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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Λένε ότι, οι πολλές 
βροχές παραδοσιακά 

πολλαπλασιάζουν 
το κίνητρο χρήσης 

αυτοκινήτου για την 
μετάβασή τους από 
τα σπίτια τους στο 
κέντρο. Εγώ ξέρω 
ότι προχθές που 
ήταν χαρά Θεού, 
χρειάστηκα μία 

ώρα κι ένα τέταρτο 
για να πάω από 

Δωδεκανήσου στο 
Πανόραμα.
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Το Underground της Θεσσαλονίκης 

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη για τους σημερινούς πενηντάρηδες (και κάτω) 
θυμίζει τις Μαντλέν του Προυστ. Μια διαδρομή από το Ντεπό έως το Βαρδάρη αντιστοιχεί σε ωριαίο 
ταξίδι στη διάρκεια του οποίου αναπολείς από τον πρώτο εφηβικό σου έρωτα, έως την τελευταία 
γυναίκα από την οποία πήρες διαζύγιο. Μετά το lockdown η κατάσταση χειροτέρεψε. Μια απόσταση 
δυο στάσεων την διανύεις σε κάτι περισσότερο από δεκάλεπτο. Κι αυτό, αν δεν μεσολαβούν εργα-
σίες του Μετρό.  

Η συζήτηση μοιάζει με το Underground του Κουστουρίτσα. Και στα 90s είχε μποτιλιάρισμα, 
αλλά τότε η ζωή στην πόλη φάνταζε καθημερινώς με ένα ατελείωτο πάρτι. Τα μαγαζιά έπαιζαν 
σκυταλοδρομία ανάμεσα στη νύχτα και την ημέρα, με τους θαμώνες, να εναλλάσσονται «τη μέρα 
νοικοκύρης… το βράδυ αμαρτωλός»… Όλοι ήταν ευχαριστημένοι, άλλωστε τότε έβγαιναν οι κο-
μπρέσορες, τα τούρμπο, οι αερόσακοι, το αυτοκίνητο ακόμη διατηρούσε το χαρακτήρα ενός είδους 
πρώτης ανάγκης. Μετά την κρίση έμειναν οι Καγιέν και τα Τουάρεγκ στις μάντρες που στα έδιναν 
τζάμπα αλλά φευ… 

Λένε, ότι μια από τις αιτίες του μποτιλιαρίσματος είναι η ανάκαμψη της αγοράς των αυτοκινήτων 
μετά το Lockdown. Δηλαδή, κατά την άποψή τους, οι πληττόμενοι από κρίση και κορονοϊό Έλληνες 
αποταμίευσαν χρήματα για να ανανεώσουν το στόλο τους. Ακόμη κι αν έτσι είναι, η εξίσωση δε 
βγαίνει , γιατί κανείς δεν λέει τι έγιναν τα παλιά οχήματα. Λένε ότι λόγω Covid οι Θεσσαλονικείς δεν 
χρησιμοποιούν αστικά λεωφορεία. Κι εγώ γιατί τους βλέπω πάντα παστωμένους σε οποιοδήποτε 
δρομολόγιο; Λένε ότι, οι πολλές βροχές παραδοσιακά πολλαπλασιάζουν το κίνητρο χρήσης αυτο-
κινήτου για την μετάβασή τους από τα σπίτια τους στο κέντρο. Εγώ ξέρω ότι προχθές που ήταν χαρά 
Θεού, χρειάστηκα μία ώρα κι ένα τέταρτο για να πάω από Δωδεκανήσου στο Πανόραμα.

Για κάθε μια απορία ή πρόταση λύσης αδιεξόδου, στην Ελλάδα έχουν εθιστεί στον αντίλογο 
ακύρωσης προκαταβολικώς. Αν για παράδειγμά θίξεις την περίπτωση της Σιγκαπούρης ως Case 
study αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού αποτελεσματικά με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου αυ-
τοκινήτων, με κάμερες παρακολούθησης αυτοκινήτων που δε διαθέτουν τις αναγκαίες κάρτες στέλ-
νοντας κατευθείαν πρόστιμα και με την επιβολή υπέρογκων δασμών στην αγορά νέων οχημάτων 
για να ενθαρρύνεται ο πολίτης έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Μ. θα σου απαντήσουν, μα έτσι θα 
μαραζώσει ένας κλάδος που αριθμεί 400 συναφή επαγγέλματα και θα χάσουν τη δουλειά τους εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αν βάλεις στη Θεσσαλονίκη το λεγόμενο τετραγωνικό μίλι που ισχύει 
στο Σίτι του Λονδίνου για να περιορίσει την πρόσβαση σε αρκετά κεντρικά σημεία, οι επιχειρηματίες 
του κέντρου θα κατεβούν σε απεργία διαρκείας. Αν είσαι οδηγός και οφείλεις να παρουσιάσεις ένα 
έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έχεις εξασφαλισμένη θέση στάθμευσης σε ακτίνα δυο χιλιομέτρων 
από το σπίτι σου όπως στο Τόκιο αλλιώς δε θα μπορείς να αγοράσεις αυτοκίνητο, θα απαντήσεις 
ότι πάρκινγκ στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα δεν υπάρχουν ούτε για το ένα πέμπτο των οχημάτων που 
παρκάρουν. Αν πάλι θεωρήσουμε ότι το πρόβλημά μας θα λυθεί με την λειτουργία (λέμε τώρα και 
καμιά κουβέντα) του Μετρό, ας δούμε τους αγανακτισμένους Αθηναίους που ένα ταξίδι στον Κηφισό 
ισοδυναμεί χρονικά με δυο παρτίδες πρέφα άνευ συνοδείας μεζέ.  

Είναι βέβαιο, ότι το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν αποφασίσουμε τι ποιότητα ζωής θέλουμε να 
έχουμε στην πόλη που ζούμε, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό μας στο παρακάτω τετράγωνο για να 
αγοράσουμε τσιγάρα. Αν όχι, τότε το δικό μας Underground στο μέλλον δε θα περιλαμβάνει πάρτι 
και αγάπη. Παρά μόνο τραγωδίες και μίση… 
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ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜ-

ΒΑΝΟΥΝ ΡΙΣΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ 

ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ. ΣΤΟ ΣΥ-

ΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ

Στην αύξηση των κρουσμά-
των που παρατηρείται το 
τελευταίο διάστημα στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και στον τρόπο 
με τον οποίο έχει επιλέξει η κυβέρ-
νηση να αντιμετωπίσει το τέταρτο 
κύμα της πανδημίας αναφεφέρ-
θηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών , 
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας 
και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης 
σε συνέντευξη του στην Karfitsa, 
επισημαίνοντας πως με το εμβόλιο 
μπορούμε να απαλλαγούμε όλοι 
τόσο από τον κίνδυνο, όσο και από 
τα περιοριστικά μέτρα. Ο Υφυπουρ-
γός μίλησε για τα μεγάλα έργα που 
έχουν δρομολογηθεί στη Θεσσαλο-
νίκη,για το επερχόμενο συνέδριο 
της ΝΔ το Δεκέμβριο αλλά και για 
την διαδικασία εκλογής νέου προέ-
δρου στο ΚΙΝΑΛ.  

Τις τελευταίες ημέρες καταγρά-
φεται στη Θεσσαλονικη αυξημένη 
διάδοση του κορονοϊού. Μήπως 
τα μέτρα ελευθερίας που ανακοι-
νώθηκαν από την κυβέρνηση ήταν 
ρίσκο, καθώς όλοι θυμόμαστε τον 
εφιάλτη που έζησε η πόλη το περα-
σμένο Φθινόπωρο; Πράγματι υπάρχει 
αυτή τη στιγμή στη χώρα μας -όπως και 
σε πολλές άλλες χώρες- σοβαρή αύξηση 
κρουσμάτων και νοσηλειών. Κυρίως μάλι-
στα, στις περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική 
κάλυψη, όπως η Β. Ελλάδα, γεγονός που 
εντοπίζει και τα αίτια του προβλήματος. 
Είμαστε αντιμέτωποι με την πανδημία των 
ανεμβολίαστων. Και γί  αυτό ακριβώς ανα-
πτύσσεται μια τριπλή προσπάθεια. Πρώτον 
για την περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ, δεύ-
τερον για την αύξηση των εμβολιασμών 
και τρίτον με επιπλέον μέτρα για τους 
ανεμβολίαστους που κινδυνεύουν περισ-

σότερο. Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική, 
καθώς  τώρα έχουμε το εμβόλιο και χάρη 
σ΄αυτό μπορούμε να απαλλαγούμε όλοι 
τόσο από τον κίνδυνο, όσο και από τα πε-
ριοριστικά μέτρα. Από τη στιγμή επομένως 
που υπάρχει το εμβόλιο και είναι άμεσα 
διαθέσιμο στους πάντες, η οικονομία δεν 
μπορεί να ξανακλείσει. Και από τη στιγμή 
που οι εμβολιασμένοι -ακούγοντας τις συ-
στάσεις των ειδικών και τις αποφάσεις της 
Πολιτείας- έχουν θωρακιστεί  δεν μπορεί 
να υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. Αντί-
θετα, όσοι δεν θωρακίζονται  θα πρέπει 
να ελέγχονται με περισσότερα τεστ, ώστε 
να προστατεύονται και οι ίδιοι και οι γύρω 
τους. Είναι, ωστόσο, κρίμα να αναλαμβά-
νουν ρίσκο σε βάρος της ζωής τους.

Με δεδομένο ότι είναι χαμηλό το 
ποσοστό εμβολιασμών στη Βόρεια 
Ελλάδα, πώς μπορείτε να πείσετε 
τους ανεμβολίαστους ότι πρέπει να 
κάνουν το εμβόλιο;  Η Κυβέρνηση επι-
δίωξε, από την πρώτη στιγμή, να καλύψει 
με το εμβόλιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 
όλον τον πληθυσμό. Οργάνωσε και έθεσε 
σε λειτουργία την επιχείρηση «Ελευθε-
ρία», που λειτούργησε υποδειγματικά. 
Έστειλε κινητές ομάδες εμβολιασμού στα 
νησιά μας, σε απομακρυσμένες περιοχές, 
στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στις 
δομές φιλοξενίας προσφύγων και μετανα-
στών, έξω από Ιερούς Ναούς, ακόμη και 
σε πλατείες. Εφάρμοσε πρόγραμμα εμβο-
λιασμού κατ’ οίκον για συμπολίτες μας με 
κινητικά προβλήματα και έδωσε τη δυνα-
τότητα εμβολιασμών σε ιδιώτες γιατρούς. 
Σε όλο αυτό το διάστημα, ο  Κυριάκος 
Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη 
παρακαλούμε καθημερινά τους ανεμβολί-
αστους συμπολίτες μας να ακούσουν τους 
ειδικούς. Επιπλέον η Κυβέρνηση  επεκτεί-
νει τώρα την καμπάνια για τον εμβολιασμό 

Είμαστε αντιμέτωποι με την πανδημία 
των ανεμβολίαστων

ΣΤΗ ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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με αποστολή επιστολών και μηνυμάτων στα 
κινητά τηλέφωνα που θα επισημαίνουν την 
αναγκαιότητα, την ασφαλεια και την αποτελε-
σματικότητα του εμβολιασμού. Προχωρά, πα-
ράλληλα, σε ενημερώσεις που θα γίνονται και 
με διαδραστικό τρόπο από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, αλλά και με σποτ. Ακούμε και 
αξιοποιούμε κάθε ιδέα στην κατεύθυνση αυτή, 
επιδιώκοντας διαρκή ένταση  προσπαθειών 
από την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση, την Εκ-
κλησία, τους συλλογικούς φορείς. 

Κύριε Υπουργέ, Θεσσαλονίκη, με-
γάλη φτωχομάνα ή σύγχρονη ευρω-
παϊκή μητρόπολη; Σύγχρονη ευρωπαϊκή 
μητρόπολη, με την καρδιά φτωχομανας. Θέ-
λουμε τη Θεσσαλονίκη κέντρο εξωστρέφει-
ας, πολιτισμού και τουρισμού. Εκθεσιακό και 
συνεδριακό πόλο, διεθνή διαμετακομιστικό  
σταθμό, κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και 
καινοτομίας, κόμβο διαπεριφερειακής και δι-
εθνούς συνεργασίας. Με σύγχρονες υποδομές 
και περισσότερο πράσινο. Μια έξυπνη πόλη, 
ανοιχτή στην ευρύτερη γειτονιά της, μέσα και 
έξω από τη χώρα. 

Ποια μεγάλα έργα έχουν δρομολο-
γηθεί για την πόλη από την κυβέρνηση; 
Ήδη βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων 

το fly over, η ανάπλαση του εκθεσιακού 
κέντρου, τα έργα βελτίωσης στην 6η προ-
βλήτα του λιμανιού  η διασύνδεση του με 
την ΠΑΘΕ και την Εγνατία, η ανάπλαση του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά  η 
λύση στο πρόβλημα περίπου 500 οικογε-
νειών της περιοχής Μετεώρων. Θα θυμίσω 
ακόμη τη λύση που δόθηκε στα έργα υπο-

δομής του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού 
Νοσοκομείου, τα έργα για το μετρό και την 
επέκταση του προαστιακού στα δυτικά. Ό,τι 
εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, γίνεται. Η πόλη αλλάζει.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματο-
ποιήθηκαν οι εσωκομματικές εκλο-
γές της ΝΔ, με την ανάδειξη των αιρε-
τών συνέδρων. Ποιοι είναι οι στόχοι 
του κόμματος στο συνέδριο του Δε-
κεμβρίου; Συνεχίζουμε, με πρόεδρό μας 
και Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
τους κοινούς αγώνες, έτσι ώστε η Νέα Δη-
μοκρατία να είναι σταθερά ισχυρή και περή-
φανη, πρώτη πολιτική δύναμη στην Πατρίδα 
μας. Ξέρουμε που είμαστε, που θέλουμε να 
πάμε και πως να πάμε. Θέλουμε να συνεχί-
σουμε τις μεταρρυθμίσεις που φέρνουν ακό-
μη περισσότερες επενδύσεις, ακόμη περισ-
σότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Να 
βελτιώσουμε ακόμη πιο πολύ το δημόσιο 
Σύστημα Υγείας, τη δημόσια Παιδεία, τις δη-
μόσιες συγκοινωνίες, τη ασφάλεια κάθε πο-
λίτη. Αλλά και να προχωρήσουμε στην πρά-
σινη και ψηφιακή μετάβαση που απαιτούν 
οι καιροί. Θέλουμε, παράλληλα, να βελτιώ-
σουμε, ακόμη περισσότερο, τη γεωπολιτική 

θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη. Να 
ισχυροποιήσουμε κι άλλο τις διεθνείς μας 
συμμαχίες με χώρες της γειτονιάς μας και 
ιστορικούς δυνατούς συμμάχους, όπως έγι-
νε με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Να πάμε την Ελ-
λάδα, ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο γρήγορα, 
ακόμα πιο μπροστά. Και θα το πω άλλη μια 
φορά: Απόφασή μας είναι να κάνουμε ό,τι 
χρειαστεί για την προστασία της κυριαρχίας 
και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη 
γη, τον αέρα και τις θάλασσές μας. Αυτοί εί-
ναι οι στόχοι μας και θα μιλήσουμε για όλα 
στο Συνέδριό μας. 

Η εκλογή νέου προέδρου στο Κί-
νημα Αλλαγής κατά πόσο πιστεύετε 
θα  επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό; 
Είναι θετικό το γεγονός ότι εξελίσσεται στο 
ΚΙΝΑΛ μια εκλογική διαδικασία στη βάση, 
όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά 
αρνούνται κάποιοι άλλοι. Πέρα από αυτό, 
όμως, δεν θα ήθελα να προσθέσω, παρά 
μόνο ένα: Ότι η Νέα Δημοκρατία, με Πρό-
εδρο και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη είναι η πρώτη πολιτική δύναμη και 
θα πάρει δυνατή εντολή και στις επόμενες 
εκλογές, στο τέλος της τετραετίας, για μια 
νέα αυτοδύναμη Κυβέρνηση.
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Ο ΙΓΝΑΤ ΙΟΣ  ΚΑ ΪΤΕΖ ΙΔΗΣ  ΣΕ  Ε ΝΑΝ ΑΠ Ο ΛΟ Γ ΙΣ ΜΟ  ΤΩ Ν  ΔΥ Ο  Χ ΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡ Ι Α  ΤΗΣ  ΠΕΔΚΜ

Ηταν 8 Νοεμβρίου του 2019 
όταν στήθηκαν κάλπες στο 
δημαρχείο της Θεσσαλο-

νίκης, εκεί όπου οι αυτοδιοικητικοί 
από ολόκληρη την Κεντρική Μακε-
δονία χάρισαν μία σαρωτική νίκη 
στον δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Λίγα 24ωρα αρ-
γότερα, ο κ.Καϊτεζίδης πανηγυρικά 
και μέσα σε κλίμα συναίνεσης εξε-
λέγη νέος πρόεδρος της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

Εκείνο το διάστημα κανείς δεν 
μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολου-
θούσε… η πανδημία του κορονοϊού, τα 
αυξημένα κρούσματα και οι νοσηλείες, 
τα lockdown, τα μέτρα, οι προκλήσεις 
γενικότερα για την Αυτοδιοίκηση που 
έπρεπε να σταθεί «βράχος» στο πλευ-
ρό των πολιτών. 

Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων 
από την εκλογή του στην προεδρία 
της ΠΕΔΚΜ ο κ.Καϊτεζίδης κάνει έναν 
μίνι - απολογισμό μέσω της συνέντευ-
ξης που παραχώρησε στην εφημερίδα 
«Karfitsa». Για το πώς κύλησε αυτή η 
δύσκολη περίοδος, για τις προκλήσεις 
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 
38 δήμαρ6χοι της Κεντρικής Μακε-
δονίας ενόψει της συνέχειας, αλλά και 
για το πώς μπορεί η Θεσσαλονίκη θα 
πρέπει να κάνει ένα ...restart μετά την 
πανδημία. 

Κύριε Καϊτεζίδη, αν σας ζητήσω 
να επιλέξετε, υπάρχει μία μέρα που 
ήταν η πιο δύσκολη σε αυτή τη δι-
ετία που αναλάβατε πρόεδρος της 
ΠΕΔΚΜ; Σίγουρα η συνολική μάχη 
που έδωσε και δίνει ακόμη η ελληνι-
κή κοινωνία απέναντι στην πανδημία 

έκρυβε όλο αυτό το διάστημα πολ-
λές δύσκολες στιγμές. Μια από αυτές 
ήταν το μεσημέρι της 26ης Φεβρουα-
ρίου του 2020 όταν έγινε γνωστό το 
κρούσμα «μηδέν» στη χώρα μας που 
μάλιστα προερχόταν από τη Θεσσα-
λονίκη, αλλά και η περσινή δοκιμασία 
όταν η Βόρεια Ελλάδα κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει  ένα ιδιαίτερα ισχυρό 
δεύτερο κύμα. Δύσκολες λοιπόν ήταν 
και είναι όλες οι στιγμές όταν ακούμε 
καθημερινά τις ανθρώπινες απώλειες 
που προέρχονται από τον κορονοϊό και 
προκαλούν πραγματικά δέος.

Η περίοδος που διανύσατε δεν 
ήταν βατή. Ωστόσο, τι αποτέλεσε 
προσωπικό στοίχημα για εσάς και 
τους συναδέλφους σας δημάρχους 
εν μέσω πανδημίας; Το στοίχημα 
που είχαμε βάλει όταν τον Νοέμβριο 
του 2019 ξεκινήσαμε τη θητεία μας 
ήταν να μην αφήσουμε κανένα δήμο 
αβοήθητο. Όλοι οι δήμοι και ιδιαίτερα 
οι πιο μικροί να υποστηρίζονται στα 
αιτήματά τους. Νομίζω ότι αυτό το 
στοίχημα το κερδίσαμε. Όλους αυτούς 
τους μήνες οι 38 δήμοι της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους. Στηρίξαμε 
μέσω των κοινωνικών μας υπηρεσιών 
χιλιάδες ευάλωτους πολίτες. Μπήκα-
με κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια των 
συμπολιτών μας και παρά την επικιν-
δυνότητα του ιού βοηθήσαμε, τόσο 
με τις υπηρεσίες καθαριότητας όσο 
και με τις Κοινωνικές μας Υπηρεσίες, 
όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία και 
τα φαρμακεία, τους ηλικιωμένους και 

«Η Θεσσαλονίκη μετά την πανδημία 
χρειάζεται ένα restart» 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΗΤΑΝ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ 

ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΒΟΗΘΗΤΟ. 

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

ευάλωτους συμπολίτες μας να αντιμε-
τωπίσουν τις δυσκολίες της πανδημίας. 
Κινητοποιήσαμε εθελοντικές δράσεις και 
δωρεές από ιδιώτες και επιχειρηματίες 
για να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το 
δίχτυ προστασίας. Προστατεύσαμε τους 
πολίτες από την πανδημία, διοργανώνο-
ντας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ δεκάδες 
rapid tests, προλαμβάνοντας έτσι την 
περαιτέρω μετάδοση του ιού. Οι δήμοι, 
παρά τις περικοπές πόρων, αποτέλεσαν 
την πιο αποτελεσματική ασπίδα προστα-
σίας για τον πολίτη. Και είναι αυτοί που 
θα δώσουν το σύνθημα της ανασυγκρό-
τησης της οικονομίας μετά το τέλος της 
πανδημίας.

Πόσο εύκολο είναι, όμως, να κινού-
νται στις ίδιες αυτοδιοικητικές ...ρά-
γες με την ίδια ταχύτητα ανάπτυξης 
38 δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας 
με περισσότερους από 2 εκατομμύρια 
πολίτες; Να είστε σίγουρη ότι δεν εί-
ναι εύκολο, όμως η αυτοδιοίκηση είναι 
για τα δύσκολα. Και νομίζω ότι ως ΠΕΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας τα καταφέραμε. 
Γιατί πετύχαμε αυτά τα δύο χρόνια και 
σε πολύ δύσκολες εποχές να ενώσουμε 
όλη τη μεγάλη αυτοδιοικητική οικογέ-
νεια. Το είχα τονίσει και πριν αναλάβω, το 
επαναλαμβάνω και τώρα: στην Αυτοδιοί-
κηση δεν υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί ο 
ένας δήμος συμπληρώνει τον άλλο,  δεν 
υπάρχουν μικροί και μεγάλοι δήμοι, γιατί 
έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια δικαι-
ώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Φιλοδο-
ξία μου είναι οι δήμοι της ΠΕΔ Κεντρικής 
Μακεδονίας να αποτελούν παραδείγματα 
σε όλη τη χώρα, να βρίσκονται στην κο-
ρυφή, και να διευκολύνουν τη ζωή και 
την καθημερινότητα των συμπολιτών 
μας σε όλους τους τομείς της αρμοδιό-
τητας τους. Αυτή τη μάχη τη δώσαμε σε 
κλίμα ομόνοιας, σύμπνοιας και ενότητας, 
σαν μια οικογένεια, με τους συναδέλφους 
μου, δημάρχους, με τους εργαζόμενους 
στους δήμους μας. Και την κερδίζουμε 
καθημερινά.

Στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ 
μείνατε ικανοποιημένος από τις εξαγ-
γελίες της κυβέρνησης; Και αν ναι, 
ποια ήταν αυτή η εξαγγελία που σας 
έκανε να σκεφτείτε «την χρειαζό-
μασταν οπωσδήποτε». Οφείλουμε να 
παραδεχθούμε ότι η σημερινή κυβέρ-
νηση έλαβε σωστές αποφάσεις και τα 
κυβερνητικά στελέχη που έχουν λόγο 
στα θέματά μας δείχνουν να είναι ανοι-
κτά σε τολμηρά βήματα. Για παράδειγμα 
η κατάργηση της «απλής αναλογικής» 
ήταν μια σωστή απόφαση που βοηθά τη 

κυβερνησιμότητα στους δήμους 
και αποτέλεσε μια απόφαση που 
την χρειαζόμασταν οπωσδήποτε. 
Και σας το λέει αυτό ένας δήμαρχος 
που εκλέγεται με ποσοστά πάνω 
από 70% και δεν αντιμετωπίζει τέ-
τοια προβλήματα ισορροπιών στο 
δημοτικό συμβούλιο. Το ίδιο θετική 
ήταν και η διεύρυνση των προγραμ-
μάτων χρηματοδότησης μέσω του 
νέου πλαισίου «Αντώνης Τρίτσης», 
όπως και η δέσμευση ότι μέχρι το 
τέλος της χρονιάς θα προωθηθούν 
τα θεσμικά και οικονομικά ζητήμα-
τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως 
θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει εθνική ανάπτυξη 
χωρίς τοπική ανάπτυξη. Αυτόν το 
δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε 
και εμείς, αν θέλουμε να βγούμε 
από την κρίση. Γι’ αυτό χρειάζονται 
τολμηρές και μελετημένες κινή-
σεις, με πιο βασικές τη φορολογική 
αποκέντρωση για την ουσιαστική 
ενίσχυση της δημοσιονομικής μας 
αυτονομίας. Γιατί την επόμενη μέρα 
της πανδημίας η αυτοδιοίκηση θα 
πρέπει να είναι αυτή που θα παίξει 
τον κυρίαρχο ρόλο, αυτή που θα ση-
κώσει τη χώρα ψηλά. Εμείς είμαστε 
εδώ και είμαστε έτοιμοι.

Για το πολεοδομικό συγκρό-
τημα της Θεσσαλονίκης συγκε-
κριμένα ποιο θεωρείτε ότι είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα και πώς 
μπορεί να λυθεί; Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι ο 
χαμένος χρόνος. Η πόλη έχει χάσει 
στο παρελθόν αδικαιολόγητο χρόνο 
και ευκαιρίες για να υλοποιήσει ση-
μαντικά έργα. Αυτό πρέπει σήμερα 
να αντιμετωπίσουμε και να τρέξου-
με. Να τρέξουμε με σπριντ.  

Να τελειώσει το 2023 το μετρό, 
να υλοποιηθεί το fly over στην εξω-
τερική περιφερειακή, να αποδοθούν 
στους πολίτες τα πρώην στρατόπεδα 
Παύλου Μελά και Καρατάσιου και 
να ολοκληρωθεί η ανάπλαση της 
Έκθεσης που η Θεσσαλονίκη αγαπά 
τόσο πολύ. Αλλά και να ξεκινήσει το 
μεγάλο πρότζεκτ του παράκτιου με-
τώπου, που είναι το asset της πόλης 
και το μεγάλο της πλεονέκτημα. Ένα 
πλεονέκτημα που  μέχρι στιγμής δεν 
έχει αξιοποιηθεί και το οποίο μπορεί 
να αλλάξει την πορεία της. Όπως 
ακριβώς συνέβη στη Βαρκελώνη. 
Εν κατακλείδι: Η Θεσσαλονίκη μετά 
την πανδημία χρειάζεται ένα restart. 

Xίλια ευχαριστώ! 
Το χρειαζόμουν!
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Συµβουλές & Ιδέες
Μυστικά & Εµπειρίες
∆ιαπιστώσεις & Αλήθειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας, αποτέλεσµα 
της πολυετούς ενασχόλησης και εµπειρίας του συγγραφέα, 
είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη επικοινωνία κάθε πολιτι-
κού προσώπου, στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων, του 
∆ιαδικτύου, της στοχευµένης προσέγγισης κοινού, µε προτά-
σεις συµπυκνωµένου πολιτικού λόγου.

Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας είναι εξαιρετική 
µαγιά και σπόρος για οµιλίες, συνεντεύξεις και δηλώσεις κάθε 
πολιτικού. Θα αφήσουν το προσωπικό στίγµα σας, θα «παίξουν» 
δυνατά στα ΜΜΕ και θα «γράψουν» ιστορία στην πολιτική.

Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας είναι µικρά 
«διαµαντάκια» που θα πρωταγωνιστήσουν στην επικαιρό-
τητα και θα χαρίσουν σε κάθε πολιτικό γρήγορη και ανέ-
ξοδη αναγνωρισιµότητα, αυθεντικότητα, σύγχρονη εικόνα 
του προσώπου του και µια εξέχουσα θέση στο πάνθεον των 
επιτυχηµένων στην πολιτική επικοινωνία.

Η πολιτική επικοινωνία σας στα καλύτερά της!

333+1
Tips

Σκέψου πολιτικά, 
εκφράσου έξυπνα
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Αυτό θα ακούσετε αν κάνετε δώρο  
τον Οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι»  

σε πολιτικό ή αυτοδιοικητικό πρόσωπο,  
γιατί είναι αναγκαίο, χρήσιμο και μοναδικό.

Είναι το μόνο δώρο  
που ο Άη Βασίλης δεν μπορεί να φέρει... 

Σκέψου πολιτικά, εκφράσου έξυπνα!

Τ.: 210 9568 066, 210 9580 876
E.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papamichail@yahoo.gr

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

Διατίθεται
και στα 

βιβλιοπωλεία
Ιανός

&
Πολιτεία

Και δεν μπορεί άλλο να περιμένει…
Κοιτώντας μπροστά, την επόμενη διετία που έρχεται, έχετε ήδη οριοθετήσει τους 

στόχους σας ως ΠΕΔΚΜ; Θα ανέφερα δύο πράγματα που θα είναι τόσο απαραίτητα μετά 
την πανδημία: ενότητα και κοινωνική αλληλεγγύη. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε δήμο της 
Κεντρικής Μακεδονίας και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα μόνο του. Παράλληλα θα 
μεγαλώσουμε την κοινωνική μας αγκαλιά, ιδιαίτερα για τους αδύναμους και ευάλωτους 
συμπολίτες μας που αξίζει να νοιώθουν τη φροντίδα μας ώστε ολόκληρη η κοινωνία να έχει 
κοινό βηματισμό δίχως αποκλεισμούς.
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Η εικόνα της πανδημίας του κορονοϊού 
στην χώρα μας έχει προκαλέσει μεγάλη 
ανησυχία τόσο στην κυβέρνηση, όσο και 
στους ειδικούς. Μεταξύ των «κόκκινων» 
περιοχών βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη, 
όπου τα ποσοστά εμβολισμού δεν είναι 
καθόλου ικανοποιητικά. Η ΜΕΘ του νο-
σοκομείου Άγιος Παύλος, την Τετάρτη με-
τατράπηκε σε ΜΕΘ για περιστατικά Covid, 
δείγμα του γεγονότος ότι αυξάνονται οι 
ανάγκες στην πόλη λόγω της εκτόξευσης 
των κρουσμάτων.Μάλιστα σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε ακριβώς την 
ίδια ημέρα η 3η και η 4η ΥΠΕ ο αριθμός 
των νοσηλευομένων με κορονοϊό στις 
ΜΕΘ των νοσοκομείων της Μακεδονίας 
και της Θράκης είναι, για την ώρα τουλάχι-
στον, ο μεγαλύτερος του τελευταίου διμή-
νου,152, με τα ποσοστά των ανεμβολία-
στων να κυμαίνονται από 91,7 έως 94,6%.

“Μπλόκο” στους ανεμβολίαστους
Ωστόσο το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται 

να έχει χαράξει συγκεκριμένη γραμμή από 
την οποία δεν παρεκκλίνει ,δηλαδή, στα-
θερά βήματα για άνοιγμα της οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής, με την πίεση και την 
ευθύνη να μεταφέρεται σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας, στους 
ανεμβολίαστους. 

Συγκεκριμένα , από το Σάββατο 6 Νο-
εμβρίου, οι μόνοι χώροι που θα μπορούν 

να μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι χωρίς να 
επιδεικνύουν αρνητικό τεστ, είναι τα κα-
ταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι 
εκκλησίες ενώ θα χρειάζονται να δείξουν 
μοριακό ή rapid test για τις περισσότερες 
καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως 
την μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, 
εμπορικά κέντρα, καταστήματα, κομμω-
τήρια, τράπεζες και χώρους διασκέδασης.

Τρίτη δόση εμβολίου: 
Πότε πρέπει να την κάνουμε
Μεγάλο στοίχημα των επόμενων εβδο-

μάδων με το άνοιγμα της πλατφόρμας για 
όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών είνα 
η επιτάχυνση του εμβολιασμού και η ενί-
σχυση της ανοσίας. Η πλατφόρμα για την 
τρίτη δόση δεν θα δέχεται αιτήσεις από 
όλους. Για να κλείσει κάποιος ραντεβού 
τρίτης δόσης θα πρέπει να έχει παρέλθει 
διάστημα έξι μηνών από τη δεύτερη δόση. 
Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά όλους όσοι 
έκαναν εμβόλιο της Moderna, της Pfizer 
και της AstraZeneca. Τα άτομα που έχουν 
εμβολιαστεί με το μονοδοσικό εμβόλιο 
της Johnson & Johnson για να κάνουν την 
αναμνηστική δόση θα πρέπει να έχουν πε-
ράσει δύο μήνες από την ημερομηνία του 
εμβολιασμού τους. Η αναμνηστική δόση 
θα μπορεί να είναι είτε με το ίδιο εμβόλιο, 
δηλαδή της Johnson & Johnson, είτε με 
εμβόλιο της Pfizer.

Κλήθηκα τις προηγούμενες μέρες να σχολι-
άσω κάποιες απόψεις που άπτονται της πανδη-
μίας, και της πορείας των εμβολιασμών. Με εξέ-
πληξε λοιπόν μία από αυτές την οποία δεν είχα 
πιστέψει ότι όντως διακινείται, που συνίσταται 
στο ότι κάποιοι προτιμούν την φυσική νόσηση 
από τον εμβολιασμό για την παραγωγή αντισω-
μάτων!

Και φυσικά άργησα να κατανοήσω τι ακρι-
βώς λέγεται, γιατί από την δική μου πνευμο-
νολογική - ιατρική σκοπιά, κάτι τέτοιο δεν είναι 
δυνατόν να ισχύσει ποτέ. 

Γιατί απλά κανένας δεν μπορεί να κάνει 
συμβόλαιο με τον κορονοιό όπου σαν ρήτρα θα 
απαιτήσει να νοσήσει ήπια ή καθόλου!

Δύο περίπου λοιπόν χρόνια με την πανδημία 
και δεν έχει γίνει κατανοητή η τεράστια αναλο-
γικά θνητότητα της ίωσης, η ακόμα μεγαλύτερη 
βαρύτητα της νόσου και παραπομπή στις ΜΕΘ, 
και η εντονότατης κλινική συμπτωματολογία 
της μαζί με το παρατεταμένο COVID-19 σύνδρο-
μο( long COVID-19) .Το τελευταίο παρουσιάζεται 
σαν συνέχεια της νόσησης, για εβδομάδες ή και 
μήνες με παρατεταμένους χαμηλούς πυρετούς, 
καταβολή , αδυναμία, ταχυκαρδία, αρρυθμία, 
πλάκωμα στο στήθος, διαταραχές στη γεύση και 
όσφρηση και άλλα.

Δηλαδή τί εννοούν οι φίλοι που πρεσβεύουν 
κάτι τέτοιο;

Ότι είναι σίγουροι ότι θα περάσουν την νόσο 
ήπια; Πώς είναι δυνατόν να το γνωρίζουν; Και 
όλες αυτές οι απώλειές , οι διασωληνώσεις , οι 
ζόρικες νοσηλείες που βλέπω καθημερινά και 
κατ’ οίκον; 

Αγαπητοί φίλοι εμβολιαστείτε να τελειώνου-
με γρηγορότερα από αυτήν την υπόθεση, και 
εμπιστευτείτε όσους ασχολούμαστε καθημερινά.

*Ο Πάνος Χατζηαποστόλου 
είναι ιατρός πνευμονολόγος

ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κορονοϊός: 
Στο «κόκκινο» η Β. Ελλάδα 

«ΜΑΧΗ» ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ 

ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ 
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ 3Η 
ΚΑΙ 4Η ΥΠΕ

Φυσική ανοσία 
ή ανοσία μέσω εμβολιασμού; 

Τ Ο Υ  Π Α Ν Ο Υ  Χ Α Τ Ζ Η Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ * 
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Το πρωί του περασμένου Σαββάτου 
ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και 

πανελλαδικά, κλονίστηκε από την είδηση 
ότι ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής 
Τσακίρης εκβιαζόταν από τρία άτομα που 
συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς 
της δίωξης εκβιαστών της ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στην ανακοίνω-
ση της αστυνομίας γινόταν αναφορά και 
σε 60χρονο ηθικό αυτουργό της εκβία-
σης, ο οποίος σύμφωνα με πηγές των 
διωκτικών αρχών είναι πολιτικός αντί-
παλος του νυν δημάρχου και ως τέτοιος 
υποδείχτηκε από το νομικό εκπρόσωπο 
του δημάρχου. 

Την εμπλοκή του – ως θύμα – ο κ. Τσα-
κίρης τη γνωστοποίησε με ανάρτηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας 
σοκαρισμένος και παράλληλα αποφασισμέ-
νος ότι δεν θα υποκύψει. Ωστόσο η αποκά-
λυψη ότι ένας δήμαρχος παρακολουθούταν 
με βίντεο σε ιδιωτικές του στιγμές, κλόνισε 
πολλούς παράγοντες της τοπικής αυτο-
διοίκησης που φοβήθηκαν ότι στον χώρο 
ανοίγουν «νέα περίεργα κεφάλαια αντιπα-
ράθεσης». Ο εντοπισμός και η κατάσχεση 
βίντεο που δείχνει τον 38χρονο δήμαρχο 
Ωραιοκάστρου να βρίσκεται σε ιδιωτικό 
χώρο – κατάστημα, της Βουλγαρίας και 
να ψυχαγωγείται, το οποίο σύμφωνα με 

τη δικογραφία που σχημάτισε η αστυνομία 
αποτέλεσε προϊόν εκβίασης έναντι 60.000 
ευρώ στην αρχή και 40.000 ευρώ στη συ-
νέχεια, ασφαλώς έχει προκαλέσει ανησυχία 
στους αυτοδιοικητικούς οι οποίοι βλέπουν 
ότι μπορεί το παιχνίδι της αντιπαράθεσης 
και του παρασκηνίου να ξεφύγει από τα όρια 
και να γίνει ανεξέλεγκτο.  

Η υπόθεση ακόμη ερευνάται, καθώς 
η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης έκρινε ότι 
έπρεπε να συμπληρωθεί η δικογραφία με 
δύο κρίσιμα στοιχεία που σχετίζονται με 
την ουσία και τη νομική διάσταση της υπό-
θεσης. Το πρώτο ήταν να ληφθεί ανωμοτί 
κατάθεση, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 
εξέτασης που συνεχίζεται, από τον 60χρονο 
φερόμενο ως ηθικό αυτουργό. Το πρόσωπο 
αυτό στη δικογραφία φαίνεται να κατονομά-
ζεται από τουλάχιστον έναν εκ των συλλη-
φθέντων ως το πρόσωπο που παρήγγειλε 
να παρακολουθηθεί ο δήμαρχος Ωραιοκά-
στρου και να καταγραφούν οι κινήσεις του 
σε βίντεο. Το δεύτερο σκέλος της συμπλή-
ρωσης της προκαταρκτικής εξέτασης αφο-
ρά το νομικό σκέλος της υπόθεσης και ειδι-
κά τι προβλέπεται στη γειτονική Βουλγαρία 
για τη λήψη βίντεο μέσα σε ιδιωτικό χώρο. 
Εάν είναι παράνομο, πώς διώκεται και ποια 
διαδικασία πρέπει να κινηθεί, δεδομένου ότι 
το ένα μέρος του αδικήματος, που φέρονται 
να τέλεσαν οι συλληφθέντες, αφορά άλλη 

χώρα.  
 
Το βίντεο με τη νεαρή  
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικο-

γραφία που σχηματίστηκε και την ανακοίνω-
ση που εξέδωσε η αστυνομία, την περασμέ-
νη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου αστυνομικοί 
της δίωξης εκβιαστών της ασφάλειας συνέ-
λαβαν έναν ιδιωτικό ερευνητή (ντέντεκτιβ) 
46 χρόνων. Συνελήφθη ύστερα από παρά-
δοση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων 
ποσού 40.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση το ποσό αυτό είχε συμφωνηθεί, σε 
συνεννόηση με την αστυνομία, να καταβά-
λει η πλευρά του δημάρχου Ωραιοκάστρου 
στον 46χρονο προκειμένου να μην δημοσι-
οποιήσει το υλικό βίντεο που είχε στα χέρια 
του και να πλήξει τη δημόσια εικόνα του, 
όπως ανακοινώθηκε.  

Λίγα λεπτά αργότερα η αστυνομία ακι-
νητοποίησε και συνέλαβε έναν 66χρονο, 
πρώην ιδιωτικό ερευνητή, ο οποίος φέρεται 
σύμφωνα με τη δικογραφία να είχε συμ-
φωνήσει την παραλαβή κάποιων από τα 
χρήματα. Και τελικά συνελήφθη η 22χρονη 
φίλη του 46χρονου στο κινητό της οποίας 
βρέθηκαν οι επίμαχες εικόνες του βίντεο, 
που απεικονίζει τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου 
σε ιδιωτικές του στιγμές, οι οποίες δεν φαί-
νεται να είναι και ιδιαίτερα επιλήψιμες για 
να πλήξουν την εικόνα του.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο υλικό 
που συγκεντρώνει η αστυνομία αναζητεί εάν 
ισχύουν ισχυρισμοί των συλληφθέντων ότι 
την ημέρα που λήφθηκε το βίντεο το πλη-
ροφορήθηκε συγγενής του δημάρχου και 
μάλιστα με τον τρόπο αυτόν εντοπίστηκαν 
τα πρόσωπα που είχαν μαγνητοσκοπήσει 
την είσοδο του δημάρχου στο κατάστημα. 
Ακόμη θα εξεταστεί εάν στο τελωνείο του 
Προμαχώνα καταγράφηκαν αντεγκλήσεις 
επειδή έγιναν αντιληπτές κάποιες από τις 
κινήσεις των συλληφθέντων με το βίντεο.  

Το βέβαιο είναι πως η υπόθεση δημιουρ-
γεί άλλα δεδομένα για την πολιτική αντι-
παράθεση στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
πολλοί αυτοδιοικητικοί εύχονταν να είναι 
το πρώτο και τελευταίο περιστατικό. «Κατέ-
γραφαν την προσωπική του ζωή με σκοπό 
να βρουν κάτι μεμπτό με απώτερο κίνητρο 
είτε να αποσπάσουν κάποιο οικονομικά 
αντάλλαγμα, είτε να προκαλέσουν πολιτικό 
κόστος στον δήμαρχο», δήλωσε ο νομικός 
εκπρόσωπος του κ. Τσακίρη Παρασκευάς 
Σπυράτος. «Όποιο κι αν είναι από τα δύο, 
εάν είναι έτσι, είναι επικίνδυνο», απάντη-
σε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης 
όταν του τέθηκε το σχετικό ερώτημα από 
την Karfitsa.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγριεύει το παρασκήνιο 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ 
ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΦΟΒΟΥΣ 
ΟΤΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ 
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Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν 
οι καταγγελίες σε βάρος του 
καθηγητή Μαιευτικής, φοι-

τήτριες του οποίου υποστηρίζουν ότι με 
πρόσχημα τη δωρεάν γυναικολογική τους 
εξέταση, ασελγούσε σε βάρος τους. Την 
ώρα που το Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Θεσσαλονίκης εξέδιδε την περασμένη 
Τρίτη την καταδικαστική απόφαση για τις 
πρώτες τρεις περιπτώσεις φοιτητριών, 
στην αίθουσα του δικαστηρίου γινόταν 
γνωστό ότι ήδη έχει υποβληθεί μήνυση 
από τέσσερις ακόμη γυναίκες και στη συ-
γκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνονται οι 
ιστορίες ακόμη πέντε πρώην φοιτητριών. 

Οι καταγγελίες σε βάρος του καθηγητή 
Μαιευτικής είχαν σταλεί, ανώνυμα, στους 
«αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και η υπόθεση 
ύστερα από έρευνα των αστυνομικών κατέ-
ληξε στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ-
μελειοδικείου. Τον «τίτλο» των μηνυτριών 
είχαν τρεις πρώην φοιτήτριες, οι οποίες από 
την αρχή περιέγραψαν ότι οι εξετάσεις που 
προσέφερε ο γιατρός, μόνον στο πλαίσιο 
της δεοντολογίας δεν εντάσσονταν. Πέραν 
όμως από τις τρεις πρώην φοιτήτριες, στο 
δικαστήριο παρήλασαν καταθέτοντας άλ-
λες οκτώ οι οποίες εξιστόρησαν τις δικές 
τους τραυματικές εμπειρίες στο ιατρείο του 
καθηγητή.  

Το δικαστήριο κατέληξε ότι ο γιατρός 
τέλεσε το αδίκημα της κατάχρησης σε γε-
νετήσιες πράξεις, όπως ακριβώς εισήχθη 
στο ακροατήριο. Και έτσι καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση 4 ετών, με τριετή αναστολή, 
αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό 
του σύννομου βίου. Σύμφωνα με την κα-
ταδικαστική πρόταση της εισαγγελέα της 
έδρας του Πλημμελειοδικείου, στη δίκη 
αποδείχτηκε ότι ο γιατρός «αποσκοπούσε 
στη σεξουαλική του διέγερση». Μάλιστα η 
εισαγγελέας περιέγραψε κινήσεις του καθη-
γητή με φοιτήτριες μέσα στο ιατρείο, όπως 
περιγράφηκαν στις καταθέσεις και μερικές 
από τις οποίες έγιναν αποδεκτές από τον 
ίδιο, οι οποίες δεν συνάδουν με τη δεο-
ντολογία μίας γυναικολογικής εξέτασης. Η 
εισαγγελέας έμεινε ακόμη και στον τρόπο 
εξέτασης, που μπορεί να θεωρηθεί επικίν-
δυνη για μία γυναίκα σε τόσο νεαρή ηλικία.  

Πέραν του ζητήματος της απόδειξης 
των γενετήσιων πράξεων, η εισαγγελέας 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η υπόθεση για 
χρόνια έμεινε στο σκοτάδι, χωρίς να καταγ-
γελθεί. «Είχε δημιουργηθεί σε κάθε μία η 
πεποίθηση ότι κανείς δεν θα τις πίστευε», 
είπε ακριβώς η εισαγγελέας «χτυπώντας» 
ουσιαστικά στην καρδιά του ζητήματος των 
σεξουαλικών παρενοχλήσεων γυναικών 
που αποκαλύπτονται εδώ και λίγους μήνες, 
ανεξάρτητα αν αφορούν περιπτώσεις που 

συνέβησαν χρόνια πριν.  
 
Η δεύτερη μήνυση  
Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της 

αγόρευσης του συνηγόρου υπεράσπισης 
της πολιτικής αγωγής στο δικαστήριο, ήδη 
έχει κατατεθεί νέα μήνυση, με την οποία 
μάλιστα ζητήθηκε να διωχθεί ο καθηγητής 
για κακούργημα. Συγκεκριμένα ο δικηγό-
ρος Παναγιώτης Λογγινίδης ανέφερε ότι 
τη μήνυση σε βάρος του καθηγητή έχουν 
καταθέσει τέσσερις πρώην φοιτήτριες. Συ-
μπλήρωσε όμως, ενημερώνοντας τους 
δικαστές, ότι στην ίδια μήνυση περιλαμβά-
νονται ακόμη πέντε εξιστορήσεις γυναικών 
που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα του 
ίδιου προσώπου. Μία από τις φοιτήτριες που 
έκαναν τις πρώτες καταγγελίες σε βάρος 
του, υποστήριξε μιλώντας σε μέσα ενημέ-
ρωσης ότι «κάθε φορά που αναβαλλόταν 
το δικαστήριο οι γυναίκες που αποκάλυ-
πταν ότι υπέστησαν τα ίδια διπλασιάζονταν 
σε αριθμό. «Βρήκαμε μεγάλες γυναίκες που 
φοβήθηκαν να μιλήσουν. Εμείς τις καλού-
με να ανοίξουν τα στόματά τους», ανέφερε. 
Μάλιστα στη μήνυση που έχει κατατεθεί 
περιλαμβάνονται ονόματα φοιτητριών που 
ήδη κατέθεσαν στο πλαίσιο της δίκης του 
Πλημμελειοδικείου. 

«Μία δίκη για πλημμέλημα που διαρκεί 
τρεις συνεδριάσεις δείχνει ότι πρέπει συνο-
λικά να δει η δικαιοσύνη το γεγονός για τον 
συγκεκριμένο δράστη και να του επιβάλει 
και την πρέπουσα τιμωρία», είπε με νόημα 
μιλώντας στην Karfitsaο δικηγόρος που έχει 
αναλάβει την υπεράσπιση των θυμάτων.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μήνυ-
ση που κατατέθηκε και βρίσκεται στη διαδι-
κασία της προκαταρκτικής εξέτασης, ζητεί-
ται να διωχθεί ο καθηγητής για το αδίκημα 
της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση 
σε γενετήσιες πράξεις, αδίκημα που είναι σε 
βαθμό κακουργήματος. 

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

MeToo: Η καταδίκη έφερε 
και άλλες καταγγελίες 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΗΝΥΣΗ ΣΕ 

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ. 

ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΗΔΗ 
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
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Ο εμβληματικός δρόμος 
του Πολιούχου

Streets of SKG: Αγίου Δημητρίου

E νας δρόμος περίπου 4 χλμ συνδέει τα 
δυτικά με τα ανατολικά της Θεσσαλονί-
κης. Η οδός Αγίου Δημητρίου, ξεκινάει 

από την οδό Λαγκαδά και εκτίνεται έως την οδό 
Κατσιμίδη. Μετά την Τσιμισκή και την Εγνατία 
είναι από τις πιο δημοφιλής περιοχές, για πολ-
λούς λόγους.

Αρχικά στην καρδιά της οδού βρίσκεται ο Ιερός 
Ναός του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου της πόλης. 

Αποτελεί ένα χώρο λατρείας, αλλά και ένα πολιτιστικό 
μνημείο, στο οποίο συρρέουν τόσο πιστοί όσο και 
επισκέπτες της πόλης.

Ο δρόμος είναι μια από τις κεντρικές οδικές 
αρτηρίες. Η ζωντάνια της αποτυπώνεται στα πεζοδρομία 
της που σφύζουν από κόσμο και στα μαγαζιά που 
περιστοιχίζουν την οδό. Η εγγύτητα της κοντά στο 
πανεπιστημιακό κάμπους ανέκαθεν προσέλκυε 
φοιτητόκοσμο και αυτό φαίνεται και στις επιχειρήσεις 
της περιοχής. Μαγειρεία με γρήγορο και φτηνό φαγητό, 

αρκετά καφέ, ζαχαροπλαστεία, πλυντήρια ρούχων 
δραστηριοποιούνται εκεί, καθώς καλύπτουν βασικές 
ανάγκες ενός φοιτητή.

Παράλληλα, στην οδό βρίσκεται το Καυτανζόγλειο 
Στάδιο και το Εθνικό Κολυμβητήριο, το Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών, το Ολυμπιακό Μουσείο και το Διοικητήριο 
συμπληρώνοντας το πλαζ που ολοκληρώνει την οδό σε 
μια από τις πιο όμορφες, ενεργές και ζωντανές περιοχές 
της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ
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Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
Στο σημείο που βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, 

υπήρχε στάδιο που  πραγματοποιούνταν μονομαχικοί αγώνες. Στα 
μέσα του 5ου αιώνα όμως χτίστηκε ο Ιερός Ναός  ακριβώς στον τόπο 
του μαρτυρίου του Αγίου. 

Στο ισόγειο του τμήμα, όπου ήταν φυλακισμένος ο Άγιος, 
μετατράπηκε σε κρύπτη, η οποία διατηρείται έως σήμερα και είναι 
σημείο λατρείας.

Στην πάροδο των ετών ο Ναός έχει υποστεί αρκετές ζημιές.
Όπως κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς 

και τους Νορμανδούς, ενώ από το 1493 έως το 1912 μετατράπηκε σε 
τζαμί από τους Τούρκους. Όσον αφορά την φωτιά του 1917 οι ζημιές 
ήταν τόσο μεγάλες, όπου οι εργασίες αναστήλωσης χρειάστηκαν 
αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν. Συγκεκριμένα το 1948 ήταν η 
ημερομηνία όπου ο Ναός κατάφερε να λειτουργήσει ξανά.
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Τουρκικό Προξενείο – Σπίτι Κεμάλ

Η Παλιά Λαχαναγορά

Ένα μνημείο της φύσης 
που σώθηκε στο...παρά τσακ

Το κρυμμένο μνημείο

Τεράστια σιδερένια πόρτα, που δεν αφήνει χαραμάδα οπτικής επαφής 
με τον χώρο πίσω από αυτήν,  τοίχοι που τα ψηλώνουν ακόμη περισσότερο 
κάγκελα και προστατευτικά, περικυκλώνουν το Τουρκικό Προξενείο, στην 
Αγ.Δημητρίου. Πίσω βρίσκεται το Μουσείο Μουσταφά Κεμάλ  και στεγάζεται 
στο σπίτι ο Μουσταφά Κεμάλ, γνωστός ως Ατατούρκ.

Σε ένα οικοδομικό τετράγωνο που πιάνει τέσσερις οδούς 
τις  Φιλώτα, Κασσάνδρου και Ηφαιστίωνος και τέλος την Αγίου 
Δημητρίου, όπου είναι και η κεντρική είσοδο της, λειτουργούσε η 
Παλιά Λαχαναγορά, το 1935. Από κάθε γωνιά της Μακεδονίας έφταναν 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά και διατίθονταν για χονδρική πώληση ή 
σε πλανόδιους πωλητές.

Η αλλαγές που έφεραν τα επόμενα χρόνια στην γειτονιά με 
την ανοικοδόμηση δημιούργησαν προβλήματα στην λειτουργία 
της Λαχαναγοράς κυρίως λόγω των φορτοεκφορτώσεων, που δεν 
μπορούσαν να γίνουν με ευκολία. Το 1975 πάρθηκε η απόφαση για 
την μετεγκατάσταση εκτός της κατοικημένης ζώνης, ώστε να υπάρχει 
μια εύρυθμη λειτουργία.

Στο σήμερα, το κτίριο της Παλιάς Λαχαναγοράς είναι 
εγκαταλελειμμένο και έχει χάσει την ζωντάνια του. Περιμετρικά 
μοιάζει σαν κτίριο φάντασμα, ενώ η μόνη φορά που ανοιγοκλείνει η 
κεντρική του πόρτα είναι για να παρκάρουν διάφορα οχήματα εντός 
του προαύλιου χώρου.

Ένα από τα διατηρητέα μνημεία της φύσης, 
συγκεκριμένα ένα υπεραιωνόβιο πλατάνι, 

συναντάμε στη συμβολή των οδών Αποστόλου 
Παύλου και Αγίου Δημητρίου. Το πλατάνι είναι 

άνω των 200 ετών. Τα τεράστια κλαδιά του 
φορτωμένα με φύλλα δημιουργούν ένα φυσικό 
κιόσκι. Λίγοι όμως ξέρουν πως αυτό το πλατάνι 

γλύτωσε στο παρά πέντε. Περίπου το 1969 οι 
αρμόδιες αρχές είχαν αρχίσει να κόβουν δέντρα 

που θεωρούσαν ότι ήταν επικίνδυνα να πέσουν και 
είτε να τραυματίσουν πολίτες ή να προκαλέσουν 
ζημιές. Ένα από αυτά ήταν και το πλατάνι και νυν 

μνημείο της φύσης. Ο τότε τούρκος πρόξενος όμως 
σταμάτησε την κοπή του και έσωσε ουσιαστικά το 

πλατάνι.

Λίγα μέτρα μακριά από την Παλιά 
Λαχαναγορά, στην ίδια πλευρά του 
δρόμου, μια στήλη στέκεται πάνω στο 
πεζοδρόμιο. Η περίπου 3,50 μέτρα 
μαρμάρινη στήλη είναι  το «Mάρμαρο 
του Φιδιού» ή «Η Στήλη των Όφεων» 
και χρονολογείται από την περίοδο του 
Μέγα Κωνσταντίνου. Η ονομασία του 
προκαλεί ερωτηματικά και διάφοροι  
μελετητές έχουν προσπαθήσει να την 
ερμηνεύσουν. Δυο πιθανοί λόγοι είναι 
είτε επειδή στην κορυφή μπορεί να 
είχε τοποθετηθεί κάποιο φίδι είτε για 
λόγους λατρείας του φιδιού.
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Η Παλιά Λαχαναγορά

Μια τελείως διαφορετική εικόνα 
συγκριτικά με την σημερινή 
είχε πριν από πολλές δεκαετίες 

η περιοχή περιμετρικά του καφενείου 
η Πρίγκηπος, στην οδό Απ.Παύλου που 
γειτνιάζει με την Αγίου Δημητρίου. 

Στο σημερινό σημείο, όπου λειτουργεί 
το καφενείο και ο εξωτερικός του χώρος, 
τον οποίο απολαμβάνουν κάτοικοι της πε-
ριοχής, περαστικοί, φοιτητές και τουρίστες 
τον 19ου αιώνα (1874) είχε χτιστεί το Ισλα-
χανέ. Στο χώρο που σήμερα είναι το καφε-
νείο, υπήρχε ένα μακρόστενο κατάστημα 
που λειτουργούσε από τότε ως καφενείο. 
Η περιοχή εκκενώθηκε όμως από τους 
μουσουλμάνους που κατοικούσαν εκεί το 
1922-25, λόγω της ανταλλαγής των πλη-
θυσμών και γέμισε από πρόσφυγες από την 
Μικρά Ασία και τον Πόντο.

 
Τα αιχμάλωτα αδέρφια 
που έκαναν την αρχή
 Ο Μιχάλης και ο Κωνσταντίνος Λουκί-

δης, δύο αδέλφια με καταγωγή από τα Κού-
λα της Μανισάς και τα Σύλλατα της Καππα-
δοκίας, το 1927 έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, 

μετά την απελευθέρωση τους, καθώς ήταν 
αιχμάλωτοι. Παρά τις κακουχίες που είχαν 
ζήσει κατάφεραν να κάνουν μια νέα αρχή. 
Αγόρασαν λοιπόν το καφενείο το 1929 και 
το ονομάτισαν η Ελπίς. Έμεινε όμως γνωστό 
ως Καφενείο του Καραμανλή.

Το τότε κτίριο, το 1963 δόθηκε σε εργο-
λάβο ως αντιπαροχή και το καφενείο μετα-
φέρθηκε στην διπλανή νεόκτιστη οικοδομή, 
όπου συνέχισε την λειτουργία του. Όταν τα 
δυο αδέλφια συνταξιοδοτήθηκαν την σκυ-
τάλη πήρε ο γιος του Μιχάλη, Πλάτων έως 
το 1969. Το καφενείο άλλαξε διάφορα ονό-
ματα, όπως Καφενείο του Θωμά, Καφενείο 
Τζόρνταν μέχρι που το 1993 που έγινε μια 
ανακαίνιση και δόθηκε η μορφή που έχει 
μέχρι σήμερα αλλά και η ονομασία, Πρί-
γκηπος. Τότε ο Κώστας Ντινούδης, ο Νίκος 
Δασκαλόπουλος κι ο Γιώργος Τσαναξίδης 
θέλησαν να αναβιώσουν το Καφενείο, δίνο-
ντας στο χώρο τα χαρακτηριστικά των κο-
σμοπολίτικων Καφενείων στα μεγάλα αστι-
κά κέντρα της Ανατολής. Το 2003 εισήλθαν 
στην επιχείρηση ο Γιώργος Καραποστόλης 
κι ο Κωνσταντίνος Λουκίδης.

  
Καφενείο σαν βιβλίο ιστορίας  

Όλες αυτές τις δεκαετίες που λειτουργεί 
το καφενείο η χώρα έχει ζήσει σημαντικές 
στιγμές που την έχουν στιγματίσει. Ο Κων-
σταντίνος Λουκίδης είναι η τρίτη γενιά που 
κρατάει ζωντανό τον παραδοσιακό καφε-
νέ, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο παλιά 
της πόλης. Τόσο ο πατέρας του όσο και ο 
παππούς του θυμάται να του λένε ιστορίες 
που έχουν ζήσει μέσα στο καφενείο. «Στην 
Κατοχή, εκεί που είναι τώρα του 3ο Λύκειο 
οι Γερμανοί κρατούσαν αιχμαλώτους τους 
Ιταλούς. Οι ναζιστές λοιπόν ερχόντουσαν 
στο καφενείο έπαιρναν μπύρες και ό,τι άλλο 
ήθελαν και δεν πλήρωναν. Ο παππούς μου 
όμως επειδή τους φοβόταν δεν τολμούσε να 
τους πει κάτι. Ωστόσο το γεγονός μαθεύτηκε 
και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να έρθουν 
να πληρώσουν», περιγράφει ο Κ.Λουκίδης. 
Μια άλλη ιστορία προέρχεται από την περίο-
δο της Χούντας. Τότε τα τραγούδια του Μίκη 
Θεοδωράκη είχαν απαγορευτεί να παίζο-
νται, όμως ο πατέρας του τα έβαζε κανονικά 
να ακούγονται στο καφενείο. «Αστυνομικοί 
που φύλαγαν το τουρκικό προξενείο ήξεραν 
τον πατέρα μου και όταν έμπαιναν μέσα και 
άκουγαν να παίζονται τραγούδια του Θεο-
δωράκη δεν του έλεγαν τίποτα», σημειώνει.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Πρίγκηπος, ένα καφενείο
 σαν βιβλίο ιστορίας στη Θεσσαλονίκη

Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ 

ΜΕΤΡΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο Κ. 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΕΠΟΧΗ
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Στον αριθμό 159Α της οδού Αγίου Δημητρίου, 
στην βόρεια πλευρά του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πίσω από πυκνά 

δέντρα ξεπροβάλει ένα επιβλητικό κτίριο. Το Τελ-
λόγλειο Ίδρυμα Τεχνών είναι ένας από το βασικούς 
πυρήνες πολιτισμού της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα 
της Βόρειας Ελλάδας. Η παρουσία του μετράει δεκα-
ετίες και η Επιμελήτρια του Τελλογλείου Ιδρύματος, 
Δρ. Χριστίνα Τσαγκάλια μας ξεναγεί στην ιστορία του.

Πότε ιδρύθηκε και άνοιξε τις πόρτες του το Τελ-
λόγλειο; Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ιδρύθηκε το 
1972, όταν η Αλίκη κι ο Νέστωρ Τέλλογλου αποφάσισαν 
να δωρίσουν τη συλλογή έργων τέχνης που είχαν δη-
μιουργήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης. Παράλληλα με τη συλλογή, που περιλάμβανε έργα 
κυρίως Ελλήνων, αλλά και ξένων καλλιτεχνών, παρα-
χώρησαν στο Πανεπιστήμιο το σύνολο της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας τους και μάλιστα ενώ βρίσκονταν 
εν ζωή. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα «σχο-
λείο» για την θεωρία και την ιστορία της τέχνης προσιτό 
σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου 
και κοινωνικής θέσης, το οποίο θα απευθυνόταν όχι 
μόνο στο κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Β. Ελ-
λάδας ευρύτερα. Το φιλεκπαιδευτικό όραμα του ζεύγους 
Τέλλογλου ασπάστηκαν και πολλοί ακόμη (συλλέκτες, 
καλλιτέχνες, κτλ.), που έσπευσαν να δωρίσουν τα έργα 
που φιλοτέχνησαν ή είχαν στην κατοχή τους στον νεοϊ-
δρυθέντα πολιτιστικό φορέα, ο οποίος άνοιξε για πρώτη 
φορά τις πύλες του τον Δεκέμβριο του 1999 με την έκ-
θεση «Συλλογές και Δωρεές». 

 Η παρουσία του στην περιοχή που βρίσκεται μέχρι 
σήμερα έχει δώσει έναν πολιτιστικό αέρα. Γιατί όμως 
επιλέχθηκε να δημιουργηθεί το Τελλόγλειο σε αυτό το 
σημείο; To Τελλόγλειο Ίδρυμα στεγάζεται σε προνομιακό 
χώρο στη βόρεια παρυφή της Πανεπιστημιούπολης επί 
της οδού Αγίου Δημητρίου. Πρόκειται για ένα μοντέρνο 
εντυπωσιακό κτίριο, το οποίο σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες 
Ε. Κωνσταντάκου, Κ. Λάμπρου, Ν. Μάρδα, Κ. Μωραΐτης 
αποσπώντας το Α’ Βραβείο στον Πανελλήνιο Αρχιτε-
κτονικό Διαγωνισμό (1982). Το κτίριο ολοκληρώθηκε 

ΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ 
ΠΝΕΎΜΟΝΑΣ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΉΣ

ΔΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΓΚΑΛΙΑ 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟ ΣΤΟ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ  
ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΟΥ, ΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 
ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
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την περίοδο 1996-1997 με την εποπτεία του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση από ευρω-
παϊκά κονδύλια. Το συνολικού εμβαδού 6500 τετραγωνικών 
μέτρων Μουσείο περιβάλλεται από αλσύλλιο, ενώ έχει θέα 
στον Θερμαϊκό κόλπο. Πρόκειται για έναν ζωντανό χώρο επι-
μόρφωσης, έρευνας και ανταλλαγής απόψεων περί τέχνης, ο 
οποίος φιλοξενεί ποικίλου περιεχομένου εικαστικές εκθέσεις, 
που στόχο έχουν να αναδείξουν διαφορετικές πτυχές της καλ-
λιτεχνικής δραστηριότητας τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και 
στο εξωτερικό, προβάλλοντας βασικούς σταθμούς της ιστορί-
ας της τέχνης.  

Τι διαφορετικό προσδίδει στην πολιτιστική πλευρά της 
Θεσσαλονίκης; Το Τελλόγλειο είναι ένας ζωντανός πνεύμο-
νας διαρκούς πολιτιστικής δράσης. Για τον λόγο αυτό οι πα-
νεπιστημιακές αρχές, το αποκαλούν -διαχρονικά- πολιτιστικό 
βραχίονα του Αριστοτελείου. Στα είκοσι δύο χρόνια της λει-
τουργίας του έχει οργανώσει εκατοντάδες εκθέσεις διαφορε-
τικού περιεχομένου (ζωγραφικής, γλυπτική, αρχιτεκτονική, 
φωτογραφία, ψηφιδωτά, χαρακτική κ.ά.) και συνεργάστη-
κε με δεκάδες Μουσεία του εξωτερικού (Musée du Louvre, 
Musée d’Orsay, Centre Pompidou, Musée national Eugène-
Delacroix, Musée de l’Armée, Fondation Thiers, Fundació 
Pilar i Joan Miró a Mallorca, Ίδρυμα Bancaja της Βαλένθια, 
Μουσείο Καλών Τεχνών του Bilbao, Toledo Museum of Art-Ο-
χάιο, ΗΠΑ, Museo Civico Sartorio-Τεργέστη κ.ά.), της Ελλάδας 
(Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Μου-
σείο Μπενάκη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ίδρυμα Θεοχαράκη, 
Μουσείο Ακρόπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης , Momus, 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης κ.ά.) καλλιτέχνες και 
ιδιώτες-συλλέκτες. Στόχος του είναι να παρουσιάσει στο κοι-
νό της Θεσσαλονίκης – κι όχι μόνο- το έργο διακεκριμένων 
ξένων (Goya, Miro, Picasso, Toulouse-Lautrec, Novello Finotti 
κ.ά.) κι Eλλήνων δημιουργών, αλλά και να δώσει τη δυνατό-
τητα σε νέους, ανερχόμενους καλλιτέχνες να συνεκθέσουν με 
ομότεχνούς τους και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσα 
από τη συμμετοχή του σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς, όπως 
ο διαγωνισμός ζωγραφικής στη μνήμη του Λουκά Βενετούλια, 
που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια. 

Ποιο είναι το όραμα και οι στόχοι για το μέλλον; Παρα-
μένοντας πιστό στο φιλεκπαιδευτικό όραμα των ιδρυτών του, 
το Τελλόγλειο αποσκοπεί να συνεχίσει να οργανώνει και στο 
μέλλον εκθέσεις ποικίλου περιεχομένου και να ρίχνει φως σε 
διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παράλλη-
λα συνεχίζεται η συστηματική μελέτη της συλλογής του που 
αριθμεί περίπου 10.000 έργα κι ενισχύεται διαρκώς με νέες 
δωρεές. 

Μέσα από τα πολύτιμα αρχεία της Ιστορίας της Τέχνης (π.χ. 
Αρχείο Τώνη Σπητέρη) και την πλούσια βιβλιοθήκη του δίνει 
τη δυνατότητα τόσο στους ερευνητές του Ιδρύματος, όσο και 
σε όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν σε θέματα ιστορίας 
της τέχνης να μελετήσουν το πλούσιο αυτό υλικό, μεγάλο μέ-
ρος του οποίου έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο από 
την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

Παράλληλα το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εκ-
μεταλλευόμενο τα νέα τεχνολογικά μέσα, όπως οι ψηφιακές 
περιηγήσεις, αποσκοπεί να προβάλει το πλούσιο μουσείο-εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος σε σχολικές ομάδες, 
συλλόγους και μεμονωμένους επισκέπτες που δεν μπορούν 
να επισκεφτούν το Τελλόγλειο, αλλά ενδιαφέρονται να ξενα-
γηθούν στους χώρους του.

ΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ 
ΠΝΕΎΜΟΝΑΣ ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΉΣ

ΔΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΓΚΑΛΙΑ 
Info: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. | Αγίου Δημητρί-

ου 159Α, ΤΚ 546 36 | Τ.: 2310247111 teloglion@teloglion.gr, 
www.teloglion.gr

Ωράριο εκθεσιακού: Τρίτη 9.00-14.00, Τετάρτη 9.00-14.00 
& 17.00-21.00, Πέμπτη-Παρασκευή 9.00-14.00, Σαββατοκύ-
ριακο 10.00-18.00, Δευτέρα κλειστά. 
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STREETS OF SKG

Το κτίριο οικοδομήθηκε το 1891 
και τόσο τον σχεδιασμό, όσο και 
την κατασκευή του είχε αναλάβει 

ο αρχιτέκτονας Βιταλιάνο Ποζέλλι. Η 
έκταση του καταλαμβάνει ένα ολόκληρο 
οικοδομικό τετράγωνο. Ειδικότερα χωρίς 
το αίθριο, καταλαμβάνει έκταση περίπου 
2.262 τ.μ. και το συνολικό εμβαδό στις 5 
στάθμες ξεπερνά τα 11.000 τ.μ..

Η ορθογώνια όψη του μοιάζει σαν μια 
ζωντανή καρτ ποστάλ. Η φιλοσοφία πίσω 
από την μορφή του αυτή είναι στο κτίριο να 
εισέρχεται αερισμός και φυσικός φωτισμός.

Αποτελείται από 5 στάθμες, εκ των 
οποίων οι τέσσερις ακολουθούν τις βασι-
κές επιλογές του αρχικού σχεδιασμού. Η 
πέμπτη στάθμη προστέθηκε το 1954, στο 
πλαίσιο εκτεταμένων επεμβάσεων ανα-
καίνισης, κατά την οποία διατηρηθήκαν τα 
βασικά ξύλινα δομικά στοιχεία της στέγης, 
ενδεικτικό της άριστης ποιότητας της αρχι-
κής κατασκευής. Η συγκεκριμένη επέκτα-
ση προέκυψε από την αυξημένη ανάγκη 
σε χώρους στέγασης επιπλέον διοικητικών 
υπηρεσιών με την πάροδο των ετών. Μοι-
ραία λοιπόν, η αρχιτεκτονική ομοιομορφία 
των προηγούμενων ορόφων, με τα ψηλο-

τάβανα και ευρύχωρα γραφεία, κατά μήκος 
μόνο της μιας πλευράς του διαδρόμου, δεν 
υιοθετήθηκε κατά την κατασκευή της πέ-
μπτης στάθμης, όπου προτιμήθηκε η λύση 
μικρότερης ωφέλιμης επιφάνειας, αλλά πε-
ρισσότερων γραφειακών χώρων εκατέρω-
θεν του διαδρόμου. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
το αρχικό αέτωμα της πρόσοψης ήταν στυλ 
οθωμανικού μπαρόκ και αντικαταστάθηκε 
από τριγωνικό αέτωμα, μετά το πέρας των 
εργασιών ανακαίνισης το 1954.

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται μέσα από 
τέσσερις διαφορετικές πύλες. Υπάρχει μια 
για κάθε πλευρά στα ανατολικά, δυτικά, 
βόρεια και νότια, ωστόσο μόνο η μια χρη-
σιμοποιείται, αυτή της ανατολικής πλευράς.

Στη στάθμη του δεύτερου ορόφου σή-
μερα στεγάζονται το πολιτικό γραφείο του 
Υφυπουργού Εσωτερικών (Τομέας Μακε-
δονίας και Θράκης) και το Πρωθυπουργικό 
Γραφείο Θεσσαλονίκης.

Το εμβληματικό αυτό οικοδόμημα έχει 
χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέο μνημείο.

Μπροστά από το κτήριο υπήρχε μνη-
μειώδης μαρμάρινη πλατεία, η οποία κα-
τασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 
1930 σε 2 επίπεδα. Οι ανασκαφές στο χώρο 

αυτό της πλατείας αποκάλυψαν ερείπια της 
ελληνιστικής και βυζαντινής εποχής.

Το Διοικητήριο ανέκαθεν αποτελούσε το 
επίκεντρο πολιτικών και κοινωνικών γεγο-
νότων της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια του 
εικοστού αιώνα. Σήμερα συνεχίζει να κατέ-
χει σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης της 
Θεσσαλονίκης αλλά και της Μακεδονίας και 
Θράκης, καθώς πολιτικοί, επαγγελματικοί 
και κοινωνικοί φορείς συμμετέχουν σε συ-
σκέψεις και συναντήσεις στους χώρους του.

Σημαντικές χρονολογίες
Το 1907 στεγάστηκε σε αυτό η οθωμανι-

κή νομική σχολή.
Το 1911 διέμενε ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 

5ος στο πέρασμά του από την πόλη.
Στις 26.10.1912, στο Διοικητήριο λαμ-

βάνει χώρα η υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παράδοσης της Θεσσαλονίκης μεταξύ του 
στρατηγού των οθωμανών Χασάν Ταχσίν 
Πασά και του ελληνικού στρατού.

Από το 1912 έως το 1929 στεγάστηκε η 
Γενική Διοίκηση Μακεδονίας.

Από το 1974 έως το 1988 στεγάστηκε το 
Υπουργείο Βορείου Ελλάδος.

Από το 1988 έως το 2009 στεγάστηκε το 
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Από το 2009 έως το 2012 αποτέλεσε 
την έδρα της Γενικής Γραμματείας Μακεδο-
νίας – Θράκης.

Το 2012 έως το 2015 επανιδρύθηκε ως 
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ενώ 
από το 2015 μέχρι σήμερα αποτελεί την 
έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης).

(με πληροφορίες από το επίσημο site 
του YΜΑΘ)

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Διοικητήριο, 
ένα εμβληματικό κτίριο με ιστορία

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ 
ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο – Χώρος ανάδειξης πρωταθλητών

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Κ Α Λ Υ Ψ Ω 
Γ Ο Υ Λ Α ,  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ 

Κ Α Υ Τ Α Ν Ζ Ο Γ Λ Ε Ι Ο Υ 
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ

Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσ-
σαλονίκης, έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο που 
αποτελούσε κληροδότημα του Λυσίμαχου 
Καυτανζόγλου.Ο Λυσίμαχος Καυτανζόγλου 
ήταν διακεκριμένος διπλωμάτης και νομι-
κός.  Στις 4 Νοεμβρίου του 1931, συνέταξε 
τη διαθήκη του με την οποία θέλησε να αφή-
σει όλη την περιουσία του για την ανέγερση 
στην Θεσσαλονίκη Πανελληνίου Ηρώου 
για τους αγωνισθέντες για την ελευθερία, 
από την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
και μεταγενέστερα. Ανάμεσα στους ήρωες 
αυτούς ήταν και ο παππούς του Λυσίμαχου 
Καυτανζόγλου, Ιωάννης Γούτας Καυτανζό-
γλου, μέλος και χρηματοδότης της Φιλικής 
Εταιρίας. Η απόφαση αυτή του Λυσίμαχου 
Καυτανζόγλου οδήγησε τελικά στην ανέγερ-
ση του Σταδίου, όταν θεωρήθηκε ότι η πόλη 
της Θεσσαλονίκης είχε μεγαλύτερη ανάγκη 
από σύγχρονες αθλητικές υποδομές. Στην 
απόφαση αυτή πρωτοστάτησαν ο τότε πρω-
θυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής και ο Θεσσαλονικιός εκδότης και 
πολιτευτής Πέτρος Λεβαντής. Για να τηρηθεί 
το πνεύμα της διαθήκης του ευεργέτη απο-
φασίστηκε να αναγερθούν στον χώρο του 
σταδίου προτομές της οικογένειας Καυταν-
ζόγλου. Έτσι, με νομοθετικό διάταγμα του 
1956 ορίσθηκε ότι η περιουσία του Ιδρύμα-
τος Λυσίμαχου Καυτανζόγλου θα διατεθεί 
για την ανέγερση σταδίου. Η θεμελίωση του 
Σταδίου έγινε στις 26 Οκτωβρίου 1956, ημέ-
ρα εορτασμού της απελευθέρωσης της πό-
λης και της μνήμης του πολιούχου της, του 
Αγίου Δημητρίου. Οι εργασίες ολοκληρώθη-
καν με γρήγορο ρυθμό και έτσι σε τέσσερα 
χρόνια και μία ημέρα, στις 27 Οκτωβρίου 
του 1960, εγκαινιάστηκε το, κατάμεστο από 
40.000 θεατές, Στάδιο, με μία θεαματική 
τελετή, όπου παρευρέθηκαν ο πρωθυπουρ-
γός Κωνσταντίνος Καραμανλής, η βασιλική 

οικογένεια και πολλοί επώνυμοι της 
κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώ-
ρας. Τα εγκαίνια ολοκληρώθηκαν με 
ένα εικοσάλεπτο ποδοσφαιρικό αγώνα 
επίδειξης, μεταξύ της εθνικής ομάδας 
ποδοσφαίρου της Ελλάδας και της Μι-
κτής Θεσσαλονίκης, όπου επικράτησε η 
Εθνική Ελλάδας με 1-0. Από το 1960, το 
χρησιμοποιούσε ως έδρα η ποδοσφαιρι-
κή ομάδα του Ηρακλή. 

Το Καυτανζόγλειο Στάδιο διαθέτει το 
κεντρικό Στάδιο, βοηθητικό στάδιο και 
στάδιο ρίψεων και έχει από την έναρξη 

λειτουργίας του, διατεθεί για αγώνες Στίβου, 
ποδοσφαιρικούς αγώνες και αγώνες άλλων 
αθλημάτων ενώ έχει φιλοξενήσει και συ-
ναυλίες με σπουδαίους έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες.  

Στο Καυτανζόγλειο Στάδιο έγινε η πρώ-
τη αθλητική αναμέτρηση των Ολυμπιακών 
Αγώνων «Αθήνα 2004», και φιλοξενήθηκαν 
12 αγώνες ποδοσφαίρου, της προκριματι-
κής, προημιτελικής και ημιτελικής φάσης 
και ο αγώνας για την τρίτη θέση των ανδρών. 

Το 2009 έγιναν παγκόσμιοι αγώνες στί-
βου και συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές του 
παγκόσμιου στίβου, όπως ο υπεραθλητής 
Γιουσέϊν Μπολτ, η Ρωσίδα επικοντίστρια 
Έλενα Ισινμπάγεβα, η άλτης του ύψους 
Μπλάνκα Βλάσιτς, από την Κροατία. 

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, 
το Καυτανζόγλειο Στάδιο όπως και άλλα 
στάδια και μεγάλες αθλητικές εγκαταστά-
σεις της Ελλάδας άρχισε σταδιακά να χάνει 
την αίγλη του, η δε φθορά από την πολυετή 
χρήση του ελαστικού τάπητα της κεντρικής 
εγκατάστασης οδήγησε στο κλείσιμό της για 
εργασίες αναβάθμισης το 2018. Ηδη από 
τον Μάϊο 2021, παραδόθηκε προς χρήση ο 
αναβαθμισμένος ελαστικός τάπητας, και έτσι 
μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 
χωρίς ιδιαίτερη αθλητική δραστηριότητα, δι-
ενεργήθηκαν στο κεντρικό Στάδιο, οι πανελ-
λήνιοι αγώνες Στίβου στην κατηγορία Κ20 

(3-4 Ιουλίου 2021) ενώ για πρώτη φορά 
φιλοξενήθηκε στο Στάδιο το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ (9-11 Ιουλίου 
2021). 

Στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο κα-
θημερινά αθλούνται αθλητές και αθλήτριες 
του Στίβου και φιλοξενεί αθλητές και αθλή-
τριες του Κέντρου Υψηλού Αθλητισμού. 
Στους χώρους του μάλιστα προπονήθηκαν 
και ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους οι 
χρυσοί Ολυμπιονίκες του Τόκιο 2020, η πορ-
τορικανή Jasmine Camacho-Quinn στα 100 
μ. εμπόδια και από τις Μπαχάμες ο Steven 
Gardiner στα 400 μ., ενώ αθλούνται Ελλη-
νες Παραολυμπιονίκες, όπως ο χρυσός Πα-
ραολυμπιονίκης του Τόκιο 2020 Θανάσης 
Προδρόμου. 

Επίσης καθημερινά ελεύθερα αθλούμε-
νοι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
μέρος των εγκαταστάσεων. 

Η Επιτροπή Διοίκησης του Σταδίου στόχο 
έχει να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις του 
Σταδίου και προς την κατεύθυνση αυτή ανα-
ζητά την αξιοποίηση, εκτός από την κρατική 
επιχορήγηση, χρηματοδοτικών εργαλείων, 
μεταξύ άλλων και για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση, ώστε το Καυτανζόγλειο Στάδιο να 
μπορεί να παρέχει στο φίλαθλο κοινό της 
πόλης της Θεσσαλονίκης και όχι μόνον, τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί αθλητικές 
δραστηριότητες υψηλού επιπέδου. 

OPINION

ΣΤΟ 
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΨΗΛΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙ∆ΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 

18 06.11.2021

Ήρθε μια από τις πιο όμορφες περιόδους της Θεσσαλο-
νίκης, αυτή που πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου. Οι αίθουσες θα γεμίσουν και πάλι...

Το «Μουσικό Κουτί» από την ΕΡΤ. Μακράν η κορυφαία 
μουσική – κι όχι μόνο – εκπομπή της ελληνικής τηλεόρα-
σης, με υπέροχο Νίκο Πορτοκάλογλου και λαμπερή Ρένα 
Μόρφη. Η μία εκπομπή καλύτερη από την προηγούμενη.

Οι υπεύθυνοι του Στρατοδικείου. Όλα εκεί είναι στην 
εντέλεια.  

Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που 
επιστρέφει πίσω στις αίθουσες από 4 έως και 14 Νοεμβρίου με 

197 ταινίες. 

Πολλά υποσχόμενο το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου. Επιτέλους θα ζωντανέψουν ξανα οι αίθουσες προβο-

λών και η πόλη θα δεχτεί πολλές επισκέψεις. 

Το Φράγμα της Θέρμης είναι το απόλυτο φυσικό τοπίο 
για να απολαύσεις τη βόλτα σου. Μακριά από τη βουή της 

πόλης, μέσα στο πράσινο.

Πολύ θετική η ανταπόκριση του κόσμου στην Παγκρήτια Έκθε-
ση, που φιλοξενείται στη Δ.Ε.Θ. μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Οι ρακές, οι 

κρητικές λιχουδιές και τα εδέσματα σίγουρα θα μας μείνουν αξέχα-
στα. Και φυσικά καταχειροκροτήθηκαν και τα πολιτιστικά σωματεία 

με το μουσικοχορευτικό ταξίδι, που μας χάρισαν.

Το κρύο και οι βροχές ξεκίνησαν και εικόνες από άστεγους σε 
αρκετά κεντρικά σημεία στο δήμο Θεσσαλονίκης προκαλούν 
θλίψη. Ας μεριμνήσουν επιτέλους οι αρμόδιοι...

Η αδυναμία εκμετάλλευσης των οπτικοακουστικών Μέσων 
και της τεχνολογίας στους δρόμους. Θα είχαμε γλιτώσει 
πολλές τραγωδίες. Αλήθεια, υπάρχει Τροχαία εκτός από το 
να κόβει κλήσεις στα σταθμευμένα;

Οι καλοθελητές που τηλεφωνούν στην Τροχαία για να 
καταγγείλουν ότι το ασθενοφόρο των δικαστηρίων είναι 
σταθμευμένο παράνομα.  

Τα σοκαριστικά τροχαία δυστυχήματα με τον ταχυδιανομέα 
και τη νεαρή ποδηλάτισσα σε κεντρικά σημεία της πόλης. 
Ήρθε η ώρα να δούμε σοβαρά τα ζητήματα της οδικής 
ασφάλειας. Και μακάρι να ήταν τα τελευταία θύματα. 

Οι Θεσσαλονικιές που έτρεξαν να κλείσουν ραντεβού πριν 
από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποφύγουν 
το rapid test, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για όσους δεν 
έχουν εμβολιαστεί

Τα τροχαία είτε σοβαρά είτε όχι καθημερινά πληθαίνουν και 
δημιουργούν κινδύνους τόσο για τους οδηγούς οχημάτων όσο 
και τους υπόλοιπους. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυστηρά τον 
ΚΟΚ.

Η ανικανότητα της διοργανώτριας αρχής να αρχίσει επιτέλους 
αυτό το ταλαιπωρημένο πρωτάθλημα της Superleague 2. Νοέμ-
βρη φτάσαμε…

Η περιοχή του Καπανίου έχει μετατραπεί σε σκουπιδαριό. 
Θες να πας στα παραδοσιακά ταβερνάκια και έρχεσαι αντιμέ-
τωπος με αυτή τη δυσοσμία, λόγω των σκουπιδιών.

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ 

Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
Ανακαλύψτε ανατρεπτικούς σκηνοθέτες και τις καλύτερες 

ταινίες από ολόκληρο τον κόσμο έως τις 14 Νοεμβρίου.
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Το μικρό δρομάκι που ενώνει την κάθοδο της Λ.Σοφού με την Δωδεκανήσου γέμισε με άμμο. Άγνωστο το πως, 
αλλά καλό θα ήταν ο Δήμος να έχει πιο άμεσα αντανακλαστικά για να το καθαρίσει. Μάλιστα ΙΧ αναγκάστηκε 
να παρκάρει πάνω στην άμμο και εμείς οι πεζοί να μην πατήσουμε σε όση είχε καλύψει το πεζοδρόμιο.
Βασιλική Μ.

Τα γνωστά πλακόστρωτα- παγίδα όπου αποτελούν 
δυστυχώς κανόνα κι όχι εξαίρεση με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
ειδικώς για γυναίκες που φορούν … τακούνια. Διάστρεμμα 
είναι μάλλον το … λιγότερο!
Αικατερίνη Β.

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

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μητροπόλεως και Κομνηνών

1906.11.2021

Το σκάμμα για την εγκατάσταση δικτύων 
είναι ανοιχτό και επικίνδυνο πολλά 

δεκαήμερα.
Αντώνης Μ.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Λέοντος Σοφού
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Φανατική ποδηλάτισσα η Αρχοντή 

Εξαφανίστηκε η πινακίδα της Χ.Α.

Διασχίζει την πόλη από τη μία άκρη στην άλλη 
με ..ποδήλατο καθημερινά η Χριστίνα Αρχοντή. Η 
δημοτική σύμβουλος της παράταξης “Η Θεσσα-
λονίκη είναι το Μέλλον” ανέφερε πως για να πάει 
στη δουλειά της κάνει πεντάλ από την Τριανδρία 
έως τον Δενδροπόταμο. Λόγω της εμπειρίας που 
διαθέτει, η κ.Αρχοντή εξήγησε από το βήμα του 
δημοτικού συμβουλίου όλα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ποδηλάτες στους δρόμους, για 
το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων, για τις λάθος 
μονοδρομήσεις, για τα διπλοπαρκαρισμένα και 
την έλλειψη ελέγχων.  

Παρελθόν αποτελεί η ταμπέλα της “Χρυσής 
Αυγής” από τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, που 
βρισκόταν κρεμασμένη απέναντι από το δικαστικό 
μέγαρο και πλησίον της βίλας Πετρίδη. Οι διαδι-
κασίες για την καθαίρεση της κινήθηκαν τάχιστα 
από τον κεντρικό δήμο μετά από αίτημα του επι-
κεφαλής της παράταξης “Η Πόλη Ανάποδα – Δύ-
ναμη Ανατροπής” Κώστα Ξενόπουλου και όπως 
ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Μι-
χάλης Κούπκας, απομακρύνθηκε η πινακίδα της 
εγκληματικής οργάνωσης. 

karfitsomata
Συνάντηση Καλαφάτη – Γιατρομανωλάκη 
στο Διοικητήριο 

«Χτύπησε» ο δαίμων του internet το 
Thessaloniki Summit  

Στην κεντρική Μακεδονία ποντάρει 
ο Χάρης Καστανίδης  

Εξοπλίστηκε στους Η/Υ 
ο Δ. Θεσσαλονίκης 

Τέσσερα ποδήλατα 
έχει ο Ορφανός 

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, αρμόδιο για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Νι-
κόλα Γιατρομανωλάκη είχε, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, 
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος 
Καλαφάτης.  Οι δύο υφυπουργοί συζήτησαν για την δι-
άσταση του σύγχρονου Πολιτισμού, ως μοχλού ανάπτυ-
ξης των τοπικών κοινωνιών και ενίσχυσης της εθνικής 
οικονομίας αλλά και εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναφέρθηκαν στην ουσιαστική στήριξη που μπορεί και 
πρέπει να παρασχεθεί στον σύγχρονο πολιτισμό και τους 
ανθρώπους του, προκειμένου να εκπληρώσει τον ρόλο 
του ως μοχλός ανάπτυξης, μέσω -μεταξύ άλλων- του 
Ταμείου Ανάκαμψης. 

Με μια μικρή αλλαγή στη σειρά τον χαιρετισμών ξεκί-
νησαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Thessaloniki 
Summit. Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικωστας , ο οποίος συνδέθηκε διαδικτυακά 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων , δεν είχε ήχο, με 
αποτέλεσμα το λόγο να πάρει αμέσως μετά τον υφυπουρ-
γό Μακεδονίας Θράκης Σταύρο Καλαφατη, ο  δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης  Κωνσταντίνος Ζέρβας. Τελικά ο ήχος απο-
καταστάθηκε και όλα κύλησαν με βάση το πρόγραμμα.

Συνεχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις και περιοδείες 
ο υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστα-
νίδης .Την Παρασκευή είχε πολιτική συγκέντρωση και 
συζήτηση με φίλους, στην Β’ Εκλογική Περιφέρεια της 
Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Δρυμού και το Σάββατο 
στην πόλη της Καβάλας.

Με 470 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας εξοπλί-
ζεται ο δήμος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα διατεθούν στο 
σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών για την κάλυψη των 
αναγκών τους και την αναβάθμιση της λειτουργίας τους, 
έπειτα από την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε το πε-
ρασμένο καλοκαίρι. Οι νέοι υπολογιστές παρελήφθησαν 
παρουσία του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Φανατικός του ποδηλάτου ο Γιώργος Ορφα-
νός! Αποκάλυψε πως στο σπίτι του υπάρχουν 4 
ποδήλατα, με τα οποία κυκλοφορούν τα μέλη 
της οικογένειας και ζήτησε από τον δήμο Θεσ-
σαλονίκης να ξαναδεί με προσοχή το θέμα των 
ποδηλατοδρόμων και την ασφάλεια των δικυ-
κλιστών, με αφορμή και το πρόσφατο δυστύχη-
μα. Μάλιστα, δεν είναι ο μόνος ποδηλάτης της 
παράταξής του, αφού και η δημοτική σύμβου-
λος, Χριστίνα Αρχοντή, είναι δεινή ποδηλάτισσα.  
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Βούγιας: «Αυτοί είναι οι λόγοι 
του μποτιλιαρίσματος»

Εδώ και 40 χρόνια το κυκλοφοριακό δεν έχει 
εγκαταλείψει ούτε στιγμή τη Θεσσαλονίκη... ο 
Σπύρος Βούγιας θυμήθηκε πως το 1981 ο τότε 
υπουργός Βορείου Ελλάδος Βασίλης Ιντζές, τον 
είχε καλέσει μαζί με άλλους συγκοινωνιολόγους 
στο Διοικητήριο, ώστε να του εξηγήσουν τους λό-
γους που παρατηρείται μποτιλιάρισμα στην πόλη. 
‘Οπως είπε ο κ.Βούγιας, τότε κυκλοφορούσαν 
200.000 οχήματα και τώρα 800.000, ωστόσο οι 
λόγοι που παραμένει το κυκλοφοριακό -και τότε 
και τώρα- είναι 4: η στάθμευση, η φορτοεκφόρ-
τωση, η έλλειψη αστυνόμευσης και η έλλειψη κα-
λής εξυπηρέτησης από τη δημόσια συγκοινωνία. 
Επίσης πρότεινε να δοθεί το όνομα της Δήμητρας 
Ιορδανίδου στον ποδηλατόδρομο της Λεωφόρου 
Νίκης, ως τιμή στη νεαρή ποδηλάτισσα που σκο-
τώθηκε σε τροχαίο στην Τούμπα. Παράλληλα, είπε 
ότι θα πρέπει να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι 
ποδηλατόδρομοι της πόλης, ώστε να προσελκύ-
ουν όσο το δυνατόν περισσότερους δικυκλιστές.

«Θα επιμείνω και προσωπικά για την απόδο-
ση ακέραια των ευθυνών σε όσους τις έχουν», 
δήλωσε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης, αναφορικά με την κατάρρευση 
γυψοσανίδας σε αίθουσα διδασκαλίας στο 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας. Ο κ.Καϊτεζίδης ζήτη-
σε άμεσα από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου 
να πραγματοποιήσουν αυτοψίες και να ελέγξουν 
όλους τους χώρους της σχολικής μονάδας για τυ-
χόν ελλείψεις και κακοτεχνίες. Πρόκειται για ένα 
μισθωμένο από την πρώην Νομαρχία σχολείο στο 
οποίο το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν εργασίες 
ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης από 
τους ιδιοκτήτες του με μελέτη, δαπάνες και τεχνι-
κή επίβλεψη δική τους. 

Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό 
προανήγγειλε ο Ζέρβας

Το καλωσόρισες στην Π. Αθανασιάδου

Κόκκινο τριαντάφυλλο στη θέση της 
Αγαθαγγελίδου 

Δ. Βαρτζόπουλος: «Άμεσα 
η υποχρεωτικότητα στους Δ.Υ.»

Ειδική σύσκεψη για να συζητηθεί το κυκλοφοριακό 
στη Θεσσαλονίκη προανήγγειλε ο δήμαρχος, Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας. Αναγνώρισε πως είναι ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα για την πόλη και ανέφερε πως θα κληθούν 
μέσα στο επόμενο διάστημα στο δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Θεσσαλονίκης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να 
μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις και λύσεις στο κυκλο-
φοριακό μέσω της συνεργασίας.

Θερμού καλωσορίσματος έτυχε η νέα δημοτική σύμ-
βουλος, Παναγιώτα Αθανασιάδου, στην “παρθενική” της 
συνεδρίαση στον δήμο Θεσσαλονίκης. Η νεαρή κάθισε 
για πρώτη φορά στα έδρανα του Σώματος με τον πρόε-
δρο του Δ.Σ., Πέτρο Λεκάκη, να της εύχεται “καλή θητεία 
και σιδεροκέφαλη” και τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, 
να την υποδέχεται από το βήμα στην αρχή των τοποθετή-
σεων του.

Από ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο έδρανο όπου κα-
θόταν η Μαρία Αγαθαγγελίδου, η οποία έφυγε πρόσφατα 
από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, άφη-
σαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Πέτρος Λεκάκης 
και η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Θεσσαλονί-
κη Μαζί”, Κατερίνα Νοτοπούλου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της.

Νωρίτερα, από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου 
τόσο ο κ.Ζέρβας, όσο ο κ.Λεκάκης, η κ.Νοτοπούλου και 
άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι μίλησαν με θερμά λόγια 
για την πορεία και το ήθος της Μαρίας Αγαθαγγελίδου, 
η οποία πάλεψε με αξιοπρέπεια και θάρρος την αρρώ-
στια της και μέχρι το τέλος ήταν παρούσα στα δημοτικά 
έδρανα για να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούσαν τη 
Θεσσαλονίκη.

Υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε 
δημοσίους Υπαλλήλους και εργαζομένους στην εστία-
ση είναι ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Μιλώντας στο ρ/σ/ 
North τόνισε ότι «ο μόνος τρόπος πλέον, για αύξηση του 
ποσοστού εμβολιασμών, είναι η υποχρεωτικότητα σε με-
γάλες ομάδες. Για παράδειγμα στην εστίαση. Δεν τίθεται 
θέμα αντισυνταγματικότητας», τόνισε ενώ επισήμανε 
την ανάγκη εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων με τοπικά 
lockdown.

karfitsomata

Το πήρε προσωπικά ο Ιγνάτιος 
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Τρεις άξονες έδωσε ο Θ. Μητράκας

Η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης έγινε σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο νέος πρόεδρος 
Θοδωρής Μητράκας έδωσε ως κατευθυντήρι-
ες γραμμές την ενίσχυση τοπικών οργανώσεων, 
την αναγέννηση της κομματικής ζωής και την 
διαμόρφωση πολιτικής και προτάσεων με άξονα 
τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αναδειχθούν τα 
προβλήματα της πόλης. 

karfitsomata
Στη μνήμη της Φώφης 

Ελαιώνας στο Δ. Κορδελιού - Ευόσμου 

ΚΙΝΑΛ Β΄Θεσσαλονίκης: Όρισαν 
οι υποψήφιοι τους αντιπροσώπους τους

ΔΕΕΠ Β΄Θεσσαλονίκης: Αποφασίζει 
για τα πρόσωπα ο Θωμάς Βράνος

ΚΙΝΑΛ: Υπέγραψε για Παπανδρέου 
αλλά «τρέχει» Λοβέρδο

Το νέο προεδρείο της ΔΕΕΠ 
Α’ Θεσσαλονίκης 

Τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια της 
Φώφης Γεννηματά εξέφρασε ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. Προερχό-
μενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Λεκάκης στάθηκε 
στη μαχήτρια Φώφη Γεννηματά που έγινε το παράδειγμα 
προς όλους να παλεύουν κόντρα σε όλες τις δυσκολίες, 
ενώ ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους της Θεσ-
σαλονίκης να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
της. Την προσωπικότητα της Φώφης εξήραν και άλλοι 
δημοτικοί σύμβουλοι. 

Μετά τα ελαιόδεντρα της οδού Αγγελάκη, ήρθε η ώρα 
του δήμου Κορδελιού Ευόσμου να αποκτήσει τον δικό 
του ...ελαιώνα. Πρόκειται για εφτά δέντρα, εκ των οποίων 
το ένα αιωνόβιο, τα οποία παραδίδονται μετά από σχετι-
κό αίτημα στην «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ». Τα δέντρα αναμένεται να 
μπουν σε κεντρικά σημεία του δήμου και να αποτελέσουν 
τοπόσημα.

Σε αναβρασμό βρίσκεται το ΚΙΝΑΛ με αφορμή τις 
εκλογές που θα διεξαχθούν στις 5 και 12 Δεκεμβρίου για 
την ανάδειξη του νέου προέδρου του κόμματος .Στη Β΄ 
Θεσσαλονίκη θα στηθούν 22 κάλπες με τους υποψήφι-
ους να έχουν ήδη δηλώσει τους αντιπροσώπους τους. 
Εμείς μάθαμε μερικά από τα ονόματα ...Για τον Γιώργο 
Παπανδρέου θα είναι ο Βασίλης Ζωϊδης , για τον Νίκο 
Ανδρουλάκη ο Παντελής Κουκουλεκίδης, για τον Ανδρέα 
Λοβέρδο ο Σπύρος Σταματάκης , για τον Παύλο Γερουλά-
νο ο Ιωάννης Κιουμουρτζής, για τον Χάρη Καστανίδη ο 
Κώστας Πατσιαλάς και για τον Παύλο Χρηστίδη η Βάσια 
Μαδέση.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί όπως όλα 
δείχνουν η συγκρότηση σε σώμα της νέας ΔΕΕΠ Β’ Θεσ-
σαλονίκης. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο εκ νέου 
πρόεδρος της Θωμάς Βράνος,έχει ήδη συνομιλήσει με 
τον Αντώνη Ζαβέρκο και τον Δημήτρη Ματζάρη.

Κομματικό στέλεχος της Θεσσαλονίκης, που έχει το-
ποθετηθεί υπέρ της υποψηφιότητας Λοβέρδου μάθαμε 
πως όταν ήρθε η ώρα της συλλογής υπογραφών των 
υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος έβαλε την 
υπογραφή του στο χαρτί που κατέθεσε ο Γιώργος Παπαν-
δρέου.

Στην συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης το πα-
ρών έδωσαν ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Σταύ-
ρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας,  Άννα 
Ευθυμίου και Δημήτρης Κούβελας, ο πρόεδρος της ΝΔ 
Θεσσαλονίκης Τάσος Σπηλιόπουλος και ο γραμματέας 
Οργανωτικού Βορείου Ελλάδος Κώστας Φωτίου. Η δι-
οίκηση διαμορφώθηκε ως εξής: Αντιπρόεδροι : Νίκος 
Λιακόπουλος -  Γιάννης Λιάμης, γραμματέας Κατερίνα 
Γκαγκάλη, ταμίας Δημήτρης Τσιτσιπάτης, υπεύθυνος 
εκλογικής ετοιμότητας Δημήτρης Βασιλειάδης, υπεύθυ-
νος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Μιχάλης 
Αβραμίδης, υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού και δη-
μοσίου τομέα Αναστασία Κυζιρίδου, υπεύθυνος παραγω-
γικών και επιστημονικών φορέων Νίκος Καλλινικίδης και 
υπεύθυνη οικογενειακής πολιτικής και ισότητας φύλων η 
Βασιλική Τραούδα.
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Αν και είχε σπουδάσει Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, ο Κωνσταντίνος 
Βενετόπουλος, ήταν πάντα 

γοητευμένος με τον καλλιτεχνικό χώρο. 
Γράφει τα δικά του ποιήματα ωστόσο ο 
κινηματογράφος, είναι αυτός που τον 
έκανε να εξωτερικεύσει τις ευαισθησίες 
και τα χαρακτηριστικά του, μέσα από τα 
πρώτα του έργα. Είναι ακτιβιστής και 
πολλά χρόνια εθελοντής στον οργανισμό 
Trevor Project, που στηρίζει νέους που 
ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και έχουν 
τάσεις αυτοκτονίας. Σκηνοθέτησε το 
πρώτο του ντοκιμαντέρ το «Draw with 
me» για την αλλαγή φύλου- ταυτότητας 
ενός αγοριού που γεννήθηκε ως κορίτσι. 
Για το έργο αυτό συνεργάστηκε με την οι-
κογένεια Λόπεζ, ενώ το αποτέλεσμα είναι 
διεθνή απήχηση ωθώντας μέχρι και τον 
Πρόεδρο της Αμερικής Joe Biden μιλήσει 
για τη Λοάτκι κοινότητα.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ο 
Κωνσταντίνος Βενετόπουλος, γεννήθη-
κε στην Ελλάδα, ωστόσο έζησε για πολλά 
χρόνια στο εξωτερικό. Αφού ολοκλήρωσε 
τις σπουδές του στον τομέα του Μάρκετινγκ 
στην Αγγλία, μετακόμισε στην Αμερική, 
όπου και έμεινε για 17 χρόνια. Εκεί εργά-
στηκε στη Σχολή Τεχνών, στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη. Αυτό το μέρος 

και τα άτομα που γνώρισε εκεί του έδωσαν 
το έναυσμα να αρχίζει να πειραματίζεται και 
ο ίδιος με το φιλμ, στο οποίο τελικά κατα-
στάλαξε. Δύο από αυτά τα άτομα ήταν ο φοι-
τητής τότε Luigi Campi, τον οποίο βοήθησε 
σε μια ταινία μικρού μήκους και εκεί ξεχώ-
ρισε την καλλιτεχνική του ματιά, και η πρύ-
τανης της σχολής η οποία με μια συμβουλή 
της επηρεάσε τη σκέψη του Κωνσταντίνου 
Βενετόπουλου και του έδωσε το έναυσμα 
να ξεκινήσει την δική του πορεία στον χώρο 
του filming.

«Όταν την είχα ρωτήσει αν πιστεύει ότι 
χρειάζεται να σταματήσω και να σπουδάσω 
σκηνοθεσία, μου είχε πει όχι. Μου είχε πει 
από την εμπειρία της, ότι για να γίνεις σκη-
νοθέτης καμιά φορά είναι και κακές οι πολύ 
τυπικές σπουδές σκηνοθεσίας, γιατί τα πα-
νεπιστήμια έχουν την τάση να τους σπρώ-
χνουν όλους προς μια ίδια κατεύθυνση», 
αναφέρει ο σκηνοθέτης στην Καρφίτσα.

«Άνδρας στη Σοφίτα» (Man in the 
aticc): Η πρώτη του ταινία μεγάλου μή-
κους στο ΦΚΘ

Για τον Κωνσταντίνο Βενετόπουλο η πα-
ρουσία στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, είναι μεγάλη τιμή και ιδιαίτε-
ρη χαρά, καθώς θα κάνει την επίσημη πρώ-
τη της, η ταινία του «Άνδρας στη Σοφίτα». 
Πρόκειται για την πρώτη ταινία μεγάλου μή-

κους που σκηνοθέτησε και παρουσιάζει ένα 
θέμα που αγγίζει ζητήματα ψυχικής υγείας. 
Πρόκειται για ένα «προσωπικό» έργο, από 
την άποψη ότι παρουσιάζει θέματα που τον 
ευαισθητοποιούν, αλλά και γιατί ως  πρώτο 
του έργο, θέλησε μέσα σε αυτό να «χωρέ-
σει» όσα τον χαρακτηρίζουν. Στην ταινία 
παρουσιάζεται μια σύγκριση στο παρελθόν 
και το παρόν, καθώς πρωταγωνιστούν δύο 
χαρακτήρες, ένα παιδί τριών ετών και ένας 
άντρας 30 ετών, που είναι το ίδιο άτομο. Έτσι 
φαίνεται μέσα στο έργο, πόσα ζητήματα έχει 
αντιμετώπισει το πρόσωπο αυτό. Ο πρωτα-
γωνιστής έρχεται αντιμέτωπος με όλες τις 
ελπίδες, τις φοβίες και γνώριμα μοτίβα, τη 
στιγμή που πρόκεται να παντρευτεί.

Ο σκηνοθέτης εξηγεί πως «τα ρομά-
ντζα, και τα φλερτ και οι σχέσεις είναι πιο 
δύσκολα από τις φιλίες» Γιατί οι φιλίες δεν 
απαιτούν από εσένα όλα τα συναισθήματα 
που σε διέπουν σαν άνθρωπο, που έχεις μά-
θει από τους γονείς σου, ενώ οι ρομαντικές 
σχέσεις ζητάνε πιο πολλά από τον άνθρω-
πο. Άρα κάπως θα έλεγα όλο αυτό είναι μια 
ταινία για αυτό το βασανιστήριο και πως 
ένας άνθρωπος πρέπει κάπως να έχει ξεκα-
θαρίσει με τον εαυτό του ποιος είναι για να 
μπει σε αυτό το λούκι». 

Ο «Άνδρας στη Σοφίτα» έχει γυριστεί κυ-
ρίως στη Νέα Υόρκη, ενώ ένα μεγάλο κομ-
μάτι σε «black box» για να αποτυπώσει την 
αναζήτηση του υποσυνείδητου. Στην ταινία 
τραγουδάει και η ερμηνεύτρια όπερας και 
αδερφή της Jennifer Lopez, Lesley Ann 
Lopez, ο γιος της οποίας είναι ο Μπρέντον, 
το πρόσωπο που αφηγείται την ιστορία της 
φυλο-μετάβασης του στο «Draw With me».

Πάντως ευαίσθητα θέματα που αφορούν 
τη κοινωνία είναι αναμφίβολα στην «αντζέ-
ντα» του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου. 
Ωστόσο δε νιώθει την ανάγκη να περιοριστεί 
σε κάποιο συγκεκριμένο είδος φιλμογραφί-
ας. 

ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα ρομάντζα και τα φλερτ 
είναι δυσκολότερα από τις φιλίες

Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
«ΑΝΔΡΑ ΣΤΗ 

ΣΟΦΙΤΑ», ΤΗΝ 
ΖΩΗ ΣΤΗΝ 

ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
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Ο γνωστός επιχειρηματίας και σχεδιαστής 
μόδας, Λάκης Γαβαλάς, μιλά στην «Κ» για το 
βιβλίο με την αυτοβιογραφία του, τις στιγμές 

που έχει ξεχωρίσει στη ζωή του, τη μακρά διαδρομή 
του στο χώρο της μόδας και για τη σχέση των Θεσσα-
λονικιών με τη μόδα.

Ποιο ήταν το κίνητρο, που σας ώθησε να πάρετε την 
απόφαση για να γράψετε βιβλίο με την αυτοβιογραφία 
σας; Επειδή η ζωή μου ποικίλλει από κωμικότητα, σο-
βαρότητα, επιχειρηματικότητα και καλλιτεχνία είναι έτσι 
διαμορφωμένη, ώστε να δημιουργεί μία περιέργεια στον 
κόσμο. Άλλες φορές είμαι πολύ ζωηρός, άλλες σοβαρός 
, άλλες δυνατός και άλλοτε αδύναμος. Έχοντας, λοιπόν, 
όλα αυτά τα στοιχεία και επειδή μου ζητάνε να γράψω 
ένα βιβλίο, πήρα αυτή την απόφαση. Αυτό το βιβλίο δεν 
είναι συγγραφή από έναν συγγραφέα, αλλά είναι σαν 
ένα βότανο για τη ζωή διαφόρων ανθρώπων, που δεν 
ξέρουν πως να αντιμετωπίσουν μία δύσκολη κατάσταση 
ή ακόμη και πως να διαχειριστούν τη διασημότητα.

Το βιβλίο σας είναι η αυτοβιογραφία σας και όπως 
έχετε πει και ο ίδιος η ζωή σας είχε αρκετά σκαμπα-
νεβάσματα, με όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές. 
Ποιες στιγμές θεωρείτε ότι υπερτερούν; Νομίζω ότι 
υπερτερούν οι δημιουργικές μου στιγμές, καθώς είμαι 
ένα ανήσυχο πνεύμα, είμαι μέσα στα πράγματα και εί-
ναι σαν να επικοινωνώ με το σύμπαν. Και αυτό το λέω, 
γιατί εικόνες που έκανα πριν χρόνια, τώρα βλέπω να τις 
κάνουν κάποιοι άλλοι. Είμαι πολύ ευνοημένος για να 
δημιουργώ, άρα, λοιπόν, ζω για να δημιουργώ και να 
εξελίσσομαι. 

Ποιες στιγμές έχετε ξεχωρίσει από την καλλιτε-
χνική σας πορεία; Υπάρχουν πολλές στιγμές εντυπω-
σιακές και ισχυρές από τότε που έκλεινα μεγάλα συμ-
βόλαια. Κάθε φορά που έκλεινα ένα μεγάλο συμβόλαιο 
αυτόματα ήταν για μένα τριάντα εργαζόμενοι περισσό-
τεροι. Άρα, λοιπόν, μπορούσα μέσω της εμπειρίας μου 
και των γνώσεών μου να παράξω χρήματα και να γίνω 
“moneymaker”.  Αυτό θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει. 

Το βιβλίο σας θα έχει κάποιο φιλανθρωπικό χαρα-
κτήρα; Γενικά αυτό δεν το αναφέρω, αλλά σαφώς υπάρ-

«ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΉΜΙΟΎΡΓΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ»
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΒΟΤΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΜΙΑ 
ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
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χει κάποιο ποσοστό, που θα διατεθεί για φι-
λανθρωπικό σκοπό. Δεν το διαφημίζω, ενώ 
θα έπρεπε, γιατί από πολλούς μπορεί να 
παρεξηγηθεί και να λένε ότι το παίζω συγ-
γραφέας και φιλάνθρωπος. Από την άλλη, 
μπορεί να παροτρύνει τον κόσμο να φιλαν-
θρωπήσει. Γενικά, στη ζωή μου αισθάνομαι 
ότι είμαι φιλάνθρωπος και συμμετέχω σε 
φιλανθρωπικές δράσεις, επειδή έχω υπάρ-
ξει άνθρωπος, που δεν είχε τίποτα στη ζωή, 
ιδιαίτερα όταν ήμουν στη φυλακή. Γνωρίζω 
πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις ανάγκες και 
έχω ένα μότο στη ζωή μου: “Όταν έχεις πολ-
λά και είσαι στις δόξες, δίνεις από το περίσ-
σευμά σου, ενώ όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη 
κατάσταση, δίνεις από το υστέρημά σου”.

Επισκέπτεστε συχνά τη Θεσσαλονί-
κη;  Παλιά ερχόμουν πολύ συχνά, γιατί 
είχα επιχειρήσεις, συγκεκριμένα οχτώ μα-
γαζιά, τα οποία με την κρίση τα έχασα όλα 
και στενοχωριέμαι, γιατί ακόμη και σήμερα 
είναι άδεια αυτά τα μαγαζιά. Αυτό σημαίνει 
ότι είχα τόλμη τότε και επιθυμία να φτιά-
ξω ωραία πράγματα, αλλά οι εποχές ήταν 
διαφορετικές. Τα τελευταία χρόνια έρχομαι 
Θεσσαλονίκη, γιατί έχω τους κουμπάρους 
μου, τους φίλους μου και, επειδή, αγαπώ 
πολύ αυτή την πόλη. Αγαπώ, γενικά, τις πό-
λεις που διαθέτουν θάλασσα, καθώς αυτή 
δίνει μία θετική ενέργεια.

Στη Θεσσαλονίκη πού προτιμάτε να 
βγαίνετε; Μου αρέσει να βγαίνω σε μαγαζιά 
με φασαρία, σε καφέ, αλλά όχι σε αυτά που 
έχουν ναργιλέδες. Λατρεύω το “Clochard” 
και το “Garçon Brasserie”, που είναι παρα-
λιακό. Από νυχτερινά μαγαζιά μ’ αρέσει το 
“Nhaos Nightclub”, όπου διοργανώνω και 
ένα party. Προτιμώ περισσότερο τη disco 
μουσική, επειδή μου θυμίζει τα νιάτα μου. 
Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη, στην οποία 
θέλω να πηγαίνω κάτω από το Λευκό Πύρ-
γο και να διαβάζω ένα βιβλίο, κάτι το οποίο 
έχω κάνει πολλές φορές. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση των 
Θεσσαλονικιών με τη μόδα; Ως Art Director 
θα έλεγα ότι, επειδή, κοντά στη Θεσσαλο-
νίκη υπάρχουν η Τουρκία και η Βουλγαρία, 
δηλαδή το βόρειο κομμάτι, οι άνθρωποι δεν 
έχουν εξευγενιστεί με τη μόδα και ντύνονται 
λίγο “πιο παλιά”. Όμως, πρέπει να τονίσω 
ότι οι άνθρωποι εδώ είναι πιο χαρούμενοι, 
και εγώ σε αυτό το κομμάτι δίνω έμφαση, 
του προσώπου. Βαρέθηκα να κρίνω τι είναι 
το “σικ” και το “elegant”, ποτέ δεν ξέρεις. 
Άλλωστε, ό,τι υφάσματα έχουν μείνει, τα 
φτιάχνουν κάτι, τα τροποποιούν και τα βγά-
ζουν. Και αυτό δεν είναι “elegance”. Χαίρο-
μαι τους ανθρώπους, που έχουν μία ευχάρι-
στη αύρα και εκπέμπουν κάτι θετικό.«ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΉΜΙΟΎΡΓΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ»

ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

Ο Λάκης Γαβαλάς λίγο μετά τη παρουσίαση του βιβλίου του, 
με την Ραφαέλα Παπαγεωργίου
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«Θέλω να βοηθήσω κάθε νέο κορίτσι δείχνοντας του 
ότι παλεύοντας για τα όνειρα του μπορεί να τα καταφέ-
ρει, κόντρα σε όποιες δυσκολίες και ειδικά σε ανδροκρα-
τούμενους χώρους». Αυτός είναι ένας από τους στόχους 
που έχει θέση η υποπλοιάρχος Μαριάνθη Κάσδαγλη. Το 
όνομα της έγινε πανελλαδικά γνωστό μέσα από την συμ-
μετοχή της στην τελευταία σεζόν του Survivor. Η ιδιό-
τητα της ως υποπλοίαρχος, ένα επάγγελμα με ελάχιστες 
γυναίκες, σε συνδυασμό με το low profile, την σεμνότητα 
και την μαχητικότητα που έδειξε μέσα στο παιχνίδι επιβί-
ωσης την έκαναν μια από τις αγαπημένες παίκτριες και 
προσωπικότητες. Όσο ήταν εντός παιχνιδιού δεν έπαψε 
να τονίζει πόσο πολύ αγαπάει την οικογένεια της, αλλά 
και παράλληλα την δουλειά της. Όταν βγήκε απέδειξε ότι 
όσα έλεγε ίσχυαν και με το παραπάνω. 

Παρότι η δημοφιλία που απέκτησε μέσα στο παιχνίδι 
της έδωσε χιλιάδες ακολούθους στο instagram και κάλ-
λιστα θα μπορούσε να γίνει μια full time influencer εκεί-
νη έριξε και πάλι άγκυρα στην θάλασσα και έπιασε δου-
λειά σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια στην Ελλάδα. 

Μπορεί κάποιοι να απόρησαν γιατί δεν επέλεξε να 
ασχοληθεί περισσότερο με τα φώτα της δημοσιότητας, 
όμως εκείνη ήξερε τι ήθελε, από μικρή ηλικία, και τίποτα 
δεν θα της αποσπούσε την προσοχή. 

Η Μαριάνθη άλλωστε είναι μια Survivor από μικρή 
ηλικία, που θυμάται τον εαυτό της να σηκώνεται στις 5 
τα ξημερώματα, για να προλάβει τις προπονήσεις στο 
κολυμβητήριο, το σχολείο, τα φροντιστήρια. Κάπου 17 
χρονών έφυγε από το πατρικό της και ξεκίνησε τις σπου-
δές και κυνηγάει τα όνειρα της.

Κανείς δεν την είχε προειδοποιήσει ότι ο δρόμος της 
δεν θα ήταν εύκολος, όχι λόγω της δυσκολίας του επαγ-
γέλματος, αφού κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως δεν θα την 
τρόμαζε, αλλά λόγω του φύλου της. Γυναίκα και δη σε 
ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Παλεύοντας καθημερινά 
να αποδείξει την αξία της. «Ανεξαρτήτως σε ποιο πόστο 
είναι μια γυναίκα  γενικά θα πρέπει να εργαστεί περισσό-
τερες ώρες για να δείξει ότι αυτή είναι η δουλειά που την 
ενδιαφέρει,  ότι μπορεί να τα καταφέρει και το αξίζει», 

«ΘΑ ΒΟΉΘΉΣΩ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΎ ΠΑΛΕΎΕΙ 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟ ΧΩΡΟ»

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΣΔΑΓΛΗ 

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΔΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΑ «ΚΥΜΑΤΑ»  
ΤΟΥ ΣΕΞΙΣΜΟΥ 
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περιγράφει η ίδια μιλώντας στην Karfitsa για το πώς είναι να 
εργάζεται μια γυναίκα ως υποπλοιάρχος.

«Υπάρχει σεξισμός και προκατάληψη απέναντι στις γυναί-
κες. Βέβαια έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που έχεις απέ-
ναντι σου. Προσωπικά έχω συνεργαστεί και με ανθρώπους 
που ήταν εξαιρετικοί, όμως συνήθως είναι η μειονότητα», 
σχολιάζει.

Μετά την συμμετοχή της στο Survivor η Μαριάνθη πήρε 
θετικά σχόλια για την στάση της, εξηγεί, όμως τονίζει ότι 
«υπήρχε μια προκατάληψη και η άποψη ότι νόμιζαν πως  πάω 
να το παίξω ντίβα ή celebrity υποπλοίαρχος. Κάτι που στην 
πράξη εννοείται πως δεν έγινε. Συνέχισα να κάνω την δουλειά 
μου σωστά. Απλώς από εκεί που ήμουν γυναίκα και αντιμε-
τώπιζα στερεότυπα λόγω του φύλου μου ξαφνικά το γεγονός 
ότι ήμουν αναγνωρίσιμη σε κάποιους δεν άρεσε. Και όλα αυτά 
εννοείται πως πηγάζουν από τις προκαταλήψεις που υπάρ-
χουν απέναντι στο γυναικείο φύλο».

Η αναγνωρισιμότητα βήμα για να βοηθάει
Οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει από παιδί την έκαναν 

να είναι ευαισθητοποιημένη σε αρκετά κοινωνικά ζητήματα. 
Η ίδια δίνει το παρών σε κάθε φιλανθρωπική εκδήλωση που 
την καλούν, ενώ στηρίζει τα παιδικά χωριά SOS και πρόσφατο 
συμμετείχε στην καμπάνια για τον καρκίνο του μαστού, του 
Άλματος Ζωής. Όπως μας λέει προσπαθεί αυτή η απήχηση 
που έχει δημιουργήσει στα social media να έχουν έναν θετικό 
αντίκτυπο πρώτα για τους γύρω της, μέσα από ενέργειες και 
προσπάθειες ώστε να στηρίξει ευάλωτες ομάδες.

Η ηλεκτρονική απάτη
Η Μαριάνθη πριν κάποιους μήνες κόλλησε κορονοϊό. Μό-

λις το έμαθε έφυγε από την δουλειά της για να κάνει καρα-
ντίνα σε απομόνωση. Βρήκε ένα δωμάτιο στην Ραφήνα, στο 
μέρος που έδενε το καράβι που εργαζόταν. Έχοντας να «πο-
λεμήσει» τον ιό, μόνη και μακρυά από την οικογένεια της της 
έπεσε θύμα μιας ηλεκτρονικής απάτης. Ως αποτέλεσμα ήταν 
να χάσει ένα ευκαταφρόνητο ποσό από τον προσωπικό λογα-
ριασμό της που διατηρούσε σε τράπεζα. «Όλα έγιναν γρήγορα. 

 «Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις απάτης στις μέρες μας 
και τα συστήματα των τραπεζών θα έπρεπε να είναι περισσό-
τερο ύψιστης ασφαλείας από ότι είναι αυτή τη στιγμή», τονίζει 
η ίδια και μας περιγράφει πως συνέβη η απάτη «έλαβα ένα 
μήνυμα στο κινητό μου που μου έλεγε ότι είναι από την τρά-
πεζα και ότι μου έστελναν ενημερωτικό μήνυμα ότι χρησιμο-
ποιείται η κάρτα μου από κάποιον και πως αν δεν ήμουν εγώ 
θα έπρεπε να πατήσω στο Link που μου έστελναν για να το 
σταματήσω. Το μήνυμα ήταν πολύ αληθοφανές. 

Πάτησα λοιπόν στον σύνδεσμο και με μετέφερε σε μια 
ιστοσελίδα σχεδόν ίδια για με αυτήν που χρησιμοποιούσα για 
τον web banking. Δεν έβαλα περαιτέρω στοιχεία και απομα-
κρύνθηκα από την σελίδα.

Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε, αλλά έλει-
πε ένα τίμιο ποσό από τον  λογαριασμό μου. Ήταν ένα πολύ 
άσχημο γεγονός, όμως επειδή βρήκα την ψυχραιμία μπόρεσα 
παρότι ήμουν αρκετά άρρωστη λόγω του κορονοΪού και έκα-
να κάποιες σωστές κινήσεις με την τράπεζα και την αστυνο-
μία. Πλέον την υπόθεση την έχει αναλάβει δικηγόρος και θα 
κινηθούμε δια της δικαστικής οδούς». Η ίδια τονίζει ότι θέλη-
σε να γνωστοποιήσει την περίπτωση της για να ενημερώσει 
τον κόσμο προφυλάσσοντας τον από τέτοιες τεχνικές απάτης.

«ΘΑ ΒΟΉΘΉΣΩ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΎ ΠΑΛΕΎΕΙ 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΎΜΕΝΟ ΧΩΡΟ»

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΣΔΑΓΛΗ 
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«Βαβυλωνία» του 
Δημητρίου Κ. Βυζάντιου στη 

Μονή Λαζαριστών

Stand up comedy 
«Διαβάστηκε» Ανδρέας 
Πασπάτης στο Θέατρο 

Αυλαία

Δημήτρης Βουτσάς 
«Βλέμμα στο Βυθό»

Το Θεατρικό Έργο «Άγουρα 
Κεράσια» στο Θέατρο 

Σοφούλη

Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης «Μίκης 

Θεοδωράκης: Τα 
συμφωνικά και τα 
κινηματογραφικά»

Φοίβος Δεληβοριάς «Πες 
μου το όνομά σου» στο 

Αριστοτέλειον

Το θεατρικό έργο του Δημητρίου Κ. Βυζάντιου, 
«Βαβυλωνία», σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικά-
κου συνεχίζει τις παραστάσεις του στη Μονή Λα-
ζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός) κάθε 
εβδομάδα από Τετάρτη εώς Κυριακή. Η πλοκή 
αφορά ένα περιστάτικό που διαδραματίζεται στο 
Ναύπλιο του 1827, όπου ένα Αρβανίτης τραυ-
ματίζει έναν Κρητικό και εξαφανίζεται .Το περι-
στατικό συμβαίνει μετά την επιτυχημένη έκβαση 
της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, την ώρα που 
Έλληνες από διαφορετικά μέρη, έχουν συγκε-
ντρωθεί στο ξενοδοχείο και γιορτάζουν τη νίκη. 
Ένας αστυνόμος προσπαθεί να διαλευκάνει την 
υπόθεση αλλά οι παράξενες ντοπιολαλιές θο-
λώνουν τα γεγονότα με αποτέλεσμα οι ανακρί-
σεις να οδηγηθούν σε φιάσκο.

Ο Ανδρέας Πασπάτης  επανέρχεται με την τελευ-
ταία solo stand up comedy παράστασή του με 
τίτλο «Διαβάστηκε», για μια και μόνο παράστα-
ση την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο 
Αυλαία. Ο Ανδρέας Πασπάτης, έρχεται με 80 
λεπτά καταιγιστικής κωμωδίας, μιλώντας για 
καθημερινά θέματα από στοιχήματα και social 
media μέχρι τη λαϊκή, τους γιατρούς και πολλά 
άλλα, χωρίς αυτή τη φορά να χρειάζεται εσείς να 
απαντάτε. Με έξυπνο χιούμορ, γρήγορες εναλ-
λαγές θεματολογιών και εύστοχη τοποθέτηση, 
ο Ανδρέας Πασπάτης σχολιάζει και καυτηριάζει 
την πιο αστεία πλευρά της καθημερινότητάς.

Η Μικρή Άρκτος παρουσιάζει τον νέο δί-
σκο «Βλέμμα στο Βυθό» με ερμηνευτή 
τον Δημήτρη Βουτσά σε μια μοναδική 
συναυλία στο θέατρο Αυλαία Σάββατο 
13 Νοεμβρίου 2021 στις 21:00. Σχεδόν 
δύο χρόνια πέρασαν από την κυκλοφο-
ρία του πρώτου τραγουδιού- προπο-
μπού του δίσκου τους: ήταν η «Φρίντα», 
τραγούδι - αναφορά στη ζωή και την 
παρουσία της ζωγράφου Φρίντα Κάλο. 
Έντεκα τραγούδια σε στίχους της Φωτει-
νής Λαμπρίδη, όλα σε μουσική του συν-
θέτη Μίμη Νικολόπουλου και με ερμη-
νευτή τον Δημήτρη Βουτσά, είναι έτοιμα 
πια να συναντήσουν όπως τους πρέπει, 
απρόσκοπτα, τους φίλους τους.

Η Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνος Κα-
ζάκος πρωταγωνιστούν στο θεατρικό 
έργο «Άγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ 
Άνθη στο Θέατρο Σοφούλη, από τη Δευ-
τέρα 29 Νοεμβρίου  έως και την Τρίτη 7 
Δεκεμβρίου 2021. Την παράσταση σκη-
νοθετεί ο Μανούσος Μανουσάκης. Η 
Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνος Καζά-
κος  είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα, 
θύματα όμως που δεν τους πρέπει καμία 
συγχώρεση διότι  και οι δύο είναι εγκλω-
βισμένοι σε ένα υπερβολικό «εγώ» πότε 
παθητικά – πότε ενεργητικά – κινούμε-
νοι σε δύο παράλληλα σύμπαντα που 
εξοστρακίζουν το τρίτο μέλος όσο και 
εάν προσχηματικά θέλουν να αποτελεί 
το κέντρο της ύπαρξής τους.

Τον μεγάλο Έλληνα μουσικό συνθέτη Μίκη Θε-
οδωράκη τιμά η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί-
κης και το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε μια συναυ-
λία.  Στις 12 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης στις 21:00, θα ακούσουμε τον 
Αλκίνοο Ιωαννίδη στο ερμηνευτικό κομμάτι, 
ενώ η Μαίρη Κωνσταντινίδου θα αναλάβει τη 
διδασκαλία της Μικτής Χορωδίας Θεσσαλονί-
κης. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το 
πλούσιο πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει οι 
συντελεστές, περιλαμβάνει μουσικές και κινη-
ματογραφικές επιτυχίες του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και τα παιδικά του τρα-
γούδια σας έρχονται στο Θέατρο Αριστοτέλειον 
στη Θεσσαλονίκη στις 13 και 14 Νοεμβρίου. 
Ο Φοίβος, η Νεφέλη Φασούλη μαζί με τον πο-
λυοργανίστα Γιώργο Κατσάνο, αλλά κυρίως 
τα τραγούδια τους τα παιδικά και οι παράξενες 
ιστορίες τους, ξεκινούν ένα ταξίδι γνωριμίας με 
τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους, πα-
ρουσιάζοντας το βιβλίο - cd με τίτλο «Πες μου 
το όνομά σου», στο οποίο ο Φοίβος θυμάται κι 
αφηγείται τη δική του ιστορία όπως την έζησε 
όταν ήταν παιδί.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Σκληρά περιστατικά βίας, που 
βιώνουμε στις μέρες μας, όπως 
ο εκφοβισμός, η κακοποίηση, οι 

ρατσιστικές συμπεριφορές ήταν αυτά 
που οδήγησαν τον Βασίλη Δούβλη να 
δημιουργήσει την ταινία «18». «Το 
σενάριο  είναι εμπνευσμένο από πραγ-
ματικά γεγονότα», σημειώνει μιλώντας 
στην Karfitsa. «Το 18, παρότι  έχει μια 
γραφή σχεδόν ντοκιμαντερίστικη, είναι  
μια  ταινία μυθοπλασίας για τη ρατσιστι-
κή βία, τον σχολικό εκφοβισμό και τη 
δύσκολη εφηβεία στη σύγχρονη Ελλάδα 
της οικονομικής κρίσης, της αναζωπύρω-
σης του φασισμού και της πανδημίας, που 
δεν επιδιώκει, ωστόσο, να δώσει  έτοιμες 
απαντήσεις, αλλά να θέσει ερωτήμα-
τα αποφεύγοντας τα στερεότυπα, την 
εύκολη καταγγελία και το διδακτισμό», 
περιγράφει ο σκηνοθέτης.

Πιο συγκεκριμένα, στην ταινία βλέπουμε 
μια ομάδα δεκαοχτάχρονων φοιτητών, στην 
Αθήνα να καταδιώκει μετανάστες, ομοφυ-
λόφιλους –ή, απλώς, οποιονδήποτε μοιάζει 
διαφορετικός. Ένας συμμαθητής τους, ο Μι-
χάλης, που δεν κρύβει την αποστροφή του 
για τη δράση τους, θα γίνει σύντομα ο επό-
μενος στόχος τους. Στην ταινία όμως βλέ-
πουμε και τον Στέλιο. Ένα παιδί που αποκό-
πτεται σιγά σιγά από την ναζιστική ομάδα 

που έκανε παρέα. Ρωτήσαμε τον κ. Δούβλη 
αν μέσα από τον ρόλο του Στέλιου θέλει 
να δείξει σε παιδιά που έχουν – δυστυχώς 
– δεχθεί τον προσηλυτισμό από ακροδε-
ξιές ομάδες ότι ποτέ δεν είναι αργά για να 
ξεκόψουν. Ο ίδιος απαντάει ότι «ο Στέλιος 
είναι για μένα ένας πολύ ενδιαφέρων χαρα-
κτήρας, καθώς είναι, συγχρόνως,  θύτης και 
θύμα.  Μεγαλώνει ουσιαστικά μόνος του, 
καθώς οι γονείς του είναι στην πραγματι-
κότητα απόντες, σ’ ένα κόσμο εχθρικό, από 
τον οποίο αισθάνεται αποκλεισμένος, χωρίς 
ελπίδα για το μέλλον. Αναζητά απεγνω-
σμένα μια ταυτότητα. Στην αρχή γοητεύεται 
από την ομάδα, όσο, όμως, ανακαλύπτει το 
πραγματικό της πρόσωπό, απομακρύνεται. 
Η σταδιακή αυτή μεταστροφή του θα τον  
κάνει να ξαναδεί τον κόσμο από την αρχή».

To δύσκολο δίλημμα 
Τα γυρίσματα της ταινίας διήρκησαν 30 

ημέρες, το καλοκαίρι του 2020 και το με-
γαλύτερο μέρος της γυρίστηκε στο Πέραμα. 
«Όταν, κατά τη διάρκεια του ρεπεράζ, βρέ-
θηκα, μετά από χρόνια, ξανά στο Πέραμα, 
αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι αυ-
τός ήταν ο ιδανικός χώρος για να γυριστεί 
η ταινία. Έτσι άλλαξα το σενάριο κι έκανα 
όλες τις αναγκαίες προσαρμογές, μεταφέ-
ροντας το μεγαλύτερο μέρος της δράσης 
εκεί», εξηγεί ο κ.Δούβλης.

Καθώς η περίοδος των γυρισμάτων συ-
νέπεσε με την πανδημία ο κ.Δούβλης βρέ-
θηκε μαζί με την ομάδα του σε ένα δύσκολο 
δίλημμα, να αναβάλλουν ή όχι την ταινία ή 
να προχωρήσουν. «Αποφασίσαμε να πάρου-
με το ρίσκο και να κολυμπήσουμε σε αχαρ-
τογράφητα νερά  εντάσσοντας την πανδημία 
στο σενάριο της ταινίας. Τα γυρίσματα ήταν 
μια πραγματική δοκιμασία και χρειάστηκε  
υπέρβαση απ’ όλους μας για να μπορέσου-
με να την ολοκληρώσουμε. Ανακάλυψα μια 
άλλη πλευρά της Αθήνας που αγνοούσα ή 
γνώριζα μόνο θεωρητικά. Όλες οι βεβαιό-
τητές μου δοκιμάστηκαν. Γνώρισα τη  βία, 
αλλά  και τη γενναιοδωρία των ανθρώπων. 
Χρειάστηκε να φτάσω ή και να ξεπεράσω τα 
όρια μου και να ξαναδώ κι εγώ, όπως ο Στέ-
λιος, τον κόσμο από την αρχή», τονίζει.

 
Σε άνθιση ο ελληνικός
κινηματογράφος
Όσον αφορά τον ελληνικό κινηματο-

γράφο ο Βασίλης Δούβλης εκφράζει την 
αισιοδοξία του τόσο για το παρόν όσο και 
για το μέλλον. «Παρά τις αντίξοες συνθήκες 
ο ελληνικός κινηματογράφος βρίσκεται σε 
άνθηση, καθώς νέοι , αλλά και πιο έμπει-
ροι δημιουργοί κάνουν ταινίες με τόλμη 
και φρέσκια ματιά, που ξεπερνούν τα σύνο-
ρα της χώρας. Είναι αμφίβολο, όμως, κατά 
πόσο  αυτό μπορεί να συνεχιστεί με την ίδια 
επιτυχία, χωρίς την αύξηση των αναγκαίων 
πόρων», σχολιάζει.

Η ταινία στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Το «18» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης που θα 
διαρκέσει από τις 4 έως τις 14 Νοεμβρίου. 
Από εδώ , άλλωστε, ξεκίνησε, πριν ένα χρό-
νο το ταξίδι της ταινίας, που συμμετείχε στο  
περσινό διαδικτυακό φεστιβάλ, ως  work in 
progress κερδίζοντας μάλιστα και ένα από 
τα βραβεία της Αγοράς.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ρατσιστική ελληνική κοινωνία 
στην ταινία «18»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΗ ΔΟΥΒΛΗ 
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 

ΕΩΣ ΤΙΣ 14 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Βασίλης Δούβλης
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Ο ΜΑΚΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ COMEBACK ΤΟΥ 
ΣΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

TO PARTY ΞΕΚΙΝΑΕΙ!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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«Ελάτε να θυμηθούμε τα παλιά, και να δι-
ασκεδάσουμε ξανά με τη ψυχή μας. Το party, 
τώρα ξεκινά στο Icon» είναι το moto του Μάκη 
Δημάκη, για το δυναμικό comeback του, στη νυ-
χτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης, μετά από αποχή 
δύο χρόνων, λόγω του Covid 19. Ο δημοφιλής 
λαϊκός ερμηνευτής, ανυπομονώντας για την 
μεγάλη επιστροφή του στις πίστες της συμπρω-
τεύουσας, από την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, θα 
δίνει εκ νέου τον παλμό του κεφιού, μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες, στο «ICON», που ανα-
καινίστηκε, για να τον υποδεχτεί,τηρώντας όλα 
τα μέτρα ασφαλείας… Μαζί του, ο σπουδαίος 
κρητικός λυράρης Νίκο Ζωϊδάκης, σε ένα «πά-
ντρεμα», που χρόνια τώρα ήθελαν, και οι δύο 
τους, να πραγματοποιήσουν. Ο Μάκης Δημάκης, 
ενώνει τις δυνάμεις του με τον Νίκο Ζωϊδάκη, 
και μαζί με ένα επιτελείο νέων και ταλαντούχων 
ερμηνευτών, υπόσχονται, να παρουσιάσουν στο 
«Icon», το πιο ανεβαστικό, ξεφαντωτικό, δια-
σκεδαστικό πρόγραμμα, που δεν έχει ξαναζήσει 
μέχρι σήμερα, η Θεσσαλονίκη. 

 Πώς νιώθετε που επιστρέφετε στις πί-
στες μετά από δύο χρόνια, λόγω του covid 19; 
«Ήταν ένα μεγάλο δύσκολο χρονικό διάστημα, 
για όλους μας. Και δεν είμαστε μόνο εμείς οι 
τραγουδιστές, αλλά υπάρχει μία μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων γύρω μας, που αεργούσαν και αυτοί, 
αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα, 
στην επιβίωση της καθημερινότητας. Δεν σου 
κρύβω, πώς είμαι πολύ χαρούμενος, που επι-
στρέφουμε στους παλιούς μας ρυθμούς, που θα 
ξανασυναντηθούμε, να διασκεδάσουμε όπως 
παλιά, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε τους 
εαυτούς μας και τους γύρω μας, τηρώντας όλα 
τα μέτρα… 

 Ξεκινάτε στο Icon μαζί με τον Νίκο Ζωϊδά-
κη… «Ναι, πρώτα ο Θεός, από την Παρασκευή 
5 Νοεμβρίου , μαζί με τον φίλο μου, Νίκο Ζωϊ-
δάκη, ένας καλλιτέχνης που θαυμάζω, ένας 
άνθρωπος που περνάμε πολύ καλά οι δύο μας, 
και θα φροντίσουμε να το μεταφέρουμε και στον 
κόσμο όλο αυτό, για να περάσει καλά, να δια-
σκεδάσει μαζί μας. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ 

ωραίο πρόγραμμα, για πολύ χορό και κέφι, και 
πιστέψτε με, θα δώσουμε όλο μας το είναι, για 
να περάσει ο κόσμος καλά. Μας έλειψε η επαφή 
με τον κόσμο πραγματικά…»

 Πώς πέρασε ο Μάκης Δημάκης την περί-
οδο της καραντίνας… «Απομονωμένος όπως 
όλοι μας. Ευτυχώς είχα δίπλα μου, τους δικούς 
μου ανθρώπους, προσέχαμε πάρα πολύ… Η 
περίοδος της καραντίνας, ήταν δημιουργική για 
εμένα, γιατί πέρασα πολλές ώρες στο στουντιάκι 
που έχω φτιάξει στο σπίτι μου, γράφοντας τρα-
γούδια, και δημιουργώντας όμορφα μουσικά 
πράγματα… Παρόλα αυτά, υπήρχε ένα καθημε-
ρινό άγχος, για το τι μέλλει γενέσθαι, στη ζωή 
μας γενικότερα, μετά από το τεράστιο κακό που 
μας προκάλεσε η πανδημία αυτή… 

 Τι περιμένουμε μουσικά από τον Μάκη 
Δημάκη; «Για την ώρα, έχουμε αφοσιωθεί στις 
νυχτερινές μας εμφανίσεις στο Icon, οπου θα 
δώσουμε όλη μας την ενέργεια, και σύντομα, θα 
απολαύσουμε και νέα τραγούδια…»
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CANTEEN

FLASHBACK

▶ Θα τα παρατήσω όλα και θα πάω να γίνω πάνελ στην 
Τσιμτσιλή.  Η πιο ξεκούραστη δουλειά ever.  Τρεις… 
άντε βαριά τέσσερεις λέξεις στη βάρδια κι έξω απ’ την 
πόρτα.  Όλα τα αναλαμβάνει η κεντρικιά.  Να προλογί-
σει τα ρεπορτάζ, να σχολιάσει τα ρεπορτάζ και πολλές 
φορές να είναι η ίδια το θέμα του ρεπορτάζ.  Και σ’ αυτή 
την περίπτωση, ως πάνελ, πρέπει να την ενθαρρύνεις 
να πλέξει διθυράμβους για το άτομό της.  Αλλά … 
ευκολάκι κι αυτό.  Θα το έκανε από μόνη της ούτως ή 
άλλως.

▶ Στους δημοσιογράφους δίνει τα «εύσημα» ο Από-
στολος Γκλέτσος για το ότι βρέθηκε μπλεγμένος σε 
μια υπόθεση για την οποία ούτε ως μάρτυρα δεν τον 
κάλεσε ο εισαγγελέας.   Τι να κάνουν κι αυτά τα παι-
διά, βρε Απόστολε? Τόσο τηλεοπτικό χρόνο έχουν να 
γεμίσουν.  Δεν βγαίνουν, μάνα μου, οι χρόνοι με αμιγώς 
αληθινές ιστορίες.  Είναι και η τάση κάποιων «κυριών» 
να το παίξουν αστυνομικίνες και θέλουν κάτι πιασάρικο 
να παρουσιάσουν.  Αν δεν ήσουν εσύ κάποιος άλλος θα 
ήταν.  Κι όπως τόνισες κι εσύ «Μόνοι τους το έφτιαξαν, 
μόνοι τους το πούλησαν, μόνοι τους το τελείωσαν.

▶ Εγώ δεν μέμφομαι τον Γρηγόρη Πετράκο για τον 
σάλο που δημιουργούν οι συνεντεύξεις του.  Ίσα – ίσα 
που ο άνθρωπος είναι συνεπής στις όποιες απόψεις 
του.  Πάνω – κάτω ξέρεις τι θα πει.  Άρα το πρόβλημα 
το έχεις εσύ που τον καλείς στην εκπομπή σου για να 
τα πει και να δημιουργηθεί σάλος.  Όλα στο βωμό της 
τηλεθέασης,  SuperΚατερίνα μου.

▶ Με την ανεπάρκεια της κριτικής επιτροπής του 
GNTMgr  γίνεται πάρτι στο twitter μετά την προβολή 
του κάθε επεισοδίου.  (Προφανώς θεωρώντας δεδομέ-
νη την ανεπάρκεια των διαγωνιζομένων).  Είναι φανερό 
πως το κενό που άφησε η Βίκυ Καγιά είναι δυσαναπλή-
ρωτο και το κακόγουστο αυτό ριάλιτι (διότι περί τέτοιου 
πρόκειται… για talent show ούτε κουβέντα) οδεύει 
προς το τέλος του.  Ήδη ο νέος κύκλος καταποντίστηκε 
στα νούμερα τηλεθέασης και δικαίως.  Αν κρατήσει 
μέχρι τις Απόκριες μπορεί να ανακάμψει ως επίκαιρο.

▶ Έχω και μια ανησυχία για το μέλλον της Μαρίας 
Μπακοδήμου μετά το μηδέν που έβαλε στην Μάρα 
Μεϊμαρίδη στο J2US.  Καλά, κοπελιά, δεν ξέρεις ποια 
είναι η κυρίως δουλειά της κ. Μάρας? Το βιβλίο της 
δεν το διάβασες? Τη σειρά που ήταν βασισμένη σ’ αυτό 
δεν την είδες? Πού πας και βάζεις το μηδέν σου, βρε 
κουκλίτσα μου;

Είναι δύσκολο να περιγράψεις το Canteen που παραμένει σταθερά ένας χώρος αναφοράς στο γαστρονομικό τοπίο 
της Θεσσαλονίκης. Πίσω από το ύφος του χώρου, τις προτάσεις του μενού, τη μοναδικότητα της wine list και του 
τρόπου εξυπηρέτησης βρίσκεται μία ανήσυχη ομάδα ανθρώπων, που θέλει να μοιραστεί τις εμπειρίες της, τις 
αγαπημένες της γεύσεις από διάφορες κουζίνες, την αισθητική της γύρω από την κουλτούρα του φαγητού και του 
ποτού. Μία σύγχρονη κουζίνα που έχει καταφέρει να συνθέσει μια γκάμα σύγχρονων επιρροών αλλά με τη δική 
του δημιουργική ταυτότητα και αυτό οφείλεται στην επιμονή μιας ομάδας ανθρώπων που ξέρει να διαχειριστεί 
κρίσιμες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ο κατάλογος breakfast & brunch είναι διαθέσιμος καθημερινά 
μέχρι αργά το απόγευμα, εμπλουτισμένος με ασυνήθιστες προτάσεις. Ένας άλλος λόγος που ξεχωρίζει το Canteen 
είναι η wine list του με περίπου 160 ετικέτες ελληνικού και διεθνή αμπελώνα, από τις οποίες οι 70 περίπου είναι 
διαθέσιμες και σε ποτήρι, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε ποικιλία ιδιαίτερων κρασιών χωρίς τον περιορισμό της 
παραγγελίας σε φιάλη. ΔΗ,. Γούναρη 7,τηλ. 2310 228520

‘Πούναι τα χρόνια ωραία 
χρόνια…’ μόνον αυτή η ατάκα 

μπορεί να σου έρχεται στο μυα-
λό βλέποντας την συγκεκριμένη 

φωτογραφία και αναπολώντας 
με νοσταλγία όλες εκείνες τις 

μοναδικές στιγμές διασκέδασης 
την δεκαετία του ’90 με όλες 

εκείνες τις απίστευτες καταστά-
σεις.Στην πίστα στα καλοκαιρινά 
ASTRA της περιοχής Αεροδρομί-
ου,με Χρυσοχοίδη-Κουρκούλη 

στην πίστα και με guest συμμε-
τοχή τον ιδιοκτήτη του χώρου 

-που και αυτός είχε γράψει την 
δική του ιστορία- Σάκη Μπέρδο 

σε στιγμές που δεν ξανάρχονται!
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Τις πύλες της άνοιξε στη Θεσσα-
λονίκη στις 30 Οκτωβρίου η 22η 
Παγκρήτια Έκθεση, η οποία θα 

φιλοξενείται στον υπαίθριο χώρο της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για εννέα 
ημέρες, έως τις 7 Νοεμβρίου. H Έκθεση 
κρητικών προϊόντων, που φέρει τον τίτλο: 
«Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση», παρου-
σιάζει ένα ταξίδι γεύσεων σε ολόκληρη 
την Ελλάδα με στόχο την οικοδόμηση 
καλύτερων σχέσεων, αλλά και το κέφι 
και τη θετική διάθεση. 

Η έκθεση ξεκίνησε ως μία πρωτοβου-
λία των Κρητών παραγωγών και σταδιακά 
αγκαλιάστηκε και από παραγωγούς από την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα, λοιπόν, στην 
Έκθεση βρίσκονται περισσότεροι από πε-
νήντα παραγωγοί από την Κρήτη, αλλά και 
από άλλες περιοχές της Ελλάδας. «Έχουμε, 
λοιπόν, τα εκλεκτά προϊόντα της κρητικής 
και ελληνικής γης κυρίως στον τομέα της 
διατροφής», δήλωσε στην Karfitsa ο Διορ-
γανωτής της Παγκρήτιας Έκθεσης, κ. Νε-
κτάριος Σερμάκης. 

Αναφορικά με τα προϊόντα, που εκθέ-
τουν οι παραγωγοί, πρόκειται για εξαιρε-
τικά κρητικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, 
μέλι, τυροκομικά προϊόντα, παραδοσιακά 

ζυμαρικά, παξιμάδια, λουκάνικα, απάκι, και 
ρακές , δηλαδή μια ποικιλία κρητικών προϊ-
όντων. Παράλληλα, οι επισκέπτες της έκθε-
σης έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις 
αγορές τους με καλλυντικά, σαπούνια και 
άλλα προϊόντα με αρώματα αλόη. Παρου-
σιάζονται, όμως, προϊόντα και από άλλες 
περιοχές, όπως τις Σέρρες και την Καβάλα. 
«Η έκθεση θέλει να αποτυπώσει αυτό που 
ονομάζουμε «τοπικές γεύσεις» και το έχει 
πετύχει ήδη, καθώς έχουν περάσει από εδώ 
3.000 επισκέπτες», υπογράμμισε ο κ. Σερ-
μάκης.

Και, επειδή, το καλό φαγοπότι συνδυ-
άζεται πάντα με το γλέντι και το χορό, η 
Παγκρήτια έκθεση, εκτός των εκθεσιακών 
περιπτέρων, περιλαμβάνει και ένα πλήθος 
μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων με τα πο-
λιτιστικά σωματεία να μας ταξιδεύουν στον 
Πόντο, την Κρήτη, τη Μακεδονία, την Ήπει-
ρο, την Κεντρική και τη Στερεά Ελλάδα. «Η 
έκθεση αποτελεί ένα αντάμωμα όλων όσων 
ασχολούνται με τις πολιτιστικές παραδόσεις 
του τόπου μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. 
Νεκτάριος Σερμάκης. 

Τα αισθήματα των Κρητών με τους Θεσ-
σαλονικείς είναι πολύ ισχυρά και ζυμωμένα 
μέσα στην πάροδο των χρόνων με ιστορικές 
αναφορές και γι’ αυτό το μήνυμα της έκθε-

σης είναι η οικοδόμηση ακόμη καλύτερων 
σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Θεσσαλονίκης, 
αλλά και ο εμπλουτισμός του τραπεζιού 
των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης.

Η διοργάνωση αυτή, που πλέον απο-
τελεί θεσμό, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, 
στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, στην 
Πάτρα και στη Λάρισα υπηρετώντας αυτό 
που ονομάζουμε «διατροφικό πολιτισμό». 
Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική, και με 
αυτό τον τρόπο, όπως σημείωσε ο Διοργα-
νωτής της Παγκρήτιας Έκθεσης, υπηρετεί-
ται ο στόχος της ενίσχυσης των επαφών με 
τους πολίτες όλης της χώρας. 

Αναμφίβολα, ο κύριος εχθρός της επο-
χής μας, ο Κορονοϊός, επηρέασε τη συχνό-
τητα διενέργειας της έκθεσης, καθώς τα 
προηγούμενα χρόνια, προ Covid, πραγμα-
τοποιούνταν δύο φορές το χρόνο, το φθι-
νόπωρο και την άνοιξη. «Ελπίζω να μπορέ-
σουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα 
και να πραγματοποιείται και πάλι δύο φορές 
αυτό το αντάμωμα», εξέφρασε με αίσθημα 
ελπίδας ο κ. Σερμάκης. Οι ρίζες της φιλίας 
Κρητών και Θεσσαλονικιών είναι γερά στε-
ρεωμένες και ήδη προγραμματίζονται πα-
ρόμοιες δράσεις και με άλλους Δήμους της 
Θεσσαλονίκης. 

ΡΑΦΑΈΛΑ ΠΑΠΑΓΈΏΡΓΙΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ένα ταξίδι κρητικών γεύσεων 
στη Θεσσαλονίκη

«Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΗ 
ΔΕΘ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 

ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ο Διοργανωτής της Παγκρήτιας Έκθεσης, κ. Νεκτάριος Σερμάκης. 
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Πόσες φορολογικές δηλώσεις συμπληρώσατε 
έως τώρα; Με πάνω από 40 χρόνια αδιάλειπτο επαγ-
γελματικό βίο από τα μάτια μου πέρασαν δεκάδες 
χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις. Όμως οι δηλώσεις 
φόρου δεν είναι απλά ψυχρά νούμερα, αλλά ιστορίες 
ανθρώπινων ζωών, υπό την έννοια πως ο άνθρωπος 
-όπως μας έμαθε ο Αριστοτέλης- είναι και «οικονο-
μικό Ον».

Μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» τα λογιστικά ή 
η αντιδημαρχία; Το επάγγελμά μου, όσο και η ενα-
σχόλησή μου με τα «κοινά» ποτέ δεν μου προξένη-
σαν «πονοκέφαλο», με την έννοια της ενόχλησης . 
Δεν κρύβω πως η αντιδημαρχία μου προκαλεί με-
γαλύτερο βάρος ευθύνης, και κάθε απόφασή που 
αφορά τους συμπολίτες μας, χρειάζεται περισσότερο 
χρόνο σκέψης.

Γιατί άμισθη θέση στον δήμο Θεσσαλονίκης; 
Εδώ θα είμαι «λακωνικός». Είναι θέμα αρχής να μην 
έχει καμία σχέση η ενασχόλησή μου με τα «κοινά» 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο με βιοπορισμό - για ευνόη-
τους λόγους. Φυσικά αναγνωρίζω στον εαυτό μου 
την δυνατότητα που έχω -ή την τύχη αν θέλετε- να 
υπηρετώ τις αρχές μου.

’Οταν μάθατε για το χακάρισμα τι είπατε… Δεν 
θα το πω γιατί θα το κόψει η λογοκρισία. Σκέφτηκα 
ότι «ουδέν κακό αμιγές καλού». Το αποτέλεσμα: οι 
ηλεκτρονικές υποδομές του Δήμου σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα εκσυγχρονίστηκαν περαιτέρω.  

Νιώθετε δικαιωμένος για τη στήριξη στον Κ.
Ζέρβα; Σαφώς. Η ένταξή μου στην παράταξη Ζέρβα 
δεν είχε ιδεολογικό ή προσωπικό πρόσημο. Ήταν 
συνειδητή επιλογή που έχει να κάνει με την απαγκί-
στρωση της ΤΑ από κομματικά στεγανά . Εμπιστεύ-
θηκε δε την επιθυμία μου να προσπαθήσω να βελ-
τιωθεί η λειτουργία τομέων του Δήμου προς όφελος 
των συμπολιτών μου.

Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα στη Θεσσαλονίκη; 
Σε μια πόλη με αντικρουόμενες επιθυμίες πολιτών 
– ποδηλάτες vs αυτοκίνητα, περιπατητές vs καθήμε-
νοι κλπ – είναι δύσκολο να βρεθεί γρήγορα η χρυσή 
τομή εν μέσω μάλιστα κορονοϊού. Πιστεύω πως μι-
κρά απαραίτητα έργα σε περιφέρεια και κέντρο λει-
τουργούν αθροιστικά για την τελική καλή εικόνα.

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. 

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα, «δέθηκε» με τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Αβαρλής είναι οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας, αντιδήμαρχος Έπιχειρησιακού Σχε-
διασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής της διοίκησης Ζέρβα, με αριστερό παρελθόν, πατέρας και παππούς. Θέλετε κι άλλα; Διαβάστε… 

το σίγουρο είναι πως δεν «μασάει» τα λόγια του!

Γιώργος Αβαρλής
Με τρομάζουν οι απειλές που 

υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 

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 

Ποιος επιμελείται τις στυλιστικές σας επιλογές; 
Η σύζυγός μου Ειρήνη Τσαπακίδου, γεννημένη στο 
Παρίσι και με μακρά πολιτιστική δράση, μου προ-
τείνει συνδυασμούς ρούχων που απεγκλωβίζουν 
«όπως λέει» τον άνδρα από μουντά στερεότυπα. Τα 
ρούχα γίνονται παιχνίδι, άποψη, διάθεση, επικοινω-
νία…

Τρία παιδιά, δύο εγγόνια... πώς νιώθετε; Επειδή 
όλα τα παιδιά μου έχουν επιτυχή πορεία νιώθω την 
ικανοποίηση πως τα καθοδήγησα σωστά. Και τα δυο 
πρώτα εγγόνια ήρθαν για να δείξουν πως η ζωή συ-
νεχίζεται με εκπλήξεις και ωραίες στιγμές φτάνει να 
κρατάμε νεανική τη ψυχή και τη ματιά μας.

Σας τρομάζουν οι απειλές; Με τρομάζουν αυτές 
που υπονομεύουν την παγκόσμια ειρήνη και τα αν-
θρώπινα δικαιώματα. Προσωπικές απειλές έχω δε-
χθεί αλλά απλά με προβλημάτισαν σοβαρά. Ο φόβος 
είναι κακός σύμβουλος.

‘Εχετε αδυναμία σε… Πρώτα στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα μου, την Καλαμάτα: εκεί αντλώ δύναμη από την 
παρέα των παιδικών φίλων απολαμβάνοντας μονα-
δικούς μεζέδες στο ακρογιάλι στη σκιά του Ταΰγετου. 
Έπειτα ο κινηματογράφος και τα βιβλία, πιστοί φίλοι 
από τα φοιτητικά μου χρόνια. Προσθέτω τις σπάνιες 
πλέον αποδράσεις στην άγνωστη ελληνική φύση.
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Αρχικά με τον όρο «δυσφήμιση» κατ άρθρο 362 Ποινικού Κώδικα εννοούμε τη διά-
δοση μιας δήλωσης η οποία βλάπτει την τιμή και την υπόληψη ενός φυσικού προσώπου, 
κάποιας επιχείρησης ή ομάδας, μιας κυβέρνησης, μιας θρησκείας ή ακόμη και ενός συ-
γκεκριμένου λαού. Νομικά διαχωρίζεται σε απλή δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφή-
μιση. Και στα δυο είδη δυσφημίσεων ο δράστης διαδίδει με δόλο (με πρόθεση δηλαδή) 
να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του θύματος την είδηση, ωστόσο η διαφορά της 
απλής με τη συκοφαντική δυσφήμιση έγκειται στο γεγονός ότι ο δράστης στο έγκλημα 
της συκοφαντικής διαδίδει μια είδηση που είναι ψευδής (γνωρίζοντας ότι είναι ψευδής). 
Ο τρόπος διάδοσης μπορεί να είναι είτε προφορικός είτε μέσω της τεχνολογίας (έντυπα 
μέσα, βίντεο, φωτογραφίες), δυσφήμιση που της αποδίδουμε τον όρο «λίβελος».

Το άρθρο 362 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή 
χρηματική ποινή στο «δράστη» που δυσφημεί ενώπιον τρίτου το «θύμα» προφορικά και 
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή εάν ο δράστης τέλεσε το έγκλημα δημόσια ή 
μέσω διαδικτύου.

Υπάρχει βέβαια η εξαίρεση να παραμείνει μια τέτοιου είδους πράξη ατιμώρητη μόνο 
εφόσον το γεγονός είναι αληθές και δεν αφορά σε σχέσεις οικογενειακού ή ιδιωτικού βίου 
που δε θίγουν το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 366Πκ). Πάντως ακόμη και αληθές να είναι 
το περιστατικό γίνεται δεκτή από το Δικαστήριο η ύπαρξη δυσφημίσεως εάν ο «δράστης» 
είχε δόλο δηλαδή σκοπός του ήταν να εξυβρίσει. Γενικά πάντως δε θεωρείται δυσφήμιση 
α)οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, β) οι 
δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας αρχής για αντικείμενα που 
ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της, γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλε-
ση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) 
δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δ) σε ανάλογες περιπτώσεις, 
εκτός και πάλι αν προκύπτει από το δράστη σκοπός εξύβρισης.

Η συκοφαντική δυσφήμιση αποτελεί πλημμέλημα και διώκεται κατ ‘έγκληση με χρο-
νικό περιθώριο 3 μηνών από την ημέρα που έλαβε χώρα η ψευδής δήλωση του «δρά-
στη», άλλως μόλις παρελθόν οι 3 μήνες αίρεται το αξιόποινο.

Η αντικειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμισης πληρείται εάν ο «δρά-
στης» ισχυρίστηκε και διέδωσε ενώπιον τρίτου που αφορά γεγονός ψευδές με σκοπό να 
βλάψει τη τιμή του «θύματος. Η υποκειμενική υπόσταση πληρείται όταν ο δράστης θέλει 
να προβεί σε δήλωση ενώπιον τρίτου, εάν γνωρίζει ότι το γεγονός είναι ψευδές και εάν 
γνωρίζει ότι η δήλωση του μπορεί ή θα βλάψει την υπόληψη του «θύματος». Ο όρος 
«ισχυρισμός» υφίσταται όταν ο κατηγορούμενος ανακοινώνει το γεγονός ως δίκη του 
άποψη ανεξαρτήτως του τρόπου διαμόρφωσης της άποψης (ΑΠ Ποιν. 964/2010) ενώ 
«διάδοση» υφίσταται εάν ο κατηγορούμενος μεταδίδει χωρίς να ενστερνίζεται ισχυρισμό 
άλλου προσώπου για ένα γεγονός (ΑΠ Ποιν. 964/2010).Με τον όρο «τρίτος» νοείται κάθε 
φυσικό πρόσωπο ή αρχή που έλαβε γνώση της συκοφαντίας (ακόμη και αν πρόκειται για 
απλή δυσφήμιση και γνώριζαν οι «τρίτοι» το γεγονός) εφόσον το γεγονός είναι επιλήψιμο 
για το «θύμα», ενώ στην έννοια του «τρίτου» συμπεριλαμβάνονται και όσοι έλαβαν γνώ-
ση του γεγονότος λόγω της ιδιότητας τους (πχ οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι υπάλληλοι 
του δικαστηρίου, οι δικηγόροι,οι δικαστικοί επιμελητές,τα μέλη πειθαρχικών συμβουλί-
ων, επιτροπών, ανεξάρτητων αρχών Πλ.Ολομ. ΑΠ Ποιν. 3/2021 ΑΠ Ποιν. 1264/2016 ΑΠ 
Ποιν. 611/2015).

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Η ΚΛΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ… λέει στην τηλεφωνική όχληση η κα-
λούσα εισπρακτική εταιρία σε κάθε μικρό ή μεγάλο οφειλέτη της τράπεζας 
και συμπληρώνει ότι αυτή η αυθαίρετη και παράνομη ηχογράφηση «δι-
ατηρείται στο αρχείο μας, για έναν χρόνο». Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος 
της εισπρακτικής ζητάει να της πείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να 
σας ταυτοποιήσει – δεύτερη παράνομη και αντισυνταγματική  πράξη, για 
τρείς κυρίως λόγους: Πρώτον, γιατί η οποιοδήποτε απαίτηση της τράπε-
ζας, εκχωρήθηκε σε μια ξένη εισπρακτική, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του 
οφειλέτη, δεύτερον, γιατί μαζί με αυτήν, εκχωρήθηκαν όλα τα προσωπικά 
σας δεδομένα και πάλι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη σας, και τρίτον, γιατί δεν 
νομιμοποιείται καμία υπάλληλος καμίας εισπρακτικής, να απαιτεί να της 
πείτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει, ότι η 
όλη διαδικασία που εφαρμόζουν οι εισπρακτικές, είναι πέρα για πέρα αντι-
συνταγματική και παράνομη. Με την ανοχή της εκάστοτε κυβέρνησης, οι 
πράξεις αυτές απορρέουν από τα επαίσχυντα μνημόνια που υπεγράφησαν 
ερήμην του Ελληνικού λαού και «καλύπτονται» νομικά από επίσης εκβια-
στικές Κυβερνητικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) που με τη σειρά τους 
εκδίδονται κατά παράβαση του Συντάγματος, για τον απλό και μόνο λόγο, 
ότι εξυπηρετούν παράνομες πράξεις και τακτικές, σε βάρος του πολίτη.

Το θράσος και η ασυδοσία των εισπρακτικών συνεχίζονται, καλώντας 
τηλεφωνικά σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ακόμα και τις μεταμεσημ-
βρινές που ο περισσότερος κόσμος αναπαύεται, προκαλώντας έκδηλη δυ-
σφορία και αγανάκτηση.  Κατά τα άλλα, οι τράπεζες 

«εξυγιάνθηκαν» απολαμβάνοντας τα ποσά τριών ανακεφαλοποιή-
σεων για να πληρώνουν τις στρατιές των υψηλά αμοιβόμενων υπαλλή-
λων τους, που κρατούν λόγω covid αποστάσεις για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών, που καθημερινά ξεροσταλιάζουν σε ατέλειωτες ουρές έξω από 
αυτές.  Την απογοητευτική αυτή τριτοκοσμική εικόνα, τη ζούμε και την 
βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά κανείς τόσους μήνες, δεν ενδιαφέρεται για να 
βάλει ένα τέλος στην καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών. Με πρόσχημα 
τα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, το προσωπικό 
εργαζομένων σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, μειώθηκε κατά 50% με 
αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες καθημερινά να παλεύουν με την απροθυμία 
και την αδιαφορία ώστε να εξυπηρετηθούν. Ειδικά στον δημόσιο τομέα που 
οι μισοί εργαζόμενοι αναπαύονται στο σπίτι τους κάνοντας … «τηλε-ερ-
γασία» (!) τα πράγματα έχουν πάει τόσο πίσω, που θα χρειασθούν πολλοί 
– πολλοί ακόμη μήνες για να ομαλοποιηθούν. Μου έλεγε, κάποιος φίλος, 
ότι περίμενε να πάρει από το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών την 
ανανέωση διπλώματος οδήγησης, έναν ολόκληρο χρόνο!

Δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Υποχρέωση 
του κράτους είναι να σκύβει καθημερινά στα προβλήματα των πολιτών και 
να βρίσκει λύσεις που θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Δυ-
στυχώς σήμερα, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν μπερδέψει την ελευθερία 
με την ασυδοσία και υπαναχωρούν σε κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν 
καθημερινά την κοινωνία, εμάς τους ίδιους, αλλά και τα παιδιά μας. Είναι 
ανάγκη να ξεφύγουμε από το εγώ και να δούμε τα πράγματα που θα βελ-
τιώσουν τη ζωή μας, με γενναιότητα και καλοσύνη. Να διορθώσουμε τα 
«κακώς κείμενα» όχι για το προσωπικό μας συμφέρον, αλλά προς όφελος 
της κοινωνίας των πολιτών, που νοιάζονται και ενδιαφέρονται για ένα κα-
λύτερο αύριο.

Ο Πλάτων, ο φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδας, έλεγε οι άνθρωποι γενι-
κά κρίνουν περισσότερο από τα φαινόμενα, παρά από την πραγματικότητα. 
Γιατί η όραση ανήκει σε όλους, ενώ η αντίληψη σε λίγους. Όσοι αδιαφο-
ρούν για τα κοινά, είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από αν-
θρώπους, πολύ κατώτερούς τους…  

Η έννοια της Δυσφήμισης 
στον Ποινικό Κώδικα

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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Block! Tι συμβαίνει όταν αποκλείουμε κάποιον 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

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 *

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
εκδηλώσει κανείς τα συναισθήμα-
τά του σε κάποιον. Η πιο σύγχρονη 

μέθοδος είναι να μπλοκάρεις αυτό το 
άτομο στα social media. Θα μπορούσε να 
συμβεί ξαφνικά ή να είναι μια μελετημένη 
διαδικασία. Ανεξάρτητα από τον λόγο, το 
τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό το 
άτομο είναι αποκλεισμένο. Ο αποκλεισμός 
όμως, μήπως θα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται για άτομα που γίνονται αντιληπτά ως 
απειλές, όχι για άτομα που πληγώνουν τα 
συναισθήματά μας;

Η ψυχολογία του αποκλεισμού κάποιου, 
δείχνει πόσο ισχυρή είναι πραγματικά αυτή 
η δράση «μπλοκαρίσματος». Δεν δίνει καμία 
εξήγηση σε κανέναν, και αφήνει άλυτα ζη-
τήματα.

Στις μέρες μας, ζούμε αρκετό χρόνο από 
τη ζωή μας μέσω των πλατφορμών κοινωνι-
κής δικτύωσης. Σίγουρα, μας βοηθά να συν-
δεθούμε με περισσότερους ανθρώπους από 
ποτέ και είναι σημαντικό να έχουμε αυτές τις 
κοινωνικές συνδέσεις στη ζωή, αλλά μήπως 
είναι πάρα πολλές; Είμαστε πραγματικά συν-
δεδεμένοι με τους ανθρώπους αυτούς; 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα social 
media για πράγματα όπως η ανάρτηση κα-
ταστάσεων, δημοσίευση εικόνων, ανταλλα-
γή μηνυμάτων με άλλους και τα δωρεάν 
παιχνίδια. Άλλοι πάλι μπορεί να το χρησι-
μοποιούν για να καταδιώξουν κάποιον. Όταν 
λοιπόν οι άνθρωποι δυσανασχετήσουν από 
κάποιον στον ίδιο ιστότοπο, χρειάζεται ίσως 
να αποκοπούν. Έτσι, καταφεύγουν στη λύση 
του αποκλεισμού. 

Τα άτομα που μπλοκάρουν τους άλλους 
συνήθως λειτουργούν υπό την επήρεια αρ-
νητικών συναισθημάτων . 

Ποια είναι ακριβώς η ψυχολογία 
του να μπλοκάρεις κάποιον;
Ο εγκέφαλος μπορεί να δεχτεί σωρό συ-

ναισθημάτων και τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης μπορεί μα ενισχύσουν αυτό το σύνολο 
συναισθημάτων. Βλέποντας τους άλλους να 

περνούν υπέροχα, οι άνθρωποι πιστεύ-
ουν ότι πρέπει και αυτοί να επιδεικνύο-
νται. Αυτό μπορεί να μην είναι ναρκισσι-
σμός, αλλά περισσότερο από την πλευρά 
του άγχους του «παιχνιδιού». Αυτό το 
άγχος μπορεί να δημιουργηθεί όταν οι 
προσωπικές σχέσεις πέφτουν στον κατή-
φορο. Όταν συμβαίνει αυτό, οι άνθρωποι 

συχνά μπλοκάρονται. 
Όταν μπλοκάρεις κάποιον, νιώθεις δυ-

νατός. Να αισθανθείς αυτή την αίσθηση της 
ανακούφισης. Σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις 
βρει την απόλυτη λύση.

Ο λόγος είναι επειδή όταν μπλοκάρετε 
κάποιον, αφαιρείτε κάθε ανάγκη να εξηγήσε-
τε τις ενέργειές σας. Φυσικά, μπορεί να στεί-
λετε ένα γρήγορο μήνυμα «Σε μπλοκάρω γι’ 
αυτό» προηγουμένως, αλλά στη συνέχεια 
πατάτε «μπλοκ» και δεν έχουν την ευκαιρία 
να πουν τη γνώμη τους.

Ποια είναι τα οφέλη του αποκλεισμού
Ο αποκλεισμός δεν σας δίνει απλώς τη 

δυνατότητα να αποκρύψετε εντελώς τον 
λογαριασμό κάποιου και το περιεχόμενό 
του από το δικό σας, αλλά εμποδίζει αυτό το 
άτομο να έχει πρόσβαση στην προβολή και 
την αλληλεπίδραση με τον λογαριασμό σας. 
Ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους για 
τους οποίους θέλει να μπλοκάρει κάποιον, 
αλλά ουσιαστικά, είναι μια τελευταία λύση, 
για να δείξετε σε κάποιον ότι δεν έχει το δι-
καίωμα να είναι παρουσία στη διαδικτυακή 
σας ζωή (και κατ’ επέκταση, στην πραγματι-
κή σας ζωή ) καθώς έχει αρνητικό αντίκτυπο 
σε εσάς.

Τις περισσότερες φορές, το μπλοκάρισμα 
είναι εγγυημένο και γίνεται για ασφάλεια και 
για μια πιο υγιή ψυχική κατάσταση. Ο απο-

κλεισμός ατόμων που γνωρίζετε και σας 
έχουν επηρεάσει αρνητικά είτε μέσω του εκ-
φοβισμού, είτε των τοξικών φιλιών και της 
συνεχούς παρενόχλησης και επαφής, μπορεί 
επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της ευη-
μερίας σας.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός μπορεί να είναι 
δύσκολος, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα 
που γνωρίζετε. Εάν το άτομο ανακαλύψει 
ότι έχει αποκλειστεί, για παράδειγμα, μπορεί 
να εκνευριστεί, ειδικά αν πιστεύει ότι δεν θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί. Μερικοί μπορεί 
να το δουν ως ένδειξη παθητικής-επιθετικής 
συμπεριφοράς, εάν δεν υπήρχε συζήτηση 
για το πώς νιώθετε και οι δύο σας και μπορεί 
να κλιμακωθεί σε συζητήσεις ή διαφωνίες 
που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τους 
πάντες. Αν και πιο άμεσο, το μπλοκάρισμα 
μπορεί να ερμηνευθεί με διαφορετικό τρόπο 
από τον καθένα.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δικαιολο-
γήσετε τον αποκλεισμό, αλλά εάν τα άτομα 
που αποκλείετε είναι άτομα που γνωρίζετε 
και νιώθετε άνετα να τους μιλήσετε για τυ-
χόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε, αξίζει 
να προσπαθήσετε να βρείτε έναν τρόπο να το 
συζητήσετε πρώτα πριν πατήσετε το κουμπί 
«μπλοκ».

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

PSYCHOLOGY

ΟΤΑΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙΣ 
ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΙΩΘΕΙΣ 

ΔΥΝΑΤΟΣ, 
ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ, ΣΕ 
ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ 
ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΒΡΕΙ ΤΗΝ 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΛΥΣΗ
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H ΚΑRFITSA 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ 

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΟΜΑΔΑ 
ΤΟΥ ΠΑΟΚ Β ΠΟΥ 

ΡΙΧΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΗΣ SL2

Μετά από προσπάθειες ετών ένα πάγιο αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε σάρκα και οστά και από φέτος στο 
νέο πρωτάθλημα της SL2 - που επιτέλους μετά από πολλές παλινωδίες και αμέτρητες αναβολές - ξεκι-
νάει από σήμερα θα συμμετέχει και η νεοσύστατη Β ομάδα του Δικεφάλου.

Μια ομάδα που ως επί το 
πλείστον απαρτίζεται 
από ποδοσφαιριστές που 

αγωνίζονταν στην περσινή πρωτα-
θλήτρια Κ19 ομάδα του συλλόγου, 
αλλά και από ποδοσφαιριστές που 
τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζό-
ταν ως δανεικοί από τον Δικέφαλο 
σε άλλους συλλόγους. Ο ΠΑΟΚ Β 
υπό την καθοδήγηση του Πάμπλο 
Γκαρσία ρίχνεται στη μάχη με μονα-
δικό στόχο και σκοπό  να εισαγάγει 
τους νεαρούς παίκτες στο επαγγελ-
ματικό, ανδρικό ποδόσφαιρο, να 

τους εκπαιδεύσει έτσι ώστε να είναι 
έτοιμοι για το επόμενο βήμα, όπως 
και φυσικά να προσφέρει αγώνες 
στα «πόδια» όσων δεν έχουν συμ-
μετοχές στην Α ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ Β θα συμμετάσχει στον Βόρειο 
όμιλο και θα αγωνιστεί απέναντι στην 
ΑΕΛ, τον Αλμωπό Αριδαίας, την Ανα-
γέννηση Καρδίτσας, τον Απόλλωνα 
Λάρισας, τον Απόλλωνα Πόντου, τη 
Βέροια, τον Θεσπρωτό, τη Νίκη Βόλου, 
την Ξάνθη, τον Ολυμπιακό Β, τον Ολυ-
μπιακό Βόλου, τον Πανσερραϊκό, τον 

Πιερικό, τον Ηρακλής, την Καβάλα και 
τα Τρίκαλα. Με την πρεμιέρα μάλιστα 
να βγάζει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 
Β, σε μία ιστορική αναμέτρηση μετα-
ξύ των δύο συλλόγων που θα κάνουν 
πρεμιέρα μεταξύ τους.

Γκαρσία: «Στόχος να φτιάξουμε 
παίκτες για την πρώτη ομάδα»

Ο Πάμπλο Γκαρσία μετά από τη πε-
τυχημένη του θητεία στην ανδρική 
ομάδα του ΠΑΟΚ η οποία ολοκληρώ-
θηκε με την κατάκτηση του κυπέλλου 
Ελλάδος, αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ Β με 
σκοπό να δημιουργήσει μια νέα γενιά 

Η νέα πρόκληση!

Του Θωμά Μίχου
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ποδοσφαιριστών.
«Ο στόχος είναι να προετοιμάσουμε 
παίκτες για τη μεγάλη ομάδα. Έχουμε 
να κάνουμε πολύ δουλειά εδώ, όχι στο 
αγωνιστικό κομμάτι. Ακόμη και στις 
εγκαταστάσεις εδώ στο προπονητικό 
κέντρο, είναι όλα καινούργια και δου-
λεύουμε πάνω σε όλους τους τομείς 
σταδιακά. Εμείς αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να εκπληρώνουμε τους 
στόχους που μας έχει θέσει ο σύλ-
λογος, να προετοιμάζουμε δηλαδή 
παίκτες τόσο σωματικά όσο και ψυχο-
λογικά, να τους κάνουμε ανταγωνιστι-
κούς, ώστε να αγωνιστούν στην πρώτη 
ομάδα. Αυτή είναι η… αποστολή μας κι 
αυτή πρέπει να φέρουμε εις πέρας».

ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ, ΟΙ ΝΕΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ο βασικός κορμός του ρόστερ του 
ΠΑΟΚ Β αποτελείται από παίκτες, που 
προέρχονται από την Κ19 και γενικό-
τερα από νεαρούς ποδοσφαιριστές που 
ανήκουν κι εκπαιδεύονται στον ΠΑΟΚ 
από μικρή ηλικία, μαζί μ’ εκείνους, 
που την περασμένη αγωνιστική περίο-
δο (είτε σ’ όλη τη διάρκεια της, είτε στο 
δεύτερο μισό) αγωνίστηκαν σ’ άλλες 
ομάδες με τη μορφή του δανεισμού.
Επιστρέφουν, λοιπόν, ο Μάριος Τσαού-
σης (2000) από την Σπαρτάκ Τρνάβα, 
ο Ζήσης Χατζηστραβός (1999) από τη 
Λαμία, ο Αντώνης Γαϊτανίδης (2000) 
από τον Λεβαδειακό, ο Αχιλλέας Σα-
λαμούρας (2000) από τη Νίκη Βόλου 
και ο Τάσος Μελετίδης (1999) από 
τον Ονήσιλο Σωτήρα (Κύπρος). Επί-
σης, επιστρέφουν στον Δικέφαλο οι 
Δημήτρης Πανίδης (2001) και Στάθης 
Τάχατος (2001), που άρχισαν τη σεζόν 
με την Κ19 και την ολοκλήρωσαν ως 
δανεικοί στην ομάδα των Τρικάλων, 
όπως κι ο Πέτρος Καλουτσικίδης 
(2001), που στα μισά εκείνης της σε-
ζόν συνέχισε με τη Νίκη Βόλου.

Στον ΠΑΟΚ Β υπήρξαν και μεταγραφές. 
Νέo πρόσωπο είναι ο Παναγιώτης Τζί-
μας (2001), μεταγραφικό απόκτημα 
από τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ισμαήλ 
Ουεντραόγκο (1999), με καταγωγή 
από την Μπουρκίνα Φάσο και συμμε-
τοχές στην Εθνική ομάδα της χώρας 
του και ο Οδυσσέας Σπυρίδης από την 
Κ18 της Γουέστ Χαμ. Υπάρχει ο πα-
λιός γνώριμος Αλέξανδρος Αποστο-
λόπουλος, ο τερματοφύλακας Νίκος 
Μπουργάνης (1997), που ανήκει στον 
ΠΑΟΚ από το 2019 και αγωνιζόταν ως 
δανεικός στην ΑΕ Καραϊσκάκης και ο 

Ο Αρης θα πρέπει να μάθει
να ζει με το άγχος του -6 β.

Είχε λόγους ο Αρης στο ξεκίνημα της φετινής 
αγωνιστικής περιόδου να αισθάνεται αισιόδοξος 
ότι θα πετύχει κάτι περισσότερο απ’ ότι τις τρεις τε-
λευταίες. Εχοντας πλέον πατήσει καλά στα πόδια 
του, μετά από τρεις χρονιές στη Super League1, 
χρονιές που πέτυχε ισάριθμες φορές να βγει στην 
Ευρώπη, λογικό ήταν πλέον να βάζει ακόμη ψη-
λότερα το πήχη. 

Επιλογή που δεν ήταν στον… αέρα και προϊόν 
μίας υπεραισιόδοξης στόχευσης. Ο Αρης βελτίωσε 
θεαματικά το ρόστερ του, σχεδόν διπλασίασε το 
μπάτζετ και κατά την άποψη των πολλών, ήταν ο 
«Πρωταθλητής των μεταγραφών». Αυτή ήταν η 
πλευρά που έφερνε αισιοδοξία στους «κίτρινους». 
Επειδή όμως τα ρόστερ δεν είναι αυτά που παίζουν 
μπάλα, το στοίχημα ήταν να αξιοποιηθούν οι παί-
κτες στον επιθυμητό βαθμό από τον προπονητή 
Ακη Μάντζιο. Μέχρι την 6η αγωνιστική ο Αρης είχε 
απόδοση «ασανσέρ». Νίκησε μέσα Παναθηναϊκό 
και έξω στον Ατρόμητο, αλλά «πέταξε» βαθμούς 
μέσα στο σπίτι του με τον Απόλλωνα και τον ΟΦΗ. 
Και σα να μην έφτανε αυτό, «πληγώθηκε» από τον 
νεοφώτιστο στην κατηγορία Ιωνικό. Αποτελέσματα 
τα οποία ήταν επόμενο να φέρουν γκρίνια και να 
βάλουν θέμα Μάντζιου στο τραπέζι. Ηρθε όμως η 
εμφατική νίκη επί του Παναιτωλικού και η πολύ 
καλή εμφάνιση με την ΑΕΚ που άλλαξαν το κλίμα 
στην ομάδα. 

Αν ο Αρης είχε και τους έξι βαθμούς θα ήταν 
μέσα στους στόχους του. Τώρα κουβαλάει το ψυ-
χολογικό άγχος της αφαίρεσης των βαθμών που 
του δίνει επίπλαστη θέση στον βαθμολογικό πίνα-
κα. Συγχρόνως προσθέτει άγχος στους παίκτες, το 
οποίο είναι υποχρεωμένοι να διαχειριστούν. Ετσι κι 
αλλιώς το άγχος είναι συνώνυμο με τη διεκδίκηση 
υψηλών στόχων, αλλά για τους παίκτες του Αρη εί-
ναι ακόμη μεγαλύτερο λόγω τους μείον βαθμούς. 
Ετούτο όμως δεν θα πρέπει να αποτελεί άλλοθι. Εί-
ναι μία πραγματικότητα την οποία επιβάλλεται να 
τη διαχειριστούν οι «κίτρινοι», κάνοντας μέσα στο 
γήπεδο αυτό που μπορούν. Και κυρίως αξιοποιώ-
ντας τις ευκαιρίες που δημιουργούν. Γιατί καμία 
ομάδα δεν κέρδισε τίποτε εισπράττοντας τα «εύση-
μα» από τους αντιπάλους. 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Βασίλης Φασίδης (1996), που επίσης 
ανήκε στον ΠΑΟΚ από τον 2019 και 
έπαιζε ως δανεικός στον ΑΟ Τρίκαλα. 
Καινούριος στον ΠΑΟΚ Β και ο τερ-
ματοφύλακας Διονύσης Μπαλάφας 
(2002).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΙΜ ΤΟΥ ΠΑΟΚ Β

Τερματοφύλακες: Χρήστος Ταλιχ-
μανίδης, Νικόλαος Μπουργάνης, 
Διονύσης Μπαλάφας, Αλέξανδρος 
Τσιόπτσης

Αμυντικοί: Μάριος Τσαούσης, Αλέ-
ξανδρος Αποστολόπουλος, Πέτρος 
Καλουτσικίδης, Ευστάθιος Τάχατος, 
Αβεντίς Αβεντισιάν, Κωνσταντίνος 
Κουλιεράκης, Παναγιώτης Παναγιώ-
του, Ιωάννης Μανωλιούδης

Μέσοι: Δημήτριος Τσοπούρογλου, 
Τίτος Κουτεντάκης, Κυριάκος Γιαξής, 
Ζήσης Χατζηστραβός, Αναστάσιος 
Μελετίδης, Αχιλλέας Σαλαμούρας, 

Ισμαίλα Ουεντραόγκο, Βασίλειος 
Γρόσδης, Γεώργιος Κουλούρης

Επιθετικοί: Δημήτριος Πανίδης, Βα-
σίλειος Γκορντεζιάνι, Οδυσσέας Σπυ-
ρίδης, Παναγιώτης Τζίμας, Βασίλειος 
Φασίδης, Γιώργος Κούτσιας , Αντώ-
νιος Γαϊτανίδης, Βλάντιμιρ Μπράντο-
νιτς.

Τεχνικό τιμ: Ιωάννης Θωμαϊδης, 
Πάμπλο Γκαρσία, Μίροσλαβ Σνάου-
τσνερ, Θεοχάρης Κομσής, Βασίλειος 
Πετρόπουλος, Ιωάννης Αμπατζίδης, 
Δημήτριος Πετράκης.

Ιατρικό team: Αργύριος Καραβέλης, 
Σταύρος Τερζανίδης, Ευάγγελος Βα-
σιλειάδης

Team Manager: 
Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης

Φροντιστής: 
Βασίλειος Παπαδόπουλος
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Μία μέρα μετά την Νέα Σελήνη, στο ζώδιο του Σκορ-
πιού, περνά η Αφροδίτη στο ζώδιο του Αιγόκερω, 
μια θέση που δίνει στις σχέσεις, ωριμότητα και 

ξεκάθαρα όρια. Συνήθως η Αφροδίτη παραμένει σε ένα ζώδιο 
τέσσερις εβδομάδες, αλλά αυτή την φορά θα παραμείνει στην 
νέα της θέση τέσσερις μήνες, δηλαδή έως τις 5 Μαρτίου 2022. 
Ο λόγος είναι ότι θα έχει φαινομενικά ανάδρομη πορεία, που 
θα ξεκινήσει από τις 20/12/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 
28/1/2022. Είναι καιρός να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς 
μας και να υπάρξουν εξελίξεις μέσα από την προσωπική μας 
ζωή. Τα ζώδια που ευνοούνται από την νέα αυτή θέση της 
Αφροδίτης, είναι τα ζώδια της Γης. Ποιο αναλυτικά για τα 
δώδεκα ζώδια:

 ΚΡΙΟΣ
Για σας τους Κριούς, αυτή η νέα θέση της Αφροδίτης, είναι στο 

δέκατο ηλιακό σας σπίτι, όπου είναι το υψηλότερο σημείο στο 
ωροσκόπιο σας και δείχνει την επαγγελματική σας κατεύθυνση. 
Όσο θα είναι η Αφροδίτη σε ορθή πορεία, να κάνετε πράγματα που 
χρειάζονται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, σε αυτόν τον τομέα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο του Αιγόκερω, είναι μία 

πολύ καλή θέση για σας, όπου η μεγάλη διάρκεια της, [4 μήνες], 
θα ανοίξει τους ορίζοντες σας, πνευματικούς, συναισθηματικούς, 
αλλά και γεωγραφικούς. Έως τις 5 Μαρτίου 2022, θα έχετε πολ-
λές δυνατότητες που δεν πρέπει να τις αφήσετε ανεκμετάλλευτες. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Για σας, η νέα θέση της Αφροδίτης, στο ζώδιο του Αιγόκερω, 

για 4 μήνες, θα βρεθεί σε έναν νευραλγικό τομέα, που αποτελεί 
κινητήριο δύναμη, αυτόν των οικονομικών σας, αλλά και των βα-
θύτερων συναισθημάτων σας. Όσο θα βρίσκεται σε ορθή πορεία, 
θα έχετε να απολαύσετε την αφθονία σε κάθε υλική σας επιδίωξη. 
Προσοχή θα δώσετε όταν θα βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η Αφροδίτη περνά στην νέα της θέση, απέναντι από το δικό σας 

ζώδιο, όπου θα παραμείνει 4 μήνες. Την περίοδο αυτή, οι σχέσεις 
και οι συνεργασίες, θα γίνουν το πεδίο της δράσης σας, φέρνοντας 
ευκαιρίες, αλλά και πισωγυρίσματα σε κάποιες σχέσεις σας, που 
δεν έχουν γίνει ακόμη ξεκάθαροι οι λόγοι απομάκρυνσης.  

ΛΕΩΝ
Η Αφροδίτη θα βρεθεί στον τομέα της εργασία σας, της υγεί-

ας, αλλά και των καθημερινών σας απασχολήσεων. Η Αφροδίτη 
σε αυτόν τον τομέα για 4 μήνες, θα γίνει η αιτία, να αγαπήσετε 
περισσότερο τον εαυτό σας, να τον φροντίσετε και να βάλετε μία 
σειρά στην διατροφή σας, αλλά και σε κάθε τι που θα βοηθήσει, 
την καλυτέρευση της εικόνα σας.   

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η είσοδος της Αφροδίτης, από τις 5/11/2021 έως 5/3/2022, 

θα σημαίνει για εσάς μια πολύ δυνατή περίοδο, σε θέματα παι-
διών, δημιουργίας, φήμης, γνωριμιών και συναισθηματικών σχέ-
σεων. Θα ανοιχθεί μπροστά σας μία εξαιρετικά όμορφη περίοδος, 
όπου δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες, να διασκεδάσετε και να γίνεται 
περισσότερο αγαπητοί στους άλλους.   

ΖΥΓΟΣ
Η Αφροδίτη στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, θα παραμείνει για 4 

μήνες, εστιάζοντας σε πρώτο πλάνο, στην οικογένεια και τις γενι-
κότερες ασχολίες του σπιτιού σας. Ίσως να παρουσιαστούν κάποια 
θέματα που μπορεί να είναι ετεροχρονισμένα, αλλά να πρέπει να 
τα φροντίσετε, για να έχετε όμορφο το περιβάλλον σας και ευτυχι-
σμένα τα πρόσωπα της οικογένειας σας.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο του Αιγόκερω και η 

παραμονή της 4 μήνες, λόγο και της ανάδρομης πορείας της, θα 
σας δώσει μία παραπάνω φροντίδα, ακόμη και αν βρίσκεστε σε 
περίοδο δυσκολιών. Οι γνωριμίες, οι μετακινήσεις, οι σπουδές, 
οι σχέσεις σας με τους άλλους, είναι η προστασία σας, σε ότι σας 
προκαλεί ανησυχία. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η Αφροδίτη στο δεύτερο ηλιακό σας τομέα, είναι ένδειξη κα-

λυτέρευση των οικονομικών σας, που θα προκύψουν από την ερ-
γασία σας. Βέβαια η παραμονή της εκεί, θα έχει διάρκεια 4 μήνες, 
όπου όταν θα γυρίζει σε ανάδρομη πορεία, θα πρέπει να έχετε 
πειθαρχία, στο να μην ξοδεύετε παραπάνω χρήματα από ότι κερ-
δίζετε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ξεκινά για σας μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, όπου η 

Αφροδίτη διαλέγει το δικό σας ζώδιο, για να παραμείνει 4 μήνες. 
Έως τις 5/3/2022, θα απολαύσετε την προσωπική σας ζωή, θα κα-
θαρίσετε το τοπίο, από πρόσωπα, που η παρουσία τους στην ζωή 
σας είναι επιζήμια, αλλά και θα έχετε την τύχη να διευρύνετε τον 
κοινωνικό σας κύκλο.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι η Αφροδίτη, από τις 5/11/2021, 

έως τις 5/3/2022, θα σας δημιουργήσει μία αρκετά πολύπλοκη 
προσωπική περίοδο, όπου καλό είναι να μην αφήσετε τους άλ-
λους να σας μπλέξουν με καταστάσεις που θα σας απογοητεύσουν 
στο τέλος. Γενικότερα η προσωπική σας ζωή αυτό το διάστημα, θα 
έχει κάτι το ομιχλώδες.   

ΙΧΘΥΕΣ
Για σας τους Ιχθύες, η μετακίνηση της Αφροδίτης στο ενδέκατο 

ηλιακό σας σπίτι, είναι μία ευνοϊκή θέση για να έρθετε κοντά με 
ανθρώπους, που σας ενώνουν, ίδιες αξίες και στόχοι. Η παραμονή 
της Αφροδίτης 4 μήνες στο ζώδιο του Αιγόκερω, θα σας δώσει την 
ευκαιρία να σκεφτείτε, αν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αξίζουν να 
βρίσκονται κοντά σας.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ
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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
MANSION BAR TERRACE, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 
21, Νεάπολη, 2310610263

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 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Karfitsa




