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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Τα ίδια 
συναισθήματα, είναι 

παρόντα σε κάθε 
προσπάθεια, στην 

τέχνη, στις επιστήμες, 
σε αυτούς που 

παλεύουν για να 
σώσουν ζωές και 

περιουσίες.
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Ίσως  η Μαρία κι ο Στέφανος 
να μη μας αξίζουν

Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες αθλητές που ασχολούνται με τον 
υψηλό πρωταθλητισμό. Απολαμβάνω την προσπάθειά τους, την άρνηση να παραιτηθείς, 
την υπέρβαση των ορίων τους. Σωματικά και πνευματικά. Είναι η απάντηση σε όσους μιζε-
ριάζουν στην καθημερινότητά τους. Οι στιγμές αλλά και η χαρά ή ο πόνος μετά, τα διδάγμα-
τα και οι αναμνήσεις είναι πρώτα απ’ όλα κτήμα αυτών που δίνουν τη μάχη.

Αφορμή στάθηκε η διάκριση – γιατί περί ύψιστης διάκρισης πρόκειται – δυο παιδιών που 
γαλουχήθηκαν αθλητικά ουσιαστικά εκτός Ελλάδας σε ένα άθλημα στο οποίο η παράδοσή 
μας περιοριζόταν στα κομμένα μπαλάκια που έβαζαν οι πατεράδες μας στους κοτσαδόρους, 
άντε και στις … ενοχλητικές παρτίδες ρακετών στις ηλιόλουστες παραλίες μας. Οι γονείς του 
Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη ευτυχώς για τα ταλαντούχα παιδιά τους, απο-
φάσισαν να επενδύσουν σε χρήμα και χρόνο προκειμένου να αναρριχηθούν τελειοποιώντας 
το ταλέντο τους στο εξωτερικό. Με βαρύ – οικονομικό κυρίως - τίμημα, υψηλού ρίσκου.  Η 
δικαίωσή τους, είναι ουσιαστικά, η επιβράβευση για όλες τις θυσίες τους. 

Οι σχολιασμοί που ακολούθησαν στα social media την ήττα της Σάκκαρη μετά από θρί-
λερ, απέδειξε την πεπατημένη των Ελλήνων στην κατινιά έως και σκατοψυχιά. Αδιαφορώ-
ντας, για την προσπάθεια, αγνοώντας τους διθυράμβους από την επίσημη ιστοσελίδα της 
διοργανώτριας αρχής στην επική πορεία της αθλήτριας, οι καναπεδάτοι, έσπευσαν να σχο-
λιάσουν, όθεν να λοιδορήσουν για όλους τους λάθος λόγους. Ίσως, αυτά τα παιδιά, να μην 
μας αξίζουν τελικώς. Ίσως, πάλι, να σφυρηλατούνται από τη σκατοψυχιά των ομοεθνών 
τους. 

Και επειδή πάντα γίνεται αυτή η κουβέντα, ναι σίγουρα τα ίδια συναισθήματα, είναι πα-
ρόντα σε κάθε προσπάθεια, στην τέχνη, στις επιστήμες, σε αυτούς που παλεύουν για να 
σώσουν ζωές και περιουσίες. Απλά, γυρίστε το χρόνο πίσω για να δείτε ακριβώς τις ίδιες, 
εικόνες με τους αληθινούς πρωταγωνιστές να κυνηγιούνται αενάως. Παντού! Απλά δεν εί-
μαστε όλοι εμείς κοινωνοί σε αυτή τόσο όσο στον αθλητισμό. Αποσπασματικά ίσως φτάνουν 
και οι άλλες εικόνες στα μάτια μας.

Τελικά αυτό που μένει είναι η ανάγκη να εκτιμάμε την προσπάθεια, να σεβόμαστε τον 
ιδρώτα τους και αυτούς που τον χύνουν, γιατί έτσι έχουν μάθει, μ’ αυτές τις αρχές να μεγα-
λώνουν. Ηλικιακά και σε μέγεθος. Αλλά και γιατί μας κάνουν και ένα κομματάκι καλύτε-
ρους.

Και να γνωρίζετε ότι ο πόνος της ήττας μπορεί να είναι πολύ δημιουργικός, όσο κι αν 
οι πρώτες στιγμές είναι οδυνηρές. Και – παραδόξως- αν έχεις αρνηθεί να παραιτηθείς και 
παλεύεις μέχρι τέλους, ακόμα πιο δύσκολες.
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Δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά 
στο ίδιο έργο θεατές είναι οι 
Θεσσαλονικείς, με τις ευθύνες για 

την κατάσταση στην οποία βρίσκεται από 
πλευράς επικινδυνότητας για πυρκαγιά, 
λόγω υπολειμμάτων υλοτόμησης και  
έλλειψης καθαρισμών,   το περιαστικό 
δάσος του Σέιχ Σού να γίνονται «μπα-
λάκι». Οι εμπλεκόμενοι φορείς  στη 
διαχείριση και προστασία του δάσους, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση Δήμοι και 
αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 
– Θράκης, εγκαλούν ο ένας τον άλλο, 
για το εάν έχει προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος 
έναρξης πυρκαγιάς και εξάπλωσης της 
με ανυπολόγιστες συνέπειες. 

Δανιηλίδης: «Μπαρουταποθήκη» 
το Σέιχ Σου
Η αρχή έγινε με την επιστολή του δη-

μάρχου Νεάπολης-Συκεών  Σίμου Δανιηλίδη 
στον Πρωθυπουργό Κυριάκο  Μητσοτάκη, 
χαρακτηρίζοντας το Σέιχ Σου «μπαρουτα-
ποθήκη» που κινδυνεύει να ανατιναχθεί. Ο 
κ. Δανιηλίδης εξηγεί πως η κατάσταση στο 
δάσος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς 
υπάρχουν χιλιάδες κυβικά μέτρα ξερών 
κλαδιών, κομμένων κορμών δένδρων, πευ-
κοβελόνων και υπολειμμάτων της υλοτό-
μησης των άρρωστων πεύκων που βρίσκο-
νται εγκαταλελειμμένα και σκορπισμένα σε 

διαφορά σημεία και αναφέρει ως απόλυτη 
προτεραιότητα την άμεση απομάκρυνση 
των ξερών κλαδιών καθώς και τον καθαρι-
σμό των υπολειμμάτων της υλοτομίας. 

Ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών χαρα-
κτηρίζει εγκληματική ενέργεια εις βάρος 
του περιβάλλοντος την παραμονή όλου 
αυτού του εύφλεκτου υλικού στο δάσος, 
τονίζοντας πως σε περίπτωση πυρκαγιάς ο 
κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών εί-
ναι τεράστιος. 

Θεωρεί απαραίτητη και ζητά επείγουσα 
και γενναία χρηματοδότηση των φορέων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση και προ-
στασία του δάσους, ώστε να υπάρχει η δυ-
νατότητα άμεσης προώθησης των έργων 
καθαρισμού.

Η απάντηση στον Δανιηλίδη 
Η απάντηση στην παραπάνω επιστολή 

του κ. Σίμου Δανιηλίδη και την εικόνα μεγά-
λης επικινδυνότητας που περιγράφει λόγω 
των υπολειμμάτων υλοτομίας  ήρθε γρήγο-
ρα και ήταν από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία κατα-
λογίζει όχι και τόσο ειλικρινή διάθεση στον 
δήμαρχο, όπως φαίνεται και από τον τίτλο 
της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο οποίος εί-
ναι «Ανησυχούν βαθιά, αλλά ….» 

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση συνεχί-
ζει σε σαρκαστικό ύφος αναφέροντας «Τα 
τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και σε 

σχέση με το Περιαστικό Δάσος  διανύουμε 
ετησίως τρεις κύκλους:

α) κάθε φθινόπωρο - χειμώνα πλημμυ-
ρίζουμε…

β) κάθε άνοιξη το δάσος εξαφανίζεται 
από το φλοιοφάγο και 

γ) κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε…»
Χωρίς να αναφέρεται όνομα αλλά φω-

τογραφίζοντας συγκεκριμένο δήμαρχο, 
υπογραμμίζεται  πως «η επίσημη έναρξη 
κάθε κύκλου γίνεται με δηλώσεις που κάνει  
ο ίδιος αυτοδιοικητικός, σε μέσα παντός εί-
δους, ο οποίος έχει αναγορεύσει εαυτόν σε 
εντομολόγο, δασολόγο, ενώ οι γνώσεις του 
σε θέματα πυρκαγιών και πλημμυρών είναι 
επίσης εγνωσμένη και αναγνωρισμένη»!

Αναφερόμενη στο πρόβλημα των υπο-
λειμμάτων από κλαδεύσεις δέντρων, η δι-
οίκηση της Αποκεντρωμένης παραδέχεται  
πως εξαιτίας  των εξυγιαντικών και καλλι-
εργητικών υλοτομιών που πραγματοποιή-
θηκαν για τη διαχείριση του φλοιοφάγου, 
δημιουργούνται περισσότερα υπολείμματα 
δασικών προϊόντων, τα οποία και πρέπει να 
απομακρυνθούν. Τονίζει, πως  αυτό μπορεί 
να γίνει μόνο με θρυμματισμό και για το συ-
γκεκριμένο έργο υποστηρίζει πως  απαιτού-
νται σημαντικές πιστώσεις και οπωσδήποτε 
συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, 
ιδίως των ΟΤΑ της περιοχής. 

Όπως γνωστοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, το 
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, απέστειλε έγγρα-
φο και ζήτησε από τους αρμόδιους δήμους 
να συνεργαστούν. Μέχρι στιγμής ανταπο-
κρίθηκαν μόνον οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και 
Θέρμης.

Η ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης καταλήγει ρωτώντας μεταξύ άλ-
λων  για τις ενέργειες που προτίθενται να 
κάνουν αυτοί που ανησυχούν πολύ.

Αν θα συνεργαστούν οι Δήμοι Νεάπολης 
- Συκεών, Πυλαίας - Χορτιάτη και Θεσσαλο-
νίκης με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων αντιπυρι-
κής προστασίας;

 Και εάν έχουν προβεί οι Δήμοι του πο-
λεοδομικού συγκροτήματος, ως όφειλαν, 
στον καθαρισμό των δημοτικών δασών; Σε 
τι κατάσταση βρίσκονται οι εκτάσεις αυτές; 

Η Θέση της ΠΚΜ
Περιγράφοντας στην karfitsa την κατά-

σταση που επικρατεί στο περιαστικό δάσος 
του Σέιχ Σου,  ο προϊστάμενος της Αυτοτε-
λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Χα-
ράλαμπος Στεργιάδης αναφέρθηκε επίσης 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μπαλάκι» οι ευθύνες 
για το δάσος του Σέιχ Σου

Κίνδυνος να 
μετατραπούν 

σε καύσιμη ύλη 
υπολείμματα 
υλοτομίας σε 

περίπτωση 
πυρκαγιάς
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στον όγκο των υπολειμμάτων υλοτομίας  που υπάρ-
χουν, τα οποία παραδέχθηκε πως αποτελούν καύσιμη 
ύλη σε περίπτωση πυρκαγίας. Παράλληλα, δήλωσε 
πως υπάρχουν και αρκετά σημεία με ογκώδη απορρίμ-
ματα τα οποία μάλιστα είναι σύμμικτα με κλαδιά και 
για αυτό τον λόγο χρειάζονται σωστή διαχείριση για 
την αποφυγή προβλημάτων. Ένα πολύ σημαντικό θέμα  
που έθεσε ο κ. Στεργιάδης το οποίο έχει επισημάνει και 
ο Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, είναι η ανανέωση 
που χρειάζεται το περιάστικό δάσος, χαρακτηρίζοντας 
το «γηρασμένο». Όπως επισήμανε στην karfitsa o κ. 
Στεργιάδης η δασική υπηρεσία θα προβεί σε μεγάλης 
έκτασης αναδασώσεις, ώστε να αλλάξουν τα βασική 
είδη του δάσους, να μειωθούν δραστικά τα πεύκα και 
να αντικατασταθούν με δένδρα τα οποία είναι πιο αν-

θεκτικά στις προσβολές και λιγότερο ευπαθή σε περι-
πτώσεις πυρκαγιάς.

Τι γίνεται με το Ραντάρ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε υποσχε-

θεί από το 2019 και προγραμματίσει την εγκατάσταση 
ραντάρ στο Σέιχ Σου με στόχο την άμεση επέμβαση της 
πυροσβεστικής σε εκδήλωση φωτιάς. Η εγκατάσταση 
αυτή δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη και έχει καθυστερή-
σει καθώς τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δοθεί ήταν 
για Οκτώβρη με Νοέμβρη του 2020. Ο κ. Στεργιάδης 
δήλωσε στην karfitsa πως από πλευράς Περιφέρειας 
έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες για την προμή-
θεια του ραντάρ διαδικασίες. Ο ανάδοχος που θα ανα-
λάβει το έργο έχει βγει και εάν δεν υπάρξουν ενστά-

σεις που θα επιφέρουν νέες καθυστερήσεις, εντός του 
φετινού καλοκαιριού θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του.  
Αυτά που θα προσφέρει το ραντάρ και είναι πάρα πολύ 
σημαντικά για την προστασία του Σέιχ Σου από πυρκα-
γιά είναι:  άμεση εικόνα και πληροφορία μέσα σε ένα 
λεπτό,  για το είδος της φωτιάς πχ. αν είναι μπάρμπε-
κιου ή δασική. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία θα 
έχει στη διάθεση της την ακριβή τοποθεσία με απόκλι-
ση 10 – 15 μέτρων από την εστία της φωτιάς, ώστε να 
κατευθύνει στοχευμένα τα πυροσβεστικά μέσα. Επιθυ-
μία του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα είναι, 
εάν  κριθεί επιτυχημένη η λειτουργία του ραντάρ, να 
τοποθετηθούν σε όλα τα περιαστικά δάση της Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Μποτιλιάρισμα, κορναρί-
σματα, ασφυξία στους 
δρόμους, αλλά και 

αμέτρητες ροζ κλήσεις στα παρμπρίζ 
των αυτοκινήτων, κυρίως λόγω πα-
ράνομου διπλοπαρκαρίσματος, είναι 
η εικόνα που συναντάται και πάλι 
καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, μετά 
τη σταδιακή επιστροφή των πολιτών 
στην κανονικότητα και την επαναλει-
τουργία της αγοράς.

Το κυκλοφοριακό επανήλθε δυναμι-
κά στην πόλη, με τα νεύρα των οδηγών 
να ξεπερνούν τα όρια και το Ινστιτού-
το Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ να 
συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για 
τις συνθήκες και τις ώρες φόρτου αλλά 
και την αύξηση της ροής των αυτοκινή-
των. Με βάση τα έως τώρα υπάρχοντα 
δεδομένα οι αρμόδιοι έχουν καταλήξει 
σε τέσσερις βασικούς λόγους για τους 
οποίους γίνεται αυτό το διάστημα το 
αδιαχώρητο στους δρόμους.

Πρώτος και βασικότερος το «άνοιγ-
μα» των δραστηριοτήτων μετά τους 
αρκετούς μήνες καραντίνας και η επι-
λογή των πολιτών να μετακινηθούν με 
τα προσωπικά τους μέσα μεταφοράς. Οι 
περισσότεροι Θεσσαλονικείς παίρνουν 
το Ι.Χ. αυτοκίνητο τους προκειμένου να 
αποφύγουν τα αστικά λεωφορεία και 
το συνωστισμό που δημιουργείται μέσα 
σε αυτά φοβούμενοι την πανδημία, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει και κάποιο 
άλλο δημόσιο μέσο μεταφοράς στη 
Θεσσαλονίκη.

Ο δεύτερος λόγος είναι η αλλαγή 
των ωρών συμφόρησης. Παλαιότερα 
παρατηρούνταν αυξημένη κίνηση στους 
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Αναζητείται λύση 
για την «ασφυξία» στους δρόμους
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δρόμους δύο ώρες το πρωί, 
όταν όλοι οι εργαζόμενοι πή-
γαιναν στη δουλειά τους και 
άλλες δύο το μεσημέρι, όταν 
επέστρεφαν στα σπίτια τους. 
Πλέον, υπάρχει μια παρατετα-
μένη και συνεχόμενη κίνηση 
στην πόλη και αυτό οφείλεται 
εξαιτίας της τηλεργασίας 
και της αλλαγής ωραρίων, 
αφού δεν υπάρχει πλέον για 
πολλούς προκαθορισμένο 
ωράριο. 

Τρίτη αιτία της αύξησης 
του κυκλοφοριακού είναι η 
αλλαγή συνήθειας στον τρό-
πο που μετακινούνται πλέον 
οι πολίτες. Παλαιότερα, ίσως 
υπήρχε συνεννόηση μεταξύ 
συναδέλφων, συγγενών ή φί-
λων να κατέβουν στο κέντρο 
για δουλειά με ένα αυτοκίνη-
το. Δεδομένου ότι τα ωρά-
ρια πλέον και οι συνθήκες 
εργασίας είναι διαφορετικές 
ο καθένας επιλέγει το δικό 
του Ι.Χ. αυτοκίνητο. Επιπλέον, 
φαίνεται πως επηρεάζει και 
το ωράριο απαγόρευσης κυ-
κλοφορίας την κίνηση, καθώς 
και στις βραδινές εξόδους 
επιλέγονται διαφορετικά 
οχήματα μεταξύ των παρεών 
ώστε να προλάβουν όλοι να 
είναι εγκαίρως στα σπίτια 
τους μετά τη διασκέδαση. Γι 
αυτή την τελευταία αλλαγή, 
ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη 
πολλά στοιχεία.

Τέταρτος λόγος είναι οι 
κινήσεις σε εμπορεύματα και 
μεταφορές. Στη διάρκεια της 
πανδημίας, οι πολίτες ξεκίνη-
σαν να χρησιμοποιούν πολύ 
τις ηλεκτρονικές αγορές, μια 
συνήθεια που εξακολουθούν 
να διατηρούν και μετά την κα-
ραντίνα. Η άμεση παράδοση 
των αγορών και των παραγ-
γελιών που ζητούν οι Θεσσα-
λονικείς έχει σαν αποτέλεσμα 
να δημιουργείται επιπλέον 
κυκλοφοριακός φόρτος με 
περισσότερα αυτοκίνητα από 
εταιρείες διανομών και μετα-
φορών για την εξυπηρέτηση 
των πελατών.

Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις του ΙΜΕΤ - ΕΚΕΤΑ, τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο θα 
παρατηρηθεί μια μείωση 
του μποτιλιαρίσματος στη 

Θεσσαλονίκη λόγω του ότι 
αρκετοί θα φύγουν για τα 
εξοχικά τους ή για καλοκαιρι-
νές διακοπές, ωστόσο εάν δεν 
δοθούν λύσεις το πρόβλημα 
θα είναι ακόμη εντονότερο 
από τον Σεπτέμβριο και μετά.

«Κλειδί» το Κέντρο 
Ελέγχου για τους φωτει-
νούς σηματοδότες

Από τους επόμενους 
μήνες και το αργότερο έως το 
τέλος του 2021 αναμένεται 
να πέσει στη μάχη κατά του 
κυκλοφοριακού αλαλούμ 
ένα σημαντικό ...όπλο από 
την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, που δεν είναι 
άλλο από το ενιαίο Κέντρο 
Ελέγχου για τους φωτεινούς 
σηματοδότες. 

Στόχος του συγκεκριμέ-
νου έργου είναι η καλύτερη 
διαχείριση της κυκλοφορίας 
της πόλης και παράλληλα να 
διασφαλίζεται η απρόσκο-
πτη κίνηση των οχημάτων 

και να αντιμετωπίζονται πιο 
αποτελεσματικά περιστατικά 
κυκλοφοριακού φόρτου.

Αυτή τη στιγμή στο 
πολεοδομικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης λει-
τουργούν τρία ξεχωριστά 
συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και ελέγχου της 
φωτεινής σηματοδότησης, 
τα οποία προέρχονται από 
διαφορετικούς τεχνολογικούς 
παρόχους και αφορούν την 
κεντρική Θεσσαλονίκη, την 
οδό Τσιμισκή και τον απομα-
κρυσμένο έλεγχο φωτεινής 
σηματοδότησης.

Μέσω του παραπάνω 
έργου τα κέντρα αυτά θα ενο-
ποιηθούν  ώστε να υπάρξει 
σύνδεση μεταξύ των υφιστά-
μενων ρυθμιστών κυκλοφο-
ρίας που σήμερα λειτουργούν 
ανεξάρτητα και η κίνηση των 
οχημάτων να είναι παντού 
απρόσκοπτη. 

«Είναι σημαντικό έργο 
και θα βελτιώσει πολύ την 

κατάσταση στους δρόμους 
της πόλης. Σε συνδυασμό με 
το ότι βάζουμε καλύτερης τε-
χνολογίας και περισσότερους 
μετρητές κυκλοφορίας θα 
έχουμε περισσότερα και πιο 
αξιόπιστα δεδομένα για τον 
αριθμό των κυκλοφορούντων 
αυτοκινήτων ώστε να μπο-
ρούμε τάχιστα να παρεμβαί-
νουμε», δηλώνει ο αντιπε-
ριφερειάρχης Υποδομών και 
Δικτύων, Πάρις Μπίλλιας.

Προανήγγειλε, δε, ο 
κ.Μπίλλιας για το επόμενο 
διάστημα «σενάρια κρίσης» 
τα οποία όταν συμβαίνει ένα 
γεγονός στη Θεσσαλονίκη 
και κάποιος δρόμος μπλο-
κάρει (είτε από τρακάρισμα, 
από πορεία ή κάποιον άλλο 
λόγο), να διοχετεύεται μέσω 
της φωτεινής σηματοδότη-
σης η κυκλοφορία σε άλλες 
οδούς. Στο ίδιο πλαίσιο, θα 
τοποθετηθούν πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων για 
την έγκαιρη ενημέρωση των 
οδηγών.

Ρεκόρ κλήσεων από 
τη δημοτική αστυνομία
Σε μια προσπάθεια να μπει 

τάξη με το κυκλοφοριακό, τα 
μπλοκάκια των δημοτικών 
αστυνομικών της Θεσσαλονί-
κης έχουν πάρει κυριολεκτικά 
φωτιά. Είναι χαρακτηριστικό 
πως μέσα στον Απρίλιο, οπότε 
και άνοιξε πάλι η αγορά, 
κόπηκαν 22.734 κλήσεις και 
τον Μάιο άλλες 20.331 κλή-
σεις, με πιο συχνή παράβαση 
των οδηγών το διπλοπαρκά-
ρισμα. 

Μάλιστα οι κλήσεις που 
βεβαιώθηκαν τον Απρίλιο 
του 2021 για παραβάσεις του 
ΚΟΚ αποτελούν ρεκόρ όλων 
των εποχών, από το 2016 
έως και σήμερα. «Είναι πολύ 
αυξημένη η κίνηση και ο 
όγκος των οχημάτων κάποιες 
ώρες της ημέρας είναι στο 
κόκκινο. Καταβάλλουμε 
προσπάθειες σε συνεργασία 
με τη διεύθυνση Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης ώστε να είναι 
ομαλή η κίνηση, όμως οι 
δρόμοι είναι συγκεκριμένοι 
και τα αυτοκίνητα πάρα, πάρα 
πολλά», τονίζει ο εντεταλ-

μένος δημοτικός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης, αρμόδιος 
για τη Δημοτική Αστυνομία, 
Δημήτρης Δαγκλής.

Οι έλεγχοι θα συνεχίσουν 
να είναι εντατικοί καθώς 
απαγορεύεται πέρα από την 
παράνομη στάθμευση και η 
στάση, αποτελώντας «βρα-
χνά» η συνήθεια αρκετών 
οδηγών να αφήνουν το αυτο-
κίνητο τους για λίγα λεπτά σε 
κεντρικές οδούς προκειμένου 
να τακτοποιούν προσωπικές 
τους υποθέσεις ή να κάνουν 
ολιγόλεπτες αγορές. Μία 
συνήθεια όμως που προκαλεί 
«έμφραγμα» στους δρόμους 
και ατελείωτες ουρές.  

«Δύο, τρία, τέσσερα 
αυτοκίνητα εαν σταματήσουν 
για λίγα λεπτά στην Τσιμισκή, 
μπορούν να δημιουργήσουν 
πρόβλημα σε όλη την ανατο-
λική Θεσσαλονίκη, όσο περί-
εργο κι αν ακούγεται αυτό», 
συμπληρώνει ο κ.Δαγκλής 
για το θέμα της ολιγόλεπτης 
στάσης.

Το κυκλοφοριακό είναι 
το πρώτο πρόβλημα αυτή 
τη στιγμή στην πόλη όπως 
παραδέχτηκε και ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, στην τελευταία συνε-
δρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τα επόμενα 24ωρα αναμένε-
ται να συγκληθεί στο δημαρ-
χιακό μέγαρο μία σύσκεψη 
με πρωτοβουλία του κ.Ζέρβα 
όπου θα συμμετέχουν πέρα 
από τον κ.Δαγκλή, ο διευθυ-
ντής της Τροχαίας Θεσσαλο-
νίκης, Θωμάς Γέρμανος και η 
διευθύντρια του ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ 
Γεωργία Αϋφαντοπούλου για 
να αναζητήσουν λύσεις.



8 12.06.2021

την Επανομή η αξιοποίηση του μπορεί να γίνει 
πόλος έλξης του παγκόσμιου ναυταθλητι-
σμού. Μαρίνες ελαφρών σκαφών χρειαζόμα-
στε αλλά και τουριστικών. Δυστυχώς πάλι και 
στον τομέα αυτό δεν καταφέρνουμε να συνεν-
νοηθούμε. Η αντιπαράθεση περιλαμβάνει και 
τη χωροθέτηση τους. Δράσεις αγροτουρισμού, 
περιλαμβάνοντας και αθλητικές στα δυτικά, 
αναψυχής και πολιτισμού στην Καλαμαριά 
και την Κρήνη με απαραίτητη τη συμμετοχή 
και ιδιωτικών κεφαλαίων είναι εκ των ων ουκ 
άνευ για την πόλη. Η μαρίνα στην Κρήνη μπο-
ρεί και πρέπει να εκσυγχρονισθεί προς όφελος 
κυρίως της περιοχής με παράλληλη μεταφο-
ρά σε νέες εγκαταστάσεις του αλιευτικού κα-
ταφυγίου.

E να επίσης χαρακτηριστικό 
της πόλης, εδώ και δεκαετί-
ες, είναι η συνεχής αντι-

παράθεση για τις υποδομές και η 
πολιτικοποίηση των σχετιζόμενων 
με αυτές έργων. Από την εποχή του 
διλήμματος μετρό ή τραμ, την υπο-
θαλάσσια, την εξωτερική περιφε-
ρειακή και τα τελευταία χρόνια τις 
αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου 
το σκηνικό παραμένει έως σήμερα 
το ίδιο. Αρκετές δεκαετίες πριν τα 
ίδια διαδραματισθήκαν και για την 
εξωτερική περιφερειακή.

Πορευόμενοι έτσι, έχοντας δηλαδή 
και εμείς ευθύνες, κατηγορούμε το κράτος 
των Αθηνών για την άρνηση να διοχετεύ-
σει πόρους προς τη Θεσσαλονίκη. Εν μέρει 
έχουμε δίκιο, εν μέρει όμως. 

Αν δούμε σε βάθος το θέμα των αρχαι-
οτήτων στη Βενιζέλου θα κατανοήσουμε 
το «κακό το ριζικό» μας. Το έργο παρά 
τα προβλήματα θα μπορούσε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί αν δεν υπήρχε η πολιτική 
αντιπαράθεση. Σήμερα θα μιλούσαμε για 
τις επεκτάσεις του, προς τα δυτικά και προς 
αεροδρόμιο. Ήδη θα υπήρχαν σε λειτουρ-
γία εργοτάξια. Πρόκειται για ένα έργο που 
θα αλλάξει τη μορφή της πόλης με βασι-
κή προτεραιότητα τις δυτικές περιοχές. Η 
προτεραιότητα πρέπει πάντα να είναι δυτι-
κά. Πιστεύω ότι αν η απόφαση του ΣΤΕ είναι 
σύμφωνα με τις διαρροές θετική υπέρ της 
απόσπασης και της επανατοποθέτησης το 
έργο μπορεί να παραδοθεί ολοκληρωμένο 
μέσα σε 2-3 χρόνια. 

Αλλά και για την μετεγκατάσταση 
της ΔΕΘ καταφέρνουμε να αντιδικούμε. 
Προφανώς, έπρεπε να συνεχιστεί η προ-
σπάθεια για τη μεταφορά της δυτικά στην 
περιοχή της Σίνδου. Δυστυχώς, οι οικονο-
μικές συνθήκες  και οι πολιτικές αποφάσεις 
ωρίμασαν το πρότζεκτ ως αναβάθμιση των 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων με τη δημι-

ουργία ενός πάρκου αναψυχής στο κέντρο. 
Είμαστε πλέον στην τελική φάση. Δεν θε-
ωρώ σκόπιμο να αρχίσουμε πάλι να συζη-
τάμε για τη μεταφορά της στα δυτικά. Εκεί, 
όμως, εκτός από το μετρό πρέπει να υλο-
ποιήσουμε δράσεις σημαντικές που θα αυ-
ξήσουν  την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Σχεδόν έτοιμες είναι οι υποδομές για τον 
προαστιακό σιδηρόδρομο, έχουν ωριμάσει 
οι μελέτες  για την ανισοπεδοποίηση των 
σιδηροδρομικών οδικών διαβάσεων και 
απομένει η πολιτική απόφαση για την υλο-
ποίηση τους. Βέβαια, ημιτελή έργα όπως 
είναι η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση 
του λιμανιού με τους άξονες Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη επανεκκινούν. 

Κοντά σε αυτά τοποθετώ και την ανά-
γκη δημιουργίας ενός επιχειρηματικού 
πάρκου στην περιοχή Καλοχωρίου - Πό-
ντου, το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότη-
τα ζωής των δραστηριοποιούμενων στην 
περιοχή, αλλά και των κατοίκων.

Τα στρατόπεδα, ταυτόχρονα, είναι 
ένας αναπτυξιακός πόλος της περιοχής. 
Το στρατόπεδο Παύλου Μελά έχει ήδη 
παραχωρηθεί στον ομώνυμο δήμο, ενώ το 
στρατόπεδο Καρατάσου παραμένει αναξιο-
ποίητο. Στο δεύτερο χάθηκαν δύο ευκαιρί-
ες και σε περίπτωση που υπάρξει τρίτη δεν 
πρέπει να έχει την ίδια κατάληξη. Η πρώ-
τη περίπτωση ήταν η κατασκευή εκεί του 
νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και η δεύτερη η 
δημιουργία του παιδιατρικού νοσοκομείου. 
Η λογική που αποκλείει τους ιδιώτες από 
τέτοιες δράσεις ανήκει στο παρελθόν και 
καταλήγει στην ύπαρξη πολλών αναξιο-
ποίητων δυνατοτήτων.

Έτσι το παραλιακό μας μέτωπο, μο-
ναδικό ίσως στην Ευρώπη, παραμένει 
αναξιοποίητο. Δεν υποτιμώ καθόλου την 
προσπάθεια της Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας να εκπονήσει ένα χωρικό σχέ-
διο. Είναι μια καλή αρχή. Από τον Αξιό έως 

Η Θεσσαλονίκη που οραματίζομαι
Για τη Θεσσαλονίκη, όσο αφορά στις υποδομές, έχουν 
εκπονηθεί κατά καιρούς ορισμένα master-plan, αλλά 
κανένα στην ουσία δεν υλοποιήθηκε. Αποτέλεσαν στην 
πραγματικότητα εκθέσεις ιδεών με πολύ μικρή συμβο-
λή στην ανάπτυξη της πόλης. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ*OPINION
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Δίπλα στα προαναφερθέντα την ίδια με-
γάλη σημασία έχει η ανάπλαση στην περιοχή 
του γηπέδου του ΠΑΟΚ στη Τούμπα, αλλά και 
η υπερυψωμένη περιφερειακή, έργα τα οποία 
έχουν βρει τα δύο τελευταία χρόνια τον βημα-
τισμό τους. 

Μια άλλη μεγάλη για την πόλη υποδομή 
είναι και η δημιουργία του Εβραϊκού Μουσείου 
στη δυτική είσοδο και η ανάπλαση όλης της 
περιοχής.   

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η δη-
μοπράτηση του έργου της επέκτασης του 6ου 
προβλήτα στο λιμάνι που θα το καταστήσει 
πραγματική πύλη για την ΝΑ Ευρώπη. 

Δίπλα σ’αυτά τοποθετώ και τη δημιουρ-
γία μητροπολιτικής στο Σέιχ- Σου και τον πο-
δηλατόδρομο- πεζόδρομο κατά μήκος της 
εξωτερικής περιφερειακής τάφρου, όπως και 
ορισμένα μικρά εκ πρώτης όψεως έργα, ση-
μαντικά όμως  για την καθημερινότητα στην 
πόλη. Τέτοια είναι η δεύτερη οδική σύνδεση 
από το δρόμο προς Έδεσσα της ΒΙ.ΠΕ.Θ και 
η ανακατασκευή του κόμβου προς Θέρμη, η 
ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου Ευό-
σμου και η δημιουργία σχολικών μονάδων 
κυρίως στα δυτικά, η διάνοιξη της οδού Πό-
ντου στην Καλαμαριά, η ανάπλαση με ευρω-
παϊκά κονδύλια ολόκληρων περιοχών κυρίως 
στο κέντρο, η διαπλάτυνση της οδού Λαγκαδά, 
η αναμόρφωση της οδού Μοναστηρίου και η 
κατασκευή του Καλλιτεχνικού Σχολείου στο 
Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης.  

Τα τελευταία δύο χρόνια γίνονται σημα-
ντικά βήματα για τις υποδομές της πόλης. 
Δεν αρκούν. Χρειάζονται περισσότερα και με 
ταχύτερο βηματισμό. Μόνο έτσι σε λίγα χρό-
νια θα ζούμε σε μια όμορφη πόλη με χαμηλό 
επίπεδο ανεργίας και με ευχαριστημένους σε 
σημαντικό βαθμό τους περισσότερους πολί-
τες-κατοίκους. 

* Ο Στράτος Σιμόπουλος είναι Βουλευ-
τής Α’ Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νικός, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσί-
ων Έργων. Περισσότερα άρθρα και απόψεις 
του μπορείτε να διαβάσετε στο site www.
efsimopoulos.gr

OPINION

Αν δούμε σε βάθος το θέμα των 
αρχαιοτήτων στη Βενιζέλου θα 
κατανοήσουμε το «κακό το ριζικό» μας. Το 
έργο παρά τα προβλήματα θα μπορούσε 
να έχει ήδη ολοκληρωθεί αν δεν υπήρχε η 
πολιτική αντιπαράθεση.

ΘΕΣΗ 654
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Φώφης Γεννηματά,και συζητήθηκε στο Κοι-
νοβούλιο η ανάγκη να νομοθετήσουμε ως πο-
λιτεία έγκαιρα, νομικά δεσμευτικούς στόχους, 
για μια οικονομία χωρίς εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Προτείνουμε έναν Κλιματικό 
Νόμο – Πλαίσιο με όρους κλιματικής δικαι-
οσύνης, δημοκρατικής συμμετοχής και με 
βήμα που θα δοθεί στις νέες γενιές για την 
συνδιαμόρφωση των στόχων του, μέσα από 
μια Κλιματική Συνέλευση.Για εμάς ελληνικός 
Κλιματικός Νόμος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Κλιματική ουδετερότητα στην Ελλάδα 
έως το 2050.

• Θεσμοθέτηση ποσοστιαίων στόχων για 
τη μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, 
το 2040 και το 2050.

• Συγκεκριμένους στόχους μείωσης των 
εκπομπών που προκαλούνται από δράσεις της 
κυβέρνησης και του Δημόσιου τομέα.

• Συγκεκριμένο προϋπολογισμό υποστή-
ριξης επίτευξης των στόχων και των σχετικών 
δομών που απαιτούνται.

Ο  Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ  Β ΄  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Τ Ο Υ  Κ Ι Ν Α Λ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Ι Δ Η Σ  Σ Τ Η Ν  K A R F I T S A

Παρά τις συνεχείς εξαγγε-

λίες της Κυβέρνησης για 

δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ, 

η εγκατάλειψη των μο-

νάδων υγείας σε πολλές 

περιοχές της χώρας είναι 

τραγική και εμφανέστατη

Πως σχολιάζετε την διαχείριση της 
πανδημίας έως τώρα από την κυβέρνηση; 

Πολλοί βιάζονται να μιλήσουν για μια 
ολική επιστροφή στην «κανονικότητα» και 
μιλούν για successstories κλπ. Εκτιμώ ότι 
δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού 
και θριαμβολογίας με την πρωτοφανή κα-
τάσταση της πανδημίας που βιώνουμε από 
τον Φλεβάρη του 2020. Ζούμε ακόμα με 
αβεβαιότητες, τόσο στο υγειονομικό σκέ-
λος όσο και στο σκέλος των οικονομικών 
και των κοινωνικών επιπτώσεων. Η επό-
μενη ημέρα της πανδημίας θα φέρει μια 
«άλλη» κανονικότητα που πρέπει να ορ-
γανωθεί διαφορετικά από όλους. Παρά τις 
συνεχείς εξαγγελίες της Κυβέρνησης για 
δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ, η εγκατάλειψη 
των μονάδων υγείας σε πολλές περιοχές 
της χώρας είναι τραγική και εμφανέστατη.
Το δε σχέδιο εμβολιασμών δεν φαίνεται 
να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 
θα πρέπει να υπάρξει μια ευρεία καμπάνια 
έγκυρης και προσεγμένης ενημέρωσης 
σε στοχευμένες περιοχές και ηλικιακές 
ομάδες που έχουν μείνει πίσω. Χρειάζο-
νται επίσης περισσότερο στοχευμένα μέ-
τρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους 
επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την 
πανδημία.

Ποια η άποψη σας για τον τρόπο διανο-
μής των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και όσα ακούγονται για Θεσσαλονίκη 
και βόρεια Ελλάδα;

Το Κίνημα Αλλαγής έχει αναδείξει την 
έλλειψη διαβούλευσης για το Ταμείο Ανά-
καμψης. Η Κυβέρνηση απέφυγε να κάνει 
μια ανοιχτή συζήτηση για τις Περιφέρειες 
και με τους φορείς. Θέλει εν κρυπτώ και 
βιαστικά να «πέσουν λεφτά στην αγορά 
γρήγορα» χωρίς ένα συνεκτικό σχέδιο 
Ισόρροπης Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην Βου-
λή, το Υπουργείο Οικονομικών, κατέθεσε 
αρχικά 67 σελίδες περιγραφικούς στόχους 
και μόνο. Μετά από πίεση μοίρασε ένα συ-
νοπτικό κείμενο 200 σελίδων, αλλά όχι το 
σχέδιο των 4000 σελίδων που απέστειλε 

τελικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Tο Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να απο-

τελέσει τον μοχλό μιας Ισόρροπης Βιώσι-
μης Ανάπτυξης για την χώρα. Ισόρροπη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη σημαίνει ότι τόσο η Αθήνα 
όσο και όλες οι πόλεις της περιφέρειας 
θα ανασχεδιάσουν τα μοντέλα ανάπτυξής 
τους δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες 
ζωής για τους κατοίκους τους, μέσα από 
ευρείας κλίμακας αναπλάσεις. Στη Θεσσα-
λονίκη όμως, είναι δυστυχώς εμφανέστα-
τη η ανυπαρξία τέτοιων μεγάλων σχεδια-
στικών αναπλάσεων, σε αντιδιαστολή με 
την Αττική όπου έχουν «κλειδώσει» για 
το Ταμείο Ανάκαμψης 5 μεγάλες αναπλά-
σεις (Βοτανικός - Λεωφόρος Αλεξάνδρας, 
ΟΑΚΑ, Τατόι, Φαληρικός Όρμος) αλλά και 
μεγάλες επεκτάσεις του μετρό και του 
Προαστιακού Σιδηροδρόμου. Ακόμα και 
το εμβληματικό έργο της ανάπλασης του 
χώρου της ΔΕΘ, προχωρά ως μονοδιάστα-
το ανισοβαρές σχέδιο παλαιού τύπου Real 
Estate για λίγους και όχι για τους πολλούς. 
Με τη σχεδιαζόμενη «ανάπλαση» της ΔΕΘ 
δεν δημιουργείται, αλλά ακυρώνεται το 
Μητροπολιτικό Πάρκο.

Ως χώρα τα βήματα που κάνουμε για 
την «πράσινη» μετάβαση σας ικανοποιούν; 
Τι λέει το Κίνημα Αλλαγής και ο «Κλιμα-
τικός Νόμος» που συνέταξε και έχει θέσει 
προς διαβούλευση στον πολιτικό διάλογο;

Η «πράσινη» ψηφιακή μετάβαση δεν 
είναι απλά ένας κατάλογος από έργα που 
βαφτίζονται «πράσινα» από την Κυβέρνη-
ση. Η προώθηση των ΑΠΕ πρέπει να γίνει 
ορθολογικά με σωστό χωροταξικό σχεδια-
σμό και με οικονομικό μέρισμα και όφελος 
στις τοπικές κοινωνίες που μπορούν και 
πρέπει να γίνουν συμμέτοχοι στο εγχείρη-
μα της ενεργειακής μετάβασης. Το Κίνημα 
Αλλαγής, ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
θέσει στον δημόσιο διάλογο έναν εθνικό 
Κλιματικό Νόμο με σχετική επιστολή της 

Η ανάπλαση της ΔΕΘ προχωρά ως μονοδιάστατο 
σχέδιο παλαιού τύπου Real Estate

Για ανυπαρξία μεγάλων σχεδιαστικών αναπλάσεων από το Τα-
μείο Ανάκαμψης στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο μεταξύ άλλων σε 
συνέντευξη του στην karfitsa ο βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης του 
ΚΊΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης, χαρακτηρίζοντας το έργο ανάπλα-
σης της ΔΕΘ, ως μονοδιάστατο παλαιού τύπου Real Estate για 
λίγους και όχι για τους πολλούς.

ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Πολλά ήταν τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν εάν όλα αυτά τα χρόνια γονείς αθλη-
τριών και αθλητών δεν είχαν αντιληφτεί τα βασανιστήρια που καταγγέλλουν 
οι αθλητές, για ν’ απομακρύνουν τα παιδιά τους και να αναφέρουν 
στα όργανα της Πολιτείας όσα συνέβαιναν. Ωστόσο αποκαλύ-
πτεται πως γονείς που βρήκαν το θάρρος να οδηγήσουν 
υποθέσεις κακοποίησης στα δικαστήρια όχι απλώς 
δεν δικαιώθηκαν, αλλά έφτασαν σε σημείο να… 
πληρώσουν και από πάνω. «Την περίοδο 
εκείνη το θέμα ήταν ακόμη παρθένο, δεν 
είχαν γίνει αποκαλύψεις για τον τρόπο 
προπόνησης των νέων παιδιών στα 
πλαίσια της εθνικής και μάλιστα τότε 
υπό την πίεση των διεθνών διακρί-
σεων, κανείς δεν είχε διάθεση να 
ακούσει την άλλη πλευρά, για τις 
θυσίες και τις κακοποιήσεις, τους 
σοβαρούς τραυματισμούς στις 
οποίες υποβάλλονταν τα νεαρά 
παιδιά από 6 έως 14 χρόνων», 
είπε ο Όθων Παπαδόπουλος, ο 
οποίος χειρίστηκε μία τέτοια υπό-
θεση. 

Αφορά αθλήτρια από τη Θεσ-
σαλονίκη, μόλις 13 χρόνων, η οποία 
τραυματίστηκε σε άσκηση υπό την 
επίβλεψη των ομοσπονδιακών προ-
πονητών. Ύστερα απ’ όσα οι γονείς της 
κατήγγειλαν ότι συνέβησαν, το δικαστή-
ριο απέρριψε την αγωγή της σε βάρος της 
ομοσπονδίας, μεταφέροντας τις ευθύνες στην… 
ανήλικη! «Καταλήγει στην κρίση ότι η πτώση και η 
προκληθείσα από αυτήν σωματική βλάβη της ανήλικης 
ενάγουσας οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) αυ-
τής», αναφέρεται στην απόφαση παγώνοντας τους γονείς και το κορίτσι 
που τραυματίστηκε σε μία καινούργια άσκηση που μάθαινε για τις ανάγκες των αγώνων 
της εθνικής ομάδας.  

«Αυτή (σ.σ. η αθλήτρια) μή επιδεικνύοντας την απαιτούμενη από τις περιστάσεις προ-
σοχή και αυτοσυγκέντρωση και μή τηρώντας τους κανόνες αυτοπροστασίας κατά την 
πτώση, λανθασμένα προέταξε και στηρίχθηκε στα χέρια της, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες, 
όφειλε να πέσει με τον κορμό και τα οπίσθιά της», συνεχίζει στο σκεπτικό του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου μεταφέροντας και άλλο την… απόδοση ευθυνών στην 13χρονη. Το 
δικαστήριο επίσης έκρινε ότι μετά το χειρουργείο και τη φυσιοθεραπεία της ανήλικης, η 
επιδείνωση της κατάστασής της οφείλεται πάλι στην ίδια (;) και όχι στους γυμναστές και 

φυσιοθεραπευτές της ομοσπονδίας.  

 «Κρεμόταν πάνω της» 
 Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια το 2011 για 
την 13χρονη η οποία τελικά σταμάτησε τη γυμναστι-

κή μετά τον τραυματισμό της. Προξενούν εντύ-
πωση όμως όσα περιγράφονται στην αγωγή 

του κοριτσιού τόσο για την προσπάθεια 
αποκατάστασής της, όσο όμως και τη 

μετέπειτα συμπεριφορά του προπονη-
τικού team όταν διαπίστωσαν πως 
δεν μπορεί να επανέρθει και ν’ αγω-
νιστεί.  

«Ο διευθυντής της ορθοπαι-
δικής κλινικής μας συνέστησε να 
μην υποβληθεί, κατά το αρχικό 
στάδιο της αποθεραπείας τουλά-
χιστον, σε φυσιοθεραπείες, διότι 
αυτές ενδέχεται να οδηγούσαν 
σε επιδείνωση και όχι σε βελτίω-

ση της», σημειώνουν οι γονείς. «Ο 
αθλίατρος και ο φυσιοθεραπευτής 

της εθνικής όμως είχαν την άποψη 
ότι το χέρι έπρεπε να πιέζεται για να 

επανέλθει, «να ανοίξει» όπως χαρα-
κτηριστικά έλεγαν, και ήταν σημαντικό να 

ξεκινήσουν αμέσως φυσιοθεραπείες», συ-
μπληρώνεται, τονίζοντας ότι ακολούθησαν τις 

οδηγίες των ειδικών της εθνικής ομάδας. Έτσι «η 
προτεινόμενη φυσιοθεραπεία περιλάμβανε ασκήσεις 

με βαράκια με το τραυματισμένο χέρι, ενώ σε καθημερινή 
βάση, την έβαζαν να κρέμεται στο μονόζυγο, ρίχνοντας το βάρος 

του σώματος της στο τραυματισμένο της χέρι, ενώ από κάποιο σημείο και 
μετά, κατά την συγκεκριμένη άσκηση κρεμόταν ο προπονητής από την μέση της για να 
αυξήσει το βάρος και να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο χέρι», περιγράφονται 
οι μέθοδοι «αποκατάστασης». 

Και όταν η άτυχη αθλήτρια έδειξε πως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, ήρθε η απά-
ντηση. «Εάν δεν αντέχεις τον πόνο θα καταλήξεις λουλουδού και εάν δεν μπορείς δεν θα 
καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου», είχε μεταφέρει η κοπέλα στους γονείς της ότι της έλεγαν 
στο γυμναστήριο όταν διαμαρτυρόταν για τον πόνο στις ασκήσεις, όπως καταγράφεται 
στην αγωγή. Το δικαστήριο αποφάσισε μάλιστα ότι οι γονείς έπρεπε πέραν όλων των άλ-
λων να πληρώσουν και δικαστικά έξοδα ύψους 10.000 ευρώ!

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Δικαστήριο ζήτησε και τα... ρέστα από ανήλικη αθλήτρια 
επειδή τραυματίστηκε !

«Πίσω από τα μετάλλια υπάρχει πόνος και κακοποίηση». Αυτά περιλάμβαναν οι περιγραφές των αθλητριών της ενόργανης που  
αποκάλυψαν όσα υποστηρίζουν ότι υπέστησαν στα χέρια των προπονητών τους, ανοίγοντας έναν μεγάλο κύκλο απόδοσης ευθυνών. 

Περιγράφοντας καταστάσεις σοκαριστικές για όσα γίνονταν μέσα στα γυμναστήρια της χώρας, σε βάρος ανήλικων αθλητριών στις 
ηλικίες 6, 7 μέχρι και 14 χρόνων.  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 
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Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας 
Τσιάρας το μεσημέρι της  Παρα-
σκευής 28 Μαΐου ολοκλήρωσε 

την επίσκεψή του στα δικαστήρια Θεσσα-
λονίκης. Είχε σύσκεψη με τους προϊστα-
μένους των δικαστηρίων της πόλης, ήταν 
στην παρουσίαση του συστήματος της 
ηχογράφησης πρακτικών στην ποινική 
δίκη και επισκέφτηκε το καινούργιο 
ιατρείο των δικαστηρίων που χρηματοδό-
τησε ο δικηγορικός σύλλογος. Επίσημα 
η επίσκεψη ολοκληρώθηκε εκεί. Ωστόσο 
ο υπουργός Δικαιοσύνης συνέχισε τις 
υπηρεσιακές επισκέψεις του και εκτός 
δικαστικού μεγάρου. Ακριβώς δίπλα.  

Το κτιριακό μπορεί να μην ήταν στην 
ατζέντα της επίσκεψης του υπουργού Δικαι-
οσύνης, ωστόσο οι καλά γνωρίζοντες του 
δικαστικού μεγάρου έλεγαν πως αυτό ήταν 
το πρώτο θέμα για το οποίο ενδιαφέρθηκε 
στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις του με παράγο-
ντες της δικαιοσύνης. Ο Κώστας Τσιάρας 
ήταν αυτός που πριν ένα χρόνο έδωσε το 
«πράσινο φως» για την οριστική επίλυση 
του κτιριακού ζητήματος της δικαιοσύνης 
στη Θεσσαλονίκη και τάχθηκε θετικά στη 
λύση της επέκτασης του μεγάρου στο κτίριο 
του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Ωστόσο για να γίνει 
αυτό έθεσε ως προϋπόθεση την επιλογή 
κτιρίου στο οποίο θα μετακινηθούν τόσο 
οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, όσο και οι υγειο-

νομικές υπηρεσίες που λειτουργούν το τε-
λευταίο καιρό. Μάλιστα το ΙΚΑ Πύλης Αξιού 
τελευταία έχει μετατραπεί και σε εμβολια-
στικό κέντρο.  

Η δυστοκία στον εντοπισμό κτιρίου που 
να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις μετα-
στέγασης των συγκεκριμένων υπηρεσιών 
και οι αντιδράσεις των υπηρετούντων εκεί 
που ζητούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
οδήγησε στην εναλλακτική του ιδιώτη. Συ-
γκεκριμένα, προτάθηκε στον υπουργό Δι-
καιοσύνης η ενοικίαση ενός πενταώροφου 
κτιρίου που βρίσκεται ακριβώς πίσω από 
τα δικαστήρια και παλιότερα λειτουργούσε 
ως βιοτεχνία. Το κτίριο είναι κενό και εάν 
ενοικιαστούν όλοι οι όροφοι διασφαλίζεται 
χώρος που υπερβαίνει τα 6.000 τετραγωνι-
κά μέτρα και υπερκαλύπτει τις ανάγκες που 
έχουν σήμερα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης 
(περίπου 3.500 τετραγωνικά). Ο υπουργός 
ενημερώθηκε για τα οικονομικά δεδομένα 
και αρχικά δεν ήταν αρνητικός στην προο-
πτική ενοικίασης του χώρου. 

 
Ο ρόλος Καλαφάτη  
Η ενοικίαση του πενταώροφου θα ση-

μάνει αμέσως εγκατάλειψη της λύσης 
επέκτασης των δικαστηρίων στο κτίριο της 
Πύλης Αξιού, σχολίαζαν παράγοντες της 
δικαιοσύνης. Διευκρίνιζαν πάντως ότι το 
ιδιωτικό κτίριο πληροί περισσότερες προ-
ϋποθέσεις για την εγκατάσταση δικαστικών 

υπηρεσιών, ενώ υπάρχουν χώροι για δημι-
ουργία ακροατηρίων, στην περίπτωση που 
μεταφερθεί εκεί το Ειρηνοδικείο, όπως σχε-
διάζεται.  

Παράλληλα με τη δημιουργία ενός ακό-
μη δικαστικού κτιρίου στη γειτονιά του δι-
καστικού μεγάρου υλοποιείται και το σχέδιο 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου 
Ζέρβα για την ανάπτυξη όλης της περιο-
χής και της ανάδειξής της σε δικαστηριακή 
πλατεία. Κυρίως όμως, με τη λύση αυτή 
απορροφώνται οι κραδασμοί των αντιδρά-
σεων από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και 
των υγειονομικών υπηρεσιών που στεγάζο-
νται στο κτίριο. Νομικοί έλεγαν πως ύστερα 
από μία τέτοια επέκταση ένα κέντρο υγείας 
αστικού τύπου ίσως να ήταν απαραίτητο με 
τέτοια κίνηση στην περιοχή, αν και μέχρι 
τώρα οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν είχαν 
κινητοποιηθεί για έκτακτα περιστατικά στο 
δικαστικό μέγαρο που τελικά αντιμετωπί-
στηκαν από το ΕΚΑΒ.  

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσι-
άρας, στο υπόλοιπο πρόγραμμά του, με 
κλειστά τα φώτα των καμερών, επισκέφτη-
κε το συγκεκριμένο κτίριο. Μάλιστα για την 
επίσκεψη αυτή έσπευσε στην περιοχή και 
ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για 
θέματα Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Κα-
λαφάτης. Πηγές έλεγαν ότι μαζί εξέτασαν το 
εσωτερικό του συγκεκριμένου κτιρίου και 
τη συνολική πρόταση για ενοικίασή του με 
διάφορους τρόπους που εξετάζονται. «Εάν 
δεν δοθεί λύση τώρα στο κτιριακό που εί-
ναι υπουργοί οι Τσιάρας και Καλαφάτης δεν 
πρόκειται να λυθεί ποτέ», έλεγαν στελέχη 
των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. Εκτιμού-
σαν πως είναι η πρώτη φορά που γίνονται 
διαδοχικές κινήσεις με μοναδικό σκοπό την 
δρομολόγηση μίας λύσης. Οι ίδιες πηγές τό-
νιζαν πως ήδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης 
έχουν γίνει οι προκαταρκτικές συζητήσεις 
για το ύψος των κονδυλίων που θα απαιτη-
θούν τόσο για την ενοικίαση του χώρου, όσο 
και για τη διαμόρφωσή του.  

Πάντως μετά την επίσκεψη οι δύο άν-
θρωποι που «τρέχουν» το σχέδιο της επίλυ-
σης του κτιριακού ζητήματος, ο επικεφαλής 
της επιτροπής μεγάρου Χρήστος Νάστας 
και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου 
Στάθης Κουτσοχήνας, έδειχναν ικανοποιη-
μένοι. Έλεγαν πως η λύση είναι πιο κοντά 
όσο ποτέ άλλοτε.  

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ιδιωτική… εναλλακτική 
για την επέκταση των δικαστηρίων

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΑΝ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ  
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Αγίας Σοφίας, ιστορική, 
κοσμοπολίτισσα και εξελισσόμενη 

Αν προσπαθήσεις να σκεφτείς 
ποιο είναι ακριβώς το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, η λεγό-

μενη «καρδιά» της, η απάντηση 
θα ήταν η εξής: οδός Αγίας Σοφίας. 
Ένας δρόμος που ξεκινάει από τις 
αρχές της Άνω Πόλης, διαπερνά, με 
κατηφορική κλίση, μεγάλους δρό-
μους, όπως την Αγίου Δημητρίου, την 
Εγνατία, την Τσιμισκή και καταλήγει 
στην Λεωφόρο Νίκης. 

ΤΡΕΙΣ ΝΑΟΙ 
Στην οδό συναντιούνται τρεις ιστορικοί 

ναοί της πόλης. Λίγο πιο πάνω από 
την Εγνατία η Παναγία Αχειροποίητος. 
Στη διασταύρωση με την Ερμού ο 
Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας. Στη 
διασταύρωση με Μητροπόλεως ο Ιερός 
Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά.

ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΓΛΥΠΤΟ
Μπροστά από τον Ναό της του Θεού 

Σοφίας, στον κυκλικό κόμβο υπάρχει από 
το 1989 το γλυπτό με τίτλο «Πολίτες» 
ή «Πολίτες διαβάζουν εφημερίδα και 
συζητούν» του Μανώλη Τζομπανάκη. 
Τρεις ανθρώπινες φιγούρες διαβάζουν 
μια εφημερίδα και δίπλα τους υπάρχουν 
κάποια μπερδεμένα κάγκελα. 

ΗΡΩΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
Στο κέντρο της πλατείας βρίσκουμε και 

το άγαλμα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ο 
οποίος κατά την διάρκεια της μικρασιατικής 
καταστροφής αρνήθηκε να εγκαταλείψει 
την Σμύρνη. Οι Τούρκοι τον βασάνισαν και 
τον σκότωσαν. Το άγαλμα είχε φτιάξει ο 
Θανάσης Απάρτης και το ανήγειρε το 1960 
ο Σύλλογος Σμυρναίων Θεσσαλονίκης.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ 
Το Μέγαρο Λόγγου ή αλλιώς κόκκινο 

κτίριο. Βρίσκεται επί των οδών Αγίας Σοφίας 
με Ερμού. Ένα από τα πιο γνωστά κτίρια της 
Θεσσαλονίκης με μεγάλη ιστορία, καθώς 
υπάρχει από το 1926. Για αυτό μάλιστα 
έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες που 
περιλαμβάνουν ακόμη και φαντάσματα. 
Εδώ και χρόνια μένει αναξιοποίητο.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ
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Εάν πάρεις έναν παλιό χάρτη της Θεσσαλονίκης και τραβήξεις δυο κάθετες γραμμές θα δεις ότι τέμνονται στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Αυτό 
το μνημείο τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας ναός που είναι συνυφασμένος με την ιστορία της Θεσσαλονίκης του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλοντος και καθημερινά μας διδάσκει κάτι για την πόλη. Ο αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Βογιατζής, προϊστάμενος του Ιερού 

Καθεδρικού και Προσκυνηματικού Ναού Της Του Θεού Σοφίας μιλώντας στην Karfitsa κατέγραψε κάποιες βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να 
γνωρίζουμε για την ιστορία του.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας έχει  περίπου 1500 
χρόνια ιστορία. Χτίστηκε στα μέσα του 7ου αιώνα, 
στα θεμέλια μιας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας, η 
οποία είχε καταστραφεί. Υπάρχουν κάποια σημεία 
στον προαύλιο χώρο που μας υποδεικνύουν την 
ύπαρξη αυτή της εκκλησίας. Μετά την τέταρτη 
σταυροφορία που έγινε στη Θεσσαλονίκη η πόλη 
καταλήφθηκε από τους Φράγκους και η Αγία Σοφία 
έγινε καθεδρικός, όμως καθολικός ναός. Μέχρι που 
το 1224 καταλήφθηκε ξανά από τους Βυζαντινούς και 
έγινε ο Μητροπολιτικός Ναός της Θεσσαλονίκης.

Τα ψηφιδωτά που έχει μέσα ο ναός είναι της 
περιόδου της εικονομαχίας και μετά την λήξη της 
ψηφηδοποιήθηκε η Πλατυτέρα πίσω.

Μετά το 1912 η Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους 
Έλληνες, από τους Τούρκους και μετατρέπεται σε 
ορθόδοξος καθεδρικός ναός. Τότε έγινε μια μεγάλη 
δοξολογία και πραγματοποιήθηκαν ξανά τα εγκαίνια 
του ναού από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο 
Αλεξιάδη. Έκτοτε ο ναός παραμένει ως καθεδρικός.

Μετά τον μεγάλο σεισμό του 1978 που σημειώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη η Αγία Σοφία υπέστη σοβαρές 
ζημιές, οι οποίες για να φτιαχτούν χρειάστηκαν 20 
χρόνια. Μέσα σε αυτές τις εργασίες ανακατασκευής 
του ναού που έγιναν, το έτος 1981 βρέθηκε πίσω από 
το δεξιό αναλόγιο το σκήνωμα του μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης Βασιλείου, ο οποίος είναι ο Άγιος 
Βασίλειος ο ομολογητής της Θεσσαλονίκης, τον οποίο 
εναπόθεσαν σε μια μεγάλη ασημένια λάρνακα και τον 
τοποθέτησαν στο δεξί κλίτος της Αγίας Σοφίας, σε ένα 
παρεκκλήσι.

Υπάρχει μια φημολογία ότι στο βάθος της Αγίας 
Σοφίας, στο δεξί κλίτος, κάτω από την Αγία Τράπεζα της 
Αγίας Άννας, βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Γρηγορίου 
Παλαμά. - Το 1988 ο ναός ανακηρύχθηκε Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNE-
SCO.

Η Αγία Σοφία είναι χτισμένη στον αρχιτεκτονικό 
τύπο της βασιλικής με θολωτό, στα πρότυπα της 
Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Το μόνο κοινό 
βέβαια που υπάρχει μεταξύ τους είναι η μέθοδος 
που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του τρούλου, 
ο οποίος φαίνεται ότι αιωρείται, καθώς οι κίονες 
είναι κρυμμένοι και δεν φαίνονται. Ο τρούλος έχει το 
μοναδικό ψηφιδωτό της Αναλήψεως, που φαίνονται 
οι δώδεκα απόστολοι, ο Χριστός, η Παναγιά και δυο 
άγγελοι.

Μετά την ανακατάληψη της Θεσσαλονίκης 
από τους Βυζαντινούς και ο ναός γινόμενος ξανά 
μητροπολιτικός της ορθοδόξου έρχεται η μαύρη 
ιστορία με τους Τούρκους, το 1430, οι οποίοι 
κατέλαβαν την πόλη. Ο ναός μετατρέπεται σε τζαμί. 
Υπάρχει μια φημολογία, η οποία δεν είναι γραμμένη σε 
κανένα βιβλίο και έχει σωθεί από στόμα σε στόμα, που 
λέει ότι η Αγία Σοφία παραδόθηκε από τον Μωάμεθ 
των Πορθητή ως προσωπικό τζαμί της μητέρας του, 
η οποία ήταν κρυπτοχρηστιανή και για αυτό η Αγία 
Σοφία ήταν ο μοναδικός ναός που μετατράπηκε σε 
τζαμί χωρίς να αλλάξει όνομα. Βέβαια η εσωτερικές 
τοιχογραφίες καταστράφηκαν όλες και μπήκαν 
ζωγραφιές, απομιμήσεις μαρμάρου με μωαμεθανικά 
μοτίβα. Χωρίς να πειράξουν όμως τα ψηφιδωτά και 
κάποιες αγιογραφίες. Δυο εξ αυτών σώζονται μέχρι 
σήμερα και βρίσκονται σε δυο παράθυρα.

10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Αγία Σοφία, ο «ομφαλός» της Θεσσαλονίκης
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Οι υπέροχες μυρωδιές 
που ξυπνούν την Αγίας Σοφίας 

Περνώντας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μια μυρωδιά από φρεσκοψη-
μένο ψωμί και από σφολιάτες σε οδηγούν στη γωνία Αγίας Σοφίας με Εγνα-

τία. Εκεί όπου βρίσκεται ο φούρνος «ΓΑΤΊΔΉΣ FRESH». Με πάνω από 20 
καταστήματα σε Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς η εταιρεία 

έχει καθιερωθεί στις top προτιμήσεις της Βόρειας Ελλάδας.

Από την πρώτη 
στιγμή που έφτασε 
στη Θεσσαλονίκη 

τα αρτοσκευάσματα,  οι 
πίτες, τα σφολιατοειδή, 
τα βουτήματα γλυκά, 
οι τούρτες, τα κέικ του 
απέκτησαν φανατικό 
κοινό, καθώς μια βόλτα 
από τον φούρνο φτιάχνει 
την πρωινή διάθεση με 
τις νοστιμιές του. Όλα τα 
προϊόντα παρασκευάζο-
νται καθημερινά με αγνά 
υλικά, στις  ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις 5.000 τ.μ. 
στις Σέρρες, όπου πα-
ράγουν 12 τόνους ψωμί 
ημερησίως και καθημε-
ρινά βγαίνουν από το 
εργοστάσιό 350 κωδικοί 
προϊόντων. 

Μάλιστα, από το 2012 
η εταιρεία ασχολείται με 
την παρασκευή προϊόντων 
χωρίς γλουτένη, παράγο-
ντας πλέον 53 διαφορετικά 
προϊόντα, με πολύ αυστηρές 
προδιαγραφές και με συνε-
χείς ελέγχους από το τμήμα 
ποιοτικού ελέγχου. Το τμή-
μα παραγωγής Gluten Free 
είναι εξοπλισμένο με σύγ-
χρονα μηχανήματα και πλη-
ροί αυστηρά όλες τις προ-
διαγραφές για την ασφαλή 
παραγωγή των προϊόντων 
χωρίς γλουτένη.
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Έργα που έχουν στόχο να αναδείξουν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ελλάδας και παράλληλα να αποκαταστήσουν ζημιές και φθορές που 
έχει υποστεί στο παρελθόν, αναμένουν έγκριση για ξεκινήσουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Της Του Θεού Σοφίας.

Από τον Νοέμβριο του 2017, που 
ανέλαβε ως ιερατικός προϊστά-
μενος αλλά και προεδρεύοντας 

της διοικούσας επιτροπής του ναού ο 
Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Βογιατζής, 
έχει ξεκινήσει έναν μεγάλο αγώνα 
ώστε η Αγία Σοφία να αναβαθμιστεί. 
Κάτι που θα έχει πολλαπλά οφέλη 
τόσο για τον ναό, όσο και για την 
Θεσσαλονίκη.

Η Εκκλησία και Εφορία Αρχαιοτήτων 
έχουν κάνει μελέτες, όμως φαίνεται πως 
έχουν προκύψει εμπόδια που καθυστε-
ρούν την έγκριση και δρομολόγηση των 
έργων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Αρχιμανδρί-
τη. «Έχουμε δώσει πολλές μελέτες, στις 
οποίες έχουμε κάνει και τροποποιήσεις 
για να μπορέσει το ΚΑΣ να βρει μια για να 
την εγκρίνει. Ακόμη όμως περιμένουμε», 
εξηγεί ο ίδιος και καλεί το ΚΑΣ να δει το 
ναό ως μνημείο.

Εξηγεί μάλιστα ότι η υπουργός πολι-
τισμού Λίνα Μενδώνη έχει δώσει ήδη το 
«πράσινο φως» για την χρηματοδότηση 
των κονδυλίων, όπως επίσης ένα μεγά-
λο μέρος θα το καλύψει η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. «Αν δεν ήταν ο 
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας 
και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης 
Βούλα Πατουλίδου δεν θα είχε γίνει τί-
ποτα». Συνεχίζει τονίζοντας πως «είναι 
παράλογο να έχουμε το ‘’οκ’’ της υπουρ-
γού και να κωλυσιεργούν οι μεταξύ μας 
υπηρεσίες». «Πρέπει να καταλάβουν ότι 
πάμε να κάνουμε ένα καλό που η μόνη 
που θα έχει συμφέρον είναι η πόλη μας», 
υπερτονίζει.

 

Τα έργα που θα γίνουν
Αρχικά ένα από τα βασικά έργα που 

προβλέπεται να γίνουν είναι η εγκατά-

σταση ενός σύγχρονου συστήματος θέρ-
μανσης και ψύξης, κάτι που έως τώρα 
δεν έχει ο ναός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να υπάρχει έντονη υγρασία, η οποία σε 
κάποια σημεία είναι εμφανής. «Θα βοη-
θήσει πολύ στην συντήρηση του κτιρίου» 
αναφέρει. 

Το κατεστραμμένο από τους Τούρ-
κους και στη συνέχεια από τον μεγάλο 
σεισμό του 1978 γυναικωνίτη θα γίνει 
μουσείο. Σύμφωνα με την μελέτη που 
έχει γίνει θα ανοιχτεί ξανά η πύλη που 
είχαν γκρεμίσει οι Τούρκοι, στο νότιο κλί-
τος του ναού. Έτσι θα μπορεί ο κόσμος να 
θαυμάσει την αρχιτεκτονική του ιστορι-

κού μνημείου και διάφορα άλλα αρχαιο-
λογικά εκθέματα που ίσως προστεθούν.

Το τρίτο και εξίσου σημαντικό έργο 
θα είναι η ανακατασκευή του περιβάλ-
λοντα χώρου. Θα δούμε έναν καινούργιο 
φωτισμό περιμετρικά του, στην οροφή 
και εντός του, όπως αντίστοιχα στην 
Ακρόπολη.

«Η Αγία Σοφία είναι το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και αυτά τα έργα είναι 
πολύ σημαντικά για τον ναό και για την 
πόλη» δηλώνει ο Προϊστάμενος του 
ναού, καθώς όπως επισημαίνει είναι 
άσχημο ένα τόσο όμορφο μνημείο – με-
γαθήριο, με μεγάλη πολιτιστική σημασία 

να έχει την παρούσα εικόνα, όπου το 
προαύλιο του γίνεται χώρος παράνομων 
δραστηριοτήτων, ενώ μετατρέπεται συ-
χνά, κάτι που είδαμε κυρίως στην διάρ-
κεια της καραντίνας, σε υπαίθριο μπαρ. 
«Δεν διαφωνώ να έρχεται ο κόσμος, ίσα 
ίσα. Μου αρέσει πολύ να βλέπω παιδιά 
να έρχονται με τους γονείς τους. Αλλά 
δεν μπορώ την έλλειψη παιδείας. Υπάρ-
χουν οι μπαχαλάκηδες που μετατρέπουν 
τον χώρο σε σκουπιδότοπο.  Όσοι έρχο-
νται πρέπει να σεβαστούν τον χώρο, αν 
όχι σαν ναό, σαν μνημείο», καταλήγει.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ «ΚΟΛΛΗΣΕΙ» ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Έργα που θα μετατρέψουν την Αγία Σοφία σε πόλο έλξης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Τον Απρίλιο του 2008 όταν 
ακόμη δεν είχε πεζοδρομηθεί 
το τμήμα της Αγίας Σοφίας 

άνοιξε στην περιοχή το all day cafe 
bar Paparazzi. Δεκατρία χρόνια μετά 
και αφού η πεζοδρόμηση έγινε το 
μαγαζί στέκει ακόμη στο ίδιο σημείο 
καθώς αποτελεί ένα από τα γνωστά 
κεντρικά στέκια της πόλης. 

Το μαγαζί δημιουργήθηκε από δυο 
φίλους και το όνομα «Paparazzi» ήρθε 
με έναν ιδιαίτερο τρόπο. «Ήμασταν σε 
ένα ταξίδι στην Κολωνία της Γερμανίας, 
στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου μένα-
με. Τότε αναρωτηθήκαμε τι όνομα θα 
δώσουμε το καφέ που θα ανοίγαμε. Εί-
δαμε ξαφνικά την ταμπέλα με το όνομα 
του ξενοδοχείου που ήταν «Paparazzi». 
Το θεωρήσαμε σημαδιακό και αποφασί-
σαμε να δώσουμε αυτό το όνομα», λέει 
στην Karfitsa ένας εκ των ιδιοκτητών.

Από τις 07:30 το πρωί έως αργά το 
βράδυ, κάθε μέρα πέρα από καφέδες, 
ποτά και σνακ το cafe bar σερβίρει χα-
μόγελα. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του μαγαζιού που το έχει 
κάνει να είναι αγαπητό και οικείο μέρος 
για κάθε κάτοικο της περιοχής, αλλά και 
όσων βρεθούν από κάθε άκρη της πόλης 
στο κέντρο. Η καλή διάθεση, το όμορφο 
περιβάλλον και η ευγενική εξυπηρέτηση 
κρατούν την φήμη του ψηλά.

Η ύπαρξη του στον πεζόδρομο το 
καθιστά ένα από τα μέρη που αν καθί-
σεις θα δεις όλη την πόλη να περνάει 
από το σημείο, σαν μια αστική… μόνιμη 
πασαρέλα.

pa
pa

raz
ziΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΦΕ 

ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
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H ανερχόμενη γειτονιά 
της Θεσσαλονίκης

Πίσω από το ιστορικό μνημείο του Ίερού Ναού της Παναγιάς Αχειροποιήτου 
βρίσκεται η πιο ανερχόμενη γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Τα κλειστά κατα-
στήματα που έμοιαζαν στοιχειωμένα έχουν πάρει ζωή τα τελευταία χρόνια. 
Νέα μαγαζιά, εναλλακτικά, με σύγχρονες τάσεις και άλλα κρατώντας παρα-
δοσιακή διάθεση δραστηριοποιούνται στην περιοχή ολοένα και περισσότερο.
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Η «Μικρή Φρίντα» 
ήταν το πρώτο μα-
γαζί που τόλμησε 

να κάνει την υπέρβαση και 
κόντρα σε πολλά εμπόδια 
να καθιερωθεί, ακριβώς 
εκεί που βρίσκεται η πίσω 
πλευρά του ναού. Ουσια-
στικά το μαγαζί είναι μια 
Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση Συλλογικής και 
Κοινωνικής Ωφέλειας και 
το «τρέχουν» τα μέλη του. 
Η Χρυσάνθη, μέλος του 
συνεταιρισμού, μιλώντας 
στην Karfitsa εξήγησε 
ότι η επιλογή του μέρους, 
ώστε να δημιουργήσουν 
την «Μικρή Φρίντα», έγινε 
γιατί τους θύμιζε νησί. 
«Πριν έρθουμε η περιοχή 
ήταν εγκαταλελειμμένη και 
τρομακτική για τους περιοί-
κους. 38 καταστήματα ήταν 
κλειστά. Για αυτό μόλις 
ανοίξαμε αρκετοί μας είπαν 
ότι δώσαμε μια ελπίδα φω-
τός», περιγράφει. Η ίδια 
παρατηρεί ότι η περιοχή αλ-
λάζει προς το καλύτερο και 
χαμογελώντας μας τονίζει 
πως χαίρεται που αυτή η 
προσπάθεια που ξεκίνησαν 
έχει αποδώσει θετικούς 
καρπούς για το μέρος.

Την σκυτάλη πήραν και 
άλλες επιχειρήσεις, που έπαι-
ξαν καθοριστικό ρόλο στο 
«μπουστάρισμα» της περιο-
χής. Πιο αναλυτικά, πριν από 
ένα χρόνο στη γειτονιά έφτα-
σε και ο Στέλιος Πορφυρίδης, 
ανοίγοντας το «Ισλί». Αν και 
διατηρούσε το γνωστό ζαχα-
ροπλαστείο στην οδό Αγία Θε-
οδώρας, δίπλα στον πεζόδρο-
μο της Αγίας Σοφίας, η περιοχή 
στην Παναγιά Αχειροποιήτου, 
τον κέρδισε.

Μιλώντας για τους λό-
γους που τον έκαναν να πι-

στέψει στην περιοχή μας λέει 
πως ένας βασικός ήταν ότι 
βρίσκεται δίπλα στον ιστορι-
κό και πανέμορφο ναό. «Το 
γεγονός ότι υπάρχει παιδική 
χαρά δίπλα είναι ένα ακόμη 
κριτήριο, γιατί βολεύει αρκε-
τές οικογένειες που έρχονται 
εδώ. Βέβαια ευελπιστούμε να 
κατασκευαστεί σύντομα και 
το μετρό, κάτι που θα δώσει 
πολλά συν», εξηγεί. Τονίζει 
μεταξύ άλλων πως η περι-
οχή έχει ένα δικό της ζεστό 

και φιλικό κλίμα, που σπάνια 
συναντάς στις μεγάλες πόλεις. 
«Η περιοχή ανεβαίνει και συ-
νεχίζει να πορεύεται προς την 
εξέλιξη. Το τελευταίο διάστη-
μα ανοίγουν νέα μαγαζιά, κάτι 
το οποίο πιστεύω θα συνεχίσει 
να συμβαίνει», αναφέρει και 
τονίζει ότι σε αυτό θα πρέπει 
να βοηθήσει και ο Δήμος, με 
καλύτερες πεζοδρομήσεις και 
περισσότερο πράσινο. «Ό,τι 
φτιαχτεί θα επηρεάσει θετι-
κά πάρα πολλούς κατοίκους 

ακόμη και των γύρω περιο-
χών», επισημαίνει.

Τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο εκεί άνοιξε τις πόρτες 
του και ένα ακόμη κατάστημα 
εστίασης, το πέμπτο της αλυ-
σίδας του Gellissimo Biscoto. 
Οι ιδιοκτήτες Σώτος και Steve 

Τούμπας μαγεύτηκαν από την 
κρυμμένη ομορφιά που υπάρ-
χει στην περιοχή. Για αυτούς 
βέβαια δεν ήταν άγνωστη, 
λίγα μέτρα πιο δίπλα, στην 
οδό Πλάτωνος διατηρούν το 
εργαστήριο τους. Η συχνή 
επαφή τους με την περιοχή 
τους έκανε να δουν τις με-

ΠΑΝΑΓΊΑ ΑΧΕΊΡΟΠΟΊΉΤΟΥ 
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ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ 

γάλες προοπτικές ανάπτυξης 
που έχει. «Το συγκεκριμένο 
σημείο έχει μεγάλη ανάπτυξη. 
Πιστεύουμε ότι θα καθιερω-
θεί ως ένα από τα στέκια των 
Θεσσαλονικέων. Έχει μεγάλο 
ατού γιατί είναι δυο βήματα 
πάνω από την Εγνατία, έτσι 
υπάρχει γρήγορη πρόσβαση. 
Είναι συχνό πέρασμα για αρ-
κετό κόσμο, καθημερινά», 
εξηγούν. Ο πεζόδρομος, τα 
δέντρα, η χαλαρή διάθεση και 
η ησυχία που διέπουν το πέτα-
λο περιμετρικά του ναού είναι 
ένα από τα πλεονεκτήματα 
αυτής της γειτονιάς, σύμφωνα 
με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι 
τονίζουν ότι η περιοχή δεν 
πρέπει να αφεθεί τώρα που 
«ανθίζει».
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Στην οδό Αγία Σοφίας, στον αριθμό 56, εδώ και σχεδόν έναν 
χρόνο έχει ανοίξει το «Ίσλί», ένα ζαχαροπλαστείο – καφέ 
που «μυρίζει» παράδοση. Ο ιδιοκτήτης και ζαχαροπλάστης 
Στέλιος Πορφυρίδης, σε συνέντευξη του στην Karfitsa μας 
εξιστορεί την ιστορία δεκαετιών.
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Υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω 
από το μαγαζί. Σωστά. Η προγιαγιά 
μου Ελισσώ και ο παππούς μου Ιωσήφ 
ήρθαν στη Θεσσαλονίκη από το Προ-
κόπι της Καππαδοκίας, μετά τη Μικρα-
σιάτικη Καταστροφή. Εκεί στις γιορτές, 
Χριστούγεννα και Πάσχα, έφτιαχναν το 
νηστίσιμο γλυκό ισλί σε μεγάλα κομ-
μάτια και το κεντούσαν στο χέρι. Όταν 
έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, εκείνους 
τους δύσκολους καιρούς, έμεναν στην 
Άνω Πόλη και άρχισαν σιγά σιγά να 
φτιάχνουν το ισλί, το οποίο το έβαζαν 
σε δισκάκια και κατέβαιναν κρατώντας 
το στα χέρια για να το πουλήσουν στα 
παλιά ζαχαροπλαστεία της πόλης.

Μετέπειτα οι γονείς μου έκαναν το 
1990 εργαστήριο στο Μελισσοχώρι, 
όπου συνέχισαν την παράδοση κεντώ-
ντας στο χέρι κάθε ισλί, όμως το μίκρυ-
ναν σε μέγεθος για να μπορέσουν να το 
παράγουν σε μεγαλύτερες ποσότητες 
και να το στείλουν σε περιοχές ανά την 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εγώ και ο μεγάλος μου αδερφός εί-
μαστε ζαχαροπλάστες και συνεχίζουμε 
μαζί με τους γονείς μας να φτιάχνουν το 

ΤΟ «ΙΣΛΙ» ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ! Ο Στέλιος Πορφυρίδης  

μεταλαμπαδεύει συνταγές ενός αιώνα σχεδόν  
γαστρονομίας και ζαχαροπλαστικής 
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ισλί, όπως και άλλα γλυκά.
Εσείς πως αποφασίσατε να ακολουθήσετε 

την παράδοση; Προσωπικά από μικρός είχα όνειρο 
να ανοίξω ένα ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Μου αρέσει πολύ η περιοχή και συνάμα 
η επαφή με τον κόσμο. Για αυτό όταν μου δόθηκε η 
ευκαιρία επέλεξα να ανοίξω ένα μαγαζί που συνδυά-
ζει την ζαχαροπλαστική και την δυνατότητα των πε-
λατών να κάθονται στα τραπεζάκια και να πίνουν και 
τον καφέ τους. 

Τι πρέπει να δοκιμάσει κάποιος από το 
«Ισλί»; Η ναυαρχίδα είναι το ισλί, όπως επίσης ένα 
γλυκό ονόματι «Αντιγόνη» ένας κορμός σεράνο βου-
τηγμένος σε κουβερτούρα Νιαγάρα φιλέ αμυγδάλου 
και άχνη. Το προφιτερόλ. Το εκμεκ, που το φτιάχνει η 
μητέρα μου. Τα περισσότερα γλυκά είναι φτιαγμένα 
από εμάς.

Πέρα όμως από τα γλυκά έχουμε καθημερινά και 
κρύα πιάτα. Τα χειροποίητα κεφτεδάκια του μπαμπά, 
ρολό και σαρμαδάκια της μαμάς. 

Πάντως χειροποίητα δεν είναι μόνο το γλυκά 
στο μαγαζί, αλλά και πολλά αντικείμενα στην δι-
ακόσμηση. Το στυλ είναι λίγο άλλης εποχής, καθώς 
μου αρέσουν τα παλιά αντικείμενα. Μου αρέσουν και 
οι κατασκευές και έτσι μαζί με τον πατέρα μου και 
έναν φίλο μου τα έχουμε φτιάξει σχεδόν όλα. Τα τρα-
πέζια τα έχω κάνει αναπαλαίωση και σε άλλα έχουμε 
βάλει κομμένους κορμούς δέντρων. Το φωτιστικό 
είναι από μια συκιά. Στον εσωτερικό χώρο έχουμε 
βάλει και το παλιό σαλόνι της γιαγιάς μου.

Οι νέοι της πόλης επιλέγουν τα παραδοσιακά 
γλυκά; Γενικά αρκετά νέα άτομα επιλέγουν το μαγα-
ζί, ειδικά τις απογευματινές ώρες.

Το ισλί το ζητούν; Το ισλί οι παλιοί το ξέρουν και 
οι νέοι το μαθαίνουν. Πιστεύω κερδίζει έδαφος στις 
νέες γενιές, καθώς είναι και έναν vegan γλυκό οπό-
τε αποκτά το ενδιαφέρον και από άλλες κατηγορίες 
πελατών.

ΤΟ «ΙΣΛΙ» ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
ΙΣΤΟΡΙΑ!
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To μυστικό πίσω από την 
επιτυχία του Gellissimo Biscoto

Ή φιλοσοφία είναι ότι ποντάρουμε στην ποιότητα, στην καλή 
και ευγενική εξυπηρέτηση από κάθε εργαζόμενο μας, δημι-
ουργώντας ένα ωραίο κλίμα μεταξύ μαγαζιού και πελάτη.
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Είναι από 
τα μαγα-
ζιά must 

για κάθε λάτρη 
των φημισμένων 
pancakes. H 
αυθεντική συνταγή 
με βάση την οποία 
παρασκευάζονται, 
οι υπέροχες γεύ-
σεις σε συνδυασμό 
με το ζεστό και 
φιλικό κλίμα, το 
έχουν καταστήσει 
αγαπημένο μέρος 
κάθε στιγμή της 
μέρας. Ο λόγος 
για το Gellissimo 
Biscoto, που από 
το 2016, όπου 
και έφτασε στη 
Θεσσαλονίκη πλέ-
ον μετράει πέντε 
συνολικά καταστή-
ματα σε όλη την 
πόλη. Οι ιδιοκτήτες του 
επιτυχημένου μαγαζιού 
Σώτος και Steve Τούμπας, 
σε συνέντευξη τους στην 
Karfitsa μας εξηγούν πως 
οδηγήθηκαν στο success 
story τους. 

Πότε άνοιξε το πρώτο 
Gellissimo Biscoto; Ξεκινή-
σαμε το 2013, στην Ηγουμε-
νίτσα. Το πρώτο μαγαζί που 
ανοίξαμε είχε μόνο παγωτό 
και frozen yogurt. Το 2016 
ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη με 
το πρώτο κατάστημα να ανοί-
γει στην οδό Πρ.Κορομηλά. 
Τώρα έχουμε φτάσει να δια-
θέτουμε πέντε καταστήματα 
στην πόλη, κέντρο, Καλαμα-
ριά, Εύοσμος, Άνω Τούμπα, 
περιοχή Παναγιάς Αχειροποι-
ήτου.

Πως ήρθε η ιδέα με τα  
pancakes; Καθώς το πρώ-
το μαγαζί είχε μόνο παγωτό 
έπρεπε να βρούμε μια προ-
σθήκη που θα προσέλκυε 

κόσμο. Αρχικά μπήκε η κρέπα, 
μετά οι βάφλες και το αμέσως 
επόμενο βήμα ήταν να μπουν 
και τα pancakes.

Έκτοτε γίνεται ένας πα-
νικός με τα  pancakes του 
μαγαζιού σας. Ναι. Σε αυτό 
το κομμάτι βοήθησαν αρκετά 
τα social media και ειδικά το 
Instagram, για να μπορέσει ο 
κόσμος να μάθει τα pancakes. 
Τα νόστιμα πιάτα μας, γλυ-
κά και αλμυρά, έκαναν τον 
γύρω του διαδικτύου μέσα 
από αναρτήσεις και stories. 
Όλο και περισσότερος κόσμος 
έβλεπε αρχικά τα pancakes 
στην αρχική του σελίδα και 
έπειτα ερχόντουσαν στο κα-

τάστημα, τα δοκίμαζαν και 
έβλεπαν ότι οι γεύσεις αντι-
στοιχούσαν στις λαχταριστές 
εικόνες. 

Ποιο είναι το όραμα και 
η φιλοσοφία σας; Η φιλοσο-
φία είναι ότι ποντάρουμε στην 
ποιότητα, στην καλή και ευγε-
νική εξυπηρέτηση από κάθε 
εργαζόμενο μας, δημιουργώ-
ντας ένα ωραίο κλίμα μεταξύ 
μαγαζιού και πελάτη.

Το όραμα μας είναι να 
μπορέσουμε αυτό που παρά-
γουμε εδώ να ταξιδέψει και 
σε άλλες πόλεις, ώστε ακόμη 
περισσότερος κόσμος να γευ-
τεί τα pancakes μας.

Ποια είναι τα μυστικά 
συστατικά που οδήγησαν 
στο success story σας; Είναι 
ένα τρίπτυχο που ακολουθού-
με: καλή εξυπηρέτηση, ποιό-
τητα και το value for money, 
δηλαδή να μπορεί κάποιος 
αυτό που πληρώνει να αντι-
προσωπεύει την αξία του.

Επόμενα σχέδια; Ενα 
μουσείο σοκολάτας σαν του 
Charlie όπου θα έρχονται όλα 
τα παιδιά του κόσμου και θα 
είναι ευτυχισμένα. Τότε θα 
σταματήσουμε!
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Gellissimo Biscoto, το μαγαζί που έχει 
καθιερωθεί για τα υπέροχα, γευστικά και 
διάσημα pancakes του βρίσκεται πλέον σε 
πέντε σημεία της Θεσσαλονίκης. Κεντρικά, 
ανατολικά και δυτικά της πόλης. Δεν γινόταν 
άλλωστε αλλιώς, καθώς η μεγάλη απήχηση 
που είχε το πρώτο μαγαζί που άνοιξε στην 
πόλη, επί της οδού Πρ. Κορομηλά έχει γίνει 
ο «ναός» για τα pancakes. Οι ανάγκες και η 
ζήτηση έκαναν τους ιδιοκτήτες να ανοίξουν 
και άλλα μαγαζιά, κάνοντας κάθε πλευρά 
της πόλης να παραληρεί με τα λαχταριστά 
πιάτα του.

Η επιτυχία του δεν ήρθε τυχαία. Από το 
πρώτο pancake που έφτιαξε η κουζίνα του 
Gellissimo Biscoto, υπήρχε ένα βασικός 
κανόνας: χρησιμοποιούν φρέσκα μείγματα, 
χωρίς συντηρητικά.

Η απογείωση μετέπειτα γίνεται με τις 
υγρές πραλίνες του που καλύπτουν κάθε 
σημείο των pancakes, οι τραγανοί ξηροί 
καρποί που το συνδυάζουν είτε τα φρέσκα 
φρούτα, ακόμη και το περίφημο παγωτό του.

To Gellissimo Biscoto αν και καθιερώθη-
κε ως το απόλυτο brunch με τις χορταστικές 
ομελέτες του, τα benedict αβγά, το αυθε-
ντικό english breakfast και αρκετές ακόμη 
επιλογές πλέον έχει ένα πλούσιο lunch και 
dinner menu. Το ραντεβού λοιπόν το καλο-
φαγάδων μπορεί να δίνεται κάθε ώρα της 
ημέρας στο κοντινότερο μαγαζί, σε όποια 
πλευρά της πόλης και αν βρίσκονται.

Το lunch και το dinner menu περιλαμ-
βάνουν καρμπονάρα με λιγκουίνι, κοτό-
πουλο σχάρας, risotto tartufoo, linguine 
κοτόπουλο, burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι 
ή φιλέτο κοτόπουλο, ενώ καλύπτει και  τους 
vegetarian με burger λαχανικών. Όλα αυτά 
σε συνδυασμό με καφέ, χυμούς, smoothies, 
milkshakes.
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Στην Αγία Σοφία, τότε που ακόμη 
ήταν δρόμος πριν γίνει πεζόδρομος, η 
εμπορικότητα της οδού ήταν στο πικ 
της. Έσφυζε από μαγαζιά το ένα δίπλα 
στο άλλο. Καταναλωτές που κατέβαιναν 
στο κέντρο είχαν την περιοχή στις πρώ-
τες που θα επισκέπτονταν για τα ψώνια 
τους. Μετά ήρθε η πεζοδρόμηση. Όπως 
ήταν λογικό οι ρυθμοί της άλλαξαν. Για 
πολλούς προς το καλύτερο. «Όσο ήταν 
δρόμος η Αγία Σοφία ήταν ο καλύτερος 
εμπορικός δρόμος της πόλης, ακόμη και 
από την Τσιμισκή», περιγράφει ο πρόε-
δρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, Παντελής Φιλιππίδης, ο οποίος 
διαπιστώνει ωστόσο ότι η περιοχή έχει 
εξελιχθεί.

«Συνεχίζει να αντέχει, αν και η πε-
ζοδρόμηση έριξε την εμπορικότητα της. 
Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα έργα άργη-
σαν να ολοκληρωθούν. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα η καταναλωτική συνήθεια 
του πολίτη που μέσα σε αυτήν είχε και 
το πέρασμα από την οδό να αλλάξει ανα-
γκαστικά, λόγω των έργων, για μεγάλο 
διάστημα», αναφέρει.

Αν και η περιοχή κρατάει καλά ακό-
μη την αίγλη της, πάντα υπάρχουν πε-
ριθώρια βελτίωσης. Η επιχειρηματική 
δραστηριότητα μεγάλων επιχειρήσεων 
και αλυσίδων είναι το «κλειδί» ώστε η 
περιοχή να αναγεννηθεί και τα μάτια του 
καταναλωτή να στραφούν ξανά προς τα 
εκεί, εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΣΘ. «Είναι 
ένας υπέροχος δρόμος η Αγία Σοφία. 
Θα μπορούσε να είναι ένας από τους 
εμπορικότερους της Ελλάδας, όπως εί-
ναι αντίστοιχα ο πεζόδρομος της Ερμού 
στην Αθήνα. Αλλά αυτό θέλει φροντίδα», 
σημειώνει.
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Μπορεί η Αγίας Σοφίας να γίνει 
σαν τον πεζόδρομο της αθηναϊκής Ερμού;
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Με καταγωγή από την Αμοργό, ο Αλέξανδρος, κέρδισε τον κόσμο με τη φωνή του, αλλά και το 
συγκινητικό βιντεοκλίπ του, στη νοηματική γλώσσα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ: 
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΦΟΛΕΣ 

ΚΑΙ ΧΑΝΟΝΤΑΙ...ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΑ
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ΜΕ ΚΑΡΥ 

Το φημισμένο ιταλικό restau-
rant  και ο άνθρωπος που το 

… έσωσε

Γιατί «σφάζονται» 
οι ξανθές παρουσιάστριες 

στα πρωινάδικα; 

Ή Σύνθια Σάπικα σε μια 
διαφορετική συνέντευξη στην 

Αναστασία Καρυπίδου
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Δευτέρα πρωί, στην οδό Ικτίνου. Πόσο όμορφο είναι που 
επιτέλους βλέπουμε ξανά κόσμο, κάθε ηλικίας, να ανταμώ-

νουν για έναν καφέ. Καθισμένοι δίπλα δίπλα. Να χαμογε-
λούν, δίχως οι μάσκες να τους καλύπτουν τα χαμόγελα.

Το σούσι στο «Ολύμπιον» που ανέτρεψε τη βασική αρχή 
μου ότι το καλό ψάρι χαραμίζεται στην ιαπωνική κουζίνα…

Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχουν κάνει 
δεύτερο σπίτι τους τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Πρώτα 

ήρθε ο υπουργός για τα συστήματα της ηχογράφησης, την 
Παρασκευή ακολούθησε και ο υφυπουργός. Γίνεται δουλειά.  

Οι εποχιακές αυλές που «ξεφύτρωσαν» σε αρκετά 
σημεία της Θεσσαλονίκης! Και μόνο που μπορείς σε έναν 

ανοιχτό χώρο να απολαύσεις το καφέ ή το ποτό σου και να 
ξεφεύγει το μυαλό, αποτελεί «βάλσαμο» μετά από τόσους 

μήνες καραντίνας και αμέτρητων περιορισμών. 

Οι Θεσσαλονικείς που  πήραν τον δρόμο για Χαλκιδική 
τα Σαββατοκύριακα επιστρέφοντας γρήγορα στις παλιές 

καλές συνήθειες του καλοκαιριού. 

Το συναίσθημα του πρώτου καφέ μετά το εξάμηνο 
lockdown. Το γυάλινο ποτήρι, η καρέκλα, το τραπεζάκι στη 

μέση και η παρέα μας στην απέναντι άκρη αυτού ήταν ότι 
καλύτερο συνέβη μετά από έξι μήνες εγκλεισμού.

Η άμεση αντίδραση ανθρώπων και από τα δύο φύλλα, 
γνωστών στο ευρύ κοινό και όχι, απέναντι στο βιντεο της 
Αφροδίτης Λατινοπούλου την πιο θετική κίνηση όλης της 

εβδομάδας και με πολύ σημαντικό συμβολισμό. 

Βλέπουμε ότι τηρούνται τα μέτρα όσο γίνεται από την 
εστίαση. Η ευγένεια των εργαζομένων παρά την εποχή της 

πανδημίας όπου τα νεύρα είναι τεντωμένα!

Στην ίδια οδό, η εικόνα από τα παρτέρια. Μια από τις περι-
οχές που σφύζουν από ζωή αλλά όχι από πράσινο, καθώς 
είναι ανύπαρκτο, με μερικά μόνο φυτεμένα φυτά.

Την ανωμαλία των οδηγών που στις … λίμνες της Τσιμισκή 
από τις μπόρες του Ιούνη πατάνε γκάζι αδιαφορώντας για 
τους πεζούς και τα μαγαζιά.

Οι διαμαρτυρόμενοι γιατροί του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Μιλούν για 
αναγκαιότητα της υγειονομικής υπηρεσίας τους και αρνού-
νται να μετακινηθούν, όμως όταν είχαν ανάγκη κάλυψης τα 
δικαστήρια έλεγαν ότι δεν δύνανται. 

Το κυκλοφοριακό! Επέστρεψε και πάλι στη Θεσσαλονίκη! 
Και μάλιστα δυναμικά... σε σημείο που τα αυτοκίνητα είναι 
μποτιλιαρισμένα τις περισσότερες ώρες και στους περισ-
σότερους δρόμους, το χέρι έτοιμο να πατήσει κόρνα και τα 
νεύρα των οδηγών πάνω από το κεφάλι. 

Κάθε ώρα της ημέρας η κίνηση στη Μουδανιών είναι αρκετή 
και η οδήγηση γίνεται μετ’ εμποδίων   εξαιτίας και των 
έργων που γίνονται στο ρεύμα προς Χαλκιδική.   

Η εικόνα των άδειων γηπέδων’. Μια ασυνήθιστη και μίζερη 
κατάσταση για όλους όσους ζουν και αναπνέουν για τον 
αθλητισμό, με τα άδεια καρεκλάκια και την παγωμένη ατμό-
σφαιρα των αγώνων να μη συνηθίζεται με τίποτα.

Το βραβείο αρνητικότητας στην Αφροδίτη Λατινοπούλου με 
την επιμονή της απέναντι σε γυναίκες με ατέλειες που δεν 
διστάζουν να τις προβάλλουν στα social media. 

Σε γνωστό παραλιακό μαγαζί της πόλης, «φάγαμε πόρτα», 
λόγω του ότι δεν είχαμε ενημερώσει για ρεζερβέ! Το άσχημο 
είναι πως οι πολίτες δεν γνωρίζουμε σε ποιό μαγαζί πρέπει 
να πάρουμε για ρεζερβέ ή όχι! 

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας



Καθημερινά ψάχνω ατελείωτες ώρες για πάρκινγκ ώστε να πάω στην 
εργασία μου τη στιγμή που η Δημοτική αστυνομία μου έχει βεβαιώσει 
πάρα πολλές κλίσεις. Ακόμη και να θέλω να πληρώσω όπως έχω κάνει 
επανειλημμένα στο Thesis μπορείς να μισθώσεις θέση το πολύ για 4 
ώρες. Και τα ερωτήματα προς τον δήμαρχο είναι τα εξής : Πρέπει όταν 
πληρώνω για πάρκινγκ να αφήνω ανά 4 ώρες την εργασία μου για να 
ανανεώσω; Γιατί οι θέσεις κατοίκων που είναι άδειες όπως φαίνεται και 
στις φωτογραφίες δεν δίνονται μέχρι μια ορισμένη ώρα στους εργαζόμε-
νους με την έκδοση ανάλογης κάρτας; Κυριάκος Π.

Ένας πολύπαθος δρόμος εξακολουθεί να είναι η οδός 
Δωδεκανήσου με  τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα να εξακο-
λουθούν να παρατάσσονται παράλληλα στα πεζοδρόμια 
έστω και για λίγα λεπτά  παρά τις όποιες προσπάθειες των 
αρμοδίων αρχών να κρατήσουν το δρόμο ανοιχτό για τη 
διέλευση των αστικών λεωφορείων και την καλύτερη 
διεξαγωγή της  κίνησης. Τα αυτοκίνητα κάνουν ουρά 
ακόμη και  στη μέση του δρόμου με τους οδηγούς να μην 
κρατούν ούτε τα προσχήματα και να καταλαμβάνουν την 
λωρίδα κίνησης των αστικών λεωφορείων.
Ιωάννα Δ. 

Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε είδα από μακριά 
το «Αγόρι που Σφυρίζει», στη Ναβαρίνου, να αναβλύζει 
νερό. Πλησίασα το συντριβάνι για να το δω – και να το 
πιστέψω – από ακόμη πιο κοντά, πως επιτέλους είχε την 
εικόνα που του αξίζει. Πως σταμάτησε να πέφτει θύμα 
βανδαλισμών. Όντως ούτε βαμμένο ήταν με σπρέι, ούτε 
τσιγάρο στο στόμα, ούτε κάποιο καπελάκι του είχαν φο-
ρέσει. Η εικόνα του όμως ήταν τραγική! Το ίδιο το άγαλμα 
ήταν βρώμικο, το νερό στο συντριβάνι επίσης. Το πράσινο 
τριγύρω του σε άθλια κατάσταση. Πέριξ του σιντριβανιού 
υπάρχει ένα μίνι εργοτάξιο. Πολύ άσχημη εικόνα για το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, τόσο για τους κατοίκους όσο 
και για του επισκέπτες της πόλης.
Κωνσταντίνα Π.

Αυτά τα κλαδιά ποιος θα τα μαζέψει; Βρίσκονται πεταμένα 
επί της οδού Πολυτεχνείου μπροστά από το πολυώροφο 
πάρκινγκ εμποδίζοντας την κυκλοφορία των πεζών. Δεν 
φτάνει που το πεζοδρόμιο είναι στενό, είναι και τα κλαδιά 
που αναγκάζουν τους πολίτες να περπατούν στον δρόμο! 
Γιάννης Θ. 

Οι κάδοι απορριμάτων στο πεζό-
δρομο της Αγίας Σοφίας χρειάζονται 

άμεσο καθαρισμό ή ακόμη και 
αντικατάσταση, καθώς τείνουν να 

σκουριάσουν. Άλλωστε η καθαριό-
τητα είναι η μισή αρχοντιά, δήμαρχε.

Κατερίνα Φ.

Στείλτε τη φωτογραφία και το σχόλιό σας σε οποιονδήποτε δήμο 
του Νομού Θεσσαλονίκης κι αν βρίσκεστε στο Viber 6948 495809
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Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉΣ 
ΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΉΓΟΥ ΔΟΥΜΠΊΩΤΉ

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉΣ 
ΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ 

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉΣ 
ΠΛΑΤΕΊΑ ΝΑΥΑΡΊΝΟΥ 

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉΣ 
ΟΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ 

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉΣ 
ΟΔΟΣ ΑΓΊΑΣ ΣΟΦΊΑΣ 
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Προσωπική αντιπαράθεση

Μετρά τους ... δικούς του

Στα δικαστήρια 
Ζαριανόπουλος - Κουριανίδης

Φαίνεται πάντως, ότι αυτή η κόντρα Τσαβλή – 
Ζέρβα έχει πάρει προσωπικές διαστάσεις. Ο πρώην 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης δεν μπορεί ακόμηνα χωνέψει πως ο άλλοτε 
στενός συνεργάτης και φίλος του, όχι μόνο τον«ά-
δειασε» αλλά στάθηκε η αιτία να διαγραφεί από 
μέλος της ΝΔ και ως εκ τούτου να ναυαγήσουν οι 
πολιτικές φιλοδοξίες του. Γιατί ήταν κάτο παραπά-
νω από βέβαιο ότι θα έθετε σοβαρή υψποφηιότη-
τα να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις 
επόμενες εκλογές της Α ’ Θεσσαλονίκης.

Ετσι, μπορεί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης να 
επέδειξε αξιοθαύμαστη ευελιξία στην διαμόρφω-
ση ευνοϊκών συνθηκών για την λειτουργία της 
εύθραστης λόγω απλής αναλογικής πλειοψηφίας 
της διοικησής του, ωστόσο, δε μέτρησε ίσως τις 
αντιδράσεις απο στελέχη της δικής του παράτα-
ξης. 

Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους ο 
Σωτήρης Ζαριανόπουλος και ο Γιάννης Κουριανί-
δης, μετά την αγωγή που κατέθεσε ο δεύτερος σε 
βάρος του επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” 
για δηλώσεις του στις οποίες τον συσχέτισε με την 
Χρυσή Αυγή. Ο κ.Ζαριανόπουλος παρέλαβε από 
την αστυνομία την κλήση για μήνυση και η αντι-
παράθεση τους έφτασε και στην διαδικτυακή αί-
θουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

karfitsomata
Ή αντιπολίτευση του Δ. Θεσσαλονίκης  

Το ...βρήκε από τους «δικούς» του

Μια δωρεά και η απευθείας ανάθεση 

Τι απαντούν οι αντιδήμαρχοι 

Η αλλαγή του εκλογικού νόμου σε ό,τι αφορά στις 
αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές φαίνεται ότι 
λύνει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας στους δήμους. 
Οχι μόνο για τους προφανείς λόγους ευρείας πλειοψηφί-
ας που στη συντριπτική πλειονότητα των δημάρχων δεν 
διέθεταν μετά τις εκλογές του 2019 αλλά κυρίως για τη 
συνοχή των ίδιων των παρατάξεών τους. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση του κε-
ντρικού δήμου Θεσσαλονίκης. Με τη διάλυση της πλει-
οψηφείσας παράταξης του Νίκου Ταχιάου ουσιαστικά με 
την προσχώρηση στην παράταξη Ζέρβα, είτε ανεξαρ-
τητοποίηση μελών της, θα έλεγε κανείς ότι η διοίκηση 
συναντούσε αναιμική αντιπολίτευση από τις υπόλοιπες 
παρατάξεις. Μετά την ιστορία που ξέσπασε με τον – εκτός 
προγράμματος – εμβολιασμό του πρώην προέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου Δρόσου Τσαβλή και της πρώην 
αντιδημάρχου Παιδείας Δήμητρας Ακριτίδου η αντιπολί-
τευση και η κριτική που ασκείται από τους αποπεμφθέ-
ντες κατ’ ουσίας είναι και η μοναδική. 

Η «καταγγελία» αντικρούστηκε από τους αντιδημάρ-
χους Νίκο Ζεϊμπέκη και Μάκη Κυριζίδη. Ο πρώτος είπε ότι 
«στους διαγωνισμούς για τη συντήρηση των απορριμ-
ματοφόρων δεν είναι μόνο ο κ.Καούσης αλλά και άλλες 
τρεις εταιρείες και προσέθεσε πως οι προμηθευτές είναι 
ίδιοι εδώ και χρόνια στον δήμο Θεσσαλονίκης και δεν 
επιλέχθηκαν από τη διοίκηση Ζέρβα». Ο κ. Κυριζίδης που 
είναι και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής μέσω ανα-
κοίνωσης ξεκαθάρισε ότι «η διοίκηση έκρινε πως ο δεύ-
τερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας θα ήταν σκόπιμο να 
αποκτήσει κατάλληλο όχημα για την εξυπηρέτηση συ-
γκεκριμένων αναγκών (μετακίνηση και συνοδεία επίση-
μων προσκεκλημένων, μετάβαση σε άλλες περιοχές της 
χώρας) καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο στο στόλο του». 

Τελευταίο επεισόδιο στο δημοτικό συμβούλιο ήταν 
η αποκάλυψη του Δρόσου Τσαβλή περί της δωρεάς μιας 
λιμουζίνας μάρκας Passat 2.000 κυβικών, αξίας 38.000 
ευρώ, από “κάποιον καλό φίλο του δήμου Θεσσαλονί-
κης, τον κ. Καούση πουόπως είπε «νομίζω ότι παίρνει με 
απευθείας ανάθεση πολλών χιλιάδων ευρώ τη συντή-
ρηση των απορριμματοφόρων”. Ο κ. Τσαβλής πρόσθεσε 
πως η λιμουζίνα λέγεται ότι προορίζεται για χρήση από 
τον ίδιο τον δήμαρχο και αναρωτήθηκε εάν ο κ. Ζέρβας 
έχει ανάγκη ένα τέτοιο αυτοκίνητο αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς. Παρότρυνε, δε, τον δήμαρχο να ζητήσει 
από τον επιχειρηματία “αν θέλει να κάνει ένα δώρο στον 
δήμο Θεσσαλονίκης, αυτό να είναι ένα ή δύο μικρά λεω-
φορεία για να πηγαίνουν τα παιδάκια των κατοίκων της 
Β’ κοινότητας σε άλλους παιδικούς σταθμούς της πόλης, 
αφού η διοίκηση αποφάσισε να κλείσει τον 5ο παιδικό 
σταθμό της Ξηροκρήνης”.
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Ο Ζέρβας κινείται με ηλεκτρικό 
όχημα

Το ειδικό σχέδιο για τη Νέα Τούμπα

Πάντως, διευκρίνισε πως το συγκεκριμένο 
αυτοκίνητο δεν προορίζεται για την κάλυψη των 
μετακινήσεων του δημάρχου, όπως κατήγγειλε ο 
κ.Τσαβλής, καθώς ο Κωνσταντίνος Ζέρβας κινείται 
με ηλεκτροκίνητο όχημα που του παραχωρήθηκε 
αμέσως μετά τις εκλογές κατά χρήση ως χορηγία 
εταιρείας αυτοκινήτων . 

Το ειδικό χωρικό σχέδιο για το νέο γήπεδο της 
Τούμπας θα έρθει προς συζήτηση σε επόμενο δη-
μοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης. Σε 
αυτό το πλαίσιο, αναφορικά με το μεγάλο πρό-
τζεκτ για τη νέα Τούμπα, ήταν και η συνάντηση 
του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα αλλά και του 
αντιδημάρχου Αθλητισμού Αλέξανδρου Μπαρ-
μπουνάκη με τον πρόεδρο Θανάση Κατσαρή και 
τον Γενικό Γραμματέα του Α.Σ. ΠΑΟΚ Θανάση Κα-
πετανάκη.

Συνάντηση Ζέρβα με τον σπουδαίο 
Γιώργο Χατζηνάσιο

Ή αντίδραση της Άννας 

Συνάντηση Γεωργαντά με τον Λιβανό

Συζήτηση για την ανάπτυξη του ΟΛΘ

Και παραγωγός 
ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Μπαράζ συναντήσεων Καράογλου 
με Υπουργούς

Τις πολύτιμες συμβουλές του σπουδαίου συνθέτη 
Γιώργου Χατζηνάσιου είχε την ευκαιρία να ακούσει στη 
συνάντηση που είχε μαζί του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Στο επίκεντρο της συζήτησης των 
δύο ανδρών βρέθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, θέματα 
πολιτισμού ενώ ο κ.Χατζηνάσιος έδειξε το ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον του για το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Με την ιδιότητα της εργατολόγου η βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Αννα Ευθυμίου έχει τοποθετηθεί 
κατ’επανάληψη στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης γεγονός που ερμηνεύτηκε ως αντίδραση. Γι 
αυτό το λόγο η βουλευτής Θεσσαλονίκης έσπευσε να 
απαντήσει ότι «οι απόψεις μου επι του εργασιακού νο-
μοσχεδίου στηρίζονται στην επιστημονική μου κατάρτιση 
και στην επαγγελματική μου εμπειρία και έγιναν με μονα-
δικό σκοπό να συμβάλουν στη βελτίωση του. Προφανώς, 
δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο παρερμηνείας από 
οποιοδήποτε πολιτικό χώρο».

Διαδοχικές συναντήσεις με υπουργούς είχε ο Θεό-
δωρος Καράογλου, στις οποίες συζήτησε προτάσεις και 
λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοι-
νωνίες στην Περιφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. Ο βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης συναντή-
θηκε με  τους Υπουργούς  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. 
Κώστα Σκρέκα, ό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη,  Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό,  και με 
τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. 
Ορέστη Καβαλάκη. Όλους τους ενημέρωσε αναλυτικά για  
τα θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολι-
τών της Β΄ Θεσσαλονίκης. 

Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Σπήλιο Λιβανό συναντήθηκε ο Υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Οι δυο άνδρες συ-
ζήτησαν για θέματα αρμοδιότητας των δυο υπουργείων, 
και κυρίως για τις επικείμενες απλουστεύσεις και ψηφι-
οποιήσεις των διοικητικών διαδικασιών, που αφορούν 
τους αγρότες. 

Με τον Πρόεδρο του Ο.Λ.Θ. κ. Αθανάσιο Λιάγκο συνα-
ντήθηκε ο Δημήτρης Κούβελας. Ο κυβερνητικός βουλευ-
τής συζήτησε με τον κ. Λιάγκο για την ανοδική πορεία και 
την προοπτική του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπως και 
για τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης των υποδομών στο 
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης τα οποία αποτελούν προτεραιό-
τητα για την κυβέρνηση. 

Το ότι ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπου-
λος, αγαπάει πολύ να ασχολείται με τη γη στον ελεύθερο 
του χρόνο και έχει έναν δικό του κήπο όπου βγάζει του 
...κόσμου τα φρούτα και τα λαχανικά το ξέραμε. Αυτό που 
δεν γνωρίζαμε είναι ότι παράγει και το δικό του τσίπουρο. 
Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η ετικέτα στα μπουκάλια 
όπου το τοποθετεί. Τσίπουρο “Το δημαρχιακόν”. Απόσταγ-
μα πείρας, Απόλαυση ζωής...

karfitsomata
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Πίσω από ένα ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε από την Χαλ-
κιδική και έφτασε στη Θεσσαλονίκη κρύβεται ένα success 
story, από εκείνα που απολαμβάνεις να μαθαίνεις. Γιατί 
εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να συνειδητο-
ποιούμε ότι χωρίς ρίσκο και αγάπη δεν γράφονται ιστορίες.
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Ήταν το 2008 όταν ο Αλέξης Πετα-
λίδης πήγε να φάει για πολλοστή φορά 
στο αγαπημένο του ιταλικό εστιατόριο, 
το «Da Leonardo»,  του οικογενειακού 
του φίλου Leonardo Frascaria. Εκείνη 
την ημέρα ο Ιταλός σεφ του ανακοί-
νωσε ότι μετά από αρκετά χρόνια λει-
τουργίας του μαγαζιού αποφάσισε να το 
κλείσει. Χρειάστηκαν λίγα λεπτά για τον 
Αλέξη για να πάρει την μεγάλη απόφα-
ση που θα του άλλαζε τη ζωή και θα τον 
έβαζε σε έναν νέο επαγγελματικό χώρο, 
που όπως όλα δείχνουν έως τώρα του 
πηγαίνουν πρίμα. «Δεν μπορούσα να 
φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς καλό 
ιταλικό φαγητό τα καλοκαίρια και κά-
πως έτσι η ιταλική κουζίνα με επέλε-
ξε. Πήρα λοιπόν την σκυτάλη, αρχικά  
λειτουργώντας μόνο τα καλοκαίρια το 
κατάστημα της Χαλκιδικής και από το 
2014 και έπειτα  και στην Πυλαία Θεσ-
σαλονίκης», λέει στην Karfitsa.

Έχοντας δίπλα του ως «δάσκαλο» 
τον Ιταλό σεφ ο Αλέξης κράτησε τις 
αυθεντικές γεύσεις στα πιάτα του εστι-
ατορίου. Επισκέπτεται κάθε χρόνο την 
Ιταλία, δοκιμάζει παραδοσιακές γεύσεις 
και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, όπου 
μαζί με τους συνεργάτες του τεστάρουν 
και συγκρίνουν τις γεύσεις και τα υλικά, 
με στόχο να φτιάχνουν ιταλικό και όχι 
«ιταλικό αλά ελληνικά».

Για τον ίδιο άλλωστε το να «εκπρο-
σωπεί» μια ξένη κουζίνα στον χώρο της 

ΤΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 
ΤΟ «ΕΣΩΣΕ» Αν πέφτει μακριά η Ίταλία  

για αυθεντικές συνταγές pasta  
τότε το «Da Leonardo» είναι η ιδανική λύση
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ελληνικής εστίασης είναι μεν κάτι δύσκολο, αλλά την 
ίδια ώρα και εύκολο, δημιουργικό. «Η επόμενη μέρα 
αποτελεί πάντα πρόκληση για να κρατάς τον πήχη 
ψηλά και να ανταποκρίνεσαι σε αυτό που επέλεξες να 
κάνεις», υπογραμμίζει.

Μακαρονάδες οι Θεσσαλονικείς
Η ιταλική κουζίνα είναι αγαπητή και οικεία στις 

γεύσεις των Ελλήνων και δη των Θεσσαλονικιών. 
«Αγαπάμε πολύ την πάστα  στη Θεσσαλονίκη, είναι 
η αλήθεια, και την φιλοσοφία της ιταλικής κουζίνας 
καθώς το ζεστό , καλό, ιταλικό φαγητό είναι πολύ 
κοντά στις δικές μας γεύσεις», περιγράφει ο Αλέξης 
Πεταλίδης.

Η άφιξη του «Da Leonardo» από τη Χαλκιδική 
στη Θεσσαλονίκη από την πρώτη στιγμή είχε φέρει 
χαμόγελα στους λάτρεις της pasta. Έκτοτε είναι ση-
μείο αναφοράς για αυθεντική κουζίνα από την Ιταλία 
και θα δοκιμάσεις ιδιαίτερες γεύσεις που σπάνια βρί-
σκεις σε αντίστοιχα μενού όπως τα  γεμιστά χειροποί-
ητα ravioli με γέμιση αστακού σε σάλτσα μανιταριού 
porcini και λάδι τρούφας και το ravioli gigante με 
γέμιση βουβαλίσιας μοτσαρέλας, ημίλιαστη ντομάτα 
με πέστο βασιλικού και bocconcini βουβαλίσιας μο-
τσαρέλας.  

Must try:
Μια δροσερή σαλάτα funghi με φρέσκα μανιτά-

ρια  και πλέγμα παρμεζάνας, ένα ζεστό ορεκτικό από 
ρολάκια μελιτζάνας γεμιστά με προσούτο crudo κα-
πνιστή scamorza και βασιλικό, μια πάστα από χειρο-
ποίητο linguine ντομάτας με κοτόπουλο, σπανάκι και 
λιαστή ντομάτα και η πιο χορταστική κλασσική  ιταλι-
κή  pizza με προσούτο crudo, ροκα, φλοίδες  παρμε-
ζάνας και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Τέλος ένα 
δροσερό σορμπέ λεμονιού για κλείσιμο.

ΤΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 
ΤΟ «ΕΣΩΣΕ»
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Χάνονται …διαμαντάκια στο τραγούδι

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΉΝ ΑΜΟΡΓΟ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΕΡΔΊΖΕΊ ΤΟ ΚΟΊΝΟ ΜΕ ΤΉ ΦΩΝΉ ΤΟΥ 

Το ντεμπούτο του στη δισκογραφία, μόλις έκανε, ο Αλέξανδρος Γαβαλάς, προκαλώντας συγκίνηση με το πρώτο του τραγούδι, που κυκλοφόρησε 
από τη «G Music», ένα αυθεντικό ζειμπέκικο, σε στίχους Γιάννη Μαλλιά και μουσική Ιορδάνη Παύλου, που καταδικάζει το «Εμπόριο» του τραγου-
διού, της μουσικής και του μπουζουκιού. Με καταγωγή από την Αμοργό, ο Αλέξανδρος, κέρδισε τον κόσμο με τη φωνή του, αλλά και το συγκινητι-

κό βιντεοκλίπ του, στη νοηματική γλώσσα. 

Η πρώτη σου δισκογραφική 
συνεργασία, είναι γεγονός, και 
ανήκεις επίσημα στη G Music. 
Πώς «γεννήθηκε» όλο αυτό; 
Όλα ξεκίνησαν, από ένα παρείστικο 
βράδυ, μαζί με καλούς φίλους, όπου 
εκεί ήταν και η Αθηναϊς, που όταν με 
άκουσε, θέλησε να με φέρει σε επα-
φή, με τον κύριο Βασίλη Κρικέτο… 
Έτσι, πήγα στα γραφεία της G Music,  
μιλήσαμε για αρκετές ώρες, και 
αφού γνωριστήκαμε, κατάλαβα με 
τι ανθρώπους έχω να κάνω, που με 
κέρδισαν από την πρώτη στιγμή, και 
δεν γινόταν να μην τους εμπιστευτώ. 

Πώς ένιωσες στο πρώτο 
άκουσμά, του πρώτου σου τρα-
γουδιού, με τίτλο «Εμπόριο»;  
Με μια λέξη, τιμή!!! Από την πρώτη 
στιγμή, κατάλαβα ότι πρόκειται για 
ένα μεγάλο τραγούδι και η εμπιστο-
σύνη της  «G Music», μου αναζωπύ-
ρωσε το πάθος, για αυτό που κάνω, 
αλλά και την όρεξη για ό,τι επακο-

λουθήσει.
Σε δυσκόλεψε, να μάθεις τη 

νοηματική γλώσσα, για τις ανά-
γκες του βιντεοκλίπ; Δεν ήταν 
πολύ εύκολο αλλά άξιζε 100% η 
προσπάθεια να «ακουστεί» διαφο-
ρετικά η φωνή μου. Ευχαριστώ για 
την τεράστια βοήθεια, τη μεγάλη 
«φωνή» που μου έδωσε ο κύριος 
Χρήστος Δαγρές, που «τραγουδάει» 
μαζί μου, στο «Εμπόριο».  

Τι περιμένουμε μουσικά από 
τον Αλέξανδρο; Έναν άνθρωπο 
που έχει πολλά να πει και βρήκε επι-
τέλους τη φωνή του.   

Τα μουσικά σου ακούσμα-
τα, από τι αποτελούνται; Από  
«System of a down»,  μέχρι Καζα-
ντζίδη  και από Ψαραντώνη ,μέχρι 
house. Αν δεν δοκιμάσεις διαφορε-
τικούς ήχους, πως θα βρεις τον δικό 
σου;

Γεννημένος ερμηνευτής; 

Γεννημένος καλλιτέχνης, θα έλεγα 
εγώ!!! Από μικρός ζωγράφιζα, έγρα-
φα στιχάκια και μαντινάδες. Πιο με-
γάλος, άρχισα να ντύνω τα στιχάκια 
με μουσική,  έπαιρνα τους δρόμους 
ή τα βουνά, με μια κάμερα στο χέρι, 
σκάλιζα, τα ξυλαράκια μου. Η ανά-
γκη να εκφραστείς ,σε ωθεί να ψά-
ξεις, για φωνή.

 Ποια είναι τα μότο της ζωής 
σου; Όταν κάνουμε κάτι, το κάνουμε 
καλά. Του παππού μου, τα λόγια, που 
δεν τα ξεχνώ.

 Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι 
φόβοι σου; Να μένω, στάσιμος. Πά-
ντα, θέλω να μαθαίνω, κάτι καινού-
ριο και να γίνομαι καλύτερος.

Που θέλεις να φτάσεις; Θέλω 
να γράψω, δικούς μου μουσικούς 
χάρτες, διαφορετικούς. Δεν νιώθω 
την ανάγκη, να ακολουθήσω, τα 
χνάρια κάποιου.  

Πότε είπες τελευταία φορά 
τη λέξη ευχαριστώ και γιατί; 

Σε έναν υπέροχο άνθρωπο, επειδή 
υπάρχει στη ζωή μου. Γενικά, να 
εκτιμάτε τέτοιους ανθρώπους και να 
τους το δείχνετε. Μην τα παίρνουμε, 
όλα δεδομένα.

 Ποιο είναι το πακέτο επιτυχί-
ας, κατά τη γνώμη σου; Ταλέντο 
και αγάπη, για ό,τι κάνεις αρχικά. Στη 
συνέχεια, ο «δρόμος που με διάλε-
ξε», μια καλή ομάδα, που να εμπι-
στεύεσαι και να πιστεύει σε εσένα. 
Τέλος, λίγη τύχη, ποτέ δεν έβλαψε. 

Τελικά το τραγούδι και ο 
χώρος του πενταγράμμου, έχει 
καταντήσει «Εμπόριο» και για-
τί; Άμα βγαίνουν μπροστά φόλες 
και χάνονται διαμαντάκια, εγώ αυτό 
καταλαβαίνω, τότε ναι, έχει καταντή-
σει, εμπόριο. Ίσως φταίνε τα social 
media, ίσως το κοινό που πλέον 
δεν ξέρει πως είναι να πηγαίνεις σε 
δισκοπωλείο και να ανταλλάσσεις 
απόψεις με άλλους. Πάντως, η ουσία 
είναι, ότι σιγά σιγά χάνεται.
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The Media

ΛΟΥΠΙΝΟ μεζεδοπωλείο-μπαρ

FLASHBACK

▶ Προς μεγάλη μας ευχαρίστηση βλέπουμε ότι τον τελευταίο 
χρόνο, κυρίως, αναβιώνει στην TV  η ελληνική μυθοπλασία.  Αξιό-
λογες σειρές με ενδιαφέροντα σενάρια και ταλαντούχους ηθοποι-
ούς τράβηξαν την προσοχή του κοινού. Με δύο  παραμέτρους να 
παίζουν σημαντικό ρόλο:  Με τα θέατρα κλειστά, ασχολήθηκαν με 
την τηλεόραση ηθοποιοί άλλου επιπέδου, που σε άλλη περίπτωση 
δεν θα το έκαναν. Και με τον κόσμο κλεισμένο σπίτι να βρίσκει 
διέξοδο στην τηλεόραση.  Κι όπως προέκυψε από μια συζήτηση σε 
καλλιτεχνική συντροφιά που βρέθηκα προχθές με την Πέμη Ζούνη 
και τον Αναστάση Ροϊλό, αυτό θεωρείται σημαντικό κι ελπιδοφόρο 
για όλο τον καλλιτεχνικό χώρο.

▶ Στον αντίποδα της καλλιτεχνικής αναβάθμισης πολλών κανα-
λιών είναι εκείνα που επιμένουν σε τηλε-σκουπίδια  με reality και 
talent shows που υποτιμούν όχι μόνο την νοημοσύνη μας, αλλά 
ακόμη και αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη!  Κι ωστόσο υπάρχουν θι-
ασώτες αυτών των αμφιλεγόμενων  παραγωγών που ηρωοποιούν 
τους συμμετέχοντες και τους υποδέχονται με φιέστες και πανη-
γύρια.  Ενώ υπάρχουν αληθινοί ήρωες … παιδιά που διακρίνονται 
στο εξωτερικό για επιστημονικά ή αθλητικά επιτεύγματα που 
τιμούν τη χώρα μας και δεν προβάλλονται επαρκώς ούτε καν από 
ενημερωτικές εκπομπές.

▶ Σφάζονται οι ξανθιές των πρωινάδικων (Σκορδά – Καινούριου) 
με αφορμή έναν γάμο που δεν έγινε ποτέ -αυτόν της Δανάης 
Μιχαλάκη.  Και ξεκίνησε ο πόλεμος της τρέσας!  Ωστόσο αυτό 
λίγο μας ενδιαφέρει μπροστά στην ελαφρότητα της Φαίης και 
του επιτελείου της που και αδιάβαστοι πιάστηκαν αλλά και πολύ 
αφελείς.  Αφού παρερμήνευσαν την ατάκα της Φιλαρέτης Κομνη-
νού-μέλλουσα πεθερά της Δανάης- από το σήριαλ Άγγελική’ ότι 
παντρεύεται ο γιός της (εννοώντας τον τηλεοπτικό γιό της  στο 
σήριαλ)  και υπέθεσαν ότι συμβαίνει στην πραγματική ζωή και με 
το μυαλό τους έβγαλαν είδηση.  Η απίστευτη ελαφρότητα των 
πρωινάδικων!

▶ Κι εν τω μεταξύ κλείνει η τηλεοπτική σεζόν και αρχίζει η «με-
ταγραφολογία» για το ποια ξανθιά θα μετακινηθεί σε ποιο κανάλι.  
Ή ακόμη και ποια ή ποιες θα εξαφανιστούν από το τηλεοπτικό 
τοπίο την επόμενη χρονιά.  Μετρώντας τηλεθεάσεις, δυναμικές και 
προοπτικές και με δεδομένη της επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη, 
οι «αναλυτές» διασταυρώνουν τα προγνωστικά τους  και αρχίζουν 
να μας λένε άλλα την μια και άλλα την άλλη. Κι εμάς… Αχού, και 
δεν μας νοιάζει!!!

▶ «Σημαία» έχει κάνει μια στοιχηματική εταιρία στην διαφη-
μιστική της καμπάνια την απουσία της Ελλάδας από το φετινό 
(περσινό που γίνεται φέτος) EURO.  Με αποτέλεσμα κάθε φορά 
που βλέπουμε κάποιο σποτ της να προβληματιζόμαστε έντονα για 
το τι και ποιοι έφταιξαν για την κατάντια της άλλοτε «επίσημης 
αγαπημένης» όλων των ποδοσφαιρόφιλων.  Τροφή για σκέψη και 
για την ΕΠΟ και τον ρόλο που έπαιξε όλα αυτά τα χρόνια για την 
διαμόρφωση της χειρότερης εθνικής όλων των εποχών.  Υπάρχει 
περιθώριο να επανορθώσει και να μας δώσει την ευκαιρία να ξα-
ναδούμε την Ελλάδα στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια τα επόμενα 
χρόνια.  Πάντως ακόμη κι έτσι το EURO 2020 δεν παύει να είναι μια 
σημαντική διοργάνωση με έντονο τηλεοπτικό ενδιαφέρον για τους 
απανταχού λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Στο κεντρικότερο σημείο 
της πόλης στην καρδιά της 

Θεσσαλονίκης σας υποδεχό-
μαστε στο Λούπινο. Σε έναν 

αφοπλιστικά οικείο και ζεστό 
χώρο με απέριττη αισθητική 

και συγκροτημένη πολυτέλεια.
Σας περιμένουμε στο Λούπινο 

για ένα ταξίδι στον κόσμο 
των γεύσεων συνδυάζοντας 
μοναδικά ψαρικά και κρεα-

τικά ψημένα ανάλογα με την 
επιθυμία του επισκέπτη , με 

μια εκλεκτή λίστα κρασιών και 
ένα bar υψηλών αποδόσεων 

σε προσιτές πάντα τιμές.
 Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα 

του χώρου και η διακριτική 
εξυπηρέτηση είναι οι σταθερές 

μας αξίες, πάντα με συνεχή 
ανανέωση και καλή διάθεση.

 Το άκρως φιλικό και εξυπηρε-
τικό προσωπικό μας είναι στην 
διάθεση σας να σας υποδεχτεί 
και να σας εξυπηρετήσει στον 

χώρο μας.
 

Λούπινο,
Μεζεδοπωλείο - Μπαρ
 Κατούνη 4 , Λαδάδικα, 

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 535707

Πίσω στον χρόνο και 
στα τέλη της δεκαετίας 

του ’80.Εποχές του 
θρυλικού ΑΒΑΝΤΑΖ 

στην Αγίου Δημητρίου 
και με Δέσποινα Βανδή 
στο ξεκίνημά της,τότε 

που άνοιγε το πρό-
γραμμα μαζί με την 

Ελένη Πέτα.Τότε που 
διακαώς επιθυμούσε να 
ηχογραφήσει τα jingles 

της εκπομπής ΄Γρανί-
τα από Βινύλιο’ στον 

FM101.Έτσι για την 
ιστορία και για να μην 
ξεχνιόμαστε!Μαζί της 
ο γνωστός μαέστρος 

Γιάννης Γκιούρας.
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Από το 2001 μέχρι σήμερα ,η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τουλάχιστον 
55 φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ) λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στα σωφρονιστι-
κά καταστήματα και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και που οδη-
γούν σε έλλειψη σεβασμού και σε  ταπεινωτική μεταχείριση. Αντιπροσω-
πευτικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση Peers κατά Ελλάδας η οποία 
εκδικάστηκε στο ΕΔΔΑ.

Άλλες καταδίκες αφορούν τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, τις 
δυσμενείς συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη επίπλων και θέρμανσης, τις 
εστίες μολύνσεως (υπόθεση Μπούρος κ.α. κατά Ελλάδας), αλλά και 
την αδυναμία παροχής της κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης στους κρατούμενους, την οποία πρέπει να εξασφαλίσουν (υπόθεση 
Τσόκας κατά Ελλάδας, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο και έλαβε την 
πρώτη θεραπευτική αγωγή μετά τη μετάσταση της ασθένειάς του, με 
αποτέλεσμα το θάνατο του). Αδιάφορη κρίνεται από το ΕΔΔΑ η έλλειψη 
οικονομικών πόρων, καθώς δε δικαιολογεί συνθήκες που παραβιάζουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 4 ευρωπαϊκών σωφρονιστικών κανό-
νων).

Άλλοι προσφεύγοντες κρατούμενοι που έχουν δικαιωθεί ήταν ενδει-
κτικά οι Λιάρτης, Μαρτζακλής, Λαυρεντιάδης, Καρτέλης, Πατρίκης κλπ 
κατά της Ελλάδος.

Οι κρατούμενοι πρέπει  να διατηρούνται σε καλή φυσική και ψυχι-
κή υγεία καθώς και να τους δίνεται  η δυνατότητα να εργάζονται και να 
μορφώνονται. Η μεταχείρισή τους πρέπει  να συνηγορεί στην αλλαγή και 
στην κοινωνική επανένταξη τους, και να τους ωθεί στο να διάγουν έναν 
απαλλαγμένο από το έγκλημα βίο (αρ10 του Διεθνούς Συμφώνου περί 
Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων). Αυτός άλλωστε είναι και ο σκο-
πός του σωφρονισμού. Η ποινή δεν έχει μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα για 
την πράξη που έκαναν αλλά αποσκοπεί παράλληλα και στο σωφρονισμό 
των κρατουμένων.

Πάντως, κρατούμενοι που διαβιούν σε τέτοιες συνθήκες μπορούν να 
αναφέρονται γραπτώς και σε εύλογο χρόνο στο Συμβούλιο της Φυλακής. 
Μετά από 15 ημέρες από την  κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης 
ή 30 ημέρες από την υποβολή της αναφοράς (σε περίπτωση που δεν έχει 
εκδοθεί απόφαση) μπορούν να προσφύγουν  στο δικαστήριο εκτέλεσης 
ποινών, το οποίο εάν δεχθεί την προσφυγή, αίρει τα αποτελέσματα που 
απορρέουν από την παράνομη ενέργεια(άρθρο 6 Ν2776/1999). Δυστυ-
χώ όμως παρ’ όλες τις καταδίκες που έχει υποστεί, η Ελλάδα παραμένει 
από τις τελευταίες χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφο-
ρά τις συνθήκες διαβίωσης εντός των φυλακών, αναφορικά τόσο με τις 
συνθήκες υγιεινής και του υπερπληθυσμού των κρατουμένων αλλά και 
σε ότι αφορά τις διαδικασίες και τις προσπάθειες επανένταξης τους στην 
κοινωνία. Αυτή η κατάσταση, πέραν από όσα προαναφέρθηκαν έχει ως 
αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων μετά την αποφυλάκιση 
του να επιστρέφει ξανά στις φυλακές και μάλιστα πολλές φορές δυστυ-
χώς για τη διάπραξη σοβαρότερων αδικημάτων.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

ΑΝ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΛΑ ΜΕ ΤΑ «ΦΙΛΤΡΑ» ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ 
της αξιοπρέπειας και της καλοπροαίρετης διάθεσης, τότε 
σίγουρα δεν βλέπεις τα σκυθρωπά πρόσωπα χιλιάδων 
συμπολιτών μας, που αντιμετωπίζουν καθημερινά θέματα 
επιβίωσης εξ αιτίας της ανελέητης φορολογίας, της ανερ-
γίας και των υπερ-χρεωμένων νοικοκυριών. Μπήκα προ-
χθές, στα …ενδότερα μιας αστικής πολυκατοικίας για να 
αναζητήσω το ρολόϊ της ΔΕΗ για κάποιο κλειστό διαμέρι-
σμα και εκεί με περίμενε η πραγματικότητα που συμβαίνει 
πίσω από κάθε πόρτα μεροκαματιάρη. Τα μισά ρολόγια 
της ΔΕΗ έλλειπαν γιατί οι ιδιοκτήτες τους προφανώς δεν 
άντεξαν να πληρώνουν τις υπέρογκες χρεώσεις του ηλε-
κτρικού και έτσι η ΔΕΔΗΕ τους έκοψε το ρεύμα παίρνοντας 
και το ρολόϊ μετρητή! Φαντάζεστε πως ζουν όλες αυτές 
οι χιλιάδες οικογένειες που έφτασαν σε αυτό το σημείο; 
Χωρίς ηλεκτρικό, με γκαζάκια για ένα πιάτο φαγητό και με 
κεριά για λίγο φως μεσ’ στο σκοτάδι. Καλά ας πούμε για 
τον χειμώνα που πέρασε – πόσο «καλά» χωρίς θέρμανση, 
μόνον αυτοί ξέρουν -  τώρα το καλοκαίρι, πως θα ζήσουν 
αυτοί οι άνθρωποι;.. 
Αν τα βλέπεις όλα με μάτια της δικής σου βόλεψης, τότε 
δεν αντιλαμβάνεσαι ότι σε λίγο έρχεται αρμαγεδών σε 
εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με τον Νόμο που πρό-
σφατα υποχρεώθηκε η παρούσα κυβέρνηση να υπερ-ψη-
φίσει στη Βουλή για το νέο πτωχευτικό δίκαιο, που θα ξε-
σπιτώσει σε πρώτη φάση όλους εκείνους που έκαναν το 
όνειρο της απόκτησης μιας δικής τους στέγης και που σή-
μερα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Μα, πώς να 
τα αποπληρώσουν όλοι αυτοί, που υπολόγιζαν τα έσοδά 
τους από τις εργασίες τους και που τώρα μειώθηκαν στο 
μισό ή «χάθηκαν» εξ αιτίας της κρίσης και των εκατοντά-
δων χιλιάδων «λουκέτων» των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
Γέμισαν οι πόλεις με χιλιάδες μηχανάκια που κάνουν ντε-
λίβερι ή δουλειές του ποδαριού για λίγα μόλις ευρώ, γιατί 
οι άνθρωποι έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Όλα τα παραπάνω είναι μόνον δύο εξόφθαλμες περιπτώ-
σεις της συνεχιζόμενης λεηλασίας των ελλήνων. Τι να 
πρωτοπούμε άλλωστε. Για την αδίστακτη φοροεπιδρομή 
στα ακίνητα με τον απαράδεκτο ΕΝΦΙΑ που ρημάζει τις 
περιουσίες των ελλήνων; Για την κλοπή και τις αντισυ-
νταγματικές μεγάλες περικοπές των συντάξεων; Ή για 
τις 240 και 420 δόσεις για χρέη στις εφορίες, που θέλουν 
να «παγιδεύσουν» ξανά τους πολίτες με προσημείωση 
της περιουσίας τους και βεβαίως με την επιβολή των …
νόμιμων τόκων σε κάθε περίπτωση. Όλα συμβαίνουν σε 
βάρος του πολίτη και δυστυχώς στο δράμα αυτό του λαού, 
είναι απούσα και η αντιπολίτευση, η οποία άλλωστε έβαλε 
και την υπογραφή της σε όλα αυτά τα επαχθή μνημόνια… 
Αλλά εκ του πονηρού και χωρίς τη θέληση του ελληνικού 
λαού.  

Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των κρατουμένων

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α  Α Λ Ε Ξ Α Κ Η * 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Προσωπική «κόκκινη» γραμμή στη δημοσιο-
γραφία... Nα μην στριμώξω κάποιον σε συνέντευξη 
επειδή τον γνωρίζω προσωπικά. (Συνήθως παραπο-
νιούνται ότι μαζί τους είμαι πιο σκληρή).

 Απρόοπτα στη διάρκεια live; Θα ξεχωρίσω το 
πρώτο και το τελευταίο. Προσθέστε άπειρα ενδιάμε-
σα. Το 1990 έσπασε μία πολυθρόνα στο σκηνικό της 
εκπομπής και «βούλιαξε» μέσα η Αλίκη Τέλλογλου. 
Το 2021, μέσω skype, αντιδήμαρχος φαινόταν σαν 
να πέφτει από την καρέκλα επειδή κουνιόταν η κά-
μερα του υπολογιστή. (Το control room γελούσε και 
εγώ έπρεπε να μείνω σοβαρή). 

Ποια επαγγελματική στιγμή ξεχωρίζεις; Όλως 
παραδόξως ξεχωρίζω δύο. Την περίοδο της ανεργίας 
που χρειάστηκε να επανεφεύρω τον επαγγελματικό 
μου εαυτό και να ξεκινήσω αμισθί εκπομπές. Και την 
περίοδο 2019-2020 με την εκπομπή «Συν» που θε-
ωρώ πως ήταν ό,τι πιο δημιουργικό έχω κάνει ποτέ. 
Συν ότι είχαμε φτιάξει την τέλεια ομάδα. 

Υπάρχουν φιλίες στο χώρο; Την κολλητή μου, 
Ευγενία Γήτα, την γνώρισα στην ΕΡΤ3… Είναι μεγάλη 
ευτυχία να την έχω κοντά μου τις ώρες της δουλειάς.

 Λες ...ναι στις προκλήσεις; Εάν η ερώτηση είναι 
αυστηρά ...επαγγελματική θα απαντήσω «ναι» χωρίς 
δεύτερη σκέψη. 

Στα υπόλοιπα θα απαντήσω «όχι». Ζυγίζω υπερ-
βολικά πολύ τις αποφάσεις μου. Οι μόνες εξωεπαγ-
γελματικές προκλήσεις που αψηφώ είναι οι αθλητι-
κές.

 Πόσοι ξέρουν ότι φοίτησες και σε σχολή θε-
άτρου; Έκανα θέατρο μόλις γέννησα το γιο μου, σε 
ηλικία 23 ετών. Ήταν μία περίοδος πολύ γλυκιά και 
δημιουργική, όπου έμαθα πολλά πράγματα για τον 
εαυτό μου και τα όρια μου.

 Σημείο της πόλης που αγαπάς… Προ πανδη-
μίας αγαπημένο μου σημείο ήταν το λιμάνι. Μετά 
κορονοϊού και μετά τις... βόλτες που κάναμε οικο-
γενειακώς δυσκολεύομαι να διαλέξω. Άνω πόλη, 
στρατόπεδο Παύλου Μελά, Καλαμαριά, Ευαγγελί-
στρια, Τριανδρία παντού έχει ομορφιά αν την ψάξεις. 
Προτείνω στους Θεσσαλονικείς να περπατήσουν την 
πόλη και να επισκεφτούν ακόμα και τα κοιμητήρια, 
τα ινδικά, τα συμμαχικά και τα Καθολικά. Εκεί κοιμά-

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. 

Η Σύνθια Σάπικα είναι δημοσιογράφος. Έχει κάνει «πέρασμα» από αρκετά ΜΜΕ και σίγουρα τα τελευταία χρόνια την πετύχατε είτε να παρουσιάζει δελτίο ειδήσεων, 
είτε εκπομπή στην ΕΡΤ3. Αν την αναζητήσετε εκτός τηλεόρασης, θα την βρείτε να περπατάει (πολύ) σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης και φυσικά να προσφέρει όπου 

της ζητηθεί εθελοντικά… 

Σύνθια Σάπικα 
Δεν κάνω πίσω σε τίποτα 

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 

ται η ιστορία της.
Θεσσαλονικιά και στο ντύσιμο; Θεσσαλονικιά σε 

όλα. Δεν κάνω πίσω σε τίποτα. 
Αντέχεις χωρίς κινητό τηλέφωνο; ΟΧΙ.
Πώς είναι να είσαι νέα μαμά με τόσο μεγάλα 

παιδιά; Κάνω τέλεια παρέα με το γιο μου και προ-

σπαθώ να αποτρέπω την κόρη μου από το να με ντα-
ντεύει. Για να σοβαρευτούμε, τώρα είναι τέλειο που 
είμαστε σχετικά κοντά σε ηλικία αλλά τα παιδιά μου 
στερήθηκαν μία ώριμη, πιο στιβαρή μαμά. Αντιθέτως 
δεν έχασα ευκαιρία να χοροπηδώ και να μαθαίνω 
καινούρια πράγματα μαζί τους.
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Ή αγωνιστική σεζόν τελείωσε, η προετοιμασία όμως των τεχνικών τιμ για τη νέα χρονιά βρίσκεται σε 
πυρετώδεις διαδικασίες. Ή «K» επικοινώνησε με τον γυμναστή και στενό συνεργάτη του Άκη Μάντζιου 
στον Άρη, Νίκο Αμανατίδη, ο οποίος μέσω της μακράς πείρας του στο χώρο της εκγύμνασης ομάδων της 
Super League, εξήγησε τον τρόπο, τη μεθοδικότητα και τον ρόλο που παίζει σε μία ομάδα η καλοκαιρινή 
προετοιμασία. Στα όσα ενδιαφέροντα μας είπε ο Καβαλιώτης γυμναστής συγκαταλέγεται και η άποψή 
του για τα φετινά νούμερα και τις εντάσεις που είχε η ομάδα του στο πρωτάθλημα, κάτι που φάνηκε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σεζόν. 

- Ποιο είναι το πλάνο για μία πε-
τυχημένη προετοιμασία;  «Το πλάνο 
μιας προετοιμασίας ξεκινάει τυπικά και 
ουσιαστικά από την ημέρα που τελειώ-
νει το πρωτάθλημα μέχρι και το φινά-
λε της επόμενης σεζόν. Ακόμα και οι 
ημέρες ξεκούρασης των παικτών μέσα 
στο καλοκαίρι γίνεται στοχευμένα. 
Παράλληλα, παρατηρούμε ολοένα τα 
τελευταία χρόνια να έχουν διεισδύσει 
στο ποδόσφαιρο οι νέες τεχνολογί-
ες. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πολύ 
και έχει εξελιχθεί. Αυτό φαίνεται από 
τα πολυμελή τιμ που απαρτίζουν μια 
ομάδα, όπως για παράδειγμα τους δια-

τροφολόγους, τους εργοφυσιολογους, 
τους αναλυτές οι οποίοι εξειδικεύο-
νται στον τομέα ευθύνης τους και όλοι 
μαζί σε συνεργασία με τον προπονητή 
οριοθετούν το πλάνο που ακολουθεί-
ται στην προετοιμασία για να φέρουν 
την ομάδα στην ιδανική κατάσταση. 
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι 
μεγάλες ομάδες χτίζουν πολύ πάνω 
σε αυτά και επενδύουν χρήματα στο 
να βελτιώσουν όλες τις συνθήκες για 
έναν ποδοσφαιριστή». 

- Ποια είναι η στόχευση ενός 
γυμναστή κατά την περίοδο της 
θερινής προετοιμασίας; «Η πρώ-

τη προσέγγιση είναι να δούμε βάσει 
μετρήσεων την κατάσταση των πο-
δοσφαιριστών για να ξεκινήσουμε να 
προετοιμάζουμε την φυσική τους κα-
τάσταση με βάση το που υστερούν ή 
τα κομμάτια που χρήζουν βελτίωσης. 
Αυτό σε πολλές περιπτώσεις γίνεται 
παράλληλα με την τακτική προετοι-
μασία. Στόχος είναι η εκάστοτε ομάδα 
να είναι έτοιμη για το πρώτο επίσημο 
παιχνίδι. Αν υπάρχουν ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις για παράδειγμα να πα-
ρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη 
σε εκείνο το σημείο, αν όχι να είναι σε 
καλό επίπεδο στην έναρξη του πρωτα-

«Αυτό είναι το τρίπτυχο 
μιας πετυχημένης προετοιμασίας»!

Συνέντευξη στον 
Θωμά Μίχο

SP
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Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΝΙΚΟΣ 

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΞΗΓΕΙ 
ΣΤΗΝ KARFITSA ΤΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΠΛΑΝΟ ΜΙΑΣ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
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θλήματος».
- Κομμάτι τραυματισμών. Ποια η πρόληψη και πως 

μπορούν να αποφευχθούν οι - κυρίως - μυϊκοί τραυμα-
τισμοί μέσα σε μία αγωνιστική σεζόν;  «Είναι ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι για μία ομάδα. Η πρόληψη είναι το Α και 
το Ω. Η συνεργασία του τεχνικού τιμ με όσα μέλη αριθμεί 
αυτό, με το ιατρικό τιμ είναι σημαντική. Αν υπάρχει καλή 
συνεννόηση μεταξύ αυτών και με σύμμαχο τις νέες τεχνο-
λογίες που υπάρχουν σε κάθε ομάδα τότε πολλές φορές 
μπορούμε και προλαμβάνουμε τραυματισμούς. Οποιαδή-
ποτε κόπωση ή επιβάρυνση υπάρξει σε κάποιον ποδοσφαι-
ριστή, είναι προτιμότερο να θυσιάσουμε δύο προπονήσεις, 
από το να πιέσουμε τον παίκτη και να τον χάσουμε για το 
υπόλοιπο της σεζόν. Το πιο σημαντικό είναι να έχει διαθέσι-
μους όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες στην καλοκαι-
ρινή προετοιμασία γιατί έτσι η ομάδα θα έρθει σε καλύτερη 
κατάσταση και θα μπορούμε να πάμε σε πρόληψη ή αντιμε-
τώπιση τραυματισμών, αφού θα γνωρίζουμε πολύ καλύτε-

κατά τη διάρκεια των αγώνων».
- Κατά γενική ομολογία ο Άρης φέτος ήταν από τις 

τοπ ομάδες του πρωταθλήματος σε εντάσεις και τρεξί-
ματα. Ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος γι’ αυτό ποια η εξήγησή 
σας; «Είναι κάτι πολύπλευρο, δεν είναι κάτι απλό και δεν 
έχει μία πτυχή ή είναι αποτέλεσμα ενός ατόμου. Σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η συνεργασία και η προπονητική προσέγγιση 
του προπονητή. Αλλάξαμε πράγματα στην προπόνηση, εί-
χαμε πολύ καλή συνεργασία όλοι μεταξύ μας και αυτό έπαι-
ξε πρωτεύοντα ρόλο. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι ήταν 
πως δεν είχαμε πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς. Το 
πιο σημαντικό όλων όμως ήταν πως οι ποδοσφαιριστές του 
Άρη ήταν εξαιρετικοί δέκτες. Για μένα ήταν η πιο εύκολη 
χρονιά της επαγγελματικής μου πορείας κι αυτό το αναφέ-
ρω και το στηρίζω εξ’ ολοκλήρου στην δεκτικότητα και την 
προθυμία που είχαν όλοι οι παίκτες σε όλη αυτή τη δύσκο-
λη, μεγάλη και ιδιαίτερη από κάθε άποψη σεζόν».

ρη την εικόνα του σε ένα εύρος αρκετών προπονήσεων».
- Πόσο πιο εύκολη έχει γίνει η ζωή των γυμναστών 

μέσα από τα νέα τεχνολογικά μέσα που έχετε στην 
κατοχή σας; «Πολύ πιο εύκολη χωρίς καμία αμφιβολία. 
Υπάρχουν πλέον τα gps που σου δίνουν όλα τα δεδομένα 
που χρειάζεσαι για να έχεις πλήρη εικόνα για τον καθένα 
ποδοσφαιριστή ξεχωριστά. Μπορείς να γνωρίζεις με ακρί-
βεια αν είσαι μέσα στους στόχους που έχεις οριοθετήσει και 
το κυριότερο αποφεύγεις σε μεγάλο βαθμό λάθη και ανεπι-
θύμητες καταστάσεις».

- Με βάση την εμπειρία σου τι ρόλο παίζει μια καλο-
καιρινή προετοιμασία σε έναν σύλλογο; «Η προετοιμα-
σία είναι ένα κομμάτι της ποδοσφαιρικής σεζόν. Είναι ση-
μαντική, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει 
την επιτυχία. Ουσιαστικά είναι η βάση για μία χρονιά. Όλα 
κυλούν σαν αλυσίδα. Εκεί κάνεις το ξεκίνημα και «χτίζεις» 
όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που θέλεις να βάλεις στην ομά-
δα για να έχεις την εικόνα και τα επιθυμητά αποτελέσματα 
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«Αχαριστία»

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

Λένε ότι όποιος βοηθά θα πρέπει να το 
ξεχνά κι όποιος λαμβάνει θα πρέπει να το 
θυμάται. Η βοήθεια, η παροχή και η διευ-
κόλυνση είναι ρήματα που συνδυάζονται 
με ευγνωμοσύνη. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η βοήθεια είναι μια πράξη που μας κάνει 
να νιώθουμε καλά από μόνη της. Αλλά δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η λήψη ευχαριστιών 
για την προσπάθεια, την προσοχή ή το χρό-
νο που παρέχεται είναι πολύ παρηγορητική. 
Χωρίς να λαμβάνει τίποτα σε αντάλλαγμα 
εκείνος που δίνει, υπάρχει περίπτωση να 
εξουθενωθεί ψυχικά.

Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι δεν συμ-
μερίζονται αυτήν την οπτική. Αυτοί είναι 
άνθρωποι που θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν ως αχάριστοι, επειδή δεν αναγνω-
ρίζουν ούτε εκτιμούν τι κάνουν άλλοι για 
αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν εκτι-
μούν τη βοήθεια που έλαβαν, αλλά αναζη-
τούν κατ’ εξακολούθηση εύνοια. Μέχρι που 
το ζητούμενο γίνεται κανόνας και υποχρέω-
ση. Και την ημέρα που αποφασίζουμε να δια-
κόψουμε, όταν νιώσουμε την υποψία ότι μας 
χρησιμοποιούν / χειραγωγούν, ισχυρίζονται 
ότι δεν έχουμε ενσυναίσθηση, κάνοντάς μας 
να νιώθουμε ένοχοι επειδή δεν τους βοηθή-
σαμε ξανά. 

Όλοι έχουμε στιγμές αχαριστίας, είτε τις 
βιώνουμε ως παραλήπτες είτε ως αποστο-
λείς. Είναι στην ανθρώπινη φύση μας. Τι 
κρύβεται πραγματικά πίσω από τη συμπερι-
φορά;

Χαρακτηριστικά των αχάριστων ατόμου
1.Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι.
Ανεξάρτητα από το πόσο καλά φαίνονται 

τα πράγματα για αυτούς και πόσους στόχους 
επιτυγχάνουν, δεν είναι ποτέ ευχαριστη-
μένοι.

Υπάρχει πάντα κάτι άλλο που θέλουν 
να διεκδικήσουν, κάτι δεν τους φαίνεται 
σωστό και ένας λόγος για τον οποίο η 
ζωή τους δεν είναι αρκετά καλή.

Αν και οι στόχοι είναι συνήθως θετι-
κοί, δεν ξέρουν πώς να είναι ευχαριστη-
μένοι και ευγνώμονες για όλα όσα έχουν 
επιτύχει. Αντ ‘αυτού, θέτουν διαρκώς τα 
βλέμματά τους σε κάτι άλλο.

2. Είναι γεμάτοι φθόνο.
Κοιτάζουν τα καλά πράγματα που άλ-

λοι επιτυγχάνουν ή έχουν και το επιθυ-
μούν για τον εαυτό τους. 

Συγκρίνουν τη ζωή τους δυσμενώς με 
τους άλλους και αυτός ο φθόνος τους οδη-
γεί σε σημείο ώστε να μην μπορούν να είναι 
ευχαριστημένοι με ότι έχουν.

3. Σκέφτονται αρνητικά.
Δεν χρειάζονται πολλά για να θυμώσουν. 

Μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι για κάτι 
που συνέβη στο παρελθόν τους ή να ανα-
στατωθούν για ό, τι συμβαίνει εδώ και τώρα.

4. Έχουν μια μεγάλη αίσθηση δικαιώμα-
τος.

Οι αχάριστοι άνθρωποι έχουν υποφέρει 
συχνά στο παρελθόν, αλλά αυτό το τραύμα 
μπορεί να δημιουργήσει μια ιδέα σε αυτούς 
ότι δικαιούνται πάρα πολλά από τον κόσμο 
και από άλλους.

5. Ζητούν πάντα βοήθεια από άλλους.
Οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευό-

μαστε να ζητήσουμε βοήθεια από άλλους 
ανθρώπους. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε 
τους άλλους.

Απεναντίας, οι αχάριστοι άνθρωποι ή οι 
άνθρωποι που δεν είναι ευγνώμονες, θα σας 
ζητήσουν με ευκολία να τους βοηθήσετε.

Υπάρχει πάντα κάτι που χρειάζονται απε-
γνωσμένα τη βοήθειά σας. Φαίνεται μάλιστα 
να θεωρούν δεδομένη τη βοήθειά σας, οπό-
τε δεν χρειάζεται να σας ευχαριστήσουν για 
αυτό. Μπορεί να κάνουν ένα ωραίο πράγμα 
για εσάς μια φορά, και να περιμένουν δέκα 
σε αντάλλαγμα.

6. Εάν δεν μπορείτε να τους βοηθήσετε, 
δεν θα σας αφήσουν να το ξεχάσετε.

Και αν δεν μπορείτε πραγματικά να τους 
δώσετε τη βοήθεια που έχουν ζητήσει, δεν 
θα σας επιτρέψουν να το ξεχάσετε άμεσα, 
ανεξάρτητα από το λόγο σας. 

7. Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για 
τους άλλους.

Η αχαριστία συνδέεται συχνά με τον 
εγωισμό. Ο κόσμος περιστρέφεται γύρω 
τους, και πιστεύουν ότι είναι φυσικό οι άλλοι 
να πρέπει να κάνουν πράγματα για αυτούς. 
Έτσι, δεν τείνουν να συμπαθούν τον πόνο 
ή τις ανάγκες άλλων ανθρώπων. Δεν είναι 
απλά το πρόβλημά τους.

8. Δεν έχουν χρόνο για εσάς, εκτός εάν 
χρειάζονται κάτι από εσάς.

Μόνο όταν χρειάζονται κάτι από εσάς, 
εμφανίζονται. Δεν θα προτείνουν να συνα-
ντηθείτε και δεν θα στείλουν κάποιο μήνυμα 
μόνο για να δουν πώς είστε. Σας θεωρούν 
δεδομένο.

9. Υποδύονται το θύμα.
Δεν προσποιούνται απλώς ότι είναι το 

θύμα. Στο μυαλό τους, πραγματικά θεω-
ρούν πως ο εαυτός τους είναι χειρότερα από 
οποιονδήποτε άλλο.

Εάν παραπονεθείτε ποτέ για κάτι, θα είναι 
σε θέση να προσφέρουν πολλά παραδείγμα-
τα για το πότε βίωσαν κάτι χειρότερο. Και, αν 
προσπαθήσετε να προσφέρετε συμπόνια ή 
συμβουλή, δεν θα τη λάβουν.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΠΟΥ ΘΑ 

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ 

ΩΣ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ, 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ 

ΠΟΥ  ΔΕΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 

ΟΥΤΕ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΙ 
ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ 

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

τέλους με Τσιμισκή 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 Θεσσα-
λονίκης, 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 Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
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-

ρίου, 2316009396
Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 
2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος

Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 
2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Erfon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 50, 2311119222
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-

μα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331
Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

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

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




