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Το μήνυμα που μας έστειλε 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 

Αν είχαμε στις ΗΠΑ εκλογές προχθές και έβαζε υποψηφιότητα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για 
πρόεδρος πιθανότατα θα κέρδιζε σχεδόν όλες τις Πολιτείες. Άλλωστε διαθέτει όλα εκείνα τα στοι-
χεία που χτίζουν μια προσωπικότητα κατ’ εικόνα και καθ΄ ομοίωση με τον Θεό του καθενός. Στα 26 
του είναι τόσο ακαριαίος όσο ο θάνατος. Οι Αμερικανοί τρελαίνονται για success stories και σε όλα 
τα λεξικά του κόσμου, όπου success βάλτε το όνομα του Γιάννη. 

Σύμφωνα με τους New York Times αυτό που κάνει πιο αξιοσημείωτη την ιστορία του Αντετο-
κούνμπο είναι ότι η κατάκτηση της κορυφής μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Γιος των 
μεταναστών από τη Νιγηρία που πουλούσε στους δρόμους της Αθήνας γυαλιά ηλίου και DVD για να 
μαζέψει επιπλέον χρήματα και να βοηθήσει την οικογένειά του.

Άρχισε να παίζει μπάσκετ το 2008 σε ηλικία 13 ετών και όταν αγωνίστηκε στο ελληνικό πρω-
τάθλημα συγκέντρωσε πάνω του την προσοχή των scouter του ΝΒΑ. Ήταν η 15η επιλογή στα Draft 
του 2013. Επίσης σύναψε συνεργασία με την Walt Disney η οποία εξασφάλισε τα δικαιώματά του και 
ξεκίνησε την παραγωγή ταινίας που αφηγείται τη ζωή του. 

Και ω του θαύματος, αυτή η οικογένεια μετρά σήμερα τρία μέλη της ως πρωταθλητές κόσμου (η 
κατάκτηση τίτλου στο ΝΒΑ σημαίνει οικουμενικότητα για τους Αμερικανούς). Μόνο που το μοναδικό 
θαύμα το οποίο συντελέστηκε ήταν από τη φύση που προίκισε αρχικά με προσόντα τον Γιάννη κι 
από εκεί και πέρα ήταν θέμα δικό του να μεταμορφωθεί σ’ αυτό που σήμερα ονομάζουμε dominant 
(κυριαρχικός) στην Αμερική. 

Το ΝΒΑ στις ΗΠΑ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια διοργάνωση ψυχαγωγίας. Προσωπικό-
τητες όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Λάρι Μπερντ, ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και 
πάει λέγοντας, σηματοδότησαν και γαλούχησαν γενιές ολόκληρες, μπήκαν στον κινηματογράφο, 
ενέπνευσαν εκατομμύρια νέους της εποχής. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στα κείμενα του Forbes ήδη 
προετοιμάζουν τη διαδοχή στο power game των προσώπων μετά την σταδιακή απόσυρση αστε-
ριών όπως του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Γιάννης συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία για να αναδειχθεί 
στον επόμενο βασιλιά του αθλήματος. Σύμφωνα με το Forbes «πρόκειται για έναν άνθρωπο οποίος 
μπορεί να προωθήσει τη Louis Vuitton το ίδιο αποτελεσματικά όσο και τη NIKE». Η δημοφιλία του 
μπορεί να φτάσει ακόμη και στα επίπεδα που ήταν κάποτε αθλητές του διαμετρήματος ενός Μάικλ 
Τζόρνταν, ή Τάιγκερ Γουντς.

Πέρα από πρεσβευτής της ελπίδας, τις αναφορές του ιδίου για την χώρα που μεγάλωσε (και 
φυσικά δεν του φέρθηκε και με τον καλύτερο τρόπο), αυτές τις ημέρες που ακολούθησαν της κατά-
κτησης του τίτλου από τους Μιλγουόκι Μπακς, η Ελλάδα ως brand χάρη στον Γιάννη διαφημίστηκε 
ανέξοδα και πολύ περισσότερο από όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες εκατομμυρίων των τελευ-
ταίων είκοσι ετών από τους κατά καιρούς ΕΟΤ. Κι επειδή ουδέποτε στο παρελθόν ευτυχήσαμε να 
διαθέτουμε διεθνώς, έναν αθλητή αυτού του μεγέθους, για τα επόμενα δέκα τουλάχιστο χρόνια 
έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την αύρα του. Προφανώς υπάρχει και ο αντίλογος 
με τις εθνικιστικές κορώνες πολικών αν όχι πολιντικάντηδων που κατά το παρελθόν με λαλισμούς 
προσπάθησαν να κλέψουν λίγη από τη λάμψη που θα τους έδινε και μια πρόσκαιρη αντιπαράθεση 
στο όνομα του Γιάννη. Φευ… Σήμερα, κανείς δεν τολμά. Κι όταν ως χώρα ανακαλύψουμε το μέγεθος 
του ανθρώπου αυτού και κυριως την επιρροή που ασκεί σε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, τότε θα έχουμε 
τη δυνατότητα να κομίσουμε πολλαπλά οφέλη. Κι όχι μόνο αθλητικώς, αλλά σε κοινωνιολογική και 
γεωπολιτική διάσταση που τώρα ακόμη δεν μπορούμε να διανοηθούμε. 



Η Alpha Bank, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, αποφάσισε να προβεί στη δωρεά 
ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση των Μονάδων υγείας σε 13 ελληνικά νησιά, μέσω του Προγράμματος
«Μαζί, με στόχο την υγεία». Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ».
Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νησιά, προσφέροντας ιατρικά 
μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικό υλικό στα τοπικά ιατρεία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και το αίσθημα ασφαλείας των 
κατοίκων, όσον αφορά σε θέματα υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

Το Πρόγραμμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα νησιά:
2014: Kάσος, Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος.
2015: Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Λέρος, Πάτμος, Σύμη, Χάλκη.
2016: Άνδρος, Θάσος, Ικαρία, Κύθνος, Σάμος, Τήνος, Φολέγανδρος, Φούρνοι.
2017: Αμοργός, Ανάφη, Ίος, Κέα, Λέσβος, Μήλος, Νάξος, Σέριφος, Σίφνος, Σκιάθος, Σύρος, Σχοινούσα.
2018: Αντίπαρος, Δονούσα, Θύμαινα, Καστελλόριζο, Λήμνος, Πάρος, Ρόδος, Σαμοθράκη, Σκύρος, Χίος.
2019: Άγ. Ευστράτιος, Άγ. Νικόλαος Κρήτης, Αλόννησος, Θηρασιά, Κίμωλος, Κύθηρα, Πόρος, Ύδρα, Ψαρά.
2020: Αγαθονήσι, Γαύδος, Κουφονήσια, Οινούσσες, Σίκινος, Σκόπελος, Σπέτσες, Χανιά Κρήτης.

Μαζί, με στόχο την υγεία.
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Τέσσερις συρμοί του Μετρό άναψαν 
τις μηχανές, μπήκαν στις ράγες 
και… ξεκίνησαν από το Αμαξοστά-

σιο στην Πυλαία για δοκιμαστικό δρομο-
λόγιο με τέρμα τον σταθμό στο Συντρι-
βάνι. Είναι η πρώτη φορά μετά από την 
έναρξη των εργασιών για το μετρό πριν 
από 15 χρόνια  που γίνεται δοκιμαστικό 
δρομολόγιο με πραγματικούς συρμούς σε 
πραγματικές συνθήκες.

Το  δοκιμαστικό δρομολόγιο που έγι-
νε σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, 
μέσα στην εβδομάδα ήταν  το πρώτο μιας 
σειράς άλλων που θα ακολουθήσουν τις 
επόμενες ημέρες και μέσα στον Αύγουστο 
ώστε να δοκιμαστούν και οι 15 συρμοί που 
έχουν φτάσει στη Θεσσαλονίκη και βρίσκο-
νται σταθμευμένοι στο αμαξοστάσιο του 
Μετρό στην Πυλαία.  Η έναρξη του δοκι-
μαστικού δρομολογίου, αν  και έγινε με 
απόλυτη μυστικότητα, σηματοδοτεί την νέα  
πραγματικότητα στην οποία μπαίνει πλέον η 
Θεσσαλονίκη  η οποία θα αποκτήσει Μετρό 
μέχρι το 2023. Άλλωστε ήταν και η προσω-
πική δέσμευση του υπουργού υποδομών 
και μεταφορών Κώστα Καραμανλή που από 
την επίσκεψη του στο σταθμό Βενιζέλου με 
την υπ Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε 
ότι «θέλω να δω στα μάτια τους Θεσσαλο-
νικείς και να τους διαβεβαιώσω ότι η πόλη 
θα αποκτήσει μετρό». Ο  κ Καραμανλής είχε 
προβλέψει ότι τα δοκιμαστικά δρομολόγια 
θα αρχίσουν τέλος Ιουλίου –αρχές  Αυγού-
στου, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες 
της Κ έχουν ήδη αρχίσει πριν βγει ο Ιούλιος. 

Στο μεταξύ μέχρι τα τέλη Αυγούστου – αρ-
χές ρ αναμένονται στη Θεσσαλονίκη οι  άλ-
λοι τρεις συρμοί προκειμένου να ολοκηρω-
θεί η παραλαβή των 18 συρμών συνολικά.

Ανάλυση και έλεγχος
τεχνικών λεπτομερειών
Οι έλεγχοι του πρώτου δοκιμαστικού 

δρομολογίου  επικεντρώθηκαν σε λεπτομέ-
ρειες και σε άκρως τεχνικά ζητήματα όπως 
τον χρόνο φρεναρίσματος και την κλιμάκω-
ση της ταχύτητας όταν οι συρμοί πλησιάζουν 
τους σταθμούς, ώστε  με  το σταμάτημα βα-
γονιών οι πόρτες απ ‘όπου θα εξέρχονται οι 
μετακινούμενοι να εφάπτονται με τις πόρτες 
ασφαλείας  στις αποβάθρες προκειμένου να 
ανοίγουν. Οι πόρτες ασφαλείας έχουν ήδη 
τοποθετηθεί σε όλες τις αποβάθρες και το 
πρώτο δρομολόγιο των συρμών ήταν τα 
κρας τεστ για την ακριβή λειτουργία τους. 
Αυτή η προηγμένη τεχνολογία που εφαρμό-
ζεται θα κατατάξει το Μέτρο της Θεσσαλο-
νίκης σε ένα από τα πιο ασφαλή μετρό της 
Ευρώπης.

Οι δοκιμές θα συνεχιστούν και σε καθη-
μερινή βάση θα καταγράφονται οι παρατη-
ρήσεις της κίνησης των βαγονιών . Η δια-
δικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σε πολλούς 
μήνες ενώ σταδιακά θα μπαίνουν στον προ-
γραμματισμό και νέοι  σταθμοί.

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 
του περιτυπώματος  
Το πρώτο βήμα για τις δοκιμές των συρ-

μών έγινε πριν λίγες ημέρες με τον έλεγχο 
του περιτυπώματος της πρώτης γραμμής  

στη διαδρομή Αμαξοστάσιο - Συντριβάνι- ο 
οποίος διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.

Συγκεκριμένα έγινε έλεγχος από τον 
ειδικό συρμό που κινούνταν στις σήραγγες 
και τους σταθμούς προκειμένου να διασφα-
λιστεί ότι η κίνηση θα γίνει ομαλά και  δεν 
θα “βρει” σε κάποιο σημείο της σήραγγας ή 
της αποβάθρας. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες ο έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς και 
άναψε το πράσινο φως για την έναρξη των 
δοκιμών.

Επίσης έχει ήδη ολοκληρωθεί το στρώ-
σιμο των γραμμών (επιδομή) στο τμήμα από 
τον σταθμό Συντριβάνι μέχρι τον τερματικό 
σταθμό στη Νέα Ελβετία και το Αμαξοστάσιο 
στην Πυλαία.   Ενώ έχει αρχίσει στρώσιμο 
των γραμμών και στο τμήμα Αγία Σοφία-Νέ-
ος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

 
«Επιστρέφουν» στην πόλη 
πεζοδρόμια και δρόμοι
Την ίδια ώρα γίνεται αγώνας δρόμου 

από τα τεχνικά τμήματα της Αττικό Μετρό  
προκειμένου άμεσα να αρχίσει η απόδοση 
τμημάτων πεζοδρομίων και δρόμων που 
ήταν εγκατεστημένα τμήματα των εργοτα-
ξίων. Ήδη αρκετά τμήματα έχουν αποδοθεί, 
όπως στο Συντριβάνι και στην Αγία Σοφία 
ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο  σχεδιάζε-
ται  να αποδοθεί τμήμα του σταθμού πλα-
τείας Δημοκρατίας στη συμβολή των οδών 
Εγνατία με Μοναστηρίου και στη συνέχεια 
το βόρειο τμήμα του εργοταξίου του Νέου 
Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Της Δέσποινας ΚρητικούΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τέσσερις συρμοί στις ράγες 
από Αμαξοστάσιο μέχρι Συντριβάνι

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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Οι εγκληματικές διαφορές στη 
Θεσσαλονίκη… μετακόμισαν 
στη Χαλκιδική. Οι αστυνομικές 

αρχές των δύο νομών έχουν τεθεί σε 
συναγερμό το τελευταίο διάστημα μετά 
τα τρία αιματηρά επεισόδια σε διάφορες 
παραλιακές περιοχές. Από τη μία, ομάδες 
οπαδών ήρθαν στα χέρια και έβγαλαν 
μαχαίρια, μεταφέροντας την κόντρα του 
Λευκού Πύργου, ενώ από την άλλη η 
μάχη της νύχτας κάνει και αυτή διακοπές 
στις καταγάλανες παραλίες του γειτονι-
κού νομού.  

Η μεγαλύτερη ανησυχία πάντως εντο-
πίζεται στις διαφορές σε συναλλαγές της 
νύχτας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ομά-
δες προστασίας έχουν μετακομίσει από τις 
αρχές του καλοκαιριού στη Χαλκιδική, ανα-
πτύσσοντας… επιχειρηματικά σχέδια. Πά-
ντως τα δύο αιματηρά επεισόδια σε Πευκο-
χώρι και Νέο Μαρμαρά ήταν αρκετά για να 
σηκώσουν στο πόδι και τις αρμόδιες υπηρε-
σίες της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπως τα 
μέλη του τμήματος δίωξης εκβιαστών.  

Και τα δύο επεισόδια πληροφορίες ανέ-
φεραν στην Karfitsa ότι συνδέονται με πα-
λιότερα. Εξιχνιάστηκαν άμεσα και μάλιστα 
ήδη έχουν οδηγηθεί εμπλεκόμενοι στις φυ-

λακές. Ο πρώτος συναγερμός σήμανε έξω 
από μπαρ στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής 
με πρωταγωνιστή έναν 25χρονο ομογενή. 
Είναι αυτός ο οποίος την Πρωτοχρονιά του 
2020 δέχτηκε επίθεση με όπλο έξω από 
μπαρ στα Λαδάδικα. Ο νεαρός, όπως έχει 
καταγραφεί και σε βίντεο γειτονικού κατα-
στήματος, έχει έρθει σε αντιπαράθεση με 
άλλα άτομα. Στη συνέχεια και ενώ όλα φαί-
νονται ήρεμα τον πλησιάζει από δίπλα ένας 
και τον χτυπάει με το χέρι στο πρόσωπο. Του 
προκάλεσε σοβαρό τραύμα και πιστεύεται 
ότι εκείνος που τον χτύπησε είχε «δέσει» το 
χέρι του με ορειβατικό κρίκο. Ο 25χρονος 
στον καβγά που ακολουθεί κατηγορείται ότι 
έβγαλε όπλο και πυροβόλησε έναν 20χρο-
νο και έναν 25χρονο που είναι μαζί του.  

Το επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ανά-
κρισης, μετά την οποία ο 25χρονος κρίθηκε 
προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε 
στις φυλακές, επιχειρήθηκε να υποβαθμι-
στεί και να παρουσιαστεί ότι είχε αιτία τη δι-
αφωνία για μία κοπέλα, που διασκέδαζε στο 
εσωτερικό του καταστήματος. Πηγές έλε-
γαν ότι η πραγματική αιτία ήταν ένα άλλο 
αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανθρώπων των 
δύο πλευρών, που είχε γίνει πριν ένα χρόνο.  

Αυτό που έγινε στις 13 Ιουνίου θεωρή-
θηκε ότι δεν θα έχει συνέχεια, όμως πριν πε-

ράσει ένας μήνας, το βράδυ της 3ης Ιουλί-
ου, άλλος ένας πυροβολισμός με τραυματία 
σηκώνει τι πόδι τις διωκτικές αρχές. Αυτή τη 
φορά κατηγορούμενος είναι ένας 21χρονος 
Αλβανός και η παρέα του και θύμα ένας 
20χρονος Έλληνας, που φαίνεται ότι στο 
παρελθόν είχε καλές σχέσεις με τη συγκε-
κριμένη παρέα. Το αιματηρό επεισόδιο έγινε 
σε γνωστό beach bar στο Πευκοχώρι και 
χαρακτηρίστηκε από αγριότητα. Ο 20χρονος 
θύμα κρατήθηκε από δύο άτομα και ένας, 
κατηγορείται ότι ήταν ο 21χρονος, τον πυ-
ροβόλησε εν ψυχρώ στο πόδι, στέλνοντας 
μήνυμα. Για την επίθεση κατηγορήθηκαν 
επτά άτομα, από τους οποίους εντοπίστηκαν 
και συνελήφθησαν οι τρεις, οι οποίοι οδη-
γήθηκαν στη δικαιοσύνη και την περασμένη 
Δευτέρα ο 21χρονος κρίθηκε προσωρινά 
κρατούμενος.  

Ο νεαρός ήταν αυτός ο οποίος είχε τιμω-
ρηθεί σε κάθειρξη 6 χρόνων για την αιματη-
ρή επίθεση που έγινε τον περσινό Ιανουάριο 
στα Λαδάδικα και αφέθηκε ελεύθερος κα-
θώς η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλε-
σμα. Και στα δύο επεισόδια της Χαλκιδικής 
συναντώνται τα ίδια πρόσωπα που συμμε-
τέχουν σε επιθέσεις που έχουν καταγραφεί 
στη Θεσσαλονίκη. Και η ανησυχία εντείνεται. 

 
Και οι οπαδοί  
Λίγες ώρες μετά το επεισόδιο στο Πευ-

κοχώρι, μία άλλη επίθεση θα σηκώσει το 
πόδι τις διωκτικές αρχές, μεταξύ αυτών και 
το τμήμα αντιμετώπισης αθλητικής βίας. 
Ομάδα οπαδών, βρέθηκε απέναντι σε μία 
ολιγομελή ομάδα υποστηρικτών αντίπαλης 
ομάδας. Και η κρίση στην αθλητική βία με-
ταφέρθηκε άμεσα στην παραλία της Καλλι-
θέας, στη Χαλκιδική. Δεν χρειάστηκαν παρά 
μόνον μερικές κουβέντες για να βγουν τα 
μαχαίρια και να διακομιστούν δύο νεαροί 
23 και 24 χρόνων σε νοσοκομεία της Θεσ-
σαλονίκης, ο ένας μάλιστα απαιτήθηκε να 
χειρουργηθεί.  

Η υπόθεση εξετάστηκε από τις ανακριτι-
κές αρχές του Πολυγύρου, όμως δεν φαίνε-
ται να ανησύχησε ιδιαίτερα τις διωκτικές αρ-
χές. Πέραν του αρχικού «τσεκαρίσματος» τα 
μέλη του τμήματος αντιμετώπισης εγκλη-
μάτων βίας στους αθλητικούς χώρους δεν 
χρειάστηκε να μετακομίσουν και αυτοί στις 
παραλίες της Χαλκιδικής. Θεωρήθηκε ότι το 
επεισόδιο ήταν τυχαίο και φαίνεται πως έτσι 
αντιμετωπίστηκε από τις δικαστικές αρχές 
που άφησαν ελεύθερους και τους έξι κατη-
γορούμενους ηλικίας 19 έως 23 χρόνων.  

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το έγκλημα της Θεσσαλονίκης 
πάει… παραλία 

ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 
ΟΙ ΑΡΧΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ 

ΑΙΜΑΤΗΡΑ 
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 
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ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΥΡΕΣ, ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
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Σχεδόν δέκα ημέρες έχει που 
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση 

για τη λειτουργία των Πλευρικών 
Σταθμών Διοδίων Λαγκαδά -Σερρών 
κλάδος 1 και κλάδος 2. Σχεδόν 
δέκα ημέρες έχει που τα διόδια άρ-
χισαν να λειτουργούν και ακριβώς 
το ίδιο χρονικό διάστημα είναι που 
έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα προβλή-
ματα για τους κατοίκους και τους 
επαγγελματίες της περιοχής του 
Δήμου Λαγκαδά.

Ουρές, ταλαιπωρία και επιπλέον 
κόστος, σε μια εποχή που τα νοικοκυριά 
και οι επαγγελματίες στην μεγάλη τους 
πλειοψηφία έχουν χάσει από το εισόδη-
μα και τα έσοδα τους και χρειάζονται 
κάθε δυνατή βοήθεια. Η έναρξη λει-
τουργίας των συγκεκριμένων διοδίων, 
αποτελεί ένα ακόμη βάρος που προ-
στίθεται στις πλάτες τους, ενώ υπάρχει 
ανησυχία για μακροπρόθεσμο αρνητικό 
αντίκτυπο.

Τεράστιες ουρές ταλαιπωρία 
και κόστος
Την κατάσταση από την έναρξη 

λειτουργία των διοδίων και μετά μόνο 
θετική δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει 
κάποιος. Είναι γνωστό πως το σημείο 
που χωροθετήθηκαν αποτελεί κόμβο 
που συνδέει τα ανατολικά με τα βόρεια 
σύνορα της χώρας. 

Από τον συγκεκριμένο κόμβο δι-
έρχονται καθημερινά χιλιάδες φορτη-
γά - νταλίκες με προορισμό, από και 
προς κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα 
μεγάλος είναι ο αριθμός των επαγγελ-
ματιών  που πηγαινοέρχονται Σέρρες, 
Κιλκίς και σε άλλους όμορους Νομούς, 

Πλευρικά διόδια περιθωριοποιούν 
και απομονώνουν τον Δήμο Λαγκαδά
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Πλευρικά διόδια περιθωριοποιούν 
και απομονώνουν τον Δήμο Λαγκαδά

ενώ χιλιάδες είναι οι  τουρίστες από τα Βαλκάνια (Ρουμάνοι 
Βούλγαροι Ουκρανοί Πολωνοί κλπ) που χρησιμοποιούν την 
συγκεκριμένο οδική αρτηρία και περνούν από τα διόδια. 

 Αποτέλεσμα, μετά την λειτουργία των σταθμών διοδί-
ων, η οποία είναι και προβληματική, να σχηματίζονται ουρές 
χιλιομέτρων στην κυριολεξία. Η ταλαιπωρία, οι χαμένες ερ-
γατοώρες, συν το κόστος για όσους διατηρούν επιχείρηση 
στον Δήμο Λαγκαδά, αλλά και για τους επισκέπτες, δημι-
ουργούν ένα μίγμα καταστροφικό, όπως το περιγράφει στην 
karfitsa τοπική επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο της εστίασης.

Μια πτυχή του προβλήματος που δείχνει και τον ελλι-
πή σχεδιασμό των διοδίων, είναι πως έχουν τοποθετηθεί 
μόνο δύο σταθμοί (booth) με πληρωμή και ένας με e pass, 
ενώ στο σημείο υπάρχει χώρος για την κατασκευή επιπλέ-
ον booth, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
διερχόμενων οδηγών. 

«Απομόνωση και εμπόδιο στην ανάπτυξη»
Όπως περιγράφει στην karfitsa ο πρόεδρος του Εμπο-

ροεπαγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου Λαγκαδά, Σταύρος 
Βαρβαρίδης, ο οποίος καταρχήν ξεκαθαρίζει πως ήταν και 
είναι ενάντια στην χωροθέτηση και λειτουργία των διοδίων 
αυτών στην είσοδο του Δήμου Λαγκαδά, τονίζει πως η τα-
λαιπωρία λόγω των τεράστιων ουρών που δημιουργούνται 
είναι μεγάλη και προσθέτει, «πολύ σημαντικό κομμάτι είναι 
τα κόστος όσων εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και πηγαινο-
έρχονται καθημερινά. Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα 
, αυτό το επιπλέον κόστος που προστίθεται είναι για πολ-
λούς υπολογίσιμο». 

Ταυτόχρονα ο κ.Βαρβαρίδης  εκφράζει ανησυχία και για 
τις μεσομακροπρόθεσμες συνέπειες από την λειτουργία των 
διοδίων με ότι αυτό συνεπάγεται για κάποιον που επιθυμεί 
να επενδύσει στην περιοχή, όπως δηλώνει « εμποδίζουν 
την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς αποτελούν ανασταλτικό 
παράγοντα για υποψήφιους επενδυτές».

Ο κ. Βαρβαρίδης κάνει λόγο για απομόνωση των το-
πικών επαγγελματιών από τις περιοχές και τα χωριά πε-
ριμετρικά του Λαγκαδά, στις οποίες και στα οποία έχουν 
πρόσβαση μόνο εάν περάσουν από τα διόδια. Παράλληλα, 
η ανησυχία επεκτείνεται και στο καταναλωτικό κοινό, το 
οποίο θα μειώνεται μαζί με την αγοραστική κίνηση, καθώς 
μεγάλο ποσοστό από τη στιγμή που έχει επιλογή, δεν θα 
επιλέξει έναν προορισμό με επιπλέον κόστος λόγω των δι-
οδίων.

Παρέμβαση του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Για το θέμα της λειτουργίας των εν λόγω σταθμών δι-
οδίων στον Δήμο Λαγκαδά και τα προβλήματα που συνε-
πάγονται, έχει ήδη αναλάβει δράση το Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ζητήσει συνάντηση 
με τον πρόεδρο της «Εγνατία Οδός ΑΕ» κ. Γιώργο Κωνστα-
ντόπουλο, ώστε να αναλυθούν όλοι οι παράμετροι και να 
αναζητηθούν λύσεις. Το ΕΕΘ θα εκπροσωπήσουν η Α΄Αντι-
πρόεδρος κ. Χρύσα Γρανούζη –Γεωργιάδου και ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Κλεόβουλος Θεοτόκης. 

Η κ. Γρανούζη – Γωργιάδου δραστηριοποιείται επιχει-
ρηματικά στην περιοχή και γνωρίζει πολύ καλά το άσχημο 
κλίμα που έχει δημιουργηθεί, το οποίο επιχειρεί να μετα-
φέρει με δήλωση της στην karfitsa, όπως περιγράφει «μας 
παίρνουν τηλέφωνο πελάτες και λένε κάναμε 20’ μέχρι τον 
κόμβο και 30’ για να περάσουμε τα διόδια. Έλεος δεν ξα-
ναερχόμαστε».  Γίνεται εύκολα κατανοητό το πλήγμα στον 
επαγγελματία. 

«Ο Δήμος Λαγκαδά περιθωριοποιείται»
Η Αντιπρόεδρος του ΕΕΘ σε δήλωση της στην karfitsa 

αναφέρει τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι δημόσιες υποδο-
μές για τον πολίτη, ενώ συνοψίζει με την λέξη περιθωριο-
ποίηση και τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει, « 
οι δημόσιες υποδομές υλοποιούνται για να υπηρετούν τον 
πολίτη και όχι για να τον «βασανίζουν». Η άστοχη μελέτη 
για την εγκατάσταση λιγοστών διοδίων στον Κόμβο 24 της 
Εγνατίας Οδού, του κόμβου που ενώνει τα Βαλκάνια με τις 
Ευρωπαϊκές χώρες και με την υπόλοιπη Ελλάδα, δημιουρ-
γεί τεράστιο πρόβλημα στους επαγγελματίες της ευρύτερη 
περιοχής του Δήμου Λαγκαδά, όσο και της Θεσσαλονίκης, 
αλλά και ολόκληρου του Νομού. Ειδικότερα ο Δήμος Λα-
γκαδά, με αυτά τα διόδια περιθωριοποιείται».  

Οι προτάσεις
Η κ. Γρανούζη προτείνει άμεση λήψη μέτρων που πε-

ριλαμβάνουν: Ελεύθερη διέλευση από τα διόδια τις ώρες 
αιχμής.

Μετατροπή του booth που στεγάζει τον security σε λει-
τουργικό booth, ώστε να αυξηθούν κατά ένα τα διαθέσιμα, 
που εξυπηρετούν οδηγούς.

Να διπλασιαστούν οι σταθμοί διοδίων με την κατασκευή 
επιπλέον, ώστε από τρείς να γίνουν έξι.

Ο κ. Βαρβαρίδης από την πλευρά του αναφέρει ως κύριο 
αίτημα και πρόταση, την ελεύθερη διέλευση με την χρήση 
free pass όλων των κατοίκων του δήμου. « Δεν γίνεται να 
πληρώνουν χαράτσι για να πάνε σπίτι τους», αναφέρει χα-
ρακτηριστικά στην karfitsa.

Κλεόβουλος Θεοτόκης

Σταύρος Βαρβαρίδης

Χρύσα Γεωργιάδου - Γρανούζη

Οι τιμές στα παράπλευρα διόδια «Λαγκαδά – Σερρών»
 Διόδιο τέλος ευρώ (€)
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 1 

Δίκυκλα, τρίκυκλα
Κατηγορία 2 
Ελαφρά οχήματα

Κατηγορία 
3 Φορτηγά, 
λεωφορεία και 
άλλα οχήματα με 
λιγότερους από 
τέσσερις (4) άξονες

Κατηγορία 4 
Φορτηγά και άλλα 
οχήματα με τέσσερις 
(4) ή περισσότερους 
άξονες

ΛΑΓΚΑΔΑ κλάδος 1+ 
κλάδος 2

0.20 0.30 0.80 1.10
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Τα μπλοκάκια των δημοτικών 
αστυνομικών πήραν φωτιά και 
οι κλήσεις για παράνομο παρ-

κάρισμα πέφτουν «βροχή». Μπορεί 
να σας φαίνονται ...κλισέ οι παραπάνω 
φράσεις, όμως είναι η πραγματικότητα 
έτσι όπως αποτυπώνεται καθημερινά 
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετά 
το lockdown και τη σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων. 

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε διά-
στημα περίπου 3,5 μηνών και πιο συγκεκρι-
μένα από 1η Απριλίου οπότε και σήκωσαν 
ρολά τα πρώτα καταστήματα στην πόλη με 
τη μέθοδο του click away και ξεκίνησαν οι 
κάτοικοι να επιστρέφουν δειλά δειλά σε μια 
κανονικότητα έως τις 20 Ιουλίου του 2021, 
η δημοτική αστυνομία του δήμου Θεσσαλο-
νίκης έκοψε συνολικά 65.654 κλήσεις για 
παράνομη στάση και στάθμευση, αριθμός 
που αποτελεί ρεκόρ! 

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν είναι 
αισθητά αυξημένες και μάλιστα σε ποσοστό 
που αγγίζει σχεδόν το 113% σε σχέση με 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020 
όπου οι κλήσεις, λόγω και της πρώτης κα-
ραντίνας, ανήλθαν σε 30.838. Στα αξιοση-
μείωτα, όμως, είναι πως φέτος παρατηρείται 
αύξηση στις παραβάσεις (+26%) ακόμη και 
σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 
2019, όπου όλα κυλούσαν θεωρητικά «ρο-
λόι» και η πανδημία δεν είχε κάνει ακόμη 
την εμφάνιση της στις ζωές μας. Τότε είχαν 
κοπεί 52.343 κλήσεις για Απρίλιο, Μάιο, 
Ιούνιο και Ιουλίου (έως 19/7), περίπου 

13.000 λιγότερες από ότι φέτος.  
Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό πως τον 

Απρίλιο του 2021, τον μήνα όπου οι οδη-
γοί βγήκαν και πάλι μαζικά στους δρόμους 
μετά από την πολύμηνη καραντίνα, κόπηκε 
ο μεγαλύτερος αριθμός κλήσεων από τη 
στιγμή που ιδρύθηκε η δημοτική αστυνομία 
Θεσσαλονίκης, καθώς τα ροζ χαρτάκια που 
τοποθετήθηκαν στα παρμπρίζ άγγιξαν τις 
22.734! 

Οι περισσότερες κλήσεις που βεβαιώ-
νονται αφορούν το διπλοπαρκάρισμα αλλά 
και παραβάσεις αντικοινωνικής συμπερι-
φοράς όπως για παράδειγμα διαβάσεις, ρά-
μπες αναπήρων και θέσεις στάθμευσης για 
ΑμεΑ. Όσον αφορά τα σημεία όπου εντοπί-
ζονται οι παραβάτες, κυριαρχεί το ιστορικό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, το κομμάτι που 
«πιάνει» από το Θεαγένειο μέχρι το δικαστι-
κό μέγαρο, αλλά και οι πυκνοκατοικημένες 
γειτονιές πάνω από την Εγνατία, όπως για 
παράδειγμα η Αγίου Δημητρίου, η Ολυμπι-
άδος και η Κασσάνδρου. 

Πιο αναλυτικά τα τρία τελευταία χρόνια 
κόπηκαν οι παρακάτω κλήσεις για το διά-
στημα από 1η Απριλίου έως και 19 Ιουλίου 
(βλ. πίνακα). 

«Οι έλεγχοι από πλευράς δημοτικής 
αστυνομίας είναι εντατικοί και γίνονται σε 
όλη την πόλη. Πρέπει να υπάρχει αυστηρή 

αστυνόμευση για να μην είναι ανεξέλεγκτη 
η κατάσταση  με το κυκλοφοριακό στη 
Θεσσαλονίκη», δηλώνει στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο εντεταλμένος δημοτικός σύμ-
βουλος, αρμόδιος για θέματα Δημοτικής 
Αστυνομίας, Δημήτρης Δαγκλής.

Εκφράζει, δε, την εκτίμηση ο κ.Δαγκλής 
πως η πανδημία, η πολύμηνη καραντίνα και 
ο περιορισμός στο σπίτι είναι οι κύριοι λόγοι 
που οδήγησαν σε αύξηση της παραβατικό-
τητας καθώς ο κόσμος έχει την ανάγκη να 
βγει να κυκλοφορήσει από τη μία και από 
την άλλη παρατηρείται μια αποδιοργάνωση 
στους οδηγούς αναφορικά με την τήρηση 
των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας. 

Με την ίδια πολιτική, δηλαδή του προ-
στίμου στους παραβάτες, θα συνεχίσει το 
έργο της και το επόμενο διάστημα η δημο-
τική αστυνομία, ενόψει και του Σεπτεμβρίου 
και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα, όποτε κριθεί αναγκαίο υπάρχει 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσ-
σαλονίκης και τον ταξίαρχο, Θωμά Γέρμανο, 
ώστε να επιχειρούν μικτά κλιμάκια για τη 
ρύθμιση του κυκλοφοριακού. «Δεν αλλά-
ζουμε ούτε φιλοσοφία, ούτε στάση. Θα συ-
νεχίσουμε τους ελέγχους με τον ίδιο τρόπο 
και δεν θα αφήσουμε την πόλη να «πνιγεί» 
από τα διπλοπαρκαρισμένα και τους οδη-
γούς να ταλαιπωρούνται για ώρα μέσα στα 
αυτοκίνητα τους επειδή κάποιοι θέλουν να 
παρκάρουν για 5’ λεπτά και να κάνουν προ-
σωπικές δουλειές», προσθέτει ο κ.Δαγκλής. 

Σημειώνεται πως τη δεδομένη χρονική 
στιγμή η δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκη, 
διαθέτει δύναμη περίπου 80 ατόμων. Από 
αυτά, τα 34 άτομα είναι διαθέσιμα σε εξω-
τερική υπηρεσία σε τρεις βάρδιες, σε καθη-
μερινή βάση. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των 
δημοτικών αστυνομικών έχει επιφορτιστεί 
με τους ελέγχους για τα καταστήματα προ-
κειμένου να διαπιστώνουν εάν τηρούνται 
όλα τα μέτρα και οι αποστάσεις στο πλαίσιο 
του covid-19 και των υπολοίπων παραβά-
σεων, αλλά και για το παρεμπόριο.

Αναστασία ΚαρυπίδουΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Βροχή» οι κλήσεις για παράνομο 
παρκάρισμα μετά το lockdown

ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΤΡΕΙΣΗΜΙΣΙ ΜΗΝΩΝ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 
113% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 2020

2019 2020 2021

Απρίλιος 11.903 168 22.734

Μάιος 17.621 9.136 20.341

Ιούνιος 14.160 13.090 17.060

Ιούλιος (έως 19/7) 8.659 8.612 5.519
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Διεθνές κύκλωμα που οργάνωνε 
διακινήσεις μεταναστών από τον 
Έβρο στη Θεσσαλονίκη, με βάση 

τη Βουλγαρία, εξαρθρώθηκε ύστερα από 
κοινή επιχείρηση των αστυνομιών Ελλά-
δας και Βουλγαρίας, που υλοποιήθηκε 
κάτω από την ομπρέλα της Europol. Το 
πρωί της Πέμπτης τέσσερις συλληφθέ-
ντες οδηγήθηκαν στην ειδική ανακρίτρια 
Θεσσαλονίκης για να εκτελεστούν τα 
εντάλματα σύλληψης και να απολογη-
θούν, ενώ ένας ακόμη συνελήφθη στη 
Βέροια.  

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 
το κύκλωμα δραστηριοποιείται από το 2019 
και στόχος των διωκτικών αρχών ήταν να 
εντοπιστούν και να συλληφθούν ηγετικά 
στελέχη του και όχι μόνο τα «δεύτερα χέ-
ρια» και οι οδηγοί. Τα στοιχεία προέκυψαν 
από διακινήσεις που εξαρθρώνονταν κατά 
διαστήματα από τις αρχές, είχαν κοινά χα-
ρακτηριστικά και κατέληγαν οι πληροφορί-
ες σε κοινά πρόσωπα. Κυρίως αναλύθηκαν 
στοιχεία που αφορούσαν διακινήσεις μετα-
ναστών που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και 
συνελήφθησαν οι οδηγοί – διακινητές.  

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε πως οι 
οδηγοί είχαν καταγωγή από τη Γεωργία, 

τα αυτοκίνητα ήταν όλα ταξινομημένα στη 
Βουλγαρία και πως στην περίπτωση τρο-
χαίου ατυχήματος συγκεκριμένο συνεργείο 
αναλάμβανε την αποκατάσταση των οχη-
μάτων. Έτσι αποφασίστηκε να παρακολου-
θηθούν πρόσωπα που συνδέονταν με τις 
συγκεκριμένες υποθέσεις και με αυτόν τον 
τρόπο κατέληξαν στον πυρήνα του κυκλώ-
ματος, που απαρτίζεται από Βούλγαρους οι 
οποίοι συντόνιζαν τις κινήσεις τους από τη 
γειτονική χώρα. 

Πηγές έλεγαν στην Karfitsa πως όλο 
αυτό το διάστημα οργανώθηκαν και υλο-
ποιήθηκαν τουλάχιστον 30 διακινήσεις με-
γάλου αριθμού μεταναστών από τον Έβρο 
στη Θεσσαλονίκη, με τεράστια κέρδη από 
χρήματα που έδωσαν οι διακινούμενοι. 
Αυτό που προξενεί μεγάλη εντύπωση είναι 
ο συντονισμός των ηγετικών στελεχών του 
κυκλώματος, των εκτελεστικών μελών και 
των ανθρώπων που τους συνέδεαν, προκει-
μένου να μην γίνονται αντιληπτοί, ούτε καν 
να έχουν επαφές μεταξύ τους. Θεωρείται δε 
βέβαιο πως εκτός των μελών του κυκλώ-
ματος από τη Βουλγαρία και τη Γεωργία, 
υπάρχουν στελέχη που συνεργάστηκαν 
στην Τουρκία για τις «αποστολές» των ομά-
δων μεταναστών στα σύνορα. 

 Παραδόσεις με… gps  
Τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος 

φρόντιζαν να μην έχουν επαφές και είναι 
χαρακτηριστικό πως όλες οι παραδόσεις 
γίνονταν με αποστολή στίγματος gpsστα κι-
νητά των εμπλεκομένων. Χαρακτηριστικές 
είναι οι περιπτώσεις που έχουν καταγρα-
φεί στη δικογραφία, δηλαδή ότι διακινητές 
που αναλάμβαναν να παραλάβουν και να 
οδηγήσουν αυτοκίνητα στα οποία θα επιβι-
βάζονταν μετανάστες, πληροφορούνταν τις 
κινήσεις τους με σχεδιασμό που στέλνονταν 
σε εφαρμογές στα κινητά τους.  

Έτσι ένας οδηγός από τη Γεωργία τα-
ξίδευε από τη χώρα του στην Ελλάδα με 
μοναδικό σκοπό να αναλάβει τη διακίνηση 
των μεταναστών. Του έστελναν το σήμα 
των συντεταγμένων όπου βρίσκεται το αυ-
τοκίνητο, με βουλγαρικές πινακίδες, που 
θα χρησιμοποιήσει. Με την παραλαβή του 
οχήματος στη συνέχεια του έστελναν με τον 
ίδιο τρόπο το στίγμα όπου θα παραλάμβα-
νε τους μετανάστες και το σημείο όπου θα 
τους παρέδιδε. Στη συνέχεια άφηνε το αυ-
τοκίνητο σε σημείο που προσδιόριζε πάλι 
το κύκλωμα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και 
εκείνος επέστρεφε στη χώρα του. Στη Γε-
ωργία παραλάμβανε τα χρήματα που είχε 
συμφωνήσει.  

Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa 
οι αστυνομικοί της διεύθυνσης αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης είχαν εντοπίσει κοινή μεθο-
δολογία σε διακινήσεις που εξιχνιάζουν σε 
καθημερινή βάση. Αρχικά διαπίστωσαν πως 
η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος 
διαφέρει με τη δράση των συμμοριών που 
χρησιμοποιούν μετανάστες για να οδηγή-
σουν τα αυτοκίνητα στον Έβρο και από εκεί 
να παραλάβουν μετανάστες που θα τους 
οδηγήσουν στη Θεσσαλονίκη. Διαχώρισαν 
περιπτώσεις που είχαν εμπλεκόμενους Γε-
ωργιανούς διακινητές, ενώ φαίνεται πως 
παρατήρησαν ταξίδια συγκεκριμένων προ-
σώπων τα οποία μπήκαν στην Ελλάδα λίγες 
ώρες νωρίτερα από τη διακίνηση για την 
οποία συνελήφθησαν.  

Οι ελληνικές αρχές το τελευταίο διά-
στημα μέσω των διεθνών και ευρωπαϊκών 
διωκτικών αρχών Interpolκαι Europol συ-
νεργάστηκαν με τη βουλγαρική αστυνομία 
και γρήγορα εντοπίστηκαν τα πρόσωπα που 
εμπλέκονταν από βουλγαρικής πλευράς, 
έχοντας βάση τη γειτονική χώρα. Μάλιστα 
εκεί έγιναν οι συλλήψεις των ηγετικών στε-
λεχών και ενδεχομένως να κινηθεί η διαδι-
κασία παράδοσής τους στην Ελλάδα, μέσω 
δικαστικής συνεργασίας.  

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξήλωσαν διεθνές κύκλωμα 
διακινήσεων μεταναστών  

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟ 2019
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την ατομική και την κοινωνική ευθύνη που 
τους αναλογεί.

Ενωμένοι, έχουμε ήδη πετύχει πολλά για 
τα οποία κάθε λόγο έχουμε να είμαστε υπε-
ρήφανοι. Πόσοι, άραγε, θα στοιχημάτιζαν πριν 
από έξι μήνες ότι στα μέσα Ιουλίου 5.300.000 
Έλληνες θα είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη 
δόση; Και ότι περίπου 4.300.000 θα ήταν ήδη 
πλήρως θωρακισμένοι;

Είναι καιρός να συσπειρωθούμε όλοι 
γύρω από μία κοινή πραγματικότητα. Και τότε 
θα διαπιστώσουμε ότι οι κοινοί κανόνες δεν 
διχάζουν, αλλά ενώνουν.

Συστήνουμε για μία ακόμη φορά την 
ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως την 
αποκλειστική και επιστημονικά ελεγμένη 
λύση αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού.

Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης “Ο εμβολιασμός είναι, 
τώρα, το «κατά κεφαλήν χρέος» της χώρας”. 

Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗ KARFITSA

Την αναγκαιότητα του εμ-
βολιασμού ως η μοναδική 
«ασπίδα» απέναντι στο 

κύμα κορωνοϊού που συνεχίζει να 
πλήττει τη χώρα μας, τονίζει σε 
συνέντευξη της στην karfitsa η επι-
κεφαλής του Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία 
Αντωνίου. Η κ. Αντωνίου αισθάνεται 
αρκετά αισιόδοξη για την πορεία 
του τουρισμού το υπόλοιπο θερινό 
διάστημα. Παράλληλα, αναφέρε-
ται και στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά και τη φετινή 
διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ.

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η 
κατάσταση με την πανδημία, που το-
ποθετείτε τον πήχη για τον τουρισμό;  
Από την πρώτη στιγμή καταβάλλαμε μεγά-
λη προσπάθεια ως Κυβέρνηση να ανοίξει ο 
Τουρισμός με ασφάλεια, τηρώντας ευλαβι-
κά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η έναρξη 
της φετινής τουριστικής βιομηχανίας έφερε 
την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
προσκήνιο, ως έναν από τους κορυφαίους 
τουριστικούς προορισμούς. 

Έχουμε πια διανύσει ένα μέρος του 
καλοκαιριού και οι αφίξεις είναι σημαντικά 
αυξημένες σε σύγκριση με πέρσι. Ο φετινός 
Ιούνιος είναι 40% - 50%, σε σχέση με τον 
Ιούλιο του 2020, που ήταν ο πρώτος μήνας 
ανοίγματος. Υπάρχει, λοιπόν, αισιοδοξία, η 
οποία δε βασίζεται μόνο σε εκτιμήσεις. 

Αξίζει μόνο να αναφέρω ότι, σύμφω-
να με τα πρώτα στοιχεία, είχαμε 260.000 
αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα από τη 
Γερμανία τον Ιούνιο, γεγονός ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικό για την εξέλιξη της τουριστικής 

χρονιάς φέτος. 
Τώρα, η αναζωπύρωση των κρουσμά-

των, που παρατηρείται τις τελευταίες ημέ-
ρες, σίγουρα μας ανησυχεί. Και πάλι, όμως, 
επεμβαίνουμε δραστικά. Μέλημά μας είναι 
να προστατεύσουμε την υγεία των τουρι-
στών και των συμπολιτών μας. 

Ασφαλής πρόβλεψη για τα φετινά 
τουριστικά έσοδα δεν μπορεί να γίνει. Ένα 
είναι βέβαιο: η πανδημία απαιτεί ασφαλείς 
συνθήκες ταξιδιών. Όσο πλησιάζουμε, λοι-
πόν, προς τον Δεκαπενταύγουστο, όπου 
οι πληρότητες αυξάνονται κατακόρυφα, 
οφείλουμε να εξασφαλίσουμε το κατάλ-
ληλο «σωσίβιο» για τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, που θα μας προσφέρει 
ομαλότητα για το υπόλοιπο του καλοκαι-
ριού και φυσικά για την επόμενη περίοδο.

Με δεδομένο ότι δεν έχουμε 
φτάσει τα επιθυμητά ποσοστά εμβο-
λιασμών, πιστεύετε πως πρέπει να 
πάμε σε ένα μοντέλο πιο αναγκαστι-
κό; Το δίλημμα για μας είναι σαφές: «Ή θα 
εμβολιαστούμε, ή θα νοσήσουμε». Έχουμε 
το εμβόλιο το οποίο δεν υπήρχε πριν και 
είναι δωρεάν, προσβάσιμο σε όλους. Είναι 
η μόνη ασπίδα αυτοπροστασίας και προ-
στασίας των συμπολιτών μας. Ο καθένας 
από εμάς, πρέπει πλέον ν’ αναλάβει και 
την ευθύνη του, από τη στιγμή που έχει 
πρόσβαση στο εμβόλιο, να εμβολιαστεί 
για να προστατευθεί. Δεν είναι πρόθεση 
της Κυβέρνησης να ξαναπάει σε lockdown 
και μέτρα, τα οποία είναι άδικα απέναντι σε 
όσους έχουν εμβολιαστεί και έχουν πάρει 

Ή θα εμβολιαστούμε, ή θα νοσήσουμε!
Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ
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 Από την αντιπολίτευση ακούγεται 
πως το Ταμείο Ανάκαμψης  είναι μια 
χαμένη ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη 
καθώς δεν φαίνεται ικανοποιητική 
συμμετοχή στα συγκεκριμένα κονδύ-
λια. Τι απαντάτε;  Το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας συνιστά μία ιστορική ευκαιρία 
για την Ελλάδα, την οποία έχουμε εθνικό κα-
θήκον να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό. Πρόκειται για μία εμβληματική πρω-
τοβουλία για την επανεκκίνηση των ευρωπα-
ϊκών οικονομιών μετά από την υγειονομική 
κρίση.

Τα ποσά, που κινητοποιεί το Ταμείο, είναι 
τόσο σημαντικά, ώστε με σωστή αξιοποίηση 
μπορούν να αλλάξουν την πορεία της χώρας 
και να τη θέσουν σε τροχιά μόνιμης, δυναμι-
κής και ανθεκτικής ανάπτυξης, δημιουργώ-
ντας παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες νέες 
ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η πρόσφατη, μάλιστα, έγκριση του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
από το Ecofin αποτελεί μία χρυσή ευκαιρία 
αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων και για τη Βό-
ρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη 
Θεσσαλονίκη μας. 

Η Κυβέρνησή μας κατέθεσε ένα ώριμο, 
φιλόδοξο, συνεκτικό και ρεαλιστικό Σχέδιο, 

να βάζουμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ανοίγουμε τον εκθεσιακό κλάδο 
μόνο για εμβολιασμένους, έτσι ώστε η οικονομία και η επιχειρηματική ζωή 
να προχωρήσει με υγεία και ασφάλεια.

Η ΔΕΘ-Helexpo επιδεικνύει σεβασμό στις αποφάσεις της Πολιτείας και με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης, έχει ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση ενός αναλυ-
τικού υγειονομικού πρωτοκόλλου προκειμένου να υποδεχθεί με ασφάλεια 
εκθέτες και επισκέπτες. Στόχος δικός μας αλλά και του εκθεσιακού φορέα 
είναι η δημιουργία ενός πλήρως ελεγχόμενου και ασφαλούς περιβάλλοντος.

Με τα νέα αυτά υγειονομικά δεδομένα, η 85η ΔΕΘ, που φέτος είναι αφι-
ερωμένη στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός της συμπρωτεύ-
ουσας, με διεθνές αντίκτυπο, θα αποτελέσει και οδηγό για όλες τις υπόλοι-
πες εκθεσιακές διοργανώσεις.

που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη βέλ-
τιστη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των πό-
ρων του Ταμείου, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, 
επενδυτικό και οικονομικό πρόσημο. 

Πρόσφατα, ανακοινώσαμε τα πρώτα 12 
έργα, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό υπο-
δομών του Δημοσίου και βελτιώνουν τις υπη-
ρεσίες του κράτους προς πολίτες και επιχειρή-
σεις. Σταδιακά θα ανακοινώνουμε και άλλα 
έργα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στη 
συμπρωτεύουσα. Στην κατεύθυνση αυτή ανα-
μένεται να ξεκινήσουν άμεσα τα προγράμμα-
τα «Εξοικονομώ κατ οίκον», που ακουμπούν 
κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, το «Εξοικονομώ 
επιχειρώντας» για τα εμπορικά κτήρια και το 
ειδικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης 
για τα δημόσια κτήρια με χρηματοδότηση από 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ΔΕΘ επανέρχεται τον Σεπτέμβριο 
και μάλιστα Covid Free. Τι σημαίνει για 
την πόλη και κατά πόσο ο τρόπος διορ-
γάνωσης θα αποτελέσει οδηγό και για 
άλλες που θα ακολουθήσουν;  Οι εμπο-
ρικές εκθέσεις στην Ελλάδα ανοίγουν επίση-
μα τις πόρτες τους την 1η Σεπτεμβρίου για 
να υποδεχθούν τόσο την εγχώρια όσο και τη 
διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Τηρώντας 
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και χωρίς 

συνέντευξη

Όσο πλησιάζουμε, προς τον Δεκαπενταύγουστο, όπου 
οι πληρότητες αυξάνονται κατακόρυφα, οφείλουμε 
να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο «σωσίβιο» 
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, που θα 
μας προσφέρει ομαλότητα για το υπόλοιπο του 
καλοκαιριού και φυσικά για την επόμενη περίοδο.
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Ο Χρυσόγονος, το ΚΙΝΑΛ και η Α’ 
Θεσσαλονίκης

«Παρών» και ο Χάρης 

Το μόνο σίγουρο είναι η μεταγραφή του πρώην 
ευρωβουλευτή, συνταγματολόγου Κώστα Χρυσό-
γονου στο ΚΙΝΑΛ. Με τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς οι 
δεσμοί έχουν σπάσει και η κάθοδός του θα δώσει 
ένα άλλο χρώμα στην Α’ Θεσσαλονίκης. Επίσης, 
κάτι σημαντικό οι σχέσεις του με τον Ευάγγελο 
Βενζιέλο είναι πολύ καλές και λόγω της ακαδη-
μαϊκής τους ιδιότητας. Αλλά στο ΚΙΝΑΛ άρχισαν 
ήδη οι συμμαχίες ενόψει της εκλογής νέας ηγε-
σίας. 

Εκτός της Φώφης Γεννηματά και του Ανδρέα 
Λομβέρδου και την διαφαινόμενη έκθεση του ευ-
ρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη, δηλώνει «πα-
ρών» και ο Χάρης Καστανίδης εκφράζοντας την 
«Παπανδρεϊκή» πτέρυγα με ισχυρό ακροατήριο 
στην Β. Ελλάδα. Αλλά και ο Νίκος Ανδρουλά-
κης ποντάρει στη νέα γενιά στελεχών του ΚΙΝΑΛ. 
Ήδη από τώρα και προτού αλέκτωρ λαλήσει, ο 
αντιδήμαρχος Νεάπολης Συκεών και υποψήφιος 
βουλευτής Αντώνης Σαουλίδης έσπευσε να προ-
σφέρει τη στήριξή του μέσω φωτο του στο FB στον 
ευρωβουλευτή. 

karfitsomata
Μία ΔΕΘ γεμάτη ... κινητικότητα

Πολιτευτές εν δράσει 

Το σκέφτονται οι αντιπεριφερειάρχες

Και οι αντιδήμαρχοι στο power game 

Έντονη θα είναι η κινητικότητα στην προσεχή ΔΕΘ. Για 
τον επιχειρηματικό κόσμο έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σημα-
ντικό χτύπημα. Για τον πολιτικό και αυτοδιοικητικό ακόμη 
περισσότερο. Ετσι η διεξαγωγή της covid – free ΔΕΘ δί-
νει ένα σημαντικό βήμα για να αναδυθούν νέα πρόσωπα. 
Μην εκπλαγείτε αν δείτε μετά τη ραστώνη του θέρους, 
μαζική κινητικότητα από όλους τους χώρους αυτοδιοι-
κητικούς και πολιτικούς. 

Από τώρα ήδη κυκλοφορούν τα ονόματα που διεκδι-
κούν θέση στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης. 
Τα περισσότερα διοχετεύονται για να «καούν». Γιατί για 
να εισέλθουν νέοι «παίκτες» θα πρέπει προηγουμένως 
να σβηστούν οι παλαιοί. Και οι θέσεις είναι συγκεκριμέ-
νες. Αφήστε που είναι ακομη πολύ νωρίς, γιατί οι εκλογές 
σύντομα δεν προβλέπονται. Όσο για την Β’ Θεσσαλονίκης 
είναι από μόνη της ξεχωριστό κεφάλαιο. Και αρκετά με-
γάλο  για να το αναλύσουμε προσεχώς. 

Αλλά και οι σημερινοί αντιδήμαρχοι προερχόμενοι 
από την παράταξη Ταχιάου που είχε το χρίσμα της ΝΔ 
αλλά όντες αμφότεροι μέλη της διοίκησης Ζέρβα, Νίκος 
Ζεϊμπέκης, Σωκράτης Δημητριάδης, δηλώνουν έτοιμοι 
για τη μετάβασή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή. 
Αλλά είπαμε... Για να μπουν δυο νέοι θα πρέπει να φύ-
γουν δυο έστω από τους προηγούμενους υποψηφίους. 
Και ο διαγκωνισμός οκτώ τουλάχιστο πολιτευτών μέσα 
σε τρεις χιλιάδες  ψήφους ήταν θεαματικός για δυο μόλις 
θέσεις. 

Άλλωστε από την κινητικότητα των εκλεγμένων βου-
λευτών δεν φαίνεται να παραιτείται κάποιος των καθηκό-
ντων του. Επομένως, η δυσκολία ανεβαίνει. Και στις δυο 
εκλογικές περιφέρειες τουλάχιστον για το ψηφοδέλτιο 
της ΝΔ. Κάποιοι αντιπεριφερειάρχες αμφιταλατεύονται 
για το αν εκτεθούν στην κεντρική πολιτική σκηνή ή στην 
αυτοδιοίκηση. Ο Δημήτρης Ασλανίδης για παράδειγμα 
που μέχρι πρότινος εφέρετο διεκδικητής του Δήμου Π. 
Μελά αλλά εσχάτως το όνομά του ακούστηκε για μετα-
πήδησή του στο βουλευτιλίκι. Ή κάτι αντίστοιχο με τον 
Κώστα Γιουτίκα και τον Δήμο Δέλτα. 
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Περιμένει πρόσωπα 
απ΄ τον κεντρικό δήμο 

Οι ζυμώσεις της Φώφης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, προσδοκά 
οφέλη και από άλλα αυτοδιοικητικά πρόσωπα 
και ακόμη περισσότερο από τον κεντρικό δήμο. 
Κάποιοι – μέλη της νυν διοίκησης του δήμου – 
αναμένουν για να δημοσιοποιήσουν τη δική τους 
στήριξη. 

Ωστόσο, και η Φώφη Γεννηματά δε θα καθί-
σει με σταυρωμένα χέρια. Έχει τη δική της λίστα 
την οποία προσπάθησε να κρατήσει ζεστή και στις 
προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αρκετά 
στελέχη της πρώην διοίκησης Μπουτάρη μάλιστα, 
έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την πρόε-
δρο του ΚΙΝΑΛ… 

Μόνο στη Βουλή ο Γιαννούλης, 
το σκέφτεται η Νοτοπούλου

Συνεχίζεται η «βιομηχανία» απευθείας αναθέσεων στο Δ. Ωραιοκάστρου

«Μάχη» και στα Επιμελητήρια

Η εύνοια του Μητροπολίτη Νεαπόλεως 
– Σταυρουπόλεως κ.κ.Βαρνάβα

Αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε ανάδυση προσώ-
πων σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Χρήστος Γιαννού-
λης δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί με την Περιφέρεια 
για να ρίξει όλο το βάρος στην Α’ Θεσσαλονίκης ετοιμάζο-
ντας την επόμενη ημέρα. Η Κατερίνα Νοτοπούλου αντι-
θέτως, δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της σε ό,τι αφορά 
στις προθέσεις της για τον κεντρικό δήμο. Θα δει τους συ-
χετισμούς και την κατάσταση στο χώρο της κεντροδεξιάς. 

Η Βιομηχανία απευθείας αναθέσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου προς την 
εταιρεία ΜΑΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνεχίζεται ακάθεκτη. Δεν έχει τελειωμό. Στις 
14/07/2021 εννιά (9) νέες αναθέσεις και εντολές πληρωμής προς την ανω-
τέρω εταιρεία από τον Δήμο Ωραιοκάστρου συνολικού ύψους 19.076,25€  
που αν προστεθούν με τις προηγούμενες προκύπτει άθροισμα  113.987,97€.

Είναι προφανές ότι παραβιάζεται η έννοια του κατεπείγοντος και έκτα-
κτου γεγονότος που προϋποθέτει ο νόμος για τις απευθείας αναθέσεις και 
μέχρι ποσού 30.000€.

Εδώ είναι σαφές ότι καλύπτονται τακτικές και πάγιες ανάγκες.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αν και προκήρυξε τακτικό διαγωνισμό συντή-
ρησης μεταφορικών μέσων στις 14/12/2020, επίτηδες καθυστέρησε να 
προχωρήσει την διαδικασία του διαγωνισμού, αποστέλλοντας τα πρακτικά 
της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού με ημερομηνίες 11/03/2021 και 
28/05/2021 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στις 05/07/2021.  Άρα πρακτικά συνεχίζει ο 
διαγωνισμός από 05/07/2021 και τουλάχιστον δύο-τρεις μήνες να τελειώ-
σει με το ελεγκτικό κτλ, στην ουσία χάνεται ένας χρόνος και ο Δήμος θα 
δουλεύει με απευθείας αναθέσεις, ανεξέλεγκτες τιμές εργασιών και ανταλ-
λακτικών στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Αλλά στην ΔΕΘ περιμένουμε κι άλλους υποψηφίους 
όχι από την κεντρική πολιτική σκηνή ή την αυτοδιοίκη-
ση μόνο αλλά και από τα επιμελητήρια. Αλλωστε, εκεί 
οι εκλογές ζυγώνουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 
μετά την παράταση ενός έτους που πήραν ελέω Covid. 
Τουλάχιστο στο ΕΕΘ οι ζυμώσεις γίνονται από τώρα εν 
μέσω θέρους. Υπάρχουν οι γνωστοί και ήδη μηυμένοι σε 
θέσεις στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχουν και 
άλλοι που θα διαφημιστούν ως το νέο αίμα αν και ήδη 
πήραν μια πρώτη γεύση μετέχοντας στις προηγούμε-
νες αυτοδιοικητικές και – περισσότερο – περιφερειακές 
εκλογές. Μ’ όχι ιδιαίτερη επιτυχία. 

Τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη επισκέ-
φθηκε ο καρδιολόγος και πολιτευτής με την ΝΔ, Διαμα-
ντής Γκολιδάκης, για το ετήσιο μνημόσυνο της Κυπρια-
κής εστίας, στη μνήμη των πεσόντων, κατά την διάρκεια 
της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο.

«Χρέος μας να θυμόμαστε. Να τιμούμε τους ήρωες. 
Και να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση. Το ελ-
ληνικό έθνος είναι αδιαίρετο», τόνισε σε δηλώσεις του ο 
κ.Γκολιδάκης.

Μετά το μνημόσυνο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβας, ο οποίος με 
το πατριωτικό αλλά και το ανθρώπινο κήρυγμα του, με 
φωτισμένο πνευματικό λόγο και ορθολογισμό, αποτελεί 
κεφάλαιο για τους ανθρώπους της δυτικής πλευράς της 
πόλης μας και όχι μόνο, δώρησε υπέροχους βασιλικούς 
στους παρευρισκομένους, με τον μεγαλύτερο να τον δί-
νει στον κ.Γκολιδάκη. Άλλωστε είναι γνωστό ότι υπάρχει 
μεγάλη συμπάθεια και εκτίμηση ανάμεσα στον κ.Γκολι-
δάκη και τον Μητροπολίτη κ.κ. Βαρνάβα. Όπως μαθαίνει 
η στήλη ο Μητροπολίτης εκτιμάει το έργο και την προ-
σφορά του πολιτευτή της ΝΔ, αλλά και το μεγάλο ενδια-
φέρον που δείχνει για τη Θεσσαλονίκη.

karfitsomata
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Η επίσκεψη της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας στην 
Ακρόπολη, στην Αθήνα, δείχνει πόσο σημαντικό ήταν το έργο 

προσβασιμότητας και έτσι μπορούν άνθρωποι με κινητικά 
προβλήματα να την επισκέπτονται. Μακάρι ανάλογες παρεμ-

βάσεις να γίνουν και στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνεντεύξεις ή δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούν-
μπο που πάντα σε διδάσκουν κι από κάτι... Τίποτα δεν είναι 

τυχαίο.

Στους δικηγόρους που αναλαμβάνουν αυτεπάγγελτα 
υποθέσεις και τις χειρίζονται καλύτερα από τις δικές τους. 

Η επιστροφή -επιτέλους- στα γήπεδα! Όσοι είναι φίλα-
θλοι θα με καταλάβουν…!

Το διαρκές ενδιαφέρον της πολιτικής  ηγεσίας του 
υπουργείου υποδομών και μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη 

καταγράφεται με τον πιο εμφατικό τρόπο. Ο υπουργός Κώστας 
Καραμανλής βρίσκεται πολύ συχνά στην πόλη μας, για λόγους 
ουσίας με έργα, προτάσεις και δράσεις που τιμούν την περιοχή 

μας.

Είχαμε ξεχάσει να ταξιδεύουμε με την πανδημία και 
ομολογούμε πως η εικόνα που αντικρίσαμε από το νέο 

αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης μας άφησε με 
στόμα ανοικτό. Καιρός ήταν…

Το να ζεις μια ώρα απόσταση από παραλίες που δυστυ-
χώς για κάποιους τις βλέπουν μόνο σε ταινίες, είναι μεγάλη 

τύχη.

Ενώ η φωταγώγηση κτιρίων εκλίπει στην Θεσσαλονίκη, ένα 
νέο project ήρθε να δώσει πνοή στην μαύρη σκοτεινή Αριστοτέ-

λους. Το Zeus in Loose Hostel με bar στην οροφή του ήρθε και έφε-
ρε Ευρωπαϊκό αέρα στην πόλη αλλά και φως στα σκοτεινά σημεία 

με τον υπέροχο μινιμαλ φωτισμό του κτιρίου ! 

Είμαστε εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, όμως είμαστε και εν 
μέσω πανδημίας γυναικοκτονιών. Πόσες ακόμη γυναίκες πρέπει 
να δολοφονηθούν μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες, ώστε το 
κράτος να βρει ένα προστατευτικό πλαίσιο για όλες;

Παιδιά διαζευγμένων γονέων εμφανίζονται στα πληροφο-
ριακά συστήματα για τον εμβολιασμό τους σε συσχετισμό 
μόνο με τον έναν εκ των δυο γονέων και συνήθως τη 
μητέρα τους. Κύριε Πιερρακάκη, πολλά τα μπράβο αλλά και 
τώρα ο ψόγος... Διορθώστε το...

Ο καιρός. Σαν να μην μας τα λέει καλά αυτή η ψυχρή λίμνη 

Οι δολοφονίες γυναικών. Από την Τοπαλούδη, στην Καρο-
λάιν και την Γαρυφαλλιά. Φτάνει πια!

Η συνεχιζόμενη φιλολογία που συνήθως συνοδεύεται από 
λογικοφανή επιχερήματα που επικαλούνται οι αντιεμβολι-
αστές για να πείσουν και άλλους και ειδικά νέους να μην 
θωρακιστούν απέναντι στον κορονοϊό.

Καλά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ωραίο και το σύστη-
μα ελέγχου μέσω της ειδικής εφαρμογής, αλλά οι ουρές, η 
αναμονή και σε πολλές περιπτώσεις ο συνωστισμός έξω από τις 
εισόδους των μαγαζιών δεν είναι και τόσο ευχάριστες εικόνες. 
Κάθε άλλο…

Το να παίζεις τη ζωή σου κορώνα γράμματα επειδή κάποιοι απο-
φασίζουν πως οι δρόμοι τους ανήκουν και τρέχουν όσο θέλουν, 
είναι άκρως εκνευριστικό. 

Η Θεσσαλονίκη γεμάτη άστεγους. Βράδυ Τετάρτης κατα-
μέτρησα κατά μήκος της πλ. Αριστοτέλους έξι άστεγους 
συμπολίτες μας. Που είναι οι κοινωνικές δομές του Δήμου 
Θεσσαλονίκης;

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας
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Ο υστεροαρχαϊκός ναός της Αφροδίτης στη περιοχή της πλατείας Αντι-
γονιδών αποτελούσε ένα σημαντικό εύρημα που περίμενε τις εργασίες 
ανάδειξης του. Ωστόσο, χωρίς καν παρέμβαση αν και μες τα χόρτα, 
υπήρχαν κάποια αρχαία να θυμίζουν το εύρημα. Τώρα, βρίσκεται όρθια 
μόνο μια πινακίδα που κάνει λόγο για έναν περίπτερο ναό και αυτό που 
βλέπετε στην φωτογραφία. Τα συμπεράσματα δικά σας! 
Γιώργος Χ.

Για να περπατήσεις στη Χαριλάου θέλει να έχεις την τύχη 
με το μέρος σου. Αλλιώς, κινδυνεύεις με τα τόσα σπασμέ-
να πλακάκια να βρεθείς εύκολα με διάστρεμμα.  
Αναστασία Β.

Είναι ντροπή να μην υπολογίζεις τον συνάνθρωπο σου! 
Ε. Ρ.

Η ανευθυνότητα σε όλο το μεγαλείο της. Μπαλώθηκε 
με χαλίκι μια ολόκληρη τρύπα και με την επόμενη 
νεροποντή θα καταστραφούν αυτοκίνητα. Εδώ κι ένα 
μήνα είναι έτσι...
Πέτρος Π. 

Μεσοβδόμαδα, μέρα μεσημέρι, στην 
οδό Πλουτάρχου, στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, είχε σχηματιστεί ένας μίνι 
σκουπιδότοπος γύρω από τους κάδους. 
Προφανώς ο μπλε κάδος είχε ξεχειλίσει, 

οπότε οι πολίτες άφηναν τα σκουπίδια 
τους περιμετρικά του, όμως αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να γεμίσει σκουπίδια 

το σημείο. Άκρως αντιαισθητική και 
ανθυγιεινή εικόνα για μια τόσο κεντρική 

περιοχή.
Φίλιππος Β.

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

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Χαριλάου 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κέντρο

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
Επανομή 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οδός Πλουτάρχου
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«Ορέστης» του 

Ευριπίδη τον Αύγουστο 
στο Θέατρο Δάσους

Φεστιβάλ Επταπυργίου: 
Αφιέρωμα στον Γιώργο 

Καζαντζή

KADEBOSTANY
live στη Θεσσαλονίκη

«Προμηθέας Δεσμώτης» 
με τον Γιάννη Στάνκογλου 
σε καλοκαιρινή περιοδεία

«Τα Καλύτερά μας Χρόνια»: 
Συναυλία-Αφιέρωμα στον 

Λουκιανό Κηλαηδόνη

«Ιππείς» του Αριστοφάνη 
στο 7ο Φεστιβάλ Δάσους

Έργο γεμάτο συγκρούσεις, ανατροπές, 
απολογίες και έντονο πολιτικό προβλη-
ματισμό, ο «Ορέστης» θέτει ερωτήματα 
για τις σχέσεις των γενεών και των 
φύλων, για την κοινωνική συνοχή. Η 
τραγωδία «Ορέστης» του Ευριπίδη σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, έρχεται 
στο θέατρο Δάσους από την Τετάρτη 25 
έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου 
2021, στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ 
Δάσους 2021. Ερμηνεύουν ο  Άρης 
Σερβετάλης στον ρόλο του Ορέστη, η 
Μαίρη Μηνά στο ρόλο της Ηλέκτρας, ο 
Πάνος Βλάχος στον ρόλο του Μενέλα-
ου και άλλοι ακόμη αξιόλογοι ηθοποιοί.

Με ένα αφιέρωμα στον συνθέτη Γιώργο 
Καζαντζή ξεκινά η θεματική «βρα-
διά-αφιέρωμα σε Θεσσαλονικιούς 
δημιουργούς» την Τετάρτη 28 Ιουλίου 
2021 στο Φεστιβάλ Επταπυργίου 
2021. Με 36 χρόνια δισκογραφίας, ο 
Γιώργος Καζαντζής έχει δημιουργήσει 
τραγούδια και ορχηστρική μουσική, που 
αποτελούν σταθμούς στη σύγχρονη 
μουσική δημιουργία. Διακεκριμένοι Έλ-
ληνες καλλιτέχνες συμμετέχουν στην 
αφιερωματική βραδιά και ερμηνέυουν 
τραγούδια του: Ο Γιώργος Νταλάρας, ο 
Βασίλης Λέκκας, η Φωτεινή βελεσιώ-
του, ο Παντελής Θαλασσινός, η Λιζέτα 
Καλημέρη και ο Κώστας Πρατσινάκης.

Το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών υποδέ-
χεται τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στις 21:30 τους 
KADEBOSTANY για ένα μαγευτικό show. Το ελ-
βετικό αυτό συγκρότημα έχει γίνει γνωστό μέσα 
από τις τεράστιες διεθνείς επιτυχίες του, όπως 
«Walking With a Ghost», «Castle in the Snow» 
με 20 εκατομμύρια views στο Youtube, «Frozen 
To Death», «Jolan» και βέβαια τη διασκευή στο 
«Crazy In Love » της Beyonce για την ταινία « 
Fifty Shades of Grey», όλα συνοδευόμενα πά-
ντα από καταπληκτικά βίντεο. Επιπλέον, η εκ-
κεντρική σκηνική τους παρουσία ενθουσιάζει το 
κοινό, καθιστώντας τα show τους μια μαγευτική 
πρόκληση των αισθήσεων. Χωρίς αμφιβολία οι 
Kadebostany αποτελούν τους ηγέτες της νέας 
pop αυτοκρατορίας και την φετινή χρονιά το 
αποδεικνύουν ακόμα περισσότερο με το, ήδη 
εμβληματικό, νέο τους album «MONUMENTAL».

Στον «Προμηθέα Δεσμώτη» η σύλληψη, η δομή 
και η επεξεργασία του μύθου, έχουν για κέντρο 
τους τη μορφή του πάσχοντος θεού-προφήτη 
που ορθώνεται, υπερασπιζόμενος τον άνθρω-
πο, απέναντι στον απολυταρχικό μηχανισμό 
μιας θεϊκής τυραννίδας. Η παράσταση αποτελεί 
ένα θεατρικό και ταυτόχρονα μουσικό γεγονός. 
Χορωδιακά μέρη, μελωδίες και δυναμικοί ρυθ-
μοί, δημιουργούν ένα παλλόμενο και ζωντανό 
ηχητικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο ανα-
δεικνύονται τα πρόσωπα μιας παλιάς μα πά-
ντοτε διαχρονικής και επίκαιρης ιστορίας. Μιας 
ιστορίας που μπορεί να ακουστεί ως σκοτεινό 
σχόλιο για το παρόν ή ως φωτεινή ελπίδα για 
το μέλλον. Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο 
Δάσους στις 27 & 28 Ιουλίου, σε μετάφραση 
Γιώργου Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη  
και τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο.

Ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Κηλαηδόνη 
ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του Λουκιανού 
Κηλαηδόνη, θα μας πάνε πίσω «Στα Καλύτερά 
μας Χρόνια». Πρόκειται για μια συναυλία- αφιέ-
ρωμα στον «μοναχικό καουμπόη»  της ελληνι-
κής μουσικής, την Τρίτη 27 Ιουλίου. Το μουσικό 
πρόγραμμα θα συνοδεύεται και από προβολές 
με οπτικοακουστικά μέσα, που θα παρουσιά-
ζουν σπάνιο υλικό από το προσωπικό αρχείο 
του Λουκιανού Κηλαηδόνη.

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την πολιτική 
κωμωδία «Ιππείς» του Αριστοφάνη την Τρίτη 3 
Αυγούστου στο θέατρο Δάσους, συμμετέχοντας 
στο 7ο Φεστιβάλ Δάσους 2021. Ο Παφλαγό-
νας, είναι εμπνευσμένος από τον Κλέωνα, τον 
πολιτικό που, μετά το θάνατο του Περικλή και 
την περήφανη νίκη των Αθηναίων στην Πύλο 
επί των Λακεδαιμονίων (425 π.Χ.), υπήρξε ηγέ-
της της Αθηναϊκής Πολιτείας. Στο πρόσωπο του 
Κλέωνα, ο Αριστοφάνης σατιρίζει τη διαφθορά 
κάθε λαοπλάνου πολιτικού, που ασκεί εξουσία 
αποβλέποντας σε προσωπικό όφελος και, μέσα 
από μια σπαρταριστή πλοκή, οδηγεί σ’ ένα πικρό 
συμπέρασμα: αν η πονηριά, η καπατσοσύνη, το 
αγοραίο ήθος είναι ίδιον των πολιτικών, στην 
πολιτική σκηνή επικρατεί πάντα ο ικανότερος… 
Η σκηνοθεσία είναι του Κωνσταντίνου Ρήγου. 
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Στέλιος Ιακωβίδης, 
Κώστας Κόκλας, Λαέρτης Μαλκότσης και Πά-
νος Μουζουράκης είναι μερικοί από τους καλλι-
τέχνες που θα παρακολουθήσουμε επί σκηνής.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Το 2021 ακούγονται επίκαι-
ρα και ο σκηνοθέτης και 
ηθοποιός Δημήτρης Κων-

σταντινίδης, θέλησε να ανεβάσει το 
έργο αυτό επί σκηνής. Η παράσταση 
θα ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στη 
Θεσσαλονίκη.  Ο Δημήτρης Κων-
σταντινίδης σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa μιλάει για το έργο, αλλά και 
για τον πολυχώρο πολιτισμού που 
διατηρεί στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης.

H επιλογή μιας κωμωδίας 
του Θεοτοκά:
«Το κάστρο της Ωριάς είναι ένα 

έργο που αγαπώ πολύ και επί πολλά  
χρόνια κλωθογύριζε στο μυαλό μου η 
δραματουργική του επεξεργασία.Σκέ-
φτηκα πως τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή όλοι μας,θεατές-συντελεστές 
έχουμε ανάγκη να γελάσουμε.Είναι 
μια ξεκαρδιστική κωμωδία με αίσιο 
τέλος και για όλες τις ηλικίες,οπότε 
μπορεί να το δει όλη η οικογένεια. 
Θεωρώ πως έφτασε το πλήρωμα του 
χρόνου και τελικά η επιθυμία μου 
πραγματοποιήθηκε»

Τα μηνύματα πίσω από το έργο:
«Σε μια εποχή ακροτήτων όπου η 

λογοτεχνία είναι πολύ συνδεδεμένη 
με την ιστορία, την πολιτική, την κοι-
νωνία, ο πολυβραβευμένος Θεοτοκάς 
με πνεύμα ελεύθερο από προκαταλή-
ψεις και φανατισμό, γράφει ένα έργο 
με κατά βάση αντιρατσιστικό  υπόβα-
θρο και χρησιμοποιεί –κατά τη μόδα 
της εποχής - χαρακτήρες με αντικρου-
όμενες ιδεολογίες, τους οποίους χρη-
σιμοποιεί ανάλαφρα και λυρικά για να 
εξυμνήσει τον ακατανίκητο  Έρωτα».

Περιοδεία εν μέσω πανδημίας:
«Η αλήθεια είναι πως τα πράγμα-

«Τα πράγματα στον χώρο της Τέχνης 
διαχρονικά δεν ήταν ρόδινα»

Τη θέση της γυναίκας σε μια ανδροκρατούμενη εποχή, τα νεανικά πάθη και η ζωντάνια της νιότης, ανθρώπινα δικαιώματα, 
σεβασμός και ανοχή θρησκευτικών και φυλετικών διαφορών, είναι μερικά από όσα θίγει το έργο «Το κάστρο της Ωριάς» 

που γράφτηκε πριν από πολλές δεκαετίες από τον Γιώργο Θεοτοκά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

τα στον χώρο της Τέχνης διαχρονικά δεν 
ήταν ρόδινα. Η κατάσταση βέβαια έχει 
επιβαρυνθεί από την πρωτόγνωρη κατά-
σταση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδη-
μίας. Παρ’ όλα αυτά είμαι αισιόδοξος και 
προχωράω μπροστά».

Για τον πολυχώρο πολιτισμού που 

λειτουργεί εδώ και περίπου ένα χρόνο, 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: 

«Χρόνια πολλά το μελετούσα κι έψα-
χνα. Ήρθε η στιγμή,ίσως ακατάλληλη θα 
πουν κάποιοι. Όμως το Sureal είναι έτοιμο 
και περιμένει όλους με ανοιχτές αγκάλες. 
Είναι ένας πολυχώρος τέχνης,αρκετά με-

γάλος, στην καρδιά της πόλης και είναι 

ιδανικός για παραστάσεις,πρόβες,σεμι-

νάρια,χορό,εκθέσεις,λέσχες και πολλά 

άλλα.Βρίσκεται Χριστοπούλου 12,για 

όσους γνωρίζουν,είναι το παλιό «ακτίς 

αελίου».
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Μια συζήτηση με τον Οδυσσέα Παπα-
σπηλιόπουλο αρκεί για να καταλαβαίνεις 
αμέσως ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος 
δεν έγινε τυχαία ηθοποιός. Οι συλλογισμοί 
του, οι απόψεις του και όλα όσα έχει ζήσει 
για να χτίσει την σημερινή φιλοσοφία που 
διακατέχει τη ζωή του σε κάνουν να συνει-
δητοποιείς την έννοια του ηθοποιού. 

Πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στη Θεσσα-
λονίκη, όπου μάγεψε το κοινό, ως Πενθέας 
στις «Βάκχες», σε σκηνοθεσία της Νικαίτη 
Κοντούρη. Μιλώντας στην Karfitsa ξετυλί-
γει τα χαρακτηριστικά του ρόλου του που 
τον αφορούν και σημειώνει τα δυο κυριό-
τερα. 

«Αρχικά η ανθρώπινη ανάγκη για ορ-
γάνωση, πειθαρχία και κανόνες μέσα στη 
ζωή και η ψευδαίσθηση πως κάνοντας όλα 
αυτά ο άνθρωπος μπορεί να οδηγήσει την 
ζωή εκεί που θέλει ο ίδιος. Λέω ‘’ψευδαί-
σθηση’’ γιατί αυτή είναι μια λανθασμένη 
αντίληψη των ανθρώπων, όμως την ίδια 
στιγμή βρίσκω πως είναι μια συγκινητική 
προσπάθεια να ελέγξει την ζωή του. 

Αυτό το συναντάμε κυρίως στην ζωή 
του δυτικού ανθρώπου. Άλλωστε ο Πεν-
θέας είναι ένας πρώτος δυτικός άνθρωπος, 
διότι είναι ορθολογιστής και πιστεύει στην 
λειτουργία της κοινωνίας, στους κανόνες 
και προσπαθεί να κρατήσει μια τάξη απένα-
ντι σε κάτι άγνωστο και παράλογο που έρ-
χεται, δηλαδή στον Διόνυσο», περιγράφει ο 
ηθοποιός λέγοντας πως είναι ένας τέτοιος 
άνθρωπος. «Πέρα από αυτό προσπαθώ 
να μην έχω την έπαρση που δημιουργεί ο 
έλεγχος, δηλαδή ότι αυτό που αποφάσισα 
για την ζωή μου είναι αρκετό για να τα κα-
ταφέρω», υπογραμμίζει.

Το δεύτερο στοιχείο που τον κεντρίζει 
είναι ο φόβος που συνδέεται με το χάσιμο 
του ελέγχου, αυτό δηλαδή που παθαίνει 
ο Πενθέας και όλοι οι υπόλοιποι μετά την 
έλευση του Διονύσου, στο έργο. «Βλέπου-
με ότι αναστέλλονται όλες οι άμυνες, τε-
λειώνει οποιαδήποτε δυνατότητα λογικής, 
καταλύεται η οργάνωση, η πειθαρχεία, οι 

Η ζωή μας είναι κάτι πιο σπουδαίο και πολύτιμο 
από την καθημερινότητα μας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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κανόνες και σαν ένα πια θύμα αυτής της δύναμης 
παραδίνεται ο Πενθέας στο παράλογο. Για εμένα 
αυτός είναι ένας δρόμος που με αφορά πολύ», 
σημειώνει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Αν ο ίδιος επικεντρωνόταν σε μια κοινωνική 
διάσταση του έργου αυτή θα ήταν η εξής: «στην 
πάλη, στην υγιή προσπάθεια μας να οργανώ-
σουμε την ζωή και στην κουταμάρα μας ότι μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε, με έναν τρόπο που 
να αγνοεί τις πιο πάνω από εμάς δυνάμεις, είτε 
αυτές λέγονται φύση, είτε έρωτας, επιθυμίες, είτε 
τα απωθημένα μας, που μπορεί να μας ξεπερά-
σουν και αν τα αγνοήσουμε ή προσπαθήσουμε 
να τους γυρίσουμε την πλάτη, αυτά σαν το ποτά-
μι θα ξεχειλίσουν και θα εκδικηθούν. Μάλιστα, η 
εκδίκηση τους θα είναι χωρίς δικαιοσύνη, όπως 
νιώθουμε όταν πιστεύουμε πως μας εκδικείται η 
φύση. Όπως όταν δηλαδή ένα ποτάμι το έχουμε 
μπαζώσει και φουσκώνει και στο πέρασμα του 
πνίγει δεκάδες ανθρώπους και τότε προσπαθού-
με να καταλάβουν αν αυτό είναι δίκαιο ή άδικο, 
αλλά η φύση δεν έχει δίκιο ή άδικο, αλλά απλώς 
συνέπειες. Αυτή η πάλη τρέχει έξω μας κοινωνι-
κά και μέσα μας ψυχικά, από τότε που υπάρχει ο 
άνθρωπος».

Τον ρωτάμε πως έχει καταλήξει σε αυτές τις 
σκέψεις και απαντάει πως είναι «αποτέλεσμα της 
ζωής μου και της επιθυμίας μου, γιατί θέλω να 
καταλάβω όλα αυτά».

Κορονοϊός όπως… Διόνυσος
Ζώντας πλέον μέσα στην πανδημία του κο-

ρονοϊού, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος λέει 
πως ο ιός θα μπορούσε να είναι όπως ο Διόνυσος 
στις «Βάκχες», όπου η έλευση του σαρώνει και 
ταράζει τους πάντες και τα πάντα. 

«Ο Διόνυσος είναι ο κορονοϊός και οποιαδή-
ποτε άλλη δύναμη που μπορεί σε δευτερόλεπτα 
να ανατρέψει την βαθιά μας πίστη ότι ξέρουμε τι 
κάνουμε, που πάμε και πως όλα τα έχουμε οργα-
νωμένα και δεν απειλούμαστε από τίποτε και άρα 
μπορούμε να ξεχάσουμε ότι μπορεί να πεθάνου-
με, με αποτέλεσμα να μην ζούμε επί της ουσίας», 
δηλώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από όλη αυτή την δυ-
σάρεστη κατάσταση που ζούμε τόσο καιρό, λόγω 
του κορονοϊού υπάρχει ένα σοβαρό θετικό που 
μπορεί να το εισπράξαμε ως αρνητικό, όμως εί-
ναι το χέρι μας να το δούμε από την άλλη όψη 
του. «Αυτό είχε να κάνει με το ‘’εδώ και τώρα, θες 
δεν θες, θα δεις την ζωή σου, όπως και να έχει’’. 
Ήρθαμε αντιμέτωποι με κενό χρόνο, άδειο χώρο, 
τον σύντροφο μας, τα παιδιά μας, με τον εαυτό 
μας που τον αποφεύγουμε σαν τον διάολο τρέχο-
ντας και γεμίζοντας τους ‘’χώρους’’ με δουλειές 
και ξόδεμα και αυτό αφού δεν μπορείς να το κά-
νεις μόνος σου και δεν έχεις την ψυχραιμία, μας 
το έκανε η πανδημία, ως ένας άλλος Διόνυσος.

Σε αυτή τη συνθήκη υπενθυμίστηκε αυτό και 
είναι θετικό. Εννοείται ο θάνατος των συνανθρώ-
πων μας ήταν μια τραγωδία, όμως δεν μιλάω για 
αυτό αλλά για την ανάγκη να μην ξεχνάμε τόσο 
απόλυτα το ότι η ζωή μας είναι κάτι πολύ παρα-
πάνω, σπουδαίο και πολύτιμο από την καθημερι-
νότητα μας. Μέσα στο γέμισμα που κάνουμε στη 

ζωή μας ξεχνάμε ότι είμαστε ζωντανοί. Η πανδη-
μία μας το υπενθύμισε με βίαιο τρόπο και αυτό 
είναι άσχημο, όμως το έκανε», τονίζει. 

Μπορεί όμως πραγματικά αυτή η δύσκολη 
συνθήκη να μας αλλάξει; Ο ίδιος λέει πως «δυ-
στυχώς όχι» και προσθέτει ότι «καμία κατάσταση 
δεν μπορεί να μας αλλάξει. Ο μόνος που μπορεί 
να μας αλλάξει είναι ο εαυτός μας, όμως ο εαυ-
τός μας μπορεί αν χρησιμοποιήσει τέτοιες κατα-
στάσεις, εάν και εφόσον το επιθυμεί, σαν αφορ-
μές και σαν βοηθήματα για να αλλάξει».

Ο ιός θα μπορούσε 
να είναι όπως 

ο Διόνυσος στις 
«Βάκχες», όπου η 

έλευση του σαρώνει 
και ταράζει τους 

πάντες και τα πάντα. 

Σκέψου πολιτικά, 
εκφράσου έξυπνα

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

1. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο θέαμα, εμφάνιση, γλώσσα του σώ-
ματος, κινήσεις των χεριών, φιλικοί χαιρετισμοί, «ζεστές» χειραψίες, αλλά 
πρώτιστα είναι το επίπεδο του πολιτικού λόγου, το οποίο δυστυχώς στις 
μέρες μας έχει πάρει τον κατήφορο. Προσβολές, διαξιφισμοί, φωνές και 
φρασεολογία πεζοδρομίου, έγιναν τα απαραίτητα στοιχεία, ενός «καλού» 
ρήτορα.

2. Γιατί στον οδηγό Ευ-Πολιτεύεσθαι, ο σύγχρονος πολιτικός λόγος εί-
ναι μια αλυσίδα έξυπνων και δομημένων φράσεων, που ξαφνιάζουν με την 
πρωτοτυπία τους και εντυπωσιάζουν με τον ευρηματικό τους λόγο, πάντα 
σύμφωνα με την επικαιρότητα των προβλημάτων της κοινωνίας μας.

3. Γιατί είναι μια νέα κατηγορία πολιτικών φράσεων, που λειτουρ-
γούν ως «μαγιά» στη διαμόρφωση του πολιτικού λόγου, διαμορφώνο-
ντας κλίμα και «ντύνουν» θετικά τον πολιτικό λόγο, λειτουργώντας και 
ως πολιτικό αφήγημα. Κρατάνε ψηλά το επίπεδο της πολιτικής και κάνουν 
πράξη τον πολιτικό πολιτισμό.

4. Γιατί οι πολιτικοί που έχουν φάει με το «κουτάλι» την πολιτική, γνω-
ρίζουν πολύ καλά την αξία της θετικής «μαγιάς» στον πολιτικό τους λόγο 
με τους πολίτες. Αντίθετα, η στείρα και επιθετική επικοινωνία, τα φθηνά 
λογοπαίγνια, τα ξεπερασμένα τσιτάτα, η κούφια πολυλογία και οι κακόη-
χοι αστεϊσμοί, είναι λάθος πολλαπλασιαστές της εικόνας τους.

5. Γιατί καθορίζουν τη βάση, κάθε πολιτικής ομιλίας συνέντευξης, 
αφήνοντας το προσωπικό στίγμα, σφραγίδα, του πολιτικού και παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στα ΜΜΕ πιστώνοντας με θετικό πρόσημο τον 
δημιουργό, πολιτικό.

6. Γιατί δεν μοιάζουν με τις γνωστές μας πολιτικές ατάκες, που άλλο-
τε μετατρέπουν τον πολιτικό λόγο, σε στείρα ρητορική οξύτητα, άλλοτε 
λοιδορούν, άλλοτε προκαλούν γέλωτα, παραπληροφορούν και ψεύδονται 
ασύστολα. Δεν είναι κλισέ πολιτικού λόγο, τα tips. Ένας πολιτικός που θα 
τα χρησιμοποιήσει θα πρωτοτυπήσει, θα εμπνεύσει και θα αφήσει το δικό 
του αποτύπωμα.

7. Γιατί είναι η νέα γραμμή στη σύγχρονη εποχή της πολιτικής επικοι-
νωνίας, στην «μετά ατάκα» εποχή, είναι η μαγιά, ο σπόρος στην επικοινω-
νία κάθε πολιτικού. Είναι ο αναγκαίος πολιτικός λόγο για να αρχίσουν να 
αλλάζουν τα πράγματα και να μειωθεί η αποχή των πολιτών, όχι μόνο από 
την κάλπη, αλλά από τα γενικότερα πολιτικά τεκταινόμενα.

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

Τα 7 Γιατί
θα πρέπει να εμπιστευθείτε

τον Οδηγό «Ευ-Πολιτεύεσθαι»
με τα 333+1 tips πολιτικής επικοινωνίας

και να κερδίσετε τις Εκλογές  
πριν ακόμη στηθούν οι κάλπες!
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Αθεράπευτα... Θεσσαλονικιός 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

Ένας από τους καλλιτέχνες της πόλης που όχι μόνο δεν την απαρνήθηκε ποτέ, αλλά με περηφάνεια 
έχει στο ρεπερτόριό του το τραγούδι «Θεσσαλονικιός» είναι ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.  

Έτσι κι αυτό το καλοκαίρι επέλε-
ξε για τις εμφανίσεις του μια Θεσσα-
λονικιώτικη σκηνή: Τις καλοκαιρινές 
«ΜΟΥΣΕΣ» όπου πρωταγωνιστεί σ’ 
ένα κεφάτο, νεανικό πρόγραμμα, 
έχοντας μάλιστα στη φαρέτρα του 
ένα ολοκαίνουριο τραγούδι.  «Γιατί 
σε θέλω τόσο».

Ένα τραγούδι που περιλαμβά-
νεται σ’ ένα ολοκαίνουριου EP με 
έξι μοναδικά τραγούδια, συνθέσεις 
του βιρτουόζου του μπουζουκιού 
Σπύρου Καντιώτη. Στα έξι τραγούδια 
του  ΕP μεταφερόμαστε πίσω, στις 
δεκαετίες του ’60, του ’70 και του 
’80, όταν το λαϊκό τραγούδι είχε κάτι 
διαφορετικό να πει, κάτι ουσιαστικό. 
Οι τραγουδιστές που συμμετέχουν, 
για πρώτη ίσως φορά στην καριέρα 

τους δοκιμάζονται σε διαφορετικά 
μουσικά μονοπάτια και μας εκπλήσ-
σουν με τις ερμηνείες τους. Ακού-
στε το απτάλικο «Στης Καρδιάς Τον 
Ήχο» με τον Μάκη Δημάκη που χά-
ρισε και τον τίτλο στο EP, την ρούμπα 
«Κρίμα» με τον Χάρη Κωστόπουλο 
που μας μεταφέρει σε εποχές των 
λαϊκών μπουάτ του ’60, το ρυθμι-
κό «Όλη η ομορφιά του κόσμου» 
με τη φωνή του Φίλιππου Κτενά, τη 
ρούμπα «Γιατί σε θέλω τόσο» με 
τον κλασικό Δημήτρη Χρυσοχοΐδη, 
την εξαιρετική μπαλάντα «Μ’ ένα 
τραγούδι» που ερμηνεύει ο Πέ-
τρος Ίμβριος και τέλος το χασάπικο 
«Πόσο σου λείπω» που ερμηνεύει η 
πρωτοεμφανιζόμενη δισκογραφικά 
Ευδοκία Παπαδοπούλου. 

Ποιος είναι όμως 
ο Σπύρος Καντιώτης;
Γεννημένος στην Κάτω Τούμπα 

της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε να παί-
ζει μπουζούκι από 15 ετών σε μι-
κρούς χώρους της πόλης και πολύ 
σύντομα ξεκίνησε να συνεργάζεται 
με μεγάλα ονόματα της λαϊκής μου-
σικής όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο 
Πασχάλης Τερζής, ο Βασίλης Καρ-
ράς, ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Βέρ-
της, ο Νίκος Κουρκούλης, η Μαριώ, 
ο Ζαφείρης Μελάς ενώ από το 1996 
συνεργάζεται μόνιμα με τον Δημή-
τρη Χρυσοχοΐδη. 

Τους στίχους σε όλα τα τρα-
γούδια υπογράφει η κόρη του δη-
μιουργού και επίσης επιτυχημένη 

στιχουργός, Μαίρη Καντιώτη. Μια 
συνεύρεση με έντονο συναισθηματι-
κό χαρακτήρα, μια συνάντηση πατέ-
ρα – κόρης με στίχους φτιαγμένους 
μέσα από τα βιώματα της ζωής τους. 
Στίχοι αληθινοί, υπέροχα ρεαλιστι-
κοί και έντονα λυρικοί. Στίχους της 
έχουν ερμηνεύσει ο Νίκος Βέρτης 
(«Πολύ απότομα βραδιάζει»), ο 
Λάκης Παπαδόπουλος σε ντουέτο 
με τους Όναρ, ο Διονύσης Σχοινάς, η 
ΠέγκυΖήνα, ο Νίκος Μακρόπουλος, 
ο Μιχάλης Εμιρλής κ.α.

Την ενορχήστρωση των τραγου-
διών επιμελήθηκε ο Μάκης Δημά-
κης, ο οποίος υπήρξε μαθητής του 
Σπύρου Καντιώτη στο μπουζούκι!
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FLASHBACK

▶ Πυρετώδεις προετοιμασίες για τα κανάλια εν όψει νέας 
σεζόν και οι συζητήσεις αλλά και οι προετοιμασίες πάρα 
πολλές.  Ετοιμάζονται πολλά reality αλλά το πιο ενθαρρυντι-
κό είναι πως ετοιμάζονται πολλά και πολύ αξιόλογα σήριαλ 
με σημαντικά ονόματα.  Ο ανταγωνισμός στην prime time θα 
είναι φοβερός αφού οι πληροφορίες μας λένε πως θα δούμε 
αξιολογότατες σειρές που κάποιες από αυτές θα καθηλώ-
σουν.  Δεν έχουμε παρά να κάνουμε υπομονή αλλά και να 
κρατάμε και ‘μικρό καλάθι’  γιατί και άλλες φορές ακούσου-
με πολλά και απογοητευτήκαμε.

▶ Μέχρι την επόμενη σεζόν πάντως μπορείτε να απολαύσετε 
σε επαναλήψεις αγαπημένες σειρές οι οποίες παρότι είναι 
πολυπαιγμένες, συνεχίζουν να δίνουν υψηλά νούμερα στα 
κανάλια και σίγουρα πολύ πιο υψηλά από κάποιες ζωντανές 
life style εκπομπές και όχι μόνον, που δείχνει πως ο κόσμος 
κουράστηκε από όλα αυτά τα βαρετά και ανούσια πάνελ και 
τα χαμηλού επιπέδου ‘ρεπορτάζ’.

▶ Πρώτη είδηση παντού –και πώς να μην είναι άλλωστε-  
του διαζυγίου για το υπερπροβεβλημένο ζευγάρι Νικολαΐδη- 
Βανδή.  Και όλοι μιλάνε για βόμβα αφού ήταν από τα ελά-
χιστα ζευγάρια του χώρου που άντεξαν 18 χρόνια.  Πάντως 
για τους καλύτερα γνωρίζοντες μόνο βόμβα δεν ήταν αφού 
τα προβλήματα ήταν αρκετά εδώ και πολύ καιρό ενώ αυτά 
που ακουόντουσαν ακόμη περισσότερα.  Το θετικότερο όμως 
όλων είναι πως η διαχείριση ήταν πραγματικά υποδειγματική 
την στιγμή που υπάρχουν δύο παιδιά.  Κατά τα άλλα, η ζωή 
συνεχίζεται.

▶ Κατανοητή από τη μία η συνεχής προσπάθεια των ενη-
μερωτικών εκπομπών να πείσουν τον κόσμο για τον εμβο-
λιασμό αφού φαίνεται να είναι ο μόνος τρόπος που θα μας 
εξασφαλίσει κάποιες από τις ελευθερίες που χάσαμε λόγω 
κορωνοϊού, αλλά μερικές φορές ξεπερνάει τα όρια.  Βγάζεις 
καλλιτέχνη να ενημερώσει για μια συναυλία που δίνει και 
στο τέλος τον «παγιδεύεις» με ερώτηση για τα εμβόλια? Δεν 
είναι λοιμωξιολόγος ο άνθρωπος.  Καλλιτέχνης είναι.  Και 
ο κόσμος δεν περιμένει να πειστεί από έναν διάσημο.  Από 
τους επιστήμονες περιμένει.  Κι ευτυχώς κάποιοι καλλιτέχνες 
έχουν την ευφυΐα να αποφεύγουν την έκθεση με μια ευθεία 
απάντηση υποδεικνύοντας ως αρμόδιους τους επιστήμονες.  
Κι αυτό εκθέτει εσένα «γάτε» δημοσιογράφε! 

Πρωινό ξεκίνημα στη menta! // Καθημερινά η menta σερβίρει πρωινό! Γευστικές επιλογές συνδυασμένες με 
hausbrandt espresso, φρέσκο χυμό πορτοκάλι και απολαυστικά ροφήματα! Το μεσημέρι στη menta δημιουργή-
σαμε ένα εξαιρετικό menu με επιλογές από finger food & φρέσκες σαλάτες τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε με το 
κρασί της αρεσκείας σας! Το βράδυ οι bartender μας σας περιμένουν με signature cocktails από premium ετικέτες 
και τις καλύτερες μουσικές επιλογές των dj μας! Κομνηνών 20, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 231 301 6593

Πίσω στον χρόνο και τότε που η 
Δέσποινα Βανδή ήταν προσκε-
κλημένη του Δήμου Θεσσαλο-

νίκης για να ανάψει το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο της πλατείας 

Αριστοτέλους. Ήταν 3 Δεκεμβρί-
ου του 2001 και η καριέρα της 
ήταν στο καλύτερο σημείο της.
Μια εμφάνιση που συζητήθηκε 

όσο καμία και μια συναυλία που 
άφησε εποχή με μια προσέλευση 
κόσμου άνευ προηγουμένου κα-
θώς 50.000 Θεσσαλονικείς αψή-
φισαν την παγωνιά και κατέκλυ-

σαν την πλατεία Αριστοτέλους 
και τους γύρω δρόμους!Εδώ με 

τον άνθρωπο που είχε στήσει 
τις χορογραφίες,τον κορυφαίο 

Φωκά Ευαγγελινό.
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Όνειρα: Τι μπορεί σημαίνουν τα όνειρά σας, 
σύμφωνα με την επιστήμη

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 *

Πόσες φορές ξυπνήσατε και 
προσπαθήσατε να καταλάβετε τί 
μπορεί να σημαίνει ένα όνειρο που 

είδατε κατά τη διάρκεια του ύπνου σας; 
Τα όνειρα είναι μία αρκετά περίπλοκη 
υπόθεση του εγκεφάλου. Οι αρχαίοι Αιγύ-
πτιοι πίστευαν ότι τα όνειρα ήταν απλά μια 
μορφή ενόρασης. Μάλιστα, χρησιμοποιού-
σαν εκπαιδευμένους ονειροπόλους για να 
βοηθήσουν στο σχεδιασμό μιας μάχης και 
στη λήψη κρατικών αποφάσεων. Οι αρ-
χαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι από την άλλη, 
πίστευαν ότι τα όνειρα ήταν μία διαδικασία 
προβλέψεων για μελλοντικά γεγονότα ή 
μπορεί να σήμαιναν επισκέψεις νεκρών.

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ θεώρησε ότι τα όνει-
ρα αποτελούν μια έκφραση καταπιεσμένων 
συγκρούσεων ή επιθυμιών, οι οποίες είναι 
συχνά σεξουαλικής φύσης. Ο Carl Jung υι-
οθέτησε μια πιο αυστηρή προσέγγιση, εξη-
γώντας τα όνειρα ως ένα είδος «μορφοποιη-
μένης ενέργειας». Σύγχρονοι ψυχολόγοι και 
νευρολόγοι, οπλισμένοι με εξοπλισμό απει-
κόνισης, συμπεριλαμβανομένων σαρωτών 
PET και μαγνητικών τομογραφιών, έχουν 
μεταφέρει τα πράγματα σε βαθύτερο και πιο 
τεχνικό επίπεδο, υποθέτοντας ότι το όνειρο 
είναι ο τρόπος του εγκεφάλου να απορρίπτει 
τα υπερβολικά δεδομένα, ενοποιώντας ση-
μαντικές πληροφορίες, διατηρώντας μας σε 
εγρήγορση για τον κίνδυνο και πολλά άλλα.

Γιατί όμως τα όνειρα παίρνουν την ιδιαί-
τερη μορφή που έχουν; Γιατί συνεχίζεις να 
ονειρεύεσαι ότι πρέπει να κολλάς αφίσες για 
τους χορούς της σχολής σου χρόνια μετά την 
αποφοίτησή σου; Γιατί ονειρεύεσαι να πετάς, 
ή να σε κυνηγάει ένα άγριο ζώο ή να εμφανί-
ζεσαι σε αυτό το παντοτινό ενοχλητικό πάρτι 

με το παντελόνι σου να λείπει; Και γιατί 
υπάρχουν όνειρα τόσο έντονα ή παράξε-
να ή φαινομενικά διεστραμμένα που δε 
θα αποκαλύπτετε τις λεπτομέρειές τους 
ποτέ στον κόσμο;

Η λιγότερο αξιόπιστη εξήγηση για 
οποιοδήποτε όνειρο είναι ότι χρησιμεύει 
ως ένα είδος απόρριψης δεδομένων - 
εκκαθάριση των άχρηστων αναμνήσεων 
της ημέρας και προσωρινή αποθήκευση 
των πολύτιμων. Οι ερευνητές υποπτεύ-
ονται εδώ και πολύ καιρό ότι αυτή η δι-
αδικασία, εάν υπάρχει, παίζει μεταξύ του 
πεδίου της μνήμης και της σκέψης.

Σε μελέτη του 2007 στο Ιατρικό Ινστι-
τούτο Max Planck στη Χαϊδελβέργη που 

πραγματοποιήθηκε σε αναισθητοποιημένα 
ποντίκια, διαπιστώθηκε ότι πυροδοτούνται 
κατά τον ύπνο, διάφορες περιοχές του ιπ-
πόκαμπου για να ανεβάσει ό, τι πληροφο-
ρίες έχει αποθηκεύσει στη βραχυπρόθεσμη 
μνήμη. Στη συνέχεια, ο ιππόκαμπος εκκα-
θαρίζεται για να συγκεντρωθεί περισσότε-
ρο την επόμενη μέρα, ενώ άλλο τμήμα του 
εγκεφάλου αποφασίζει τι θα μεταφέρει στη 
μακροπρόθεσμη μνήμη και τι θα απορρίψει. 
Καθώς αυτά τα δεδομένα ρέουν στο κοιμι-
σμένο μυαλό, μερικά από αυτά συνθέτονται 
τυχαία σε όνειρα, τα οποίο συχνά μοιάζουν 
αόριστα αλλά με συγκεκριμένο περιεχόμενο 
των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο του Πανεπι-
στημίου του Χάρβαρντ Ντέιρντ Μπάρετ και 
συγγραφέα της Επιτροπής ύπνου, «Ταξινο-
μούμε πράγματα σε κατηγορίες, συγκρί-
νοντάς τα με άλλα γεγονότα, εξετάζοντας 
πληροφορίες που θα καταπιέζαμε κατά τη 
διάρκεια της ημέρας». 

Το γεγονός ότι τα ίδια θέματα ονείρου εμ-
φανίζονται σε διαφορετικούς πληθυσμούς 
δεν είναι τόσο απροσδόκητο, δεδομένου 
ότι τα κοινά μεταξύ μας συχνά είναι πολύ 
βαθύτερα και πιο πρωταρχικά από αυτά που 
δεν έχουμε. «Μοιραζόμαστε πολλά γενετικά 
προγράμματα, οπότε ακόμη και οι σύγχρονοι 
άνθρωποι εξακολουθούν να ανησυχούν για 
τα μεγάλα ζώα με μεγάλα δόντια», λέει ο 

Barrett. «Η ιδέα του γυμνού ως κοινωνικής 
έκθεσης φαίνεται καθολική, ακόμη και σε 
φυλές που φορούν πολύ λίγα. Στους περισ-
σότερους πολιτισμούς η ακατάλληλη ενδυ-
μασία σημαίνει ντροπή». 

Μια πολύ πιο παραγωγική λειτουργία 
του ονείρου επίσης είναι η επίλυση προ-
βλημάτων, καθώς στον ύπνο, ο εγκέφαλος 
συνεχίζει να εργάζεται για πάνω σε ότι χειρί-
ζεται το μυαλό κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Τέλος, όπως υποστήριξε και ο Φρόιντ, 
υπάρχουν όνειρα που φαίνεται να είναι αυ-
στηρά επιθυμία. Τα όνειρα με πτήση μπορεί 
να αντιπροσωπεύουν την επιθυμία για ελευ-
θερία. Τα όνειρα για την εύρεση νέων δωμα-
τίων στο σπίτι σας μπορεί να εκφράσουν την 
επιθυμία για ευκαιρία ή καινοτομία. 

Οι νύχτες μας πιθανότατα θα ήταν πιο 
ήσυχες και ο ύπνος μας θα ήταν πιο γαλή-
νιος αν ονειρευόμασταν λίγο ή καθόλου. Σε 
αυτή την περίπτωση όμως, το μυαλό μας δεν 
θα ήταν τόσο πλούσιο, ούτε ο εγκέφαλός 
μας όσο ευκίνητος, ούτε οι επιθυμίες μας 
τόσο συχνά εκπληρωμένες. Ο μηχανισμός 
ελέγχου του ύπνου μπορεί μερικές φορές να 
σας φθείρει, αλλά όπως και σε όλες τις κα-
λές θεατρικές παραστάσεις, σπάνια θα σας 
αφήσει να βαρεθείτε.

 
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-

γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY

Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ 

ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΟΝΕΙΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ 

ΩΣ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
– ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ



2524.07.2021

Με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα, οι γενικές 
βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Κάτω από 
ορισμένες συνθήκες όμως δύναται να διεξαχθούν και νωρίτερα, να 
έχουμε δηλαδή τις λεγόμενες πρόωρες εκλογές, κάτι το οποίο άλ-
λωστε έχει συμβεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότε-
ρες περιπτώσεις στις οποίες,  προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές, 
όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, είναι οι ακόλουθες:

Α) κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου της δημοκρατίας, 
για να εκλεγεί κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει 
πλειοψηφία 2/3 του αριθμού των βουλευτών. Σε περίπτωση που 
κανένας υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψη-
φία η διαδικασία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. Σε 
περίπτωση που και πάλι κάποιος υποψήφιος δε συγκεντρώσει 
πλειοψηφία 2/3, η διαδικασία διεξάγεται για τρίτη φορά ύστερα 
από άλλες πέντε ημέρες και πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συ-
γκεντρώσει πλειοψηφία 3/5 του αριθμού  των βουλευτών. Εάν και 
πάλι δε συγκεντρώσει κανένας υποψήφιος την απαιτούμενη πλει-
οψηφία, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει 
πρόωρες εκλογές. Μετά τη διενέργεια των εκλογών, η διαδικασία 
εκλογής επαναλαμβάνεται και Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέ-
γεται αυτός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
βουλευτών της βουλής που θα έχει προκύψει από τις εκλογές.

Β) Εάν η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη της βουλής 
( τη λεγόμενη Αρχή της Δεδηλωμένης) , δηλαδή την απόλυτη 
πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, η οποία ορίζεται σε 151 
βουλευτές, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη βουλή 
και προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Γ)Μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών και σε περίπτωση 
που δεν είναι προφανές ότι το πρώτο σε ψήφους κόμμα μπορεί να 
σχηματίσει κυβέρνηση που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της 
βουλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Σε 
περίπτωση που δεν μπορέσει αυτός να σχηματίσει κυβέρνηση που 
να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία της βουλής, επιστρέφει 
την εντολή στον Πρόεδρο, ο οποίος δίνει στη συνέχεια διερευνητι-
κή εντολή στον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Εάν και αυτή δεν 
τελεσφορήσει δίνει εντολή στον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Εάν 
και πάλι δε σχηματιστεί κυβέρνηση, ο Πρόεδρος συγκαλεί συμ-
βούλιο των αρχηγών των κομμάτων που εκλέχθηκαν στη βουλή 
και εάν πάλι δεν υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης προκηρύσσει 
πρόωρες εκλογές.

Δ) Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός κρίνει πως υπάρχει 
σημαντικό εθνικό ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση του δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει, επισκέπτεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας και του ζητά να διαλύσει τη βουλή και να προκηρύξει πρόωρες 
εκλογές.  

Αναλόγως της αιτίας που προκηρύσσονται οι πρόωρες εκλο-
γές, είτε η απερχόμενη κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί εκτελεστική 
εξουσία μέχρι τη διενέργεια τους (με εξαίρεση το υπουργείο εσω-
τερικών το οποίο έχει την ευθύνη διενέργειας των εκλογών, στο 
οποίο διορίζεται υπηρεσιακός υπουργός), είτε διορίζεται υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση, με υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον πρόεδρο ενός 
εκ των τριών ανώτερων δικαστηρίων της χώρας.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

BIG BROTHER ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΕΣ…  Το μάτι του «Μεγάλου Αδερφού» εί-
ναι εδώ, στην «μετα-μνημονιακή» Ελλάδα, με στόχο να εγκλωβίσει δια βίου 
όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί πλέον 
να ξεφύγει από τα σαγόνια της εφορίας! Δηλαδή, από την «Ανεξάρτητη» Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων. Αυτό που εξελίσσεται και συμβαίνει ήδη σε πολλά επίπεδα 
της ζωής των πολιτών, είναι πραγματικά φοβερό και πλήρως αντισυνταγμα-
τικό. Ο fast-track ψηφιακός μετασχηματισμός για εξ αποστάσεως υπηρεσίες 
προς τους πολίτες, δεν ήρθε – όπως μας λένε - για να εξυπηρετήσει πιο γρήγο-
ρα και με ασφάλεια τον πολίτη, περιορίζοντας την γραφειοκρατία, αλλά για να 
απομακρύνει κάθε πιθανότητα ευκολίας του, αν προηγουμένως ο πολίτης δεν 
έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει τις πάσης φύσεως οφειλές του προς το δημόσιο, 
την εφορία και τις τράπεζες. Το «πλέγμα» ΑΑΔΕ – Τράπεζες – Κινητά τηλέφωνα 
- Internet είναι ήδη σε άμεση μεταξύ τους διασύνδεση και έτσι ότι κι αν επι-
χειρήσει να κάνει κανείς, η «ενημέρωση» είναι άμεση, έτσι ώστε να εμποδίσει 
κάθε πιθανότητα διαφυγής.

Το «κλειδί» στην εξέλιξη της εφαρμογής όλης αυτής της μηχανορραφί-
ας που κατ’ εντολή των «θεσμών» επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ είναι ήδη το κινητό 
τηλέφωνο του κάθε πολίτη. Το 5G και οι i-phone συσκευές προορίζονται να 
γίνουν ο «Μεγάλος Αδερφός» το μάτι δηλαδή κάθε πολίτη, που θα ελέγχει 
ανά πάσα στιγμή κάθε του βήμα. Μην ξεχνάτε ότι η δολοφονία στα Γλυκά Νερά 
εξιχνιάστηκε από ένα κινητό τηλέφωνο και ένα βιομετρικό ρολόϊ. Κι ενώ λοι-
πόν, οι νέοι «απολαμβάνουν» την συνεχώς αυξανόμενη προσβασιμότητα σε 
εφαρμογές και ρυθμίσεις στα κινητά τηλέφωνά τους, το εγγύς μέλλον μάλλον 
τους  επιφυλάσσει πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις μέσω αυτής της συσκευής.

Σχεδόν κάθε μέρα, εμφανίζεται και μια νέα εφαρμογή μέσω taxis για την 
εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως του πολίτη – έχουν όπως είναι φανερό «πολλή 
δουλειά» εκεί στην ΑΑΔΕ να κάνουν οι «ειδικοί» στις ηλεκτρονικές παγίδες. 
Για παράδειγμα, κάτι πολύ πρόσφατο: Σύσταση της ΑΑΔΕ οι γυναίκες – σύζυγοι 
που δεν υποβάλλουν μόνες τους την ετήσια φορολογική δήλωση, αλλά μέχρι 
τούδε καλύπτονταν από την φορολογική δήλωση του συζύγου, δεν μπορούν 
να έχουν καμία πρόσβαση πλέον στο taxis. Καλούνται λοιπόν όλες οι παντρε-
μένες γυναίκες από τούδε να ζητήσουν προσωπικό pass από την οικεία εφορία 
τους ή – κι εδώ είναι το κωμικοτραγικό της ιστορίας με τους νοσηρούς εγκεφά-
λους των προγραμματιστών της ΑΑΔΕ – θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά 
το αίτημά τους για χορήγηση pass έτσι ώστε να κάνουν ξεχωριστή φορολογι-
κή δήλωση. Για να τους δοθεί το pass όμως πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό 
του προσωπικού τους κινητού τηλεφώνου (νάτα – νάτα) το προσωπικό τους 
e-mail και τον προσωπικό τους λογαριασμό τραπέζης.  Αν κάτι από όλα αυτά 
δεν υπάρχει διαθέσιμο, τότε η …σύζυγος δεν μπορεί να έχει καμία πρόσβαση 
ή παροχή από το σύστημα. Τι σημαίνει στην πράξη όλο αυτό; Για παράδειγμα 
σύζυγος εμβολιασμένη δύο φορές δεν δύναται να λάβει τη σχετική διαβεβαίω-
ση εμβολιασμού, αν προηγουμένως δεν κάνει υποχρεωτικά όλη αυτήν τη νέα 
διαδικασία στην φορολογική της αρχή! 

Η νοσηρότητα αυτής της τραγελαφικής υπόθεσης όμως δεν σταματάει ως 
εδώ. Έχει και συνέχεια… Εφ’ όσον τα έχει δηλώσει στο taxis όλα αυτά η σύ-
ζυγος, τότε και αφού επιβεβαιωθούν ότι αυτά όλα είναι ορθά θα της σταλεί 
ηλεκτρονικά το …μισό pass στο κινητό της και το άλλο …μισό pass στο e-mail 
της! Φυσικά, όσες γυναίκες δεν διαθέτουν e-mail, κινητό τηλέφωνο και λογα-
ριασμό στην τράπεζα, είναι οριστικά αποκλεισμένες. Μιλάμε για αρρωστημέ-
νες καθημερινές «μηχανορραφίες» που μπαίνουν στην πλάτη του πολίτη, με 
πρόσχημα την εξυπηρέτησή του και με απώτερο στόχο να εγκλωβίσουν τους 
πάντες στα …σαγόνια της εφορίας!

Εκλογικό Δικαίωμα και Πρόωρες 
Εκλογές

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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Τα τελευταία χρόνια, το Αζερμπα-
ϊτζάν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή 
στον Τουρισμό. Ξεκινώντας από το 

Μπακού, την πρωτεύουσα με σύγχρονες 
υποδομές και πλούσια ιστορικά μνημεία 
που βρίσκονται στη διασταύρωση της 
Ανατολής και της Δύσης, το Αζερμπαϊ-
τζάν έχει περιοχές με υπέροχη φύση και 
εθνικά πάρκα, θάλασσα, πολύχρωμους 
κλιματικούς πόρους, ιαματικές πηγές, 
ηφαίστεια λάσπης, νόστιμη κουζίνα κλπ 
για τα οποία είναι διάσημο.

Σε γενικές γραμμές, το Αζερμπαϊτζάν 
έχει τις δυνατότητες για πολλούς τύπους 
τουρισμού: Για παράδειγμα υπάρχουν τα: 
γκαλερί τέχνης στο Μπακού, εθνική μου-
σική - mugam, καλά αναπτυγμένη παγκό-
σμια μουσική τζαζ, εθνικοί και ξένοι χοροί, 
πλούσια κουζίνα, μια ανεκτική προσέγγιση 
σε όλες τις διαφορετικές θρησκευτικές και 
κοσμικές απόψεις μπορούν να αναφερθούν 
ως παραδείγματα του πολιτιστικού τουρι-
σμού της χώρας. Οι ιστορικές και πολιτιστι-
κές τουριστικές διαδρομές γίνονται καλύ-
τερα αποδεκτές στον κόσμο, λαμβάνοντας 
υπόψη πρόσθετα χαρακτηριστικά που ται-
ριάζουν στις προτιμήσεις των τουριστών, 
και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ως 

δυνητικό τουριστικό προϊόν για τη Δημο-
κρατία του Αζερμπαϊτζάν.

Ειδικότερα, το πλούσιο δυναμικό των 
ελευθερωμένων περιοχών υπόσχεται μα-
κροπρόθεσμες προοπτικές για την ανάπτυ-
ξη του τουρισμού στο Αζερμπαϊτζάν στο 
μέλλον. Ως αποτέλεσμα της κατοχής, 7 πε-
ριφερειακά κέντρα, 6 πόλεις, 12 οικισμοί, 
περίπου 900 χωριά, περισσότερα από 700 
νοσοκομεία και ιατρικά ιδρύματα, 6 κρατικά 
θέατρα, 368 κλαμπ και 85 μουσικές σχολές, 
150.000 σπίτια και διαμερίσματα, 927 βι-
βλιοθήκες., 44 ναοί, 9 τζαμιά, 473 ιστορικά 
μνημεία, παλάτια και μουσεία, 40.000 εκ-
θέματα μουσείων, 160 γέφυρες και άλλες 
εγκαταστάσεις υποδομής, 6.000 βιομηχανι-
κές, γεωργικές και άλλες επιχειρήσεις κατα-
στράφηκαν. Πάνω από 1 εκατομμύριο εκτά-
ρια γεωργικής γης, συμπεριλαμβανομένων 
127,7 χιλιάδων εκταρίων αρδευόμενης 
γης και 34,6 χιλιάδες εκτάρια αμπελώνων 
και οπωρώνων υπέστησαν ζημιές σε αυτές 
τις περιοχές. Υπό την ηγεσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν,  Ilham 
Aliyev, οι σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες 
παρακολουθούν την υλοποίηση έργων που 
σχετίζονται με την αποκατάσταση και την 
κατασκευή υποδομών. Μετά τον πόλεμο, ο 
αρχηγός του κράτους επισκέφθηκε επανει-

λημμένα τα εδάφη και παρακολούθησε τις 
πρωτοποριακές τελετές έναρξης διαφόρων 
εγκαταστάσεων υποδομής, κάτι που αποτε-
λεί παράδειγμα της προσοχής του κράτους 
στις περιοχές. Ταυτόχρονα, δίνει σιγουριά 
ότι οι περιοχές αυτές θα αναβιώσουν σύντο-
μα και οι περιοχές θα είναι έτοιμες να δε-
χτούν τουρίστες.

Πρόσφατα, ιδρύθηκε το κρατικό αποθε-
ματικό της πόλης Shusha, το οποίο δείχνει 
ότι η αρχαία πολιτιστική πρωτεύουσα θα 
είναι έτοιμη να καλωσορίσει τους επισκέ-
πτες σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι 
ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία θα αποκα-
τασταθούν σύντομα. Υπάρχουν πολλά ιστο-
ρικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία 
διαφορετικών λαών στο Αζερμπαϊτζάν, το 
οποίο έχει πολυπολιτισμικές αξίες. 

Σημαντικός κόμβος μεταφορών
Το Αζερμπαϊτζάν είναι επίσης ένας από 

τους σημαντικούς κόμβους μεταφορών 
στον ευρωατλαντικό χώρο, γεγονός που 
καθιστά τις προοπτικές για την ανάπτυξη 
του τουρισμού στη χώρα μας ακόμη πιο ελ-
κυστικές. Η κατασκευή νέων δρόμων και 
νέων αεροδρομίων θα καταστήσει αυτές τις 
περιοχές μέρος περιφερειακών και διεθνών 
οδικών μεταφορών, κάτι που είναι σημαντι-
κό για την άφιξη και την αναχώρηση των 
τουριστών.

Μαζί με όλα αυτά, το Αζερμπαϊτζάν δι-
αθέτει παραδοσιακές και σύγχρονες επιλο-
γές θεραπείας. Ο αριθμός των θερμών και 
μεταλλικών πηγών στη χώρα είναι χιλιά-
δες, και τα νερά Turshsu, Badamli, Galaalti, 
Shikhburnu, Surakhani είναι οι πιο διάση-
μες πηγές θεραπευτικού νερού. Επίσης, 
ένας από τους σημαντικότερους πόρους θέ-
ρετρου του Αζερμπαϊτζάν είναι το πετρέλαιο 
Naftalan, ένα μοναδικό ορεινό συγκρότημα 
με αλάτι της Αυτόνομης Δημοκρατίας του 
Nakhchivan.

Ο ορεινός και ο χειμερινός τουρισμός εί-
ναι επίσης πολλά υποσχόμενες περιοχές στο 
Αζερμπαϊτζάν, υπάρχουν ευκαιρίες για χρή-
ση του τουρισμού στις ορεινές περιοχές της 
χώρας μας. Έτσι, σήμερα οι χώροι αναψυ-
χής, όπως το τουριστικό κέντρο «Shahdag» 
CJSC και το «Tufandag» χειμερινό-θερινό 
τουριστικό συγκρότημα αναψυχής έχουν 
γίνει δημοφιλή κέντρα αναψυχής.

Ο επαγγελματικός τουρισμός είναι ένας 
από τους πιο διαδεδομένους τύπους τουρι-
σμού στη χώρα μας. Προς το παρόν, για την 
ανάπτυξη αυτού του τύπου τουρισμού, χρη-
σιμοποιούνται όλο και περισσότερα ξενοδο-
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χεία στη χώρα. Ωστόσο, τα συνεδριακά 
και πολιτιστικά κέντρα που βρίσκονται σε 
διάφορες πόλεις της χώρας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ευρέως για τη διοργά-
νωση τέτοιων εκδηλώσεων. 

Συγκεκριμένα, οι κατασκευαστικές 
εργασίες που πραγματοποιούνται στην 
Shusha, στο Agdam και σε άλλες περι-
οχές θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη 
του επιχειρηματικού τουρισμού.

Ξεκινώντας από τη χερσόνησο 
Absheron της Δημοκρατίας του Αζερ-
μπαϊτζάν, οι βόρειες περιοχές (Khizi, 
Siyazan, Shabran, Khachmaz) και η 
νότια ζώνη (περιοχές Lankaran, Astara) 
έχουν τη δυνατότητα του παραθαλάσσι-
ου τουρισμού. Προκειμένου να επιτευ-
χθεί η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, 
η υποδομή υπηρεσιών (λεκάνες νερού, 
πισίνες κ.λπ.) στις παραλίες θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στα κατάλληλα πρότυπα 
στο μέλλον και η προσφορά πρόσθε-
των υπηρεσιών (π.χ. κέντρα διασκέδα-
σης, αξιοθέατα ) πρέπει να αυξηθεί. Το 
Αζερμπαϊτζάν έχει μεγάλες δυνατότητες 
οικοτουρισμού με την πλούσια χλωρίδα 
και πανίδα του. Η επικράτεια του Αζερ-
μπαϊτζάν, που φιλοξενεί 9 από τους 11 
τύπους κλίματος (από ημι-έρημο και 
ξηρά κλίματα στέπας έως κλίματα ορει-
νής τούνδρας), φιλοξενεί περισσότερα 
από 4.100 διαφορετικά είδη φυτών.

Τα ιαματικά νερά Kalbajar
Η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί 

επίσης προτεραιότητα στις ελευθερωμέ-
νες περιοχές μας. Επειδή αυτές οι περι-
οχές ήταν τα πιο σημαντικά τουριστικά 
κέντρα που περιλαμβάνονταν σε διεθνή 
τουριστικά δρομολόγια κατά τη σοβιε-
τική εποχή. Για παράδειγμα, ένα από τα 
πιο διάσημα από αυτά είναι τα πολυάριθ-
μα ιαματικά νερά της περιοχής Kalbajar, 

τα οποία κάποτε συμπεριλήφθηκαν στις 
τουριστικές διαδρομές της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του σανατορί-
ου Istisu και του κέντρου θερέτρου. Η 
ιαματική πηγή Istisu, που βρίσκεται σε 
υψόμετρο 2.225 μέτρων πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στο 
δυτικό τμήμα της περιοχής Kalbajar. Ο 
ρόλος του στη θεραπεία πολλών ασθε-
νειών είναι ανεκτίμητος. Λόγω της χη-
μικής τους σύνθεσης και των φυσικών 
τους ιδιοτήτων, αυτά τα νερά είναι πα-
ρόμοια με τις παγκοσμίου φήμης πηγές 
του Κάρλοβυ Βάρυ (Τσεχία) και είναι 
μοναδικά στον κόσμο από πολλές άλ-
λες απόψεις. Αφού εξέτασε τα μεταλλικά 
νερά του Kalbajar, ο πιο διάσημος χημι-
κός της εποχής, ο Karstensky, επαίνεσε 
τη θεραπευτική αξία του Istisu (ακόμη 
υψηλότερο από το Karlovy Vary) και είπε 
ότι το κέντρο θα έδινε φήμη όχι μόνο σε 
αυτήν την περιοχή, στο Αζερμπαϊτζάν, 
την ΕΣΣΔ, αλλά σε όλο τον κόσμο. Ένα 
σανατόριο με το ίδιο όνομα χτίστηκε το 
1928 γύρω από την περίφημη μεταλλική 
πηγή «Istisu» στο χωριό Istisu. Το Istisu 
αποτελείται από δώδεκα πηγές. Δύο 
εργοστάσια πλήρωσης ορυκτών κατα-
σκευάστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 
την άνοιξη του 1980. Αυτά παρήγαγαν 
800.000 λίτρα νερού την ημέρα. Στο 
παρελθόν, περισσότεροι από 50.000 άν-
θρωποι επισκεπτόντουσαν το Istisu για 
θεραπεία και αναψυχή κατά τη διάρκεια 
του έτους. Υπολογίζεται ότι παρήχθησαν 
περισσότερα από τρία εκατομμύρια λίτρα 
φαρμακευτικού νερού την ημέρα. Ωστό-
σο, εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιήθηκε 
μόνο το 10% αυτού του νερού.

 
Το σπήλαιο Azykh
Σήμερα, το σπήλαιο Azykh θεωρείται 

το πρώτο μέρος της ανθρώπινης κατοι-

κίας, η αρχή του πολιτισμένου κόσμου. 
Πρόκειται για ένα συγκρότημα σπηλαίων 
που βρίσκεται μεταξύ των χωριών Azykh 
και Salaket, περιοχή Khojavend, 14 χλμ 
βορειοδυτικά του Fizuli, σε υψόμετρο 
900 μέτρων πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Η περιοχή του σπηλαίου 
Azykh είναι 800 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα. Υπάρχουν 8 διάδρομοι μήκους  600 
μέτρων. Μερικοί από τους διαδρόμους 
έχουν ύψος 20-25 μέτρα. Το σπήλαιο 
Azykh είναι παγκοσμίως γνωστό για το 
βιότοπό του στην εποχή των λίθων. Το 
σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1960 από 
την «Παλαιολιθική Αρχαιολογική Απο-
στολή» της Εθνικής Ακαδημίας Επιστη-
μών του Αζερμπαϊτζάν υπό την ηγεσία 
του Αζέρου επιστήμονα Mammadali 
Huseynov. Το άνοιγμα μιας τουριστικής 
διαδρομής σε αυτό το σπήλαιο στο εγγύς 
μέλλον μπορεί να διαδραματίσει σημα-
ντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τουριστι-
κής βιομηχανίας της χώρας μας.

Οι δύο γέφυρες Khudafar
Υπάρχουν επίσης δύο γέφυρες 

Khudafar που συνδέουν τις βόρειες και 
νότιες όχθες του ποταμού Araz στην 

περιοχή Jabrayil. Η 11-τοξωτή γέφυρα 
Khudaferin  πάνω από τον ιστορικό Silk 
Road χτίστηκε τον 11ο-12ο αιώνα και η 
15-τοξωτή γέφυρα Khudaferin χτίστηκε 
τον 13ο αιώνα. Χτίστηκε και τέθηκε σε 
λειτουργία την εποχή της Πομπηίας, αυτή 
η γέφυρα θα είναι ένα θαυμάσιο ιστορικό 
μνημείο για τουρίστες σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, 
ο τουρισμός υπάρχει στο Αζερμπαϊτζάν 
ως ξεχωριστός τομέας της οικονομίας 
και υπόσχεται μακροπρόθεσμες προο-
πτικές. Η εντατική προγραμματισμένη 
εργασία αποδεικνύει επίσης ότι ο τουρι-
στικός τομέας του Αζερμπαϊτζάν στο σύ-
νολό του βιώνει μια περίοδο ανάπτυξης. 
Εκτός από τους περιορισμούς στην παν-
δημία COVID-19, το Αζερμπαϊτζάν δέχε-
ται τουρίστες από σχεδόν όλες τις χώρες 
του κόσμου. Στο μέλλον, η εξάλειψη της 
πανδημίας και η αξιοποίηση του τουρι-
στικού δυναμικού θα βοηθήσουν να κα-
ταστεί αυτός ο τομέας μία από τις κύριες 
πηγές εσόδων του προϋπολογισμού.

*Η Μαμεντλί Σαλατίν είναι Γενική 
Γραμματέας Συλλόγου ΕλληνοΑζερι-
κής Φιλίας ‘QALA’
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ΚΑΝΑΛΙ

Την αποκαλούν «βασίλισσα». Η ίδια απλώς απολαμβάνει την παρουσία της στα γήπεδα της Ελλάδος και 
ανυπομονεί πλέον με την επιστροφή του κόσμου να πατήσει και πάλι... χορτάρι. Η Λίλα Κουντουριώτη, 
η παρουσιάστρια των καναλιών Novasports, παρουσιάζει στην «Karfitsa» σε μία συνέντευξη που τα... 
σπάει. 

Η  ξανθιά αθλητικογράφος 
αποκαλύπτει όλα τα σπαρ-
ταριστά περιστατικά που 

τις έχουν συμβεί εντός και εκτός 
γηπέδων. Αποκαλύπτει το μυστι-
κό που κάνει την εκπομπή «Ώρα 
των πρωταθλητών» να είναι τόσο 
ξεχωριστή και διαφορετική από 
τις συνηθισμένες και εξηγεί γιατί 
θέλει να πάρει συνέντευξη από τον 
Πάτρικ Μουράτογλου. 

Η Λίλα Κουντουριώτη στο πιάτο 
σας, απολαύστε την... 

Πως ένιωσες όταν άκουσες μια 

ολόκληρη κερκίδα στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης» να φωνάζει ρυθμικά το 
όνομά σου; 

«Καλά δεν περιγράφεται αυτό. 
Ήταν με διαφορά το πιο επικό σκη-
νικό που μου έχει τύχει στην καριέρα 
μου. Σίγουρα ήταν κάτι που με ξάφνια-
σε και δεν σου κρύβω ντράπηκα και 
λίγο. Εντάξει, γενικά στο γήπεδο του 
Άρη, έχουν συμβεί πολλά και όμορφα 
στιγμιότυπα όπως εκείνο με τον τύπο 
από το sports cafe που την ώρα που 
ήμασταν live φώναζε επίσης συνεχώς 
«’Λίλα, Λίλα’’».

Τι άλλα περίεργα σκηνικά έχουν 
συμβεί στην ενασχόληση και την 
παρουσία σου όλα αυτά τα χρόνια 
στα γήπεδα; «Σκηνικά όμορφα και πε-
ρίεργα έχουν συμβεί και εν τη απουσία 
μου (γέλια). Με πρώτο και καλύτερο 
φυσικά αυτό που συνέβη στα Γιάννινα 
στους «Ζωσιμάδες» με το πανό που 
σηκώθηκε στην απέναντι πολυκατοι-
κία από το γήπεδο που έγραφε «Λίλα 
έλα χωράμε». Νομίζω ήταν το απόλυ-
το σκηνικό».

Πλέον μετά από σχεδόν 1,5 σε-
ζόν μακριά από τα γήπεδο ελέω 
πανδημίας, να φανταστούμε περιμέ-

«Δεν βλέπω την ώρα να πατήσω και πάλι 
χορτάρι»!

Συνέντευξη 
στον Θωμά Μίχο
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νεις την επιστροφή σου με μεγάλη 
ανυπομονησία; «Μου έλειψε πάρα 
πολύ το γήπεδο. Η επικοινωνία αυτή 
με τον κόσμο. Η χαρά του να ζεις την 
στιγμή μέσα στο ίδιο το γεγονός. Μα-
κάρι τα πράγματα να συνεχίσουν να 
είναι καλά. Ο κόσμος έχει ανάγκη να 
δει αγώνες από την κερκίδα και εμείς 
ετοιμαζόμαστε για νέες εκπλήξεις και 
περισσότερες όμορφες στιγμές, εικό-
νες και ιστορίες μέσα από την αφήγηση 
των ίδιων των πρωταγωνιστών».

Πλέον αν και γυναίκα έχεις μά-
θει για τα καλά να στέκεσαι σε έναν 
αμιγώς ανδροκρατούμενο χώρο...

«Δεν είναι θέμα φύλου. Πλέον οι 
γυναίκες έχουν βρει και τον χώρο και 
τη θέση τους στο επάγγελμα αυτό. Το 
παν είναι το τι προσφέρεις, τι δίνεις 
στον κόσμο. Μόνες μας φτιάχνουμε 
την τύχη μας».

Τι είναι αυτό που απολαμβά-
νεις περισσότερο στα κανάλια 
Novasports και την εκπομπή «Η 
ώρα των πρωταθλητών» όπου είσαι 
μαζί με τους Γρηγόρη Παπαβασιλεί-
ου και Γιαννίκο Δούσκα η κεντρική 
παρουσιάστρια; «Απολαμβάνω πολ-
λά πράγματα. Το κλίμα που έχουμε 
φτιάξει, μα πάνω απ’ όλα απολαμβά-
νω ότι κάνουμε ένα επάγγελμα που 
μας δίνει χαρά και μας προσφέρει κάθε 
φορά, σε κάθε εκπομπή ωραίες, δια-
φορετικές στιγμές. Και αυτό είναι που 
θέλουμε να περνάμε. Ο αθλητισμός 

πάρω από τον Πάτρικ Μουράτογλου. 
Τον προπονητή του Στέφανου. Ενός 
ανθρώπου  με βαθιά αγάπη στην Ελ-
λάδα και το ελληνικό στοιχείο που εί-
ναι ο πρωτεργάτης πολλών επιτυχιών 
στο παγκόσμιο τένις».

Λίλα τι θα άλλαζες αν μπορού-
σες σε σένα; «Τι να αλλάξω ρε παιδιά 
(γέλια); Εντάξει νομίζω η βελτίωση εί-
ναι ένα κομμάτι που όλοι πρέπει να το 
έχουμε στο μυαλό μας και χρόνο με το 
χρόνο να εξελισσόμαστε στη δουλειά 
μας».

Μελλοντικά σχέδια; «Με όσα μας 
συνέβησαν θα πω ξανά και θα το λέω 

δεν είναι μόνο το γκολ ή μια ωραία 
φάση. Ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι 
διαπαιδαγώγηση, είναι πολλά πράγ-
ματα μαζί».

Το διάστημα αυτό σε απολαμβά-
νουμε και σε μία ακόμα εκπομπή 
μέσα από τη συχνότητα της NOVA. 
Μια εκπομπή αφιερωμένη στους 
αθλητές που θα μας εκπροσωπή-
σουν στο Τόκιο... «Το Lilagoestotokio 
όπως είναι η ονομασία της εκπομπή 
είναι ένα πρότζεκτ που απολαμβάνω 
όσο τίποτα άλλο. Αθλητισμός δεν είναι 
μόνο το ποδόσφαιρο. Αθλητισμός είναι 
όλα τα σπορ και μέσα από την εκπο-
μπή αυτή δίνουμε το βήμα, ανακαλύ-
πτουμε και μαθαίνουμε τον αγώνα, τις 
θυσίες και τους κόπους που κάνουν οι 
αθλητές μας παλεύοντας μόνοι τους 
πολλές φορές για να δοξάσουν την 
Ελλάδα. Την λάτρεψα αυτή την εκπο-
μπή και θέλω να πω και το δικό μου 
ευχαριστώ στον Παντελή Λώλη τον 
άνθρωπο που ήταν ο εμπνευστής της».  

Άρα η Λίλα τώρα έχοντας εικόνα 
από όλα τα αθλήματα, ποιο προτιμά; 
«Χωρίς δεύτερη σκέψη το τένις. Μου 
έχει γίνει εμμονή και δεν ξέρω που θα 
με οδηγήσει (γέλια). Δεν είχα πιάσει 
ρακέτα μέχρι πρότινος και πλέον δεν 
βγαίνω από τα court».

Άρα θα ήθελες να πάρεις μια συ-
νέντευξη από τον Στέφανο Τσιτσιπά 
ή την Μαρία Σάκκαρη; «Βεβαίως. 
Αλλά μιας και με ρωτάτε, θέλω να 

πάντα να έχουμε υγεία. Προς το παρόν 
ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα της 
εκπομπής για το Τόκιο και έπειτα ξε-
κινάμε και πάλι με φουλ διάθεση την 
«Ώρα των πρωταθλητών».

Κλείνοντας μιας και έκανες 
ευχή για υγεία. Εμβολιάστηκες; 
«Ναι, και προτρέπω όλον τον κόσμο 
να το κάνει. Χωρίς δισταγμό. Είναι η 
μόνη λύση που έχουμε για να πάρου-
με ξανά τις ζωές μας στα χέρια μας 
και να επιστρέψουμε στην κανονικό-
τητα που τόσο μας λείπει».



30 24.07.2021

Η ελληνική αποστολή αποτελείται από 83 αθλητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε 17 αθλήματα. Οι 
πρώτοι Έλληνες αθλητές που θα ριχτούν στη μάχη είναι οι Στέφανος Ντούσκος, Αννέτα Κυρίδου κι 

Ευαγγελία Ψάρρα στην κωπηλασία και την τοξοβολία.
Παρασκευή 23 Ιουλίου
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Στέφανος Ντούσκος (Μονό Σκιφ)
Προκριματικές σειρές (02:30). Το αγώνισμα ολοκληρώνεται 
την Κυριακή 30 Ιουλίου, με τον αγώνα μεταλλίων (03:45)
Αννέτα Κυρίδου (Μονό Σκιφ)
Προκριματικές σειρές (03:30). Το αγώνισμα ολοκληρώνεται 
την Κυριακή 30 Ιουλίου, με τον αγώνα μεταλλίων (04:05)
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
Ευαγγελία Ψάρρα (Ατομικό)
03:30-10:45. Το αγώνισμα θα συνεχιστεί στις 27, 28, 29 
Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου.
Σάββατο 24 Ιουλίου
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμπου (Δίκωπος άνευ)
Σειρές (03:50). Κυριακή 25 Ιουλίου Ρεπασάζ 1 (03:50), Τρίτη 
27 Ιουλίου Ημιτελικοί Α/Β 1 (4:58), Ημιτελικοί Α/Β 2 (5:08), 
Πέμπτη 29 Ιουλίου Τελικός Α’-Αγώνας μεταλλίων (03:30), 
Τελικός Β’ (04:50).
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Λευτέρης Πετρούνιας (Κρίκοι)
Σάββατο 24 Ιουλίου – Προκριματικός (03:00-08:30-13:30)
Τελικός – Δευτέρα 2 Αυγούστου (11:00).
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ
Πολυχρόνης Τζωρτζάκης – (05:00)
ΤΕΝΙΣ
Στέφανος Τσιτσιπάς Απλό ανδρών (Σάββατο 24 και Κυριακή 
25 Ιουλίου Α’ γύρος)
Μαρία Σάκκαρη Απλό γυναικών (Σάββατο 24 και Κυριακή 25 
Ιουλίου Α’ γύρος)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Απόστολος Παπαστάμος 400μ. μικτή ατομική Προκριματικός 
(13:02)
Άννα Ντουντουνάκη 100μ. πεταλούδα Προκριματικός (13:28)
Κυριακή 25 Ιουλίου
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
Φανή Τζέλη (-57 κ.) Γύρος των «16» (04:00-07:30), Προημι-
τελικά (08:00-09:30), Ημιτελικά (10:00 και 10:30). Ρεπασάζ 
(13:00 και 13:30). Για χάλκινο μετάλλιο (14:30 και 15:00). 
Για χρυσό μετάλλιο (15:30).
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Άννα Κορακάκη Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. Προκριματικός 
(03:00), Τελικός (5:15)
Νίκος Μαυρομάτης Skeet Προκριματικός 1η ημέρα (03:30)
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Βύρων Κοκκαλάνης RSX Aνδρών Από τις 06:05 (1η, 2η και 
3η Κούρσα)
Κατερίνα Δίβαρη RSX Γυναικών Από τις 09:05 (1η, 2η και 3η 
Κούρσα)
Βασιλεία Καραχάλιου Lazer Radial Από τις 06:05 (1η, 2η 
Κούρσα)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Απόστολος Παπαστάμος 400μ. μικτή ατομική Τελικός (04:30)
Άννα Ντουντουνάκη 100μ. πεταλούδα Ημιτελικός (04:40)
Απόστολος Χρήστου 100μ. ύπτιο Προκριματικός (14:19)
4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών (Κρίστιαν Γκολομέεβ, Απόστολος 
Χρήστου, Ανδρέας Βαζαίος, Οδυσσέας Μελαδίνης) Προκριμα-
τικός (15:10)
Δευτέρα 26 Ιουλίου
ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Περικλής Ηλίας – (09:00)
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
Δώρα Γκουντούρα – Σπάθη ατομικό (03:00)
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Νίκος Μαυρομάτης: Προκριματικός 2η ημέρα (04:00), 
Τελικός (09:50)
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Βύρων Κοκκαλάνης RSX Aνδρών Από τις 09:05 (4η, 5η και 
6η Κούρσα)
Κατερίνα Δίβαρη RSX Γυναικών Από τις 06:05 (4η, 5η και 6η 

Κούρσα)
Βασιλεία Καραχάλιου Lazer Radial Από τις 08:35 (3η, 4η 
Κούρσα)
ΠΟΛΟ
Ουγγαρία-Ελλάδα (05:30)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Άννα Ντουντουνάκη 100μ. πεταλούδα Τελικός (04:30)
Απόστολος Χρήστου 100μ. ύπτιο Ημιτελικός (05:31)
4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών (Κρίστιαν Γκολομέεβ, Απόστολος 
Χρήστου, Ανδρέας Βαζαίος, Οδυσσέας Μελαδίνης) Τελικός 
(06:05)
Τρίτη 27 Ιουλίου
ΤΖΟΥΝΤΟ
Αλέξης Ντανατσίδης (-81κ.) (05:00)
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Γιάννης Μιτάκης FINN Από τις 7:05 (1η, 2η Κούρσα)
Βασιλεία Καραχάλιου Lazer Radial Από τις 06:05 (5η, 6η 
Κούρσα)
ΠΟΛΟ
Ιταλία-Ελλάδα (09:30)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Απόστολος Χρήστου 100μ. ύπτιο Τελικός (04:59)
Κώστας Εγγλεζάκης 800μ. ελεύθερο Προκριματικός (14:37)
Δημήτρης Μάρκος 800μ ελεύθερο Προκριματικός (14:37)
Τετάρτη 28 Ιουλίου
ΤΖΟΥΝΤΟ
Ελισάβετ Τελτσίδου (-70κ.) (05:00)
ΤΕΝΙΣ
Στέφανος Τσιτσιπάς – Μαρία Σάκκαρη (Μεικτό Διπλό) Γύρος 
«16» (Τετάρτη 28 Ιουλίου)
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Βύρων Κοκκαλάνης RSX Aνδρών Από τις 06:05 (7η, 8η και 
9η Κούρσα)
Γιάννης Μιτάκης FINN Από τις 06:05 (3η, 4η Κούρσα)
Κατερίνα Δίβαρη RSX Γυναικών Από τις 06:15 (7η, 8η και 9η 
Κούρσα)
Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής 470 Ανδρών Από τις 
06:05 (1η, 2η Κούρσα)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ανδρέας Βαζαίος 200μ μικτή ατομική Προκριματικός (14:15)
Απόστολος Παπαστάμος 200μ. μικτή ατομική Προκριματικός 
(14:15)
Πέμπτη 29 Ιουλίου
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Άννα Κορακάκη Πιστόλι 25μ. Προκριματικός (03:00).
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Βύρων Κοκκαλάνης RSX Aνδρών Από τις 09:20 (10η, 11η και 
12η Κούρσα)
Γιάννης Μιτάκης – FINN Από τις 08:35 (5η, 6η Κούρσα)
Κατερίνα Δίβαρη RSX Γυναικών Από τις 07:05 (10η, 11η και 
12η Κούρσα)
Βασιλεία Καραχάλιου Lazer Radial Από τις 06:15 (7η, 8η 
Κούρσα)
Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής 470 Ανδρών Από τις 
09:05 (3η, 4η Κούρσα)
ΠΟΛΟ
Ελλάδα-Ιαπωνία (12:20)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Κώστας Εγγλεζάκης 800μ. ελεύθερο Τελικός (04:30)
Δημήτρης Μάρκος 800μ ελεύθερο Τελικός (04:30)
Ανδρέας Βαζαίος 200μ μικτή ατομική Ημιτελικός (06:08)
Απόστολος Παπαστάμος 200μ. μικτή ατομική Ημιτελικός 
(06:08)
Mixed 4Χ100μ. μικτή ομαδική (Απόστολος Χρήστου, Κώστας 
Μερετσόλιας, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου) Προκριμα-
τικός (14:28)
Παρασκευή 30 Ιουλίου
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Άννα Κορακάκη τελικός (08:50)
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Βασιλεία Καραχάλιου Lazer Radial Από τις 06:05 (9η, 10η 
Κούρσα)
Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής 470 Ανδρών Από τις 
06:05 (5η, 6η Κούρσα)
ΣΤΙΒΟΣ
Ραφαέλα Σπανουδάκη 100μ – Α’ Γύρος (05:40-06:28)
Βούλα Παπαχρήστου Τριπλούν – Προκριματικός (13:05)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ανδρέας Βαζαίος 200μ μικτή ατομική Τελικός (05:16)
Απόστολος Παπαστάμος 200μ. μικτή ατομική Τελικός (05:16)
Κριστιάν Γκολομέεβ 50μ. ελεύθερο Προκριματικός (13:02)
4Χ100μ. μικτή ομαδική ανδρών (Βαγγέλης Μακρυγιάννης, 
Κώστας Μερετσόλιας, Ανδρέας Βαζαίος, Απόστολος Χρήστου) 
Προκριματικός (15:50)
Σάββατο 31 Ιουλίου
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
Θοδωρής Ιακωβίδης (-96κ.) Β’ Όμιλος (05:50), Α’ Όμιλος 
13:50.
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Βύρων Κοκκαλάνης RSX Aνδρών Κούρσα μεταλλίων (09:33)
Γιάννης Μιτάκης FINN Από τις 06:05 (7η, 8η Κούρσα)
Κατερίνα Δίβαρη RSX Γυναικών Κούρσα μεταλλίων (08:33)
ΣΤΙΒΟΣ
Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου Δισκοβολία – Προκριματικός 
(03:30 Α’ Γκρουπ-04:55 Β’ Γκρουπ)
Κώστας Φιλιππίδης Επί Κοντώ – Προκριματικός (03:40)
Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ – Προκριματικός (03:40)
Ελισάβετ Πεσιρίδου 100μ. εμπ. (Γ) Α’ Γύρος (04:45-05:17)
Μίλτος Τεντόγλου Μήκος – Προκριματικός (13:10)
ΠΟΛΟ
Νότια Αφρική-Ελλάδα (13:50)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Κριστιάν Γκολομέεβ 50μ. ελεύθερο Ημιτελικός (05:11)
Mixed 4Χ100μ. μικτή ομαδική (Απόστολος Χρήστου, Κώστας 
Μερετσόλιας, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου) Τελικός 
(05:43)
Κυριακή 1 Αυγούστου
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Γιάννης Μιτάκης FINN Από τις 09:05 (9η, 10η Κούρσα)
Βασιλεία Καραχάλιου Lazer Radial Κούρσα μεταλλίων 
(09:33)
Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής 470 Ανδρών Από τις 
6:15 (7η, 8η Κούρσα)
ΣΤΙΒΟΣ
Βούλα Παπαχρήστου τελικός τριπλούν (14:20)
Σταματία Σκαρβέλη Σφυροβολία – Προκριματικός (03:10 Α’ 
Γκρουπ, 04:40 Β’ Γκρουπ)
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Κριστιάν Γκολομέεβ 50μ. ελεύθερο Τελικός (04:30)
4Χ100μ. μικτή ομαδική ανδρών (Βαγγέλης Μακρυγιάννης, 
Κώστας Μερετσόλιας, Ανδρέας Βαζαίος, Απόστολος Χρήστου) 
Τελικός (05:36)
Δευτέρα 2 Αυγούστου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ντουέτο (Ευαγγελία Παπάζογλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη). 
Ελεύθερο Πρόγραμμα Προκριματικός (13:30).
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής 470 Ανδρών Από τις 
08:35
ΣΤΙΒΟΣ
Μιχάλης Αναστασάκης Σφυροβολία – Προκριματικός (03:00 
Α’ Γκρουπ, 04:30 Β’ Γκρουπ)
Χρήστος Φραντζεσκάκης Σφυροβολία – Προκριματικός 
(03:00 Α’ Γκρουπ, 04:30 Β’ Γκρουπ)
Ραφαέλα Σπανουδάκη 200μ. – Α’ Γύρος (04:30-05:18)
Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ – Προκριματικός (13:20)
Νικόλ Κυριακοπούλου Επί κοντώ – Προκριματικός (13:20)
Ελένη Πόλακ Επί κοντώ – Προκριματικός (13:20)
Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου Δισκοβολία Τελικός (14:00)
Μίλτος Τεντόγλου Μήκος Τελικός (04:20)

ΠΟΛΟ
Ελλάδα-ΗΠΑ (05:30)
Τρίτη 3 Αυγούστου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ντουέτο (Ευαγγελία Παπάζογλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη) 
Τεχνικό Πρόγραμμα (13:30).
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Γιάννης Μιτάκης – FINN Κούρσα μεταλλίων (08:33)
ΣΤΙΒΟΣ
Δημήτρης Τσιάμης Τριπλούν – Προκριματικός (03:00)
Ειρήνη Βασιλείου 400μ. – Προκριματικός (03:45-04:25)
Κώστας Δουβαλίδης 110μ. εμπ. – Α’ Γύρος (13:10-13:42)
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 50χλμ. βάδην – Τελικός (23:30)
Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ Τελικός (13:20)
Κώστας Φιλιππίδης Επί κοντώ Τελικός (13:20)
Σταματία Σκαρβέλη Σφυροβολία Τελικός (14:35)
Τετάρτη 4 Αυγούστου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ντουέτο (Ευαγγελία Παπάζογλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη). 
Ελεύθερο Πρόγραμμα Τελικός (13:30).
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής 470 Ανδρών Κούρσα 
μεταλλίων 08:33
ΠΟΛΟ
Προημιτελικοί (08:00, 09:30, 12:20, 13:50)
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΛΗ
Μαρία Πρεβολαράκη (-53κ.) (05:30-07:00) Φάση των «16» 
και προημιτελικά.
ΣΤΙΒΟΣ
Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ Τελικός (13:20)
Νικόλ Κυριακοπούλου Επί κοντώ Τελικός (13:20)
Ελένη Πόλακ Επί κοντώ Τελικός (13:20)
Δημήτρης Τσιάμης Τριπλούν Τελικός (05:00)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΛΗ
Γιώργος Πιλίδης (-65κ.) Α’ Γύρος-Προημιτελικά (05:00-
07:30). Ημιτελικά (12:15-12:40).
Mαρία Πρεβολαράκη (-53κ.) Ρεπασάζ (05:00-07:30), Τελικοί 
14:45-15:30.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ομαδικό: Τεχνικό Πρόγραμμα (13:30)
ΣΤΙΒΟΣ
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 20χλμ. βάδην – Τελικός 10:30
Παναγιώτα Τσινοπούλου 20χλμ. βάδην – Τελικός 10:30
Κυριακή Φιλτισάκου 20χλμ. βάδην – Τελικός 10:30
ΠΟΛΟ
Θέσεις 5-8 (08:00 και 12:20), Ημιτελικοί (09:30 και 13:50)
Σάββατο 7 Αυγούστου
ΠΑΛΗ
Γιώργος Πιλίδης (-65κ.) Ρεπασάζ (12:45), Τελικοί (13:30-
15:00)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Ομαδικό: Ελεύθερο Πρόγραμμα (13:30)
Κυριακή 8 Αυγούστου
ΠΟΛΟ
Θέσεις 7-8 (03:30), Θέσεις 5-6 (05:00), για χάλκινο μετάλλιο 
(07:40), για χρυσό μετάλλιο (10:30).
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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




