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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Την επομένη ημέρα 
της διακοπής 
λειτουργίας 

του Facebook 
οι άνθρωποι 

παρομοίασαν το 
συναίσθημα με 

εκείνο που νιώθεις 
όταν κόβεται το 

ρεύμα και ζεις στα 
σκοτάδια.
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Επιστροφή στον «πραγματικό» κόσμο

Δυο ώρες μετά το μεγάλο μπλακάουτ των Social media (Facebook, Instagram κτλ), άρχισαν οι 
… τρολιές από το Twitter: «Δηλαδή εάν το WhatsApp δεν επανέλθει αύριο, θα είναι … αργία;». Η 
πλατφόρμα του Facebook κατέρρευσε σαν σπίτι από τραπουλόχαρτα, η ένδειξη «σύνδεση…» στο 
WhatsApp ή ο κενός διάστιχος του Instagram διέκοψαν μια βαθμολογημένη κα ιεξαιρετική λειτουρ-
γική ψηφιακή ζωή. Κάποιοι το περιέγραψαν ως «αποκάλυψη», κάποιοι χρειάστηκαν αυτό το χρόνο 
για να προβληματιστούν. Άλλοι συγκεντρώθηκαν στα τελευταία σκέλη των κοινωνικών μέσων ενη-
μέρωσης - Twitter, TikTok και Reddit - για να μοιραστούν το παράλογο αυτής της εμπειρίας. 

Το 1991, ο κοινωνικός ψυχολόγος Kenneth Gergen προειδοποίησε για «σχιζοφρένεια» στο βι-
βλίο του «Ο κορεσμένος εαυτός». Περιέγραψε έναν Οργουελικό κόσμο όπου η τεχνολογία θα συ-
ντρίψει τους ανθρώπους στο βαθμό που θα κατακερματίσει τις ταυτότητές μας.

Την περασμένη Δευτέρα αυτός ο κόσμος ήρθε, με κάθε τρόπο, συντριπτικό και παράλογο. Αυτή η 
αίσθηση ύπαρξης εκτός χώρου, εκτός χρόνου έρχεται με μια δυσοίωνη επίπτωση. Η ζωή σταμάτησε 
επειδή ο ψηφιακός χώρος και ο χρόνος σταμάτησαν. Αυτό θέτει σε μια άλλη προοπτική το προσωπι-
κό και συλλογικό κόστος της συνεχούς δέσμευσης στα Social Media. 

Σε έναν ιδανικό κόσμο, το Instagram και το WhatsApp θα ήταν ένα… αξεσουάρ για την καθημε-
ρινή ζωή και την επέκταση του εαυτού μας. Δεν είναι περίεργο ότι την επομένη ημέρα οι άνθρωποι 
παρομοίασαν το συναίσθημα της διακοπής λειτουργίας με εκείνο που νιώθεις όταν κόβεται το ρεύμα 
και ζεις στα σκοτάδια. Οι οικογένειες ελέγχουν τους γείτονες για να διαπιστώσουν εάν η διακοπή 
είναι γενική και είναι υποχρεωμένες να καθίσουν σε ένα δωμάτιο μαζί και να κάνουν απολογισμό 
της … ζωής. Η εξίσωση των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ένα βοηθητικό πρόγραμμα δεν είναι 
μικρό πράγμα. Νερό, ηλεκτρική ενέργεια, μεταφορές - είναι απτά προϊόντα ενός κόσμου που συνδέ-
εται με την εξελισσόμενη τεχνολογία που επηρεάζει τον τρέχοντα πολιτισμό. Το να πιστεύεις ότι το 
Instagram συμμετέχει σε αυτήν τη λίστα είναι εν μέρει συναρπαστικό, εν μέρει νοσηρό.  

Αλλά πέρα από το τραγελαφικό του πράγματος, το κλείσιμο των κοινωνικών μέσων ενημέρω-
σης ισοδυναμούσε με διακοπή της ζωής και της εργασίας: Δείτε μια ολόκληρη βιομηχανία που στή-
θηκε στην προώθηση προϊόντων, στους ινφλουένσερς και στη διαδραστικότητα. Όλες οι συσχετιζό-
μενοι ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι έχτισαν μια ολόκληρη καριέρα σε μια πλατφόρμα που μπορεί 
να εξαλειφθεί με ένα κλικ. Για τους ενδιαφερόμενους, είναι σχεδόν σαν να χάνουν την πρόσβαση στο 
χώρο εργασίας τους, στα προϊόντα εργασίας και σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Κι εδώ έρχεται μια τρομακτική ιδέα: Η απώλεια εργασίας σημαίνει επίσης την ανακάλυψη του 
ελεύθερου χρόνου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιμούνται με αυτόν τον τρόπο τον φυσικό κό-
σμο, που υπάρχει ως τροχός καπιταλισμού, παραγωγικότητας, συναισθηματικής παραγωγής. Ένα 
διάλειμμα από τον έλεγχο του WhatsApp ή του Instagram έδωσε υπεραξία στο να σταματήσεις και 
να μυρίσεις ένα τριαντάφυλλο. Μερικοί πήραν ακόμη και ένα βιβλίο - τέτοια ήταν η στρεβλή αίσθη-
ση του χρόνου. 

Μπαίνω στον πειρασμό να παρομοιάσω το Facebook, το WhatsApp, το Instagram και το Oculus 
με τους τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης. Το τέλος ενός κόσμου ασυγκίνητου στο τίποτα. 
Όταν ξύπνησα το πρωί για να δω το Facebook να αποκαθίσταται, ήξερα ότι ήταν καιρός να επιστρέψω 
στον «πραγματικό» κόσμο. Ο, τι και να σημαίνει αυτό.
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Ημέρες έξαρσης της πανδημίας 
περνάει η Θεσσαλονίκη, η οποία 
για ακόμη μια φορά βρίσκεται 

στις «κοκκινισμένες» περιοχές τους 
επιδημιολογικού χάρτη της χώρας. Τα 
κρούσματα στην πόλη  το τελευταίο αρκε-
τά μεγάλο διάστημα  είναι σε καθημερινή 
βάση σταθερά πάνω από 300, με τους 
ειδικούς όταν ερωτώνται να δείχνουν ως 
βασικό υπεύθυνο αυτής της κατάστασης, 
το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού σε 
ολόκληρη της Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, πρόβλημα το οποία αφο-
ρά γενικά την Κεντρική Μακεδονία, όπου 
πολύ μεγάλο ποσοστό πληθυσμού είτε 
δεν έχει πειστεί για τα οφέλη του εμβο-
λιασμού, είτε φοβάται τις παρενέργειες, 
είτε ιδεολογικά και σαν στάση ζωής δεν 
παίρνει φαρμακευτικά σκευάσματα, με 
αποτέλεσμα να μην έχει εμβολιαστεί. 

Τι λένε οι αριθμοί
Οι αριθμοί πάντα είναι ακριβείς και μια 

ματιά στον πληθυσμό της Π.Ε. Θεσσαλονί-
κης, σε σχέση με τους ολοκληρωμένους 
εμβολιασμούς, δηλαδή πολίτες που έχουν 
πραγματοποιήσει και τις δυο δόσεις ή έχουν 
επιλέξει το μονοδοσικό εμβόλιο, δείχνει σε 
πολύ μεγάλο ποσοστό την πραγματική εμ-
βολιαστική εικόνα της περιοχής.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία απο-
λογισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
( ΕΛΣΤΑΤ)  το 2011, ο πληθυσμός της  Πε-
ριφερειακής  Ενότητας Θεσσαλονίκης ανέρ-
χεται σε 1.110.551 πολίτες, με περίπου 
606.000 τη στιγμή που γράφεται αυτό το 
ρεπορτάζ, να έχουν ολοκληρωμένο εμβο-
λιασμό, δηλαδή να έχουν πραγματοποιήσει 

και τις 2 δόσεις, ενώ υπάρχουν και 8.500 
πολίτες περίπου που έχουν προχωρήσει σε 
αναμνηστική 3η δόση εμβολιασμού.

Παράπλευρες συνέπειες
Το μη ικανοποιητικό ποσοστό εμβολια-

σμού εν μέσω μια πανδημίας που βρίσκεται 
σε εξέλιξη  έχει μεγάλες  συνέπειες, εκτός 
από την αύξηση του αριθμού των θανάτων. 
Μια από τις σημαντικότερες είναι η επιβά-
ρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στην 
Θεσσαλονίκη οι κλίνες στις Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας είναι καλυμμένες σε πο-
σοστό άνω του 90%,με τους ασθενείς που 
χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ και τους διασω-
ληνωμένους επίσης άνω του 90% να είναι 
ανεμβολίαστοι.  Με βάση τα συγκεκριμένα 
στοιχεία, θα υπήρχαν πολύ περισσότερες 
κλίνες ΜΕΘ κενές εάν είχαν εμβολιαστεί πε-
ρισσότεροι Θεσσαλονικείς, καθώς θα υπήρ-
χε πολύ μικρότερη ανάγκη νοσηλείας λόγω 
κορωνοιού σε αυτές. 

Παράλληλα, μια ακόμη συνέπεια του 
μη εμβολιασμού άγνωστη στο ευρύ κοινό, 
είναι πως όσο παραμένει ανεμβολίαστο με-
γάλο ποσοστό πληθυσμού, αυτό ευνοεί τις 
μεταλλάξεις. Ο ιός μεταλλάσσεται πολύ πιο 
εύκολα σε ανεμβολίαστο οργανισμό. 

Κρίσιμες απαντήσεις
Όπως δηλώνει στην karfitsa η Γραμμα-

τέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
μικροβιολόγος Μαρία Χατζηδημητρίου, το 
γεγονός ότι στη πόλη μας έχει εμβολιαστεί 
ποσοστό άνω του 50% αλλά σίγουρα κάτω 
του 55%, «γεννά» ανησυχία καθώς με τα 
συγκεκριμένα ποσοστά δεν μπορεί να «χτι-
στεί» το περίφημο τοίχος ανοσίας που είναι 

και το μεγάλο ζητούμενο.
Η κυρία Χατζηδημητρίου γνωρίζει πως 

ο φόβος είναι ένας από τους κύριους παρά-
γοντες που μεγάλος αριθμός πολιτών δεν 
εμβολιάζεται και εξηγεί πως λανθασμένα 
το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θεωρήθηκε 
ένα εμβόλιο που βασίστηκε σε νέα τεχνο-
λογία, όπως υπογραμμίζει η τεχνολογία 
MRNA που χρησιμοποιήθηκε είναι γνωστή 
τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Πα-
ράλληλα, η γραμματέας του ΙΣΘ απαντά και 
στο εάν είναι ασφαλές το εμβόλιο, ερώτημα 
που «βασανίζει» μεγάλο αριθμό πολιτών. 
Όπως επισημαίνει, «το γεγονός του μεγαλύ-
τερου μαζικού εμβολιασμού στον πλανήτη 
συγχρόνως, ενάντια σε έναν ιό, όπως έγινε 
για πρώτη φορά στην ιστορία με το εμβόλιο 
κατά του κορωνοϊού, αποτελεί την καλύτε-
ρη απάντηση για την ασφάλεια του εμβολί-
ου, καθώς ο αριθμός επιπλοκών και παρε-
νεργειών σε σχέση με τον τεράστιο αριθμό 
εμβολιασμών παγκοσμίως, είναι πάρα πολύ 
μικρός». 

Επόμενο επιχείρημα που χρησιμοποιούν 
όσοι είναι κατά των εμβολίων στο οποίο δί-
νει απάντηση η κ. Χατζηδημητρίου, αφορά 
την τρίτη δόση και το επιχείρημα ότι έγινε 
λάθος και τώρα που δεν αρκούν οι δύο πρώ-
τες δόσεις για την επίτευξη ανοσίας, προστί-
θεται και τρίτη. Η μικροβιολόγος με αφο-
πλιστική ειλικρίνεια δήλωσε στην karfitsa 
«γιατί γράφει πουθενά ότι ένα εμβόλιο είναι 
επαρκές με δυο δόσεις;», και υπενθυμίζει 
πως ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη 
που έχει προσφέρει θωράκιση εδώ και δε-
καετίες στον ελληνικό πληθυσμός και όχι 
μόνο, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα δεν είναι 

κάτι καινούργιο τουλάχιστον για τον ΙΣΘ. 
Πολύ πριν ξεσπάσει η πανδημία κορωνοϊού 
ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με την 
εκστρατεία «εμβολιάΖΩ» προσπαθούσε να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να τους 
ενημερώσει για τα οφέλη του εμβολιασμού. 
Η έλευση της πανδημίας έδωσε την ευκαι-
ρία στο κίνημα αυτό να γίνει πιο γνωστό και 
να δηλώσει πιο αισθητά την παρουσία του.

Το μήνυμα ζωής
Το μήνυμα που θέλει να στείλει η κ. Χα-

τζηδημητρίου, ως υπεύθυνος πολίτης, ως 
επιστήμονας και ως γραμματέας του ΙΣΘ 
είναι μικρό και άκρως περιεκτικό. «Τα εμ-
βόλια σώζουν ζωές. Σε αυτό τον «πόλεμο» 
πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε παγκόσμιο 
επίπεδο», μεταφέρει μέσω της karfitsa.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΕΟΧΏΡΙΤΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ανοχύρωτη»  πόλη 
η ανεμβολίαστη Θεσσαλονίκη

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, ΟΙ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ
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Με την τήρηση όλων των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων 
και κάτω από αυστηρά μέτρα 

για την προστασία από τον κορονοϊό η 
Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να γιορτάσει 
φέτος το τριήμερο της 26ης και 28ης 
Οκτωβρίου. Οι εκδηλώσεις θα είναι λιτές, 
με περιορισμένο αριθμό ατόμων, με τη 
χρήση μάσκας και από εμβολιασμένους 
και από ανεμβολίαστους, καθώς η πόλη 
βρίσκεται στο «κόκκινο» εξαιτίας της 
ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων και 
της πληρότητας στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας των νοσοκομείων. 

Οι αρχικές σκέψεις για το συγκεκριμένο 
τριήμερο εορτασμού του Πολιούχου Αγίου 
Δημητρίου, για την απελευθέρωση της πό-
λης αλλά και για την 28η Οκτωβρίου ήταν 
να γίνουν εκδηλώσεις που θα αρμόζουν στα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. 
Ωστόσο, οι τελευταίες υγειονομικές εξελί-
ξεις «φρέναραν» τις αρχικές ιδέες και όπως 
φαίνεται θα οδηγηθούμε μεν σε λιτανεία, σε 
στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ωστό-
σο υπό ασφυκτικά υγειονομικά πρωτόκολ-
λα.

Αυτό που ίσως πραγματοποιηθεί, αλλά 
θα αποφασιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα 
και εφόσον δοθεί το «οκ» από τους λοιμω-
ξιολόγους, είναι να δοθεί μια «μυρωδιά» 
από τους δύο αιώνες απελευθέρωσης με 
την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης. 
Είναι μια σκέψη που έτρεχε εδώ και καιρό η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα 
Πατουλίδου. 

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του 

υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, ότι 
οι παρελάσεις (στρατιωτικές και μαθητικές) 
και οι εορτασμοί θα γίνουν κανονικά τηρώ-
ντας όλα τα μέτρα προστασίας και με ισχυρή 
παρότρυνση για χρήση της μάσκας, ακο-
λούθησε η τοποθέτηση του περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζι-
κώστα, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια μεγάλη 
διαφορά του περσινού Οκτωβρίου με τον 
φετινό: το εμβόλιο.

«Ο Οκτώβριος του 2021 δεν είναι ο 
Οκτώβριος του 2020. Πλέον υπάρχουν τα 
εμβόλια. Δεν είναι όμως και ο Οκτώβριος 
του 2019 κι αυτό πρέπει να το προσέξου-
με», είπε ο κ.Τζιτζικώστας κρούοντας πα-
ράλληλα και το καμπανάκι σε όσους θε-
ωρούν ότι έχουμε ξεπεράσει όλους τους 
κινδύνους που αφορούν την πανδημία.

Τις επόμενες ημέρες οι αρμόδιοι και οι 
ειδικοί επιστήμονες, που έχουν την πλήρη 
εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης για 
την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, 
θα ανακοινώσουν ποια ακριβώς θα είναι 
αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα για το τριήμε-
ρο, όπου παραδοσιακά τα βλέμματα όλων 
στρέφονται στη Θεσσαλονίκη.

Η πληρότητα στις ΜΕΘ και η ανησυχία
Από τη μία είναι οι εορτασμοί, από την 

άλλη είναι η εικόνα των εφημεριών στα 
νοσοκομεία με πληρότητα 100% στις ΜΕΘ 
και σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση θα πρέπει 
να υπάρξει ισορροπία, καθώς το σύστημα 
υγείας της πόλης βρίσκεται στο «κόκκινο» 
και αρκετά περιστατικά διασωληνωμένων 
ασθενών μεταφέρθηκαν σε περιφερειακά 

νοσηλευτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλά-
δας.  

Αλλωστε, κανείς δεν ξεχνά τον περσινό 
Οκτώβρη του 2020 όπου μετά το εν λόγω 
τριήμερο η Θεσσαλονίκη πλήρωσε ακριβά 
και με ανθρώπινες ζωές την αυξητική τάση 
των κρουσμάτων της πανδημίας, με αποτέ-
λεσμα να ακολουθήσει καραντίνα για αρκε-
τά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Χαρακτηριστική είναι η εισήγηση της 
προέδρου των νοσοκομειακών γιατρών 
Αθήνας - Πειραιά, Ματίνας Παγώνη, η οποία 
αναφέρει πως στη Θεσσαλονίκη μπορεί να 
γίνει μόνο η στρατιωτική παρέλαση, αλλά 
να ακυρωθεί η μαθητική. Κι αυτό γιατί, σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της, τα Σώματα Ασφα-
λείας μπορούν να τηρήσουν καλύτερα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής  
επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλο-
ντικής Μηχανικής και επικεφαλής του Κέ-
ντρου για το Εκθεσίωμα και την Υγεία του 
ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, από την 
άλλη αναφέρει πως όποιος παρακολουθή-
σει είτε τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό 
του Αγίου Δημητρίου, είτε τις παρελάσεις 
θα πρέπει να φορά μάσκας και σε εξωτερικό 
χώρο και να φροντίζει να τηρεί τις αποστά-
σεις.

«Είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να φο-
ρούν μάσκες και να τηρούν αποστάσεις και 
όσοι συμμετέχουν στις παρελάσεις είτε είναι 
εμβολιασμένοι, είτε ανεμβολίαστοι», λέει 
χαρακτηριστικά.

Η παρέλαση βάζει «φρένο» 
στις εργασίες της παραλιακής
Το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη μπαίνει 

σε εορταστικούς ρυθμούς, ακόμη και κάτω 
από το «πέπλο» της πανδημίας, φαίνεται 
και από τα έργα που εκτελούνται στην πα-
ραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
εκεί όπου το τελευταίο διάστημα συνεργεία 
της ΕΥΑΘ πραγματοποιούν εργασίες για την 
κατασκευή αγωγού.

Τα συνεργεία σταδιακά θα αρχίσουν να 
τα ...μαζεύουν και να αποκαθιστούν το δρό-
μο, καθώς στο ίδιο σημείο θα τοποθετηθεί 
παραδοσιακά η εξέδρα για τη στρατιωτική 
παρέλαση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πώς θα γιορταστεί το τριήμερο 
στην «κόκκινη» Θεσσαλονίκη

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
«ΦΡΕΝΑΡΑΝ» ΤΗΝ 

ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΑ 
ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΜΕΝ 

ΣΕ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ 

ΥΠΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ



709.10.2021

Ο κ. Βαρτζόπουλος τάχθη-
κε υπέρ της λήψης νέων 
μέτρων, όπως ακύρωση 

παρελάσεων και εορταστικών εκ-
δηλώσεων, σε περίπτωση αύξησης 
των κρουσμάτων στην ήδη «κόκκι-
νη» επιδημιολογικά Θεσσαλονίκη. 
Όσον αφορά το μεγάλο θέμα των 
ανατιμήσεων που θα πλήξουν το σύ-
νολο των ελληνικών νοικοκυριών ο 
«γαλάζιος» βουλευτής υπογράμμι-
σε πως αυτό που μπορεί να κάνει η 
κυβέρνηση και το πράττει στο μέτρο 
του δυνατού είναι η στήριξη των 
ευάλωτων και αδύναμων πολιτών.

Ποιος πιστεύετε πως είναι ο κύ-
ριος λόγος που η Θεσσαλονίκη βρέ-
θηκε για ακόμη μια φορά στο κόκκι-
νο επιδημιολογικά; Πως πρέπει να 
αντιμετωπιστεί; Θα χρειαστούν πιο 
αυστηρά μέτρα; Στην Θεσσαλονίκη, 
όπως και σε όλη την Βόρειο Ελλάδα 
τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμη-
λά. Αυτό σε συνδυασμό με τον εντο-
νότερο κοινωνικό συγχρωτισμό, που 
χαρακτηρίζει την ελληνική επαρχία 
και με την έναρξη της ακαδημαϊκής 
χρονιάς, που γίνεται πλέον με φυσική 
παρουσία, οδήγησε στην επιδημιο-
λογική επιδείνωση, όπως και πέρυσι. 
Επιδείνωση της επιδημίας αντιμετω-
πίζεται άμεσα μόνον με έλεγχο των 
δυνητικώς επικινδύνων επαφών. Άρα 
με μέτρα.

Εν προκειμένω πιστεύω, ότι εάν 
στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλο-
νίκης τα κρούσματα υπερβούν τα όρια 
( 150/100000 πληθυσμού την εβδο-
μάδα) θα πρέπει, να απέχουμε από 
παρελάσεις και λοιπές εορταστικές 
εκδηλώσεις.

Τα προνόμια στους εμβολιασμέ-
νους θα αυξήσουν τους εμβολια-
σμούς ή μήπως αυξήσουν τον διχα-
σμό στη κοινωνία; Η απόφαση της 
Κυβέρνησης, να αρθούν τα οιαδήπο-

Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ φαιών, 
κόκκινων κονταριών και μολότωφ

«Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ φαιών και κόκκινων κονταριών και μολότωφ», δηλώνει σε συνέντευξη του στην karfitsa 
ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναφερόμενος στα γεγονότα των τελευταίων ημερών σε 

ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης και προσθέτοντας πως τα γεγονότα αυτά αφορούν και τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΝΕΟΧΏΡΙΤΗ 

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ KARFITSA

τε μέτρα για τους εμβολιασμένους στην 
εστίαση έχουν έναν σωστό ενθαρρυντικό 
χαρακτήρα προς την σωστή κατεύθυνση. 
Δεδομένου όμως ότι και οι εμβολιασμένοι 
νοσούν και μεταδίδουν, με μικρότερη βέ-
βαια πιθανότητα, ένταση και επικινδυνό-
τητα, θα πρέπει, να περιορισθεί η επαφή 
τους με ανεμβολίαστους. Τούτο σημαίνει 
αυστηρότερα γενικά μέτρα. Δεδομένου, 
ότι το λιανεμπόριο δεν επηρεάζει σχεδόν 
καθόλου τα επιδημιολογικά μεγέθη, θα 
πρέπει, να περιορισθούν όλες οι άλλες 
αιτίες μαζικής συνεύρεσης.

Προφανώς τα μέτρα θα αυξήσουν 
την αίσθηση αποκλεισμού των ανεμβο-
λίαστων. Αλλά αυτό είναι κίνητρο προς 
τους διστακτικούς και φοβισμένους. Η 
πολιτεία τους λέει, ότι για να υποστηρί-
ζει τόσο ανεπιφύλακτα τον εμβολιασμό, 
τούτο σημαίνει, ότι είναι ακίνδυνος και 

απαραίτητος.
Σε τι συμπεράσματα σας οδηγούν τα 

επεισόδια που σημειώθηκαν σε ΕΠΑΛ 
της πόλης μας (Σταυρούπολης – Ευό-
σμου). Σας δημιουργούν κάποιου είδους 
ανησυχία; Τα γεγονότα στην Σταυρούπο-
λη και τον Εύοσμο αφορούν και τα δύο 
άκρα του πολιτικού φάσματος. Δεν υπάρ-
χουν διαφορές μεταξύ φαιών και κόκκι-
νων κονταριών και μολότωφ. Τα άκρα 
είναι δύο και αλληλοτροφοδοτούνται. Η 
ηυξημένη εμφάνιση ακραίων ιδεολογι-
ών και συμπεριφορών σε περιοχές εντο-
νότερων κοινωνικών ανισοτήτων είναι 
παγκόσμιο φαινόμενο. Επί 4,5 χρόνια μια 
Κυβέρνηση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
δεν μπόρεσε, να οικοδομήσει σύγχρονες 
κοινωνικές Υπηρεσίες. Είναι δικό μας κα-
θήκον πλέον και αυτό!

Υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο αντιμε-

τώπισης του κύματος ανατιμήσεων που 
ήδη πλήττουν το πορτοφόλι των ελληνι-
κών νοικοκυριών; Στις τηλεοράσεις μας 
βλέπουμε, ότι οι τιμές ανεβαίνουν παντού 
και μάλιστα ότι, ακόμη και σε χώρες όπως 
η Βρετανία, τα ράφια αδειάζουν. Έτσι είναι 
η παγκοσμιοποίηση..

Οι δυνατότητες ενός κράτους, να επη-
ρεάσει αυτά τα φαινόμενα είναι φυσικά 
οριακές. Περιορίζονται μόνον στο κομμάτι 
εκείνο των αυξήσεων, που οφείλονται σε 
εγχώρια φαινόμενα δυσλειτουργίας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, αισχροκέρδειας, 
εναρμονισμένων πρακτικών κοκ. Εκείνο, 
που μπορούν τα κράτη με ανεπτυγμένα 
συστήματα Προνοίας, να προσφέρουν, 
είναι, να ενισχύσουν τους αδυνάμους και 
ευάλωτους. Τούτο η Κυβέρνηση το κάνει 
στον βαθμό, που μπορεί.
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Η ταινία «The Expendables 
4» με πρωταγωνιστή 
τον Silvester Stallone  

και τους Jason Statham, Dolph 
Lundgren, Megan Fox, Curtis “50 
Cent” Jackson,Tony Jaa και Andy 
Garcia θα γυριστεί κατά ένα μεγάλο 
μέρος της, σχεδόν κατά το ήμισυ, 
στη Θεσσαλονίκη από τις 30 Οκτω-
βρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Το 
κόστος της παραγωγής  για αυτά τα 
γυρίσματα που θα αποτελέσουν ο 
ήμισυ της ταινίας  θα ξεπερνά τα 19 
εκατομμύρια ευρώ. 

Η  συνέχεια των τριών ταινιών 
των  «Αναλώσιμων» που μέχρι σή-
μερα έχει σπάσει τα ταμία σε Ευρώπη 
και Αμερική, θα γυριστεί αποκλει-
στικά στα studios που κατασκευάζει 
η Millenioum Films και η Nu Boyana 
Film Studios στη Θέρμη της Θεσσαλο-
νίκης. Οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέ-
πτες ωστόσο  δεν θα καταφέρουν να 
δουν από κοντά τους πρωταγωνιστές 
καθώς όπως τόνισε ο Τομεάρχης Του-
ρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας Αλέξανδρος Θάνος στην «K» 
ακόμη και τα εξωτερικά γυρίσματα θα 
γίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον. 

Η Βουλγαρική εταιρεία που δια-
τηρεί έξω από τη Σόφια μια μικρή πο-
λιτεία με στούντιο κινηματογραφικών 
και τηλεοπτικών παραγωγών, έχει 
ήδη φέρει στη Θέρμη μεγάλη γκάμα 
εξοπλισμού για να στήσει τα απαραί-
τητα σκηνικά ενώ στο «παιχνίδι» των 
κατασκευών θα μπουν και Θεσσαλο-
νικείς τεχνίτες για να βοηθήσουν. 

Μάλιστα  μια φρεγάτα μήκους 100 
μέτρων και πλάτους 30 μέτρων, πάνω 
στην οποία ο Τζέισον Στέιθαμ θα επι-
χειρήσει μια εν πλω απόδραση με μο-
τοσικλέτα  κατασκευάζεται, ήδη, από 
τεχνίτες στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τη συνάντηση που είχε με 
τον γνωστό πλέον στη Θεσσαλονίκη 

Το Χόλυγουντ έρχεται στη Θεσσαλονίκη  
Ακόμη δεν πρόλαβε να…  ξεθυμάνει το έντονο  άρωμα της πρώτης Χολιγουντιανής παραγωγής  της Millennium Films «The 

Enforcer», που γυρίστηκε τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή τον Antonio Banderas, και μια ακόμη αξιόλογη 
και μεγάλων απαιτήσεων  παραγωγή,  αυτή των «Αναλώσιμων 4 », The Expendables 4, έρχεται να γυριστεί στην πόλη μας, 

δίνοντας  πλέον την σφραγίδα της πόλης -  «αρχόντισσας» των οπτικοακουστικών παραγωγών του Χόλυγουντ στην Ελλάδα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΓΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 4 ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2022

παραγωγό της Millennium Media, Rob 
Van Norden,ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας τόνισε ότι «η δεύτερη 
μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του 
Hollywood, που θα πραγματοποιήσει γυ-
ρίσματα στη Θεσσαλονίκη θα φέρει στην 
πόλη πολλούς παλιούς και νεότερους 
σταρ του Hollywood, μεγάλα ονόματα 
στον παγκόσμιο κινηματογράφο, οι οποί-
οι θα αναδείξουν γι’ ακόμη μια φορά την 
περιοχή μας και τις δυνατότητες που έχει 
η Κεντρική Μακεδονία για να πρωταγωνι-
στήσει στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικο-
ακουστικών παραγωγών. Αυτόν άλλωστε 
το στόχο είχαμε θέσει ως διοίκηση της 
Περιφέρειας και βλέπουμε με ικανοποίη-
ση να γίνεται πράξη».

 Η ταινία «The Enforcer» άνοιξε 
την όρεξη των παραγωγών 
Η πετυχημένη ολοκλήρωση των γυ-

ρισμάτων της ταινίας «The Enforcer», με 
πρωταγωνιστή τον Andonio Banderas.   η 
ικανοποίηση της εταιρείας παραγωγής 
από την άμεση διευθέτηση όλων των 
δυσκολιών για την πραγματοποίηση των 
εξωτερικών γυρισμάτων σε Θέρμη, Πε-
ραία, Μηχανιώνα, Αγγελοχώρι και στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε τη 
γέφυρα για να έρθει  και η ταινία των Ανα-
λώσιμων στη Θεσσαλονίκη. 

Όπως άλλωστε  τόνισε ο  αμερικανός 
παραγωγός της Millennium Media, Ρό-
μπερτ Βαν Νόρντεν, το αρχικό πλάνο για 
τους «Expendables 4» δεν περιλάμβανε 

την Ελλάδα αλλά μετά το «Τhe Enforcer» 
συνέβη και αυτό.  Ο ίδιος μάλιστα εξέ-
φρασε δημόσια  ευγνωμοσύνη για τη 
βοήθεια που παρείχαν κατά τα γυρίσματα 
της ταινίας «The Enforcer», το film office 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
το ΕΚΟΜΕ, οι Δήμοι Θεσσαλονίκης , Θερ-
μαϊκού και Θέρμης, πολλά υπουργεία, η 
Αστυνομία, η Πυροσβεστική και βέβαια 
όλοι οι επαγγελματίες που βοήθησαν 
στην παραγωγή.

Αλέξανδρος Θάνος: Στόχος να δημι-
ουργηθεί κινηματογραφική βιομηχανία 
στη Θεσσαλονίκη 

Από την πλευρά του ο Τομεάρχης Του-
ρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
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ας Αλέξανδρος Θάνος που λειτούργησε ως ο ιθύνων νους 
με πρωτεργάτη τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας Απόστολο Τζιτζικώστα  για να δημιουργηθεί το Film 
Office, δηλώνει χαρούμενος άλλα όπως αναφέρει στην 
«Κ»  δεν εφησυχάζει καθώς «σκοπός και στόχος είναι 
συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ να δημιουργηθεί μια πραγμα-
τική κινηματογραφική  βιομηχανία στην περιοχή μας με 
στούντιο και ντόπιους επαγγελματίες  που θα αποτελούν 
τους δορυφόρους των βασικών ομάδων της παραγωγής 
ώστε να δημιουργηθεί  μια υπεραξία της Θεσσαλονίκης 
από όλες τις απόψεις και  οι ξένες παραγωγές ταινιών να 
διαδέχονται η μια την άλλη». 

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει μέσα στο 2022 ετοιμάζε-
ται και άλλη ταινία που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη και 
θα έχει αντικείμενο τη  δράση και την περιπέτεια. Για το 
λόγο αυτό μέσα στο καλοκαίρι πέρασαν από τη Θεσσα-
λονίκη «scouters» μεγάλων εταιρειών  παραγωγής που 
έκαναν ρεπεράζ στην πόλη, βαθμολογώντας την με πολύ 
υψηλή βαθμολογία.

 Με αέρα επιτυχίας η ΠΚΜ θα συμμετέχει 
στην διεθνή έκθεση του Λονδίνου 
Τον Δεκέμβριο το Film Office της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας πάει Λονδίνο για να συμμετέχει στη  
διεθνή  κινηματογραφική έκθεση «FOCUS The Location 
Show” που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς 

συναντήσεις εταιρειών οπτικοακουστικής παραγωγής, με 
πάνω από 250 εκθέτες από περισσότερες από 80 χώρες. 
Μετά την παραγωγή των δύο Χολιγουντιανών  ταινιών. 
Εκεί όπως και το 2019 θα συναντήσει πολλούς παραγω-
γούς από το διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα, όμως 
φέτος θα έχει ήδη στη φαρέτρα της δύο μεγάλες παρα-
γωγές που θα έχουν γυριστεί ήδη στη Θεσσαλονίκη. Το 
στοίχημα για όλους πλέον είναι,  όλη αυτή η προσπάθεια 
να επιστρέψει στην πόλη και στην περαιτέρω τουριστική 
αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης. 
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Συνδέεται η παράδοση μιας πίτσας 
με την Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής και Υπερκινητικότητας 

(ΔΕΠΥ); Η απάντηση είναι ναι. Πιο συγκε-
κριμένα, ένα παιχνίδι με τίτλο «Pizza On 
Time» που δημιούργησαν ομάδες του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονί-
κης θα συμβάλει σημαντικά στην πρώιμη 
ανίχνευση και στη βελτίωση των συμπτω-
μάτων της ΔΕΠΥ.

Το παιχνίδι σοβαρού σκοπού βασίζεται 
σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και 
αποτελεί  δημιούργημα της επιστημονικής 
ομάδας του έργου ADHD360 του ΑΠΘ.  

Όσον αφορά το Pizza On Τime ουσια-
στικά  μπορεί να δώσει ενδείξεις ΔΕΠΥ για 
μια ή έναν έφηβο. Η διαδικασία είναι πολύ 
απλή και ευχάριστη. Στόχος του παιχνιδιού 
είναι το delivery boy ή girl να παραδώσει μια 
πίτσα στον στόχο, χωρίς να χάσει κομμάτια, 
περνώντας από κάποια στάδια – εμπόδια. 
Πάνω σε ένα σκούτερ, με την κάμερα στο 
κεφάλι του και κατά την διάρκεια του παι-
χνιδιού εμφανίζονται διάφορα mini game 
που έχουν στόχο την εκπαίδευση σε γνω-
στικές λειτουργίες.

«Το παιχνίδι εξελίσσεται σε τρεις δια-
φορετικούς κόσμους. Ο πρώτος είναι σε 
περιβάλλον πόλης και είναι αυτός που επε-
ξεργαζόμαστε και αναλύουμε για την εκτί-
μηση της πιθανότητας κάποιος χρήστης να 
έχει χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής. 
Τα επόμενα επίπεδα του παιχνιδιού εξελίσ-
σονται στον κόσμο της ζούγκλας και του 
διαστήματος και είναι αυτά που αξιοποιούμε 

για την χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείο 
βελτίωσης των συμπτωμάτων» εξηγεί η 
Νίκη Πανδριά μεταδιδακτορική συνεργάτης 
στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφι-
ακής Καινοτομίας και μέλος της ερευνητι-
κής ομάδας του προγράμματος.

«Όταν ένα παιδί παίζει το παιχνίδι εμείς 
καταγράφουμε μέσω του λογισμικού του 
παιχνιδιού τα στοιχεία του. Με βάση αυτές 
τις αλληλεπιδράσεις, τα λάθη και πόσα 
επίπεδα κατάφερε να περάσει θέλουμε να 
συλλέξουμε στοιχεία για την κατάσταση 
του ή την εξέλιξη της κατάστασης του, αν 
το παίζει συχνά», αναφέρει μιλώντας στην 
Karfitsa o Διευθυντής του Εργαστηρίου Ια-
τρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας 
του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Παναγιώ-
της Μπαμίδης και σημειώνει ότι αυτό το 
λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί από τον 
γονέα για να καταγράφονται στοιχεία από 
την καθημερινότητα του παιδιού.

Ένα ευρύ εργαλείο
Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι 

να δημιουργηθεί ένα νέο εργαλείο που θα 
είναι εύκολα προσβάσιμο από τους γονείς, 
καθώς υπάρχει έλλειψή σε αυτό το κομμάτι, 
αναφέρει ο κ. Μπαμίδης. 

Η πλατφόρμα του παιχνιδιού προς 
το παρόν είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο. 
«Μέσω της εκδήλωσης που πραγματοποιή-
σαμε πριν λίγες ημέρες θέλαμε να κάνουμε 
πιο γνωστό αυτό το ερευνητικό εγχείρημα, 
ώστε να συμμετάσχει περισσότερος κόσμος 
που είναι σχετικός με το θέμα, διότι αυτό 

θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε περισσό-
τερα στοιχεία που είναι πολύτιμα για την 
ολοκλήρωση του εργαλείου», αναφέρει ο 
κ.Μπαμίδης.

Η καινοτομία
Σύμφωνα με την κα Πανδριά η διαδι-

κασία διάγνωσης ΔΕΠΥ είναι πολυπαρα-
μετρική διαδικασία. «Στην ουσία γίνεται με 
μια διαδικασία μέσω χαρτιού και μολυβιού. 
Όμως με την διαδικασία που προτείνουμε 
εμείς μπορούμε να έχουμε μια ποσοτικο-
ποίηση όλων αυτών των δεδομένων, τα 
οποία μπορούν να συλλέγονται και να εί-
ναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο και 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα», εξηγεί και 
τονίζει πως εκεί βρίσκεται και η καινοτομία 
της πλατφόρμας. «Την ίδια στιγμή μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους γονείς για 
ένα πιο πρώιμο ‘’σκανάρισμα’’ όσο και από 
επαγγελματίες του χώρου ως εργαλείο δια-
λογής, ώστε να παραπέμπουν τα παιδιά για 
περαιτέρω διερεύνηση», συμπληρώνει η κα 
Πανδριά.

Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης 
«Σε αυτό το πρόγραμμα καταφέραμε να 

εφαρμόσουμε τεχνικές τεχνητής νοημοσύ-
νης για την ακρίβεια μηχανικής μάθησης, 
ώστε να εφαρμόσουμε και να τροποποιή-
σουμε αλγόριθμους, οι οποίοι εκπαιδεύ-
τηκαν από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, 
καθώς έπαιζαν παιδιά, από τα οποία ένα με-
γάλο μέρος έχουν αυτή την διαταραχή και 
ένα άλλο μέρος δεν έχει», υπογραμμίζει ο 
Διευθυντής Εργαστηρίου Ευφυών Συστημά-
των του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, 
Ιωάννης Βλαχάβας εξηγώντας με ποιον 
τρόπο ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης 
συνέβαλε στην δημιουργία του παιχνιδιού – 
εργαλείου. 

«Εκπαιδεύσαμε λοιπόν έναν αλγόριθμο 
και φτιάξαμε ένα μοντέλο που μπορεί παί-
ζοντας ένα οποιοδήποτε άτομο να κάνει το 
σύστημα να βγάλει μια πιθανή διάγνωση. 
Εφαρμόσαμε state of the art αλγορίθμους 
και πετύχαμε μια ακρίβεια 85% και περισ-
σότερο. Αν αυξηθούν τα δείγματα σίγουρα 
θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσμα-
τα», τονίζει.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το παιχνίδι – εργαλείο του ΑΠΘ 
που εντοπίζει συμπτώματα ΔΕΠΥ 

ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ 
ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟ 
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΜΙΑΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΕ 
ΤΗΝ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Αποφασισμένες να πατάξουν κάθε 
προσπάθεια δημιουργίας πυρή-
νων φασιστικών και ναζιστικών 

οργανώσεων μέσα στα σχολεία είναι οι 
δικαστικές αρχές της χώρας. Η αντίδρα-
ση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να 
παραγγείλει στους εισαγγελείς Εφετών 
Θεσσαλονίκης και Αθήνας να διευρύνουν 
τον κύκλο της έρευνας για δράση τέτοιων 
ομάδων σε σχολεία, μετά τα γεγονότα 
στα ΕΠΑΛ της δυτικής Θεσσαλονίκης και 
τις επιθέσεις σε Νέο Ηράκλειο Αττικής 
και στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, είναι 
ενδεικτικό του κλίματος που έχει διαμορ-
φωθεί. Μετά την ποινική αντιμετώπιση 
των μέχρι στιγμής συλληφθέντων για 
τις αιματηρές επιθέσεις που αμαύρωσαν 
την πόλη, ζητήθηκε να εξεταστεί εάν 
στοιχειοθετείται το αδίκημα της σύστασης 
εγκληματικής οργάνωσης.  

Έναν χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, δι-
απιστώνεται πως οι προσπάθειες αναγέν-
νησης του ναζιστικού μορφώματος είναι σε 
εξέλιξη. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη η ανησυ-
χία εντείνεται και δεν περιορίζεται μόνον 
στους κύκλους του συγκεκριμένου κόμμα-
τος, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες φιλι-
κές σε αυτό οργανώσεις που κατά καιρούς 
έχουν αναπτύξει δράση και τώρα φαίνεται 
πως επανεμφανίζονται. Το ανησυχητικό εί-
ναι, όπως έλεγαν στην Karfitsa πηγές των 
διωκτικών αρχών, ότι αυτή η επανεμφάνιση 
συνδυάζεται με πράξεις σκληρής βίας και 
πλέον εκδηλώνεται μέσα στα σχολεία.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ και 
λίγες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικα-
σίες καταγραφής κινήσεων, προσώπων και 
οργανώσεων. Οι αυλές και τα κάγκελα των 
τριών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) 
Σταυρούπολης, Ευόσμου και Αμπελοκή-
πων, αναμένεται να είναι τα σημεία αναφο-
ράς της επιχείρησης των διωκτικών αρχών. 
Πηγές έλεγαν πως η έρευνα επικεντρώνεται 
στον εντοπισμό των προσώπων που εισέβα-
λαν στα σχολεία και σχετίζονται με τέτοιες 
οργανώσεις, επιχειρώντας τον «προσηλυ-
τισμό» μαθητών μέσω της βίας από τη μία 
πλευρά και της υποστήριξης ποδοσφαιρι-
κών ομάδων από την άλλη, ως τρόπο κα-
λύτερης προσέγγισης των υποψηφίων με-
λών των σύγχρονων ταγμάτων εφόδου που 
εκτιμάται ότι επιχειρείται να συγκροτηθούν. 
Το τελευταίο διάστημα οι ίδιες πληροφορίες 
έλεγαν ότι γίνεται έρευνα – σκούπα και σε 
chatrooms στο διαδίκτυο, για τον εντοπισμό 
διαλόγων που παραπέμπουν στην οργάνω-
ση των επιθέσεων αυτών. Τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η ΚΝΕ μετά την επίθεση στα 
μέλη της το πρωί της περασμένης Κυριακής 
στην Ηλιούπολη φαίνεται πως έδειξαν τον 
δρόμο στις διωκτικές αρχές για να εξετά-
σουν τον τρόπο οργάνωσης των επιθέσε-
ων. Άλλωστε και η ηγεσία των υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη και δικαιοσύνης 
έχουν στείλει σχετικό μήνυμα ότι δεν πρέπει 
να υπάρξει καμία ανοχή σε οργανωμένες 
επιθέσεις που θα αναβιώσουν το φάντασμα 
οργανώσεων που δρουν με τον ίδιο τρόπο, 
όπως και η Χρυσή Αυγή.  

Μέτρα της εκπαιδευτικής κοινότητας  
Τα γεγονότα σε Σταυρούπολη και Εύο-

σμο και οι επιθέσεις που οργανώθηκαν σε 
πλατεία Τερψιθέας και Ηλιούπολη, διέλυσε 
οποιαδήποτε αμφιβολία ότι όσα συνέβησαν 
δεν ήταν τυχαία. Ακόμη και οι αρχικές – 
μάλλον πρόχειρες – εκτιμήσεις που διατυ-
πώθηκαν ότι τα κίνητρα δεν ήταν πολιτικά 
και ότι δεν υπήρχε οργάνωση όπως και ότι 
απλώς εντάσσονται στον χώρο οπαδικών 
διαφορών, γρήγορα διαψεύστηκαν παρά τη 
συμμετοχή ορισμένων εμπλεκομένων σε 
επεισόδια με οπαδικό χαρακτήρα.  

Εκεί φαίνεται πως στοχεύει και η παραγ-
γελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο 
οποίος ουσιαστικά ζήτησε να διερευνηθεί η 
λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης. «Το 
γεγονός ότι επελήφθησαν ήδη, εγκαίρως, 
οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές των Πρω-
τοδικείων Θεσσαλονίκης και Αθηνών και 
άσκησαν ποινικές διώξεις για περιστατικά 
θεμελιωτικά πλημμεληματικού χαρακτήρα 
αξιόποινων πράξεων, δεν σημαίνει ότι δεν 
καταλείπεται έδαφος και αφορμή για δική 
σας δικονομική παρέμβαση, εδραζόμενη 
στις ευρύτερες εξουσίες που σας δίνει ο νό-
μος από την προαναφερόμενη διάταξη του 
άρθρου 32 ΚΠΔ, προς το σκοπό ελέγχου 
και διακρίβωσης τυχόν βαρύτερης ποινικής 
απαξίας αξιόποινων συμπεριφορών, μη κα-
λυπτόμενων αυτών από τις ήδη ασκηθείσες 
ποινικές διώξεις», σημειώνεται με νόημα 
στην εισαγγελική παραγγελία.  

Την ίδια ώρα πάντως πληθαίνουν οι 
φωνές που ζητούν να γίνουν ουσιαστικό-
τερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της εκπαι-
δευτικής κοινότητας με μη κατασταλτικά 
μέτρα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι 
μαθητές από τέτοια φαινόμενα και οι επι-
μένοντες να απομονωθούν. «Να μάθει και ο 
τελευταίος μαθητής τί σημαίνει ναζισμός», 
έλεγαν χαρακτηριστικά ζητώντας ουσιαστι-
κά μέτρα και πιο άμεση ανταπόκριση από 
τους θεσμούς της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας. Ασκούσαν μάλιστα έντονη κριτική ότι οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί της εκπαίδευσης στη 
Θεσσαλονίκη δεν έδειξαν γρήγορα αντανα-
κλαστικά σε όσα συνέβαιναν μέσα στις αί-
θουσες του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, πριν αυτό 
βγει έξω, μαζί με τις σιδερόβεργες και τις 
μολότοφ.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το μαχαίρι στο κόκκαλο 
για οργανώσεις βίας στα σχολεία  

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΑΠΟ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 

ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ 
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΖΗΤΗΣΕ Ο 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ 
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
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«Κλείνουν» με μία εισαγγελική διάτα-
ξη την υπόθεση καταγγελιών 50χρονης η 
οποία υποστηρίζει – και με μήνυση που κα-
τέθεσε – ότι βρήκε την κόρη της 18 χρόνια 
μετά, όταν της μετέφεραν ότι το παιδί της 
αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα 
εξαιτίας των οποίων έχασε τελικά τη ζωή 
του. Τώρα προσφεύγει στον εισαγγελέα 
Εφετών ζητώντας αυτό που ζητάει από την 
πρώτη στιγμή που κατέθεσε μήνυση. Να γί-
νει έλεγχος DNA στο παιδί που εμφανίστηκε 
μόνο του στη γυναίκα, λέγοντας πως είναι 
κόρη της! 

Μία απρόσμενη συνάντηση με μία νεαρή 
ήταν αυτή που ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή 
της 50χρονης σήμερα και του 55χρονου 
συζύγου της, αποκαλύπτοντας ότι τελικά το 
παιδί που έχασαν τον Οκτώβριο του 2001, 
μετά τη γέννησή του στο Ιπποκράτειο νο-
σοκομείο, ήταν τελικά ζωντανό και μεγά-
λωνε σε μία άλλη οικογένεια. Το καλοκαίρι 
του 2019 σε μία εκδρομή της στην Αθήνα 
την πλησίασε η νεαρή και της είπε: «Γιατί μ’ 
έδωσες;», σύμφωνα με τις περιγραφές της 
στη μήνυση που κατέθεσε στη συνέχεια σε 
βάρος συγκεκριμένου προσώπου, ο οποίος 
έχει καταγραφεί ως πατέρας του παιδιού και 

έχει απασχολήσει πολλές φορές τη δικαιο-
σύνη. Ακόμη και με πρόσφατες καταδίκες.  

«Μπορεί να ήταν μαχαιριά αυτό που 
άκουσα, αλλά ξαναγεννήθηκα. Το μαχαίρι 
το είχα καρφωμένο όλα αυτά τα χρόνια», 
είχε δηλώσει η γυναίκα σε συνέντευξη που 
είχε δώσει την περίοδο εκείνη στην Karfitsa. 
Ωστόσο δύο χρόνια μετά τη μήνυση εκείνη, 
ο εισαγγελέας θέτει την υπόθεση στο αρχείο 
ως μη γενόμενη, χωρίς τελικά να ικανοποι-
ηθεί το αίτημα του ζευγαριού να γίνει εξέτα-
ση γενετικού υλικού DNA, εξαιτίας της υπα-
ναχώρησης της νεαρής που παρουσιάστηκε 
ως παιδί τους. «Για τα κρίσιμα και καθοριστι-
κά για την υπόθεση νέα γεγονότα και ιδίως 
αυτό της συνάντησης της συζύγου μου με 
την ανήλικη υπάρχουν δύο  μαρτυρίες (σ.σ. 
αναφέρονται ονόματα) που πιστοποιούν με 
τα λεγόμενα τους την συνάντηση της με την 
Ε… καθώς οι ίδιες βρίσκονταν μαζί της όταν 
έγινε το συμβάν και όσα καταθέτουν είναι 
εξ ιδίας αντιλήψεως και μόνο. Αντίθετα η 
κυρία εισαγγελέας έκρινε όλως αβάσιμα ότι 
η πληροφόρηση για το τι συνέβη ήταν με-
ταφορά προς αυτούς των όσων η σύζυγος 
μου και επίσης εγκαλούσα αντιλήφθηκε και 
είδε», σημειώνεται στην προσφυγή που κα-

τατέθηκε στον εισαγγελέα Εφετών εναντίον 
της αρχειοθέτησης της μήνυσης από τον συ-
νήγορο της μηνύτριας Ιωάννη Νισύριο. 

 
Από την πρώτη στιγμή  
Το ζευγάρι από την πρώτη στιγμή, τον 

Οκτώβριο του 2001, όταν έχασαν το παιδί 
τους μετά τη γέννησή του, κατέθεσαν μή-
νυση θεωρώντας ότι κάτι δεν πήγε καλά 
και η κατάσταση δεν ήταν έτσι όπως τους 
είχε παρουσιαστεί. «Ο γιατρός την εξέτασε 
και μετά ήρθε και μου είπε πως ήταν όλα 
καλά. Όταν την επόμενη μέρα τους είπα ότι 
το παιδί μας έχει πρόβλημα με την καρδιά, 
αυτοί που πρώτοι το εξέτασαν απόρησαν. 
«Κάποιο λάθος θα έγινε, το παιδί σου ήταν 
καλά», μου είπαν», μετέφερε ο 55χρονος ο 
οποίος κατέθεσε τη μήνυση από το 2001, 
όταν χάθηκε το παιδί τους, όμως από τότε 
εκείνη η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο και 
ανασύρθηκε να ερευνηθεί εκ νέου μετά τη 
νέα μήνυση.  

Θεωρούσαν πως κάποιος είχε πάρει το 
παιδί τους και τους παρουσίασε ένα άλλο. 
Μέχρι τον Αύγουστο του 2019, όταν κάθισε 
δίπλα της η 18χρονη τότε Ε. που υποστήριξε 
ότι ήταν δικό της παιδί. Το ζευγάρι επικαλεί-
ται και δύο μαρτυρίες από το συγκεκριμένο 
ταξίδι, όμως ο εισαγγελέας στη διάταξή του 
για αρχειοθέτηση βασίστηκε στην κατάθε-
ση της νεαρής στον πταισματοδίκη. «Ο κ. 
εισαγγελέας δεν έλαβε υπόψη πως κατά 
την εξέταση στον κ. πταισματοδίκη το παιδί 
συνοδευόταν από τους συγγενείς του εγκα-
λουμένου που την περίμεναν απ’ έξω και οι 
οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο της εφόσον 
η ίδια εξαρτάται από αυτούς. Δοθέντος και 
του ότι η εύθραυστη ψυχολογία της υπέ-
κυψε εύλογα σε πιθανή υπόδειξη από την 
οικογένεια του εγκαλουμένου στο τι θα 
καταθέσει», σημειώνεται στην προσφυγή 
με την οποία ζητείται να εξεταστεί πάλι σε 
βάθος η υπόθεση και ειδικά να γίνουν εργα-
στηριακές εξετάσεις. Μάλιστα στα στοιχεία 
που έχουν προσκομίσει είναι μεταξύ άλλων 
και φωτογραφίες που βγήκε η νεαρή με τη 
μηνύτρια, η οποία υποστηρίζει πως είναι 
παιδί της.  

Πάντως σήμερα και η ίδια η νεαρή, που 
πλέον είναι 20 χρόνων, έχει τη δυνατότητα 
να προχωρήσει σε εξέταση DNA.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διάταξη – κλείσιμο για τις καταγγελίες 
απαγωγής βρέφους 
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ΕΞΕΤΑΣΗ DNA 
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Λουλουδάδικα: 
Μια  γωνιά - μπουκέτο 
λουλουδιών στη Θεσσαλονίκη

Οαση ευωδίας και χρωμάτων, 
σαν ένα μικρό μπουκέτο, τα 
Λουλουδάδικα στο κέντρο 

της Θεσσαλονίκης είναι από μόνα 
τους ένα αξιοθέατο για τους επισκέ-
πτες της πόλης και μια όμορφη ει-
κόνα ανάμεσα στα τσιμεντένια κτίρια 
για τους κατοίκους της.

Περπατώντας στους γύρω δρόμους της 
περιοχής την Κομνηνών, την Φραγκίνη ή 
τη Βασιλέως Ηρακλείου, φορώντας ακόμη 
και την μάσκα λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού οι μυρωδιές από τα λουλούδια 
σε «τραβούν» να τα ανακαλύψεις. Δεν 
είναι όμως μόνο το χαρακτηριστικό τοπίο 
που σε ελκύει να πλησιάσεις, να χαζέψεις 
και να αγοράσεις λουλούδια και φυτά.  

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ
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Η ιστορία των Λουλουδάδικων ξεκίνησε το 1952. Μέχρι τότε υπήρχαν διάσπαρτοι πλανόδιοι ανθοπώλες σε όλη την πόλη. Ο τότε Υπουργός 
Βορείου Ελλάδας, Λεωνίδας Ιασωνίδης αποφάσισε να δημιουργηθεί ένα σημείο για να στεγάσουν τα ανθοπωλεία τους. Η περιοχή που επιλέχθηκε 

ήταν το σημείο που βρίσκονται μέχρι σήμερα τα Λουλουδάδικα. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το ιστορικό background της περιοχής είναι μακροχρόνιο

«Κλείνουν» με μία εισαγγελική διάταξη την υπόθεση 
καταγγελιών 50χρονης η οποία υποστηρίζει – και με μή-
νυση που κατέθεσε – ότι βρήκε την κόρη της 18 χρόνια 
μετά, όταν της μετέφεραν ότι το παιδί της αντιμετώπιζε 
καρδιολογικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων έχασε 
τελικά τη ζωή του. Τώρα προσφεύγει στον εισαγγελέα 
Εφετών ζητώντας αυτό που ζητάει από την πρώτη στιγ-
μή που κατέθεσε μήνυση. Να γίνει έλεγχος DNA στο παιδί 
που εμφανίστηκε μόνο του στη γυναίκα, λέγοντας πως 
είναι κόρη της! 

Μία απρόσμενη συνάντηση με μία νεαρή ήταν αυτή 
που ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή της 50χρονης σήμερα 
και του 55χρονου συζύγου της, αποκαλύπτοντας ότι τε-
λικά το παιδί που έχασαν τον Οκτώβριο του 2001, μετά 
τη γέννησή του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ήταν τε-
λικά ζωντανό και μεγάλωνε σε μία άλλη οικογένεια. 
Το καλοκαίρι του 2019 σε μία εκδρομή της στην Αθήνα 
την πλησίασε η νεαρή και της είπε: «Γιατί μ’ έδωσες;», 
σύμφωνα με τις περιγραφές της στη μήνυση που κατέθε-
σε στη συνέχεια σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου, ο 
οποίος έχει καταγραφεί ως πατέρας του παιδιού και έχει 
απασχολήσει πολλές φορές τη δικαιοσύνη. Ακόμη και με 
πρόσφατες καταδίκες.  

«Μπορεί να ήταν μαχαιριά αυτό που άκουσα, αλλά 
ξαναγεννήθηκα. Το μαχαίρι το είχα καρφωμένο όλα αυτά 

τα χρόνια», είχε δηλώσει η γυναίκα σε συνέντευξη που 
είχε δώσει την περίοδο εκείνη στην Karfitsa. Ωστόσο δύο 
χρόνια μετά τη μήνυση εκείνη, ο εισαγγελέας θέτει την 
υπόθεση στο αρχείο ως μη γενόμενη, χωρίς τελικά να 
ικανοποιηθεί το αίτημα του ζευγαριού να γίνει εξέταση 
γενετικού υλικού DNA, εξαιτίας της υπαναχώρησης της 
νεαρής που παρουσιάστηκε ως παιδί τους. «Για τα κρί-
σιμα και καθοριστικά για την υπόθεση νέα γεγονότα και 
ιδίως αυτό της συνάντησης της συζύγου μου με την ανή-
λικη υπάρχουν δύο  μαρτυρίες (σ.σ. αναφέρονται ονόμα-
τα) που πιστοποιούν με τα λεγόμενα τους την συνάντηση 
της με την Ε… καθώς οι ίδιες βρίσκονταν μαζί της όταν 
έγινε το συμβάν και όσα καταθέτουν είναι εξ ιδίας αντι-
λήψεως και μόνο. Αντίθετα η κυρία εισαγγελέας έκρινε 
όλως αβάσιμα ότι η πληροφόρηση για το τι συνέβη ήταν 
μεταφορά προς αυτούς των όσων η σύζυγος μου και επί-
σης εγκαλούσα αντιλήφθηκε και είδε», σημειώνεται στην 
προσφυγή που κατατέθηκε στον εισαγγελέα Εφετών ενα-
ντίον της αρχειοθέτησης της μήνυσης από τον συνήγορο 
της μηνύτριας Ιωάννη Νισύριο. 

 
Από την πρώτη στιγμή  
Το ζευγάρι από την πρώτη στιγμή, τον Οκτώβριο του 

2001, όταν έχασαν το παιδί τους μετά τη γέννησή του, 
κατέθεσαν μήνυση θεωρώντας ότι κάτι δεν πήγε καλά 

και η κατάσταση δεν ήταν έτσι όπως τους είχε παρουσι-
αστεί. «Ο γιατρός την εξέτασε και μετά ήρθε και μου είπε 
πως ήταν όλα καλά. Όταν την επόμενη μέρα τους είπα 
ότι το παιδί μας έχει πρόβλημα με την καρδιά, αυτοί που 
πρώτοι το εξέτασαν απόρησαν. «Κάποιο λάθος θα έγινε, 
το παιδί σου ήταν καλά», μου είπαν», μετέφερε ο 55χρο-
νος ο οποίος κατέθεσε τη μήνυση από το 2001, όταν χά-
θηκε το παιδί τους, όμως από τότε εκείνη η υπόθεση είχε 
τεθεί στο αρχείο και ανασύρθηκε να ερευνηθεί εκ νέου 

Γιάννης Ιωαννίδης

Γιώργος Σισμανίδης

Δημήτρης Αλμπάνης

STREETS OF SKG
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μετά τη νέα μήνυση.  
Θεωρούσαν πως κάποιος είχε πάρει το παιδί 

τους και τους παρουσίασε ένα άλλο. Μέχρι τον 
Αύγουστο του 2019, όταν κάθισε δίπλα της η 
18χρονη τότε Ε. που υποστήριξε ότι ήταν δικό της 
παιδί. Το ζευγάρι επικαλείται και δύο μαρτυρίες 
από το συγκεκριμένο ταξίδι, όμως ο εισαγγελέας 
στη διάταξή του για αρχειοθέτηση βασίστηκε στην 
κατάθεση της νεαρής στον πταισματοδίκη. «Ο κ. 
εισαγγελέας δεν έλαβε υπόψη πως κατά την εξέ-
ταση στον κ. πταισματοδίκη το παιδί συνοδευόταν 
από τους συγγενείς του εγκαλουμένου που την 
περίμεναν απ’ έξω και οι οποίοι έχουν τον πλήρη 
έλεγχο της εφόσον η ίδια εξαρτάται από αυτούς. 
Δοθέντος και του ότι η εύθραυστη ψυχολογία της 
υπέκυψε εύλογα σε πιθανή υπόδειξη από την οι-
κογένεια του εγκαλουμένου στο τι θα καταθέσει», 
σημειώνεται στην προσφυγή με την οποία ζητείται 
να εξεταστεί πάλι σε βάθος η υπόθεση και ειδικά 
να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις. Μάλιστα στα 
στοιχεία που έχουν προσκομίσει είναι μεταξύ άλ-
λων και φωτογραφίες που βγήκε η νεαρή με τη 
μηνύτρια, η οποία υποστηρίζει πως είναι παιδί της.  

Πάντως σήμερα και η ίδια η νεαρή, που πλέον 
είναι 20 χρόνων, έχει τη δυνατότητα να προχωρή-
σει σε εξέταση DNA.

STREETS OF SKG
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙ∆ΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 
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Όσες φορές και αν περάσεις από τα Λουλουδάδικα, στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα χρώματα και οι μυρωδιές από 

τα άνθη σε μαγεύουν.

Η πόλη θα μετρηθεί κυκλοφοριακά για να σχεδιαστούν 
οι επεκτάσεις του Μετρό στα δυτικά κι ανατολικά αλλά και 

να σχεδιαστούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρε-
τηθεί το επιβατικό κοινό της πόλης. 

Ο Γιάννης Πάριος. Δύσκολα κόβεις το κέφι, τέτοιες 
εποχές και ρίχνεις αυλαία άρον άρον στη συναυλία. 

Σε ρυθμούς «Αναλώσιμων 4» θα ζει σε λίγο καιρό η 
Θεσσαλονίκη. Στην πόλη αναμένονται πολλά και λαμπερά 

αστέρια του Χόλιγουντ για τα γυρίσματα νέας ταινίας. Εμπρός 
στο δρόμο που άνοιξε ο Μπαντέρας!

Τα προνόμια που αποκτούν οι εμβολιασμένοι που θα αρχί-
σουν να γεύονται στιγμές κανονικότητας σε πολλά επίπεδα  με 

τα νέα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ και θα παρέχουν ελευθερία 
κινήσεων και διασκέδαση  φυσικά με μάσκα.

Επιτέλους άρση των μέτρων και στη Θεσσαλονίκη και 
διόρθωση της ανισότητας που βίωσε η εστίαση.

Το μπλακ αουτ σε Facebook και Instagram, μας θύμισε 
πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν δεν σπαταλάμε 

τον χρόνο μας αλόγιστα στα social media.

Βγήκε η νέα Athletic collection του e shop: nothingtowear.gr 
τέλειες φόρμες με άψογη ποιότητα και σε πολύ προσιτές τιμές για 

μοναδικό street style look. 

Όμως αν έφευγαν και τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα και 
στην θέση τους έμπαιναν γλάστρες με φυτά ή παγκάκια για τους 
περαστικούς θα ήταν ακόμη καλύτερα.

Η απροθυμία πολλών Θεσσαλονικέων να πάρουν μέρος 
στην έρευνα που θα βοηθήσει το σύνολο των κατοίκων και 
επισκεπτών. 

Οι δικαστές που εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται ότι 
οι πολίτες ταλαιπωρούνται με τις καθυστερήσεις. 

Θα καταντήσω κουραστική, αλλά από τα πιο σημαντικά προ-
βλήματα στην πόλη είναι το κυκλοφοριακό. Είτε μετακινείται 
κάποιος πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ. Είτε καθημερινή, 
είτε Σαββατοκύριακο. 

Οι μικρές άλλα σημαντικές εστίες νεοφασιστών που δραστη-
ριοποιούνται έντονα πλέον στη Θεσσαλονίκη μη διστάζοντας 
να εισέλθουν ακόμη και στις μαθητικές κοινότητες προκα-
λώντας τεράστιο αναβρασμό στην κοινωνία.

Έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις. Τώρα που πέφτουν οι θερμο-
κρασίες τα πράγματα δυσκολεύουν για πολύ κόσμο 

Συνηθίζεται ποτέ η κίνηση στους δρόμους, σε αυτή την πόλη;

Μπήκαν στην Καρόλου Ντιλ οι υπόγειοι κάδοι ανακύκλωσης 
(τέσσερις τον αριθμό παρακαλώ) και παρόλα αυτά όλοι οι 
πολίτες πετάνε τα σκουπίδια τους σε έναν κάδο με σκοπό να 
υπερχειλίζει ενώ οι δίπλα είναι άδειοι. 

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΤΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ 
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Αυτό το διατηρητέο κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού με 
Βενιζέλου στο πιο εμπορικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Τα γκράφιτι και οι 
πεσμένοι σοβάδες το χαρακτηρίζουν. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Κατερίνα Κ. 

Τόσα πολλά στρώματα περιμένουν μία εβδομάδα στην 
οδό Κασσάνδρου για να συγκινηθεί ο Αντ/χος Καθαριότη-
τας Θεσσαλονίκης;
Δ. Αλεξανδρίδης

Τον Ιούνιο τοποθετήθηκαν καλοπιστικά δένδρα και γκα-
ζόν. Σεπτέμβριος και τα ζιζάνια πέρασαν τα 2 μέτρα. 
Αλέξανδρος Ν. 

Λίγο πιο πέρα από τα ωραία σοκάκια 
της περιοχής Τσινάρι, στην Άνω Πόλη, 

θα δει κανείς αυτήν την αποκαρδιωτική 
και αντιαισθητική εικόνα. Κάθε είδους 

μπάζα, έπιπλα ακόμη κ ένα παλιό 
ψυγείο έχουν μετατρέψει το σημείο σε 
σκουπιδότοπο, ενώ πολύ κοντά υπάρ-

χουν κατοικίες.
Αγγελική Π.

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

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Συμβολή Ερμού - Βενιζέλου 

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Οδός Κασσάνδρου 

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Άνω Πόλη - Αλκίνοου

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Οδός Αγίου Δημητρίου 129 

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Οδός Σταγείρων 19

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Άνω Πόλη - Τσινάρι 

Η πινακίδα σήμανσης έχει σπάσει και είναι πεταμένη κι 
ακόμη να αποκατασταθεί. 
Πέτρος Κ. 

Τρύπα 50εκ×70εκ. στο κέντρο της οδού Σταγειρων 19. 
Χρήζει άμεσα αποκατάσταση. Τμήμα οδοποιίας,
Θεσσαλονίκη.
Δημήτρης Κ
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Φαρμακερά βέλη 

Ενισχυμένος ο Τζιτζικώστας

Ο Περιφερειάρχης δεν άφησε το γάντι να πέσει 
κάτω τότε: «Ο πολιτισμός δεν έχει ιδεολογικές, 
κομματικές ή πολιτικές αφετηρίες και διαχωρι-
σμούς. Και εμείς ως περιφέρεια και κέντρο πολιτι-
σμού είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το σύνο-
λο του πολιτισμού και της χώρας. Όποιος θέλει να 
διαφωνεί με τον κύριο Κραουνάκη, μπορεί να το 
κάνει ελεύθερα. Αλλά εκδηλώσεις με ανθρώπους 
που έχουν προσφέρει στον Πολιτισμό ακόμα κι αν 
διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, όσο είμαι περι-
φερειάρχης, θα γίνονται διαρκώς. Να το βάλουν 
καλά κάποιοι στο μυαλό τους», είχε πει στο περι-
θώριο ημερίδας με σαφή αποδέκτη τον βουλευτή 
Α’ Θεσσαλονίκης. 

Σε κάθε περίπτωση από τα μέχρι στιγμής δια-
δραματιζόμενα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας φαίνε-
ται οτι βγαίνει πολλαπλά ενισχυμένος. Εάν επιβε-
βαιωθούν τα προγνωστικά που φέρουν τόσο τον 
Θόδωρο Μητράκα στην ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης 
όσο και τον Θωμά Βράνο στην ΔΕΕΠ Β’ Θεσσα-
λονίκης (έτσι κι αλλιώς είναι μοναδικός υποψή-
φιος), τότε θεωρούνται και οι δυο άνθρωποι του 
πυρήνα του. 

karfitsomata
Οι εκλογές της εσωστρέφειας 

Το «φαβορί» και το «αουτσάιντερ»

Έχει τον ... Στράτο

Κρατά χρόνια η κόντρα Στράτου
– Απόστολου 

Πολλές φορές στο παρελθόν τα εσωκομματικά μιας 
παράταξης σε μια πόλη, αποτέλεσαν σημείο τριβής, σχο-
λιασμού, ζυμώσεων και κριτικής. Οι εκλογές της 24ης 
Οκτωβρίου ωστόσο, μοιάζουν να είναι οι πρώτες της 
πλήρους εξωστρέφειας. Οι υποψήφιοι επιδιώκουν την 
προβολή κι αυτό εξηγείται ευλόγως...

Καταρχάς η ΔΕΕΠ προέκυψε από τη συγχώνευση τρι-
ών οργανώσεων (ανατολικού, δυτικού και κεντρικού 
τομέα). Επομένως, το εκλογικό σώμα είναι δυσκολότερο 
να «κατευθυνθεί». Κυρίως δε, το εκλογικό σώμα είναι 
άγνωστο. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πόσοι και ποιοί θα 
κατέλθουν να ψηφίσουν. Η εγγραφή δε σημαίνει αυτο-
δικαίως και άσκηση εκλογικού δικαιώματος. Αυτονόητο 
είναι, ότι ο υποψήφιος που θα κινητοποιήσει περισσότε-
ρους ψηφοφόρους θα έχει τον πρώτο λόγο. 

Οι δυο υποψήφιοι της Α’ Θεσσαλονίκης, είναι ο Θό-
δωρος Μητράκας και ο Νίκος Δένης. Με ποδοσφαιρικούς 
όρους, το «φαβορί» είναι ο Θόδωρος Μητράκας και το 
«αουτσάιντερ» ο Νίκος Δένης. Ο πρώτος στηρίζεται από 
όλα τα στελέχη, των φορέων της Θεσσαλονίκης, φέρει 
πολυσυλλεκτικές υπογραφές, είναι έμπειρος από τη θη-
τεία του στην Περιφέρεια και αναγνωρίσιμος. 

Η κόντρα του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης με τον Πε-
ριφερειάρχη Κ.Μ. είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Από το 14 
όταν ξεκίνησε ως αντιπαράθεση για το Μετρό όπου ο τότε 
γενικός γραμματέας Υποδομών Στράτος Σιμόπουλος είχε 
κατηγορήσει τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα 
για επικοινωνιακές φιέστες σχετικά με το θέμα του Μετρό 
Θεσσαλονίκης καλώντας την να «ασχοληθεί με τα δικά 
της «βαλτωμένα» έργα στο δρόμο Ποτίδαιας – Κασσαν-
δρείας, τον κόμβο Λαχαναγοράς και τον κόμβο Αμφίπο-
λης. Έως το 2019 με αφορμή την συναυλία του Σταμά-
τη Κραουνάκη ως καλεσμένος του Κέντρου Πολιτισμού 
στο Μέγαρο Μουσικής για τον οποίο ο Σιμόπουλος είχε 
γράψει «έρχεται ο υβριστής της Νέας Δημοκρατίας ,των 
προέδρων και των στελεχών της».

Ο Νίκος Δένης είναι χαμηλών τόνων, στερείται ανα-
γανωρισιμότητας, ακόμη δεν γνωρίζουμε τις υπογραφές 
που έχει συγκεντρώσει, ενώ το μόνο που γνωρίζουμε ει-
ναι ότι στηρίζεται – αν δεν προωθήθηκε – ανοιχτά από 
τον Στράτο Σιμόπουλο. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Μητράκας 
επικοινώνησε με τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης λέγο-
ντας «έλα βρε Στράτο να στείλουμε ένα μήνυμα ενότη-
τας», αλλά ο Στράτος επέμεινε στην ανοιχτή στήριξη του 
Δένη. Ως «αντίπαλο δέος» του ... συστήματος Τζιτζικώστα 
όπως υποστήριξε... 
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Έπεσε (;) ... ξύλο

Όχι ότι στη ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης δεν υπήρ-
ξαν απρόοπτα. Λίγα λεπτά προτού κλείσει η υπο-
δοχή των υποψηφιοτήτων κατέθεσε υποψηφιότη-
τα ο Κυριάκος Χαμουζάς. Ωστόσο, λίγο αργότερα 
τη πήρε πίσω. Λέγεται ότι μεσολάβησαν κάποια 
τηλεφωνήματα. Το σίγουρο είναι ότι επιχειρήθη-
κε να τοποθετηθεί ένας δεύτερος πόλος απέναντι 
από τον Θωμά Βράνο. Με τις ευλογίες – λέγεται 
– υψηλόβαθμου στην ιεραρχία κομματικού στε-
λέχους της ΝΔ. Η υπαναχώρηση του Χαμουζά 
δημιούργησε ένταση και οι πληροφορίες κάνουν 
λόγο ακόμη και για ... ξυλοδαρμό. 

Ωστόσο, το επεισόδιο κατά του Κυριάκου Χα-
μουζά στα γραφεία της ΔΕ Θεσσαλονίκης στην 
Μιχαήλ Καλού, διαψεύδεται από τον πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Τάσο 
Σπηλιόπουλο: «Τα αναγραφόμενα περί εντάσε-
ων και χειροδικιών δεν έχουν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα και αποτελούν αποκύημα της 
φαντασίας ορισμένων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον κ. 
Χαμουζά ήταν προσωπική του επιλογή και δημο-
κρατικό του δικαίωμα να θέσει και να αποσύρει 
την υποψηφιότητά του χωρίς να ενημερώσει κα-
νέναν».

Η αιτία της έντασης 

«Μακριά κοιτούν» οι αιρετοί βουλευτές

Οι εκλογές για τις ΔΕΕΠ 
φέρνουν εγραφές στη ΝΔ

Στη μνήμη του Θεόδωρου Ιγνατιάδη

Οι «σειρές» του Ανδρουλάκη

Γιατί όμως τόση ένταση για τις εκλογές προέδρων 
και συμβούλων Τοπικών οργανώσεων. Καταρχάς, διότι 
εκλέγονται οι σύνεδροι που θα διαμορφώσουν ισορρο-
πίες στο επερχόμενο συνέδριο του κόμματος τον προ-
σεχή Δεκέμβρη. Κυρίως όμως επειδή η θητεία των νέων 
προέδρων θα είναι διετής που σημαίνει πρακτικά ότι θα 
αναλάβουν ρόλο στις προσεχείς βουλευτικές και αυτοδι-
οικητικές εκλογές, μ’ ο,τι αυτό συνεπάγεται. 

Παρεμπιπτόντως, πλην του Στράτου Σιμόπουλου, οι 
υπόλοιποι εκλεγμένοι βουλευτές μάλλον διατηρούν μια 
διακριτική ουδετερότητα. Κάποιοι δεν ασχολούνται καν, 
κάποιοι άλλοι τους οποίους προσέγγισε ο Σιμόπουλος για 
να στηρίξουν την υποψηφιότητα Δένη αρνήθηκαν ευγενι-
κά. Ίσως όχι για το πρόσωπο αυτό καθεαυτό του κ. Δένη, 
ή επειδή ήταν φιλικά προσκείμενοι στον κ. Μητράκα, 
αλλά διότι υπολόγιζαν την δυναμική του Περιφερειάρχη 
Κ.Μ. Αλλωστε, σε δυο – το πολύ – χρόνια, οι εκλογές, 
ξανάρχονται...

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το γεγονός πως στην 
ΔΕΕΠ Α΄Θεσσαλονίκης το αδιαφιλονίκητο φαβορί ο Θε-
όδωρος Μητράκας, έχει απέναντι και ακόμη έναν διεκ-
δικητή της προεδρίας τον Νίκο Δένη, έχει επιφέρει και 
ένα ακόμη παράπλευρο όφελος για το κόμμα της ΝΔ. Τις 
τελευταίες ημέρες όπως έχουμε πληροφορηθεί έχουν 
εγγραφεί εκατοντάδες νέα μέλη στο κόμμα προκειμένου 
να έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό σημαίνει αύξηση του 
αριθμού των μελών αλλά και κάποια έσοδα για το κόμ-
μα, καθώς η εγγραφή απαιτεί και ένα χρηματικό αντίτιμο. 

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του περιφερειακού συμ-
βούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης, Θόδωρου Ιγνατιάδη, 
που στις αρχές Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή κράτησε 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε ότι το 
Σώμα έχασε ένα επίλεκτο μέλος του, έναν άνθρωπο που 
ο ίδιος εκτιμούσε ιδιαίτερα και κόσμησε το Συμβούλιο 
και την παράταξή του.

Τα περισσότερα από τα στελέχη της Θεσσαλονίκης 
που στηρίζουν την υποψηφιότητα Ανδρουλάκη στια 
εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ είναι σχεδόν συνο-
μήλικα. Πέραν του αντιδημάρχου Συκεών και υποψη-
φίου βουλευτή της Α’ του ΚΙΝΑΛ Αντώνη Σαουλίδη και 
του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του κεντρικού 
δήμου Πέτρου Λεκάκη την υποψηφιότητα Ανδρουλάκη 
φέρεται να στηρίζει και ο πρώην υποψήφιος βουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονίκης Κυριάκος Κυριάκος. Ο 
Κυριάκος Κυριάκος στις τελευταίες εκλογές στην πρώτη 
φορά που μετέσχε έχασε την μοναδική έδρα του ΚΙΝΑΛ 
στην εκλογική περιφέρεια μόλις για 175 σταυρούς από 
τον Χάρη Καστανίδη που θα είναι υποψηφιος για την αρ-
χηγία του κόμματος. Ωστόσο, αν και αρχικώς ειχε λάβει 
θέση αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος και μετέ-
βη στην Αθήνα, εν συνεχεία παραιτήθηκε για να αναλά-
βει επιστρέφοντας ουσιαστικά καθήκοντα αντιπροέδρου 
στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το ερώτημα είναι αν θα επαναδραστη-
ριοποιηθεί εκ νέου στις εκλογές έπειτα από μια τέτοια – 
σημαντική – επίδοση. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. 
Αρχικά είχε αποφασίσει να μην ασχοληθεί, ωστόσο, τίπο-
τα δεν θα πρέπει να προεξοφλείται ειδικώς εάν ο Νίκος 
Ανδρουλάκης είναι ο νέος αρχηγός της παράταξης. Τότε 
ίσως το ξανασκεφτεί...

karfitsomata

Διαψεύδει ο Τάσος 
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Ο Στράτος Ευγενίου είναι 
γνωστός στον επιχειρημα-
τικό κόσμο καθώς εδώ και 

13 χρόνια βρίσκεται στο τιμόνι των 
Κυλινδρόμυλων Χαλκιδικής Α.Ε, 
μιας οικογενειακής επιχείρησης η 
οποία κατέχει υπολογίσιμο μέγεθος 
στον τομέα της εγχώριας αλευροβι-
ομηχανίας.  Το τελευταίο διάστημα 
όμως έγινε γνωστός και στον φίλα-
θλο κόσμο της Θεσσαλονίκης.

 Ο επιχειρηματίας, αν και πρόε-
δρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Τρίγλιας Χαλκιδικής  δεν έκρυβε ότι 
παράλληλα ήταν  «Αρειανός»,  ωστό-
σο έγινε «σωτήρας» της ομάδας του 
«Ηρακλή». Το σίγουρο είναι ότι, κα-
τάφερε «φέρει» αποτέλεσμα και στα 
δύο «γήπεδα» στα οποία κατέβηκε, 
δηλαδή, και στο επιχειρείν και στο δι-
οικητικό γίγνεσθαι της «στρογγυλής 
θεάς».

 
Δύο δημιουργικές «αγάπες»
Το 1990, σε ηλικία 25 ετών ο 

Στράτος Ευγενίου κλήθηκε να «μα-
θητεύσει» δίπλα στον πατέρα του για 
μια περίοδο που διήρκησε 18 χρόνια. 
Ήταν οι δεκαετίες που οι Κυλινδρό-
μυλοι Χαλκιδικής. Α.Ε. συνέχιζαν να 
έχουν ραγδαία ανάπτυξη παρουσιάζο-
ντας  έντονη επενδυτική δραστηριότη-
τα.  « Όπως συνήθως γίνεται στις οι-
κογενειακές επιχειρήσεις, ήξερα από 
νωρίς ότι θα ασχοληθώ μ’ αυτήν την 
δουλειά, αλλά το έκανα με χαρά γιατί 
αυτήν την δουλειά την αγαπώ. Σίγου-
ρα το χρηματικό όφελος είναι κίνητρο 
αλλά θεωρώ ότι αυτό που πήρα από 

Ο ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ 
ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ  
ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΤΟΝΗ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο κ. Στράτος Ευγενίου
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τον πατέρα μου είναι η αγάπη για δημιουργία» εξομολο-
γείται, στην Καρφίτσα.

Λίγα χρόνια αργότερα, η πρόσκληση των ανθρώπων 
της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τρίγλιας  να αναλάβει την 
διοίκηση της συλλόγου έγινε αιτία να γεννηθεί νέα «αγά-
πη» για τον κ. Ευγενίου.

«Αν δεν έκανα την δουλειά που κάνω, θα ήθελα να 
ασχοληθώ με τα διοικητικά των ομάδων. Στο εξωτερικό, 
αυτό είναι μια κανονική δουλειά που μπορείς να δημι-
ουργήσεις, το επίπεδο είναι επαγγελματικό. Στην Ελλάδα 
δεν γίνεται αυτό».

Η ενασχόληση του με τα ποδοσφαιρικά πράγματα 
διακόπηκε απότομα το 2004 μετά από ένα αυτοκινητι-
στικό ατύχημα οι συνέπειες του οποίου, ευτυχώς, ήταν 
αντιμετωπίσιμες. Ωστόσο, το ατύχημα αυτό έγινε η αιτία 
όχι μόνο να αφήσει ο επιχειρηματίας το ποδόσφαιρο στην 
...άκρη αλλά και για ν’ αλλάξει την κοσμοθεωρία του.

«Ήταν σοβαρό ατύχημα αλλά στάθηκα τυχερός. Η 
εμπειρία αυτή, άλλαξε τον τρόπο που έβλεπα τα πράγμα-
τα. Πριν το ατύχημα ήμουν κάπως αλαζόνας γιατί νόμιζα 
ότι στο χέρι μου ήταν να κάνω τα πάντα. Μετά από αυτό 
που έζησα, κατάλαβα δεν είναι όλα στο χέρι μας και ότι 
πάντα υπάρχει κάτι δυνατότερο από εμάς. Πρέπει να εί-
μαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε και να τα εκτι-
μούμε» τονίζει ο κ. Ευγενίου.

Πριν από τέσσερα χρόνια Ο Στράτος Ευγενίου έπιασε 
το νήμα της ενασχόλησης με διοικητικά του ποδοσφαί-
ρου από εκεί που άφησε. Έγινε πρόεδρος της ομάδας της 
Τρίγλιας. Ωστόσο, όταν διαπίστωσε ότι η ομάδα του είχε 
πιάσει «ταβάνι» δέχθηκε να συζητήσει με τους ανθρώ-
πους της ομάδας του Ηρακλή οι οποίοι έψαχναν έναν 
τρόπο ώστε το ιστορικό σωματείο, που ήταν βουτηγμέ-
νο στα χρέη, να συνεχίσει να υφίσταται. Ο επιχειρηματίας 
έδωσε την λύση: «Συνεννοηθήκαμε και αποφασίσαμε 
η ομάδα της Τρίγλιας να μεταφερθεί στην Θεσσαλονίκη 
και μετά να μετονομαστεί σε Ηρακλής αφού τακτοποιη-
θούν και όλες οι εκκρεμότητες και τα βάρη που έχει ο 
Ηρακλής. Μ’ αυτήν την κίνηση ο Ηρακλής ξαναμπαίνει 
στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Για μένα, είναι αδιανόητο να 
σταματήσει αυτή η ιστορική ομάδα να υπάρχει. Αυτό που 
θέλω, είναι να χτίσουμε κάτι που θα έχει πολλά χρόνια 
διάρκεια».

Για τους οπαδούς της ομάδας του «Ηρακλή» ο Στρά-
τος Ευγενίου είναι ο «σωτήρας» της ομάδας. Όμως και οι 
«Αρειανοί» βλέπουν στο πρόσωπό του έναν καλό παλιό 
φίλο.    

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η ομάδα που υποστη-
ρίζω είναι η Τρίγλια. Βέβαια, δεν έκρυψα ποτέ ότι ήμουν 
και οπαδός του Άρη. Τώρα, έτσι όπως ήρθαν έτσι τα πράγ-
ματα, η Τρίγλια σε λίγο διάστημα θα είναι η ομάδα του 
Ηρακλή και οπωσδήποτε είμαι Ηρακλής. Αυτή πλέον 
είναι η ομάδα με την οποία ασχολούμαι και όταν ασχο-
λείσαι με κάτι, το πονάς και το αγαπάς».

Ο πετρόμυλος που έγινε βιομηχανία
Το 1928, η πρώτη γενιά Ευγενίου έφτιαξε έναν πετρό-

μυλο στην Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.  Η δεύτερη γενιά, ο 
πατέρας και ο θείος του Στράτου Ευγενίου, δεν άργησε να 
ακολουθήσει στη διαδοχή καθώς έχασαν νωρίς τον πα-
τέρα τους. Την δεκαετία του 1960 ο πατέρας του Στράτου 
Ευγενίου κατάφερε να πάρει άδεια λειτουργίας κυλιν-

δρόμυλου σε μια εποχή που το επάγγελμα ήταν κλειστό. 
Οι κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής αναπτύχθηκαν  γρήγορα 
και το 1980 η οικογενειακή επιχείρηση έγινε Α.Ε. Πα-
ράλληλα, ο πατέρας του Στράτου Ευγενίου κατάφερε να 
πείσει όλους τους μυλωνάδες της Βόρειας Ελλάδας  να 
πάρουν μέρος στην εξαγωγική εταιρεία που είχε δημι-
ουργήσει. Έτσι, άρχισαν τις εξαγωγές σε χώρες της Ασίας 
και της Αφρικής. 

Την περίοδο που ο Στράτος Ευγένιου ανέλαβε τα ηνία 
της επιχείρησης, οι Κυλινδρόμυλοι  Χαλκιδικής εξοπλί-
στηκαν με νέους μύλους για επιπλέον τύπους αλευριού, 
δημιουργήθηκε σειρά προϊόντων που απευθύνονται στη 
λιανική αγορά  αλλά και απέκτησαν δικό τους δίκτυο δι-
ανομής με ιδιόκτητο στόλο οχημάτων. Σήμερα, αλεστική 
δυνατότητα των Κυλινδρόμυλων είναι 500 τόνοι ημερη-
σίως, ενώ η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας  εί-
ναι μεγαλύτερη από ποτέ. «Όλα αυτά τα χρόνια, η οικογέ-
νεια μας δεν σταμάτησε να επενδύει σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό καθώς και στην ποιότητα των προϊόντων. Έτσι 
καταφέραμε να καθιερωθούμε στην αγορά» τονίζει ο κ. 
Ευγενίου ενώ επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, ειδικά 
στην Βόρεια Ελλάδα, είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός από 
εταιρείες που διακινούν άλευρα χωρίς τιμολόγια «υπάρ-
χουν μικρές εταιρείες, κυρίως στην Βουλγαρία, που κυ-
κλοφορούν προϊόντα ατιμολόγητα με αποτέλεσμα εμείς 
να μην μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις τιμές που τα 
πωλούν.  Αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει, χρει-
άζεται μεγαλύτερος έλεγχος και κεντρικές αποφάσεις για 
πως θα παταχθεί».  

Το σίγουρο είναι πως τα επενδυτικά σχέδια της αλευ-
ροβιομηχανίας συνεχίζονται. Ήδη «τρέχει» ένα πρό-
γραμμα που αφορά στα προϊόντα λιανικής της εταιρείας 
προκειμένου να βρουν την θέση του στα ράφια όλων των 
SUPERMARKETS,  διεκδικώντας την προτίμηση των κα-
ταναλωτών.

Ο ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ 
ΠΟΥ ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 
το THESSALONIKI WINE SELFIE !

Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ…ΧΙΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Το πρώτο THESSALONIKI WINE SELFIE που πραγματοποιήθηκε το διή-
μερο 26 & 27 Σεπτεμβρίου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ στην 
Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και την μέγιστη δυνατή 
επισκεψημότητα που επέτρεψαν οι περιορισμοί λόγω του Covid-19. Το οι-
νόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε την προσπάθεια του Wine Style 
με μεγάλο ενθουσιασμό. Ο ιδιαίτερος χώρος της αυλής του Τελλόγλειου, 
γεμάτος από εγκαταστάσεις έργων τέχνης,  φιλοξένησε μια έκθεση εντελώς 
διαφορετική, υψηλών προδιαγραφών, που έθεσε τις βάσεις για μια αισιόδο-
ξη συνέχεια. 

- Στην μοναδική αυτή έκθεση κρασιών, που πραγματοποιήθηκε χωρίς 
την παρουσία των παραγωγών, παραβρέθηκαν 539 επισκέπτες, οι περισσό-
τεροι από τους οποίους ήταν επαγγελματίες

- Σε μικρό χρονικό διάστημα το THESSALONIKI WINE SELFIE ήταν Sold 
Out, καθώς συμπληρώθηκαν τα 252 κρασιά  που εκπροσωπούσαν ακριβώς 
100 οινοποιεία, από τα 136 που δήλωσαν συμμετοχή

- Τα  κρασιά δοκιμάζονταν self-service, ενώ οι απαραίτητες πληροφορί-
ες ήταν αναρτημένες σε table-stand ακριβώς πάνω από την κάθε φιάλη. Με 
στοιχεία όπως η προέλευση, η ποικιλιακή σύνθεση, οι τρόποι αμπελοκαλ-
λιέργειας και οινοποίησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και εμπορικά 
στοιχεία, όπως η προτεινόμενη τιμή πώλησης και το δίκτυο διανομής

-Η μεγαλύτερη καινοτομία του THESSALONIKI WINE SELFIE όμως ήταν 
η σειρά με την οποία ήταν τοποθετημένα τα κρασιά. Ανά  χρώμα, στυλ, ποι-
κιλία ή μπλεντ ποικιλιών.

Ο Θοδωρής Φέρρης μας κάνει… «Χί-
λια Κομμάτια» με τη νέα του επιτυχία, 
που κυκλοφορεί, μαζί με music video, 
από την Panik Platinum.

Ο επιτυχημένος και πιο ερωτικός 
καλλιτέχνης της γενιάς του μας δίνει για 
ακόμα μία φορά τον ξεχωριστό ρυθμό 
του, μέσα από ένα «φρέσκο» και ρυθμι-
κό single γεμάτο έντονο συναίσθημα, σε 
μουσική και στίχους Λευτέρη Κιντάτου.

Το «Χίλια Κομμάτια», που συνεχίζει 
το σερί των προσωπικών επιτυχιών του 
Θοδωρή Φέρρη, συνοδεύεται από ένα 
music video γεμάτο θετικά vibes, το 
οποίο σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Τσαου-
σόπουλος. 

Παράλληλα, αυτή την περίοδο ο Θο-
δωρής Φέρρης συνεχίζει τις επιτυχημέ-
νες εμφανίσεις του στο «Romeo Club» 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο, που 
έγιναν πόλος έλξης και sold out από το 
πρώτο διήμερο. Μαζί του είναι η Κατε-
ρίνα Λιόλιου και συμμετέχουν οι Ανδρο-
μάχη, Γιάννης Γρόσης και Ματίνα Ζάρα.
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ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ  Ελληνικό εστιατόριο

FLASHBACK

▶ Από αναβολή σε αναβολή η πρεμιέρα για το Dancing With 
the Stars και απ’ ό,τι φαίνεται μάλλον στις 17 Οκτωβρίου θα 
αρχίσει.  Εν τω μεταξύ, βλέποντας (και ξαναβλέποντας και 
ξαναβλέποντας)  το trailer δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι θα 
είναι οι «stars» σ’ αυτό το show.  Πέρα από ένα – δύο πραγ-
ματικά διάσημα πρόσωπα, βλέπω κάτι παίκτες ριάλιτι, κάτι 
κωμικές φιγούρες από πρωινάδικα… Στ’ αλήθεια τόσο πολύ 
στέρεψε αυτός ο τόπος από προσωπικότητες και θεωρούμε 
star αυτούς που μας προέκυψαν απ’ το …. πουθενά?

▶ Έβλεπα τις προάλλες μια ηθοποιό να συνεντευξιάζεται σ’ 
ένα πρωινάδικο και σφίχτηκε η ψυχή μου.  Η συγκεκριμένη 
έχει παίξει τόσες πολλές φορές σε δραματικούς ρόλους που 
είναι πια το «δράμα» αυτοπροσώπως.  Και από τον τρόπο 
που αντιστεκόταν στην τσαχπινιά της πρωινατζούς κατάλαβα 
ότι και στην αληθινή της ζωή «δραματική» είναι.  Και προφα-
νώς οι «ερμηνείες» των ρόλων της δεν είναι παρά μανιέρα.  
Μελαγχολείς και μόνο που την βλέπεις. 

▶ Δεν έφτανε η κακογουστιά, δεν αρκούσε η φτήνια ήρθε κι 
ο κορωνοϊός να αποτελειώσει το Just the two of us.  Όσο κι 
αν χτυπιούνται οι συντελεστές ότι περνάνε πάρα πολύ καλά 
στο show, δυστυχώς αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω.  Αναρω-
τιέται μάλιστα ο κόσμος με τι ακριβώς περνάνε καλά.  Άσχετα 
που υπερβάλουν εαυτόν για να μας πείσουν με περιττές 
διαχύσεις κι αγκαλιές.  Το μόνο που κατάφεραν μ’ αυτά ήταν 
τελικά να αρπάξουν τον ιό.  Περαστικά να ευχηθούμε σ’ αυ-
τούς που νόσησαν και καλά μυαλά σε όλους να βελτιώσουν 
όσο μπορούν το χάλι που βλέπουμε.

▶ Επέστρεψε η Ηλιάκη 
στην τηλεόραση και από την 
πρώτη εκπομπή μας θύμισε 
γιατί τελικά την είχε «ξεβρά-
σει» το γυαλί.  Παραήταν και 
εξακολουθεί να παραείναι 
ο εαυτός της στις εκπομπές 
της.  Αυτό με μέτρο είναι 
καλό.  Αλλά όταν φτάνει σε 
μικρότητες κατά συναδέλφων γίνεται απωθητικό.  Θυμήθη-
κε λοιπόν ότι δεν την πήρε τηλέφωνο ο Μουτσινάς να την 
ευχηθεί για το μωρό της και ενημέρωσε γι’ αυτό το κοινό.  
1.Σιγά που μας νοιάζει.  2.Μόνο η Μαριά έκανε τον Γιάννη 
3.Έλλειψη καλών τρόπων. 4.Χάθηκαν οι νέες και τσαχπίνες 
παρουσιάστριες και θυμηθήκατε την Ηλιάκη?

▶ Τελικά το πόσο «εαυτό» θα βγάζεις στο γυαλί είναι επιστή-
μη… Κι αν κάποια την ξέρει καλά είναι φυσικά η Μενεγάκη.  
Την κατάλληλη στιγμή θα πει κάτι από την προσωπική / 
οικογενειακή της ζωή… κάτι ουδέτερο… κάτι που δεν θίγει 
κανέναν και θα προβάλει το πώς το αντιμετωπίζει η ίδια.  Αχ, 
Ελένη που ξέρεις τη σωστή δοσολογία προσωπικών αποκα-
λύψεων για να κεντρίσεις το ενδιαφέρον του κοινού.

Το νέο hot spot στο κέντρο της πόλης.Για καφέ, φαγητό και ποτό. Το PASSAGGIO είναι ένας ξεχωριστός 
all-day χώρος, όπου προσφέρει την απόλυτη εμπειρία σε όσους θέλουν να απολαύσουν το αγαπημένο τους 
ρόφημα, snack ή φαγητό σε ένα υπέροχο περιβάλλον που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την χαλάρωση με 
την ζωντάνια, το παλιό με το καινούριο, την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή. Απολαύσετε τον καφέ, 
το pancake ή το γεύμα σας, σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Διεύθ. Π. Μελά 25,Θεσσαλονίκη.Τηλ. 
2310 285528

Αρχές της δεκαετίας του 2000 
και βλέποντας την συγκεκριμέ-

νη φωτογραφία μου έρχονται 
στο μυαλό ένα σωρό φοβερές 

καταστάσεις από την εποχή της 
ανεμελιάς και της απόλυτης δια-
σκέδασης.Στις παλιές χειμερινές 
ΜΟΥΣΕΣ της Γ’ Σεπτεμβρίου που 

έγραψαν την δική τους ιστορία 
και που δεν έχουν καμία σχέση 

με το σήμερα,Πόλυς Μαυρό-
πουλος,Αντώνης Ρέμος,Μάρκος 
Βεγίρης και Άγγελος Διονυσίου 

στα πολύ Χάι τους!
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Thessaloniki Street Food 
Festival 2021

«Ελληνικές Νύχτες»: 
Αφιέρωμα στον Νίκο 

Αστρινίδη 

Γιώργος Θεοφάνους: 
«Αγάπη μου... όλα καλά» 

στο Vergina Theatro

Οι Gadjo Dilo live στο 
Principal Club Theater

«Οι πεταλούδες είναι 
ελεύθερες» του Leon-
ard Gershe στο Θέατρο 

Αριστοτέλειον

Stand Up Comedy «Στο 
Μπλέντερ»  Ήρα Κατσούδα 

- Θανάσης Σαμαράς

Η δημιουργική ομάδα Soulfood Thessaloniki 
επιστρέφει για 4η χρονιά, με τη μεγαλύτερη 
γιορτή φαγητού δρόμου στη Θεσσαλονίκη! 
Φέτος για πρώτη φορά το TSFF μεγαλώνει και 
μετατρέπει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε 
τόπο συνάντησης όλων των foodies της χώρας 
και του εξωτερικού. Σπάνιες συνταγές, επίσημες 
πρώτες εμφανίσεις αλλά και κλασικές αγαπη-
μένες streetfoodιές, θα γεμίσουν με αρώμα-
τα όλη την πόλη. Για 4 μέρες, ξεκινώντας από 
την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου εώς την Κυριακή 10 
Οκτωβρίου, ο προαύλιος χώρος της ΔΕΘ TIF 
Helexpo μετατρέπεται σ’ ένα τεράστιο γευστικό 
πάρκο με επιλογές φαγητού απ’ όλο τον κόσμο.

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και το 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονία τιμούν τη Δευτέρα 
11 Οκτωβρίου 2021 την συμπλήρωση των 
100 ετών από τη γέννηση του Νίκου Αστρινίδη, 
με ένα μουσικό αφιέρωμα με τίτλο: Ελληνικές 
Νύχτες. Το αφιέρωμα στον Ελληνορουμάνο εμ-
βληματικό συνθέτη, αρχιμουσικό, πιανίστα και 
παιδαγωγό περιλαμβάνει έργα μουσικής δωμα-
τίου του ίδιου και θα πραγματοποιηθεί στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 
της συναυλίας περιλαμβάνει τα έργα: Κυπριακή 
Ραψωδία, Danse Antillaise, Deux pièces en style 
Grec, τον κύκλο τραγουδιών Ελληνικές και με-
ρικά ακόμη εμβλιματικά έργα.

Με τις μεγάλες προσωπικές του επιτυ-
χίες, που άντεξαν στο χρόνο και αγα-
πήθηκαν πολύ, αλλά και επιτυχίες του 
σήμερα, ο Γιώργος Θεοφάνους, πίσω 
από το πιάνο του, θα πατήσει τα πλήκτρα 
για να αφηγηθεί με τα τραγούδια του τη 
μεγάλη μουσική του πορεία. Στην παρέα 
του μια ομάδα νέων ταλαντούχων τρα-
γουδιστών, Όλγα Βενετσιάνου, η Λίλα 
Τριάντη και ο Νίκος Παπουτσής,  η οποία 
θα ερμηνεύσει με τη φρεσκάδα των 
φωνών της, τραγούδια - επιτυχίες του 
αγαπημένου συνθέτη. Για δύο συναυλί-
ες την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 
Οκτωβρίου, στο Vergina Theatro. Μαζί 
τους 7μελής ορχήστρα

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου στις 21.00 το 
βράδυ, οι Gadjo Dilo θα κατακλύσουν 
την σκηνή του Principal Club Theater 
στην Θεσσαλονίκη με gypsy jazz και 
swing ήχους με χρώματα ελληνικής 
μουσικής, σε ένα ξεσηκωτικό show! Ένα 
συγκρότημα που δεν χρειάζεται πολ-
λές συστάσεις, καθώς έχει καταφέρει, 
παντρεύοντας ήχους διαφορετικούς και 
δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσι-
κό στυλ, «Manouche De Grec» όπως 
το αποκαλούν οι ίδιοι, να συστήσει την 
gypsy jazz στο ευρύ κοινό και να συνε-
χίσει την μουσική παράδοση του Django 
Reinhardt. Η πορεία τους μετράει πάνω 
από δέκα χρόνια, μέσα στην οποία έχουν 
εμφανιστεί σε πολλά διεθνή και εγχώρια 
φεστιβάλ.

Ελευθερία, έρωτας, αυτοπροσδιορισμός, θάρ-
ρος, αφοσίωση, αγάπη. Έννοιες αναλλοίωτες 
μέσα στον χρόνο και πάντοτε επίκαιρες, τις οποί-
ες πραγματεύεται με μοναδική μαεστρία ο Αμε-
ρικανός θεατρικός συγγραφέας Leonard Gershe 
στο πολυβραβευμένο έργο του «Οι πεταλούδες 
είναι ελεύθερες» (Butterflies Are Free, 1969). 
Πρόκειται για μια τρυφερή, ερωτική ιστορία που 
διαδραματίζεται σε μια εποχή που οι αντιλήψεις 
αλλάζουν και ο κόσμος νιώθει απελευθερωμέ-
νος από τα πρέπει, στην εποχή της χαράς και της 
ελευθερίας. Το έργο θα ανέβει για δύο τελευ-
ταίες παραστάσεις στις 9 και 10 Οκτωβρίου, στο 
Θέατρο Αριστοτέλειον.

Η Ήρα Κατσούδα και ο Θανάσης Σαμαράς έκα-
ναν σχέδια, έγραφαν κι έσβηναν και ήταν όλα 
έτοιμα (σχεδόν), μέχρι που η πανδημία τους 
κράτησε εκτός σκηνής. Τώρα με περισσότερη 
όρεξη από ποτέ και συσσωρευμένη ενέργεια 
έρχονται στο Θέατρο Αυλαία για δύο μόνο παρα-
στάσεις!  Παλιά αγαπημένα κείμενα μαζί με νέο 
υλικό μπαίνουν στο Μπλέντερ και δημιουργούν 
μία μοναδική stand up comedy παράσταση που 
δεν πρέπει να χάσετε. Θα τους δούμε στο Θέα-
τρο Αυλαία,  σε δύο παραστάσεις, την Τετάρτη 
13 και την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, στις 21:30.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Για να την αντιμετωπίσει λάμβανε 
θεραπείες μέχρι τα τρία του έτη στη 
Μόσχα και έπειτα ήρθε στην Ελλάδα 
και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρού-
πολη, όπου και μεγάλωσε. Πέρασε 
δέκα χρόνια από την παιδική του ηλι-
κία κάνοντας πάνω από 50 χειρουργι-
κές επεμβάσεις. Σήμερα τα οστά του 
είναι πλέον πιο γερά, ζει και εργάζε-
ται στην Αλεξανδρούπολη, ενώ είναι 
παράλληλα και φοιτητής στο Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ένα όνειρο πραγματοποιείται
«Όταν ξεκίνησα μπήκα ξαφνικά 

σε έναν χώρο που δεν γνώριζα. Είχα 
επαφή με το νερό αλλά όπως ο μέσος 
άνθρωπος, το καλοκαίρι στη θάλασ-
σα, σε κάποια πισίνα ξενοδοχείου. Τί-
ποτα το ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι πως 
πάντα με γοήτευε η ιδέα του πρωτα-
θλητισμού στην κολύμβηση. Πάντα 
το είχα στο βάθος του μυαλού μου. 
Έβλεπα Παραολυμπιακούς αγώνες 
και έλεγα: «Γιατί να μην ασχοληθώ 
κι εγώ μια φορά με αυτό;». Και όταν 
μου δόθηκε η ευκαιρία την άρπα-
ξα . Ουσιαστικά ένιωσα ότι η κρυφή 
μου επιθυμία και το όνειρο μου ίσως 
πραγματοποιηθεί,» εξομολογείται 
στην «Καρφίτσα» ο Δημήτρης Καρυ-
πίδης, για την ενασχόλησή του με την 
κολύμβηση. 

Μέσα σε έξι μήνες κατάφερε να 
συμμετάσχει στους πρώτους του αγώ-
νες και το 2014, αφού πέρασε από 
επιτροπή του εξωτερικού, ξεκίνησε 
και επίσημα τη διεθνή του καριέρα. 
Τον ίδιο χρόνο συμμετείχε στο Πανευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο οποίο έχα-
σε, αλλά δεν πτοήθηκε καθώς, όπως 
αναφέρει κύριος στόχος του ήταν οι 
Παραολυμπιακοί αγώνες του Ρίο στη 
Βραζιλία, τον οποίο και πέτυχε.

«Το 2015 μπήκα στην Εθνική Ομά-

Δημήτρης Καρυπίδης: 
Ένας φιλοσοφημένος παραολυμπιονίκης

Ο Δημήτρης Καρυπίδης, γεννήθηκε πριν από 32 χρόνια στην Σιβηρία, όταν και διαγνώστηκε πως πάσχει από ατελή 
οστεογένεση τύπου 3, πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός δεν παράγει κολλαγόνο, τα οστά είναι αρκετά ευαίσθητα 

και προκαλούνται πολύ εύκολα κατάγματα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ 

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΤΟΗΣΕ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

δα κολύμβησης και το 2016 στην Παραο-
λυμπιακή ομάδα με την οποία συμμετείχα 
στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο 
πετυχαίνοντας την 5η θέση στα 100 μέ-
τρα ύπτιο και την 6η στα 50 μέτρα. Ου-
σιαστικά πραγματοποιήθηκε ένα τεράστιο 
όνειρο και στόχος» σημειώνει. Σε κάθε 
βήμα του είχε δίπλα αρωγό, τον προπο-
νητή του Γιώργο Τυλιγάδα.

Στους Παραολυμπιακούς αγώνες του 
Τόκιο, ο Δημήτρης Καρυπίδης, ξεπέρασε 
τον εαυτό του, με μεγάλα ατομικά ρεκόρ 
και στα δύο αγωνίσματα στα οποία συμ-

μετείχε, πετυχαίνοντας την 4η θέση στα 
100 μέτρα και την 5η θέση στα 50 μέτρα 
ύπτιο. Η εμπειρία του στο Τόκιο πάντως 
περιείχε πολύ στρες και φόβο για την 
ακύρωση των αγώνων λόγω του κορω-
νοϊού, όπως εξηγεί.

Άγνοια και φόβος 
προς την αναπηρία
Ο Δημήτρης, μιλώντας για την αναπη-

ρία και τη σχέση της κοινωνίας με αυτήν, 
σημειώνει πως «οι άνθρωποι δεν έχουν 
την οικειότητα και δεν ξέρουν πως να το 

διαχειριστούν» και περιγράφει την εμπει-
ρία που είχε όταν πήγε να γραφτεί για 
πρώτη φορά στο σχολείο.

«Στις μέρες μας υπάρχει παράλλη-
λη στήριξη. Εγώ όταν πήγα σχολείο δεν 
υπήρχε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δά-
σκαλοι, ειδικά οι νέες γενιές, είναι ενημε-
ρωμένες για την αναπηρία και μπορούν να 
διαχειριστούν ένα παιδί που θα έχει ανα-
πηρία μέσα στην τάξη ή στο σχολείο τους. 
Εμείς τότε το κάναμε «ψιλο-χύμα». Όταν 
πήγα να γραφτώ στην πρώτη δημοτικού, 
ο διευθυντής τότε της πρωτοβάθμιας είπε 
ότι πρέπει να πάω σε ειδικό σχολείο. Η 
μητέρα μου του είπε: «Γιατί να πάει σε 
ειδικό σχολείο; Σε ειδικό σχολείο πηγαί-
νουν τα παιδιά με νοητικά προβλήματα». 
Και είπε «Δεν με νοιάζει, κάντε ό,τι θέλε-
τε. Βρείτε έναν διευθυντή σχολείου ή μια 
δασκάλα που θα πάρει την ευθύνη και θα 
τον αναλάβει» και συνεχίζει: «Απίστευτο 
αν το σκεφτούμε με τα σημερινά δεδο-
μένα. Είχαμε βρει μια δασκάλα, η οποία 
εννοείται ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα 
όπως και ο διευθυντής του σχολείου και 
όλα κύλησαν ομαλά. Αλλά υπήρχε τόση 
άγνοια και τέτοιος φόβος από κάποιους, 
που η εύκολη λύση ήταν «πάνε σε ένα 
ειδικό σχολείο». Αυτό στις μέρες μας δεν 
συμβαίνει».

 Ωστόσο, ο Παραολυμπιονίκης, ση-
μειώνει πως γίνονται βήματα εξέλιξης 
στα οποία συμβάλουν και τα ίδια τα ΑμεΑ. 
«Αυτό ίσως έπρεπε να συμβεί και πιο πριν, 
γιατί όσο  κάθεσαι στο σπίτι σου και δεν 
κυκλοφορείς και δεν συμμετέχεις στην 
καθημερινότητα, πολλοί ίσως να νομί-
ζουν ότι δεν υπάρχουμε». Ο ίδιος πραγ-
ματοποιεί ομιλίες για την αναπηρία, τα 
προβλήματά της και για το τι μπορεί να 
καταφέρει ένας άνθρωπος με αναπηρία 
σε σχολεία, οργανισμούς και όπου αλ-
λού του ζητηθεί και τονίζει πως «οι πιο 
σημαντικές ομιλίες είναι στα παιδιά, γιατί 
τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας».
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Καταρχάς, ζητήματα σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας 
των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ ρυθμίζονται στην Ελλάδα με τον 
Νόμο 4498/2017 (νόμος που κυρώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/
ΕΚ).

Ο εν λόγω νόμος απευθύνεται στους ιατρούς-οδοντιάτρους που υπη-
ρετούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και εφαρμόζονται 
στους ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμών και βαθμίδων, 
στους ιατρούς - μέλη Δ.Ε.Π. των τμημάτων ιατρικής, στους ιατρούς υπηρε-
σίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία), στους ειδικευόμενους ιατρούς 
σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στους ειδι-
κευόμενους πολίτες ιατρούς σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε όλους τους 
ιατρούς που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 και σε μονάδες Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., στις κλι-
νικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτών και στο ιατρικό προσωπικό 
του Ε.Κ.Α.Β., ενώ δεν αφορά ιατρούς-μέλη Ενόπλων δυνάμεων, ναυτικούς 
ιατρούς και ιατρούς που εργάζονται στην Αστυνομία.

Ως προς τον όρο «εφημερία» ορίζουμε τη χρονική περίοδο πέραν του 
ωραρίου εργασίας (στα δημόσια νοσοκομεία το τακτικό ωράριο των νο-
σοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00, αρθρο 4 παρ 3&5,αρθρο 
5παρ. 3, άρθρο 8 και αρθρο 9 παρ. 2 του ν. 4486/2017) κατά το οποίο ο ια-
τρός θα πρέπει να προβεί σε παροχή των εργασιών του. Η εφημερία μπορεί 
να είναι α)ενεργή, όπου ο ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας έτοιμος να 
παρέχει τις υπηρεσίες του

β)εφημερία ετοιμότητας, όπου ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου 
εργασίας έτοιμος όμως να προβεί σε αυτόν εφόσον παραστεί ανάγκη, και

γ)μικτή εφημερία, η οποία αποτελείται από την ενεργή εφημερία και 
εφημερία ετοιμότητας (αρθρο 2 Ν4498/2017)

Γενικά η διάρκεια εργασίας των ιατρών κυμαίνεται από 48 μέχρι 60 
ώρες (μαζί με τις εφημερίες) την εβδομάδα, ενώ ο ιατρός αφού υπερβεί τις 
48 ώρες μπορεί να εργαστεί σε επιπλέον εφημερίες μόνο εφόσον συναινεί, 
ενώ εάν δε συναινεί δεν εκτελεί την πλεονάζουσα εργασία. 

Η συμμετοχή όλων των ιατρών σε όλων των ειδών τις εφημερίες είναι 
υποχρεωτική ανεξαρτήτως της βαθμίδας του ιατρού (εξαιρουμένων των 
ειδικευόμενων ιατρών που πραγματοποιούν μόνο ενεργές εφημερίες) ανά-
λογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες (άρθρο 45 Ν.3205/2003) ενώ 
η εφημερία θεωρείται ως πλεονάζουσα εργασία και αμείβεται ξεχωριστά.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ιατροί που τελούν ενεργή εφημερία (λ.χ 
ειδικευόμενοι) οφείλουν να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου ή των μο-
νάδων υγείας σε όλο το ωράριο της εφημερίας και σε περίπτωση απουσίας 
τους υπάρχει περικοπή όλης της αμοιβής της εν λόγω εφημερίας επισείο-
ντας ταυτόχρονα και πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ ιατροί που τελούν εφημε-
ρία ετοιμότητας λαμβάνουν εξίσου περικοπή αμοιβής και πειθαρχικές κυ-
ρώσεις σε περιπτώσεις μη προσέλευσης τους στον χώρο εργασίας αφότου 
κληθούν (άρθρο 6 ν3205/2003).

Πάντως όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων εφημερεύουν 
καθημερινά και καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα εφημερίας ενώ οι ώρες 
εφημερίας διακρίνονται σε ώρες καθημερινές, καθημερινές νυκτερινές, 
καθημερινές νυκτερινές προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυ-
ριακής ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυκτερινές(άρθρα 5,6 ν4498/2017).

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ… θλίβομαι με την εικόνα που παρου-
σιάζουν καθημερινά όλοι οι κεντρικοί και οι συνοικιακοί δρόμοι, με τις χιλιάδες πετα-
μένες μάσκες μιας χρήσεως, εδώ κι εκεί. Βλέπεις οι ασυνείδητοι συμπολίτες μέσα σε 
μια μεγαλούπολη είναι πολλοί και το πιο οδυνηρό σ’ αυτή την απαράδεκτη πραγματι-
κότητα είναι ότι ανάμεσά τους αρκετοί από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι, που σύντομα 
θα κληθούν να οργανώσουν την αυριανή μας κοινωνία. Έπεσε από απροσεξία η μά-
σκα μου, θα πεί κανείς ως δικαιολογία. Ωραία, σκύψε λοιπόν, μάζεψέ την και πέταξέ 
την στον πιο πλησιέστερο κάδο που θα συν αντήσεις στο δρόμο σου. Δυστυχώς όμως, 
αυτή η απλή πράξη σεβασμού και ατομικής υπευθυνότητας που οφείλουμε όλοι να 
έχουμε απέναντι στο αστικό περιβάλλον και στον πλησίον μας, δηλαδή και προς εμάς, 
μάλλον είναι passé για την εποχή μας…

Στρέφω το βλέμμα μου αλλού, όταν συναντώ κάθε πρωϊ στο διάβα μου, νέες κο-
πέλες να εργάζονται στο δρόμο με μια σκούπα στο χέρι, ως δημοτικοί καθαριστές. Όχι 
γιατί η όποια εργασία είναι ντροπή, αλλά γιατί είναι νέοι άνθρωποι, στην πιο παραγω-
γική και δημιουργική περίοδο της ζωής τους και οι οποίοι εξ αιτίας της οικονομικής 
κρίσης, αναγκάστηκαν να δουλεύουν ως καθαρίστριες ή  ακόμη και ως αποκομιδοί 
στα βαρέα απορριμματοφόρα του Δήμου, για λόγους καθαρά επιβίωσης. Στρέφω το 
βλέμμα μου αλλού, γιατί ντρέπομαι και αγανακτώ μαζί για την κοινωνική εξαθλίωση 
που μας έφεραν όλοι αυτοί που είναι συνυπεύθυνοι για το κατάντημα του τόπου μας.  
Αυτούς τους μαχητές της ζωής, προσβάλλουμε πρώτα, με τις κακές συνήθειές μας, 
πετώντας στο δρόμο τη μάσκα μας, το τσιγάρο ή το πλαστικό κυπελάκι του καφέ… 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, αυτό που μου συνέβη πριν πολλά χρόνια στο 
Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Βαδίζοντας σε ένα δημόσιο πάρκο στο κέντρο της πόλης, 
άναψα κάποια στιγμή ένα τσιγάρο και όταν χρειάστηκε να το σβήσω, εξ αιτίας της 
απόλυτης καθαριότητας στον περιβάλλοντα χώρο, αναγκάστηκα, χωρίς άλλο, χωρίς 
δεύτερη σκέψη να το βάλω μέσα στη τσέπη του σακακιού μου! 

Μου λέει, προχθές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης, 
ο Φώτης Σταυρόπουλος: «Θα τηλεφωνήσω στον Δήμο Θεσσαλονίκης, για να μερι-
μνήσει να καθαριστούν τα γκράφιτι από τα στηθαία στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη». 
Σώθηκες, πρόεδρε, του απαντώ… Εδώ, πέρασε σχεδόν όλη η χρονιά της 200ης επε-
τείου της Ελληνικής Επανάστασης και ούτε σκέφτηκε κανείς από αυτούς τους «άρχο-
ντες της πόλης» να κάνουν κάτι, έστω βρε αδελφέ, να φωταγωγήσουν συμβολικά το 
άγαλμα του Κολοκοτρώνη». Να αγοράσουμε – του συμπληρώνω - πέντε κιλά χρώμα 
και να πάμε να βάψουμε μόνοι μας τα στηθαία του μνημείου. Γκράφιτι στο κρατικό 
θέατρο, στο θέατρο Κήπου, στη Διεθνή Έκθεση και σε όλους τους δρόμους, παντού 
όπου κι αν ψάξει κανείς θα αντικρίσει μια θλιβερή εικόνα παρακμής και υποβάθμισης. 
Αυτήν την εικόνα βλέπουν χιλιάδες επισκέπτες της πόλης κι όσο δεν κάνουμε τίπο-
τε για να σταματήσει, η άλλοτε όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη, θα βυθίζεται στον 
κακό εαυτό της, κάνοντας μόνον βήματα προς τα πίσω…

Παραλάβαμε από έναν «κακό δήμαρχο» ένα νέο υπέροχο παραλιακό μέτωπο, με 
θεματικά πάρκα που καμιά άλλη πόλη δεν έχει και καταφέραμε μέσα σε πολύ λίγα 
χρόνια, να καταστρέψουμε ότι υπήρχε! Το πράσινο ξεράθηκε και στη θέση του φύτρω-
σαν παντού αγριάδες λόγω πλημμελούς φροντίδας. Στο πάρκο του νερού «χάθηκε» 
και η χλωρίδα και η πανίδα του και στη θέση του ύστερα από έντονες αποδοκιμασίες 
αντί να επανορθώσουμε τη ζημιά, βάλαμε τόσο πολύ μπετόν που πολλοί Θεσσαλο-
νικείς ζητούν την μετονομασία του ως «Πάρκο του μπετόν». Στους χώρους πρασί-
νου της παραλίας, τα φυτά, όσα απέμειναν «δίνουν μάχη» για να επιβιώσουν, αφού 
παντού συμπολίτες μας, που συνοδεύουν σκύλους, τα έχουν μετατρέψει σε δημόσια 
ουρητήρια (!) δηλαδή σε εν δυνάμει εστίες μόλυνσης για τη δημόσια υγεία…

Όμορφες πόλεις, είναι μόνον οι καθαρές πόλεις. Αυτό είναι το πρωταρχικό ζητού-
μενο από κάθε δημοτική αρχή. Γιατί, έτσι βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 
Γιατί, οι καθαρή πόλη είναι πολιτισμός. Γιατί, η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας… 

Οι Εφημερίες των ιατρών

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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Υπάρχει απωθημένο στην πολιτική; Διεκδίκησα 
και προσπάθησα να εκπληρώσω όλα όσα ονειρεύτη-
κα και επιθυμούσα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. 
Από τη στιγμή που έκανα ότι μπορούσα, παρότι δεν  
κατάφερα όλα όσα θα ήθελα, δεν μου έμεινε κανένα 
απωθημένο.

Υπουργός, αυτοδιοικητικός, καθηγητής. Τι 
επιλέγετε; Πρόκειται για ένα αδιάσπαστο τρίπτυχο: 
η βάση μου, το πανεπιστήμιο, με οδήγησε ως συ-
γκοινωνιολόγο στην τοπική αυτοδιοίκηση και αυτή 
με έφερε στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην 
κυβέρνηση για λίγο. Η πολιτική ενασχόληση είναι 
ενιαία και αδιαίρετη, όπως και η ζωή.

Ποια πρόταση έμεινε στα χαρτιά και σας θλί-
βει… Με στοιχειώνουν δύο ξεχωριστά έργα: το σύγ-
χρονο τραμ και η θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Το 
πρώτο σκόνταψε στην ανεκπλήρωτη και μεγαλομα-
νή φαντασίωση του Μετρό και το δεύτερο υπονο-
μεύεται και καθυστερεί γιατί ταυτίστηκε με το πρό-
σωπό μου. Κρίμα.

Να περιμένουμε άλλη υποψηφιότητα; Αισθάνο-
μαι όπως ένας αθλητής στίβου που έχει εξαντλήσει 
τις τρεις προσπάθειες που δικαιούται να περάσει ένα 
ύψος. Ωστόσο, στην πολιτική κάθε πρόβλεψη μπορεί 
να ανατραπεί. Προς το παρόν, επιθυμώ να στηρίξω 
νέα και ικανά πρόσωπα, που θα συνεχίσουν την αιώ-
νια προσπάθεια να αλλάξουμε την πόλη.

Μικροί λέγαμε το 2021 τα Ι.Χ. θα πετάνε. Ωστό-
σο, το κυκλοφοριακό παραμένει… Από το 1981, σε 
ανύποπτο χρόνο, είχα παρομοιάσει το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα με μια Λερναία Ύδρα. Και εξηγούσα οτι δε 
μπορεί ποτέ να επιλυθεί οριστικά: πρόκειται για μια 
ανίατη ασθένεια των πόλεων, που πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται αενάως, με συνεχή και επίμονη προσπά-
θεια.

Σας λείπουν οι φοιτητές σας; Πολύ. Έχασα την 
ανεξάντλητη πηγή της ενέργειας που μου μετέδιδαν 
και με έκανε να αισθάνομαι νέος και άτρωτος. Μου 
αρέσει να σκέφτομαι ότι μπορεί να τους λείπω λιγάκι 
κι εγώ.

Από τι έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη; Από έναν 
ηγέτη που να μπορεί να αφηγηθεί ένα συγκροτημένο 
και γοητευτικό όραμα για την πόλη και, με ένα μα-

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

Ο Σπύρος Βούγιας είναι από τα πιο γνωστά πρόσωπα της Θεσσαλονίκης. Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής στο ΑΠΘ, με μεγάλη εμπειρία στα θέματα του δήμου, βου-
λευτής Επικρατείας, υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αυτό που τον χαρακτηρίζει, όμως, είναι ο «αέρας» της ευγένειας, της ηρεμίας και της φρέσκιας ιδέας. 

Και σίγουρα με μία πένα που θα ζήλευαν πολλοί! Δεν λέω παραπάνω… διαβάστε!

Σπύρος Βούγιας
Θα στηρίξω νέα πρόσωπα για να αλλάξουν την πόλη 

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

γικό αυλό, να τους εμπνεύσει να τον ακολουθήσουν 
πιστά στην πραγμάτωσή του.

Προσωπικό «καταφύγιο» στην πόλη.. Παλιά 
υπήρχε το πανεπιστήμιο, το γραφείο μου, κάποια 
μπαρ και αγαπημένα στέκια. Τώρα, είναι το πατρικό 
μου διαμέρισμα στη Μητροπόλεως, όπου «υποχώ-
ρησα» με τη Λένα και ζούμε με ηρεμία, γαλήνη και 
αρμονία.

Πώς είναι ο παππούς Σπύρος Βούγιας; Αισθά-

νομαι πλήρης και απολύτως αφοσιωμένος στις απο-
λαυστικές «υποχρεώσεις» που μου αναλογούν. Το 
σπουδαιότερο είναι πως μπορώ να βλέπω τα πράγ-
ματα από την αρχή, με μια αθώα, παρθένα ματιά για 
την ζωή και την πόλη. Είναι συναρπαστικό.

Μεγάλο σας μειονέκτημα... Είμαι ευγενής με 
όλους, ακόμη και μ’ αυτούς που δεν τους αξίζει. 
Αστειευόμενος, θα έλεγα «είμαι συνήθως καλός, 
αλλά όταν γίνομαι κακός, είμαι καλύτερος».
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ΜΟΝΟ 11 ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΗΝ 5Η 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ 
BIG-5 THΝ ΩΡΑ ΠΟΥ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ 
ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ 

ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

Έξω πάμε καλά. Στην Ελλάδα, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, τι κάνουν; Δεν βρίσκουν χώρο. Μια προσε-
κτική ματιά στα περισσότερα ρόστερ των ομάδων είναι ενδεικτική για την κατάσταση όπως αυτή διαμορ-
φώνεται χρονιά με τη χρονιά. 

Κοινώς κάθε πέρσι και καλύτερα. 
Για παράδειγμα στην τελευταία αγωνι-
στική της Super League, για τις ομάδες 
του Big 5 σε σύνολο 55 ποδοσφαιρι-
στών που άρχισαν ως βασικοί, μόλις οι 
11 ήταν Έλληνες.

Πιο συγκεκριμένα στο Άρης-Απόλ-
λων, ο μοναδικός Έλληνας που άρχισε 
στην ενδεκάδα της ομάδας του Άκη 
Μάντζιου ήταν ο Γιώργος Δεληζήσης. 
Στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ, έπαιξαν δύο. Οι Γιάν-
νης Μιχαηλίδης και ο Αλέξανδρος 
Πασχαλάκης. Στο Παναιτωλικός-ΑΕΚ, 
άλλοι δύο. Τζαβέλλας και Μάνταλος. 
Τέλος, στο ντέρμπι αιωνίων του «Γ. Κα-

ραϊσκάκης» έπαιξαν συνολικά έξι. Για 
τον Ολυμπιακό οι Μασούρας, Παπα-
σταθόπουλος, Μπουχαλάκης και για 
τον Παναθηναϊκό οι Πούγγουρας και 
Χατζηγιοβάννης. Με μία λέξη: Αφελ-
ληνισμός. Την ίδια ώρα οι Έλληνες πο-
δοσφαιριστές του εξωτερικού διαπρέ-
πουν. Και αγωνιστικά και με το ήθος 
των πράξεων και των δηλώσεών τους. 

Το τελευταία δεκαήμερο είχαμε 
δύο Έλληνες να είναι οι MVP της αγω-
νιστικής σε Champions και Europa 
League. Δεν το λες και μικρό κατόρ-
θωμα. Ο Γιώργος Αθανασιάδης της 
Σέριφ και ο Γιώργος Μασούρας του 

Ολυμπιακού, τίμησαν το ελληνικό πο-
δόσφαιρο σε ένα επίτευγμα που όμοιό 
του ουδέποτε είχαμε ζήσει. Και δεν 
ήταν μόνο αυτό. Τη Κυριακή ο Ντίνος 
Μαυροπάνος έβαλε στη Bundesliga το 
γκολ της ζωής του με την Στουτγκάρ-
δη. Μία ημέρα νωρίτερα το Σάββατο, ο 
αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας, Τά-
σος Μπακασέτας, πέτυχε δύο εξαιρε-
τικές ομορφιάς γκολ στο παιχνίδι της 
Τράμπζονσπορ με την Καϊσέρισπορ, 
στην οποία παρεμπιπτόντως αγωνίζε-
ται ο Δημήτρης Κολοβέτσιος. 

Κι όμως τα γκολ του, αν και το ένα 
ήταν σπάνιας ομορφιάς με την μπάλα 

«Πύργος της Βαβέλ» η Super League

Του Θωμά Μίχου
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να φεύγει από τα πόδια του με 118 
χλμ, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Κι 
αυτό διότι, ο Έλληνας άσος, χάρισε 
μαθήματα ήθους στις δηλώσεις του, 
όταν μίλησε για την επίθεση που δέ-
χτηκε εντός αγωνιστικού χώρου από 
οπαδό της αντίπαλης ομάδας. «Υπάρ-
χουν αντίστοιχα περιστατικά με ει-
σβολή οπαδών στην Ελλάδα και στην 
Τουρκία. Οφείλω να μείνω ήρεμος σε 
τέτοιες περιπτώσεις, επειδή οι ποδο-
σφαιριστές πρέπει να είμαστε καλό 
παράδειγμα για τους νέους. Να είμαστε 
πρότυπο. Αυτό προσπάθησα να κάνω 
και το κατάφερα», είπε. Αναλόγου 
επιπέδου δηλώσεις έκανε και ο Γιώρ-
γος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας 
που παίζει στη Σέριφ Τίρασπολ, ως 
δανεικός από την ΑΕΚ. Ο Κιλκισιώτης 
πορτιέρε, που ήταν ο καθοριστικός πα-
ράγοντας για να πετύχει η ομάδα του 
τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της 
μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», 
επί της Ρεάλ Μαδρίτης, είπε: «Μετά το 
τέλος του αγώνα και πριν φτάσω στα 
αποδυτήρια κοίταξα γύρω μου, κατά-
λαβα τι είχε συμβεί και έβαλα τα κλά-
ματα», είπε σε μία δήλωση ενδεικτική 
της ψυχοσύνθεσής του αμέσως μετά 
το τέλος του αγώνα όπου κατέγραψε 
δέκα αποκρούσεις(!). 

Φυσικά, συμπαίκτης του Αθανασι-
άδη και παρόντας στον αγώνα αυτόν 
ήταν και ένας ακόμα Έλληνας ο Δημή-
τρης Κολοβός. Τελευταίο παράδειγμα, 
των τελευταίων ημερών, αποτελεί και 
ο Τάσος Δουβίκας που κάνει εκπληκτι-
κά πράγματα με την Ουτρέχτη, η οποία 
την Κυριακή κέρδισε τον Άγιαξ (0-1) 
και μπήκε γερά στο κυνήγι του τίτλου. 
Και οι παραπάνω περιπτώσεις είναι οι 
πιο ενδεικτικές των τελευταίων ημε-
ρών, αφού υπάρχουν δεκάδες ακόμα 
ποδοσφαιριστές που έφυγαν από την 
Ελλάδα και κάνουν σπουδαία καριέρα 
στο εξωτερικό. Πέλκας, Λημνιός, Γιαν-
νούλης, Τζόλης, Τσιμίκας, Σταφυλίδης, 
Παυλίδης καθώς και πολλοί ακόμα εί-
ναι περιπτώσεις που δείχνουν πως το 
βασικό πρόβλημα στο εγχώριο ποδό-
σφαιρο είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης 
πρωτίστως προς τον Έλληνα ποδο-
σφαιριστή. Και όλο αυτό έχει αντίκτυ-
πο εκτός από τα ρόστερ των ομάδων 
μας και στην Εθνική ομάδα η οποία 
αδυνατεί να ενσωματώσει ποδοσφαι-
ριστές έτοιμους στο πλάνο της, κάτι 
που βέβαια φαίνεται και στα αποτελέ-
σματα, αφού πλέον οδεύουμε σε μία 
οκταετία μακριά από μεγάλες διεθνείς 
διοργανώσεις. Έστω, κι αν είναι αργά 

Το success story δύο 
Ελλήνων ποδοσφαιριστών

Τελικά στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ. Πολύ 
περισσότερο όταν κάνεις καριέρα στο ποδόσφαιρο. Ο 
Γιώργος Αθανασιάδης, 28χρονος κίπερ, ήταν το πρό-
σωπο της αγωνιστικής πριν από μία εβδομάδα στο 
Τσάμπιονς Λιγκ. Υπερασπιζόμενος την εστία της Σέριφ 
Τίρασπολ, που πέτυχε τη μεγάλη έκπληξη νικώντας 
στη Μαδρίτη τη «βασίλισσα» Ρεάλ.

Ο Αθανασιάδης λοιπόν, που δεν χωρούσε στο 
ρόστερ κάποιας ελληνικής ομάδας, μεγαλουργεί στη 
Σέριφ και παίρνει ποδοσφαιρική υπεραξία.

Ο Ελληνας γκολκίπερ πραγματοποίησε ρεκόρ 
επεμβάσεων στη διοργάνωση (10 αποκρούσεις έξι 
σε τελικές προσπάθειες εντός της περιοχής του), μια 
απομάκρυνση της μπάλας με γροθιές, και μια αναχαί-
τιση με τα πόδια. Στο σύνολο, 48 ενέργειες. Νικήθηκε 
μόνο μια φορά, κι αυτή από την άσπρη βούλα. Ψηφί-
στηκε, δικαίως, MVP του αγώνα.  

Τι έκανε ο Αθανασιάδης μέχρι να στρέψει τα 
βλέμματα όλου του πλανήτη πάνω του; Στο βιο-
γραφικό του έχει καλές χρονιές με τον Πανθρακικό 
(2012-2016) και, κυρίως, με τον Αστέρα Τρίπολης 
(2016-2019).

Ο λόγος που μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, το καλο-
καίρι του 2019. Η πρώτη συμμετοχή; Τον Νοέμβριο 
του 2020! Στο παιχνίδι εναντίον της Ζόρια, για το 
Γιουρόπα Λιγκ, στο άδειο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ έχασε με 3-0, 
και γκολκίπερ χρεώθηκε τη μεγαλύτερη ευθύνη της 
ήττας, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Η μακροχρόνια 
απραξία τον είχε επηρεάσει, ήταν φανερό, όμως κα-
νείς δεν βγήκε να τον υπερασπιστεί. Το περασμένο 
καλοκαίρι με την απόκτηση του Τσίτσαν Στάνκοβιτς. 
Ο Αθανασιάδης, αποδείχθηκε ότι περίσσευε στον σχε-
διασμό των ανθρώπων της ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει 
να «τρίβει» τα χέρια της γιατί η Σέριφ που τον πήρε 
δανεικό, δεν συμφώνησε στο ποσό της εξαγοράς του. 
Ετσι είναι παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2023.

Στη Σέριφ βρήκε επαγγελματικό «καταφύγιο» και 
ο Κολοβός, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊ-
κού, γιατί δεν εκτιμήθηκαν τα προσόντα του από τον 
Γιοβάνοβιτς, στον Παναθηναϊκό.

Μαζί με τον Αθανασιάδη έμοιαζαν ποδοσφαιρικοί 
εξόριστοι στο κρατίδιο της Υπερδνειστερίας. Απέδει-
ξαν όμως, όπως και η Σέριφ, ότι είναι καλύτερα να 
θριαμβεύεις επί της Ρεάλ Μαδρίτης των 800 εκατ. 
ευρώ αγωνιζόμενος σε μία άγνωστη στο ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο ομάδα, που έχει μπάτζετ μετά βίας 12 
εκατ. Και να αγωνίζεσαι στην κορυφαία ευρωπαϊ-
κή διοργάνωση, παρά να συμμετέχεις στο “άγονο» 
Conference League.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΏΓΙΑ 

οι ιθύνοντες των ομάδων, οφείλουν 
και πρέπει να δουν το πρόβλημα, 
να το λύσουν και να προχωρήσουν 
σε δραστικές αλλαγές πριν να είναι 
πολύ αργά. Γιατί μπορούμε. Το θέμα 
είναι αν θέλουμε...

Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας
Εν κατακλείδι το πρόβλημα είναι 

μεγάλο και γνωστό. Το φαινόμενο 
δεν είναι τωρινό, ούτε μπορεί ως δια 
μαγείας να εκλείψει. Παρόλα αυτά, 
συνολικά ως ελληνικό ποδόσφαιρο, 
οι φορείς, οι παράγοντες, οι προπο-
νητές ακόμα αν προτιμάτε οφείλουν 
και πρέπει να βρουν χώρο να δοθεί 

η ευκαιρία στον Έλληνα ποδοσφαι-
ριστή να δείξει την αξία του, έχοντας 
τον χρόνο και το χώρο να το πράξει. 
Η δημιουργία των Β’ ομάδων είναι 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυν-
ση, αρκεί να στηριχτούν και να δώ-
σουν την ευκαιρία σε παίκτες που 
προέρχονται από τα τμήματα υποδο-
μής να κάνουν τα πρώτα τους επαγ-
γελματικά βήματα, χωρίς να υπάρχει 
απευθείας η πίεση του αποτελέσμα-
τος. Γιατί ναι, σίγουρα το αποτέλεσμα 
μετράει, αλλά δεν θα πρέπει να ‘ναι 
ο αυτοσκοπός όταν προσπαθείς να 
«χτίσεις» κάτι δικό σου ή όταν επιχει-
ρείς να δημιουργήσεις μια νέα γενιά 
Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
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Η πρώτη εντύπωση: 
Πόσο σημαντική είναι για την εξέλιξη μιας γνωριμίας;

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 *

Τα ανθρώπινα όντα είναι φτιαγμένα για 
να αλληλοεπιδρούν ο ένας με τον άλλον 
άμεσα. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές και επηρεάζονται από έναν αριθ-
μό παραγόντων, όπως τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου, η φωνή, η ελκυστικότητα 
και η γενική συναισθηματική κατάσταση. Οι 
άνθρωποι τείνουν να συνδέονται με τις αρ-
χικές τους εντυπώσεις για τους άλλους και 
δυσκολεύονται πολύ να αλλάξουν τη γνώμη 
τους, ακόμη και όταν παρουσιάζονται πολλά 
αντίθετα στοιχεία στο μέλλον.

Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να γνω-
ρίζετε πώς να κερδίσετε θετικές εντυπώσεις 
από τα άτομα που σας ενδιαφέρουν κατά τη 
διάρκεια μιας πρώτης συνάντησης. Στη συ-
νέχεια, μπορείτε να εξελίξετε τις εντυπώσεις 
αυτές χρησιμοποιώντας δεξιότητες διαχείρι-
σης - διαμορφώνοντας τα πιθανά ερεθιστικά 
χαρακτηριστικά σας και τονίζοντας τις δυνά-
μεις σας, για να διασφαλίσετε μια πιο ευνο-
ϊκή γνώμη. 

Πώς να κάνετε μια καλή 
πρώτη εντύπωση
Όλα μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο 

για να κερδίσετε μία θετική πρώτη εντύπω-
ση. Από το στυλ της ένδυσης και τη στάση 
του σώματος έως τα θέματα συνομιλίας. 
Όλα μπορούν να προσαρμοστούν για να 
σχηματίσουν μια θετική πρώτη εικόνα.

Χρειάζονται μόλις επτά δευτερόλεπτα 
για να κάνετε την πρώτη εντύπωση. Οι άν-
θρωποι σχηματίζουν γνώμη για τους άλλους 
με βάση το πώς φαίνεται και ακούγεται ένα 
άτομο, περισσότερο από τις ρητές προφορι-
κές του δηλώσεις. Ωστόσο, συχνά, η πρώτη 
εντύπωση κάποιου επηρεάζεται από τις σι-
ωπηρές συμπεριφορές τις οποίες αγνοεί, 
γεγονός που εξηγεί παρορμητικές ενέργειες, 
όπως το να δείχνει κανείς ιδιαίτερη προτί-
μηση σε εκείνους με φυσική ομορφιά ή να 
εμπιστεύονται πιο εύκολα όσους έχουν ‘κα-
θαρό’ βλέμμα. Οι δυνάμεις (προκαταλήψεις) 

του παρατηρητή είναι εξίσου σημαντικές 
με τις ιδιότητες που προβάλλει ο στόχος 
ή το άτομο που κρίνεται, καθιστώντας 
αυτές τις κρίσεις ως έναν σταθερό χορό 
μεταξύ αντικειμενικής πληροφορίας και 
επιλεκτικής ανάγνωσης σήματος.

Πόσο σημαντική είναι μια πρώτη 
εντύπωση;

Οι άνθρωποι θα κρίνουν γρήγορα 
την αξιοπιστία των άλλων, τη σωματική 
τους δύναμη και τις προθέσεις τους να 

κάνουν κακό με βάση τις λεπτές υποδείξεις 
του προσώπου, του σώματος και της φωνής. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέ-
ρουν ελαφρώς μεταξύ των πολιτισμών. Για 
παράδειγμα, ορισμένες μελέτες έχουν δια-
πιστώσει ότι οι κινεζικές κοινωνίες σχημα-
τίζουν τις πρώτες εντυπώσεις με βάση την 
ικανότητα (δηλαδή, τις αντιλήψεις, τη νοη-
μοσύνη και την κοινωνική θέση) και όχι τη 
σωματική τους δύναμη.

Τι είδους πρώτη εντύπωση αφήνετε;
Οι άνθρωποι τείνουν να κάνουν αυτο-

κριτική μετά από μια αρχική συνομιλία και 
λανθασμένα υποθέτουν ότι έχουν κάνει 
μια κακή πρώτη εντύπωση. Οι ειδικοί απο-
καλούν αυτή την τάση υποτίμησης της συ-
μπάθειας κάποιου ως «χάσμα συμπάθειας». 
Οι άνθρωποι μπορεί επίσης να ξεγελαστούν 
από το «φαινόμενο του προβολέα», το οποίο 
τους κάνει να πιστεύουν ότι οι άλλοι είναι 
υπερβολικά εστιασμένοι σε αυτούς, κρίνο-
ντάς τους για κάθε ατέλεια, αμήχανη ερώτη-
ση ή κακό αστείο.

Κατανοώντας πώς σας βλέπουν οι άλλοι
Το να σκέφτεσαι πολύ τον εαυτό σου εί-

ναι ωφέλιμο. Όσοι πιστεύουν ότι κρίνονται 
θετικά από τους άλλους τείνουν να έχουν 
υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Οι μετανοήσεις 
των περισσότερων ανθρώπων τείνουν να 
είναι αρκετά ακριβείς αφού τα άτομα έχουν 
γενικά μια σταθερή αυτοαντίληψη που διέ-
πει τον τρόπο που ενεργούν γύρω από τους 

άλλους. Για παράδειγμα, αν πιστεύουμε ότι 
είμαστε φιλικοί και συμπαθείς, θα έχουμε 
περισσότερες πιθανότητες να ενεργήσουμε 
με φιλικό τρόπο απέναντι σε ξένους.

Πώς μπορείτε να αποφύγετε να κάνετε 
μια κακή πρώτη εντύπωση;

Τα συνήθη λάθη περιλαμβάνουν την 
προσπάθεια να αποκαλύψετε πάρα πολλά 
για τον εαυτό σας πολύ σύντομα, να κυριαρ-
χήσετε στη συζήτηση ή να βάλετε παράλο-
γες απαιτήσεις σε άλλα άτομα που δεν γνω-
ρίζετε καλά. Όταν πρόκειται για τις πρώτες 
εντυπώσεις, είναι καλύτερο όταν ο τρόπος 
που πιστεύετε ότι παρουσιάζετε τον εαυτό 
σας ταιριάζει με τον τρόπο που σας αντιλαμ-
βάνονται οι άλλοι.

Το διαδίκτυο είναι επίσης ένας από τους 
βασικότερους τρόπους επικοινωνίας και 
νέων γνωριμιών στις μέρες μας. Παρόλο που 
είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε ελκυστι-
κές και κατάλληλες φωτογραφίες στα κοι-
νωνικά μέσα, συχνά κρίνουμε τους άλλους 
για αυτό. Η εικόνα και ο τρόπος γραφής κά-
ποιου σε ένα διαδικτυακό προφίλ μπορούν 
να μας προσελκύσουν ή να μας απωθήσουν 
παρατηρώντας τα ‘λάθη’ κάποιου και νιώθο-
ντας τον απρόσεκτο ή λιγότερο έξυπνο - και 
ως εκ τούτου λιγότερο ελκυστικό.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ALTERLIFE-WAREHOUSE,  
Εντός Λιμένα-Αποθήκη 7, 231 305 1669
ΑΘΙΒΟΛΗ, Κατούνη 15, 2310508509
OΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους  10, 2310284002                                                                     
WOODS, Αριστοτέλους  12 , 2310223080
BOX CAFÉ, Αριστοτέλους 5, 2310267992
 PUBLIC, Tσιμισκή 24, 2310227288
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, Κούσκουρα 4, 2310262478
ΝΤΕΡΛΙΚΑΤΕΣΕΝ, Κούσκουρα 7, 2310230326
PLAISIR, Μητροπόλεως  9, 2310277444
APALLOU, Mητροπόλεως 51, 2310228898
GELLISSIMO BISCOTO, Προξένου Κορομηλά 8, 
2313087125
DANDELION, Χρ.Σμύρνης 17, 2310234208
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Ολύμπου 78, 2310-271621
GREEN FAMILY, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310 
257503
ΤITANIA, Γεωργ. Θεοτοκά (Χανθ),  2310 220985

ΔΕΘ HELEXPO Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 
1598
ALLEGRO, Mέγαρo Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 
2310896081
KAFE PASSION, Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καλαμαριά, 
2310429814
COFFICE BOOKS & COFFEE, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
HONDOS CENTER, Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
TENNIS COLLECTIVE  CLUB ASTERAS, Όπισθεν Ανώτατη 
Σχολή Πολέμου, Πατριαρχικά Πυλαίας, 6938040400
BARISTA, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
PREMIUM BOULANGERIE ET VINS , Ελευθερίας 6, Τριαν-
δρία, 2310989660
ZEBRA, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310 304674

Αν επιθυμείτε σταθερό stand με εφημερίδες στην επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο email: grammateia@karfitsa.gr  ή καθημερίνα 10:00 – 16:00 στο 2310278155

ΚΑΝΕ CLICK 
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ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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