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Η τέχνη της πειθούς 

Στα κορυφαία πανεπιστήμια που διδάσκουν Μάρκετινγκ και διοίκηση επιχειρήσεων, 
η τέχνη της πειθούς στην πώληση ενός προϊόντος συνοψίζεται σε τέσσερις άξονες: Λύση, 
εμπιστοσύνη, συμπάθεια, απόδειξη. Ως απόφοιτος του Χάρβαρντ με ΜΒΑ, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός προφανώς γνωρίζει ότι ο κόσμος δεν αγοράζει προϊόντα αλλά λύσεις που θα 
του ξεκλειδώσουν ένα πρόβλημα. Χρειάζεται να εμπιστευτεί εκείνον που θα του προσφέρει 
τη λύση, αν του είναι και συμπαθής ακόμη καλύτερα και κυρίως απαιτεί αποδείξεις. Οσες 
υποσχέσεις κι αν μοιράσεις, η λύση έρχεται μέσα από μια απόδειξη ότι αυτό που προσφέρεις 
ως λύση, είτε προϊόν είναι, είτε υπηρεσία, λειτουργεί. 

Φυσικά η κουβέντα δε θα ήταν ίδια αν επρόκειτο για μια ακόμη κυβερνητική εξαγγελία. 
Όταν πρόκειται για τον εμβολιασμό ωστόσο, το πράγμα περιπλέκεται. Κι όταν περιπλέκεται 
κάτι, εξαντλείται η σαφήνεια. Αν τα μέτρα του περσινού Μαρτίου θεωρήθηκαν επιτυχημένα 
με το καθολικό λοκ ντάουν που περιόρισε – αρχικά – τη διασπορά και γλιτώσαμε κύμα δι-
ασποράς και εισαγωγής ασθενών στις ΜΕΘ ήταν διότι ο Χαρδαλιάς συνόψισε σε τρεις γραμ-
μές την εντολή: «Κατεβάστε τα ρολά…». Τότε εμβόλιο, δεν υπήρχε ακόμη, ο κόσμος φοβή-
θηκε κι ίσως η πειθαρχία ήταν μονόδρομος. Όσο η πανδημία τραβούσε χρονικά, ολοένα και 
περισσότερα άτομα έμπαιναν στο παιχνίδι της δημοσιότητας που εξασφάλιζε ο κορονοϊός. 
Κι όσο περισσότεροι κοκόροι λαλούν δεν ξημερώνει ποτέ. Ακόμη και μετριοπαθείς πολίτες 
που ήταν «δαγκωμένοι» μια στο «ναι» και μια στο «όχι», ο ορυμαγδός απειλών, αδέξιων 
προσπαθειών και μπερδεμένων λαλισμών ακόμη κι από την επιστημονική κοινότητα δημι-
ούργησαν αίσθημα ανασφάλειας κι όχι εμπιστοσύνης που αποτελεί μια θεμέλιο αρχή στην 
τέχνη της πειθούς. Και όταν εκνευρίζεται ένας αναποφάσιστος, συνήθως επιλέγει τη λάθος 
απόφαση. 

Πόσο διαφορετική χώρα θα ήμασταν αν όλο αυτό το διάστημα του ενάμισι έτους από 
την έναρξη της πανδημίας, η κυβέρνηση οργάνωνε την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Να είχε 
ο καθείς εξ ημών τον γιατρό του, με τον οποίο θα είχε καθημερινή τριβή σε άλλο επίπεδο 
κι όχι μέσω τηλεμαχιών και επιστημονικών διαγκωνισμών. Ένα «κυρ- Αντώνη πρέπει να 
κάνουμε και το εμβόλιο γιατί ένα, δυο τρία…», ίσως θα ήταν αποτελεσματικότερο από δέκα 
πρωθυπουργικά διαγγέλματα… Πόσο μάλλον, αέναες απειλές που εν τέλει πεισμώνουν 
αντί να νουθετήσουν. 

Ίσως τελικώς, οι απαντήσεις να είναι απλούστερες και στα πόδια μας. Και ειδικώς στην 
Ελλάδα, η παραδοσιακή συνταγή της πειθούς να υπερτερεί ακόμη και τον σπουδαιότερων 
εγχειριδίων μάρκετινγκ ενός Χάρβαρντ.
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Με ευθύνη στο όνειρο μιας εκλογικής 
επιτυχίας και με σεβασμό στο κύριο ζη-
τούμενο των ημερών μας, τον πολιτικό 
πολιτισμό, γράφτηκε ο νέος Οδηγός «Ευ 
Πολιτεύεσθαι» με 333+1 tips πολιτικής 
επικοινωνίας. Είναι αποτέλεσμα πολυε-
τούς και μακροχρόνιας εμπειρίας και ενα-
σχόλησης, με τα δρώμενα στην αυτοδιοί-
κηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πηγή έμπνευσης στις καθημερινές «ριπές» 
πολιτικής επικοινωνίας του σύγχρονου πο-
λιτικού. Ευπρεπής, μεστός και συμπυκνω-
μένος λόγος, εξαιρετική μαγιά και σπόρος 
για να κερδίσετε μια περίοπτη θέση στα 
δελτία ειδήσεων, χωρίς τις «σειρήνες»του 
πολιτικού φανατισμού αλλά με θετικό και 
αξιοπρεπή λόγο.

Πολιτικός λόγος, που ξεχωρίζει, πρωτοτυ-
πεί και γράφει τη δική σας «ιστορία»!

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες  
του Οδηγού «Ευ Πολιτεύεσθαι»,  
στη μοναδική τιμή των 15 ευρώ + έξοδα αποστολής

πριν ακόμη στηθούν οι κάλπες!

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί

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

OPINION

ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΟΥ 
ΈΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

ΔΈΝ ΈΙΝΑΙ 
ΘΈΜΑ ΠΙΣΤΗΣ. 

ΜΠΟΡΈΙΣ ΝΑ 
ΠΙΣΤΈΥΈΙΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΈΜΒΟΛΙΑΖΈΣΑΙ. ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 
ΈΙΣΑΙ ΤΟ ΚΡΙΝΟΥΝ 

ΟΙ ΠΡΑΞΈΙΣ ΣΟΥ, 
ΟΧΙ ΤΟ ΑΝ ΚΑΝΈΙΣ 

ΈΜΒΟΛΙΟ Η ΤΗΡΈΙΣ 
ΤΑ ΜΈΤΡΑ

Πριν από λίγες ημέρες, στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο παρευρέθηκαν ο υπουργός 
Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Η παρουσία τους ήρθε 
σε συνέχεια των συναντήσεων που είχαν με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος 
Πέτσας.

Οι συναντήσεις είχαν δημιουργήσει την αίσθηση ότι η Εκκλησία θα έβγαινε 
μπροστά στο θέμα των εμβολιασμών. Δυστυχώς ο πήχης ανέβηκε ψηλά, αλλά οι 
μητροπολίτες (στην πλειοψηφία τους) πέρασαν από… κάτω.

Μπορεί ο Αρχιεπίσκοπος να ήθελε, αλλά τελικά απεδείχθη ότι παρέμεινε όμηρος 
των ισορροπιών που υπάρχουν στην ελλαδική Εκκλησία. Όπως και στα προηγούμε-
να κύματα της πανδημίας, με τη συμπεριφορά κάποιων μελών της, έδειξε ότι παρα-
μένει εγκλωβισμένη σε δοξασίες και αγκυλώσεις που την έχουν απομακρύνει από 
την κοινωνία. Κατανοούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν (ιδιαίτερα στην Κρήτη και 
στα Δωδεκάνησα), αλλά η Ιεραρχία πρέπει να τολμά και να σπάζει προκαταλήψεις. 
Να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και όχι να βαδίζει πάνω σε… τεντωμένο σκοινί, 
ζώντας υπό τον φόβο της πτώσης.

Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι η πρόταση που υπήρχε ήταν σε δυο επίπεδα. Πρώ-
τον, να εισέρχονται στους ναούς μόνο εμβολιασμένοι. Δεύτερον, να εμβολιαστούν 
υποχρεωτικά και οι ιερείς. Δυστυχώς, ούτε το ένα ούτε το άλλο έγινε δεκτό, υπό τον 
φόβο αντιδράσεων από σκληροπυρηνικούς ιεράρχες.

Προκρίθηκε τελικά η μεσαία λύση της εγκυκλίου που θα διαβαστεί στους ναούς 
από τους ιερείς. Το τραγικό είναι ότι κάποιοι από αυτούς που θα τη διαβάσουν, δεν 
την πιστεύουν και θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τον εμβολιασμό. Δεν γνωρίζουμε 
εάν φοβηθούν με την… απειλή ότι αν συνεχίσουν αυτήν την τακτική, θα κληθούν σε 
απολογία.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιοι μητροπολίτες φοβήθηκαν ότι θα χάσουν ποί-
μνιο εάν πάρουν ριζοσπαστικές αποφάσεις. Διότι τον ιεράρχη σου τον θέλεις μπρο-
στάρη και όχι ουραγό.

Η Εκκλησία μας, δυστυχώς, παρόλο που έχει αρκετά θύματα, δεν τόλμησε. Ελ-
πίζω να μη χρειαστεί να το πράξει υπό άλλες συνθήκες υποχρεωτικότητας. Μακάρι 
να λειτουργήσει η απόφασή της και να πειστούν οι χριστιανοί που δεν έχουν ακόμη 
εμβολιαστεί. Όπως και οι ιερείς που παραμένουν ανεμβολίαστοι, που δεν είναι και 
λίγοι.

Το θέμα του εμβολιασμού δεν είναι θέμα πίστης. Όπως και το φαγητό δεν είναι 
θέμα πίστης. Όπως και τα φάρμακα δεν είναι θέμα πίστης. Μπορείς να πιστεύεις και 
να εμβολιάζεσαι. Μπορείς να φοράς μάσκα και να είσαι πιστός. Το πόσο χριστιανός 
είσαι το κρίνουν οι πράξεις σου, όχι το αν κάνεις εμβόλιο ή τηρείς τα μέτρα. Αυτό 
πρέπει να γίνει ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα άλλα είναι δικαιολογίες 
που δεν ταιριάζουν στην Ορθοδοξία, που μεταξύ σκοταδισμού και φωτός επέλεγε με 
φωτισμένες ηγεσίες το φως. Με άλλες, την ισορροπία και το σκότος. Όλα, βλέπεις, 
είναι θέμα επιλογής…
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O λο και πιο δύσκολη θα γίνεται 
προοδευτικά η ζωή των πολιτών 
που επιλέγουν να μην κάνουν 

τα διαθέσιμα εμβόλια, παρά το γεγονός 
ότι άμεσα μπορεί κανείς να κλείσει πλέον 
το ραντεβού του, ακόμα και εντός ωρών. 
Και αυτό γιατί το φάσμα της υποχρεω-
τικότητας αναμένεται να επεκταθεί και 
άλλο από το φθινόπωρο, πέραν των 
υγειονομικών και των εργαζομένων σε 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ 
η πορεία της πανδημίας θα κρίνει αν θα 
χρειαστούν κατά τόπους μέτρα, τα οποία 
θα είναι ακόμα πιο αυστηρά για πολίτες 
που δεν έχουν εμβολιαστεί. Με άλλα λό-
για, όπως το περιγράφουν κυβερνητικά 
στελέχη, εφόσον κάποιος από Σεπτέμβριο 
και ειδικά όσο κρυώνει ο καιρός επιλέγει 
να μην έχει εμβολιαστεί, θα περιορίζεται 
πρακτικά σε απολύτως αναγκαίες δρα-
στηριότητες.

Αρχής γενομένης από την υποχρεωτικό-

τητα, πάντως, σε αυτή τη φάση δεν θα προ-
βλέπεται απόλυση για όποιον εργαζόμενο 
τίθεται σε αναστολή εργασίας, από τη στιγ-
μή που θα έπρεπε να εμβολιαστεί και δεν το 
πράττει. Έτσι, στη νομοθετική ρύθμιση που 
θα έρθει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα 
δεν θα προβλέπεται πλαφόν στην αναστολή 
εργασίας τόσο των εργαζομένων σε μονά-
δες φροντίδας υγείας όσο και των υγειονο-
μικών των δημόσιων και ιδιωτικών νοσο-
κομείων. Βεβαίως, η υφυπουργός Εργασίας 
Δόμνα Μιχαηλίδου που έριξε προ ημερών 
τη «βόμβα» για το σενάριο απόλυσης κά-
ποιου που δεν εμβολιάζεται, μετά από 
μερικές εβδομάδες αναστολής εργασίας, 
δεν… μίλησε στον αέρα. Η ιδέα έχει πέσει 
στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου, 
αλλά προσώρας έχει απορριφθεί. Ακόμα 
και μετά την όπισθεν της κας Μιχαηλίδου, 
πάντως, υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη 
και υπουργοί που, υπογραμμίζουν ότι δεν 
μπορεί κανείς να είναι αενάως σε αναστολή 

εργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας του 
επιδοτούνται από το κράτος οι ασφαλιστικές 
εισφορές, και άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα 
πλαφόν.

Ήδη, δε, ο υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης, ο οποίος προσωπικά τάχθηκε 
υπέρ της απόλυσης αρνητή εμβολίου από 
ένα χρονικό σημείο και μετά, υπογράμμισε 
την Πέμπτη ότι, εφόσον στον στενό δημόσιο 
τομέα τεθεί ζήτημα υποχρεωτικότητας εμ-
βολιασμού (κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει), 
αν δεν υπάρξει άλλη νομοθετική ρύθμι-
ση, π.χ. πρόβλεψη για αναστολή εργασίας, 
τότε, με βάση τον κώδικα των δημοσίων 
υπαλλήλων, επιλαμβάνεται το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να αποφασίσει 
ακόμα και την απόλυση του εργαζομένου, 
ο οποίος νομοθετικώς καλείται να εμβολια-
στεί και επιμένει να μην το πράττει.

Και άλλοι περιορισμοί
Ήδη, δε, στα σκαριά είναι και επιπρό-

Του Γιώργου ΕυγενίδηΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαστίγιο χωρίς καρότο 
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π.χ. πρόβλεψη για αναστολή ερ-
γασίας, τότε, με βάση τον κώδικα των 
δημοσίων υπαλλήλων, επιλαμβάνεται 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο 
μπορεί να αποφασίσει ακόμα και την 
απόλυση του εργαζομένου, ο οποίος 
νομοθετικώς καλείται να εμβολιαστεί 
και επιμένει να μην το πράττει.

Και άλλοι περιορισμοί
Ήδη, δε, στα σκαριά είναι και επι-

πρόσθετοι περιορισμοί. Για παρά-
δειγμα, η κυβέρνηση εξετάζει και θα 
εξετάσει πιο έντονα από το τέλος Αυ-
γούστου και εντεύθεν την επέκταση 
της υποχρεωτικότητας και σε άλλους 
κλάδους. Πάντα υπάρχει συζήτηση 
για τους εκπαιδευτικούς, αν και εκεί 
το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 
υπερβαίνει το 75% και δεν είναι σαφές 
τι θα γίνει. Η παρουσία της μετάλλαξης 
Δέλτα, όμως, και η μεταδοτικότητά της 
ανάμεσα σε παιδιά θα αλλάξει πλήρως 
τη συνθήκη στα σχολεία από τον Σε-

πτέμβριο και μετά. Ομοίως, συζήτηση 
γίνεται στην κυβέρνηση και για τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, αλλά και για τα 
Σώματα Ασφαλείας. Όσο για τον στρα-
τό, εκεί προτιμήθηκε σε πρώτη φάση 
η κινητροδότηση των επαγγελματιών 
αξιωματικών και των στρατεύσιμων, 
προκειμένου να εμβολιαστούν, με «τυ-
ράκι» μια πενθήμερη άδεια, αλλά και 
η αυστηροποίηση των πρωτοκόλλων 
του testing για την είσοδο στο στρατό-
πεδο. Πάντα, βεβαίως, οι όποιες απο-
φάσεις της κυβέρνησης θα περάσουν 
και από το πρίσμα της Επιτροπής Βιο-
ηθικής, η οποία, πέραν της συνταγμα-
τικότητας, εξετάζει και το ζήτημα της 
ισορροπίας μεταξύ του κοινού καλού 
και της συλλογικής υγείας από τη μία 
και της αυτοδιάθεσης του σώματος του 
καθενός από την άλλη.

Από την άλλη και ειδικά με το 
βλέμμα στα σχολεία, θα επαναξιολο-
γηθούν και τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα για το πώς και υπό ποιες συνθήκες 

κλείνει ένα τμήμα ή ένα σχολείο, ενώ, 
βεβαίως, με δεδομένη την πρόθεση οι 
εκπαιδευτικές δομές να επανέλθουν το 
φθινόπωρο διά ζώσης, υπάρχει η σκέ-
ψη στα πανεπιστήμια να επιτρέπεται η 
πρόσβαση κατά βάση των εμβολιασμέ-
νων φοιτητών.

Lockdown
«Το δίλημμα είναι σαφές: Ή θα εμ-

βολιαστούμε ή θα νοσήσουμε». Αυτό 
είναι το μήνυμα που εκπέμπει και θα 
εκπέμπει παγίως το Μέγαρο Μαξίμου, 
με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμμε-
τοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. 
Ήδη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 
πάνω από 600.000 πολίτες έκλεισαν 
ραντεβού πρώτης δόσης, με δεδομέ-
νη τη συζήτηση για τα προνόμια των 
εμβολιασμένων, το Freedom Pass για 
τους νέους 18-24 ετών, αλλά και την 
ανακοίνωση των υποχρεωτικών εμ-
βολιασμών. Μάλιστα, τις τελευταίες 
μέρες και αρκετοί υγειονομικοί μπήκαν 

να κλείσουν το ραντεβού τους, ενώ 
περίπου το ένα τρίτο όσων κλείνουν 
ραντεβού είναι νεαρής ηλικίας, από 18 
ως 29 ετών.

Όποιοι, όμως, δεν εμβολιάζονται, 
διατρέχουν έναν ακόμα κίνδυνο και 
μάλιστα άμεσα, όχι από το φθινόπω-
ρο: σε περίπτωση που υπάρξουν τοπι-
κά περιοριστικά μέτρα σε περιοχές με 
μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση, 
αυτά να αφορούν κατά βάση τη δική 
τους δραστηριότητα. Και με δεδομένο 
ότι η κυβέρνηση ξορκίζει το οριζό-
ντιο lockdown, με δεδομένο ότι δεν 
υπάρχει δικαιολογητική βάση για τον 
περιορισμό ανθρώπων που έχουν ανα-
λάβει την ευθύνη τους απέναντι στον 
εαυτό τους και στο κοινωνικό σύνολο, 
οι ανεμβολίαστοι θα βρεθούν προ δυ-
σάρεστων εκπλήξεων, με ακόμα πιο 
περιορισμένη πρόσβαση σε αρκετές 
δραστηριότητες.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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συνοπτικό σχέδιο 200 σελίδων, όταν το πρό-
γραμμα που υπεβλήθη από την κυβέρνηση 
στην Commission ανέρχεται περίπου σε 2000 
σελίδες. Είναι αξιοπερίεργο γιατί η κυβέρνηση 
δεν θέλησε να έχουμε μία επαρκή εικόνα των 
προτάσεών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Θεσσαλονίκη δεν 
φαίνεται να χρηματοδοτείται επαρκώς για 
ουσιαστικές παρεμβάσεις στην πόλη και στην 
ευρύτερη περιοχή. Η όλη υπόθεση τείνει να 

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

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονί-
κης του ΚΙΝ.ΑΛ και πρώην 
υπουργός Χάρης Καστανί-

δης με σαρκαστική διάθεση ασκεί 
κριτική στην κυβέρνηση για την 
διαχείριση της πανδημίας και το 
εμβολιαστικό πρόγραμμα. Την ίδια 
στιγμή εμφανίζεται δυσαρεστημέ-
νος για θέματα που αφορούν τη 
Θεσσαλονίκη και τις πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν ή σχεδιάζονται. 

Σε τι βαθμό σας ανησυχεί η νέα 
αύξηση κρουσμάτων; Η αντιμετώπι-
ση της κατάστασης από την κυβέρ-
νηση τι πρόσημο έχει; Σε ποια σημεία 
θέλετε να σταθείτε; Λαμβάνω πολύ σο-
βαρά υπόψη μου τις προειδοποιήσεις των 
ειδικών ότι πιθανό να έχουμε  δραματική 
αύξηση των κρουσμάτων από  τη μετάλ-
λαξη Δ. Δεν ανησυχώ, όμως, διότι έχουμε 
μία εξαιρετικά «επιτυχημένη» κυβέρνηση 
στη διαχείριση της πανδημίας. Φανταστείτε 
ότι η κυβέρνηση ενημέρωνε τον ελληνικό 
λαό ότι το τείχος ανοσίας θα «χτιστεί» μέσα 
στον Ιούνιο. Μετά αναθεώρησε και μας δι-
αβεβαίωνε ότι αυτό θα συμβεί μέσα στον 
Ιούλιο. Τώρα μας καθησυχάζει ότι το τείχος 
ανοσίας είναι δυνατό να υπάρξει μέχρι το 
τέλος του καλοκαιριού. Εδώ κατάφεραν 
και φέραν σαράντα εννέα λεωφορεία από 
τη Λειψία στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν 
μπορούν να κυκλοφορήσουν εν μέσω 
καύσωνος, διότι στερούνται εξαερισμού 
και κλιματιστικών. Είναι, συνεπώς, δυνα-
τόν να ανησυχούμε με τέτοια κυβέρνηση 
και με τους διοικητικούς μηχανισμούς που 
ελέγχει; 

Πόσο αισιόδοξος είστε για την 
τουριστική κίνηση του φετινού κα-
λοκαιριού, με βάση τα νέα δεδομένα 
που έχουν δημιουργηθεί; Εκφράζω, 
απλώς την αισιοδοξία μου ότι η τουριστική 
κίνηση θα είναι καλύτερη από την περσι-
νή. Ωστόσο, ακόμα και οι κυβερνητικές 
προβλέψεις δεν είναι ικανοποιητικές, διότι 
σύμφωνα με αυτές τα έσοδα από τον του-
ρισμό προβλέπονται να ανέλθουν περίπου 
στο 1/3 των εσόδων της τουριστικής περι-
όδου του 2019. 

Αν κανείς υπολογίσει και τις εκτιμήσεις 
των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων της 
χώρας,ότι το 1/3 περίπου των καταστη-
μάτων και των επιχειρήσεων, ιδίως του 
χώρου της εστίασης, δεν θα μπορέσουν 
να λειτουργήσουν και πάλι, οι εξελίξεις 
στην οικονομία καθίστανται ακόμα πιο δύ-
σκολες. Τέλος, ας μην λησμονούμε ότι τα 
δημοσιονομικά μεγέθη έχουν επιβαρυνθεί 
δραματικά, από το έλλειμμα που ανέρχε-
ται περίπου στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ 
μέχρι το δημόσιο χρέος που έχει εκτιναχθεί 
στο 210% του ΑΕΠ. 

Ταμείο ανάκαμψης και Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας «Ελλάδα 2.0». Βλέπετε η 
Θεσσαλονίκη να έχει χρηματοδότη-
ση για ουσιαστικές παρεμβάσεις; Το 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης δεν αποτέλεσε, 
δυστυχώς, αντικείμενο ευρύτατου διαλό-
γου μεταξύ της κυβέρνησης, των παρα-
γωγικών τάξεων και της αυτοδιοίκησης. 
Ακόμη και η Βουλή ενημερώθηκε για ένα 

Λογικό αίτημα η επιστροφή στο ακρωνύμιο 
και στα σύμβολα του ΠΑΣΟΚ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΝΕΟΧΏΡΙΤΗ
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εξελιχθεί σε μία χαμένη ευκαιρία. Για να δώσω 
δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Ζητήσα-
με ως Κίνημα Αλλαγής, όπως και οι Κινήσεις 
των πολιτών της Θεσσαλονίκης, να μην γίνει 
η ανάπλαση της ΔΕΘ στις τωρινές εγκαταστά-
σεις της, προκειμένου οι δραστηριότητες της 
ΔΕΘ να μεταφερθούν σε νέες εγκαταστάσεις 
στη δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο στό-
χος αυτής της πρότασης είναι, αφενός, να ανα-
βαθμιστούν οι υποβαθμισμένες περιοχές της 
δυτικής Θεσσαλονίκης και, αφετέρου, να με-
τατραπούν οι τωρινές εγκαταστάσεις της στο 
κέντρο της πόλης σε έναν εκτεταμένο χώρο 
πρασίνου που θα συνδέει το παραλιακό μέτω-
πο της Θεσσαλονίκης με το περιαστικό δάσος 
του Σέιχ Σου. 

Οι προφανείς θετικές επιπτώσεις του σχε-
δίου αυτού για το νομό Θεσσαλονίκης και τους 
πολίτες της και η αποφυγή ενός επαχθούς 
realestate στο κέντρο της πόλης θα μπορού-
σαν να γίνουν πραγματικότητα με πόρους 
διαθέσιμους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η 
κυβέρνηση πεισματικά το αρνείται. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε 
την ενοχλητική, με όρους πολεοδόμησης, 
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Κα-
λαμαριάς, σύμφωνα με το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ. 
Και πάλι η κυβέρνηση αρνείται τη χρηματοδό-
τηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Για την ανάκαμψη, όμως, της Κεντροαριστεράς 
και του πολιτικού φορέα των ιδεών του δημοκρατι-
κού σοσιαλισμού δεν αρκεί η επιστροφή στις ρίζες. 
Χρειάζεται σοβαρή ιδεολογική και προγραμματική 
δουλειά. Πρέπει, με άλλα λόγια, να καταστήσουμε 
σαφή στους πολίτες τη σύγχρονη ιδεολογικοπολιτι-
κή ταυτότητα του Κινήματος Αλλαγής / ΠΑΣΟΚ και 
ευκρινείς τις προγραμματικές του δεσμεύσεις για ένα 
καλύτερο μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Να 
μην ξεχνάμε ότι τα επιτεύγματα της χώρας συνδέθη-
καν ιστορικά με τον ηγετικό ρόλο της δημοκρατικής 
προοδευτικής παράταξης στη δημόσια ζωή. 

επιμένει σε ένα σχέδιο αναθέσεων σε ιδιώτες, 
που, για να καλύψουν τη χρηματοδότησή 
τους, θα προστρέξουν σε επαχθείς όρους πο-
λεοδόμησης του παραλιακού μετώπου. 

Εκφράζω την ευχή στο τέλος να μας 
ακούσουν.

Σε τι φάση βρίσκεται το Κίνημα 
Αλλαγής; Πολλοί μιλάνε ανοιχτά για 
αλλαγή προσώπου στη ηγεσία, άλλοι  
για επιστροφή στις ρίζες και στο ΠΑ-
ΣΟΚ του πράσινου ήλιου. Τι πιστεύετε; 
Το Κίνημα Αλλαγής, εάν όλα εξελιχθούν ομα-
λά, πρέπει στο τέλος του τρέχοντος έτους να 
επιλέξει νέα ηγεσία. Ο προγραμματισμός πε-
ριλαμβάνει συνεδρίαση της Κεντρικής Πολι-
τικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο, προκειμένου 
να αποφασιστούν τα διαδικαστικά και οργα-
νωτικά ζητήματα. Υπολογίζω ότι θα μείνουμε 
πιστοί στην αρχή της ευρείας συμμετοχής των 
πολιτών. Η επιστροφή στο ακρωνύμιο και στα 
σύμβολα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολύ λογικό 
αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των δη-
μοκρατικών πολιτών. Το ελπιδοφόρο μέλλον 
ενός κόμματος πρέπει πάντοτε να στηρίζεται 
στην ιστορία του, στις θετικές παραδόσεις του 
και στις επιτυχίες του. Η ιστορική μνήμη είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη στο μέλ-
λον. 

συνέντευξη

Για την ανάκαμψη, της Κεντροαριστεράς 

και του πολιτικού φορέα των ιδεών του 

δημοκρατικού σοσιαλισμού δεν αρκεί η 

επιστροφή στις ρίζες. Χρειάζεται σοβαρή 

ιδεολογική και προγραμματική δουλειά
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Ποια νέα δεδομένα δημιουργεί η αύξηση κρουσμάτων

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ 
Τ Σ Α Β Δ Α Ρ Ι Δ Η Σ *

Με δεδομένη τη νέα έξαρση της πανδη-
μίας, όπως αυτή εκδηλώνεται σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας αλλά και τη σταδιακή δι-
εύρυνση της μετάλλαξης Δέλτα, η μετάβαση 
στην τρίτη φάση της εμβολιαστικής στρατη-
γικής κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν πλέον 
ότι το 75% των νέων κρουσμάτων αφορά 
σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 34 ετών, 
ενώ ο κύριος όγκος εντοπίζεται στις ηλικίες 
15 έως 24 ετών. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
να υπογραμμιστεί επίσης ότι σε ό,τι αφορά 
τη μετάλλαξη «Δέλτα» σημειώνεται ότι το 
70% των στελεχών εντοπίστηκαν σε άτομα 
ηλικίας μικρότερης των 40 ετών και ότι από 
το σύνολο των κρουσμάτων με την νέα με-
τάλλαξη χρειάστηκε να νοσηλευτεί το 13%, 
εκ των οποίων ΚΑΝΕΝΑΣ δεν ήταν πλήρως 
εμβολιασμένος.

Το δίλημμα ως εκ τούτου πλέον είναι 
σαφές: «Ή θα εμβολιαστούμε, ή θα νοσή-
σουμε». Και οφείλουμε να περάσουμε όσο 
πιο σαφές το μήνυμα σε όλους ότι ο εμβο-
λιασμός, μαζί βέβαια με τον συχνό αυτοδι-
αγνωστικό έλεγχο και την ευλαβική τήρηση 
των μέτρων προστασίας, ορθώνεται ως η 
πιο ισχυρή ασπίδα όχι μόνο αυτοπροστασίας 
αλλά και προστασίας ολόκληρης της κοινω-
νίας. Καθώς οι εμβολιασμένοι σύμφωνα με 
όλα τα στοιχεία σπάνια νοσούν βαριά ή χρει-
άζονται νοσηλεία αλλά και αποτελούν το πιο 
αξιόπιστο ανάχωμα απέναντι στη διασπορά 
του ιού στην κοινότητα. 

Το ιδιαίτερα θετικό είναι βέβαια ότι η 
μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας ανταπο-
κρίνεται και αγκαλιάζει την εμβολιαστική 
διαδικασία καθώς ήδη από την έναρξη της 
επιχείρησης «Ελευθερία», οι εμβολιασμοί 
έχουν ξεπεράσει τους 9.300.000, με περισ-
σότερους από 5.250.000 πολίτες να έχουν 
κάνει τουλάχιστον μια δόση και πάνω από 
4.250.000 να έχουν ολοκληρώσει τον εμ-
βολιασμό τους. 

Παρά τα θετικά βήματα, η Κυβέρνη-
ση της ΝΔ όχι μόνο δεν εφησυχάζει αλλά 
εντείνει και τις προσπάθειές της για την 
όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελε-
σματικότερη προάσπιση της υγείας των 
πολιτών αλλά τη θωράκιση της οικονο-
μίας της χώρας ενάντια στην πανδημία. 

Γιατί πέρα από τις εκκλήσεις, την εν-
θάρρυνση και όλο το εύρος των κινή-
τρων που δίνει η Κυβέρνηση προκειμέ-
νου να πειστούν και οι πλέον δύσπιστοι, 
στο τέλος της ημέρας ο καθένας από 

εμάς, πρέπει πλέον ν’ αναλάβει και την ευ-
θύνη του από τη στιγμή που έχει πρόσβαση 
στο εμβόλιο, να εμβολιαστεί για να προστα-
τευθεί, ειδικά όταν έχουμε τέσσερα εμβόλια, 
τα οποία είναι δωρεάν, καθολικά και προ-
σβάσιμα σε όλους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι νέες 
στοχευμένες ρυθμίσεις του ανακοίνωσε ο 
Πρωθυπουργός με προεξάρχουσες αυτές 
για τον άμεσο και υποχρεωτικό εμβολιασμό 
των εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθής 
κατηγορία αλλά και σε δεύτερη φάση για 
τον υποχρεωτικό, από την 1η Σεπτεμβρίου, 
εμβολιασμό των υγειονομικών σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, είναι όχι μόνο απολύτως 
αναγκαίες και αυτονόητες αλλά και καλο-
δεχούμενες από τη μεγάλη πλεοψηφία των 

πολιτών που από την αρχή αυτής της υγειο-
νομικής κρίσης δρουν με κοινωνική ευθύνη 
και ευαισθησία.

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι μέχρι 
το τέλος του Καλοκαιριού,  να έχει εμβολι-
αστεί το 70% των πολιτών, προκειμένου να 
τιθασευτούν οι μεταλλάξεις, να μην υπάρξει 
νέα πίεση στο Σύστημα Υγείας και να απο-
κλειστεί έστω και η ελάχιστη πιθανότητα να 
ξαναπάμε σε οριζόντια lockdown, το οποίο 
επ’ ουδενί δεν αποτελεί πρόθεση της Κυβέρ-
νησης καθώς είναι άδικο απέναντι σε όσους 
έχουν τηρήσει τα μέτρα και έχουν πάρει την 
ατομική και την κοινωνική ευθύνη που τους 
αναλογεί.

*Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης είναι βου-
λευτής της ΝΔ στο Ν. Ημαθίας

OPINION

ΠΟΙΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ 
ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ 

ΈΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΈΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 
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Την Παρασκευή 16 Ιουλίου οι ιδιο-
κτήτες εστιατορίων και καφέ μπαρ 
στην Θεσσαλονίκη ετοιμάστηκαν 

κατάλληλα και άρχισαν να εφαρμόζουν 
τα νέα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρ-
νηση ανοίγοντας παράλληλα μετά από 
οκτώ μήνες τους εσωτερικούς χώρους 
των καταστημάτων τους. Ταυτόχρονα, 
οι ιδιοκτήτες μπαρ φρόντιζαν να μην 
υπάρχουν όρθιοι στα καταστήματα τους 
καθώς όπως ανακοινώθηκε τα πρόστιμα 
για τους παραβάτες είναι τσουχτερά και 
δυσβάσταχτα.

Με τα νέα μέτρα η κυβέρνηση απάλλα-
ξε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων από τον 
ρόλο του φύλακα που θα είχε την δυσάρε-
στη ευθύνη να… διώξει πελάτες από το μα-
γαζί που δεν ήταν εμβολιασμένοι. 

Βέβαια καταστηματάρχες της Θεσσα-
λονίκης εμφανίζονται προβληματισμένοι 
για το πως θα συνεχιστούν τα μέτρα αυτά 

μετά το τέλος Αυγούστου και κυρίως όταν 
χειμωνιάσει και  δεν θα υπάρχει… εξωτερι-
κός χώρος στην εστίαση  ή αν η ζέστη γί-
νει αφόρητη για την παραμονή πελατών σε 
εξωτερικό χώρο και χρειαστεί η μετακίνηση 
του σε κλιματιζόμενο χώρο… Από την άλλη 
υπάρχει η διαρκής αισιοδοξία επαγγελμα-
τιών που θεωρούν ότι πλέον υπάρχει ένα 
πλαίσιο για να μπορούν να ανοίξουν και τα 
καταστήματα με κλειστούς χώρους, αν και 
αναγνωρίζουν ότι οι πελάτες θα είναι μει-
ωμένοι, δηλώνουν ανακουφισμένοι . Πρό-
κειται για περίπου 15.000 καταστήματα τα 
οποία είχαν αποκλειστικά εσωτερικούς χώ-
ρους είτε βρίσκονταν σε τέτοιους, όπως σε 
εμπορικά κέντρα, στοές κτλ.

«Η διέξοδος έρχεται για τους ιδιοκτήτες 
που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους και οι 
επιχειρήσεις τους ήταν κλειστές. Για εμάς 
δεν αλλάζει κάτι αφού απαλλαγήκαμε από 
την ευθύνη του διαχωρισμού πελατών και 

όλα ορίζονται πλέον με κυβερνητική εντο-
λή και μέσω ΦΕΚ, θα λειτουργούμε όπως 
λειτουργούσαμε» τονίζει  ο γενικός γραμ-
ματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπω-
λών και Καφέ-Μπαρ του νομού Θεσσαλονί-
κης, Μιχάλης Επιτροπίδης .

Το άνοιγμα παγώνει
την οικονομική στήριξη
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης 

πάντως δεν φαίνεται να μπορούν να ανα-
σάνουν από τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν καθώς τώρα που ανοίγουν 
οι εσωτερικοί χώροι, όπως καταγγέλλει ο κ 
Επιτροπίδης, κόβεται κάθε οικονομική ενί-
σχυση. «Πλέον αναγκαζόμαστε μετά από 
οκτάμηνο κλείσιμο να φορτωνόμαστε όλες 
τις υποχρεώσεις στο ακέραιο χωρίς καμία 
ενίσχυση». 

Ο Πρόεδρος της  ΓΣΕΒΕΕ   Γιώργος Καβ-
βαθάς, ο ΓΓ  Αθανάσιος Νικολόπουλος ζή-
τησαν από υπ. Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη 
που τους επισκέφθηκε την Τετάρτη,  περαι-
τέρω στήριξη με μέτρα ενίσχυσης που θα 
κάνουν τις επιχειρήσεις ικανές να ανταπε-
ξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που βιώ-
νουν ζητώντας από την κυβέρνηση να μην 
εργαλειοποιεί κλάδους της οικονομίας ως 
μοχλούς άσκησης πίεσης στην κοινωνία για 
το αυτονόητο που είναι ο εμβολιασμός.

Τα τρία σήματα στους κλειστούς χώρους
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης 

και διασκέδασης θα πρέπει πλέον να εφοδι-
αστούν με τρία σήματα, τα οποία θα πρέπει 
να τοποθετηθούν στα μαγαζιά ήδη από αύ-
ριο, 16 Ιουλίου, τα οποία και θα δείχνουν το 
διαχωρισμό ανάμεσα στους χώρους.

Τα τρία νέα σήματα που πρέπει να έχουν 
στην είσοδό τους οι καταστηματάρχες είναι 
τα εξής : «Χώρος Covid Free», «Μεικτός 
Χώρος» και «Πλήρως εμβολιασμένο προ-
σωπικό».  

Πρόστιμα
Στην πρώτη παράβαση ορίζεται πρόστι-

μο 2.000 ευρώ και 7 ημέρες αναστολή λει-
τουργίας για κατάστημα κάτω των 200 τμ 
και 5.000 ευρώ για χώρους άνω των 200 τμ 
και 7 μέρες αναστολή λειτουργίας.

Σε δεύτερη παράβαση για όλους 10.000 
και 15 μέρες αναστολή λειτουργίας και 
στην τρίτη παράβαση προσωρινή αφαίρεση 
άδειας για 60 μέρες

Όπως διευκρινίζεται είναι δυνατή η επι-
βολή κυρώσεων και βάση αποδεικτικού 
υλικού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δέσποινα Κρητικού ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δοκιμαστική… πτήση για 
τους κλειστούς χώρους διασκέδασης 

ΑΠΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΈΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΘΑ ΛΈΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΈΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΟΥΣ 
ΜΈ ΤΟ 85% ΤΗΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΈΣ ΤΩΝ 

ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ ΣΈ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΈΠΙΛΈΞΟΥΝ ΈΙΤΈ 

ΑΜΙΓΗ ΈΙΤΈ ΜΈΙΚΤΗ 
ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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Ο ΣΥΝΤΟΝΊΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ  
ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΨΕΓΑΔΊ 
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Ο πυροσβέστης της ειδι-
κής ερευνητικής ομάδας 
προσγειώνει ένα droneστο 

πάρκο του Αγίου Βασιλείου, λίγα 
μέτρα μακριά από το «κλείσιμο» 
της καταστροφικής πυρκαγιάς της 
περασμένης Τρίτης στο Σέιχ Σου. 
Την ώρα που οι ρίψεις νερού από τα 
πτητικά μέσα είχαν ολοκληρωθεί, 
ξεκίνησε η έρευνα. Η πρώτη απο-
στολή της άμεσης κινητοποίησης 
των εναέριων μέσων είχε στεφθεί 
με επιτυχία. Ακολουθεί η εξέταση 
των στοιχείων που θα οδηγήσουν 
στα αίτια.  

Το επιχειρησιακό έργο κατάσβεσης 
της πυρκαγιάς που κατέστρεψε περί-
που 100 στρέμματα δάσους στην πε-
ριοχή του Αγίου Παύλου, συντόνισε ο 
υποστράτηγος Μάριος Αποστολίδης. Η 
κίνηση ματ ήταν η μαζική κινητοποίηση 
των εναέριων μέσων. «Ήταν η πρώτη 
φορά που στο δάσος έκαναν ρίψεις νε-
ρού τόσα πτητικά μέσα μαζί» σχολίαζαν 
πυροσβέστες, οι οποίοι θυμήθηκαν ότι 
και τις προηγούμενες χρονιές είχαμε 
αντίστοιχα φαινόμενα. Εκείνοι είχαν πε-
ρικυκλώσεις τη φωτιά και βρίσκονταν 
σε επιφυλακή μην ξεφύγει το μέτωπο. 
Πάνω από το Σέιχ Σου πετούσαν σαν 
να έκαναν παρέλαση τα τρία Καναντέρ. 
Πριν προλάβουν να αδειάσουν τις δεξα-
μενές τους ακολουθούσαν τα δύο Πε-
τζετέλ με καθόδους μέσα στη χαράδρα 
όπου εκδηλώθηκε η φωτιά και ρίψεις 
σε απόσταση αναπνοής από τις φλόγες. 
Το έργο συμπλήρωναν τα δύο ελικόπε-
τρα που επόπτευαν τα σημεία όπου πα-

Η ΚΊΝΗΣΗ – ΜΑΤ 
ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΣΕΙΧ ΣΟΥ 
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Η ΚΊΝΗΣΗ – ΜΑΤ 
ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΣΕΙΧ ΣΟΥ 

ρατηρούταν έξαρση και έριχναν νερό. Την αυλαία των πτη-
τικών προσπαθειών έκλεινε το ρωσικό αεροσκάφος Beriev 
200 που άφηνε τους 18 τόνους νερού στο δάσος.  

Μέσα σε διάστημα μιάμισης ώρας από τότε που εκδη-
λώθηκε η πυρκαγιά στο δάσος οι φλόγες είχαν περιοριστεί. 
Οποιοσδήποτε κίνδυνος να ξεφύγει η φωτιά είχε αποσοβη-
θεί, καθώς ήταν από τις λίγες φορές τέτοιων διαδοχικών 
ρίψεων μέσα σε μικρή έκταση. Το στοίχημα να μην ξεφύγει 
φωτιά στο περιαστικό δάσος κερδήθηκε, αν και η κουβέντα 
για όσα έφταιξαν και οδηγήθηκαν οι πυροσβεστικές υπηρε-
σίες να τρέχουν τώρα άνοιξε.  

Το επιχειρησιακό σχέδιο εκτός της μαζικής εμφάνισης 
οκτώ πτητικών μέσων (έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα) 
περιλάμβανε τις επίγειες δυνάμεις που άμεσα κινητοποίησε 
η πυροσβεστική με 66 πυροσβέστες. Κυρίως όμως αυτό που 
προκάλεσε θετική εντύπωση ήταν η άμεση ανταπόκριση 
των δήμων και των εθελοντών. Οι περισσότεροι δήμοι του 
πολεοδομικού συγκροτήματος έστειλαν ομάδες εθελοντών 
και υδροφόρες που βρέθηκαν σε κάθε γωνιά του δάσους.  

Όλα αυτά είχαν και την εύνοια των καιρικών συνθηκών. 
Στο δάσος της Θεσσαλονίκης επικρατούσε άπνοια όταν εκ-
δηλώθηκε η φωτιά. Δύο ώρες μετά όταν άρχισαν να πνέουν 
οι πρώτοι άνεμοι, πλέον δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπυ-
ρώσεων, παρ’ ότι από γη και αέρα συνεχίστηκε για ώρες η 
κατάσβεση. 

 
Άμεση η έρευνα  
Πριν ακόμη προσγειωθεί το τελευταίο πτητικό μέσο 

και δοθεί η εντολή για επέμβαση επί τόπου από τις επίγειες 
δυνάμεις, το αρχηγείο της πυροσβεστικής είχε καταστήσει 

σαφές ότι η έρευνα θα γίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι 
εικόνες που αποτύπωσε το drone μεταφέρθηκαν άμεσα στο 
κέντρο επιχειρήσεων για να κατευθύνουν τις επίγειες δυ-
νάμεις σε ποια σημεία πρέπει να δράσουν που θεωρούνται 
περισσότερο επικίνδυνα. Παράλληλα όμως οι εικόνες με-
ταφέρθηκαν στα γραφεία των ερευνητικών υπηρεσιών για 
να εξεταστούν τα σημεία απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά και 
ν’ αναλυθούν τα δεδομένα.  

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος, αλλά κυρίως της 
ειδικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού 
από νωρίς το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν έρευνα στα κα-
μένα. Η εξέταση των στοιχείων άρχισε από το σημείο ακρι-
βώς δίπλα από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. 
«Φαίνεται ότι η εστία είναι μία και είναι αυτή που φαίνεται 
δίπλα από τον δρόμο», δήλωσε μεταφέροντας τα πρώτα 
στοιχεία στους δημοσιογράφους ο κ. Αποστολίδης. Τα πυ-
ροσβεστικά οχήματα βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο μέχρι 
αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, μία ημέρα μετά την εκ-
δήλωση της πυρκαγιάς. Οι συντονιστές των επιχειρήσεων 
κατάσβεσης εκτιμάται πως θεωρούν τα σημεία δίπλα στην 
περιφερειακή «παγίδες» για την εκδήλωση πυρκαγιών, κα-
θώς εκεί φαίνεται πως δεν έχει προχωρήσει ο καθαρισμός 
και εκτός των ξηρών χόρτων, που μπορούν να ανάψουν και 
με ένα τσιγάρο, υπάρχουν σκουπίδια όπως γυάλινα μπου-
κάλια, τα οποία ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς.  

Πηγές έλεγαν πως πέραν των στοιχείων που έχουν συ-
γκεντρωθεί από το σημείο της αρχικής εστίας της φωτιάς, οι 
ερευνητές πυροσβέστες εξετάζουν προσεκτικά και μαρτυ-
ρίες, αλλά και εικόνες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.  
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Πεύκο ούτε για δείγμα δεν θα 
υπάρχει το επόμενο διάστημα 
στον ευρύτερο χώρο του Ζωο-

λογικού Κήπου της Θεσσαλονίκης. Λίγα 
24ωρα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε 
στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, οι 
υπηρεσίες του κεντρικού δήμου καλού-
νται να κόψουν άμεσα όλα τα δέντρα διότι 
έχουν προσβληθεί από το φλοιοφάγο 
έντομο και, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει 
πλέον άλλη λύση πέραν της κοπής.

    Η κατάσταση στο χώρο εντός αλλά και 
πέριξ του Ζωολογικού Κήπου είναι τραγική, 
όπως μαρτυρούν οι αυτοψίες, αφού παρά τις 
όποιες προσπάθειες για να σωθούν ορισμέ-
να από τα πεύκα, αρκετά από τα οποία έχουν 
ηλικία άνω των 50 ετών, τελικώς ελήφθη 
η απόφαση να κοπούν όλα όσα υπάρχουν.

    Τα συνεργεία ξεκίνησαν ήδη να κόβουν 
κορμούς και όπως δηλώνει στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 
του δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημη-
τριάδης, η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη 
στιγμή ο χώρος του Ζωολογικού Κήπου, τον 
οποίο επισκέπτονται μικροί και μεγάλοι, εί-
ναι «αποκαρδιωτική».

«Η κατάσταση είναι τραγική και τα απο-
τελέσματα της ολιγωρίας των ιθυνόντων 
έχουν γίνει παραπάνω από εμφανή. Στο 
κομμάτι κάτω από τον περιφερειακό και ει-
δικά στην περιοχή του Ζωολογικού Κήπου 
και πέριξ αυτού, θα πρέπει να κοπεί το 100% 

των πεύκων γιατί έχει προσβληθεί από το 
φλοιοφάγο έντομο. Η εικόνα που παρουσι-
άζει ο ζωολογικός είναι αποκαρδιωτική και 
το μόνο που σώζει την παλιά εικόνα είναι 
τα πλατύφυλλα δέντρα που είναι φυτεμένα 
κατά μήκος του ρυακιού», υποστηρίζει χα-
ρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος.

    Σε μια προσπάθεια να αντικατασταθεί 
όσο πράσινο κόβεται στο περιαστικό δάσος 
η δημοτική αρχή Θεσσαλονίκης προχωρά 
τη διαδικασία μελέτης ώστε τα πεύκα που 
θα «λείψουν» εξαιτίας του φλοιοφάγου να 
αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατό 
από άλλα πλατύφυλλα δέντρα. 

     ‘Αλλωστε, τα πεύκα που φυτεύτηκαν 
πριν από δεκαετίες στο δάσος, πέρα από το 
πράσινο και το οξυγόνο που προσφέρουν 
σε μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, 
λειτουργούν και ως φυσικό αντιπλημμυ-
ρικό οχυρό στις περιπτώσεις των έντονων 
βροχοπτώσεων.

Παράλληλα, από τη στιγμή που θα «φύ-
γουν» τα πεύκα μέσα από τον χώρο, για να 
προστατευτούν τα ζώα που υπάρχουν στα 
κλουβιά από τις υψηλές θερμοκρασίες θα 
τοποθετηθούν στέγαστρα. 

Κόβονται και οι φτελιές στην Τσιμισκή
Μέσα στους επόμενους μήνες θα κο-

πούν και θα αντικατασταθούν 41 δέντρα 
που βρίσκονται στην οδό Τσιμισκή. Πρόκει-
ται για φτελιές, οι οποίες κρίθηκε απαραίτη-
το να κοπούν λόγω επικινδυνότητας αφού 

εμφανίζουν προχωρημένη σήψη στον κορ-
μό τους.

    Αυτή τη στιγμή στην οδό Τσιμισκή 
υπάρχουν και στις δύο πλευρές του πεζο-
δρομίου περίπου 300 δέντρα, του είδους 
φτελιά, και είναι από τις παλαιότερες δεν-
δροστοιχίες της πόλης.

    Στην πορεία του χρόνου και ειδικότερα 
τα τελευταία 15 χρόνια, άρχισε να παρατη-
ρείται έντονη προσβολή των δέντρων από 
το σκαθάρι της φτελιάς, όπου παρά τους 
ψεκασμούς μειώθηκε η έκταση της προ-
σβολής όμως δεν εξαλείφθηκε, αφήνοντας 
σημάδια προχωρημένης σήψης σε κορμούς 
και βραχίονες, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο 
η κίνηση και η ασφάλεια πολιτών και οχη-
μάτων.

Οι φτελιές θα αντικατασταθούν από τον 
ερχόμενο Νοέμβριο από κελτίδες, από δέ-
ντρα πιο ανθεκτικά που δεν προσβάλλονται 
από το συγκεκριμένο σκαθάρι. «Θα ήταν 
απερισκεψία να αφήσουμε δέντρα στην οδό 
Τσιμισκή που έχει σαπίσει ο κορμός τους κα-
θώς πρόκειται για έναν πολυσύχναστο δρό-
μο και υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν 
ατυχήματα σε διερχόμενους και οδηγούς 
αυτοκινήτων», συμπληρώνει ο κ.Δημητρι-
άδης.

Φεύγουν και οι λεύκες
    Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμέ-

νεται να προχωρήσει και ο σχεδιασμός για 
να κοπούν όλες οι λεύκες που φυτεύτηκαν 
εδώ και χρόνια σε δεκάδες σημεία της Θεσ-
σαλονίκης, ώστε να αντικατασταθούν με πιο 
ανθεκτικά δέντρα.

    Μέσα στον Σεπτέμβριο θα έρθει προς 
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσα-
λονίκης το θέμα για την αντικατάσταση των 
λευκών, που κρίνονται δέντρα επικίνδυνα 
για διερχόμενους και αυτοκίνητα, ασταθή, 
με χαμηλές ρίζες και μπορεί να πέσουν στο 
έδαφος ή στο οδόστρωμα ακόμη και με χα-
μηλής έντασης ανέμους.

    Υπολογίζεται ότι, αυτή τη στιγμή, στον 
δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν φυτεμένες 
1.200 λεύκες με την ηλικία κάποιων να 
ξεπερνά τα 40 έτη. Σύμφωνα με την εισή-
γηση των υπηρεσιών της αντιδημαρχίας 
Περιβάλλοντος, οι λεύκες θα κοπούν ύστε-
ρα από έρευνα και με βάση την ηλικία τους, 
ενώ αναμένεται να αντικατασταθούν με όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερα σε ηλικία δέντρα, 
κατά προτεραιότητα πλατάνια, για να παρέ-
χεται στους δημότες αντίστοιχος ίσκιος.

Αναστασία ΚαρυπίδουΡΕΠΟΡΤΑΖ

«SOS» εκπέμπει ο Ζωολογικός 
Κήπος. Χάνει όλα τα πεύκα!

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΈΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΟΛΙΓΩΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ 

ΈΧΟΥΝ ΓΙΝΈΙ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 

ΈΜΦΑΝΗ
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Η αλλαγή του κατηγορητηρίου 
για την πολύκροτη υπόθεση της 
κλοπής των τραπεζικών θυρί-

δων έδινε την εντύπωση πως θα επιταχύ-
νει τις διαδικασίες παραπομπής της στο 
ακροατήριο. Εννιάμιση χρόνο μετά την 
κατάθεση της πρώτης μήνυσης, η δικο-
γραφία επιστρέφει στον εισαγγελέα, για 
να κάνει ακόμη μία φορά πρόταση στο 
δικαστικό συμβούλιο, καθώς με βούλευ-
μα που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες 
ακυρώθηκε η αλλαγή του κατηγορητηρί-
ου από υπεξαίρεση σε κλοπή.  

Οι τραπεζικές θυρίδες σε κεντρικό κατά-
στημα της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται 
στις μηνύσεις των θυμάτων, παραβιάστηκαν 
από το 2005. Το 2012 συνταξιούχος σιδη-
ροδρομικός υπάλληλος κατήγγειλε στην 
αστυνομία ότι έχασε όλα τα υπάρχοντα που 
είχε τοποθετήσει στην τραπεζική θυρίδα 
του συγκεκριμένου τραπεζικού καταστήμα-
τος. Ακολούθησαν παρόμοιες καταγγελίες 
και μηνύσεις ιδιοκτητών και συνιδιοκτητών 
οκτώ θυρίδων, από τα στοιχεία των οποίων 
και την έρευνα που διενεργούν αστυνομικοί 
της ασφάλειας συντάχθηκε κατηγορητήριο 
για υπεξαίρεση χρημάτων και τιμαλφή αξίας 

περίπου 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Κατηγο-
ρούμενοι για την υπόθεση είναι έξι νυν και 
πρώην τραπεζικοί υπάλληλοι, σε βάρος 
των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 
υπεξαίρεση στην υπηρεσία σε βαθμό κα-
κουργήματος και ήδη έχουν απολογηθεί 
στην ειδική ανακρίτρια εγκλημάτων δια-
φθοράς Ιωάννα Σερβέτα. 

Τον περασμένο Μάρτιο και ενώ η πο-
ρεία της δικογραφίας έδειχνε ότι έπαιρνε τη 
συνήθη οδό προς το δικαστικό συμβούλιο 
για να αποφασιστεί εάν παραπεμφθεί στο 
ακροατήριο ή όχι, ο εισαγγελέας είχε άλλη 
άποψη. Θεώρησε ότι η ορθή κατηγορία είναι 
η κλοπή και όχι η υπεξαίρεση για την οποία 
κατηγορούνται οι έξι. Σε νομική βάση, ο χα-
ρακτηρισμός της πράξη ως κλοπή, έβρισκε 
σύμφωνους και αρκετούς υπερασπιστές, 
ανεξάρτητα αν αρνούνται την κατηγορία. Σε 
πραγματική βάση, ένας τέτοιος χαρακτηρι-
σμός θα επιτάχυνε τη διαδικασία και η υπό-
θεση θα εισαγόταν στο δικαστήριο δι’ απευ-
θείας κλήσης και όχι με βούλευμα. Ωστόσο, 
νομικά, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
έκρινε, με σύμφωνη πρόταση του εισαγγε-
λέα, ότι η υπόθεση έπρεπε να εισαχθεί στο 
δικαστικό συμβούλιο για τη συγκεκριμένη 
αλλαγή.  

Πλέον η δικογραφία επιστρέφει στον 
εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί εκ 
νέου σε δύο κατευθύνσεις. Είτε θα προτεί-
νει ο εισαγγελέας για την παραπομπή ή όχι 
των κατηγορουμένων για το αδίκημα της 
υπεξαίρεσης και επί αυτού θα κριθεί από 
το δικαστικό συμβούλιο, είτε θα προτείνει 
την αλλαγή της κατηγορίας σε κλοπή για 
να αποφασιστεί από το Συμβούλιο Πλημ-
μελειοδικών. Η διαδικασία όμως αυτή θα 
καθυστερήσει περαιτέρω τη διερεύνηση της 
υπόθεσης και την απόφαση εάν θα καταλή-
ξει ή όχι στο ακροατήριο.  

  
Καθυστέρηση και ανατροπές  
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι κλο-

πές στις οκτώ θυρίδες έγιναν σε χρόνια από 
το 2005 μέχρι τις 7 Μαρτίου 2016. Αρχικά 
ασκήθηκε δίωξη και η υπόθεση οδηγούταν 
στο αρχείο μέχρι που ένας ιδιώτης αποφα-
σίζει και παραδίδει στην ασφάλεια μία σα-
κούλα με ακριβά ρολόγια, που είχαν κλαπεί 
από διάφορες θυρίδες. Αποφασίζεται άμεσα 
η δικογραφία να επιστρέψει στην ανάκριση 
και πριν ο ογκώδης φάκελος διαβιβαστεί 
από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο του δι-
καστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, ένα μήνα 
μετά την παράδοση των κοσμημάτων ένας 
τραπεζικός υπάλληλος βάζει τέλος στη ζωή 
του. Είναι αυτός που είχε υποδειχτεί από τον 
ιδιώτη ότι του παρέδωσε τα ρολόγια.  

Η ειδική ανακρίτρια διαφθοράς, κάλεσε 
εκ νέου τους κατηγορούμενους να απολο-
γηθούν για το αδίκημα της υπεξαίρεσης. 
Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περι-
οριστικούς όρους στη διαδικασία που γίνε-
ται τον Οκτώβριο του ίδιου του 2018 χρό-
νου. Ακολουθούν πραγματογνωμοσύνες 
που ζήτησε η ανακρίτρια, η οποία πραγμα-
τοποιεί και αυτοψία στον χώρο των τραπεζι-
κών θυρίδων. Τα θύματα υποστηρίζουν πως 
οι εμπλεκόμενοι στη μεγάλη κλοπή διέρ-
ρηξαν τις θυρίδες και άρπαξαν ότι πολύτιμο 
βρήκαν, που άφησαν για χρόνια εκεί θεω-
ρώντας τους χώρους ασφαλείς. Οι περισσό-
τεροι μάλιστα ανακάλυψαν τις κλοπές όταν 
κατέφυγαν στις θυρίδες λόγω οικονομικών 
αναγκών που προέκυψαν από την κρίση.  

Μετά την αλλαγή του κατηγορητηρίου, 
η ειδική ανακρίτρια κάλεσε πάλι τους κα-
τηγορούμενους ν’ απολογηθούν αυτή τη 
φορά για το αδίκημα της κλοπής. Σε αυτό το 
στάδιο έγιναν προσφυγές προς το δικαστικό 
συμβούλιο ότι δεν είναι επιτρεπτός αυτός 
ο τρόπος αλλαγής της κατηγορίας. Κι έτσι 
ακυρώθηκαν οι κλήσεις σε απολογία.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γεφύρι της Άρτας 
η δικαστική έρευνα με τις θυρίδες 

ΈΠΙΣΤΡΈΦΈΙ - ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ 

ΦΟΡΑ – Η 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ 

ΈΙΣΑΓΓΈΛΈΑ 
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Στη Θεσσαλονίκη για προώθηση 
των εμβολιασμών ο Πέτσας

Κοινό μήνυμα της ΠΚΜ υπέρ του 
εμβολιασμού 

Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας ο οποίος 
ξεκίνησε τις επαφές του από τον δήμο Αμπελοκή-
πων - Μενεμένης. Κύριος λόγος της παρουσίας 
του κ. Πέτσα ο οποίος επισκέφθηκε και τον δήμο 
Κορδελιού - Ευόσμου είναι η μεταφορά του μηνύ-
ματος αναγκαιότητας των εμβολιασμών, με στόχο 
της αύξηση τους. “Θέλω όλους τους συμπολίτες 
μας να τους παρακαλέσω για μια ακόμα φορά να 
σπεύσουν να εμβολιαστούν για το καλό το δικό 
τους, των οικείων τους και για το κοινωνικό σύ-
νολο”, τόνισε. 

Ο κ. Πέτσας έχει ζητήσει την βοήθεια της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και από τον Δήμο Θέρμης 
όπου βρέθηκε παρουσία εκπροσώπων και των 
δύο μεγάλων Επιμελητηρίων, Επαγγελματικό και 
Εμπορικό - Βιομηχανικό, τόνισε πως στόχος είναι 
οι δύσπιστοι άνθρωποι, οι επιφυλακτικοί και ανα-
βλητικοί. «Εμβολιαζόμαστε σημαίνει ζούμε» τό-
νισε ο υπουργός. 

Εν συνεχεία επισκέφτηκε τον Δ. Δέλτα όπου 
είχε συνάντηση με τον Γιάννη Ιωαννίδη. 

«Ήρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε ώστε να 
κάνουμε τα μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα. Επι-
σκέπτομαι και εγώ με την σειρά μου τον τόπο σας, 
για να δείξουμε ουσιαστικά ότι βρισκόμαστε δίπλα 
σας», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών.

Μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού έστειλαν από 
κοινού όλες οι παρατάξεις της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας. ‘Ενωσαν τις φωνές τους σε 
μια κοινή συνέντευξη Τύπου Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, Χρήστος Γιαννούλης, Χρήστος Παπαστερ-
γίου, Φίλιππος Γκανούλης και Δημήτρης Βάνης. 
‘Οπως επισημάνθηκε, ο εμβολιασμός είναι ο μο-
ναδικός δρόμος για την οριστική έξοδο και τελική 
έξοδο για την πανδημία.

karfitsomata
Συνάντηση Καλαφάτη - Συρεγγέλα

Τους εργαζόμενους στη καθαριότητα 
ευχαρίστησε ο Κούβελας

Απειλές κατά της ζωής της 
δέχεται η Λατινοπούλου 

Αρχίζει η ανάπλαση στην Ευαγγελίστρια 

Με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την 
οικογένεια Μαρία Συρεγγέλα, συναντήθηκε ο Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Κα-
λαφάτης. Τα θέματα συζήτησης ήταν οι πολιτικές για τη 
στήριξη της οικογένειας και ο προγραμματισμός κοινών 
δράσεων σε θέματα ισότητας των φύλων, πρόληψης και 
καταπολέμησης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής 
βίας.

Στο αμαξοστάσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου 
συνάντησε και συνομίλησε με εργαζόμενους και τον 
Αντιδήμαρχο Καθαριοτητας Νίκο Ζεϊμπέκη, βρέθηκε ο 
Δημήτρης Κούβελας. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στα απορριμματοφόρα, 
στα συνεργεία και την διοίκηση για την προσφορά τους 
ειδικά στις περιόδους καραντίνας λόγω Covid-19.

Αρχίζουν τα έργα ανάπλασης του δήμου Θεσσαλονί-
κης γύρω από τα ιστορικά κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας. 
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται η κατασκευή πεζο-
δρομίων, με σκοπό να αναδειχθούν τα ιστορικά κοιμητή-
ρια καθώς και η ολική ανακατασκευή των οδών Ελένης 
Ζωγράφου και Κάστρων. Λόγω των έργων πάντως που 
θα ξεκινήσουν από τις 19 Ιουλίου προβλέπεται η διακο-
πή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της 
οδού Ελένης Ζωγράφου, από τη συμβολή της με την οδό 
Αγίου Δημητρίου – Ολυμπιάδος έως το ύψος της εισόδου 
του Γενικού Νοσοκομείου “Ο Αγιος Δημήτριος”. 

Μήνυση στην υποδιεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλή-
ματος Β.Ελλάδος κατέθεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ο 
λόγος; Όπως η ίδια αποκάλυψε, προχώρησε σε αυτή την 
ενέργεια μετά από επαναλαμβανόμενες απειλές κατά της 
ζωής της και της σωματικής της ακεραιότητας που δέχτη-
κε από ανώνυμους και επώνυμους χρήστες των social 
media. Η κ.Λατινοπούλου, πολιτευτής με τη ΝΔ, έχει βρε-
θεί αρκετές φορές το τελευταίο καιρό στο στόχαστρο για 
τις απόψεις που διατυπώνει μέσω των αναρτήσεων της.
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Στη δυτική Θεσσαλονίκη ο Μπα-
ντέρας

Συνάντηση Ευθυμίου - Λι 

 Στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετακο-
μίζει ο Αντόνιο Μπαντέρας για τη συνέχεια των γυ-
ρισμάτων της ταινίας «The Enforcer».  Κτίρια στην 
περιοχή των σφαγείων μετατρέπονται σε χώρους 
όπου θα τραβηχτούν οι επόμενες σκηνές. Συγκε-
κριμένα, αναμένεται η περιοχή να μετατραπεί σε 
νυχτερινά κλαμπ με «άρωμα» Μαϊάμι και ο Αμερι-
κανός πρωταγωνιστής θα πρέπει να φαίνεται πως 
κινείται στον κόσμο της νύχτας στη δυτική ακτή 
των ΗΠΑ... μόνο που όλα αυτά θα συμβαίνουν στα 
δυτικά της Θεσσαλονίκης! 

Συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο των Η.Π.Α. 
στη Θεσσαλονίκη, κ. Ελίζαμπεθ Λι πραγματοποίη-
σε η Άννα Ευθυμίου. Η βουλευτής Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ συζήτησε με την πρόξενο τρόπους για την 
ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στο δημόσιο 
βίο και την εργασία, αλλά και την ανάδειξη της 
Θεσσαλονίκης ως κόμβου καινοτομίας και νέων 
τεχνολογίων.

Να μπει τέλος στην «ομηρία»
500 οικογενειών

Χώρος για … selfie 
στο δημαρχιακό Μέγαρο

Προωθεί συνεδριακό τουρισμό 
ο Καλαφάτης

Αντιπλημμυρικά έργα 
στο Δ. Χαλκηδόνας

Ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων 
Π. Μελά ζήτησε ο Λίλτσης

Με τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού περιβάλ-
λοντος κ. Νίκο Ταγαρά συναντήθηκε ο «γαλάζιος» βου-
λευτής Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας. Ο κ. Κούβε-
λας ζήτησε να δοθεί  λύση στην ομηρία 500 οικογενειών 
στα Μετέωρα του Δήμου Παύλου Μελά με νομοθετική 
ρύθμιση. Οι οικογένειες αυτές έχουν ανεγείρει κατοικίες 
κυρίως από το 1960 και μετά, για να καλύψουν τις βασι-
κές στεγαστικές τους ανάγκες και έως σήμερα χαρακτη-
ρίζονται «καταπατητές», παρά τις επίμονες προσπάθειες 
που έχουν καταβάλει για να μπει τέλος σε αυτήν την κα-
τάσταση».

Ειδικός χώρος για την τέλεση των πολιτικών 
γάμων διαμορφώθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλο-
νίκης. Μέχρι τώρα οι γάμοι τελούνταν σε διαφο-
ρετικά σημεία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που 
υπήρχε στο κτίριο. Πλέον, οι μελλόνυμφοι θα 
έχουν το δικό τους spot στο ισόγειο του δημαρ-
χείου, εκεί όπου θα μπορούν να βγάζουν και τις 
γαμήλιες φωτογραφίες!

Στην προώθηση του συνεδριακού τουρισμού επικε-
ντρώνει τις προσπάθειες του ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας- Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης: Ο κ. Καλα-
φάτης είχε συνάντηση στο γραφείο του στο διοικητήριο 
με το Διοικητικό Συμβούλιο του Thessaloniki Convention 
Bureau. Το θέμα της συζήτησης ήταν η ανάπτυξη μελλο-
ντικής συνεργασίας, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά 
για ολόκληρη τη Μακεδονία - Θράκη.

Από τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων του 
Αξιού  θωρακίζεται δήμος Χαλκηδόνας. χάρη στην το-
ποθέτηση αρθρωτής αντιπλημμυρικής προστασίας στο 
φράγμα του Αξιού από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η λύση είναι προσωρι-
νή ενώ αναμένεται η κατασκευή τοιχίου σκυροδέματος, 
όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά επισκέφτηκε ο 
επικεφαλής της παράταξης “Ανατροπή”, Γιώργος Λίλ-
τσης συνοδευόμενος από τους δημοτικούς συμβούλους, 
Παντελή Αργυρόπουλο και Κυριάκο Τσαγκαλίδη. ‘Οπως 
είπε ο κ.Λίλτσης, εξαιτίας απουσίας προγραμματισμού 
υπάρχουν σημεία και γειτονιές του δήμου Παύλου Μελά 
που είναι κακοφωτισμένα με αποτέλεσμα τα παραβατικά 
στοιχεία να δρουν ανενόχλητα ακόμη και μέρα μεσημέ-
ρι. Συμπλήρωσε, δε, ότι καθημερινά γίνεται αποδέκτης 
παραπόνων από δυσαρεστημένους πολίτες που βλέπουν 
την περιουσία τους να καταστρέφεται. 

karfitsomata
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 
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Εξαιρετικά έργα, που πρέπει να δείτε, στην έκθεση 
«DOMA: Από το σπήλαιο του Πλάτωνα στη σύγχρονη ‘’πραγ-
ματικότητα’’», που τρέχει στο MOMus – Πειραματικό Κέντρο 

Τεχνών, στις Αποθήκες στο Λιμάνι.

Η «Ελένη» του Ευριπίδη στο Θέατρο Δάσους. Οι 
πολύπειροι ηθοποιοί του Κρατικού θεάτρου εμψύχωσαν 

κορυφαία τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Οι γραμματείς των δικαστηρίων. Είναι οι υπάλληλοι 
που εργάζονται απογεύματα και δεν εισπράττουν ούτε ευρώ 

παραπάνω. 

Τα παιδιά που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις και 
πέρασαν στις σχολές που επιθυμούσαν. Από τις πιο όμορφες 

περιόδους να είσαι φοιτητής. Κι αν κάποια άλλα δεν τα 
κατάφεραν, μη ξεχνάτε πως όλη η ζωή είναι μπροστά σας. Τα 

καλύτερα έρχονται.

Τελικά εξαφανίστηκαν οι μέδουσες από το πρώτο πόδι της 
Χαλκιδικής μέσα σε λίγες ημέρες επιβεβαιώνοντας τους θαλάσ-

σιους βιολόγους που έλεγαν ότι πρόκειται για ένα προσωρινό 
φαινόμενο που θα πάψει να υφίσταται. 

Οι ευγενέστατοι ταχυδιανομείς της Wolt που παρά τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες κάνουν κάτι παραπάνω από 
αξιοπρεπώς τη δουλειά τους με το χαμόγελο μόνιμα στα 

χείλη τους. Ας τους σεβαστούμε...

Φυσικά και παραλία, θάλασσα, επιτέλους μουσική είναι 
αυτό που ανεβάζει τις μετοχές αυτής της εβδομάδας όχι 

μόνο προσωπικά αλλά για πολύ κόσμο.

Η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΘ να γίνει Covid Free, 
έδωσε αυτομάτως την ελπίδα και ανάταση στις επιχειρήσεις 

αλλά και στους πολίτες της πόλης 

Οι αφίσες του Αλέξη Τσίπρα που γέμισαν εκατοντάδες κολώνες 
στη Θεσσαλονίκη. Sold out θα ήταν η ομιλία του ούτως ή 
άλλως, δεν χρειαζόταν τέτοια σπατάλη χαρτιού.

Τα πολυθρύλητα λεωφορεία της Λειψίας που σε οποιαδήπο-
τε ευνομούμενη πολιτεία θα ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ να κυκλοφο-
ρούν χωρίς κλιματισμό σε συνθήκες καύσωνα. Είναι θέμα 
χρόνου να έχουμε αποπληξία. 

Το δασαρχείο. Αυτή η μέθοδος του να επιρρίπτεις τις ευθύνες 
πάντα στον άλλον είναι από παλιά. 

Η αύξηση των κρουσμάτων και πάλι στη Θεσσαλονίκη. 
Ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα «μαύρους» μήνες. Ας μην 
επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις κι ας εκμεταλλευ-
τούμε το «όπλο» του εμβολίου.

Οι αμετακίνητοι ανεμβολίαστοι που δεν πείθονται με τίποτα 
ενώ εξακολουθούν να διαδηλώνουν κατά χιλιάδες στους 
δρόμους της Θεσσαλονίκης την ώρα που τα κρούσματα 
αυξάνονται δραματικά.

Η κατάσταση ολοένα και χειρότερη γίνεται με την αδιανόητη 
κίνηση στο ύψος της γέφυρας της Ποτίδαιας κάτι που δημιουρ-
γεί εκνευρισμό αφού όσο καλή διάθεση κι αν έχεις χρειάζεται 
πλέον στο... νερό ένα δυο μισάωρο για να καταλήξεις σε κάποια 
παραλία της Χαλκιδικής για να κάνεις ένα μπάνιο.

Κάνεις δεν αμφισβητεί την ομορφιά των παραλιακών περιοχών 
του Δήμου Θερμαϊκού, αλλά σε γνωστή παραλία να ζητούν ελάχι-
στη κατανάλωση 50 ευρώ για 2 άτομα στη 1η σειρά ξαπλώστρες, 
40 στη 2η και 30 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση στη 3η σειρά, είναι 
μάλλον υπερβολικό. Κύριοι «ξεκαβαλήστε» δηλαδή Χαλκιδική 
και σε νησιά πρέπει με τσεκ επιταγών να πηγαίνουμε για μπάνιο. 

Σκουπίδια, σκουπίδια και ξανά σκουπίδια σε όλες τις γειτο-
νιές της πόλης.

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας
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Ίχνος πεζοδρομίου δεν υπάρχει από την μία πλευρά της οδού Ίωνος 
Δραγούμη, στο κέντρο. Αν και τα παράνομα παρκαρισμένα ΙΧ έχουν την 
καλή διάθεση να αφήσουν λίγο χώρο για να περνούν όσοι πεζοί είναι 
θαρραλέοι, στο διάβα τους βρίσκουν αδιέξοδο από κάδους σκουπιδιών. 
Δημήτρης Γ.

Τι θα γίνει επιτέλους με τις καρότσες που όχι μόνο 
κυκλοφορούν ανενόχλητες στο κέντρο της πόλης, και 
όχι μόνο, αλλά πλέον τις σταθμεύουν και όπου βρουν οι 
«ιδιοκτήτες» τους. Αν ένα όχημα παρκάρει παράνομα θα 
του επιβληθεί πρόστιμο, στις καρότσες αυτές θα κόψει 
κλήση κανείς; 
Φανή Β

Οι περίφημες νεροκουρτίνες που θα προσέφεραν δροσιά 
έχουν μετατραπεί σε μεταλλικές παγίδες. Αν δεν λειτουρ-
γούν με τους 40 βαθμούς γιατί δεν τις απομακρύνετε; Κι 
εμείς βασανιζόμαστε που τις βλέπουμε σε αυτή την άθλια 
κατάσταση.
Θεοδώρα Κ. 

Αγριογούρουνα στις αυλές σπιτιών στον Άγιο Παύλο του 
Δήμου Νεάπολης Δήμος - Συκεών τρώνε από ταΐστρες 
σκύλων. Όταν όμως ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο στον 
δήμο για το πρόβλημα αυτό και ο Δήμος τον παραπέμπει 
σε κυνηγετικό σύλλογο γιατί αυτός διαθέτει τον κατάλλη-
λο εξοπλισμό, τότε υπάρχει θέμα. 
Κωνσταντίνος Π.

Είναι δυνατόν να υπάρχει τρύπα, 
βαθιά μάλιστα, σε δρόμο δίπλα ακρι-
βώς από τον κεντρικό της οδού Πα-

πανδρέου, στη Νεάπολη; Ναι είναι. 
Απόδειξη η φωτογραφία που δείχνει 
την ύπαρξη τρύπας στο οδόστρωμα, 

στην οδό Κασταμονής. Μέσα στην 
τρύπα βλέπουμε πως υπάρχει και 
πεταμένη άσφαλτος, μάλλον από 

κάποια αποτυχημένη προσπάθεια να 
καλύψουν την τρύπα.

Θόδωρος Ζ. 

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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Οδός Ίωνος Δραγούμη

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Οδός Ολ. Διαμαντή

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 
Δωδεκανήσου με Λέοντος Σοφού 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 
Περιοχή Αγίου Παύλου 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
Οδός Κασταμονής
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Η Πέμυ Ζούνη 
μπορεί να έλεγε 
πάντα ότι αγαπάει 

το θέατρο, όμως η στιγμή 
που συνειδητοποίησε πόσο 
πολύ θα μπορούσε να της 
λείψει ήταν η περίοδος της 
καραντίνας.

«Μέχρι να ανέβω ξανά 
στη σκηνή με την παράσταση 
‘’Οι πεταλούδες είναι ελεύ-
θερες’’, για την καλοκαιρινή 
περιοδεία, είχα μια αίσθηση 
λαχτάρας και χαράς, σαν να 
βρίσκεις έναν αγαπημένο 
φίλο, που αγαπάς πολύ, μετά 
από καιρό», περιγράφει στην 
Karfitsa και προσθέτει πως 
«η ζωντανή επικοινωνία που 
έχουμε με το κοινό μέσω των 
παραστάσεων δεν υποκαθί-
σταται με οποιαδήποτε γύρι-
σμα, για οποιαδήποτε ωραία 
δουλειά, είτε στο σινεμά, είτε 
στην τηλεόραση. Αυτό το έλε-
γα πάντα, απλώς τώρα επιβε-
βαιώθηκε».

Κάνοντας μια παύση πε-
ρίπου τριών μηνών από τα 
γυρίσματα της σειράς «8 λέ-
ξεις» που πρωταγωνιστούσε, 
λόγω του lockdown, η Π.Ζού-
νη μπόρεσε να περάσει αρκε-
τό χρόνο με αγαπημένα της 
πρόσωπα. «Μεγαλώνοντας 
γίνομαι όλο και πιο συνειδη-
τοποιημένη στο τι έχω ανάγκη 
και τι με γεμίζει. Δεν εξεπλά-
γην, ούτε έκανα κάποια φοβε-
ρή αποκάλυψη στο τι μετράει 
πιο πολύ… Για εμένα λοιπόν 
το πιο σημαντικό είναι να είσαι 
με ανθρώπους που αγαπάς, 
παρά να τρέχεις να κυνηγάς 
οποιαδήποτε καριέρα», λέει 
συμπληρώνοντας ότι «τελι-
κά δεν είναι το παν η τέχνη… 
άλλα πράγματα είναι πολύτι-
μα».

Η ίδια εξηγεί ότι «επειδή 
για πάρα πολλά χρόνια έτρε-
χα σαν τρελή χάρηκα που 
πέρασα χρόνο με τους δικούς 
μου ανθρώπους και που είχα 
χρόνο να κάνω ό,τι θέλω ή 

ακόμη και τίποτα. Ακόμη και 
όταν η κατάσταση δυσκολεύει 
οικονομικά είναι σημαντικό να 
ξέρουμε τι αξίζει περισσότερο,  
γιατί κάπου μέσα σε αυτόν τον 
τρεχαλητό δυτικό τρόπο ζωής 
χάνουμε πολλά πράγματα και 
καλό είναι να το συνειδητο-
ποιήσουμε πριν φτάσουμε 80 
και 90 χρονών».

Συναισθηματική 
ενηλικίωση 
Το έργο «Οι πεταλούδες 

είναι ελεύθερες» πραγματεύ-
εται μεταξύ άλλων την συ-
ναισθηματική ενηλικίωση και 
όπως πιστεύει η Π.Ζούνη το 
lockdown ήταν μια αναγκα-
στική άσκηση ενηλικίωσης 
για όλες τις ηλικίες. «Καλό θα 
ήταν να μην ξεχαστεί αμέσως 
ό,τι πήραμε από αυτή την δύ-
σκολη περίοδο», σημειώνει. 
«Βέβαια, αν κάποιος ανακά-
λυψε ότι του αρέσει να είναι 
συνεχώς έξω και να τρέχει δεν 
είναι κακό, αλλά είναι σημα-
ντικό να κάνουμε κάτι επειδή 
ξέρουμε ότι πραγματικά είναι 
αυτό που θέλουμε», επιση-
μαίνει. 

Την ρωτάμε πότε ήρθε 
για εκείνην η συναισθηματική 
ενηλικίωση μέσα της και μας 
απαντάει ότι «αυτό είναι μια 
αργή και επώδυνη διαδικασία. 
Αρκετά δύσκολη. Δεν τελειώ-
νει ποτέ. Απλώς άρχισε να 
γίνεται έντονη, ότι ωριμάζω 
κάπως, την τελευταία δεκα-
ετία. Που σημαίνει ότι ήμουν 
ξένοιαστη και εννοείται αφε-
λής για πολλά χρόνια. Κάλλιο 
αργά παρά ποτέ όμως… ». 

Τα πρώτα χρόνια της εφη-

βικής -  νεανικής της ζωής 
ήταν μάλλον σε αντίστοιχη 
φάση με τώρα, λέει, δηλαδή 
πιο κλειστή και με πολύ διά-
βασμα. «Μετά όμως το θέα-
τρο έφερε μια δύνη και έναν 
τρελό ρυθμό και τα τελευταία 
10 χρόνια πατάω φρένο για να 
δω τι μου γίνεται. Αυτή λοιπόν 
τώρα είναι μια διαδικασία εν 
εξελίξει, ή όπως λέμε στην 
γλώσσα του θεάτρου, working 
progress», καταλήγει.

Οι ρόλοι απέναντι της
Στο έργο υποδύεται μια 

υπερπροστατευτική μητέρα, 
την κα Μπέηκερ, ενός τυφλού 
νεαρού που κάνει την δική 
του επανάσταση, έναν ρόλο 
που είναι αρκετά μακρυά της 
και δεν έχει κοινά ως Πέμυ 
Ζούνη. «Το ενδιαφέρον για 
τον ηθοποιό είναι να ανακα-
λύπτει άλλες ‘’περιοχές’’. Να 
πηγαίνει και σε άλλων ζωές, 
αλλιώς βαριέται να γνωρίζει 
πράγματα που ήδη ξέρει και 
είναι κοντά του. Άρα διάλεγα 
πάντα ρόλους που είναι λίγο 
μακριά από μένα. Βεβαίως 
πάντα υπάρχουν κομμάτια 
που δεν ξέρεις ότι τα είχες. 
Έχουμε μέσα μας πολλές εκ-
δοχές του εαυτού μας που αν 
δεν ασχοληθούμε με αυτή την 
τέχνη δεν τις ξέρουμε. 

Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση με τις μητέρες που εν-
σάρκωσα στους δυο τελευταί-
ους μου ρόλους, στη Ναυσικά 
στις «8 Λέξεις» και στην κα 
Μπέηκερ που κάνω τώρα στις 
‘’Πεταλούδες’’ είναι ό,τι δεν 
θα ήθελα να είμαι σαν μητέρα 
και δεν είμαι. Η Ναυσικά ήταν 
αρκετά απέναντι μου και από 

την άλλη η κα Μπέηκερ από 
την αγάπη της και την υπερ-
βολική προστασία που έχει για 
το παιδί της έχει κάνει αρκετά 
λάθη».

Έντονες καλλιτεχνικές συ-
γκινήσεις στη Θεσσαλονίκη

Στις 28 και 29 Ιουλίου, 
θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη 
με την παράσταση, στο θέα-
τρο Κήπου. «Όταν ακούω την 
λέξη ‘’Θεσσαλονίκη’’ μου έρ-
χονται χιλιάδες σκέψεις, γιατί 
έχω ζήσει πολύ καιρό στην 
πόλη. Έχω υπέροχες αναμνή-
σεις. Κάποια στιγμή τη Θεσσα-
λονίκη την ήξερα καλύτερα 
και από την Αθήνα. Δίδασκα 
τα πρώτα τρία χρόνια που είχε 
ανοίξει η σχολή του Βασίλη 
Διαμαντόπουλου. Δυο από τις 
πιο αγαπημένες μου δουλειές 
τις έχω κάνει εδώ, στο ΚΘΒΕ 
όταν έπαιξα την Μπλανς Ντι-
μπουά και μετά σκηνοθέτησα 
την ‘’Αρρώστια της νιότης’’, 
οπότε συνδέθηκε με έντονες 
καλλιτεχνικές συγκινήσεις».

#metoo
Για το κίνημα του #metoo 

που ξέσπασε στον χώρο του 
θεάτρου, πριν από μερικούς 
μήνες, η κα Ζούνη αναφέρει 
ότι «όσοι δεν ήταν πολύ κο-
ντά σε κάποια άτομα για τα 
οποία ακούστηκαν αυτά τα 
πολύ σκληρά πράγματα, δεν 
τα ήξεραν. Όσο κοντά όμως 
και να είσαι και πάλι δεν μπο-
ρείς  να ξέρεις τα σκοτάδια 
του διπλανού σου εύκολα. 
Κυρίως για το θέμα της ψυχι-
κής κακοποίησης όλοι είχαμε 
γίνει μάρτυρες κάποιων κατα-
στάσεων, γιατί υπάρχει το παι-

χνίδι της εξουσίας που μπορεί 
να  ‘’μεθύσει’’  ασταθείς χαρα-
κτήρες  και να τους οδηγήσει 
σε ψυχικές ακρότητες. Πρέπει 
να είσαι πολύ ισορροπημένη 
ψυχοδομή όταν ανακατεύεσαι 
με αυτόν τον χώρο, την τέχνη, 
με το να βάλεις τον εαυτό σου 
δηλαδή να μεταμορφωθεί σε 
κάτι άλλο. Αυτά τα σκοτάδια 
που ψάχνεις να ανασύρεις 
μπορεί να είναι πολύ επικίν-
δυνα αν έχεις μια κλήση προς 
αυτά εάν δεν είσαι πολύ στα-
θερός, ισορροπημένος», το-
νίζει.

Μάλιστα, λέει ότι είχε δει, 
σε όλη αυτή την μακρά πορεία 
της στο θέατρο, ταλέντα που 
ήταν λίγο ασταθής προσωπι-
κότητες και λόγω αυτού εξα-
φανίστηκαν. «Είναι δύσκολος 
χώρος, τα βγάζει όλα», υπο-
γραμμίζει. 

Όσον αφορά την ίδια και 
αν ήταν εφοδιασμένη με ψυχι-
κά αποθέματα δύναμης για να 
ανταπεξέλθει σε τυχόν παρό-
μοια περιστατικά απαντάει ότι 
«πιέστηκα από σκηνοθέτες, 
έκλαψα, βρέθηκα σε αδιέξοδο 
όμως δεν προσβλήθηκα ποτέ, 
δεν πέρασαν το όριο. Αν κάτι 
ξεπερνούσε τα όρια δεν το 
άντεχα καθόλου και έφευγα. 
Πόσο μάλλον για σεξουαλι-
κή παρενόχληση που δεν την 
ανεχόμουν καθόλου».

Ξεκαθαρίζει παράλληλα 
ότι «καλά έκαναν και ακού-
στηκαν όλα αυτά. Θα πρέπει 
να έχουμε τον νου μας συνέ-
χεια, καθώς τέτοιες καταγ-
γελίες φρενάρουν επίδοξους 
θύτες, και άντρες και γυναί-
κες».

Το ενδιαφέρον για τον ηθοποιό είναι να ανακαλύπτει άλλες ‘’περιοχές’’. Να πηγαίνει 
και σε άλλων ζωές, αλλιώς βαριέται να γνωρίζει πράγματα που ήδη ξέρει και είναι 
κοντά του
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ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ: Η εξουσία μπορεί να 
«μεθύσει» ασταθείς χαρακτήρες 



Στις 28 και 29 Ίουλίου, θα 
βρεθεί στη Θεσσαλονίκη με την 
παράσταση, στο θέατρο Κήπου.

Γιάννης Γαλαμάτης Μάριος Ζαρογουλίδης
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O Μίλτος Πασχαλίδης 
στο Θέατρο Δάσους

Ο Καββαδίας …μας 
ταξιδεύει»

«Κάποτε στο Βόσπορο» 
- Mια παράσταση για την 
Πόλη της καρδιάς μας

H Ελένη Βιτάλη live στη 
Μονή Λαζαριστών.

«Βάκχες» του Ευριπίδη στο 
θέατρο Δάσους 

Το Pink Floyd Tribute Show 
από τους The Great Gig 

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους 
την Παρασκευή 23 Ιουλίου για να 
ζήσουμε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια 
και συναίσθημα. Το Θέατρο Δάσους 
έχει φιλοξενήσει τα τελευταία χρό-
νια μερικές από τις πιο συγκινητικές 
συναυλίες του Μίλτου. Και αυτή τη 
χρονιά θα μας χαρίσει μια απολαυστική 
βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αγαπημένα 
τραγούδια, εμπνεύσεις της στιγμής 
και τον χαρακτηριστικό δυναμισμό και 
αυθορμητισμό του Μίλτου. Η ανυπομο-
νησία να ξανασυναντηθούμε μετά από 
έναν χειμώνα αναγκαστικής απουσίας, 
είναι έντονη και σίγουρη εγγύηση για 
μια αξέχαστη συναυλία.

Βραδιά ποίησης και μουσικής αφιε-
ρωμένη στον ταξιδευτή-ποιητή Νίκο 
Καββαδία, μέσα από ποιήματα και 
εμβληματικές μελοποιήσεις. Θα επιχει-
ρήσουμε μια περιπλάνηση στο ποιητικό 
του έργο. Σαν να ξεθάβουμε από σε-
ντούκι πολύχρωμες καρτ ποστάλ, μιας 
ζωής όλο μυστήρια και πάθη. Στιγμές 
από ταξίδια μακρινά, έρωτες, αλλόκο-
τες ανθρώπινες ιστορίες. Τραγουδούν: 
Μαρίζα Κωχ, Χρήστος Θηβαίος, Ρίτα 
Αντωνοπούλου, Ηλίας Βαμβακούσης. 
Σε συνεργασία με τον ΟΜΜΘ. Δευτέρα 
19 & Τρίτη 20 Ιουλίου 2021. Ώρα έναρ-
ξης : 9.30 μμ

Ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών κι ένας 
δυνατός θίασος πρωταγωνιστών θα ζωντα-
νέψουν την ιστορία των Ρωμιών της Κωνστα-
ντινούπολης στα μισά του περασμένου αιώνα, 
ανακαλώντας μνήμες με σημείο αναφοράς τις 
μουσικές και τα τραγούδια μιας ολόκληρης 
εποχής.  Το κοινό θα έχει την ευκαιρία για πρώτη 
φορά να παρακολουθήσει έργο, με αφορμή τα 
γεγονότα του 1955, καθώς μέχρι σήμερα δεν 
είχε προϋπάρξει ανάλογη παράσταση ή ταινία, 
σε δύο παραστάσεις στις 19 και 20 Ιουλίου. 
Πρωταγωνιστούν οι Αντώνης Καφετζόπουλος, 
Ιεροκλής Μιχαηλίδης και Θεοφανία Παπαθωμά.

Η Ελένη Βιτάλη, μια από τις πιο σπουδαίες 
φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με 
περισσότερα από πενήντα χρόνια ιστορίας στο 
ελληνικό τραγούδι, δημιουργός διαχρονικών 
τραγουδιών και εξαιρετική ερμηνεύτρια μεγά-
λων επιτυχιών της ελληνικής δισκογραφίας, 
εμφανίζεται σε ένα live γεμάτο λαϊκές επιτυχίες, 
την Τετάρτη 21 Ιουλίου στιςς 21:30. Τραγουδά 
για τον έρωτα, την αγάπη για τη ζωή, τραγούδια 
από την προσωπική της δισκογραφία αλλά και 
άλλων μεγάλων Ελλήνων τραγουδοποιών. Με 
την μοναδική φωνή της θα μας παρασύρει να 
τραγουδήσουμε κι εμείς μαζί της σε μια βραδιά 
που θα ξεπεράσει τις κοινωνικές αποστάσεις, θα 
μας ενώσει και θα μας φέρει κοντά που έχουμε 
τόσο ανάγκη.

Η Εταιρεία Τέχνης «Αrs Aeterna» και το ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ παρουσιάζουν το καλοκαίρι του 
2021 την τραγωδία του Ευριπίδη Βάκχες, ένα 
από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελλη-
νικής γραμματείας. Οι Βάκχες που θα παρου-
σιαστούν σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, 
θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο 
Δάσους, στις 21 και 22 Ιουλίου στις 21:00. Ο 
Άκης Σακελλαρίου στο ρόλο του Διόνυσου, ο 
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος στο ρόλο του 
Πενθέα και η Ιωάννα Παππά στο ρόλο του Τει-
ρεσία, επικεφαλής ενός πολυπληθούς θιάσου 
εξαιρετικών ηθοποιών, σε μια παράσταση που 
κυριαρχεί το πάθος, η σύγκρουση, η τελετουρ-
γία,  οδηγούμενα από την πρωτότυπη μουσική 
των ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC. Στις ΒΑΚΧΕΣ, ο Θεός Διόνυσος 
είναι ο πρωταγωνιστής. Ο γνωστός αγαθός Θεός 
του κρασιού, της μέθης και του Θεάτρου, «ενδύ-
εται» το αρχέγονο και αινιγματικό του πρόσωπο, 
που είναι εξαιρετικά σύνθετο και σκοτεινό.

Οι The Great Gig έρχονται με το Pink Floyd 
Tribute Show, το μεγαλύτερο οπτικοακουστικό 
ελληνικό αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα 
την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 στην πλαζ Αρε-
τσούς, στο πλαίσιο του 1ου Summer in the City 
– SKG Music Festival.  Ένα απίστευτο μουσικό 
ταξίδι με τις μεγάλες επιτυχίες των Pink Floyd θα 
μας χαρίσουν κάτω από τον καλοκαιρινό ουρα-
νό, που θα μας ξεσηκώσει και θα μας “ταρακου-
νήσει”. Ζήστε μαζί τους τα φώτα, τον ήχο και την 
ενέργεια που γεμίζει τη σκηνή μέσα από την ερ-
μηνεία τους και τα κλασικά μουσικά ακούσματα 
των Pink Floyd.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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«Ο τίτλος ‘’Καρδιά Κοίτα’’ δόθηκε 
κατ’αρχάς από το τραγούδι σε μουσική 
Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους Λί-
νας Νικολακοπούλου που αποτέλεσε 
και το τραγούδι της τηλεοπτικής σει-
ράς ‘’Αγγελική’’. Έχω απίστευτη χαρά 
που ο κόσμος αγάπησε και αγκάλιασε 
αυτό το τραγούδι τόσο πολύ. Ωστόσο, 
η πραγματική αιτία πίσω από αυτό 
τον τίτλο είναι γιατί θέλω να κάνω 
ακριβώς αυτό: να σας κοιτάξω ευθεία 
στην καρδιά και να σας δώσω ό,τι έχω 
μέσα μου», αναφέρει σε συνέντευξη 
του στην Karfitsa. «Στη συναυλία θα 
ακούσετε τραγούδια από τον δίσκο 
που ηχογραφήσαμε με την Ευανθία 
και την Λίνα αλλά και από το ξένο μου 
ρεπερτόριο. Φυσικά δεν θα λείψουν οι 
διασκευές σε μερικά πολύ αγαπημένα 
τραγούδια. Σας υπόσχομαι δύο ώρες 
συναισθήματος, τραγουδιού αλλά και 
γέλιου! Η περίοδος αυτή που ζούμε 
μας έχει καταβάλλει και έχει μουδιά-
σει το συναίσθημά μας, οπότε εμένα ο 
στόχος μου δεν είναι μόνο τα ανεβα-
στικά τραγούδια -τα οποία σαφώς και 
υπάρχουν- αλλά κυρίως να εισχωρή-
σουμε στην καρδιά, αυτή την ‘’απαγο-
ρευμένη ζώνη’’», προσθέτει.

Υπέρ του εμβολιασμού
Όσον αφορά τους κλειστούς χώ-

ρους μουσικής – διασκέδασης και τον 
τρόπο που θα λειτουργούν υπό την 
σκιά του κορονοϊού ο ίδιος δεν κρύβει 
πως είναι προβληματισμένος με τον 
διαχωρισμό εμβολιασμένων και μη.

«Κατ’αρχάς για να είμαι ξεκάθα-
ρος, πιστεύω στον εμβολιασμό και 
στην αναγκαιότητά του και φυσικά 
έχω εμβολιαστεί πλήρως. Τελευταίως 
όμως διακρίνω έναν διαχωρισμό ανά-
μεσα στους ανθρώπους σχετικά με το 
θέμα κι αυτό με απασχολεί περισσό-
τερο από όλα. Παρά το ότι συμφωνώ 
με το ότι πρέπει να εμβολιαστεί όλος 

Θα ήθελα να γίνω ανάδοχος παιδιού
«Καρδιά Κοίτα». Έχοντας αυτές τις δυο λέξεις ως τίτλο για την καλοκαιρινή του περιοδεία ο Γιώργος Περρής θα κάνει μια 

στάση και στη Θεσσαλονίκη για μια συναυλία, στις 20 Ιουλίου, στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΈΡΡΗΣ 

ο πληθυσμός, δεν καταλαβαίνω γιατί ενώ 
σε αεροπλάνα και πλοία μπορούμε να 
κυκλοφορούμε -και μάλιστα συνωστι-
σμένοι- με ένα απλό rapid test, αυτό δεν 
είναι εφικτό στα θέατρα», σημειώνει.

Πρεσβευτής του προγράμματος 
Αναδοχής Παιδιών
Πέρα όμως από τις καλλιτεχνικές 

ανησυχίες που έχει ο Γ.Περρής είναι ευ-
αισθητοποιημένος και σε άλλα πράγματα, 
όπως στην αναδοχή παιδιών. Μάλιστα εί-
ναι πρεσβευτής του Προγράμματος Ανα-

δοχής Παιδιών του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Η πρόταση 
ήρθε από την Υφυπουργό Εργασίας κα 
Δόμνα Μιχαηλίδου και αμέσως εντυπω-
σιάστηκα από το πάθος, την αφοσίωση 
και τη μεθοδικότητα της όταν μου εξήγη-
σε περί τίνος πρόκειται και ποιος θα είναι 
ο ρόλος μου σε αυτό. Στόχος μας λοιπόν 
είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να μην 
υπάρχει κανένα παιδί σε ίδρυμα. Πλέον 
κάθε πολίτης μπορεί να γίνει ανάδοχος 
γονέας, ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή 
σεξουαλικών προτιμήσεων. Αυτό επιτρέ-

πει στα ομόφυλα ζευγάρια και τις μονο-
γονεϊκές οικογένειες να μπορέσουν να 
προσφέρουν θαλπωρή και ασφάλεια στα 
παιδιά. Στο paidi.gov.gr υπάρχουν όλες 
οι λεπτομέρειες για αυτή την τόσο σημα-
ντική πρωτοβουλία. Παράλληλα με την 
στήριξη του θεσμού της αναδοχής, βρι-
σκόμαστε σε συζητήσεις με την UNICEF 
για μία σειρά κοινών πρωτοβουλιών που 
θα στηρίζουν όλο το φάσμα των δικαι-
ωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα και 
τον κόσμο», περιγράφει. Προς το παρόν 
ο Γ.Περρής δεν είναι ανάδοχος κάποιου 
παιδιού, όμως όπως μας εξομολογείται 
θα ήθελε πολύ να γίνει. 

 
Η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό
Ο Γ.Περρής είναι από τους καλλιτέ-

χνες που η καριέρα τους έχει ξεφύγει από 
τα ελληνικά σύνορα. «Κοιτώντας πίσω, 
με το χέρι στην καρδιά θα σας πω ότι με 
βοήθησε η επιμονή μου και η σκληρή 
δουλειά. Δεν τα παράτησα ποτέ, ακόμα κι 
όταν είχα εξαντλήσει κάθε απόθεμα δύ-
ναμης μέσα μου. Κι αυτό μου έφερε κά-
ποιες ευκαιρίες τις οποίες άρπαξα αμέσως 
και κατάφερα να βρω ένα κοινό εκτός συ-
νόρων. Μέσα στα χρόνια είχα την τύχη να 
βρεθώ σε σκηνές και να συνεργαστώ με 
καλλιτέχνες που δεν είχα φανταστεί ούτε 
στα πιο τρελά μου όνειρα», εξηγεί. 

Είναι όμως εύκολο για την ελληνική 
γλώσσα να «κυκλοφορήσει» εκτός χώ-
ρας μέσα από επιτυχημένα τραγούδια; Ο 
ίδιος απαντά πως «η αλήθεια είναι πως 
είναι πολύ δύσκολο και δεν φτάνει από 
μόνο του, εκτός και αν απευθύνεσαι σε 
ένα κοινό που ακούει έθνικ μουσική. 
Πιστεύω όμως πως για να σε αποδεχτεί 
πραγματικά το κοινό μιας ξένης χώρας, 
πρέπει να κάνεις κι εσύ ένα βήμα προς 
εκείνο. Πρέπει να τραγουδήσεις στη 
γλώσσα του, να προσπαθήσεις να επικοι-
νωνήσεις ουσιαστικά με τον άλλο για να 
μπορέσετε να ενωθείτε μέσα στη μουσι-
κή».
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Βάλε λίγο … πιπέρι στη ζωή σου

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΊΠΕΡΊΑ

Αν δεις κόκκινο πιπέρι στον ύπνο σου, προβλέπεται για σένα ένας πλούσιος σύντροφος.
Αν δεις ότι έτριβες μαύρο πιπέρι, σημαίνει πως πρέπει να προσέχεις την πανουργία δόλιων ανθρώπων.

Αν δεις τέσσερα πιπέρια σημαίνει πως θα φας και θα πιεις πλουσιοπάροχα...
Τα «Τέσσερα Πιπέρια» δεν είναι όνειρο… Οι γεύσεις του όμως είναι … του ονείρου..

Από τους απολαυστικούς μεζέδες 
μέχρι τα προσεγμένα κρεατικά και τα 
ολόφρεσκα ψαρικά θα γευτείς την 
φροντίδα με την οποία επιλέγονται τα 
υλικά και ετοιμάζονται τα πιάτα.

Μια σειρά από επιλεγμένες ετι-
κέτες κρασιών σε περιμένει να τη 
γνωρίσεις από κοντά και να βρεις 
το κατάλληλο για να συνοδέψεις τις 
γευστικές επιλογές σου.

Και να χαλαρώσεις στο ιδανικό 
περιβάλλον με την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση.

Ξεκίνα να απολαμβάνεις πραγ-
ματικά, να ζεις, να γεύεσαι το καλό 
και ποιοτικό φαγητό και όχι μόνο… 
«Βάλε λίγο πιπέρι στην ζωή σου…»

Διεύθ. Διογένους 29,Τούμπα.Τηλ. 
2311826086
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FLASHBACK
Πίσω στον χρόνο και στην 

παλιά καλή εποχή του 
ραδιοφώνου στην Θεσσα-

λονίκη. Στην θρυλική εποχή 
του FM101 και μιας και 

πρόσφατα είχε γίνει κάπου 
μεγάλη κουβέντα για την 

τότε εμφάνιση του Dr Alban 
στην πόλη μας, είπα να θυ-
μηθώ εκείνες τις μοναδικές 
στιγμές μέσα από μία φωτο. 
Στο στούντιο της Αγγελάκη 

–και με εκατοντάδες τότε 
ακροατές έξω- ο Dr Alban 
με Αντώνη Κανάκη, Πόλυ 
Μαυρόπουλο και Χρήστο 

Πορτοκάλογλου.

Μαρία Πασαλίδου: Για «να ‘σαι πάντα καλά»
Η Μαρία Πασαλίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις και έχει καταγωγή από τον Πόντο και την Νότια Κρήτη. 

Από μικρή ηλικία  έχει ακούσματα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής μέσα από το σπίτι της και οι γονείς της διέκριναν την κλίση της στην 
μουσική. 

Ξεκίνησε τις μουσικές της 
σπουδές στο ωδείο φίλων μου-
σικής τέχνης Ωραιοκάστρου, όταν 
πήγαινε Δευτέρα δημοτικού με 
κλασικό πιάνο. Συμμετείχε στην 
χορωδία του ωδείου και σε ηλικία 
11 χρονών ξεκίνησε μονωδία  στο 
ίδιο ωδείο όταν ο καθηγητής της 
διέκρινε τη χαρισματική της φωνή 
. 

Τον Ιούνιο του 2020 υπογρά-
φει συμβόλαιο συνεργασίας με την 
δισκογραφική εταιρεία POLYMUSIC 
και μπαίνει στο στούντιο για την 
ηχογράφηση του πρώτου της 
τραγουδιού «Αν μ’ αγαπάς» που 
αγαπήθηκε από τον κόσμο και τα 
ραδιόφωνα.

Το μουσικό ταίριασμα με τον 
Αντώνη Μιτζέλο μας φέρνει το 
νέο της τραγούδι «Να ‘σαι πάντα 
καλά» σε στίχους Δέσποινας Σαβ-
βοπούλου, ορχήστρες του Αντώνη 
Γούναρη, ενώ στο σαξόφωνο και 
την φλογέρα συναντάμε τον Βα-
σίλη Διαμαντή. Στην παραγωγή ο 
Βίκτωρ Πολυδώρου.

Η γάργαρη φωνή της Μαρίας 
Πασαλίδου αναδεικνύει την μελω-
δία τονίζει τα νοήματα και η ευχή 
γίνεται μελωδική ευχή όλων μας.
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Τον πρώτο ακαδημαϊκό πρόσφυ-
γα υποστηρίζει το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από 

1 Ιουλίου, με χρηματοδότηση από το ίδιο 
το Ίδρυμα και την Επιτροπή Ερευνών, 
παρέχοντας του ένα ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον.

«Έχουμε την χαρά και την ευθύνη να 
υποστηρίξουμε έναν πρώτο ακαδημαϊκό 
πρόσφυγα, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσα-
λονίκη. Ελπίζουμε με την συνεργασία που 
έχουμε με το υπουργείο Παιδείας και μέσα 
από άλλες κινήσεις που θα κάνουμε να 
μπορέσουμε να υποστηρίξουμε περισσότε-
ρους με ανάλογες υποτροφίες», εξηγεί στην 
Karfitsa ο Επιστημονικός υπεύθυνος για το 
ΑΠΘ του InSPIREurope και εκπρόσωπος 
του ΑΠΘ στο Δίκτυο SAR, Καθηγητής του 
Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Αλέξανδρος 
Τριανταφυλλίδης.

Η διαδικασία σύμβασης έγινε με δια-
φανείς διαδικασίες και ο πρόσφυγας ακα-
δημαϊκός συμμετέχει σε ένα ερευνητικό 
πρόγραμμα του ΑΠΘ.   «Η υποτροφία για 
την ώρα είναι αποκλειστικά ερευνητική. Άλ-
λωστε κάθε καθηγητής πρέπει να κάνει και 
έρευνα. Για τον συγκεκριμένο ακαδημαϊκό 
είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να κάνει 

σημαντική έρευνα», σημειώνει ο κ.Τριαντα-
φυλλίδης. Για το αν θα μπορέσει ο συγκε-
κριμένος καθηγητής ή κάποιος άλλος πρό-
σφυγας ακαδημαϊκός εκτός από έρευνα να 
μπορέσει και να διδάξει ο ίδιος απαντάει ότι 
«η διδασκαλία είναι μια πιο δύσκολη υπό-
θεση για την οποία δεν υπάρχει νομοθετικό 
πλαίσιο αυτή τη στιγμή».

 
Καθηγητές σε κίνδυνο
Όσο περίεργο και αν ακούγεται για τα 

ελληνικά δεδομένα σε χώρες του εξωτερι-
κού υπάρχουν καθηγητές που η ζωή τους ή 
της οικογένειας τους απειλείται. «Δεν χρει-
άζεται να πάμε πολύ μακρυά γα να δούμε 
τέτοιου είδους προβλήματα. Πριν από με-
ρικά χρόνια γνωρίζουμε όλοι ότι πάνω από 
10.000 ακαδημαϊκοί συνάδελφοι από την 
Τουρκία απολύθηκαν από τα πανεπιστήμια 
επειδή σύμφωνα με την κυβέρνηση είχαν 
εμπλακεί στην προσπάθεια του πραξικοπή-
ματος.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ κοντά 
σε εμάς, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Προ-
βλήματα υπάρχουν επίσης στην Ουγγαρία, 
στην Πολωνία, και όχι μόνο στην Ευρώπη. 
Υπάρχουν ακαδημαϊκοί στην Αφρική, στην 
Βραζιλία, οι οποίοι εδώ και χρόνια κινδυ-

νεύει η ζωή τους, είτε επειδή κάνουν έρευνα 
που μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα και 
κάποιες μη δημοκρατικές κυβερνήσεις δεν 
τους αρέσει αυτό. 

  Οπότε αυτό είναι μια κατάσταση που 
υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, για αυτό 
ξεκίνησε και το Scholars at Risk – SAR 
network δίκτυο, πριν από 20 χρόνια στην 
Αμερική, βοηθώντας εκπαιδευτικούς που 
είναι πρόσφυγες, οι οποίοι δεν είναι απα-
ραίτητο ότι έχουν φύγει από τις χώρες τους, 
αλλά προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να 
ξεφύγουν γιατί κινδυνεύουν οι ίδιοι ή και η 
οικογένεια τους», εξηγεί ο κ.Τριανταφυλλί-
δης.  Το ΑΠΘ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συ-
νεργασίας με το διεθνές Δίκτυο για την προ-
στασία ακαδημαϊκών σε κίνδυνο (Scholars 
at Risk – SAR network) και στόχος είναι η 
στενότερη και αποτελεσματικότερη συνερ-
γασία για την ανάπτυξη εθνικού τμήματος 
του Δικτύου στα ελληνικά ΑΕΙ (Ελληνικό 
Παράρτημα SAR – SAR Greece Section). Το 
διεθνές Δίκτυο Scholars at Risk είναι ένα 
δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότε-
ρα από 540 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης από 40 χώρες με στόχο την προστασία 
των ακαδημαϊκών που απειλούνται, την 
αποτροπή επιθέσεων στην ανώτατη εκπαί-
δευση και την προώθηση της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας.   

«Στην Ελλάδα μπορεί να γκρινιάζουμε 
για διάφορα πράγματα, όμως δεν μπορούμε 
να πούμε ότι αν κάποιος πει την άποψη του 
θα βρεθεί στη φυλακή. Αυτό το θεωρούμε 
δεδομένο κάποιες φορές, όμως για άλλες 
χώρες δεν είναι. Για αυτό τον λόγο θέλουμε 
να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τους 
συναδέλφους από άλλες χώρες που αντι-
μετωπίζουν τέτοια προβλήματα», τονίζει ο 
κ.Τριανταφυλλίδης. Προσθέτει δε ότι η υπο-
στήριξη ακαδημαϊκών προσφύγων ισούται 
με την ευρύτερη ακαδημαϊκή ελευθερία. 
«Ένας ακαδημαϊκός πρέπει να μπορεί να 
εκφράζει την άποψη του χωρίς να φοβάται 
για την ζωή του, την καριέρα του ή την οι-
κογένεια του», τονίζει. 

Παράλληλα σημειώνει ότι αν και η οικο-
νομική κρίση έχει «γονατίσει» την χρηματο-
δότηση των ελληνικών Πανεπιστημίων από 
το κράτος είναι σημαντικό να δείξουμε ως 
χώρα ότι προσπαθούμε να δώσουμε δυνα-
τότητες σε ακαδημαϊκούς που χρειάζονται 
υποστήριξη. «Είτε να έρθουν να δουλέψουν 
για λίγο χρονικό διάστημα σε ελληνικό πα-
νεπιστήμιο, είτε να έχουμε μια σύνδεση με 
κάποιους μέσα από διαδικτυακά μαθήματα, 
συνέδρια κτλ», καταλήγει.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο πρώτος ακαδημαϊκός 
πρόσφυγας που υποστηρίζει το ΑΠΘ 

ΣΥΜΜΈΤΈΧΈΙ 
ΣΈ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΈΝΩ 
ΣΤΟΧΟΣ ΈΙΝΑΙ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ 

ΚΙ ΑΛΛΟΙ
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Ελληνικές γαστρονομικές δη-
μιουργίες βραβεύτηκαν ως 
τα καλύτερα εστιατόρια της 

χρονιάς. Συγκεκριμένα απονεμήθη-
καν συνολικά 49 βραβεία σε εστι-
ατόρια όλης της Ελλάδας, από την 
Κρήτη και την Ρόδο έως το Αμύνταιο 
και τη Σαμοθράκη, τα οποία συγκέ-
ντρωσαν –  από την γευσιγνωστική 
επιτροπή του Αθηνοράματος και 
του Alpha Guide – βαθμολογία από 
14/20 και πάνω. 

Η βραδιά επεφύλασσε και εκ-
πλήξεις καθώς μέσα από τα θεατρικά 
κείμενα της τελετής παρουσιάστηκαν 
τα ιστορικότερα και επιδραστικότερα 
πιάτα ελληνικής κουζίνας των τελευ-
ταίων 30 χρόνων. 

Τα βραβεία στα καλύτερα εστια-
τόρια ελληνικής κουζίνας έδωσαν ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
Στέλιος Πέτσας, η Υφυπουργός Του-
ρισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Αλέξανδρος Θάνος, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Σωτήρης Μπάτος, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος 
Αθανάσιος Σαββάκης, η Προϊσταμένη 
του τμήματος εταιρικής ευθύνης και 
διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων της Helexpo Μαρία Συλλοπού-
λου, ο οινοπαραγωγός και ιδρυτής 
του Κτήματος Γεροβασιλείου Βαγγέ-
λης Γεροβασιλείου, ο Γενικός Διευθυ-
ντής της Upfield Hellas Νίκος Λαβίδας, 
ο Bar & Restaurant Sales Manager 
Nestle Waters Γρηγόρης Μανωλέλης, 
η Γενική Διευθύντρια Οργανωσια-
κής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της 
ΜΕΤΡΟ ΑΒΕΕ Δήμητρα Δασκαλάκη, 
η Managing Director της Συνέργια 

Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας  
Σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλό ελληνικό φαγητό πραγματοποιήθηκαν για ακόμη μια χρονιά 

τα Βραβεία Έλληνικής Κουζίνας, την Τετάρτη 14 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Makedonia Palace της 
Θεσσαλονίκης. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

TΑ ΚΑΛΥΤΈΡΑ ΈΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΈ ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΑΕ, αποκλειστικού αντιπροσώπου της 
Nespresso Professional Ελένη Μιχοπού-

λου και ο εκδότης του Αθηνοράματος 
Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Salonica Restaurant & Bar
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα

Θεσσαλονίκη – Ανατολική Θεσσαλονίκη – 
Φάληρο
15/20

Dome Real Cuisine – Βραβείο Ελληνικής 
Κουζίνας – Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
Θεσσαλονίκη – Περίχωρα Θεσσαλονίκης – 
Θέρμη
14,5/20

Χαρούπι – Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας
Ελληνική Νεοαστική Κουζίνα
Θεσσαλονίκη – Κέντρο Θεσσαλονίκης – Λα-
δάδικα – Λιμάνι
14,5/20

Ambrosia – Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας
Ελληνική Νεοαστική Κουζίνα
Θεσσαλονίκη – Περίχωρα Θεσσαλονίκης – 
Αεροδρόμιο
14/20

Το Μανιτάρι – Βραβείο Ελληνικής Κουζί-
νας
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
Θεσσαλονίκη – Ανατολική Θεσσαλονίκη – 
Καλαμαριά – Νέα Κρήνη – Αρετσού 14/20

Χαλκιδική
Tomata – Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας

Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
Μακεδονία – Ν. Χαλκιδικής – Σάνη
15/20

Bubo Fine Dining Restaurant – Βραβείο 
Ελληνικής Κουζίνας
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
Μακεδονία – Ν. Χαλκιδικής – Βουρβουρού
14,5/20

Μπουκαδούρα – Βραβείο Ελληνικής 
Κουζίνας
Ελληνική κλασική κουζίνα
Μακεδονία – Ν. Χαλκιδικής – Νικήτη
14/20

Τα καλύτερα εστιατόρια σε 
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική:
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Στόχος του νέου νόμου ο οποίος τροποποιεί το οικογενειακό 
δίκαιο όσον αφορά την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου μετά 
από διάσταση ή διαζύγιο των γονέων είναι το συμφέρον του απο-
κτηθέντος τέκνου, κάτι που εξυπηρετείται από την συμμετοχή στην 
ανατροφή του και των δυο γονέων. Πιο συγκεκριμένα, με το αρθρο 
7 του νόμου 4800/2021 μεταβάλλεται το άρθρο 1510 του Αστι-
κού κώδικα και στο εξής προβλέπεται ότι η επιμέλεια του τέκνου 
ασκείται ταυτόχρονα και εξίσου και από τους δυο γονείς του. Ειδι-
κότερα ,το δικαστήριο θα συνεκτιμά την άποψη του τέκνου ανάλο-
γα με την ωριμότητα του καθώς θα παρατηρείται η συμπεριφορά 
και ο σεβασμός του ενός κηδεμόνα προς τον άλλον καθώς και η 
συμπεριφορά των γονέων το προηγούμενο διάστημα. 

Επιπλέον μέχρι πρότινος σε περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύ-
ρωσης ενός γάμου, και με τους δυο γονείς του τέκνου εν ζωή, 
προβλεπόταν η άσκηση της γονικής μέριμνας να γίνεται είτε από 
έναν από τους δυο γονείς είτε από τους δυο γονείς μαζί ,ενώ το 
δικαστήριο όριζε ποιος θα έχει την επιμέλεια αφού λάμβανε υπόψη 
τις σχέσεις του τέκνου με τους γονείς του ,τα αδέλφια του και τις 
προϋπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ των γονέων του(άρθρο 1513 
Αστικού Κώδικα), στο εξής όμως η γονική μέριμνα ασκείται εξίσου 
και από τους δυο γονείς του(άρθρο 7 Ν 4800/2021),ενώ συνεχίζει 
να υπάρχει το δικαίωμα του ατόμου με τον οποίο διαμένει το τέκνο 
να διαχειριστεί την περιουσία του τέκνου, να έχει αγώγιμη αξίω-
ση για διατροφή έναντι του άλλου γονέως (άρθρο 1516 Αστικού 
Κώδικα)

Ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο 
υπάρχουν και όσον αφορά στο χρόνο που περνά το τέκνο και με 
τους δυο γονείς του. Mέχρι πρότινος καθιερωνόταν απλώς το δι-
καίωμα επικοινωνίας του γονέως που δε διαμένει με το τέκνο με 
αυτό εκτός αν υπήρχε σοβαρός λόγος διακοπής της επικοινωνίας 
τους, με το άρθρο όμως 13 του νόμου 4800/2021 προβλέπεται 
ακριβώς ο συνολικός χρόνος επικοινωνίας με φυσική παρουσία 
του γονέως που δε διαμένει με το τέκνο με αυτό στο 1/3 του συ-
νολικού χρόνου εκτός εάν ο γονέας ζητά μικρότερο χρόνο επικοι-
νωνίας ή επειδή το δικαστήριο θα καθορίσει μικρότερο χρόνο προς 
όφελος του τέκνου (λόγω των συνθηκών διαβίωσης του εταίρου 
γονέα, λόγω της διατάραξης του προγράμματος του τέκνου κ.ο.κ.), 
ζητήματα που ρυθμίζονται συγκεκριμένα είτε με έγγραφο μεταξύ 
των γονέων είτε μέσω δικαστικής απόφασης (αρ1511 Αστικού 
Κώδικα παρ.4)

Ο νέος αυτός νόμος για τη συνεπιμέλεια των τέκνων αποσκο-
πεί στην κατάργηση στερεοτύπων που κυριαρχούσαν επί δεκαετίες 
στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας ενεργό ρόλο και στους δύο γο-
νείς στη διαδικασία ανατροφής των τέκνων, υιοθετώντας έτσι την 
επιστημονική άποψη της πλειοψηφίας των ειδικών οι οποίοι τονί-
ζουν πως το κάθε παιδί έχει ανάγκη εξίσου και τους δύο γονείς του. 

Η ισχύς του νέου νόμου θα αρχίσει από τις 16.9.2021, εξαι-
ρουμένων των άρθρων 4, 16, 17, 20, 21,22 και του Κεφαλαίου Ζ, 
η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του δηλαδή στις 
21.5.2021, εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών υποθέσεων, για τις 
οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης του νέου νόμου.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ τρυφερές αναμνήσεις μιας εποχής που έφυ-
γε, όπως λέει κι ένα ρομαντικό τραγουδάκι του Λουκιανού Κελαηδόνη “Εί-
ναι κάτι νύχτες με φεγγάρι μες τα θερινά τα σινεμά, νύχτες που περνούν, μ’ 
αγιόκλημα και γιασεμιά”. Στην καρδιά του καλοκαιριού οι μικρές καθημερι-
νές αποδράσεις στα λιγοστά εναπομείναντα θερινά σινεμά της πόλης, είναι 
ίσως η πιο δροσερή διέξοδος από κάθε άλλη επιλογή.

 Όπως παλιά, τότε στη δεκαετία του ΄60 και του ΄70  που οι άνθρωποι 
δεν είχαν πολλές και διαφορετικές επιλογές για τη βραδυνή διασκέδασή 
τους. Τότε που οι κινηματογράφοι έπαιζαν δύο ταινίες κάθε βράδυ. Από τις 
9 μ.μ. πριν καλά – καλά η νύχτα απλώσει το σκοτάδι με ταινίες για όλη την 
οικογένεια, ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου σε πρώτη προβολή με 
όλα τα μεγάλα ονόματα της «χρυσής εποχής» της κωμωδίας πάνω σε σε-
νάρια μεγάλων και αξέχαστων δημιουργών και συγγραφέων. 

Ασφυκτικά γεμάτα σινεμά με θεατές κάθε ηλικίας και με το φεγγάρι στον 
καλοκαιρινό έναστρο ουρανό κρεμασμένο από πάνω… Οι μυρωδιές από τα 
γιασεμιά και τις τεράστιες ανθισμένες τζιτζιφιές, μεθούσαν κάθε βράδυ τους 
θεατές σ΄ ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα και ελπίδες, ανακατεμένο με τους ήχους 
των τριζονιών και τον συριγμό της μπομπίνας του σινεμά… 

Με ένα πακετάκι πασατέμπο κι ένα αναψυκτικό, όλα ήταν μαγικά. Στα 
διαλείμματα ήταν η στιγμή που οι νέοι αντάλλασαν «ματιές και προσδοκίες» 
ήταν η ώρα του αθώου φλερτ και το κάλεσμα για να ξεκινήσει το ειδύλειο. 
Η αμηχανία, η ντροπή και η ψεύτικη τάχα αδιαφορία, διακόπτονταν από τη 
φωνή του πιτσιρικά που διαλαλούσε το εμπόρευμά του: «Σάμαλι, σπόρια, 
τσιπς, κοκ, αράπικο φυστίκι,  μπιράλ, πορτοκαλάδα Ήβη και Τam-Tam»… 

Έζησα την εποχή που γινόταν «χαμός» με τις διαφημίσεις στη μεγάλη 
οθόνη των θερινών σινεμά του απορρυπαντικού της «Θείας Όλγας» και του 
κάου-μπόϋ με το λάσο που διαφήμιζε τα σιγαρέτα Malboro με το κόκκινο 
φίλτρο σε αντίθεση με τα ελληνικά σιγαρέτα του Παπαστράτου που τότε 
ήταν της μόδας με τις ετικέτες «Αύρα» και «Μιστράλ» με μεντόλ. Έζησα τις 
μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες πάνω σε σενάρια αξέχαστων κορυφαί-
ων θεατρικών συγγραφέων, του Νίκου Τσιφόρου, του Πολύβιου Βασιλειάδη 
και του Αλέκου Σακελλάριου 

Έζησα την εποχή που κάθε Δευτέρα οι θερινοί συνοικιακοί κινηματογρά-
φοι ασφυκτικά γεμάτοι  είχαν «λαϊκή απογευματινή παράσταση» με 5 μόνον 
δραχμές. Τότε που ο πασατέμπος πωλούνταν τυλιγμένος σε κομμάτι από 
χαρτί εφημερίδας σε σχήμα χωνάκι. 

Στην Ελλάδα της κρίσης που όλοι μετράμε τα πάντα δυο και τρείς φορές, 
μια βόλτα σε ένα από τα λιγοστά θερινά σινεμά που έμειναν, είναι πάντα 
μια πολύ καλή ευκαιρία για διαφορετική διασκέδαση. Σήμερα άλλωστε, στα 
θερινά σινεμά της πόλης, υπάρχουν όλες οι ανέσεις, χώροι πρόσφατα ανα-
καινισμένοι, με καναπέδες, τραπεζάκια, με τις κλασικές αναπαυτικές καρέ-
κλες σκηνοθέτη, με «χοτ-ντογκς» και παγωμένες μπύρες, μέχρι ουϊσκυ και 
καμπάρι με σόδα. Βάλτε ένα καλό αντικουνουπικό και ξεκινήστε…

Μπορεί να μην ακούσετε τους ήχους των νυχτερινών τριζονιών και τον 
συριγμό της μπομπίνας της μηχανής προβολής της ταινίας, γιατί σήμερα 
όλα είναι ψηφιακά, αλλά μπορεί να ξαναζήσετε την μαγεία της μεγάλης 
οθόνης των θερινών σινεμά, μιας εποχής που έφυγε γεμάτη όμορφες και 
αξέχαστες στιγμές. «Τα καλύτερά μας χρόνια» όπως αυτά έμειναν από την 
ταινία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και της Μπάρμπαρα Στρέϊζαντ. 

Τροποποίηση του Οικογενειακού 
Δικαίου Νόμος 4800/2021

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

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς ραδιόφωνο; Πώς να 
φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το ραδιόφωνο, όταν το 
κάνω καθημερινά για περισσότερα από 20 χρόνια; 
Από παιδί ξυπνούσα με ραδιόφωνο. Σήμερα είναι 
ψυχοθεραπεία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία 
από το να χαίρεσαι και να νιώθεις τυχερός στη δου-
λειά σου κι εγώ ευχαριστώ το Θεό γιατί η μουσική 
είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.

Σας αναγνωρίζουν από τη φωνή; Ναι, συμβαί-
νει. Συνήθως όμως με κοιτούν προσεκτικά όταν μι-
λάω και στη συνέχεια με ρωτάνε, αν γνωριζόμαστε 
από κάπου, γιατί τους ακούγεται οικεία η φωνή μου.

Γιατί imagine 89,7; Γιατί είναι ωραίο να είσαι 
μέρος της παρέας, στο ‘ραδιόφωνο όπως το φαντά-
στηκες’! Γιατί μπορώ να επιλέγω εγώ τη μουσική της 
εκπομπής, ανάλογα με τη διάθεση τη δική μου και 
του κόσμου.

Τι ζηλεύετε από τις εκπομπές των «φρικασέ» 
και του Σερβετά; Δε ζηλεύω… Θαυμάζω! Στα πρω-
ινά μου αγόρια (Θανάσης Κοντογιάννης –Νεκτάριος 
Αλεξίου) θαυμάζω τη χημεία, την αυθεντικότητα, τη 
δημιουργικότητα και τις έξυπνες ατάκες τους. Θα 
ήθελα πολύ να μοιράζομαι κι εγώ την εκπομπή μου 
με κάποιον. Όσο για τον Γιάννη Σερβετά, τι να πω; 
Ετοιμόλογος, ανεξάντλητος, θετικός, έχει μία αγκα-
λιά για όλους. Μακάρι να καταφέρω να πάρω τόση 
αγάπη όση δέχεται αυτός καθημερινά.

Συνδέουμε τραγούδια με όμορφες ή άσχημες 
στιγμές; Τα τραγούδια πάντα φέρνουν μνήμες. Άλ-
λες φορές καλές και κάποιες άλλες, όχι. Αυτά τα 
τραγούδια τα αγαπάμε περισσότερο.

Απρόοπτο με ακροατή... Ήμουν μέρος της έκ-
πληξης μιας πραγματικά υπέροχης πρότασης γάμου 
που είχε σχεδιάσει ένας φίλος- ακροατής μου.

Η πιο περίεργη διαφήμιση που «ντύσατε» φω-
νητικά... Τίποτα πλέον δε μου φαίνεται περίεργο… 
Έχω εκφωνήσει τα πάντα! Κάθε σποτ ή ντοκιμαντέρ 
είναι και ένας νέος ρόλος.

Μουσική παραγωγός ή ρεπόρτερ σε κάποιο κα-
νάλι ή σάιτ;

Όλα μαζί! Δε θα μπορούσα να δουλεύω 8ωρο σε 
ένα γραφείο. Μου αρέσει να κάνω διαφορετικά, δη-
μιουργικά πράγματα.

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. 

Είναι «Η φωνή» που ακούτε στο ραδιόφωνο και σε διαφημιστικά σποτ. Δημοσιογράφος, ραδιοφωνική παραγωγός στον imagine 89,7 η Άννα Πρίγγα 
σας ταξιδεύει καθημερινά με την ιδιαίτερα χροιά στη φωνή της. Μέσα από μουσικές εκπομπές εδώ και πολλά χρόνια σας έχει κάνει να ...φανταστείτε όλα όσα επι-

θυμείτε! Επομένως, ανοίξτε δυνατά τον ήχο και απολαύστε την ίδια και τις μουσικές επιλογές της! Στην προκειμένη περίπτωση ανοίξτε τη σελίδα της εφημερίδας
και διαβάστε τις απαντήσεις! 

Αννα Πρίγγα 
Το ραδιόφωνο είναι η ψυχοθεραπεία μου 

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 

Τι αγαπάτε και τι μισείτε στη Θεσσαλονίκη; Αγα-
πώ τη θάλασσα που αγκαλιάζει την πόλη. Τα στέκια 
σε κάθε γωνιά της όπου θα συναντήσεις φίλους και 
θα πας απλά περπατώντας. Την απλότητα και τις γεύ-
σεις της. Δεν αντέχω την υγρασία, την άθλια συγκοι-
νωνία, το ανύπαρκτο πάρκινγκ…και… και…..

Ποιο τραγούδι μπορεί να περιγράψει όσα ζή-
σαμε με την πανδημία; Λατρεύω το ‘Cover me in 
Sunshine’ που έγραψε η P!nk μέσα στο lockdown. Οι 
στίχοι είναι τρυφεροί και αισιόδοξοι. Ότι έχουμε ανά-
γκη σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώ-
νουμε.



28 17.07.2021

SP
OR

TS

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΈΠΙΣΤΡΈΦΈΙ ΣΤΙΣ 

ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΈΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΈΣ ΚΑΙ Η 

ΝΈΑ ΣΈΖΟΝ ΘΑ ΤΟΝ 
ΒΡΈΙ ΝΑ ΈΚΚΙΝΈΙ ΣΤΗ 

SUPER LEAGUE 2!

Ο Ηρακλής έλειψε και επιστρέφει. Οι Κυανόλευκοι μέσω της απορρόφησης του ΑΦΜ της ΠΑΕ Τρίγλιας, 
τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται ξανά στις επαγγελματικές κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα στη Super 
League 2!

Μια είδηση που μετά από αρκετά 
χρόνια επανέφερε τα χαμόγελα και 
την αισιοδοξία στα χείλη του κόσμου 
του που έβλεπαν όλα αυτά τα χρόνια 
την ομάδα να ταλανίζεται και να βολο-
δέρνει σε κατηγορίες που δεν άρμοζαν 
στην ιστορία του συλλόγου. Πλέον, 
υπό τη σκέπη του απαλλαγμένου από 
τα βάρη του παρελθόντος ΓΣ Ηρακλής, 
η ομάδα καλείται να πάρει τη θέση που 
της αρμόζει στο ελληνικό ποδόσφαι-
ρο και ο πρόεδρος του ΓΣ Ηρακλής, 
Φώτης Θέος, εξήγησε πολλές από τις 
πτυχές της συμφωνίας αυτής, αλλά και 
το πλάνο που υπάρχει για την εύρεση 

του επενδυτή που θα μπει μπροστά για 
να «τρέξει» το ποδοσφαιρικό τμήμα. 
«Κάνοντας μια αποτίμηση καταλήγου-
με πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο 
και το αποδείξαμε πριν λίγο καιρό όταν 
μέσα από τα συντρίμμια του ΓΣ που 
παραλάβαμε καταφέραμε να ξαναχτί-
σουμε από την αρχή και πάνω σε υγιείς 
βάσεις τον σύλλογο. Έτσι και τώρα με 
το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο μετά 
από συντονισμένες προσπάθειες και 
ενέργειες καταφέραμε να του δώσου-
με και πάλι πνοή. Δεν άξιζε στον Ηρα-
κλή να βολοδέρνει σε κατηγορίες που 
δεν έχουμε καμία σχέση με την τερά-

στια ιστορία και το μέγεθός του». Στη 
συνέχεια πρόσθεσε: « Το να επανεκκι-
νήσουμε από τις μεγάλες κατηγορίες 
του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι 
από τα χαμηλά, αποτελεί σαφή εντολή 
και διακαή επιθυμία του ίδιου του κό-
σμου του Ηρακλή, την οποία οφείλα-
με να σεβαστούμε και να εκτελέσουμε, 
όπως ακριβώς και συνέβη. Ωστόσο, για 
να προχωρήσει το όλο εγχείρημα – σε 
πρώτη φάση – πρέπει να στηρίξουμε 
όλοι οι Ηρακλειδείς και σε οικονομι-
κό επίπεδο. Τα χρήματα του κόσμου, 
που συγκεντρώθηκαν αποφασίσαμε 
να διατεθούν αμέσως για τη νέα ομά-

«Η ώρα της αναγέννησης ήρθε»!

Του Θωμά Μίχου
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δα και την αδειοδότησή της, δηλαδή 
ο ίδιος ο Ηρακλειδέας να «αναγεν-
νήσει» την ομάδα του. Από εκεί και 
πέρα, είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε 
λύσεις και στον οικονομικό τομέα και 
ήδη εργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό. 
Τώρα, όμως, πρέπει να βάλουμε όλοι 
μαζί πλάτη. Η αρχή της προσπάθειας 
είναι κρίσιμη και καθοριστική για τη 
συνέχεια…». Καταλήγοντας ο κ. Θέος, 
έδωσε τη δική του υπόσχεση στον κό-
σμο του Ηρακλή: «Ένα πράγμα ζητάω 
από όλους. Βάλτε τώρα πλάτη και να 
ξέρετε πως έρχονται απίστευτα πράγ-
ματα για τον Ηρακλή μας. Είναι κρίμα 
να λυγίσουμε τώρα που υπάρχει φως 
στον ορίζοντα».

Ευγενίου: «Αυτά περιλαμβάνει 
η συμφωνία με τον Ηρακλή»
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Τρίγλια 

ανέλυσε τα οικονομικά σκέλη της 
συμφωνίας που συνέταξε με τον ΓΣ 
Ηρακλής προκειμένου να παραχω-
ρήσει το ΑΦΜ της ομάδας του στους 
Κυανόλευκους. «Η προτεραιότητα 
ήταν να μείνει η ομάδα στην Τρίγλια με 
την προϋπόθεση ότι 30-40 άτομα θα 
μάζευαν ένα κεφάλαιο 300-400 χιλιά-
δων για να μείνει στην κατηγορία. Αυτό 
δεν κατέστη δυνατό και έτσι προχωρή-
σαμε στη συμφωνία με τον Ηρακλή. 
Η συμφωνία που κάναμε είναι σε ισχύ 
με την προϋπόθεση της τήρησης των 
οικονομικών όρων που έχουν μπει. 
Έχουμε ήδη πάρει 50.000 ευρώ από 

τον Ηρακλή. Μπήκαν και τα χρήματα 
τις εγγυητικής και πλέον η ομάδα θα 
συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλη-
μα της επόμενης σεζόν».

ΓΣ Ηρακλής: «Σύντομα 
θα υπάρχει επενδυτής»
Ο ΓΣ Ηρακλής με ανακοίνωση που 

εξέδωσε σχετικά με την οριστική συμ-
φωνία για την απορρόφηση του ΑΦΜ 
της Τρίγλιας, ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε 
έναν και έναν και μία μία ξεχωριστά, 
όχι γιατί εξασφαλίστηκε η εγγυητική 
επιστολή της ομάδας, αλλά γιατί με 
την στάση σας γκρεμίσατε για άλλη μια 
φορά όλα τα στερεότυπα που έχουνε 
«φιλοτεχνηθεί» τα τελευταία χρόνια 
και μας αναφέρουν ως λίγους, ως 
αποσυσπειρωμένους , ως τζαμπατζή-
δες. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε 
γιατί γκρεμίζοντας αυτούς του μύθους, 
ο δρόμος προς το επόμενο βήμα, δη-
λαδή την εξεύρεση επενδυτή που θα 
αναλάβει τον ποδοσφαιρικό ΗΡΑΚΛΗ 
γίνεται ακόμα πιο σύντομος και ελπί-
ζουμε πολύ άμεσα να είμαστε σε θέση 
να σας ανακοινώσουμε ότι έφτασε 
στο τέλος του !!! Ο λογαριασμός του 
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ στην τράπεζα Πειραιώς, 
παραμένει στη διάθεση σας.  ΝΓΣ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ 1908

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5222-101690-009
ΙΒΑΝ: GR56 0172 2220 0052 2210 

1690 009 

Αυτή είναι η Ελληνική 
αποστολή για το Τόκιο 

Συνολικά 83 αθλητές και αθλήτριες περιλαμ-
βάνει η ελληνική αποστολή που θα εκπροσωπή-
σει τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκιο. Η ελληνική αποστολή θα μπει, όπως κάθε 
φορά πρώτη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο 
την  Παρασκευή 23 Ιουλίου για την καθιερωμένη 
Τελετή Έναρξης. Οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, 
ωστόσο, θα είναι εντελώς διαφορετικοί από όσους 
έχουμε δει στο παρελθόν καθώς εξαιτίας της παν-
δημίας του κορονοϊού θα διεξαχθούν χωρίς θεα-
τές στο γήπεδο.

ΣΤΙΒΟΣ (20)
Άνδρες
• 110 μ. εμπ.: Κώστας Δουβαλίδης
• 50χλμ. βάδην: Αλέξανδρος Παπαμιχα-

ήλ
• Επί κοντώ: Κώστας Φιλιππίδης
• Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλης
• Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου
• Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης
• Σφυροβολία: Μιχάλης Αναστασάκης
• Σφυροβολία: Χρήστος Φραντζεσκάκης
Γυναίκες
• 100 μ./200 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη
• 100 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσιρίδου
• 400 μ.: Ειρήνη Βασιλείου
• 20χλμ. βάδην: Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
• 20 χλμ. βάδην: Πένυ Τσινοπούλου
• 20 χλμ. βάδην: Κυριακή Φιλτισάκου
• Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφανίδη
• Επί κοντώ: Νικόλ Κυριακοπούλου
• Επί κοντώ: Ελένη Πόλακ
• Τριπλούν: Βούλα Παπαχρήστου
• Δισκοβολία: Χρυσούλα Αναγνωστοπού-

λου
• Σφυροβολία: Σταματία Σκαρβέλη
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (13)
Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών: Μα-

νώλης Ζερδεβάς, Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς, Δη-
μήτρης Σκουμπάκης,

Μάριος Καπότσης, Γιάννης Φουντούλης, Αλέ-
ξανδρος Παπαναστασίου, Γιώργος Δερβίσης, Στέ-
λιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Κωνσταντίνος 
Μουρίκης, Χριστόδουλος Κολόμβος, Κωνσταντί-
νος Γκιουβέτσης, Άγγελος Βλαχόπουλος, Κώστας 
Γαλανίδης

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (12)
Άνδρες
• Κριστιάν Γκολομέεβ – 50μ ελεύθερο
• Απόστολος Χρήστου – 100μ ύπτιο, 

100μ ελεύθερο
• Ανδρέας Βαζαίος – 200μ μεικτή
• Απόστολος Παπαστάμος – 200/400μ 

μεικτή
• Κώστας Εγγλεζάκης – 800μ ελεύθερο
• Δημήτρης Μάρκος – 800μ ελεύθερο
• Κρίστιαν Γκολομέεβ, Απόστολος Χρή-

στου, Ανδρέας Βαζαίος, Οδυσσέας Μελαδίνης- 
4Χ100μ ελεύθερο ανδρών

• Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κώστας Με-
ρετσόλιας, Ανδρέας Βαζαίος, Απόστολος Χρήστου 
– 4Χ100μ μεικτή ανδρών

• Άλκης Κυνηγάκης – ανοιχτή θάλασσα

Γυναίκες
• Άννα Ντουντουνάκη – 100μ πεταλούδα
• Απόστολος Χρήστου, Κώστας Μερε-

τσόλιας, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου – 
4Χ100μ μεικτή mixed

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (9)
Ομαδικό: Μαρία Αλζιγκούζη – Κομινέα, Ελέ-

νη Φραγκάκη, Κρυσταλένια Γιαλαμά, Πηνελόπη 
Καραμέσιου, Αντριάνα Μισίκεβιτς, Εβελίνα Παπά-
ζογλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Γεωργία Βασιλο-
πούλου, Δανάη Καριώρη.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ (8)
Άνδρες
• Βύρωνας Κοκκαλάνης – RSX ανδρών
• Γιάννης Μιτάκης – φιν
• Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής 

– 470 ανδρών
Γυναίκες
• Κατερίνα Δίβαρη – RSX γυναικών
• Βασιλεία Καραχάλιου – ράντιαλ
• Αριάδνη Παρασκευή Σπανάκη, Αιμιλία 

Τσουλφά – 470 γυναικών
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (4)
• Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμπου – 

δίκωπος
• Στέφανος Ντούσκος – σκιφ
• Αννέτα Κυρίδου – σκιφ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (3)
• Πολυχρόνης Τζωρτζάκης – ποδηλασία 

δρόμου
• Χρήστος Βολικάκης – ποδηλασία πί-

στας
• Περικλής Ηλίας – ορεινή ποδηλασία
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (2)
• Άννα Κορακάκη – 10μ. και 25μ. αερο-

βόλο πιστόλι
• Νίκος Μαυρομάτης – σκιτ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (2)
• Στέφανος Τσιτσιπάς – απλό, μεικτό
• Μαρία Σάκκαρη – απλό, μεικτό
ΠΑΛΗ (2)
• Μαρία Πρεβολαράκη – 53κ
• Γιωρίκας Πιλίδης – ελευθέρα 65κ.
ΤΖΟΥΝΤΟ (2)
• Αλέξης Ντανατσίδης – 81κ
• Ελισάβετ Τελτσίδου – 70κ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ (1)
• Ευαγγελία Ψάρρα – ατομικό
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (1)
• Λευτέρης Πετρούνιας – ενόργανη, κρί-

κους
ΞΙΦΑΣΚΙΑ (1)
• Δώρα Γκουντούρα – σπάθη
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (1)
• Παναγιώτης Γκιώνης – απλό
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ (1)
• Φένια Τζέλη – 57 κιλά
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ (1)
• Θοδωρής Ιακωβίδης -96κ.
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Μήπως ήρθε η ώρα να χωρίσετε από τον/την σύντροφό σας;

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

Πολλοί είναι εκείνοι που δε χωρίζουν με 
τον σύντροφό τους όταν πρέπει, για πολλούς 
διαφορετικούς λόγους. Μερικοί επειδή φο-
βούνται να είναι μόνοι. άλλοι πέφτουν θύμα-
τα της πλάνης του κόστους («Έχω ήδη επεν-
δύσει τόσο πολύ χρόνο και προσπάθεια σε 
αυτή τη σχέση, δεν μπορώ να τα παρατήσω 
τώρα») και οι περισσότεροι απλώς επειδή 
αγνοούν τα σημάδια ότι μια σχέση καταρρέει 
γιατί είναι ευκολότερο να πιστέψουν ότι όλα 
είναι εντάξει ... μέχρι να μην είναι.

Το να γνωρίζεις ακριβώς πότε πρέπει να 
τερματιστεί μια σχέση είναι δύσκολο έργο. 
Εξαρτάται από τα άτομα που εμπλέκονται 
και από την κατάσταση στην οποία ζουν. 
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά σταθερά στοιχεία 
σχετικά με τα σημάδια της κατάρρευσης των 
σχέσεων, τα οποία ανακαλύφθηκαν μέσα 
από έρευνες.

Οι τέσσερις αρνητικές μορφές επικοι-
νωνίας που σηματοδοτούν καταστροφή για 
όλες τις σχέσεις: 

Κριτική
Η κριτική είναι διαφορετική από το πα-

ράπονο. Η κριτική αφορά τον χαρακτήρα του 
ατόμου και όχι τη συμπεριφορά του.

Όταν η κριτική υπάρχει σε μια σχέση, δεν 
σημαίνει ότι είναι καταδικασμένη να τελειώ-
σει. Κάποιες φορές, όταν νιώθουμε θυμωμέ-
νοι, μπορούμε να καταφύγουμε σε κριτική. 
Αλλά όταν γίνεται διάχυτη και όταν είναι ο 
μόνος τρόπος για να θέσετε τα προβλήματα 
μεταξύ σας, μπορεί να δημιουργηθεί δυσεπί-
λυτο πρόβλημα.

Εάν επικρίνετε συνεχώς τον σύντροφό 
σας ή αισθάνεστε ότι ο σύντροφός σας, σας 
επικρίνει συνεχώς, είναι θέμα χρόνου να με-
τατραπεί σε κάτι πιο αρνητικό: την περιφρό-
νηση. Η σχέση μπορεί να διατηρηθεί σε αυτό 
το σημείο, αλλά είναι ένα σημαντικά αρνητι-

κό σημάδι και θα πρέπει να σας κάνει να 
σκεφτείτε εάν η αποχώρηση μπορεί να 
είναι η καλύτερη επιλογή.

Αμυντικότητα
Η αμυντικότητα συνήθως ανταπο-

κρίνεται στην κριτική (ή την αντιληπτή 
κριτική). Η αμυντικότητα είναι μια προ-
σπάθεια να υπερασπιστείς τον εαυτό σου 
από μια αντιληπτή επίθεση. Μπορούμε 
να είμαστε αμυντικοί μετατοπίζοντας την 
ευθύνη σε εξωτερικές καταστάσεις, αλλά 
πιο συχνά από εμάς είμαστε αμυντικοί 
μετατοπίζοντας την ευθύνη στον εταίρο 

ζητώντας λογοδοσία.
Γενικά, οι άνθρωποι δυσανασχετούν όταν 

τους λένε ότι κάνουν κάτι λάθος. Έχουν την 
τάση να θέλουν να σκέφτονται θετικά για τον 
εαυτό τους, και τέτοιες συζητήσεις απειλούν 
την αυτοεκτίμησή τους.

Η αμυντικότητα είναι απλώς ένας τρό-
πος μετατόπισης της ευθύνης στον σύντρο-
φό. Λέτε με τον τρόπο αυτό ότι το πρόβλημα 
δεν είναι εσείς, αλλά εκείνος. Η άρνηση ανά-
ληψης ευθύνης για τον ρόλο σας στην κατά-
σταση μπορεί να κάνει τον σύντροφό σας να 
αισθανθεί ασήμαντος.

Το να είναι κανείς συνεχώς αμυντικός σε 
μια σχέση, σημαίνει ότι δεν είναι πρόθυμος 
να βελτιώσει τη συμπεριφορά του και να την 
προσαρμόσει ώστε να σταματήσει ό, τι βλά-
πτει τον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο αμυντικός 
συνεργάτης αντιμετωπίζει τον άλλο ως μέσο 
ικανοποίησης των αναγκών του.

Περιφρόνηση
Η περιφρόνηση μπορεί να εκφραστεί 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όταν 
προσβάλλουμε άλλους, χρησιμοποιούμε 
σαρκασμό, μιμούμαστε, τους ονομάζουμε 
ή τους γελοιοποιούμε. Ο σκοπός αυτής της 
συμπεριφοράς είναι να μειώσει το άλλο.

Εάν έχετε αντιμετωπιστεί ποτέ με περι-
φρόνηση, ξέρετε πόσο πονάει. Και η μετα-
χείριση ενός συντρόφου με περιφρόνηση 
δείχνει ότι δεν έχετε σεβασμό γι ‘αυτόν, τα 
συναισθήματα ή τις ανάγκες του.

Όταν η περιφρόνηση υπάρχει σε μια σχέ-
ση, σημαίνει ότι οι εταίροι έχουν σταματήσει 

να σέβονται ο ένας τον άλλο και προσπα-
θούν απλώς να διεκδικήσουν κυριαρχία. 

Εάν αντιμετωπίζεστε αυτόν τον τρόπο, 
υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα ο σύ-
ντροφός σας να μην σας νοιάζεται πια. Εάν 
αντιμετωπίζετε τον σύντροφό σας με περι-
φρόνηση, αναρωτηθείτε γιατί είστε ακόμα 
μαζί του. 

‘Πέτρινη στάση’
Είναι η πιο βλαβερή συμπεριφορά όταν 

τη βιώνετε. Ακριβώς όπως η άμυνα είναι μια 
απάντηση στην κριτική, η ‘πέτρινη στάση’ εί-
ναι συνήθως απάντηση στην περιφρόνηση.

Όταν εμφανίζεται σε μια σχέση, η επι-
κοινωνία έχει ουσιαστικά καταστραφεί. Ο 
ακροατής αποφεύγει την επαφή με τα μάτια, 
αποσύρεται, κλείνεται ή απλώς σταματά να 
ανταποκρίνεται στον σύντροφό του.

Όταν μια σχέση έχει φτάσει στο στάδιο 
αυτό, είναι πολύ δύσκολο (αν και όχι αδύνα-
το) να ανακάμψει. 

Πρέπει να χωρίσετε;
Εάν είστε και οι δύο πρόθυμοι να δου-

λέψετε με τη σχέση σας, ένας θεραπευτής 
μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις 
δυσκολίες επικοινωνίας των συναισθημά-
των και των αναγκών σας. Ωστόσο, ο καλύ-
τερος κριτής της σχέσης και της κατάστασής 
σας είστε εσείς.

 
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-

γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY

«Η ΠΈΤΡΙΝΗ 
ΣΤΑΣΗ» ΈΙΝΑΙ 

Η ΠΙΟ ΒΛΑΒΈΡΗ 
ΣΥΜΠΈΡΙΦΟΡΑ 

ΟΤΑΝ ΤΗ ΒΙΩΝΈΤΈ. 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ 

Η ΑΜΥΝΑ ΈΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ, Η 
‘ΠΈΤΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ’ 

ΈΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΈΡΙΦΡΟΝΗΣΗ.
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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




