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Υγειονομικές «βόμβες» τα αστικά
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Μιθριδατισμός αποκαλείται η πρακτική της αυτοπροστασίας από τη δράση ενός δηλητηρίου μέσω της σταδιακής αυτοχορήγησης σε μη θανατηφόρες δόσεις. Ο όρος προέρχεται από τον Μιθριδάτη ΣΤ’, βασιλιά του Πόντου, ο
οποίος εξαιτίας του μεγάλου φόβου του μήπως τον δηλητηριάσουν χορηγούσε στον εαυτό του βαθμιαία αυξανόμενες μη θανατηφόρες δόσεις δηλητηρίου, ώστε να αναπτύξει τελικά ανοσία. Σήμερα, όμως, μιλάμε για μιθριδατισμό,
όταν έχουμε εξοικειωθεί σε κάθε λογής ανεπιθύμητη κατάσταση και παύουμε να αντιδρούμε σε αυτή.
Μια μορφή αντίδρασης είναι το τραγούδι. Είτε ως σάτιρα που έβρισκε πάντα στο ελληνικό τραγούδι καταφύγιο,
σε όλα τα είδη του, από το δημοτικό και το ρεμπέτικο, μέχρι το έντεχνο και το ροκ, είτε ως καταγγελία. Από το διαχρονικό «Δυστυχία σου Ελλάς» του Σουρή, έως το «Ουγκαγκά μπουμ μπουμ» του Χάρυ Κλυν κι από τη «Λούλα» του
Λογοθέτη έως το «Κουκουρουκουκού Σουπίτσα» του Ξανθούλη και του Μαρίνου, το κοινό ανακάλυπτε τον εαυτό
του σε οποιοδήποτε επίπεδο, πολιτικό, κοινωνικό, καθημερινότητας και προφανώς σεξουαλικό. Προσωπικώς, τα
τραγούδια αυτά τα έβρισκα εξόχως διασκεδαστικά: Εκείνη την εποχή, η ηλικία δε μου επέτρεπε να ερμηνεύσω σ’
αυτά κανένας βαθύτερο νόημα πέραν μιας αθώας παιδικής θυμηδίας. Έγραφε ας πούμε ο Γιάννης Μαρκόπουλος το
75: «Εδώ δεν έχει σύνορα δεν έχει καλοσύνη, μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του οι σκύλοι, τούμπου τούμπου ζα τούμπου ζίτσου…» Και δώστου, να ξεκαρδίζομαι, με το κοπάνημα του πρίγκιπα Σιδηρόπουλου στο κουπλέ
με εκείνο το ακατανόητο γλωσσοδέτη: «Α καπού κουλουκουπού κουλουκουπού κουλουκουπά...».
Κατά τον ίδιο τρόπο, μερικές δεκαετίες αργότερα, κάθισα κι άκουσα το τραγούδι του συμπαθούς προς εμέ, από
τη θητεία του στα Ημισκούμπρια, Μιθριδάτη (του νεότερου): Επέλεξε μια σεντονιάδα, 12.30 λεπτών, βγάζοντας
αντίδραση, χωρίς να φείδεται «δηλητηρίου», σατιρικής απόχρωσης μα και έντονου θυμού συνάμα. Αν και σε πλείστες περιπτώσεις, επιστράτευσα λεξικό, θαύμασα τη λεξιπλασία του «ο κολλητός, ο μιλητός, ο εκλεκτός μετακλητός και ο μολυβοχρυσοκαντιλοπελεκητός», σε σημείο που να αναρωτιέμαι αν έχει κάποια συγγενική σχέση με τον
μέγιστο του είδους Φαίδωνα Κωνσταντουδάκη! Το τραγούδι ανέβηκε στο youtube και μέσα σε μια εβδομάδα είχε
1,5 εκατ. προβολές, προφανώς, διαφημισμένο τόσο από τους μεν που του έσυραν τα εξ αμάξης για το «θράσος» του
να κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση, όσο και τους δε που τον αποθέωναν για το θάρρος του «να τα πει». Συνταγή
ιδανική για όποιον αναζητά τη ίντριγκα. Μια γερή δόση και μετά αναλαμβάνει το Facebook, το Insta και το Twitter.
Ό,τι δηλαδή, πέτυχε η νεαρή πολιτεύτρια της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μερικοί, ας πούμε ευγενώς, ατυχείς λαλισμοί αρκούσαν για να ξεσηκωθεί το φεμινιστικό κίνημα, η Βουλή και πάντως, το ιντερνετικό κοινό
που την «τίμησε» με τον αριθμό των 380 χιλιάδων περίπου προβολών μέσα σε τρεις μέρες, τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια με ζωντανές συνεντεύξεις, τα μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα sites με cover stories για το παρελθόν
της καλλίπυγου νεαράς πολιτεύτριας «που δε διστάζει τα βάζει με Θεούς και Δαίμονες στηρίζοντας την άποψή της
μέχρι κεραίας». Δεν το λες κι άσχημα μπροστά στις 5.300 ψήφους που πήρε στις εκλογές καταλαμβάνοντας την 18η
θέση (στους 20 υποψηφίους) της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης. Συνειδητή ή όχι η επιλογή της, πάντως, πέτυχε να εκμεταλλευτεί την …αφροδισιακή σχέση των χρηστών με τα Social Media όπως ακριβώς το έπραξε και στην περίπτωση
του Μιθριδάτη τον οποίο ακόμη κι αν ψέξει κανείς για ψευτοακτιβισμό, τουλάχιστο οφείλει να του αναγνωρίσει ότι
πούλησε την τέχνη του με ταλέντο. Φαντάζομαι, κάτι τέτοιο θα εννοούσε γράφοντας και εν συνεχεία απαγγέλοντας,
«η μάχη θα κριθεί πάνω στο keyboard στα unfollow, στα block, στα mute και στα report».
Το «Μακρύ ζεϊμπέκικο για το Νίκο» του Σαββόπουλου το άκουσα δυο - τρεις φορές και στα 13.30 λεπτά του.
Για να είμαι ειλικρινής αν δεν είναι κάτι σε Bob Dylan, Led Zeppelin - άντε και την Ακολουθία του Επιταφίου τη Μ.
Παρασκευή - παραπάνω από 5-6 λεπτά τραγούδι δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω αλλά αυτό ελάχιστα ενδιαφέρει. Περισσότερο μ’ απασχολεί ότι μια εβδομάδα σχεδόν αργότερα την ημέρα που ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει
ποδηλατόδρομο που θα συνδέει τον Πειραιά με το Σούνιο, εκτοξεύοντας την πρωτεύουσα άλλα πενήντα χρόνια
μπροστά, εδώ στην αφροδισιακή πόλη μας, ο πολιτικός μιθριδατισμός έκανε τη δουλειά του. Κι όταν κάποτε θα μας
ρωτήσουν τι απέγινε το δικό μας παραλιακό μέτωπο από Καλοχώρι έως Αρετσού εμείς θα απαντάμε με τις «τρίχες»
της Λατινοπούλου. Τριακόσες ογδόντα (και βάλε) χιλιάδες προβολές είναι αυτές… για.
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#tomorrow

Υποστηρίζουμε τους Πελάτες μας
Πρωταγωνιστούμε στην πορεία
ανάπτυξης της οικονομίας

Η στιγμή που περιμέναμε έφτασε και μας βρίσκει
πιο δυνατούς και πιο έτοιμους από ποτέ, να
κάνουμε, όχι απλώς το επόμενο βήμα, αλλά το
άλμα: στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο ψηφιακό μέλλον
και στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας, με
νέες θέσεις εργασίας για όλους.
Με εφόδια την ηγετική μας θέση στην αγορά, το
ισχυρό δίκτυο και την αξιοπιστία μας, επιταχύνουμε
τον βηματισμό μας για να υποστηρίξουμε τους
Πελάτες μας και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Στην Alpha Bank είμαστε έτοιμοι. Όπως κι εσείς.

www.alpha.gr

KX_Tomorrow-Koritsaki_260x330-News.indd 1

03/06/2021 10:16

Μ

ετά τους
ατελείωτους μήνες
της καραντίνας
και μαζί με την επιστροφή
στην όποια κανονικότητα
στους ρυθμούς ζωής της
Θεσσαλονίκης, επέστρεψαν
και πάλι τα ...απλωμένα
σεντόνια και οι πάγκοι με τα
δεκάδες απομιμητικά είδη
παρεμπορίου. Επίκεντρο
εκ νέου των παράνομων
μικροπωλητών η Νέα
Παραλία, εκεί όπου μαζεύεται
μεγάλος αριθμός επισκεπτών
όλων των ηλικιών στους
οποίους γίνεται προσπάθεια
να πωληθούν από παπούτσια
και τσάντες μέχρι ρολόγια,
αρώματα και γυαλιά ηλίου.

«Υπολογίζαμε πως όταν επιστρέψουμε
στην κανονικότητα μετά το lockdown της
πανδημίας του κορονοϊού, θα επέστρεφαν
και αυτά τα φαινόμενα στην πόλη με τις
παραβατικές συμπεριφορές. Είμαστε έτοιμοι να τα
αντιμετωπίσουμε», λέει στην εφημερίδα «Karfitsa» ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος,
αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Δαγκλής.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να παταχθούν
τέτοιου είδους φαινόμενα αλλά και να
εξαφανιστούν οι εικόνες με τα απλωμένα
προϊόντα «μαϊμού» στο παραλιακό μέτωπο
της Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελούν μεγάλη
πληγή για την οικονομία, τους τζίρους των
καταστημάτων και οδηγούν σε χαμένες θέσεις
εργασίας έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν μεικτά
κλιμάκια της ΕΛΑΣ, της Δημοτικής Αστυνομίας
και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και να
πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους.
‘Ηδη κατά τις πρώτες ημέρες επιστροφής
των μεικτών κλιμακίων στους δρόμους έγιναν
35 έλεγχοι, εκ των οποίων οι ελεγκτικές αρχές
προχώρησαν σε έξι περιπτώσεις κατασχέσεων
απομιμητικών προϊόντων ενώ κόπηκαν και τα
ανάλογα πρόστιμα. Οι έλεγχοι των αρχών θα
συνεχίζονται εντατικά όλο το επόμενο διάστημα
με επίκεντρο τη Νέα Παραλία, εκεί όπου
παρατηρείται και έξαρση του φαινομένου με
τα μεικτά ελεγκτικά κλιμάκια να ξεκινούν από
πέντε - έξι άτομα και να φτάνουν σε μεγάλες
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ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

«Χτύπημα» για να
εξολοθρευτούν τα μαϊμού
προϊόντα
επιχειρήσεις τα δέκα.
Το μήνυμα του κ. Δαγκλή είναι σαφές για την
πάταξη του παρεμπορίου και τις επιχειρήσεις που θα
εντατικοποιηθούν: «Θα επιμείνουμε ως εκεί που δεν
πάει και από τις επόμενες ώρες θα δείτε μια διαφορετική
παραλία», τονίζει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όπως
εκτιμάται μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων της
πανδημίας το φαινόμενο του παρεμπορίου εντοπίζεται
σε ποσοστό 80% στους χώρους του παραλιακού
μετώπου και το υπόλοιπο 20% γύρω από τις λαϊκές
αγορές.
«Η φιλοσοφία όσων εμπλέκονται σε τέτοιου είδους
δράσεις πώλησης προϊόντων παρεμπορίου είναι να
συχνάζουν σε περιοχές με πολύ κόσμο. Εμείς, τα
είδη που κατάσχουμε τα καταστρέφουμε αμέσως. Για
να χτυπηθεί, όμως, το φαινόμενο θα πρέπει να μην
υπάρχουν αγοραστές. Καλό είναι όλοι να καταλάβουν
πως επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στη
Θεσσαλονίκη και καταβάλλουν τους φόρους και τις
εισφορές στο κράτος οδηγούνται λόγω παρεμπορίου
σε λουκέτο και οι υπάλληλοι τους στην ανεργία»,
συμπληρώνει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος.
Οι εντατικοί έλεγχοι και οι οργανωμένες επιχειρήσεις
για την ευταξία στη Θεσσαλονίκη με τα μεικτά
κλιμάκια ήρθαν λίγα 24ωρα μετά την ευρεία σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο παρουσία
και του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, εκεί όπου
αποφασίστηκε η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού
των ελεγκτικών αρχών σε ζητήματα που αφορούν το
παρεμπόριο.
Ζητείται η βοήθεια των πολιτών

για τις κλοπές ανακυκλωσίμων
Επιπλέον, στο στόχαστρο έχει μπει και η
«πειρατεία» των μπλε κάδων με την ΕΛΑΣ και τη
Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης να αναζητούν
τα σημεία συγκέντρωσης αλλά και τις μάντρες
όπου καταλήγουν τα κλεμμένα ανακυκλώσιμα
υλικά.
Στόχος είναι να βρεθούν οι «πειρατές» που
αδειάζουν τους μπλε κάδους κλέβοντας ότι
θεωρούν πως θα μπορέσουν να μεταπουλήσουν
σε καλή τιμή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως
τους τελευταίους μήνες καταγράφηκε αύξηση
των λεηλασιών στα ανακυκλώσιμα με διπλό
«πονοκέφαλο» για τη δημοτική αρχή. Από τη μία
χάνονται σημαντικά έσοδα για τον κεντρικό δήμο
και από την άλλη οι παραβάτες αφού αδειάζουν
τους κάδους, όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα τα
πετούν δεξιά κι αριστερά σε πεζοδρόμια και
δρόμους δημιουργώντας εικόνες ακαταστασίας
και χάους.
«Οι δημότες που θα εντοπίζουν χώρους
εναπόθεσης για τα ανακυκλώσιμα ή όταν θα
βλέπουν πολλά συγκεντρωμένα τροχήλατα
καρότσια να τηλεφωνούν στην ΕΛΑΣ στο “100”
ή στη δημοτική αστυνομία ώστε να μπορέσουμε
να κυνηγήσουμε τις πηγές, να προχωρήσουμε
σε συλλήψεις και να πατάξουμε το φαινόμενο»,
προσθέτει ο κ.Δαγκλής, ζητώντας τη συνδρομή
των πολιτών προκειμένου να «χτυπηθεί» και το
συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά στην
πηγή.
KARFITSA FREE PRESS
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Πυρ και μανία οι Πομάκοι στη Θράκη
με τους Τούρκους
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΜΑΚΩΝ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. Η ΑΝΟΙΧΤΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ PERSONA NON GRATA ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το
πρόγραμμα του Μελβούτ Τσαβούσογλου
στη Θράκη, που πάντα χαρακτηρίζεται
«ιδιωτικό», ήταν υπό διαμόρφωση μέχρι την
τελευταία στιγμή. Η προσπάθεια της Άγκυρας
να δείξει ότι ελέγχει τη μειονότητα Ξάνθης
και Ροδόπης θα επέβαλε την επίσκεψη σε
μειονοτικό χωριό, με οργανωμένη υποδοχή
και την τήρηση των εθίμων, όπως γινόταν
τις περασμένες δεκαετίες, αλλά και πριν
λίγα χρόνια στην επίσκεψη του Τ. Ερντογάν.
Ωστόσο όμως αυτό δεν έγινε, καθώς μία
μεγάλη μερίδα των Πομάκων γύρισε την
πλάτη στην Τουρκία και μία άλλη μερίδα της
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μειονότητας ακόμη μεγαλύτερη, προτίμησε
να απέχει.
Ενδεικτική ήταν η εικόνα από τα σημεία
της επίσκεψης την περασμένη Κυριακή. Στο
μειονοτικό γυμνάσιο λύκειο, ήταν εντελώς
διαφορετική η εικόνα με αυτή της επίσκεψης
του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν τον
Δεκέμβριο του 2017. Τότε στον δρόμο μέχρι
να φτάσει ο Τούρκος πρόεδρος στο κτίριο
από το κεντρικό τζαμί ήταν συγκεντρωμένοι
εκατοντάδες μουσουλμάνοι της μειονότητας
και στην αυλή του σχολείου στριμώχνονταν
ο ένας πάνω στον άλλον οι κάτοικοι και των
δύο νομών της Θράκης που είχαν συρρεύσει.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, που
πάντα είχε τον ρόλο προσπάθειας ελέγχου της
μειονότητας στη Θράκη. Ειδικά ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Πομάκων έχει κάνει βήματα που
δείχνει τον σαφή διαχωρισμό από την τουρκική
πολιτική και από κινήσεις μειονοτικών που
καθοδηγούνται από την Τουρκία. Συγκεκριμένα
αναδεικνύει ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται
με τη στάση των οθωμανών έναντι των ντόπιων
Πομάκων κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας,
μεταξύ των οποίων το Μόμτσκι Καμέν (βράχος
των κοριτσιών) όπου οι Πομακοπούλες, όπως
οι Σουλιώτισσες έπεσαν και σκοτώθηκαν για
να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων.
Είναι η ιστορική στιγμή που επικαλούνται
τα μέλη του συλλόγου Πομάκων για να
επιτεθούν στον Τούρκο υπουργό βλέποντας
στο πρόσωπό τους δεινά που πέρασαν οι
Πομάκοι τις δεκαετίες της τουρκικής επιρροής
στα μειονοτικά χωριά. «Εκφράζουμε τη
συνείδηση των Πομάκων ακτιβιστών, οι
οποίοι τις τελευταίες δεκαετίες αντιμετώπισαν
ρατσιστική βία, ξυλοδαρμούς, απειλές,
κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό από
εγχώριους μισθοδοτούμενους εκπροσώπους
του εθνικισμού της χώρας σας, οπαδών της
φασιστικής/ τρομοκρατικής οργάνωσης των
Γκρίζων Λύκων», αναφέρουν ακριβώς.
Ωστόσο ακόμη και αυτή η στάση με την
ανακοίνωση που προηγήθηκε της επίσκεψης
Τσαβούσογλου εξέπληξε και τους πλέον
αισιόδοξους ότι η πλειοψηφία των Πομάκων
έχει διαχωρίσει εντελώς τη θέση της από την
Τουρκία. «Η ένταση της ανακοίνωσης είναι
αλήθεια ότι δεν την περίμενε κανείς. Η εικόνα
στη Θράκη αλλάζει», έλεγε πηγή που γνωρίζει
καλά τα θέματα της μειονότητας. «Γιατί τώρα»
ρωτήθηκε από την Karfitsa ο πρόεδρος του
συλλόγου Αχμέτ Ιμάμ. «Αυτός ο άνθρωπος
ακόμη δεν ξεκίνησε από την Τουρκία και
λέει ότι μία μειονότητα υπάρχει και αυτή
είναι τούρκικη. Αμφισβητεί 45 έως 50.000
ανθρώπους τους λέει Τούρκους», σχολίασε.
Οι Πομάκοι, σύμφωνα με τον κ. Ιμάμ
αντιδρούν από το 1997 με την εφημερίδα τους,
τη Ζαγάλισα. «Από τότε αντιδρούμε στις πιέσεις
της Τουρκίας μέσω του προξενείου Κομοτηνής
και των ανθρώπων του που δεν είναι λίγοι είναι
5 – 6.000 και πληρώνονται για να λειτουργούν
σχολεία, τζαμιά και παράνομα φροντιστήρια. Τα
πομακόπουλα όταν πρωτοπάνε στο δημοτικό
σχολείο τους αναγκάζουν να μαθαίνουν την
τουρκική για μητρική γλώσσα. Να σταματήσει
αυτή ο πολιτισμική γενοκτονία των Πομάκων.
Αυτός είναι ο λόγος», κατέληξε.
KARFITSA FREE PRESS

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ανά πάσα στιγμή με βάση την απόφαση
του ΣτΕ» αναφέρει ο πρόεδρος της Αττικό
Μετρό Νίκος Ταχιάος στην karfitsa και
τονίζει ότι οι διαρροές λειτούργησαν
από συγκεκριμένους κύκλους για
εργαλειοποιήση της δικαιοσύνης και δεν
έφεραν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.
Όταν δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ αν
είναι θετική για την απόσπαση και μεταφορά
των αρχαίων όπως προβλέπει η ειδική
μελέτη που έχει εκπονήσει ο μηχανικός
Δημήτρης Κορρές, θα ακολουθήσει
η υπογραφή της γνωμοδότησης του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για
την εν λόγω μελέτη, που εγκρίθηκε ήδη από
τον περασμένο Σεπτέμβριο και στη συνέχεια
θα ξεκινήσουν εκ νέου τα έργα κατασκευής
του σταθμού. Η Αττικό Μετρό ωστόσο δεν
σταμάτησε τις εργασίες γύρω από το σταθμό
παρά τις όποιες καθυστερήσεις προκάλεσε
η πανδημία.

Λύνεται ο γόρδιος δεσμός της Πόντου

Μ

ε σταθερά βήματα προχωρούν οι
εργασίες του Μετρό Θεσσαλονίκης και παρά τις όποιες δυσκολίες προέκυψαν εν μέσω πανδημίας το
έργο παρουσιάζει σημαντική εξέλιξη
στη βασική γραμμή Ν.Σ.Σταθμός – Νέα
Ελβετία με τον στόχο για παράδοση
του έργου τον Δεκέμβριο του 2023 να
παραμένει.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
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Μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις
προς την κυβέρνηση και την πρόσφατη
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην
Καλαμαριά η διάνοιξη της οδού Πόντου
φαίνεται να βρίσκει το δρόμο της λύσης.
Οι απαλλοτριώσεις που εκκρεμούν σχεδόν
πενήντα χρόνια, λόγω αδυναμίας του δήμου
Καλαμαριάς να καταβάλλει το ποσό των 12
εκατ. ευρώ, ποσό που έχει υπολογιστεί για
την αποζημίωση των ιδιοκτητών φαίνεται
ότι μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Μάλιστα
το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθεί
και ο ακριβής σχεδιασμός για την άντληση
του ποσού προς τον δήμο Καλαμαριάς.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλαμαριάς
Γιάννη Δαρδαμανέλη, η υλοποίηση της
διάνοιξης της οδού Πόντου είναι θέμα
ημερών.
«Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε
μία συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Υπουργό
Οικονομικών,
κ.Θόδωρο
Σκυλακάκη παρουσία του υφυπουργού

Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρου Καλαφάτη,
και συζητήσαμε διαδικαστικά θέματα
για το πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν,
σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Πόντου.
Θεωρώ ότι μέσα στο προσεχές διάστημα,
μέσα στον Ιούνιο, θα έχουμε μία λύση και
θέλω να πιστεύω, ότι μέχρι τον Μάρτιο του
2022 θα εκταμιευθεί το όποιο ποσό, για
να προχωρήσουμε στο έργο, το οποίο έχει
μείνει εδώ και περίπου πενήντα χρόνια στα
χαρτιά»
«Αγκάθι» της εξέλιξης παραμένει
ο σταθμός Βενιζέλου. Η Διοίκηση της
Αττικό Μετρό και τα αρμόδια υπουργεία
αναμένουν την επίσημη απόφαση του ΣτΕ
για την απομάκρυνση των αρχαίων από
το σταθμό Βενιζέλου προκειμένου να
προχωρήσουν τα έργα της κατασκευής του
Σταθμού που πάγωσαν μετά την κατάθεση
των προσφυγών.
Οι διαρροές που είδαν το φως της
δημοσιότητας την Μεγάλη Εβδομάδα και
ανέφεραν ότι το ΣτΕ με 13 ψήφους υπερ
και 12 κατά, απέρριπτε τις αιτήσεις φορέων
και προσωπικοτήτων που ζητούσαν την
ακύρωση της υπουργικής απόφασης για
απόσπαση, μεταφορά και επανατοποθέτηση
των αρχαίων στον χώρο του σταθμού
δεν έχουν λάβει χαρακτήρα επίσημης
και οριστικής απόφασης από το Ανώτατο
Διοικητικό Δικαστήριο.
«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε

Ανάδοχος για την
βορειοδυτική επέκταση του Μετρό
Παράλληλα ορίστηκε ανάδοχος που
θα αναλάβει να εκτελέσει τα έργα για τις
πρόδρομες εργασίες της επέκτασης του
Μετρό Θεσσαλονίκης στα βορειο-δυτικά
της πόλης. Η διοίκηση της Αττικό Μετρό
σκοπεύει να επαναξιολογήσει τη χάραξη,
προς τα δυτικά αφού πρώτα ολοκληρωθεί
και η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό
Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την ολοκληρωμένη
συγκοινωνιακή μελέτη, εξετάζονται οι
συγκοινωνιακοί φόρτοι και λαμβάνεται
υπόψιν η καταγραφή στοιχείων από πολίτες
που μετακινούνται στην πόλη. Οι έρευνες
καθυστέρησαν λόγω κορονοϊού καθώς
δεν ήταν εφικτό να γίνουν προσωπικές
συνεντεύξεις πολιτών για την καταγραφή
αναγκών.
Η μελέτη που κρίνεται απολύτως
απαραίτητη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Αττικό Μετρό Νίκο Ταχιάο θα αρχίσει το
φθινόπωρο και τα στοιχεία θα παραδοθούν
μέχρι το τέλος του έτους ώστε με βάση
τα νέα δεδομένα να οριστικοποιηθεί ο
σχεδιασμός για τη νέα χάραξη της γραμμής
στον βορειοδυτικό άξονα με αφετηρία τον
Σιδηροδρομικό Σταθμό. H επέκταση που
θα εξυπηρετεί τους δήμους «Αμπελοκήπων
– Μενεμένης», «Κορδελιού – Ευόσμου»,
«Παύλου Μελά» και «Νεάπολης – Συκεών»,
περιλαμβάνει 9 νέους υπόγειους σταθμούς
με τα ίδια χαρακτηριστικά της βασικής
γραμμής, δηλαδή με μήκος περίπου 60
μέτρων και κεντρική αποβάθρα.
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Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν master στην
παραπληροφόρηση και επάγγελμα το ψέμα
Επαγγελματίες ψεύτες με master στην παραπληροφόρηση χαρακτηρίζει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε
συνέντευξη του στην karfitsa ο βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου, αναφορικά με
τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι
στο νέο εργασιακό νόμο.

Ο κ. Καράογλου εξηγεί πιο είναι το
στοίχημα που πρέπει να κερδίσει φέτος η
χώρα μας στον τουρισμό, ενώ καταθέτει
την άποψη του για τις συχνές παρουσίες
κυβερνητικών στελεχών της Τουρκία στη
Θράκη, όπως και για το μερίδιο που θα
λάβει η Βόρεια Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει
τεθεί προς διαβούλευση έχει γίνει αφορμή
για απεργιακές κινητοποιήσεις, έχει χαρακτηριστεί αντεργατικό από την αξιωματική
αντιπολίτευση η οποία υποστηρίζει πως
λειτουργεί υπέρ της εργοδοσίας. Ποιες
είναι εκείνες οι αλλαγές που φέρνει και
αποτελούν απάντηση στους ισχυρισμούς
αυτούς;
«Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει master στην
παραπληροφόρηση και έκαναν επάγγελμα το ψέμα. Με πρόσχημα το εργασιακό
νομοσχέδιο επιχειρούν να επιστρέψουν
στους δρόμους και τις πλατείες έχοντας το
βλέμμα στραμμένο στη δημοσκοπική τους
κατάρρευση.
Για το λόγο αυτό επενδύουν για ακόμη
μια φορά στα fake news επιτιθέμενοι σε μια
νομοθετική πρωτοβουλία η οποία προστατεύει τους εργαζόμενους από καταχρήσεις
των εργοδοτών, θεσπίζει για πρώτη φορά
την άδεια πατρότητας, στηρίζει τον θεσμό
της γονικής άδειας και εισάγει αυστηρά
μέτρα για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.
Η αντιπολιτευτική τους γύμνια αποδεικνύεται από δυο συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρώτον, υποστηρίζουν αυθαίρετα
και μονότονα ότι καταργείται το οκτάωρο…
Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπούν για την ψηφιακή κάρτα μέσω της οποίας ο εργοδότης
θα υποχρεώνεται να δηλώνει τις υπερωρίες. Δεύτερον, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα
αν είναι υπέρ ή κατά της διευθέτησης εργασίας. Το πρωί διαδηλώνουν ότι δήθεν καταργείται το οκτάωρο και το μεσημέρι της
ίδιας ημέρας απαιτούν από την Κυβέρνηση,
με δημόσια τοποθέτηση μάλιστα, να κηρύ10

ξει υποχρεωτική την κλαδική σύμβαση
των ξενοδοχοϋπαλλήλων η οποία περιέχει
διευθέτηση εργασίας. Μύλος, δηλαδή…
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται
να λύσει προβλήματα στους χώρους εργασίας και όχι να τα κρύψει κάτω από το
χαλί. Προσφέρουμε στους εργαζόμενους
περισσότερες επιλογές, περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα δικαιώματα.
Και σε τελική ανάλυση η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρά με βήμα σημειωτόν επειδή
έτσι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε η ώρα η πατρίδα
μας να παρακολουθήσει τις κοινωνικές και
τεχνολογικές εξελίξεις».
2)Ποιο πιστεύετε πως είναι το στοίχημα για μια καλή τουριστική σεζόν και το
«κλειδί» της επιτυχίας ειδικά για την Βόρεια Ελλάδα, που έχει πολλούς οδικούς
τουρίστες;
«Το μεγάλο στοίχημα είναι η θωράκιση της υγειονομικής ασφάλειας! Δηλαδή
η ευλαβική τήρηση των μέτρων ώστε να
απολαύσουμε όλοι, Έλληνες και ξένοι, ένα
ασφαλές ελληνικό καλοκαίρι. Δεν πρέπει
να ξεχνούμε πως ο κορωνοϊός είναι εδώ,
απειλεί και προειδοποιεί πως κάθε χαλάρωση στοιχίζει πολύ ακριβά. Από εκεί και
πέρα, χάρη στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μπήκαμε στην εποχή του ευρωπαϊκού ψηφιακού
πιστοποιητικού το οποίο αποτελεί τη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτες, ασφαλείς μετακινήσεις και διακοπές.
Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα ο
τουριστικός τομέας θωρακίζεται, ενισχύεται και με την απόλυτη προσήλωση όλων
των εμπλεκομένων στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων είμαι πολύ αισιόδοξος πως το στοίχημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός για άνοδο του τουρισμού 50%
σε σχέση με τη χρονιά πριν την πανδημία
είναι απόλυτα εφικτός και ρεαλιστικός».

Σας ανησυχεί η συνεχής παρουσία κυβερνητικών στελεχών της Τουρκίας στη Θράκη,
με τελευταία αυτή του Τούρκου Υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος συναντήθηκε με τους ψευδομουφτήδες
και έκανε λόγο για τουρκική μειονότητα; Τι πιστεύετε πως κρύβεται πίσω από αυτή τη συχνή
παρουσία και πως πρέπει να απαντήσουμε;
«Ένας παλαιός κοινοβουλευτικός, με τον
οποίο συζητούσαμε για την επίσκεψη Τσαβούσογλου, μου είπε ότι οι επισκέψεις των Τούρκων αξιωματούχων στην Ελλάδα πηγαίνουν
καλά όταν δεν τις θυμόμαστε. Και η συγκεκριμένη επίσκεψη θα ξεχαστεί γρήγορα.
Είναι αλήθεια ότι το ελληνοτουρκικό εκκρεμές συνεχίζει να πάλλεται και όσο η Τουρ-

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
προσφέρει στους
εργαζόμενους περισσότερες επιλογές, περισσότερες
δυνατότητες και
περισσότερα δικαιώματα
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η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη Θράκη, με πρόεδρο την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο
παρά την πανδημία. Η Θράκη αναβαθμίζεται,
εξελίσσεται, πρωταγωνιστεί στη νέα Ελλάδα
της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας με κόμβο το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης».
Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει χαρακτηριστεί
«μεγάλη ευκαιρία» της χώρας. Ωστόσο, δεν
έχει γίνει ξεκάθαρο εάν στην Θεσσαλονίκη
και την Κεντρική Μακεδονία θα γίνουν μεγάλα έργα που θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης και ανάπτυξης. Αντιθέτως
υπάρχουν φωνές που λένε πως η Θεσσαλονίκη θα χάσει αυτή την ευκαιρία. Τι απαντάτε;
«Οι συχνές παρουσίες του Πρωθυπουργού στην πόλη μας είναι η καλύτερη απάντηση
στους κατ’ επάγγελμα αμφισβητίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί για μεγάλα
αναπτυξιακά έργα στη Θεσσαλονίκη, κάποια
εκ των οποίων έχουν ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης. Η διαφορά άλλωστε της παρούσας
Κυβέρνησης, συγκριτικά με την προηγούμενη,
είναι πως στα εγκαίνια των μουσαμάδων απαντούμε με συγκεκριμένα, απτά έργα.
Όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, το
οποίο είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο
για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την

αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου, η
Βόρεια Ελλάδα θα λάβει το μερίδιο που της
αναλογεί. Μην ξεχνάτε πως πέρα από την
αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών λειτουργεί προσθετικά η ενεργοποίηση του ιδιωτικού
τομέα όπως αποδεικνύεται από την εξαγγελία
ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης-Έδεσσας που θα πραγματοποιηθεί
μέσω ΣΔΙΤ. Οι συμπατριώτες μας πρέπει να
είναι βέβαιοι πως δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από
τα πολύτιμα κονδύλια και πως κάθε ευρώ θα
διατεθεί για να υπηρετήσει το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα της πατρίδας μας».

συνέντευξη

κία επιμένει να προκαλεί τόσο πιο δύσκολο
γίνεται να πορευτεί κανείς βάσει του εγχειριδίου πολιτικής ορθότητας. Εξ ου και ο κ. Νίκος
Δένδιας τόνισε δημόσια ότι σε ορισμένα από τα
σοβαρά ζητήματα Ελλάδα και Τουρκία έχουμε
“διαμετρικά αντίθετες θέσεις”.
Παρόλα αυτά είναι ώρα να περάσουμε
στη λογική της αποκλιμάκωσης διατηρώντας
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Βέβαια οι απόψεις της Άγκυρας για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και η επιμονή της στο casus
belli δυσκολεύουν την ελληνική πρωτοβουλία για βελτίωση του κλίματος και ειλικρινή
διάλογο, όμως μακάρι οι ελπίδες για μείωση
της έντασης να μεταφραστούν σε πραγματικότητα.
Όσον αφορά τη συστηματική προσπάθεια
της Άγκυρας να εργαλειοποιήσει τη μειονότητα, θεωρώντας ότι μπορεί να την καταστήσει
θύλακα αστάθειας εντός της ελληνικής επικράτειας, η πιο ηχηρή απάντηση δόθηκε από
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πομάκων που χαρακτήρισε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών
“ανεπιθύμητο”.
Και μην λησμονείται κάτι σημαντικό. Η
καλύτερη απάντηση στη δράση των “πρεσβευτών” του νεο-Οθωμανισμού στη Θράκη
δίνεται και μέσα από την ανάπτυξη της περιοχής. Όπως ξέρετε έχει συσταθεί και λειτουργεί

το ελληνοτουρκικό εκκρεμές συνεχίζει
να πάλλεται και όσο η Τουρκία επιμένει
να προκαλεί τόσο πιο δύσκολο γίνεται
να πορευτεί κανείς βάσει του εγχειριδίου
πολιτικής ορθότητας.
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OPINION

Δεν υπάρχει χρόνος για διπλωματική αδράνεια και εφησυχασμό
Η συνεχής οπισθοδρόμηση της Τουρκίας
σε ζητήματα δημοκρατίας, ελευθερίας και
σεβασμού του διεθνούς δικαίου, δεν περνά
ΓΡΆΦΕΙ Ο ΓΙΆΝΝΗΣ
πλέον απαρατήρητη από κανένα και η εκλοΑΜΑΝΑΤΊΔΗΣ*
γή του Τζο Μπάιντεν στην αμερικανική προεδρία, είναι γεγονός πως έχει προκαλέσει
ανησυχία στη γείτονα χώρα. Οι διόλου ευσεβείς πόθοι του Τούρκου προέδρου, που είχαν
συναντηθεί με αυτούς του Ντόναλντ Τραμπ,
στο πεδίο του επεκτατισμού, της στρατιωτικής ισχύος, έμειναν μετέωροι και η τρέχουσα συγκυρία βρίσκει την Άγκυρα οικονομικά
αποδυναμωμένη, να κάνει παζάρια στο τεντωμένο σκοινί των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας
και Κίνας.
Εμείς, ως κυβέρνηση, από το 2015 και
μέχρι τον Ιούλιο του 2019, επιλέξαμε να
ασκήσουμε σε ένα πολύ χειρότερο πλαίσιο- με συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στην
ανατολική Μεσόγειο και τεράστιο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα στο Αιγαίοενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική
πολιτική.
Δημιουργήσαμε ένα πλέγμα σημαντικών
πολιτικών συμμαχιών στην Ευρώπη και τη
Μεσόγειο –με τη συμφωνία των Πρεσπών,
τις επαπειλούμενες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεργασία μας με την
ΟΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ για τον
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΆΝ αγωγό East Med- και δεν αφήσαμε κανέΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΆΜ, Η να περιθώριο να αναπτυχθεί το τουρκικό
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΗ αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ένα
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΎ χωρίς νομική και πολιτική βάση αφήγηΛΌΓΟΥ, Η μα, που ενοποιεί όλα τα στοιχεία του αναΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΤΗΣ θεωρητισμού της πολιτικής που προωθεί
ΑΓΊΑΣ ΣΟΦΊΑΣ το καθεστώς Ερντογάν με την ανάλογη
ΣΕ ΤΖΑΜΊ, ΟΙ ρητορική: όπως ότι τα νησιά δεν έχουν
«ΝΟΥΘΕΣΊΕΣ» υφαλοκρηπίδα, τις «γκρίζες ζώνες», τα
ΣΤΗΝ Ε.Ε., Ο «αποστρατιωτικοποιημένα νησιά» και τις
ΤΟΡΠΙΛΙΣΜΌΣ ΤΩΝ διεκδικήσεις στην περιοχή αρμοδιότητας
ΣΥΝΟΜΙΛΙΏΝ ΓΙΑ έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση του κ. ΜηΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ, ΜΕ
ΤΗ ΘΈΣΗ ΎΠΑΡΞΗΣ τσοτάκη, με την πολιτική του κατευΔΎΟ ΚΡΑΤΏΝ, νασμού και της αδράνειας έπεσε στην
ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ παγίδα του γνωστού fait accompli (προ
ΕΚΛΗΦΘΟΎΝ τετελεσμένου γεγονότος) της Άγκυρας
ΜΌΝΟ ΩΣ και είδαμε να συνάπτεται το παράνομο
ΑΛΑΖΟΝΕΊΑ Ή τουρκολυβικό σύμφωνο στην ΚωνσταΌΤΙ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ντινούπολη, τον Νοέμβριο του 2019 ενώ
ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ για πρώτη φορά-μετά την εισβολή στην
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎΣ, Κύπρο- Έλληνας πρωθυπουργός δεν μίΕΚΛΟΓΙΚΟΎΣ Ή λησε για αυτήν στη Γενική Συνέλευση του
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΟΗΕ.
Προειδοποιήσαμε, εγκαίρως, και ζη-
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τήσαμε σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, χωρίς να βρούμε ευήκοα
ώτα.
Τώρα, ωστόσο, η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ, αλλάζει τα δεδομένα και δίνει ευκαιρίες, που η κυβέρνηση
της ΝΔ δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτες χαράσσοντας έστω και αργά μια συνεκτική εθνική στρατηγική, σε συνεννόηση με
όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας.
Οι δηλώσεις του Ερντογάν για το Ισλάμ,
η χρησιμοποίηση εθνικιστικού λόγου, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, οι «νουθεσίες» στην Ε.Ε., ο τορπιλισμός των συνομιλιών για το Κυπριακό, με τη θέση ύπαρξης
δύο κρατών, δεν πρέπει να εκληφθούν μόνο
ως αλαζονεία ή ότι γίνονται μόνο για λόγους
εσωτερικούς, εκλογικούς ή οικονομικούς.
Δεν υπάρχει χρόνος για διπλωματική
αδράνεια και εφησυχασμό με επικοινωνιακές κορώνες σε Αθήνα και Άγκυρα, ιδίως
μετά τη νέα διπλωματική ήττα που είχαμε με
τον αποκλεισμό μας από τη Διάσκεψη για τη
Λιβύη, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου.

Η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις σχέσεις μας με την Τουρκία και να μην εξαντλείται σε αυτές. Όπως
η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατάφερε
να τις θέσει σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό
και διεθνές πλαίσιο, έτσι και η παρούσα κυβέρνηση θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες
που θα αυξήσουν τις πιέσεις στο καθεστώς
Ερντογάν με σκοπό να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της
θάλασσας.
Η διπλωματία μας θα πρέπει να είναι
έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και αυτό της ομαλοποίησης των
σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, στο πλαίσιο μιας
πολυδιάστατης και όχι εκ των προτέρων
«δεδομένης» εξωτερικής πολιτικής, όπως
την είχε δημοσίως εκφράσει στον Ντόναλντ
Τραμπ, πριν από δύο χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αλήστου μνήμης συνάντηση,
που είχε στον Λευκό Οίκο, όπου πρόλαβε να
μιλήσει μόλις 20 δεύτερα…
*Ο Γιάννης Αμανατίδης είναι βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ,
πρώην υφυπουργός Εξωτερικών
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΊΤΗ

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΠΆΝΑΣ ΣΤΗΝ KARFITSA

Χρέος του ΚΙΝΑΛ η αφοσίωση στην εκλογική εντολή
για υπεύθυνη αντιπολίτευση
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΜΑΚΩΝ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ PERSONA NON GRATA ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η φετινή τουριστική κίνηση, το Ταμείο Ανάκαμψης και ο
τρόπος που πρέπει να διανεμηθούν τα κονδύλια του, αλλά και το μέλλον του
Κινήματος Αλλαγής απασχόλησαν τη συνέντευξη του βουλευτή Χαλκιδικής του κόμματος Απόστολου Πάνα στην karfitsa. Μεταξύ
άλλων ο κ. Πάνας τονίζει πως χρέος του ΚΙΝΑΛ παραμένει η αφοσίωση στην εκλογική εντολή που δέχθηκε.
Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζει εξαιρετικά δύσκολη
την φετινή καλοκαιρινή τουριστική σεζόν,
αναφέροντας πως η Χαλκιδική είναι άδεια.
Ποια είναι η άποψη σας για τον
νέο εργατικό νομοσχέδιο; Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος επιταχύνθηκε με την πανδημία όπως
και η φυσική εξέλιξη των σχέσεων
εργασίας απαιτούν αναμφίβολα
νέες απαντήσεις, όμως προς όφελος του ανθρώπου και δίχως να
υπονομεύονται τα εργασιακά του
δικαιώματα.
Σήμερα, στην εποχή της 4ης
βιομηχανικής επανάστασης, της
ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο ρόλο θα έπρεπε
να διαδραματίζουν η γνώση, η υψηλή
κατάρτιση, η ποιότητα του ανθρώπινου
δυναμικού και όχι το φθηνό ημερομίσθιο.
Προσωπικά είμαι υπέρ της δημιουργίας
ενός νέου και πλήρους δικτύου προστασίας για
τους εργαζόμενους με τηλεργασία και τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, ώστε να υπάρχει η πραγματική συναίνεσή τους για την εργασία με αυτή την μορφή και
να τηρούνται απαρέγκλιτα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
τους και ιδιαίτερα το ωράριο εργασίας. Το νέο όμως Νομοσχέδιο δεν πετυχαίνει
κανέναν από τους παραπάνω στόχους. Απεναντίας το Νομοσχέδιο αυτό θα οδηγήσει τους
εργαζομένους να δουλεύουν εξαντλητικά 10ωρα σε περιόδους υψηλής παραγωγής ή την
τουριστική σεζόν, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
Ο Νομός που πολιτεύεστε, η Χαλκιδική και η οικονομία της στηρίζεται στην τουριστική δραστηριότητα. Πως κρίνετε τις κυβερνητικές κινήσεις για όσο δυνατόν μεγαλύτερη τουριστική κίνηση; Αναμφίβολα έχουμε άλλη μια δύσκολη χρονιά μπροστά μας.
Ο Μάιος έχει χαθεί́ κι ο Ιούνιος έχει ελάχιστες κρατήσεις. Ειδικότερα, από τις μέχρι τώρα
επαφές μου αντιλαμβάνομαι τον φόβο, που επικρατεί για το ότι η σεζόν θα είναι εξαιρετικά́
δύσκολη. Οι ειδικοί μάλιστα προβλέπουν ότι η φετινή σεζόν θα είναι λιγότερο από 50%
επιτυχημένη σε σύγκριση με το 2019 και αν κάποια πράγματα δεν αλλάξουν σύντομα, το

KARFITSA FREE PRESS

ποσοστό θα είναι και χαμηλότερο, τουλάχιστον όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα.
Παρόλο μάλιστα που υπήρχε η περσινή́ εμπειρία, συνεχίζουν και φέτος να
υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Η Κυβέρνηση για τη φετινή σεζόν
επέλεξε να ανοίξει μόνο μία από τις συνοριακές διαβάσεις,
με περιορισμένες μάλιστα επιτρεπτές ώρες διάβασης,
γεγονός το οποίο επιφέρει επιπλέον ταλαιπωρία
στους επισκέπτες, που προτιμούν τον οδικό
τουρισμό. Επιπλέον η απόφαση για τα παιδιά
ηλικίας άνω των πέντε ετών, που πρέπει
να συνοδεύονται από αρνητικό PCR τεστ
έχει επιβαρύνει την άρνηση των τουριστών να επισκεφτούν τη χώρα μας. H
Χαλκιδική είναι άδεια.
Έχετε κάποιες ενστάσεις ή
προτάσεις για τον τρόπο που
πρέπει να διανεμηθούν τα 32
δις. Ευρώτου Ταμείου Ανάκαμψης; Τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν είναι απλά μια
μεγάλη αλλά μια χρυσή ευκαιρία
και ταυτόχρονα μια τεράστια πρόκληση για τα επόμενα χρόνια.
Το Ταμείο Ανάκαμψης φιλοδοξεί
να οδηγήσει τη χώρα, την οικονομία,
την κοινωνία και τους θεσμούς σε μια
νέα εποχή, θεμελιώνοντας αλλαγές οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Κατά τη γνώμη μου οι δράσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να είναι άμεσες, έχοντας ως
στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που
έχει πληγεί, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και την
ουσιαστική αναστήλωση του αγροτικού τομέα, υπό το πρίσμα όμως ενός νέου
και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου.
Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει το Κίνημα Αλλαγής ώστε να αυξήσει τα ποσοστά
του και να ξαναγίνει πρώτη πολιτική δύναμη στον χώρο του κέντρου όπως ήταν το
ΠΑΣΟΚ; Χρέος του Κινήματος Αλλαγής παραμένει η αφοσίωση στην εκλογική εντολή,
που δέχτηκε και σύμφωνα με αυτήν πρέπει να πορευτούμε. Μένουμε σταθεροί στην εντολή των πολιτών για υπεύθυνη αντιπολίτευση, που αναδεικνύει τα λάθη της Κυβέρνησης,
αλλά ταυτόχρονα καταθέτουμε τεκμηριωμένες προτάσεις και προοδευτικές εναλλακτικές λύσεις.
Με σκληρή δουλειά, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες του κόσμου και παραμένοντας
δίπλα στον κάθε πολίτη, ο χώρος μας θα καταφέρει να αυξήσει κι άλλο τα ποσοστά του.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

πρόβλημα της ρύπανσης της περιοχής»
εξηγεί στην karfitsa ο πρόεδρος του
ΠΑΚΟΕ, Χημικός – Γεωλόγος, Παναγιώτης
Χριστοδουλάκης.

Ανυπόφορη η ζωή
με... κλειστά παράθυρα στα δυτικά

Η

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος πάντως βρίσκει την Δυτική
Θεσσαλονίκη για ακόμη μια
φορά με έντονη δυσοσμία και τους κατοίκους να ζουν με… κλειστά παράθυρα
στα σπίτια τους κυρίως στην περιοχή του
Κορδελιού.

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
– ΕΥΟΣΜΟΥ
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Σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Κορωνίδου,
Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Περιβάλλοντος
του δήμου Κορδελιού Ευόσμου, οι δημότες
του Κορδελιού αντιμετωπίζουν φαινόμενα
απότομης δυσοσμίας μια με δυο φορές την
εβδομάδα και αναγκάζονται να κλείνουν τα
παράθυρα στα σπίτια τους γεγονός που τους
οδηγεί σε έντονες διαμαρτυρίες.
Την ίδια ώρα μια νέα έρευνα που θα
αποτυπώνει τα σημεία με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων
και μια επιδημιολογική μελέτη θνησιμότητας
της τελευταίας δεκαετίας πρόκειται να
υλοποιήσει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
ώστε να αποκτήσει ακόμη πιο σαφή εικόνα
για το χρόνιο πρόβλημα της δυσοσμίας
και της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας της
περιοχής.
Η έρευνα πρόκειται να ανατεθεί στο
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
(ΠΑΚΟΕ) που θα αναλάβει μέσα σε διάστημα
τριών μηνών να κάνει δειγματοληπτικό
έλεγχο σε πολλές περιοχές του δήμου
Κορδελιού Εύοσμου και να συντάξει έκθεση

με σειρά προτάσεων για την λύση του
προβλήματος.
Παράλληλα σκοπός της έρευνας είναι
να εντοπίσει μέσω μιας επιδημιολογικής
μελέτης θνησιμότητας αν η ρύπανση
έχει αποτελέσει αιτία θανάτου για τους
κατοίκους της περιοχής τα προηγούμενα
δέκα χρόνια.
« Δεν αμφισβητούμε σε καμία
περίπτωση την έκθεση του ΑΠΘ που έγινε
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, ωστόσο μέσα από τους
επιστήμονες του Κέντρου Οικολογικών
Ερευνών ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις
και προτάσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα, ώστε να πάρουμε
τα προβλεπόμενα μέτρα για να δούμε τι
θα κάνουμε από εδώ και πέρα» τονίζει
στην karfitsa η Αλεξάνδρα Κορωνίδου,
Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος
του δήμου Κορδελιού Ευόσμου .
Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη
αρχίσει οι προβλεπόμενες διοικητικές
διαδικασίες από την δημοτική αρχή για την
ανάθεση της έρευνας που θα εξεταστεί και
από το προσεχές δημοτικό συμβούλιο ώστε
αν ψηφιστεί να λάβει την τελική έγκριση.
«Αναμένουμε την ανάθεση της έρευνας
και από εκεί και πέρα θα εξετάσουμε όλες τις
παραμέτρους που προκαλούν τη ρύπανση
στην περιοχή ώστε να καταθέσουμε τις
προτάσεις μας για να δοθεί λύση στο

Κώστας Γιουτίκας: Παρακολουθούμε
στενά τις εξελίξεις – Μηδενική ανοχή σε
θέματα δημόσιας Υγείας
«Με πρωτοβουλία που ανέλαβε η
ΠΚΜ έγινε για πρώτη φορά ουσιαστική
προσπάθεια για την επίλυση του
προβλήματος. Αναθέσαμε στο Εργαστήριο
ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος του ΑΠΘ
ερευνητικό πρόγραμμα για την ταυτοποίηση
των δύσοσμων ενώσεων και την αναζήτησή
των πηγών και των αιτιών της δυσοσμίας στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. Με την ολοκλήρωση
του προγράμματος και την έκδοση των
τελικών συμπερασμάτων ενημερώσαμε
σχετικά το Υπουργείο, υποβάλαμε προτάσεις
για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων
που έγιναν αποδεκτές και αποτελούν τη
βάση της προγραμματικής συμφωνίας
που ισχύει σήμερα, η οποία υπογράφηκε
μεταξύ της προηγούμενης ηγεσίας του
Υπουργείου επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
και της προηγούμενης διοίκησης των
ΕΛΠΕ. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ πριν λίγους
μήνες δεσμεύτηκε στην Μητροπολιτική
Επιτροπή ότι μέσα στο καλοκαίρι θα
ολοκληρώσει σειρά έργων αναβάθμισης
και εκσυγχρονισμού. Η Περιφέρεια δεν έχει
δυστυχώς αποφασιστικές αρμοδιότητες.
Είμαστε όμως στο πλευρό των κατοίκων και
των δήμων και παρακολουθούμε στενά την
εξέλιξη του θέματος, γιατί το πρόβλημα της
δυσοσμίας πρέπει επιτέλους να εξαλειφθεί.
Σε θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας
του περιβάλλοντος θα δείξουμε μηδενική
ανοχή » υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας
Γλουτιαίας.
Οικολόγοι: Ανυπόφορη η δυσοσμία
«Η Δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη
δεν στέκεται σε αργίες, σύνορα, ηλικιακές
ομάδες ή την κατάσταση της πανδημίας,
με αποτέλεσμα οι κάτοικοι, αλλά και οι
επισκέπτες να ψάχνουν λύσεις διαφυγής.
Σχεδόν καθημερινά πλέον, υπάρχουν
αναφορές για ενοχλήσεις στα μάτια,
τσούξιμο στο λαιμό, πονοκεφάλους, τάσεις
για εμετό, δυσφορία στο αναπνευστικό.»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη
Οικολογία, Πράσινη Λύση.
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ΤΗΣ ΑΜΑΛΊΑΣ ΚΆΤΖΟΥ

• Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ με διπλές συντάξεις
(π.χ. ΕΤΑΑ και Δημοσίου).
• Συνταξιούχοι ΙΚΑ και ΤΣΑ με πάνω από
30 έτη.
• Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ και τραπεζών που
πήραν ήδη αύξηση με τον επανυπολογισμό
του 2019 και τώρα θα έχουν νέα αύξηση με
τα βελτιωμένα ποσοστά του νέου νόμου.
• Συνταξιούχοι ΝΑΤ με 33 έτη (ναυτικής
υπηρεσίας) και άνω.
• Απόστρατοι με 30 και άνω έτη
ασφάλισης.

Αναδρομικά συνταξιούχων: Στα τέλη
Ιουνίου το πρώτο κύμα πληρωμών

10.000
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΘΑ ΔΟΥΝ ΖΕΣΤΟ
ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ
ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ

Στα τέλη Ιουνίου, με τις συντάξεις του
Ιουλίου έρχεται το πρώτο κύμα πληρωμών
σε συνταξιούχους και αφορά 50.000 νέους
συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα που έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον
Μάιο του 2016 με περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης και δεν διατηρούν προσωπική
διαφορά.
«Ζεστό» χρήμα στην τσέπη έως και
150 ευρώ θα δουν όσοι είχαν προσεγγίσει
τα 40 χρόνια δουλειάς, καθώς στόχος της
βελτίωσης της ανταποδοτικότητας των
συντάξεων είναι να ενισχυθούν τα κίνητρα

για παραμονή στο σύστημα.
Έξι κατηγορίες
Έξι κατηγορίες παλαιών συνταξιούχων
με περισσότερα από 30 έτη ασφαλιστικό
βίο θα λάβουν αύξηση πάνω από την
προσωπική διαφορά που καταγράφεται
σήμερα στο εκκαθαριστικό τους.
Οι κατηγορίες των «παλιών»
συνταξιούχων που θα λάβουν αυξήσεις και
αναδρομικά:
• Συνταξιούχοι Δημοσίου με 35 έτη και
άνω.

Για ποιους «σβήνει» η προσωπική
διαφορά το 2023
Από την 1η Ιανουαρίου 2023, που
προβλέπεται το «ξεπάγωμα» των
ονομαστικών αποδοχών των συνταξιούχων,
η αρνητική προσωπική διαφορά θα
αποσβεσθεί πιο γρήγορα, οδηγώντας επίσης
πιο γρήγορα σε πραγματικές αυξήσεις
στις κύριες συντάξεις και των παλαιών
συνταξιούχων.
Όπως ορίζεται με τα ισχύοντα (νόμος
Βρούτση), από 1/1/2023 οι αυξήσεις στις
συντάξεις θα είναι σε ποσοστό 50% κατά
τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη
μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Αυτό σημαίνει ότι αν το ΑΕΠ αυξηθεί κατά
4% και ο ΔτΚ αυξηθεί κατά 2,5%, τότε η
αύξηση στις συντάξεις θα είναι γύρω στο
3%-3,2%.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΡΑΧΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ DRONES

Hitech έλεγχος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο
ΈΝΑΣ ΦΡΆΧΤΗΣ ΜΉΚΟΥΣ 27 ΧΙΛΙΟΜΈΤΡΩΝ, ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΜΕΡΏΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΌΛΗ ΤΗ ΜΕΘΌΡΙΟ, DRONES
ΠΟΥ ΕΞΕΤΆΖΟΥΝ ΚΆΘΕ ΚΊΝΗΣΗ, ΚΈΝΤΡΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΆΘΕ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΊΣ ΠΕΡΙΠΟΛΊΕΣ.
Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΈΒΡΟ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΈΝΑ ΧΡΌΝΟ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΏΝ ΈΧΕΙ ΑΛΛΆΞΕΙ. «ΠΛΈΟΝ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΠΟΎΜΕ ΌΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΆΣΕΙ ΤΊΠΟΤΕ ΠΑΡΆΝΟΜΑ», ΔΙΑΜΗΝΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΌΡΩΝ.
Οι εργασίες στον νότιο φράχτη, στην περιοχή
των Φερών, βρίσκονται στο τέλος τους. Λίγα μέτρα
έχουν μείνει μέχρι να καλυφτεί όλο το χερσαίο τμήμα,
εκεί όπου τον περσινό Μάρτιο ομάδες μεταναστών,
καθοδηγούμενες από τα τουρκικά περίπολα, επιχείρησαν
μαζικά να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι οι
περιοχές όπου είχαν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας
και οι συγκρούσεις έμειναν μακριά από τα φώτα, όπως
είχε γίνει με τις Καστανιές, όπου ήταν το επίκεντρο των
προβλημάτων. Ήταν περάσματα μετά το ποτάμι, όπου η
πρόσβαση είναι εύκολη λόγω αλλαγής της κοίτης του
Έβρου και ύπαρξης χερσαίων τμημάτων.
Η απόφαση για χτίσιμο νέου φράχτη ελήφθη αμέσως
μετά τα σοβαρά επεισόδια του Μαρτίου. Πρόκειται για
ένα φυσικό εμπόδιο από μέταλλο, το οποίο εκτιμάται
ότι θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει προσπελάσιμο από
τον οποιονδήποτε. Τα συρματοπλέγματα από τα οποία
αποτελείται ο βόρειος φράχτης των 12,5 χιλιομέτρων
που είναι κατασκευασμένος από τη Νέα Βύσσα ως τις
Καστανιές, αποδείχτηκε ότι παραβιάζονται. Ενδεικτικό
είναι ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης των Καστανιών,
ειδικά οχήματα και εκπαιδευμένοι στρατιωτικοί
κάλυπταν με σύρματα τρύπες που άνοιγαν διαρκώς
στον φράχτη μετανάστες καθοδηγούμενοι από Τούρκους
συνοριοφύλακες που τους είχαν προμηθεύσει μα σχετικά
εργαλεία. Με τη νέα κατασκευή από σκληρό μέταλλο,
αυτό αποφεύγεται, στο ενδεχόμενο να επαναληφθεί
παρόμοιο περιστατικό.
Στη μεγάλη κατασκευή που ολοκληρώνεται στο
προσεχές διάστημα και εκτιμάται ότι μέσα στο μήνα θα
παρουσιαστεί από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
έχουν προβλεφτεί να λειτουργήσουν μεγάλες πόρτες,
που επίσης θα σφραγίζονται με τέτοιον τρόπο για να μην
παραβιάζονται. Ωστόσο με ειδικά συστήματα θα είναι
δυνατό να ανοίγουν σε περιπτώσεις κρίσεων, ενώ θα
είναι δυνατή και η ελεγχόμενη πρόσβαση ψαράδων για
τον ποταμό Έβρο. Δίπλα, στο νέο φράχτη κατασκευάζεται
ένα αντιπλημμυρικό σύστημα, προκειμένου να μην
καταλήγουν τα νερά του ποταμού στις καλλιέργειες
που υπάρχουν στο ελληνικό έδαφος. Συμπληρωματικά
λειτουργεί ως αποτρεπτικό μέσο και το ανάχωμα που έχει
κατασκευαστεί κατά μήκος των συνόρων.
Με τους δύο φράχτες, οι αρχές των συνόρων στον
Έβρο θεωρούν ότι θα περιοριστεί κατά πολύ η διέλευση
μεταναστών και κυρίως η καθοδηγούμενη παραβίαση
των συνόρων από διακινητές. «Ήδη υπάρχουν
πληροφορίες ότι οι διακινητές στρέφονται στη Βουλγαρία
και από εκεί θα επιχειρήσουν να μας στείλουν τους
μετανάστες», έχουν ακούσει οι κάτοικοι των συνοριακών
περιοχών, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βλέπουν ότι
οι μεταναστευτικές ροές περιορίζονται. Στην περιοχή
των Φερών πάντως, λένε ότι ο φράχτης σφραγίζει πλέον
KARFITSA FREE PRESS

εντελώς τα σύνορα. «Δεν θα μπορούν να περάσουν.
Είναι πολύ δύσκολο, θα αναζητήσουν τα κομμάτι των
συνόρων που είναι το ποτάμι», τόνιζαν.
Ηλεκτρονική «ομπρέλα»
Ο φράχτης από μόνος του σε βόρειο και νότιο τμήμα
θα παρέμενε απλώς ένα εμπόδιο για τη διέλευση από τα
συγκεκριμένα σημεία των συνόρων. Ωστόσο στον Έβρο
το τελευταίο διάστημα δημιουργείται μία υπερσύγχρονη
ηλεκτρονική «ομπρέλα» για την επιτήρηση των
συνόρων. Σε κάθε δευτερόλεπτο εντοπίζεται κάθε
περίεργη κίνηση στην άλλη πλευρά των συνόρων, που
μπορεί να εξελιχθεί άμεσα σε προσπάθεια παραβίασης.
Το σύστημα υπερσύγχρονων καμερών, σε συνδυασμό
με την «εικόνα» που στέλνουν οι μονάδες στρατού και
αστυνομίας με τα drones, αλλά και οι αναφορές των
περιπολιών από τα σημεία της μεθορίου, αποτυπώνουν
την κατάσταση που επικρατεί σε πραγματικό χρόνο, ενώ
παράλληλα εκτιμάται η κατάσταση που θα δημιουργηθεί
στα επόμενα λεπτά. Έτσι οι δυνάμεις στέλνονται σε
συγκεκριμένες περιοχές για να γίνει αποτροπή με άλλα
μέσα. Το ηχοβολιστικό σύστημα που παράγει διαπεραστικό
ήχο αποτρέποντας να πλησιάσουν ομάδες ανθρώπων
και το ειδικό τεθωρακισμένο όχημα «Τυφώνας», σε
συνδυασμό με στρατιώτες και αστυνομικούς είναι αυτά
που θα κληθούν μετά να αποτρέψουν την είσοδο.
Μέχρι πρότινος οι αποτροπές ομάδων μεταναστών
και προσφύγων που πλησίαζαν στα σύνορα γίνονταν με
παραδοσιακές μεθόδους. Αστυνομικοί που κατάφερναν
και έβρισκαν αυτές τις ομάδες στέκονταν στην απέναντι
πλευρά του ποταμού και με κινήσεις των χεριών,
σειρήνες αλλά και μεγάφωνα στη συνέχεια, τους
απέτρεπαν να περάσουν το ποτάμι. Οι κινήσεις αυτές
απέδιδαν εφόσον μόνον όταν τα γκρουπ των μεταναστών
που καθοδηγούνταν από έμπειρους διακινητές γίνονταν
έγκαιρα αντιληπτά. Οι θερμικές κάμερες χειρός και
ορισμένες φορές ο περισσότερο σύγχρονος εξοπλισμός
με κάμερες σε οχήματα είναι αλήθεια ότι εντόπιζαν τους
μετανάστες, όμως σε σημεία που δύσκολα οι δυνάμεις
προλάβαιναν να προσεγγίσουν.
«Με το νέο σύστημα επιτήρησης όλος ο Έβρος, όλη
η συνοριακή γραμμή θα επιτηρείται ηλεκτρονικά και
θα εντοπίζεται γρήγορα κάθε κίνηση. Έτσι οι δυνάμεις
εγκαίρως θα φτάνουν στα σημεία αποτροπής». Στον
Έβρο το τελευταίο διάστημα ήδη εγκαθίσταται το νέο
τεχνολογικό σύστημα που θα μετατραπεί σε «μεγάλο
αδελφό» των συνόρων. Οι τοπικοί παράγοντες που
γνωρίζουν τη χρησιμότητα της ηλεκτρονικής επιτήρησης,
όπως την έχουν επεξεργαστεί με τις κάμερες που
βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Έβρου, εκεί που είναι
εγκατεστημένος ο παλιός φράχτης, τονίζουν ότι ειδικά
οι έντεκα κάμερες που θα καλύψουν όλο το μήκος

των συνόρων θα σώσουν την παρτίδα. Πρόκειται για
υπερσύγχρονα μηχανήματα που θα έχουν «μάτια»
παντού. Θα έχουν ανιχνευτές κίνησης και θα «χτενίζουν»
περιοχές πολλών χιλιομέτρων με τις κάμερες που θα
κινούνται ανάλογα στον χώρο, εντοπίζοντας και σε
χιλιόμετρα μακριά ομάδες ανθρώπων που κινούνται στη
συνοριακή γραμμή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί
με τις κάμερες λειτουργεί αυτοματοποιημένο σύστημα
αναγνώρισης κίνησης που συντονίζεται και δίνει τις
σχετικές πληροφορίες, εκτός από την εικόνα στο κέντρο
ελέγχου.
Μέχρι σήμερα η «εικόνα» των συνόρων φτάνει κατά
κύριο λόγο στο κέντρο ελέγχου της Νέας Βύσσας, που
δημιουργήθηκε μαζί με τον φράχτη του βόρειου τμήματος.
Το συγκεκριμένο κέντρο λειτουργεί ταυτόχρονα με
τον στρατό και την αστυνομία και επεξεργάζεται κάθε
εικόνα που δέχεται από τα σημεία του φράχτη, αλλά
και εικόνες από σημεία – περάσματα μεταναστών στην
ελληνική πλευρά. Τέτοια κέντρα έχει προγραμματιστεί
να δημιουργηθούν άλλα τρία στα σύνορα. Η επεξεργασία
θα γίνεται πάλι αυτοματοποιημένα και εκτός των εικόνων
και πληροφοριών που θα εισέρχονται σε τοπικό επίπεδο
για τον άμεσο συντονισμό των κινήσεων αποτροπής,
παράλληλα θα γίνεται γενικότερος συντονισμός και
αξιολόγηση των στοιχείων από το επιτελικό κέντρο.
Περιπολίες μέσα κι έξω
από το ποτάμι
Εκτός από τα ηλεκτρονικά μέσα που αναπτύσσονται
στην ελληνοτουρκική μεθόριο, σημαντικά έχουν αυξηθεί
οι περιπολίες, τόσο στις όχθες του Έβρου όσο όμως και
μέσα στο ποτάμι με ειδικά σκάφη της ΕΛ.ΑΣ. Η ενίσχυση
των συνοριοφυλάκων στον Έβρο εκτιμάται ότι περιορίζει
τη δυναμική των παρεμβάσεων στα σύνορα καθώς
ισχυροποιεί την αποτρεπτική δυναμική των αρχών στο
ελληνικό έδαφος. «Είναι διαφορετικά οι διακινητές
να βλέπουν σε πολλά σημεία δυνάμεις μας, από να
αισθάνονται άνετα ότι διασχίζουν τα σύνορα πιο εύκολα»,
έλεγαν χαρακτηριστικά αστυνομικοί στη μεθόριο.
Η πρόσφατη πρόσληψη ακόμη 400 συνοριοφυλάκων,
οι οποίοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους κατάγονται από
τη Θράκη, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αποσπάσεις
δυνάμεων στη μεθόριο, έχει δημιουργήσει μία
ανθρώπινη ασπίδα, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα
για την επανάληψη επεισοδίων τύπου Μαρτίου με
εργαλειοποίηση των μεταναστών από την τουρκική
πλευρά. Παράγοντες του Έβρου έλεγαν στην Karfitsa
πως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον στον Έβρο
είναι πολύ διαφορετική από αυτή που υπήρχε τον περσινό
Φεβρουάριο, όταν κινήθηκαν άμεσα τα αντανακλαστικά
στρατού και αστυνομίας στα σύνορα.
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Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΝΤΊΝΟΣ ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ… Η πανδημία με τον υποχρεωτικό περιορισμό των
δραστηριοτήτων, γκρέμισε παγκοσμίως κάθε ιδέα που είχε διατυπωθεί τις προηγούμενες
δεκαετίες από αισιόδοξους οικονομολόγους και κοινωνιολόγους, που πιθανολογούσαν
ότι η ωρίμανση του καπιταλισμού προοδευτικά θα εξελίσσονταν μαζί με την υψηλή τεχνολογία, σε ένα ανώτερο κοινωνικό επίπεδο διαβίωσης, με εξελιγμένες υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας, υψηλότερα εισοδήματα και άρα σε μεγαλύτερη ευημερία. Βέβαια, ο «θάνατος
του κράτους ευημερίας» είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν από την πανδημία σε Ευρώπη και
Αμερική, με τις άνευ προηγουμένου περικοπές σε κοινωνικές υπηρεσίες, μισθούς και συντάξεις και συνακολουθούσαν η μείωση της δημόσιας απασχόλησης, οι μεγάλες περικοπές προγραμμάτων υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και η μειωμένη εργασιακή ασφάλεια.
Όπως δείχνουν τα πράγματα, μισός αιώνας ευημερίας και ανάπτυξης «χάθηκε» από τα χέρια των πολλών, για να επιβιώσουν τελικά οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια που σε λίγα
χρόνια θα ελέγχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν να τα βγάλουν πέρα σ’ ένα άκρως εχθρικό περιβάλλον που έγινε νόμος του κράτους με την ανατροπή θεμελιωδών κανόνων της αγοράς και της νομοθεσίας.
Συν όλα αυτά, η νέα στρατηγική ανάπτυξης προβλέπει κι άλλη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για το σύνολο του εργαζόμενου πληθυσμού, πέραν των 70 ετών εργασιακού βίου, που σημαίνει περεταίρω αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας για όλους.
Θα δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε, λένε έκπληκτοι οι εργαζόμενοι, που βλέπουν να
χάνεται κάθε προοπτική και κάθε τους όνειρο. Ο οικονομικός τομέας έχει πολωθεί ακόμη
περισσότερο και με την χρήση των υπολογιστών και έχει οδηγήσει στα ηλεκτρονικά κατάστιχα κάθε ατομική δραστηριότητα, ελέγχοντας κάθε δαπάνη και κάθε υποχρέωση. Ο
οδηγός επιβίωσης στη νέα αυτή πραγματικότητα για όλους ανεξαιρέτως είναι ένας πολύ
δύσκολος δρόμος, που θα φέρει όπως αναμένεται το κλείσιμο χιλιάδων ακόμα μικρών
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας μεγάλης κλίμακας ανατροπής σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που οι οικονομολόγοι έλεγαν «ότι η οικονομία χρειάζεται άμεσα μια ισχυρή επανεκκίνηση»…
Στην Ελλάδα, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα ξεκίνησε με …δύο ταχύτητες! Με εκείνους
που ζουν και εργάζονται στα αστικά κέντρα και που εκ των πραγμάτων θέλοντας ή μη
αναγκαστικά προσαρμόστηκαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά, και σε
εκείνους που ζουν στην περιφέρεια και στα χωριά που πραγματικά είναι αποκομμένοι από
όλες αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Απεργίες, διαδηλώσεις και εξεγέρσεις γίνονται ήδη σε
ολόκληρο τον πλανήτη και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί. Οι επιτακτικές ιδιωτικοποιήσεις και εκποιήσεις της δημόσιας περιουσίας επιφυλάσσουν περεταίρω αύξηση
της ανεργίας, με επακόλουθο την μεγέθυνση του πληθυσμού προς στα όρια της φτώχειας,
αλλά και της απώλειας της πρόσβασης στη δημόσια υγεία για χιλιάδες ανθρώπους.
Το τέλος του κοινωνικού κράτους σημαίνει πτώση του επιπέδου διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, απορρύθμιση των αγορών εργασίας, αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Στην Ελλάδα της υπερ-δεκαετούς κρίσης με την εφαρμογή των μνημονίων και της
βάναυσης υπερ-φορολόγησης οι αντοχές της κοινωνίας είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες έχουν περάσει το κατώφλι της φτώχειας και πολλοί από αυτούς κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω
αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων τους. Την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες διαβιούν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γιατί αδυνατούν να πληρώσουν τους υπέρογκους
λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Η βενζίνη κίνησης παραμένει σταθερά
πάνω από 1,60 το λίτρο με «καπέλο» τα μισά χρήματα σε φόρους. Η εφορία συνεχίζει
απτόητη το κοινωνικό της έργο με την λεηλασία των εισοδημάτων και 100% προκαταβολή φόρου (50% μόνον σε αυτούς που έκλεισαν τα μαγαζιά τους λόγω πανδημίας) και βεβαίως το μεγάλο χαράτσι του ΕΝΦΙΑ που στραγγαλίζει την περιουσία όλων των Ελλήνων.

Η ισότητα των πολιτών
στο Σύνταγμα της Ελλάδας

ΓΡΆΦΕΙ Η ΤΖΊΝΑ ΑΛΕΞΆΚΗ*

Η αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα που επιτάσσει να υπάρχει
όμοια μεταχείριση ατόμων που βρίσκονται σε όμοιες καταστάσεις, αποκλείοντας έτσι ανισότητες που σχετίζονται είτε με την επιβολή χαριστικού
μέτρου προς κάποια άτομα είτε με την αυθαίρετη επιβολή επιβάρυνσης
σε άτομα που τελούν υπό ίδιες συνθήκες (απόφαση ΣτΕ 3396/2014).
Τα είδη της αρχής της ισότητας μπορεί να αφορούν την ισότητα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες (άρθρο 4 παρ 4 Σ), τη φορολογική ισότητα(άρθρο 4 παρ 5 Σ), την κοινωνική ισότητα (άρθρο 4 παρ 7 Σ) κ.ο.κ.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ορίζει ότι το Κράτος πρέπει να μεριμνά
ώστε τα άτομα να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
που απορρέουν από τη Σύμβαση ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας,
γλώσσας, χρώματος, πολιτικών, κοινωνικών ή εθνικών πεποιθήσεων,
πράγμα το οποίο αποτελεί επιταγή προς εφαρμογή και όχι επιλεκτική
αρχή.
Φορείς του δικαιώματος της ισότητας είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες
καθώς και τα ημεδαπά ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, ενώ αποδέκτης αυτών
των επιταγών είναι η κρατική εξουσία, αφού πρόκειται για ισότητα των
Ελλήνων ενώπιον του νόμου και όχι ενώπιον άλλων Ελλήνων.
Βάσει της αποφάσεως 1222/1992 του Αρείου Πάγου καθιερώνεται (
εκτός της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο) και η ισότητα του
νόμου έναντι όλων των Ελλήνων, δεσμεύοντας το νομοθέτη να μην αντιμετωπίζει με ανόμοιο τρόπο όμοιες περιπτώσεις εκτός αν πρόκειται για
λόγους δημοσίου συμφέροντος, θεωρώντας ανίσχυρη ως αντισυνταγματική τη διάταξη ή το νόμο που προβλέπει ειδική ρύθμιση για μια κατηγορία προσώπων από την οποία ρύθμιση εξαιρεί άλλη κατηγορία προσώπων αδικαιολόγητα προκαλώντας έτσι δυσμενή διάκριση.
Αναλύοντας τη γενική αρχή της ισότητας συμπεραίνουμε πως αποτελείται από τα εξής είδη:
1. Τυπική (αριθμητική), 2. Ουσιαστική ή αναλογική, 3. Συμπερίληψη,
4. Θετικά μέτρα και αντίστροφη διακριτική μεταχείριση (πχ ποσοστώσεις)
και 5. Επεκτατική ισότητα.
Η τυπική ή αριθμητική ισότητα διέπεται από την αρχή πως πρέπει να
παρέχονται ίσα μερίδια του προς διανομή αγαθού σε όλους, ανεξαρτήτως των υπόλοιπων χαρακτηριστικών τους. Η αναλογική ή ουσιαστική
ισότητα προβλέπει η ποσότητα του διανεμόμενου αγαθού ή βάρους να
εκφράζεται από “μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση των προσωπικών
χαρακτηριστικών που προβλέπει ο κανόνας. Επομένως γίνεται – όμοια
μεταχείριση των ομοίων και ανόμοια μεταχείριση των ανομοίων. Αναφορικά με τη συμπερίληψη, σε αυτήν την περίπτωση όσο μεγαλύτερη είναι
η ομάδα των ανθρώπων που λαμβάνουν ένα αγαθό τόσο πιο εξισωτικός
είναι ο σχετικός διανεμητικός κανόνας. Στα θετικά μέτρα λαμβάνει χώρα
λήψη νομοθετικών μέτρων υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών
που μειονεκτούν έναντι των λοιπών για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς,
κ.ο.κ. Τέλος,στην επεκτατική ισότητα γίνεται επεκτατική εφαρμογή μιας
ευνοϊκής ρύθμισης και σε όσους παραλείφθηκαν αδικαιολόγητα, προς
αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισότητας και μόνο για νόμιμες ενέργειες.
*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι φοιτητές του ΑΠΘ ανακαλύπτουν
καινοτόμο διαγνωστικό εργαλείο
καρκίνου του παγκρέατος
Το πρόβλημα που υπάρχει πίσω από
την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
παγκρέατος ευελπιστεί να δώσει η διεθνώς
διακεκριμένη φοιτητική διεπιστημονική
ομάδα iGEM Thessaloniki, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο, έντεκα
φοιτητές αφιερώνουν ατελείωτες ώρες στο
πρότζεκτ που αφορά ένα καινοτόμο μοριακό διαγνωστικό εργαλείο που θα εντοπίζει
αυτόν τον τύπο καρκίνου, με απλές εξετάσεις ούρων.

ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«iGEM Competition»

KARFITSA FREE PRESS

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτόν το
τύπο καρκίνου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει
εύκολα η διάγνωση του. Συνήθως γίνεται
στο τέταρτο στάδιο που είναι και το τελικό,
στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί ήδη μεταστάσεις σε γειτονικά όργανα, οπότε στο
στάδιο εκείνο δεν μπορεί να υπάρξει κάποια
επιτυχημένη θεραπευτική προσέγγιση. Αντίθετα αν γινόταν να διαγνώσουμε τον καρκίνο του παγκρέατος στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο θα μπορούσε με μια χειρουργική
επέμβαση να ζήσει ο ασθενής και μάλιστα
με πολύ καλές προγνώσεις για την υπόλοιπη ζωή του», εξηγεί στην Karfitsa η φοιτήτρια του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ και
μέλος της ομάδας Μαρία Κοσμίδου.
Μετά από αρκετές ώρες συζητήσεων και

mind storming η ομάδα αποφάσισε πως θα
βρει έναν διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο
θα ριχθεί στην μάχη για έγκαιρη διάγνωση στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο του
καρκίνου. Μάλιστα, με αυτό το εργαλείο θα
εκπροσωπήσει το ΑΠΘ για τέταρτη συνεχή
χρονιά, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό «iGEM
Competition».
Όσον αφορά την λειτουργία της μηχανής
θα χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες μικρά
μόρια RNA, που ονομάζονται microRNAs
(miRNAs) και εκκρίνονται φυσιολογικά στα
ούρα κάθε ανθρώπου σε μικρές ποσότητες.
Με τη βοήθεια ειδικών αλληλουχιών που
ονομάζονται “Toehold switches” θα ανιχνεύεται η ποσότητα αυτών των miRNAs, η
οποία αν υπερβαίνει μία τιμή θα είναι βέβαιο
ότι ο συγκεκριμένος ασθενής πάσχει από
καρκίνο του παγκρέατος.
«Αυτή τη στιγμή έχουν σχεδιαστεί οι αλληλουχίες που θα ανιχνεύουν εξειδικευμένα αυτά τα μόρια στα ούρα και τώρα είμαστε
σε πειραματικές διαδικασίες, όπου δοκιμάζουμε αν οι συγκεκριμένες αλληλουχίες
όντως συνδέονται με αυτά τα μόρια. Μόλις
τελειώσουν όλες αυτές οι πειραματικές διαδικασίες στη συνέχεια θα προχωρήσουμε
στην αξιολόγηση δειγμάτων ούρων από
ασθενείς. Όταν πετύχει και αυτό το στάδιο
τότε θα το αυτοματοποιήσουμε, θα φτιάξουμε δηλαδή την μηχανή», εξηγεί το μέ-

ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

λος της ομάδας. Με βάση τις αναλύσεις που
έχουν γίνει σε βιοπληροφοριακές αναλύσεις και με όσα διαβάζουν οι φοιτητές στην
βιβλιογραφία φαίνεται πως το εργαλείο θα
είναι σωστό, προσθέτει η ίδια τονίζοντας ότι
«αυτό θα το δούμε στην πράξη».
Ατελείωτες ώρες δουλειάς
Οι έντεκα φοιτητές της ομάδας προέρχονται από διάφορες σχολές, καθώς όπως
αναφέρει η Μ.Κοσμίδου το πρότζεκτ αυτό
χρειάζεται επιστημονικότητα από διάφορους τομείς για να πετύχει, δεν γίνεται να
πραγματοποιηθεί από μια οπτική. Η ίδια
υπογραμμίζει μεταξύ άλλων πόσο σημαντική είναι η στήριξη που δέχονται από το
ΑΠΘ. «Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε καθηγητές που μας ενθαρρύνουν να δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Θέλει πολύ διάβασμα και
προσπάθεια για να κάνουμε τα όνειρα μας
πραγματικότητα και να βοηθήσουμε τους
συνανθρώπους μας», λέει η ίδια.
Η ομάδα iGEM Thessaloniki αποτελείται από τα εξής 11 μέλη: Κοσμίδου Μαρία,
Προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής
Α.Π.Θ, Τσουδερού Κωνσταντίνα, Προπτυχιακή φοιτήτρια Φαρμακευτικής Α.Π.Θ, Βεργίνη Δανάη-Ελένη, Προπτυχιακή φοιτήτρια
Φαρμακευτικής Α.Π.Θ, Αναγνωστάκις Χαράλαμπος, Προπτυχιακός φοιτητής Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., Θεοδοσιάδου Αναστασία.
Προπτυχιακή φοιτήτρια Βιολογικού Α.Π.Θ.,
Χατζηχριστοφής Εμμανουήλ, Προπτυχιακός φοιτητής Χημείας Α.Π.Θ., Τρυγωνιάρης
Δημήτριος, Προπτυχιακός φοιτητής Φυσικού Α.Π.Θ., Αναστασίου Άννα, Απόφοιτος
τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ., Βαρβάρη Άννα, Προπτυχιακή
φοιτήτρια τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α,Π,Θ, Τσιγγίλης Αλέξανδρος, Προπτυχιακός
φοιτητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., Βαλατσός
Παναγιώτης, Προπτυχιακός φοιτητής Πληροφορικής Α.Π.Θ. Ο επιστημονικός Υπεύθυνος της ομάδας iGEM Thessaloniki είναι
ο κ. Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής
Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας και
Φαρμακογονιδιωματικής του τμήματος
Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΓΡΑΦΕΙ
ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΕΟΧΩΡΊΤΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΟΑΣΘ: Αστικά υγειονομικές «βόμβες»
χωρίς παράθυρα και κλιματισμό
ΑΠΌ ΤΑ 180
ΑΣΤΙΚΆ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΤΈΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΣΤΌΛΟ
ΤΟΥ ΟΑΣΘ
ΜΈΣΩ LEASING
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΎΝ
ΠΕΡΊΠΟΥ 140
ΔΗΛΑΔΉ 40
ΜΕΊΟΝ ΚΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ 49
ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ ΑΠΌ
ΤΟ ΧΡΗΣΙΔΆΝΕΙΟ
ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
ΠΟΥ ΉΡΘΑΝ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΈΝΑ
ΑΠΌ ΤΗ ΛΕΙΨΊΑ,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ
ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ
ΜΌΛΙΣ 12 ΜΕ 13.
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Το θέμα των αστικών συγκοινωνιών στη
Θεσσαλονίκη έρχεται και επανέρχεται στην
επικαιρότητα καθώς υπάρχει πρόβλημα
το οποία μάλιστα μεγάλη μερίδα πολιτών
το θεωρεί νούμερο ένα. Έχουν περάσει
9 μήνες από τον Σεπτέμβριο του 2020,
όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα 18 αστικά
λεωφορεία τα οποία αποτελούσαν μέρος
των 49 οχημάτων που αγόρασε ο δήμος
Θεσσαλονίκης από τη Λειψία της Γερμανίας
και των 180 μεταχειρισμένων που
μισθώθηκαν από διαγωνισμό του ΟΑΣΘ, με
τη μέθοδο του leasing. Τότε ο πρόεδρος του
ΟΑΣΘ Γιώργος Σκόδρας δήλωνε πως μέχρι
το τέλος του 2020 θα κυκλοφορούν στους
δρόμους της πόλης συνολικά 550 αστικά.
Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα που
διανύουμε τον 6ο μήνα του 2021, με ότι αυτό
συνεπάγεται για την παροχή υπηρεσιών του
Οργανισμού προς τους πολίτες, αλλά και
την ασφάλεια τους καθώς ο κορωνοϊός είναι
ακόμη εδώ και καθημερινά ανακοινώνονται

θάνατοι πολιτών. Παράλληλα, υπάρχουν
και άλλα προβλήματα που δημιουργούν
ερωτηματικά γιατί δεν έχουν ακόμη
επιλυθεί.
Δεν επαρκούν τα αστικά
Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της
Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΘ κ.
Γιάννη Δήμκα, κυκλοφορούν ημερησίως
330 αστικά λεωφορεία, ενώ σύμφωνα με
πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού
Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο
αριθμός ανέρχεται σε 420 με 430 μετά
από τη διαδικασία του leasing και τη
συνεργασία με τα ΚΤΕΛ. Ωστόσο, οι αριθμοί
δεν βγαίνουν, τα αστικά δεν επαρκούν
από τις βλάβες που έχουν παρουσιαστεί,
με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές να
υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή στις στάσεις
και μεγάλος αριθμός επιβατών. Σύμφωνα
με τον κύριο Δήμκα από τα 180 αστικά που

προστέθηκαν στον στόλο του ΟΑΣΘ μέσω
leasing κυκλοφορούν περίπου 140 δηλαδή
40 μείον και από τα 49 λεωφορεία από
το χρησιδάνειο του Δήμου Θεσσαλονίκης
που ήρθαν μεταχειρισμένα από τη Λειψία,
καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους της
πόλης μόλις 12 με 13. Είναι εμφανές πως
δεν μπορούν να καλυφθούν οι καθημερινές
ανάγκες των Θεσσαλονικέων, τη στιγμή που
και η πανδημία επιβάλει τους δικούς της
όρους οι οποίοι λένε πως όσο περισσότερα
αστικά σε κυκλοφορία, τόσο μικρότερος
συγχρωτισμός, άρα μεγαλύτερη ασφάλεια
για τους επιβάτες.
Καλοκαίρι –πανδημία και αστικά
χωρίς παράθυρα και κλιματισμό
Το καλοκαίρι έχει μπει οι θερμοκρασίες
ανεβαίνουν και ο κορωνοϊός επιβάλει
επαγρύπνηση, καλό σχεδιασμό και τήρηση
των μέτρων ασφαλείας της δημόσιας
υγείας. Ένα από αυτά τα μέτρα όταν μιλάμε
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για αστική συγκοινωνία είναι η χρησιμότητα του πολύ
καλού εξαερισμού και εδώ αρχίζει το παράδοξο και
τα ερωτηματικά. Το παράδοξο είναι πως πολλά από τα
λεωφορεία που ήρθαν να συμπληρώσουν τον στόλο
του ΟΑΣΘ είτε με leasing είτε από το χρησιδάνειο του
δήμου δεν έχουν παράθυρα, κάποια έχουν φινιστρίνια,
με τα οποία φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει ικανός
εξαερισμός, αλλά το μεγάλο πρόβλημα επικεντρώνεται
σε αυτά χωρίς παράθυρα, τι στιγμή που δεν έχουν και
κλιματισμό. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Αν μέχρι τον
Ιούνιο που έχουμε μπει στο καλοκαίρι δεν έχει λυθεί το
πρόβλημα με την έλλειψη κλιματισμού, τότε αυτά τα
λεωφορεία ή πρέπει να αποσυρθούν από τις γραμμές
ή θα αποτελούν υγειονομική «βόμβα» για επιβαίνοντες
και οδηγούς;
Παράλληλα, ο ΟΑΣΘ έχει μπει σε διαδικασία
συντήρησης των νεοαφιχθέντων αστικών και εκκρεμεί
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διαγωνισμός ανάληψης του συγκεκριμένου έργου από
εξωτερικό συνεργείο. Τα λεωφορεία που ήρθα από
Λειψία είναι μάρκα SOLARIS με αποτέλεσμα ο ΟΑΣΘ
να μην διαθέτει ανταλλακτικά στις αποθήκες και τα
μηχανοστάσια του και οι μηχανικοί του να μην έχουν την
απαραίτητα τεχνογνωσία.
Όλες οι εξουσίες στον Σκόδρα
Ο τρόπος διοίκησης του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης είναι επίσης ένα ακόμη
σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Τον Αύγουστο
του 2019 έγιναν γνωστά τα ονόματα των τριών μελών
της νέας διοίκησης και με εκτελεστική εξουσία. Αυτά
ήταν, ο κ. Γιώργος Σκόδρας Πρόεδρος, ο κ. Γιώργος
Σπανός Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Ιωάννης
Ρεντζεπέρης ο οποίος συμμετείχε στο Διοικητικό
Συμβούλιο ως Εντεταλμένος. Τον Απρίλιο του 2020 ο

κ. Σπανός υπέβαλε την παραίτηση του με αποτέλεσμα
κ. Ρεντζεπέρης, ως εντεταλμένος σύμβουλος και
εκτελεστικό μέλος του δ.σ., να ασκεί χρέη γενικού
διευθυντή, μετά την αντικατάσταση του πρώτου από
τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η τελευταία
εξέλιξη με την παραίτηση και του κ. Ρεντζεπέρη, έχει
ως αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες να περάσουν όλες στον
πρόεδρο τον κ. Γιώργο Σκόδρα, ο οποίος είναι και το
μόνο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Φυσικά αυτή η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων είναι
κάτι που πολύ σχολιάζουν αρνητικά. Η ουσία είναι αν
ο Οργανισμός λειτουργεί όπως πρέπει και παρέχει τις
ανάλογες υπηρεσίες. Παράλληλα, όμως αιωρείται το
ερώτημα. Αν χρειαζόταν μόνο ένας στο «τιμόνι» του
ΟΑΣΘ, γιατί η νέα διοίκηση ξεκίνησε με τρία διαφορετικά
πρόσωπα ως Πρόεδρο, Διευθύνων Σύμβουλό και
Εντεταλμένο Σύμβουλο;
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Αληθεύει ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις (κατά παραγγελία)
στις οποίες συγκεντρώνει πάνω
από 50% η καταφατική απάντηση στο ερώτημα αν οι Θεσσαλονικείς θέλουν γυναίκα δήμαρχο;

Κουίζ 2:
Ποιά γυναίκα όμως;

Η φωτογραφία Γκολιδάκη – Δημητριάδη που...συζητήθηκε
Με τον διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη

συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο ειδικός καρδιολόγος και υποψήφιος στις
τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία
Διαμαντής Γκολιδάκης. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, καθώς τους
δύο άνδρες συνδέει μια πολύ καλή φιλία. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω
από ζητήματα που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για πολιτικά θέματα και έγινε γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος. Οι κύριοι
Δημητριάδης και Γκολιδάκης ανανέωσαν το ραντεβού τους για το προσεχές
μέλλον. Μάλιστα, όπως μαθαίνει η στήλη, η κοινή φωτογραφία τους έγινε
θέμα...συζήτησης. Και αυτό διότι ο κ.Δημητριάδης αποφεύγει τα φώτα της
δημοσιότητας και τις φωτογραφίσεις, ωστόσο μετά το πέρας της συνάντησης
θέλησε να βγάλει φωτογραφία με τον δραστήριο πολιτευτή της ΝΔ. Πηγές
αναφέρουν ότι αυτό συνέβη διότι μεταξύ των δυο ανδρών υπάρχει αμοιβαία
εκτίμηση.

Το ούζο Τζιτζικώστα - Πάιατ
Γεύμα με θέα τη θάλασσα απόλαυσαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα,
Τζέφρι Πάιατ. Οι δυο τους είχαν την ευκαιρία σε πιο χαλαρούς ρυθμούς να
τα πουν για τις σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών αλλά και για τις
ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας για τις αμερικανικές εταιρείες. Στο ίδιο τραπέζι κάθισε και η πρόξενος
των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι.

Τα δώρα του πρέσβη
Ενα φορητό φορτιστή κινητού
και ένα ποτηράκι του καφέ από
μπαμπού χάρισε ο Αμερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι
Πάιατ, στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα.
«Ποτηράκι για το ...φρέντο» είπε
ο κ.Πάιατ, με τον δήμαρχο να
παραλαμβάνει χαμογελαστός το
δώρο και να υπόσχεται πως θα
το χρησιμοποιεί καθημερινά για
να πίνει τον καφέ του στο δημαρχιακό μέγαρο.
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Αληθεύει ότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις (κατά παραγγελία
είπαμε) ονόματα γυναικών που
– δυνητικά – θα μπορούσαν να
θέσουν υποψηφιότητα για τη
θέση του δημάρχου καμία δεν
συγκέντρωσε ποσοστό πάνω
από 30%;

Μαθήματα ελληνικών
και ποδήλατο
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Κουίζ 1: Ναι στη
γυναίκα δήμαρχο

«Καλημέρα», «ευχαριστώ
πολύ» και «καλό καλοκαίρι» σε
άπταιστα ελληνικά είπε ο Τζέφρι
Πάιατ στους δημοσιογράφους
που τον περίμεναν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης
για τις βόλτες τόσο με το ηλεκτρικό πατίνι όσο και με ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο πρέσβης
των ΗΠΑ στην Ελλάδα, παρά
το ότι φορούσε κοστούμι και
γραβάτα, δεν δίστασε να κάνει
μία αρκετά μεγάλη βόλτα με
το ποδήλατο για να απολαύσει
τη θέα της πόλης. «Φανατικός»
του ποδηλάτου ο κ.Πάιατ αλλά
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνος Ζέρβας, δεν πηγαίνει πίσω...
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Ξεπέρασαν και το ... φούιτ

Στο εμβολιαστικό κέντρο
διαβατών ο Αναστασιάδης

Βέβαια, στη διάρκεια της βόλτας των κυρίων Πάιατ και Ζέρβα στο παραλιακό μέτωπο δεν έλειψαν τα απρόοπτα... Φούιτ, όπως λέμε στη Θεσσαλονίκη,
έπαθε το ποδήλατο του δημάρχου στη διαδρομή. Παρά όμως το πρόβλημα με
το λάστιχο δεν πτοήθηκε κανείς και η ποδηλατάδα συνεχίστηκε κανονικά με
τους δύο άνδρες να φορούν και κράνη ασφαλείας. Την παρέα συμπλήρωνε η
γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι.

Επίσκεψή στο Εμβολιαστικό Κέντρο Διαβατών πραγματοποίησε ο Σάββας Ανασταδιάδης.Ο «γαλάζιος» βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης, επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά,
την ταχύτητα με την οποία κινείται το πρόγραμμα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και οικοδομεί το απαραίτητο τείχος ανοσίας κατά
του κορωνοιού.

Τζιν παντελόνι, πουκάμισο, το απαραίτητο κράνος για προστασία και ο
Θεόδωρος Καράογλου απόλαυσε μια βόλτα με ποδήλατο στην περιοχή του
Λιμανιού Θεσσαλονίκης, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου. Όπως
λέει ο βουλευτής της ΝΔ, «είναι αλήθεια ότι η ζωή με το ποδήλατο σε πηγαίνει
μόνο μπροστά. Δεν είναι μόνο ένα προσιτό και φιλικό προς το περιβάλλον
μέσο μεταφοράς, αλλά συνδυάζει ιδανικά καθημερινότητα, άθληση, ψυχαγωγία και αειφόρο ανάπτυξη. Γι΄ αυτό η χρήση του είναι σημαντική σε κάθε
σύγχρονη πόλη».

Θεσσαλονίκη – Σποράδες από τις 19 Ιουνίου

Ταξίδι στη Σκιάθο ετοιμάζει ο δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή την έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τις Σποράδες. Στο πρώτο δρομολόγιο του
πλοίου που θα σαλπάρει από το λιμάνι, της Θεσσαλονίκης στις 19 Ιουνίου,
αναμένεται να βρίσκονται τόσο ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας όσο και η
αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Μαρία Καραγιάννη. Με τη νέα αυτή
ακτοπλοϊκή γραμμή αναμένεται πως οι Σποράδες θα κατακλυστούν και πάλι
από επισκέπτες της Βορείου Ελλάδας.
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Ποδηλατάδα ο Καράογλου

Τετ α τετ Καλαφάτη - Πάιατ
Στις υπάρχουσες -αλλά και δυνητικά μελλοντικέςεπενδύσεις επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, τη
Μακεδονία και τη Θράκη, επικεντρώθηκε η συζήτηση κατά
τη συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών ( Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρου Καλαφάτη με τον Πρέσβη των ΗΠΑ
στην Ελλάδα κ. Τζέφρι Πάιατ, η οποία πραγματοποιήθηκε
σε εξαιρετικό κλίμα.
Επιβεβαιώθηκε ο νευραλγικός και διαχρονικός ρόλος
που διαδραματίζει η χώρα μας -και ιδιαίτερα οι περιοχές
της Μακεδονίας και της Θράκης- όσον αφορά τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ο υφυπουργός ενημέρωσε τον πρέσβη για τον παραδοσιακό και εθνικό ρόλο του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης
του Υπουργείου Εσωτερικών και αφετέρου για τη μετεξέλιξή του σε αναπτυξιακό παράγοντα και επιταχυντή των
μεγάλων έργων.

Έγινε … viral
Άγνωστο εάν η τακτική που ακολούθησε η Λατινοπούλου είναι υποδεικνυόμενη από κάποιον επικοινωνιολόγο.
Είναι σίγουρο πάντως, ότι το «τιτίβισμα» περί της γυναικείας τριχοφυΐας, σε σημεία που κατά την Αφροδίτη Λατινοπούλου θα έπρεπε να μην υφίσταται και θα έπρεπε να
επιβάλλεται η λύση της αποτρίχωσης, εν συνεχεία των
ραγάδων, πανάδων, κυτταρίτιδας και ό,τι άλλο προσκρούει στην… υψηλή αισθητική της και της προκαλεί ντροπή,
έπιασε «τόπο».
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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.

Γιάννης Ιωαννίδης
Στον δ. Δέλτα δε ζουν πολίτες β’ κατηγορίας
‘Ενας οικονομολόγος με πείρα στη διοίκηση μεγάλων εταιριών κρατάει στα χέρια του το τιμόνι του δήμου Δέλτα. Ο δήμαρχος, Γιάννης Ιωαννίδης, καθημερινά «παλεύει» για να επιλύσει προβλήματα και παράλληλα να αναδείξει τις ομορφιές του τόπου του. Τώρα, για το εάν οι συνδημότες του αισθάνονται ρηγμένοι σε σχέση με
τους υπόλοιπους Θεσσαλονικείς θα σας λύσει ο ίδιος την απορία!

Πώς ήταν η μετάβαση από τον ιδιωτικό τομέα
στην ...καρέκλα του δημάρχου; Εξαιρετική! Βέβαια
υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Οι αργοί ρυθμοί
που λειτουργεί ο δημόσιος σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς υπάρχουν ακόμη ισχυρά γρανάζια
της γραφειοκρατίας. Ωστόσο δεν έχω παράπονο. Οι
υπάλληλοι στον δήμο εργάζονται με ζήλο και μεράκι για να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Και στην
περίοδο της πανδημίας εργάστηκαν σοβαρά και με
υπευθυνότητα παρά την υποστελέχωση.
Προσωπικό όραμα για την περιοχή; Η αλλαγή
σελίδας σε όλο τον δήμο Δέλτα. Η επανεκκίνηση και
στις εννιά κοινότητες με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας
των πολιτών που επί χρόνια ζουν στη σκιά των προτερημάτων της Θεσσαλονίκης. ‘Ηδη οι δεσμεύσεις
μας, που αφορούν σημαντικά έργα υποδομής στην
περιοχή, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης και πολύ
σύντομα θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για την
πραγμάτωση τους.
Θεωρείτε πως είστε οι ...ρηγμένοι της Θεσσαλονίκης; Είναι βέβαιο πως μας συμπεριφέρονται ως
πολίτες β’ κατηγορίας. Εδώ διαχρονικά συγκεντρώνονται δραστηριότητες ανεπιθύμητες για τη Θεσσαλονίκη και εμείς αγωνιζόμαστε να αντιμετωπίσουμε
τις συνέπειες. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να
καταφέρουμε αυτό να το αλλάξουμε.
Τι έχει ο Δ.Δέλτα που δεν έχουν άλλοι δήμοι;
Εξαιρετικές φυσικές ομορφιές στο παραλιακό μέτωπο και σε κάθε μία από τις εννέα κοινότητες. Επίσης,
1.200 βιομηχανίες και επιχειρήσεις, ποτάμια και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Φεύγοντας από το γραφείο κάνετε ανασκόπηση ημέρας; Διαρκώς! Μόνο με ανασκόπηση και αυτοκριτική μπορείς να εξελιχθείς. Καθημερινά όλες οι
αποφάσεις περνούν από κόσκινο και ακολουθούν οι
επόμενοι στόχοι.
Βοήθησε η αυτοδιοικητική σας εμπειρία στη νομαρχία; Πολύ, αν και οι εποχές άλλαξαν και τα πράγματα εξελίχθηκαν. Αλλά η ουσία μένει ίδια. Λειτουργούμε σε ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο χωρίς
εξειδικευμένα στελέχη.
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Δύο κρυμμένοι «θησαυροί» του τόπου σας…
Χρειάζονται πολλές γραμμές για τους «θησαυρούς».
Από το Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα Αξιού, την παραλιακή ζώνη, μέχρι τις μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας εκκλησίες σε κάθε κοινότητα.
Πώς «αδειάζετε» μπαταρίες; Με συναναστροφή
με τον γιο μου, με καλούς φίλους κι ένα καλό βιβλίο!

Είναι αλήθεια ότι είστε λάτρης της φύσης; Η
φύση είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά που μας
έχουν δοθεί και η προστασία της πρέπει να είναι κυρίαρχο μέλημά μας.
Τι σας στέρησε η πανδημία... Την καθημερινή
επαφή με τον κόσμο.
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CITYLights

PRIDE

POLIS

Η Θεσσαλονίκη αγκαλιάζει
τη διαφορετικότητα
προαναγγέλοντας το Thessaloniki Pride

Ο Πόλυς Μαυρόπουλος
μας ξεναγεί στο παρελθόν
και νυχτοπερπατεί
προτείνοντας στέκια

Σελ.

32-33

AGENDA
Ό,τι θέλετε να μάθετε για
την ψυχαγωγία σας στην
προσεχή εβδομάδα

PEOPLE
Ο Θάνος Σταυρίδης με το
ακορντεόν του μιλά στην
Φιλίπα Βλαστού για την
πόλη του

PEOPLE
Γέννημα θρέμμα
Θεσσαλονικιά, και με όλο
το ταπεραμέντο, την πυγμή,
το σκέρτσο, η 25χρονη
Ξένια Μπαλάσκα, μέσα
από τη συνεργασία της, με
τη δισκογραφική εταιρία G
Music, έρχεται με φόρα, για να
λάμψει, το αστέρι της
Σελ.
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ΤΟ SUSHI ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πώς αναρριχήθηκε το κατεξοχήν συνώνυμο της ιαπωνικής κουζίνας όμως τόσο γρήγορα
στα μενού κάθε μαγαζιού; Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, και όχι μόνο, δίνει στην
Karfitsa ο sushi chef του Ολύμπιον και του Boheme, Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Σελ.
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TopEvents

Διαδημοτική
Ποδηλατοδρομία

Μια παράσταση βγαλμένη
από τα παλιά

Στις 5,6,7,12,13,14,26,27 και 28 Ιουνίου στις
9:30μ.μ. ακριβώς, στον αύλειο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμπελοκήπων (συμβολή
των οδών Φιλιππουπόλεως-Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αμπελόκηποι) θα παρουσιαστεί ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι βγαλμένο από τα παλιά, με
τίτλο «Στην αυλή…. σαν άλλοτε».
Για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού θα
τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται με την επίδειξη
δωρεάν εισιτηρίου από τις 8:45 έως τις 9:15. Το
δωρεάν εισιτήριο θα διατίθεται από το χώρο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8π.μ. έως τις 8μ.μ.

Έκθεση Κουστουμιών

Στον ιστορικό χώρο Μπεζεστένι θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή έκθεση κοστουμιών από την
επίδειξη «Νέα Παραλία – Νέα Πασαρέλα, Μόνο
Ανακύκλωση 6» με θέμα τη Λογοτεχνία, από
την Πέμπτη 10 έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου
2021, με ελεύθερη είσοδο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Φιλίππα Βλαστού
26

Παράλληλα στην πολυμορφική εικαστική εκδήλωση, θα εκτεθούν επιλεγμένες φωτογραφίες του Πάρι Παρίση από τις εκδηλώσεις Πασαρέλας με ανακυκλώσιμα υλικά των Φίλων της
Νέας Παραλίας, των τελευταίων 6 χρόνων.

«Εικαστικά εργαστήρια
ενηλίκων»

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα επιστρέφει δυναμικά με
νέα αυτόνομα εικαστικά εργαστήρια των δυο
συναντήσεων για ενήλικες. Κάθε ενότητα αποτελείται από δυο τρίωρα εργαστήρια.
Τα εργαστήρια θα υλοποιούνται τόσο στον εσωτερικό χώρο του ιδρύματος, όσο και στον εξωτερικό. Κάθε συνάντηση μπορεί να φιλοξενήσει
ως και 10 συμμετέχοντες για αυτό κρίνεται αναγκαία η κράτηση θέσης.
Έναρξη συναντήσεων: Τετάρτη 9 Ιουνίου 19.0022.00 και Τετάρτη 16 Ιουνίου 19.00-22.00
Κόστος συμμετοχής: 45 ευρώ / ενότητα
Απαραίτητη η κράτηση και η προπληρωμή θέσης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Στο Τελλόγλειο Ίδρυμα έχουν ληφθεί όλα τα
απαραίτητα μέτρα υγιεινής προστασίας για εργαζόμενους και επισκέπτες στους χώρους εντός
και εκτός κτιρίου.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους
τους χώρους του Ιδρύματος.

Οι Δήμοι Κορδελιού-Ευόσμου, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Παύλου Μελά
διοργανώνουν το Σάββατο 5 Ιουνίου
2021, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος διαδημοτική
ποδηλατοδρομία στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Με σύνθημα «Ποδηλατοβόλτα για ένα
καλύτερο περιβάλλον» καλούν όλους
τους πολίτες, ηλικίας 10 ετών και άνω,
να συμμετάσχουν με σκοπό την ανάδειξη περιβαλλοντικών μηνυμάτων και τη
χρήση του ποδηλάτου ως οικολογικό
μέσο μεταφοράς.
Πρόγραμμα ποδηλατοδρομίας:
-Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 στις 17:45
-Προσυναντήσεις
Σταυρούπολη, Δημαρχείο Παύλου
Μελά, Εύοσμος, Δημαρχείο Κορδελιού – Ευόσμου, Αμπελόκηποι, πρώην
στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου
-Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 στις 18:15 –
Εναρξη της κυκλικής ποδηλατοδρομίας
Αμπελόκηποι, πρώην στρατόπεδο
Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η πρώτη ζωντανή
συναυλία της χρονιάς
με τη Συμφωνική
Ορχήστρα
Με την εμφάνιση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό
την μπαγκέτα του μαέστρου Μίλτου
Λογιάδη και Με δύο ταλαντούχους και
αγαπημένους καλλιτέχνες, τον Δώρο
Δημοσθένους και την Αλεξάνδρα Σιετή
στο τραγούδι.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9
Ιουνίου, στις 21:00 στο θέατρο Κήπου.
Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με
προσκλήσεις.
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ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ

Τα Αναστενάρια έχουν σημαδέψει
βαθειά τον Θάνο Σταυρίδη

Ο

Ο ΓΝΩΣΤΌΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΌΣ
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝΊΣΤΑΣ
ΜΙΛΆΕΙ ΣΤΗΝ
KARFITSA ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΌΛΗ ΤΟΥ
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Θάνος Σταυρίδης, ένας από
τους πιο αναγνωρισμένους
μουσικούς στο χώρο του
ακορντεόν, επανέρχεται με την καινούρια
του δισκογραφική δημιουργία «Spicy
Margarita». Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον
Δεκέμβρη του 2020 στις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες και την επόμενη βδομάδα
κυκλοφορεί και σε φυσική μορφή από
την Αrtway – Technotropon. Αποτελείται
από 12 ορχηστρικές συνθέσεις, οι οποίες
δημιουργήθηκαν κυρίως στη διάρκεια
της πρώτης καραντίνας. Σε συνέντευξη
του στην Karfitsa αναφέρει ότι στο album
«συμμετέχουν παίζοντας 28 εξαιρετικοί
μουσικοί και φίλοι από την Ελλάδα αλλά
και τα Βαλκάνια. Ο δίσκος ήδη έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και διακρίσεις
τόσο στο εξωτερικό έχοντας ήδη airplay
σε ραδιόφωνα σε Γαλλία, Τσεχία, ΗΠΑ, Μ.
Βρετανία, Μεξικό, Βραζιλία, αλλά και στη
χώρα μας».

Ο γνωστός Θεσσαλονικιός ακορντεονίστας, απαντάει σε ερωτήσεις που έχουν
αρχή μέση και τέλος την πόλη του.
Σε ποια περιοχή – γειτονιά της Θεσσαλονίκης μεγαλώσατε; Μεγάλωσα στο Ηράκλειο Λαγκαδά. Λίγα μόλις χιλιόμετρα μετά
τη Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς Καβάλα.
Παιδική ανάμνηση; Τα Αναστενάρια. Ένα
έθιμο που με σημάδεψε βαθιά. Ο αρχέγονος
ήχος της θρακιώτικης λύρας, της γκάιντας
και του νταουλιού θα έλεγα πως βρίσκονται
πια μέσα στο μουσικό μου DNA.
Ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης σας
ηρεμεί και σας εμπνέει; Η παραλία. Σε όλο
της το μήκος. Η θέα της θάλασσας με τον
Λευκό Πύργο στο βάθος και την Άνω Πόλη
πίσω είναι μια εικόνα που πάντα αναπολώ,
όπου κι αν βρίσκομαι, και πάντα με το που
επιστρέφω στην πόλη πάω να δω.
Ο ήχος που σας θυμίζει Θεσσαλονίκη;
Το μουσικό σήμα του 95,8.

ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Η Θεσσαλονίκη μέσα από πέντε λέξεις;
Παραλία, Ρωμαϊκή Αγορά, πολυχρωμία, Νόστος, χαλαρά.
Που παίξατε ακορντεόν για πρώτη
φορά; Επαγγελματικά ένας απ’ τους πρώτους χώρους που έπαιξα ήταν η «Μακεδονική Ταβέρνα».
Τι λείπει από την πόλη; Τώρα πια; Μουσικές σκηνές. Πρόλαβα την πόλη μας στα
τέλη της δεκαετίας του ’90 και μετά όπου η
μουσική ζωή της έσφυζε. Συνεχώς άκουγες
νέα πράγματα. Τώρα δυστυχώς ακόμη και
αν υπάρχει μουσική δημιουργία, που υπάρχει, δεν έχουμε χώρους για να μπορέσει ν’
ακουστεί.
Τι θα αλλάζατε στη Θεσσαλονίκη;
Αν μπορούσα θα έκανα το σύνολο του
κόσμου της λιγότερο συντηρητικό.
Τι μουσικό είδος θα είχε ένα soundtrack
για την πόλη; Θα ήταν πολυσυλλεκτικό.
Η πόλη μας πάντα ήταν λόγω της θέσης
της ένα αμάλγαμα λαών, πολιτισμών και
κουλτούρων. Οπότε και ένα soundtrack της
πόλης θα περιείχε αντίστοιχα μουσικές παραδοσιακές όλων των εθνοτήτων που την
έζησαν, αλλά και ρεμπέτικα, jazz, κλασική
μουσική αλλά και Χατζιδάκι, Κουγιουμτζή,
Καζαντζίδη, Σαββόπουλο αλλά και Τρύπες,
Ξύλινα Σπαθιά. Και φυσικά blues, balkan
και Παπάζογλου.
Οι Θεσσαλονικείς αγαπούν το ακορντεόν; Νομίζω πως ναι. Όπου και να έχω παίξει ακούν με ενθουσιασμό. Ίσως γιατί θυμίζει κάτι απ’ την παλιά αίγλη της πόλης…
και φυσικά πολλοί απ’ τους πιό ενεργούς
ακορντεονίστες της χώρας αυτή τη στιγμή
μένουν εδώ. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω
επίσης και για το φεστιβάλ ακορντεόν που
λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια στη
Θεσσαλονίκη, το reedblocks. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, δεν βρίσκετε;
Τι μάθατε για τη Θεσσαλονίκη κατά
την διάρκεια της καραντίνας; Είναι πολύ
σημαντικό το ότι ανέκαθεν η πόλη μας είχε
πιo ανθρώπινους ρυθμούς από άλλες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Αυτό θα έλεγα
πως συνετέλεσε στο να αντιμετωπιστεί η
όλη κρίση με ψυχραιμία και αλληλεγγύη. Δε
λέω πως ήταν εύκολα, και φυσικά όταν μας
απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην παραλία
κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας
ήταν σαν να μας κόπηκε η ανάσα, μιας και
η παραλία είναι η ανάσα της πόλης. Αλλά οι
άνθρωποι της, στα δύσκολα στήριξαν ο ένας
τον άλλο. Και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε..
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CITY LIGHTS

Ο sushi chef του
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
και του «BOHEME»
Δημήτρης
Παπαδόπουλος
μας ξεναγεί
στα μυστικά
του κατεξοχήν
συνωνύμου
της ιαπωνικής
κουζίνας
ΚΕΙΜΕΝΑ:
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΒΛΑΣΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Light and Roses
wedding photography
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ΠΩΣ ΤΟ SUSHI
ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
Οταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, πριν
χρόνια, το sushi, το κατεξοχήν συνώνυμο
της ιαπωνικής κουζίνας, η απήχηση του
δεν προμήνυε την τρελή ανοδική πορεία
που θα είχε μερικά έτη αργότερα.
Θα έφτανε μάλιστα να είναι must προσθήκη στην πλειονότητα των εστιατορίων
και cafe bar της πόλης. Πώς αναρριχήθηκε όμως τόσο γρήγορα στα μενού κάθε
μαγαζιού; Τι άλλαξε και το αγκάλιασαν οι
Θεσσαλονικείς; Και τι εκπλήξεις αναμένεται να δούμε στο προσεχές διάστημα; Τις
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, και
όχι μόνο, δίνει στην Karfitsa ο sushi chef
του Ολύμπιον και του Boheme, Δημήτρης
Παπαδόπουλος.
Πριν από 12 ολόκληρα χρόνια ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μάγειρας σε ένα
από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της πόλης
συνεργάστηκε με έναν Άγγλο chef που
εξειδικευόταν στο sushi. Τότε συστήθηκε
με την κουζίνα που από την πρώτη στιγμή
τον μάγεψε και στη συνέχεια θα ακολουθούσε σε κάθε επαγγελματικό του βήμα.
Κυνηγώντας το όνειρο του έφτασε έως
τις Κάννες στη Γαλλία και την Ανδαλουσία
της Ισπανίας. Εδώ και αρκετούς μήνες έχει
επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται
στις κουζίνες μαγαζιών που αποθεώνονται
οι γεύσεις του sushi.
«Όταν ξεκίνησε το sushi στη Θεσσαλονίκη κοιτούσαν περίεργα όσους ασχολούμασταν με αυτό, γιατί για πολλούς σήμαινε
ωμό ψάρι με ρύζι και φύκια. Η ανταπόκριση δεν ήταν μεγάλη και είχα πιστέψει ότι
αυτή η κουζίνα στην πόλη δεν θα είχε μέλλον. Σε αντίθεση με την Αθήνα που ήταν
πιο ομαλά τα πράγματα και υπήρχε αποδοχή», περιγράφει ο chef. Ακόμη και τα προϊόντα και τα υλικά για sushi δεν ήταν τόσο
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Στο Ολύμπιον ο chef έχει φτιάξει ένα
menu εμπνευσμένο από τις δικές του
εμπειρίες, ενώ ένα από τα χαρακτηριστικά
του είναι το γεγονός ότι κάθε πιάτο του έχει
«καθαρές» γεύσεις. «Δεν βάζω ποτέ πολλά υλικά στο sushi. Θεωρώ ότι πρέπει να
υπάρχει μια ισορροπία. Πρέπει να καταλαβαίνεις τις γεύσεις που περικλείονται μέσα
του. Νομίζω τα πολλά υλικά αλλοιώνουν
το σύνολο».

εύκολο να τα βρεις. «Ευτυχώς όμως στην
πορεία διαψεύστηκα. Τα χρόνια πέρασαν
και το sushi όχι μόνο παρέμεινε στην πόλη,
αλλά επεκτάθηκε», υπογραμμίζει.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταστροφή
της άποψης που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού της πόλης για το sushi
έγινε για δυο λόγους. Αρχικά, όπως όλα τα
καλά πράγματα διαδίδονται από στόμα σε
στόμα. Όλο και περισσότερος κόσμος μετά
από προτροπές γνωστών τους δοκίμαζαν
sushi και έτσι διαπίστωναν στην… γεύση
ότι το sushi είναι μια από τις πιο ηδονικές
εμπειρίες για τους ανθρώπινους γευστικούς κάλυκες. «Είδαν ότι το sushi δεν είναι
μόνο ωμό ψάρι, αλλά και μαγειρεμένο, καψαλισμένο, μαριναρισμένο», λέει ο chef.
Από την άλλη, η ανάπτυξη της κουζίνας
αυτή ήρθε και από την προτίμηση που της
δείχνουν επισκέπτες της πόλης.
ΤΑ SUSHI ΠΟΥ ΔΟΞΆΖΕΤΑΙ
Στις συζητήσεις των sushi lovers της
Θεσσαλονίκης ένα από τα ονόματα που
κυριαρχεί για καλό sushi είναι αυτό του
Ολύμπιον. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο
άνθρωπος πίσω από το επιτυχημένο menu
μας αποκαλύπτει πως οι Θεσσαλονικείς
λατρεύουν όλα τα sushi rolls, και ό,τι έχει
σχέση με καψαλισμένο, καπνιστό και τηγανιτό ψάρι. «Λιγότερο ό,τι έχει να κάνει με
ωμό. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε
ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε για να
μάθουμε καλά το sushi. Για παράδειγμα το
sashimi στο εξωτερικό είναι hot τάση. Δεν
συμβαίνει όμως το ίδιο και στην Ελλάδα».
Ένα από τα best seller του menu είναι
τα shaggy roll, ενώ must try είναι το πασίγνωστο και λατρεμένο California, «πειραγμένο» δια χειρός του Δημήτρη Παπαδόπουλου.
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ΘΈΛΕΙ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ…
Όσο απλό και αν φαίνεται ένα ρολάκι sushi, άλλη τόση λεπτομέρεια κρύβει.
«Θέλει ηρεμία, υπομονή, αφοσίωση και
αγάπη για να μάθεις να φτιάχνεις sushi.
Οι Ιάπωνες κάνουν ολόκληρα χρόνια για
να μάθουν να κάνουν σωστό πλύσιμο και
βράσιμο του ρυζιού. Αυτό λέει πολλά…
Το επάγγελμα αυτό είναι λεπτομερές. Εκ
πρώτης όψεως φαίνεται εύκολο, όμως
έχει αρκετές τεχνικές πίσω του για να φανεί
τόσο απλό. Θέλει απίστευτη πειθαρχεία και
επανάληψη μέχρι να φτάσεις σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα», σημειώνει.
Το sushi πλέον έχει γίνει οικείο στους
Θεσσαλονικείς, όμως ο chef ξεκαθαρίζει
ότι ακόμη δεν έχουμε ανακαλύψει σχεδόν
τίποτα από όσα «κρύβει» αυτή η κουζίνα.
«Το sushi έχει τόσες πολλές πλευρές που
έχουμε πολλά να μάθουμε και να γευτούμε ακόμη«, αναφέρει.
Τι καθιστά ένα sushi όμως καλό;
«Πρώτα ξεκινάμε από την ποιότητα, δεύτερον από την τεχνική. Δεν είναι δύσκολο να
καταλάβεις ένα ποιοτικό από ένα μη ποιοτικό sushi. Το βασικό είναι η καλή πρώτη
ύλη. Είτε στο ψάρι, είτε στο ρύζι».
NEXT BIG THING
Καθότι υπάρχει η τάση στην Ελλάδα
να φτάνουν ετεροχρονισμένα νέες μόδες,
αφού έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε χώρες
του εξωτερικού, και στον τομέα του sushi
προβλέπονται εξελίξεις.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο αυτό
που θα δούμε το προσεχές διάστημα και
στην Ελλάδα είναι το street sushi. Δηλαδή
καντίνες που δεν θα φτιάχνουν το κλασικό «βρώμικο» αλλά… sushi. Στο παιχνίδι
πιθανόν να μπουν και σούπερ μάρκετ που
να εντάξουν την πώληση φρέσκου sushi,
όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό.

ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΉΝ
ΣΥΝΏΝΥΜΟ
ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΉΣ ΚΟΥΖΊΝΑΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΙΧΉΘΗΚΕ
ΣΙΓΆ ΣΙΓΆ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ
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#streets_of_skg
ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ
ΒΛΑΣΤΟΥ
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Συμμαχικά Νεκροταφεία
Ζέιτενλικ
Η μεγαλύτερη στρατιωτική
νεκρόπολη της Ελλάδας
Περπατώντας στην οδό Λαγκαδά, περίπου
ενάμιση χιλιόμετρο από την πλατεία του Βαρδάρη, θα βρεις ένα σημείο γεμάτο από κυπαρίσσια.
Πίσω από τα ψηλά δέντρα βρίσκεται η μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη της Ελλάδας, τα συμμαχικά νεκροταφεία Ζέιτενλικ.
Παρά τον θορυβώδη κεντρικό δρόμο, στον
οποίο γειτνιάζουν τα κοιμητήρια, από την στιγμή
που μπήκαμε εντός τους είναι λες και ο ήχος αποσυμπιέζεται. Ξαφνικά βρισκόμαστε μεταξύ των
20.500 θαμμένων στρατιωτών που πολέμησαν
στο Μακεδονικό Μέτωπο, κατά τη διάρκεια του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Χιλιάδες τάφοι με μαρμάρινες πλάκες που αναγράφουν πάνω τους τα
ονόματα, κυρίως νεαρών ανδρών.
Όπως αναφέρει στην Karfitsa ο Andrea
Comacchio, Communications Officer της Κοινοπολιτειακής Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων
(CWGC) «η περιοχή ονομάζεται Ζειτενλικ – που
στα Τουρκικά σημαίνει Ελαιώνας. Πριν το κοιμητήριο υπήρχε έκταση ελαιώνων στην περιοχή.
Το κοιμητήριο είναι ένα μνημειακό νεκροταφείο
και χωρίζεται σε πολλά οικόπεδα. Το ένα από
αυτά είναι το στρατιωτικό κοιμητήριο SALONIKA
(LEMBET ROAD)».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το νεκροταφείο
κατασκευάστηκε στο σημείο αυτό διότι εκεί ήταν
τα καθολικά κοιμητήρια, αλλά και επειδή την τότε
εποχή κάποια κτίρια στην πέριξ περιοχή είχαν μετατραπεί σε νοσοκομεία.
Στις 20 Νοεμβρίου 1920 υπεγράφη η συμφωνία για την ίδρυση των Γαλλικών, Αγγλικών,
Ιταλικών και Σερβικών κοιμητηρίων. Το νεκροταφείο χωρίζεται σε πέντε τομείς. Ο διαχωρισμός
γίνεται με βάση την εθνικότητα. Πιο συγκεκριμένα στον Γαλλικό τομέα είναι 8.089 πεσόντες, στον
Σερβικό τομέα 7.500, στον Ιταλικό τομέα 3.000,
στον Βρετανικό τομέα 1.600, στον Ρωσικό τομέα
400, ενώ είναι και ενταφιασμένοι Βούλγαροι αιχμάλωτοι πολέμου.

Το οστεοφυλάκιο
Στην είσοδο
βρίσκεται ένα μεγαλοπρεπές Σέρβικο μνημείο που
φιλοξενεί 5.000
οστεοφυλάκια.
Στο κτίριο εξωτερικά απεικονίζεται
στη μια πλευρά η
εικόνα του Αγίου
Γεωργίου και στην αντικριστή του ο Αρχάγγελος
Μιχαήλ, με ψηφιδωτές πέτρες και οι δυο.
Στην
πίσω
πλευρά είναι η είσοδος για το οστεοφυλάκιο. Μόλις
περάσουμε την
είσοδο στα δεξιά
βρίσκονται σημαίες, παράσημα
και διάφορα άλλα
αντικείμενα, ενώ
στα αριστερά διάφορα ποτά κέρασμα για τους επισκέπτες.
Κατεβαίνοντας μερικά σκαλιά περικυκλωνόμαστε από τα οστά
Σέρβων πολεμιστών που έχασαν
την ζωή τους στο
πεδίο της μάχης.
Το οστεοφυλάκιο
είναι χωρισμένο
σε μικρά στενά
δρομάκια. Τόσο
στενά που όταν τα

διαβαίνεις οι πλάκες με τα ονόματα των νεαρών
αγοριών ανά στιγμές σε αγγίζουν. Όπου και αν
πέσει το βλέμμα σου αντικρίζεις εγκλωβισμένες
ψυχές μέσα σε μαρμάρινες πλάκες, με ένα νούμερο να συνοδεύει κάθε δρομάκι.
Το οστεοφυλάκιο, όπως γενικά το Ζέιτενλικ, το επισκέπτονται αρκετοί Σέρβοι τουρίστες
που έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και από το
Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Βουλγαρία.
«Συνήθως είναι τουρίστες ή και μαθητές που έρχονται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ταξιδιών», περιγράφει ο κ.Comacchio.
Σε
κάποιο
στενάκι βρίσκουμε και την φωτογραφία του επί
χρόνια φύλακα
των Συμμαχικών
Νεκροταφείων,
Djordie (Γιώργος)
Mihailovic, εγγονός του Savo (Σάββας) Mihailovic, ο
οποίος πολέμησε
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια ήταν
ο πρώτος φύλακας των κοιμητηρίων.

ΟΙ ΡΏΣΟΙ
Λίγα
βήματα πιο μετά ένα
ακόμη μαρμάρινο μνημείο. Αυτή
τη φορά για την
«μνήμη
στους
στρατιώτες της
Ρωσίας που έπεσαν στη γη της
Ελλάδας», όπως
αναγράφεται χαρακτηριστικά.
KARFITSA FREE PRESS

ΟΙ ΙΤΑΛΟΊ
Τέλος, στην άλλη είσοδο του νεκροταφείου είναι ο ιταλικός τομέας. Περιφραγμένος, με χιλιάδες καρφωμένους
σταυρούς πάνω από κάθε τάφο. Στο βάθος στέκει όρθιος ο
ανδριάντας ενός στρατιώτη που βλέπει στην ευθεία του ένα
ακόμη μνημείο προς τιμήν των πεσόντων.

Η ΚΌΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΊΑ
Ένα ιδιαίτερο κτίσμα στον χώρο των κοιμητηρίων είναι
και η κόκκινη στρογγυλή τούβλινη εκκλησία. Παρότι έχει
σταυρό στην κορυφή της μέσα δεν υπάρχουν αγιογραφίες.
Στην πίσω πλευρά της υπάρχει μια πλάκα που γράφει ονόματα Γάλλων.

ΟΙ ΓΆΛΛΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΈΣ
Πίσω από το ελληνικό μνημείο υπάρχει και ένα μαρμάρινο με έναν σταυρό στην καρδιά της κατασκευής, αφιερωμένο στους Γάλλους πολεμιστές. Στο βάθος είναι θαμμένοι
οι 8.089 στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, αλλά
και ένα μουσείο που φτιάχτηκε το 2014.

ΜΝΗΜΕΊΟ ΕΛΛΉΝΩΝ ΠΕΣΌΝΤΩΝ
Απέναντι από την κόκκινη εκκλησία υπάρχει ένα μαρμάρινο μνημείο Ελλήνων πεσόντων του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Μια αστική σύνθεση, συνδυασμένη με μοντέρνα
προσέγγιση και παραπομπές σε συμβολισμούς της τότε εποχής, όπως αναφέρει η επιγραφή. Το σκούρο μάρμαρο συμβολίζει τη γραμμή του Μακεδονικού Μετώπου, ενώ οι δυο
ψηλές λευκές κατασκευές αναφέρονται στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των Ελληνικών Δυνάμεων της Entente, να
διασπάσουν το Μέτωπο. Το σχήμα των λευκών μαρμάρων
παραπέμπει σε φτερά περιστεριού ως έμβλημα νίκης. Η επιτύμβια πλάκα δεσπόζει σε προοπτική θέση με αφιέρωση στη
μνήμη των πεσόντων, ενώ η ορειχάλκινη σύνθεση παρουσιάζει πιστά τον Πολεμικό Σταυρό Α’ Παγκοσμίου Πολέμου,
στεφανωμένο από κλάδο δάφνης.
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Η ΜΑΝΤΆΜ ΧΆΡΛΕΪ
Λίγα μέτρα πιο μετά, σε μια έκταση καταπράσινη από
γκαζόν, βρίσκεται ο αγγλικός τομέας. Εκεί, μετά από ατελείωτες ταφόπλακες που αναγράφουν μόνο ανδρικά ονόματα
εμφανίζεται ένα γυναικείο. Αυτό της νοσοκόμας μαντάμ
Χάρλεϊ, που σκοτώθηκε από οβίδα. Ο τάφος της είναι γεμάτος με λουλούδια. Στην ταφόπλακα της έχει χαραχτεί η εξής
φράση: «Αντί για λουλούδια η ευγνωμοσύνη των Σέρβων
θα ανθίζει για να θυμίζει τις πράξεις αγάπης αυτής της γυναίκας. Το όνομα σας θα μείνει αθάνατο από γενιά σε γενιά».
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ΦΩΤΟ: ΦΏΤΗΣ ΗΛΙΆΔΗΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ ΦΙΛΊΠΠΑΣ ΒΛΑΣΤΟΎ

Η Θεσσαλονίκη αγκαλιάζει
τη διαφορετικότητα
ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ, ΙΣΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ. ΜΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΛΈΞΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ
Η ΠΑΡΈΛΑΣΗ ΥΠΕΡΗΦΆΝΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΉΝΑ ΙΟΎΝΙΟ, ΑΝΆ ΤΟΝ
ΚΌΣΜΟ. ΠΑΡ’ ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΦΈΡΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΑΝΑΓΚΆΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΎ THESSALONIKI PRIDE ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΧΌΜΕΝΟ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ, ΜΕ ΣΎΝΘΗΜΑ «ΠΟΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΌΤΗΤΑ;».

Σ

ε μια κοινωνία που έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά, τόσα όμως
που ακόμη δεν αρκούν για να εξαλείψουν τελείως αναχρονιστικές
και ρατσιστικές αντιλήψεις, η μεγάλη γιορτή
ορατότητας της LGBTQI+ κοινότητας αποτελεί βασικό πυλώνα για το αυτονόητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να είναι ο εαυτός του.
Άλλωστε, όπως τονίζουν σε συνέντευξη τους
στην Karfitsa τα μέλη του γραφείου τύπου
του Thessaloniki Pride, Μαρία Λαμπαδάκη,
Ζωή Μοσχοπούλου, Αποστόλης Καραμπαΐρης «η άγνοια συντηρεί πολλά ανυπόστατα
στερεότυπα».
Πότε θα διοργανωθεί φέτος το
Thessaloniki Pride; Σε ποια θέματα θα επικεντρωθεί; Φέτος το Thessaloniki Pride αντί
για Ιούνιο θα γίνει Σεπτέμβριο, ώστε να έχει
αναπτυχθεί περισσότερο το τείχος ανοσίας. Η
κεντρική μέρα με την παρέλαση θα είναι το
Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εκδηλώσεις
θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου.
Με σύνθημα «ποια κανονικότητα;»
καλούμε τον κόσμο να αναλογιστεί αν η
πολυφημολογούμενη επιστροφή στην κανονικότητα είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία μας. Όταν η κανονικότητα περιέχει
διακρίσεις, καταπίεση, προκαταλήψεις και
αποκλεισμούς για λεσβίες, γκέι, αμφί, τρανς,
κουήρ, ίντερσεξ κλπ. (LGBTQI+), τότε σίγουρα δε θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά να
πάμε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα
που μας συμπεριλαμβάνει όλες και όλους,
που τα θύματα έχουν τη δύναμη να μιλήσουν
και τα προνομιούχα μέλη της κοινωνίας χρησιμοποιούν το προνόμιό τους, για να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη και όχι για να αποκλείσουν τις μειονότητες.
Λόγω κορονοϊού ποιες αλλαγές, διαφορές, τροποποιήσεις προβλέπονται συγκριτικά με τις προηγούμενες διοργανώσεις; Η

KARFITSA FREE PRESS

πανδημία επιβάλει ένα μείγμα ηλεκτρονικών
και συμβατικών εκδηλώσεων, που έτσι και
αλλιώς είναι καλή ιδέα, για να μπορούν να
πάρουν μέρος και άτομα εκτός Θεσσαλονίκης. Πρόθεσή μας είναι να βγούμε με φυσική
παρουσία στο δημόσιο χώρο, γιατί αυτή είναι
η ουσία του Pride, αλλά οι παράμετροι θα
εξαρτηθούν από τα μέτρα πρόληψης που θα
ισχύουν εκείνες τις μέρες. Η πραγματοποίηση της συναυλίας ίσως δεν είναι εφικτή, τουλάχιστον όπως την ξέραμε.
Πόσο σημαντική είναι η διοργάνωση
για την πόλη; Το Thessaloniki Pride είναι
το μεγαλύτερο φεστιβάλ της πόλης με κοινωνικό μήνυμα. Είναι μια γιορτή για όλη την
πόλη, που προσελκύει και κόσμο από την
περιφέρεια και από το εξωτερικό. Κάθε φορά
προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο και
αποδοχή. Το 2019 η συμμετοχή ανήλθε στις
18.000. Οι στρατηγικές επιλογές της διοργάνωσης που το ανέδειξαν σε μεγάλο φεστιβάλ
και το έβαλαν στο χάρτη ήταν το άνοιγμα στο
κοινό των Βαλκανίων, που τότε δεν είχαν
Pride, στις χώρες τους, και η υποψηφιότητα
–και εν τέλει η κατάκτηση– του τίτλου του
EuroPride. Πέρα όμως από τα μεγέθη, το
Thessaloniki Pride μας δείχνει ότι η πόλη μας
αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και την αναδεικνύει σε συγκριτικό πλεονέκτημα.
Πόσο υποστηρικτικοί είναι οι φορείς της
Θεσσαλονίκης όσον αφορά το Thessaloniki
Pride; Το Thessaloniki Pride συγκεντρώνει το
ενδιαφέρον και την υποστήριξη ενός ευρέος
φάσματος θεσμών, πράγμα που καταδεικνύει τη διαθεματικότητα του αντικειμένου του,
αφού οι LGBTQI+ υπάρχουμε παντού και σε
κάθε δραστηριότητα και πτυχή της κοινωνικής ζωής. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης από την
πρώτη διοργάνωση παραχωρεί την αιγίδα
του, αλλά πάντα στηρίζουν και άλλοι δημόσιοι φορείς, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, η αγορά, η ακαδημαϊκή και η καλλιτε-

χνική κοινότητα, οι διπλωματικές αποστολές.
Η προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν
υποστηρικτική στο Thessaloniki Pride και
στην LGBTQI+ κοινότητα. Το ίδιο συμβαίνει
και με την τωρινή; Η προηγούμενη δημοτική
αρχή ήταν πολύ υποστηρικτική και μπορούμε να πούμε ότι η αλλαγή που επέφερε στη
Θεσσαλονίκη μάς ενέπνευσε να ξεκινήσουμε
την πρωτοβουλία μας για το Thessaloniki
Pride. Αυτό ισχύει όμως και για την τωρινή
διοίκηση του κ. Ζέρβα, που έχει δηλώσει
ότι θέλει να επεκτείνει και να εμβαθύνει την
υποστήριξη. Υπάρχει πάντα χώρος για στενότερη συνεργασία και ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε την πρώτη μας διοργάνωση με τη
νέα δημοτική αρχή.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια φιλική πόλη
για LGBTQI+ άτομα; Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα για να βοηθηθεί και να υποστηριχθεί η κοινότητα; Η Θεσσαλονίκη μας, αντίθετα με την επικρατούσα
άποψη που τη θέλει έρμαιο των συντηρητικών και των χούλιγκαν, έχει κάνει μεγάλη
πρόοδο. Η LGBTQI+ κοινότητα έχει πια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, τα νέα παιδιά ζουν
πολύ πιο ανοιχτά τη ζωή τους. Ωστόσο, η πορεία δεν είναι μονοδιάστατη. Η πρόοδος δεν
είναι η ίδια σε όλες τις γειτονιές, ούτε σε όλες
τις κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες. Και
μπορεί μεν να αφορά ένα μεγάλο κομμάτι,
αλλά η πραγματικά ανεκτική κοινωνία αξιολογείται από το πώς συμπεριφέρεται στα πιο
ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας: τα τρανς
άτομα, τους LGBTQI+ ηλικιωμένους, μετανάστες και πρόσφυγες. Και εκεί είμαστε ακόμα
πολύ πίσω. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων
που θα έπρεπε να ενημερωθούν περαιτέρω
για τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά μας. Η
άγνοια συντηρεί πολλά ανυπόστατα στερεότυπα.
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ΞΕΝΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

Polis					 Pin-up

Βέρα Σαλονικιά... τώρα είναι η σειρά της
Μία σπουδαία λαϊκή φωνή, που χρειάζεται η ελληνική μουσική σκηνή, αποτελεί η Ξένια Μπαλάσκα. Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιά, και με όλο το
ταπεραμέντο, την πυγμή, το σκέρτσο, και την χαρακτηριστική προσωπικότητα, που φέρουν οι Σαλονικιές, η 25χρονη Ξένια Μπαλάσκα, μέσα από
τη συνεργασία της, με τη δισκογραφική εταιρία G Music, έρχεται με φόρα, για να λάμψει, το αστέρι της. «Τώρα η σειρά μου», είναι ο τίτλος του
νέου της τραγουδιού, που θα σας ξεσηκώσει, από το πρώτο κιόλας άκουσμά του, όπως και το βιντεοκλίπ του, για το οποίο, έστησε live μαζί με την
μπάντα της, στην πλατεία Αριστοτέλους και στη Λεωφόρο Νίκης.

Σύστησέ μας μουσικά τη Ξένια
Μπαλάσκα Το τραγούδι, υπήρχε στη
ζωή μου, από τη μέρα που γεννήθηκα.
Επαγγελματικά όμως, άρχισα να εμφανίζομαι το 2017. Στην αρχή, σε μικρές
μουσικές σκηνές και στη συνέχεια σε
νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης
και σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας

Βέρα Θεσσαλονικιά… Τι σημαίνει για σένα, η ιδιαίτερη πατρίδα σου; Είναι τα πάντα, για μένα! Σε
αυτήν γεννήθηκα, μεγάλωσα και ακολούθησα ,το όνειρό μου. Ακόμη κι αν
οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις
με κρατήσουν μακριά της, για μεγάλο
διάστημα ,ξέρω ότι κάποια στιγμή ,πάντα θα γυρίζω, σε αυτήν!

Πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για
το τραγούδι; Απλά! Aπό πολύ μικρή,
άρχισα να τραγουδώ και δεν σταμάτησα ποτέ! Ήταν μονόδρομος….

Νέο τραγούδι, νέα δισκογραφική εταιρία. Μίλησέ μας για
αυτό; Αρχή αυτού του νέου ξεκινή-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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τοποιήσεις μουσικά; Στη ζωή μου,
έχω μάθει ,να κάνω όνειρα,αλλά όχι
σχέδια. Προχωράω βήμα-βήμα ,όπως
μου δείχνει η ζωή, γιατί απογοητεύομαι ,εύκολα!

Ποια είναι η αχίλλειος πτέρνα
σου; Η μητέρα μου.
Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη
ζωή σου; Σημαντικό, αλλά όχι τον
πρωταρχικό! Είναι πολλές άλλες καταστάσεις στη ζωή μου, που μου προκαλούν εξίσου, υπέροχα συναισθήματα όπως ο έρωτας.

Ποια είναι τα 5 προτερήματα
και ποια τα 5 ελαττώματα της Ξένιας; Είμαι σχολαστική με την καθαριότητα, ευγενική με τους ανθρώπους,
χαμογελώ συνέχεια, καλή ακροάτρια,
σε φίλους και συνεπής.
Από την άλλη, είμαι πολύ πεισματάρα, κάποιες φορές απαισιόδοξη,
υπερευαίσθητη και εμπιστεύομαι πολύ
εύκολα, τους ανθρώπους.

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία, που έχεις κάνει για τη δουλειά σου; Αυτό που απαιτεί και η δου-

ματος, αποτέλεσε η συνεργασία μου,
με την G Music. Ήταν μεγάλη χαρά
και τιμή, που οι άνθρωποί της, με
εμπιστεύθηκαν και μου έδωσαν την
ευκαιρία, να παρουσιάσω το μουσικό
μου προφίλ, πέρα από τα «όρια» της
Θεσσαλονίκης.

λειά, που επέλεξα! Να έχω στερήσει
πολύτιμο χρόνο, από τους ανθρώπους
,που αγαπώ! Δεν γίνεται όμως, και δεν
πετυχαίνεις κάτι, χωρίς θυσίες…

«Τώρα η σειρά μου», πότε το
λες στη ζωή σου και γιατί; Μέχρι

Τι περιμένουμε μουσικά από
την Ξένια; Σίγουρα, περισσότερα από

στιγμής, δεν έχει χρειαστεί να το πω
αυτό, σε προσωπικό ή επαγγελματικό
επίπεδο, γι’ αυτό και το ….τραγουδάω!

όσα έχω κάνει και έχω δείξει στη μέχρι
τώρα, πορεία μου. Η μουσική, δεν έχει
όρια, οπότε ακολουθώ τον δρόμο, που
μου ανοίγεται και είμαι δεκτική σε ότι
θα μου φέρει και μου ταιριάζει.

Ποια είναι τα όνειρα και οι
στόχοι, που θέλεις να πραγμα-
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BγαίνωΕξω

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ Pinning
The Media
Μοναδικές γεύσεις & το ωραιότερο city view της Θεσσαλονίκης! Οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας -για γεύμα ή δείπνοτο four seasons restaurant
“Εκτός των Τειχών” σας προκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων και
εικόνων. Με πλούσιο αλλά
και value for money menu, με
προτάσεις θαλασσινών αλλά
και κρεατικών, που θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς ουρανίσκους.
Απολαύστε το!!! Διεύθ. Λεωφ.
Όχι 2,Άνω Πόλη.Τηλ. 2310
249664.

FLASHBACK

Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του ’90.Εποχή ‘βασίλισσας’ στην Ελληνική τηλεόραση και γενικότερα στην σόου-μπιζ
και τότε που η Ελένη Μενεγάκη ερχόταν για εβδομαδιαίες υπερπαραγωγές στην Θεσσαλονίκη με πολύ κόσμο.
Αλλά εποχή μεγάλης δόξας και για τον φίλο μου Γιώργο Αλκαίο που πλέον ασχολείται με το ξενοδοχείο του στην
Μήλο.Μεσημαριανό φαγητό –μαζί και με Πόλυ Μαυρόπουλο στο εκπληκτικό για την εποχή ΠΟΡΤΟ ΑΚΡΗ στην
παραλία της Περαίας,τότε στην εποχή παντοδυναμίας του ομίλου Φουρναράκη.
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▶ Μετά από τόσα βράδια βαρετών και αποτυχημένων μιμήσεων
των αντίστοιχων late night shows του εξωτερικού, αν για κάτι
άξιζε η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η στιγμή που
η Έλενα Παπαρίζου απάντησε στο body shaming που επιχειρήθηκε να της γίνει από τα social media μετά από την εμφάνισή
της ως guest στη φετινή Eurovision: «Στενοχωρήθηκα τόσο
πολύ που χθές πήγα και έφαγα ένα μπέργκερ».
Θ-Ε-Α Παπαρίζου!
▶ Συνεχίζει να προκαλεί με τις δηλώσεις της υπέρ των ηθοποιών που κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση
και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στα social media η Βάνα
Μπάρμπα. Στα επιχειρήματά της ότι οι ταλαντούχοι ηθοποιοί δεν
κάνουν τέτοια και πως μάλλον οι κοπέλες που τους καταγγέλλουν κάνουν κάποιο λάθος απάντησε αποστομωτικά ο
Δημήτρης Μοθωναίος που πρωτοστατεί στο ελληνικό #metoo,
αναπαράγοντας μια γνωστή δήλωση από το παρελθόν της
Βάνας Μπάρμπα:
«Γιατί εκπλησσόμεθα; Αίτημά της ήταν ανέκαθεν να “γίνονται
πράγματα”»
▶ Πολλοί θεωρούν πως τα ριάλιτι είναι παραγωγές που απευθύνονται σε τηλεθεατές με αντίληψη κάτω του μετρίου. Προφανώς το ίδιο πιστεύει και ο ίδιος ο παραγωγός του ελληνικού
Survivor ο Τούρκος Ατζούν Ιλιτζαλί, που επιχείρησε προ ημερών
μέσα από το παιχνίδι μια άθλια προπαγάνδα υπέρ των θέσεων
του Τούρκου προέδρου με τον οποίο είναι στενοί φίλοι, μιλώντας για την θάλασσα μεταξύ των δύο χωρών που… «πρέπει να
εξαφανιστεί». Και στο σημείο αυτό να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο κανάλι που φιλοξενεί αυτό το σκουπίδι για την σιγή
ιχθύος που κράτησε απέναντι σ’ αυτή την αθλιότητα και από τα
στελέχη της ενημέρωσης δεν βγήκε ούτε ένας να «ενημερώσει»
τον Τούρκο παραγωγό πως αυτή η θάλασσα μεταξύ μας είναι το
Αιγαίο και είναι Ελληνικό!
▶ Όταν το φλερτ δεν προχωράει σε κάτι πιο ουσιαστικό το κόβεις….. Αυτό σκέφθηκαν ενδεχομένως στην ΕΡΤ και σταματούν
το «Φλερτ» με την Νάντια Κοντογεώργη. Μια εκπομπή που
ξεκίνησε φιλόδοξα και κόβεται άδοξα αφού δεν κατάφερε να
κινήσει το ενδιαφέρον του κοινού και έπιασε πάτο σε νούμερα
τηλεθέασης. Κι όχι άδικα, αν με ρωτάς, γιατί όσο ταλαντούχος
κι αν είναι ένας ηθοποιός, άλλο ηθοποιός… άλλο παρουσιαστής.
Μεγάλο λάθος της ΕΡΤ να καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις. Κάπως
έτσι ξεθωριάζει η εντύπωση που είχαν οι άνθρωποι των media
πως η ΕΡΤ είναι το «μεγάλο σχολείο» από το οποίο αναδείχθηκαν σπουδαία ταλέντα του χώρου.
▶ Κλείνει, μετά από οκτώ μήνες, ο κύκλος της εκπομπής
«Πρωινό Freefall» στον FM 100, για πρακτικούς λόγους. Μια
καινοτόμα ιδέα για τα δεδομένα του Δημοτικού Ραδιοφώνου
που την στήριξαν με απόλυτη επιτυχία ο Πόλυς Μαυρόπουλος
και ο Κώστας Μάντζιος και έκανε την διαφορά στην πρωινή
ζώνη των ερτζιανών.
▶ FLASH NEWS για τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ: Δεν έχετε
χιούμορ… Μην βολοδέρνετε με κρυάδες στο ξεκίνημα της
εκπομπής.
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SPORTS

Έτσι γύρισε στην Τούμπα
ο «στρατηγός» Λουτσέσκου!

Η μεγάλη επιστροφή του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ είναι γεγονός με τον Ρουμάνο προπονητή
να επιστρέφει μετά από 667 ημέρες στην Τούμπα με μοναδικό στόχο να κάνει τον Δικέφαλο και πάλι
πρωταθλητή. Ο 52χρονος προπονητής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, με τις συνολικές
απολαβές του ίδιου και του επταμελές τιμ του να ξεπερνούν το 1,7 εκ. ευρώ. Ένα ιλιγγιώδες ποσό για τα
ελληνικά δεδομένα, που αν μη τι άλλο δείχνει και τις βλέψεις που έχει ο Ιβάν Σαββίδης για την επόμενη τριετία. Μάλιστα, αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανήσει ο ΠΑΟΚ στη ιστορία του για
προπονητή.
Η Karfitsa ξετυλίγει το κουβάρι και
αποκαλύπτει το story της επιστροφής
του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ,
έπειτα από δύο χρόνια.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΑΟΚ, ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ
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Η δήλωση και η απόφαση
Σαββίδη για Λουτσέσκου
Από τη δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, λίγο μετά την ανακοίνωση της
επιστροφής του Ραζβάν Λουτσέσκου
στον ΠΑΟΚ, είχε φανεί το πόσο δύσκολη ήταν απόφαση της απομάκρυνσης
του Πάμπλο Γκαρσία από την τεχνική
ηγεσία του συλλόγου, ιδίως μετά την
κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος.

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα, σήμερα ο σύλλογος πήρε μία
από τις πιο δύσκολες αποφάσεις. Αυτή
αφορά τον Πάμπλο Γκαρσία. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το
γεγονός ότι δεν φοβήθηκε, πήρε το ρίσκο κι ανέλαβε την ευθύνη για το Σύλλογο σε μια κρίσιμη για μας στιγμή, τον
οδήγησε στη νίκη στο Κύπελλο σ’ έναν
από τους πιο κρίσιμους αγώνες και
στην πράξη έδειξε τι σημαίνει το DNA
του ΠΑΟΚ», είχε δηλώσει ο ιδιοκτήτης
της ΠΑΕ.
Η σκέψη για την εύρεση νέου προ-

Γράφει ο Θωμάς
Μίχος

πονητή στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε μήνες
πριν και πιο συγκεκριμένα στις αρχές
του έτους, σε ένα χρονικό σημείο που
ο ΠΑΟΚ δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τότε, ήταν που ωρίμασε η
σκέψη στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδη,
στο να αναζητήσει προπονητή ενόψει
της νέας σεζόν. Και από τη στιγμή που
ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ελεύθερος
και χωρίς ομάδα, η ευκαιρία αυτή ήταν
αδύνατον να χαθεί ή τουλάχιστον να
μη γίνει προσπάθεια προσέγγισης με
τον Ρουμάνο προπονητή που επί θητείας του ο ΠΑΟΚ κατέκτησε δύο κύπελλα και ένα πρωτάθλημα.
KARFITSA FREE PRESS

Ο Λουτσέσκου δεν έκανε
κανέναν σοφότερο με τα
όσα δήλωσε

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΑΣ
Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έκανε κανέναν σοφότερο μετά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου
της περασμένης Πέμπτης. Πρώτον, απέφυγε να
απαντήσει ευθέως στην ερώτηση που αφορούσε
τους λόγους που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν
εκλείπουν πλέον αυτοί οι λόγοι και «πέταξε» την
μπάλα στην κερκίδα όταν ρωτήθηκε «τι θα γίνει αν
πάλι προκύψουν οι ίδιες διαφωνίες», δηλώνοντας
ότι «έχω ρήτρα 7 εκατ. ευρώ».
Καμία έκπληξη γιατί αυτή είναι συνήθως η κατάληξη των συνεντεύξεων Τύπου. Επικρατεί η διπλωματία, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν
συμφέρει να ξύνονται παλιές πληγές.

Η ΑΕΚ, η επιθυμία του εξωτερικού και το καθοριστικό ραντεβού
Συγκυριακά το διάστημα εκείνο ο
Λουτσέσκου βρίσκονταν και στο «κάδρο» της ΑΕΚ που επίσης αναζητούσε
προπονητή. Μάλιστα, με τον Ρουμάνο
τεχνικό είχαν γίνει και αρκετές συζητήσεις προκειμένου αυτός να επιστρέψει
στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ένωσης. Το διάστημα εκείνο βασική επιδίωξη του 52χρονου ήταν να βρει ομάδα
στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα
στην Ιταλία (είχε και επαφές με δύο
συλλόγους που δεν ευοδώθηκαν),
θέλοντας με τον τρόπο αυτό να εξαρKARFITSA FREE PRESS

γυρώσει τα όσα έκανε στην Αλ Χιλάλ,
εκεί όπου κατέκτησε τα πάντα με τον
σύλλογο των Αραβίας.
Τότε στο ίδιο διάστημα, από πλευράς ΠΑΟΚ έγινε η κίνηση-ματ. Μια
κίνηση που έμελλε να αλλάξει την
ιστορία, αφού το δέσιμο που υπάρχει
μεταξύ της πλευράς του συλλόγου και
του Λουτσέσκου είναι τόσο ισχυρό, με
αποτέλεσμα μόλις ο 52χρονος ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον του Δικεφάλου, τότε αυτομάτως έκανε delete
από το μυαλό του οποιαδήποτε άλλη
προοπτική πρότασης είχε από άλλους

συλλόγους.
Λίγες ημέρες μετά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, συνομίλησε και με τον Ιβάν
Σαββίδη. Στο ραντεβού αυτό πήρε όλες
τις διαβεβαιώσεις που αναζητούσε και
ουσιαστικά από εκείνο το σημείο και
έπειτα όλα είχαν πάρει το δρόμο τους
μέχρι να έρθει η επικύρωση της συμφωνίας με την υπογραφή των συμβολαίων η οποία έγινε στις 25 Μαΐου
στη Ρουμανία στο σπίτι του Ρουμάνου
τεχνικού, παρουσία του Κυριάκου Κυριάκου και της Μαρίας Γκοντσάρεβα.

Ο Ρουμάνος είπε το αυτονόητο για τον στόχο
που θα έχει ο ΠΑΟΚ με τη δική του παρουσία στον
πάγκο και ομολόγησε ότι δεν θα επενδύσει σε παίκτες από το τμήμα υποδομής. Οσο για την ενίσχυση,
μίλησε μόνο για δύο-τρεις μεταγραφές, αριθμός ο
οποίος θεωρητικά είναι μικρός για έναν ΠΑΟΚ που
θέλει να είναι ανταγωνιστικός τη νέα αγωνιστική
περίοδο. Παρότι κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τελικό και σήκωσε το Κύπελλο, κανείς δεν μπορεί
να υποστηρίξει ότι η τελική βαθμολογική διαφορά από τον Ολυμπιακό ήταν πλασματική. Αρα με
δεδομένο ότι η ομάδα του Πειραιά έβαλε πλώρη
για την ενίσχυση της ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει ένα
σοβαρό μεταγραφικό πλάνο. Αλλωστε πάντα είναι
πιθανό και η ΑΕΚ να ενισχυθεί σοβαρά. Αρα ο ΠΑΟΚ
θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό για την κατάκτηση του
Πρωταθλήματος, στον οποίο δεν είναι σίγουρο ότι
μπορεί να αντέξει με την προσθήκη μόνο 3-4 ποδοσφαιριστών.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Λουτσέσκου διακατέχεται από περίσσια αισιοδοξία και θα επενδύσει πάλι στην καλή μεσοαμυντική λειτουργία της
ομάδας. Αυτή η οποία τον οδήγησε στο να κατακτήσει αήττητος το νταμπλ. Αν ο σχεδιασμός που
κάνει μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και πάλι στην
κορυφή θα το δείξει ο χρόνος. Το σίγουρο είναι ότι
για τον Ρουμάνο η επιτυχία είναι μονόδρομος.
37

PSYCHOLOGY

«Η ψυχολογία της Μάζας: γιατί οι άνθρωποι ακολουθούν το
πλήθος;»
Ίσως νιώθουμε και μοιάζει να έχουμε τον
έλεγχο των σκέψεων και της συμπεριφοράς
μας. Ο τομέας της κοινωνικής ψυχολογία
ΓΡΆΦΕΙ Η ΝΆΝΣΥ
ωστόσο υποστηρίζει μια διαφορετική εκδοΝ Ε Ν Έ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ
-ΠΕΤΑΛΩΤΉ*
χή της πεποίθησης αυτής.
Η κοινωνική ψυχολογία ορίζεται ως το
επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την
επιστημονική μελέτη του τρόπου με τον
οποίο σκεφτόμαστε, επηρεάζουμε και συσχετίζουμε ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι
είμαστε από τη φύση μας κοινωνικά όντα.
Οι περισσότεροι από εμάς επικοινωνούμε με
άλλους ανθρώπους κάθε μέρα, ξοδεύοντας
μεγάλο όγκο των ωρών μας.
Πόση δύναμη έχει η επιρροή των άλλων
πάνω μας; Η έρευνα δείχνει ότι δεν έχουμε
τόσο μεγάλο έλεγχο στις σκέψεις και τη συμπεριφορά μας όσο νομίζουμε. Παίρνουμε
ενδείξεις από το περιβάλλον μας, ειδικά από
άλλους ανθρώπους, σχετικά με τον τρόπο
δράσης.
Πώς μας επηρεάζουν οι ομάδες ανθρώπων
Η ομαδική πόλωση ενισχύει τις απόψεις
κάθε ατόμου στην ομάδα. Τα άτομα που σχηματίζουν μια ομάδα ενισχύουν τις απόψεις
του άλλου.
Σε μια μελέτη των Γάλλων ψυχολόγων,
οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τη γνώμη
τους για τον Γάλλο πρόεδρο. Οι ερευνητές
τους ρώτησαν για τη στάση τους απέναντι
στους Αμερικανούς και στη συνέχεια ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν
κάθε θέμα ως ομάδα.
Μετά από μια συζήτηση, οι ομάδες που
είχαν μια προσωρινή συναίνεση μεταβλήθηκαν σε πιο ακραίες στις απόψεις τους. Για
παράδειγμα, οι συμμετέχοντες είχαν ελαφρώς ευνοϊκές στάσεις απέναντι στον Γάλλο
πρόεδρο, όμως η στάση τους μεγεθύνθηκε
καθώς τα μέλη της ομάδας μιλούσαν μεΕΊΝΑΙ ΔΕΔΟΜΈΝΟ ταξύ τους.
Είχαν ελαφρώς αρνητικές στάσεις
ΌΤΙ ΟΙ ΆΛΛΟΙ
ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΣΕ απέναντι στους Αμερικανούς, αλλά η στάΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ση τους εντατικοποιήθηκε καθώς κάθε
ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ μέλος έμαθε ότι οι άλλοι μοιράστηκαν τις
ΜΑΣ. απόψεις τους για τους συμμάχους τους
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ στο εξωτερικό. Οι ερευνητές κατέληξαν
ΤΙΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ στο συμπέρασμα: «Η συναίνεση της ομάΤΩΝ ΆΛΛΩΝ δας φαίνεται να προκαλεί μια αλλαγή
ΩΣ ΕΥΡΕΤΙΚΉ Ή στάσης στην οποία τα άτομα είναι πιθαΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉ νό να υιοθετήσουν πιο ακραίες θέσεις».
ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗ, ΓΙΑ Όταν βλέπουμε τις αβέβαιες απόψεις μας
ΝΑ ΠΕΡΙΗΓΗΘΟΎΜΕ να αντανακλώνται, οι πεποιθήσεις μας
ΣΤΗ ΖΩΉ ΜΑΣ. ενισχύονται.
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Πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε επίσης να συναναστρεφόμαστε με όσους έχουν
παρόμοιες πεποιθήσεις. Σε ένα πείραμα, οι
ερευνητές κάλεσαν τους ανθρώπους να συζητήσουν θέματα όπως ο γάμος του ιδίου
φύλου και η κλιματική αλλαγή. Οι άνθρωποι στη μια ομάδα προέρχονταν από κατά
κύριο λόγο φιλελεύθερο υπόβαθρο, ενώ
στην άλλη ομάδα προέρχονταν από κυρίως
συντηρητικό υπόβαθρο. Οι συζητήσεις για
αμφιλεγόμενα θέματα οδήγησαν σε αυξημένη συμφωνία εντός των ομάδων σε αντίθεση
με τις μεταξύ των δύο ομάδων συζητήσεις.
Συμπερασματικά οι πεποιθήσεις που διατηρούμε ενισχύονται όταν είμαστε γύρω από
άλλους που έχουν παρόμοιες απόψεις.
Εάν το κάνουν οι άλλοι, σημαίνει ότι είναι
σωστό;
Υπάρχει μια πλειοψηφία ατόμων που
χρησιμοποιούμε ως κοινωνική απόδειξη για
να καθορίσουμε τι να κάνουμε, να σκεφτούμε, να πούμε και να αγοράσουμε. Για να μάθουμε τι είναι σωστό, εξετάζουμε τι κάνουν
άλλοι άνθρωποι. Η κοινωνική απόδειξη
είναι μια συντόμευση για να αποφασίσει κανείς πώς να ενεργήσει.
Σε μια μελέτη, ο Albert Bandura και οι
συνεργάτες του πειραματίστηκαν με μια
ομάδα μικρών παιδιών που φοβόταν τα σκυλιά. Τα παιδιά παρακολούθησαν ένα τετράχρονο αγόρι να απολαμβάνει το παιχνίδι με
ένα σκυλί για 20 λεπτά την ημέρα για τέσσερις ημέρες. Μετά την περίοδο των τεσσάρων

ημερών, το 67 τοις εκατό των παιδιών που
παρακολούθησαν το αγόρι να παίζει με το
σκύλο ήταν πρόθυμα να μπουν σε ένα δωμάτιο με ένα σκύλο. Όταν οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μελέτη παρακολούθησης
ένα μήνα αργότερα, διαπίστωσαν ότι τα ίδια
παιδιά ήταν πρόθυμα να παίξουν με ένα σκυλί. Η εικόνα του αγοριού να διασκεδάζει με
έναν σκύλο μείωσε τον φόβο στα παιδιά.
Γιατί οι άλλοι μας επηρεάζουν τόσο
πολύ;
Είναι δεδομένο ότι οι άλλοι επηρεάζουν
σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά μας. Ένας
λόγος για αυτό είναι ότι ζούμε σε έναν περίπλοκο κόσμο. Χρησιμοποιούμε τις αποφάσεις των άλλων ως ευρετική ή διανοητική
συντόμευση, για να περιηγηθούμε στη ζωή
μας.
Ο πολιτισμός προχωρά επεκτείνοντας
τον αριθμό των λειτουργιών που μπορούμε
να εκτελέσουμε χωρίς να τις σκεφτούμε. Οι
διαφημιζόμενοι δεν χρειάζεται να μας πείσουν ότι ένα προϊόν είναι καλό, αρκεί και
μόνο να πουν οι άλλοι ότι το πιστεύουν.
Άλλωστε οι άνθρωποι είναι κοινωνικά
όντα. Έχουμε επιβιώσει λόγω της ικανότητάς μας να ενωνόμαστε. Οι πρώτοι άνθρωποι
που δημιούργησαν ομάδες επιβίωσαν. Αυτό
επηρέασε και την ψυχολογία μας.
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη
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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 κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί.
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
Woods, Αριστοτέλους 12 , 2310228030
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
Εστιατόριο Κρητικός, Λ.Νίκης 3,
2310222199
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139, 2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102, 231
027 1001
Ξαρχάκος Καφέ, Πάρκο Χανθ,
6970368006
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ.
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6,
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78,
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133,
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar, Λ.Νίκης 9A,
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2,
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI Βενιζέλου Ελευθε-
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ρίου, 2316009396
Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21,
2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4,
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21,
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9,
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20,
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου 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
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Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία,
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη,
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος,
2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, 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
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
Erfon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής
Σχολής 50, 2311119222
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 Πανόρα-

μα, 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
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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