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Εγκληματική
αδιαφορία!
Η μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης του ρέματος Ξηροποτάμου που έμεινε πέντε
χρόνια στα συρτάρια του Υπουργείου Υποδομών της προηγούμενης διοίκησης
και η αδράνεια του Δ. Π. Μελά που γνώριζε το πρόβλημα, έφεραν τον θλιβερό
απολογισμό του ενός νεκρού από την νεροποντή.
Σελ. 9

ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ... ΑΪΝΣΤΑΪΝ

«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΞΕΡΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑ»

Ποιοί είναι οι 15χρονοι Γ. Γαλαμάτης, Μάριος
Ζαρογουλίδης που διεκδικούν μετάλλιο
στη βαλκανική μαθηματική ολυμπιάδα νέων
Σελ. 12-13

Η συγκλονιστική αφήγηση του 22χρονου
Θανάση Τσαλταμπάση που βούτηξε στο
χείμαρρο της Πολίχνης προσπαθώντας να
επαναφέρει στη ζωή τον άτυχο 26χρονο
Σελ. 8

Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ:
Η Ελλάδα οφείλει να
είναι έτοιμη για κάθε
ενδεχόμενο
Σελ. 4
Κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ:
Η Θεσσαλονίκη πάλι
έμεινε στα αζήτητα
Σελ. 6

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΑΣ
Ποιός είναι ο
Θεσσαλονικιός
φωτογράφος που
ανέλαβε την οργάνωση
της παραγωγής της
ταινίας του Αντόνιο
Μπαντέρας
Σελ. 11
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Ο Θείος ο Βρασίδας δεν έμελλε να μακροημερεύσει. Κάτι, τα ... υποκείμενα (Sic) νοσήματά του, κάτι οι μοναξιές, βάρυνε πολύ, τον βρήκαμε με ανακοπή καρδιάς σε ένα μικρό
ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδαρίου όπου διέμενε. Κι από εκεί αρχίζουν
τα όμορφα αλά ελληνικά...
Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δηλαδή φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος και ανακαλύπτεται από τους οικείους του, καλείται η αστυνομία για να διερευνήσει τα αίτια θανάτου.
Φεύγοντας από την υποτυπώδη έρευνα στο διαμέρισμα, λέει ο Αστυνομικός: «Και τώρα θα
σφραγίσουμε το διαμέρισμα». Κορδέλα όμως ή κολλητική ταινία δεν υπήρχε. Το σφράγισμα, ήταν απλώς, ένα κλείσιμο της πόρτας...
Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κάποια στιγμή ζήτησε τα κλειδιά του σπιτιού. Επικοινωνώ με το αστυνομικό τμήμα. Το σηκώνει μια ευγενέστατη κυρία. «Πρόκειται για την υπόθεση
του τάδε που βρέθηκε νεκρός. Θα ήθελα τα κλειδιά του διαμερίσματος...». Η πληροφορία
μάλλον της ήταν άχρηστη: «Α, θα καλέσετε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Το απόγευμα...»...
Το απόγευμα έρχεται και καλώ ξανά: «Α, θα πάρετε τον αστυνομικό Τάδε...αυτός χειρίζεται
την υπόθεση, αλλά θα τον βρείτε αύριο το πρωί...». Μετά το χαμένο 24ωρο, ξανακαλώ ονομαστικά τον ... άνθρωπό μου...«Βεβαίως, τη θυμάμαι την υπόθεση, αλλά τα κλειδιά έχουν
πάει στο Ειρηνοδικείο!». Η έκπληξή μου ήταν προφανής, αλλά το μόνο που ζητώ είναι ένα
τηλέφωνο επικοινωνίας...«Τι να σας πω, δεν ξέρω, αλλά μπορείτε να το βρείτε στο ... Ίντερνετ!». Μετά από δυο χαμένα 24ωρα, άχρηστες στιχομυθίες και κλειδιά να αναζητούνται,
ψάχνω μέσω διαδικτύου κάποιο από τα τηλέφωνα των δικαστηρίων. «Τον ειρηνοδίκη υπηρεσίας παρακαλώ...». Με συνδέουν. Η φωνή από μέσα ακούγεται αυστηρή και βιαστική.
Μπαίνω στο θέμα: «Παρακαλώ θα ήθελα τα κλειδιά από το διαμέρισμα της οδού, τάδε, για
την υπόθεση δείνα... ». Απάντηση: «Α, κύριε θα πρέπει να δούμε αν ο αποθανών έχει κληρονομικές εκκρεμότητες και...». «Συγνώμη, κυρία μου, πέρα του ότι ο μακαρίτης δεν είχε τίποτα, το μονο που ζήτησα είναι τα κλειδιά του ιδιοκτήτη, τίποτα περισσότερο. Που μπορώ να τα
βρω;»... «Κύριέ μου, δεν είναι δουλειά μου να σας δώσω νομικές υπηρεσίες...». Βλέπω, ότι
ο εξάψαλμος δεν αργεί να αναδυθεί από στόμα μου εντούτοις συγκρατιέμαι...«Μα δε ζήτησα
νομικές υπηρεσίες... Τα κλειδιά ενός διαμερίσματος ζήτησα...». Αμ δε... «Κύριε, σας είπα...
Δεν είναι στη δικαιοδοσία μου να δώσω νομικές υπηρεσίες. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε...».
Μέσα από μια προσωπική περιπέτεια, αναδείχθηκε όλη η παθογένεια αυτού που εννοούμε κράτος δικαίου. Ένας νεκρός, ένας συγγενής που αντιμετωπίστηκε από ένα δημόσιο λειτουργό σαν μπάτλερ - «Ιγνάτιε φύγε δε θα σε χρειαστώ άλλο»- και όλα αυτά επειδή ζήτησε
να παραδοθούν τα κλειδιά του διαμερίσματος στον ιδιοκτήτη του. Ευτυχώς, η δικαστική λειτουργός – ελπίζω να – είναι η εξαίρεση. Κι ότι ο κανόνας θα πλησιάζει την ευαισθησία που
δείχνουν οι κρατικοί λειτουργοί στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ την εποχή της πανδημίας. Στο
τέλος, πάντως, έκανα ό,τι μου υπέδειξε η αψίκορη ειρηνοδίκης, ό,τι καταλάβαινα: Έβγαλα
ένα αντικλείδι από το δεύτερο ζευγάρι που είχα, τα παρέδωσα στον ιδιοκτήτη κι έκανα ένα
τρισάγιο στο Θείο Βρασίδα...
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H Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη και είναι έτοιμη
για κάθε ενδεχόμενο
Στα ενδιαφέροντα σημεία της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ και στην συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με
τον Τούρκο Πρόεδρο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στην karfitsa o βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ και
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της
Βουλής Κώστας Γκιουλέκας.

Σε ποια σημεία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και της παρουσίας
της χώρας μας σε αυτή, θέλετε να
αναφερθείτε; Ήταν μία κομβικής σημασίας Σύνοδος Κορυφής.Τόσο για τα επόμενα βήματα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας -την ατζέντα της νέας δεκαετίας, την
αναθεώρηση του στρατηγικού δόγματος,
τις συνέπειες της πανδημίας κ.ά.- όσο και
για ζητήματα που αφορούν άμεσα στην πατρίδα μας.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, όπου ο
Έλληνας Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το ζητούμενο είναι η άμεση αποκλιμάκωση της έντασηςαπό τη γειτονική
χώρα, προκειμένου να καταστεί εφικτή μία
σταδιακή βελτίωση των σχέσεων, ώστε να
τεθούν οι βάσεις για έναν εποικοδομητικό
διάλογο. Να αποφύγουμε, δηλαδή, ένα
ακόμη «θερμό» καλοκαίρι.
Καίριας σημασίας για τις θέσεις μας
και για τον διπλωματικό μαραθώνιο στον
οποίο έχει επιδοθεί η Ελλάδα όλο αυτό το
διάστημα είναι το γεγονός ότι ο Τούρκος
Πρόεδρος διαπίστωσε από τις συνομιλίες
του με τον Αμερικάνο Πρόεδρο, την Γερμανίδα Καγκελάριο και τον Γάλλο Πρόεδρο
ότι η Τουρκία είναι εκτεθειμένη στη διεθνή
κοινότητα.Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται
τηναντισυμβατική και παραβατική συμπεριφορά της και τον αποσταθεροποιητικό
ρόλο που διαδραματίζειστην ευρύτερη
περιοχή.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε
για ακόμη μία φορά στους συμμάχους-μέλη του ΝΑΤΟ ότι η Ελλάδαπαραμένει ένας
παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης
στην Ανατολική Μεσόγειο, τιμά τις συμμαχίες της, εμμένει στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά
είναι και σε θέση να κάνει σεβαστές τις
απόψεις της.

Τι πρόσημο βάζετε στη πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού
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με τον Ταγίπ Ερντογάν;; Βλέπετε
αποτελέσματα στην εξωτερική πολιτική που εφαρμόζουμε σε σχέση
με τους γείτονες; Οι τακτικισμοί της
Τουρκίας είναι πλέον γνωστοί. Καλόπιστα
θα ήθελα η τουρκική πλευρά να αποδειχθεί συνεπής στο να αποφευχθούν οι
εντάσεις και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα στην βελτίωση των διμερών σχέσεών
μας. Δυστυχώς, έχει επαναληφθεί στο
παρελθόν, τις υποσχέσεις για διάλογο και
εποικοδομητικές επαφές να διαδέχονται οι
προκλήσεις και η ένταση. Μένει να φανεί
στην πράξη αν αυτή η διάθεση αποδειχθεί
ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εμείς έχουμε
ξεκαθαρίσει - τόσο στην γείτονα χώρα όσο
και στην διεθνή κοινότητα - ότι επιδιώκουμε τον διάλογο για την μοναδική διαφορά
μας με την Τουρκία, που δεν είναι άλλη
από τον ορισμό της υφαλοκρηπίδας και
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.
Είμαστε υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου, πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου,
και με πλήρη σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει κάθε χώρα.
Οι διαφωνίες, προφανώς, παραμένουν. Σε
κάθε περίπτωση, η Ελλάδα οφείλει να είναι
έτοιμη και είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Η Ελλάδα ευελπιστεί σε μια
όσο δυνατόν πιο θετική τουριστική
περίοδο. Τι έχουμε κάνει ώστε να
είμαστε έτοιμοι ως χώρα και να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των τουριστών; Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για
την τουριστική περίοδο του 2021. Όχι μόνο
να αναδείξουμε αυτά που μας καθιστούν
μοναδικό προορισμό, αλλά να διασφαλίσουμε, παράλληλα, την μέγιστη δυνατή
προστασία της υγείας των εργαζόμενων
στον τουριστικό κλάδο, των κατοίκων
στους τουριστικούς προορισμούς και, φυσικά, των επισκεπτών μας. Ήδη, η διεθνής

καμπάνια «Αllyouwantis Greece» τρέχει, σε
συνεργασία με 18 αεροπορικές εταιρίες αλλά
και 76 TourOperators, μέσω, μεταξύ άλλων,
και ψηφιακών μέσων και καινοτόμων πρωτοβουλιών, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια
ώστε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες στον τόπο μας. Χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να
κάνουμε τα ταξίδια όσο πιο ασφαλή γίνεται,
όπως το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό
Covid, το οποίο με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη υπάρχει.
Τα πρώτα μηνύματα για την χώρα μας είναι
πολύ θετικά και όλοι ελπίζουμε να συνεχιστεί
έτσι η τουριστική περίοδος.

Η Θεσσαλονίκη του αύριο που πρέπει να επενδύσει; Θα έχει την ανάλογη
ώθηση η πόλη μας μέσα από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης;
Απασχόληση, τόνωση της αγοράς, νέες
θέσεις εργασίας, υλοποίηση έργων ζωτικής
ανάγκης για την πόλη, όπως το Μετρό, το
Λιμάνι και άλλα. Πράγματι, έχουν τεθεί σημαντικές προτεραιότητες. Πρωτίστως μας
ενδιαφέρουν τα επόμενα βήματα στη νέα κανονικότητα και η ανάκαμψη της οικονομίας,
με την απαραίτητη στήριξη όσων επλήγησαν
περισσότερο από αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Δεν μπορούμε, όμως, να αφήσουμε
στο περιθώριο συγκεκριμένες δεσμεύσεις και

προοπτικές για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Έχω
καταθέσει και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και προς
τον Πρωθυπουργό και προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα
ότι προχωρεί με έργα. Έχουν γίνει πολλά -ακόμη και μέσα
στην πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας- αλλά πρέπει να
γίνουν ακόμη περισσότερα. Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό,
υπάρχουν οι προτάσεις, υπάρχει το όραμα. Πιέζουμε και διεκδικούμε για αυτά που δικαιούται η Θεσσαλονίκη.

Πρωτίστως μας ενδιαφέρουν
τα επόμενα βήματα στη νέα
κανονικότητα και η ανάκαμψη
της οικονομίας, με την απαραίτητη στήριξη όσων επλήγησαν
περισσότερο από αυτή την
πρωτοφανή κατάσταση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΣΧΕΔΙΌ 2020-2025

Ξεκινάει στην Ελλάδα μια
νέα εποχή για την ανακύκλωση
με τη σωστή μέθοδο!
Προχωράμε δυναμικά στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών
στη χώρα μας, μετά την έγκριση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου μας
από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ώστε η Ελλάδα
να γίνει πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ουραγός που είναι σήμερα.

ΤΑ 5 ΜΟΝΆΔΙΚΆ ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΆΤΆ

1
2

ΔΩΡΈΆΝ ΛΈΙΤΟΎΡΓΙΆ
ΓΙΆ ΤΟΎΣ ΔΗΜΟΎΣ

με το κόστος της συλλογής &
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων
υλικών να αναλαμβάνεται
από το Σύστημα
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ΔΙΆΛΟΓΗ & ΈΠΈΞΈΡΓΆΣΙΆ
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΜΈ ΧΡΗΣΗ ΎΨΗΛΗΣ
ΆΜΈΡΙΚΆΝΙΚΗΣ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΆΣ

μειώνοντας έως 90% τους όγκους
των υλικών που μεταφέρονται, ενώ δεν
απαιτούνται άλλες υποδομές ανακύκλωσης

ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΆ
ΝΈΩΝ ΠΡΆΣΙΝΩΝ
ΘΈΣΈΩΝ ΈΡΓΆΣΙΆΣ

για τη συλλογή & μεταφορά
των ανακυκλώσιμων υλικών
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ΠΆΡΟΧΗ ΣΗΜΆΝΤΙΚΟΎ
ΆΝΤΆΠΟΔΟΤΙΚΟΎ
ΆΝΤΙΤΙΜΟΎ ΣΤΟΎΣ ΠΟΛΙΤΈΣ

5

ΠΆΡΆΓΩΓΗ ΎΛΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΙΞΈΙΣ
ΜΈ 100% ΚΆΘΆΡΟΤΗΤΆ

για κάθε επιστρεφόμενη
συσκευασία στο πλαίσιο
της κυκλικής οικονομίας

που αποτελούν εμπορεύματα
με άμεση διάθεση στη βιομηχανία
για τελική ανακύκλωση

ΤΑ «ΣΠΙΤΆΚΙΆ ΤΗΣ ΆΝΤΆΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΆΝΆΚΎΚΛΩΣΗΣ»,
ΕΊΝΑΊ Η ΣΩΣΤΗ ΜΈΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ

Πολυκέντρα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης

Κέντρα
ανταποδοτικής
ανακύκλωσης

Ολοκληρωμένα κέντρα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης

antapodotiki |
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ

Η Β Ο ΥΛ Ε Υ Τ Ή Σ Α ΄ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η Σ ΤΟ Υ Σ Υ Ρ Ι Ζ Α - Π Σ Κ ΑΤ Ε Ρ Ί Ν Α Ν Ο ΤΟ Π Ο ΎΛ Ο Υ Σ Τ Η Ν K A R F I T S A

Η κυβέρνηση απεδείχθη άκρως επικίνδυνη
Πως σχολιάζετε τη συνολική
διαχείριση της πανδημίας από την
κυβέρνηση; Το αν η κυβέρνηση διαχειρίστηκε ορθώς την πανδημία το καταμαρτυρούν τα στοιχεία. Η χώρα «έκλεισε» στο
πρώτο κύμα με 30 νεκρούς και σήμερα
θρηνούμε περισσότερους από 12.000. Η
κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη δεν έπραξε όσα
όφειλε απέναντι στους πολίτες. Εμμονικά
και στο βωμό εξυπηρέτησης συγκεριμένων συμφερόντων δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ,
δεν αξιοποίησε την πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας και αδιαφόρησε για την αξιόπιστη
ιχνηλάτηση και στέρησε τη δυνατότητα
δωρεάν testing. Ενώ στην πανδημία όφειλε να θωρακίσει το κοινωνικό κράτος και
τις δημόσιες υπηρεσίες δεν ενίσχυσε καν
το τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα σχολεία! Εργαλειοποίησε την επιτροπή ειδικών, τρέλανε τους πολίτες με τα αντιφατικά μηνύματα. Μιλούσε για ατομική ευθύνη
αλλά όποιος με ευθύνη ασυμπτωματικός
έμπαινε σε καραντίνα τιμωρούνταν με
απλήρωτες υπερωρίες. Αναξιόπιστοι και
σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Aσκήθηκε έντονη και άδικη κριτική κατά του
Αλέξη Τσίπρα για το «ξεστοκάρισμα» των
εμβολίων της Astrazeneca. Και τελικά τι
βλέπουμε σήμερα μερικούς μήνες μετά;
Ότι σταματά το εμβόλιο στους κάτω των 60
ετών. Τη στιγμή που άνοιξε η πλατφόρμα
για τους 30-40 έσπευσαν αυτές οι ηλικιακές ομάδες να εμβολιαστούν μαζικά. Μερικές εβδομάδες μετά σταματά το εμβόλιο
για τους κάτω των 60! Πως να εμπιστευτούν ξανά αυτοι οι άνθρωποι την κυβέρνηση όταν παίζει με την ίδια τους τη ζωή; Οι
πολίτες δεν χάνουν την εμπιστοσύνη τους
στην Επιστήμη, ευτυχώς! Έχασαν όμως την
εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση καθώς
απεδείχθη άκρως επικίνδυνη.

Η θερινή τουριστική περίοδος άρχισε. Πού τοποθετείτε τον
«πήχη» προσδοκιών;
Είναι τέτοια η αβεβαιότητα, που φέτος
κερδισμένοι θα είμαστε αν καταφέρουμε
να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες. Η
κακή επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, οδήγησε βασικές χώρες αγορές, όπως
η Μ. Βρετάνια και οι ΗΠΑ να επιβάλλουν
ταξιδιωτικούς περιορισμούς, γεγονός που
αποτελεί μεγάλο πλήγμα σε κρατήσεις και
έσοδα. Μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό
μας και η απόφαση της Ολλανδίας να βάλει
σε πορτοκαλί λίστα τα νησιά του Αιγαίου. Οι
άνθρωποι του τουρισμού εκπέμπουν SOS
και η κυβέρνηση δεν έχει ούτε στρατηγική
ούτε σχέδιο. Με αυτήν την αβεβαιότητα
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στις κρατήσεις, κάθε εκτίμηση είναι παρακινδευμένη. Ωστόσο, με βάση την σημερινή εικόνα- αφού απέχουμε ακόμη από το
στόχο που είναι να πρασινίσει η χώρα- τα
μεγέθη δεν αναμένεται να είναι πολύ διαφορετικά από το 2020. Οι κρατήσεις είναι
ελάχιστες και δεν είναι εγγυημένες. Στην
Κρήτη όπου βρέθηκα πρόσφατα και είναι
βαρόμετρο για τον Τουρισμό μας, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Τι εικόνα σχηματίσατε από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον
Ταγίπ Ερντογάν; Πως βλέπετε την
εξωτερική μας πολιτική στα ελληνοτουρκικά;
Είναι θετικό γεγονός η συμφωνία για
αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, αυτό
αποτελούσε σκοπό και της Τουρκίας, αφενός για λόγους σχετικούς με την οικονομία και τον τουρισμό της, αφετέρου -και
κυρίως- επειδή θέλει αυτήν την περίοδο
να δίνει την εικόνα στη Δύση του «καλού
παιδιού» που σέβεται το διεθνές δίκαιο και
το διάλογο. Εμείς θεωρούμε, ότι σε αυτή τη
συγκυρία, θα έπρεπε, η δική μας πλευρά να
επιδιώξει την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Διαφορετικά, η Τουρκία αναβαθμίζει
την εικόνα της στη Δύση χωρίς κόστος. Με
δεδομένο, μάλιστα, ότι στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ΕΕ συζητά μια πολύ
σημαντική θετική ατζέντα με την Τουρκία,
θα υπάρξει σημαντική βλάβη για τα συμφέροντα μας, εάν δεν διασυνδεθεί πλήρως
η διαφορά μας με την Τουρκία με αυτή. Στο
πλαίσιο αυτό έχει κατατεθεί συγκεκριμένη
πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα, να εξαρτηθεί η ενεργοποίηση της αναβάθμισης της
τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας με την
υποχρέωση της Άγκυρας να συμφωνήσει
για την εκδίκαση της διαφοράς μας για τις
θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στη Χάγη.

Ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις που θα δώσουν αναπτυξιακή
ώθηση ώστε να ανακάμψει από την
πανδημία η Θεσσαλονίκη;
Η Θεσσαλονίκη πάλι στα αζήτητα.
Καταλαβαίνετε ότι χωρίς σχέδιο και
φροντίδα δεν μπορεί να υπάρχει ανάκαμψη. Χάνεται μια σημαντική ευκαιρία αυτή
τη στιγμή με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
από όπου απουσιάζει η Θεσσαλονίκη. Η
παρακαταθήκη που άφησε η Κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα, με ένα πλέγμα παρεμβάσεων για τη δυναμική επανατοποθέτηση
της πόλης στο διεθνή χάρτη, ως κόμβο οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ξεχάστηκε. Το μετρό τώρα παραδέχονται ότι

θα τελειώσει το 2025 (!) και αν, ενώ η πόλη
θα στερηθεί τα αρχαία της Βενιζέλου, τη σπουδαία κληρονομιά της. Από την Σιδηροδρομική
Εγνατία και το Εμπορευματικό κέντρο Γκόνου,
έως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το Τεχνολογικό Πάρκο, αλλά και τις εμβληματικές αστικές αναπλάσεις του Μητροπολιτικού Πάρκου
Μελά, του Κόδρα, της ανάπλαση της ΔΕΘ, το
μόνο που έμεινε είναι τα ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα της ΝΔ.

Χάνεται μια σημαντική
ευκαιρία αυτή τη στιγμή
με το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης από όπου
απουσιάζει η Θεσσαλονίκη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 22ΧΡΟΝΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΥΜΒΟΛΟ
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«Δεν ξέρω αν
είμαι ήρωας. Έχω
όμως καθαρή τη συνείδησή μου. Αυτό
που ήξερα το έκανα.
Δυστυχώς δεν σώθηκε ο άνθρωπος».
Ο 22χρονος Θανάσης Τσαλταμπάσης
είναι ο άνθρωπος
που όλοι ήθελαν να
έχουν στη γειτονιά
τους. Είναι αυτός
που βούτηξε στον
πλημμυρισμένο χείμαρρο της Πολίχνης
και προσπάθησε να
επαναφέρει στη ζωή
τον 26χρονο που
είχε παρασυρθεί από
τα νερά και έχασε
τη ζωή του. Όπως
έγραψε και μία διασώστρια του ΕΚΑΒ,
που δημοσίευσε τη
φωτογραφία
του
«ήθελα να έχω έναν τέτοιον
γιο στο σπίτι μου».
Μιλώντας στην Karfitsa
γίνεται αντιληπτό ότι έχει χαθεί από τα συνεχή τηλεφωνήματα των μέσων ενημέρωσης. Καταφέρνει και μένει
προσγειωμένος. Κάτοικος της
γειτονιάς της Πολίχνης, στην
περιοχή Καρατάσου, γνωρίζει καλά τί σημαίνει να είσαι
ευθύς, τι σημαίνει να βρίσκεσαι δίπλα στους φίλους σου.
Έμαθε την αλληλεγγύη από
τη γειτονιά. Και ο εντοπισμός
του άτυχου 26χρονου, από
μία πράξη αλληλεγγύης όλων
των γειτόνων ξεκίνησε. Να
βοηθήσουν τους υπόλοιπους
να φράξουν τις αυλές τους και
να μην μπουν στο εσωτερικό
των σπιτιών τα νερά του χειμάρρου. «Ο φίλος μου έλειπε
στη δουλειά. Εκείνη την ώρα
που βρήκαμε το παιδί πήγαινα
στο σπίτι του μήπως χρειαστεί
κάτι», είπε περιγράφοντας
σαν ταινία όσα συνέβησαν το

περασμένο Σάββατο.
Όλα έγιναν γρήγορα, σε
λίγα λεπτά, από την ισχυρή
χαλαζόπτωση που έπληξε την
περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης και ειδικά της Πολίχνης. Το αυτοκίνητο του άτυχου 26χρονου, παρασύρθηκε
από τα νερά, στο ύψος του
Παπαγεωργίου. Ο χείμαρρος
έφερε το σώμα του στην περιοχή Καρατάσου, νοτιότερα
και σε μεγάλη απόσταση από
το αυτοκίνητό του. «Εκείνη
την ώρα πηγαίναμε όλοι από
τη γειτονιά να κλείσουμε τις
πόρτες από τις αυλές που τις
χωρίζει ένα τοιχίο μόλις μισό
μέτρο. Η χαλαζόπτωση έφε-

ρε τεράστια ποσότητα νερού.
Ήταν το κάτι άλλο. Έχουμε
ζήσει παρόμοια περιστατικά,
όχι όμως σε τέτοια ένταση»,
ανέφερε. Ήταν αρκετοί γείτονες μαζί που έσπευδαν να
βοηθήσουν τους υπόλοιπους
να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τα νερά.

Η εκπαίδευση
στον στρατό
«Καθώς βρισκόμασταν
μέσα σε μία αυλή προσπαθώντας να φράξουμε την πόρτα
ώστε να μην μπορεί να μπει το
νερό, αντικρίσαμε τον αδικοχαμένο 26χρονο», μετέφερε
ο 22χρονος. Εκείνη την ώρα

κανείς δεν γνώριζε
τι συνέβαινε. Ακόμη
και εάν πρόκειται για
άνθρωπο. «Ο καθένας είχε διαφορετική
εικόνα από τη γωνία που τον έβλεπε.
Όταν καταλάβαμε
ότι είναι άνθρωπος,
δεν μπορούσαμε να
το πιστέψουμε, σκεφτήκαμε ότι μπορεί
να είναι κάποιος από
τη γειτονιά. Αμέσως χέρι με
χέρι κάναμε αλυσίδα για να
φτάσουμε πιο κοντά και να
τον τραβήξουμε σε ασφαλές
σημείο», περιέγραψε για τα
όσα συγκλονιστικά συνέβησαν εκείνη την ώρα.
Ήταν αυτός που έπεσε
πάνω στον 26χρονο, που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις και
προσπάθησε να του δώσει τις
πρώτες βοήθειες, του έκανε
αναζωογόνηση, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
«Στον στρατό, υπηρέτησα στις
ειδικές δυνάμεις και εκεί πήρα
την ειδικότητα του νοσοκόμου
παρακολουθώντας σεμινάρια
και μαθήματα. Αυτός ήταν ο

λόγος που γνώριζα τι έπρεπε να κάνω όταν βρέθηκα σε
αυτό το περιστατικό», εξήγησε. Μόλις πριν μία εβδομάδα
απολύθηκε. Στον στρατό δεν
είχε χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του. «Όταν ξεκαθάρισε το
τοπίο κατάλαβα πόσο χρήσιμο μου ήταν αυτό που έμαθα
στον στρατό», συμπέρανε μιλώντας στην Karfitsa.
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης
δεν πρόλαβε να ξεκινήσει τη
ζωή του μετά τον στρατό και
βρέθηκε στο επίκεντρο των
μέσων ενημέρωσης. Έχει
σπουδάσει μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και αυτό
το διάστημα θα έκανε τα πρώτα του βήματα για να εργαστεί. Είναι παιδί της γειτονιάς
στην Πολίχνη. «Οι φίλοι μου
συγκλονίστηκαν με όσα έγιναν. Έτυχε να λείπουν, ήμουν
μόνον εγώ στο συμβάν». Περιγράφει και σε εκείνους όσα
βίωσε. Και επαναλαμβάνει ότι
θα το ξαναέκανε, καλώντας
όλους να μάθουν πρώτες βοήθειες. «Έχει δωρεάν σεμινάρια. Σώζεις ζωές», κατέληξε.

«Κάναμε όλοι αλυσίδα, χέρι - χέρι,
να τον βγάλουμε από το ρέμα»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ένα «μπουρίνι»,
ένας νεκρός! Γιατί;

ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΝΕΟ ΕΣΠΑ

Ο θάνατος ενός νεαρού ανθρώπου από
παράσυρση αυτοκινήτου και πνιγμό στην
περιοχή της Πολίχνης του Δήμου Παύλου
Μελά, ήρθε να επιβεβαιώσει τον κίνδυνο
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής από πλημμύρες, οι οποίες αυξάνονται,
όσο αυξάνεται και ο ρυθμός βροχών με
μεγάλο όγκο νερού. Γιατί πλημμυρίζουμε;
Γιατί έχουμε νεκρούς; Και πως το αντιμετωπίζουμε;
Γιατί πλημμυρίζουμε
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη
Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Πάρι Μπίλλια και όσα δήλωσε στην karfitsa,
δύο είναι οι λόγοι που το πολεοδομικό συγκρότημα πλημμυρίζει. Ο πρώτος εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής και των όλο και
πιο συχνών βροχοπτώσεων με πολύ μεγάλους όγκους νερού και ο δεύτερος, γιατί η
πόλη χτίστηκε άναρχα και με τέτοιο τρόπο
που καλύφθηκαν ρέματα. Κάποια από αυτά
έχουν καλυφθεί εντελώς, έχουν με λίγα λόγια μπαζωθεί, ή όπως προσθέτει ο αντιπεριφερειάρχης , « είναι κάποιοι οχετοί που δεν
μπορούν να παραλάβουν τον όγκο νερού
που παροχετεύεται και για αυτό τον λόγο
υπάρχουν πλημμύρες».
Τι έφταιξε στην Πολίχνη
« Στην Πολίχνη το ρέμα περνούσε μέσα
από τις πολυκατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι με
τα πολεοδομικά σχέδια που εκπονήθηκαν
προηγούμενες δεκαετίες το ρέμα αυτό καλύφθηκε, καθώς δόθηκαν άδειες δόμησης
που δεν έπρεπε να δοθούν», τονίζει στην
karfitsa o κ. Μπίλιας.

Ωστόσο, αυτή η απάντηση ενώ διευκρινίζει το γιατί πλημμύρισε η Πολίχνη, δεν
απαντά στο ερώτημα γιατί φτάσαμε ως εδώ,
καθώς όλα αυτά ήταν γνωστά εδώ και χρόνια στην δημοτική αρχή, όπως και οι κίνδυνοι που ελλόχευαν. Σύμφωνα με δήλωση
του αντιδημάρχου περιβάλλοντος, Πρασίνου, Αθλητισμού, Δράσεων Εθελοντισμού
και Πολιτικής Προστασίας Σάκη Λαζαρίδη,
υπάρχει πάνω από μια πενταετία έτοιμη
μελέτη διευθέτησης, οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής θωράκισης του ρέματος Ξηροποτάμου, στα συρτάρια του Υπουργείου
Υποδομών, από την προηγούμενη διοίκηση
του Υπουργείου, η οποία δεν αξιοποιήθηκε
ποτέ. Ο κ. Λαζαρίδης καλεί το Υπουργείο για
να μην υπάρξουν στο μέλλον και άλλα θύματα, να φροντίσει για τη δημοπράτηση και
υλοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Το
πρόβλημα όπως και η μεγάλη επικινδυνότητα για του πολίτες ήταν εδώ και χρόνια
γνωστή στην δημοτική αρχή, όπως φαίνεται από όσα έχει αναφέρει ο αντιδήμαρχος
«το ρέμα αυτό είναι αστικό, έχει νερό όλο το
χρόνο, όμως έχει χτιστεί όλη η περιοχή με
αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορροφηθεί
όλος ο όγκος νερού».
Μόνη ελπίδα το Ταμείο Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ
Γενικότερα η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει πρόβλημα αντιπλημμυρικής θωράκισης.
Υπάρχουν και άλλες περιοχές υποψήφιες
να παράξουν τόσο δυσάρεστες ειδήσεις σε
περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων ή ενός

ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΊΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

ξαφνικού μπουρινιού. Όπως εξηγεί στην
karfitsa ο Αντιπεριφερειάρχης τεχνικών
έργων, η αντιμετώπιση της κατάστασης χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον τις άμεσες
ενέργειες, όπως ο καθαρισμός ρεμάτων που
είναι αρμοδιότητα της ΠΚΜ και γίνεται, ώστε
να υπάρχει απρόσκοπτη ροή του νερού.
Δεύτερο επίπεδο οι μεσομακροπρόθεσμες ενέργειες, όπως τα έργα που πρέπει
να γίνουν, τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες
καθώς πρέπει να γίνουν μέσα σε οικισμούς.
Ο κ. Μπίλιας εξηγεί, « οι ανάγκες που
υπάρχουν για αντιπλημμυρικά έργα πάρα
πολλές και ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης από
το κράτος, ώστε να ολοκληρωθούν σε ένα
ορατό χρονικό διάστημα. Για να επανέλθουν
τα ρέματα που χρειάζονται παρεμβάσεις
στην παλαιότερη τους κατάσταση, είναι βέβαιο πως θα χρειαστούν απαλλοτριώσεις,
πρέπει να κατεδαφιστούν ολόκληρες πολυκατοικίες σε κάποιες περιπτώσεις και αυτό
δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς έχει πολύ
μεγάλο κόστος και κοινωνικό και οικονομικό».
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
έχει ξεκινήσει μελέτες για αντιπλημμυρικά
έργα, με την συγκυρία να είναι ευνοϊκή καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί
ανάλογα περιβαλλοντικά έργα, όπως και το
νέο ΕΣΠΑ, τα κονδύλια των οποίων αποτελούν και την μοναδική ρεαλιστική ελπίδα
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε πέντε με έξι χρόνια.
Έως τότε όπως υπογραμμίζει ο κ. Μπίλλιας
αυτά που μπορούν να γίνουν είναι η συνέχιση των καθαρισμών των ρεμάτων και ανάλογες παρεμβάσεις.
Που έχουν δρομολογηθεί
αντιπλημμυρικά έργα
Υπάρχουν ωστόσο περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και έχουν δρομολογηθεί λύσεις. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Λαχαναγοράς, με το Υπουργείο να
έχει έτοιμο προς δημοπράτηση αντιπλημμυρικό έργο. Η περιοχή της Μηχανιώνας, για
την οποία υπάρχει έτοιμη μελέτη, ώστε να
ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ. Η ΠΚΜ μέσα
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει
χρηματοδοτήσει τρία αντιπλημμυρικά έργα.
Δύο στον Δήμο Παύλου Μελά, για το ρέμα
Ευκαρπίας και το δίκτυο ομβρίων υδάτων
στην περιοχή της Νικόπολης και ένα στον
Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη που αφορά το
ρέμα κυψέλης.

19.06.2021
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΖΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 23.00 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 07.00

Φόβοι για μείωση των επισκεπτών από Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία
Μετ’ εμποδίων αρχίζει το καλοκαίρι για τους επιχειρηματίες του Τουρισμού στη Θάσο, την Καβάλα και την Πιερία καθώς εκτός από την
ανασφάλεια της νέας τουριστικής σεζόν και τις αβέβαιες παρακρατήσεις χωρίς προκαταβολή έχουν να διαχειριστούν και τις απώλειες από την
υπολειτουργία των χερσαίων συνόρων της Νυμφαίας και των Ευζώνων που παραμένουν κλειστά από τις 23.00 ως τις 07.00 το πρωί.

Τ

ο ΦΕΚ που έφτασε στα τελωνεία αναφέρει ότι μέχρι τη
Δευτέρα 21 Ιουνίου οι ώρες
εισόδου στη χώρα θα είναι από τις
07:00 έως τις 23.00, οπότε και θα
εργάζονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ.
Διάχυτη η απογοήτευση στη Θάσο
Το νησί της Θάσου βιώνει αποκλεισμό
από επισκέπτες των ανατολικών Βαλκανίων, που αποτελούν και το κύριο μέρος
των τουριστών, από τον Μάιο οπότε και
τέθηκε σε ισχύ αυτή η οδηγία. Η πολύωρη παραμονή των τουριστών στα σύνορα
μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, λειτούργησε
αποτρεπτικά για να πάρουν την απόφαση
να ξεκινήσουν τις διακοπές τους .
Οι ξενοδόχοι στη Θάσο τηρούν στάση αναμονής με τους περισσότερους να
διστάζουν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία
τους ακόμη και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος καθώς βλέπουν τις όποιες
προ κρατήσεις, που στο σύνολο τους είναι χωρίς προκαταβολή, να αφορούν το
διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου.
Ταλαιπωρία στους Ευζώνους – Υπολειτουργεί η Κρυσταλοπηγή – 24ωρη
διέλευση από Προμαχώνα
Οι εικόνες με τις ουρές των αυτοκινήτων με τουρίστες που περιμένουν
στα σύνορα των Ευζώνων καθ όλη τη
διάρκεια της νύχτας για να μπουν σε
ελληνικό έδαφος είναι μια πραγματικότητα. Κάθε ώρα της ημέρας πάνω από
20 αυτοκίνητα περιμένουν σε κάθε πύλη
εισόδου ενώ τις ημέρες αιχμής ο αριθμός
αυτός υπερ-πολλαπλασιάζεται. Η κίνηση των οχημάτων τα Σαββατοκύριακα
πριν από την πανδημία ξεπερνούσε τα
20.000, αριθμός που είναι αδύνατον να
εξυπηρετηθεί με τις παρούσες συνθήκες,
όπως αναφέρει ο διευθυντής του προϊστάμενος του τελωνείου Γιάννης Καρακασίδης.
Τα σύνορα των Ευζώνων έχουν ενισχυθεί μόνο με αστυνομικούς ωστόσο
μέχρι να αποκτήσουν την σχετική ευχέρεια για να αντεπεξέλθουν στην νέα τους
αποστολή θα χρειαστεί χρόνος, όπως
εκτιμάται.
Από τις 07.00 το πρωί, όταν ανοίγουν
ξανά οι πύλες εισόδου, η ταλαιπωρία
συνεχίζεται εξαιτίας των ελέγχων που
10 19.06.2021

πραγματοποιούνται σε όλους, ακόμα και
σε όσους έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά
του κορονοϊού. Μάλιστα οι τουρίστες που
περνούν χωρίς κόπο στη Βόρεια Μακεδονία, εγκλωβίζονται στα ελληνικά σύνορα περιμένοντας να επανεξεταστούν
τα έγγραφα τους για να μπουν στην Ελλάδα. Η αναμονή για ένα τουριστικό λεωφορείο φτάνει τις πέντε ώρες!
Την ίδια ώρα τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής λειτουργούν από τις
08.00 ως τις 16.00 με όριο διελεύσεων
τις 400. Οι υπόλοιποι διοχετεύονται σ τα
σύνορα των Ευζώνων . Μοναδική πύλη
εισόδου με 24ωρη λειτουργία είναι το
τελωνείο του Προμαχώνα όπου επίσης
παρατηρούνται ουρές αναμονής καθώς
οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί και το προσωπικό δεν επαρκεί για την αμεσότερη
διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Πλώρη για τα Αλβανικά
παράλια βάζουν οι Σέρβοι τουρίστες
Οι Σέρβοι τουρίστες που αποτελούν
την κύρια μάζα επισκεπτών στην Πιερία
δεν φτάνουν καν στον προορισμό τους με
αποτέλεσμα οι κρατήσεις που δεν έχουν
την μορφή προκαταβολής να χάνονται,
όπως αναφέρουν στην karfitsa ξενοδόχοι . Τα παράλια της νότιας Αλβανίας και
ειδικά οι Άγιοι Σαράντα αποτελούν τον
τελικό προορισμό πολλών Σέρβων που
ξεκινούν από τη χώρα τους για την Πιερία. Οι άρρητοι περιορισμοί της Αλβανίας
αποτελούν αντικίνητρο για τους τουρίστες που ως γνωστόν δεν επιθυμούν την
ταλαιπωρία.
«Ανησυχούμε για το μέλλον της τουριστικής σεζόν και για την φήμη που θα
αποκτήσει η χώρα μας τουλάχιστον για
τη διέλευση τουριστών από τα χερσαία
σύνορα μας» αναφέρει στην Karfitsa, o

πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης.
Επιστολές διαμαρτυρίας
των ξενοδόχων
Η ένωση ξενοδόχων Πιερίας μαζί με
την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Πιερίας Ημαθίας και Πέλλας έστειλαν επιστολή στους
αρμόδιους υπουργούς, με την οποία ζητούν 24ωρη λειτουργία του τελωνείου
των Ευζώνων με σκοπό την ανά λεπτό
εξυπηρέτηση κάθε επισκέπτη. Από την
πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Πάρης Παρασχούδης
ζήτησε με επιστολή του να ανοίξουν τα
σύνορα από τις 05.00 το πρωί ώστε οι
τουρίστες να προγραμματίζουν να ταξιδέψουν νύχτα και να μπορούν να μπουν
στο νησί νωρίς το πρωί με τα πρώτα καράβια από Κεραμωτή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΗΝ ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΎ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΜΠΆΣ

Η διεύθυνση οργάνωσης της ταινίας Barracuda
στα χέρια ενός Θεσσαλονικιού
Από την εις Γαύδον κοινωνία ένα ντοκιμαντέρ για το ακριτικό ελληνικό νησί που προβλήθηκε το 2015 στην ΕΡΤ και την
πολυσυζητημένη ταινία «See you Soon»,που προβλήθηκε το 2019, με τους, Χάρβει Καιτέλ, Λίαμ Μακ Ίνταιρ και Ζένια Τανάεβα όπου
ο Θεσσαλονικιός Δημήτρης Καμπάς ήταν ο Location Manager, ανέλαβε την διεύθυνση οργάνωσης παραγωγής στην Χολιγουντιανή
παραγωγή Barracuda της Millennium Films που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη και θα πρωταγωνιστεί ο Αντόνιο Μπαντέρας.

Ο ίδιος είχε βάλει στόχο να συμμετέχει στην πρώτη ταινία του Χόλυγουντ
που θα γυριζόταν στην πόλη του και το
πέτυχε!
Ο Δημήτρης Καμπάς αναφέρει ως
τους πραγματικούς πρωταγωνιστές τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολο Τζιτζικώστα τον προέδρο του
Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας ΕΚΟΜΜΕ Πάνο
Κουάνη και φυσικά τον νυν υπουργό
Ψηφιακής διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη για να φτάσει η παραγωγή στην
Ελλάδα και τη Θεσσαλονικη
Σήκωσε τα μανίκια
και έπιασε δουλειά
Από την ώρα που του έγινε η πρόταση
να αναλάβει την διεύθυνση της οργάνωσης παραγωγής στην ταινία Barracuda,
πριν από περίπου δύο μήνες, σήκωσε τα
μανίκια και έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά, όπως κάνει άλλωστε κάθε φορά
που αναλαμβάνει μια παραγωγή.
Λίγες μόλις ημέρες πριν να γυριστεί
το πρώτο πλάνο, προσπαθεί να διευθετήσει… όσα χρειάζεται έχοντας ως πολύτιμους συνεργάτες το προσωπικό του Film
Office της ΠΚΜ . Άλλωστε όπως εξηγεί ο
Δημήτρης Καμπάς στην karfitsa, «διευθυντής οργάνωσης παραγωγής δεν είναι
μια θέση με αξιώματα αλλά μια τεράστια
ευθύνη καθώς πρέπει να γνωρίζεις τα
πάντα για την ταινία και να προβλέπεις
πριν συμβούν όσα πρόκειται να συμβούν.
Επίσης να παρατηρείς τα πάντα ώστε να
αλλάξεις αν χρειαστεί κάτι σε οργανωτικό επίπεδο».
Στο φυσικό του χώρο…
Όπως τον ακούμε να περιγράφει την
καθημερινότητα του, με λίγο ύπνο και
πολύ δουλειά όπως αναμένεται, μας δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται στον φυσικό του χώρο. Άλλωστε από το 1992 όταν
ξεκίνησε βγάζοντας τις πρώτες επαγγελ-

ματικές φωτογραφίες ήξερε που ήθελε
να φτάσει. «Σε ένα κινηματογραφικό
πλατό για να νιώθει την αύρα των γυρισμάτων των ηθοποιών, του σκηνοθέτη
και γενικά όλη τη μαγεία συγκεντρωμένη σε ένα καρέ» όπως μας αναφέρει.
Η φωτογραφία ήταν για τον Δημήτρη
Καμπά, το αλφάβητο, το οποίο μόλις έμαθε ήθελε να το… εμπλουτίσει. Και αυτό
έκανε. Καταπιάστηκε με την κινούμενη
εικόνα καθώς όπως λέει «τον μάγεψε ο
ήχος που έλειπε από την φωτογραφία».
Στην πορεία πέρασε δύσκολα. Επένδυσε όλα του τα χρήματα σε σεμινάρια,
συναντήσεις και κάθε λογής επαφές με
ανθρώπους του κινηματογράφου σε
Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία για να αποκτήσει την πολυπόθητη ειδίκευση μέχρι
να τον κερδίσει η παραγωγή. «Οι ξένοι

αγαπούν την ειδίκευση και απεχθάνονται
το μοντέλο «ξέρω απ όλα», αναφέρει και
προτρέπει όσους αγαπούν τον κινηματογράφο να αποκτήσουν ειδίκευση για να
μπορέσουν να αποκτήσουν μια θέση σε
επόμενες παραγωγές που θα έρθουν στη
Θεσσαλονίκη.
Για τον κ.Καμπά, η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς διευθυντές φωτογραφίας, σκηνογράφους, ηχολήπτες, που ήρθε η ώρα
να αρχίσουν να αμείβονται καλύτερα.
Αγωνία για το γύρισμα
Τα γυρίσματα της ταινίας Βarracuda
θα αρχίσουν στις 28 Ιουνίου και η αγωνία όλων είναι… να μην βρέξει διότι θα
αναγκαστούν να αντικαταστήσουν την
πρώτη σκηνή.

Τα action movie μέρη της ταινίας
εξετάζεται να γίνουν στην Τσιμισκή, στην
Περαία ακόμη και στην Περιφερειακή
οδό. Θα υπάρχουν τρεις ζώνες για τα γυρίσματα στα οποία θα τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα λόγω του κορονοϊού,
ωστόσο δεν αποκλείεται κάποιοι πολίτες
να σταθούν τυχεροί και να μπορέσουν να
παρακολουθήσουν από σχετικά κοντινή
απόσταση κάποιες σκηνές
Ο Δημήτρης Καμπάς δεν έχει συναντήσει ακόμη τον Αντόνιο Μπαντέρας,
άλλα αυτό δεν τον απασχολεί καθόλου
καθώς δεν εμπίπτει στις… ευθύνες που
έχει αναλάβει. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα γυρίσματα να γίνουν όπως
πρέπει καθ όλη τη διάρκεια τους μέχρι τις
29 Ιουλίου.
19.06.2021
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ 38Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 2021 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ
ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ

Τ

Ρεπορτάζ: Αναστασία Καρυπίδου

ην ώρα που άλλοι
συνομήλικοι τους
πονοκεφαλιάζονται
με τις δευτεροβάθμιες
εξισώσεις και τη διακρίνουσα, αυτοί λατρεύουν
να βρίσκουν τις λύσεις.
Πρόκειται για δύο 15χρονους από τη Θεσσαλονίκη,
μικρούς ...Αϊνστάιν, που τις
επόμενες ημέρες θα διεκδικήσουν ένα μετάλλιο στη
Βαλκανική Μαθηματική
Ολυμπιάδα Νέων.
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Ο Γιάννης Γαλαμάτης και
ο Μάριος Ζαρογουλίδης κατάφεραν να διακριθούν στην
38η Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων «Αρχιμήδης» έτους
2021 της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και να πάρουν
το εισιτήριο για τη Βαλκανική
Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων
με οδηγό την αγάπη τους προς
τη συγκεκριμένη επιστήμη.
Μαζί με άλλους τέσσερις μαθητές Γυμνασίου, από διαφορετικές περιοχές της χώρας,
θα αποτελέσουν τη φετινή
ελληνική ομάδα.
Κανονικά η Βαλκανιάδα
του 2021 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Μολδαβία το
διάστημα από 29 Ιουνίου έως
4 Ιουλίου, ωστόσο η πανδημία του κορονοϊού χάλασε τα
σχέδια των διοργανωτών και
πλέον οι συμμετέχοντες θα
διαγωνιστούν διαδικτυακά, ο
καθένας ατομικά στην πρωτεύουσα της χώρας του, με
επιτηρητές, τηρώντας όλα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Τα δύο αγόρια από τη Θεσσαλονίκη λίγο προτού ετοιμάσουν βαλίτσες για την Αθήνα
εκεί όπου θα αναμετρηθούν
σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διοργάνωση, άνοιξαν τα χαρτιά
τους ή καλύτερα τους ...διαβήτες τους στην εφημερίδα
«Karfitsa» όπου και μίλησαν
για την έφεση στα μαθηματι-

κά, αν σπαζοκεφαλιάζουν με
τα προβλήματα αλλά και τα
όνειρα που κάνουν για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στην
επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Γ.Γαλαμάτης:
Θα κάνω ότι μπορώ
για να πάρω μετάλλιο
Ο Γιάννης Γαλαμάτης, μαθητής του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από μικρός έδειξε ότι

...μιλούσε με πράξεις. Ήταν
τότε παιδί του νηπιαγωγείου
που έκανε νοερά αφαίρεση
και πρόσθεση με τετραψήφιους και πενταψήφιους αριθμούς. Από το δημοτικό άρχισε
να παίρνει μέρος σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και να
έχει διακρίσεις, ενώ και πέρσι συμμετείχε στην Ελληνική
Μαθηματική Ολυμπιάδα χωρίς όμως να πάρει μετάλλιο.
«Πείσμωσα πέρσι και είπα
ότι την επόμενη φορά θα τα

καταφέρω. Χάρηκα πολύ με
τη συμμετοχή μου στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα
Νέων και θα κάνω ότι μπορώ
για να πάρω ένα μετάλλιο»,
αναφέρει ο 15χρονος Γιάννης,
ο οποίος τις επόμενες ημέρες θα τις περάσει λύνοντας
ασκήσεις παλαιότερων διαγωνισμών αναλόγου επιπέδου… όχι, όμως, επειδή έτσι
πρέπει ή επειδή κάποιος του
το επιβάλλει. Απλά, επειδή
του αρέσει να εξασκεί το μυα-

λό.
Κι ανεξαρτήτως τελικού
αποτελέσματος ο μαθητής
του Πειραματικού συμπληρώνει πως θα συνεχίσει και
στο μέλλον να παίρνει μέρος
σε ανάλογους διαγωνισμούς
συνεχίζοντας το συναρπαστικό ταξίδι των αριθμών. Πέρα,
βέβαια από τα μαθηματικά ως
έφηβος στον ελεύθερο του
χρόνο θέλει να παίζει μπάσκετ, ηλεκτρονικά παιχνίδια
και να πηγαίνει βόλτα με τους

Οι μικροί... Αϊνστάιν
της Θεσσαλονίκης

φίλους του.

Μ.Ζαρογουλίδης:
Με τα μαθηματικά
ψάχνεσαι να γίνεις
καλύτερος
Ο Μάριος Ζαρογουλίδης
πήρε πρώτη φορά μέρος σε
μαθηματικό διαγωνισμό στην
Ε’ δημοτικού. Ωστόσο, το μικρόβιο μπήκε ...βαθύτερα
μέσα του μία χρονιά αργότερα.
Τότε τον κυριάρχησε η μεγάλη
«τρέλα» για τη μαθηματική
επιστήμη κι άρχισε να αναζητά στο διαδίκτυο ολοένα και
περισσότερα πράγματα.
«Καθόμουν μέσα στο καλοκαίρι 2 - 3 ώρες και έλυνα ασκήσεις τις οποίες και
έψαχνα στο διαδίκτυο. ‘Ηταν
χάος… έπρεπε να τα πιάσω
όλα από την αρχή», εξηγεί ο
15χρονος μαθητής των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη
και προσθέτει πως «η αγάπη
για τα μαθηματικά δεν είμαι
μόνο τα μετάλλια, η πρωτιά ή
η αριστεία, αλλά να ψάχνεσαι
να γίνεις καλύτερος».
Ο Μάριος αν συναντήσει
μια δύσκολη άσκηση δεν την

Γιάννης Γαλαμάτης

Μάριος Ζαρογουλίδης

Πέρα από τα δύο παιδιά
της Θεσσαλονίκης, στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων θα συμμετέχουν
τέσσερις ακόμη μαθητές.
Πρόκειται για τον Διονύση
Πετράκη από το Γυμνάσιο
Κανήθου Ευβοίας, τον Μάρκο
Ραδαίο από το 1ο Γυμνάσιο
Βούλας, τον Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο από το 2ο Γυμνάσιο Πύργου και τον Κυριάκο
Τσουρέκα από τη Σχολή Μωραϊτη.

παρατάει αλλά, όπως αναφέρει, θα καθίσει με τις ώρες για
να την λύσει γιατί αυτό είναι
κάτι που τον πάει ένα βήμα
παρακάτω. Το ίδιο θα κάνει
και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Βαλκανιάδα τις
επόμενες ημέρες, ενώ ελπίζει
αφού καταφέρει να πάρει κι
αυτός ένα μετάλλιο να συνεχίσει το υπόλοιπο του καλοκαιριού με τα άλλα του ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία, το
μπάσκετ και να παίζει κιθάρα.

Και τρίτο παιδί από
τη Θεσσαλονίκη
σε Διεθνή Μαθηματική
Ολυμπιάδα
Στους λίγο μεγαλύτερους
Αϊνστάιν της Θεσσαλονίκης
ανήκει και ο μαθητής της Γ’
Λυκείου, Ιωάννης Δημουλιός,
επίσης από τα εκπαιδευτήρια
Μαντουλίδη, ο οποίος κατάφερε να διακριθεί και αυτός
στην 38η Εθνική Μαθηματική
Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης» και

να πάρει την πρόκριση.
Ο 18χρονος είναι ο μοναδικός από την πόλη που
θα στελεχώσει την εθνική
ομάδα που θα εκπροσωπήσει
τη χώρα μας στην 62η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα
(ΙΜΟ), η οποία θα διεξαχθεί τη
φετινή χρονιά διαδικτυακά το
διάστημα 14 - 24 Ιουλίου με
έδρα την Αγία Πετρούπολη.
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Ψάχνοντας ψύλλους στ’ άχυρα
στα πλήθη των πάρτι

Τ

ι μπορούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί που διερευνούν τη διοργάνωση των πάρτι στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εν μέσω
πανδημίας; Οι εισαγγελικές παρεμβάσεις διαδέχονται η μία την άλλη μετά τη
δημοσιοποίηση κάθε βίντεο που δείχνει
εκατοντάδες νεαρούς να διασκεδάζουν
υπό τους ήχους μουσικής. Ωστόσο όλοι,
τόσο στα δικαστήρια όσο και στην πλατεία
Αριστοτέλους, όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, γνωρίζουν
καλά πως ο εντοπισμός των οργανωτών
για τον περιορισμό τέτοιων εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας, είναι ιδιαίτερα
δύσκολος. Και οι αντιδράσεις ειδικά μετά
τους ελέγχους της αστυνομίας γύρω από
το ίδρυμα, παίρνουν διαστάσεις, ενώ το
ζήτημα λαμβάνει νέα τροπή μετά τον
τραυματισμό 23χρονου που παρασύρθηκε
από σκαπτικό μηχάνημα.

Η ΜΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. Η
ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
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Μέχρι τώρα ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης έχει ζητήσει την παρέμβαση της
αστυνομίας με τον σχηματισμό σχετικής
δικογραφίας πέντε φορές για τα πάρτι στο
Πανεπιστήμιο. Όλες οι περιπτώσεις αφορούν βίντεο που κυκλοφόρησαν είτε από ειδησεογραφικές σελίδες, κυρίως όμως από
λογαριασμούς συμμετεχόντων στα social
media. Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί του αρμόδιου τμήματος φαίνεται πως το

τελευταίο διάστημα ασχολούνται μόνον με
αυτό. Τον εντοπισμό των διοργανωτών, για
να διαπιστωθεί εάν έχουν τελέσει αδικήματα που σχετίζονται με μετάδοση ασθενειών.
Επειδή πολλοί σπεύδουν και κρίνουν τις
εικόνες που βλέπουν μιλώντας για περαιτέρω διασπορά, όμως ελάχιστοι από αυτούς
γνωρίζουν ότι οι συναθροίσεις πλέον δεν
απαγορεύονται.
Παρεμβάσεις έγιναν εκτός της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις για τέτοια πάρτι νεαρών. Ωστόσο και εκεί είναι δύσκολο
να ολοκληρωθούν οι δικογραφίες με τον
εντοπισμό υπευθύνων. Και η συζήτηση γίνεται την ώρα που επεκτάθηκε το ωράριο
για την απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τη
1.30 μετά τα μεσάνυχτα και επιτράπηκε η
μουσική σε καφέ και μπαρ.
Η δυσκολία της προκαταρκτικής
Η προκαταρκτική εξέταση μπορεί να είναι η εισαγγελική έρευνα που ηχεί εύκολα
στ’ αυτιά, όμως η υλοποίησή της έχει πολλές δυσκολίες, καθώς αναζητά υπεύθυνους που να έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα. Στην περίπτωση των πάρτι ο βαθμός
δυσκολίας για τον εντοπισμό των διοργανωτών, καθώς εκεί εξετάζεται εάν έχουν
τελεστεί αδικήματα, είναι ακόμη πιο υψηλός. Οι αστυνομικοί καλούνται να βρουν
από τις φωτογραφίες ή λογαριασμούς των
social media που έχουν δημοσιοποιήσει ει-

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

κόνες, πρόσωπα που συμμετείχαν στα συγκεκριμένα πάρτι. Και αυτά τα πρόσωπα να
καταθέσουν – εάν γνωρίζουν – ποιοι ήταν
οι διοργανωτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες έρευνες δεν καρποφορούν. Οι
περισσότεροι συμμετέχοντες στα πάρτι του
Α.Π.Θ. αγνοούν ποιος ήταν αυτός που τα διοργάνωσε. Και φοιτητές αντέδρασαν έντονα σημειώνοντας ότι οι σύλλογοι τους δεν
έχουν καμία σχέση.
Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα
αναφέρουν πως διοργανωτές είναι ομάδες… νεαρών, που δεν έχουν σχέση με το
Πανεπιστήμιο, ούτε όμως φαίνεται να κερδίζουν κάτι. Αγοράζουν ποτά από περίπτερα
και ακούν μουσική από τα ηχεία αυτοκινήτων που φέρνουν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Δεν ανήκουν σε κάποια νεολαία,
ούτε έχουν αναφορά σε συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Απλώς… διασκεδάζουν.
Τόσο οι εισαγγελικές παρεμβάσεις, ειδικά όμως οι δηλώσεις του πρύτανη του
ιδρύματος ότι στην τελευταία οργάνωση
πάρτι κάλεσε την αστυνομία όμως δεν βρήκε ανταπόκριση, προκάλεσαν αντιδράσεις
στους συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. «Δεν είμαστε η security του Πανεπιστημίου», ανακοίνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης, που έχει εκφράσει και στο
παρελθόν την έντονη αντίθεσή της και για
την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Στη συζήτηση που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα για τα πάρτι του Α.Π.Θ., με
αναφορές κυρίως επιστημόνων που μιλούν
για κίνδυνο διασποράς, οι αστυνομικοί απαντούν πως τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
δεν μπορούν να είναι ίδια με αυτά σε περίπτωση επεισοδίων. «Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο είναι ελεύθερη και ειδικά τις ώρες
που επιτρέπεται η κυκλοφορία», σημειώνουν μιλώντας στην Karfitsa τοπικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., αντιδρώντας στους ελέγχους
που ξεκίνησαν για τους εισερχόμενους και
εάν κρατούν φοιτητική ταυτότητα. «Πρέπει
η αστυνομία να κάνει τον φύλακα του ιδρύματος για όσους συμμετείχαν στα πάρτι»,
έθεταν το ερώτημα. «Δεν είναι αυτή η δουλειά μας».
Την ίδια ώρα όμως και γονείς νεαρών
ζητούν την παρέμβαση των αρχών. Χαρακτηριστική είναι η έκκληση της μητέρας του
23χρονου που παρασύρθηκε από το σκαπτικό μηχάνημα. «Ας είναι το παιδί μου το
τελευταίο που έπαθε κάτι. Ας λάβουν μέτρα
για αυτά τα κορωνοπάρτι που είναι επικίνδυνα», είπε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 34ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΣΟΒΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΜ ΣΤΟ ΔΙΟΝ

Εισαγόμενοι κακοποιοί, φέρνουν νέες τεχνικές στις κλοπές
Η διάρρηξη ενός μηχανήματος αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών (ΑΤΜ) με δύο διαστολείς μετάλλων, αυτούς που χρησιμοποιούν
μέχρι και υπηρεσίες διάσωσης, αποτελεί μία μέθοδο που σπάνια συναντούν οι αστυνομικοί των υπηρεσιών δίωξης εγκλημάτων κατά
ιδιοκτησίας. Η δράση μίας ομάδας Κοσσοβάρων στην Πιερία, ο αριθμός των μελών της οποίας δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, είναι
αλήθεια ότι έχει προβληματίσει τις διωκτικές αρχές.

Η κλοπή στο ΑΤΜ με λεία 127.400 ευρώ έγινε στο Δίον Πιερίας τα ξημερώματα της
5ης Ιουνίου. Από την έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας Κατερίνης, προέκυψε ότι δράστης ήταν ένας 34χρονος από το Κόσσοβο, ο οποίος
συνελήφθη σε ξενοδοχείο που έμενε στη Νέα Αγχίαλο Θεσσαλονίκης. Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 37χρονος συνεργός του, οποίος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται.
Τουλάχιστον οι δυο τους, εκτιμάται ότι είχαν
επισκεφτεί νωρίτερα την περιοχή του Δίου,
εντοπίζοντας το ΑΤΜ – στόχο, όπως και ότι
η κίνηση συγκεκριμένες ώρες είναι περιορισμένη στην περιοχή. Στις 5 το πρωί,
σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, χρησιμοποιώντας δύο
διαστολείς μετάλλων άνοιξαν το
μηχάνημα. «Είναι η πρώτη φορά
που συναντάται πετυχημένη διάρρηξη ΑΤΜ με αυτή τη μέθοδο.
Έχουμε καταγράψει προσπάθειες, που όμως ήταν αποτυχημένες. Ωστόσο στην Ευρώπη έχουν
επαναληφθεί», σχολίαζε στην
Karfitsaαξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. ο
οποίος έχει ασχοληθεί με την εξάρθρωση τέτοιων κυκλωμάτων κλοπής ΑΤΜ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Κατερίνης, οι – τουλάχιστον – δύο
Κοσσοβάροι χρησιμοποίησαν στην αρχή έναν
μικρό αναστολέα, που έχει μεγάλη δυναμική στην
αιχμή των δαγκάνων του. Έτσι γίνεται η αρχή του
ανοίγματος των μετάλλων του μηχανήματος. Ακολούθως
χρησιμοποιείται ο μεγαλύτερος διαστολέας και έτσι τα μέταλλα
ανοίγουν ευκολότερα μέχρι οι κλέφτες να αρπάξουν με άνεση όσα χρήματα περιέχουν στο εσωτερικό. Έτσι οι δύο δράστες, πήραν το μεγάλο ποσό και εξαφανίστηκαν.
Οι κατοπτεύσεις και τα ταξίδια
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 34χρονου, ο οποίος απολογήθηκε την περασμένη Τρίτη στον ανακριτή Κατερίνης και ήδη κρίθηκε προσωρινά
κρατούμενος, οι δύο Κοσσοβάροι μετά την κλοπή αναχώρησαν από την Ελλάδα. Πιστεύεται ότι πήγαν στη χώρα τους και άφησαν τη λεία από την κλοπή. Αμέσως την επόμενη
ημέρα επέστρεψαν στην Ελλάδα και έμειναν στο ξενοδοχείο της Νέας Αγχιάλου. Θεωρεί-

ται ότι έχουν και τρίτο συνεργό, καθώς άφησαν κοντά στα σύνορα των Ευζώνων ένα τρίτο
αυτοκίνητο, από τα δύο με τα οποία κινούνταν και οι δύο και κατασχέθηκαν
στο ξενοδοχείο. Μάλιστα, πηγαινοέρχονται, χωρίς να επιτρέπεται η
είσοδος, λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, των υπηκόων
Κοσσόβου. Τουλάχιστον ο 34χρονος, τα στοιχεία εισόδου του οποίου εξετάστηκαν ενδελεχώς, είχε στην
κατοχή του άδεια παραμονής στη Γερμανία,
επομένως έτσι αποκτά δικαίωμα εισόδου
σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς
την ισχύ των περιορισμών για υπηκόους τρίτων χωρών.
Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν
το ενδεχόμενο οι αλλοδαποί να
εμπλέκονται και σε άλλες κλοπές. Γι’ αυτό έχουν δοθεί σχετικά
σήματα με τα στοιχεία τους σε
όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις
της χώρας και ειδικά έχουν ενημερωθεί τα τμήματα και οι ομάδες
αντιμετώπισης εγκλημάτων κατά
ιδιοκτησίας.
Βέβαιο πάντως θεωρείται πως
οι δύο κατηγορούμενοι ετοίμαζαν και
άλλο χτύπημα, πιθανόν σε παρόμοιο
στόχο, δηλαδή σε ΑΤΜ Τράπεζας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν στοιχεία στα
χέρια της ασφάλειας Κατερίνης σύμφωνα με τα
οποία ο συλληφθείς και ήδη προσωρινά κρατούμενος
στη Λάρισα, εντοπίστηκε να κινείται σε χωριό των Σερρών.
Εκτιμάται ότι έκανε κατόπτευση στοχεύοντας ένα τέτοιο μηχάνημα και επιτηρούσε την περιοχή κάνοντας… ρεπεράζ για το επόμενο χτύπημα. Είναι γεγονός πως μπορεί ο 34χρονος να έχει ήδη συλληφθεί όμως ο συναγερμός
στις διωκτικές αρχές της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ενεργός, όπως έλεγαν στελέχη της
ΕΛ.ΑΣ.
Το γεγονός ότι κλέφτες με… υψηλά γούστα επισκέπτονται τη χώρα μας, μόνον για να
χτυπήσουν και να φύγουν δεν είναι πρωτοφανές. Αυτό συνέβαινε και με τους αποκαλούμενους «Ροζ Πάνθηρες», τους Σέρβους κλέφτες κοσμηματοπωλείων, που ακολουθούσαν παρόμοιες πορείες. «Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με υψηλών
στόχων επαγγελματίες κακοποιούς», σχολίαζαν ειδικοί των διωκτικών αρχών.
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Οι συντάκτες της «Κ»
...ανεβοκατεβάζουν
τις μετοχές της εβδομάδας
Όμορφο περιβάλλον στο εμβολιαστικό κέντρο του Γ.Ν.
«Άγιος Δημήτριος». Ευγενικοί και χαμογελαστοί οι εργαζόμενοι, από την κυρία στο γκισέ, μέχρι τον γιατρό και την
νοσηλεύτρια με το χέρι «πούπουλο».

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Πότε θα σβήσει επιτέλους ο δήμος Θεσσαλονίκης τις κίτρινες γραμμές του παλιού ποδηλατόδρομου επί της Λ.Νίκης;
Επισκέπτες της πόλης που χρησιμοποιούν πατίνι ή ποδήλατο
δεν ξέρουν ποιος ποδηλατόδρομος ισχύει και ποιος όχι.

Οι τιμές των ναύλων Θεσσαλονίκη – Σποράδες. Όπου για να
ταξιδέψεις Σκόπελο ή Σκιάθο είναι ακριβότερα από ό,τι να
πας και να γυρίσεις στη Ρώμη.

Baraccuda: Η Θεσσαλονίκη της εξωστρέφειας. Αρκεί να
έχει συνέχεια η ...χολιγουντιανή αύρα που θα φέρει ο Αντόνιο
Μπαντέρας. Πάντως, είναι μια καλή αρχή...

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ

Ο σχεδιασμός μπροστά στα δικαστήρια. Τα έργα ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα, που ξέχασαν τη διάβαση πεζών, ενώ
χάσαμε πού θα είναι οι θέσεις για τα δίκυκλα.

Ο 22χρονος Θανάσης Τσαλταμπάσης, από την Πολίχνη.
Δίδαξε ανθρωπιά και αλληλεγγύη.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Αδιανόητο να χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος 26 ετών από
ένα καλοκαιρινό μπουρίνι στην Πολίχνη. Ας αναλάβουν όλοι
τις ευθύνες τους και ας γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλονίκη.

Η επανέναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τις Σποράδες. Πλέον, η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόννησος έρχονται
πιο κοντά και είμαι σίγουρη ότι θα τις επιλέξει πολύς κόσμος
για διακοπές!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ

Δεν μας άρεσε η ενημέρωση που είχαμε από τα τελωνεία
των Ευζώνων και της Νυμφαίας ότι η νέα οδηγία που έλαβαν με ισχύ μέχρι τη Δευτέρα 21/6, αναφέρει ότι τα σύνορα
θα παραμείνουν κλειστά από τις 23.00ώς τις 07.00

Μας ικανοποίησε η δέσμευση του υπουργού Τουρισμού
Χάρη Θεοχάρη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 3
της περασμένης Παρασκευής, ότι θα ανοίξουν τα σύνορα
όλης της χώρας σε 24ωρη λειτουργία.

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Θάλασσα αγνοείται. Οι προσπάθειες για το πρώτο μας
καλοκαιρινό μπάνιο έπεσαν στο κενό με τον καιρό να έχει
διάθεση… Φθινοπώρου εν μέσω καλοκαιριού. Μουλιάσαμε
(από την βροχή). Δεν πτοούμαστε όμως…

Η ζωή κέρδισε τον θάνατο. Στο συγκλονιστικότερο
γεγονός της χρονιάς ο Κριστιάν Έρικσεν με τη βοήθεια των
ιατρών και του Θεού τα κατάφερε και βγήκε νικητής.

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ
Μου φτιάχνει την διάθεση η επαναφορά σε συνήθειες
προ κορωνοϊού και δίνω θετική ψήφο σε όσους επιλέγουν
μετακίνηση με αστική συγκοινωνία και ας διαθέτουν δικό
τους ΙΧ αυτοκίνητο, ειδικά αν έχουν προορισμό το κέντρο
Θεσσαλονίκης.

Φίλε η διάβαση είναι για να σταματήσεις και να αφήσεις
το πεζό να περάσει, οι μπάρες για ΑμεΑ δεν είναι θέσεις
στάθμευσης και τα σκουπίδια μέσα στον κάδο, ούτε πάνω,
ούτε δίπλα.

Έρχεται το τριήμερο και δεν λείπει το επιχειρείν! Νέα
καταστήματα εστίασης στη Χαλκιδική έρχονται και οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς κανονίζουν τις εξορμήσεις εκτός
πόλης!

Oι πολλές πορείες που δυσκολεύουν ακόμα το υπάρχον
κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας, με αποτέλεσμα να
καθυστερούμε στις δουλειές μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ
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Στείλτε τη φωτογραφία και το σχόλιό σας σε οποιονδήποτε δήμο
του Νομού Θεσσαλονίκης κι αν βρίσκεστε στο Viber 6948 495809

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΔΑΔΙΚΑ
Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Το συντριβάνι στα Λαδάδικα πότε θα
λειτουργήσει; Τα μαγαζιά είναι καθημερινά γεμάτα από κόσμο. Δεν είναι
εικόνα αυτή για μια τόσο τουριστική
περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ευάγγελος Γ.

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Για όσους αναρωτιούνται γιατί κάποιοι πεζοί περπατούν
στους δρόμους και όχι στα πεζοδρόμια η απάντηση
έρχεται μέσα από αυτές τις φωτογραφίες. Στο κέντρο
της πόλης, στην οδό Βεροίας, δίκυκλα έχουν παρκάρει
παράνομα στο πεζοδρόμιο, δυσκολεύοντας την διέλευση
των πεζών και συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης,
καθώς πατούν πάνω στον οδηγό τυφλών.
Ελένη Β.

Μόνιμο πάρκινγκ πλέον έχει γίνει το πεζοδρόμιο επί της οδού Λαγκαδά; Καθημερινά, πρωί – βράδυ, η ίδια εικόνα. Αυτοκίνητα και δίκυκλα
κάνουν «κατάληψη» στο πεζοδρόμιο.
Γιάννης Χ.

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΖΩΛΗ

Στην Ευρώπη σε μερικές χώρες υπάρχουν στάσεις για την
αστική συγκοινωνία που μπορείς να φορτίσεις το κινητό
σου. Στην Θεσσαλονίκη του 2021 βρέθηκα να περιμένω
αστικό στην οδό Παπαζώλη σε στάση χωρίς σκέπαστρο
υπό βροχή. Ακούει κάποιος υπεύθυνος;
Ιωάννης Κ.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΔΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΗΣ

Με 5 πόντους κόκκινη λάσπη από τα σκαψίματα που
κάνατε για να περάσετε τους σωλήνες και που ενώ
ζητήσαμε από τον εργολάβο να καθαρίσει τον δρόμο
μας «έγραψε» εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Μην πω για
τις τρύπες και τα χώματα που άφησαν στο πέρασμά τους.
Όπως καταλαβαίνετε η πρόσβαση στο σπίτι μας ειναι
αδύνατη και αν καταφέρεις να μπεις πρέπει να κάνεις
γενική καθαριότητα για να βγάλεις την κοκκινη λάσπη
από τα παπουτσια!! Δυστυχως πολλές φορές μιλήσαμε με
αρμόδιους και δεν εγινε τίποτα. Με τις βροχές έγινε ενα
μικρό ατύχημα με ενα αυτοκίντο αν σε επομενη φορά γίνει
κάτι χειρότερο; Π.χ. νεκρός;
Ελίνα Δ.
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Έβαλε τέλος στα σενάρια
για την Περιφέρεια

Η ΕΣΗΕΜΘ στηλιτεύει προσπάθειες
απαξίωσης των δημοτικών Μέσων
της πόλης και της ΕΡΤ 3.
Χωρίς αντίπαλο
Επιπλέον, δεν υπάρχει και αντίπαλο … δέος για τον
Απόστολο Τζιτζικώστα. Το Μαξίμου ευχαρίστως θα προσφέρει τη στήριξη για ένα «σιγουράκι» που λένε και στα
στοιχηματζίδικα, ενώ αποφεύγει κι έναν εν δυνάμει «παίκτη» της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Άλλωστε, ο Τζιτζικώστας του σήμερα δεν είναι ο Τζιτζικώστας του 201516. Προφανώς, έχει ωριμάσει για να σκεφτεί ότι ακόμη
κι αν έχει βλέψεις για να κατέλθει εκ νέου στην αρχηγία
της ΝΔ αυτό μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από μία ακόμη
θητεία Μητσοτάκη και – το κυριότερο – δική του στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πλεονέκτημα
της διάθεσης σημαντικών πόρων.

Καραμπόλες προς δήμους και βουλή
Από νωρίς ο Απόστολος Τζιτζικώστας φρόντισε να
ανακοινώσει την υποψηφιότητα του για την περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες εκλογές. Με τον
τρόπο αυτό, σταματάει όλα τα σενάρια που τον θέλουν
υποψήφιο βουλευτή ή ευρωβουλευτή και παράλληλα
κόβει τα όνειρα όλων όσοι επιθυμούσαν να πάρουν τη
θέση του. Σε κάθε σχετική ερώτηση επαναλαμβάνει πως
θα διεκδικήσει και το 2023 μια νέα θητεία στην περιφέρεια. Και γιατί να μην το κάνει άλλωστε; Αφού οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το έργο του.

Κίνητρο το Ταμείο Ανάκαμψης
Η απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας εξηγείται απολύτως. Από το Ταμείο ανάκαμψης θα διοχετευτούν πολλά δισεκατομμύρια προς τις Περιφέρειες. Η
διαχείριση του πακτωλού των χρημάτων είναι ένα σημαντικό στοίχημα. Και ο προσανατολισμός δεν είναι μόνοι οι
υποδομές, αλλά κυρίως η ψηφιακή αναδιάρθρωση της
χώρας συνολικά.

Είναι σίγουρο ότι η απόφαση του Απόστολου Τζιτζικώστα αποθαρρύνει αρκετούς είτε βουλευτές της Β’ Θεσσαλονίκης, είτε δημάρχους – κυρίως της δυτικής Θεσσαλονίκης – είτε αντιπεριφερειάρχες. Ειδικώς για τους
– ή τις – τελευταίους /ες η μετάβαση προς τους δήμους
φαίνεται να είναι μονόδρομος προς εκπλήρωση των
ατομικών τους φιλοδοξιών. Για έναν εξ αυτών τον αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Δημήτρη Ασλανίδη
είναι γνωστό ότι θα κατέλθει στη δημαρχία του δ. Παύλου
Μελά. Εκτός κι αν το σκεφτούν καλύτερα μιας και «θα
βρέξει» αρκετό χρήμα για τις αντιπεριφέρειες.

Στο Φανάρι ο Δρόσος και …δώρα φέροντας
Αυτόνομη πορεία φαίνεται ότι ακολουθεί και ο Δρόσος Τσαβλής. Ο προσφάτως, καθαιρεθείς
από τα καθήκοντά τους ως προέδρου του δημοτικού συμβουλίου για την πολυθρύλητη υπόθεση
του εμβολιασμού του. Ετσι, βρέθηκε στο Φανάρι προκειμένου να ευχηθεί στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την ονομαστική του εορτή. Και δεν πήγε στην Κωνσταντινούπολη με
άδεια χέρια. Το δώρο του προς τον Πατριάρχη ήταν μια εικόνα της Αγίας Δροσίδος, που φιλοτέχνησε με άμμο και χρώμα ο αγιογράφος, Ντίνος Γιωτόπουλος. Στο περιθώριο της επίσκεψης, είχε μια
σύντομη συζήτηση με τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού,
Κωνσταντίνο Βλάση, ο οποίος έδωσε επίσης το «παρών». Αυτή η έντονη κινητικότητα του κ. Τσαβλή προφανώς υποδηλώνει κάτι περισσότερο από το να τονίσει απλώς την παρουσία του στα
κοινά… Έστω κι αν – σήμερα – είναι διαγεγραμμένος από τη ΝΔ. Αυτά, άλλωστε, διορθώνονται…
18 19.06.2021

Με δυο ανακοινώσεις της η ΕΣΗΕΜΘ στηλιτεύει κάθε
προσπάθεια απαξίωσης των δημοτικών μέων της Θεσσαλονίκης αλλά και της ΕΡΤ 3 από την κεντρική διοίκηση της ΕΡΤ
με αφορμή τις μεταδόσεις τένις του Ρολάντ Γκαρός.
Συγκεκριμένα:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ διαπιστώνει με
ανησυχία ότι σε ΜΜΕ δημοσιεύονται με τη μορφή ρεπορτάζ,
και μάλιστα με πανομοιότυπες διατυπώσεις, απόψεις προσώπου που επιχείρησε να δραστηριοποιηθεί στην τοπική
αυτοδιοίκηση. Στις απόψεις αυτές προτείνεται να πουληθούν ή να κλείσουν τα δημοτικά ΜΜΕ, και οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε αυτά χαρακτηρίζονται τοποθετημένοι
από τις εκάστοτε δημοτικές Αρχές.
Με αφορμή το παραπάνω γεγονός, το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ
υπενθυμίζει ότι:
Το δικαίωμα καθενός να διατυπώνει δημοσίως την
άποψή του είναι σεβαστό και αναφαίρετο, και τα ΜΜΕ είναι
απολύτως ελεύθερα να φιλοξενούν όποια άρθρα γνώμης
επιλέγει το δημοσιογραφικό δυναμικό τους.
Ωστόσο, η αυτούσια μεταφορά απόψεων με τρόπο που
δίνει στο κοινό την ψευδή εντύπωση ότι είναι ρεπορτάζ και
προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας αποτελεί παράβαση των
κανόνων δεοντολογίας του επαγγέλματος. Πολύ περισσότερο, αν μεταξύ των ενδιαφερομένων να δημοσιοποιούν τις
απόψεις τους και της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ που τους δίνουν
βήμα με τέτοιον τρόπο υπάρχουν εμπορικού τύπου συναλλαγές.
Το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ υπενθυμίζει επίσης σε όλους τους
συναδέλφους που έχουν θέση ευθύνης ότι οφείλουν να
αντιστέκονται σε τέτοιες πρακτικές, όταν ιδιοκτήτες των
ΜΜΕ επιχειρούν να τις επιβάλουν. Ακόμη περισσότερο, όταν
στο στόχαστρο βρίσκεται ένα δημόσιο ΜΜΕ όπως η TV100,
με πολυετή προσφορά στη δημόσια ενημέρωση».
Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά στην ΕΡΤ 3.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει την
διαμαρτυρία του για τη μεταχείριση που επιφύλαξε η διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ στην ΕΡΤ3 σε ό,τι αφορά τη μετάδοση των
αγώνων του Ρολάν Γκαρός.
Η απόφασή της να μεταφέρει αιφνιδιαστικά από την
ΕΡΤ3 στην ΕΡΤ1 τις μεταδόσεις των ημιτελικών και του τελικού της διοργάνωσης, που είχαν τεράστιο ενδιαφέρον για
το ελληνικό κοινό, φανερώνει μια απαξιωτική αντίληψη για
τον σταθμό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν αναλογεί κατά κανέναν τρόπο στο έργο που
αυτός επιτελεί. Προφανώς η διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ θεωρεί
ότι ένα κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη δεν δικαιούνταν
να μεταδώσει τις μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού τένις,
παρότι έχει αναλάβει πλέον το βάρος των αθλητικών μεταδόσεων της εταιρείας.
Η επίδειξη ηγεμονισμού της διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ ουσιαστικά προσβάλλει την ΕΡΤ3 και δείχνει ότι αντιμετωπίζει
τον σταθμό ως Β’ κατηγορίας τμήμα στον Οργανισμό της
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η ΕΣΗΕΜ-Θ θεωρεί τελείως
λανθασμένη την άποψη της διοίκησης της ΕΡΤ ΑΕ ότι η ΕΡΤ1
αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της εταιρείας και η ΕΡΤ3 το κανάλι
που διεκπεραιώνει το κομμάτι των μεταδόσεων μέχρι το σημείο που το τηλεοπτικό προϊόν δεν είναι αρκετά ελκυστικό
για τη «ναυαρχίδα».
Η ΕΣΗΕΜ-Θ παγίως υπερασπίζεται την ανάγκη να ενισχυθούν ο ρόλος και η φωνή της ΕΡΤ3 σε ό,τι αφορά τη
διαχείριση του δημοσιογραφικού έργου με τρόπο που αναλογεί στην προσπάθεια που καταβάλλει το δυναμικό της. Οι
παραπάνω ενέργειες της διοίκησης κινούνται στην αντίθετη
κατεύθυνση.
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Παρατηρήσεις Λεκάκη
για τις τηλεδιασκέψεις
Στα Λαδάδικα έσβησε 79 κεράκια
ο Μπουτάρης

Οι μινιατούρες με τα τοπόσημα
στο γραφειο δημάρχου
Μια νέα γωνιά με τα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης
απέκτησε το γραφείο του δημαρχου, Κωνσταντίνου Ζερβα. Σε περίοπτη θέση τοποθετήθηκε σε μινιατούρα το
γλυπτό «Meteoron» και οι Ομπρέλες του Ζογγολοπουλου, που κερδίζουν αμέσως τα βλέμματα όσων περνούν
το κατώφλι του προσωπικού γραφείου του δημαρχου.

Σε ΔΗΜΤΟ της ΝΔ ο Καράογλου

Συστάσεις προς τους δημοτικούς συμβούλους
να είναι κόσμιοι στη διάρκεια των συνεδριάσεων,
ακόμη κι αν αυτές γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης,
απηύθυνε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. Με επιστολή
του προς όλους ζητά να τηρούνται οι ίδιοι κανόνες
συμπεριφοράς και εμφάνισης, όπως ακριβώς και
κατά τις ζωντανές συνεδριάσεις. Μάλιστα, τονίζει
ο κ.Λεκάκης προς τους συναδέλφους του πως
όσοι επιθυμούν είτε να καπνίσουν, είτε να μιλήσουν στο τηλέφωνο ή ακόμη και να φάνε, καλό είναι να κλείνουν την κάμερα του υπολογιστή τους
σεβόμενοι το θεσμό του

Ξαπλωμένοι στον… καναπέ
Ο κ.Λεκάκης πήρε αυτή την πρωτοβουλία
καθώς αρκετοί σύμβουλοι από την έναρξη της
πανδημίας, θεωρώντας πως δεν τους δείχνει
ζωντανά η δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης,
κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
έτρωγαν μπροστά στην κάμερα, ξάπλωναν στον
καναπέ του σπιτιού τους ή εμφανίζονταν με πιτζάμες και φανελάκια. ‘Αλλωστε, ουκ ολίγες φορές
δημοτικοί σύμβουλοι με τη στάση τους έδωσαν
...τροφή για παραδημοτικά σχόλια. Και με την κίνηση αυτή, ο πρόεδρος θέλησε να βάλει ένα τέλος
σε τέτοιου είδους συμπεριφορές που δεν τιμούν
το θεσμό του δημοτικού συμβουλίου και δείχνουν
ασέβεια προς τους πολίτες που παρακολουθούν
τις συνεδριάσεις μέσω Youtube.

Στα Λαδάδικα γιόρτασε φέτος τα γενέθλιά του ο
πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ιδρύματος του Μουσείου Ολοκαυτώματος, Γιάννης
Μπουτάρης. Εκεί, φίλοι του επεφύλαξαν μια μικρή έκπληξη. Του έφεραν μια μικρή τούρτα, όπου για κεράκι
είχε ένα ερωτηματικό. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι ο κυρ
Γιάννης έκλεισε αισίως τα 79 χρόνια και μπήκε στα 80.

Υπογράφηκε η σύμβαση σύνδεσης της
6ης προβλήτας με ΠΑΘΕ και Εγνατία
Οδό
Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε μετά από σχεδόν δέκα
χρόνια καθυστερήσεων η απευθείας οδική σύνδεση της
6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον
αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. Η σύμβαση του πολυαναμενόμενου έργου υπεγράφη μεταξύ της
Εγνατίας Οδού ΑΕ και της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, παρουσία του
υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και του αρμόδιου γενικού γραμματέα, Γιώργου Καραγιάννη.
Οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού περίπου 60 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν εντός
30 μηνών δηλαδή μέσα στο 2023, διευκολύνοντας την
επίτευξη του στόχου για την εδραίωση του λιμανιού της
Θεσσαλονίκης ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών
για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. «Είμαστε
εδώ για να πούμε ότι μια τεράστια εκκρεμότητα παίρνει
τον δρόμο της και πολύ σύντομα θα ξεμπλοκάρουμε
και τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι, ώστε να γίνει κόμβος υποδομών και μεταφορών», υπογράμμισε ο
υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Κ. Καραμανλής: «Που είναι το γλυπτό;»
Το «Meteoron» του Κωστή Γεωργίου, που έχει τοποθετηθεί στο
πάρκο απέναντι από το δημαρχιακό μέγαρο, τράβηξε το ενδιαφέρον
του υπουργου Υποδομών και Μεταφορών κατά την είσοδο του στο
γραφείο του δημαρχου Θεσσαλονίκης. «Που είναι το γλυπτό;», ρώτησε ο κ.Καραμανλής σπεύδοντας προς το παράθυρο του δημαρχιακού
μεγάρου για να το θαυμάσει. Ο κ.Ζέρβας ενημέρωσε τον υπουργό τόσο
για τον καλλιτέχνη, όσο για το γεγονός ότι αποτελεί δωρεά του Βαγγέλη Γεροβασιλείου στην πόλη.

Επισκέψεις σε Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις της ΝΔ
πραγματοποίησε ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής
Β΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ επιδιώκει εδώ και καιρό να βρίσκεται σε διάφορες περιφερειακές περιοχές της πόλης
επιδιώκοντας τον διάλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό είχε συνάντηση με μέλη
της ΔΗΜΤΟ της ΝΔ στο Δήμο Θέρμης. όπου συζήτησε για
το νέο ρόλο της Αυτοδιοίκησης και για την ποιότητα ζωής
των τοπικών κοινωνιών. Ενώ βρέθηκε και με μέλη της
ΔΗΜΤΟ της ΝΔ στο Δήμο Δέλτα.

Ενδιαφέρον Πάνα για τον τουρισμό
Με ξενοδόχους και και άλλους επαγγελματίες του
τουρισμού στη Χαλκιδική, συναντήθηκε ο τοπικός βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας, με αντικείμενο
συζήτησης η κατάσταση που επικρατεί στο Νομό.. O κ.
Πάνας εισέπραξε αγωνία και προβληματισμό για την έως
τώρα πορεία και ελπιδα για βελτίωση τις επόμενες ημέρες.
Ο βουλευτής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για
τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του και κυρίως αυτές
που έχουν στόχο την ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με το κατάλληλο προσωπικό και απαραίτητο υγειονομικό και τεχνικό εξοπλισμό.

Στο «κάδρο» η ανάπτυξη σε Μακεδονία
και Θράκη
Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ
Νίκο Παπαθανάση συναντήθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών ( Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν θέματα περιφερειακών ενισχύσεων και «εκσυγχρονισμού» του αναπτυξιακού νόμου. Ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με
την ανάπτυξη και τις ιδιωτικές επενδύσεις στη Μακεδονία
και τη Θράκη.

19.06.2021

19

Περπατώντας στην οδό Αγίου Μηνά, στο νούμερο 3, από τον
Δεκέμβριο του 2011 υπάρχει το εστιατόριο Ακαδημία. Το μαγαζί είναι γνωστό για τα γευστικά πιάτα του, αυτό που όμως
ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι στο υπόγειο του υπάρχει
ένα κρυφό κελάρι.

Γ

ια τους λάτρεις του οίνου
είναι το «ιερό» μέρος του
εστιατορίου. Στο κελάρι βρίσκονται, μεταξύ άλλων, και ετικέτες
κρασιών από μικρούς παραγωγούς
της Ελλάδας, δίνοντας με αυτόν
τον τρόπο την δυνατότητα οίνοι
από όλη την χώρα να συστήνονται
στους Θεσσαλονικείς. Λειτουργεί
από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο
και εκεί μπορεί κάποιος να πάει
κάνοντας κράτηση είτε για κάποιο
φιλικό ή επαγγελματικό γεύμα, ενώ
πραγματοποιούνται ανά διαστήματα
και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και
παρουσιάσεις κρασιών.
Ένας ακόμη κρυμμένος θησαυρός
είναι η αυλή, στην πίσω πλευρά του
μαγαζιού. Σαν ένα αυτόνομο μέρος και
πιο exclusive συγκριτικά με το κεντρικό
χώρο που συνορεύει με την πολυσύχναστη οδό Αγίου Μηνά.

Της Φιλίππα Βλαστού

Ατού το design
Ένα από τα χαρακτηριστικά του μαγαζιού που το κάνουν μοναδικό είναι
και η διακόσμηση του. Το εσωτερικό
design του θυμίζει χώρο τέχνης. Τα διαφορετικά τραπεζοκαθίσματα, με τα φρέσκα λουλούδια που βρίσκονται σε κάθε
γωνιά δημιουργούν μια ζεστή εικόνα.
Όπως περιγράφει στην Karfitsa ένας εκ
των ιδιοκτητών και σεφ του μαγαζιού,
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ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ
ΜΕ ΤΟ ΚΡΥΦΌ..
ΚΕΛΆΡΙ

Στο «Ακαδημία» ανακαλύπτεις μυστικούς
θησαυρούς γαστρονομίας και οινοποιίας

Κωνσταντίνος Μάρκος «τον χώρο έχει επιμεληθεί ο
ζωγράφος Λάζαρος Πάντος. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα εστιατόριο που παράλληλα θα ήταν και
χώρος τέχνης. Κατά καιρούς γίνονται και εκθέσεις.
Όσον αφορά την διακόσμηση θέλαμε να ταιριάζει όσο
περισσότερο γίνεται στην αρχιτεκτονική που έχει η
περιοχή με τα νεοκλασικά».

Βάση τα τοπικά προϊόντα
Ο Κωνσταντίνος Μάρκου και ο Κωνσταντίνος Γαργάνης πριν βρουν τυχαία σε μια βόλτα τους το μαγαζί
που θα στέγαζε το εστιατόριο είχαν αποφασίσει ότι η
κουζίνα θα δουλεύει με ελληνικά προϊόντα, εποχής,
από μικρούς παραγωγούς της Ελλάδας.
Στο μαγαζί καταφθάνουν τυριά από τις Κυκλάδες,
λαχανικά από την Σύρο, και από άλλους παραγωγούς
βιολογικών προϊόντων. Όσο περνούσε ο καιρός και οι
ανάγκες μεγάλωναν οι δυο ιδιοκτήτες αποφάσισαν
να κάνουν τον δικό τους κήπο, σε ένα κτήμα στους
Ταγαράδες, από τον οποίο προμηθεύονται τα λαχανικά τους. Για αυτό τον λόγο το μενού είναι πάντα
προσαρμοσμένο με την εκάστοτε εποχή, εκτός από
κάποια βασικά πιάτα. Κάποια από τα οποία μάλιστα
υπάρχουν ακόμη από τον πρώτο κατάλογο που είχε
δημιουργηθεί στο 2011, όπου και άνοιξε.
Τα must try πιάτα της Ακαδημίας: το κριθαρότο
άγριων μανιταριών με τρούφα, το χειροποίητο νιόκι
γεμιστό με μανιτάρι και σάλτσα παρμεζάνα, τα χειροποίητα μοσχαρίσια κεφτεδάκια με παραδοσιακή σάλτσα μακάλο από την περιοχή της Φλώρινας.
Στον ταξιδιωτικό χάρτη
η κουζίνα της Θεσσαλονίκης
Η κουζίνα της πόλης έχει αλλάξει αρκετά, προς
το καλύτερο, αναφέρει ο Κ.Μάρκου. «Έχουν ανοίξει
πολλά εστιατόρια, ταβέρνες και έχουν μπει νέα παιδιά στον χώρο, τα οποία κρατούν την παράδοση και
εμπνέονται από αυτήν δημιουργώντας γεύσεις και
πιάτα», περιγράφει.
Η Θεσσαλονίκη όμως θα μπορούσε να προσελκύσει γαστρονομικό τουρισμό; O σεφ απαντά πως
«ναι, γιατί ο κόσμος θα γνωρίσει την μεσογειακή διατροφή, μέσα από τις τοπικές κουζίνες και τα προϊόντα. Θα γευτεί πράγματα που ενδεχομένως σε πολλές
χώρες της Ευρώπης και του κόσμου δεν είναι εύκολο
να τα βρει»
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TopEvents

Stand Up Comedy
«Double Impact»

Cine Musical

«Cine Musical» από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα
Δήμου Θεσσαλονίκης με «Τραγούδια της σκηνής και της οθόνης…» την Tετάρτη 23 Ιουνίου
2021, στις 21:00 στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου.
Ένα ταξίδι από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο,
στην Αθήνα. Ξεχωριστές και αγαπημένες μουσικές επιλογές από ελληνικές και ξένες σκηνές
και οθόνες. Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης Πετράκης και Εύη Σιαμαντά ενώνουν τις φωνές
τους σε μια παράσταση με τα ωραιότερα τραγούδια του διεθνούς και ελληνικού μουσικού
θεάτρου.

Καλοκαιρινό 23ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ο Μικρός Πρίγκιπας

Ο Ηλίας Φουντούλης και ο Άγγελος
Σπηλιόπουλος έρχονται στο Ελληνίς
1 την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 με την
Stand Up Comedy παράσταση: «Double
Impact», στις 21:00.
Οι Ηλίας Φουντούλης και Άγγελος Σπηλιόπουλος μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα σε τουρ ενώνουν της δυνάμεις τους
σε μία παράσταση!

Les Au Revoir &
Αλεξάνδρα Μπουνάτσα
«Ο Μικρός Πρίγκιπας», το παραμύθια που λατρεύουν τα παιδιά και όσοι νιώθουν σαν παιδιά
θα ανέβει στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, στις 21:00, με τον Θανάση
Τσαλταμπάση στο ρόλο του ευαίσθητου μικρού
πρίγκιπα.
Παίζουν επίσης: Αγοραστή Αρβανίτη-Θανάσης
Βοϊδήλος-Γεωργία Μαυροειδοπούλου-Τάσος
Ράπτης-Μαριλίζα Χρονέα.

ONIRAMA

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Φιλίππα Βλαστού
22 19.06.2021

Από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το καλοκαιρινό και υβριδικό 23ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο
θα γίνει σε φυσικούς χώρους και online!
Στο καλοκαιρινό 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης θα δοθούν τα βραβεία του Φεστιβάλ, θα προβληθούν τρία διαγωνιστικά τμήματα, αλλά και ελληνικά ντοκιμαντέρ. Επίσης, η
Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου έως τις
4 Ιουλίου 2021 και προγραμματίζονται δράσεις
της και σε εξωτερικούς χώρους.

Οι Onirama θα τραγουδήσουν ζωντανά στην
Πλαζ Αρετσούς στην Καλαμαριά την Τετάρτη 21
Ιουνίου 2021, στις 21:00, συμμετέχοντας στο
SITC Festival 2021-SKG Music Festival.
Ο Θοδωρής Μαραντίνης και η παρέα του θα
βρεθούν στον παραθαλάσσιο, πρόσφατα ανανεωμένο χώρο της Αρετσούς για μία μοναδική
εμφάνιση που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία στα
ύψη.
Μαζί τους οι: Δημήτρης Κοργιαλάς, Sanjuro
feat. Evangelia on decks: Minor.

Οι Les Au Revoir & Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, την Τρίτη 22 Ιουνίου, στις 21.00,
στην Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης.
Οι Les Au Revoir με ρετρό διάθεση
και επιρροή από τους ρομαντικούς
συνθέτες και τροβαδούρους όλων των
εποχών, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη
indietronica και lounge ακουστική που
περικλείει ατμοσφαιρικούς bossa nova
και Swing ρυθμούς που ανεβάζουν την
διάθεση στα ύψη!

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Ρους: Πολύ σκληρή η αποχή από την σκηνή για τους μουσικούς
Ο Ρους αγαπάει τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το αποδεικνύει κάθε χρόνο καθώς μέσα στις πόλεις που εμφανίζεται βρίσκεται πάντα η
Θεσσαλονίκη. Μόλις βγήκαμε από την καραντίνα και άνοιξε σιγά σιγά ο χώρος θεαμάτων ο Ρους δεν έχασε χρόνο και προγραμμάτισε
ένα από τα πρώτα του live, στο Θέατρο Κήπου.

Λίγες μέρες πριν ανέβει στην σκηνή
και βρεθεί ξανά με το κοινό της πόλης
από το οποίο τον κράτησε μακρυά το
lockdown μιλάει στην Karfitsa για την
περίοδο της καραντίνας, πώς τον άλλαξε, τί αναθεώρησε αλλά και το χαρούμενο γεγονός που συνέβη στη ζωή του.
Μετά από αρκετό καιρό αποχής
από συναυλίες, λόγω του lockdown,
επιστρέφετε. Πως νιώθετε;
Η περίοδος αποχής από τη σκηνή
αποδείχτηκε πολύ σκληρή για τους μουσικούς, τους δημιουργούς και γενικότερα για τους εργαζόμενους στις τέχνες
και στο θέαμα. Δοκιμαστήκαμε όλοι και
είναι μια ευκαιρία να πάρουμε μια ανάσα, να εκφραστούμε εκ νέου.
Πως κύλησε η περίοδος της καραντίνας για εσάς; Πρωτόγνωρα όλα.
Και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του
πρώτου lockdown γίναμε γονείς. Άλλη
πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή. Ευτυχώς
όμως εμπεριείχε πολλή χαρά αυτή η
εμπειρία μέσα στο σπίτι και μας έσωσε.
Το ίδιο επαναλήφθηκε και στο δεύτερο lockdown. Περιμένουμε το τέταρτο
μέλος στην οικογένεια. Δεν κάναμε συναυλίες, κάναμε παιδιά. Αφού σκέφτηκα
κάποια στιγμή ότι πρέπει να «ανοίξει» ο
πολιτισμός και οι συναυλίες σύντομα,
μη γίνω πολύτεκνος.
Ο χώρος των καλλιτεχνών και συγκεκριμένα των μουσικών δέχθηκε
την ανάλογη στήριξη από το κράτος;
Και αν όχι τι έπρεπε να γίνει;
Στην αρχή μας είχαν συμπεριλάβει
στα οριζόντια μέτρα στήριξης, δεν υπήρξε κάτι πιο συγκεκριμένο, με αποτέλεσμα πολλοί καλλιτέχνες να φτάσουν σε
πολύ δυσχερή θέση. Υπήρξε χαρακτηριστική καθυστέρηση. Για 7 μήνες από
την αρχή της πανδημίας η πλειονότητα
των εργαζομένων στις τέχνες ψαχνόταν

από κάπου να πιαστεί. Έπρεπε να έρθει ο
Οκτώβριος για να αποζημιωθούν μέσω
της εγγραφής στο μητρώο. Ακόμα και
σήμερα, οι καλλιτέχνες περιμένουν
να αποζημιωθούν για τον Απρίλιο. Και
έχουμε Ιούνιο. Πως συντηρούνται όλες
αυτές οι οικογένειες που υπάρχουν από
πίσω τους; Κανείς δεν μας απάντησε
ποτέ.
Πιστεύετε η επάνοδος στην κανονικότητα θα αλλάξει τις συνήθειες του
κόσμου και του τρόπου που επιλέγουν
να διασκεδάσουν; Ο κόσμος έχει αλλάξει, μαζί και οι συνήθειες του. Συλλογικά
οι καταστάσεις που ζήσαμε ήταν τραυματικές ως ένα βαθμό. Προσπαθούμε όλοι
μέρα με τη μέρα να προσαρμοστούμε σε
κάτι που μας πουλάνε ως κανονικότητα
αλλά είναι κάτι άλλο νέο, κάτι άλλο. Την
κανονικότητα που πουλιέται μέσα από
τα ΜΜΕ προσωπικά δεν την αγοράζω.
Εσάς πόσο σας άλλαξε όλη αυτή η
κατάσταση; Περιμένω κι εγώ το μέλλον
να δείξει. Με επηρέασε; Σίγουρα. Ίσως
να με έκανε περισσότερο υπομονετικό.
Περισσότερο από όσο μπορούσα να φανταστώ. Αν έγινε αυτό, είναι καλό επειδή
η υπομονή είναι η καλύτερη από όλες
τις αρετές. Μακάρι.
Υπήρχαν πράγματα που αναθεωρήσατε; Σίγουρα. Μπροστά σε μια τέτοια
κατάσταση οφείλεις να αναθεωρήσεις.
Επίσης, από τη στιγμή που έγινα πατέρας, και εν μέσω πανδημίας μάλιστα,
οι προτεραιότητες μου άλλαξαν, βλέπω
με άλλο μάτι πλέον το μέλλον.
Ο χειμώνας τι προμηνύει για εσάς
τους καλλιτέχνες; Μπορεί να απαντήσει
κανείς με σιγουριά; Θέλω να πιστεύω ότι
θα είναι γεμάτος δημιουργικότητα. Προσωπικά, νέα τραγούδια, νέο άλμπουμ!
*Ρους, στο θέατρο Κήπου, στις 24
Ιουνίου, στις 21:00
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Polis					 Pin-up

Η ΕΚΔΊΚΗΣΗ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΠΙΆΤΟ ΠΟΥ ΤΡΏΓΕΤΑΙ ΚΡΎΟ… ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΣΤΙΚΟΎΔΗ ΤΗΝ ΣΕΡΒΊΡΕΙ
ΜΕ ΈΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΌ ΤΡΑΓΟΎΔΙ & ΒΊΝΤΕΟ ΚΛΙΠ!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
24 19.06.2021

Η «Εκδίκηση»... της Κατερίνα Στικούδη
Η πιο hot τραγουδίστρια της pop σκηνής στην Ελλάδα μιλάει μέσα από το νέο της single για μια γυναίκα που στέκεται με αυτοπεποίθηση στα πόδια
της μετά από έναν χωρισμό, πιο δυνατή και πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό της.

Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του
Γιάννη Παπαδάκου περιέχει αλληγορικές εικόνες που καθρεφτίζουν τον
δυναμισμό της γυναικείας ψυχής: το
ψυγείο συμβολίζει την ανθεκτικότητα απέναντι στα λάθη του παρελθόντος, η πινιάτα την πάλη και την νίκη
ενάντια στον πειρασμό και η σκηνή
στο αποδομημένο αυτοκίνητο με το
ζευγάρι ντυμένο ο ένας με τα ρούχα

του άλλου, την ισορροπία ανάμεσα
στο ανδρικό και το γυναικείο φύλο.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
επίσης χρησιμοποιείται σε βίντεο
κλιπ μια ειδική κατασκευή γερανού
που κινείται σε επίπεδο 180 μοιρών,
κάνοντας το αποτέλεσμα ακόμα πιο
εντυπωσιακό.
Μπορεί τα hits της “Grande”
(με Kings & KG) και “All In” (με DJ

Stephan & Lil Pop) να ακούγονται
ακόμα δυνατά στα ραδιόφωνα και να
σημειώνουν εντυπωσιακά streams
στο Spotify, ωστόσο η Κατερίνα Στικούδη δεν επαναπαύεται λεπτό και
έχει ήδη ετοιμάσει μια σειρά από
βίντεο κλιπ τα οποία θα κυκλοφορούν σταδιακά τους επόμενους μήνες. Ένα από αυτά είναι και το “Rio”
με τις Dinamiss και τον Mc Daddy το

οποίο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες.
Η «Εκδίκηση» αναμένεται να
συμπεριληφθεί στο 5ο ολοκληρωμένο album της Κατερίνας με τίτλο
«GRANDE» που θα κυκλοφορήσει
τον Σεπτέμβριο από τη Minos EMI.

BγαίνωΕξω

THEROS all day café-beach bar Pinning
The Media
Είναι το σημείο αναφοράς
εδώ και πολλά χρόνια στην
παραλία της Περαίας.Σε μία
εξαιρετική τοποθεσία,δίπλα
στο κύμα σε έναν πανέμορφο
και ανακαινισμένο χώρο,μπορείτε να απολαύσετε τον
καφέ,το ποτό σας η οποιοδήποτε άλλο ρόφημα επιθυμείτε
ενώ μπορείτε να απολαύσετε
και πεντανόστιμες επιλογές
από το επίσης ανανεωμένο
μενού.Να σημειώσουμε πως
εάν επιλέξετε να απολαύσετε
το μπάνιο σας στο THEROS,οι
ξαπλώστρες με την ομπρέλα
είναι δωρεάν!Και όλα αυτά με
ένα άψογο σέρβις και ιδιαίτερα
υψηλά στάνταρ περιποίησης.
Να σημειώσουμε πως είναι
ιδανικό και για οικογένειες με
παιδιά.Εξαιρετικά τα events
αλλά και οι live εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται πολύ
συχνά και το έχουν καθιερώσει
σαν την κορυφαία επιλογή
στην διασκέδαση της περιοχής
και όχι μόνον.

Διεύθ. Φιλίππου 1,Περαία. Τηλ.
23920 20510.

FLASHBACK
Πίσω στον χρόνο και
στο 1992.Θρυλικές
εποχές στην καλοκαιρινή ΠΟΛΙΤΕΙΑ –στα
πρώτα της μάλιστα
καλοκαίρια- και στην
παρέα ο τεράστιος
Πασχάλης Τερζής -που
τόσο μας λείπει- με τον
Νίκο Νομικό.Μαζί τους
και οι ιδιοκτήτες των
επικών χώρων διασκέδασης της εποχής,Βασίλης Παπαδόπουλος και
Βασίλης Γκόγκος.

▶ Είναι απογοητευτικός ο τρόπος που καλύπτονται τα θέματα
της πόλης όχι μόνο από τα πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια, που
δίνουν ελάχιστο χρόνο στους ανταποκριτές της Θεσσαλονίκης,
τόσο όσο χρειάζεται να κάνουν μια απλή αναφορά, αλλά και από
τα τοπικά κανάλια. Δεν είδα, ας πούμε, ένα τοπικό κανάλι να δίνει
τη σημασία που πρέπει στο γεγονός ότι μετά από ένα τροχαίο,
αποφασίστηκε η απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων από την
λεωφόρο Νίκης. Μια σωστή -σε γενικές γραμμές- απόφαση που
όμως θα έπρεπε να απασχολήσει τα μέσα λίγο περισσότερο από
την απλή αναφορά (κουμπί – κουμπότρυπα) και να παρουσιαστεί
και η πλευρά των επιχειρηματιών εστίασης που έχουν αιμορραγήσει οικονομικά με τα επαναλαμβανόμενα lockdown και πρέπει
με κάποιο τρόπο να βρεθούν λύσεις ώστε να φιλοξενούν όσο
περισσότερο κόσμο γίνεται στους εξωτερικούς χώρους.
▶ Τελικά η αλαζονεία της επιτυχίας οδηγεί με σιγουριά στην
αποτυχία. Η εμμονή του Σπύρου Παπαδόπουλου να καλεί στην
εκπομπή «Στην υγειά μας» τα ίδια και τα ίδια άτομα, οδήγησε σε
κατακόρυφη πτώση της τηλεθέασης. Τη στιγμή μάλιστα που το
«Σπίτι με το MEGA» μπήκε απέναντι με ένα πρόγραμμα αξιώσεων. Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως η εκπομπή του Παπαδόπουλου
ακολούθησε την γενικότερη πτωτική πορεία του καναλιού που
την φιλοξενεί. Ένα κανάλι που ξεκίνησε με φουλ ενημέρωση
και ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και τώρα κάνει νούμερα μόνο στο
τουρκικής παραγωγής ριάλιτι – σκουπίδι.
▶ Το να βασίζουν τα πρωινάδικα τη θεματολογία τους στους
παίκτες φτηνιάρικων ριάλιτι και να μας τους παρουσιάζουν ως
celebrities είναι από μόνο του εξευτελιστικό, πόσο μάλλον να την
επεκτείνουν και στο περιβάλλον των παικτών. Κι όμως! Υπάρχουν
εκπομπές που πιστεύουν πως έχει ενδιαφέρον η άποψη της μαμάς
του παίκτη, της γιαγιάς της παίκτριας… ακόμη-ακόμη και του
δικηγόρου του παίκτη. Ο κιτρινισμός στα καλύτερά του!
▶ Παραδέχομαι πως θέλει κότσια, μέρα μπαίνει – μέρα βγαίνει, να
ντύνεσαι καρναβάλι και να βγαίνεις στο γυαλί. Σταματίνα Τσιμτσιλή, αν έχεις στιλίστα… σε μισεί πολύ! Να το ξέρεις! Αν δεν έχεις..
να πάρεις έναν επειγόντως. Δεν ξέρω τελικά αν δεν αντέχω να
βλέπω την εκπομπή λόγω θεματολογίας ή επειδή ζωντανεύει τους
πιο κακόγουστους ενδυματολογικούς μου εφιάλτες.
▶ Ο Γιώργος Λέντζας είχε ήδη εξασφαλίσει την αποδοχή των
ποδοσφαιρόφιλων με την εκπομπή “Football Stories” και τώρα
επιβεβαιώνει το ταλέντο του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «ΠΑΙΞΤΕ
ΜΠΑΛΑ», κάθε βράδυ, στις 21:00. Μια από τις παραγωγές του
σταθμού που πλαισιώνουν το μεγάλο project των αποκλειστικών
μεταδόσεων των αγώνων του EURO 2020. Με ένα εξίσου ευχάριστο πάνελ σχολιάζουν με χιούμορ τους αγώνες και τους πρωταγωνιστές του EURO 2020, όπως κάνουν οι παρέες που μαζεύονται
να δουν μπάλα. Highlight της εκπομπής ο σκυλάκος «Πουρές» με
τα προγνωστικά του αγώνα που ακολουθεί. Μέχρι τη στιγμή που
γράφονται αυτά, δύο στα δύο έχει ο Πουρές!
▶ Κατά τα άλλα μάλλον ανέτοιμος ήταν ο ΑΝΤ1 για το EURO 2020.
Οι περιγραφές των αγώνων κάτι σαν αγγαρεία… Χρόνους και σκορ
πότε βλέπουμε, πότε δεν βλέπουμε … Τις εκπομπές σχολιασμού
τις σώζει μόνο ο Καρπετόπουλος … Και μια εκπομπή –υποτίθεται
χιουμοριστική- με τον Φάνη Λαμπρόπουλο… κόψτε την να πάει
στην ευχή!!!!! Αν δεν ξέρεις να τα διαχειριστείς τα στερεότυπα
γίνεσαι προσβλητικός και γελοίος!!!!

19.06.2021

25

Εμβολιασμός: Μπορεί να είναι
υποχρεωτικός;

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΝΤΊΝΟΣ ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΦΗΜΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ στα στενά των οδών Γιαννιτσών και Μοναστηρίου, μόλις πέσει το σκοτάδι, ανήλικες ιερόδουλες, τραβεστί, τοξικομανείς και νεαρές Αφρικανές, δείχνουν στους διερχόμενους οδηγούς
αυτοκινήτων τα …κάλλη τους, περιμένοντας τον επόμενο πελάτη. Αγοραίος
έρωτας σε μια απόμερη γωνιά μέσα στο αυτοκίνητο για λίγα μόλις ευρώ. Αυτή
είναι η «άλλη» Θεσσαλονίκη της νύχτας και της παράνομης πορνείας, για την
οποία κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν θέλει να βλέπει και κανείς δεν επιθυμεί να
μπλεχτεί περισσότερο. Σαν να μην υπάρχει το ζήτημα οι αρμόδιοι αποφεύγουν
να αναφέρονται στους κινδύνους που εγκυμονεί η παράνομη πορνεία, αφού οι
περισσότερες ανήλικες κοπέλες είναι χωρίς καμία υγειονομική εξέταση, χωρίς
άδειες και χαρτιά.
Το ερωτικό περιθώριο της Θεσσαλονίκης τελευταία αυξήθηκε, όχι μόνον
λόγω της πανδημίας, αλλά πολύ περισσότερο εξ αιτίας της εφαρμογής των
νέων διατάξεων του Νόμου, για τη λειτουργία των οίκων ανοχής εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος κατοικιών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται βιοτεχνικές (!) δηλαδή, έφυγαν από το Βαρδάρι και μεταφέρθηκαν στα στενά απέναντι
από τα Δικαστήρια, στις οδούς Αισώπου, Ταντάλου και Σαπφούς. Η εν λόγω
περιοχή έχει πλέον δύο πρόσωπα: Την ημέρα λειτουργούν κυρίως κινέζικα
καταστήματα και εμπορικές αποθήκες και όταν πέσει το σκοτάδι, ανάβουν τα
«κόκκινα» φωτάκια. Το καθεστώς χορήγησης αδειών όμως αλλάζει και πάλι
και ήδη τα πρώτα λουξ μπουρδέλα με θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, κλιματισμό, τζακούζι, μασάζ και άλλες εξυπηρετήσεις άνοιξαν στην περιοχή των
Σφαγείων.
Ύστερα από οργανωμένες και συστηματικές εφόδους της Αστυνομίας,
άδειασε η Πολυτεχνείου από τα πρεζόνια, τους τσιγγάνους και τους «κουδουνάτους» τραβεστί, όπως αυτό συμβαίνει και με το κλείσιμο πολλών «studios»
που λειτουργούσαν παράνομα σε πολυκατοικίες στο κέντρο, αλλά και σε συνοικίες. Βλέπετε, το αρχαιότερο επάγγελμα, η πορνεία, παράνομη ή μη, εξασφαλίζει υψηλά έσοδα και μάλιστα τις περισσότερες φορές αφορολόγητα.
Ο κορωνοϊός όμως και η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας δίνουν πλέον κι άλλη διάσταση στην παράνομη πορνεία. Συνελήφθη 25χρονη καλλονή
από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης γιατί συμμετείχε σε παράνομη διαδικτυακή
επιχείρηση, μέσω της οποίας οι χρήστες του ίντερνετ έκλειναν ερωτικά ραντεβού κατ’ οίκον με μοντέλα. Το Τμήμα Ηθών της Αστυνομίας έχει ανακαλύψει
πολλές ιστοσελίδες «Γραφείων Συνοδών Κυριών» που οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επιλέξουν νεαρές γυναίκες για να περάσουν λίγες ώρες μαζί τους
έναντι αμοιβής.
Αλλά, στους κακόφημους δρόμους της πόλης, η «μάστιγα» δεν είναι μόνον
η πορνεία. Είναι κυρίως τα ναρκωτικά και τα παράγωγά της, που παραμονεύουν
κυρίως στα στέκια της νεολαίας. Είναι κοινό «κρυφό μυστικό» στους Θεσσαλονικείς η δράση των κυκλωμάτων περί των μαθητών γνωστού κολλεγίου της
πόλης, γιατί εκεί οι υποψήφιοι αγοραστές είναι μαθητές πλουσίων οικογενειών.
Από τα «ροζ τηλέφωνα» μέχρι τα «House of Love» που υπόσχονται ευχάριστες ή ειδικές ερωτικές στιγμές χωρίς όρια, κρύβονται από πίσω εγκληματικές οργανώσεις ελλήνων και αλλοδαπών που σχετίζονται με εμπόριο λευκής
σαρκός, με ναρκωτικά, λαθραία τσιγάρα, απαγωγές, μέχρι και εκβιασμούς. Η
Αστυνομία και η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης παρακολουθούν στενά αυτά τα κυκλώματα και πραγματοποιούν συλλήψεις πολύ συχνά. Η ζημιά όμως που έχει
γίνει εδώ και πολλά χρόνια είναι ανεπανόρθωτη, ειδικά στους Πανεπιστημιακούς χώρους, στα σχολεία και στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων. Μια
συντεταγμένη σύγχρονη πολιτεία δεν πρέπει να αρκείται να καταδικάζει την
ανομία, αλλά οφείλει να βλέπει χωρίς «ταμπού» και παρωπίδες και να δρα συνεχώς για την πάταξη και τιμωρία του εγκλήματος, απ’ όπου κι αν προέρχεται.

opinion

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...

ΓΡΆΦΕΙ Η ΤΖΊΝΑ ΑΛΕΞΆΚΗ*

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3β του νόμου 4675/2020
προβλέπεται υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για «συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού» και όχι καθολικά, εφόσον υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης
νοσημάτων, αναπηριών ή βλαβών που θα πλήξουν τη δημόσια υγεία.
Η υποχρέωση εμβολιασμού μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του
Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας. Η ομάδα πληθυσμού στην οποία απευθύνεται ο υποχρεωτικός εμβολισμός αποτελείται από «ειδικές και ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού» όπως τα παιδιά, οι ανήλικοι, μετακινούμενοι πληθυσμοί,
πληθυσμοί που βρίσκονται σε κίνδυνο κλπ. Η απόφαση του Υπουργού
Υγείας θα ορίζει πιο συγκεκριμένα την ομάδα του πληθυσμού που καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με συγκεκριμένο εμβόλιο, την
περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα του
εμβολιασμού, τη ρύθμιση της διαδικασίας εμβολιασμού κ.ο.κ.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟ που ισχύει στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος (Ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α’ 132 , Κύρωση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της
βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
τη Βιοϊατρική, άρθρο 5) και σύμφωνα με το άρθρο 12§1 του Κώδικα
Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005)απαιτείται να υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση του ατόμου από τον θεράποντα ιατρό και ελεύθερη
συναίνεση του όταν πρόκειται για επέμβαση σε θέματα υγείας. Θα πρέπει δηλαδή το άτομο να ενημερωθεί πρώτα για το σκοπό, τη φύση της
επέμβασης και τους κινδύνους που αυτή ελλοχεύει. Η συναίνεση του
ατόμου μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή προφορική ή έγγραφη.
Ο εμβολιασμός δε μπορεί να καθίσταται υποχρεωτικός χωρίς τη
συναίνεση του ατόμου ακόμη και αν αφορά αντιμετώπιση πανδημίας
(καθώς αποτελεί ιατρική πράξη με την οποία γίνεται επέμβαση στο
σώμα του ατόμου) και ο υποχρεωτικός του χαρακτήρας θα αντιβαίνει στον σεβασμό και στην προστασία της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2
Συντάγματος) οπότε και θα είναι πλήρως αντισυνταγματική η επιβολή
ποινικών κυρώσεων ή προστίμων σε περίπτωση μη εμβολιασμού.
Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο ένα ή και περισσότερα εμβόλια να
γίνουν έμμεσα υποχρεωτικά ,δηλαδή για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων (γιατρούς ,νοσηλευτές), για οποιονδήποτε επιθυμεί να ταξιδέψει με το αεροπλάνο ή να καθορίζεται ως κριτήριο για την ανάληψη
θέσεων εργασίας σε πολυεθνικές εταιρίες (κάτι που είθισται να γίνεται
σε προσωπικό που προσλαμβάνεται σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο).Σύμφωνα με τη Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής «Μεταδοτικά Λοιμώδη Νοσήματα: Δημόσιο
Συμφέρον και Αυτονομία, εάν οι συνθήκες εκδήλωσης της επιδημίας ή
πανδημίας είναι «εξαιρετικές» μπορούν να διευρύνονται οι δυνατότητες αυτενέργειας του ιατρού και των επιφορτισμένων με την προστασία
της υγείας αρχών(άρθρο 8 Σύμβασης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα
και τη Βιοϊατρική-Οβιέδο)ώστε ακόμη και εάν χρειαστεί να επιτραπεί
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός προσώπων που, λόγω επαγγέλματος,
αποτελούν σε υψηλό βαθμό φορείς μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών.
Ωστόσο βάσει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος)μπορεί να επιβληθούν σε όσους δεν εμβολιαστούν περιορισμοί
στις μετακινήσεις ως μέτρο για τον περιορισμό της διάδοσης.
*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών
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Ιστορίες με ...κάρυ!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους,
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη.

Γιάννης Παπαγεωργίου
Είναι αναγκαίο να δοθούν κίνητρα για
την επιστροφή των νέων στην πατρίδα

Είναι νέος, ορεξάτος και Θεσσαλονικιός. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, λόγω ύψους, έπαιξε μπάσκετ φτάνοντας μέχρι εθνικές κατηγορίες. Διατήρησε όμως τον πήχη
...ψηλά. Στα επαγγελματικά και την προσφορά στον τόπο. Οικονομολόγος, υπεύθυνος για τα στελέχη του Μητρώου Στελεχών Α’ Θεσσαλονίκης και συντονιστής της
Γραμματείας Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ. Μαζί του μπορείτε να συζητήσετε τα πάντα… επικαιρότητα, αθλητικά, πολιτικά. Τολμήστε το!

Γιατί να «μπερδευτεί» ένας νέος άνθρωπος με
την πολιτική; Είτε το θέλουμε είτε όχι, κάθε πράξη
μας είναι πολιτική. Είμαι της γνώμης, και ας ακούγεται ίσως κοινότυπο, πως πραγματικά, αν ασχοληθούμε όλοι με την πολιτική, από το μετερίζι του ο
καθένας, θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας.
Γιατί όλοι κάτι έχουμε να προσφέρουμε.
’Οταν λένε... «όλοι είναι ίδιοι» τι απαντάτε; Δεν
θεωρώ ότι με μια φράση μπορούμε να περιγράψουμε τις διαφορές εκείνες που διακρίνουν την κάθε
ιδεολογία και χαρακτηρίζουν την πολιτική μας ταυτότητα. Ωστόσο, στα λόγια είναι εύκολο να κάνουμε
γενικεύσεις, στην πράξη όμως αποδεικνύεται τί εκφράζει και τί υπηρετεί ο καθένας μας.
Θα καταφέρετε να «γυρίσετε» συνομηλίκους
σας στην πατρίδα; Ανήκω στη γενιά της κρίσης και
γνωρίζω άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος που συμμετείχαν στο μεγάλο ρεύμα φυγής. Είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε με όλες τις
δυνάμεις μας να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να
δοθούν τα κίνητρα για να επιστρέψουν στην πατρίδα.
Το πως θα γίνει αυτό... θα χαρώ να το αναλύσουμε σε
επόμενη συνέντευξη.
Ως οικονομολόγος υπάρχει ...συμβουλή να
βελτιώσουμε τα οικονομικά μας; Η μείωση της
γραφειοκρατίας που έχει ξεκινήσει στη χώρας μας,
η ενδυνάμωση και εξέλιξη του δημοσίου τομέα, η
στροφή των νέων στον ιδιωτικό τομέα και η στρατηγική απορρόφηση των επιδοτήσεων της ΕΕ και του
κράτους θα είναι το κλειδί για την βελτίωση της οικονομίας μας.
Ποιον θα προκαλούσατε σε αγώνα μπάσκετ;
Τον παιδικό μου φίλο Κώστα Σλούκα. Κάθε φορά
που πάμε για προπόνηση, αναπολούμε τότε που παίζαμε σε αλάνες και ανοιχτά γήπεδα.
Τι της λείπει της Θεσσαλονίκης; Αν και είναι μία
από τις ομορφότερες πόλεις, σαφώς και τις λείπουν
αρκετά, κυρίως σε επίπεδο υποδομών αλλά και καλά
αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Ελπίζουμε, να ολοκληρωθούν βασικά έργα, που θα της δώσουν πνοή
και θα ανοίξουν νέες και αξιόλογες θέσεις εργασίας
Πού θα πηγαίνατε κάποιον που έρχεται πρώτη
φορά στην πόλη; Στα Κάστρα, στην παραλία για περ-

πάτημα, σε μουσεία, σε ιστορικά μνημεία και σε μια
σειρά από εστιατόρια και μπαρ.
Σε ποιο από τα αδέλφια έχετε μεγαλύτερη αδυναμία; Πραγματικά έχω και στα δυο φοβερή αδυναμία, χωρίς καμία διαφορά! Θα ήθελα όμως να ξέρω,
αν κάποιος από τους δυο έχει σε μένα περισσότερη
αδυναμία.
Λέτε ότι δεν σας τρομάζει η αποτυχία. Τι σας
τρομάζει; Η αποτυχία δεν πρέπει να τρομάζει κανέναν, καθώς αποτελεί σκαλί για την επιτυχία. Είμαι

οπαδός της συνεχόμενης προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο, ατομικό και συλλογικό. Με τρομάζει η
στασιμότητα και η έλλειψη θέλησης για εξέλιξη.
Επόμενος στόχος… Να εξελίξω την επιχείρηση
μου, στον κλάδο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων
και να βρίσκω χρόνο για τα άτομα που αγαπάω. Δεν
θα αναφέρω το κομμάτι της πολιτικής και όλα όσα
σχετίζονται με αυτή. Διότι, για μένα, δεν αποτελούν
στόχο, αλλά τρόπο και στάση ζωής.
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«Έτσι σώζεται μια ανθρώπινη ζωή
μέσα στο γήπεδο»!

Το σοκ της κατάρρευσης του Κρίστιαν Έρικσεν στον αγωνιστικό χώρο του «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης
σόκαρε όλο τον πλανήτη που με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσε τις προσπάθειες των ιατρών
να επαναφέρουν στη ζωή τον Δανό σούπερ σταρ της Ίντερ. Τα δευτερόλεπτα έμοιαζαν με αιώνα και οι
εικόνες που μεταδίδονταν μέσω της ζωντανής κάλυψης του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία έκοβαν
κυριολεκτικά την ανάσα.

Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ SL, ΝΙΚΟΣ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ, ΜΙΛΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΗΠΕΔΑ
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Ο Θεός έβαλε το χέρι του, ο Έρικσεν,
άνοιξε τα μάτια του και ο μεγαλύτερος
αγώνας της ζωής του κερδήθηκε χάρη
στην έγκαιρη παρέμβαση των ιατρών,
αλλά και του τεχνοιατρικού εξοπλισμού που υπήρχε στο γήπεδο. Βέβαια,
ο 29χρονος άσος της Ίντερ, στάθηκε
τυχερός στην ατυχία του, αφού υπήρχαν όλα τα αναγκαία μέσα που θα μπορέσουν να τον επαναφέρουν στη ζωή
(σ.σ. υπήρξε μέχρι και σύστημα διασωλήνωσής του μέσα στο γήπεδο), όπως
και τελικά έγινε. Μετά το παρ’ ολίγον
τραγικό αυτό συμβάν άνοιξε μία τεράστια κουβέντα (και) στην Ελλάδα,

για το κατά πόσο τηρούνται τα ιατρικά
πρωτόκολλα, αν υπάρχουν απινιδωτές
στα γήπεδα και το αν είναι υποχρεωτική η ύπαρξή τους προκειμένου να
εκκινήσουν οι αγώνες.
Η «Κ» επικοινώνησε με τον πιστοποιημένο ιατρό της Super League
και της UEFA στη Θεσσαλονίκη, Νίκο
Ξυλούρη, ο οποίος μας έδωσε πολύ
χρήσιμες απαντήσεις, εξηγώντας παράλληλα τον τρόπο και τους χρόνους
που έχουν τα ιατρικά τιμ ώστε να παρέμβουν και να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
«Να ξεκαθαρίσουμε πως στα ελληνι-

Συνέντευξη στον
Θωμά Μίχο

κά γήπεδα και στους αγώνες που διεξάγονται για τη Super League, αλλά
και για τις διοργανώσεις της UEFA η
ύπαρξη συστήματος ΑΕD, δηλαδή του
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, είναι υποχρεωτική και είναι μέσα στους
κανόνες που θέτουν οι διοργανώτριες αρχές για να ξεκινήσει ο εκάστοτε
αγώνας. Ο απινιδωτής είναι ευθύνη
του εκάστοτε γηπεδούχου συλλόγου
ώστε να υπάρχει πάντα στο γήπεδο.
Βέβαια, μιλάμε για πολύ σπάνιες περιπτώσεις το να υποστεί δηλαδή κάποιος ποδοσφαιριστής ανακοπή μέσα
στον αγώνα, παρόλα αυτά πρέπει και

οφείλουμε να έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να
σώσουμε αν χρειαστεί μία ζωή».
Σε ό,τι αφορά τη χρήση του απινιδωτή εξήγησε... «Σαφώς και δεν μπορεί ο καθένας να τον κάνει χρήση. Απαιτείται να υπάρχουν εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις και
αυτό γίνεται μέσα από σεμινάρια πιστοποίησης που γίνονται
ανά πέντε χρόνια. Τα σεμινάρια ονομάζονται ATLS και μπορούν να τα παρακολουθήσουν μόνο ιατροί ή νοσηλευτές».
Πρόσθεσε επίσης: «Η Super League έχει μεριμνήσει και
ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται διάφορα σεμινάρια πρώτων βοηθειών και στους συλλόγους και τα ιατρικά
τιμ αυτών, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά στα
αθλήματα που υπάρχει η επαφή μεταξύ των αθλητών. Αυτό
είναι σημαντικό και βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις». Ο Νίκος Ξυλούρης που παρακολούθησε κι αυτός με κομμένη
την ανάσα την προσπάθεια επαναφοράς του Κρίστιαν Έρικσεν στη ζωή, εξήγησε τον τρόπο που έδρασε το ιατρικό τιμ
της Εθνικής Δανίας, αλλά και το πως πρέπει να πράττουν
σε απευκταίες ανάλογες περιπτώσεις τα ιατρικά τιμ των
ομάδων. «Σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή του Έρικσεν

ο χρόνος που πρέπει να δράσουν οι ιατροί είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Ενδεχομένως να είναι και μικρότερος
των τριών λεπτών. Όπως είδαμε στην περίπτωση Έρικσεν
ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο CPR, που είναι η διαδικασία καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Το πρώτο πράγμα
που πρέπει να κάνεις όταν φτάσεις κοντά στον αθλητή είναι
να κάνεις άμεση και γρήγορη εκτίμηση της κατάστασης. Γι’
αυτό πρέπει να δεις αν είναι φραγμένοι οι αεροφόροι οδοί,
προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει οξυγόνο ο αθλητής ή
ο εκάστοτε ασθενής. Έπειτα πρέπει να ξεκινήσεις τις θωρακικές συμπιέσεις σε περίπτωση που υπάρχει απώλεια της
αναπνοής και ακολούθως να προχωρήσεις στις διασωστικές αναπνοές, δηλαδή, το «φιλί της ζωής» προκειμένου να
διατηρηθεί οξυγονωμένος ο εγκέφαλος. Η διαδικασία αυτή
πρέπει να ‘ναι συνεχόμενη μέχρι να υπάρξει ξανά σφυγμός.
Δύναται μάλιστα να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ακόμα και για μισή ώρα συνεχόμενα. Σε περίπτωση που
δεν επανέλθει ο αθλητής, κάτι που όπως είδαμε έγινε και
στην περίπτωση του Έρικσεν, τότε η μοναδική λύση είναι να
προχωρήσεις στη χρήση του απινιδωτή. Αυτό είναι το τελι-

κό στάδιο για να επαναφέρεις τον ασθενή στη ζωή. Θεωρώ
πως μέσα σε ένα λεπτό από τη διαδικασία που θα ξεκινήσει
η λειτουργία του απινιδωτή με τον ηλεκτρισμό στο σώμα
του ασθενή θα πρέπει να επανέλθει, διαφορετικά είναι πολύ
δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω πως αν παρέλθουν συνολικά από όλη την παραπάνω διαδικασία τα τέσσερα λεπτά,
ακόμα και αν στη συνέχεια ο ασθενής ανακτήσει σφυγμό,
τότε τοι πιθανότητες να έχουν υπάρξει μόνιμες βλάβες στον
εγκέφαλο είναι πολύ μεγάλες και ανεπανόρθωτες».
Καταλήγοντας, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που
είχαμε ο κ. Ξυλούρης, έστειλε το δικό του μήνυμα ζωής...
«Η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό που υπάρχει και πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε τρόπο. Τα τελευταία
χρόνια στο κομμάτι του αθλητισμού έχουν γίνει μεγάλα βήματα, ωστόσο κάνω έκκληση στην Πολιτεία να μεριμνήσει
έτσι ούτως ώστε ποτέ και κανένας αγώνας σε όλα τα σημεία
της Ελλάδος και σε όλα τα αθλήματα να μη διεξάγεται χωρίς την παρουσία ιατρού και ασθενοφόρου».
19.06.2021
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«Πώς να γνωρίσετε τον/την νέο/α σας σύντροφο στο παιδί σας»
Είστε διαζευγμένοι με παιδιά και αισθάνεστε ότι επιτέλους έχετε γνωρίσει κάποιον
ξεχωριστό άνθρωπο για σύντροφο, αλλά
ΓΡΆΦΕΙ Η ΝΆΝΣΥ
μέσα στην ελπίδα και τον ενθουσιασμό σας,
Ν Ε Ν Έ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ
-ΠΕΤΑΛΩΤΉ*
αισθάνεστε επίσης ανήσυχοι για το πώς να
εισαγάγετε τον άνθρωπο αυτό στην οικογένειά σας; Τι θα γίνει αν δεν αρέσει στα παιδιά
σας; Τι θα συμβεί αν όλα σας τα σχέδια καταρρεύσουν;
Το να γνωρίσετε το σύντροφό σας στα
παιδιά σας δεν είναι μια απόφαση να παίρνετε εύκολα. Ωστόσο, εάν αισθάνεστε ότι ο
χρόνος είναι σωστός, μπορεί να είναι μια σημαντική ευκαιρία να μοιραστείτε το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή σας με τα άτομα που
αγαπάτε βαθιά. Τα παιδιά σας.
Οι παρακάτω συμβουλές προσφέρουν
καθοδήγηση για να κάνετε αυτή τη σημαντική εισαγωγή του νέου σας συντρόφου μια
θετική εμπειρία για εσάς, τα παιδιά σας και
τον σύντροφό σας.
Θέστε σε προτεραιότητα την ευημερία
των παιδιών σας
Καθώς θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη
στιγμή για να εισαγάγετε το σύντροφό σας
στα παιδιά σας, η ευημερία τους θα πρέπει να
είναι η προτεραιότητά σας. Είναι σημαντικό
να αποφύγετε την καταστροφή της σχέσης
σας με τα παιδιά σας για έναν ρομαντισμό
που μπορεί να μην διαρκέσει. Εάν τα παιδιά
σας αισθάνονται ότι είναι προτεραιότητα στη
ζωή σας, η εισαγωγή ενός νέου αγαπημένου
θα είναι πολύ πιο εύκολη και ομαλότερη.
Φροντίστε να αφιερώσετε χρόνο μόνο για
εσάς και τα παιδιά σας.
Βρείτε τη σωστή χρονική περίοδο
Περιμένετε μέχρι να γνωρίσετε το σύντροφό σας για σημαντικό χρονικό διάστημα
και γνωρίστε τον στα παιδιά σας όταν και οι
δύο θεωρείτε ότι η σχέση είναι αποκλειστική
και διαρκής. Μπορεί να προκαλέσει σύγΠΕΡΙΜΈΝΕΤΕ ΜΈΧΡΙ χυση και τραυματισμό στα παιδιά εφόσον
ΝΑ ΓΝΩΡΊΣΕΤΕ ΤΟ δημιουργήσουν δεσμούς με τον σύντροΣΎΝΤΡΟΦΌ ΣΑΣ φο σας σε περίπτωση που προκύψουν
ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ αλλαγές υποψήφιων ανθρώπων. Τα παιΧΡΟΝΙΚΌ διά χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον
ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΚΑΙ για να πετύχουν και να ευδοκιμήσουν.
ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΟΝ
Μόλις αποκατασταθεί η σχέση σας
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΣΑΣ (ένας καλό χρονικό διάστημα είναι τουΌΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΎΟ λάχιστον 6 μήνες), εισαγάγετε το σύΘΕΩΡΕΊΤΕ ΌΤΙ ντροφό σας αργά. Θυμηθείτε, ακόμα κι
Η ΣΧΈΣΗ ΕΊΝΑΙ αν είστε ερωτευμένοι, τα παιδιά σας θα
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ χρειαστούν χρόνο για να προσαρμοστούν
ΔΙΑΡΚΉΣ σε ένα νέο άτομο στη ζωή τους. Κάντε
την πρώτη συνάντηση σύντομη και στη
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συνέχεια αυξήστε σταδιακά το χρόνο που
αφιερώνετε μαζί. Εάν αισθάνεστε ότι τα παιδιά σας αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μιλήστε
μαζί τους για τις ανησυχίες τους.
Επιλέξτε έναν ουδέτερο χώρο όπου τα
παιδιά σας θα αισθάνονται όμορφα
Όταν κάνετε την πρώτη συνάντηση, επιλέξτε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά σας θα
νιώθουν άνετα, για παράδειγμα, ένα πάρκο.
Εάν μπορείτε, προσπαθήστε να κανονίσετε
τις πρώτες συναντήσεις με άλλα άτομα οικεία στα παιδιά. Μπορείτε να προσκαλέσετε
μερικούς φίλους για μπάρμπεκιου και να
συμπεριλάβετε τον άνθρωπό σας. Οι ομάδες
είναι λιγότερο απειλητικές για τα παιδιά και
σας επιτρέπουν να διευκολύνετε τη μετάβαση.
Στην αρχή, εισαγάγετε τον σύντροφό σας
ως φίλο
Ακόμα κι αν τα παιδιά σας είναι αρκετά
μεγάλα για να καταλάβουν, η εισαγωγή του
συντρόφου σας ως φίλου πρώτα θα τους
δώσει χρόνο να συνηθίσουν αυτό το νέο
άτομο.
Περιορίστε τη φυσική επαφή στην αρχή
Η γρήγορη εισαγωγή του νέου σας συντρόφου στην οικογενειακή σας ζωή μπορεί
να κάνει το παιδί σας να αισθάνεται ανασφαλές και να αισθάνεται ότι η σχέση του με

εσάς διακυβεύεται. Παρουσιάστε με αργούς
ρυθμούς το νέο σας σύντροφο στα παιδιά
σας.
Να είστε ξεκάθαροι για τους ρόλους
Βεβαιωθείτε ότι ο σύντροφός σας κατανοεί ότι δεν αναζητάτε από εκείνον να παίξει
γονικό ρόλο. Η πειθαρχία πρέπει να ανήκει
μόνο στον γονέα, καθώς και οι οικείες συναντήσεις όπως η ώρα του μπάνιου ή το ντύσιμο των παιδιών σας.
Διευκρινίστε με το παιδί σας ποιος είναι ο
γονέας και ποιος είναι ο φίλος ή η φίλη. Μην
χρησιμοποιείτε τη φράση «οικογενειακός
χρόνος» όταν πρόκειται να συναντηθείτε με
τον σύντροφό σας.
Ζητήστε βοήθεια
Ένας εξειδικευμένος ψυχοθεραπευτής
μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με
τον καλύτερο τρόπο εισαγωγής του συντρόφου σας στο παιδί σας. Όταν γίνει με προσεγμένο, φροντισμένο τρόπο, αυτή η συνάντηση μπορεί να θέσει ένα θετικό θεμέλιο για
το παιδί σας και τον σύντροφό και να δημιουργηθεί μια ισχυρή σχέση στην πορεία της
ζωής σας
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

Σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέλους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί.
ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51, 231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως 42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2,
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Woods, Αριστοτέλους 12 , 2310228030
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης,
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7,
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17,
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλάρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21, 2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα,
2310508509
Εστιατόριο Κρητικός, Λ.Νίκης 3,
2310222199
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139, 2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102, 231
027 1001
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ.
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6,
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78,
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133,
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar, Λ.Νίκης 9A,
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2,
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI Βενιζέλου Ελευθερίου, 2316009396
Mikel, Αγίου Δημητρίου 63, 2310252520

Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21,
2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4,
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21,
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9,
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20,
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομηλά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3,
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto
Center, 2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού 1,
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτερο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη,
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης,
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45,
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26,
2310265392
Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86,
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρίου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000
ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό,
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21,
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια, (Εντος
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος ορ.),
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνωθεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325,
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία,
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6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη,
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος,
2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συκιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93,
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίνδος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος,
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος
Ευόσμου, 2310704696
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326,
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244,
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερωμένης 33, 231 051 0355
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία ,
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Ergon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής
Σχολής 50, 2311119222
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά,
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62,
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσειδώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τούμπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία,
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου,
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρμη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη,
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16
Πανόραμα, 2310342103
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόραμα, 2310344294

Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα,
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα,
2310331331
Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλαμαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27,
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο Mrs Candys, Γ.Παπανδρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπισθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά
Πυλαίας
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33,
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310028559
Tothelo, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310472291
Brulee, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10 , Πυλαία , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27,
Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27
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