσει το βάρος της φανέλας
και να δικαιώσει όλους όσοι μιλούν για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που διαθέτει η χώρα μας.

Η πολυσυζητημένη συνέντευξη Τύπου του Ολαφ
Ρέμπε δεν έκανε κανέναν σοφότερο, καθώς δεν
απάντησε στα καίρια ερωτήματα που απασχολούν
τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ερωτήματα που μπήκαν και
με την δημόσια επιστολή των Συνδέσμων, η οποία
κατέγραφε και την αγωνία τους για τον τρόπο που
αποφασίζει ο οργανισμός ΠΑΟΚ.
Ποια θέματα απασχολούν τον κόσμο του «Δικεφάλου»; Το χρονικό σημείο που παραχωρήθηκε ο
Ακπομ, τη στιγμή που πάλευε ο ΠΑΟΚ να μπει τους
ομίλους του Τσάμιονς Λιγκ, η διαχείριση του θέματος Μάτος η οποία για τους πολλούς ήταν λανθασμένη, η καθυστερημένη απόκτηση του Τσόλακ ενώ
ο ΠΑΟΚ ήθελε φορ και το παρασκήνιο του διαζυγίου
με τον Βιεϊρίνια.
Ο Ρέμπε ή γιατί δεν είχε τεκμηριωμένες απαντήσεις ή γιατί δεν ήθελε να ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων δεν «ακούμπησε» αυτά τα θέματα, αν και
ερωτήθηκε. Μίλησε προσέχοντας τα λόγια του,
περιγράφοντας το περιβάλλον που λειτουργεί και
τη στόχευση του. Με τα όσα είπε δημιούργησε την
αίσθηση ότι ο οργανισμός ΠΑΟΚ λειτουργεί ακολουθώντας πιστά το πλάνο του Ιβάν Σαββίδη και
μάλιστα ότι βρίσκεται σε πολύ σωστό δρόμο. Τόνισε
ακόμη ότι το πλάνο για να μειωθεί το χρέος αποδίδει
αποτέλεσμα και ότι υπάρχει εξαιρετική επικοινωνία
με τον Αμπέλ Φερέϊρα.
Αν προέκυψε κάτι σημαντικό είναι ότι δημοσίως δηλώθηκε ότι η πόρτα της ομάδας παραμένει
ανοιχτή για τον Βιεϊρίνια. Είτε για τώρα, είτε για το
μέλλον.
Οπως συνήθως γίνεται μετά από παρόμοιες Συνεντεύξεις Τύπου δεν πείθονται όλοι απ’ αυτά που
ακούγονται. Κάποιοι περίμεναν πολλά περισσότερα,
τα οποία τελικώς είτε λόγω έλλειψης επιχειρημάτων είτε για λόγους ισορροπιών δεν ακούστηκαν.
Κάποιοι άλλοι αισθάνονται την ικανοποίηση ότι πήραν τις απαντήσεις που ήθελαν, αλλά και στην μία
και στην άλλη περίπτωση λίγη αξία έχουν όλα αυτά.
Η επικοινωνία στο ποδόσφαιρο είναι σα να ρίχνεις
χρυσόσκονη πάνω σ’ ένα αντικείμενο. Μπορεί να
δίνει την αίσθηση ότι λάμπει, αλλά με το πρώτο αεράκι φαίνεται η ποιότητα του αντικειμένου. Για τον
ΠΑΟΚ θα κριθούν όλα μέσα στο γήπεδο. Γιατί αν
στραβώσουν τα αποτελέσματα, ακόμη κι αυτοί οι
οποίοι έμειναν ενθουσιασμένοι από αυτά που άκουσαν θα περάσουν στο απέναντι στρατόπεδο.
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Η μεγάλη πνευματική κληρονομιά της Ναταβάν
Η Ναταβάν γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1832 στην πόλη Σούσα, στο σημερινό Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επειδή ήταν
το μοναδικό παιδί στην οικογένεια ήταν
λογικά και η μοναδική κληρονόμος του
χανάτου Καραμπάχ κι έμεινε γνωστή ως
η κόρη του Χαν. Το πραγματικό της όνομα ήταν Κουρσίντ-Μπανού, αλλά επέλεξε το ψευδώνυμο ‘Ναταβάν’ που σημαίνει
δυστυχισμένος και καταπιεσμένος.
Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η
Ναταβάν ασχολήθηκε επισταμένως και
συστηματικά με τη φιλανθρωπία και την
προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Καραμπάχ. Ανάμεσα στις διάσημες πράξεις της ήταν η
επίλυση του προβλήματος του νερού
και της ύδρευσης γενικότερα στη Σούσα
το 1883. Η τοπική ρωσική εφημερίδα
«Καύκασα» έγραψε εκείνη την εποχή:
«Η Χουρσίντ-Μπανού άφησε ένα αιώνιο
σημάδι στις μνήμες των κατοίκων της
Σούσα και η δόξα της θα μεταβεί από γενιά σε γενιά »... Οι πηγές που χτίστηκαν
με την προτροπή της Ναταβάν χρησιμοποιώντας τις γνωστές λευκές πέτρες της
περιοχής, θεωρούνται ιστορικά μνημεία
υπό προστασία.
Πολλά έκανε επίσης για την προώθηση της ανάπτυξης της διάσημης φυλής
των αλόγων του Καραμπάχ. Ίδρυσε και
χρηματοδότησε την πρώτη λογοτεχνική εταιρεία στη Σούσα και σε ολόκληρο
το Αζερμπαϊτζάν. Η <<Εταιρεία των Φίλων>>, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής και
συγκέντρωσε τις σημαντικότερες ποιητικές και πνευματικές δυνάμεις του Καραμπάχ εκείνης της εποχής.
Ο ανθρωπισμός , η ευγένεια , η φιλία
και η αγάπη ήταν τα κύρια θέματα των
ποιημάτων <<ghazals>> της Ναταβάν.
Αυτά τα άκρως συναισθηματικά και ρομαντικά ποιήματα εκφράζουν τα συναισθήματα και τις συμφορές μιας γυναίκας
που δεν ήταν ευτυχισμένη στην οικογενειακή της ζωή και που έχασε πρόωρα
τον γιο της. Πολλά από αυτά τα ποιήματα
χρησιμοποιούνται σήμερα στα δημοτικά
τραγούδια.
Η Ναταβάν πέθανε το 1897 στη Σούσα. Στην κηδεία της οι άνθρωποι, ως ένδειξη ελάχιστου σεβασμού, μετέφεραν
το φέρετρο στους ώμους τους σε όλη τη
διαδρομή από την Σούσα στην Άγνταμ,
τριάντα χιλιόμετρα περίπου βορειοανα38 17.10.2020

έγραψε περίλυπος για τα τρία χάλκινα
κεφάλια, γεμάτα με τρύπες από σφαίρες, που βρίσκονται στο προαύλιο της
έδρας του Ερυθρού Σταυρού στο κέντρο
του Μπακού: της ποιήτριας Ναταβάν, του
συνθέτη Χατζιμπέγιοφ και του φημισμένου τραγουδιστή Bulbul.
Σήμερα όλα αυτά τα μνημειακά προσωπεία, φυλάσσονται στην εσωτερική
αυλή του Κρατικού Μουσείου των Τεχνών του Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού.

τολικά, όπου και θάφτηκε σε οικογενειακό τάφο.
Η μοίρα, όμως, του μνημείου της ]
στη Σούσα, δεν ήταν ευοίωνη. Κατά τη
διάρκεια του πολέμου του Ναγκόρνο
Καραμπάχ το 1992, η κατοικία της, στη
Σούσα, όπως και τα άλλα ιστορικά μνημεία στην εμπόλεμη ζώνη, καταστράφηκαν. Τα μνημεία επίσης της Ναταβάν και
των άλλων διάσημων Αζέρων του Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένων των Ουζεγίρ Χατζιμπέγιοφ και Bulbul υπέστησαν
σοβαρές ζημιές. Ο υπουργός πολιτισμού
του Αζερμπαϊτζάν, Polad Bulbuloghlu,
μετέφερε τις χάλκινες προτομές από την
Γεωργία στο Μπακού (πωλήθηκαν από
Αρμένιους αγωνιστές ως παλιοσίδερα
στη Γεωργία).
Ο Thomas de Waal , Βρετανός δημο-

σιογράφος και συγγραφέας, ειδικός επί
θεμάτων Καυκάσου και αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής των μνημείων

Μαμεντλί Σαλατίν: Γενική Γραμματέας Συλλόγου
Ελληνο-Αζερικης Φιλίας “QALA”

Η Ναταβάν Χουρσιντμπανού
(αζερικα: Xurşidbanu Natəvan) θεωρείται μια
από τις καλύτερες λυρικές ποιήτριες
του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγραψε
στην περσική αλλά και στην αζερική γλώσσα.

Σημεία διανομής

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 Θεσσαλονίκης, 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 Μαρτίου- 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 Καλλάρη 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 Ελευθερίου, 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 Κορομηλά 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 Περίπτερο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη,
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γραφείο 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 Οκτωβρίου 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, Αντώνη 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 άνωθεν 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,

σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέλους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.
2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συκιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93,
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίνδος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος,
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος
Ευόσμου, 2310704696
Elixir γυμναστήριο, Κρυστάλλη 3, Μετέωρα, 2310639952
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326,
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244,
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερωμένης 33, 231 051 0355
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία ,
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά,
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62,
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσειδώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τούμπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία,
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου,
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρμη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρμη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη,
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16
Πανόραμα, 2310342103
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόραμα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα,
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα,
2310331331

Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλαμαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27,
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο Mrs Candys, Γ.Παπανδρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπισθεν 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, Καλαμαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310028559
Tothelo, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310472291
Brulee, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 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
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AUTHENTICITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η mobile εφαρμογή Authenticity Thess παρέχει
τη δυνατότητα καταγγελίας
συμβάντος παραγωγής / εμπορίας
απομιμητικών προϊόντων σε πραγματικό χρόνο!

