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από τα νηπιακά 
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Και στο τέλος νικούν οι … παπαγάλοι

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μαθητή, είτε σε διαγωνιστική διαδικασία (δηλαδή 
εξετράσεις) είτε, ως θεατή, οι αρμόδιοι των Υπουργείων Παιδείας διερρήγνυαν τα ιμάτιά 
τους κατακεραυνώνοντας τον τρόπο εκμάθησης της διδακτέας ύλης από τα παιδιά. «Τέλος 
η παπαγαλία, νέα ήθη στις πανελλαδικές ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη» έγραφαν οι εφη-
μερίδες της εποχής των τελών της δεκαετίας του 70’, διατρανώνοντας μιαν ψευδαίσθηση 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης επί  θητείας του Αθανασίου Ταλαδιούρου ακόμη…

Αφορμή, για την πολυθρύλητη ιστορία της μηχανικής αποστήθισης μου δόθηκε από τον 
προαναγγελία του πρωθυπουργού για την αυτονόμηση των σχολικών μονάδων, την ανοι-
χτή επιλογή βιβλίων και εναλλακτικών μεθόδων εξέτασης, ώστε να καταργηθεί η αποστή-
θιση και να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Πέρα 
από το wishful thinking του πράγματος, θυμήθηκα την ιστορία με το περίφημο Επιχείρημα 
του Κινέζικου Δωματίου που διατύπωσε πρώτη φορά ο φιλόσοφος Τζον Σερλ, ένα νοητικό 
πείραμα στο οποίο κάποιος που δεν ξέρει κινέζικα βρίσκεται κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο 
και απαντά μηχανικά, ακολουθώντας ορισμένους κανόνες χειρισμού συμβόλων, σε ερω-
τήματα διατυπωμένα σε κινέζικους χαρακτήρες που του δίνονται κάτω από την πόρτα. Ο,τι 
ερώτημα τού τίθεται το απαντά σωστά ακολουθώντας τους κανόνες, όπως περίπου κάνει 
ένας υπολογιστής, με αποτέλεσμα να δημιουργεί την εντύπωση στους έξω από το δωμάτιο 
ότι ξέρει κινέζικα ενώ αυτός αναγνωρίζει απλώς το σχήμα των χαρακτήρων χωρίς καν να 
καταλαβαίνει αν είναι κινέζικοι χαρακτήρες ή, π.χ., ιαπωνικοί. Ενα από τα συμπεράσματα 
του επιχειρήματος είναι ότι ο επιτυχημένος χειρισμός συμβόλων δεν συνεπάγεται κατ’ ανά-
γκην κατανόηση.

Όσες φορές κι αν έθεσα το ερώτημα σε φίλους εκπαιδευτικούς, για ποιόν λόγο δεν 
ακολουθούμε το αγγλοσαξωνικό μοντέλο που αποθαρρύνει τους παπαγάλους, για να το 
προσαρμόσουμε στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής εκπαίδευσης, με προσγείωσε απότομα: 
Και ποιος θα διορθώσει τα γραπτά; Σιγά σιγά ανακάλυψα ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο. 
Τα θέματα κριτικής σκέψης, προϋποθέτουν εκ βαθέων αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης 
από τα νηπιακά χρόνια, έως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μηχανι-
κή αποστήθιση πέρα εκτός από το πλεονέκτημα της μεζούρας, θεωρητικά, προσφέρει στο 
βαθμολογητή και την ανακούφιση της «αντικειμενικής» βαθμολόγησης. Δηλαδή, όποιος 
παπαγαλίσει καλύτερα 300 σελίδες ιστορίας κερδίζει… Ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής 
καθόλα άξιος βρίσκει τον τρόπο να απαντήσει στα ερωτήματα ορθά με το ίδιο νόημα αλλά 
διαφορετικά λόγια από την ύλη του βιβλίου. Στο εξωτερικό θα επιβραβευόταν, στην Ελλάδα 
το πιθανότερο θα ήταν να έπαιρνε κάτω από τη βάση. 

Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η στροφή στην ουσία κι όχι στην αποστήθιση προ-
κειμένου να δοθούν προσοχή στις ειδικές ανάγκες και στις ικανότητες των μαθητών και 
μαθητριών. Διαφορετικά θα ισοπεδώνονται τα πάντα στην κλίνη του Προκρούστη ενός εξα-
ντλητικού και κυρίως αναχρονιστικού τρόπου εξετάσεως για την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση.
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Ο Ζάεφ, η Συμφωνία των Πρεσπών και εμείς

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Ι Κ Ο Σ 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 

Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, η εξωτερική πολιτική δεν 
γίνεται, δυστυχώς, με συναισθηματικούς όρους. Είναι ένα σύμπλεγμα 
επίδειξης ισχύος και συμφερόντων. Εάν κάποιος δεν το κατανοεί αυτό, 
τότε δεν μιλά για εξωτερική πολιτική, αλλά για κάτι άλλο. Η Συμφωνία 
των Πρεσπών είναι σε πολλά σημεία της μια κακή συμφωνία, καθώς, 
εκτός των άλλων, δεν υπάρχει καμία κύρωση, εάν κάποιο εκ των δύο 
μερών δεν την τηρήσει ή δεν υλοποιήσει τα συμφωνημένα. Είναι και 
κακή συμφωνία, διότι δίνει γλώσσα, ταυτότητα και εθνότητα και λίγο 
από… όνομα σε μια χώρα που δημιούργησαν συμφέροντα στην περιο-

χή, αλλά και που για μας είναι καλό να υπάρχει. Είναι μια κακή συμ-
φωνία, που σε βάθος χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερα 
προβλήματα στη χώρα μας από αυτά που υποτίθεται ότι θα έλυνε. 
Κυρίως είναι βέβαια κακή, γιατί ποντάρει σε ένα κακό της φυλής 
μας. Και αυτό δεν είναι άλλο από την έλλειψη ιστορικής μνήμης. 
Η λήθη στα εθνικά μας θέματα είναι ό,τι χειρότερο – και το έχουμε 
διαπιστώσει σε μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, τα οποία πλέον 
θεωρούμε φυσιολογικά.

Η συμφωνία, όμως, έκλεισε και πρέπει να δώσουμε στη γειτο-
νική χώρα να καταλάβει ότι μόνο προς το συμφέρον της είναι να 
την εφαρμόσει. Εάν αυτό δεν γίνει κατανοητό στον κ. Ζάεφ, τότε θα 
έχουμε αποτύχει για άλλη μία φορά στην εξωτερική μας πολιτική.

Παράλληλα, οφείλουν οι πολιτικές δυνάμεις στην πατρίδα μας 
να καταλάβουν ότι, αντί να ρίχνει η μία βέλη στην άλλη, είναι καλό 

από κοινού να πείσουν τη Βόρεια Μακεδονία ότι στην Ελλάδα η γραμ-
μή είναι μία. Ώστε και αυτοί να πάψουν να παίζουν με τις διχόνοιες και 
τα μικροκομματικά συμφέροντά μας. Γι’ αυτό, καλό θα είναι οι κ.κ. Μη-
τσοτάκης και Τσίπρας να συνεννοηθούν και να χαράξουν πλέον κοι-
νή γραμμή. Να δουν τι μπορεί να διορθωθεί και τι μπορεί να αλλάξει 
και να επικοινωνηθεί προς όλες τις πλευρές. Να βρούνε αμφότεροι τη 
γενναιότητα και να τραβήξουν μια διαχωριστική γραμμή με το χθες. 
Δεν υπάρχουν ούτε προδότες ούτε μειοδότες ούτε… Μακεδονομάχοι. 
Δεν είναι θέμα κάποιοι να είναι χαιρέκακοι, εάν η ΝΔ ψηφίσει τα μνη-
μόνια συνεργασίας. Ό,τι έγινε έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ας 
κοιτάξουμε μπροστά και ας χαράξουμε μια εθνική στρατηγική, που θα 
θωρακίσει την Ελλάδα από μελλοντικές κινήσεις των γειτόνων μας.

Διότι, εάν κάποια στιγμή επικρατήσουν άλλες πολιτικές δυνάμεις 
στη Βόρεια Μακεδονία, είναι πιθανόν αυτά που είδαμε να συμβαίνουν 
στο Euro να είναι… παρωνυχίδα. Θέλει δουλειά, σοβαρότητα και λιγό-
τερη καχυποψία, προς όλες τις πλευρές. Να απομονωθούν οι ακραίοι 
όλων των πτερύγων και να βρούμε τρόπους να γίνουμε στα Βαλκάνια 
ηγέτιδα δύναμη, που δεν απειλεί κανέναν, δεν φοβάται κανέναν και 
εργάζεται για το κοινό καλό των λαών της περιοχής. 

Αυτό απαιτεί υπερβάσεις και στρατηγικές. Ας τολμήσουν, λοιπόν, οι 
κ.κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας να τις κάνουν…

OPINION

ΕΆΝ ΚΆΠΟΙΆ 
ΣΤΙΓΜΉ 

ΕΠΙΚΡΆΤΉΣΟΥΝ 
ΆΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΔΥΝΆΜΕΙΣ 
ΣΤΉ ΒΟΡΕΙΆ 

ΜΆΚΕΔΟΝΙΆ, ΕΙΝΆΙ 
ΠΙΘΆΝΟΝ ΆΥΤΆ 
ΠΟΥ ΕΙΔΆΜΕ ΝΆ 

ΣΥΜΒΆΙΝΟΥΝ ΣΤΟ 
EURO ΝΆ ΕΙΝΆΙ… 

ΠΆΡΩΝΥΧΙΔΆ

Τα 333+1 tips, της πολιτικής επικοινω-
νίας είναι αποτέλεσμα, της πολυετούς ενα-
σχόλησης και εμπειρίας του συγγραφέα, 
στα πολιτικά δρώμενα της Αυτοδιοίκησης 
και του Κοινοβουλίου.

Τα 333+1 tips, είναι πηγή έμπνευσης, 
στις καθημερινές «ριπές» πολιτικής επικοι-
νωνίας, του σύγχρονου πολιτικού.
Στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων 
και του Διαδικτύου, είναι προτάσεις συμπυ-
κνωμένου πολιτικού λόγου, είναι μικρά «δια-
μαντάκια» που θα πρωταγωνιστήσουν στην 
επικαιρότητα και θα χαρίσουν γρήγορη και 
ανέξοδη αναγνωσιμότητα αλλά και αυθεντι-
κότητα, σύγχρονης εικόνας πολιτικού.

Τα 333+1 tips, είναι εξαιρετική μαγιά και 
σπόρος, για ομιλίες, συνεντεύξεις και δηλώ-
σεις, που θα αφήσουν το προσωπικό σας 
στίγμα, θα «παίξουν» δυνατά στα ΜΜΕ και θα 
γράψουν «ιστορία». Για να μην είναι τα επικοι-
νωνιακά σας πυρά «άσφαιρα»! Σε pocket size 
(τσέπης), για να τα έχετε πάντα μαζί σας!

Νέος Οδηγός Πολιτικής Επικοινωνίας
Ευ Πολιτεύεσθαι

Συμβουλές & Ιδέες
Μυστικά & Εμπειρίες
Διαπιστώσεις & Αλήθειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

333+1
Tips

Σκέψου πολιτικά, 
εκφράσου έξυπνα

NK Media Group  
Συγγρού 206, Καλλιθέα 176 72
Τ.: 210 9568 066, 210 9580 876  
Κ.: 6932 266 217
E.: grammateia@nkmediagroup.gr   
   Thanasis.papamichail@yahoo.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες  
του Οδηγού «Ευ Πολιτεύεσθαι»,  
για ένα πλούτο πολιτικών φράσεων,  
στη μοναδική τιμή  
15 ευρώ + έξοδα αποστολής
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Η προ ενός έτους απόφαση (19 Ιουνίου 
2020) του Διοικητικού Συμβουλίου της Κε-
ντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. για αύ-
ξηση των τελών εισόδου στους πελάτες της 
αγοράς, απόφαση η οποία τελικά υλοποιή-
θηκε και τέθηκε σε ισχύ (29 Ιουνίου 2020) 
εν μέσω μεγάλων αντιδράσεων, θέμα το 
οποίο πρώτη ανέδειξε η karfitsa και μετά 
την δημοσιοποίηση του έφτασε έως το ελ-
ληνικό κοινοβούλιο, συνεχίζει να προκαλεί 
ερωτηματικά. 

Εκτός από τα προβλήματα, την ανησυ-
χία και την αντιπαράθεση μεταξύ εμπόρων 
της αγοράς, πελατών και διοίκησης, φαίνε-
ται πως είναι μια απόφαση που κινείται στα 
όρια της νομιμότητας, καθώς όπως προ-
κύπτει από το ρεπορτάζ, η απόφαση αυτή 
για αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής και 
αύξηση των τελών εισόδου, δεν ετέθη ποτέ, 
όπως ορίζει ο νόμος στην προϊστάμενη πο-
λιτική αρχή του ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο ανήκει η 
ΚΑΘ ΑΕ, που είναι το Υπουργείο Οικονομι-
κών, ώστε να δώσει την άδεια του για την 
κίνηση αυτή.

Γνωμοδότηση δείχνει μη σύννομη 
αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής
Όπως πληροφορηθήκαμε και η karfitsa 

έχει στη διάθεση της όλα τα στοιχεία, στις 4 
Ιουνίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της ΚΑΘ ΑΕ κατέθεσε γραπτό ερώτημα 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς 

τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας, από τον 
οποίο ζητούσε να πληροφορηθεί εάν είναι 
ή όχι σύννομη η απόφαση του Δ.Σ. της εται-
ρείας με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση 
των τελών εισόδου των αγοραστών στην 
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, δηλαδή 
εάν υπεβλήθη στο Υπουργείο Οικονομικών 
ώστε αυτό να δώσει το «πράσινο φως» για 
την υλοποίηση της.

Η απάντηση του νομικού συμβούλου, 
(11 Ιουνίου 2021)  ήταν εξής: «ως προς το 
ζήτημα της απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου περί  αύξησης των τελών εισόδου 
των αγοραστών στην Κεντρική Αγορά Θεσ-
σαλονίκης έχει συνταχθεί από 17.07.2020 
γνωμοδότησή μου».

Στην γνωμοδότηση αυτή ο νομικός σύμ-
βουλος περιγράφει το «Νομικό Πλαίσιο» 
σύμφωνα με το οποίο:

«Κάθε δημόσια επιχείρηση οφείλει, να 
τηρεί την εισοδηματική, τιμολογιακή, δανει-
οληπτική πολιτική της Κυβέρνησης.  

Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποβάλλουν 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονομικών, κάθε πρόταση που αφορά σε 
αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας, τιμολογίων, κα-
θώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης 
που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά 
αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ».

Φτάνοντας στην «Ερμηνεία» του «Νο-
μικού Πλαισίου» ο σύμβουλος τονίζει πως 

-κατά την γνώμη του-, η υποχρέωση των 
επιχειρήσεων του Ν. 3429/2005 να υπο-
βάλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών -πριν από την 
θέση τους σε ισχύ- προτάσεις περί αλλαγών  
κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας και τιμολογίων υφίσταται 
σε κάθε περίπτωση, χωρίς να συνδέεται με 
την ενδεχόμενη σημαντική ή μη επιρροή 
τους στα οικονομικά αποτελέσματα.

Και συνεχίζει ο νομικός σύμβουλος 
«επομένως –κατά την γνώμη μου- η υπο-
χρέωση υποβολής στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου οικονομικών των αλλαγών 
στην τιμολογιακή πολιτική, υφίσταται ανε-
ξαρτήτως της σημαντικής ή μη επιρροής, 
την οποία ασκούν αυτές στα οικονομικά 
αποτελέσματα των ΔΕΚΟ».

Κλείνοντας την γνωμοδότηση του ο νο-
μικός σύμβουλος της ΚΑΘ ΑΕ «κρούει των 
κώδωνα του κινδύνου» προς την διοίκηση 
για πιθανή παρερμηνεία του νόμου και εξη-
γεί πως ενόψει του δυσερμήνευτου περιε-
χομένου της διάταξης, είναι πολύ εύκολο 
εκ πλάνης να θεωρηθεί ότι, η υποχρέωση 
προηγούμενης υποβολής αλλαγών στην 
τιμολογιακή πολιτική της εξαρτάται από την 
σημαντικότητα της επιρροής τους στα οικο-
νομικά αποτελέσματα και όταν αυτή είναι 
αμελητέα ή και μηδενική να παραλείψει να 
υποβάλει αρμοδίως τις προτεινόμενες αλ-
λαγές.

Μάλιστα καλεί την διοίκηση η παράλει-
ψη αυτή να θεραπευθεί με την έστω και κα-
θυστερημένη υποβολή των αλλαγών στην 
τιμολογιακή πολιτική στις αρμόδιες υπηρε-
σίες.

Πρέπει να τονιστεί πως η γνωμοδότηση 
αυτή δεν είναι δεσμευτική για την διοίκηση, 
έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά έχει 
και βαρύτητα καθώς προέρχεται από το αρ-
μόδιο επιστημονικό όργανο της εταιρείας.

Τα συμπεράσματα – Τα ερωτήματα
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα 

εξής συμπεράσματα που οδηγούν σε εύ-
λογα ερωτήματα. Πρώτων φαίνεται ξε-
κάθαρα πως εδώ και σχεδόν ένα χρόνο 
(17/07/2020), έχει συνταχθεί γνωμοδό-
τηση από τον νομικό σύμβουλο, ο οποίος 
τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της υποβολής των 
αλλαγών στην τιμολογιακή πολιτική της 
εταιρίας στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε 
αυτό να αποφασίσει εάν υλοποιηθεί ή όχι 
η πρόταση αυτή. Επίσης, φαίνεται να προ-
ειδοποιεί για τον κίνδυνο παρερμηνείας και 
να προτείνει την έστω και καθυστερημένη 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το ΥΠΟΙΚ δεν έδωσε άδεια 
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υποβολή στο Υπουργείο των παραπάνω αλ-
λαγών που έχει αποφασίσει να προχωρήσει 
η διοίκηση της Ανωνύμου Εταιρείας. 

Και τα ερωτήματα που προκύπτουν εί-
ναι απλά και εύλογα: Γιατί η διοίκηση δεν 
έλαβε ποτέ υπόψην της την γνωμοδότηση 
του νομικού συμβούλου, με τον κίνδυνο να 
έχει προβεί σε μη σύννομες αλλαγές στην 
τιμολογιακή πολιτική; Για πιο λόγο δεν έχει 
υποβάλει ακόμη στο Υπουργείο την απόφα-
ση αυτή για αυξήσεις τελών εισόδου στην 
οποία προχώρησαν; Γιατί συνεχίζει να υλο-
ποιεί μια τιμολογιακή πολιτική η οποία φαί-
νεται πως είναι νομικά «ξεκρέμαστη;.

Μείωση επισκεψιμότητας 30%
Τα προβλήματα που δημιούργησε για 

τους εμπόρους, η αύξηση των τελών εισό-
δου για τους αγοραστές εκτός από το νομικό 
σκέλος, έχουν και το πρακτικό. Υπενθυμί-
ζουμε πως ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρίας υπό τον οποίο αποφασίστηκαν 
και υλοποιήθηκαν οι αυξήσεις κ. Αντώνης 
Μπούρης είχε δηλώσει στην karfitsa πως 
οι αλλαγές αυτές γίνονται για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αγοραστών και πως δεν 
θα υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για 
τη εταιρεία καθώς θα είναι ουδέτερο. Μετά 
από ένα χρόνο εφαρμογής του νέου τιμο-
καταλόγου, όπως δήλωσε στην karfitsa ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων ΚΑΘ κ. 
Γιάννης Χαραλαμπίδης, « από την συγκε-
κριμένη πρακτική μόνη κερδισμένη είναι η 
ΚΑΘ ΑΕ καθώς έχει αύξηση εσόδων κατά 
100.000 ευρώ, τη στιγμή που η επισκεψι-
μότητα έχει πέσει σχεδόν 30%, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τους εμπόρους.
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Πανδημία, οικονομική και κοινω-
νική κρίση, τουρκική προκλη-
τικότητα και μεταναστευτικό 

μπορεί να κατατάξει κάποιος στα πολύ 
μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας. Το 
νούμερο ένα πρόβλημα όμως που αντιμε-
τωπίζει η χώρα μας και πρέπει άμεσα να 
βρεθεί τρόπος σταδιακής επίλυσης του, 
είναι το δημογραφικό. Οι έλληνες δεν κά-
νουν παιδιά, οι θάνατοι είναι περισσότεροι 
από τις γεννήσεις και πολλοί είναι αυτοί 
που μας χαρακτηρίζουν χώρα γερόντων.

Στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την παρου-
σία της σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με θέμα 
«Το δημογραφικό ζήτημα – Η στήριξη των 
νέων οικογενειών», βρέθηκε η Υφυπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική  και 
την Οικογένεια  κ. Μαρία Συρεγγέλα. 

Η Υφυπουργός έχοντας στα χέρια της το 
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, έχει να βρει 
λύση στο τεράστιο πρόβλημα της υπογεν-
νητικότητας που πραγματικά μαστίζει τη 
χώρα μας. Όπως δήλωσε κατά την διάρ-
κεια της ομιλίας της στην συγκεκριμένη 
εκδήλωση ««Η επίλυση του δημογραφικού 
βρίσκεται ανάμεσα στις προτεραιότητες που 
έχει θέσει η κυβέρνηση. Γι’ αυτό προχώρησε 
στη δημιουργία ενός επιτελικού φορέα σε 
κεντρικό επίπεδο με στόχο τη χάραξη, τον 
συντονισμό και την παρακολούθηση μίας 

οριζόντιας και μακροπρόθεσμης πολιτικής 
για την αντιμετώπισή του». Η κ. Συρεγγέλα 
πρόσθεσε «μέσα από δράσεις που διαπερ-
νούν σχεδόν το σύνολο των υπουργείων 
δημιουργούμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό 
για τη δημογραφική πολιτική που βασίζεται 
όχι σε ευχολόγια, αλλά σε αποφάσεις και 
συγκεκριμένα μέτρα. Προωθούμε μέτρα 
για την εναρμόνιση της επαγγελματικής με 
την οικογενειακή ζωή, μέτρα που στηρίζουν 
και διευκολύνουν την απόφαση κάποιου να 
αποκτήσει παιδί, καθώς και μέτρα για την 
ουσιαστική ισότητα των φύλων».

Αρνητικό το ισοζύγιο
θανάτων - γεννήσεων
Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρό-

νια. Ειδικοί και επιστήμονες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου και οι προβλέψεις 
είναι άκρως δυσοίωνες.

Στο συγκεκριμένο θέμα οι αριθμοί δεν 
λένε ψέματα και αποδεικνύουν την ανα-
γκαιότητα λήψης μέτρων άμεσα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μόνιμος 
πληθυσμός της χώρας κατά την 1η Ιανουα-
ρίου 2020 εκτιμάται σε 10.718.565 άτομα 
(5.215.488 άνδρες και 5.503.077 γυναί-
κες), μειωμένος κατά 0,06% σε σχέση με 
τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρί-
ου 2019 που ήταν 10.724.599 άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών το 2020 είχαμε 132.966 
θανάτους την στιγμή που οι γεννήσεις ανήλ-
θαν σε 95.302 δηλαδή το αρνητικό ισοζύγιο 
μεταξύ θανάτων και γεννήσεων ανέρχεται 
σε 37.664 περισσότερα άτομα που έφυγαν 
από τη ζωή σε σχέση με αυτά που ήρθαν.

Την ίδια στιγμή δια στόματος αντιπροέ-
δρου της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, Μαργα-
ρίτη Σχοινά, ο οποίος παρέθεσε στοιχεία από 
την τελευταία Έκθεση Γήρανσης που δημο-
σιεύτηκε τον Μάιο φέτος, από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, ακόμη και στο αισιόδοξο σε-
νάριο η χώρα μας να φτάσει τον ευρωπαϊκό 
ετήσιο μέσο όρο γεννήσεων που είναι 1,54 
παιδιά από 1,34 που βρίσκεται σήμερα, τα 
πράγματα είναι άκρως δυσοίωνα. Αυτό που 
φαίνεται είναι πως σε 50 χρόνια θα δούμε 
μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά 
20% δηλαδή θα χαθεί το ένα πέμπτο (1/5) 
των ελλήνων. 

Χωρίς κίνητρα και όραμα οι νέοι, 
μόνο φόροι 
Πάντα στην συζήτηση για το δημογρα-

φικό και το πρόβλημα υπογεννητικότητας 
που ταλαιπωρεί τη χώρα μας έρχονται τα 
κίνητρα που δίνονται στους νέους για να 
τεκνοποιήσουν και να γίνουν γονείς, αλλά 
και στο περιβάλλον που καλούνται να φέ-
ρουν τα παιδιά τους.  Με δεδομένες τις με-
γάλες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και οι 
παλαιότεροι που περιελάμβαναν ακόμη και 
πολέμους, αυτό που φαίνεται ως λείπει σή-
μερα από τη νεολαία, είναι η εργασιακή και 
κοινωνική εξασφάλιση, που συνδυάζεται με 
όραμα για μια καλύτερη ζωή και μια οικο-
γένεια με παιδιά, τις ανάγκες της οποία θα 
μπορούν να καλύψουν.

Για να κατανοήσει κάποιος το βάρος που 
σηκώνουν οι έλληνες το οποίο πολλαπλα-
σιάζεται με οικογένεια και παιδιά μπορεί να 
ρίξει μια γρήγορη ματιά στην έκθεση φο-
ρολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, που 
δημοσίευσε το Tax Foundation και παρουσί-
ασε το ΚΕΦίΜ,. Σε φόρους και ασφαλιστικές 
εισφορές πάει το 31,7% του μισθού ενός 
εργαζομένου με δύο παιδιά στην Ελλάδα, 
έναντι 24,4% κατά μέσο όρο στις χώρες του 
ΟΟΣΑ.

Το 2020, η Ελλάδα ήταν η χώρα με την 
τέταρτη υψηλότερη φορολόγηση εργαζο-
μένων με παιδιά ανάμεσα στις 36 χώρες του 
ΟΟΣΑ. 
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«Καινοτόμες και απόλυτα απαραίτητες 
oι νέες εργασιακές ρυθμίσεις»

Γ Ρ Α Φ Ε Ι 
Ο  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ 

Β Α Ρ Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ *

Καινοτόμες και απόλυτα απαραίτητες οι 
ρυθμίσεις, που εισήγαγε στο ελληνικό εργα-
σιακό δίκαιο ο πρόσφατος νόμος. Είναι ό,τι 
πιο σύγχρονο υπάρχει αυτήν την στιγμή δι-
εθνώς.

Κατ´ αρχάς υιοθετεί τα μέτρα της Διε-
θνούς Οργανώσεως Εργασίας για την αντι-
μετώπιση της βίας και παρενοχλήσεως στον 
εργασιακό χώρο. Κυρώνει την Σύμβαση της 
ΔΟΕ, που προβλέπει την θέσπιση εθνικού 
συστήματος για την προστασία της ασφάλει-
ας και υγείας στην εργασία κατόπιν μάλιστα 
διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταί-
ρους. Ενσωματώνει, και μάλιστα στον υπερ-
θετικό βαθμό των προβλεπόμενων μέτρων, 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ισορροπία 
μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. 

Πρωτοπόρες ρυθμίσεις εν προκειμένω: 
Άδεια πατρότητας 14 ημερών. Γονική άδεια 2 
μήνες και για τους 2 γονείς πληρωμένη από 
ΟΑΕΔ. Άδεια φροντιστή 5 ημέρες. Ευέλικτες 
ρυθμίσεις εργασίας για γονείς παιδιών έως 
12 ετών. Απαγόρευση απόλυσης πατέρα για 
6 μήνες από τη γέννηση του κάθε τέκνου.

 Παράπλευρος ωφέλεια: Η εξίσωση των 
αντικινήτρων πρόσληψης μεταξύ των φύ-
λων, άρα η βελτίωση της θέσεως των γυναι-
κών.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες του είναι:
1.Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Στοίχη-

μα η καθολική εφαρμογή και σημαντική η 
έναρξη της σε κλάδους με ηυξημένη παρα-
βατικότητα.

2.Η τηλεργασία, το δικαίωμα αποσύνδε-
σης και η προστασία των εργαζόμενων στις 
ψηφιακές πλατφόρμες.

3.Η εξίσωση της αποζημιώσεως απόλυ-
σης μεταξύ εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων. 
Η πλήρης θεσμική εξίσωση είναι ο καταλύ-
της για την αναβάθμιση των τεχνικών επαγ-

γελμάτων, για την στροφή προς την επαγ-
γελματική εκπαίδευση και την αλλαγή 
εν τέλει του παραγωγικού μοντέλου της 
χώρας.

4.Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού μη-
τρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
που εξασφαλίζει διαφάνεια, αποτρέπει 
τις εκλογικές εκτροπές και τα σωματεία 
σφραγίδες. Εν προκειμένω σημαντική η 
διαφάνεια και του Μητρώου Εργοδοτι-
κών Ενώσεων που βοηθά την διαδικασία 
υπογραφής και επέκτασης κλαδικών και 
ομοιεπαγγελματικών συμβάσεων.

5.Η νέα Επιθεώρηση Εργασίας, κλειδί 
η παρουσία της στην ορθή εφαρμογή των 

καινοτομιών.
6.Η αύξηση των νομίμων υπερωριών, η 

εξίσωση βιομηχανίας και υπηρεσιών και η 
εναρμόνιση του πλαφόν των 150 ωρών με 
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εν προκειμένω 
είναι εξαιρετικά θετική η πρόταση της ΔΑΚΕ 
για την αποφορολόγηση της αμοιβής. Έχει 
μεν δημοσιονομικό αποτύπωμα , αλλά αυ-
ξάνει το εισόδημα των εργαζομένων χωρίς 
να επιβαρύνει τον εργοδότη.

7.Η ατομική διευθέτηση του εργασια-
κού χρόνου με αίτηση του ενδιαφερομένου. 
Υπήρχε βέβαια από 30ετίας, είναι όμως και 
σύγχρονη επιταγή της ανάγκης διεύρυνσης 
της προσωπικής και οικογενειακής ελευθε-
ρίας και ευεξίας. Είναι αυτονόητη η σύναψη 
ατομικών συμβάσεων, όταν δεν υπάρχει 
σωματείο ή σχετική πρόβλεψη σε κλαδική ή 
επιχειρησιακή σύμβαση. Η σύναψη ατομικής 
σύμβασης επί διαφωνίας του εργοδότου με 
το σωματείο θα μπορεί σε κάθε περίπτωση, 
να ελέγχεται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

8.Η για πρώτη φορά με ευθεία και ειδική 

νομοθετική διάταξη απαγόρευση της απόλυ-
σης για άσκηση νομίμου δικαιώματος. Διευ-
ρύνονται μάλιστα κατά πολύ οι περιπτώσεις, 
που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Αντι-
στρέφεται το βάρος της απόδειξης, που επω-
μίζεται ο εργοδότης. Δίνεται αποκλειστικώς 
στον εργαζόμενο η δυνατότης, να επιλέξει 
αντί επαναπροσλήψεως μια ηυξημένη απο-
ζημίωση. Η δυνατότητα, που δίδεται στην 
εργοδοσία σε ωρισμένες περιπτώσεις, να 
ζητήσει από το δικαστήριο την αποζημίωση, 
θα ελέγχεται όσον αφορά τις συνέπειες της.

Ο νόμος αυτός αποδεικνύει ακόμη μια 
φορά, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η λαϊκή 
παράταξη, που ανάμεσα στις υπερβολές της 
νεοφιλελεύθερης απορρύθμισης και της σο-
σιαλιστικής υπερρύθμισης, εκφράζει από-
λυτα την μεσαία τάξη του επιχειρείν και της 
εργασίας.

*Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι βου-
λευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης

OPINION

Ή ΕΙΣΆΓΩΓΉ ΤΟΥ 
ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΜΉΤΡΩΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΆΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΆΝΩΣΕΩΝ, 
ΠΟΥ ΕΞΆΣΦΆΛΙΖΕΙ 

ΔΙΆΦΆΝΕΙΆ, 
ΆΠΟΤΡΕΠΕΙ 

ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΚΆΙ 
ΤΆ ΣΩΜΆΤΕΙΆ 
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διατάξεις Μητσοτάκη-Χατζηδάκη-ΣΕΒ, φτια-
σιδωμένες με τον παραπειστικό τίτλο «για την 
προστασία της εργασίας». Το άλλο μέρος του 
το συνέθεσαν δύο συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας και μία ευρωπαϊκή οδη-
γία, που εκκρεμούσε μάλιστα από το 2019. 
Δηλαδή,  εκ του πονηρού η κυβέρνηση έβαλε 
σε ένα σχέδιο νόμου θετικά μέτρα, που όμως 
δεν είναι δικά της (αλλά διεθνείς συμβάσεις 
και μία ευρωπαϊκή οδηγία), μαζί με άκρως 

Η  Β Ο ΥΛ Ε Υ Τ Η Σ  Σ Υ Ρ Ι Ζ Α - Π Σ  Β ’  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ω ΡΑ  Α Υ Γ Ε Ρ Η  Σ Τ Η Ν  K A R F I T S A 

Απαντήσεις για τα τρέχοντα 
θέματα της πολιτικό - κοινω-
νικής επικαιρότητας έδωσε 

σε συνέντευξη της στην karfitsa η 
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δώρα Αυγέρη. 

Υπάρχει επαρκής θωράκιση των γυναι-
κών ώστε να μειωθούν τα φαινόμενα πα-
ρενόχλησης και βίας, είτε στον εργασιακό 
χώρο, είτε ενδοοικογενειακά;  

Τα φαινόμενα αυτά δεν μας επιτρέπουν 
να μιλάμε για κανενός είδους επαρκή θω-
ράκιση. Το νομικό οπλοστάσιο κατά της 
έμφυλης βίας διευρύνεται με αργούς ρυθ-
μούς. Πρέπει δε να πλαισιώνεται κι από 
ευρύτερες πολιτικές που θα ενισχύουν την 
χειραφέτηση, την κινηματική δράση και 
τις συλλογικές προσπάθειες για τον προο-
δευτικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Εν 
τέλει, από αυτή ξεκινούν όλα και σε αυτήν 
όλα καταλήγουν.

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ισότητα 
των φύλων και τα έμφυλα ζητήματα ει-
σήλθαν δυναμικά στον δημόσιο διάλογο 
και έγιναν ζητήματα κεντρικής πολιτικής. 
Επί ΣΥΡΙΖΑ, το 2018, κυρώθηκε η απόφα-
ση-σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης για την πρόληψη και την καταπολέ-
μηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, η γνωστή σύμβα-
ση της Κωνσταντινούπολης. Δεν πρέπει δε 
να παραλείπουμε ότι η αντιμετώπιση των 
έμφυλων ανισοτήτων περνά μέσα από τη 
βελτίωση των όρων εργασίας, την αύξηση 

της απασχόλησης, την αντιμετώπιση δο-
μικών ελλειμμάτων του κοινωνικού κρά-
τους, την καθολική υγειονομική κάλυψη. 
Για αυτό εργάστηκε εντατικά, αποτελεσμα-
τικά και όχι προσχηματικά η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η  κυβέρνηση της ΝΔ έδειξε εξ αρχής 
τις προθέσεις της στα ζητήματα των έμ-
φυλων ανισοτήτων, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την κατάργηση της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και την 
υποκατάστασή της από τη Γενική Γραμ-
ματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Έκανε, 
δηλαδή, ξεκάθαρο ότι, αντί για οριζόντιες 
πολιτικές ισότητας των φύλων, συσχετίζει 
τα δικαιώματα των γυναικών με την δη-
μογραφική και οικογενειακή πολιτική, και 
μάλιστα στις πιο συντηρητικές τους εκφάν-
σεις. Σας θυμίζω ότι η ΝΔ αρνήθηκε την 
πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για αναθεώρηση του άρ-
θρου 5 του Συντάγματος, προκειμένου να 
θεσπιστεί η συνταγματική προστασία κατά 
των διακρίσεων για λόγους φύλου και σε-
ξουαλικού προσανατολισμού. 

Το εργασιακό νομοσχέδιο υπερψηφί-
στηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ να λέει «Ναι» 
στα 56 άρθρα από τα 129 και τον κ. Χα-
τζηδάκη να δηλώνει πως καταψηφίσατε το 
άρθρο 55 που κατοχυρώνει το οκτάωρο. Τι 
απαντάτε; 

Ο κ. Χατζηδάκης, εκτός από το να κα-
ταστρέφει την εργασία, υποτιμά και την 
νοημοσύνη των άλλων, κυρίως, όμως, 
των εργαζομένων. Τον πυρήνα του   νο-
μοσχεδίου συγκροτούσαν οι αντεργατικές 

Η κυβέρνηση βλέπει τα πάντα 
με όρους επικοινωνίας 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ
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αντεργατικές διατάξεις που συνέταξε καθ’ 
υπαγόρευση του ΣΕΒ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως και 
η υπόλοιπη αντιπολίτευση, καταψήφισε ό,τι 
ήταν των Μητσοτάκη-Χατζηδάκη-ΣΕΒ. Είναι 
πέρα από ξεκάθαρο το «ΟΧΙ», όπως και ποιος 
κρύβεται πίσω από όλη αυτή την εκστρατεία 
να παρουσιαστεί το μαύρο-άσπρο! Οπότε, αλ-
λού αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια.

Όσο για το άλλο σκέλος της ερώτησής 
σας: για ποια ακριβώς προστασία του οκταώ-
ρου κάνει λόγο η κυβέρνηση, όταν η διευθέ-
τηση του χρόνου εργασίας γίνεται με ατομικές 
κι όχι συλλογικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις, 
δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος βρίσκεται μόνος 
του απέναντι στο αφεντικό; Ή όταν οι εργοδό-
τες απαλλάσσονται ουσιαστικά από υπερωρί-
ες έξι μηνών με τα περίφημα «ρεπό» έναντι 
δεκαώρων; 

Το καλοκαίρι έφτασε, όμως η υγειονομική 
κρίση δεν έχει ξεπεραστεί . Είστε ικανοποιημέ-
νη από όσα έχουν γίνει για την προσέλκυση 
τουριστών; 

Στο ίδιο έργο θεατές με πέρυσι. Η ανεπάρ-
κεια της τουριστικής πολιτικής της ΝΔ έχει κα-
ταδειχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον αρμόδιο 
τομέα, αν και αρκεί η τραγελαφική παρουσία 
του αρμόδιου υπουργού μέσα Μαΐου στο BBC 
για να κατανοήσει κανείς προς τα πού οδεύ-
ουμε. Για να μην μιλήσω για τα αποικιοκρα-

επενδύσεις. Πώς θα προκρίνει έναν περιορι-
σμένο κύκλο επιχειρηματικών συμφερόντων, 
αγνοώντας την πλειοψηφία των μικρομεσαί-
ων επαγγελματιών και των μικρών επιχει-
ρήσεων, τις οποίες θεωρεί εκ των προτέρων 
και εκ των πραγμάτων θνησιγενείς. Μιλάμε 
διαρκώς για την ανάγκη προοδευτικών, ρι-
ζοσπαστικών πολιτικών, το ίδιο λέμε και για 
τη Θεσσαλονίκη. Αν οι παραγωγικές δυνάμεις 
της πόλης καταφέρουν να απεγκλωβιστούν 
από νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές 
αγκυλώσεις, τότε η ευκαιρία μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα. 

τικής λογικής επικοινωνιακά happening με 
τους οίκους μόδας και τα πυροτεχνήματα, το 
τσιμέντωμα της Ακρόπολης και την κυβερνη-
τική απόφαση για τεμαχισμό των αρχαίων της 
Βενιζέλου, που έχουν κάνει τη χώρα διεθνώς 
ρεζίλι. Και με την ιδιότητα της Αναπληρώτριας 
Τομεάρχη Υγείας οφείλω να πω ότι δεν υπάρ-
χει κυβερνητικό success story στο πρόγραμ-
μα εμβολιασμών. Μακάρι να υπήρχε, αλλά το 
πρόγραμμα είναι εκτός στόχων. Κυρίως, όμως, 
η κυβέρνηση είναι εκτός λογικής. Είδε το εμ-
βολιαστικό πρόγραμμα ως «ξεστοκάρισμα». Ο 
πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του βλέπουν 
τα πάντα με όρους επικοινωνίας και αριθμών 
και πετούν διαρκώς τη μπάλα στην εξέδρα. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει χαρακτηριστεί 
μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας και σημείο 
αναφοράς για την επανεκκίνηση της οικονομί-
ας και όχι μόνο. Για την Θεσσαλονίκη τι μπορεί 
να σημαίνει;

Είναι μεγάλη ευκαιρία, καθώς για πρώ-
τη φορά η Ε.Ε. αμοιβαιοποιεί ουσιαστικά τον 
δανεισμό των κρατών-μελών της. Αλλά, δυ-
στυχώς, κινδυνεύει να γίνει η μεγάλη χαμένη 
ευκαιρία, αν επικρατήσει η νεοφιλελεύθερη 
λογική της ΝΔ. Γιατί η έγνοια του κ. Μητσο-
τάκη είναι πως θα ευνοήσει τις μεγάλες συσ-
σωρεύσεις κεφαλαίου, αφαιρώντας πόρους 
από το κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες 

συνέντευξη

Αν οι παραγωγικές δυνάμεις της πόλης 

καταφέρουν να απεγκλωβιστούν από 

νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές 

αγκυλώσεις, τότε η ευκαιρία μπορεί να 

γίνει πραγματικότητα. 
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Ήταν Νοέμβριος του 2019 όταν στην διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia   παρουσιάζονταν το Film Office της Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας που είχε  μόλις συσταθεί  με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων από κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, διαφημιστικές και άλλες 

οπτικοακουστικές παραγωγές. Στην ίδια διοργάνωση, το περίπτερο της Περιφέρειας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ κοσμούσε η  γωνιά του 
σκηνοθέτη  και το υπαίθριο σινεμά  προκαλώντας θετικές εντυπώσεις στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Από τότε άρχισε ένας αγώνας 
δρόμου για τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Από-

στολο Τζιτζικώστα, τον ιθύνοντα νου 
του Film Office,  Τομεάρχη Τουρισμού  
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας Αλέξανδρο Θάνο,  και τον πρόεδρο 
της ΕΚΟΜΕ Πάνο  Κουάνη για να κατα-
φέρουν να φέρουν στη Θεσσαλονίκη 
και στην Κεντρική Μακεδονία  ξένες 
παραγωγές ταινιών χολιγουντιανών 
προτύπων. 

Πίστεψαν, δούλεψαν και τα κατάφε-
ραν 

Ακολούθησαν αρκετά ταξίδια στο 
εξωτερικό σε Αγγλία και Αμερική όπου 
προβλήθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας σε εκθέσεις και έγιναν επα-
φές με επιχειρηματίες και ανθρώπους 
της 7ης τέχνης.

«Πήγαμε  στη Νέα Υόρκη και  μαζί 
με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζι-
κώστα, στο Λος Άντζελες όπου είχαμε 
συναντήσεις με επιχειρηματίες ανάμεσα 
τους και κάποιους  ελληνοαμερικανικής 
καταγωγής. Γνωρίσαμε παραγωγούς και 
ανθρώπους που έδειξαν ενδιαφέρον να 
επενδύσουν στην περιοχή μας. Σε μια 
από αυτές τις επαφές που έγινε μέσω 
του Πάνου Κουάνη  προέκυψε η γνωρι-
μία με τους ανθρώπους του  κολοσσού 
Millenium Media Group. Οι συζητή-
σεις άναψαν και εμείς,  με το υλικό που 
τους δείχναμε απαντούσαμε σε όλες τις 
απαιτήσεις τους με αποτέλεσμα να τους 
πείσουμε να έρθουν στη Θεσσαλονίκη» 
αναφέρει στην Karfitsa ο Αλέξανδρος 
Θάνος. 

 Πράγματι η εταιρεία Nu Boyana 
Studios, μέλος του ομίλου της 
Millennium άρχισε άμεσα τις διαδικασίες 
μέσω του film office  για την κατασκευή 
studio χολιγουντιανών προδιαγραφών 
σε έκταση 83 στρεμμάτων στις παλιές 
αποθήκες Κορδογιάννη, στην περιοχή 
της Σουρωτής του Δήμου Θέρμης.

Οι διαδικασίες πάγωσαν με το ξέ-
σπασμα της πανδημίας  του κορονοίού 

ωστόσο το ενδιαφέρον δεν αποσύρθηκε.
Όταν τα επιδημιολογικά δεδομένα 

επέτρεψαν ξανά τις  παραγωγές οι επα-
φές με τον Αμερικανικό κολοσσό ανα-
θερμάνθηκαν.

Ο δρόμος για την 
παραγωγή “Barracuda”
Ο Πάνος Κουάνης, ο πρόεδρος του 

ΕΚΟΜΕ ήταν  ο άνθρωπος που μιλούσε  
με τους Αμερικανούς παραγωγούς για 
την παραγωγή μιας ταινίας δράσης που 
ήθελαν να γυρίσουν. Η ανοιχτή επικοι-
νωνία που είχε με τον Αλέξανδρο Θάνο, 
είχε σαν αποτέλεσμα να καλυφθούν 
όλες οι απαιτήσεις των παραγωγών και 
φυσικά να διασφαλιστεί  η άμεση αδειο-
δότηση για τα γυρίσματα στη Θεσσαλο-

νίκη και να διεκπεραιωθούν σύντομα οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.   

Το σενάριο της ταινίας «Barracuda» 
ζητούσε βαλτώδεις περιοχές και ποτά-
μια. Ο Αλέξανδρος Θάνος, όπως αποκα-
λύπτει στην karfitsa πρότεινε το Δέλτα 
του Αξιού και άλλες περιοχές στο πα-
ραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για 
εξωτερικά γυρίσματα.

Επιλέχθηκε το κτίριο του πρώην Ξε-
νία στην Περαία που λειτουργεί ως ΙΕΚ 
τουρισμού,  το γήπεδο της Μίκρας, η πα-
ραλιακή ζώνη σε Καλαμαριά και Περαία 
ως κάποιες από τις ιδανικές περιοχές για 
τα γυρίσματα. Μέσα από το film office και 
την βοήθεια των αρμοδίων υπουργών 
εκδόθηκαν άμεσα οι άδειες σε χρόνο που 
ξεπέρασε ολοκληρωτικά την όποια γρα-
φειοκρατία και αποσόβησε τον κίνδυνο 

η παραγωγή να πάει σε άλλη γειτονική 
χώρα.

Άλλωστε το παράδειγμα της ταινίας 
Mama Mia 2 που τελικά γυρίστηκε στην 
Κροατία ήταν πρόσφατο και κανείς δεν 
ήθελε να επαναληφθεί. 

Κομπάρσους  από όλες τις εθνικό-
τητες… έδωσε η Θεσσαλονίκη

Όπως αποκαλύπτει ο Αλέξανδρος 
Θάνος για την συγκεκριμένη ταινία ζη-
τήθηκαν Έλληνες ηθοποιοί και περίπου  
1000 κομπάρσοι όλων των εθνικοτήτων.

Ασιάτες, Αφρικανοί, Καυκάσιοι, ακό-
μη και τσιγγάνοι εντοπίστηκαν μέσα από 
την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και είναι 
άνθρωποι  που ζουν και εργάζονται εδώ.

Αυτό το στοιχείο σε  συνδυασμό με  

Ή «Κ» ΣΤΉΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΆ ΟΠΟΥ ΘΆ ΓΥΡΙΣΤΕΙ ΤΟ «THE ENFORCER»

Από τη γωνιά του σκηνοθέτη στη Philoxenia 
στα studio της Nu Boyana στη Σουρωτή 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
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την άμεση αποτελεσματικότητα των διαδι-
κασιών αποδεικνύει ότι στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γυριστούν 
ταινίες όλων των ειδών όπως δράσης, θρί-
λερ, ρομαντικές, κοινωνικές κλπ. 

Η παραγωγή των δέκα εκατομμυρίων 
δολλαρίων έχει αρχίσει να υλοποιείται. Οι 
υπεύθυνοι του κάστινγκ έχουν αρχίσει το 
fitting των βοηθητικών ηθοποιών, ενώ οι 
υπόλοιποι ρόλοι ελλήνων ηθοποιών  είναι 
στα τελευταία στάδια της επιλογής.

Ο πύργος του ΟΤΕ τράβηξε το ενδιαφέ-
ρον των παραγωγών της Millenium.

Στο ρεπεράζ που έκαναν οι παραγω-
γοί της Millenium στη Θεσσαλονίκη για να 
βρουν τοπία και δρόμους που θα χρησιμο-
ποιηθούν στην παραγωγή  , τα μάτια τους 
έμειναν κολλημένα στον πύργο του ΟΤΕ στη 
ΔΕΘ. Μάλιστα δεν έκρυψαν το ενδιαφέρον 
τους να γυρίσουν άλλη  ταινία με σκηνικό 
τον επιβλητικό πύργο. Το έμπειρο μάτι των 
Αμερικανών είδε και ξεχώρισε σημεία και 
κτίσματα στη Θεσσαλονίκη που για εμάς εί-
ναι συνηθισμένα.     

«Η δυναμική του τόπου μας σε συνάρ-
τηση με την ανθρωπογεωγραφία έχει τόσο 
μεγάλη ευρύτητα και μπορεί να δώσει τόσα 
πολλά πράγματα που ούτε εμείς οι ίδιοι 
δεν τα έχουμε αντιληφθεί και αυτό είναι η 
πρόκληση γιατί όχι η Θεσσαλονίκη να είναι 
πρωταθλήτρια σε αυτό» αναφέρει ο Αλέ-
ξανδρος Θάνος. 

Σύμφωνα με τον τομεάρχη Τουρισμού, 
στόχος  είναι η παραγωγή αυτή να λειτουρ-
γήσει ως πιλότος για να αποκτήσουμε την 
τεχνογνωσία και να φέρουμε εις πέρας μια 
ακόμη μεγαλύτερου budget παραγωγή που 
βρίσκεται στα σκαριά για το φθινόπωρο.

Πυρετός προετοιμασιών στη Σουρωτή 
Στις παλιές καπναποθήκες Κορδογιάννη 

στη Σουρωτή, 20.000 τετραγωνικών μέ-
τρων συνολικά,    οι ετοιμασίες είναι πυρε-
τώδεις. Από το μεσημέρι της Πέμπτης, άρχι-
σαν να φτάνουν τα πρώτα φορτηγά της  Nu 
Boyana Studios από τη Σόφια,  (φωτο)  με 
τα σκηνικά και τα φώτα για να μετατρέψουν 
τους κλειστούς χώρους σε ένα τεράστιο 
σκηνικό. Οι τεχνίτες, Έλληνες στην πλει-
οψηφία τους με Βούλγαρους εργοδηγούς 
άρχισαν τις εργασίες  για να διαμορφωθεί 
κατάλληλα ο χώρος για την ταινία «The 
Enforcer» με πρωταγωνιστή τον  Αντόνιο 
Μπαντέρας. Η κλακέτα έχει προγραμματι-
στεί να χτυπήσει τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και 
το πρώτο γύρισμα θα γίνει στο γήπεδο της 
Μίκρας (φωτό).  

Ή ταινία σε 
σκηνοθεσία Ρίτσαρντ 

Χιουζ θα αφορά το 
ηλεκτρονικό sex 
trafficking και ο 

Άντόνιο Μπαντέρας 
θα υποδύεται έναν 

μπράβο που θα 
χρειαστεί να θυσιάσει 

αρκετά πράγματα 
για να σώσει ένα 

νεαρό κορίτσι. Μαζί 
με τον Άντόνιο 
Μπαντέρας θα 

συμπρωταγωνιστήσει 
η Κέιτ Μπόσγουορθ.
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ΥΠΌΛΌΓΊΖΕΤΑΊ ΠΩΣ ΣΤΑ ΤΡΊΑ ΔΡΌΜΌΛΌΓΊΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΘΕΝΊΚΗΣ» 
ΕΒΔΌΜΑΔΑΣ ΠΌΥ ΛΕΊΤΌΥΡΓΗΣΕ Η ΝΕΑ ΑΚΤΌΠΛΌΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΠΌ ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗ 2.000 ΑΤΌΜΑ ΕΠΊΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΤΊΣ 
ΣΠΌΡΑΔΕΣ ΕΝΩ ΕΚΤΊΜΑΤΑΊ ΌΤΊ ΤΌ ΕΝΔΊΑΦΕΡΌΝ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΊ 
ΑΚΌΜΗ ΠΕΡΊΣΣΌΤΕΡΌ ΤΌ ΠΡΌΣΕΧΕΣ ΔΊΑΣΤΗΜΑ 
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Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από Θεσσαλονίκη για Σποράδες 
έχει ανοίξει την ...όρεξη για νέα δρομολόγια και για επιπλέον 
θαλάσσιες συνδέσεις. Τα τρία πρώτα καράβια που σάλπαραν 
για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, έφεραν χαμόγελα αισιο-
δοξίας λόγω της μεγάλης πληρότητας, γεγονός που αποδει-
κνύει από τη μία τη «λαχτάρα» των Βορειοελλαδιτών να ταξι-
δέψουν και πάλι προς τα κοντινά νησιά και από την άλλη πόσο 
διευκολύνουν οι απευθείας μετακινήσεις.

Υπολογίζεται πως στα τρία δρομολόγια της «παρθενικής» 
εβδομάδας που λειτούργησε η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή από 
Θεσσαλονίκη περίπου 2.000 άτομα επισκέφτηκαν τις Σπο-
ράδες, ενώ εκτιμάται πως το ενδιαφέρον θα αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο το επόμενο διάστημα. Σε αυτό θα συμβάλουν οι 
πρώτες καλοκαιρινές άδειες και η ολοκλήρωση των πανελ-
ληνίων εξετάσεων και λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και τα 
τρία νησιά αποτελούν αγαπημένους προορισμούς, ιδιαίτερα 
της νεολαίας. 

Η ακτοπλοϊκή γραμμή ξεκίνησε χάρη στην από κοινού 
συνεργασία των δύο δημάρχων Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νου Ζέρβα και Σκιάθου, Θοδωρή Τζούμα, οι οποίοι πίεσαν το 
υπουργείο Ναυτιλίας και πέτυχαν την επιδότηση της γραμμής. 
Επιδίωξη και των δύο δημοτικών αρχών είναι να «περπατή-
σει» καλά το δρομολόγιο και να υπάρχει συμμετοχή, ώστε να 
μπορεί να παραμείνει «ζωντανό» καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και όχι μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο.

Βέβαια, πέρα από τις Σποράδες ο δήμος Θεσσαλονίκης 
ξεκίνησε συζητήσεις με το υπουργείο Ναυτιλίας και για νέες 
συνδέσεις με τα νησιά των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα και την 
Κρήτη. Στην πρόσφατη επίσκεψη του στο δημαρχιακό μέγαρο 
ο υπουργός, Γιάννης Πλακιωτάκης, γνωστοποίησε πως «τρέ-
χει» ένα πρόγραμμα με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου το-
μέα ώστε να υπάρχει μόνιμη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα 
νησιά του Αιγαίου, δώδεκα μήνες το χρόνο. 

«Εκτιμώ ότι με τα πλοία που είναι καινούργια, θα είναι μια 

Μετά τις Σποράδες, σχέδια 
για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα 
και Κρήτη 
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πετυχημένη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με Σποράδες και 
αυτό θα αποτελέσει προπομπό να γίνει πραγματικότητα η 
δέσμευση του υπουργού κ.Πλακιωτάκη για σύνδεση με όλα 
τα νησιά του Αιγαίου», δηλώνει η αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραγιάν-
νη. 

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το πρώτο «αγκάλιασμα» 
της γραμμής με Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο εμφανίζεται 
και ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, σημειώνοντας πως 
θα αποτελέσει ένα καλό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι 
οι Βορειοελλαδίτες έχουν ανάγκη τις απευθείας ακτοπλοϊ-
κές συνδέσεις με τα νησιά του Αιγαίου και θα πρέπει να αυ-
ξηθούν από τους επόμενους μήνες. 

Στόχος είναι να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να αποτελέσει 
city-break, σταθμό για όλους τους τουρίστες από τη Βόρεια 
Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη που θέλουν 
να επισκεφτούν τις Σποράδες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο 
δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να συνδυάσουν τις 
πολλαπλές επιλογές ενός μεγάλου αστικού κέντρου με τη 
γραφικότητα των νησιών και όλα αυτά μέσα σε διάστημα 
λίγων ημερών.

Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει...τα δρομολόγια
Με τρία δρομολόγια κάθε εβδομάδα θα σαλπάρει από 

το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το ταχύπλοο οχηματαγωγό 
πλοίο Super Runner Jet της SeaJets μέχρι και τις 29 Ιου-
νίου. Οι επιβάτες θα αναχωρούν για Σποράδες κάθε Δευτέ-
ρα, Παρασκευή και Σάββατο. Το ταχύπλοο θα ξεκινά από τη 
Θεσσαλονίκη στις 7:00 το πρωί και το Σάββατο στις 7:45. Η 
επιστροφή από τα νησιά στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμ-
ματισμένη για Δευτέρα και Παρασκευή στις 21.35 και την 
Κυριακή στις 20.50.

Από τις 30/6 έως τις 25/7 και από τις 23/8 έως 5/9 τα 
δρομολόγια θα είναι κάθε Δευτέρα στις 7:00 το πρωί κα-
θώς και την Τετάρτη και Παρασκευή στις 7:45. Στη συνέχεια, 
όταν μπούμε στην «καρδιά» του καλοκαιριού και συγκεκρι-
μένα το διάστημα από τις 26/7 έως τις 22/08 τα δρομολόγια 
αυξάνονται σε τέσσερα και θα είναι από Θεσσαλονίκη Δευ-
τέρα και Παρασκευή στις 7:00 το πρωί και την Τετάρτη και 
το Σάββατο στις 7:45.

Στην τελευταία περίοδο και ειδικότερα από τις 6/9 έως 
τις 3/10 μειώνονται και πάλι στα τρία τα δρομολόγια από 
Θεσσαλονίκη κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 07.00 το 
πρωί και Σάββατο στις 07.45 π.μ.

Αναλυτικά οι τιμές:
Για Σκιάθο:
Οικονομική θέση  36,70 ευρώ/άτομο
silver   47,20 ευρώ/άτομο
comfort   59 ευρώ/άτομο
platinum   94,40 ευρώ/άτομο,
ΙΧ 89,50 ευρώ και μότο 17,90 ευρώ.

Για Σκόπελο:
Οικονομική θέση  40,30 ευρώ/άτομο
silver   48 ευρώ/άτομο
comfort   60 ευρώ/άτομο
platinum   96 ευρώ/άτομο
ΙΧ 105,90 ευρώ και μότο 21,10 ευρώ.

Για Αλόννησο:
Οικονομική θέση  48 ευρώ/άτομο

silver  48 ευρώ/άτομο
comfort  60 ευρώ/άτομο
platinum  96 ευρώ/άτομο
ΙΧ 115,10 ευρώ και μότο 23 ευρώ.

Σκιάθος: Κοσμοπολίτισσα και covid free
Η Σκιάθος αποτελεί από τους αγαπημένους προορι-

σμούς και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς μπορεί να ικανοποι-
ήσει και τους πιο απαιτητικούς. Είναι κοσμοπολίτισσα, συν-
δυάζει το πράσινο με το γαλάζιο, το βουνό με τη θάλασσα, 
την ιστορία με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τηρεί όλα τα 
πρωτόκολλα της πανδημίας, αφού οι ντόπιοι έχουν εμβολι-
αστεί σε ποσοστό που αγγίζει το 95%.

‘Εχει να υπερηφανεύεται για το Μπούρτζι που προσφέ-
ρει μαγευτική θέα στους επισκέπτες, τις αξέχαστες βόλτες 
στο παλιό κάστρο, τις γαλαζοπράσινες παραλίες με ψιλή 
άμμο, το σεργιάνι στα γραφικά σοκάκια, για τα φρέσκα ψά-
ρια, για τη νυχτερινή ζωή που «κάθεται» αναπαυτικά πάνω 
σε μαξιλάρες. 

Είναι το νησί όπου, εκτός από τη φιλοξενία των μόνι-
μων κατοίκων, ο τουρίστας θα βρεθεί να περπατά δίπλα σε 
αστέρες του Χόλιγουντ που έχουν κατακτήσει και αγαλμα-
τάκι ‘Οσκαρ όπως η Γκόλντι Χον και ο Κέρτ Ράσελ, οι οποί-
οι έχουν αγοράσει σπίτι για να περνούν μεγάλο μέρος του 
καλοκαιριού και να κάνει μπάνιο σε ακτές όπου σεϊχης έχει 
αράξει στα ανοιχτά την υπερπολυτελή θαλαμηγό του. Ξε-
χωρίζει βέβαια και η ιερά μονή Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου όπου σχεδιάστηκε, υφάνθηκε και υψώθηκε η πρώτη 
ελληνική σημαία το 1807 και άνοιξε τον δρόμο προς την 
ελευθερία του ‘Εθνους.

Η Σκιάθος φημίζεται για τα γαλαζοπράσινα νερά της με 
ψιλή άμμο και λευκά βότσαλα. Η παραλία Κουκουναριές 
είναι το σήμα κατατεθέν, όμως η Μπανάνα, τα Λαλάρια, ο 
Βρωμόλιμνος, η Καναπίτσα, η Μεγάλη Αμμος δεν πηγαί-
νουν πίσω. Το νησί διαθέτει μια τεράστια ακτογραμμή, με 69 
παραλίες την οποία μπορείς να προσεγγίσεις πέρα από το 
αυτοκίνητο και με καραβάκι που κάνει συνεχώς διαδρομές.

Παράλληλα, διαθέτει δίκτυο μονοπατιών για εναλλα-
κτικό τουρισμό που ξεπερνά τα 100 χλμ. Σχεδιάζονται 15 
περιπατητικές διαδρομές ενώ για πρώτη φορά χαρτογρα-
φείται μονοπάτι για άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία ακό-
μη και με αμαξίδιο θα μπορούν να κάνουν τη διαδρομή που 
θα ξεκινά γύρω από τη λίμνη Στροφυλιάς και θα καταλήγει 
στη φημισμένη παραλία Κουκουναριές.

Επιπλέον, στα συν του νησιού είναι το Μουσείο Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη που αποτελεί ένα ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο ύψιστης σημασίας για τη Σκιάθο. Είναι το πατρικό 
σπίτι όπου έζησε ο κορυφαίος Ελληνας διηγηματογράφος 
με τους γονείς και τα αδέλφια του, μεγάλωσε και πέθανε, 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν φωτογραφίες, 
προσωπικά αντικείμενα του συγγραφέα, έπιπλα, ρούχα και 
άλλα ενθύμια.

Και όσον αφορά τους καλοφαγάδες; Τα φρέσκα ψάρια 
είναι άφθονα, ενώ τοπική σπεσιαλιτέ αποτελεί ο ροφός στι-
φάδο. Από γλυκά είναι διάσημα τα αμυγδαλωτά, τα οποία 
δεν λείπουν από τις αποσκευές της επιστροφής των επισκε-
πτών. 

Μετά τις Σποράδες, σχέδια 
για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα 
και Κρήτη 
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ΤΡΕΊΣ ΥΠΌΘΕΣΕΊΣ – ΚΑΡΜΠΌΝ ΜΕ ΤΗ ΔΌΛΌΦΌΝΊΑ 
ΤΗΣ ΚΑΡΌΛΑΪΝ ΜΕ ΘΕΑΤΡΊΝΌΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ 
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E ψαχναν απεγνωσμένα στα 
τηλεοπτικά παράθυρα τις 
συντρόφους τους, τηλε-

φωνούσαν σε φίλους για να τους 
βοηθήσουν στις έρευνες, ανέβαιναν 
σε αυτοκίνητα και παρίσταναν ότι… 
ψάχνουν. Η στυγερή δολοφονία της 
28χρονης Καρολάιν Κράουτς στην 
Αθήνα από τον σύζυγό της Μπάμπη 
Αναγνωστόπουλο, όπως ο ίδιος 
ομολόγησε, και το σκηνικό που 
έστησε επιχειρώντας να παρουσιά-
σει το έγκλημα σαν ληστεία με θύμα 
και τον… ίδιο, δεν είναι πρωτοφα-
νές στα ελληνικά εγκληματολογικά 
χρονικά.  

Τα τελευταία χρόνια, στη Βόρεια 
Ελλάδα, προηγήθηκαν ο Γιώργος Σκια-
δόπουλος στην Καβάλα, ο Δάνος Μου-
ρατίδης στη Βέροια και ο Τάσος Τσιου-
χάρας στο Βελβεντό Κοζάνης. Όλοι τους 
καταδικάστηκαν ότι δολοφόνησαν με 
τον ίδιο τρόπο τις συντρόφους τους, 
τις στραγγάλισαν, εξαφάνισαν τα νεκρά 
σώματά τους και εμφανίζονταν σε τηλε-
οπτικά παράθυρα να αναζητήσουν τις… 
τύχες τους.  

Ο 33χρονος πιλότος στην Αθήνα, 
προσπάθησε να δημιουργήσει ένα θε-
ατρικό σκηνικό που μιμήθηκε από μία 
ληστεία με θύμα τον εκπαιδευτή του και 
τη σύζυγό του. Προσπάθησε να παρου-
σιάσει τη δολοφονία της συζύγου του, 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΟΙ 
ΡΙΧΝΟΥΝ ΑΥΛΑΙΑ 
ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥΣ 
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ως την τραγική κατάληξη της εισβολής ληστών 
στο σπίτι του. Προχώρησε σε πολλές προκαταρ-
κτικές ενέργειες για να πείσει. Αφαίρεσε την κάρτα 
μνήμης των καμερών, αναστάτωσε το εσωτερικό 
του σπιτιού, δέθηκε μόνος του, έφτασε σε σημείο 
να κρεμάσει τον σκύλο τους, αλλά και το χειρό-
τερο: άφησε την μόλις 11 μηνών κόρη του πάνω 
στο νεκρό σώμα της γυναίκας του, λίγη ώρα μετά 
τη δολοφονία. Και στη συνέχεια άρχισε το θέατρο.  

Εμφανίστηκε σαν συντετριμμένος σύζυγος 
που έχασε τη γυναίκα της ζωής του, όπως έλεγε. 
Έβγαινε και έκανε δηλώσεις στις κάμερες των τη-
λεοράσεων με άνεση… αστέρα της τηλεόρασης. 
Κρατούσε αγκαλιά την 11μηνη κόρη του για να 
δημιουργήσει την εικόνα που ήθελε. Δεν δίστασε 
να αγκαλιάσει και την πεθερά του, λίγα λεπτά πριν 
τη σύλληψή του, για να πείσει ότι η γυναίκα του 
έπεσε θύμα ληστείας. Γρήγορα όμως τα στοιχεία 
και ειδικά ευρήματα από ηλεκτρονικές συσκευές 
όπως το smartwatch και το κινητό του τηλέφω-
νο, έδειξαν τον δρόμο της αλήθειας. Το ρολόι στα 
χέρια της άτυχης 20χρονης έδειξε ότι οι καρδιακοί 
παλμοί της σταμάτησαν άλλη ώρα από αυτή που 
περιέγραψε ο συζυγοκτόνος ότι έχασε τη ζωή της, 
ενώ το κινητό του τηλέφωνο εμφάνισε να κάνει 
βήματα την ώρα που έλεγε πως τον είχαν… δέσει.  

 
Οι θεατρίνοι της Βόρειας Ελλάδας   
1.   Ο ναυτικός από την Καβάλα  
Τον Ιανουάριο του 1998 αποκαλύπτεται μία 

υπόθεση που προκαλεί ανατριχίλα στο πανελλή-
νιο. Ένας 24χρονος αξιωματικός του εμπορικού 
ναυτικού ομολογεί πως στραγγάλισε την Αμερι-
κανίδα σύντροφό του λίγο πριν παντρευτούν στην 
Καβάλα, ότι τεμάχισε το πτώμα της, το έβαλε σε 
μία βαλίτσα που πέταξε σε λίμνη της Καβάλας. 
Στην ίδια λίμνη πέταξε και το κεφάλι της 30χρο-
νης, που δεν έβαλε στη βαλίτσα επειδή δεν… χω-
ρούσε. Το κεφάλι δεν βρέθηκε ποτέ. 

Ο ναυτικός Γιώργος Σκιαδόπουλος πριν απο-
καλυφτεί το στυγερό έγκλημα, πήγαινε από κανάλι 
σε κανάλι, βγαίνοντας σε ζωντανές συνδέσεις από 
την Ομόνοια. Έλεγε ότι αναζητούσε την εξαφανι-
σμένη σύντροφό του, Αμερικανίδα Τζούλι Μαρί 
Σκάλι. Οι πυκνές τηλεοπτικές εμφανίσεις του και 
το θεατρικό σενάριο που έπλασε ζητώντας κάθε… 
χρήσιμη πληροφορία για την τύχη της συντρόφου 
του, ήταν το στοιχείο που εκμεταλλεύτηκαν οι δι-
ωκτικές αρχές για την αποκάλυψη του εγκλήμα-
τος. Ο νεαρός ναυτικός έπεφτε σε αντιφάσεις ακό-
μη και στις ίδιες τις συνεντεύξεις που έδινε.  

Ο Σκιαδόπουλος γνωρίστηκε με το μοντέλο 
σε μία κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Αποφάσισαν 
ύστερα από χρόνια να παντρευτούν και η 30χρονη 
ήρθε στην Ελλάδα. Στην Καβάλα ήταν όλα έτοιμα 
για τον γάμο, καθώς έχουν βγει μέχρι και οι άδειες, 
όμως η Τζούλι Μαρί Σκάλι φαίνεται ότι μετάνιωσε 
να παντρευτεί για τρίτη φορά. Βρίσκονται μαζί στο 
αυτοκίνητο του νεαρού και εκεί τη στραγγαλίζει 
και μετά τεμαχίζει το πτώμα της.  

«Είχα χτίσει το όνειρο της ζωής μου γύρω από 
την Τζούλι κι έβλεπα ότι τώρα καταρρίπτεται», 
είχε πει στην απολογία του στο Μεικτό Ορκωτό 

Δικαστήριο Δράμας που τον καταδίκασε. «Το χω-
ρίζουμε ήταν το μόνο που δεν περίμενα ν’ ακούσω 
από το στόμα της», συμπλήρωσε επιχειρώντας 
να αιτιολογήσει το έγκλημα. Ο Σκιαδόπουλος δεν 
εξήγησε για ποιόν λόγο παρίστανε τον θλιμμένο 
σύντροφο που αναζητούσε τη δήθεν εξαφανισμέ-
νη γυναίκα. Επί 18 ημέρες όμως προσπαθούσε να 
χτίσει ένα άλλοθι  χωρίς όμως επιτυχία. 

 
2.   Ο ... γόης στη Βέροια  
Τον Απρίλιο του 2005 στη Βέροια εξαφανίζεται 

μία 20χρονη, η Αγγελική Κούσογλου. Χρειάστηκε 
να περάσουν τέσσερις μήνες, τον Αύγουστο του 
ίδιου χρόνου, για να αποκαλυφτεί πως πίσω από 
την εξαφάνιση κρυβόταν ο σύντροφός της, 23χρο-
νος τότε Δάνος Μουρατίδης. Καταδικάστηκε ότι 
την είχε στραγγαλίσει και την έθαψε σε περιοχή 
της Ημαθίας, όμως παρίστανε όλο αυτό το διάστη-
μα ότι δεν γνώριζε τίποτε, λέγοντας ότι «και εγώ 
ψάχνω να τη βρω, την αγαπάω» και δίνοντας συ-
νεντεύξεις στην Αγγελική Νικολούλη, από την εκ-
πομπή της οποίας βγήκαν σημαντικά στοιχεία για 
την εξιχνίαση του εγκλήματος. 

«Ήταν ο έρωτας της ζωής μου, ήμασταν πέ-
ντε χρόνια μαζί, άλλοτε χωρίζαμε, όμως για μικρό 
διάστημα, και στη συνέχεια πάλι ήμασταν μαζί», 
είπε στην απολογία του στο δικαστήριο που τον 
καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη. Μάλιστα η δίκη 
δεν επαναλήφθηκε αφού δεν άσκησε έφεση. Ο 
Μουρατίδης, όπως αποκαλύφτηκε στη συνέχεια, 
ήταν στο σπίτι του μαζί με την Αγγελική (Κική), 
παρ’ ότι είχαν χωρίσει, και ανακάλυψε στο κινητό 
της τηλέφωνο ένα μήνυμα από τρίτο πρόσωπο, 
που πυροδότησε καβγά και το έγκλημα. Τότε τη 
στραγγάλισε. Μετέφερε το πτώμα της στην περιο-
χή «Φράγμα» Ασωμάτων Ημαθίας, όπου το άφησε 
και την επόμενη μέρα, με τη βοήθεια ενός συγγενή 
του το έθαψαν. 

 
3.   Ο αγρότης στο Βελβεντό  
Η απόφαση της 37χρονης Ανθής Λινάρδου να 

εγκαταλείψει τον σύζυγό της, 40χρονο τότε Τάσο 
Τσιουχάρα, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά, 
ήταν μοιραία για την ίδια. Ο αγρότης, τη νύχτα της 
9ης Ιανουαρίου 2016, την ώρα που τα παιδιά τους 
κοιμόταν, έπνιξε με τα χέρια του τη σύζυγό του. 
Άμεσα φρόντισε να εξαφανίσει το νεκρό της σώμα 
που μετέφερε σε ένα χωράφι με το φορτηγάκι του. 
Ο συζυγοκτόνος αφού κάλυψε πρόχειρα το πτώμα 
με χώμα, το επόμενο πρωί ολοκλήρωσε την «εξα-
φάνιση» φρεζάροντας την έκταση. Το άλλο βήμα 
ήταν να παρουσιαστεί ο ίδιος σαν… συντετριμμένος 
σύζυγος. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, δήλωσε ότι 
η γυναίκα του εξαφανίστηκε και άρχισε να ψάχνει 
τηλεφωνώντας στους φίλους του. Μάλιστα έκανε 
και… εκκλήσεις μέσω των τοπικών τηλεοπτικών 
σταθμών για να βοηθήσουν όλοι στον εντοπισμό 
της, ενώ… ευχαριστούσε δημοσίως τους φίλους 
του για τη συμβολή τους στις έρευνες. Όταν το 
πτώμα της 37χρονης βρέθηκε, καθώς αγροτικές 
εργασίες την εποχή εκείνη δεν δικαιολογούνταν, 
μόνον τότε ομολόγησε. 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΟΙ 
ΡΙΧΝΟΥΝ ΑΥΛΑΙΑ 
ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΟΥΣ 
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Τον Σεπτέμβριο του 2019 αστυνο-
μικοί της δίωξης οργανωμένου 
εγκλήματος της ασφάλειας Θεσ-

σαλονίκης οργάνωσαν και υλοποίησαν 
μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για 
την αντιμετώπιση υποθέσεων εμπορίας 
βρεφών. Ήταν η επιχείρηση «Λητώ» 
που συνοδεύτηκε με δώδεκα συλλήψεις. 
Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν Βούλ-
γαροι γονείς νεογέννητων που για λίγες 
χιλιάδες ευρώ γεννούσαν παιδιά και τα 
πουλούσαν.  

Πριν δύο εβδομάδες οι αστυνομικοί της 
ίδιας υπηρεσίας οργάνωσαν επιχείρηση 
συλλήψεων στην περιοχή των Σφαγείων. 
Αυτή τη φορά αντικείμενο της έρευνας ήταν 
οικογένειες Βουλγάρων οι οποίες ωθού-
σαν τα ανήλικα παιδιά τους στην επαιτεία. 
Την ίδια ώρα οι γονείς πρόβαλαν στα social 
media εικόνες από την άνετη ζωή τους. Φαί-
νεται πως ξόδευαν τα χρήματα που συγκέ-
ντρωναν τα παιδιά στο καζίνο, σε εστιατόρια 
και καφετέριες. 

Οι δύο υποθέσεις δεν θα μπορούσαν να 
συνδεθούν εάν δεν είχαν ένα κοινό πρόσω-
πο. Μία 26χρονη η οποία συνελήφθη στις 
15 Ιουνίου, κατηγορούμενη ότι μαζί με τον 
σύζυγό της εκμεταλλεύονταν τα πέντε παι-
διά τους τα οποία ανάγκαζαν να ζητιανεύ-
ουν και οι ίδιοι απολάμβαναν τους κόπους 
της ελεημοσύνης των ανηλίκων. Είναι η 

ίδια γυναίκα, το όνομα της οποίας περιλαμ-
βάνεται στην ογκώδη δικογραφία με την 
εμπορία βρεφών της επιχείρησης «Λητώ». 
Κατηγορήθηκε ότι ήταν μία από τις γυναίκες 
που γέννησαν και πούλησαν το παιδί τους. 
Η γέννα ήταν στις 7 Ιουνίου 2019 στο νοσο-
κομείο «Παπαγεωργίου». Όπως αναφέρεται 
στο κατηγορητήριο η υιοθεσία του μωρού 
είχε κανονιστεί από πριν, ενώ την 26χρονη 
είχαν συνοδεύσει μέλη του κυκλώματος 
από τη χώρα της στη Θεσσαλονίκη. Στη δι-
κογραφία αναφέρονται 22 τέτοιες περιπτώ-
σεις πώλησης και τέσσερις απόπειρες.  

Η 26χρονη μαζί με τους άλλους πέντε 
συλληφθέντες για την υπόθεση της επαι-
τείας των ανηλίκων, παραπέμφθηκε στον 
εισαγγελέα, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βά-
ρος της και μετά την απολογία της αφέθη-
κε ελεύθερη χωρίς όρους. Σε πρώτη φάση 
εκτιμήθηκε ότι το αδίκημα που τέλεσαν 
σχετίζεται με τις νέες διατάξεις του Ποινι-
κού Κώδικα στις οποίες περιγράφεται η εκ-
μετάλλευση ανηλίκων μέσω της επαιτείας 
και είναι πλημμέλημα. Στην απολογία της 
ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι τα παιδιά της 
ζητιάνευαν και ισχυρίστηκε πως αυτό γινό-
ταν επειδή δεν είχαν κανέναν άλλον πόρο 
ζωής. Δηλαδή ότι οδηγήθηκαν στην επαι-
τεία λόγω της οικονομικής ανέχειας.   

 
Το εμπόριο βρεφών 
Οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμέ-

νου εγκλήματος της ασφάλειας όταν οργά-
νωσαν την επιχείρηση για την επαιτεία των 
ανηλίκων βουλγαρόπαιδων στη Θεσσαλο-
νίκη, γνώριζαν ότι οι συλληφθέντες έχουν 
συνδεθεί με το κύκλωμα εμπορίας βρεφών, 
φτάνοντας να πουλούν τα παιδιά τους.  

Όπως αποκαλύπτεται από εκείνη τη 
δικογραφία, όπως όμως και από δεκάδες 
άλλες περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών 
παιδιών, οι οικογένειες που φτάνουν να 
επαιτούν στους δρόμους των ελληνικών 
μεγαλουπόλεων, έχουν από μία ιστορία 
πώλησης παιδιού. Γίνονται και αυτοί θύ-
ματα των κυκλωμάτων που θησαυρίζουν, 
εκμεταλλευόμενα τη λαχτάρα άτεκνων 
ζευγαριών να μεγαλώσουν παιδιά. Ωστόσο 
η ευθύνη των βιολογικών γονέων είναι με-
γάλη. Όπως περιγράφεται σε κατηγορητή-
ρια, ειδικά όπως αποκαλύφτηκε στην αστυ-
νομική επιχείρηση «Λητώ», στη Βουλγαρία 
μεσάζοντες των κυκλωμάτων εμπορίας 
βρεφών, έδιναν χρήματα σε γυναίκες που 
εγκυμονούσαν στους καταυλισμούς ρομά 
της βορειοανατολικής χώρας και αγόρα-
ζαν τα παιδιά που επρόκειτο να γεννηθούν. 
Άλλες φορές έφταναν σε σημείο να πα-
ραγγέλνουν παιδιά από γυναίκες που ήταν 
πρόθυμες για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ να 
γεννήσουν. Στην περίπτωση της 26χρονης η 
πώληση κανονίστηκε από τον αδερφό της, 
ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ο σύζυ-
γός της, ο οποίος συνελήφθη και αυτός στην 
υπόθεση της επαιτείας. 

Το μεγάλο κύκλωμα με τη σειρά πωλή-
σεων παιδιών σε άτεκνα ζευγάρια, αποκα-
λύφτηκε από δύο ανώνυμα τηλεφωνήματα, 
που έγιναν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2019. Μία 
γυναίκα, που μιλούσε σπαστά ελληνικά, 
προειδοποίησε νοσηλευτικό και ιατρικό 
προσωπικό πως εάν παρέδιδαν ένα νεο-
γνό στην 30χρονη βιολογική του μητέρα, 
το παιδί θα πωλούταν. Το νεογέννητο είχε 
διακομιστεί εκεί από ιδιωτική κλινική της 
Θεσσαλονίκης, καθώς παρουσίασε κάποια 
προβλήματα και για λόγους ασφαλείας είχε 
κριθεί την περίοδο εκείνη ότι έπρεπε να νο-
σηλευτεί.  

Το παιδί δεν παραδόθηκε ποτέ στη βιο-
λογική του μητέρα, ενώ εκείνα τα τηλεφω-
νήματα άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου για 
την εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος 
που αγόραζε και πουλούσε επί χρόνια παι-
διά στην Ελλάδα. Η έρευνα βέβαια της υπό-
θεσης, δυόμισι χρόνια μετά τις συλλήψεις 
που έγιναν, βρίσκεται ακόμη στην κύρια 
ανάκριση.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εμπόριο βρεφών, επαιτεία 
και παιδική εκμετάλλευση 

ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ 
ΟΙ ΖΉΤΙΆΝΟΙ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΆΣ 
ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΆ 

ΕΜΠΟΡΙΆΣ 
ΒΡΕΦΩΝ  
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«Μας έχει λείψει πολύ η επαφή με τον κόσμο, γιατί είχαμε μάθει να μοιραζόμαστε την μουσική 
μας με το κοινό», αναφέρει στην Karfitsa ο Kωνσταντίνος Τσαχουρίδης που περιγράφει τη 

συναυλία τους στο θέατρο Γης, στις 5 Ίουλίου, σαν πρωτάκια που πηγαίνουν πρώτη μέρα στο 
σχολείο

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Ό,τι θέλετε να μάθετε για όλα 
τα events της εβδομάδας 

στην πόλη 

Ό Βασίλης Πρατσινάκης 
μιλά στη Φιλίππα 

Βλαστού για τη δική του 
Θεσσαλονίκη 

Η Αθηναϊς επιστρέφει 
δυναμικά μέσα από το νέο της 

τραγούδι, «Στην Ευχή».
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 
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Η απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων από τα καφέ 
– μπαρ επί της Λ.Νίκης που είχαν τοποθετηθεί στην άκρη 

του πεζοδρομίου, δίπλα ακριβώς από το οδόστρωμα, έδωσε 
«ανάσα» στους πεζούς.

Την προαναγγελία του πρωθυπουργού περί της κα-
τάργησης της αποστήθισης και παπαγαλίας των μαθητών 
στις εξετάσεις για να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Στάθης Κουτσοχήνας. Με ενέργειες του σημερινού συμβου-

λίου δημιουργήθηκε ιατρείο στο δικαστικό μέγαρο.  

Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης στη Νέα Παραλία! 
‘Εκλεισε τα 40 χρόνια, με αυξημένη συμμετοχή, επετειακές 

εκδηλώσεις και αφιέρωμα στα 200 χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης. Ακόμη και το ότι ...συνοδεύεται η έκθεση με 

καλοκαιρινές μπόρες έχει τη χάρη του.

Η προτροπή για την αφαίρεση της μάσκας προστασίας 
από τον κορονοϊό στους εξωτερικούς χώρους εκτός από τα 

σημεία με συνωστισμό.

Επιτέλους είδαμε τα πρόσωπά μας. Μάσκες τέλος 
λοιπόν (σε εξωτερικούς χώρους) και εκτός από ένα ακόμα 

βήμα προς την ελευθερία μετά από καιρό μπορούμε και πάλι 
να απολαμβάνουμε όμορφα χαμόγελα.

 Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και χρόνια τώρα η 
πιο όμορφη συντροφιά είναι ένα καλό και έξυπνο βιβλίο. 

Οπότε ταξίδι κανονικό η νοητικό και ξεκούραση με ένα 
βιβλίο, σε βεράντα, μπαλκόνι, αυλή ή παραλία.

Το δρομολόγιο για Σποράδες! Καθημερινά ακούς παρέες 
που οργανώνουν την διήμερη απόδρασή τους.

Είναι δυνατόν ένας κάτοικος της Θεσσαλονίκης να πρέπει 
να υπομείνει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα για να κάνει μια 
βουτιά στη Χαλκιδική ή την Κατερίνη; 

Την έλλειψης πολιτικής βούλησης για να εφαρμοστεί ένα 
στοιχειωδώς λειτουργικό σύστημα εξετάσεων στις πανελλα-
δικές. Ας αντιγράψουν το αγγλοσαξωνικό…

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Ενεργοποιήθηκε για την 
έρευνα των καταγγελιών κατόπιν των φώτων της τηλεόρα-
σης. 

Ολους όσοι παρκάρουν σε ράμπες και θέσεις ΑμεΑ. Τι πάει 
να πει άφησα το αυτοκίνητο για 1’ λεπτό; Ξέρουμε πότε θα 
περάσει κάποιος συνάνθρωπος μας με κινητικά προβλήματα 
ή μια μητέρα με καροτσάκι;Κλήση και αφαίρεση πινακίδων... 

Δεν μας άρεσε που αμέσως το μέτρο υιοθετήθηκε από τους 
περισσότερους και ήδη άρχισαν να πετούν τις μάσκες ακόμη 
και όταν κινούνται στα κεντρικά πεζοδρόμια της Θεσσαλονί-
κης όπου παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός.

Ο αφόρητος καύσωνας που έχει μετατρέψει την πόλη 
σε... θερμοκήπιο. Χρόνια είχαμε να ζήσουμε τόσο υψηλές 
θερμοκρασίες και κάτι τέτοιες ώρες αναλογιζόμαστε και 
αποθεώνουμε τον Γουίλις Κάριερ που είναι ο εφευρέτης των 
σύγχρονων κλιματιστικών. 

Στον αντίποδα όσοι δεν βρίσκουν το διάβασμα διακεδαστικό 
και ψυχαγωγικό και έχουν κάθε δικαίωμα. Όμως από μένα 
αρνητική ψήφος σε όσους λένε «τι να το κάνω το βιβλίο έχω 
κινητό» ή ακόμη χειρότερα «καλά αγόρασες βιβλίο; Αφού 
μπορείς να κατεβάσεις τσάμπα»

Η κίνηση από την Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη για το τριή-
μερο! Ήταν αφόρητη!

Όι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας
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Ωραίες οι ευρεσιτεχνίες αλλά με πατέντες μπορεί να γίνει και κάποιο 
ατύχημα. Αυτό είναι το σημείο που περνάνε οι πλαστικοί σωλήνες για 
το πότισμα βάθος ένα μέτρο και παραπάνω και για καπάκι μια ξύλινη 
παλέτα που έχει αρχίσει να σαπίζει. 
Γεώργιος Μ.

Ένα δέντρο… φύτρωσε μέσα σε φρεάτιο  στην οδό 
Αδραμυτίου  στην Καλαμαριά, προκαλώντας εντύπωση 
άλλα και τις εκκλήσεις μας  προς την αρμόδια διεύθυνση 
περιβάλλοντος και πρασίνου του δήμου Καλαμαριάς ώστε 
οι υπάλληλοι να… βοηθήσουν την κατάσταση με όποιον 
τρόπο κριθεί καλύτερος… Μέχρι ώρας δεν ανταποκρίθηκε 
κανείς…
Παναγιώτα Κ. 

Μπάζα, καρέκλες, καναπές και κάποια μικρο έπιπλα 
βρήκαμε πεταμένα σε κεντρικό δρόμο της Περαίας το 
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μάθαμε ότι βρίσκονταν 
εκεί επί πολλές μέρες παρατημένα. Λίγα μέτρα πιο κάτω 
μπροστά στην εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου βρήκαμε πεταμένα κλαδιά σχεδόν στη μέση του 
δρόμου. Το χειρότερο ήταν ότι αυτά τα κλαδιά ήταν στο 
πεζοδρόμιο απ όπου περνάνε μικρά παιδιά για να πάνε 
στον παιδικό σταθμό ακριβώς απέναντι. Είναι δυνατόν 
να υπάρχει τέτοια εικόνα σε δρόμους σε έναν τουριστικό 
δήμο? Μήπως  η καθαριότητα αφορά μόνο την παραλια-
κή οδό με τα καφέ και τις ταβέρνες?
Αικατερίνη Π.

Που να μην χάσουμε γαλάζια σημαία με τόσο σκουπίδι! 
Δήμαρχε, υπάρχει και η Επανομή στον δήμο Θερμαϊκού! Ο 
Ποταμός έχει καταντήσει ένας σιχαμερός σκουπιδότοπος. 
Δεν υπάρχει μηχάνημα να καθαρίσει την ακτη απο τα 
φύκια και τα σκουπίδια;
Ρένα Κ. 

Στην επόμενη νεροποντή ας είμαστε 
υποψιασμένοι και να μην αναρωτιό-

μαστε γιατί πλημμυρίζουμε...
Γρηγόρης Κ. 

Στείλτε τη φωτογραφία και το σχόλιό σας σε οποιονδήποτε δήμο 
του Νομού Θεσσαλονίκης κι αν βρίσκεστε στο Viber 6948 495809
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Είσοδος Δ. Πυλαίας 
στην κάθοδο περιφερειακής οδού 

Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΊΑΣ
Δέντρο μέσα σε φρεάτιο

Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΌΥ – ΠΕΡΑΊΑ 
Το είδαμε κ αυτό

Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΌΥ 
Παραλία Ποταμού

Δ. ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗΣ 
Φανάρια Αγ. Δημητρίου και Κατσιμίδη
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Στη Θεσσαλονίκη 
αναγορεύεται επίτημη διδάκτωρ 
η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Μνήμες του 59 στην Τούμπα

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις 30 Ιουνίου η 
πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου προκειμένου να αναγορευτεί σε Επίτιμη 
Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Η εκδή-
λωση ήταν προγραμματισμένη για τον περασμένο 
Οκτώβριο, στο εορταστικό τριήμερο της πόλης, 
ωστόσο ακυρώθηκε λόγω των επιδημιολογικών 
δεδομένων.

Τα εγκαίνια του σημερινού γηπέδου της Τού-
μπας, που έγιναν το μακρινό 1959, θυμήθηκε ο 
Σπύρος Βούγιας, ανασύροντας μνήμες του παρελ-
θόντος στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Αν και 
ξεκίνησε τα λεγόμενα του δηλώνοντας οπαδός 
του Ηρακλή, ο κ.Βούγιας εξιστόρησε στους συνα-
δέλφους του -με αφορμή τη συζήτηση του νέου 
γηπέδου του ΠΑΟΚ- πως ακόμη δεν μπορεί να ξε-
χάσει πως τα πόδια του έτρεμαν από συγκίνηση 
καθώς πλησίαζε στο στάδιο, μικρό παιδί ο ίδιος, 
συνοδευόμενος από τον θείο του.

karfitsomata
Ό Τσιάρας εγκαινίασε
το ιατρείο στα δικαστήρια 

Τα μανικετόκουμπα του Ζέρβα

Το άλλο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης

Η ανάπλαση παραλιακού μετώπου 

Για μια «αξιέπαινη πρωτοβουλία που αναβαθμίζει το 
μέγαρο» έκανε λόγο ο υπουργός δικαιοσύνης Κώστας 
Τσιάρας ο οποίος εγκαινίασε το ιατρείο στο ισόγειο του 
Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης  παρουσία του Υφυ-
πουργού Μακεδονίας – Θράκης, Σταύρου Καλαφάτη, του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα αλλά και 
βουλευτών Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, εγκαινιάστηκε σύγ-
χρονη, ιδιόκτητη βιβλιοθήκη για την βελτιστοποίηση της 
ποιότητας της καθημερινότητας του δικηγορικού χώρου 
αλλά και νέα αίθουσα δικηγόρων. 

‘Ενα ζευγάρι μανικετόκουμπα με τον Μέγα Αλέξανδρο 
ήταν το δώρο του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νου Ζέρβα, προς τον δήμαρχο Σκιάθου, Θοδωρή Τζούμα, 
για τη φιλοξενία που προσέφερε τόσο στον ίδιο όσο και 
στους δημοσιογράφους στο νησί. Ο κ.Ζέρβας χάρισε τα 
μανικετόκουμπα λίγο μετά το γεύμα που παρατέθηκε στο 
Βρωμόλιμνο, εκεί όπου συμπτωματικά σεφ του μαγαζιού 
ήταν ένας νεαρός Θεσσαλονικιός ο οποίος βγήκε για λίγο 
από την κουζίνα του προκειμένου να συνομιλήσει και να 
φωτογραφηθεί με τον δήμαρχο.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου Καλοχωρίου – Καλαμαριάς το 
οποίο παραμένει καταχωνιασμένο στα γραφειοκρατικά 
γρανάζια. Και φυσικά η ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσα-
λονίκης το οποίο προχωρά μεαπελπιστικά αργούς ρυθ-
μούς τη στιγμή που στην πρωτεύουσα ήδη ανακοινώνο-
νται διά στόματος πρωθυπουργού οι νέες γραμμές. 

Φαίνεται ότι η ιστορία με την κινηματογραφική ταινία 
που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη αλλά και κάποιες άλ-
λες δράσεις που ετοιμάζουν από την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, αλλάζουν το τοπίο κι όχι επικοινωνιακά. 
Η πρόσφατη επιχορήγηση 150 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 
για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν 
από την πανδημια που πρώτη η Περιφέρεια ΚΜ εξασφά-
λισε και ήδη διένειμε στις αρχές του περσινού φθινοπώ-
ρου πιστώνεται εξ ολοκλήρου στην ομάδα του περιφε-
ρειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα ο οποίος απολαμβάνει 
πια καθολικής δημοφιλίας και προτίμησης σε όλες τις 
δημοσκοπήσεις. 
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ΜΠΛΟΥΜ (!) ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΜΕ ΣΚΙΑΘΟ… κι αυτό έγινε γιατί «πολύ κουράστηκε» 
να το πετύχει, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, εκπληρώνοντας έτσι 
τις παιδικές του αναμνήσεις που πήγαινε εκεί διακοπές με τους γονείς του. Μι-
λάμε για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σκιάθου γεγονός που ήδη 
ξεκίνησε, έστω και με επιβολή προστίμου στον καπετάνιο για υπεράριθμους 
επιβάτες, ενώ την ίδια ώρα άρχισαν παράλληλα και οι πτήσεις από το αερο-
δρόμιο «Μακεδονία». Πολύ σωστά αναρωτιέται ένας πολίτης «Όλο αυτό είναι 
υπόθεση του Δημάρχου ή μήπως της Περιφέρειας ή έστω του ανύπαρκτου Ορ-
γανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης; 

Λύσαμε τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και για να τα ξεχάσουμε, πιάσαμε 
τις παραλίες για διακοπές. Άλλωστε το θερμόμετρο ανεβαίνει, ο καύσωνας δεν 
αφήνει και πολλά περιθώρια για άλλες εργασίες. Τα μείζονα προβλήματα της 
πόλης μπορούν να περιμένουν τον επόμενο Σεπτέμβριο. Μου το έλεγαν πολλοί 
αναγνώστες της στήλης και το προσπερνούσα, αλλά βίωσα το πρόβλημα προ 
ημερών όταν χρειάστηκε να κατέβω με το αυτοκίνητό μου στο κέντρο της πό-
λης. Δεν υπάρχει πουθενά ελεύθερος χώρος στάθμευσης, παρά μόνον θέσεις 
κατοίκων της περιοχής ή ελάχιστες επί πληρωμή. Δηλαδή, είναι απαγορευτικό 
για έναν εργαζόμενο στο κέντρο να κινείται με το αυτοκίνητό του, ή όπως μου 
λένε, παρκάρουν στην παραλιακή στο Μακεδονία Palace κι απ’ εκεί με τα πόδια 
πάνε στη δουλειά τους. Υπάρχουν βέβαια και τα ιδιωτικά parking αλλά για έναν 
εργαζόμενο τα 150 ευρώ κατ’ ελάχιστον το μήνα, είναι μεγάλο κόστος.

Δεν είναι μόνον η έλλειψη parking στο κέντρο που μείωσε τον τζίρο της 
αγοράς, λένε οι επαγγελματίες, αλλά και πολλές ακόμη αστοχίες που τραυ-
μάτισαν ανεπανόρθωτα την κανονική ζωή και κίνηση των πολιτών. Ο ανεκδιή-
γητος ποδηλατόδρομος στην παλιά παραλία, προκαλεί καθημερινά κυκλοφο-
ριακό χάος όχι μόνον στη λεωφόρο Νίκης, αλλά και στην Μητροπόλεως. Προ 
ημερών, αυτοκίνητο έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα ευτυχώς χωρίς θύμα-
τα – για φανταστείτε τι θα συμβεί αν κάποιο όχημα παρεκλείνει της πορείας του 
και πέσει σε κάποιον ποδηλάτη;

Στη λεωφόρο Κων. Καραμανλή ο «ποδηλατόδρομος» και στα δύο ρεύμα-
τα έχει καταργηθεί στην πράξη και η εικόνα είναι απογοητευτική. Σπασμένα ή 
πατημένα διαχωριστικά, παρκαρισμένα αυτοκίνητα όλο το εικοσιτετράωρο και 
αγανακτισμένοι καταστηματάρχες που βλέπουν τις δυσκολίες που ήρθαν στις 
δουλειές τους να μεγαλώνουν.

Πρωϊ καθημερινής ημέρας στη λεωφόρο Βασ. Όλγας. Συνεργεία διακό-
πτουν την κυκλοφορία των χιλιάδων οχημάτων για να κάνουν διαγραμμίσεις 
στο οδόστρωμα μέρα – μεσημέρι! Θυμάμαι ότι κάποτε ένας «κακός» δήμαρ-
χος, αυτή τη δουλειά την έκανε εξαιρετικά καλά, γιατί τα συνεργεία δούλευαν 
όλη τη διάρκεια της νύχτας και έτσι το πρωϊ οι δημότες χωρίς καμία καθυστέ-
ρηση πήγαιναν στις δουλειές τους…

Κι ενώ η πόλη στενάζει από τα προβλήματα, πάνε δέκα χρόνια τώρα που 
αυτή η απαράδεκτη εικόνα με τα στέγαστρα των στάσεων των αστικών συγκοι-
νωνιών εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος, δεν τιμάει κανένα μας. Είναι 
αποκλειστική ευθύνη του Δήμου που ολιγωρεί εγκλωβισμένος σε κακούς χει-
ρισμούς προηγούμενων διοικήσεων. Όμως το πρόβλημα υπάρχει και οι Θεσσα-
λονικείς και οι επισκέπτες της πόλης, βλέπουν βρώμικες και εγκαταλελειμένες 
στάσεις που πρόχειρα «αξιοποιούνται» μόνον σε περίοδο εκλογών…  

Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο, έλεγαν οι παλιοί κι αυτό ισχύει και σή-
μερα. Όσο κι αν είναι απασχολημένος με τον «μακρύ δρόμο» αλλαγής φύλου 
λόγω απηρχαιομένων  αντιλήψεων ή με την φωταγώγηση του «Μετέωρον» ή 
με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης - Σκιάθου, είναι υποχρεωμένος 
από το Νόμο να σας ακούσει ή έστω να σας αφουγκραστεί… Κατά τα άλλα, η 
θερμοκρασία στην πόλη ανεβαίνει, ο καύσωνας θα μας ταλαιπωρήσει αρκετές 
ημέρες ακόμη και χρειάζεται υπομονή μέχρι να περάσει…

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Συγκινήθηκε ο Μεγαλέξανδρος!

Με πολλά χαμόγελα και…  
ένα αίτημα υποδέχτηκαν την Ζαχαράκη

Με αφορμή τις θύμησες του Σπύρου Βούγια, το λόγο πήρε και ο Γιώργος Κούδας, 
που εκείνο το διάστημα ...όργωνε τα γήπεδα με την ασπρόμαυρη φανέλα. “Στα εγκαί-
νια το 1959 ήμουν ήδη μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ”, είπε ο “Μεγαλέξανδρος” του 
ποδοσφαίρου, προσθέτοντας πως ο ΠΑΟΚ με το γήπεδο της Τούμπας είδε μόνο πρόοδο. 
Ευχήθηκε, μάλιστα, με το νέο γήπεδο που είναι στα σκαριά ο Δικέφαλος του Βορρά να δει 
ως σύλλογος ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο.

Άστραψαν τα φλας στα πηγαδάκια που έδιναν και έπαιρναν στο σινέ Αύρα στο  περι-
θώριο της εκδήλωσης του δήμου Καλαμαριάς για την παρουσία του επιχειρησιακού σχε-
δίου της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Καλαμαριάς. Την παράσταση έκλεψαν 
οι φορείς του τουρισμού της Θεσσαλονίκης που βρήκαν λίγο χρόνο να συνομιλήσουν με 
την υφυπουργό Τουρισμού  Σοφία Ζαχαράκη. Ο πρόεδρος της ΕΞΘ Ανδρέας Μανδρίνος, 
ο πρόεδρος του  Thessaloniki Convention Bureau, Γιάννης Ασλάνης και η αντιδήμαρχος 
Τουρισμού και Πολιτισμού  του δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραγιάννη συνομίλησαν 
με την κυρία Ζαχαράκη και ζήτησαν  τη συμβολή της για την ενίσχυση των συνόρων Ευ-
ζώνων και Προμαχώνα με προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς 
ταλαιπωρία οι τουρίστες.  
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Στο ΕΕθ η Συρεγγέλα

Κοντά στους νέους της ΝΔ 
ο Καλαφάτης

Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-
κης βρέθηκε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων κ. Μαρία Συρεγγέλα όπου συνα-
ντήθηκε με μέλη της διοίκησης και της Επιτροπής 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Η κ. Συρεγγελα 
άκουσε με προσοχή προβλήματα και προτάσεις, 
ενώ έλαβε μια ανθοδέσμη, ένα ασημένιο λογότυ-
πο του Επιμελητηρίου και δυο μπουκάλια κρασί 
σε ξύλινη θήκη, ως ενθύμια για την επίσκεψη της. 

Σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ  με θέμα το Δημο-
γραφικό  στον ανοικτό χώρο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου, έδωσε το παρών ο Υφυπουργός Εσω-
τερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία και Θράκη 
Σταύρος Καλαφάτης. Όπως τόνισε «χαίρομαι που 
αυτά τα πρώτα βήματα προς την Ελευθερία, τα κά-
ναμε μαζί με νέες και νέους της ΟΝΝΕΔ, Η κυβέρ-
νηση δε θα σταματήσει να αναζητά τρόπους για 
να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που πληγώνει την 
καρδιά της Ελλάδος.

karfitsomata
Τετ α τετ Μανδρίνου -  Καραγιάννη

Ό Αλέξανδρος Θάνος και τα κατάρτια 
της Μαρίνας στην Αρετσού

«Επίθεση» Ζάχαρη σε Δανιηλίδη

Το μήνυμα Τρεμόπουλου 

Είναι γνωστή η άψογη σχέση και η αγαστή συνεργα-
σία ανάμεσα στον πρόεδρο της ΕΞΘ Ανδρέα Μανδρίνο και 
στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του  δήμου 
Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη. Οι δυο τους βρήκαν 
την ευκαιρία να τα πουν δια ζώσης καθώς επέλεξαν να 
καθίσουν σε διπλανά καθίσματα στην εκδήλωση του δή-
μου Καλαμαριάς. Άλλωστε η ανάπτυξη του τουρισμού 
στη Θεσσαλονίκη είναι ένα θέμα που πρωταγωνιστεί στις 
συναντήσεις τους.

Τον λόγο που επέλεξε την Αρετσού για να  ζήσει με την 
οικογένεια του αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του στην παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος για την Καλαμαριά ο Τομεάρχης Τουρισμού της ΠΚΜ 
Αλέξανδρος Θάνος. ¨Όπως είπε τον μάγεψαν τα κατάρ-
τια στην  Μαρίνα της Αρετσούς. «Είπα εδώ είμαστε» και 
επέλεξε το σπίτι του με θέα το Θερμαϊκό στην Καλαμαριά 
όπως ανέφερε στους παρευρισκόμενους ο κ Θάνος.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος όχι απλά βγήκε νικητής από 
τη μάχη με τον κορονοϊό, αλλά παρακολούθησε και δια-
δικτυακά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Ο επικεφαλής της παράταξης “Οικολογία Αλλη-
λεγγύη” αφού βγήκε από τη ΜΕΘ μεταφέρθηκε σε κέντρο 
αποθεραπείας και μέσω μέσω επιστολής την οποία ανά-
γνωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Πέτρος Λεκάκης, ευχα-
ρίστησε τους συναδέλφους για τη στήριξη και τα μηνύμα-
τα τους. Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι στην επόμενη 
συνεδρίαση θα καταφέρει να συμμετέχει και ο ίδιος ζω-
ντανά στη συζήτηση των θεμάτων της Θεσσαλονίκης.

Φουλ της επίθεσης είναι το τελευταίο διάστημα ο 
Ηλίας Ζάχαρης εναντίον του Σίμου Δανιηλίδη. Αφορμή 
ο εξοπλισμός των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων 
του δήμου Νεάπολης - Συκεών με απινιδωτές. Με σκλη-
ρή κριτική ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης καλεί τον 
δήμαρχο να σταματήσει τα δελτία τύπου και να προχωρή-
σει στην αγορά των απινιδωτών τους οποίους καθυστερεί 
εδώ και δύο χρόνια.  
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Θανατική ποινή η Ποινή του Θανάτου ονομάζεται η επιβολή από το 
κράτος, μέσω της δικαιοσύνης, ποινής με  την οποία  ο κατηγορούμενος 
για κάποιο έγκλημα- εξαιρετικά σοβαρό στις περισσότερες περιπτώσεις- 
καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται. Σήμερα στην παγκόσμια έννομη 
τάξη υπάρχουν 54 χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή, 36 που ναι μεν 
προβλέπεται από τους νόμους τους αλλά στην πράξη έχουν πολλά χρόνια 
να την εφαρμόσουν, καθώς και 105 οι οποίες την έχουν καταργήσει. Επί-
σης, η συχνότητα και το εύρος των εγκλημάτων για τα οποία εφαρμόζεται 
η θανατική ποινή παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών που 
την εφαρμόζουν. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες που την διατηρούν 
εφαρμόζεται μόνο για ειδεχθή εγκλήματα ενώ υπάρχουν χώρες που την 
εφαρμόζουν ακόμα και για μοιχεία, για εγκυμοσύνη εκτός γάμου ή ακόμα 
και σε ομοφυλόφιλους.   Στην Κίνα, η οποία κατέχει τα πρωτεία και μάλιστα 
δε δίνει και ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θανατοποινιτών, έγιναν πε-
ρισσότερες από 550 εκτελέσεις το 2014, στη Σαουδική Αραβία 90, ενώ στην 
Ιαπωνία μόλις 3.

   Σε παγκόσμιο επίπεδο η τάση τα τελευταία χρόνια είναι να καταργηθεί 
η θανατική ποινή, χωρίς όμως να λείπουν και οι εξαιρέσεις όπου χώρες που 
την έχουν καταργήσει εξετάζουν το να την επαναφέρουν. 

Διεθνώς υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων γύρω από το εάν η ύπαρ-
ξη της θανατικής ποινής βοηθάει ή όχι στη μείωση της εγκληματικότητας. 
Ακόμα και επιστημονικές έρευνες αδυνατούν να προσδώσουν μια ξεκάθαρη 
εικόνα γύρω από το ζήτημα καθώς υπάρχουν έντονες διαφορές από χώρα σε 
χώρα κυρίως λόγω κοινωνικοοικονομικών και θρησκευτικών παραγόντων. 
Πολύ σημαντικό επιχείρημα εναντίον της θανατικής ποινής αποτελεί το ότι 
εάν μετά από κάποια εκτέλεση ο καταδικασθείς αποδειχθεί πως ήταν αθώος 
(κάτι το οποίο έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές) δεν υπάρχει κανένας τρόπος 
επανόρθωσης. Αντίθετα οι υπέρμαχοι της θανατικής ποινής υποστηρίζουν 
πως μόνο έτσι επιτυγχάνεται η δίκαια τιμωρία σε δράστες ειδεχθών εγκλη-
μάτων στους οποίους μάλιστα αποκλείεται κάθε δυνατότητα μελλοντικής 
διάπραξης παρόμοιας σοβαρότητας εγκλημάτων.

Στον ευρωπαϊκό χώρο, όλες οι χώρες με εξαίρεση τη Λευκορωσία, έχουν 
προχωρήσει στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής, υπάρχουν διαφορές στην πρόβλεψη ή στην εφαρμογή της 
ανάλογα με την πολιτεία. Σε άλλες πολιτείες  προβλέπεται και  εφαρμόζεται, 
σε άλλες προβλέπεται αλλά έχει πολλά χρόνια που δεν εφαρμόζεται, ενώ σε 
κάποιες έχει καταργηθεί. 

Στην Ελλάδα η Θανατική Ποινή υπήρχε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας, ήδη από τα αρχαία χρόνια. Είναι γνωστή άλλωστε η ιστορία του 
Σωκράτη ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε πίνοντας το 
κώνειο.

Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, μετά το 1821, συνεχίστηκε η εφαρμογή 
της θανατικής ποινής, κυρίως με τη μέθοδο του τουφεκισμού και σπανιότερα 
με αποκεφαλισμό σε γκιλοτίνα. Ωστόσο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μει-
ώθηκε πολύ η εφαρμογή της. Η τελευταία εκτέλεση έγινε το 1972. Ο τελευ-
ταίος θανατοποινίτης που εκτελέστηκε ήταν ο Βασίλης Λυμπέρης, ο οποίος 
είχε καταδικαστεί για τους φόνους τεσσάρων μελών της οικογένειας του. 
Έκτοτε, παρ’ όλο που προβλέπονταν από το νόμο δεν εφαρμόστηκε ξανά.

Η επίσημη κατάργηση της θανατικής ποινής στην Ελλάδα έγινε με το 
νόμο 2172/1993, και επικυρώθηκε στην αναθεώρηση του συντάγματος το 
2001.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Η κατάργηση της θανατικής ποινής 
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Στο Πανόραμα ο Αναστασιάδης
Στο Πανόραμα βρέθηκε ο Σάββας Αναστασιάδης. Ο 

Βουλευτής της ΝΔ είχε συνάντηση με την πρόεδρο και 
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερί-
σματος, κατά την οποία συζήτησαν για όλα τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει η περιοχή και όχι μόνο.

«Πρώτη» μετά την πανδημία 
της παράταξης Βούγια 

Ραντεβού στο Ανφάν Γκατέ, στην αυλή του Τελλό-
γλειου, έδωσαν τα στελέχη και φίλοι της ΠΟΛΗχρωμης 
Θεσσαλονίκης, μετά από αρκετούς μήνες λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού. Ο Σπύρος Βούγιας, ως επικεφαλής 
της παράταξης, μαζί με τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα 
Κουράκη και τον Νίκο Νυφούδη υποδέχτηκαν άπαντες 
και στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η Θεσσα-
λονίκη. Ο κ.Βούγιας άφησε, με ανάρτησή του, αιχμές για 
τη δημοτική αρχή λέγοντας πως «δεν επιβαρύναμε την 
ατμόσφαιρα με βαρυσήμαντες αναλύσεις, ούτε γκρινιά-
ξαμε πολύ για το γκρίζο παρόν της πόλης. Το μυαλό μας 
ήταν στραμμένο στο μέλλον, που ξεκινάει από το φθινό-
πωρο, στη μέση ακριβώς μιας ακόμη χαμένης τετραετίας 
και έχει πρώτο σταθμό το 2023».

Με μια βαλίτσα στο χέρι ο ...Βαλιάνος 
Αλωνίζει την Ευρώπη ο δήμαρχος Αριστοτελη, Στέλιος 

Βαλιάνος, προωθώντας την περιοχή του και τη Χαλκιδική 
ως έναν ξεχωριστό τουριστικό προορισμό. Μετά τη Βαρ-
κελώνη, το Φράιμπουργκ, το Σπλιτ, το Παρίσι, τη Βιέννη 
και τη Μαγιορκα βρέθηκε στο Μπορντώ εκεί όπου χτυπά-
ει η «καρδιά» του οικοτουρισμού. Στα σχέδια βέβαια είναι 
να ανοιχτεί ακόμη περισσότερο ο δήμαρχος… προς Αγία 
Πετρούπολη, Καζακστάν ακόμη και στο Ντουμπάϊ.

Συνάντηση Κούβελα – Θεοχάρη 
για τον οδικό τουρισμό

Ο οδικός τουρισμός βρέθηκε στο επίκεντρο της συ-
νάντησης που είχε με τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη 
Θεοχάρη, ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. κ. Δη-
μήτρης Κούβελας. 

Ο κ. Κούβελας ζήτησε τη βελτίωση των συνθηκών 
στις πύλες εισόδου Προμαχώνα και Ευζώνων, ώστε να 
εξυπηρετούνται όσο πιο γρήγορα γίνεται οι τουρίστες 
προσθέτοντας ότι η ενίσχυση, με το απαραίτητο προσω-
πικό, στους συνοριακούς σταθμούς μας είναι απολύτως 
αναγκαία.

Σιμόπουλος: «Μητροπολιτικό πάρκο 
το Καρατάσου»

Μητροπολιτικό πάρκο ορίστηκε το πρώην στρατόπεδο 
Καρατάσου βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση πολλών ετών 
στην περιοχή της Πολίχνης. Σύμφωνα με τον βουλευτή 
ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο «υπεγράφη από 
τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
Νίκο Ταγαρά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολίχνης. Το 
νέο πολεοδομικό σχέδιο προβλέπει αλλαγές χρήσης γης 
και επέκταση του σχεδίου πόλεως. Επίσης, ορίζεται το 
πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου ως Μητροπολιτικό Πάρ-
κο, με 75% της συνολικής έκτασης ως χώρος πρασίνου».
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Στο Vasso’s με τα φρεσκότερα ψάρια από το Ίόνιο πέλαγος, 
την μεγάλη ποικιλία ορεκτικών και μεζέδων, με μοναδικές 
σαλάτες και προσεκτικά επιλεγμένα κρασιά η ψυχή ταξιδεύει 
σε οριακά σημεία ευδαιμονίας.
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Η απόλυτη ποιότητα στο 
φαγητό με αγνά υλικά και 
ο παραδοσιακός τρόπος 

παρασκευής, μεταμορφώνουν την 
καθημερινή ρουτίνα του φαγητού 
σε μια πραγματική απόλαυση. Δίπλα 
στα αστραφτερά κότερα στη μαρίνα 
του Φισκάρδου, το εστιατόριο απο-
τελεί για πάνω από τρεις δεκαετίες 
κλασικό στέκι για ολόφρεσκα 
ψάρια από το Ιόνιο και μαγειρευτά 
σε πλούσιες μερίδες. Αστακομακα-
ρονάδα με ντόπιο αστακό,κριθαρότο 
με γαρίδες και κεφαλλονίτικη 
κρεατόπιτα είναι μόνο μερικές από 
τις επιλογές της Βάσως που θα σας 
ενθουσιάσουν.

Τα must try πιάτα που θα σας εν-
θουσιάσουν σπαγγέτι με όστρακα και 
ούζο, αστακομακαρονάδα, κριθαρότο 
με γαρίδες ενώ η ποικιλία στα κρασιά 
είναι τεράστια. 

Η Βάσω κρατά την παράδοση και 
εμπνέεται από αυτήν δημιουργώντας 
γεύσεις και πιάτα. Και φυσικά η Κεφα-
λονιά προσφέρεται έτσι κι αλλιώς για 
γαστρονομικό τουρισμό καθώς ο κό-
σμος γνωρίζει τη μεσογειακή διατρο-
φή μέσα από τις τοπικές κουζίνες και 
τα προϊόντα ενώ τα θαλασσινά και τα 
ψάρια αλλιευμένα από τις ελληνικές 
θάλασσες συνθέτουν έτσι κι αλλιώς 
μια γευστική πανδαισία έχοντας ένα 

Η ΚΑΡΔΙΑ 
ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ 

Στο Vasso’s restaurant 
ανακαλύπτεις 

τους θαλασσινούς 
θησαυρούς του Ίονίου 

Πελάγους 
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συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες 
όπου δεν μπορεί θα γνωρίσει τις ίδιες γεύσεις. 

Τα πρώτα βήματα
Το εστιατόριο «Vasso’ s» άνοιξε αρχικά το 1988 

με το όνομα «Φάρος», αλλά μετά από έξι χρόνια το 
γεγονός  ότι ο κόσμος ζητούσε συνεχώς «τη Βάσω» 
υπαγόρευσε την αλλαγή του ονόματος.

Η Βάσω, λόγω της αγάπης της για την μαγειρική, 
αναζητά πάντα τα καλύτερα και φρεσκότερα υλικά 
για τις δημιουργίες της.  Κι αυτό είναι ένας από τους 
λόγους που έκαναν τα πιάτα της να ξεχωρίζουν και ν’ 
αγαπηθούν.

Το πείσμα της Βάσως
Με πολύ μεγάλο αγώνα, πείσμα και υπομονή από 

ένα μικρό εστιατόριο στην παραλία του γραφικού Φι-
σκάρδου, κατάφερε να λάμψει κι έτσι να προσελκύ-
σει πολύ κόσμο από κάθε γωνιά του πλανήτη, από 
Έλληνες πολιτικούς, ανθρώπους του καλλιτεχνικού 
χώρου έως και Σεΐχηδες και βασιλικές οικογένειες.  
Βέβαια η Βάσω ποτέ δεν ξεχώρισε κανέναν με βάση 
την ιδιότητα ή την αναγνωρισιμότητά του και όλοι 
όσοι έρχονται στο μαγαζί της, δεν αντιμετωπίζονται 
ως απλοί πελάτες αλλά ως φίλοι και φιλοξενούμενοι 
στην κουζίνα της.

Οι αφιερώσεις
Η Βάσω δεν είναι μια απλή επιχειρηματίας ή ένα 

«αφεντικό».  Όλα περνούν από τα χέρια της και από 
την έγκρισή της.  Δεν υπάρχει κάτι που να μην κάνει 
στο μαγαζί ή για το μαγαζί της!  Είναι ένα από τα μικρά 
ή (και) μεγάλα μυστικά της επιτυχίας χρόνια τώρα 
καθώς οι επισκέπτες που εμπιστεύονται την κουζίνα 
της είναι πολλοί και πιστοί. Αυτό βγαίνει και προς τα 
έξω  και ένα μικρό δείγμα είναι μια αφιέρωση στο βι-
βλίο αφιερώσεων του μαγαζιού από έναν αγαπημένο 
πελάτη που λέει: 

«… ανάμεσα σε φίλους «Βάσω», βλέποντας φί-
λους από όλο τον κόσμο γευματίζοντας ή δειπνώντας 
με ποιότητα σε ηρεμία, σε ένα όμορφο μέρος από τα 
λίγα του κόσμου ολόκληρου.  Είσαι στο Φισκάρδο της 
Κεφαλονιάς, στη Βάσω και στους δικούς της.  Είσαι 
καλά…. Πολύ καλά!!!!!»

Διεύθυνση:  Φισκάρδο, Κεφαλονιά
Τηλ.:   (+30) 26740 41276Η ΚΑΡΔΙΑ 

ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ 

Η φημισμένη αστακομακαρονάδα

Οι ηθοποιοί Μιχάλης Μαρίνος, Τζένη Μπότση, Μέμος Μπεγνής, η Βάσω, ο Αντώνης Λουδάρος, η Σοφία Αλεξανιάν.

Ο Νίκος Αλιάγας με τη Βάσω
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«Σε μία πιο σύγχρονη και 
αλληγορική προσέγγιση, 
για εμάς στο TEDxAUTH, η 
Ευδαιμονία περιγράφει ένα 
ανθρώπινο επίτευγμα, την 
προσωπική απελευθέρωση, 
που κατακτάται μέσω μιας 
σταδιακής και διαρκούς 
προσπάθειας. Οι ομιλίες 
του TEDxAUTH 2021 θα 
εκφράζουν μεταφορικά τη 
διαδικασία κατάκτησης της 
προσωπικής «Ευδαιμονί-
ας», αποδεικνύοντας πως 
η ανθρώπινη δύναμη αρκεί 
τελικά για την κατάκτηση 
του ύψιστου αγαθού και η 
ικανότητα να υπερβούμε 
τα κοινωνικά και πολιτι-
σμικά στερεότυπα υπάρχει 
σύμφυτη σε όλους μας και 
εμφανίζεται σε διαφορετι-
κούς τομείς της ζωής μας. 
Βασιζόμενοι στην έννοια 
του ύψιστου σκοπού της 
Ευδαιμονίας εμπνεόμαστε 
από καθημερινούς ανθρώ-
πους που ενσάρκωσαν 
την κοινωνική αλλαγή και 
την προσωπική ολοκλή-
ρωση σε μία προσπάθεια 
να εμπνεύσουμε  την δική 
μας ατομική επανάσταση», 
αναφέρει χαρακτηριστικά 
το TEDxAUTH.

Τέσσερις από τους ομιλη-
τές περιγράφουν στην Karfitsa 
τι σημαίνει για εκείνους η «ευ-
δαιμονία».1)

Βασίλης Καρανάσιος
(Χρηματοοικονομικά & 

ελεγκτική, εξεταστής περι-
στατικών απάτης, ελεγκτής 
εσωτερικού ελέγχου)

«Η ευδαιμονία δεν μετριέ-
ται. Δεν μπορούμε να έχουμε 
πολύ ή λίγη ευδαιμονία στη 
ζωή μας. Είναι μια κατάστα-
ση. Οι καταστάσεις βιώνονται 
διαφορετικά από κάθε άτομο 

και για αυτό δεν έχουν σταθε-
ρή ταυτότητα, αλλά αποκτούν 
την ταυτότητα αυτού που τις 
βιώνει. Θα μπορούσα να την 
ορίσω εάν την είχα βιώσει. 
Δεν ξέρω αν έχω βρεθεί σε 
αυτή την κατάσταση. Ξέρω 
όμως ότι αυτός είναι ο στόχος 
της ζωής μου. Είμαι σχεδόν 
σίγουρος ότι δεν έρχεται μετά 
από κάτι μεγάλο αλλά μετά 
από πολλά μικρά πράγματα 
που σε ισορροπούν. Χωρίς 
ισορροπία, δεν έχεις σημείο 

να σταθείς για να αντιληφθείς 
αυτό που συμβαίνει».

Πέτρος Κάρκος
(Πέτρος Κάρκος είναι 

Καθηγητής της Ιατρικής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης και Χει-
ρουργός Ωτορινολαρυγγο-
λόγος στο Νοσοκομείο ΑΧΕ-
ΠΑ και στην Κλινική Άγιος 
Λουκάς)

«Ευδαιμονία: στιγμές 
ζωής που για μένα είναι στάση 

ζωής. Ναι, τη συναντώ κάθε 
μέρα στην προσπάθειά μου.

Παίρνω βαθιά ανάσα, προ-
σπαθώ να βλέπω καθαρά και 
να ψάχνω το καλό και το θετι-
κό μέσα στην καθημερινότητα 
του σκοτεινού.

Η επιθυμία να ζήσω ου-
σιαστικά και να «ανθίζω» πη-
γάζει από την προσδοκία για 
αυτές τις μικρές στιγμές.

Η ευδαιμονία για μένα 
είναι ένα μεγαλειώδες συναί-
σθημα που με κάνει να νιώθω 
ευγνωμοσύνη για την υγεία 
μου, την οικογένειά μου και 
τη δυνατότητα να προσφέρω 
όσο μπορώ μέσα από τη δου-
λειά μου».

Κωνσταντίνα 
Θεοφανοπόυλου
(Μεταδιδακτορική ερευ-

νήτρια στο Rockefeller 
University)

«Ευδαιμονία». Αυτή η λέξη, η υπόσταση της οποίας στην προσωπική ζωή του κάθε 
ανθρώπου είναι ένας ξεχωριστός δρόμος, προς την προσωπική απελευθέρωση, 
την συνεχή εξέλιξη και για πολλούς προς την ολοκλήρωση είναι το θέμα που θα 
διεισδύσουν οι ομιλίες που θα ακούσουμε στο φετινό TEDxAUTH.
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Ιστορίες... «ευδαιμονίας» 
στο TEDxAUTH
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«Η ευδαιμονία σχεδόν χά-
νεται με το που βρεθεί. Είναι 
σχεδόν αδύνατο για τον εγκέ-
φαλό μας να την βιώνει ενερ-
γά και «απόλυτα» για περισ-
σότερο από λίγα λεπτά. Αυτό 
που αναζητώ εγώ προσωπικά 
είναι η καλλιέργεια ενός γόνι-
μου εδάφους πάνω στο οποίο 
στιγμές «απόλυτης» ευδαιμο-
νίας να μπορούν να φυτρώ-
νουν όσο πιο συχνά γίνεται. Σε 
αυτό με έχει βοηθήσει η κατα-
νόηση των εννοιών του χρό-
νου (η θέαση της ευδαιμονίας 
ως στόχου περιοδικού) , της 
προσδοκίας (τι αναμένω από 
κάθε στιγμή, ημέρα, εμπει-
ρία) και της ανταμοιβής (πώς 
διεγείρω φυσικά το σύστημα 
ανταμοιβής του εγκεφάλου), 
τρεις έννοιες που αναλύω 
στην TED ομιλία μου».

Νίκη Αλεξάνδρου
(Δικηγόρος Norton Rose 

Fulbright LLP Certified 
Leadership coach (ICF), 
συνεπικεφαλής του Lean in 
Network Greece (Athens)

«Είναι πολλά αυτά που 
προσπαθούν να μονοπωλή-
σουν την προσοχή μου κάθε 
μέρα, ένας καταιγισμός από 
προκλήσεις, απαιτήσεις, κα-
ταστάσεις, ανθρώπους, ειδή-
σεις που απαιτούν ένα κομ-
μάτι από την ενέργεια μου. 
Το ίδιο συμβαίνει με κάθε 
άνθρωπο. Χρόνια αναζητού-
σα την ευδαιμονία μέσα στον 
καταιγισμό. Και τελικά την 
ανακάλυψα μέσα μου. Την 
ευδαιμονία τη συναντώ όταν 
στρέφομαι στον εσωτερικό 
μου κόσμο, συνδέομαι με ότι 
με ενεργοποιεί, ζω τιμώντας 
τις αξίες και τις αρετές μου 
και τις μοιράζομαι απλόχερα 
με τους γύρω μου - με κάθε 
ευκαιρία. 4 βήματα. Απλά. 
Τελικά δε χρειάζεται κανένας 
αγώνας… Χρειάζεται μόνο να 
είμαι παρούσα και να επιλέγω 
συνειδητά σε τι θα εστιάσω 
την ενέργεια μου. Κάθε μέρα. 
Κάθε στιγμή. Ευδαιμονία για 
μένα σημαίνει να είμαι πλήρης 
με αυτό που είμαι».

*TEDxAUTH, 27 Ιουνίου, 
live στο YouTube!

Βασίλης Καρανάσιος

Κωνσταντίνα Θεοφανοπόυλου

Πέτρος Κάρκος

Νίκη Αλεξάνδρου
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Ο «Οθέλλος» του 

Σαίξπηρ έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη

Ο Σαμπάνης στο 
Θέατρο Γης

«Θέλει αρετή και τόλμη 
το… τραγούδι!»

40ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη 
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Φοίβος Δεληβοριάς «Το 
καλοκαίρι θα ́ ρθει»

32 σονάτες για τα 250 
χρόνια από τη γέννηση 

του Μπετόβεν

Το διαχρονικό θεατρικό «Οθέλλος» 
του Σαίξπηρ, ύμνος στον κοινωνικά 
απαγορευμένο έρωτα, έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη για πέντε μοναδικές 
παραστάσεις από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 
εώς και την Παρασκευή 9 Ιουλίου, στις 
9 κα μισή, στο Θέατρο Κήπου. Το δη-
μοφιλές έργο σκηνοθετούν ο Αιμίλιος 
Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας. Τον 
Οθέλλο ενσαρκώνει ο Γιάννης Μπέζος, 
ενώ μεταξύ άλλων πρωταγωνιστεί ο 
Αιμίλιος Χειλάκης και η Μυρτώ Αλικά-
κη. Στο έργο του, που γράφτηκε γύρω 
στο 1603, ο Σαίξπηρ μας συστήνει τον 
Οθέλλο, έναν στρατηγό που ερωτεύεται 
και παντρεύεται κρυφά τη Δυσδαιμόνα, 
χωρίς όμως την ευχή του πατέρα της, 
Βραβάντιου.

Ο Γιώργος Σαμπάνης, έρχεται στο Θέα-
τρο Γης στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 
28 Ιουνίου με την 12μελή μπάντα του, 
για να τραγουδήσει ζωντανά, αγαπη-
μένα τραγούδια μαζί με τις νέες του 
μεγάλες επιτυχίες, «Άγρια Θάλασσα,» 
«Αυτό που αγαπάς» και «Τίποτα». Οι 
πόρτες ανοίγουν στις 19:30.

«21 Τραγούδια για το 1821» ονομάζεται η συ-
ναυλία που θα πραγματοποιηθεί με την επιμέ-
λεια του Σταύρου Ξαρχάκου στο Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στις 
9 το βράδυ, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 
Επανάσταση του 1821, συστήνοντας στο κοινό 
τα τραγούδια της εποχής. Στη συναυλία συμ-
μετέχει το συγκρότημα «POLIS Ensemble» με 
νέους μουσικούς παραδοσιακών οργάνων. Τα 
έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν ως υποτρο-
φία «Σταύρος Ξαρχάκος» στο Μουσικό Λύκειο 
Θεσσαλονίκης, σε έναν αριστούχο απόφοιτο 
καθώς και για την επισκευή και συντήρηση των 
μουσικών οργάνων του Σχολείου. 

Το 40ο Φεστιβάλ Βιβλίου υποδέχεται ξανά η Νέα 
Παραλία Θεσσαλονίκης από τη Παρασκευή 25 
Ιουνίου εώς και την Κυριακή 11 Ιουλίου. Το φε-
τινό Φεστιβάλ θα είναι ξεχωριστό, καθώς είναι 
αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση και διοργανώνεται σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας και 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι βιβλιόφιλοι μπο-
ρούν να επισκέπτονται τα λευκά κιόσκια στο 
ύψος του Βασιλικού θεάτρου έως το άγαλμα 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τις 7 εώς τις 
11 το βράδυ.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς παρέα με τους σταθε-
ρούς συνεργάτες του, τη μπάντα του και την 
τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη, γυρίζουν την 
Ελλάδα με μουσική που φύλαξαν σαν τα μάτια 
τους την περίοδο των περιορισμών. Τη Δευτέρα 
28 Ιουνίου θα βρίσκονται στην Πλαζ Αρετσούς 
στην Καλαμαριά, για μια μοναδική συναυλία 
στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του Summer in 
the City - SKG Music Festival.  Τραγούδια από 
το παρελθόν αλλά και από τον καινούριο δίσκο 
του Φοίβου Δεληβοριά θα μας ταξιδέψου, ενώ 
η Νεφέλη Φασούλη θα μας συστήσει μουσικές 
από τον πρώτο της δίσκο.

Με 32 σονάτες για πιάνο αποφάσισε να τιμήσει 
τα 250 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη 
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Μου-
σικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Με την διαδικτυακή εκδήλωση 
«Κύκλος Beethoven-32 σονάτες για πιάνο» θα 
παρουσιαστούν οι 32 σονάτες προς τιμήν του 
σπουδαίου συνθέτη σε 13 ρεσιτάλ. Οι συναυλί-
ες θα μεταδίδονται καθημερινά έως το Σάββατο 
03 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα, από το κανάλι 
του Οργανισμού στο Youtube https://www.
youtube.com/user/Tchgreece, με την πρώτη να 
έχει μεταδοθεί ανήμερα της Ευρωπαϊκής Ημέ-
ρας Μουσικής, τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Εδώ και λίγο καιρό κυκλοφορεί 
η δισκογραφική του δουλειά με τίτλο 
«Άγριος άνεμος». Σε συνέντευξη του 
στην Karfitsa, περιγράφει ότι «ο “Άγρι-
ος Άνεμος”είναι  μια μουσική πρόταση 
που περιέχει 11 τραγούδια που ηχο-
γραφήθηκαν με αγάπη και μεράκι από 
την άνοιξη του 2018 έως το φθινόπω-
ρο του 2020.Τραγούδια που έγραψαν 
ο Γ. Γεωργιλάς, ο Γιώργος Καζαντζής, 
ο Απόστολος Ρίζος, ο Γιάννης Καρα-
σάββας, ο Ανδρέας Θωμόπουλος, ο 
Γιάννης Φιλιππουπολίτης και ο Ευγέ-
νιος Δερμιτάσογλου σε στίχους Ν. Κυ-
ριαζή, Κ. Χρυσανθάκη, Σ. Κατζούρη, 
Χρυσούλας Διπλάρη, Α.Αγαπίου και Α. 
Θωμόπουλου». Με αφορμή το νέο του 
δίσκο απαντάει σε οκτώ ερωτήσεις για 
την πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Σε ποια περιοχή μεγαλώσατε; Με-
γάλωσα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Παιδική ανάμνηση; Οι μουσικές 
βραδιές που διοργάνωναν τα αδέλφια 
μου στο πατρικό μας σπίτι.

Το αγαπημένο σας σημείο στην 
πόλη; Το λιμάνι στην προέκταση της 
προκυμαίας.

Ο ήχος που σας θυμίζει Θεσσαλο-
νίκη; Ο ήχος από τα καράβια!

Και ποιο/α τραγούδια; «Θεσσαλο-
νίκη» του Καββαδία.

Ένας στίχος για τη Θεσσαλονίκη; 
Όμορφη Θεσσαλονίκη τα μαγικά σου 
βράδια νοσταλγώ!

Τι θα αλλάζατε; Τη νοοτροπία του 
δεύτερου.

Έχετε διανύσει αρκετά χρόνια 
στον χώρο της μουσικής. Πείτε μας 
ποιες διαφορές υπάρχουν με την 
μουσική παλαιότερων χρόνων στη 
Θεσσαλονίκη συγκριτικά με το σή-
μερα; Η διαφορά είναι ότι παλιότερα 
υπήρχαν πολλοί μουσικοί χώροι για 
να στεγάσουν τις καλλιτεχνικές ανα-
ζητήσεις νέων ανθρώπων ενώ σήμε-
ρα λείπουν!

Τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ

Ο Βασίλης Πρατσινάκης ο μικρότερος των πέντε αδελφών (Πρατσινάκη5), ξεκινώντας τη δεκαετία του 1980 με εμφανίσεις σε 
μουσικές σκηνές της πόλης της Θεσσαλονίκης (Μυστικό, Παρασκήνιο, Βάρδια, Μύλος, Mαύρη Τρύπα κ.α.) διαγράφοντας μια μακράν 

καλλιτεχνική πορεία με όμορφες συνεργασίες. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Ή ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΉ ΤΟΥ ΒΆΣΙΛΉ ΠΡΆΤΣΙΝΆΚΉ  
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Ξανασυστήθηκα μουσικά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΑΘΗΝΑΪΣ: ΤΌ ΔΥΝΑΜΊΚΌ COMEBACK ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΡΌΥΜΠΑ «ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ» 

Πριν από έναν χρόνο, η Αθηναίς, έκανε το σωστό μουσικά, και η «Επιλογή» της, να κάνει δυναμικό μουσικό comeback, μετά από χρόνια αποχής, 
μέσα από τη συνεργασία της με τη G Music, ήταν το καλύτερο, σύμφωνα με την ίδια, που θα μπορούσε να της συμβεί. Το νέο της τραγούδι, με τίτλο 

«Στην Ευχή», είναι μία δυναμική ρούμπα, που έγινε το μότο, των γυναικών. 

«Στην Ευχή», νέο 
τραγούδι. Πότε και γιατί, 
το ξεστομίζεις; Συνήθως, 
«Στην ευχή και να μας γρά-
φεις»,  λέω, σε ανθρώπους, 
που πρέπει άμεσα ,να φύγου-
νε απ’ τη ζωή μου! Είναι ένα 
τραγούδι, που λάτρεψα από 
την πρώτη στιγμή, και ευχαρι-
στώ, τον Γιάννη Μαλλιά, που 
υπογράφει τους στίχους, και 
τον Κωνσταντίνο Γαλανό τη 
μουσική, και μου το εμπιστεύ-
τηκαν.

Συμπληρώνοντας έναν 
χρόνο συνεργασίας, με τη 
G Music, τι συναισθήματα 
έχεις; Η δισκογραφική εται-
ρία G Music, είναι η αρχή και 
το τέλος μου. Το στοίχημα που 
έβαλα εγώ η ίδια με τον εαυτό 
μου, το στοίχημα, που βάλανε 
εκείνοι για μένα, ήταν πολύ 
μεγάλο, και σιγά σιγά, βλέπω 
πώς, έρχεται, η δικαίωσή μας.

Σύστησέ μας τον άν-
θρωπο, αλλά και την 
καλλιτέχνιδα, Αθηναίς; Η 
Αθηναϊς, είναι δημιουργική, 
δοτική, σκληρή,δυνατή πλέ-
ον, κάτι, που συνέβη με πολύ 
κόπο, και ο χρόνος θα δείξει, 
αν άξιζε όλο αυτό. 

Ποιοι είναι οι μουσικοί 
σου στόχοι; Τραγούδια, που 
να μείνουν στο χρόνο, έτσι 
ώστε και αύριο ,να υπάρχω 
,μέσα από τα τραγούδια μου. 
Αυτός είναι ο στόχος και της 
εταιρίας μου. Με πολύ δου-
λειά, ξανά συστήθηκα μουσι-
κά, με διάθεση, για να μείνω.

Έχεις φανταστεί τη 
ζωή σου, χωρίς τραγούδι; 
Πότε! Πάντα, είχα την ελπίδα 
μέσα μου, ότι θα επιστρέψω 
στις πίστες, και νιώθω μεγάλη 
ευλογία, που έχω μία δυνατή 
ομάδα, να με στηρίζει…. Γιατί 
αυτό, που θέλω πραγματικά 
να κάνω στη ζωή μου, είναι 
να τραγουδάω, μέσα από τη 
ψυχή μου, για τον κόσμο.

Αν μπορούσες να γυρί-
σεις τον χρόνο πίσω, τι θα 

άλλαζες; Ίσως άλλαζα, κά-
ποια χρόνια, που μου έφυγαν 
χωρίς ουσία, και που είχα στό-
χους, για άλλους ανθρώπους 
και όχι για μένα. Μπορεί, αυτό 
τελικά να μην άξιζε, αλλά δεν 
μετανιώνω. 

Σου πέρασε ποτέ από 
το μυαλό, να δηλώσεις 
συμμετοχή, σε ένα talent 
show; Παρακολουθώντας , 
όλα αυτά τα παιδιά ,που πα-
λεύουν για μία θέση, πραγ-
ματικά, πολλές φορές συγκι-
νήθηκα. Σίγουρα είναι ένας 
τρόπος, για γρήγορη δημο-
σιότητα, αλλά δεν είναι αυτό, 
που μετράει, για να παραμεί-
νεις, στα μουσικά δρώμενα. Η 
αλήθεια είναι, ότι τα χρόνια, 
που απείχα, το είχα σκεφτεί, 
να δηλώσω, συμμετοχή. 

Ποιες είναι οι μεγαλύ-
τερες φοβίες σου; Όταν οι 
άνθρωποι, που αγαπάω, με 
βάζουν σε μία διαδικασία, να 
κάνω δεύτερες σκέψεις. Τότε 
είναι που πραγματικά φοβά-
μαι, μην πονέσω ξανά στη 
ζωή μου. Όπως μεγάλος μου 
φόβος, είναι να συμβεί κάτι, 
στους ανθρώπους, που αγα-
πάω. 

Το αγαπώ, για να το 
πείς, ποιες είναι οι πρου-
ποθέσεις; Το κάθε σ’ αγαπώ, 
που λέει ένας άνθρωπος έχει 
διαφορετική έννοια. Αλλιώς, 
θα πεις σ’ αγαπώ στο σύντρο-
φό σου, αλλιώς στο παιδί σου, 
αλλιώς στους φίλους σου 
,αλλιώς στους συνεργάτες 
σου!  Για μένα, η κάθε αγάπη, 
έχει διαφορετική έννοια !

Τρεις ευχές, που θα 
ήθελες να σου πραγμα-
τοποιηθούν άμεσα; Να αλ-
λάξει η ζωή μου, να επιστρέ-
ψουμε γρήγορα στη δουλειά, 
να αρχίσουμε να τραγουδάμε 
για τον κόσμο, να πάω ένα τα-
ξίδι κάπου μόνη μου, για τρεις 
μέρες, να έρθει κάτι συναρ-
παστικό στη ζωή μου, να μου 
κάνει έκπληξη.
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Το Τραίνο  Ελληνικό εστιατόριο

FLASHBACK

▶ Πολλές ‘έξομολογήσεις’ 
κάνει το τελευταίο διάστημα ο 
Λάκης Λαζόπουλος μετά την 
απότομη προσγείωση στον 
πάτο.  Το μόνο σίγουρο είναι 
πως μετά από την στάση που 
είχε προ των εκλογών που 
σπίλωσε ανθρώπους αλλά και τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ συ-
γκεκριμένου κόμματος με τον τρόπο που το έπραξε, δικαίως 
ο κόσμος που ούτε ξεχνάει αλλά έχει και κρίση τον έστειλε 
στο χρονοντούλαπο και μάλλον θα χρειαστεί πολύ περισσό-
τερες ‘εξομολογήσεις΄μήπως και καταφέρει κάτι.

▶ Καίτη Γαρμπή.  Πρώην άλα-
λη και νυν λαλίστατη!  Η Και-
τούλα που μόλις και μετά βίας 
τον καιρό της δόξας έβγαζε 
ολοκληρωμένη πρόταση από 
το στόμα της, τελευταία έχει 
γνώμη και άποψη επί παντός 
θέματος. Προφανώς αυτή θα είναι η συμβουλή των μανα-
τζαραίων της οι οποίοι εκτός του ότι την καθοδηγούν σε αυτά 
που λέει ή στέλνει γραπτώς, καλά θα κάνουν να την συμ-
βουλεύσουν να κάνει μια παύση γιατί όλα στην ζωή θέλουν 
μέτρο.  Και άλλοι καλλιτέχνες κυκλοφορούν καινούργια 
τραγούδια αλλά δεν κάνουν έτσι!

▶ Διαγράφηκε από το ΣΕΗ ο Πέτρος Φιλιππίδης για τον οποίο 
πλησιάζει η στιγμή της κρίσεως.  Ίσως ο μεγαλύτερος αλαζό-
νας ηθοποιός των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα.

▶ Χωρίς να είμαι φαν του 
Master Chef είναι η πρώτη 
φορά που αισθάνομαι χαρά για 
τη νικήτρια του φετινού talent 
show-reality.  Η Μαργαρίτα 
ήταν αναμφίβολα ό,τι καλύτε-
ρο πέρασε όλα αυτά τα χρόνια 
και σε επίπεδο μαγειρικής αλλά και ανθρώπινο κερδίζοντας 
την συμπάθεια όλου του τηλεοπτικού κοινού.  Όπως και ο 
Παύλος για τον οποίο ο Γιάννης Κότσιρας είπε:  Εάν υπήρ-
χαν περισσότεροι Παύλοι στην Ελλάδα, θα ήμασταν πολύ 
καλύτερη χώρα.

▶ Το άλλο με την Ιωάννα 
Λίλη το άκουσες? Αθλητική 
εκπομπή … εκπομπή για τον 
αθλητισμό … κάτι τέτοιο!  Και 
φυσικά στο Open!!! (Πού 
αλλού δηλαδή θα της έδιναν 
εκπομπή?) Όχι, καλέ!  Το ότι ο 
σύζυγός της είναι πρόεδρος της ΕΠΟ δεν παίζει κανένα ρόλο.  
Αμέσως ο νους σας στη διαπλοκή!  Η Λίλη για τον αθλητισμό 
το κάνει!  Ωραία θα περάσουμε κι αυτή την τηλεοπτική σεζόν.

Το Τραίνο είναι ένα μεζεδοπω-
λείο-μπαρ στην Νέα Πολιτεία 

Ευόσμου όπου μπορείτε 
να απολαύσετε μια μεγάλη 

ποικιλία από γεύσεις, αλλά και 
τον πρωινό σας καφέ μέχρι 

ένα χαλαρό ποτό τις βραδινές 
ώρες! Συνδυάζει ένα ζεστό και 

φιλικό περιβάλλον με ιδιαί-
τερα φιλικές τιμές και πολλές 

εκπλήξεις!
Το Τραίνο-Σύγχρονο καφενείο

Νέα Πολιτεία Ευόσμου
Εθνικής Αντίστασης 102

Τηλέφωνο: 2310 653741

Πίσω στον χρόνο και 
κάπου εκεί στα τέλη 

των 90’s.Καλοκαι-
ράκι και εποχή όπου 
οι ΧΑΝΤΡΕΣ πρωτα-
γωνιστούσαν στην 

διασκέδαση και ήταν 
το απόλυτο Must.Εκεί 

που βρέθηκαν οι καλοί 
-τον καιρό εκείνο- φί-

λοι Αντώνης Ρέμος και 
Λάμπης Λιβιεράτος με 

τον Μάριο Φραγκούλη 
που μας επισκεπτόταν 
συχνά για διασκεδαση.
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«Μας έχει λείψει πολύ η επαφή με τον κόσμο, γιατί είχαμε μάθει να μοιραζόμαστε 
την μουσική μας με το κοινό», περιγράφει σε συνέντευξη του στην Karfitsa ο 
Kωνσταντίνος Τσαχουρίδης. Μάλιστα, για την επικείμενη συναυ-
λία τους στο θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Ιουλίου, 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι νιώθουν σαν πρωτά-
κια που πηγαίνουν πρώτη μέρα στο σχολείο.  

Μπορεί η περίοδος που διανύσαμε 
να ήταν αρκετά επώδυνη, όμως ο 
Κ.Τσαχουρίδης δηλώνει ότι θέλει 
να βλέπει το ποτήρι μισογεμά-
το και να κρατήσει την όποια 
θετική πλευρά του πράγ-
ματος. «Σίγουρα υπάρχει 
πολύ έντονη αρνητική 
πλευρά, αλλά πρέπει 
να σηκωθούμε και να 
αρχίσουμε και πάλι 
να περπατάμε και 
να τρέχουμε», υπο-
γραμμίζει.

Όπως εξηγεί, 
νιώθει ότι το αν-
θρώπινο είδος είναι 
προικισμένο με μια 
τεράστια προσαρμο-
στικότητα. «Πιστεύω 
ότι όλοι μας, λίγο ή 
πολύ, έχουμε αλλάξει και 
αναθεωρήσει τις απόψεις 
μας για πολλά πράγματα πλέ-
ον μετά τον εγκλεισμό λόγω του 
κορονοϊού». Τον ρωτήσαμε τι θετι-
κό πιστεύει πως ανέδειξε αυτή η δύ-
σκολη συγκυρία που ζήσαμε και ακόμη 
ζούμε και εκείνος απαντά πως είναι «η αρετή 
του σεβασμού και της εκτίμησης των πραγμάτων 
που έχει πλέον αναθεωρηθεί σε πολλά επίπεδα και σε 
πολύ κόσμο». Συμπληρώνει επίσης ότι «οφείλουμε να δεί-
ξουμε σεβασμό σε πράγματα που θεωρούσαμε αυτονόητα γιατί είχα-
με ‘’πιάσει’’ κόκκινο κάποια στιγμή. Οπότε καλό είναι να έχουμε σεβασμό και εκτίμηση 
σε ό,τι έχουμε γύρω μας».

Περίοδος δημιουργίας
Στη συναυλία θα ακουστούν για πρώτη φορά μουσικές που γράφτηκαν 

κατά τους μήνες του lockdown. Ο Κ.Τσαχουρίδης αναφέρει ότι 
ήταν πιο εύκολο για εκείνους να δημιουργήσουν, «γιατί 

κλειστήκαμε στους εαυτούς μας. Η έμπνευση θέ-
λει ένα περιβάλλον χωρίς στρες, με ησυχία 

και ηρεμία, να μπορείς να ελευθερώσεις 
το μυαλό σου και σε αυτό βοήθησε η 

καραντίνα. Ένας μουσικός νιώθει 
ευλογημένος γιατί έχει την μου-

σική στη ζωή του και έχει κά-
που να ξεσπάσει με αποτέ-

λεσμα να δημιουργούνται 
μουσικές».

 Δίψα 
για συναυλίες
Αν και κατά την 

διάρκεια της κα-
ραντίνας κάποιοι 
καλλιτέχνες έκαναν 
online συναυλίες, τα 
αδέλφια Τσαχουρί-
δη δεν επέλεξαν να 

πραγματοποιήσουν 
κάποια καθαυτόν τον 

τρόπο. «Κάποιοι το έκα-
ναν και τους άρεσε. Άλλοι 

για πιο μουσικούς λόγους, 
άλλοι για πιο εμπορικούς. Όλα 

είναι αποδεκτά και οφείλουμε 
να τα σεβαστούμε. Εγώ προσωπικά 

δεν μπορώ εύκολα να συνηθίσω την 
μουσική μου online, οπότε δεν μου έβγαινε 

τόσο έντονα να το κάνω», περιγράφει ο Κ.Τσα-
χουρίδης και σημειώνει ότι αυτό ίσως έχει και απο-

τέλεσμα να νιώθει πιο «διψασμένος». Άλλωστε όπως τονί-
ζει «πιστεύω ακράδαντα ότι δεν πρόκειται ποτέ το φιλί, η αγκαλιά, 

το συναίσθημα της ζωντανής μουσικής να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε εικονική 
πραγματικότητα».

ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ ΤΣΆΧΟΥΡΙΔΉΣ 

«Η live μουσική δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
με εικονική πραγματικότητα»

Χαρά και συγκίνηση. Άυτά είναι τα δυο συναισθήματα που έχουν κατακλύσει τα αδέρφια Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη για 
την επιστροφή τους στις σκηνές μετά από τόσους μήνες αποχής, καθώς το lockdown τους κράτησε μακρυά από τις live, δια ζώσης, 

συναντήσεις με το κοινό τους.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Δηλώνετε πλέον και πολιτικός; Δηλώνω πο-
λίτης της Κεντρικής Μακεδονίας και ο λόγος που 
ασχολήθηκα με τα κοινά είναι ένας! Να επιστρέψω 
πίσω στον κόσμο ένα κομμάτι από την αγάπη που 
πήρα όλα αυτά τα χρόνια! Θέλω να κάνω πράγματα 
για το κοινό καλό.

Πρόκληση η θέση του αντιπεριφερειάρχη 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης; Είναι τιμή που ο κ.Τζι-
τζικώστας με επέλεξε γι αυτή τη θέση και σίγουρα 
πολύ μεγάλη πρόκληση. Ο κόσμος πλέον θέλει πρά-
ξεις και όχι λόγια και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα πετύχαμε πάρα πολλά 
πράγματα.

Αισιόδοξος ότι θα σκοράρετε ...κατά της γρα-
φειοκρατίας; Η πανδημία βοήθησε να περάσουμε 
σε μια ψηφιακή εποχή. Στόχος μου όλοι οι πολίτες 
να εξυπηρετούνται χωρίς να μπαίνουν σε διαδικασία 
ουράς και γκισέ.

Με τι μπορεί να συγκριθεί το γκολ στον τελικό 
του Euro2004; Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Με έχει καθορίσει σαν άν-
θρωπο και θα συνεχίσει να με καθορίζει. Μπορεί να 
συγκριθεί μόνο με τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου και 
γενικότερα την οικογένειά μου.

Υπάρχει πρώην συμπαίκτης που τον αποκαλεί-
τε ...αδελφό; Ναι, ο Γιώργος Θεοδωρίδης. Ξεκινή-
σαμε μαζί από 16 χρονών και πορευτήκαμε πολλά 
χρόνια στην αρχή της καριέρας μας. Είμαστε πλέον 
και κουμπάροι. Οπότε τον θεωρώ αδερφό.

Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε στην κατάρ-
ρευση ‘Ερικσεν… Δεν πρόλαβα να σκεφτώ! Έπαθα 
σοκ!! Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να το δια-
χειριστεί ένας αθλητής που είναι υγιής και παθαίνει 
κάτι τέτοιο, ενώ το ίδιο ισχύει και για την οικογένεια 
του.

Πόσο σημαντικό είναι το κεφάλαιο ‘Αρης; Παίρ-
νω τόσο πολύ αγάπη από τον κόσμο του Άρη και εν-
νοείται ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη 
ζωή μου.

Αν υπήρχε μαγικό ραβδί τι θα αλλάζατε στη 
Θεσσαλονίκη; Θεωρώ τη Θεσσαλονίκη πανέμορφη 
και στα 15 χρόνια της καριέρας μου έχω εικόνες από 
πολλές πόλεις του εξωτερικού. Πιστεύω πως δεν 

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. 

Ο ‘Αγγελος Χαριστέας δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις! Είναι ο άνθρωπος που έστειλε τους ‘Ελληνες στα ουράνια με τη χρυσή κεφαλιά στο Euro 2004. Διέπρεψε 
στα γήπεδα, τίμησε τις φανέλες μεγάλων ομάδων, σκόραρε και ξανασκόραρε… τώρα παίζει μπάλα ως αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν θα σταθώ στο πλούσιο βιογραφικό, αλλά στο σε κερδίζει η σεμνότητα, η ευγένεια και η ταπεινότητα του. Εξαιτίας αυτών κέρδισε την αγάπη 

των οπαδών και τον σεβασμό των αντιπάλων.

Αγγελος Χαριστέας
Θέλω να επιστρέψω ένα κομμάτι 
από την αγάπη που εισέπραξα

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

έχει τίποτα να ζηλέψει. Αυτό που χρειάζεται είναι να 
βρούμε τον τρόπο να γίνει πόλος έλξης και τουρι-
σμού γιατί πραγματικά έχει τεράστιες προοπτικές.

Τι σας εκνευρίζει στην καθημερινότητα και κά-
νατε ντρίπλα; Γενικά είμαι ήρεμος άνθρωπος, βλέπω 
το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Όταν κάτι με εκνευρίσει 
είτε αυτό λέγεται αγένεια, νεύρα, κακή συνεργασία, 
προσπαθώ να το λύσω εκείνη τη στιγμή και να μην το 

αφήσω να με επηρεάσει.
Είναι αυστηρός μπαμπάς ο Αγγελος Χαριστέας;
Εκεί που πρέπει είναι… θέλω να μεταδώσω στα 

παιδιά μου τις αρχές που πήρα από τη δική μου οι-
κογένεια. Οι γονείς πρέπει να τα καθοδηγούν και να 
τους δείχνουν τον σωστό δρόμο. Αυτό που λέω πάντα 
στις κόρες μου είναι να μαθαίνουν από τα λάθη τους.
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Ο ΕΥΘΥΜΉΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΉΣ ΜΙΛΉΣΕ 

ΣΤΉΝ ΚARFITSA ΓΙΆ 
ΤΉΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 

ΤΟΥ ΣΤΉΝ ΕΛΛΆΔΆ 
ΚΆΙ ΤΟΝ ΆΤΡΟΜΉΤΟ 
ΣΧΟΛΙΆΖΟΝΤΆΣ ΤΉΝ 

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΉ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΉΣ 

ΚΆΡΙΕΡΆΣ ΤΟΥ ΣΤΉ 
ΓΆΛΛΙΆ 

Μετά από έναν χρόνο απόλυτης σιωπής ο Ευθύμης Κουλούρης μίλησε στην «K» για το τέλος της συ-
νεργασίας του με την Τουλούζ και αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να επιλέξει 
ξανά τον Ατρόμητο για να συνεχίσει την καριέρα του. Ό Έλληνας επιθετικός αναφέρθηκε στη πολύ δύ-
σκολη σεζόν που βίωσε στη Γαλλία, όταν ξαφνικά έμαθε πως μένει εκτός πλάνων από την διοίκηση του 
γαλλικού συλλόγου.

Tι δεν πήγε καλά στη Γαλλία 
και την Τουλούζ; «Η θητεία μου στο 
γαλλικό πρωτάθλημα ξεκίνησε ιδανι-
κά. Με γκολ στην πρεμιέρα της Ligue 
1 με καλά παιχνίδια και τέσσερα γκολ 
στους πρώτους τέσσερις μήνες ενός 
πολύ απαιτητικού πρωταθλήματος. 
Δυστυχώς και για μένα και για την 
ομάδα η πανδημία τα γκρέμισε όλα. 
Το πρωτάθλημα διακόπηκε οριστικά η 
ομάδα υποβιβάστηκε, άλλαξε ιδιοκτη-
σία και όλα έμειναν στη μέση».

Παρά τον υποβιβασμό της Του-
λούζ, επιλέγεις να παραμείνεις στην 
ομάδα και στη Ligue 2. Τι άλλαξε 

και έμεινες εκτός ομάδας; «Οι εγγυ-
ήσεις που έλαβα από τη νέα ιδιοκτη-
σία και τον πρόεδρο ήταν τέτοιες που 
με έκαναν να δεχτώ να παραμείνω, 
αφού στόχος της ομάδας ήταν η άμε-
ση επιστροφή στη Ligue 1. Βέβαια, οι 
αλλαγές εντός της ομάδας ήταν πολ-
λές. Ξεκίνησα βασικός η ομάδα δεν 
πατούσε καλά στα πρώτα παιχνίδια 
και μετά την επιστροφή μου στη Γαλ-
λία από την Εθνική ομάδα, δίχως να 
υπάρχει κάποιος λόγος έμεινα ξαφνικά 
εκτός ομάδας. Ποτέ δεν μου δόθη-
κε καμία εξήγηση, γιατί συνέβη αυτό. 
Εγώ ανέκαθεν είμαι χαρακτήρας που 

δεν θα δημιουργήσω ποτέ πρόβλημα 
σε καμία ομάδα. Εντούτοις ο τρόπος 
που μου φέρθηκαν ήταν αντιεπαγγελ-
ματικός και δεν μου άξιζε. Με έστειλαν 
να προπονούμαι και να παίζω φιλικά 
με την Β’ ομάδα. Έκανα προπονήσεις 
ακόμα και μόνος μου, σε ώρες που η 
ομάδα έπαιζε αγώνες. Ήταν μια κα-
τάσταση που ακόμα και οι συμπαίκτες 
μου απορούσαν γιατί συμβαίνει. Θε-
ωρώ πως υπήρχε σκοπιμότητα από 
πλευράς τους, αν και ποτέ δεν έμαθα 
τα κίνητρα πίσω από αυτή την εξέλιξη 
των πραγμάτων. Ουσιαστικά μαζί με 
την περσινή διακοπή του πρωταθλή-

«Μου φέρθηκαν αντιεπαγγελματικά 
στην Τουλούζ»

Συνέντευξη 
στον Θωμά Μίχο
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ματος, έχασα μιάμιση ποδοσφαιρική 
σεζόν. Αυτά πλέον ανήκουν στο πα-
ρελθόν και κοιτάω μόνο μπροστά».

Έχοντας λύσει πλέον το συμβό-
λαιό σου, νιώθεις ανακουφισμένος; 
«Δεν το συζητώ. Η εμπειρία του εξω-
τερικού σε ωριμάζει. Δοκιμάζεις τις 
αντοχές σου. Βλέπεις πράγματα που 
στην Ελλάδα είναι δύσκολο να συνα-
ντήσεις. Υπό αυτή την έννοια είμαι χα-
ρούμενος που κατάφερα να ζήσω όλες 
τις εμπειρίες αυτές. Από την άλλη, μου 
μένει μια πικρία για την αντιμετώπιση 
που είχα, όμως όλα γίνονται για κά-
ποιο λόγο. Η ανακούφιση που νιώθω 
είναι κυρίως γιατί θα παίξω ξανά πο-
δόσφαιρο και θα νιώσω σημαντικός».

Νέα σελίδα στην καριέρα σου ο 
Ατρόμητος, η ομάδα από την οποία 
πήρες ουσιαστικά την μεταγραφή 
στη Γαλλία... «Ο Ατρόμητος με προ-
σέγγισε με τέτοιο τρόπο που από την 
αρχή κατάλαβα το πόσο σημαντικός 
θα είμαι σε αυτήν. Κύριο μέλημά μου 
για την επόμενη επιλογή μου ήταν να 

Επιστρέφοντας μετά από δύο 
χρόνια στην Ελλάδα ποιοι οι στόχοι 
σου; «Καταρχάς να έχουμε υγεία, να 
μην προκύψουν προβλήματα τραυ-
ματισμών. Από ‘κει και πέρα, τα λόγια 
δεν μου αρέσουν. Όσοι με γνωρίζουν 
ξέρουν πως είμαι ένας ποδοσφαιρι-
στής που δουλεύει πολύ και μιλάει 
ελάχιστα. Πρωτίστως με ενδιαφέρει να 
αποκτήσω ρυθμό μέσα από την προ-
ετοιμασία και ακολούθως είμαι αισιό-
δοξος πως η χρονιά θα είναι αυτή που 
θέλω και ονειρεύομαι».

Στις τελευταίες κλήσεις της 
Εθνικής Ελλάδος έμεινες εκτός, 
αποτελεί επιθυμία σου να επιστρέ-
ψεις μέσα από την παρουσία σου 
στον Ατρόμητο; «Σαφώς. Το θέλω και 
θα το κυνηγήσω. Η Εθνική ομάδα εί-
ναι ύψιστη τιμή για κάθε ποδοσφαιρι-
στή και θέλω πολύ να ζήσω ξανά την 
εμπειρία αυτή και να συμβάλλω και 
‘γω από την πλευρά μου στην προσπά-
θεια που γίνεται για να επιστρέψουμε 
σε μία μεγάλη διοργάνωση».

πάω σε μία ομάδα που θα μου παρέχει 
ασφάλεια, εμπιστοσύνη και παιχνίδια. 
Το περιβάλλον του Ατρομήτου το γνω-
ρίζω καλά και είμαι ενθουσιασμένος 
που επιστρέφω ξανά στο Περιστέρι για 
να κάνω αυτό που ξέρω και αγαπάω 
περισσότερο από το κάθε τι να απο-
λαύσω το ποδόσφαιρο».

Ήταν αυτοσκοπός για σένα η 
επιστροφή στην Ελλάδα; «Αυτοσκο-
πός όχι. Ο Ατρόμητος όμως όμως μου 
παρέχει ένα σίγουρο περιβάλλον που 
τόσο μου έλειψε στη Γαλλία πέρυσι. 
Προτάσεις από συλλόγους του εξωτε-
ρικού είχα και τον Δεκέμβριο και τώρα 
το καλοκαίρι, όμως δεν ήθελα να ρι-
σκάρω και να κάνω μία επιλογή που 
θα την μετανιώσω. Ο Ατρόμητος μου 
πρόσφερε όλα όσα ήθελα. Η προσέγ-
γιση τόσο του κ. Αγγελόπουλου που 
έχουμε μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύ-
νης, όσο και του νέου προπονητή του 
κ. Λόπεθ ήταν τέτοια που κατευθείαν 
με έκαναν να πω το «ναι» στο πλάνο 
τους».

Ό Στέφανος, η Μαρία
και το… «ταβάνι» του τένις

Οι επιτυχίες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρί-
ας Σάκκαρη στο Roland Garroz, είναι μία ξεχωριστή 
ανάμνηση για όλους τους Ελληνες. Παρόμοιες και 
ακόμη μεγαλύτερες, πιστεύω ότι είναι σε θέση να μας 
προσφέρουν τα δύο ελληνόπουλα αρκετές ακόμη στο 
μέλλον. Οσες όμως επιτυχίες κι αν πετύχουν, φαντάζει 
σχεδόν αδύνατο να αλλάξουν την πορεία του αθλή-
ματος στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια το τένις δεν μπο-
ρεί να έχει την ίδια ανάπτυξη με το μπάσκετ μετά την 
επιτυχία του 1987, ούτε μπορεί να εισπράξει αυτά που 
εισέπραξε το ποδόσφαιρο από την επιτυχία στο EURO 
20O4.   

Οι δύο μεγάλοι αθλητές, πέρα από το αθλητικό 
κομμάτι, πέτυχαν με τα κατορθώματα τους να εκτι-
νάξουν την τηλεθέαση της Δημόσιας τηλεόρασης και 
να κάνουν τους Ελληνες να ενδιαφερθούν για ένα 
άθλημα το οποίο δεν ήξεραν καν τους κανονισμούς. 
Ενα άθλημα στο οποίο οι Ελληνες αθλητές δεν είχαν 
κάποια σημαντική προϊστορία, όπως αυτή που υπήρχε 
σε στο μπάσκετ, τον στίβο ή το πόλο.

Υπάρχει η άποψη ότι το τένις είναι το άθλημα της 
ελίτ, αλλά μάλλον αυτός είναι ένας μύθος. Το πρό-
βλημα δεν είναι να αγοράσει ένα παιδί μία ρακέτα και 
να βρει ένα σωματείο για να γραφτεί προκειμένου να 
αθληθεί. Είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρ-
χουν ώστε να κάνει πρωταθλητισμό υψηλού επιπέ-
δου. Αυτό κομμάτι της προσπάθειας είναι που απαιτεί 
μεγάλο μπάτζετ. Εκεί χρειάζεται να γίνει οικονομική 
επένδυση χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάποια 
στιγμή η απόσβεση της.

Ο Τσιτσιπάς ευτύχησε να βρει χορηγούς και η 
Σάκκαρη να είναι γόνος εύπορης οικογένειας. Ετσι 
κατάφεραν να κυνηγήσουν το όνειρο τους χωρίς να 
κουβαλάνε πρόσθετα βαρίδια, στην προσπάθεια τους.

Σε διαφορετική περίπτωση ένα ταλέντο θα ήταν 
υποχρεωμένο να ξενιτευθεί και να γραφτεί σε μία 
σχολή τένις άλλης χώρας με την υποχρέωση να αγω-
νίζεται με τα χρώματα της χώρας που του δίνει την 
υποτροφία.

Μ’ αυτά τα δεδομένα όσο κι αν εμπνεύστηκαν τα 
ελληνόπουλα από τις επιτυχίες του Στέφανου και της 
Μαρίας, το πιθανότερο είναι να ασχοληθούν μόνο για 
αθλητικούς λόγους με το τένις. Αν θελήσουν να κά-
νουν πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου δεν θα είναι 
αρκετό μόνο το ταλέντο για να τιμήσουν τα ελληνικά 
χρώματα.  

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΒΆΣΙΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ
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“Friends with benefits” – η νέα τάση της εποχής;

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

Πολλοί άνθρωποι γίνονται «φίλοι με 
οφέλη» (friends with benefits), για να απο-
φύγουν το δράμα και να κάνουν σεξ χωρίς 
να μπλέκονται συναισθηματικά με τους άλ-
λους. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι 
το είδος αυτό της σχέσης συχνά γίνεται πε-
ρίπλοκο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Υπάρχει κάτι 
που μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε 
αυτές τις πολυπλοκότητες; Τι κρύβεται πίσω 
από τους ανθρώπους που αποφασίζουν να 
έχουν αυτό το είδος σχέσης; 

Οι σχέσεις «Φίλοι με οφέλη» (FWB) 
έχουν γίνει όλο και πιο συχνές τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ως απόδειξη αυτού, στοιχεία από 
τη Γενική Κοινωνική Έρευνα αποκαλύπτουν 
ότι από το 2002 έως το 2010, ο αριθμός αυ-
τός αυξήθηκε στο 68,6%. Μάλιστα, και οι 
απεικονίσεις στα μέσα για αυτές τις σχέσεις 
συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών ται-
νιών No Strings Attached και Friends with 
Benefits έχουν αυξηθεί. Αυτές και άλλες 
απεικονίσεις πολυμέσων τείνουν να ακο-
λουθούν μια αρκετά τυπική αφήγηση: δύο 
φίλοι συνομιλούν για το πόσο περίπλοκες 
έχουν γίνει οι σχέσεις και καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η λύση στα προβλήματά 
τους είναι να αποσυνδέσουν το σεξ και το 
συναίσθημα και να κάνουν σεξ μεταξύ τους. 
Τα πράγματα γίνονται αρκετά συναρπαστικά 
για λίγο. Ωστόσο, αναπόφευκτα δημιουργεί-
ται αναστάτωση επειδή συχνά ένας από τους 
δύο δεν μπορεί να κρατήσει τα συναισθήμα-
τά του. Σας φαίνεται οικείο; 

Ποιος είναι ο «φίλος με τα οφέλη»;
Στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης, ο 

τύπος αυτός σχέσης απεικονίζεται πάντα 
ως φίλος και αυτή η φιλία θεωρείται ζω-
τικής σημασίας. Στην καθημερινή χρήση, 
ωστόσο, οι άνθρωποι ορίζουν και χρη-
σιμοποιούν τον όρο «φίλοι με οφέλη» 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 
Σύμφωνα με μελέτες, οι ερευνητές δια-
πίστωσαν ότι στην πραγματικότητα υπάρ-
χουν επτά διαφορετικοί τύποι FWB που 
διαφέρουν στο σχετικό βαθμό έμφασης 
που δίνουν οι σύντροφοι στο σεξ έναντι 
της φιλίας, πόσο συχνά αλληλεπιδρούν 
και τι ελπίζουν να βγει από τη σχέση μα-
κροπρόθεσμα. Οι επτά ποικιλίες FWB πε-
ριλαμβάνουν:

1) Αληθινοί φίλοι: όταν δύο προϋπάρ-
χοντες φίλοι αποφασίζουν να αρχίσουν 
να κάνουν σεξ, όπως ακριβώς και στις 
ταινίες. Αυτός ήταν ο πιο συνηθισμένος 
τύπος FWB.

2) Απλά σεξ: όταν δύο άτομα συνδέονται 
κατά καιρούς, αλλά δεν έχουν πραγματικά 
αληθινή φιλία.

3) Ευκαιριακό σεξ: όταν δύο άτομα συμ-
φωνούν τη σεξουαλική επαφή σε καταστά-
σεις όπου κανένας από αυτούς δεν μπορεί να 
βρει άλλο σύντροφο για το βράδυ.

4) Σκοπιμότητα για μετάβαση σε σχέση: 
όταν κάποιος χρησιμοποιεί σκόπιμα τον τύπο 
του  FWB ως σκαλοπάτι που θα οδηγήσει σε 
ρομαντική σχέση.

5) Αθέλητη μετάβαση σε σχέση: όταν τα 
άτομα μετατρέπονται κατά λάθος σε ρομα-
ντικό ζευγάρι. Οι περισσότερες απεικονίσεις 
στα πολυμέσα καταλήγουν με τους εταίρους 
να μετακινούνται σε κάποιο είδος ρομαντι-
κής σχέσης, παρόλο που αρχικά προσπα-
θούσαν να το αποφύγουν.

6) Αποτυχημένη μετάβαση σε σχέση: 
όταν κάποιος ελπίζει να χρησιμοποιήσει το 
μοτίβο αυτό ως σκαλοπάτι στο ρομαντισμό, 
αλλά δεν είναι επιτυχής.

7) Μετάβαση σε σεξουαλική σχέση: όταν 
οι ρομαντικοί σύντροφοι αποφασίζουν να 
διατηρήσουν μια σεξουαλική σχέση μετά τη 
διάλυση μιας ρομαντικής σχέσης. 

Γιατί η σχέση αυτή είναι τόσο περίπλοκη; 
Το γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 

έχουν μερικές φορές ασυμβίβαστα κίνητρα 
και προσδοκίες κατά την έναρξη μιας σχέσης 
είναι σίγουρα μια πηγή επιπλοκών. Στην πε-

ρίπτωση του FWB συχνά γίνονται περίπλοκα 
για τους εξής λόγους: την έλλειψη επικοινω-
νίας τόσο εντός όσο και εκτός της ‘κρεβατο-
κάμαας’ και οι αποσία κανόνων της σχέσης 
αυτής. Όταν δεν είναι απολύτως σαφές ποιες 
συμπεριφορές επιτρέπονται και ποιες όχι, 
καθίσταται πολύ εύκολο να βλάψετε ακού-
σια τα συναισθήματα του παρτενέρ σας. 

Τι συμβαίνει μακροπρόθεσμα στην ‘φιλία 
με οφέλη’;

Τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο; Μέ-
χρι σήμερα, δεν έχουν δημοσιευθεί διαχρο-
νικές μελέτες που να διερευνούν την τυπική 
πορεία των ‘φίλων με οφέλη’. Ωστόσο, σε 
μια μελέτη τα αποτέλεσμα της σχέσης των 
συμμετεχόντων έδειξαν ότι αυτές οι σχέσεις 
οδηγήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Οι άνθρωποι ορίζουν τον όρο «friends 
with benefits» πολύ διαφορετικά και συχνά 
προσεγγίζουν αυτές τις σχέσεις με διαφορε-
τικούς τρόπους. Αν και αυτές οι σχέσεις είναι 
εξαιρετικά περίπλοκες, μπορούν να καταλή-
ξουν σε διάφορες διαδρομές. Ωστόσο, υπάρ-
χουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για 
να μειώσετε τις επιπλοκές. Πάνω απ ‘όλα, 
εάν επιλέξετε να προσθέσετε «οφέλη» στη 
φιλία σας, φροντίστε να επικοινωνήσετε έτσι 
ώστε κανένας από εσάς να μην ανακαλύψει 
αργότερα κάποιες κρυφές χορδές. 

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Εστιατόριο Κρητικός, Λ.Νίκης 3, 
2310222199
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, 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 Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

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

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Ergon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 50, 2311119222
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294

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

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

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




