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Το κίνημα των μεταλλαγμένων 
ψηφοφόρων

Στη μετά Καστελόριζο εποχή, γιγαντώθηκαν πολιτικοί σχηματισμοί που υπό φυσιολο-
γικές συνθήκες καθημερινότητας - αυτών που σήμερα προσδιορίζονται ως κανονικότητα 
–έως τότε στην καλύτερη περίπτωση πλησίαζαν εκλογικά ποσοστά πίσσας και νικοτίνης. Ο 
Καρατζαφέρης άρχισε να υπολογίζεται με την ανάδειξη του μεταναστευτικού και της ασφά-
λειας ερχόμενος από τα δεξιά της ΝΔ του Καραμανλή σε μια εποχή που καιγόταν από τις 
πυρκαγιές η Ελλάδα. Ο Καμμένος ανέσυρε από τη ναφθαλίνη συνθήματα εποχής που τρα-
γουδούσε η Βέμπο προσαρμόζοντας το «παιδιά της Ελλάδος, παιδιά» στο πιο σύγχρονο 
αντιμνημονιακό «όχι στην ξένη κατοχή, στο μνημόνιο και στις λύσεις των τραπεζιτών». Κι 
όσο κατέβαινε στο πεζοδρόμιο ο κόσμος, από κοντά και τα μούσκουλα της Χρυσής Αυγής. 

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει χρήσιμο υλικό γι αυτά τα τελευταία 15 χρόνια για να 
συγκεντρώσει υλικό σεναρίου που θα ζήλευε κι ένας Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Αν όμως όλα αυτά 
αποτελούν ιστορία, εκείνο που προβληματίζει περισσότερο ακόμη και από τις επιστολές του 
Ιησού του σημερινού προέδρου της «Ελληνικής Λύσης», είναι το κίνημα αντιεμβολιασμού. 
Αυτή τη φορά  οι ομαλές συνθήκες καθημερινότητας δεν διακυβεύονται από την οικονο-
μική ανέχεια των μνημονίων αλλά από μια πανθομολογούμενη, υπαρκτή κι αντικειμενική 
δυσκολία της πανδημίας. Κι αν οι γραφικότητες των επικεφαλής με τα ακραία συνθήματα σε 
ημέρες χρεοκοπίας, έβρισκαν ευήκοα ώτα και χιλιάδες ψηφοφόρους, φανταστείτε το αποτέ-
λεσμα αύριο όταν θα εμφανιστεί  ένας ψευδομεσσίας που θα μπορούσε να εμπνεύσει αν όχι 
χειραγωγήσει αυτήν την υπαρκτή και πολλαπλάσια μάζα υποστηρικτών αντιεμβολιασμού. 
Η πολιτική έκφραση ας πούμε εκείνων που υποστηρίζουν τώρα πως περιθωριοποιούνται 
εκουσίως όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά από τα ίδια τα μέλη των οικογενειών τους. Ο 
διχασμός δεν είναι φαντασία. Και ξεκινά από την πλέον ευαίσθητη και, υποτίθεται, υπεύθυνη 
επιστημονική κοινότητα: Για κάθε ένα μέλος της επιτροπής λοιμοξιολόγων που υπερθε-
ματίζει του εμβολιασμού, εμφανίζεται σαν κόζι στην πρέφα ακαδημαϊκός σε τηλεοπτικό 
παράθυρο καταγγέλλοντας τις παρενέργειες. Στις οικογένειες χειρότερα: Ο σύζυγος υπέρ 
του εμβολιασμού, η σύζυγος κατά. «Τα παιδιά που είναι κοντά στην εφηβία, στη μέση. Να 
κάνω, ή να μην κάνω… Κι αν δεν κάνω, κινδυνεύω; Κι αν ναι πόσο; Άσε που θα χάσω και το 
150άρι… Καλύτερα να κάνω…».

Η σκηνή δεν είναι φανταστική, ούτε καν υπερβολική. Τυγχάνει. Το έχω δει και σε προ-
σφιλείς σοβαρούς καθ’ όλα ανθρώπους. Ίσως εκεί να βρίσκεται και η ελπίδα ότι τελικώς, 
αυτό το κίνημα του αντιεμβολιασμού δεν είναι ομογενοποιημένο, ούτε συμπαγές για να τι-
θασευτεί από οποιονδήποτε επιτίδειο πολιτικάντη. Αλλά από την άλλη είναι τόσο μεγάλο 
που αρκούν μερικές χιλιάδες αυτών για να γίνει η ζημιά. Ο κίνδυνος του μεταλλαγμένου 
στελέχους του ιού μετά το καλοκαίρι είναι μεγάλος. Μεγαλύτερος όμως μου μοιάζει εκείνος 
των μεταλλαγμένων ψηφοφόρων. Κι αν ο Καμμένος, ο Κασιδιάρης και ο Καρατζαφέρης 
πριν από 10 – 15 χρόνια έψαχναν την κατάλληλη συνθηματολογία και δεκανίκια για να στέ-
κονται οι ηλικιωμένοι ευθυτενείς στα πεζοδρόμια, σήμερα, αρκούν πέντε δέκα τσακαλάκοι 
που θα παίζουν τα social media στα δάκτυλα. Τα υπόλοιπα είναι θέμα αλγορίθμων. 
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4 03.07.2021

Ως «μαγνήτης» για έλληνες και 
ξένους αρχιτέκτονες και για 
μελετητικά γραφεία λειτούργη-

σε ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
που προκήρυξε ο δήμος Θεσσαλονίκης 
για την ανάπλαση του μνημειακού άξονα 
της Αριστοτέλους, όχι μόνο της κεντρικό-
τερης πλατείας που σχεδιάστηκε το 1917 
από τον Ερνέστ Εμπράρ αλλά και των 
γύρω δρόμων.

Το ενδιαφέρον για το εμβληματικό αυτό 
έργο, που αναμένεται να συμβάλει στην 
ανάδειξη της Θεσσαλονίκης, ήταν υψηλό 
και στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού 
που έμεινε στον «αέρα» για περίπου πέντε 
μήνες κατατέθηκαν 13 συμμετοχές. Πλέον, 
από δω και πέρα τον κύριο λόγο τον έχει η 
κριτική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί και 
η οποία θα συνεδριάσει το τριήμερο 8-10 
Ιουλίου ώστε να εξετάσει και να αξιολογή-
σει τις προτάσεις που κατατέθηκαν για την 
ανάπλαση. 

Ακολούθως θα συνταχθεί πρακτικό το 
οποίο θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επι-
τροπή του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ από 
τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες θα ορ-
γανωθεί έκθεση συμμετοχών για την πα-
ρουσίαση των προτάσεων των μελετητών, 
ώστε σταδιακά να προχωρούν ένα - ένα τα 
βήματα μέχρι την τελική υλοποίηση του με-
γαλόπνοου έργου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας, αναφορικά με την ανάπλαση 
της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέ-
λους έχει δηλώσει πως στόχος της δημοτι-
κής αρχής είναι να καταλήξει σε ένα σχέδιο 
που θα ενσωματώνει και θα αποτυπώνει το 
σύγχρονο πνεύμα της πόλης και τις στοχεύ-
σεις της. Επίσης, όπως αναφέρει, επιθυμεί 
μέσα από αυτό το έργο να επανασυσταθεί η 
Θεσσαλονίκη σε όλον τον κόσμο, να εντα-
χθεί σε παλιούς και νέους χάρτες –τουρι-
στικούς, επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς, 
ιστορικούς- και παράλληλα να αναβαθμι-
στεί σημαντικά ο δημόσιος χώρος. 

Να δημιουργηθεί ένα ισχυρό τοπόσημο
Η εμβληματική αρχιτεκτονική της Αρι-

στοτέλους αποτελεί στοιχείο διεθνούς ανα-
γνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης. Ο νέος 
σχεδιασμός που θα προκύψει ως αποτέλε-
σμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού κα-
λείται να ενισχύσει τον ρόλο της περιοχής 
ως ισχυρού τοπόσημου αλλά και να αναδεί-
ξει την ιδιαίτερη ιστορική και λειτουργική 
ταυτότητά της.

Ζητούμενο του διαγωνισμού είναι η ποι-
οτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
άξονα της Αριστοτέλους -συμπεριλαμβα-
νομένων της ομώνυμης πλατείας, των πε-
ζοδρομημένων τμημάτων της οδού και της 
ορθογωνικής διαπλάτυνσης του άξονα στη 
συμβολή με την οδό Εγνατία- η ανάδειξη 

της ταυτότητας του τόπου, η αναζωογόνη-
ση του δημόσιου χώρου με βάση τις αρχές 
του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού και με 
σεβασμό στην ιστορικότητά του καθώς και 
η τόνωση της επισκεψιμότητας.

Στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης 
και πληρέστερης πρότασης από λειτουργι-
κή, αισθητική, τεχνική και οικονομική άπο-
ψη για την ανάπλαση του άξονα της Αριστο-
τέλους, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, 
της επιστήμης και τις αρχές του βιώσιμου 
σχεδιασμού, ώστε να προκύψει ένα συνολι-
κό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, 
με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό 
χαρακτήρα.

Σε μια έκταση 32,5 στρεμμάτων
Η περιοχή μελέτης αναπτύσσεται σε μια 

έκταση 32,5 στρεμμάτων από το παραλιακό 
μέτωπο έως την οδό Εγνατία, ενώ συμπερι-
λαμβάνονται και τα πεζοδρόμια επί της Λε-
ωφόρου Νίκης εκατέρωθεν του άξονα μέχρι 
τις οδούς Πλουτάρχου και Δημοσθένους 
αντίστοιχα, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της συνολικής εικόνας από το μέτω-
πο της θάλασσας, με τις όψεις των κτιρίων 
που βρίσκονται στην απόληξη του άξονα 
προς την παλιά παραλία να ακολουθούν τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά της ομώνυ-
μης πλατείας και να την ολοκληρώνουν.

Παράλληλα, η περιοχή μελέτης γειτνιά-
ζει με σημαντικά μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς διαφορετικών χρονικών πε-
ριόδων, με εξέχουσας σημασίας υπαίθριους 
ανοιχτούς χώρους, όπως η πλατεία Αρχαίας 
Αγοράς, καθώς και με διατηρητέα οικιστι-
κά σύνολα, όπως οι παραδοσιακές αγορές 
Βλάλη – Καπάνι, Βατικιώτη – Άθωνος, Μο-
διάνο, κλπ. 

Τα σημεία αυτά, αν και δεν εντάσσονται 
στην υπό ανάπλαση ζώνη, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη για τη βέλτιστη ένταξη και 
συνομιλία των προτεινόμενων επεμβάσεων 
με την ευρύτερη περιοχή.

Οι κύριοι στόχοι του διαγωνισμού
Το όραμα του δήμου Θεσσαλονίκης για 

τον ανασχεδιασμό του μνημειακού άξονα 
της Αριστοτέλους αναλύεται σε επτά βασι-
κούς στόχους:
1.Σχεδιασμός που να αναδεικνύει την ταυ-
τότητα του χώρου ως ισχυρού τοπόσημου.
2.Πρωτοτυπία και πρωτοποριακός σχεδια-
σμός.
3. Σχεδιασμός εναρμονισμένος με τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Ρεπορτάζ:Αναστασία ΚαρυπίδουΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλο ενδιαφέρον 
για την ανάπλαση της Αριστοτέλους

ΠΩΣ ΘΑ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙ 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΗΝ 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ 



503.07.2021

4.Ανοιχτός και προσβάσιμος δημόσιος χώρος από 
όλους.
5. Πολυ - λειτουργικός δημόσιος χώρος.
6. Βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα και βιοκλιματικός 
σχεδιασμός.
7. Ρεαλισμός ως προς τα ζητήματα υλοποίησης, κό-
στους και συντήρησης του έργου.

Συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας
Για την υλοποίηση του κορυφαίου αυτού έργου 

η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης συνεργάζεται 
στενά με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε 
παλαιότερη συνάντηση του κ.Ζέρβα με τον περιφε-
ρειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα, είχε συμφωνηθεί να 
προχωρήσουν από κοινού οι διαδικασίες υλοποίησης 
με τον δήμο να προετοιμάζει όλα τα στάδια του έργου 

και την περιφέρεια να το χρηματοδοτεί μέσω ΕΣΠΑ.
Η πλατεία σχεδιάστηκε το 1917 αμέσως μετά τη 

μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρωσε το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, ενώ η οριστική της διαμόρφωση έγινε 
κατά τη δεκαετία του 1960. Ο άξονας της Αριστοτέ-
λους έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του υπουργείου 
Πολιτισμού ως «ιστορικός τόπος» και τα κτίρια που 
βρίσκονται σε αυτόν είναι χαρακτηρισμένα διατηρη-
τέα από την δεκαετία του ‘80. Επίσης, το 2000 η πλα-
τεία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος που χρειάζε-
ται ειδική προστασία.

Η πλατεία και γενικότερα ο άξονας αποτελούν δη-
μοφιλές σημείο για τους τουρίστες αλλά και για τους 
κατοίκους, τόπο συνάντησης και αναψυχής με πολλά 
καφέ, μπαρ και εστιατόρια, αλλά και χώρο πολιτιστι-
κών συγκεντρώσεων και ποικίλων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Στις αίθουσες των δικαστηρίων 
οδηγούνται τα προβλήματα του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνι-

ών Θεσσαλονίκης, όπως αναδεικνύονται 
το τελευταίο διάστημα, μετά τις δηλώσεις 
του προέδρου και διευθύνοντα συμβού-
λου του Οργανισμού Γιώργου Σκόδρα. Ο 
επικεφαλής των αστικών λεωφορείων 
αποφάσισε να έρθει σε ρήξη με τους 
εργαζόμενους, προχωρώντας σε περικο-
πές, και οι τελευταίοι τον κατηγορούν ότι 
«πετάει την μπάλα στην εξέδρα» για να 
καλύψει τις ευθύνες του για τα προβλη-
ματικά λεωφορεία και αυτά χωρίς αιρ 
κοντίσιον εν μέσω καύσωνα.  

Την περασμένη εβδομάδα οι δικαστι-
κές υπηρεσίες δύο ορόφων στα δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης ασχολήθηκαν με τον ΟΑΣΘ. Ο 
εισαγγελέας για να ζητήσει έρευνα σχετικά 
με όσα υποστήριξε ο πρόεδρος του Οργανι-
σμού ότι βρέθηκαν εργαζόμενοι με πλαστά 
πιστοποιητικά και το Πρωτοδικείο που υπο-
δέχτηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
των εργαζομένων, με την οποία ζητούν να 
απορριφτούν οι αποφάσεις Σκόδρα για τα 
χρήματα που εισπράττουν οι συνδικαλιστές.  

Ο Γιώργος Σκόδρας, καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι 
η πρώτη φορά που θα διαβεί το κατώφλι 
των δικαστηρίων για υποθέσεις τις οποί-
ες οι ίδιος χειρίζεται σε σχήμα στο οποίο 
είναι επικεφαλής. Το ίδιο έγινε και όταν 
ήταν πρόεδρος στην ΕΥΑΘ και ήρθε πάλι σε 
ανοιχτή σύγκρουση με τους εργαζόμενους, 
σχεδόν για παρόμοιες περικοπές στις οποί-
ες προχώρησε με τους εργαζόμενους στον 
ΟΑΣΘ. Τότε είχαν γίνει δεκάδες μηνύσεις σε 
βάρος του.  

Τα πλαστά απολυτήρια  
Στον ΟΑΣΘ όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε 

ο θόρυβος με τα λεωφορεία χωρίς κλιμα-
τισμό, που έδωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης 
στον ΟΑΣΘ. Τα βέλη εξαπολύονταν στον 
πρόεδρο του Οργανισμού, καθώς το έλ-
λειμμα των λεωφορείων από τη Λειψία 
ήταν γνωστό, όμως δεν αντιμετωπίστηκε 
επί σχεδόν έναν χρόνο κατά τον οποίο τα 
λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης. Η απάντηση του κ. Σκό-
δρα στις επικρίσεις που είχε τον τύπο «ε, 
εντάξει δεν θα έχουμε τα 50 λεωφορεία 

για τους δύο μήνες με τη ζέστη, αλλά θα τα 
έχουμε για άλλους δέκα», μάλλον κρίθηκε 
ελλιπής και προκάλεσε αντιδράσεις. Παρ’ 
ότι δέχτηκε ότι καθυστέρησε η εγκατάσταση 
των κλιματιστικών. 

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη σειρά επικρί-
σεων ο ίδιος ο πρόεδρος του Οργανισμού 
σε δηλώσεις του στις οποίες κλήθηκε να 
δώσει εξηγήσεις για τα προβλήματα, γύ-
ρισε την κουβέντα. Αποκάλυψε ότι στον 
δημοσιονομικό έλεγχο που δεν είχε γίνει 
ποτέ τα τελευταία χρόνια, όπως ισχυρίστη-
κε, βρέθηκαν 15 περιπτώσεις εργαζομέ-
νων με πλαστούς τίτλους σπουδών. Στην 
πλειονότητά τους πρόκειται για απολυτήρια 
γυμνασίου οδηγών του ΟΑΣΘ, που εργάζο-
νται στον Οργανισμό εδώ και πολλά χρόνια. 
Ακόμη εξαπέλυσε επίθεση σε μία ομάδα 
συνδικαλιστών, όπως είπε, οι οποίοι δεν 
έχουν δουλέψει ποτέ τα τελευταία 20 χρό-
νια και απολαμβάνουν μισθολογικά προνό-
μια. Η ρήξη είχε ήδη επέλθει.  

Ο εισαγγελέας παρήγγειλε έρευνα που 
ανέλαβε να διενεργήσει η ασφάλεια Θεσ-
σαλονίκης. Ψάχνει ποινικές ευθύνες στους 
εργαζόμενους με τα πλαστά πιστοποιητικά, 
σύμφωνα με τον κ. Σκόδρα, αλλά και σ’ 
αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια δεν διενήρ-
γησαν κανέναν έλεγχο. Και οι αποκαλύψεις 
αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς ο πρό-
εδρος του Οργανισμού είπε πως ο έλεγχος 
έγινε μόνον στο 40% του Οργανισμού.  

Η απάντηση – με το ίδιο νόμισμα – ήρθε 
από τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατέθε-
σαν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα στις αποφά-
σεις Σκόδρα να μην καταβάλλονται στους 
εκλεγμένους εκπροσώπους συγκεκριμένα 
ποσά από την εργασία τους. Το πρωί της Τρί-
της έγινε η συζήτηση των ασφαλιστικών. Το 
αίτημα για λήψη προσωρινής διαταγής που 
να παγώνει την απόφαση Σκόδρα απορρί-
φτηκε. Όμως οι εργαζόμενοι θεωρούν πως 
έχουν δίκαιο, καθώς καμία ελεγκτική αρχή 
δεν έκρινε παράνομες τις συγκεκριμένες 
καταβολές και περιμένουν την απόφαση για 
το κύριο μέρος των ασφαλιστικών μέτρων 
που κατέθεσαν.   

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστε-
θούν σε μία σειρά εισαγγελικών ερευνών 
που είναι ακόμη σε εκκρεμότητα από τις 
προηγούμενες διοικήσεις του Οργανισμού. 
Και η κατάληξή τους κανείς δεν γνωρίζει 
ακόμη ποιόν θα παρασύρει.

Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΑΣΘ: Στο εδώλιο η κόντρα 
διοίκησης και εργαζομένων 

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ΕΜΕΝΑΝ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΑΛΙ 

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Γιώργος Σκόδρας
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Στην σύγχρονη Ελλάδα της οι-
κονομικής κρίσης και τώρα της 
πρόσφατης υγειονομικής που 

ακόμη δεν έχουμε ξεμπερδέψει, μια από 
τις κυριότερες δυσάρεστες εξελίξεις ήταν 
και είναι η εκτόξευση των ποσοστών 
ανεργίας, καθώς το επιχειρείν πέρασε και 
περνάει την δική του κρίση. Τα πράγματα 
δεν είναι όμως ακριβώς όπως φαίνονται. 
Υπάρχει ένα γεγονός πολύ οξύμωρο που 
δημιουργεί ερωτηματικά, καταρρίπτει 
το «μύθο» της τεράστιας ανεργίας και 
δείχνει μια πλευρά του εργασιακού τοπίου 
στη χώρα μας και των συμπεριφορών 
που έχουν με τα χρόνια παγιωθεί και στην 
οποία πρέπει να ριχθεί ιδιαίτερο βάρος, 
ώστε να ξεπεραστεί. 

«Πρωταθλήτρια» στην ανεργία 
εντός Ε.Ε. η Ελλάδα
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έδωσε 

στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία,  η Eurostat και αφορούν τα πο-
σοστά ανεργίας στην Ελλάδα, είναι για τον 
φετινό Μάιο του 2021 όταν η ανεργία ανήλ-
θε στο 15,4% , λίγο μειωμένη σε σχέση με 
τον Απρίλιο όταν το ποσοστό ανεργίας ήταν 
στο 17, 2%. 

Για να υπάρχει μια συνολική εικόνα του 
τι σημαίνει το 15,4% ανεργία, πρέπει να 
αναφερθεί πως αυτό είναι το υψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε.

Μια ντουζίνα αγγελίες 
και ούτε βιογραφικό
Με την Ελλάδα «πρωταθλήτρια» ανερ-

γίας  εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης  θα πε-
ρίμενε κανείς, οι προσφερόμενες θέσεις 
εργασίας να γίνονται ανάρπαστες και οι 
άνεργοι που αναζητούν εργασία να είναι αν 
μη τι άλλο περισσότεροι από τις θέσεις που 
υπάρχουν. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα πα-
ράδοξα. Μάλιστα, η δήλωση του προέδρου 
του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρή-
σεων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου 
στη Θεσσαλονίκη κ. Αναστάσιου Πολυζωίδη 
στη karfitsa, ο οποίος τόνισε « το θέμα της 
εύρεσης εργαζομένων τείνει να γίνει «μά-
στιγα», δεν υπάρχει άνθρωπος να δουλέψει, 
κυρίως τεχνικό προσωπικό, αλλά και ανει-
δίκευτο», μεγαλώνει τα ερωτήματα. 

Για να αναδείξει το μέγεθος του προ-
βλήματος ο κ. Πολυζωϊδης εξηγεί, « αυτή 
τη στιγμή έχω 12 αγγελίες για εύρεση προ-
σωπικού , ακόμη και στον ΟΑΕΔ, για ειδικό-
τητες τεχνικές, αλλά και για εστίαση. Ψάχνω 

ντελιβεράδες και άτομα να δουλέψουν σε 
μπαρ. Δεν υπάρχει όμως κανένα απολύ-
τως ενδιαφέρον και όταν λέω κανένα, εν-
νοώ πως δεν έχω στα χέρια μου ούτε ένα 
βιογραφικό. Δεν είναι ότι ήρθε κάποιος, είδε 
το περιβάλλον, δεν του άρεσε ή δεν τα βρή-
καμε στα χρήματα του μισθού. Δεν υπάρχει 
βιογραφικό και αυτό το συναντάω καθημε-
ρινά, με όποιον επιχειρηματία στη ΒΙ.ΠΕ. μι-
λήσω, μου λέει τι θα γίνει με προσωπικό;».

Λάθος νοοτροπία
Η απάντηση στο τι φταίει και δημιουρ-

γείται αυτό το παράδοξο, έρχεται από μερι-
κές δεκαετίες πίσω, όταν οι Έλληνες γονείς 
κουρασμένοι από τις τεχνικές χειρονακτικές 
εργασίες,  επιθυμούσαν ένα καλύτερο μέλ-
λον για τα παιδιά τους, το οποίο έβλεπαν 
σε ένα πανεπιστημιακό πτυχίο, γιατρού ή 
δικηγόρου. «Απαξιώθηκαν τα τεχνικά επαγ-
γέλματα», δηλώνει ο κ. Πολυζωίδης. Μά-
λιστα, το κενό αυτό σε τεχνικό προσωπικό, 
είχε καλυφθεί από Αλβανούς ή μετανάστες 
από τα πρώην Ανατολικό μπλόκ. Ωστόσο, 
και αυτοί ελληνοποιήθηκαν, οδήγησαν τα 
παιδιά τους σε πτυχία χωρίς εργασιακή εξα-
σφάλιση και τις επιχειρήσεις που ψάχνουν 
τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένο και μη, 
χωρίς υπαλλήλους.

Ένα ακόμη στοιχείο που τεκμηριώνει το 
μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, είναι το γε-
γονός της μεγάλης ταχύτητας με την οποία 
ανοίγουν στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, 
γραφεία εύρεσης εργασίας και μάλιστα με 
αρκετά υψηλή αμοιβή. 

Να αναλάβει δράση η πολιτεία
Η προτεινόμενη λύση σύμφωνα με τον 

πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων 
Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου είναι η 
άμεση κινητοποίηση του αρμόδιου κρατι-
κού μηχανισμού, ώστε μέσα από τα social 
media με τα οποία είναι πιο εξοικειωμένη 
η νεολαία, να ξεκινήσει μια διαφημιστική 
καμπάνια η οποία θα μπει μέσα στα σπίτια  
και θα μεταφέρει το μήνυμα «αγαπήστε τις 
τέχνες. Ωθήστε τα παιδιά σας να μάθουν 
κάποια τέχνη και να γίνουν τεχνίτες». Αυτό 
είναι η μακροπρόθεσμη λύση, καθώς θα 
χρειαστεί αρκετά χρόνια για να εμπεδωθεί 
αυτή η νοοτροπία, ωστόσο είναι αναγκαίο 
να γίνει. Είναι αναγκαίος ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός, για να μην δημιουργού-
νται γενιές πτυχιούχων ανέργων, αλλά να 
κατευθύνονται οι νέοι σε επαγγέλματα που 
παρατηρείτε έλλειψη και να έχουν πιο άμε-
ση επαγγελματική αποκατάσταση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κι η ανεργία καλπάζει …

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΝΕΝΑΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. – 
ΑΠΑΞΙΩΘΗΚΑΝ 

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
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Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας το 
πρωί της περασμένης Τετάρτης 

30 Ιουνίου, πέρασε το κατώφλι των δικα-
στηρίων Θεσσαλονίκης. «Υπάρχουν θέ-
ματα μεταξύ δικαιοσύνης και γιατρών», 
περιορίστηκε να πει όταν ρωτήθηκε για 
τον λόγο της επίσκεψής του. Λίγη ώρα 
μετά έθετε στις δικαστικές αρχές της Θεσ-
σαλονίκης το έλλειμμα… ενημέρωσης 
για τις ποινικές διώξεις που ασκούνται 
εναντίον γιατρών της πόλης, που έχουν 
μηνυθεί για ιατρικά λάθη. Η διαδικασία 
έχει… κολλήσει και δεν φτάνει ποτέ στα 
πειθαρχικά όργανα των γιατρών.  

Η λειτουργία των πειθαρχικών οργά-
νων, πάντα σε ό,τι αφορά τους γιατρούς 
που μηνύονται για ιατρικά λάθη και όχι για 
άλλες περιπτώσεις, φάνηκε ότι αντιμετώ-
πισε προβλήματα το τελευταίο διάστημα. 
Η υπόθεση του θανάτου της 14χρονης από 
την Επανωμή στην οποία τοποθετήθηκε γα-
στρικός δακτύλιος και η εμπλοκή του ίδιου 
γιατρού και σε άλλες δικαστικές υποθέσεις, 
οδήγησε τα μέλη του πειθαρχικού σε έρευ-
να. Έκπληκτος ο πρόεδρος του αρμόδιου 
οργάνου Δημήτρης Τσάμης διαπίστωσε πως 
για τον συγκεκριμένο γιατρό δεν είχε φτάσει 

στα γραφεία του ιατρικού συλλόγου καμία 
απολύτως αναφορά από τις αρμόδιες δι-
καστικές αρχές. Παρατηρήθηκε ότι για τον 
συγκεκριμένο γιατρό δεν ασχολήθηκε το 
πειθαρχικό συμβούλιο, καθώς κανείς δεν 
γνώριζε τις δικαστικές του περιπέτειες.  

Το πειθαρχικό συμβούλιο του κάθε ια-
τρικού συλλόγου ενημερώνεται θεσμικά 
όταν ένα μέλος του αντιμετωπίζει προβλή-
ματα με τη δικαιοσύνη. Μάλιστα η ενημέ-
ρωση γίνεται σε πρώιμο στάδιο, από την 
ποινική δίωξη. Με τον τρόπο αυτό τα μέλη 
του οργάνου μπορούν και παρακολουθούν 
την εξέλιξη της υπόθεσης και λαμβάνουν 
μέτρα, επιβάλλουν ποινές μέχρι και αφαί-
ρεσης άδειας για ένα χρονικό διάστημα. Οι 
εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ανάλογα 
με την εξέλιξη της υπόθεσης, έχουν υπο-
χρέωση αυτής της ενημέρωσης, προκειμέ-
νου να λαμβάνονται και πειθαρχικά μέτρα 
σε βάρος των κατηγορουμένων. Βέβαια τα 
πειθαρχικά όργανα έχουν τη δυνατότητα 
αυτεπάγγελτης παρέμβασης, ειδικά όταν οι 
υποθέσεις λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότη-
τα.  

 
Η περίπτωση του χειρουργού  
Στην περίπτωση του χειρουργού που 

δραστηριοποιείται σε ιδιωτική κλινική της 

Θεσσαλονίκης και μηνύθηκε για τον θάνα-
το της 14χρονης από την Επανομή, παρα-
τηρήθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα. Μέρα με 
την ημέρα κατά τη δημοσιογραφική έρευ-
να αποκαλύπτονταν ότι ο ίδιο γιατρός έχει 
περιπέτειες με τη δικαιοσύνη για υποθέσεις 
καρμπόν με αυτόν της ανήλικης. Δηλαδή 
έχει κατηγορηθεί και για άλλους θανάτους 
από επιπλοκές ύστερα από επεμβάσεις το-
ποθέτησης γαστρικού δακτυλίου. Συγκεκρι-
μένα έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 3 ετών, 
με τριετή αναστολή, το 2012 για τον θάνατο 
41χρονης. Η υπόθεση έχει καταστεί αμετά-
κλητη μετά την απορριπτική απόφαση του 
Αρείου Πάγου στην αίτηση αναίρεσης. Επί-
σης έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τον θάνα-
το 24χρονου από την Καβάλα. Η δίκη είχε 
προγραμματιστεί για πέρσι όμως έχει ανα-
βληθεί για το Φθινόπωρο. Ακόμη σε βάρος 
του ιατρικού κέντρου έχει κατατεθεί αγωγή 
αποζημίωσης από μία 61χρονη γυναίκα από 
τις Σέρρες που είναι παράλυτη σε ποσοστό 
80% και υποστηρίζει ότι η κατάστασή της 
οφείλεται σε παρόμοια επέμβαση – τοπο-
θέτησης γαστρικού δακτυλίου – στην οποία 
υποβλήθηκε από τον ίδιο γιατρό.  

Για όλες αυτές τις υποθέσεις καμία δικα-
στική υπηρεσία φαίνεται πως δεν ενημέρω-
σε τον Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου το πει-
θαρχικό συμβούλιο να εξετάσει εάν πρέπει 
να ληφθούν μέτρα εναντίον του ή όχι. Αυτός 
ήταν και ο λόγος που ο κ. Νίτσας ζήτησε 
από τον πρόεδρο Εφετών και προϊστάμενο 
της επιτροπής δικαστικού μεγάρου να εξε-
τάσει για ποιόν λόγο δεν έχουν ενημερωθεί 
οι υπηρεσίες του συλλόγου. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι ο κ. Νίτσας από την πλευρά 
του θα υποβάλει σχετικό έγγραφο στον ει-
σαγγελέα Εφετών, ενημερώνοντας για την 
κατάσταση που συνάντησε προκειμένου να 
εξεταστεί πού ακριβώς κόλλησε η συγκε-
κριμένη ενημέρωση.  

Ο νέος προϊστάμενος της Εισαγγελίας 
Εφετών Θεσσαλονίκης εισαγγελέας Άγγε-
λος Καμηλάρης θα κληθεί να διερευνήσει 
για ποιόν λόγο ο ιατρικός σύλλογος δεν 
ενημερώθηκε για τις συγκεκριμένες δικα-
στικές ενέργειες. Όπως ενδεχομένως να 
χρειαστεί να διερευνήσει εάν και σε άλλες 
περιπτώσεις με δίκες ή καταδίκες γιατρών 
επίσης δεν έγινε η αντίστοιχη ενημέρωση 
του συλλόγου.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γιατροί στο απυρόβλητο 
λόγω… γραφειοκρατίας 

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ 

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 
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Να μην ανεχθούμε άλλα δύο χρόνια με «ρεκόρ» 
ακρίβειας τιμών ρεύματος εις βάρος των καταναλωτών

Τ Ο Υ  Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η 
Φ Α Μ Ε Λ Λ Ο Υ  * 

Την πρώτη ημέρα του Ιουλίου η κυβέρ-
νηση της ΝΔ μάς ευχήθηκε καλό μήνα με 
έναν σίγουρα ιδιαίτερο τρόπο. Η Ελλάδα 
παρουσίασε την υψηλότερη χονδρική τιμή 
ρεύματος πανευρωπαϊκά, δηλαδή 105,42 
ευρώ/MWh. Είχε προηγηθεί, στις 24 Ιουνίου, 
το ρεκόρ των 128,15 ευρώ/MWh στη μέση 
τιμή εκκαθάρισης, στον πρώτο καύσωνα για 
το καλοκαίρι του 2021. 

Δυστυχώς δεν πρόκειται για κάποιο συ-
γκυριακό φαινόμενο, αλλά για ένα αποτέ-
λεσμα σοβαρών ρυθμιστικών ελλειμμάτων 
στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού. Η 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί χω-
ρίς έλεγχο, με χειραγώγηση των τιμών και 
ολιγοπωλιακούς όρους, με ξεκάθαρη πλέον 
ανοχή και ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) και γενικά της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη.

Η συνεχής άνοδος της χονδρικής τιμής 
ηλεκτρικής ενέργειας, που φαίνεται ότι θα 
μονιμοποιηθεί σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπε-
δα, ενεργοποιεί τις ρήτρες αναπροσαρμογής 
χρέωσης προμήθειας των ιδιωτών παρόχων, 
δηλαδή τα ψιλά γράμματα των συμβολαίων. 
Η ρήτρα αυτή, που θα εφαρμόσει από τον 
Σεπτέμβριο και η ΔΕΗ, εκτινάσσει το κό-
στος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές, οι 
οποίοι ακόμη βρίσκονται αντιμέτωποι με την 
πανδημική κρίση, ενώ μεγάλη είναι η επιβά-
ρυνση για όλους τους καταναλωτές της μέ-
σης τάσης, δηλαδή την ελληνική βιοτεχνία 
και τους επαγγελματίες.

Αποδεικνύονται υποκριτικά τα όσα δή-
λωνε ο κ. Χατζηδάκης, ως Υπουργός ΠΕΝ, 
στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, ότι «ο αντα-
γωνισμός είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση στην 
αγορά ενέργειας». Τελικά το λογαριασμό 
δεν τον πληρώνει ο ίδιος αλλά οι κατανα-

λωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετά την 

αύξηση έως και 20% στη λιανική της 
ΔΕΗ το Σεπτέμβριο του 2019, ανέχτηκε 
φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά 
ηλεκτρισμού, το μεγαλύτερο διάστημα 
του 2020 και εν μέσω πανδημίας, όταν οι 
προμηθευτές και η ΔΕΗ πουλούσαν, τον 
Απρίλιο του 2020, ακόμη και τέσσερις (4) 
φορές πάνω από την χοντρική τιμή ενέρ-
γειας. Η κατακόρυφη μείωση των τιμών 
δεν μετακυλίστηκε  ποτέ στους κατανα-
λωτές, ενώ η κυβέρνηση ανέχτηκε τα 
υπερκέρδη, που αποτέλεσαν δικαιολογία 
για αύξηση των αμοιβών των γαλάζιων 

παιδιών της διοίκησης της ΔΕΗ.
Με την εκκίνηση της λειτουργίας του 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι καθετοποιη-
μένοι προμηθευτές -όσοι έχουν παραγωγή 
και προμήθεια- με συμμετοχή πάλι της ΔΕΗ, 
κράτησαν ψηλά τις τιμές ηλεκτρισμού, με 
αποτέλεσμα κέρδη εκατομμυρίων για αυ-
τούς και νέο κόστος για τους καταναλωτές. 
Τη χειραγώγηση των τιμών έχουν καταγγεί-
λει δημόσια και οι εκπρόσωποι των μεγά-
λων βιομηχανιών στην Ελλάδα, μία τακτική 
που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.

Τα παιχνίδια συνεχίζονται παρότι το Δε-
κέμβριο του 2020 πάλι ο κ. Χατζηδάκης δή-
λωνε: «παιχνίδια με την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας δεν θα γίνουν ανεκτά από 
καμία πλευρά! Τελεία και παύλα!» 

Δεν μπήκαν τελικά ούτε η τελεία ούτε η 
παύλα αφού ο νυν Υπουργός ΠΕΝ, Κ. Σκρέ-
κας, επιλέγει να μην παρεμβαίνει και προ-
σπαθεί να επιρρίψει τις δικές του ευθύνες 
για τα ρεκόρ ακρίβειας στον καύσωνα, στην 
άνοδο της ζήτησης και στην εκτός λειτουρ-
γίας ηλεκτρική διασύνδεση με την Ιταλία. 
Αρνείται δηλαδή την πολιτική ευθύνη για 
ρύθμιση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα 
και επιλέγει την απραξία και την ανοχή φαι-

νομένων κερδοσκοπίας. 
Οι πρακτικές Άγριας Δύσης στην αγο-

ρά ενέργειας και τα συνεχή χαράτσια στους 
καταναλωτές, στις επενδύσεις ΑΠΕ και στο 
πετρέλαιο κίνησης σίγουρα απέχουν πολύ 
από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Τα ρεκόρ 
ακρίβειας στο κόστος ηλεκτρισμού δεν μπο-
ρούν να γίνουν ανεκτά ενώ η οικονομία προ-
σπαθεί να ανακάμψει και πολλά νοικοκυριά 
δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και βρί-
σκονται μπροστά στο φάσμα της φτώχειας. 

Σήμερα όλοι οι καταναλωτές καταλα-
βαίνουν πόσο σημαντική ήταν η επιτυχία 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που δεν επέτρεψε 
καμία αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας 
στη ΔΕΗ για 4,5 χρόνια, το 2015-2019, ενώ 
προχώρησε πολλές μεταρρυθμίσεις στην 
αγορά ενέργειας που βελτιώνουν τον αντα-
γωνισμό και τον πλουραλισμό στην αγορά 
ενέργειας. Και απέδειξε ότι μια προοδευτική 
κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει ευθύνες που 
ωφελούν όλους τους καταναλωτές και την 
οικονομία.

*Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι βουλευ-
τής Β’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

OPINION

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΓΡΙΑΣ ΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ 

ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, 

ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΓΟΥΡΑ 

ΑΠΕΧΟΥΝ 
ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ.
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Η γειτονική Χώρα δεν πρέπει να ξεχνά ότι η 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση , που δια-
καώς επιθυμεί ,περνά από την Αθήνα και πως 
η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
και αξιολογεί την συμπεριφορά των Σκοπίων.

Έχετε αναλάβει σημαντική πρωτο-
βουλία για τη θέσπιση «Ημέρας από-
δημου Ελληνισμού» .Που αποσκοπεί 
αυτή η κίνηση; Αρχικά να σας πω ότι το θέμα 

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

Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. 
Ποιος είναι ο στόχος της χώρας μας 
για το φετινό καλοκαίρι; Πολύ σω-
στά.  Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. Θα πρέπει 
όμως να συνεχίσουμε να είμαστε προσε-
κτικοί. Σύμφωνα και με πρόσφατη   πρότα-
ση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα 
πρέπει να κάνουμε  χρήση της μάσκας και 
οι  πλήρως εμβολιασμένοι ,   καθώς αυτή 
την περίοδο υπάρχει ανησυχία  για τη με-
τάλλαξη Δέλτα, διότι υπάρχουν  ενδείξεις 
ότι δεν αναχαιτίζεται στον ίδιο βαθμό με 
τις προηγούμενες μεταλλάξεις του Κορο-
νοϊού, και μεταδίδεται με μεγαλύτερη τα-
χύτητα. 

Θα ήταν πολύ άδικο για τη μεγάλη 
προσπάθεια που έχουμε καταβάλει ως 
χώρα αν έχουμε οποιαδήποτε πισωγύρι-
σμα.

Η πορεία των εμβολιασμών στη Χώρα 
μας προχωρά ικανοποιητικά και πιστεύω 
ότι θα χτίσουμε πολύ σύντομα το τείχος 
ανοσίας που χρειαζόμαστε.

Τώρα αναφορικά με την πορεία της 
οικονομίας  και του  τουρισμού, υπάρχει  
αισιοδοξία.  Και όπως είπε και ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες στη 
γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) , εί-
ναι εφικτό να επιτευχθεί ο στόχος του 50% 
των τουριστικών εσόδων του 2019, εφό-
σον τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, και 
εφόσον λειτουργήσουν τα φετινά ‘’όπλα’’ 
για τον ελληνικό τουρισμό, όπως είναι τα 
εμβόλια, τα self test, τα υγειονομικά πρω-

τόκολλα, το ψηφιακό πιστοποιητικό που 
θα έχει πλήρη εφαρμογή στην Ε.Ε. από 1ης 
Ιουλίου.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
ξανανοίγει η συζήτηση για τη «Συμ-
φωνία των Πρεσπών» . Κατά πόσο 
υπάρχουν περιθώρια  για να αλλάξει 
ή να μην ισχύει; Από άποψη Διεθνούς 
Δικαίου η συμφωνία των Πρεσπών είναι 
δεσμευτική και για τα δύο μέρη και δεν 
μπορεί να ανακληθεί.

Η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. 
Τσίπρας αντί να επιδιώξουν κοινή Εθνική 
γραμμή που θα οδηγούσε σε μία αξιοπρε-
πή και επωφελή συμφωνία για τη Χώρα 
μας, δίχασαν τον Ελληνικό λαό και προχώ-
ρησαν σε μία κακή και επιζήμια συμφωνία.

Εμείς αντιταχθήκαμε σθεναρά στην 
ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, και 
είχαμε ξεκαθαρίσει από τότε πως εφόσον η 
συμφωνία κυρωθεί , δεν μπορεί να αναιρε-
θεί γιατί είναι Διεθνής συμφωνία.

Μέχρι σήμερα η γειτονική Χώρα δεν 
φαίνεται να έχει διάθεση να προχωρήσει 
στην εφαρμογή των όρων της συμφωνί-
ας , τους οποίους αν και  επιδίωξε, πολύ  
συχνά τους παραβιάζει , όπως έγινε  με 
τη συμμετοχή της Χώρας στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, την ανάρτηση 
του Ζάεφ, για το ίδιο θέμα, αλλά και με μία 
Ομοσπονδία αυτοκινήτων η οποία προσδι-
ορίσθηκε  με τον όρο « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να 
αποδεχθούμε τετελεσμένα ή εκβιασμούς. 

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά 
και αξιολογεί την συμπεριφορά των Σκοπίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ
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προκλήθηκε από μια επιστολή που πήρα από 
την «Hellenic Congress of America» στις 31 
Μαρτίου 2021, με το αίτημα να καθιερώσου-
με «Ημέρα Απόδημου Ελληνισμού». Όπως 
προβλέπει και η Κοινοβουλευτική διαδικασία, 
το έφερα άμεσα στην Επιτροπή σε δύο συνε-
δριάσεις. Στην συνεδρίαση της Επιτροπής στις 
17 Ιουνίου 2021, πήραν το λόγο διαδικτυακά 
τουλάχιστον 40 εκπρόσωποι ομογενειακών 
οργανώσεων από όλο τον κόσμο, υπήρξε κα-
θολική αποδοχή και στήριξη τόσο των ομογε-
νειακών παραγόντων όσο και των βουλευτών 
μελών της Διακομματικής Επιτροπής της Βου-
λής για τον «Ελληνισμό της Διασποράς».

 Έχω ήδη προωθήσει στο Υπουργείο Εξω-
τερικών την ομόφωνη απόφαση της Διαρκούς 
Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της 
Διασποράς προκειμένου να συνταχθεί το Προ-
εδρικό Διάταγμα με το οποίο θα θεσπίζεται 
«Ημέρα Απόδημου Ελληνισμού. Θεωρώ ότι 
θα  είναι πολύ σημαντική η καθιέρωση της 
«Ημέρας» αυτής, η οποία μπορεί να αποτε-
λέσει ένα ακόμη βήμα ανάδειξης του σημα-
ντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η  
Ομογένεια στην πορεία της χώρας μας, αλλά 
και περαιτέρω σύσφιξης σχέσεων με την Πα-
τρίδα. 

Οι έλληνες της διασποράς πρέπει 

μάθησης της ελληνικής γλώσσας και εκπαί-
δευσης των Ελλήνων του εξωτερικού.

Εμείς  θέλουμε και ζητάμε να έχουμε πε-
ρισσότερο προσωπικό στο εξωτερικό για να 
γίνεται η διδασκαλία με φυσική παρουσία εκ-
παιδευτικού που είναι και το καλύτερο. Για τον 
λόγο αυτό κάνουμε συχνά συνεδριάσεις με 
θέμα τις βέλτιστες λύσεις για την  εκπαίδευση 
των Ελλήνων του εξωτερικού, κάτι που θα γί-
νει και το επόμενο διάστημα, με την παρουσία 
της αρμοδίας υφυπουργού παιδείας κ. Μακρή.

να λαμβάνουν και την ανάλογη εκ-
παίδευση. Ως πρόεδρος της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της 
Διασποράς, τι ενέργειες κάνει η χώρα 
μας για θέματα παιδείας των ελλήνων 
της διασποράς;  Η  Ελληνόγλωσση εκπαί-
δευση στην ομογένεια είναι το μείζον θέμα, 
διότι δεν υπάρχει καλύτερος συνδετικός κρί-
κος, ανάμεσα σε αυτούς και την Ελλάδα, από 
τη γνώση της γλώσσας. Εάν αυτό χαθεί ,σιγά – 
σιγά θα χαλαρώσει και η Εθνική συνείδηση και 
θα χαθεί στις επόμενες γενιές της ομογένειας. 
Είναι συνταγματική υποχρέωση των  Ελληνι-
κών κυβερνήσεων η στήριξη των Ελλήνων 
της διασποράς και η φροντίδα για την εκπαί-
δευσή τους. Είναι ο μόνος τρόπος γνώσης της 
ιστορίας και του πολιτισμού της Ελλάδος και 
διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. 

Η Επιτροπή μας είναι μία γέφυρα ενδιά-
μεση ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού 
και στα αρμόδια και συναρμόδια Υπουργεία 
για κάθε θέμα.  Μπορούμε να καταγράφουμε 
προβλήματα,  να τα μεταφέρουμε στα αρμό-
δια Υπουργεία και  να προτείνουμε λύσεις. Και 
πρέπει να σας πω ότι και στο Υπουργείο Εξω-
τερικών και στην  αρμόδια Γενική Γραμματεία 
το τελευταίο διάστημα , έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα όσον αφορά την εξ’ αποστάσεως εκ-

συνέντευξη

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να 

αποδεχθούμε τετελεσμένα ή εκβιασμούς. 

Η γειτονική Χώρα δεν πρέπει να ξεχνά ότι 

η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση , που 

διακαώς επιθυμεί, περνά από την Αθήνα.
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Μ Ε  ΤΟ Ν  Δ Ι Δ Α Κ ΤΟ ΡΑ  Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ 
Κ Α Ι  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο  Β Ο ΥΛ Ε Υ Τ Η  Σ Τ Η Ν  Α ’  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η  Γ Κ Ο Λ Ι Δ Α Κ Η

Κύριε Γκολιδάκη, τα μέτρα έχουν 
χαλαρώσει και  οι εμβολιασμοί συ-
νεχίζονται. Ποια είναι τα προβλή-
ματα στα οποία πρέπει να εστιάσει 
η κυβέρνηση μετά την επιστροφή 
στην κανονικότητα;

Η επιχείρηση «Ελευθερία» προχωρά-
ει με επιτυχία και θα μας απελευθερώσει 
τελικά από τα δεσμά του εφιάλτη της παν-
δημίας. Πολλά είναι τα προβλήματα που 
πρέπει να εστιάσουμε, αλλά προσωπικά 
ως νέος επιστήμονας και πολιτικός ξεχω-
ρίζω την ανεργία νέων και μεγαλύτερων 
και το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι 
ένα πρόβλημα κατά βάση οικονομικό και 
όχι κοινωνικό, καθώς και ανάμεσα στους 
νέους ο θεσμός με τη μεγαλύτερη αξία εί-
ναι η οικογένεια, όπως προκύπτει από σχε-
τικές έρευνες. Η κυβέρνηση, ήδη, χορηγεί 
2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, 
μαζί με άδειες πατρότητας και μητρότητας 
και εξασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας 
των γονέων. 

Όσον αφορά την ανεργία και ειδικά 
την ανεργία των νέων, για πρώτη φορά η 
κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά κίνητρα στις 
επιχειρήσεις για να προσλάβουν νέους, 
αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώ-
πους. Παράλληλα, με τις επενδύσεις από 
κολοσσούς που έχουν ανακοινωθεί και 
ήδη υλοποιούνται θα βρουν δουλειά πολ-
λοί άνεργοι και μάλιστα πτυχιούχοι. Έτσι 
σταδιακά θα μπορέσει να επιστρέψει στη 
χώρα ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία της, 
οι νέοι επιστήμονες που θα συμβάλλουν 
και στη οικονομία και στο δημογραφικό, 
καθώς  η οικονομία σχετίζεται άμεσα με τη 
δημιουργία οικογένειας .

Το τελευταίο διάστημα παρακο-
λουθούμε όλοι το αστυνομικό δελ-
τίο με κομμένη την ανάσα. Πως σχο-
λιάζετε αυτά που συμβαίνουν;

Δυστυχώς, εγκληματικότητα πάντα 

Χρειαζόμαστε μια «Επανάσταση 
της κοινής λογικής»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Το σημαντικό εί-
ναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της Αστυνομίας 
κατάφεραν και εξιχνίασαν δύσκολα εγκλήματα 
και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Παράλληλα, 
βλέποντας τους αστυνομικούς να περιπολούν 
στις γειτονιές να επεμβαίνουν, όπου χρειάζεται, 
δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας. Οι προ-
κλήσεις στην ασφάλεια και την τάξη αντιμετωπί-
ζονται από την κυβέρνηση με μοναδικό γνώμονα 
την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του 
πολίτη. Για αυτό τον σκοπό απαιτείται περαιτέρω 
ενίσχυση σε έμψυχο και άψυχο υλικό. 

Το τελευταίο διάστημα είχατε συνα-
ντήσεις με δημάρχους της Θεσσαλονίκης 
από όλο το νομό και όχι μόνο της Α’ Θεσ-
σαλονίκης Εκλογικής Περιφέρειας που 
είστε υποψήφιος. Αυτό σημαίνει ότι έχετε 
κάποιο ξεχωριστό όραμα για τη Θεσσα-
λονίκη;

Το όραμα μου είναι να λειτουργούμε όσοι 
αγαπάμε αυτήν την πόλη ως ομάδα γρήγορα 
και αποτελεσματικά, για να την αναδείξουμε.  Η 
Θεσσαλονίκη είναι μία και ενιαία. Τα προβλή-
ματα, αλλά και οι προκλήσεις είναι σε μεγάλο 
βαθμό  κοινές. Όλοι μαζί Δήμοι, Περιφέρεια, 
Βουλευτές πρέπει ενωμένοι και συντονισμένοι 
να διεκδικούμε για την πόλη. Να διεκδικούμε, 
όχι ως φτωχός συγγενής, αλλά ως μια πόλη που 
πραγματικά διαθέτει όλες τις προοπτικές να ανα-
δειχθεί σε πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Πρέπει 
να απαιτούμε με επιμονή, πυγμή, αλλά και διά-
θεση συνεργασίας όλα εκείνα που μας αξίζουν 
ως πολίτες της Θεσσαλονίκης.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η αξιοποίηση  του παραλια-
κού μετώπου της Θεσσαλονίκης, η οποία όταν 
ολοκληρωθεί  θα απογειώσει τις οικονομικές, 
τουριστικές και αναπτυξιακές προοπτικές της 
πόλης. Το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, θα περνάει 
από  πολλούς Δήμους και όταν ολοκληρωθεί θα 
μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί την ενότητα και 
την ολότητα της πόλης.

Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
ήσαστε υποψήφιος πρώτη φορά με τη ΝΔ 
στην Α’ Θεσσαλονίκης και συγκεντρώσα-
τε 12.000 σταυρούς.  Γιατί ασχοληθήκατε 
με την πολιτική; 

Ως γιατρός, εθελοντής και ενεργό μέλος της 
κοινωνίας των πολιτών όλα αυτά τα χρόνια έρ-
χομαι καθημερινά σε επαφή με πολλούς ανθρώ-
πους, και γίνομαι δέκτης των προβληματισμών 
και της αγωνιάς τους για τα ζητήματα που απα-
σχολούν όλους μας στην καθημερινότητα. Τα 
προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά και γρήγορα αν αντιμετωπι-
στούν με ορθολογισμό, ειλικρίνεια και όρεξη 
για δουλειά. Διαπιστώνω πως χρειαζόμαστε μια 
«Επανάσταση της κοινής λογικής». Η Νέα Δημο-
κρατία διαχρονικά έχει σταθεί στη σωστή πλευ-
ρά της ιστορίας για το καλό της πατρίδας μας 
και διαθέτω  τις προσωπικές μου δυνάμεις στην 

ομαδική προσπάθεια για το καλό της Θεσσαλο-
νίκης και της Ελλάδας μας. Αυτό που πρέπει να 
περιμένουν από εμένα οι συμπολίτες μου είναι 
ορθή σκέψη, καθαρές κουβέντες και διάθεση για 
να είμαι στο πλευρό τους. 

Πως βλέπετε τα ελληνοτουρκικά;
Η χώρα μας πηγαίνει πολύ καλά στο διπλω-

ματικό κομμάτι και τόσο με τους χειρισμούς της, 
όσο και με τις συμμαχίες που έχει συνάψει, απα-
ντά με σθένος σε κάθε τουρκική πρόκληση. Την 
ίδια στιγμή ενισχύει τα αποτρεπτικά της μέσα με 
εξοπλιστικά προγράμματα, που την καθιστούν 
ισχυρή και ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε 
απειλή. Η χώρα μας ενδυναμώνει τις διπλωμα-
τικές της σχέσεις με τους δρώντες στο σύστημα 
της Ανατολικής Μεσογείου, σφυρηλατώντας πε-
ρεταίρω τις σχέσεις της με το Ισραήλ, τις Η.Π.Α. 
τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αρα-
βία και την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα διατηρεί τις 
παραδοσιακά καλές σχέσεις με τη φίλη και σύμ-
μαχο Γαλλία. Επιπλέον, έχει εξαγγείλει ένα φιλό-
δοξο, αλλά ουσιαστικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, 
γιατί η μπορεί η πατρίδα μας να διαθέτει άριστο 
έμψυχο υλικό στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά πρέ-
πει σε αυτούς τους ανθρώπους να παρέχει τα κα-
λύτερα  μέσα για να υπερασπιστούν τα σύνορα 
της πατρίδας μας και στο μέλλον, όπως έκαναν 
την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2020. Για εμάς η 
προάσπιση του εθνικού συμφέροντας είναι αδια-
πραγμάτευτη αξία. 

Αρχικά τα σχετικά με τον ορισμό, τις 
ώρες, τις απαγορεύσεις και την τέλεση 
της ποινικά κολάσιμης πράξεως της 
διατάραξης της κοινής ησυχίας προ-
βλέπονται ήδη από την αστυνομική δι-
άταξη 3/1996.Όσον αφορά τις ώρες της 
κοινής ησυχίας αυτές έχουν ως εξής:

κατά τη θερινή περίοδο δηλαδή 
από 01 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου οι 
ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:00-17:30 
και 23:00-07:00 ενώ τη χειμερινή περί-
οδο δηλαδή από 01 Οκτωβρίου έως 31 
Μαρτίου αυτές είναι από 15:30-17:30 
και 22:00-07:30.Στις προαναφερθείσες 
ώρες ισχύει μια σειρά από απαγορεύ-
σεις: απαγορεύονται δηλαδή ενέργει-
ες που προξενούν θόρυβο (εκτός αν 
υπάρχει σχετική άδεια του διοικητή του 
αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος),οι 
εργασίες, η δυνατή ένταση σε τηλεο-
ράσεις, ραδιόφωνα, οι φωνασκίες, η 
φόρτωση-εκφόρτωση εμπορευμάτων, 
η χρήση σειρήνων χωρίς να συντρέχει 
λόγος έκτακτης ανάγκης κ.τ.λ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέραν των 
απαγορεύσεων που ισχύουν για τις 
προαναφερθείσες ώρες υπάρχουν 
και απαγορεύσεις που ισχύουν όλο το 
24ωρο: λόγου χάρη το ποδόσφαιρο 
και τα αθλήματα σε κοινόχρηστους 
χώρους που προξενούν θόρυβο, οι 
εκφωνήσεις των μικροπωλητών, ενώ 
επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες κατοικίδιων 
να λαμβάνουν μέτρα ώστε να μην ενο-
χλούν τα κατοικίδια καθώς και σε ιδι-
οκτήτες μουσικών κέντρων να λαμβά-
νουν κάθε πρόσφορο μέσο για ύπαρξη 
ηχομόνωσης κ.ο.κ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της διά-
ταξης 3/1996, τα καταστήματα μπο-
ρούν να παίζουν μουσική «έως την 
22.00’ ώρα τη χειμερινή περίοδο και 
την 23.00’ ώρα τη θερινή και μπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος 
των μουσικών οργάνων και τη θέση 
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω 
κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα 
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέ-
χρι την 03.00’ ώρα και για τα κέντρα 
που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέ-
χρι την 02.00’ ώρα, με την προϋπόθε-
ση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων».

Μέχρι πρότινος (δηλαδή έως την 
1η Ιουλίου 2019) η διατάραξη κοινής 
ησυχίας

θεωρούνταν πταίσμα και οι παρα-
βάτες τιμωρούνταν με κράτηση ή πρό-
στιμο. 

Με το άρθρο 468 του νέου Ποι-
νικού Κώδικα που κυρώθηκε με το 
νόμο 4619/2019 τα πταίσματα καταρ-
γήθηκαν, ενώ με το άρθρο 10 του ν. 
4637/2019 όλες οι παραβάσεις των 
προεδρικών διαταγμάτων της παρα-
γράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 
12 του ν. 1481/1984 και των αστυνο-
μικών διατάξεων της παραγράφου 3 
εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρού-
νται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή 
χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα 
ημερήσιες μονάδες, ενώ πλέον το 
αδίκημα έχει αναχθεί σε πλημμέλημα 
ούτως ώστε να βεβαιώνεται η εκάστοτε 
παράβαση από τα αρμόδια αστυνομικά 
όργανα. Συνεπώς, πλέον η σοβαρότητα 
του αδικήματος έχει αναβαθμιστεί με 
αποτέλεσμα να μπορεί μάλιστα να ακο-
λουθηθεί και η αυτόφωρη διαδικασία, 
δηλαδή όποιος εντοπιστεί από τα αρ-
μόδια αστυνομικά όργανα να πραγμα-
τοποιεί θόρυβο εκούσια κατά τις προ-
αναφερθείσες ώρες να συλλαμβάνεται, 
να οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα 
και να παραπέμπεται άμεσα σε δίκη.

Η αναγωγή της διατάραξης της κοι-
νής ησυχίας σε ελαφρό πλημμέλημα 
έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, 
με τους μεν υποστηρικτές της αλλαγής 
αυτής να υποστηρίζουν πως μόνο έτσι, 
υπό την απειλή δηλαδή ακόμα και της 
αυτόφωρης διαδικασίας μπορεί να επι-
τευχθεί η τήρηση του ωραρίου της κοι-
νής ησυχίας, με τους δε πολέμιους να 
υποστηρίζουν πως παρά την κατάργη-
ση των πταισμάτων θα μπορούσαν να 
διατηρηθούν με τον ίδιο τρόπο που δια-
τηρήθηκαν τα πρόστιμα του κοκ, χωρίς 
να αναχθούν σε πλημμελήματα και να 
εφαρμόζεται έτσι η αυτόφωρη διαδικα-
σία για ένα τόσο ελαφρύ αδίκημα

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγό-
ρος Αθηνών

Διατάραξη κοινής ησυχίας

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

«Η Νέα Δημοκρατία 
διαχρονικά έχει 

σταθεί στη σωστή 
πλευρά της ιστορίας 

για το καλό της 
πατρίδας μας 
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προσωπικές μου 
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ομαδική προσπάθεια 
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Θεσσαλονίκης και 
της Ελλάδας μας».
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Παρά τον καύσωνα αρκετοί πολίτες φορούν κανονικά 
την μάσκα τους, ακόμη και σε σημεία που δεν υπάρχει 

συγχρωτισμός.

Το κοινό της πόλης που έχει αγκαλιάσει το φεστιβάλ 
βιβλίου το οποίο παρεμπιπτόντως έχει νέους τίτλους πραγ-

ματικά διαμαντάκια. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και δικτύων Κ. Μακε-
δονίας Πάρις Μπίλλιας. Ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα να 

κλείσει τις τρύπες στη γέφυρα που οδηγεί στο Σέιχ Σου.  

Η απελευθέρωση του ωραρίου κυκλοφορίας μετά από 
πολλούς μήνες! Είναι η ελευθερία που νιώθουμε όλοι να 
βγούμε από το σπίτι και να περπατήσουμε όποια ώρα του 

24ωρου το επιθυμούμε στην πόλη.

Μας άρεσε που τα γυρίσματα της ταινίας «The Enforcer» 
στην περιφερειακή οδό της ΘεσσαλονΊκης το απόγευμα της 

Τετάρτης κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου και η παραγωγή 
συνέβαλε ώστε να συγκεντρωθούν οι θεατές σε συγκεκριμένα 

σημεία για να δουν από κοντά το γύρισμα της σκηνής με πρωτα-
γωνιστή τον Ισπανό σταρ Αντόνιο Μπαντέρας.

Επιτέλους κόσμος στα γήπεδα. Η απόφαση της Κυβέρ-
νησης να ανάψει το «πράσινο φως» στην παρουσία κόσμου 
σε ποσοστό 85% της πληρότητάς τους ήταν για όλους τους 
φαν των αθλημάτων ανά την Ελλάδα το καλύτερο νέο των 

τελευταία μηνών. 

Επιτέλους συναυλίες σε ανοιχτούς χώρους. Επιτέλους, 
γεύση πολιτιστικής κανονικότητας και φυσικά αγνή διασκέ-

δαση. Πραγματικά δεν είχα καταλάβει ποσό πολύ μας είχε 
λείψει. 

Ξανά χαρές και ζωή στους δρόμους της πόλης! Κάθε 
βράδυ το λιμάνι σφύζει από ζωή με τις νεαρές ηλικίες που 

άρχισαν να βγαίνουν ξανά και να διασκεδάζουν! 

Τί φάση με το celebrity crash που έπαθαν μερικοί Θεσσαλονι-
κείς με την έλευση του Αντόνιο Μπαντέρας στην πόλη; Όντως 
είναι μεγάλη διαφήμιση, αλλά εξίσου μεγάλη διαφήμιση για 
τη Θεσσαλονίκη είναι όταν καταφέρει να γίνει φιλική πόλη για 
άτομα με αναπηρία φτιάχνοντας παντού ράμπες και οδηγούς 
τυφλών.

Οι άστεγοι σε κεντρικούς δρόμους με θερμοκρασίες 40 
βαθμών Κελσίου.Οι δήμοι όφειλαν να μεριμνήσουν … χθες 
για την ανακούφισή τους σε δομές με κλιματισμό. 

Οι μόνιμοι αμφισβητούντες σε ό,τι γίνεται σ’ αυτή την πόλη. 
Τώρα έχουν ενστάσεις και για τον Μπαντέρας. 

Παράπονα ακούγονται για τις πιάτσες των ταξί εν μέσω καύ-
σωνα. Σε κάποιες υπάρχουν πολλά οχήματα και σε άλλες 
πάλι κανένα με αποτέλεσμα να περιμένουν άδικα για ώρα 
κάτω από τον ήλιο οι επιβάτες. 

Δεν μας άρεσε που άρχισε η γκρίνια των οδηγών και 
κάποιων “ειδικών”των social media για την ταλαιπωρία που 
υπέστησαν λόγω αποκλεισμού του ρεύματος της περιφερει-
ακής οδού  προς  τα δυτικά για λίγες ώρες. 

Η αποκρουστική εικόνα των βρώμικων νερών σε συνδυασμό 
με την ανυπόφορη μυρωδιά του Θερμαϊκού κατά μήκος όλου 
του παραλιακού μετώπου είναι δυστυχώς μια εικόνα που 
δεν τιμά την πόλη μας. Ποσό δε μάλλον σε μία περίοδο όπου 
και πάλι η Θεσσαλονίκη γίνεται (ξανά) πόλος έλξης για τους 
τουρίστες. 

Δυστυχώς, με την ατομική ευθύνη να μην υπάρχει ούτε σα 
σκέψη και την συντριπτική πλειοψηφία όσων παρακολούθη-
σαν τη συναυλία να μην φοράει μάσκα και να μην ακολουθεί 
κανένα από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δείγμα του τι γίνεται 
ίσως γενικά στις συναυλίες, πολύ φοβάμαι ότι γρήγορα, λόγω 
κρουσμάτων, θα ξαναποτελέσουν απαγορευμένο είδος. 

Η Θεσσαλονίκη που κατακλύεται από καύσωνα αυτές τις 
μέρες δεν έχει κάνει την παραμικρή πρόοδο στο κυκλοφο-
ριακό ζήτημα! Ποιός δήμαρχος άραγε θα λύσει το μεγάλο 
πρόβλημα αυτής της πόλης;

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας
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Πάσο για χώρο εστίασης έχουν γίνει οι νεροκουρτίνες που είχαν τοποθε-
τηθεί στο πλαίσιο της βιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχή 
της πλατείας Χρηματιστηρίου, στο κέντρο. Πάνω στην εγκατάσταση, 
η οποία δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουν τοποθετήσει 
αντισηπτικά. Τουλάχιστον έτσι είναι χρηστικές οι νεροκουρτίνες, όμως 
καλύτερα ο Δήμος να μεριμνήσει να μπουν ξανά σε λειτουργία. Ειδικά 
τώρα με τον καύσωνα που επικρατεί.
Κοσμάς Α.

Βρείτε επιτέλους λύση για τους άστεγους. Με 40 βαθμούς 
Κελσίου κοιμούνται στα παγκάκια της Τσιμισκη. 
Καρολίνα Π. Συνεχής η δραστηριότητα των Ρομά. Θα γίνει επιτέλους 

κάτι δήμαρχε; Ή θα τρέχουμε και δε θα φτάνουμε από τις 
πυρκαγιές;
Κωνσταντίνος Β. 

Αυτή είναι η άλλη πλευρά του λιμανιού της Αρετσούς… 
Δηλαδή αλήθεια τώρα, ότι η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας άναψε το «πράσινο φως» για κολύμπι στην 
πλάζ της Αρετσούς; Εσείς θα κολυμπούσατε σ’ αυτήν την 
παραλία;
Χαράλαμπος Τ.

Μόνο… πεζόδρομος δεν είναι αυτός 
της Καλαποθάκη, στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης. Το πεζοδρομημένο 
κομμάτι της οδού έχει μετατραπεί 

άτυπο πάρκινγκ. Δίκυκλα, ακόμη και 
ΙΧ σταθμεύουν, όπου βρουν κενό ση-

μείο. Δημοτική Αστυνομία υπάρχει; 
Και αν ναι, θα κάνει κάτι;

Χριστίνα Χ.

Στείλτε τη φωτογραφία και το σχόλιό σας σε οποιονδήποτε δήμο 
του Νομού Θεσσαλονίκης κι αν βρίσκεστε στο Viber 6948 495809
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΎ ΜΗΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΎ 
Κ.Α.Π.Π.Α.

Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΎΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ
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Οι δίδυμοι δρόμοι 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Πεζόδρομοι Αγ.Θεοδώρας και Γ. Σταύρου 

Είναι σχεδόν ίδιοι, τους χωρί-
ζουν μερικά μέτρα από πολυ-
κατοικίες και αναπτύχθηκαν 

την ίδια περίοδο όταν ολοκληρώθη-
καν τα έργα για την πεζοδρόμηση 
της Αγίας Σοφίας. Οι πεζόδρομοι 
Γεωργίου Σταύρου και Αγίας Θεοδώ-
ρας είναι δυο μικρά δρομάκια, που 
ενώνουν την οδό Αγίας Σοφίας με 
την Καρόλου Ντηλ. Η διαρρύθμιση 
τους προσδίδει στις δυο περιοχές μια 
χαλαρότητα αναγκαία για την αποσυ-
μπίεση από τους γύρω πολύβουους 
δρόμους. 

Η ανάπλαση έχει αναβαθμίσει τους δυο 
παράλληλους δρόμους και επιχειρηματίες 
της περιοχής δηλώνουν στην Karfitsa 
πως οι δυο αυτοί πεζόδρομοι είναι μια 
μικρή όαση στο κέντρο της πόλης. Κοινό 
«αίτημα» τους είναι να δημιουργηθούν 
θέσεις πάρκινγκ, ώστε να διευκολύνονται 
οι επισκέπτες και οι πελάτες των 
καταστημάτων.

 Η Ειρήνη Καλλιοντζή διατηρεί εδώ και 
21 χρόνια κομμωτήριο στην Γ.Σταύρου. «Το 
κέντρο είναι μαγικό. Όταν άνοιξα το μαγαζί, 
ήταν πολύ διαφορετική η περιοχή. Ο λόγος 
που αποφάσισα να το ανοίξω εδώ είναι 
γιατί δούλευα στο κέντρο και ήξερα την 
δυναμική που έχει σαν μέρος. Η περιοχή 
έχει αλλάξει και έχει γίνει καλύτερη, λόγω 
του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας. Πριν την 
ανάπλαση η οδός ήταν ένα στενό, που μετά 
τις 19:00 ήταν έρημο, γιατί δεν υπήρχαν 
μαγαζιά όπως καφετέριες». Η ίδια τονίζει 
ότι το μόνο πρόβλημα που εντοπίζει στην 
περιοχή είναι πως όταν γίνονται πορείες οι 
πολίτες εμποδίζονται να επισκεφθούν το 
κέντρο, ενώ σημειώνει ότι ο Δήμος πρέπει 
να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή στην 
καθαριότητα. 

Μια νέα επιχείρηση στην Γ.Σταύρου 
είναι αυτή της Άννας Μακρή. Εδώ και 
σχεδόν ένα μήνα έχει ανοίξει το κατάστημα 
της. Ο λόγος που την έκανε να επιλέξει την 
συγκεκριμένη περιοχή, όπως εξηγεί, είναι 
ο πεζόδρομος, ο οποίος είναι το «μεγάλο 
ατού της γειτονιάς. Ταυτόχρονα το γεγονός 
ότι υπάρχουν αρκετά μαγαζιά εστίασης, 
διότι για αυτό τον λόγο έχει κόσμο μέχρι 

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ
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αργά το βράδυ. Αυτό είναι μια καλή ‘’βιτρίνα’’ για 
κάθε κατάστημα, εφόσον υπάρχει ζωή σχεδόν 
όλες τις ώρες της ημέρας».

 Ο Ιορδάνης Χατζόπουλος έχει λάβει τα 
σκήπτρα της οικογενειακής του επιχείρησης, 
που δραστηριοποιείται στην Γ.Σταυρού από 
το 1991. «Από την αρχή που είχαμε ξεκινήσει 
εδώ την επιχείρηση, το τοπίο ήταν έρημο 
εντελώς. Η περιοχή παρότι ήταν στο κέντρο 
δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη. Ο πεζόδρομος της 
Αγ.Σοφίας δεν υπήρχε και ήταν διαμορφωμένη 
αλλιώς η περιοχή. Με το πέρασμα των χρόνων, 
ήρθε η ανάπλαση. Όταν πεζοδρομήθηκε ένα 
τμήμα της οδού της Αγίας Σοφίας ήμασταν 
προβληματισμένοι, γιατί δεν ξέραμε αν θα 
πετύχει ως πεζόδρομος. Παρ’ όλα αυτά 
αποδείχθηκε ότι υπάρχει ανάπτυξη και 
περισσότερη κίνηση», περιγράφει. Σύμφωνα 
με τον νεαρό επιχειρηματία η οδός μπορεί να 
ανέβει ακόμη περισσότερο. Το γεγονός ότι 

υπάρχουν αρκετές καφετέριες βοηθάει στην 
κίνηση των εμπορικών καταστημάτων, εξηγεί.

Ένα δρομάκι πιο πάνω, στην Αγ. Θεοδώρας, 
άνοιξε πριν 10 χρόνια ένα μαγαζί η Μαρία 
Πετρίδου, μαζί με την οικογένεια της. Ο 
βασικός λόγος που επιλέχθηκε το σημείο για να 
στεγάσουν το κατάστημα τους ήταν η ύπαρξη του 
πεζόδρομου. «Εμείς είδαμε την περιοχή και πριν 
την ανάπλαση και κατά την διάρκεια των έργων, 
περίοδος στην οποία τυραννηθήκαμε, αλλά και 
έπειτα, όπου είδαμε στην πράξη την βελτίωση 
της. Τόσο στο κομμάτι της καθαριότητας, όσο 
και του φωτισμού». Η Μ.Πετρίδου θεωρεί ότι 
ο πεζόδρομος είναι ένα από τα πιο όμορφα και 
φωτεινά περάσματα του κέντρου και χρόνο με 
τον χρόνο αυξάνεται η κίνηση.

Το 2012 ήταν η χρονιά που άνοιξε ένα από τα 
πιο γνωστά καφέ της πόλης, στην Αγ.Θεοδώρας. 
Ο λόγος για το Candy Bar. «Ψάχναμε έναν 

πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης και τον 
βρήκαμε», περιγράφει ένας εκ των ιδιοκτητών, 
ο Γιάννης Αμανατίδης. «Ανοίξαμε πριν την 
ανάπλαση, όταν ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας 
ήταν πειραματικός τότε. Και οι δυο πεζόδρομοι 
ήταν εγκαταλελειμμένοι, δεν περνούσε αρκετός 
κόσμος. Με την ανάπλαση ήρθε η ανάπτυξη. Η 
περιοχή άλλαξε τελείως, προς το καλύτερο», 
εξηγεί. «Τα δυο αυτά δρομάκια έχουν μεγάλη 
δυναμική, και ουσιαστικά είναι το κέντρο του 
κέντρου της πόλης. Γεωγραφικά αν το δει 
κάποιος είναι σε ιδανικό σημείο, δίπλα στην 
αγορά της Τσιμισκή και είναι ένα πολυσύχναστο 
πέρασμα», υπογραμμίζει. Ο πεζόδρομος 
της Αγ.Θεοδώρας είναι «όμορφος και 
προσεγμένος. Έχει δυνατότητες και εμπορικού 
και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ένα σημείο 
κατάλληλο για κάθε ώρα της ημέρας, ειδικά 
τώρα με τον καύσωνα επειδή δεν μας ‘’χτυπάει’’ 
πολύ ο ήλιος», λέει ο κ.Αμανατίδης.

STREETS OF SKG
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Ένα από τα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης που υπηρετεί την 
τέχνη της υψηλής γαστρονομίας είναι το Grada Nuevo. Η 
ελληνική κουζίνα βρίσκεται από το 1994 στο επίκεντρο των 
πιάτων του και με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε. 
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Τα τελευταία χρόνια οι 
μαγειρικές αναζητήσεις της 
σεφ του μαγαζιού, Ελένης 

Τσιμπούκη, οδήγησαν την κουζίνα 
στην εξειδίκευση της παρασκευής 
θαλασσινών.  

Η σεφ του μαγαζιού και συνιδιο-
κτήτρια αφιερώνει άπειρες ώρες σε 
διάβασμα, γευστικά πειράματα και 
εκπαίδευση σε καινούργιες τεχνικές. 
«Η φιλοσοφία της κουζίνας μας είναι 
η μεσογειακή, με επιρροές από άλλες 
χώρες. Πάντα όμως είναι κοντά στις ελ-
ληνικές γεύσεις», σημειώνει μιλώντας 
στην Karfitsa και προσθέτει ότι η ελ-
ληνική κουζίνα μπορεί να είναι και δη-
μιουργική και περίτεχνη, φτάνει να την 
φανταστείς και να την προσπαθήσεις.

Στη συνέχεια μιλώντας με τον συ-
νιδιοκτήτη και υπεύθυνο του μαγαζιού, 
Απόστολο Ρήγα, τον ρωτήσαμε αν τελι-
κά το καλό φαγητό πρέπει να είναι ακρι-
βό. «Το καλό φαγητό δεν πρέπει να εί-
ναι απαραίτητο και ακριβό. Μπορεί ένα 
φαγητό που είναι οικονομικό πράγματι 
να είναι υπέροχο», απαντάει. 

Αναφερόμενος αν η πόλη έχει τις 
βάσεις για να αναπτύξει γαστρονομικό 
τουρισμό εξηγεί ότι «υπάρχουν όντως 
κάποια εστιατόρια που είναι πάρα πολύ 
καλά στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ασχο-
λούνται με διάφορες κουζίνες. Η αλή-
θεια είναι όμως πως είναι λίγα για να 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ 
ΣΤΟ GRADA NUEVO

Οι ουρανίσκοι πρέπει να 
είναι εκπαιδευμένοι για να 

γνωρίζουν τι τρώνε
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αποτελέσει γαστρονομικός προορισμός η πόλη. Θα 
πρέπει να υπάρξουν περισσότερα και για να γίνει αυτό 
πρέπει ο κόσμος να υποστηρίξει αυτή την διαδικασία 
και όχι να στρέφεται σε πιο οικονομικές λύσεις. 

Δηλαδή, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ένα πάρα 
πολύ καλό εστιατόριο μπορεί να κερδίζει πολύ λιγό-
τερα χρήματα από ένα άλλο που δουλεύει δεύτερης 
και τρίτης διαλογής προϊόντα. Για παράδειγμα, μπορεί 
να πάει σε ένα εστιατόριο κάποιος και να δώσει 40 
με 50 ευρώ και να πάει σε ένα άλλο πιο οικονομικό 
που να είναι 20 ευρώ το άτομο. Το υποτιθέμενο όμως 
ακριβό εστιατόριο μπορεί να έχει ξοδέψει σε πρώτες 
ύλες το 50 ή 60 % για να μπορέσει να καλύψει και 
να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ενώ το food cost 
του ‘’οικονομικού’’  εστιατορίου να είναι πάρα πολύ 
χαμηλό, που μπορεί να φτάσει έως και το 15%. 

Άρα λοιπόν ποιος κερδίζει σε αυτή την περίπτω-
ση; και ποιος πελάτης τρώει καλά;».

Γευστική παιδεία
Κάπου εκεί θα βοηθήσει τον κάθε πελάτη η από-

κτηση γευστικής παιδείας, για να μπορεί να καταλά-
βει την ποιότητα όσων τρώει. Δεν αρκεί μόνο η γεύση, 
εξηγεί η σεφ του μαγαζιού. Ενώ ο κ. Ρήγας συμπλη-
ρώνει ότι «οι ουρανίσκοι πρέπει να είναι εκπαιδευμέ-
νοι για να γνωρίζουν τι τρώνε. Αυτό είναι μια παιδεία 
που πρέπει κάποια στιγμή να αποκτηθεί, από όλους 
μας. Να ξέρουμε να αναγνωρίζουμε το φρέσκο από 
το κατεψυγμένο».

Η γευστική παιδεία είναι ένα απαραίτητο εφόδιο 
που θα βοηθήσει τελικώς να δημιουργούνται περισ-
σότερα εστιατόρια με κουλτούρα πάνω στο φαγητό 
και τότε «θα είναι η στιγμή που θα έρθει και ο γα-
στρονομικός τουρισμός, όπου οι τουρίστες έρχονται 
στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να φάνε στα 
εστιατόρια της πόλης. Μαγικά δεν γίνονται. Θέλει 
προσπάθεια χρόνων. Υπάρχουν στην Ευρώπη πόλεις 
που ζουν από τον τουρισμό που φέρνει η γαστρονο-
μία τους. Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη, προς το παρόν, 
μπορεί να έρθει κάποιος για άλλους λόγους και απλά 
να φάει σε ένα καλό εστιατόριο».

Must try πιάτα στο Grada Nuevo: Σεβίτσε ροφού 
με γλυκοπατάτα, μπαρμπούνι καρπάτσιο, κριθαρότο 
με γαρίδες, μπαρμπούνι σοτέ με καπνιστή μελιτζάνα, 
γαρίδες σοτέ με γάλα καρύδας και κάρυ, ταλιολίνι με 
μπακαλιάρο, φιλέτο φρέσκου μπακαλιάρου στη σχά-
ρα με πουρέ παντζάρι και κρέμα σκόρδου που είναι 
μια μοντέρνα και εναλλακτική εκδοχή του κλασσικού 
μπακαλιάρου σκορδαλιά. 

Info: Grada Nuevo, Καλαποθάκη 14 Θεσσαλονίκη
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ 
ΣΤΟ GRADA NUEVO
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«Οι γυναίκες που ασχο-
λούνται με ένα αισθησιακό 
επάγγελμα θα πρέπει να ει-
σπράττουν σεβασμό, γιατί 
είναι κάτι φυσιολογικό». Με 
αυτές τις λέξεις η Άννα Μα-
ρία, μια 21χρονη γυναίκα που 
ζει στη Θεσσαλονίκη και πέρα 
από την ιδιότητα της ως φοι-
τήτρια μικροβιολογίας, ανε-
βάζει βίντεο και φωτογραφίες 
σε site ερωτικού περιεχομέ-
νου ξεκαθαρίζει ότι κανένας 
δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει 
μια γυναίκα και την επιλογή 
της αν θέλει να ασχοληθεί 
επαγγελματικά με τον συγκε-
κριμένο χώρο. Η 21χρονη σε 
συνέντευξη της στην Karfitsa 
εξηγεί μεταξύ άλλων πως 
ήρθε στη ζωή της αυτή η 
ενασχόληση, αν έχει δεχθεί 
bullying και τονίζει πως κάθε 
γυναίκα θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα της ελεύθερης επι-
λογής και να μην είναι δακτυ-
λοδεικτούμενη για τις αποφά-
σεις της.

Πως πήρατε την από-
φαση να ανεβάζετε βίντεο 
και φωτογραφίες σε ιστο-
σελίδα ερωτικού περιεχο-
μένου; Ανέκαθεν μου άρεσε 
να βγάζω σέξι φωτογραφίες, 
είναι κάτι που με εκφράζει και 
μου αρέσει πολύ διότι πάντα 
πίστευα πως καμία γυναίκα 
δεν θα έπρεπε να ντρέπεται να 
δείξει το σώμα της σε μία κοι-
νωνία που συνεχώς κατακρί-
νει τους ανθρώπους για την 
εμφάνιση τους. Κάπως έτσι 
πήρα την απόφαση να κάνω 
ένα βήμα παραπάνω και να 
αποκτήσω μία άλλη σχέση με 
τον φακό. 

Σας αποφέρει χρήματα;  
Είμαι αρκετά ικανοποιημένη 
από το οικονομικό όφελος 
θα έλεγα, αλλά δεν είναι και 
κάτι που θα σου εξασφαλίσει 
την οικονομική σου άνεση για 
πάντα. Φυσικά και είναι ένα 
βασικό κριτήριο για να το συ-
νεχίσω, αλλά το βασικότερο 
κριτήριο είναι ότι μου αρέσει 
και περνάω όμορφα μέσα από 
αυτό, γιατί το παν είναι να κά-

νεις αυτό που σου αρέσει στη 
ζωή σου.

Το «κοινό» σας συνή-
θως τι target group είναι;  
Το περισσότερο «κοινό» πι-
στεύω πως είναι άντρες κάθε 
ηλικίας, παρατηρώ όμως πως 
με ακολουθούν και αρκετές 
κοπέλες και είναι κάτι που με 
χαροποιεί ιδιαίτερα. Προφα-
νώς θα υπάρχουν άτομα που 
με ακολουθούν από την Θεσ-
σαλονίκη, αλλά και από όλη 
την υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα 
και από το εξωτερικό, αυτό 
δεν μπορώ να το προσδιορί-
σω συγκεκριμένα.

Kατά την διάρκεια της 
καραντίνας αυξήθηκαν 
οι ακόλουθοι σας; Δεν θα 
έλεγα ότι αυξήθηκαν ή μειώ-
θηκαν κατά την διάρκεια της 
καραντίνας. Υπάρχουν περίο-
δοι που θα αυξάνονται, όμως 
υπάρχουν και περίοδοι που 
θα μειώνονται ανεξάρτητα αν 
υπάρχει καραντίνα ή όχι. Εγώ 
πιστεύω ότι έχει να κάνει με 
το περιεχόμενο που δημιουρ-
γείς και με το πως χειρίζεσαι 
το προφίλ σου, σίγουρα όμως 
πιστεύω πως παίζει ρόλο το 
να το κάνεις με αγάπη και να 
το ευχαριστιέσαι και όχι από 
αγγαρεία για ένα εύκολο ει-
σόδημα.

Για σκηνικό επιλέγετε 
και εξωτερικούς χώρους. 
Ποιο μέρος της Θεσσαλο-
νίκης θεωρείτε ότι είναι το 
πιο ερωτικό; Ναι φυσικά, δεν 
περιορίζομαι μόνο στο σπίτι, 
μου αρέσει πολύ να βγάζω 
φωτογραφίες και βίντεο σε 
εξωτερικούς χώρους και ιδι-
αίτερα στην φύση. Η αλήθεια 

είναι πως δεν έχω κάποιο συ-
γκεκριμένο αγαπημένο μέρος, 
γενικά το κάθε μέρος έχει την 

ομορφιά του. Θεωρώ πως το 
πιο αισθησιακό σημείο της 
πόλης είναι τα Κάστρα για την 

απίστευτη θέα τους ειδικά το 
βράδυ. 

Πόσο ερωτική είναι η 
Θεσσαλονίκη;  Η Θεσσαλονί-
κη είναι μία από τις ομορφό-
τερες πόλεις, εκπέμπει πολύ 
ερωτισμό ειδικότερα όταν 
περπατάς στη παραλιακή το 
βράδυ χαζεύοντας την θά-
λασσα.

Υπάρχει ταμπού στην 
ελληνική κοινωνία; Για πα-
ράδειγμα στο εξωτερικό 
αρκετά ζευγάρια κάνουν 
προφίλ σε ερωτικά site 
και ανεβάζουν αντίστοι-
χο περιεχόμενο που είναι 
επί πληρωμή. Θα έλεγα ότι 
υπάρχει ταμπού στην ελλη-
νική κοινωνία σε αντίθεση με 
το εξωτερικό που τα ζευγάρια 
και ο κόσμος γενικά έχει μια 
πιο απελευθερωμένη άποψη 
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
Αν και το τελευταίο διάστημα 
βλέπω πολλά ζευγάρια να θέ-
λουν να ασχοληθούν με αυτό 
και ίσως μια μέρα η κοινωνία 
μας να γίνει πιο απελευθερω-
μένη σχετικά με το θέμα αυτό.

Όλο αυτό το διάστημα 
που ασχολείστε με αυτό τι 
έχετε μάθει; Έχω μάθει να 
κρατάω χαμηλούς τόνους και 
να μην παίρνουν τα μυαλά 
μου αέρα, γιατί πάνω από όλα 
είμαστε απλοί άνθρωποι. 

Ποιο ή ποια είναι τα 
πιο περίεργα πράγματα 
που έχετε ακούσει και σας 
έχουν ζητήσει; Γενικά έχω 
δεχθεί πολλά περίεργα μη-
νύματα όλο αυτόν τον καιρό 
και πλέον έχω εξοικειωθεί 
με αυτά, άλλωστε ο καθένας 

Η Άννα Μαρία ενσαρκώνει το κλισέ της «ερωτικής Θεσσαλονίκης» ανεβάζοντας 
βίντεο και φωτογραφίες σε site ερωτικού περιεχομένου 
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«Οι γυναίκες που ασχολούνται 
με ένα αισθησιακό επάγγελμα θα 
πρέπει να εισπράττουν σεβασμό»
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έχει την δική του ερωτική φα-
ντασίωση και στον έρωτα δεν 
υπάρχουν όρια. Ωστόσο για 
μένα το πιο περίεργο πράγμα 
που μου έχουν ζητήσει είναι 
να με κοιτάνε καθώς είμαι 
στην τουαλέτα. 

Έχετε δεχθεί κακεντρε-
χή σχόλια ή bulling για 
την ενασχόληση σας αυτή; 
Φυσικά και έχω δεχθεί και 
πιστεύω πως πάντα θα υπάρ-
χουν τα κακεντρεχή σχόλια 
ό,τι και να κάνεις ακόμα και αν 
δεν κάνεις. Εάν όμως εσύ νιώ-
θεις καλά με τον εαυτό σου 
και αυτό που έχεις επιλέξει να 
κάνεις, τότε δεν σε επηρεάζει 
τίποτα και κανείς.

Ανέκαθεν μια γυναίκα 
κριτικάρετε πιο εύκολα 
όταν ασχολείται με ένα αι-
σθησιακό επάγγελμα παρά 
ένας άνδρας. Ποια είναι η 
άποψη σας; Εσείς πως το 
βιώνετε; Δυστυχώς έτσι είναι 
τα πράγματα, μια γυναίκα που 
ασχολείται με κάποιο αισθησι-
ακό επάγγελμα κριτικάρεται 
συνήθως αρνητικά σε αντί-
θεση με έναν άντρα που θα 
ακούσει μόνο θετικά σχόλια 
του τύπου «μάγκας, λεβέντης 
κ.α.». Η άποψη μου είναι ότι 
σιγά σιγά θα έπρεπε να εξα-
λειφθεί αυτό το στερεότυπο, 
διότι ο καθένας είναι υπεύ-
θυνος για το σώμα του και τις 
επιλογές του και σε αντίθεση 
με την κακή κριτική θα έπρεπε 
οι γυναίκες που ασχολούνται 
με κάτι τέτοιο να εισπράτ-
τουν σεβασμό, γιατί είναι κάτι 
φυσιολογικό. Στην τελική το 
σεξ είναι κάτι που αρέσει σε 
όλους. Εγώ προσωπικά έχω 
δεχθεί και αρνητικά και θετικά 
σχόλια για την ενασχόληση 
μου αυτή, το θέμα είναι να 
μην επιτρέψεις σε κάποιον να 
σου αλλάξει αυτό που πιστεύ-
εις και αυτό που πιστεύω εγώ 
είναι ότι θέλει κότσια για να 
κάνεις μια τέτοια δουλειά και 
κάθε γυναίκα αξίζει να είναι 
περήφανη για οτιδήποτε κάνει 
στην ζωή της και κανένας δεν 
έχει το δικαίωμα να την κρίνει 
σε αντίθεση με αυτούς που το 
μόνο που ξέρουν να κάνουν 
είναι να σχολιάζουν, αλλά 
κατά βάθος τους αρέσει αυτό 
που βλέπουν.
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Βιβλία στον κήπο!

Η «Ελένη» του 
Ευριπίδη από το ΚΘΒΕ 
στο Θέατρο Δάσους

«Όσο Ακόμα Μπορείς Να 
Μάθεις Για Την Πέτρα»

Βιβλιοπαρουσίαση: «Δεν 
είναι το μήλο. Είναι η μιλιά»

Φωτεινή Βελεσιώτου στην 
Πλαζ Αρετσούς  

Πυξ Λαξ «Τι είναι αυτό που 
μας ενώνει» στη Μονή 

Λαζαριστών

Το καλοκαιρινό bazaar βιβλίων του 
ΜΙΕΤ επιστρέφει για τρίτη χρονιά στον 
κήπο της βίλας Καπαντζή στη Θεσσα-
λονίκη (Βασιλίσσης Όλγας 108) την Τε-
τάρτη 7 & την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021. 
Στο παζάρι θα διατεθεί μεγάλο μέρος 
των εκδόσεων του ΜΙΕΤ και του ΕΛΙΑ 
(περισσότεροι από 180 τίτλοι βιβλίων) 
με έκπτωση που θα φθάνει έως 75%.

Το Θέατρο Δάσους υποδέχεται την 
Τετάρτη 7 Ιουλίου την «Ελένη» του 
Ευριπίδη, σε μετάφραση Παντελή 
Μπουκάλα, και σκηνοθεσία Βασίλη 
Παπαβασιλείου. Στην παράσταση θα 
συμμετάσχει μεγάλη θεατρική ομάδα, 
με πρωταγωνιστές την Έμιλυ Κολι-
ανδρή στον ρόλο της Ελένης και τον 
Θέμη Πάνου στο ρόλο του Μενέλαου, 
ενώ θα απαρτίζεται και από χορό όπως 
επιβάλλει το αρχαίο δράμα, καθώς και 
μουσικούς επί σκηνής . Με εντατική 
προετοιμασία από το ΚΘΒΕ, η «Ελένη» 
θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τρεις 
παραστάσεις στις 7, 8 και 9 Ιουλίου στις 
21.15, στο Θέατρο Δάσους. Οι θεατές θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν μια κλασική αρχαία ελληνική τρα-
γωδία, που καταδεικνύει τη ματαιότητα 
του πολέμου, ο οποίος συνοδεύεται 
από καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για 
νικητές όσο και για νικημένους.

Η ταινία «Όσο ακόμα μπορείς να μάθεις για την 
πέτρα», το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ 
του σκηνοθέτη Αργύρη Καράγιωργα, θα συμ-
μετάσχει στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ-
σαλονίκης, όπου θα προβληθεί διαδικτυακά 
από 24 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2021. Το ντοκι-
μαντέρ αποτελεί μια εξερεύνηση της παραδο-
σιακής τέχνης της πέτρας στην άγρια ομορφιά 
των Τζουμέρκων, σε μια αφήγηση που κινείται 
γύρω από τα πρόσωπα μιας σημαντικής δράσης 
για την συνέχιση αυτής της πολύτιμης για την 
διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
τέχνης.  Το θα προβάλλεται διαδικτυακά στο 
online.filmfestival.gr καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διοργάνωσης.

Ο συγγραφέας Γιάννης Μυλόπουλος έρχεται 
την Πέμπτη 8 Ιουλίου, 18:00-20:00, στο τμήμα 
Λογοτεχνίας του ΙΑΝΟΥ της Θεσσαλονίκης, στην 
οδό Αριστοτέλους 7,  για να συνομιλήσει με το 
κοινό του και να υπογράψει το βιβλίο του «Δεν 
είναι το μήλο. Είναι η μιλιά», από τις εκδόσεις 
IANOS. 44 ιστορίες που ξεκίνησαν στο κινητό 
και ολοκληρώθηκαν στο χαρτί. Ο συγγραφέας 
θα συνομιλήσει με τους αναγνώστες του και θα 
υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη. Στο βιβλίο του ο Γιάννης Μυλό-
πουλος, μιλά για όνειρα, σκέψεις, σημειώσεις 
που από ένα κινητό έγιναν πλοκή και αποτυπώ-
θηκαν σε ένα βιβλίο.

Η λαϊκή ερμηνεύτρια, με την ξεχωριστή φωνή, 
Φωτεινή Βελεσιώτου έρχεται στην Πλαζ Αρε-
τσούς, για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της 
θα βρίσκεται κα ο Βασίλης Προδρόμου. Όσοι 
βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να ακού-
σουν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τρα-
γούδια αγαπημένων συνθετών από το χθες και 
το σήμερα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 7 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στην Πλαζ 
Αρετσούς στο  πλαίσιο του Summer in the City - 
SKG Music Festival.

Σε μια εποχή που ζούμε με αποστάσεις, οι Πυξ 
Λαξ έρχονται για να μας θυμίσουν «Τι είναι 
αυτό που μας ενώνει» και να μας ταξιδέψουν 
σε παλιά γνώριμα μονοπάτια. 10 χρόνια μετά 
την πρώτη επανένωσή τους, μετά από πολλές 
συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και τη 
συναυλία στο ΟΑΚΑ οι Πυξ Λαξ ετοιμάζονται 
να μας υπενθυμίσουν γιατί άλλαξαν για πάντα 
την ελληνική μουσική. Επόμενος σταθμός τους 
η Θεσσαλονίκη και η Μονή Λαζαριστών, στις 7 
Ιουλίου, στις 8 το βράδυ. Η εμφάνισή τους θα 
γίνει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαρι-
στών 2021. 

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Αυτή η κατηγοριοποίηση, που εί-
ναι το ίδιο του φασισμού, μας ‘’πήρε’’ 
μπάλα όλους. Βρεθήκαμε σε μια θέση 
να εξηγούμε τα ανεξήγητα, δηλαδή 
ότι δεν είναι όλοι οι ηθοποιοί βιαστές, 
παιδόφιλοι και που εκμεταλλεύονται 
την θέση τους για να δημιουργήσουν 
ψυχολογικά προβλήματα στους υπό-
λοιπους. Αντίθετα, το μεγαλύτερο 
μέρος των ηθοποιών της χώρας είναι 
φωτεινοί άνθρωποι».

 «Μας λείπουν 
οι σπουδαίοι άνθρωποι»
Με τα θέατρα να είναι και πάλι 

ανοιχτά ο Αιμίλιος Χειλάκης επιστρέ-
φει στο θεατρικό σανίδι, στο οποίο 
είχε να ανέβει πάνω από 240 μέρες. 
«Έχω απίστευτο τρακ. Μεγάλο άγχος. 
Σχεδόν δεν ξέρω πως να συμπεριφερ-
θώ», εκμυστηρεύεται λόγω της μεγά-
λης αποχής. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει 
τον Ιάγο, από το έργο «Οθέλλος», του 
William Shakespeare, το οποίο αν και 
γράφτηκε περίπου το 1603 συνεχίζει 
να είναι επίκαιρο, γιατί θέτει ερωτήμα-
τα που ταλανίζουν ακόμη την κοινω-
νία μας.

«Ο λόγος που ασχολούμαστε ακό-
μη με αυτά τα κείμενα των μεγάλων 
τραγικών και των μεγάλων κλασσι-
κών είναι γιατί θέτουν ερωτήματα τα 
οποία δεν έχουν απαντηθεί. Άλλωστε 
η τέχνη αυτό είναι: μια προσπάθεια 
ανάδειξης των μεγάλων ερωτημά-
των». Όσον αφορά εκείνα που ανα-
δύονται μέσα από τον «Οθέλλο» o 
κ.Χειλάκης εξηγεί ότι γενικά τα έργα 
του W. Shakespeare έχουν ως επίκε-
ντρο το κοινωνικό ον. Το συγκεκριμέ-
νο έργο «θέτει το ζήτημα του ξένου, 
του ρατσισμού, της διαφορετικότητας. 
Πώς μπορεί να σπείρει κάποιος το αί-
σθημα της ζήλιας μέσα σε μια αθώα 
ψυχή και να την διαβάλει. Πώς γίνεται 
η λογική να μην μπορεί να αντιστρέψει 
και να γιατρέψει κάτι τόσο δύσκολο να 

Έχω τρακ και άγχος που ανεβαίνω ξανά στη σκηνή 

Όσο σημειωνόταν αυτό το μπαράζ καταγγελιών ο Αιμίλιος Χειλάκης ένιωθε στεναχωρημένος, γιατί 
όπως εξηγεί σε συνέντευξη του στην Karfitsa «χρησιμοποιήθηκε λάθος πληροφορία. Το ότι υπάρχει 

ένας ηθοποιός που βιάζει δεν σημαίνει ότι είναι όλοι βιαστές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ: 

επικοινωνηθεί, όπως είναι η ανασφάλεια 
που έχει κάποιος για τους δικούς του 
ανθρώπους. Θέτει το ερώτημα: μας ανή-
κουν οι άνθρωποι; Υπάρχει κάτι που λέγε-
ται ‘’δικό μου’’;».

Προσθέτει δε ότι «ίσως αν είχαν απα-
ντηθεί όλα αυτά τα ερωτήματα να μην 
είχαμε γυναικοκτονίες , δολοφονίες αν-
θρώπων διαφορετικού χρώματος, φυλής 
ή σεξουαλικότητας. Αρκεί να ακούγαμε  
τις ερωτήσεις. Αν τις ακούγαμε θα συμ-
μετείχαμε και θα θέλαμε να βρούμε μια 
λύση. Έστω θα μπαίναμε στην διαδικασία 
του ψαξίματος αυτού που οδηγεί στην 
απάντηση. Αυτό είναι σπουδή και παιδεία. 
Όμως μας λείπουν οι σπουδαίοι άνθρω-

ποι, γιατί δεν σπουδάζουν οι σκέψεις και 
μας λείπει επίσης η παιδεία, γιατί θέλουμε 
κατευθείαν την εύκολη απάντηση και όχι 
την διαδικασία της που οδηγεί σε αυτήν».

«Έχουμε μάθει στην απομόνωση»
Το γεγονός ότι εν έτη 2021 υπάρ-

χουν ακόμη κοινωνικές προκαταλήψεις, 
νόρμες, ρατσισμός προς το διαφορετικό, 
έλλειψη ισότητας και σεβασμός προς την 
επιλογή του κάθε ανθρώπου, αναρωτιέ-
ται κανείς αν υπάρχει ελπίδα να εξαλει-
φθούν, κάποια στιγμή, όλες αυτές οι αντι-
λήψεις. Επί αυτού ο Αιμίλιος Χειλάκης 
αναφέρει ότι πιστεύει πως «δεν υπάρχει 
καμία ελπίδα», εξηγώντας ότι «αν υπήρ-

χε τέτοια πιθανότητα θα είχε εξαλειφθεί 
από τότε που υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος 
πάνω στη γη. Δεν είναι διδαγμένη η κοι-
νωνική συνοχή. Έχουμε μάθει να είμαστε 
μόνοι μας, κοινωνικά απομονωμένοι, με 
μια ανάγκη διαφορετικότητας για να μας 
ορίζει ως προσωπικότητες. Αντί να έχου-
με ανάγκη για κοινό αγώνα, έχουμε ανά-
γκη την απομόνωση και αυτό θα γεννάει 
πάντα ανθρώπους που θα αδικούνται από 
άλλους».

 *«Οθέλλος», 5 με 9 Ιουλίου, στο 
θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, 21:30

(photo Πάτροκλος Σκαφίδας)
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Θέλω ο κόσμος να ταυτιστεί με τα τραγούδια μου 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΧΡΏΜΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΝΝΑΣ ΖΕΡΒΑ 

Η Ηλιάννα Ζέρβα, είναι μία σπουδαία ερμηνεύτρια, με μοναδικό λαϊκό χρώμα φωνής, που ήρθε για να μείνει στη μουσική σκηνή. Η συνεργασία της 
με τη G Music, και το νέο της τραγούδι, «Βρες καμία άλλη», σηματοδοτούν την αρχή, μίας σπουδαίας καριέρας !

«Βρες καμία άλλη», ολοκαί-
νουργιο τραγούδι… Ναι και είμαι 
πολύ χαρούμενη για αυτό. Από την 
πρώτη στιγμή που το άκουσα, ήθελα 
να μπω στο στούντιο. Ευχαριστώ, τη 
δισκογραφική μου εταιρία, G Music, 
που μου έδωσε την ευκαιρία να το 
ερμηνεύσω, αλλά και τους δημιουρ-
γούς του, τον Γιάννη Μαλλιά στους 
στίχους, και τον Ιορδάνη Παύλου 
στη μουσική. 

Μίλησε μας για τη ζωή μου, 
μέσα σε λίγες προτάσεις.. Ένα 
μίνι βιογραφικό σου; Γεννήθηκα 
στην Αθήνα όπου και μεγάλωσα, σαν 
μέλος, μιας καλλιτεχνικής οικογέ-
νειας .Πιστεύω, ότι έχω κληρονο-
μήσει το μικρόβιο της μουσικής ,από 
την μητέρα μου. Παρόλα αυτά, άρ-
γησα να αντιληφθώ την κλίση μου, 
στο τραγούδι και για αυτό ακολού-
θησα, ένα διαφορετικό αντικείμενο 
σπουδών, το οποίο με την σειρά του 

,με έφτασε στην Γερμανία. Εκεί μέσα 
στις μουσικές συγκεντρώσεις των 
ομογενών, ανακάλυψα, ότι ο προ-
ορισμός μου, ήταν το τραγούδι, και 
έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω, και επί 
σκηνής. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά 
και τα μειονεκτήματά σου; Σαν 
μειονεκτήματα, θα έλεγα ότι είμαι 
πολύ πεισματάρα ,θυμώνω εύκολα, 
με το άδικο και το “θράσος” των αν-
θρώπων. Τα πλεονεκτήματα μου εί-
ναι, ότι είμαι δίκαιη ,ότι κατανοώ και 
συμπονώ τους ανθρώπους και πάνω 
από όλα είμαι ειλικρινής. 

Πώς πήρες την απόφαση να 
πεις το «ναι» στη G Music; Η «G 
Music» είναι μια εταιρεία με αξιοπι-
στία, οι άνθρωποι της με έκαναν να 
αισθανθώ αμέσως εμπιστοσύνη και 
για αυτό είπα το ναι, σε αυτή την συ-
νεργασία. Ποιοι είναι οι μουσικοί 
σου στόχοι; Οι μουσικοί στόχοι μου 

είναι, να καταφέρω να ξεχωρίσω 
για την δουλειά και την ερμηνεία 
μου και να μπορέσω να αφήσω, το 
δικό μου αποτύπωμα, στο ελληνικό 
τραγούδι. Ποια είναι η πιο δύ-
σκολη και η πιο όμορφη στιγμή, 
που έχεις βιώσει στη δουλειά 
σου; Από τις πιο όμορφες στιγμές 
,που έχω βιώσει, ήταν η εκδήλωση 
θαυμασμού από τον κόσμο και η 
επαγγελματική επιβεβαίωση, από 
σπουδαίους καλλιτέχνες. Αντίθετα, η 
πιο δύσκολη στιγμή για έμενα, ήταν 
όταν έχασα την γιαγιά μου και έπρε-
πε να βγω να τραγουδήσω. Εκείνη 
την στιγμή, έπρεπε να μετουσιώσω 
τον πόνο μου, σε ερμηνεία και αυτό 
ακριβώς έκανα.  Ποιος είναι ο με-
γαλύτερος φόβος σου; Φοβάμαι 
την ζήλια των ανθρώπων, διότι βγά-
ζει στην επιφάνεια, τον πιο σκοτεινό 
τους εαυτό. 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο 

όνειρό σου; Το μεγαλύτερο όνειρο 
μου είναι, να ταυτιστεί ο κόσμος με 
τα τραγούδια μου και να αγγίξουν 
την ψυχή τους.

Για έναν έρωτα, θα παρατού-
σε την καριέρα σου; Ο άνθρωπος, 
που θα μου ζητούσε να εγκαταλεί-
ψω αυτό που αγαπάω, δεν θα ήταν 
έρωτας... Άρα δεν θα άξιζε, να δημι-
ουργήσω μαζί του, οικογένεια.ιους 
καλλιτέχνες θαυμάζεις; Θαυμά-
ζω πολύ, τον Πασχάλη τερζή, την 
Χάρις Αλεξίου και την  Πέγκυ Ζήνα .

Ποιες είναι οι συμβουλές 
της μητέρας σου, που υπήρξε, 
μία μεγάλη κυρία του πεντα-
γράμμου, και εγκατέλειψε την 
καριέρα της, για την οικογένεια; 
Η καλύτερη συμβουλή, που μου έχει 
δώσει η μητέρα μου, είναι να παρα-
μείνω ο εαυτός μου, να μην υποκρί-
νομαι και να είμαι αυθεντική, διότι 
μόνο έτσι, έχει αξία η επιτυχία.
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Pinning 
The Media

Το Στέκι στον Αφρό θαλασσομεζέδες

FLASHBACK

▶ Hθική συμπαράσταση σε όλα αυτά τα κορίτσια που για 
ένα δίλεπτο δημοσιότητας τράβηξαν τα πάνδεινα μέχρι να το 
ζήσουν.  Μιλώ για την παρουσία των εγχώριων –θεωρούμε-
νων- σταρλετών που θέλησαν να κάνουν ένα πέρασμα από 
την τελευταία εκπομπή του Νίκου Μουτσινά.  Πόσες ώρες 
μπορεί να ετοιμαζόντουσαν ώστε να παρουσιαστούν πολύ 
λαμπερές και πόση ώρα σπαταλήσανε να φτάσουν στο στού-
ντιο αλλά και πόση ώρα αναμονής μέχρι να βγουν στον αέρα 
για ένα δίλεπτο.  Αλλά θα  μου πείτε τώρα τι είναι όλα αυτά 
μπροστά σε ένα δίλεπτο προβολής σε μία εκπομπή υψηλής 
θεαματικότητας;

▶ Συνεχίζουμε προσφέροντας 
ηθική συμπαράσταση και σε 
ένα ακόμη κορίτσι που προ-
σπαθεί εναγωνίως να κρατηθεί 
στην δημοσιότητα και επέλεξε 
τον πλέον προκλητικό τρόπο.  
Ο λόγος για Έλενα Κρεμλί-
δου που φεύγοντας από το Survivor δεν θέλει επ’ουδενί να 
ξεχαστεί και επιδιώκει να συζητιέται.  Η εμφάνιση της στα 
MAD vma ήταν μία εμφάνιση προκλητική πάνω από το όριο 
της κοινωνικής ανοχής που θεωρώ ότι μόνο στόχο είχε αυτά 
που προαναφέραμε και σίγουρα είναι ο λάθος τρόπος για να 
κρατηθεί στον χώρο.

▶ Πως ήταν και πώς κατάντη-
σε!  Κάπως έτσι πρέπει να το 
σκέφτεται και ο Ατζούν παρα-
κολουθώντας και τα επεισόδια 
και τα νούμερα του Survivor 
που έχει παρακουράσει και 
εκ του αποτελέσματος είναι 
ολοφάνερο πως έπρεπε ο κύκλος να είχε φτάσει στο τέλος 
αρκετά πριν και με τα νούμερα που προκαλούσαν δέος σε 
όλους.  Νομίζω ότι το ‘τράβηξαν από τα μαλλιά’ και επειδή 
άλλαξαν γενικότερα τα δεδομένα δεν τους βγήκε η συγκε-
κριμένη επιλογή.

▶ Η αποκάλυψη ότι δράστης του στυγερού εγκλήματος στα 
Γλυκά Νερά ήταν ο ίδιος ο σύζυγος του θύματος δεν ήταν 
σοκ για μένα.  Το περίμενα.  Το σοκ ήταν ο τρόπος που καλύ-
φθηκε τηλεοπτικά επί εβδομάδες το θέμα.  Η αντικειμενικό-
τητα πήγε περίπατο και τα σχετικά ρεπορτάζ ήταν επιπέδου 
Τατιάνας και έγιναν σε …Θολά Νερά. Το γεγονός ότι όλη η 
ελληνική TV ασχολήθηκε με αρρωστημένη περιέργεια με το 
θέμα είναι ενδεικτικό και της στρεβλής εικόνας που έχουν 
για την κοινωνία μας οι τηλε - δημοσιογραφάρες μας.

▶ Όταν το κοντρόλ αποφασίζει να σου κάνει φάρσα και σε 
βάζει να μιλάς –δήθεν- με τον Ατζούν, εκθέτοντάς σε στο 
κοινό σου, σημαίνει ότι δεν πείθεις ούτε καν τους πιο στενούς 
σου συνεργάτες να σε πάρουν στα σοβαρά.  Κρίμα!

Το Στέκι στον Αφρό είναι ένα εκπληκτικό μαγαζί στην Πυλαία, και συγκεκριμένα επί της οδού Ν. Πλαστήρα. Ειδι-
κεύεται στους θαλασσομεζέδες κι από το 2013 σερβίρει καθημερινά  φρέσκα ψάρια και προσφέρει μια ιδανική 
ατμόσφαιρα στους πελάτες του για να απολαύσουν το ούζο.το τσίπουρο η το κρασί τους. Τα πιάτα που προσφέρει 
το Στέκι στον Αφρό είναι δύσκολο να τα βρει κανείς σε οποιοδήποτε μαγαζί και ξεχωρίζουν για την εμφάνιση, την 
ποσότητα αλλά και τη γεύση τους.Και είναι πιάτα θα σας ενθουσιάσουν και θα σας μείνουν αξέχαστα μέχρι την 
επόμενη φορά που θα το επισκεφθείτε ξανά. Διεύθ. Νικ. Πλαστήρα 66,Πυλαία. Τηλ. 2310 323379

Πίσω στον χρόνο και κάπου 
εκεί ην εποχή του σφοδρού 

και πολυσυζητημένου 
έρωτα της πολύ καλής μου 

φίλης Μιμής Ντενίση και 
Απόστολου Γκλέτσου.Και 
μετά από μία μεγαλειώδη 

πρεμιέρα ακολούθησε 
ένα εκπληκτικό πάρτυ στο 

μπαλκόνι του ΜΠΟΥΝΤΟΥΜ 
που εκείνον τον καιρό έγρα-
φε την δική του ιστορία στην 

διασκέδαση της πόλης και 
για τους νεότερους βρισκό-
ταν στους χώρους του ση-
μερινού Apollonia Politeia.
Στην παρέα και η κολλητή 
τους φίλη,η μοναδική και 
αξέχαστη Ζωή Λάσκαρη.
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Ποιες τροφές ανεβάζουν τη λίμπιντο 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α 
Μ Α Υ Ρ Ο Υ Δ Η *

Η λέξη αφροδισιακό προέρχεται από την 
Αφροδίτη που είναι η θεά του έρωτα, της 
ομορφιάς και της γονιμότητας στην ελλη-
νική μυθολογία. Αυτός ο όρος που εφαρμό-
ζεται και στη διατροφή, αναφέρεται σε όλα 
τα τρόφιμα που διεγείρουν τη σεξουαλική 
επιθυμία. Πράγματι, υπάρχουν τρόφιμα που 
τα συστατικά τους έχουν αγγειοδιασταλτικές 
λειτουργίες ή παρεμβαίνουν σε ορμονικές 
διαδικασίες που μπορούν να βοηθήσουν 
στην ενίσχυση τη λίμπιντο.

Τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε μέσω 
των γεύσεων φτάνουν στον εγκέφαλό μας 
και ανάλογα με το πως νιώθουμε εκείνη τη 
στιγμή, τους δίνουμε την έννοια του συναρ-
παστικού και μη. Ωστόσο, πολλές φορές το 
να γνωρίζουμε ότι ένα τρόφιμο έχει τη φήμη 
ότι είναι αφροδισιακό, μας κάνει να πιστεύ-
ουμε ότι όντως λειτουργεί έτσι. 

Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι 
ουσίες που επηρεάζουν την απελευθέρω-
ση νευροδιαβιβαστών όπως η ντοπαμίνη η 
ωξυτοκίνη, οι ενδορφίνες και η σεροτονίνη

Αν και τα επιστημονικά άρθρα που υπο-
στηρίζουν ορισμένα τρόφιμα ως αυθεντικά 
αφροδισιακά είναι πολύ λίγα, είναι αλήθεια 
ότι γίνονται όλο και περισσότερες μελέτες 
πάνω σε αυτό το θέμα. 

Μερικά από τα τρόφιμα που λόγω των 
συστατικών τους θεωρείται ότι αυξάνουν τη 
λίμπιντο είναι τα παρακάτω:

ΣΤΡΕΙΔΙΑ
Είναι τα πλουσιότερα τρόφιμα σε Ψευ-

δάργυρο που υπάρχουν στη φύση.  Ο Ψευ-
δάργυρος είναι ένα μέταλλο που βοηθάει 
στην ενεργοποίηση της τεστοστερόνης, στην 
καλύτερη παραγωγή σπέρματος και στην 
αύξηση της λίμπιντο

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ
Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του 

σε φυλλικό οξύ και ψευδάργυρο, ο κολο-
κυθόσπορος ευνοεί την ποσότητα, την ποι-
ότητα και την κινητικότητα του σπέρματος. 
Μπορείτε να προσθέσετε κολοκυθόσπορο 

στη σαλάτα ή τα δημητριακά σας και θα 
λειτουργήσει ως ένας πολύτιμος ενισχυ-
τής λίμπιντο.

ΡΟΔΙ
Μια κλινική δοκιμή που έγινε στο 

Πανεπιστήμιο Queen Margaret στο Εδιμ-
βούργο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
κατανάλωση ενός ποτηριού χυμού ρο-

διού αυξάνει καθημερινά το επίπεδο τεστο-
στερόνης σε άνδρες και γυναίκες και κατά 
συνέπεια αυξάνει και τη σεξουαλική επιθυ-
μία.

ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Η σοκολάτα περιέχει φαινυλαιθαλαμίνη( 

γνωστή και ως το μόριο της αγάπης) που εί-
ναι χημικά παρόμοια με την αμφεταμίνη και 
απελευθερώνεται από τον εγκέφαλο όταν 
ερωτευόμαστε. Παράλληλα, η σοκολάτα 
περιέχει και τρυπτοφάνη που είναι πρόδρο-
μο μόριο της σεροτονίνης, ενός νευροδιαβι-
βαστή εγκεφάλου που προωθεί το αίσθημα 
αισιοδοξίας και ευεξίας. Έτσι, είναι λογικό η 
παραγωγή των δύο αυτών ενώσεων να ευ-
νοεί τη σεξουαλική επιθυμία.

ΑΒΟΚΑΝΤΟ
Το αβοκάντο έχει αφροδισιακή ικανότητα 

λόγω του ότι είναι μία σημαντική πηγή βιτα-
μίνης Ε, η οποία ευνοεί την παραγωγή τεστο-
στερόνης, οιστρογόνων και προγεστερόνης.

ΚΑΡΠΟΥΖΙ
Σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποι-

ήθηκαν στο Πανεπιστήμιο στο Τέξας, η κι-
τρουλίνη που περιέχεται στο καρπούζι αυξά-
νει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, 
μίας ουσίας που χαλαρώνει τα αιμοφόρα 
αγγεία και βελτιώνει την κυκλοφορία αυ-
ξάνοντας τη διέγερση. Το καρπούζι μάλιστα 
περιέχει και σημαντική ποσότητα λυκοπενί-
ου που συντελεί στην καλή λειτουργία του 
προστάτη  

MAKA
Ερευνητές στο Περού διεξήγαγαν μια 

τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμε-
νη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε άνδρες 
ηλικίας 21 με 56 ετών που κατανάλωναν 
για 8 εβδομάδες εικονικό φάρμακο placebo 
ή μάκα. Στα αποτελέσματα φάνηκε πως σε 
σύγκριση με το placebo, η μάκα βελτίωσε τη 
σεξουαλική επιθυμία των ανδρών.

Η κατανάλωση υγιεινών τροφίμων 
όμως, οδηγεί στην καλύτερη λειτουργία σε 
όλα τα επίπεδα στη ζωή. Μία ισορροπημένη 
διατροφή με τροφές πλούσιες σε θρεπτικά 
συστατικά προάγει την υγεία του εγκεφάλου 
και βοηθάει την καλύτερη διαχείριση πιθα-
νών προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως κα-
τάθλιψη ή άγχος που μπορεί να επηρεάσουν 
σημαντικά τη σεξουαλική ζωή.  

 Εκτός από τα τρόφιμα που αναφέρθηκαν 
ότι ενισχύουν τη λίμπιντο, σημαντικό ρόλο 
έχουν κι άλλοι παράγοντες όπως η αυτο-
εικόνα, η ηλικία, οι κοινωνικοί παράγοντες 
όπως οι σχέσεις στην εργασία και στο σπίτι, 
οι ψυχολογικοί παράγοντες και οι συνθήκες 
του τρόπου ζωής όπως η άσκηση και η δι-
ατροφή. Έτσι, για να ενισχύσετε τη σεξουα-
λική σας επιθυμία, είναι καλό εκτός από τα 
τρόφιμα που ενισχύουν τη διάθεση αυτή, να 
φροντίσετε να προστατέψετε τόσο τη σωμα-
τική όσο και την ψυχική σας υγεία.

*Η Κατερίνα Μαυρουδή είναι Φαρμα-
κοποιός, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Info: +306996998699
caterina@mavroudis.gr
dietpro_by_caterina

OPINION

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΥΓΙΕΙΝΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΟΜΩΣ, ΟΔΗΓΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΑ 

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΗ 
ΖΩΗ.
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Μικρός παίζατε με lego; Θεωρώ τον εαυτό μου 
τυχερό διότι έπαιζα με ότι έβρισκα ή ότι μου έδιναν. 
Σε σπίτια, σε αλάνες, στο σχολείο. Έπαιζα με ηλε-
κτρονικά κυκλώματα, χαλούσα τα αυτοκινητάκια για 
να φτιάξω ραδιοφωνικούς αναμεταδότες και μετά 
έκανα τον ραδιοφωνικό παραγωγό. 

First Lego League: το νιώθετε ως… Mμία τερά-
στια παγκόσμια κοινότητα ρομποτικής που προετοι-
μάζει τους νέους για το μέλλον. 

Εξακολουθούν και σας εντυπωσιάζουν κατα-
σκευές με μικρά τουβλάκια; MΕίναι εκπληκτικής 
λεπτομέρειας οι δημιουργίες των παιδιών, φτιαγμέ-
νες με μικρά τουβλάκια αλλά μεγάλη φαντασία. Η 
απλότητα τους συναντά τη λειτουργικότητα και την 
αποτελεσματικότητα.

Ποια στιγμή των διαγωνισμών ξεχωρίζετε; Τις 
στιγμές που κάτι δεν πάει καλά σε μία ομάδα και 
ξαφνικά τα μέλη της αντί να ψάχνουν να βρουν ποιος 
έκανε το λάθος, εστιάζουν στην εύρεση της λύσης. 
Αλλες φορές χαλάει κάποιο εξάρτημα και ξαφνικά η 
ομάδα που έχει το πρόβλημα δέχεται ανταλλακτικά 
από τις υπόλοιπες χωρίς καν να τα ζητήσει. Είναι και 
εκείνες οι στιγμές που κερδίζει ο καλύτερα προετοι-
μασμένος και όλοι τον χειροκροτούν, χωρίς γκρίνιες 
και αναζήτηση αδικιών. Τα παιδιά ξέρουν πάντα την 
αλήθεια. 

Υπολογίζετε πόσοι μαθητές ασχολήθηκαν με 
την ρομποτική; Αν αναλογιστούμε ότι το 2012 η 
αναζήτηση του όρου εκπαιδευτική ρομποτική στην 
Ελλάδα είχε μόλις 5 αποτελέσματα σε γνωστή πλατ-
φόρμα του διαδικτύου και σήμερα ξεπερνά κάποια 
εκατομμύρια θα έλεγε κανείς ότι σίγουρα άμεση 
ενασχόληση με τη ρομποτική τα τελευταία 9 χρόνια 
έχουν περισσότεροι από  1.000.000 μαθητές.

Ως εκπαιδευτικός τι οραματίζεστε για τα παι-
διά… Τη δυνατότητα να παίζουν, να καλλιεργούν τα 
ταλέντα και τη φαντασία τους, να είναι ανέμελα και 
να αξιοποιούν το λάθος ως εργαλείο μάθησης ακρι-
βώς όπως κάνουν οι επιστήμονες και ερευνητές. 

Ποιο μνημείο της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε 
να γίνει με lego; Είμαστε τυχεροί καθώς η Θεσσα-
λονίκη μοιάζει με ανοικτό μουσείο, Πλατεία Ναβαρί-
νου, Ροτόντα, Αψίδα του Γαλέριου, Πύργος του Τρυ-

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 Κώστας Βασιλείου είναι εκπαιδευτικός από τη Θεσσαλονίκη. Είναι, επίσης, ο άνθρωπος που μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έβαλε τη ρομποτική στη ζωή των παι-
διών. Ιδρυτής και πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού σωματείου Eduact, οραματίζεται ήδη την εκπαίδευση του μέλλοντος και ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στην εποχή 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. ‘Οσοι συνοδέψατε τα παιδιά σας σε διαγωνισμό First Lego League σίγουρα τον είδατε να ...χαζεύει με θαυμασμό τις δημιουργίες.

Κώστας Βασιλείου 
Όσοι δουλεύουμε με παιδιά δε μεγαλώνουμε ποτέ 

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 

γωνίου. Εμείς ήδη για τις ανάγκες του Παγκοσμίου 
Διαγωνισμού Ρομποτικής φτιάξαμε τον Λευκό Πύργο 
από LEGO με μία νότα του R2D2  του Star Wars.

Τί σας χαλαρώνει από μια δύσκολη μέρα; Να 
παίρνω τα παιδιά μου από το σχολείο, να λέμε τα νέα 
της ημέρας, να μαγειρεύουμε συνδυάζοντας χημικές 
αντιδράσεις υλικών, να ζωγραφίζουμε με σπρέι και 
ανακυκλώσιμα υλικά και να ετοιμάζουμε φανταστικά 
δωμάτια απόδρασης με γρίφους.  

Μπορεί ένας ενήλικας να γίνει ξανά παιδί; ‘Οταν 

είπα στον δάσκαλο μου στο δημοτικό τον κ.Τσολακί-
δη ότι θα γίνω δάσκαλος όταν μεγαλώσω, με κοίτα-
ξε στα μάτια, χαμογέλασε και μου είπε: Δεν γίνονται 
και τα δύο. Μετά από χρόνια κατάλαβα πόσο τυχεροί 
είμαστε όσοι δουλεύουμε με παιδιά καθώς δεν μεγα-
λώνουμε ποτέ. 

Μότο που χρησιμοποιείτε συχνά… Γίνε αυτός 
που θα ήθελες να έχεις δίπλα σου… όταν ήσουν μι-
κρός & Dream BIG but act BIGGER.
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Ο ΜΑΚΗΣ 
ΓΙΑΝΝΙΚΟΓΛΟΥ 

ΜΙΛΗΣΕ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 

«KARFITSA» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ 
ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΠΟΥ 
ΦΟΡΕΣΕ

Ο Μάκης Γιαννίκογλου απέδειξε περίτρανα πως στον αθλητισμό αρκεί μόνο μια απλή κίνηση για να 
στείλεις ένα μήνυμα ηχηρό, που μπορεί μέσα από την πιο απλή μορφή του, με ένα μπλουζάκι εν προκει-
μένω να αγγίξει πολύ κόσμο και να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα όλων όσοι νιώθουν το ίδιο ακριβώς 
συναίσθημα.

«Β. Γιακουμάκη, Ε. Τοπαλούδη, 
Δήμητρα, Κάρολαϊν, καλό ταξίδι και 
συγγνώμη» έγραφε το μπλουζάκι που 
φορούσε μέσα από την φανέλα του 
και ήταν το δικό του αντίο, ο δικός του 
τρόπος για να αποχαιρετήσει αυτούς 
που με τόσο βάναυσο τρόπο κόπη-
κε απότομα το νήμα της ζωής τους. 
Η «Karfitsa» βρήκε και συνομίλησε 
με τον 28χρονο τερματοφύλακα που 
αγωνίζεται στην Λιθουανική, Σούντο-
βα, με τον ίδιο να εξηγεί τους λόγους 
που τον οδήγησαν στο να το φτιάξει και 
να το φορέσει. «Θεωρώ πως έτσι πρέ-
πει να σκέφτεται κάθε υγιής άνθρωπος, 

ως μέλος της κοινωνίας που γεννά 
τέτοια επαναλαμβανόμενα αρρωστη-
μένα φαινόμενα. Για μένα ήταν μία αυ-
τονόητη κίνηση. Κάτι που έκανα, εντε-
λώς αυθόρμητα βλέποντας και εγώ αν 
και βρίσκομαι χιλιάδες χιλιόμετρα μα-
κριά από την Ελλάδα, όλα όσα έγιναν 
μέσα από το φονικό της Καρολάϊν που 
συγκλόνισε την χώρα μας», είπε και 
συνέχισε λέγοντας: «Δεν πίστευα πως 
θα πάρει τέτοια έκταση, ούτε φυσικά 
τα κίνητρά μου ήταν αυτά. Την φωτο-
γραφία την τράβηξε ένας φωτογράφος 
που έχει η ομάδα μας μετά το τέλος του 
αγώνα με την Νταϊνάβα. Την πόσταρα 

και εκ τότε, είδα το θέμα να παίζει σε 
όλα τα σάιτ. Για μένα ήταν απλώς μια 
κίνηση, κάτι που ένιωθα και ήθελα 
να κάνω, προκειμένου με τον τρόπο 
αυτό να αποτίσω φόρος τιμής σε αυτά 
τα θύματα. Ευχή δική μου είναι τα θύ-
ματα αυτά να είναι και τα τελευταία και 
κανείς άλλος άνθρωπος να μη βιώσει 
τον αποτροπιασμό και το τέλος αυτό». 
Ο Καβαλιώτης τερματοφύλακας, εκτός 
των άλλων μίλησε και για τη νέα δύ-
σκολη πραγματικότητα που βιώνει 
στην καριέρα του, αγωνιζόμενος στη 
Λιθουανία και τη Σούντουβα. «Για μένα 
έγιναν όλα ξαφνικά. Ήμουν στον ΠΑΣ 

«Έκανα το φυσιολογικό σε μια κοινωνία 
που δυστυχώς κυριαρχεί το αρρωστημένο»!

Συνέντευξη 
στον Θωμά Μίχο
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Γιάννινα, δεν είχα χρόνο συμμετοχής, 
ήρθε αυτή η πρόταση και χωρίς να το 
πολυσκεφτώ βρέθηκα σε μία εντελώς 
διαφορετική χώρα και σε ένα άγνω-
στο για μένα πρωτάθλημα. Η ομάδα 
μου, βρίσκεται στην 2η θέση, απέχει 
τέσσερις βαθμούς από την Ζαλγκίρις 
ωστόσο οι συνθήκες εδώ είναι πολύ 
καλές, αν εξαιρέσεις τον καιρό που με 
δυσκόλεψε το πρώτο διάστημα, λόγω 
του παγετού που επικρατούσε. Εγώ ζώ 
στο Κάουνας, το οποίο απέχει περίπου 
μισή ώρα από το Μαριγιαμπόλε που 
εδρεύει η ομάδα. Η Λιθουανία είναι 
μία χώρα που όλα κυλάνε σε ήρεμους, 
φυσιολογικούς ρυθμούς. Το Κάου-
νας έχει κάποιους Έλληνας, μάλιστα 
υπάρχουν και ορισμένα μαγαζιά με ελ-
ληνικό φαγητό, κάτι που κάνει ακόμα 
πιο εύκολη την ζωή μου εδώ, προκει-
μένου να μη νοσταλγώ την πατρίδα». 
Πρόσθεσε επίσης σε ό,τι αφορά το το-

φεύγουν για το εξωτερικό χαίρονται 
περισσότερο αυτό που κάνουν και 
προοδεύουν στην καριέρα τους. Ήδη 
εδώ και λίγες ημέρες στην ομάδα που 
ανήκω ήρθε και ο Γκαργκαλατζίδης, 
ένας ακόμα Έλληνας νεαρός ποδο-
σφαιριστής». Καταλήγοντας, αναφορι-
κά με τους μελλοντικούς του στόχους, 
σημείωσε: «Από την πλευρά μου αυτό 
που θέλω είναι να βοηθήσω την ομά-
δα μου να πετύχει τους στόχους της και 
κάθε μέρα που περνά να βελτιώνομαι 
ολοένα και περισσότερο, με στόχο και 
σκοπό να παραμείνω σε υψηλό επίπε-
δο και να κάνω γιατί όχι μία μεταγρα-
φή σε άλλη ομάδα του εξωτερικού. Η 
ομάδα μου παρέχει όλα όσα θέλω και 
το κυριότερο ηρεμία και συνθήκες που 
σου επιτρέπουν να δουλέψεις απερί-
σπαστος απ’ όλα».  

πικό πρωτάθλημα: «Το πρωτάθλημα 
έχει δρόμο ακόμα, ολοκληρώνεται τον 
Νοέμβριο και εδώ επίσης για μένα εί-
ναι η μεγάλη διαφορά συγκριτικά με τα 
όσα είχαμε μάθει στην Ελλάδα, αφού 
δεν υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές 
ανάμεσα στα παιχνίδια. Συγχρόνως 
έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια με 
την Βαλμιέρα από τη Λετονία για το 
Conference League, όπου συμμετέ-
χουμε. Στόχος μας είναι να περάσουμε 
στον επόμενο γύρο και να έχουμε μια 
καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά και 
να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα». 
Όσο για τις διαφορές που συνάντησε 
στο λιθουανικό ποδόσφαιρο, πολλές. 
«Είναι διαφορετική η φιλοσοφία και 
ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν το 
ποδόσφαιρο. Το απολαμβάνουν πε-
ρισσότερο και δεν υπάρχει τοξικότητα. 
Για αυτό άλλωστε ολοένα και περισ-
σότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές που 

H σιγουριά του Λουτσέσκου
και η ενίσχυση του ΠΑΟΚ

Πάμε πίσω στην ημέρα που ο Ρασβάν Λου-
τσέσκου παρουσιάστηκε επισήμως από την ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος με τα όσα είπε δεν έκανε κα-
νέναν σοφότερο. Πρώτον, απέφυγε να απαντήσει 
ευθέως στην ερώτηση που αφορούσε τους λόγους 
που έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν εκλείπουν 
πλέον αυτοί οι λόγοι και «πέταξε» την μπάλα στην 
κερκίδα όταν ρωτήθηκε «τι θα γίνει αν πάλι προ-
κύψουν οι ίδιες διαφωνίες», δηλώνοντας ότι «έχω 
ρήτρα 7 εκατ. ευρώ».

Καμία έκπληξη γιατί αυτή είναι συνήθως η κα-
τάληξη των συνεντεύξεων Τύπου. Επικρατεί η δι-
πλωματία, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν 
συμφέρει να ξύνονται παλιές πληγές.

 Ο Ρουμάνος είπε το αυτονόητο για τον στόχο 
που θα έχει ο ΠΑΟΚ με τη δική του παρουσία στον 
πάγκο και ομολόγησε ότι δεν θα επενδύσει σε παί-
κτες από το τμήμα υποδομής. Οσο για την ενίσχυση, 
μίλησε μόνο για δύο-τρεις μεταγραφές, αριθμός ο 
οποίος θεωρητικά είναι μικρός για έναν ΠΑΟΚ που 
θέλει να είναι ανταγωνιστικός τη νέα αγωνιστική 
περίοδο. Παρότι κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τε-
λικό και σήκωσε το Κύπελλο, κανείς δεν μπορεί 
να υποστηρίξει ότι η τελική βαθμολογική διαφο-
ρά από τον Ολυμπιακό ήταν πλασματική. Αρα με 
δεδομένο ότι η ομάδα του Πειραιά έβαλε πλώρη 
για την ενίσχυση της ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει ένα 
σοβαρό μεταγραφικό πλάνο. Αλλωστε πάντα είναι 
πιθανό και η ΑΕΚ να ενισχυθεί σοβαρά. Αρα ο ΠΑΟΚ 
θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό για την κατάκτηση του 
Πρωταθλήματος, στον οποίο δεν είναι σίγουρο ότι 
μπορεί να αντέξει με την προσθήκη μόνο 3-4 πο-
δοσφαιριστών.

 Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Λουτσέσκου δι-
ακατέχεται από περίσσια αισιοδοξία και θα επενδύ-
σει πάλι στην καλή μεσοαμυντική λειτουργία της 
ομάδας. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλει ο ΠΑΟΚ 
να αποκτήσει έναν ανασταλτικό χαφ από το πάνω 
ράφι. Ποντάρει λοιπόν στη μεσοαμυντική λειτουρ-
γία. Αυτή η οποία τον οδήγησε στο να κατακτήσει 
αήττητος το νταμπλ. Αν ο σχεδιασμός που κάνει 
μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και πάλι στην κορυ-
φή θα το δείξει ο χρόνος. Το σίγουρο είναι ότι για 
τον Ρουμάνο η επιτυχία είναι μονόδρομος.

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΒΆΣΙΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ
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Ιατρικά ανεξήγητα συμπτώματα: 
Που οφείλεται η μόνιμα λανθασμένη διάγνωση;

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 *

Το φαινόμενο των Ιατρικών Ανεξήγη-
των Συμπτωμάτων αφορά την πιθανή δι-
άγνωση σε ασθενείς για τους οποίους δεν 
έχει βρεθεί αιτία των συμπτωμάτων τους 
και της ταλαιπωρίας τους. Πολλοί μάλιστα 
είναι εκείνοι που βιώνουν χρόνιο πόνο και 
δήλωσαν ότι «απλά πρέπει να ζήσουν μαζί 
του». Αυτό ωστόσο είναι λανθασμένο. Στην 
πραγματικότητα, το σώμα είναι παραγωγικό 
στη δημιουργία συμπτωμάτων. Είναι μέρος 
ενός βασικού μηχανισμού επιβίωσης για την 
αντιμετώπιση εσωτερικών ή εξωτερικών 
απειλών.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα, ρυθμί-
ζει διάφορες φυσιολογικές καταστάσεις. Οι 
ενέργειές του είναι υπεύθυνες για πολλά 
είδη συμπτωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι όλα 
τα συμπτώματα εξηγούνται. Οφείλονται είτε 
σε δομική ανωμαλία, συγγενές / γενετικό 
πρόβλημα ή αλλαγές στη φυσιολογία του 
σώματος. 

Οι συνέπειες
Είναι μια ασυνήθιστη πηγή συμπτωμά-

των σχετική με εκείνα που δημιουργούνται 
από τη φυσιολογία του σώματός σας όταν 
βρίσκεται σε παρατεταμένη κατάσταση αυ-
ξημένης απειλής. Οι βιοχημικές αλλαγές 
που σηματοδοτούν αυτήν την κατάσταση 
προκαλούν συμπτώματα και ασθένειες που 
κυμαίνονται από αυτοάνοσα νοσήματα ή κα-
τάθλιψη, αϋπνία, το άγχος, καρδιαγγειακά 
νοσήματα, κτλ. 

Πως να διαχειριστείτε τα ιατρικά 
ανεξήγητα συμπτώματα;
Αντιμετωπίζετε απειλή όταν τα στρες σας 

κατακλύζει την ικανότητά σας να επεξεργα-
στείτε τα συμπτώματά σας. Η προκύπτουσα 

νευροχημική αντίδραση δημιουργεί πολ-
λά διαφορετικά δυσάρεστα συμπτώματα. 

Όταν αισθάνεστε πραγματικό ή αντι-
ληπτό κίνδυνο, το σώμα σας ανταποκρί-
νεται αμέσως με την αντίδραση της (fight 
or flight response) πάλης ή αποφυγής. 
Η αδρεναλίνη, η κορτιζόλη και άλλες 
ορμόνες του στρες προορίζονται να αυ-
ξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης. Αυτή 
η ανταπόκριση περιλαμβάνει επίσης το 
ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο διεγεί-
ρει τη φλεγμονώδη διαδικασία σας για να 
ξεκινήσει. Έχει αποδειχθεί ότι οι ψυχικές 
απειλές διεγείρουν την ίδια αντίδραση με 
την εισβολή βακτηρίων και ιών. Η χρόνια 
λοιπόν παραγωγή φλεγμονωδών κυττά-
ρων πιθανό να καταστρέψει τους ιστούς 
σας.

Η κατάσταση του νευρικού συστήματος 
επηρεάζεται άμεσα τον ύπνο, την άσκη-
ση και τη διατροφή. Μια εμπειρία παιδικού 
τραύματος προγραμματίζει τον εγκέφαλό 
σας να παρακολουθεί συνεχώς τον κίνδυνο. 
Ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπορεί 
να σας βοηθήσει να εκπαιδεύσετε το νευρι-
κό σας σύστημα ώστε να είναι λιγότερο αντι-
δραστικό.

Η χειρότερη πτυχή της μη διάγνωσης 
των συμπτωμάτων που βιώνετε ή των λαν-
θασμένων διαγνώσεων, είναι ότι δημιουργεί 
απελπισία και αφαιρεί την ελπίδα. Η έρευνα 
έχει δείξει ότι η ελπίδα, η αισιοδοξία και η αί-
σθηση του σκοπού επιτρέπουν στα κύτταρα 
μας να αναγεννηθούν και το σώμα να αναρ-
ρώσει. Έτσι, η ίδια η κατάσταση των ιατρικών 
ανεξήγητων συμπτωμάτων συνθέτει την 
απειλή. Μην το αποδεχτείτε σε οποιοδήποτε 
επίπεδο.

Πολλοί γιατροί θεωρούν ότι εφόσον δεν 
είναι θεραπεύσιμα τα συμπτώματα και ότι τί-
ποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει, καταφεύγουν 
σε εξηγήσεις που είναι πολύ οικείες: «Είναι 
στο μυαλό σου», «Δεν έχεις πολύ ανοχή 
στον πόνο» κ.α.

Οι ετικέτες συνεχίζουν να συσσωρεύ-
ονται και, εκτός από το να είναι συνήθως 
λανθασμένες, καμία από αυτές δεν βοηθά 
στη θεραπεία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένας 
γιατρός να είναι καταρτισμένος  πάνω στη 
σχέση μεταξύ ψυχικής / σωματικής υγείας 
και των αλλαγών που προκαλούν σωμα-
τικά συμπτώματα. Άλλωστε με τη σωστή 
κατανόηση, τα συμπτώματα θα μπορούσαν 

να αντιμετωπιστούν με ελάχιστο κόστος και 
κίνδυνο.

Θεραπευτικά βήματα
• Το πρώτο βήμα είναι η κατανόηση της 

φύσης των χρόνιων συμπτωμάτων και των 
αρχών πίσω από τις λύσεις. Πρέπει επίσης να 
είστε ξεκάθαροι για το πώς μία συγκεκριμέ-
νη κατάσταση της ζωής σας μπορεί να επη-
ρεάζει τα συμπτώματά σας.

• Δεύτερον, κάθε επίδραση στα χρόνια 
συμπτώματα που σχετίζεται με εσάς πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί - ύπνος, επεξεργασία 
στρες, σταθεροποιητικά φάρμακα, διατροφή 
/ άσκηση. Η κοινωνική σύνδεση και οι θετι-
κές προοπτικές της ζωής είναι πολύ σημα-
ντικές και ενισχύουν την άμυνα του οργανι-
σμού κατά της χρόνιας νόσου.

Οι ασθενείς συχνά λένε, «Έχω ήδη δο-
κιμάσει όλες αυτές τις θεραπείες και εξακο-
λουθώ να πονάω». Κάθε θεραπεία έχει κά-
ποια ευεργετική επίδραση, αλλά καμία δεν 
είναι αρκετά ισχυρή για να λύσει τον χρόνιο 
πόνο μεμονωμένα.

• Τέλος, κανένα άλλο άτομο, συμπερι-
λαμβανομένου ενός επαγγελματία υγείας, 
δεν μπορεί να δει ή να κατανοήσει τον κόσμο 
μέσα από τα μάτια σας. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο η ανάληψη της φροντίδας σας 
από μια ολοένα και πιο εμπεριστατωμένη 
οπτική γωνία είναι η μόνη δυνατή λύση στον 
ψυχικό / σωματικό πόνο ενός ατόμου

 
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-

γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ 

ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΑΣ 
ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ. ΕΝΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ 

ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΤΕ 

ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ.
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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
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