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Του Δημήτρη Δραγώγια 

Το «θεαθήναι» 
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που έκοψε το νήμα 

της ζωής στον άτυχο 
διανομέα
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Το «είναι» και το «θεαθήναι» 
των εταιρειών ταχυδιανομής

Η είδηση της εξαγοράς της εταιρείας διανομής Wolt από την αμερικανική DoorDash 
εντυπωσίασε καθώς πρόκειται για μια συμφωνία εξαγοράς 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι 
η πιο ακριβή εξαγορά στην υπερ-ανταγωνιστική αγορά ταχείας παράδοσης φαγητού στην 
Ευρώπη. Η Wolt με έδρα το Ελσίνκι, η οποία έχει περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους, 
δραστηριοποιείται σε 23 ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, όπου 
η DoorDash ανυπομονεί να κερδίσει μια βάση μεταφέροντας τρόφιμα στους καταναλωτές. 
Με την εξαγορά αυτή η DoorDash συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σε Ευρώπη και Ασία, 
προσθέτει πάνω από 30.000 καταστήματα και 2.500.000 μηνιαίους χρήστες στους ήδη 9 
εκατομμύρια χρήστες της.

Η είδηση συνέπεσε, λίγο μετά το θάνατο του διανομέα συνεργάτης της εταιρείας από 
αυτοκίνητο που τον παρέσυρε στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης. Οι συνάδελφοι του άτυ-
χου διανομέα είχαν απευθυνθεί και στην εταιρία η οποία όπως διοχετεύτηκε σε κάποια δια-
δικτυακά Μέσα πέρα από τη στήριξη που υποσχέθηκε ότι θα παράσχει (τι είδους δεν ξέρω), 
εγράφη ότι θα αναλάμβανε και τα έξοδα κηδείας του άτυχου συνεργάτη της. Πέραν του ότι 
αυτό δεν ίσχυσε τελικώς (τα έξοδα ανέλαβε η ίδια η οικογένεια), δεν υπήρξε εξ όσων γνω-
ρίζω ούτε κάποια στήριξη επί του ηθικού έστω κομματιού της ιστορίας. Για εκείνη δούλευε 
στο κάτω κάτω ρε αδερφέ, δυο ορφανά άφησε πίσω του. 

Η ανταγωνίστριά της E-food που δραστηριποιείται επίσης στην Ελλάδα με επιτυχία, γνω-
στή και για το σάλο που προκλήθηκε σχετικά με την αλλαγή των συμβάσεων των υπαλ-
λήλων της, όσο το θέμα βρισκόταν στην επικαιρότητα, φάνηκε να συγκινείται. Γνωρίζω ότι 
διευθυντικό στέλεχος προθυμοποιήθηκε να συνεισφέρει κάποια μορφή στήριξης προς τα 
ορφανά του θανόντος. Το εδιαφέρον μάλλον υπήρξε φιλολογικό... Πέραν της πρόθεσής, 
ουδέν συνέβη. 

Το «θεαθήναι» είναι μια λέξη που ανέκαθεν μου έβγαζε κάτι σκληρό, σαν ένα ράπισμα 
που δέχεσαι χωρίς αιτία ή μία σύγκρουση τόση δυνατή όση εκείνη που έκοψε το νήμα της 
ζωής στον άτυχο διανομέα. Στην σύγχρονη ελληνική δημοτική δηλώνει πράξεις (ή και προ-
θέσεις στην καλύτερη περίπτωση) άνευ ουσίας, που κάνουμε μόνο για τα μάτια του κόσμου. 
Για να μας δει ο διπλανός, δηλαδή. Για να μην σχολιαστούμε, να μην μπούμε στο κάδρο της 
κακολογιάς, ίσως και αρπάξουμε πρόσκαιρα ένα «μπράβο» τόσο ψεύτικο όσο η ευαισθη-
σία που φάνηκε να δείχνουν με τα κροκοδείλια δάκρυα των υπευθύνων για τον χαμό του 
ανθρώπου. Ισως, οι υπεύθυνοι της Wolt να συγκινήθηκαν περισσότερο στο άκουσμα της 
εξαγοράς έναντι 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οκκ’ αργύριον ή πάντα θει κηλαύνεται (όταν 
υπάρχουν λεφτά όλα πάνε καλά), έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και ουδέν αληθέστερον 
τούτου. Πλην, από κάποιες ψυχές που είναι υποχρεωμένες να βιώνουν στο σκληρό πρόσω-
πο του «είναι» κι όχι του «θεαθήναι». Από όπου κι αν προέρχεται...
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Οσοι ανυπομονούσατε να έρθει ο 
καιρός για να απολαύσετε στο 
σπίτι συναρπαστικές σειρές, η 

COSMOTE TV θα σας αποζημιώσει στη 
διάρκεια του Νοεμβρίου. Πέντε σειρές 
που τα έχουν όλα: Δίψα για αίμα, ίντρι-
γκες στο βωμό της εξουσίας, ιστορίες 
επιβίωσης και προδοσίας συνθέτουν έναν 
συναρπαστικό τηλεοπτικό μήνα με νέες 
ξένες σειρές.

O serial killer, που έγραψε τη δική του 
τηλεοπτική ιστορία, Dexter (Μάικλ Σι Χολ), 
επιστρέφει με το «Dexter: New Blood», 
την πολυαναμενόμενη συνέχεια της πολυ-
βραβευμένης σειράς. Η Ελ Φάνινγκ γίνεται 
στόχος νέων αντιπάλων όταν κατακτά το 
ρωσικό θρόνο στη δεύτερη σεζόν του υπο-
ψήφιου για Emmy «The Great», ενώ μία 
ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών δίνει αγώνα 
να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από ένα αε-
ροπορικό ατύχημα στο πολυαναμενομενο 
«Yellowjackets». Επίσης, ένα μυστήριο παι-
δικής εξαφάνισης ψάχνει λύση στο αστυνο-
μικό «Witnessess», την ώρα που οι σοροί 
έξι ατόμων, αναστατώνουν την αστυνομία 
του Λονδίνου στο θρίλερ «Ragdoll». Τι άλλο 
να ζητήσουμε για να παρασυρθούμε σε ατε-
λείωτο binge-watching;

Έχουμε λοιπόν: 

Dexter: New Blood 
Οκτώ χρόνια μετά το φινάλε του πο-

λυβραβευμένου Dexter, o Μάικλ Σι Χολ 
επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο του μανια-
κού δολοφόνου, που τον καθιέρωσε. Στην 
πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ο 
Ντέξτερ Μόργκαν απολαμβάνει μια ήρεμη 
ζωή, αρκετό καιρό μετά την «εξαφάνισή» 

του. Κι ενώ όλα φαίνεται να κυλούν ομαλά, 
μια σειρά ύποπτων γεγονότων θα ξυπνήσει 
τη λαχτάρα του για αίμα. Η σειρά προβάλλε-
ται κάθε Δευτέρα στις 23.00, στο COSMOTE 
SERIES HD, αμέσως μετά την Αμερική. 

The Great 
H συγγραφική πένα του Τόνι ΜακΝαμά-

ρα (υποψήφιος για OSCAR® σεναρίου για την 
«Ευνοούμενη») αφηγείται με έναν σουρεα-
λιστικό τρόπο την πορεία της Μεγάλης Αι-
κατερίνης έως την κατάκτηση του ρωσικού 
θρόνου και την πολυετή παραμονή της σε 
αυτόν, εστιάζοντας στα ερωτικά σκάνδαλα 
και τις δολοπλοκίες της αυτοκρατορικής 
αυλής. Στη 2η σεζόν του The Great, η Αικα-
τερίνη κατακτά τελικά τον θρόνο μετά την 
επεισοδιακή ανατροπή του συζύγου της, 
αλλά πριν προλάβει να καρπωθεί τα οφέλη 
του στέμματος, νέα εμπόδια κάνουν την εμ-
φάνισή τους. Στην προσπάθειά της να φέρει 
τον Διαφωτισμό στη Ρωσία, θα έρθει αντιμέ-
τωπη με δικαστήρια, αυλικούς, πολιτικούς 
αντιπάλους και την ίδια της την μητέρα (Γκί-
λιαν Άντερσον), ενώ παράλληλα θα ξανα-
δεί με συμπάθεια τον φυλακισμένο πλέον, 
σύζυγό της. Και τα 10 επεισόδια της σειράς 
θα κάνουν πρεμιέρα το Σάββατο 20/11 στο 
COSMOTE TV PLUS. 

Yellowjackets 
Ένα αεροπορικό ταξίδι ρουτίνας καταλή-

γει σε τραγωδία, όταν το αεροπλάνο πέφτει 
και μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων 
μαθητριών λυκείου βρίσκεται αποκλεισμέ-
νη στην άγρια φύση. Εκεί, μακριά από κάθε 
ένδειξη πολιτισμού, τα κορίτσια καλούνται 
να παλέψουν για τη ζωή τους. Η σειρά θα 
κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE 

SERIES HD αμέσως μετά την πρεμιέρα της 
στις ΗΠΑ, την Τρίτη 16/11 στις 22.00.  

Witnesses 
Ένα δεκάχρονο κορίτσι απάγεται στη 

μέση του πολυσύχναστου Μουσείου Φυσι-
κής Ιστορίας στο Βερολίνο. Κανείς δεν ανα-
λαμβάνει την ευθύνη, ενώ το μόνο κλειδί 
για τη διάσωσή της φαίνεται να είναι θαμμέ-
νο στις μνήμες όσων είδαν το περιστατικό. 
Ο πατέρας του κοριτσιού, εξέχων πολιτικός, 
αναθέτει σε μία επιστήμονα που ειδικεύεται 
στην ανάλυση αναμνήσεων, τις έρευνες για 
την εύρεση του παιδιού. Επιφορτισμένη με 
την αξιολόγηση των μνημών οκτώ βασικών 
μαρτύρων και με τα χρονικά περιθώρια να 
πιέζουν ασφυκτικά, η γιατρός βρίσκεται 
μπλεγμένη σε έναν ιστό δόλου, ίντριγκας 
και προδοσίας. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη 
on demand (COSMOTE TV PLUS). 

Ragdoll 
Ο άρτι αφιχθείς στο Λονδίνο ντετέκτιβ 

Νέιθαν Ρόουζ καλείται να εξιχνιάσει μια σο-
καριστική δολοφονία έξι ατόμων, των οποί-
ων τα σώματα έχουν τεμαχιστεί και ραφτεί 
σε ένα γκροτέσκο σχήμα, με το παρατσού-
κλι «The Ragdoll». Όμως με τις έρευνες να 
μην οδηγούν πουθενά και τον δολοφόνο 
να χλευάζει την αστυνομία στέλνοντάς της 
τη λίστα με τα επόμενα θύματά του, και το 
όνομα του ντετέκτιβ ανάμεσά τους, οι αστυ-
νομικοί έρχονται αντιμέτωποι τόσο με τους 
συναδέλφους τους, όσο και με την δημόσια 
αμφισβήτηση. Το Ragdoll θα κάνει πρεμιέ-
ρα την Παρασκευή 12/11 στο COSMOTE TV 
PLUS.  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι top 5 ξένες σειρές που θα μας καθηλώσουν

Η COSMOTE TV ΜΑΣ 
ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΕΝΑ 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 
ΝΟΕΜΒΡΗ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Η ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ ΧΩΡΑ ΤΩΝ 

ΣΚΟΠΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩ-

ΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Για τη στρατηγική της κυβέρ-
νησης απέναντι στη Τουρ-
κική προκλητικότητα, την 

υπογραφή των δύο συμφωνιών, 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την 
Γαλλία αλλά και για την συνέχεια 
ή μη της Συμφωνίας των Πρεσπών 
με την ενδεχόμενη αλλαγή του 
πολιτικού σκηνικού στη Βόρεια 
Μακεδονία, μιλάει σε συνέντευξη 
του στην εφημερίδα Karfitsa, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής 
Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσε-
ων της Βουλής και Βουλευτής της 
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Κώστας 
Γκιουλεκας. Όπως ο ίδιος χαρα-
κτηριστικά λέει «η Θεσσαλονίκη, η 
πρωτεύουσα της Μακεδονίας, δεν 
ανταγωνίζεται την Αθήνα, αντίθετα 
θέλει να πρωταγωνιστεί ανάμεσα 
στις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές 
πόλεις». Σε ότι έχει σχέση με τον 
εμβολιασμό των πολιτών για τον 
κορονοϊό επισημαίνει πως «ο 
καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις 
του, δεν μπορεί, όμως, να θέτει 
σε διακινδύνευση την υγεία των 
υπολοίπων. Πρέπει να πεισθούν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι ότι το 
εμβόλιο είναι η ασπίδα μας ενάντια 
στην σύγχρονη αυτή μάστιγα».

Κύριε Γκιουλέκα, φλέγον ζή-
τημα για την Ελληνική Κυβέρνηση 
αποτελούν οι σχέσεις Ελλάδας – 
Τουρκίας οι οποίες δοκιμάζονται 
έντονα. Ποια είναι η στρατηγική 
της κυβέρνησης απέναντι στην 
τουρκική προκλητικότητα; Η Ελλάδα 
προετοιμάζεται σταθερά, όλο το τελευ-
ταίο διάστημα αναβαθμίζοντας τον ισχυρό 
αποτρεπτικό παράγοντα που διαθέτει, τις 

Ένοπλες Δυνάμεις της. Χωρίς πομπώ-
δεις εκφράσεις, ενισχύει συστηματικά την 
άμυνά της, οχυρώνοντας την ειρήνη και 
διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματά 
της και την εθνική κυριαρχία της. Τα κον-
δύλια για την άμυνα αυξήθηκαν κατά 63 
% με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και καλύπτονται κενά 
που είχανε δημιουργηθεί τα προηγούμενα 
χρόνια της κρίσης. Εργαζόμαστε για την 
ειρήνη με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και 
το Δίκαιο της Θάλασσας και αυξάνουμε την 
αποτρεπτική ισχύ μας, ακριβώς για να μπο-
ρούμε να είμαστε σε θέση να εγγυώμεθα 
την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Από 
την άλλη πλευρά η Ελλάδα, με γνώμονα 
την υπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων 
της και με βάση, όπως προείπα, το Διεθνές 
Δίκαιο και, κατ’ επέκταση, την Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, προχωρεί σε μια ενεργητική 
εξωτερική πολιτική, η οποία έχει αποφέρει 
απτά και σημαντικά αποτελέσματα. 

Είστε Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Βουλής, πιστεύετε 
πως η υπογραφή των δύο συμφω-
νιών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
την Γαλλία θα αλλάξουν τις αμε-
ρικανικές και γαλλικές θέσεις για 
τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και 
το Αιγαίο; Όλες οι τελευταίες εξελίξεις 
και η Συμφωνία που υπεγράφη στο Παρί-
σι μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη και του Γάλλου Προέδρου Εμ-
μανουέλ Μακρόν έρχονται να προστεθούν 
σε μία σειρά πολύ ουσιαστικών ενεργειών 
που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια από 
την Κυβέρνηση για την κάλυψη σημαντι-
κών κενών.  Η αναβάθμιση της στρατιω-
τικής και αμυντικής συνεργασίας μας με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,  με 

Η Ελλάδα εκπέμπει μηνύματα 
ισχύος και αποφασιστικότητας 
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τις οποίες διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις,  η 
αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, η αμυντι-
κή συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, η προμήθεια των νέων αεροσκαφών τύπου 
Ραφάλ και των νέων φρεγατών τύπου Μπελα-
ρά, οι συμφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες με 
την Αίγυπτο και την Ιταλία δημιουργούν μία 
προστιθέμενη πολιτική και στρατιωτική αξία 
στην χώρα μας.  

Εκπέμπουν ένα μήνυμα ισχύος και απο-
φασιστικότητας προς όλους, φίλους, εταίρους, 
συμμάχους και γείτονες, ότι η Ελλάδα εργά-
ζεται για την ειρήνη αλλά είναι σε θέση και 
διαθέτει και την απαραίτητη ισχύ για να διαφυ-
λάξει αυτήν την ειρήνη και την ασφάλεια των 
Ελλήνων. 

Ασφαλώς οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ και 
την Γαλλία σημαίνουν ότι εξασφαλίζουν στην 
χώρα μας πρόσθετες εγγυήσεις, αφού αμερι-
κανικά στρατεύματα θα εδρεύουν στην περιο-
χή μας, στα σημεία που περιλαμβάνονται στην 
πρόσφατη συμφωνία και η Γαλλία, από την 
άλλη πλευρά, θα συνδράμει στρατιωτικά την 
Ελλάδα, σε περίπτωση που η χώρα μας δεχτεί 
προσβολή. Όλα αυτά ενισχύουν την Ελλάδα 
σημαντικά απέναντι στις απειλές που εξαπο-
λύει η Τουρκία. 

Η παραίτηση του Ζόραν Ζάεφ φαί-
νεται πως προκαλεί κλυδωνισμούς 
στην Βόρεια Μακεδονία. Ήδη ο αρχη-
γός του VMRO – DPMNE Χρίστιαν Μί-
τσκοσκι, διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται 
ποτέ να χρησιμοποιήσει το νέο όνομα 
της χώρας. Πιστεύετε πως όλα αυτά 
τα γεγονότα και η ενδεχόμενη αλλαγή 
του πολιτικού σκηνικού θα επηρεά-
σουν την Ελλάδα και την συνέχεια της 
Συμφωνίας των Πρεσπών; Παρακολου-
θούμε όλα όσα συμβαίνουν στην γειτονική 
χώρα. Ευχόμαστε να επικρατήσει ψυχραιμία 
και νηφαλιότητα και να μην αποσταθεροποιη-
θεί το πολιτικό σκηνικό. Σαφώς συμφέρει την 
Ελλάδα να υπάρχει σταθερότητα στα κράτη 
που βρίσκονται πάνω από τα βόρεια σύνο-
ρά της και όχι αναταραχή. Ωστόσο, πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψιν  μας όλα τα ενδεχόμενα. 

Όσο για την Συμφωνία των Πρεσπών, 
αυτή ασφαλώς επηρεάζεται τόσο από τις 
συνεχείς παραβιάσεις που υπήρξαν από την 
πλευρά των Σκοπίων έως τώρα όσο και από 
τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο γειτο-
νικό κράτος. Εάν ο αρχηγός του εθνικιστικού 
κόμματος VMRO - DPMNE καταργήσει τον όρο 
«Βόρεια» και χρησιμοποιεί μόνον την ονο-
μασία «Μακεδονία», όπως συνέβη σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, 
αυτό σημαίνει μια ευθεία αμφισβήτηση των 
συμφωνημένων. Ούτως ή άλλως η Συμφω-
νία των Πρεσπών ήταν εθνικά επιζήμια, όπως 
επισημάναμε από την πλευρά της Νέας Δημο-
κρατίας την εποχή που η κυβέρνηση Τσίπρα – 
Καμμένου την διαπραγματευόταν, την ψήφιζε, 
την κύρωνε. Γί αυτό και την καταψηφίσαμε.  
Εάν προχωρήσουμε και σε άλλες ανατροπές 
σε όσα περιλαμβάνονται στην Συμφωνία, τότε 
αυτό ασφαλώς και θα την επηρεάσει πολύ σο-

βαρά στην συνέχεια. 
Οι Θεσσαλονικείς συνεχώς ακού-

με για τις προοπτικές και τις δυνατό-
τητες της πόλης. Θα δούμε τα λόγια 
να γίνονται πράξεις;  Η Θεσσαλονίκη, 
η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, είναι μια 
σύγχρονη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, με τε-
ράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Νομοτελειακά 
η Θεσσαλονίκη θα πρωταγωνιστήσει στα 
επόμενα χρόνια. Το ζήτημα είναι να της δώ-
σουμε τις δυνατότητες για να κερδίσει τον 
χαμένο χρόνο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
να χάσουμε και άλλον καιρό. 

Όραμά μας είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει 
μια πρωτεύουσα-πόλη όχι μόνο στη βόρειο 
Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. 
Η Θεσσαλονίκη δεν ανταγωνίζεται την Αθή-
να, αντίθετα θέλει να πρωταγωνιστεί ανάμε-
σα στις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. 
Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση 
της, το έμψυχο δυναμικό της και το τεράστιο 
πολιτιστικό απόθεμα είναι τα εφόδιά της για 
να την οδηγήσουν στη θέση που της ανήκει 
και της αξίζει. Η πόλη μας, απέχει ελάχιστα, 

σε αντίθεση με την Αθήνα, από τις πρωτευ-
́ουσες των άλλων βαλκανικών χωρών, από 
τη Σόφια, από τα Σκόπια, τα Τίρανα, το Βελι-
γράδι, την Πρίστινα, την Κωνσταντινούπολη. 
Η Εγνατία Οδός περνά από τη Θεσσαλονίκη 
και συνδέει την Ανατολή με τη Δύση, την 
Ασία με την Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λιμάνι της είναι το 
φυσικό επίνειο ολόκληρης της Βαλκανικής. 
Όλα αυτά καθιστούν την Θεσσαλονίκη μια 
πρωτεύουσα – πόλη που χρειάζεται υποδο-
μές και στήριξη για να προχωρήσει δυνατά 
στο μέλλον. 

Δεν πρέπει να χαθεί και άλλος χρόνος. 
Διεκδικούμε ό,τι μας στέρησαν άλλες κυ-
βερνήσεις, χωρίς διαπραγματεύσεις. Είναι 
αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν εποικοδο-
μητικά όλα τα εφόδια της πόλης και να εκ-
μεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματά της. Οι 
Θεσσαλονικείς απαιτούμε δεσμεύσεις και 
χρονοδιαγράμματα και όχι εικασίες και υπο-
σχέσεις. 

Κύριε Γκιουλέκα η χαμηλή εμβο-
λιαστική κάλυψη φαίνεται πως είναι 

η αιτία αναζωπύρωσης της επιδημίας 
στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Βό-
ρεια Ελλάδα. Τα νέα αυστηρά μέτρα 
που ήδη είναι σε ισχύ από την Δευ-
τέρα και αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τους ανεμβολίαστους μπορούν 
να τους πείσουν να εμβολιαστούν; Μι-
λάμε για την κοινή λογική. Κανείς δεν μπο-
ρεί να υποχρεώσει οποιονδήποτε σε ανα-
γκαστικό εμβολιασμό. Πρέπει να πεισθούν 
ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας ότι 
ο κίνδυνος για την υγεία και την ζωή μας εί-
ναι τεράστιος από την πανδημία και για τους 
ίδιους και για τις οικογένειές τους, και για το 
κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον 
τους. Το ένα θέμα είναι τα μέτρα που λαμ-
βάνονται και το άλλο η πιστή και αυστηρή 
εφαρμογή τους. Μπορεί ο καθένας να έχει 
τις απόψεις του. Δεν μπορεί, όμως, να θέτει 
σε διακινδύνευση την υγεία των υπολοίπων. 
Πρέπει να πεισθούν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι ότι το εμβόλιο είναι η ασπίδα μας 
ενάντια στην σύγχρονη αυτή μάστιγα. 
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ΕΠΙΔΙΩΚΩ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΩ 

ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΥΣΧΕ-

ΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΟΥ 

ΔΕ ΘΑ ΕΤΕΡΟΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ

Ενωτικό κάλεσμα προς όλους 
τους προοδευτικούς πολίτες 
έτσι ώστε το Κίνημα Αλλαγής  

να γίνει ξανά ένα μεγάλο κόμμα 
που θα αναμετράται με τα προβλή-
ματα του Ελληνικού λαού προτείνο-
ντας ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος 
και μια παραγωγική οικονομία 
απευθύνει μέσα από τη συνέντευξη 
του στην εφημερίδα «Karfitsa» 
ο Ευρωβουλευτής του Κινήματος 
Αλλαγής και υποψήφιος για την 
προεδρία του κόμματος, Νίκος Αν-
δρουλάκης, δίνοντας ταυτόχρονα 
«πόρτα» στα στελέχη που αναζή-
τησαν αξιώματα σε άλλα κόμματα. 
Ταυτόχρονα μιλά για ένα κόμμα 
αναγεννημένο πολιτικά και οργα-
νωτικά, που δεν θα ετεροκαθορί-
ζεται και δεν θα λοξοκοιτά σε ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ, με νέα πρόσωπα, ιδέες, 
ενθουσιασμό και εμπειρία, με ηθική 
και πολιτική συγκρότηση, που δεν 
θα διαγκωνίζονται για τη μονιμότη-
τα της καρέκλας ανεξάρτητα από 
ηλικία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν 
και είναι ΠΑΣΟΚ, παραμένοντας 
όλα αυτά τα χρόνια πιστός στην 
παράταξη τιμώντας όπως λέει τα 
σύμβολα, αλλά και όσους στάθη-
καν δίπλα στην κοινή προσπάθεια 
να κρατήσουν ζωντανό το κόμμα τα 
τελευταία χρόνια.

 Καταθέσατε υποψηφιότητα για 
την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. 
Ποιό είναι το βασικό διακύβευμα για 
το μέλλον του κόμματος;

 Είμαι υποψήφιος γιατί πιστεύω ότι 
μπορώ να διασφαλίσω την ενότητα και 
την πολιτική αυτονομία της παράταξής 
μας και να προχωρήσω στις απαραίτητες 

τομές που έχει ανάγκη τόσο το Κίνημά μας 
όσο και η χώρα. Είναι καιρός να γίνουμε 
επιτέλους ένα ευρωπαϊκό θεσμικό, δημο-
κρατικό κόμμα, το οποίο θα επανιδρυθεί 
στις 5 Δεκέμβρη και θα αυτοοργανωθεί 
από τα κάτω προς τα πάνω με αξιοκρατία 
και συμμετοχή όλων των μελών μας στις 
σημαντικές αποφάσεις. Ένα κόμμα που θα 
γίνει ξανά ένα με την κοινωνία και δεν θα 
μιλά απλά εξ ονόματός της. Με ένα νέο 
προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, 
που θα το εκφράζουν στελέχη υψηλής 
αξιοπιστίας. Που θα αναμετράται με τα 
προβλήματα του Ελληνικού λαού προτεί-
νοντας ένα  ισχυρό κοινωνικό κράτος και 
μια παραγωγική οικονομία, χωρίς  να επι-
διώκουμε να είμαστε συνεχώς ευχάριστοι 
και να χαϊδεύουμε αυτιά. Ένα κόμμα που 
θα γίνεται παράδειγμα ήθους, διαφάνειας, 
λογοδοσίας για το μοντέλο διακυβέρνησης 
που θα θέλει να εφαρμόσει, εφόσον ο λαός 
μας εμπιστευτεί.

Είναι όλοι καλοδεχούμενοι σε 
αυτή τη νέα προσπάθεια, ακόμα και 
εκείνοι που εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ 
πηγαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ ;

ΑΠ. Το κάλεσμά μου είναι ενωτικό και 
ανοιχτό σε κάθε προοδευτικό πολίτη που 
μπορεί να πληγώσαμε, που απογοητεύσα-
με, που δυσπιστεί ή έχει επιφυλάξεις για τη 
δυνατότητά μας να γίνουμε ξανά μεγάλο 
κόμμα και να εκφράσουμε δυναμικά τις 
διεκδικήσεις του. Τους διαβεβαιώνω ότι οι 
πολιτικοί μας δεσμοί δεν σβήνονται και θα 
γράψουμε μαζί νέα κεφάλαια εμπιστοσύ-
νης και νίκης. Η πόρτα του Κινήματος θα 
είναι ανοιχτή για τους προοδευτικούς πολί-
τες, όχι όμως για στελέχη που αναζήτησαν 
αξιώματα στην ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό 
είμαι ξεκάθαρος.

Οι υποψήφιοι για την ηγεσία του 
ΚΙΝΑΛ έχουν διαφορετική άποψη ο 

Καλοδεχούμενοι όλοι πλην όσων λοξοκοίταξαν 
προς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
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καθένας για τις συνεργασίες. Ξεκάθα-
ρη θέση εναντίον της συνεργασίας με 
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει ο Ανδρέας Λο-
βερδος , ο οποίος αποφεύγει ωστόσο 
να πει καθαρά αν θα συνεργασθεί με τη 
ΝΔ. Ξεκάθαρη θέση εναντίον νέας συ-
νεργασίας με τη ΝΔ έχει πάρει ο Χάρης 
Καστανίδης. Ο Γιώργος Παπανδρέου 
από την άλλη χρησιμοποιεί τον όρο 
«προοδευτική παράταξη» σε αντιπα-
ραβολή με την «συντήρηση». Η δική 
σας πρόταση ποια είναι;

Επιτρέψτε μου να μη κάνω μεμονωμένα 
σχόλια για κανέναν άλλο υποψήφιο. Δεν με 
εκφράζει το “αντί”, αλλά ο θετικός πολιτικός,-
προγραμματικός λόγος. Επιδιώκω να ανατρέ-
ψω τους πολιτικούς συσχετισμούς με ένα κόμ-
μα αναγεννημένο πολιτικά και οργανωτικά, 
που δεν θα ετεροκαθορίζεται και δεν θα λο-
ξοκοιτά σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κοιτάζω πίσω, 
αλλά μπροστά. Η παράταξή μας δεν αντέχει 
να αναβιώσουν διχασμοί του χθες και να 
κλειστεί ξανά στο καβούκι της. Το αύριο είναι 
ευθύνη όλων μας. Έχουμε την ευκαιρία στις 5 
Δεκέμβρη να κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα 
για να γίνουμε αξιόπιστη εναλλακτική και με 
συλλογική προσπάθεια, αξιόπιστη πρόταση 

διακυβέρνησης. Διακυβέρνηση με ξεκάθαρη 
σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα, που τιμά την 
παράδοση του ΠΑΣΟΚ, αλλά αναμετράται με 
τα σύγχρονα προβλήματα υπερ των εργαζο-
μένων, των υγιών παραγωγικών δυνάμεων, 
των μη προνομιούχων, των καταπιεσμένων, 
κάθε πολίτη που αναζητά διέξοδο από την 
καθίζηση των κυβερνήσεων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, 
με πατριωτικό ρεαλισμό.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολιτικό 
brand name  που έχει επανέλθει δυ-
ναμικά στο προσκήνιο. Είναι πρακτι-
κά εφικτή η μετονομασία του κόμμα-
τος;

Είμαι ΠΑΣΟΚ, ήμουν ΠΑΣΟΚ και έμεινα 
στην παράταξη και όταν την έλεγαν ΠΑΣΟΚ, 
όταν την είπαν Ελιά, Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη και Κίνημα Αλλαγής. Όπως και ο 
κόσμος της Παράταξης, είμαι και εγώ συ-
ναισθηματικά δεμένος, σέβομαι τα σύμβολα 
και το όνομά μας και καταλαβαίνω την ιστο-
ρική τους σημασία. Πιστεύω λοιπόν ότι μπο-
ρούμε και τα σύμβολα μας να τιμήσουμε, 
αλλά και όσους στάθηκαν δίπλα μας στην 
κοινή προσπάθεια να κρατήσουμε ζωντανή 
την παράταξη μας τα τελευταία χρόνια.

Είστε ένας νέος άνθρωπος, ηλικιακά. 

Αυτό αποτελεί από μόνο του ένα προνόμιο 
και μια υπόσχεση ουσιαστικής  ανανέωσης ;

Η ηλικία από μόνη της δεν λέει τίποτα. 
Η ανανέωση που επιδιώκω είναι ποιοτική 
και απαιτεί νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, εν-
θουσιασμό και εμπειρία ταυτόχρονα, ανε-
ξάρτητα από ηλικία. Είναι σημαντικό να 
αλλάξουμε νοοτροπίες και λειτουργίες και 
να δώσουμε χώρο και χρόνο σε στελέχη 
με προσόντα, γνώσεις και ικανότητες που 
περνάνε έξω από την Χαριλάου Τρικούπη, 
που αγωνίζονται στην Αυτοδιοίκηση, τα 
συνδικάτα, επιστημονικούς φορείς, την κοι-
νωνία των Πολιτών, τους χώρους εργασίας, 
έρευνας και σπουδών, αλλά κανείς δεν τα 
κάλεσε μέσα. Στελέχη με ηθική και πολιτική 
συγκρότηση, που δεν θα διαγκωνίζονται για 
τη μονιμότητα της καρέκλας, αλλά για την 
πρωτοπορία και την καινοτομία των ιδεών 
και των θέσεών μας. Και όλα αυτά σε ένα 
κόμμα δημοκρατικό, που σέβεται και αγκα-
λιάζει τη γνώση, συνομιλεί με την κοινωνία 
και λογοδοτεί σε αυτή καθημερινά. Αυτή 
είναι η ανανέωση που επιθυμώ και θα αγω-
νιστώ για αυτήν με όσους την 5η Δεκέμβρη 
συμμετέχουν στις εκλογές και πάρουν την 
παράταξη στα χέρια τους.
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Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ Γ’  ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ 
ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-11 ΧΡΟΝΩΝ

Σύμφωνα με τα πρόσφατα 
στοιχεία του ΕΟΔΥ σχεδόν 
10.000 παιδιά ηλικίας 4 

έως 18 ετών νόσησαν την τε-
λευταία εβδομάδα και όπως όλα 
δείχνουν πολύ σύντομα το δίλημμα 
«να εμβολιάσω ή όχι το παιδί μου» 
θα τεθεί ξανά σε χιλιάδες γονείς 
και στη χώρα μας, και θα αφορά 
παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Και 
εδώ ξεκινούν τα ερωτήματα. Πρέπει 
τόσο μικρά παιδιά να κάνουν το εμ-
βόλιο για τον SARS-CoV-2; Μήπως 
οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι από 
τα οφέλη; Μπορεί να εμφανιστούν 
παρενέργειες και ποιες είναι αυτές;

Καμπανάκι κινδύνου για τις ημέρες 
που θα κολουθήσουν κρούει λοιπόν ο 
παιδίατρος, επιστημονικός συνεργάτης 
της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας 
της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ 
, μέλος του ΔΣ του ΙΑΣΘ και της Παι-
διατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας , 
Νίκος Καρανταγλής  καθώς τα παιδιά, 
όπως λέει σε συνέντευξη του στην 
Καρφίτσα, ναι μεν νοσούν ηπιότερα 
όμως πλέον και αυτά εμφανίζουν το 
λεγόμενο “long COVID” σύνδρομο, με 
συμπτώματα όπως χρόνια κόπωση, 
δυσκολία στη συγκέντρωση και την 
αναπνοή για εβδομάδες ή και μήνες 
μετά. 

Στις ΗΠΑ ξεκίνησε ο εμβολια-
σμός παιδιών 5-11 ετών ενάντια 
στον νέο κορωνοϊό, γιατί η Ευρώπη 
καθυστερεί να δώσει  το αντίστοι-
χο πράσινο φως, μήπως υπάρχουν 
ενδοιασμοί σχετικά με την αποτε-
λεσματικότητα του εμβολίου στη 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα; Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 

(ΕΜΑ) είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις 
εγκρίσεις φαρμάκων και εμβολίων, 
κυρίως όταν αυτά αφορούν τα παι-
διά. Αυτό πράγματι δημιουργεί κάποια 
καθυστέρηση μερικές φορές αλλά η 
ασφάλεια έχει προτεραιότητα. Ήδη 
εδώ και μερικές εβδομάδες δύο από 
τα εμβόλια κατά του COVID έχουν υπο-
βάλλει αίτημα για έγκριση στις ηλικίες 
5-11 ετών και σύντομα θα έχουμε την 
απόφασή του. Θα είναι μια απόφαση 
μετά από ενδελεχή έλεγχο των δεδο-
μένων ασφάλειας και αποτελεσματι-
κότητας των κλινικών μελετών που 
έχουν ολοκληρωθεί στα παιδιά. Μετά 
από την έγκριση αυτή τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των εθνι-
κών επιτροπών τους ( για την Ελλάδα 
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών) θα 
δώσουν τις συστάσεις τους. Δεν είναι 
λοιπόν ζήτημα ενδοιασμών αλλά σο-
βαρής και συστηματικής αξιολόγησης 
και για το λόγο αυτό πρέπει να αισθα-
νόμαστε σιγουριά ότι στην Ευρώπη 
έχουμε μηχανισμούς που κάνουν σω-
στά τη δουλειά τους.

Υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να 
εμφανίσουν παροδικές παρενέρ-
γειες όπως οι ενήλικοι μετά τον εμ-
βολιασμό τους; Σε κάθε εμβολιασμό 
είναι πιθανό να συμβούν ανεπιθύμητες 
ενέργειες όπως γνωρίζουμε τόσο οι 
γιατροί όσο και οι γονείς. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τον εμβολιασμό κατά του 
COVID19. Αυτές μπορεί να είναι είτε 
τοπικές στο σημείο της ένεσης όπως 
πόνος ή λίγη φλεγμονή αλλά και συ-
στηματικές όπως πυρετός, κακουχία 

Μεγάλη η εξάπλωση του Covid 19 στους νέους

ΣΤΗ ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η επιλογή από τους γονείς του εμβολια-

σμού παιδιών και εφήβων είναι η ασφαλέ-

στερη διέξοδος από την πανδημία. 

ή μυαλγίες. Όλες αυτές οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες είναι παροδικές και δεν διαρ-
κούν περισσότερο από λίγες μέρες. Η 
εμπειρία μετά από πολλά εκατομμύρια 
δόσεων των συγκεκριμένων εμβολίων 
αποδεικνύει πως είναι ασφαλή.

Θα πρέπει οι γονείς να σκέφτονται 
πιο σοβαρές παρενέργειες; Έχουν κα-
ταγραφεί σπάνια περιστατικά φλεγμονής 
της καρδιάς που παρατηρήθηκαν σε εφή-
βους (κυρίως αγόρια) και τα οποία ήταν 
παροδικά. Η πιθανότητα σοβαρών αλ-
λεργικών αντιδράσεων που ήταν μια αρ-
χική ανησυχία ατόμων με αλλεργίες δεν 
έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχει πάντα στους 
ανθρώπους και ιδιαίτερα στους γονείς 
μια ανησυχία για μακροπρόθεσμες επι-
πτώσεις, αλλά στην περίπτωση των εμ-
βολίων οι όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες 
συνήθως δεν είναι μακροχρόνιες. Τα εμ-
βόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. 
Οι γονείς θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι 
εμβολιάζοντας το παιδί τους κάνουν την 
ασφαλή επιλογή.

Αν, όμως, τα παιδιά παρουσιάζουν 
πολύ μικρότερη πιθανότητα να νοσή-
σουν και να εκδηλώσουν τα πιο σοβα-
ρά συμπτώματα της νόσου COVID-19 σε 
σχέση με τους ενηλίκους, τότε γιατί ο 
εμβολιασμός τους θεωρείται αναγκαί-
ος και επιδημιολογικά επιβεβλημένος; 
Οι παιδίατροι αλλά κυρίως οι γονείς αι-
σθανόμαστε τυχεροί, μιας και πράγματι η 
πανδημία έπληξε λιγότερο τα παιδιά και 
τους εφήβους. Τα παιδιά νοσούν ηπιότερα 
από τους ενήλικες, λιγότερο συχνά χρειά-
ζονται νοσηλεία ή εντατική νοσηλεία και 
σπάνια χάνουν τη ζωή τους. Όμως όταν 
αυτό συμβαίνει στο οικογενειακό περι-
βάλλον, οι στατιστικές δεν έχουν σημα-
σία. Επίσης πλέον όπως δείχνουν τα επι-
δημιολογικά δεδομένα τα παιδιά νοσούν 
σε μεγάλη συχνότητα, κυρίως τώρα που 
η διασπορά της νόσου είναι μεγάλη. Κατά 
τους επόμενους μήνες με τα σχολεία και 
τις υπόλοιπες δραστηριότητες των παι-
διών σε λειτουργία (όπως είναι σωστό για 
την ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους) τα πε-
ρισσότερα παιδιά θα βρεθούν αντιμέτωπα 
με τη νόσο. Τα μέτρα προστασίας πάντα 
βοηθούν αλλά το μεγαλύτερο όπλο μας 
πιστεύω πως είναι ο εμβολιασμός. 

Mήπως αν το παιδί μου νοσήσει 
με COVID θα είναι προτιμότερο από το 
να εμβολιαστεί; Σε καμία περίπτωση. Τα 
πάνω από 700 παιδιά που πέθαναν στις 
ΗΠΑ (μια μεγάλη βέβαια χώρα) και τα 
οποία θα μπορούσαν να ζουν και να χαί-
ρονται τη ζωή τους μας δίνει μια απάντη-
ση. Όπως και τα εκατοντάδες παιδιά που 

έχουν χρειαστεί νοσηλεία στις παιδι-
ατρικές κλινικές τις χώρας μας από 
την αρχή της πανδημίας, ευτυχώς με 
καλή έκβαση. Σκεφτείτε όμως την 
αγωνία των γονιών και των αγαπη-
μένων τους. Μια επιπλέον σημαντι-
κή παράμετρος είναι οι μακροχρόνι-
ες συνέπειες που πλέον γνωρίζουμε 
ότι αφήνει η λοίμωξη, ακόμη και σε 
ανθρώπους που νόσησαν αρχικά 
ήπια. Το λεγόμενο “long COVID” σύν-
δρομο με συμπτώματα όπως χρόνια 
κόπωση, δυσκολία στη συγκέντρω-
ση και την αναπνοή για εβδομάδες ή 
και μήνες μετά.  Έχουμε πλέον στοι-
χεία πως η κατάσταση αυτή εμφανί-
ζεται και στα παιδιά. Ο ιός αυτός έχει 
αποδείξει ότι αφήνει πίσω πολλές 
επιπτώσεις σε αρκετούς από τους 
ανθρώπους που νόσησαν και για το 
λόγο αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί. Άλλωστε στην ιατρι-
κή γνωρίζουμε ότι η πρόληψη πάντα 
υπερτερεί της θεραπείας. 

Γιατί μόνο με mRNA ο εμβολι-
ασμός των παιδιών ; Αυτά τα εμ-
βόλια έχουν κλινικές μελέτες που 
έχουν δείξει την ασφάλεια αλλά και 
την αποτελεσματικότητά τους στα 
παιδιά. Δεν αποκλείεται αργότερα 
να εγκριθούν και εμβόλια με άλλες 
τεχνολογίες. Πρέπει όμως να τονί-
σουμε ότι τα mRNA εμβόλια απο-
τελούν σημαντικότατη ανακάλυψη 
της ιατρικής και στο μέλλον θα μας 
δώσουν πρόληψη και θεραπείες για 
νόσους που βασάνισαν για πολλά 
χρόνια την ανθρωπότητα. Είναι το 
μέλλον και είναι εδώ. 

Κύριε Καρανταγλη, με τα πο-
σοστά εμβολιαστικής κάλυψης να 
είναι ιδιαιτέρως χαμηλά στη Θεσ-
σαλονικη και στη Βόρεια Ελλάδα 
μπορούμε πραγματικά να ελπί-
ζουμε στον εμβολιασμό των παι-
διών από τους γονείς τους ; Είναι 
πραγματικά λυπηρό για εμάς τους 
γιατρούς να διαπιστώνουμε αυτό το 
δισταγμό και την άρνηση στα εμβό-
λια από μέρος των συμπολιτών μας. 
Γιατί βλέπουμε που μας έχει οδηγή-
σει. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος 
που κάθε μέρα θρηνούμε δεκάδες 
συνανθρώπους μας που θα μπορού-
σαν να είναι προστατευμένοι. Αυτός 
είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι 
νοσηλεύονται και ταλαιπωρούνται. 
Το αποκαλύπτουν οι αριθμοί που δε 
λένε ψέματα και που δυστυχώς θα 
είναι χειρότεροι στους επόμενους 

λίγους μήνες. Για το λόγο αυτό έχουμε όλοι μεγάλη ευθύνη και χρέος πριν να πάρουμε την 
απόφαση για τα παιδιά να υψώσουμε εμείς οι ενήλικες το τείχος της συλλογικής προστασί-
ας.  Και μετά να εμβολιάσουμε τα παιδιά για το δικό τους καλό. Όπως επίσης και τις έγκυες 
γυναίκες για το καλό το δικό τους αλλά και του αγέννητου παιδιού τους. Δεν είναι λίγοι οι 
γονείς που ήδη ρωτάνε τον παιδίατρό τους και εκεί πρέπει να δώσουμε ποιοτικό χρόνο για 
να ακούσουμε τις αγωνίες και τους δισταγμούς και να λύσουμε όλες τις απορίες. Είναι τέλος 
ιδιαίτερα θετικό που τα παιδιά εφόσον το επιλέξει η οικογένεια θα μπορούν πλέον να εμβο-
λιάζονται από τον παιδίατρό τους με τον οποίο έχουν μια σχέση εμπιστοσύνης.

Στη ζωή πορευόμαστε κάνοντας επιλογές. Η επιλογή από τους γονείς του εμβολιασμού 
παιδιών και εφήβων είναι κατά τη γνώμη μου η ασφαλέστερη διέξοδος από την πανδημία. 
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Το ραντεβού σε κεντρική 
πλατεία της Ρώμης τον 
περασμένο Μάιο είχε 

όλα τα στοιχεία μίας κορυφαίας 
επιχειρηματικής συνάντησης. Το 
deal αφορούσε την πώληση ενός 
εργοστασιακού συγκροτήματος στη 
Σίνδο, έναντι τιμήματος 2 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Ο Ομάρ, Βρετανός με 
ρίζες από την Ινδία, εμφανίστηκε 
ως εκπρόσωπος μεγάλης μεσιτι-
κής εταιρίας. Συμβόλαια, ίδρυση 
εταιρίας στην Ελλάδα, προοπτικές 
ανάπτυξης της περιοχής, ήταν 
τα στοιχεία της συζήτησης που 
έκανε με τον Έλληνα ιδιοκτήτη του 
ακινήτου. Μέχρι και η προμήθεια 
της μεσιτικής εταιρίας συμφωνήθη-
κε. Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ, σε 
κρυπτονομίσματα bitcoins. 

Η απάτη με θύμα τον Έλληνα επι-
χειρηματία, ιδιοκτήτη του ακινήτου 
στη Σίνδο, που απασχόλησε την περα-
σμένη εβδομάδα τη δίωξη ηλεκτρο-
νικού εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, 
είχε άριστο σχεδιασμό και υλοποίη-
ση. «Ήταν σαν να ζούσε μία εικονική 
πραγματικότητα. Όλα ήταν στην εντέ-
λεια. Όλα καλοστημένα, όλα καλο-
σχεδιασμένα», έλεγε στην Karfitsa 
πρόσωπο που γνωρίζει τον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 
επιχειρηματίας, αποφάσισε να αναζη-
τήσει αγοραστή για ένα εργοστασιακό 
συγκρότημα ιδιοκτησίας του στη Σίν-
δο. Η αγγελία δημοσιεύτηκε σε ξένα 
έντυπα και ιστοσελίδες. Και από εκεί 
ψαρεύτηκε.  

Ο  πρώτος ενδιαφερόμενος για την 
αγορά του ακινήτου ήταν μία μεσιτική 
εταιρία με έδρα το Λονδίνο. Έτσι του-

Η πρώτη απάτη με bitcoins 
στήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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 ΘΥΜΑ ΕΠΕΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ 

400.000 ΕΥΡΩ. ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩ-

ΠΗ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ 

λάχιστον ανέφερε ο εκπρόσωπός της, κα-
θώς όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια όλα 
ήταν σχεδιασμένα στην εντέλεια χωρίς 
να είναι όμως τίποτε πραγματικό. Στόχος 
ήταν να  αρπάξουν από τον επιχειρηματία 
την προμήθεια. Τις 400.000 ευρώ ή για 
την ακρίβεια τα 7,2 bitcoins. Η «εταιρία» 
ενδιαφερόταν για να προωθήσει την πώ-
ληση του ακινήτου στους πελάτες της. Η 
συμφωνία σχεδόν είχε κλείσει στο ρα-
ντεβού της Ρώμης. Ο Ομάρ είχε βρεθεί 
εκεί,  όπως είπε, λόγω της αγοράς ενός 
μεγάλου ακινήτου στο κέντρο της αιώ-
νιας πόλης. Έτσι είπε και έγινε πιστευτός. 
Ωστόσο τίποτα δεν θα ολοκληρωνόταν 
πριν να γίνει αυτοψία. Ένας Βραζιλιάνος 
στην καταγωγή, όπως είπε, επισκέφτηκε 
το καλοκαίρι τη Θεσσαλονίκη και έκανε… 
αυτοψία στο ακίνητο. Αυτός θα έδινε το 
τελικό ΟΚ για να προχωρήσει η αγγλική 
επένδυση…  

 
Το χρυσό στικάκι  
Όλο το καλοκαίρι οι εκπρόσωποι της 

εταιρίας του Λονδίνου και η γραμματεία 
του Έλληνα επιχειρηματία αντάλλασσαν 
έγγραφα τα οποία έφταναν στην Ελλάδα 
μέσω της πλατφόρμας διεθνούς ηλε-
κτρονικής υπογραφής γνήσιου αντιγρά-
φου. Παρουσιάστηκαν έγγραφα για τη 
σύσταση της μεσιτικής εταιρίας, έγγραφα 
για το συμβολαιογραφικό γραφείο της 
Αγγλίας, τα συμβόλαια αγοράς. Όλα όμως 
αποδείχτηκε ότι ήταν πλαστά. Ο επιχειρη-
ματίας όμως θεωρούσε ότι έκανε το με-
γάλο deal. 

Η κορυφαία συνάντηση είχε κανο-
νιστεί για την Τρίτη 2 Νοεμβρίου. Οι εκ-
πρόσωποι του «μεσιτικού ομίλου» θα 
έφταναν στη Θεσσαλονίκη μέσω Φραν-
κφούρτης, επειδή είπαν ότι είχαν μία συμ-
φωνία στη γερμανική πόλη. Στη Θεσσα-
λονίκη όλα ήταν έτοιμα. Ο επιχειρηματίας 
είχε φροντίσει να ανοίξει εταιρία στη με-
σιτική του Λονδίνου για να κάνει την αγο-
ρά, είχε ενημερωθεί γνωστό συμβολαιο-
γραφικό γραφείο της Θεσσαλονίκης που 
είχε ετοιμάσει τα συμβόλαια πώλησης 
του ακινήτου και τα ποσοστά προμήθει-
ας, ενώ οι δύο εκπρόσωποι της εταιρίας 
θα έμεναν σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο 
στο κέντρο της πόλης.  

Στο μεσοδιάστημα ο επιχειρηματί-
ας, ύστερα από απαίτηση των υποψή-
φιων μεσιτών, φρόντισε να μετατρέψει 
400.000 ευρώ σε bitcoins. Συγκεκριμένα 
7,2 κρυπτονομίσματα ήταν τοποθετημένα 
μέσα σε ένα usb, σε ένα στικάκι, που το 
συνόδευε ένα χαρτάκι με έναν κωδικό. 
Όλα αυτά ήταν μέσα σε έναν απλό φάκε-

λο.  
Το ραντεβού είχε κλειστεί για 

νωρίς το απόγευμα. Μέχρι που έγι-
νε ένα τηλεφώνημα. Ο Ομάρ ενη-
μέρωσε ότι πριν την υπογραφή της 
συμφωνίας έπρεπε να γίνει ένας 
έλεγχος… φερεγγυότητας. Δηλαδή 
εάν το ποσό της προμήθειας είναι 
άμεσα διαθέσιμο, καθώς «η εται-
ρία δεν μπορούσε να γνωρίζει εάν 
ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει δε-
σμεύσεις με το δημόσιο και χρέη σε 
αυτό». Ο επιχειρηματίας καθώς δεν 
είχε υποχρεώσεις, δεν ανησύχησε 
και έπεσε στην παγίδα επιτρέποντας 
τον… έλεγχο. Στα γραφεία της εται-
ρίας του επιχειρηματία έφτασε μία 
νεαρή μελαχρινή, με ψηλοτάκου-
να και πρόσωπο… γραμματέα. Ίσια 
μαλλιά, μπλε μάτια – αποδείχτηκε 
ότι ήταν πρόσθετοι φακοί επαφής – 
και σχεδόν κρύο ύφος. Ενημέρωσε 
ότι θα έκανε έναν έλεγχο στο περι-
εχόμενο του φορητού δίσκου εάν 
τα κρυπτονομίσματα ήταν άμεσα 
διαθέσιμα. Κανείς δεν αντιλήφθηκε 
ότι το στικάκι με τα 7,2 bitcoins είχε 
κάνει φτερά και στη θέση του στον 
λευκό φάκελο με το χαρτάκι και τον 
κωδικό ήταν ένα στικάκι από γνω-
στή εταιρία ηλεκτρονικών της Θεσ-
σαλονίκης. Η νεαρή βεβαίωσε ότι 
όλα πήγαν καλά, βρήκε το ποσό στο 
στικάκι και θα αποχωρούσε, παραδί-
δοντας τον φάκελο στον ιδιοκτήτη 
του. Σχεδόν δύο ώρες αργότερα, ο 
επιχειρηματίας άνοιξε τον φάκελο 
και βρήκε ότι το usb είχε αντικατα-
σταθεί.  

 
Ο συναγερμός της δίωξης 

ηλεκτρονικού εγκλήματος Β. Ελ-
λάδας  

Λίγα λεπτά αφότου ενημέρωσε 
την αστυνομία σήμανε συναγερμός. 
Πρώτη ενημερώθηκε η δίωξη ηλε-
κτρονικού εγκλήματος και η αστυ-
νομία στο αεροδρόμιο. Η 25χρονη, 
ρουμάνα όπως αποδείχτηκε μετά τη 
σύλληψή της, είχε πετάξει τα ψηλο-
τάκουνα, είχε βγάλει τους μπλε φα-
κούς από τα μάτια, άφησε τα μαλλιά 
της ατημέλητα, φόρεσε φόρμες και 
μποτάκια και έγινε πάλι μία νεαρή 
που καθόταν δίπλα στον 20χρονο 
φίλο της, επίσης από τη Ρουμανία.  

Στη διαδρομή για το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης 
έγινε και η μεταφορά των bitcoins 
που διαβιβάστηκαν στους εγκεφά-

λους του κυκλώματος μέσω γνωστής 
διαδικτυακής εφαρμογής ανταλλαγής 
μηνυμάτων. Μία ώρα μετά την κλοπή του 
usb και οι δύο ήταν στο αεροδρόμιο πε-
ριμένοντας την πτήση για Παρίσι. Η πύλη 
του αεροδρομίου για την επιβίβαση στο 
αεροσκάφος άνοιξε, όμως μόλις η 25χρο-
νη την πέρασε, έγινε αντιληπτή από έναν 
αστυνομικό που την αναγνώρισε από τις 
εικόνες που την είχαν καταγράψει στην 
κάμερα του γραφείου του επιχειρηματία. 
Και εκεί την ακινητοποίησε.  

«Πέσαμε κι εμείς θύματα. Μας είπε ότι 
ήθελε να κάνει έναν έλεγχο στη διαθεσι-
μότητα των κεφαλαίων. Γι’ αυτό πήρα το 
στικάκι. Δεν ήξερα ότι θα τα κλέψει. Είμαι 
κι εγώ θύμα», ισχυρίστηκε η 25χρονη 
στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονί-
κης, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε 

τη Δευτέρα. Χωρίς να πείσει οδηγήθηκε 
στις φυλακές, καθώς μαζί με τον 20χρονο 
φίλο της κρίθηκαν προσωρινά κρατού-
μενοι. Για την ιστορία το στικάκι βρέθηκε 
στην κατοχή της όπως και το χαρτάκι με 
τον αριθμό – κλειδί που άνοιγε τα bitcoins. 
Μόνον που είχαν ήδη μεταφερθεί στον 
αριθμό τηλεφώνου του εγκεφάλου του 
κυκλώματος που θα τα μετέτρεπε σε χρή-
μα μέσω των μαύρων ανταλλακτηρίων 
του dark web. Η Europol αναλαμβάνει τη 
σκυτάλη για τον εντοπισμό και τη σύλλη-
ψή του. Οι ελληνικές αρχές, βλέποντας τη 
μεθοδολογία του κυκλώματος θεωρούν 
πως  έχουν να κάνουν με ένα διεθνές κύ-
κλωμα στα δίχτυα του οποίου έπεσαν και 
άλλοι επιχειρηματίες. Μένει να ερευνηθεί 
από τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές.
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«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι»… το μή-
νυμα αυτό αναμένεται να σταλεί δυναμικά 
το επόμενο διάστημα από τη Θεσσαλονίκη 
χάρη σε ένα πρωτοπόρο έργο που θα δίνει 
τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά, τυπικής 
ανάπτυξης και με αναπηρίες, να διασκεδά-
ζουν και να απολαμβάνουν το παιχνίδι με τη 
ψυχή τους.

Στην περιοχή της Τούμπας και ειδικότερα 
στο οικόπεδο όπου παλαιότερα βρισκόταν 
το παλιό ορφανοτροφείο «Μέγας Αλέξαν-
δρος» (μεταξύ των οδών Γρηγ.Λαμπράκη 
– Παυσιλίπου - Ολυμπίας, στην περιοχή της 
Μαλακοπής) πρόκειται να δημιουργηθεί το 
μεγαλύτερο πάρκο ΑμεΑ των Βαλκανίων. 
Θα είναι το πρώτο «Πάρκο για όλους» που 
θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και σύμφω-
να με το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής 
τα πρώτα γέλια αναμένεται να ακουστούν 
εντός του 2023.

Το έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης 
μετά την υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης από πλευράς του δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα και της 
υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, που συμ-
βολικά έγινε στον εγκαταλελειμμένο χώρο 
του παλιού ορφανοτροφείου, ανάμεσα σε 
πέτρες, χώματα και μπάζα.

Το «Πάρκο για όλους» θα κατασκευα-
στεί σε χώρο συνολικής επιφάνειας 2.160 

τμ. ενώ ο προϋπολογισμός για την κατα-
σκευή του έχει προϋπολογισθεί στο ύψος 
των 1,36 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί 
κατά 450.000 ευρώ από το υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό των 910.000 ευρώ θα κα-
λυφθεί από τον δήμο Θεσσαλονίκης. 

Η μελέτη είναι ήδη έτοιμη και το επό-
μενο βήμα είναι η δημοπράτηση του έργου. 
Οι εργασίες εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν 
μέσα στο 2022, ώστε ένα χρόνο αργότερα 
το πάρκο - παιδική χαρά για παιδιά και ενή-
λικα άτομα με αναπηρία να είναι πανέτοιμο. 
Στόχος είναι με την ολοκλήρωση του να έχει 
δημιουργηθεί ένας μοναδικός χώρος εντός 
της Θεσσαλονίκης που θα είναι ανοιχτός, φι-
λόξενος και φιλικός προς όλους, ενώ εκτι-
μάται πως το πάρκο θα είναι το μεγαλύτερο 
σε όλα τα Βαλκάνια.

«Κάνουμε το πρώτο βήμα και παραχω-
ρούμε το οικόπεδο, ενώ χρηματοδοτούμε 
μερικώς τον δήμο για να ξεκινήσει το πάρ-
κο που δυστυχώς τα γρανάζια της γραφει-
οκρατίας το κρατούσαν πίσω. Κρατούσαν 
πίσω την προσβασιμότητα από όλους τους 
συμπολίτες μας, με αναπηρία και χωρίς, 
που πλέον θα μπορούν να χαρούν το δη-
μόσιο χώρο», είπε χαρακτηριστικά η υφυ-
πουργός κ.Μιχαηλίδου, κατά την πρόσφατη 
επίσκεψη της στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας 
μάλιστα ανοιχτό κι ένα «παράθυρο» ώστε 

να παραχωρηθεί και γειτονικός χώρος στον 
δήμο για να καλυφθούν και άλλες ανάγκες 
της περιοχής της Τούμπας.

Στο «Πάρκο για όλους» πέρα από την 
παιδική χαρά με ειδικά παιχνίδια για παι-
διά με αναπηρίες και με παιχνίδια για όλα 
τα παιδιά, θα δημιουργηθεί και ένας χώρος 
πρασίνου, θα φυτευτούν νέα δέντρα και θα 
τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός, θα κα-
τασκευαστούν τουαλέτες, θα αξιοποιηθεί 
μέρος του τείχους του παλιού ορφανοτρο-
φείου, ενώ θα υπάρχει άνετη πρόσβαση για 
τα άτομα με αναπηρία από όλους τους δρό-
μους. 

«Με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που 
προηγήθηκαν και ημών αλλά και με τη συ-
μπαράσταση των υπηρεσιών του δήμου και 
του υπουργείου φτάσαμε σε αυτό το ευτυ-
χές αποτέλεσμα», παρατήρησε ο κ.Ζέρβας, 
φανερά ικανοποιημένος από την εξέλιξη 
του πρότζεκτ.

Σημειώνεται πως ο χώρος παραχωρή-
θηκε από το υπουργείο εις το διηνεκές, ενώ, 
σύμφωνα με υπουργική απόφαση απαγο-
ρεύεται η αλλαγή χρήσης και η χρησιμοποί-
ηση του παραχωρούμενου χώρου από τον 
δήμο για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο παραχωρήθηκε.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της 
διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτε-
κτονικών Μελετών, η υλοποίηση του έργου 
αποσκοπεί στη δημιουργία:

-Μιας αστικής νησίδας βασισμένης στην 
αρχή της ίσης πρόσβασης για όλους με 
ενταγμένο ειδικό χώρο δραστηριοτήτων 
ΑμεΑ.

-Ενός σημαντικού ανοιχτού δημόσιου 
χώρου.

-Ενός οργανωμένου αστικού πάρκου 
δραστηριοτήτων και αναψυχής σε κομβική 
σχέση με τα παρακείμενα σχολεία.

-Ενός κομβικού χώρου συνάντησης της 
πόλης σε άμεση σύνδεση με κεντρικές λει-
τουργίες της ευρύτερης περιοχής, με άξονα 
την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

-Ενός χώρου που θα συμβάλλει στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων 
με αναπηρία και στην ενδυνάμωση της κοι-
νωνικής ένταξης μέσω της χρήσης χώρων 
ελεύθερου χρόνου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στην Τούμπα το μεγαλύτερο 
πάρκο ΑμεΑ των Βαλκανίων

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ 
ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ 2022 ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

ΤΟ ΠΑΡΚΟ – 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ 
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Ο 27χρονος οδηγείται σκυφτός στο 
δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 
για το έγκλημα της Τούμπας. Το 

πρωί της περασμένης Τρίτης ξεκίνησε να 
διαδραματίζεται η τελευταία πράξη του 
δράματος για τη φονική ληστεία, που έγινε 
τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. 
Της ληστείας που οδήγησε στον θάνατο του 
44χρονου υπαλλήλου του καταστήματος. 
Και επανέφερε στην επικαιρότητα την κα-
τάσταση που επικρατεί στους δρόμους, στα 
καταστήματα και στα σπίτια της Θεσσαλονί-
κης με την εγκληματικότητα. 

Μόλις λίγες ώρες πριν τη φονική ληστεία, 
το απόγευμα της Παρασκευής, μία γυναίκα 
στην ίδια περιοχή έπεφτε θύμα ληστείας με 
την απειλή μαχαιριού. Και είναι βέβαιο πως 
αν τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας 
δημοσιοποιούνταν και ήταν αναλυτικά, θα 
διαπιστωνόταν πως στην ίδια περιοχή δια-
πράχθηκαν τις ίδιες ώρες κλοπές, διαρρήξεις 
και άλλες επιθέσεις κυρίως μικροκακοποι-
ών. Τα αρμόδια τμήματα της ασφάλειας, το 
τμήματα εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας και 
το τμήμα εγκλημάτων κατά της ζωής σε κα-
θημερινή βάση προχωρούν σε συλλήψεις. Οι 
σπείρες που δρουν στους δρόμους βγαίνουν 
από το «παιχνίδι» η μία μετά την άλλη. Όμως 
η εγκληματικότητα εξακολουθεί να αυξάνει 
και αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα 
των κατοίκων της πόλης. Και σύμφωνα με τις 
ενδείξεις από την καθημερινότητα, αγριεύει. 

Η επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων 
της εγκληματικότητας μάλλον δεν συμβάλει 
για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς τελευταία 
υπάρχει ένας περιορισμός στην ανακοίνωση 
των περιστατικών από την πλευρά των διω-
κτικών αρχών. Από τις εκτιμήσεις των ειδικών 
πάντων φαίνεται πως επιβεβαιώνεται ότι το 
μικροέγκλημα εξελίσσεται να έχει πιο βίαιες 
μορφές και οι μέχρι πρότινος… καθιερωμέ-
νες ληστείες καταστημάτων καταλήγουν σε 
τραγωδίες, όπως η δολοφονία του 44χρονου 
υπαλλήλου. «Βλέπω ό,τι παρακολουθώ στα 
μέσα ενημέρωσης. Θα υπέθετα ότι έχει αυξη-
θεί η εγκληματικότητα, αλλά δεν θα το έλεγα 
με βεβαιότητα. Έχουν αυξηθεί περισσότερο οι 
ειδήσεις για την εγκληματικότητα», σημείωσε 
μιλώντας στην Karfitsa η εγκληματολόγος, 
καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Σοφία 
Βιδάλη. «Ακόμη και αν είναι στατική η εγκλη-
ματικότητα, φαίνεται ότι είναι πιο βίαια τα πε-
ριστατικά σε σύγκριση με την προηγούμενη 
πενταετία», συμπεραίνει. 

 
Οι κλοπές που γίνονται ληστείες 
Στη δίκη ενός νεαρού Έλληνα στο Μονο-

μελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 18 Οκτω-
βρίου 2021, στην οποία καταδικάστηκε σε 
κάθειρξη 14 χρόνων για 19 περιπτώσεις αρ-
παγής τσαντών, οι καταγγελίες και οι κατα-
θέσεις των θυμάτων επικεντρώθηκαν στην 
αγριότητα με την οποία ο κατηγορούμενος 
συμπεριφερόταν στις γυναίκες που αντιστέ-

κονταν. Δεν δίστασε, σύμφωνα με την κατα-
δίκη του, να ρίξει στο έδαφος και μία έγκυο 
γυναίκα που τραυματίστηκε, αρκεί να αρπάξει 
την τσάντα της. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι πε-
ρισσότερες εκ των επιθέσεων χαρακτηρίστη-
καν στο κατηγορητήριο ληστείες, παρ’ ότι με 
την απόφαση κρίθηκε ότι ήταν κλοπές. Όμως 
τα θύματα έδειχναν ακόμη και στο δικαστήριο 
ότι είχαν τρομοκρατηθεί από τη βιαιότητα.  

Έμπειροι αστυνομικοί που ασχολούνται 
χρόνια με την αντιμετώπιση περιστατικών 
κλοπών και διαρρήξεων, κυρίως διαμερισμά-
των, παρατηρούσαν πως το τελευταίο διάστη-
μα οι δράστες δεν διστάζουν να εισβάλουν 
σε σπίτια, ακόμη και όταν θεωρούν σχεδόν 
βέβαιο ότι οι ιδιοκτήτες είναι στο εσωτερικό 
τους. «Πέρασε η εποχή της παρακολούθη-
σης προκειμένου να κλέψουν το διαμέρισμα 
και να φύγουν χωρίς να πειράξουν κανέναν», 
σημείωναν. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημό-
νων, οι κοινονικοοικονομικές συνθήκες είναι 
αυτές που διαμορφώνουν και τους δείκτες 
της εγκληματικότητας. «Γιατί μπορεί να ανε-
βαίνει η βίαια εγκληματικότητα είναι και αυτό 
σύνθετο. Υπάρχουν έντονες συγκρούσεις στην 
κοινωνία, έλλειψη κοινωνικής αντίληψης ότι 
και ο άλλος είναι άνθρωπος», παρατηρεί η 
κυρία Βιδάλη. «Δηλαδή κάποιος μπορεί να 
ξεκινήσει να κάνει μία ληστεία, αλλά πώς 
φτάνει να αποφασίσει να κάνει τη ληστεία 
δεν είναι τόσο απλό να το πεις. Τα αίτια του 
εγκλήματος είναι κάθε φορά προς διερεύνη-
ση. Παίζουν ρόλο οι συνθήκες», τόνισε. Μά-
λιστα κατέληξε ότι οι συνθήκες τώρα ευνοούν 
την αύξηση της εγκληματικότητας. «Έχουμε 
οικονομική κρίση, δηλαδή ανεργία, φτώχεια 
και καμία προοπτική να βγει κάποιος από 
αυτή την κατάσταση. Όπως επίσης παρατη-
ρείται μία έλλειψη κοινωνικής εμπιστοσύνης 
απέναντι σε θεσμούς και κράτος», ανέφερε η 
εγκληματολόγος. Υπογράμμισε μάλιστα ότι 
τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά η τηλεόραση 
ουδόλως συμβάλουν σε μία κοινωνική ειρή-
νη, καθώς τα προγράμματα καλλιεργούν την 
εχθρότητα.  

Στους δρόμους των μεγάλων πόλεων και 
τελευταία σε αυτούς της Θεσσαλονίκης τα 
βίαια εγκλήματα διαδέχονται το ένα μετά το 
άλλο. Από την επίθεση με κοντάρια για ένα 
πακέτο λαθραίων τσιγάρων στην Αριστοτέ-
λους, μέχρι τον εξ επαφής πυροβολισμό του 
υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών για περισ-
σότερα χρήματα από τα 350 ευρώ που παρέ-
δωσε ο άτυχος 44χρονος από το ταμείο.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τρομάζει η βιαιότητα του εγκλήματος 
στη Θεσσαλονίκη 

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ… 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ, 

Η ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΟΙ 

«ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ» 
ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΝΑ 

ΕΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟΥΣ 
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Τι είναι, λοιπόν, η ρητορική; Είναι μία τέχνη, μία επιστή-
μη ή ένας τρόπος σκέψης; Την απάντηση σε αυτό το ερώ-
τημα μπορεί να τη δώσει ο Ρητορικός Όμιλος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΘΑΡΣΥΝ, που απ’ ό,τι 
φαίνεται γνωρίζει να χειρίζεται άπταιστα την τέχνη της ρη-
τορικής, και από το 2019 έως σήμερα, ο Όμιλος κατάφερε 
να εντάξει τη ρητορική στην καθημερινότητα των φοιτητών 
και να την αγαπήσουν. 

Ο ως άνω Όμιλος με τις εβδομαδιαίες προπονήσεις, που 
πραγματοποιεί για διάφορα φλέγοντα κοινωνικά, νομικά, 
αλλά και πολιτικά ζητήματα, προσπαθεί να υπογραμμίσει 
την αξία του δημόσιου διαλόγου, να πείσει και να αναδείξει 
τη δυναμικότητα και τη μαχητικότητα των φοιτητών, κατά 
τη διάρκεια της αγόρευσής τους. 

Η διαδικασία, που εφαρμόζεται, είναι απλή και πολύ 
ενδιαφέρουσα. Αρχικά, βάσει και του βρετανικού μοντέ-
λου, που ακολουθείται, δημιουργούνται δύο ομάδες, η 
Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση, οι οποίες υπερασπίζονται 
τις απόψεις τους και μέσω των αντικρούσεων προσπαθούν 
να πείσουν τους ακροατές ότι έχουν δίκαιο και να ταχθούν 
με το μέρος τους. Στη συνέχεια, έχοντας αναλυθεί και σχο-
λιαστεί διεξοδικά το εν λόγω θέμα, ακολουθεί η συζήτηση 
του κοινού μεταξύ τους, αλλά και με τις δύο ομάδες της 
Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης.  

Το ταξίδι του Ρητορικού Ομίλου ξεκίνησε το 2019, 
όταν έξι φοιτητές της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο Νίκος 
Σαλπιστής, η Ελισάβετ Γκλαβίνη, ο Κωστής Μυλωνάς, ο 
Φώτης Κραλίδης, ο Γιάννης Κουτσουμπίνας και η Δήμητρα 
Καραβίτη, θέλησαν να έρθουν πιο κοντά στην επιστήμη 
της νομικής και να δώσουν αυτή την ευκαιρία και σε άλ-
λους φοιτητές. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Νίκος Σαλπιστής, 
Πρόεδρος του ΘΑΡΣΥΝ, ο Ρητορικός Όμιλος έγινε για να 
υπάρχει συνέχεια, να λειτουργήσει ως ένα φόρουμ ιδεών, 
ένα φόρουμ, που θα διοργανώνει εκδηλώσεις με νομικό 
και κοινωνικό περιεχόμενο και θα έχει μεγάλη απήχηση. 
«Θέλω ο ΘΑΡΣΥΝ να ανοιχτεί στην κοινωνία, να τον μάθουν 
οι επαγγελματικοί Σύλλογοι και τα Επιμελητήρια», υπο-
γράμμισε ο ίδιος.

H απήχηση του Ομίλου είναι πολύ μεγάλη, κάτι το οποίο 
αποδεικνύεται από τον τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων, 
που γεμίζει τα αμφιθέατρα στις εβδομαδιαίες προπονήσεις. 
Απ’ ό,τι φαίνεται τα μέλη του ΘΑΡΣΥΝ εκτός από οραματι-

ΉΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΉΣΕΙ ΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕΣΩ ΤΉΣ ΡΉΤΟΡΙΚΉΣ

ΘΑΡΣΥΝ: 

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ, ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ 
ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ, ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
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στές, είναι και σκληρά καρύδια, καθώς παρά 
τις όποιες δυσκολίες με την πανδημία, συνε-
χίζουν ακάθεκτοι το έργο τους. «Μολονότι, 
φοβηθήκαμε ότι ο κόσμος θα μειωνόταν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαπιστώ-
σαμε εν τέλει ότι τα περισσότερα άτομα αφι-
ερώθηκαν ακόμη περισσότερο στον Όμιλο», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κουτσου-
μπίνας, προπονητής και μέλος του Ρητορι-
κού Ομίλου. 

Η μεγάλη επιτυχία του Ομίλου οφείλεται 
και στη συνεργασία του με πολύ μεγάλες 
προσωπικότητες και ακαδημαϊκούς, όπως 
τον κ. Κώστα Χρυσόγονο, την κ. Κατερίνα 
Φουντεδάκη, τον κ. Λάμπρο Μαργαρίτη και 
την κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, 
η οποία από την πρώτη στιγμή έβαλε υπό την 
αιγίδα της τον Όμιλο. «Ήταν όλοι τόσο προ-
σηνείς, τόσο ευγενικοί και είχαμε μια τόσο 
καλή επικοινωνία, που επιβεβαιώνει το ότι 
οι καθηγητές είναι δίπλα στους φοιτητές», 
συμπλήρωσε ο Κωστής Μυλωνάς, ιδρυτικό 
μέλος του Ομίλου.

Πέρα από τις εβδομαδιαίες προπονήσεις, 
που πραγματοποιούνται, ο Ρητορικός Όμιλος 
διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και ημε-
ρίδες, οι οποίες  προσεγγίζονται με πολλή 
αγάπη από τον κόσμο. Το επόμενο βήμα είναι 

να διοργανώσουν, στις 26 Νοεμβρίου, μία 
ημερίδα για τη γυναικοκτονία και τη νομική 
κατοχύρωσή της καλώντας κάποιους καθη-
γητές αρμόδιους, είτε από το χώρο του Ποι-
νικού Δικαίου, είτε της Επιτροπής Ισότητας 
των Φύλων. «Οι καταξιωμένοι καλεσμένοι 
θα τοποθετηθούν σε αυτό το φλέγον ζήτημα, 
που δυστυχώς τείνει να γίνει καθημερινό, και 
η επιστήμη είναι αυτή, που πρέπει να δώσει 
τις απαντήσεις», τόνισε ο Νίκος Σαλπιστής. 

Tα μέλη του ΘΑΡΣΥΝ έχουν αναπτύξει μία 
πολύ όμορφη σχέση μεταξύ τους, που στη-
ρίζεται σε αισθήματα αγάπης και αλληλοσε-
βασμού. Μεγάλη έκπληξη αποτελεί και το 
τραγούδι του αοιδού του ΘΑΡΣΥΝ, που στη-
ρίζεται στα βιώματα των μελών του Ομίλου 
και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές. «Ο 
Όμιλος είναι ένα σημαντικό βίωμα για μένα, 
ήθελα να αποτυπώσω αυτό το βίωμα με 
τους ανθρώπους, που γνώρισα, και τις στιγ-
μές μας, αλλά και για να το αφήσω σαν μία 
παρακαταθήκη για τους επόμενους», κατέ-
ληξε ο Κωστής Μυλωνάς. Τα ηνία του Ρητο-
ρικού Ομίλου του Α.Π.Θ. θα αναλάβει η νέα 
γενιά, που αποτελείται από τους εξής: Φω-
τεινή Παπασάββα, Ξένια Μαντζούφα, Χρύσα 
Τσιούμη, Στάθης Σιδηρόπουλος και Χρήστος 
Καλαϊτζίδης.

ΉΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΉΣΕΙ ΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕΣΩ ΤΉΣ ΡΉΤΟΡΙΚΉΣ

ΘΑΡΣΥΝ: 
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Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησαν τα 
γυρίσματα της ταινίας «Αναλώσιμοι 4» στη 
Θεσσαλονίκη και η πόλη αποπνέει κινηματο-

γραφικό αέρα παγκόσμιου βεληνεκούς. Οι προσπά-
θειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω 
του Film Office ώστε να καταστήσουν τη Θεσσαλονί-
κη και ευρύτερα την Κεντρική Μακεδονία βάση για 
την πραγματοποίηση γυρισμάτων μεγάλων παραγω-
γών έχουν αποφέρει ισχυρούς καρπούς και από ότι 
φαίνεται θα ευοδώσουν ακόμη περισσότερο.

Αρχή με το… δεξί
Μέχρι πρότινος η Θεσσαλονίκη ήταν γνωστή στα 

κινηματογραφικά δρώμενα από το Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου, όμως στα τέλη του περασμένου Ιούνη έγινε 
στην πράξη το παρθενικό άνοιγμα της στον χώρο της πα-
ραγωγής. O Αντόνιο Μπαντέρας και η Κέιτ Μπόσγουορθ 
ήρθαν στην πόλη για να γυρίσουν σκηνές για την ταινία 
«The Enforcer». Η πόλη ήταν σε αναβρασμό, καθώς τα 
γυρίσματα είχαν απλωθεί σε πολλά σημεία της Θεσσα-
λονίκης. Από τις εγκαταστάσεις του Γ.Σ Ηρακλή, μέχρι το 
Λιμάνι, την Περαία, την Περιφερειακή Οδό και την Εθνική 
Αμύνης. Θεσσαλονικείς ειδικά στην Περαία και την Εθν.
Αμύνης έστησαν κανονική… εξέδρα, προσπαθώντας να 
δουν από κοντά τον διάσημο σταρ, Αντ.Μπαντέρας ή να 
τραβήξουν κάποια αναμνηστική φωτογραφία.

Η ολοκλήρωση των γυρισμάτων έγινε μετά από μέ-
ρες και στέφθηκαν με επιτυχία. Εκείνη τη στιγμή η Θεσ-
σαλονίκη είχε βάλει τα θεμέλια χτίζοντας από εκεί και 
έπειτα την φήμη της, ως μια πόλη ιδανική για την πραγ-
ματοποίηση τόσο μεγάλων παραγωγών.

«Πράγματι, η καλή αρχή έγινε με την επιτυχημένη 
ολοκλήρωση των γυρισμάτων του ‘’The Enforcer’’ . Ό,τι 
μας ζητήθηκε και ό,τι υποσχεθήκαμε να κάνουμε για να 
γίνει καλύτερη η εργασία των παραγωγών το πραγματο-
ποιήσαμε. Αυτό  πιστώθηκε σε μια καλή συνέχεια συνερ-
γασίας που έχουμε με κάποιους παραγωγούς», εξηγεί 
στην Karfitsa ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Θάνος.   

Αναλώσιμοι made in Thessaloniki
Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον  παραγωγό της 

Millennium Media, Rob Van Norden, ο οποίος είχε πει 
σε δηλώσεις του ότι στην Ελλάδα βρήκαν αποτελεσμα-
τικούς συνεργάτες. Κάπως έτσι λοιπόν μετά το «The 
Enforcer» δεν άργησε να έρθει και η επόμενη ταινία με 

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ Ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 4»
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Χολιγουντιανούς ηθοποιούς. Αυτή τη φορά οι «Αναλώσιμοι 
4» θα είναι made in Thessaloniki, καθώς το 50% των γυρι-
σμάτων της ταινίας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Τζέισον Στέιθαμ, Άντι Γκαρσία, Μέγκαν Φόξ, Κέρτις «50 
Cent» Τζάκσον και Τόνι Τζα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για 
γυρίζουν σκηνές στα ειδικά διαμορφωμένα σκηνικά που έχουν 
στηθεί, σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους. Συγκεκριμένα ένα 
τεράστιο πλατό στα Βασιλικά, ανατολικά της πόλης, αλλά και 
σε έναν βιομηχανικό χώρο στη δυτική πλευρά φιλοξενούν τα 
γυρίσματα, που θα διαρκέσουν περίπου τρεις εβδομάδες.

The Enforcer Vs Αναλώσιμοι 4
Η ταινία «Αναλώσιμοι 4», που αναμένεται να βγει στις 

κινηματογραφικές αίθουσες το 2022, έχει διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά όσον αφορά τις ανάγκες των γυρισμάτων από 
εκείνα της ταινίας με τον Αντόνιο Μπαντέρας. «Η ταινία με τον 
Μπαντέρας ήταν πιο απλωμένη μέσα στην πόλη, αντίθετα η 
ταινία των ‘’Αναλώσιμων’’ όχι, όμως σε αυτή τη νέα παραγω-
γή υπάρχει μεγαλύτερος όγκος δουλειάς με τα σκηνικά και το 
επίπεδο χρήσης οχημάτων», αναφέρει ο κ. Θάνος.

Ειδικότερα, στην ταινία θα υπάρχει και ελληνική «παρου-
σία». Αυτό θα γίνει μέσα από τον εξοπλισμό που παραχωρή-
θηκε από την Ελληνικό Στρατό. Μάλιστα, αυτή είναι μια συνή-
θης πρακτική που γίνεται παγκοσμίως σε ανάλογα πρότζεκτ.

 Η Θεσσαλονίκη κατακτά σκηνοθέτες και παραγωγούς
Τον Αύγουστο επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη σκηνοθέτες 

από το εξωτερικό, για να «ψηλαφήσουν» την περιοχή για εν-
δεχόμενα γυρίσματα ταινιών. «Βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη 
έχει μπει πραγματικά στο στόχαστρο των παραγωγών, ειδικά 
του Χόλιγουντ», σημειώνει ο κ. Θάνος. «Υπάρχουν ήδη συζη-
τήσεις για να γίνουν γυρίσματα ταινιών στην πόλη από τη νέα 
χρονιά», γνωστοποιεί ο ίδιος λέγοντας ότι αυτό που ενδιαφέ-
ρει την ΠΚΜ είναι προφανώς να γίνονται όσες περισσότερες 
παραγωγές μπορούν στην περιοχή, όμως τονίζει ότι έχουν 
και έναν ακόμη στόχο. Δεν είναι άλλος από το να γυριστεί μια 
ταινία της οποία το σενάριο θα αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέ-
σων και Επικοινωνίας, Πάνος Κουάνης μιλώντας στην Karfitsa 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται η Ελλάδα να γίνει 
ισχυρό κέντρο στην ο/α βιομηχανία. «Το ΕΚΟΜΕ εργάζεται 
συστηματικά τα τελευταία πέντε χρόνια για την ενίσχυση της 
οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, με στόχο τη δη-
μιουργία ενός συνολικού οικοσυστήματος,  που θα εξελίσσε-
ται, θα προσελκύει σταθερά ετησίως μεγάλες παραγωγές στη 
χώρα και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα θα 
στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς, προσφέροντας κίνητρα 
και τεχνογνωσία. Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε ότι η προ-
σπάθεια αποδίδει καρπούς: ειδικότερα τη χρονιά που διανύ-
ουμε, περισσότερες από 10 μεγάλες παραγωγές από το εξω-
τερικό (με προϋπολογισμό από 8 έως 20 εκατομμύρια ευρώ) 
πραγματοποίησαν γυρίσματα στην Ελλάδα. Μάλιστα, το πολύ 
θετικό feedback από την παραγωγή Enforcer στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης οδήγησε στην απόφαση να έρθει 
και η παραγωγή Expendables 4 μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Η εικόνα που μεταφέρεται στο εξωτερικό για τον 
επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση στην Ελλάδα, 
αποτελούν τα εχέγγυα για να καταστεί η χώρα ισχυρό κέντρο 
παραγωγής στην ο/α βιομηχανία».

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ Ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉ
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Η Λένα Διδασκάλου είναι μια δυναμική γυναίκα 
που διαπρέπει στον χώρο του επιχειρείν. Πριν 
από τρεις δεκαετίες, βρέθηκε από κοινού με 

τα αδέλφια της στο τιμόνι της οικογενειακής επιχείρη-
σης στον χώρο της εστίασης και, μέσα στα χρόνια που 
πέρασαν, κατάφερε να βάλει τη δική της σφραγίδα στον 
κλάδο της μαζικής σίτισης στην Ελλάδα.   

H εταιρεία Τοπ Κραφτ A.E., την οποία διευθύνει, φρο-
ντίζει για τη σίτιση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην Κε-
ντρική και Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, καθώς και 
για τη σίτιση νοσοκομείων και φορέων του Δημοσίου. Πα-
ράλληλα, με την επωνυμία «Κοσμογεύσεις» εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της ιδιωτικής ζήτησης και αναλαμβάνει να προμη-
θεύει με εδέσματα κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
γιορτινά οικογενειακά τραπέζια.    

Η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τοπ Κραφτ 
μιλά στην «Καρφίτσα» για τις προϋποθέσεις και τις απαι-
τήσεις της μαζικής σίτισης, τις αλλαγές που προκάλεσε η 
πανδημία και για το πώς το κέτερινγκ έχει καθιερωθεί στις 
κοινωνικές εκδηλώσεις των Ελλήνων. Η Λένα Διδασκάλου 
εκμυστηρεύεται πως εργάζεται σκληρά αλλά βρίσκει πά-
ντα χρόνο για τα χόμπι της.  Είναι ποδοσφαιρόφιλη, δηλώ-
νει οπαδός του ΠΑΟΚ και στον ελεύθερο της χρόνο, όταν 
δεν βρίσκεται στις κερκίδες της Τούμπας, «παίζει» η ίδια 
στο επιτραπέζιο «γήπεδο» του σκραμπλ.

 
Πώς ξεκίνησε η ενασχόληση με το κέτερινγκ;   
Εμείς, και τα τρία αδέλφια, «γεννηθήκαμε» μέσα στην 

εστίαση. Η πρώτη δουλειά των γονιών μας ήταν μια παρα-
δοσιακή ταβέρνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ταβέρνα  
ήταν το εφαλτήριο για να «στηθεί» η επιχείρηση μαζικής 
εστίασης. Ο πατέρας μου είχε ενημερωθεί τότε ότι μπορού-
σε να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα σίτισης φοιτητών με 
κουπόνια, πράγμα το οποίο έκανε. Στις αρχές της δεκαετί-
ας του ’80 το σύστημα άλλαξε και ανέλαβε τη σίτιση των 
φοιτητών που είχαν κάρτα δωρεάν σίτισης. Η κίνηση του 
πατέρα μου είχε ρίσκο γιατί, τότε, δεν μπορούσε κανείς να 
ξέρει αν αυτό το εγχείρημα θα ήταν επιτυχημένο. Ωστόσο, 
πήρε το ρίσκο και του «βγήκε» σε καλό. Στη συνέχεια, η 
δραστηριότητα επεκτάθηκε και εκτός Θεσσαλονίκης.

Ποια ήταν τα «κομβικά» σημεία στην πορεία της 
εταιρείας;  Εγώ και τα δύο αδέλφια μου «κληρονομήσα-
με» το know how και, έχοντας ως βάση τη σίτιση των φοι-
τητών, εξελίξαμε την επιχείρηση της μαζικής εστίασης στην 
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μορφή που έχει σήμερα. Από το 1990, που πρωτοασχολήθηκα με 
την εταιρεία, παρουσίασε ιδιαίτερη ανάπτυξη και εξελίχθηκε πολύ 
ακόμη και το ίδιο το αντικείμενο της δουλειάς μας. Η Τοπ Κραφτ 
ανέλαβε τη σίτιση νοσοκομείων, σχολείων, κέντρων υποδοχής 
προσφύγων. Η μαζική εστίαση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει 
αλλάξει επίπεδο και έχει ανοίξει δρόμους.  Ακόμη και το κέτερινγκ 
της «λιανικής», δηλαδή των κοινωνικών εκδηλώσεων, είναι πλέ-
ον μια ανάγκη που εμείς την εντοπίσαμε στον «ρου» της δουλειάς 
μας και την ακολουθήσαμε.

Το κέτερινγκ πώς εισχώρησε στην κοινωνική ζωή των 
Ελλήνων; Το κέτερινγκ στις κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βα-
φτίσεις, εγκαίνια κ.λ.π ξεκίνησε ως  «μόδα» στη δεκαετία του ’90. 
Τα πρώτα χρόνια δεν ήταν πολύ διαδεδομένο. Εγώ παντρεύτηκα 
το 1997 και, όταν ανακοίνωσα ότι θέλω κέτερινγκ, ακόμη και οι 
γονείς μου ήταν διστακτικοί. Με τα χρόνια όμως, αυτή η μόδα έγι-
νε σχεδόν «ανάγκη» καθώς το κέτερινγκ πλαισιώνει πλέον σχε-
δόν όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις και έχει μπει  στα σπίτια των 
αστικών οικογενειών. Πολλές νοικοκυρές διαπίστωσαν ότι είναι 
μια οικονομική και ξεκούραστη λύση για ένα γιορτινό τραπέζι. Η 
λύση «κέτερινγκ στο σπίτι» είναι ξέγνοιαστη, οργανωμένη και σί-
γουρα πετυχημένη.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παραμένει οικογενεια-
κός ο χαρακτήρας, όταν η εταιρεία αποκτά μεγάλα μεγέθη;  

Στη δουλειά είμαστε μαζί και τα τρία αδέλφια, εσχάτως και οι 
νύφες. Μεγαλώσαμε σε ένα πολύ ισορροπημένο περιβάλλον, εί-
μαι περήφανη για τις αξίες που μας κληροδότησαν οι γονείς μας, 
κάναμε καλές οικογένειες και παραμένουμε αγαπημένοι. Αυτό για 
το οποίο είμαι περήφανη λίγο περισσότερο, και είμαι σίγουρη ότι 
το έχω περάσει και στο παιδί μου, είναι ότι δεν ζηλέψαμε ποτέ. Δεν 
μας ένοιαξε ποτέ για το τί παραπάνω έχει ο διπλανός. Βάζαμε τους 
δικούς μας στόχους, δεν «αντιγράψαμε» κανέναν. Χαιρόμασταν 
με τις χαρές του κόσμου γύρω μας και εκτιμούσαμε τους ανθρώ-
πους που χαιρόντουσαν για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή 
να μην φεύγεις από το «κέντρο» σου, να μην παρασύρεσαι.  Θεω-
ρώ ότι η ζήλεια είναι ό,τι χειρότερο. 

Ποια η δυναμική της εταιρείας σήμερα;  Παράγουμε πε-
ρίπου 30.000 μερίδες φαγητού ημερησίως. Οι μερίδες δεν πα-
ράγονται όλες στο ίδιο σημείο, γιατί οι δραστηριότητές μας είναι 
συνυφασμένες με την επιτόπια εγκατάσταση και διαχείριση.  Για 
παράδειγμα, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα η παραγωγή και η διάθε-
ση των γευμάτων γίνεται επί τόπου, μέσα στα ιδρύματα. Με βάση 
τα συμβόλαια που έχουμε, δημιουργήσαμε μονάδες παραγωγής 
γευμάτων σε πολλές περιοχές, για να μπορούμε να παραδίδουμε 
το φαγητό μας φρέσκο, σε άριστη κατάσταση και στον χρόνο που 
πρέπει.  Οι βασικές ιδιόκτητες μονάδες μας είναι σε Θεσσαλονίκη 
και Λάρισα. Απασχολούμε 150 άτομα προσωπικό και διαθέτουμε 
δικό μας στόλο αυτοκινήτων.  

Τι «ιδιαιτερότητες» έχει η μαζική σίτιση σε σχέση με την 
εστίαση γενικότερα; Είναι μια δουλειά πολύ μεγάλης ευθύνης 
γιατί, στην ουσία, αφορά τη δημόσια υγεία. Πρέπει να είσαι σε δι-
αρκή επαγρύπνηση, να τηρείς αυστηρά όλους τους κανόνες,  για 
να μπορείς να ..κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ. Όσον αφορά το επιχει-
ρηματικό κομμάτι, είναι μια στοχευμένη δουλειά με πολλές παρα-
μέτρους στο γνωστικό αντικείμενο γιατί εκτός από την παρασκευή 
φαγητού, έχει σοβαρά  νομικά και οικονομικά κομμάτια τα οποία 
πρέπει να τ’ ακολουθήσεις σωστά, για να καταλήξεις να πεις ότι 
«αξίζει» το επιχειρηματικό έργο. Γενικότερα, είναι μια δουλειά 
που απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεγάλη συνέπεια.

Οι εκπομπές μαγειρικής επηρεάζουν τις απαιτήσεις των 
πελατών; Ζητούν εξεζητημένα φαγητά; Οι απαιτήσεις των πε-
λατών, όσον αφορά το τι θα περιλαμβάνει το μενού, είναι αυξη-
μένες γιατί είναι και πιο ενημερωμένοι. Ωστόσο, οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται στις εκπομπές μαγειρικής είναι ανεφάρμοστες 
για εμάς, γιατί αφορούν κυρίως πιάτα της «ώρας». Για παράδειγ-
μα, ένα φιλέτο όσο καλά και να το ψήσεις πρέπει να το κατανα-
λώσεις άμεσα και όχι σε δύο-τρεις ώρες.  Σ’ εμάς, πολύ μεγάλο 
ρόλο παίζει η καλή πρώτη ύλη και η μεθοδικότητα με την οποία 
θα την διαχειριστείς, ώστε να έχεις ένα υψηλό ποιοτικό και γευ-
στικό αποτέλεσμα.   

Η πανδημία  πόσο επηρέασε το κέτερινγκ; Η εστίαση ήταν 
ο πρώτος κλάδος που επλήγη από την πανδημία. Μεγαλύτερη 
ζημία υπέστη το κομμάτι του κέτερινγκ της «λιανικής», καθώς οι 
κοινωνικές εκδηλώσεις περιορίστηκαν ή και σταμάτησαν στην δι-
άρκεια του lockdown. Η εταιρεία μας, δεν σταμάτησε τελείως την 
δραστηριότητα της γιατί έχουμε μεγάλο μέρος της «χονδρικής». 
Προσαρμοστήκαμε στις καινούργιες συνθήκες. Διανείμαμε στους 
φοιτητές το ημερήσιο εδεσματολόγιο σε πακέτο.  Το ίδιο έγινε και 
στη λιανική.  Ζούσαμε σε μια διαρκή «τρέλα» προσπαθώντας  ν’ 
αφήσουμε τον ιό έξω από τις παραγωγικές μας μονάδες και ν’ 
αποφύγουμε τα κρούσματα.  Ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη, 
αλλά εκείνο που ήταν δυσκολότερο ήταν η διαχείριση του προ-
σωπικού. Η εταιρεία υπολειτουργούσε και ψάχναμε τρόπους να 
κρατήσουμε κοντά μας τους ανθρώπους με τους οποίους συνερ-
γαζόμασταν χρόνια. Τώρα, όλο αυτό τελείωσε και ελπίζουμε να 
συνεχίσουμε χωρίς άλλες ανακοπές. Όσον αφορά τους τζίρους, η 
πτώση ήταν μεγάλη, περίπου 25% στο σύνολο του κύκλου εργα-
σιών. Ωστόσο, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 
ήταν στη σωστή κατεύθυνση και βοήθησαν πολλές επιχειρήσεις 
να κρατηθούν «ζωντανές». 

Διευθύνοντας μια μεγάλη εταιρεία κέτερινγκ «γλυτώ-
νεις» από το καθημερινό μαγείρεμα;  Περνάω πάρα πολλές 
ώρες στο γραφείο της εταιρείας και λόγω του αντικειμένου της 
επιχείρησης δεν έχω την έγνοια που έχει η κάθε νοικοκυρά, δηλα-
δή, τη φροντίδα να ετοιμάσω το γεύμα της οικογένειας πριν φύγω 
για την δουλειά.  Ωστόσο, μαγειρεύω κάθε Σάββατο μακαρόνια με 
κιμά! Το έχω καθιερώσει ως οικογενειακή «παράδοση» από την 
εποχή που παντρεύτηκα. Ήταν η μόνη «παραγγελία» που πήρα 
από τον σύζυγο και την ικανοποιώ απαρέγκλιτα. Δεν είμαστε με-
γάλη οικογένεια, είμαι εγώ, ο σύζυγος μου ο οποίος ασχολείται 
και αυτός με την εστίαση και έχει δύο πετυχημένα καφέ στο κέ-
ντρο της πόλης και ο 18χρονος γιος μας, πρωτοετής φοιτητής στο 
Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.    

Υπάρχει χρόνος για χόμπι; Βεβαίως! Ένα από τα χόμπι μου 
είναι το σκραμπλ. Το έχω «βάλει» στην ζωή μου τα τελευταία 15 
χρόνια και το ακολουθώ πιστά -ως μέλος του Ομίλου Σκραμπλ 
Θεσσαλονίκης. Μέσα απ’ αυτό έχω διασκεδάσει, έχω «στύψει» 
το μυαλό μου, έχω γνωρίσει ενδιαφέροντες ανθρώπους κι έχω 
κάνει ωραία ταξίδια. Είναι «αντίδοτο» στην ένταση της δουλειάς. 
Επίσης, έχω κάνει πολλά και ωραία ταξίδια με τον άντρα μου και 
δημιουργήσαμε παρέες που τις απολαμβάνω. Υπάρχει όμως και 
μία άλλη μεγάλη μου «αγάπη» στην ζωή μου  που μου έδωσε 
πολλές συγκινήσεις κι αυτή είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του 
ΠΑΟΚ. Είμαι οπαδός, πηγαίνω στο γήπεδο και βρέθηκα στις κερκί-
δες της Τούμπας με απόλυτη συνέπεια για πολλά χρόνια. Φοβάμαι 
πολύ τη γηπεδική βία, έχω φύγει τρέχοντας όταν γινόταν επεισό-
δια, αλλά η αγάπη μου για τον ΠΑΟΚ είναι τόσο μεγάλη που μ΄ 
έκανε να νικώ αυτούς τους φόβους. Γενικώς, όταν κλείνει η πόρτα 
της δουλειάς φροντίζω ώστε η κοινωνική μου ζωή να είναι όπως 
ακριβώς την θέλω.
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Μια παράσταση χωρίς λόγια 
στο Θέατρο Σοφούλη

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης 
και η Γεωργία Νταγάκη 

στη Θεσσαλονίκη

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» 
στο Θέατρο Αριστοτέλειον

«Τρεις... κι ο Αίσωπος!»
 του Θοδωρή Παπαϊωάννου

«Στο λόφο με τα άλικα 
πεύκα» στο Θέατρο Αμαλία

Πινόκιο: Ένα διαφορετικό 
αγόρι

Ο εικαστικός Ανδρέας Μπαλαούρας παρουσιά-
ζει τη θεατρική Performance «Οι Κρημνοί» που 
πραγματεύεται τις ιδιάζουσες συμπεριφορές 
μίας ερωτικής σχέσης. Ο κρημνός ένα μόσχευ-
μα, ένα κομμάτι του ιστού που λαμβάνεται από 
ένα μέρος του σώματος. Όταν οι σχέσεις απο-
δομούνται, οι προσωπικότητες αλλοιώνονται, 
χάνεται η αξιοπρέπεια και η λογική. Τα κομμάτια 
δεν μπορούν να συνυπάρξουν για να ζήσουν 
αρμονικά. Συμβολικά, στην παράσταση απου-
σιάζει ο λόγος τονίζοντας πως η ουσιαστική 
ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται από καρδιά σε 
καρδιά. Το έργο θα ανέβει σε δύο παραστάσεις, 
στις 15 και 16 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Σοφούλη.

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Γεωργία Νταγά-
κη στo Principal Club Theater στη Θεσσαλονίκη, 
το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021. Οι δύο καλλι-
τέχνες μετά την καλοκαιρινή τους περιοδεία, για 
πρώτη φορά σμίγουν τις φωνές και τα τραγού-
δια τους μια ανάσα από τον κόσμο, παρουσιά-
ζοντας μια μουσική συνεύρεση που ενώνει το 
Βορρά με το Νότο, τη Θεσσαλονίκη με την Κρή-
τη. Δύο κόσμους με ξεχωριστά χαρακτηριστικά 
αλλά με κοινό παρονομαστή την αλήθεια και το 
πάθος στην έκφραση.  Ενώνουν τις φωνές τους 
πάνω στη σκηνή, τραγουδώντας ο ένας τα τρα-
γούδια του άλλου.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός επανέρχεται δυ-
ναμικά φέτος το Χειμώνα στα θεατρι-
κά δρώμενα με τον ρόλο του Morrie 
Schwartz, που του χάρισε το Βραβείο 
Πρώτου Ανδρικού Ρόλου (2019).
Επί σκηνής συναντά για ακόμη μια φορά 
τον πολυτάλαντο Γιάννη Σαρακατσάνη, 
ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικο-
ρέστης Χανιωτάκης.  Το παγκόσμιο best 
sellerτου Mitch Albom «ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ 
ΤΟΝ ΜΟΡΙ» διασκευάστηκε σε θεατρικό 
έργο από τον Jeffrey Hatcher και τον ίδιο 
τον Mitch Albom. Η παράσταση ανεβαί-
νει σε μια μεγάλη περιοδεία ξεκινώντας 
από το Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσ-
σαλονίκη με την πρεμιέρα να γίνεται στις 
18 Νοεμβρίου.

Ο συγγραφέας Θοδωρής Παπαϊωάννου, 
μετέγραψε σε θεατρικό λόγο για τον 
Μικρό Βορρά, τέσσερις νέους μύθους 
του Αισώπου. Τρεις ηθοποιοί μεταμορ-
φώνονται επί σκηνής κάθε φορά σε 
διαφορετικούς χαρακτήρες, για να εμ-
ψυχώσουν και να αφηγηθούν τέσσερις 
νέους μύθους του αγαπημένου μας πα-
ραμυθά. Κάθε μύθος αναπαρίσταται με 
ένα διαφορετικό είδος θεάτρου (θέατρο 
φόρμας, μουσικό θέατρο, κουκλοθέα-
τρο, θέατρο με μάσκα), ώστε να εισάγει 
τα παιδιά στον πλούτο και την ποικιλία 
των μέσων με τα οποία μπορεί να λεχθεί 
μια ιστορία.  Κάθε Κυριακή στο Δημοτικό 
Θέατρο Καλαμαριάς  «Μελίνα Μερκού-
ρη» στην Θεσσαλονίκη

Η παράσταση ακολουθώντας τα βήματα του 
νέου Τζιάκοπο που τον οδηγούν ανεπιστρεπτί 
σε μια λυτρωτική αυτοκτονία θέλει να σκιαγρα-
φήσει την εικόνα μιας εποχής και μιας κοινωνίας 
που δεν απέχει από τη δική μας. Μιας κοινωνίας 
που θέτει τη λογική απέναντι στο συναίσθημα, 
τη μετριοπάθεια απέναντι στην αρετή και την 
ανικανότητα απέναντι στο πάθος. Μιας κοινωνί-
ας που κραυγάζει πένθιμα για την αλλοτριωμέ-
νη της ύπαρξη, για την ανάσταση των υψηλών 
ιδεών, για τον χαμένο ανθρωπισμός της και την 
κατακερματισμένη μεγαλοψυχία της, μα παρα-
μένει σκληρή, ιδιοτελής και απαθής. Η παρά-
σταση ανεβαίνει στο Θέατρο Αμαλία  μέχρι τις 
26 Νοεμβρίου.

Οι REDICOLO έρχονται στο Θέατρο Αμαλία για 
πέντε παραστάσειςκ, αρχής γεμονένης την 21η 
Νοεμβρίου, με τις μεγάλες κούκλες τους, για να 
μοιραστούν με μικρούς και μεγάλους την ιστο-
ρία ενός διαφορετικού αγοριού: της αγαπημένης 
ξύλινης μαριονέτας ΠΙΝΟΚΙΟ που κινείται χωρίς 
σπάγγους και ονειρεύεται να βρει τη θέση του 
στον κόσμο των ανθρώπων. Ο ΠΙΝΟΚΙΟ, ήρω-
ας του κλασικού αριστουργήματος του Κάρλο 
Κολόντι, θέλει να γίνει αληθινό αγόρι, αλλά 
δεν ξέρει τι πάει να πει «αληθινό». Μέσα από τις 
απίστευτες περιπέτειές του, ο ΠΙΝΟΚΙΟ θα μά-
θει πολλά Μια παράσταση σύγχρονου θεάτρου 
κούκλας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Τί συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες 
στη συνάντηση της Αχρίδας το 1991 όταν ο 
Γιουγκοσλάβος ηγέτης Σλόμπονταν Μιλόσε-
βιτς βρέθηκε με τον Κίρο Γκλιγκόρωφ και τον 
Βασίλ Τομπουρκόφσκι εν όψει του διαμελι-
σμού της Γιουγκοσλαβίας; Τί σήμαινε το «στο 
καλό αδέλφια» που άκουσαν οι δύο ηγέτες 
από τα Σκόπια, από τα χείλη του Γιουγκοσλά-
βου πρόεδρου για τη δημιουργία της σημε-
ρινής Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας; 
Πώς φτάσαμε στη Συμφωνία των Πρεσπών 
για την ονομασία και τί συμβαίνει στο διπλω-
ματικό παρασκήνιο με τη βουλγαρική πλευρά 
να μπλοκάρει τις ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις. 

Ο δημοσιογράφος που γνωρίζει όσο κανείς 
άλλος τα Βαλκάνια Σταύρος Τζίμας (Καθημε-
ρινή, Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων) με το νέο του βιβλίο «Κρυφές πτυ-
χές του Μακεδονικού» (εκδόσεις Επίκεντρο) 
βάζει τον αναγνώστη στα σκοτεινά δωμάτια 
των συμφωνιών, μεταφέρει κρυφές λεπτομέ-
ρειες από τις διαπραγματεύσεις, αλλά και όλη 
την πορεία ενός από τα πιο καυτά ζητήματα 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Μετά τα 
βιβλία «Στον αστερισμό του εθνικισμού» και 
«Η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας και οι 
ελληνικές φαντασιώσεις» (εκδ. Επίκεντρο) 
ο Σταύρος Τζίμας μεταφέρει ακόμη ένα συ-
γκλονιστικό ρεπορτάζ, αυτή τη φορά για το 
Μακεδονικό ζήτημα, με όλο το παρασκήνιο 
και ιστορίες που δεν είδαν ποτέ το φως της 

δημοσιότητας.    
«Ο αναγνώστης θα βρει στο βιβλίο όλη 

την ιστορία από το 1991, που ιδρύθηκε το 
κράτος της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας 
έως και πριν λίγες μέρες, στην τελευταία Σύ-
νοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
η Βουλγαρία μπλόκαρε για μία ακόμη φορά 
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις», αναφέρει 
ο κ. Τζίμας μιλώντας στην Karfitsa. Το βιβλίο 
ξεκινάει με τη συνάντηση της Αχρίδας. «Λέει 
ο Τομπουρκόφσκι τι διημήφθη εκεί, ήταν με-
γάλη ανακούφιση για τον Γκλιγκόρωοφ και 
τον Τομπουρκόφσκι όταν τους είπε «στο καλό 
αδέλφια» ο Μιλόσεβιτς,  καθώς φοβούνταν 
επέμβαση της Σερβίας», μεταφέρει.  

Το παρασκήνιο και το προσκήνιο της Συμ-
φωνίας του 1995, της Ενδιάμεσης Συμφωνί-
ας με την ονομασία FYROM είναι το επόμενο 
βήμα του βιβλίου. «Επισημαίνω πολύ αναλυ-
τικά ότι επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του 
Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και βάζω τμήματα από 
το βιβλίο του. σημειώνει ο κ. Τζίμας. «Εκεί πε-
ριγράφει γλαφυρές στιγμές όταν συνάντησε 
τον Ανδρέα Παπανδρέου στην Εκάλη, όπου 
λέει ότι μισοκοιμόταν και η Δήμητρα Λιάνη 
πήγαινε και τον ξυπνούσε».  

Το βιβλίο προχωράει μπροστά και πίσω 
από τη σκηνή για ότι επακολούθησε με την 
προσπάθεια της Ελλάδας να διεισδύσει οικο-
νομικά στα Σκόπια, το εγχείρημα του Σημίτη 
και τη γεφύρωση των σχέσεων, τη μυστική 
διπλωματία, το παιχνίδι κάτω από το τραπέ-

ζι. Γίνεται αναφορά στις μαρτυρίες Γκλιγκό-
ρωφ, πως υποστήριξε ότι αποπειράθηκαν να 
τον δωροδοκήσουν, αλλά και την απόπειρα 
δολοφονίας του και τί εξομολογήθηκε στον 
Σταύρο Τζίμα ο πρώην πρόεδρος της βουλής 
Στόγιαν Άντοφ. Φωτογραφίζει τις μυστικές 
υπηρεσίες της Σερβίας, επειδή δεν ήθελαν να 
ψηφιστεί η Ενδιάμεση Συμφωνία.  

«Ακολουθούμε την πορεία των γεγονότων 
με πολλές ανθρώπινες ιστορίες», υπογραμμί-
ζει ο κ. Τζίμας, ο οποίος κλείνει το βιβλίο με 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. «Αναφέρω το 
προσκήνιο και το παρασκήνιο, τον ρόλο του 
διεθνούς παράγοντα. Είμαι απ’ αυτούς που 
επιμένω ότι η συγκεκριμένη Συμφωνία ήταν 
αποτέλεσμα της πίεσης στις δύο πλευρές του 
διεθνούς παράγοντα», ανέφερε ο συγγραφέ-
ας. Στο κεφάλαιο αυτό που σχετίζεται με τη 
Συμφωνία των Πρεσπών γίνεται αναφορά στη 
συζήτηση περί δημοψηφίσματος, στις διαδη-
λώσεις και όσα ειπώθηκαν περί χρηματοδό-
τησής τους από τον ρωσικό παράγοντα, που 
οδήγησε στην επιδείνωση των σχέσεων με τη 
Ρωσία και αμέσως όλο το παρασκήνιο με την 
έγκριση της Συμφωνίας από το κοινοβούλιο 
του γειτονικού κράτους και ο τρόπος με τον 
οποίο το πέρασε ο Ζόραν Ζάεφ.   

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε μία κρίσιμη 
στιγμή για το ζήτημα της ονομασίας και των 
σχέσεων των δύο κρατών μετά τις εξελίξεις 
στη Βόρεια Μακεδονία. Την παραίτηση και τη 
μετέπειτα αναίρεσή της από τον πρωθυπουρ-
γό Ζόραν Ζάεφ. Υπάρχει ζήτημα ανατροπής 
της  Συμφωνίας των Πρεσπών και διατάραξης 
της εύθραυστης σταθερότητας στα Βαλκάνια; 
«Κατά τη γνώμη μου το γεωπολιτικό διακύ-
βευμα είναι πολύ μεγάλο για να επιτρέψει ο 
αμερικανικός παράγοντας να έχουμε μία κα-
τάρρευση αυτών των συμφωνιών», απαντάει 
ο συγγραφέας.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο Στ. Τζίμας ανοίγει την «κουρτίνα» του 
παρασκηνίου και φωτίζει το Μακεδονικό 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
«ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ» 

Ο Στ. Τζίμας 
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‘ΧΑΜΟ’ προκαλεί το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Μάμαλη

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Ο Κωνσταντίνος Μάμαλης συνεργάζεται και πάλι με το δίδυμο των επι-
τυχιών, σε ένα τραγούδι που αναμένεται να προκαλέσει πραγματικό… χαμό.

Μετά το τραγούδι «Χάρισμά σου», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ο 
Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου υπογράφουν το νέο single 
του λαϊκού ερμηνευτή από τη Θεσσαλονίκη, που έχει τίτλο «Χαμός».

Πρόκειται για ένα δυνατό χορευτικό κομμάτι, το οποίο αναμένεται να 

προκαλέσει αίσθηση και το σίγουρο είναι ότι θα αγαπηθεί από το κοινό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Μάμαλη συ-

νοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Θάνου Λυ-
μπερόπουλου και Γιάννη Μαργετουσάκη.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής ήδη ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία τις εμφα-
νίσεις στις ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ live στην 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλο-
νίκη κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
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Pinning 
The Media

TO ΤΡΑΙΝΟ μεζεδοπωλείο-bar

FLASHBACK

▶ Όταν η αξιοπιστία των Ελληνικών ΜΜΕ έχει πέσει σε 
ιστορικό χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, και 
πρέπει οι δημοσιογράφοι να στηρίξουν τα επιχειρήματά 
τους, δεν παρουσιάζουν πια την είδηση σαν είδηση 
αλλά σαν προσωπικό βίωμα: «Εγώ πάντως προχθές 
που πήγα να κάνω rapid test….» είπε ο έγκριτος και 
τρεμόπαιξαν απ’ την αξιοπιστία και τα φώτα στο στού-
ντιο.

▶ Όλο και περισσότεροι μαθαίνουν για την ύπαρξη της 
εκπομπής «Μουσικό Κουτί» στην ΕΡΤ και όλο και πε-
ρισσότερες είναι οι κριτικές που την επιβραβεύουν.  Οι 
οικοδεσπότες Νίκος Πορτοκάλογλου και  Ρένα Μόρφη 
αποδεικνύουν πως μια εκπομπή δεν χρειάζεται ακρό-
τητες κι υπερβολές για να γίνει ενδιαφέρουσα. Δίνουν 
χώρο στους φιλοξενούμενους και στις μουσικές τους 
και κατακτούν όλο και περισσότερο κοινό.

▶ Επιστροφή για τους Ράδιο Αρβύλα στις οθόνες μας 
και ό,τι είδαμε μέχρι τώρα δεν μας απογοήτευσε.  Ο 
Αντώνης Κανάκης και η παρέα του φαίνονται αποφα-
σισμένοι να κάνουν σάτιρα με τον δικό τους ιδιαίτερο 
τρόπο χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς για κανένα 
θέμα και για κανένα πρόσωπο.  Άλλωστε αυτό είναι 
που κάνει το κοινό τους  να τους ακολουθεί πιστά σε 
όποιο κανάλι κι αν τους φιλοξενεί.

▶ Υπήρξε βουλευτής, περιφερειάρχης και νομάρχης 
Θεσσαλονίκης.  Τώρα και …. παίκτης ριάλιτι.  Ο Πανα-
γιώτης Ψωμιάδης σπάει για άλλη μια φορά τα στερεό-
τυπα και σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να γίνει 
αγρότης στη «Φάρμα».  Ο δεύτερος κύκλος του ριάλιτι 
που έρχεται σε λίγες μέρες στις οθόνες μας φιλοξενεί 
τον πρώην πολιτικό άνδρα που καλείται να δείξει τις 
ικανότητές του σ’ ένα πεδίο διαφορετικό απ’ αυτό που 
«δρούσε» μέχρι τώρα.

▶ «Άρχισαν casting για καμπάνια «Μένουμε σπίτι»»,  
ανάρτησε γνωστή περσόνα των media στο προφίλ 
του και μας κόπηκαν τα γόνατα.  Ελπίζουμε να κάνει 
χιούμορ και να μην είναι έγκυρη πληροφόρηση που θα 
μπορούσε να έχει.

▶ Η στήλη αποχαιρετά την Εύα Μπουντούρη, την επί 
σειρά ετών «φωνή» του ραδιοφωνικού σταθμού «Εν 
Λευκώ», που έφυγε από επιπλοκές στην υγεία της σε 
ηλικία 40 ετών.

Το Τραίνο είναι ένα μεζεδοπωλείο-μπαρ στην Νέα Πολιτεία Ευόσμου όπου μπορείτε να απολαύσετε μια μεγάλη 
ποικιλία από γεύσεις, αλλά και τον πρωινό σας καφέ μέχρι ένα χαλαρό ποτό τις βραδινές ώρες! Συνδυάζει ένα 
ζεστό και φιλικό περιβάλλον με ιδιαίτερα φιλικές τιμές και πολλές εκπλήξεις!
Οι σεφ βάζουν τα δυνατά τους για να σας προσφέρουν κατι το εξαιρετικό με τα καλύτερα υλικά!!!! Ποιοτική πρώτη 
ύλη, ποικιλία γεύσεων και μπόλικο μεράκι χαρακτηρίζουν τα πιάτα μας.

Νέα Πολιτεία Ευόσμου
Εθνικής Αντίστασης 102
Τηλέφωνο: 2310 653741 κινητο:6977440600

‘Πούναι τα χρόνια ωραία χρό-
νια…!η ατάκα που κάθε φορά 

σιγοψιθυρίζω όταν σκαλίζω το 
αρχείο μου και θυμάμαι φωτο-
γραφίες με μεγάλη ιστορία και 

μοναδικές στιγμές δισκέδασης.
Κάπου στα μέσα της δεκαε-

τίας του ’90 και στο υπέροχο 
μπαλκόνι του εστιατορίου στο 
καλοκαιρινό ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ –

εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το 
Apollonia Center- και σε ένα εκ-
πληκτικό και λαμπερό πάρτυ,οι 

απαστράπτουσες και πολύ καλές 
φίλες  Μιμή Ντενίση και Ζωή 

Λάσκαρη με τον Τάσο Χαλκιά.
Στυγμιότυπα που δεν ξανάρχο-

νται αλλά ούτε θα τα ξαναδείτε!
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Μειωμένοι συγκριτικά με την περσινή χρο-
νιά είναι οι συνάνθρωποι μας που βρίσκονται 
σε κατάσταση ανέχειας, όπως δήλωσε ο αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κος Χάρης 
Αηδονόπουλος. Ο αντιδήμαρχος εξήγησε στην 
Karfitsa, πως ο αριθμός των αστέγων είναι στα-
θερός. Πρόκειται για άτομα καταγεγραμμένα 
και γνώριμα που προσέρχονται στις δομές του 
δήμου, στο υπνωτήριο και το κέντρο ημέρας και 
λαμβάνουν επίδομα στήριξης. Η μείωση έγκει-
ται πολλοί θεωρούν ως άστεγους, επαίτες που 
έρχονται στην Θεσσαλονίκη, από γειτονικές χώ-
ρες, συγκεκριμένα από την Βουλγαρία και την 
Ρουμανία. Όπως αναφέρει ο κος Αηδονόπουλος, 
βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους σε διάφορα 
σημεία της πόλης να επαιτούν, το βράδυ όμως 
διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία. Έτσι, ο αριθμός 
των αστέγων μειώθηκε, καθώς περιορίστηκε η 
έλευση τους κατά την περίοδο της καραντίνας, 
ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει ξανά 
η κάθοδός τους.

Άστεγοι εκ πεποιθήσεως
Για άστεγους «εκ πεποιθήσεως» έκανε 

λόγο ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής. 
Σκιαγραφώντας τους, ο κ. Χάρης Αηδονόπου-
λος αναφέρει πως υπάρχουν άστεγοι που επι-
λέγουν να μείνουν έξω για διάφορους λόγους 
και δεν επισκέπτονται τις δομές του δήμου ούτε 
σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών. 
Πολλοί από  αυτούς μένουν τελικά έξω, λόγω  
ψυχικών ασθενειών, εξαρτήσεων ή επειδή δεν 
μπορούν να συμβιβαστούν με τους κανόνες των 

δομών αναφορικά με τις εξαρτήσεις τους και τη 
συμβίωσή τους με τους υπόλοιπους ωφελού-
μενους. 

Η νομοθεσία, από την άλλη, δεν προβλέ-
πει την ακούσια εισαγωγή τους σε νοσοκομείο 
ή σε δομή φιλοξενίας, εξηγεί  ο αντιδήμαρχος. 
Επισημαίνει πως αυτό δύναται να συμβεί με 
εισαγγελική εντολή μετά από έγγραφο του αρ-
μόδιου αντιδημάρχου, σε περιπτώσεις  που τα 
άτομα άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά 
προβλήματα.

Δύσκολη η επανένταξη 
και έντονη η καταθλιπτική διάθεση
«Το κομμάτι της ασφάλειας στους αστέγους 

είναι διαταραγμένο» αναφέρει η ψυχολόγος του 
Υπνωτηρίου αστέγων, Χαρά Γουρνάρη, καθώς 
τους λείπουν βασικές ανάγκες, από την οικογέ-
νεια μέχρι τη στέγη. Πρόκειται για ανθρώπους 
απογοητευμένους από τη ζωή και αρκετά στοι-
χεία κατάθλιψης. «Αφήνονται, δεν έχουν όρεξη, 
δεν έχουν διάθεση, δεν ξέρουν για ποιο λόγο να 
προσπαθήσουν και δεν έχουν ευκαιρίες, εξηγεί 
η ψυχολόγος. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να 
χτίσουν εύκολα ένα μέλλον με προοπτική είναι 
ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη ψυ-
χολογία τους. 

Από την πλευρά της η κοινωνική λειτουρ-
γός του Υπνωτηρίου αναφέρει πως η επανέντα-
ξη των αστέγων στην κοινωνία είναι δύσκολη 
και πολλές φορές επιστρέφουν ξανά στη δομή. 
Η κ. Εύα Χάντα, υπογραμμίζει πως για να εντα-
χθεί ένας άστεγος στον κοινωνικό ιστό, απαιτεί-

ται και η συμβολή της κοινωνίας. Χρειάζεται η 
ευαισθητοποίηση του κόσμου. Είναι πολλοί οι 
τομείς που χρήζουν βοήθειας, καθώς οι άστεγοι 
αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και πα-
ράλληλα επηρεάζεται η κοινωνική τους ζωή και 
ιδιαίτερα η ψυχολογία τους  που καταβάλλεται.

Επεκτείνεται το Κέντρο Ημέρας Αστέ-
γων

Ο δήμος μέχρι σήμερα παρέχει δομές φιλο-
ξενίας στους άστεγους κατοίκους της Θεσσα-
λονίκης. Στο Κέντρο ημέρας παρέχεται φαγητό 
στους ωφελούμενους, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, ψυχοκοινωνικές και προνοιακές υπη-
ρεσίες. Οι υπάλληλοι της δομής τους βοηθούν 
ακόμη με τα έγγραφα που χρειάζονται, τους 
εντάσσουν στο πρόγραμμα επιδότησης ΚΕΑ και 
σε προγράμματα επανένταξης, όπως είναι το 
«Στέγαση και Εργασία», κατά το οποίο χρηματο-
δοτείται η διαμονή ή λογαριασμοί ΔΕΚΟ παράλ-
ληλα με την εύρεση εργασίας. Τα προγράμματα 
αυτά συμβάλλουν σε καλό επίπεδο στην απορ-
ρόφηση των αστέγων από επιχειρήσεις.

Παράλληλα λειτουργεί και το Υπνωτήριο 
αστέγων, στο οποίο άνθρωποι χωρίς κατοικία, 
μπορούν να βρουν ένα μέρος να κοιμηθούν, 
να φάνε και να περάσουν ασφαλείς τις βραδι-
νές ώρες. Εκεί υπάρχει ψυχολόγος, κοινωνική 
λειτουργός, νοσηλεύτρια αλλά και θεραπεύτρια 
για όσους αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις. Ακό-
μη λειτουργεί το κοινωνικό πλυντήριο και το 
συσσίτιο για όσους έχουν αυτού του είδους τις 
ανάγκες. 

Οι δομές φιλοξενίας  έχουν δυναμικότητα 
70 ατόμων, που λόγω του κορωνοϊού, μειώ-
νεται σε 61. Κατά την περίοδο της καραντίνας 
είχε παραχωρηθεί κι ένα περίπτερο της ΔΕΘ, στο 
οποίο μπορούσαν να μείνουν 15 άτομα. Σύντο-
μα πάντως θα ετοιμαστεί και ένας νέος χώρος 
στο Κέντρο Ημέρας, στο οποίο θα μπορούν να 
φιλοξενηθούν επιπλέον 20 άστεγοι, όπως δή-
λωσε ο κος Αηδονόπουλος. 

Αυτό το διάστημα φιλοξενούνται 45 άτο-
μα. Γενικότερα, όπως ενημερωθήκαμε, κάθε 
συμπολίτης, Έλληνας ή ξένος υπήκοος, με τα 
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, μπορεί να 
φιλοξενηθεί στις δομές, για ένα αρκεί ωστόσο 
να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται. Σε περί-
πτωση που χρήζει εξατομικευμένης φροντίδας, 
λόγω προβλημάτων υγείας, τότε το κέντρο Κοι-
νωνικής Πρόνοιας «Άγιος Παντελεήμων» ανα-
λαμβάνει αυτά τα περιστατικά.

Σχετικά με την πανδημία, οι ωφελούμενοι 
των δομών υποβάλλονται εβδομαδιαία σε δια-
γνωστικά τεστ, ενώ οι μισοί περίπου έχουν εμ-
βολιαστεί κατά του κορωνοϊού.

*Οι φωτογραφίες είναι από το υπνωτήριο 
αστέγων

ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σκιαγραφώντας τους  άστεγους 
της Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΔΟΜΕΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΕΧΟΥΝ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
70 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 61
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Τι είναι το Άλμα Ζωής για εσάς;  Το Άλμα Ζωής 
είναι πολλά πράγματα μαζί. Αν έπρεπε οπωσδήποτε 
να πω μια πρόταση, είναι μια εσωτερική ικανοποίηση 
πως κάνω ότι περνάει από το χέρι μου ώστε καμία 
γυναίκα με καρκίνο του μαστού, να μην είναι μόνη 
της. 

Δεν σκεφτήκατε να κρύψετε την περιπέτεια 
σας με τον καρκίνο; Ούτε μια στιγμή! Αντιθέτως 
τους μάζεψα όλους, το ανακοίνωσα και από την 
επόμενη μέρα συνεχίσαμε να ζούμε με αυτό ως μέ-
ρος της καθημερινότητας μας. Με την οικογένεια και 
τους φίλους μου δίπλα αλλά και με συναδέλφους 
μου και τους μαθητές μου τότε, οι δυσκολίες των 
θεραπειών φαινόντουσαν μικρότερες. 

Είναι ακόμη «ταμπού» ο καρκίνος του μαστού; 
Δυστυχώς ναι. Ακόμα υπάρχουν γυναίκες και ειδικά 
σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν θέλουν να 
καταλάβει ο κόσμος ότι νοσούν. Σίγουρα στο Άλμα 
Ζωής Θεσσαλονίκης βάλαμε ένα λιθαράκι ώστε να 
απομυθοποιήσουμε τον καρκίνο του μαστού μέσα 
από οργανωμένα προγράμματα καθώς και μέσα από 
την εικόνα των εκπαιδευμένων εθελοντριών, γυναί-
κες που κάποτε νοσήσαν και σήμερα είναι καλά.

Τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν οι γυναίκες; 
Να δίνουν χώρο στα θέλω τους και όχι μόνο στα πρέ-
πει. Να προσέχουν τον εαυτό τους και να μη ξεχνάνε 
το ετήσιο ραντεβού με την μαστογραφία τους. 

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος στο «Άλμα 
Ζωής»; Απλά τηλεφωνεί στο 2310285181, ώστε 
να κλείσει ραντεβού με τους επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας, ή επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.
almazoisthes.gr και συμπληρώνει τη φόρμα εγγρα-
φής.

Φοράτε ροζ στην καθημερινότητα σας; Φυσικά! 
Πάντα στα ρούχα μου υπάρχει μια πινελιά ροζ! Είναι 
το χρώμα της ελπίδας! 

Ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης αγαπάτε; Την 
παραλία!

Παιδιά και εγγόνια, τα προλαβαίνετε όλα; Αυτή 
είναι η ομορφιά της ζωής! Να είσαι γερή και υγιής 
ώστε να είσαι παρούσα παντού! 

Τι σας κάνει να χαμογελάτε; Τα εγγόνια μου, οι 
βόλτες με τον άντρα μου και η γυναίκα που θα φύγει 

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. 

Αποτελεί παράδειγμα... Η Κούλα Δερεκενάρη στα 47 της διαγνώστηκε με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο. Δεν το έβαλε κάτω, πάλεψε, νίκησε και μαζί με άλλες 
γυναίκες που πέρασαν τον ίδιο Γολγοθά ίδρυσαν τον Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» στη Θεσσαλονίκη. Μία δυναμική εργαζόμενη, σύζυγος, 

μητέρα, γιαγιά, πρόεδρος του Συλλόγου που τα βλέπει όλα ροζ… το χρώμα της ελπίδας. 

Κούλα Δερεκενάρη
Ο καρκίνος του μαστού είναι ακόμη ταμπού

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 

από τον Σύλλογο γεμάτη αυτοπεποίθηση και χαμογε-
λαστή, νιώθοντας ότι δεν είναι μόνη.  

Μια γυναίκα μπορεί… Να κάνει τα πάντα αρκεί να 
μη ξεχνάει να φροντίζει τον εαυτό της!
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Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου 
του 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Στις 10 
Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής ψήφισε το ως άνω 
νομοσχέδιο, κυρώνοντας την ανωτέρω σύμβαση. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τα 
ΑΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους σε ειδικά διαμορφωμένες 
και υπό αντίστοιχη σήμανση θέσεις, χρησιμοποιώντας την κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται βάσει των άρθρων 1 και 16 των νόμων 
490/1976 και 1798/1988 αντίστοιχα:

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν:
α)Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυ-

τών β)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό ανα-
πηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.

γ)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής 
αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μι-
κρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. 

δ)Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.
Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
ε) Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από 

αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις.
στ) Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσο-

στό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
ζ)Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφι-

λία).
η)Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.
θ)Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
ΠΔ 241/2005 - (ΦΕΚ 290 Α’)
ι)Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέ-

πονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά 
αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με 
Αναπηρίες.

Εγκύκλιου 515/2015 - (7-1-2015)
κ)Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου.
λ)Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα.
Οι χώροι στάθμευσης για ΑΜΕΑ έχουν διαστάσεις 5μ επί 3,30μ, δηλαδή 1μ μεγαλύτε-

ρο πλάτος από τις συνήθεις θέσεις, ενώ συνδέονται με το πεζοδρόμιο μέσω ράμπας που 
βρίσκεται κοντά στο χώρο αυτό. Ο χώρος στάθμευσης φέρει επικάλυψη χρώματος μπλε 
σε όλη την επιφάνειά του και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμό-
τητας. Επίσης απαιτείται κάθετη πινακίδα σήμανσης με το  Διεθνές Σύμβολο Προσβασι-
μότητας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν 4530/2018(άρθρο 29παρ1) η παράνομη στάθμευση σε 
θέσεις ή σε ράμπες διάβασης ΑΜΕΑ τιμωρείται με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυ-
κλοφορίας (πινακίδες – άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες και με επιτόπου 
αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών ,η άδεια οδήγησης αφαι-
ρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και ο παραβάτης υποχρεούται σε επα-
νεξέταση για την επαναχορήγηση της.

Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας της ποινής αφαίρεσης πι-
νακίδων είναι ηθικός και όχι οικονομικός, για αυτό άλλωστε δεν προβλέπεται και πρό-
στιμο, ενώ εφαρμόζεται ακόμη και από τη Δημοτική Αστυνομία πέραν της Τροχαίας σε 
δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους (λ.χ πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ ακόμη 
και σε αναπηρικές θέσεις της κάθε περιοχής), καθώς η ως άνω θέσπιση είναι δημοσίου 
χαρακτήρα.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

META-GENESIS… «Επτά ώρες Μεσαίωνας» κάπως έτσι ήταν για 3 δις 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο το «μπλακ άουτ» που συνέβη προ ημερών 
στις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων Facebook, WhatsUp, Instagram 
και Messeger. Προκλήθηκε ένας παγκόσμιος «μικροπανικός» αφού χιλιά-
δες παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών «ξαφνικά» έχαναν εκατομμύ-
ρια δολάρια ανά ώρα και η …τηλε-εργασία, η εκπαίδευση μέσω διαδικτύ-
ου, τα διαδικτυακά ραντεβού και οι πολύωρες διαδικτυακές συζητήσεις 
σταμάτησαν για επτά ολόκληρες ώρες. Κάποιοι έσπευσαν να μιλήσουν για 
επίθεση «χάκερς» που έριξαν το λογισμικό της παγκόσμιας πλατφόρμας. 
Κάποιοι άλλοι, το πήγαν πιο μακριά μιλώντας για επίθεση εξωγήινων ή 
για τις επιπτώσεις των ηλιακών εκρήξεων στον πλανήτη. Όμως, τίποτε απ’ 
όλα αυτά δεν ήταν αληθινό, γιατί όπως διαφάνηκε η μητρική εταιρία που 
διαχειρίζεται όλα αυτά τα δωρεάν στον κόσμο κοινωνικά δίκτυα, προχωρά 
σε τεράστιες αλλαγές επικών διαστάσεων. Η μετά Facebook εποχή ξεκί-
νησε όπως όλα δείχνουν, με την αλλαγή του ονόματος σε «Meta» με τον 
τεχνολογικό κολοσσό να ανακοινώνει επίσημα ότι το νέο όνομα είναι το 
πλέον αντιπροσωπευτικό για όλα αυτά που έρχονται στα κοινωνικά δίκτυα 
σε όλο τον κόσμο.

Η «ψεύτική ζωή» των χρηστών αλλάζει ριζικά και μπαίνει σιγά - σιγά 
σε μια επόμενη πλατφόρμα, η οποία θα είναι ακόμη πιο καθηλωτική. Πρό-
κειται για αλλαγή που μας «περνάει» στην διαστημική εποχή. Με απίστευ-
τες ταχύτητες, αλλά κυρίως με την ενσώματη διαδικτυακή παρουσία μας, 
παντού. Οι δημιουργοί της νέας πλατφόρμας την ονομάζουν metaverse 
δηλαδή μετάβαση και το εννοούν κυριολεκτικά, αφού ο κάθε χρήστης θα 
μπορεί να «ζει» μέσα στην κάθε εμπειρία και όχι απλά να την κοιτά. 

Ο καθηγητής κ. Μπαμπινιώτης έσπευσε να διαμαρτυρηθεί για την από-
δοση της λέξης meta όσον αφορά τον τονισμό της, ισχυριζόμενος ότι πρέ-
πει να λέγεται «Μετά» και όχι «Μέτα» με βάση τη ρίζα της λέξης που είναι 
ελληνική. Δεν θα μείνουμε όμως σ’ αυτό, γιατί πολύ απλά χιλιάδες ξένες 
λέξεις έχουν την προέλευσή τους από την ελληνική γλώσσα. Το κυρίαρχο 
ζήτημα είναι η metaverse ή η metagenesis των κοινωνικών δικτύων που 
θα περάσει σε μια νέα εποχή τον κόσμο ολόκληρο.

Για παράδειγμα: Πως σας φαίνεται η πιθανότητα να μπορείτε να επιλέ-
ξετε ένα ζευγάρι υποδημάτων ή ένα κουστούμι από το κάθε κατάστημα και 
πριν το παραγγείλετε να έχετε τη δυνατότητα να το …δοκιμάσετε και να το 
προβάρετε! Μα, πως είναι δυνατόν αυτό να συμβεί; - αναρωτιούνται όλοι… 
Στη νέα πλατφόρμα που θα τη ζήσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα, ο κάθε χρήστης θα έχει και το ψηφιακό ολόγραμμά του (!) και με αυτό 
θα εισέρχεται όπου επιθυμεί. Σε ένα κατάστημα για να δοκιμάσει τα παπού-
τσια που επιθυμεί πριν τα αγοράσει. Να ταξιδέψει μαζί με το ολόγραμμα 
της φίλης του σε ένα εξωτικό προορισμό σε όλο τον πλανήτη και να συμ-
μετάσχει σε μια διαδικτυακή συνεδρίαση με την …φυσική σε διαστάσεις και 
εκφράσεις ψηφιακή παρουσία του. Απίθανο; Ναι – και όμως αληθινό… Όσο 
αληθινό μπορεί να είναι ένα ολόγραμμα! 

Το Facebook που γίνεται Meta θα είναι ένας νέος διαδικτυακός κόσμος, 
με πλήθος εικονικών κοινοτήτων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να παίξουν, 
να αγοράσουν, να εργαστούν, να εξερευνήσουν, να συναντηθούν με φίλους 
και να ταξιδέψουν. Και αυτό φαίνεται πως είναι μόνον η αρχή… 

Για την εφαρμοσμένη ψηφιοποίηση του νέου σχεδίου επικοινωνίας 
εικονικής πραγματικότητας το Facebook προχώρησε πρόσφατα στην πρό-
σληψη 10.000 τεχνικών που έχουν υψηλές γνώσεις ηλεκτρονικών και 
ψηφιακών εφαρμογών και σχεδιάζει να επενδύσει στο Meta πάνω από 50 
εκατομμύρια δολάρια. Όπως όλα δείχνουν, την προσεχή πρωτοχρονιά με 
την αυγή του νέου χρόνου, η  MetaGenesis θα μας φέρει στο κατώφλι μιας 
νέας εποχής… 

Στάθμευση σε θέση ΑμεΑ 
και προβλεπόμενες ποινές

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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«Γάμος, διαζύγιο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
Μια συνταγή για την καταστροφή»

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 *

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρνητική επί-
δραση στον γάμο. Συγκεκριμένα, βρέθηκε 
μειωμένη ποιότητα γάμου λόγω της σύν-
δεσης και χρήσης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
προβλέπουν ότι οι άνθρωποι που δεν χρη-
σιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είναι αρκετά πιο ευτυχισμένοι στο γάμο τους 
από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν 
τακτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Η ενα-
σχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μπορεί να οδηγήσει σε παραμέληση της συ-
ζυγικής σχέσης.)

Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ανακα-
λύψει τους συζύγους τους να απατούν στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με 
μια μελέτη του Loyola University Health 
System, το Facebook, με περισσότερους 
από 2 δισεκατομμύρια χρήστες, αναφέρεται 
σε μία από τις πέντε αιτίες διαζυγίων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

Και σύμφωνα με την AAML (Αμερικανι-
κή Ακαδημία Δικηγόρων Γάμων), το 81 τοις 
εκατό των αιτιών των διαζυγίων αναφέρουν 
αυξανόμενους αριθμούς συζύγων που ανα-
ζητούν διαδικτυακά στοιχεία όταν υπάρχουν 
υποψίες για κακή συμπεριφορά, απιστία ή 
διαδικτυακές σχέσεις.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τρό-
ποι για να αντιμετωπίσετε το διαζύγιό σας

Μερικοί άνθρωποι που χωρίζουν χρησι-
μοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
να εκτονωθούν ή να εκδηλώσουν τον θυμό 
τους και να αναζητήσουν υποστήριξη. Άλλοι 
πηγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
όταν πονάνε. Στη συνέχεια βλέπουν δημο-
σιεύσεις που τους κάνουν να πιστεύουν ότι 

ο/η σύζυγός τους, αλλά και όλοι οι άλ-
λοι, περνούν υπέροχα (Ο σύζυγός σας 
πιθανότατα κάνει το ίδιο πράγμα.) Αυτές 
οι «χαρούμενες» αναρτήσεις μπορούν 
να αυξήσουν τη θλίψη, την οργή ή τη 
ζήλια σας. Επίσης, πολύ πιθανό να γίνο-
νται σκόπιμα ώστε να υποθέσετε ότι είναι 
ενεργητικός στη ζωή με βάση τις αναρ-
τήσεις του στα social media.

1. Η πιο αποτελεσματική συμβουλή 
είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε 

τα social media κατά τη διάρκεια του διαζυ-
γίου σας. Εάν δεν δημοσιεύσετε τίποτα, δεν 
θα προκαλέσει τον/την σύζυγό σας να αντα-
ποδώσει. Εάν μπορείτε να αποσυνδεθείτε, 
θα μπορείτε να εστιάσετε στη φροντίδα του 
εαυτού σας, στα παιδιά σας και σε άλλα εν-
διαφέροντα. Αν μπορείτε λοιπόν, φύγετε από 
τα social media, τουλάχιστον μέχρι να τε-
λειώσει το διαζύγιο.

2. Εάν παραμένετε στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, μην δημοσιεύετε τίποτα 
αρνητικό για τον άλλο γονέα ή άλλα μέλη 
της οικογένειας και προσπαθήστε να μην 
δημοσιεύετε τίποτα όταν είστε αναστατω-
μένοι. Επικοινωνήστε με την οικογένειά σας 
για αυτό επίσης. Μπορούν να είναι υποστη-
ρικτικοί, αλλά δεν πρέπει να επιτίθενται στον 
άλλο γονέα του παιδιού σας. Τι θα σκεφτό-
ντουσαν τα παιδιά σας αν έβλεπαν τι έγρα-
ψες εσύ ή ο παππούς τους για τον άλλο γο-
νιό τους; Έχετε υπόψη σας ότι τα παιδιά σας 
μπορούν να δουν οτιδήποτε δημοσιεύετε 
στο διαδίκτυο. Ξέρουν πώς να έχουν πρό-
σβαση σε αυτό.

3. Μην συζητάτε την περίπτωσή σας 
στο διαδίκτυο. Ακόμα κι αν εσείς και ο σύζυ-
γός σας συμφωνείτε σχετικά με τα αίτια του 
διαζυγίου σας, αποφεύγετε να μοιράζεστε 
λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύ-
σεις, τους διακανονισμούς ή την επιμέλειά 
σας στο διαδίκτυο.

4. Μην ψάχνετε για «λάθη» του/της 
συζύγου σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι βέ-
βαιο ότι θα προκαλέσει προβλήματα. Εάν 

έχετε παράπονα για τον σύζυγό σας, τον 
άλλο δικηγόρο, έναν διαμεσολαβητή, αξιο-
λογητή ή τον δικαστή, συζητήστε τα με τον 
δικηγόρο ή τον θεραπευτή σας.

5. Παρακολουθήστε τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης των παιδιών 
σας. Μάθετε ποιες πλατφόρμες χρησιμοποι-
ούν, όπως Facebook, Instagram, Snapchat ή 
TikTok. Ζητήστε να σας επιτρέψουν να δείτε 
τις αναρτήσεις τους. Εάν τα παιδιά σας υπο-
φέρουν κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, θα 
θέλετε να μάθετε τι λένε. Τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης μπορούν να βλάψουν τα παι-
διά. Κατά τη διάρκεια του διαζυγίου σας, τα 
παιδιά σας μην ξεχνάτε πως είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα.

Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να 
αφιερώστε λίγο χρόνο για να ηρεμήσετε συ-
ναισθηματικά πριν ξεκινήσετε μια νομική δι-
αδικασία. Συνεργαστείτε με έναν θεραπευτή 
για να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας. 
Εστιάστε επίσης και στον καταλληλότερο 
τρόπο ανακοίνωσης της νέας κατάστασης 
στα παιδιά ώστε να τα βοηθήσετε να προ-
σαρμοστούν. Μόλις ηρεμήσουν τα συναι-
σθήματά σας, θα είστε σε θέση να σκεφτείτε 
πιο καθαρά και να πάρετε πιο καλά μελε-
τημένες αποφάσεις. Όλα αυτά αφορούν την 
αυτοφροντίδα. Ξεκινήστε με την αυτοφρο-
ντίδα σας.

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

PSYCHOLOGY

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ 
ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ 

ΟΤΙ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΟΥΝ 

ΥΠΕΡΟΧΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ 
ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗ 

ΘΛΙΨΗ, ΤΗΝ ΟΡΓΗ Η 
ΤΗ ΖΗΛΙΑ
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Η ΚΑRFITSA ΑΝΟΙΓΕΙ 
ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Σάρκα και οστά παίρνει ένα όνειρο πολλών ετών για τους φίλους του Άρη που βλέπουν τις εξελίξεις 
σχετικά με τη δημιουργία νέου γηπέδου να «τρέχουν». Η karfitsa προσφάτως είχε συνομιλήσει με τον 
Πάρη Μπίλια, που είχε δώσει ένα πρώτο στίγμα για τις σκέψεις, το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα του 
μεγάλου αυτού πρότζεκτ. Από τότε, οι ζυμώσεις είναι σχεδόν καθημερινές και η τελευταία σύσκεψη 
όλων των εμπλεκόμενων πλευρών που έγινε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έβγαλε πολλές 
ειδήσεις. 
Για μία ακόμα φορά η «K» πιστή στην 
ενημέρωση του κοινού της για θέματα 
που αφορούν την πόλη και τις ομάδες 
της δίνει συνέχεια και φιλοξενεί δηλώ-
σεις του προέδρου του ΑΣ Άρης, Λευτέ-
ρη Αρβανίτη, που μίλησε σχετικά με το 
ζήτημα αυτό, αλλά και του Δημάρχου 
Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, 
ως επικεφαλής της περιοχής όπου βρί-
σκεται η έκταση που προορίζεται για 
να χτιστεί το νέο ποδοσφαιρικό «παλά-
τι» του συλλόγου της Θεσσαλονίκης. 

Αρβανίτης: «Ο Άρης δίνει περισ-
σότερα από όσα θα πάρει για το νέο 

γήπεδο»
O Λευτέρης Αρβανίτης στο πλαίσιο 
δηλώσεις που παραχώρησε σε ραδι-
οφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, 
σημείωσε σχετικά με το πρώτο βήμα 
που αποφασίστηκε να γίνει το προσε-
χές διάστημα... «Συντάξαμε ένα μνη-
μόνιο συναντίληψης όλες οι πλευρές. 
Μέσα στον επόμενο μήνα θα συσταθεί 
μία ομάδα εργασίας αποτελούμενη 
από δύο μέλη της κάθε εμπλεκόμενης 
πλευράς. Όλα αυτά προϋποθέτουν τρέ-
ξιμο και χρόνο. Δεν είναι κάτι εύκολο, 
ούτε και γρήγορο. Είναι ένα τεράστιο 
έργο και θέλει υπομονή». Δεν στάθη-

κε όμως μόνο εκεί, πηγαίνοντας την 
κουβέντα ένα βήμα παρακάτω σχετι-
κά με τα επόμενα βήματα που πρέπει 
να γίνουν από πλευράς Κυβέρνησης. 
«Πρώτος στόχος είναι μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου 2022 να τελειώσει η κυ-
βέρνηση το θέμα της ανταλλαγής των 
δύο οικοπέδων. Η αξία της έκτασης 
στην περιοχή Χαριλάου, εκεί δηλαδή 
που βρίσκεται τώρα το «Κλεάνθης 
Βικελίδης» είναι πολλαπλάσιας αξίας 
από το οικόπεδο του ΟΑΕΔ. Οπότε προς 
όφελος του ελληνικού δημοσίου είναι 
αυτό, ούτως ή άλλως. Προς όφελος 
της Θεσσαλονίκης, είναι το γεγονός 

«Έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη 
και την Βόρειο Ελλάδα»

Του Θωμά Μίχου
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πως θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος 
χώρος πρασίνου. Σκεφτείτε πως αν 
ενωθεί με το πάρκο που υπάρχει πλη-
σίον του γηπέδου τότε μιλάμε για 39 
στρέμματα πρασίνου. Αυτό που πρέπει 
και θέλουμε να ξεκαθαριστεί είναι πως 
ο Άρης δίνει πολλά περισσότερα από 
αυτά που παίρνει, οπότε δεν του γίνε-
ται καμία χάρη». Στη συνέχεια, απέφυ-
γε να μιλήσεις για χρονοδιαγράμματα. 
«Ημερομηνίες δεν θα ήθελα να πω, θα 
το δούμε. Γιατί η γραφειοκρατία είναι 
μεγάλη που δεν μπορείς να υπολο-
γίσεις. Όταν έχουμε να κάνουμε με το 
ελληνικό δημόσιο».

Καϊτεζίδης: «Οι περιοχές της Χα-
ριλάου και της Πυλαίας θα αποκτή-
σουν  νέο πρόσωπο»
Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι από τους 
ανθρώπους που πρωτοστατούν στις 
εξελίξεις γύρω από το νέο γήπεδο του 
Άρη και ως επικεφαλής της περιοχής 
της Πυλαίας, θέλει όσο τίποτα να δει 
το μεγάλο αυτό έργο - συνολικά για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης - να πάρει 
σάρκα και οστά και να γίνει πραγματι-
κότητα. Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιά-
τη, μίλησε στην «Karfitsa» και ανέ-
λυσε τις δικές του σκέψεις γύρω από 
αυτό το ζήτημα. 

- Μετά και την πρόσφατη συνά-
ντηση όλων των φορέων ποια τα 
επόμενα βήματα για να πάρει σάρκα 
και οστά ένα όνειρο πολλών ετών 
για τους φίλους του Άρη;

«Είναι πραγματικά μια ευτυχής συ-
γκυρία για την πόλη που όλοι οι φο-
ρείς, οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης και 
οι εκπρόσωποι του Άρη, συμφωνούμε 
για το νέο γήπεδο του ιστορικού σωμα-
τείου της Θεσσαλονίκης. Συμφωνούμε 
και για τη σκοπιμότητα δημιουργίας 
σύγχρονων υποδομών και για τη με-
θοδολογία που θα ακολουθηθεί, αλλά 
και για τους αρμοδιότητες που θα ανα-
λάβει ο καθένας μας. Αυτό φάνηκε και 
κατά την πρόσφατη σύσκεψη που είχα-
με ύστερα από την πρωτοβουλία που 
έλαβε ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, 
ο οποίος συντονίζει και τα βήματα 
αλλά και τον καταμερισμό των αρμο-
διοτήτων. Στη συνάντηση αυτή που θα 
τη χαρακτήριζα ιστορική συμφωνήσα-
με σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας: 
πρώτον να υπογράψουμε άμεσα ένα 
σύμφωνο συνεργασίας και συναντί-
ληψης μεταξύ της Περιφέρειας, των 

Οι εγχώριοι τίτλοι είναι
απλώς για λαϊκή κατανάλωση 

Οι ελληνικές ομάδες, με τα τερτίπια τους, έχα-
σαν τα προνομιακά δικαιώματα συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ετσι φέτος γυροφέρ-
νουν στο νεόδμητο Conference League. Οσο κι αν 
επιχειρούν κάποιοι να παρουσιάσουν τη νέα διορ-
γάνωση ως ανταγωνιστική, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 
Αλλη η λάμψη του Champions League, άλλη του 
Europa League και άλλη της νέας ευρωπαϊκής δι-
οργάνωσης.

Και επειδή ό,τι σπέρνει κάποιος αυτό θερίζει, 
τρεις από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες που είχαν 
ευρωπαϊκό εισιτήριο συμμετείχαν στο Conference 
League. Oι δύο μάλιστα, η ΑΕΚ και ο Αρης δεν κα-
τάφεραν να πάρουν ούτε το εισιτήριο συμμετοχής 
στους ομίλους, που θεωρητικά θα πρέπει να είναι ο 
ελάχιστος στόχος σ’ αυτή τη διοργάνωση. 

Είναι η αλήθεια ότι οι ελληνικές ομάδες δεν 
δείχνουν να «καίγονται» για να προχωρήσουν 
ψηλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αίσθηση 
που δίνουν είναι ότι τα «θέλω» τους αρχίζουν και 
τελειώνουν στην κατάκτηση εγχώριων τίτλων. Γι’ 
αυτούς χαλούνε τον κόσμο και τίποτε περισσότερο. 
Η ευρωπαϊκή τους παρουσία έχει ως πρώτο στόχο 
να ενισχύσουν το ταμείο τους και απουσιάζει η φι-
λοδοξία να φθάσουν, για παράδειγμα, στην προη-
μιτελική φάση. Ακόμη και στο Conference League. 
Σ’ αυτή τη λογική μπαίνουν και οι προπονητές των 
ελληνικών ομάδων όταν είναι υποχρεωμένοι να 
αποφασίσουν σε ποιους αγώνες θα ρίξουν το με-
γαλύτερο βάρος. Αν για παράδειγμα μέσα στο ίδιο 
επταήμερο υπάρχει ένας σημαντικός αγώνας πρω-
ταθλήματος κι ένας ευρωπαϊκός, το πιθανότερο 
είναι στην Ευρώπη να γίνει το ροτέϊσον. Αυτός είναι 
άλλωστε ένας από τους λόγους που οι ελληνικές 
ομάδες κατρακύλησαν το ranking της ΟΥΕΦΑ και 
είναι υποχρεωμένες φέτος να αγωνίζονται στην 
τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση. 

Βεβαίως πιστεύω ότι και οι φίλαθλοι των ομά-
δων είναι μπερδεμένοι και δεν έχουν όλοι την ίδια 
θέση για το ποια διοργάνωση θα πρέπει να επιλέξει 
η ομάδα τους.

Οι επιτυχίες όμως στις εγχώριες διοργανώσεις 
μοιάζουν με ξαναζεσταμένο φαγητό και είναι για 
λαϊκή κατανάλωση. Αντίθετα οι επιτυχίες στην Ευ-
ρώπη είναι αυτές που «μεγαλώνουν» μία ομάδα. 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαί-
ας-Χορτιάτη και του Άρη. Δεύτερον 
να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργα-
σίας από οκτώ άτομα που θα τρέξει 
τις απαραίτητες διαδικασίες. Τρίτον 
μέχρι τον Φεβρουάριο να έχει ολο-
κληρωθεί η πολεοδομική μελέτη του 
νέου γηπέδου του Αρη, καθώς και οι 
διαδικασίες ανταλλαγής που θα γί-
νουν με ευθύνη της κυβέρνησης. Και 
τέταρτον ότι η χρηματοδότηση των 
αναπλάσεων και των δημόσιων υπο-
δομών τόσο στην περιοχή Χαριλάου 
όσο και στην περιοχή της Πυλαίας θα 
γίνει από την Περιφέρεια. Η ισχύς εν 
τη ενώσει, λοιπόν. Οι Αθηναίοι μας 
κατηγορούν συχνά πως πρέπει να τα 
βρούμε πρώτα μεταξύ μας και μετά 
να συζητάμε οτιδήποτε. Στην περί-
πτωση του νέου γηπέδου του Άρη 
τους διαψεύσαμε. Και αυτό είναι σί-
γουρα ένα πολύ καλό νέο. Πάνω απ’ 
όλα βέβαια η καλή είδηση είναι ότι 
ο Άρης θα αποκτήσει ένα σύγχρονο 
γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
και ότι δύο μεγάλες περιοχές της 
πόλης, η Χαριλάου και η Πυλαία θα 
αποκτήσουν ένα νέο πρόσωπο».

-Ποια τα οφέλη της περιοχής 
που πρόκειται να κατασκευαστεί 
το νέο γήπεδο και ποια τα κέρδη 
που θα έχει ο Δήμος Πυλαίας-Χορ-
τιάτη με την ανέγερση ενός τόσο 
μεγάλου έργου; 

«Εμείς καλό υποδεχόμαστε το νέο 
πρότζεκτ του γηπέδου του Άρη, για-
τί πιστεύουμε ότι η περιοχή του νέου 
γηπέδου, που ούτως ή άλλως ήταν 
στον σχεδιασμό μας να αναβαθμί-
σουμε, αλλάζει επίπεδο. Θα είναι μια 
εμβληματική παρέμβαση και πόλος 
ανάπτυξης για τον δήμο μας. Μιλά-
με για μία έκταση 162 στρεμμάτων, 
όπου θα δημιουργηθούν χώροι ψυ-
χαγωγίας, εμπορικά και αθλητικά 
κέντρα, πάρκα με πολύ πράσινο και 
χώρους αναψυχής. Αν τα δούμε όλα 
αυτά και στην προοπτική της ανά-
πλασης του παραλιακού μετώπου 
της Πυλαίας φανταστείτε πόσο δια-
φορετική εικόνα θα αποκτήσει όλη 
η περιοχή. Χαίρομαι μάλιστα διπλά 
που αυτή τη στιγμή στον δήμο μας 
εκτελούνται δύο υπερτοπικά και 
πολύ σημαντικά έργα: το νέο γήπε-
δο του Άρη και το νέο παιδιατρικό 
νοσοκομείο στο Φίλυρο που γίνεται 
πραγματικότητα χάρις στην υπερπο-
λύτιμη συνεισφορά του Ιδρύματος 

«Σταύρος Νιάρχος». Από την άλλη 
ας μην ξεχνάμε ότι η κατασκευή του 
νέου γηπέδου του Άρη θα έχει πολ-
λαπλά οφέλη και για τους κατοίκους 
της περιοχής του Χαριλάου. Εκεί ο 
χώρος όπου βρίσκεται σήμερα το 
γήπεδο του Άρη θα αδειάσει και θα 
δημιουργηθεί ένας πνεύμονας πρα-
σίνου για την περιοχή, αλλά και για 
την πόλη. Επίσης θα κατασκευαστεί 
ένα τεράστιο υπόγειο πάρκινγκ που 
θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κα-
τοίκων της περιοχής».

- Πως θα συνεισφέρει ο Δήμος 
από την πλευρά του και ποιο το 
χρονοδιάγραμμα για να μπουν οι... 
μπουλντόζες στην περιοχή κατα-
σκευής του γηπέδου;

«Κοιτάξτε, εμείς έχουμε εγκαίρως 
ολοκληρώσει το Γενικό Πολεοδο-
μικό Σχέδιο και με την βοήθεια και 
την οικονομική στήριξη της Περιφέ-
ρειας θα προχωρήσουμε στην Πράξη 
Εφαρμογής, έτσι ώστε να είναι όλα 
έτοιμα για να υποδεχτούμε αυτό το 
σημαντικότατο πρότζεκτ. Όλες οι 
υπηρεσίες του δήμου και εγώ προ-
σωπικά θα συνεργαστούμε σε όλα τα 
επίπεδα και με όλους τους αρμόδιους 
φορείς, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 
έργο όσο γίνεται ταχύτερα. Το πρό-
τζεκτ του νέου γηπέδου Άρη και της 
διπλής ανάπλασης μπορεί να αποτε-
λέσει μια καλή απόδειξη ότι όταν οι 
φορείς της πόλης συνεργαζόμαστε 
μεταξύ μας αρμονικά μπορούμε να 
πετύχουμε και τα πιο δύσκολα έργα. 
Και η εκκίνηση αυτής της συνερ-
γασίας ήταν πολύ καλή. Όσο για το 
χρονοδιάγραμμα θα έλεγα να είμα-
στε προσεκτικοί. Η Θεσσαλονίκη στο 
παρελθόν έχει πληγωθεί από ημερο-
μηνίες που δεν τηρήθηκαν. Παρόλα 
αυτά η εκτίμηση που διατυπώθηκε 
κατά την τελευταία σύσκεψη είναι 
ότι το μεγάλο αυτό έργο μπορεί να 
ολοκληρωθεί εντός μιας πενταετίας. 
Μιας και μιλάμε για χρονοδιαγράμ-
ματα δύο πράγματα θα πρέπει εξ’ αρ-
χής να είναι ξεκάθαρα προς τη μεριά 
της πολιτείας: Πρώτον ότι πρέπει να 
δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για 
να βρει ο Άρης τον επενδυτή που θα 
βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη για το 
νέο γήπεδο. Και δεύτερον ότι η Θεσ-
σαλονίκη δεν θα ανεχθεί ουδεμία κα-
θυστέρηση στην πορεία υλοποίησης 
του έργου. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί 
κάνουν τους καλούς φίλους».
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Είναι μία αρκετά έκρυθμη εβδομάδα, με γεγονότα που 
φτάνουν στα όρια τις ασυνεννοησίας, τις έντονης 
αντιπαράθεσης και των παράλογων σκέψεων. Για 

σας που ανήκετε στα ζώδια του Σταθερού Σταυρού, [Ταύρος, 
Λέοντας, Σκορπιός και Υδροχόος], του δευτέρου και τρίτου 
δεκαημέρου, θα έχετε σίγουρα μια γεύση από όλη αυτή την 
έντονη ενέργεια, που δυστυχώς δεν εκτονώνεται εύκολα. 
Μέσα σε μία ποσοτικά έντονη πλανητική εβδομάδα, έχουμε 
και μία Πανσέληνο, στις 19/11, στο ζώδιο του Ταύρου, όπου 
γίνεται και [μερική] έκλειψη, στις 27 μοίρες, στις 10.57 πμ 
ώρα Ελλάδας.

Οι Σεληνιακές εκλείψεις, δεν έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια 
στην επιρροή τους, όπως οι Ηλιακές και γίνονται πιο έντονες οι 
ψυχολογικές μας μεταπτώσεις. Η συγκεκριμένη βρίσκεται κοντά 
σε αναιρετική μοίρα, όπου δείχνει την επιθυμία μας, μέσα από 
όλες αυτές τις καταστάσεις που βιώνουμε, να αποζητάμε την αλ-
λαγή, μέσα από την προσωπική μας μεταμόρφωση.  

ΚΡΙΟΣ
Για σας τους Κριούς, αυτές οι μέρες είναι αρκετά ανατρεπτικές, 

στα οικονομικά σας, αλλά και στα συναισθήματα που τρέφετε για 
κάποιο πρόσωπο. Είναι η περίοδος που θα χρειαστείτε την διαφά-
νεια σε κάθε τομέα, που νιώθετε εξάρτηση υλική και συναισθη-
ματική. 

ΤΑΥΡΟΣ
Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο, στις 19/11, σας κάνει να 

βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα. Εδώ και αρκετό διάστημα, είστε 
πρωταγωνιστές μιας περιόδου, οπότε μην αφήσετε να σας παρα-
σύρουν οι εύκολες λύσεις, αλλά να έχετε υπομονή και λογική, για 
να φτάσετε στην εξέλιξη σας, ακόμη και αν αυτό σημαίνει, ...αλή-
θειες που φοβάστε.   

ΔΙΔΥΜΟΙ
Για σας τους Διδύμους, η εργασία, η υγεία και οι κρυφές σας 

σκέψεις και πράξεις, έρχονται να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο, 
για το επόμενο διάστημα. Προσοχή σε ότι κρυφό και παράνομο, 
γιατί θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις, από τους άλλους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Για σας τους Καρκίνους του δευτέρου και τρίτου δεκαημέρου,  
κάτι έχει αλλάξει στην ζωή σας, κυρίως σε συναισθηματικό επίπε-
δο. Θα υποχρεωθείτε να επιλέξετε το ξεκαθάρισμα μιας δύσκολης 
κατάστασης, που ακόμη και αν σας προκαλεί πόνο, πρέπει να βά-
λετε τα όρια σας. 

ΛΕΩΝ
Για σας τα Λιοντάρια, αυτή είναι μία πολύ σημαντική περίοδος, 

όπου μέσα από τους προσωπικούς σας αγώνες και τις δικές σας 
αλήθειες, θα προχωρήσετε σε σημαντικά βήματα. Για σας του τρί-
του δεκαημέρου, οι ψυχολογικές μεταπτώσεις, θα σας φτάσουν 
σε οριακές καταστάσεις, που δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε με 
ευκολία. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Για σας τους Παρθένους, είναι μία περίοδος που τα γεγονότα 

μπαίνουν σε μία ζυγαριά, που από την μία υπάρχουν οι δυσκολίες 
και από την άλλη οι ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις στην ζωή σας. Όλα 
όμως ισορροπούν στο τέλος και βρίσκονται οι λύσεις που χρειάζε-
στε, ακόμη και μέσα από μία εσωτερική πάλη. 

ΖΥΓΟΣ
Για σας τους Ζυγούς, οι μέρες αυτές είναι μία δοκιμασία, σε 

κάθε σταθερή σας βάση. Μπορεί επίσης να βρεθείτε κοντά σε κά-
ποιες αναγκαστικές οικονομικές αλλαγές, που θα έχουν το στίγμα, 
της πορείας σας, έως τώρα, δηλαδή πόσο καλά μέχρι τώρα διαχει-
ριστήκατε τα χρήματα σας ή όχι. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Είστε από τα τέσσερα πιο πολυσυζητημένα ζώδια, λόγο των 

πλανητικών επιρροών. Έτσι θα πρέπει να κάνετε μία αναγκαστι-
κή [στάση], ώστε να δείτε την ζωή σας μέχρι εδώ. Να νιώσετε τα 
σωστά ή τα λάθη, απέναντι στον εαυτό σας και τους άλλους, κάτι 
που θα σας απαλλάξει από τα ψυχικά τραύματα που θα ενεργοποι-
ηθούν λόγο της αλήθειας που θα λάμψει, είτε το θέλετε είτε όχι. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Για σας τους Τοξότες, κάτι θα αλλάξει σε εργασιακά θέματα, 

αλλά και σε θέματα που αφορούν ένα παρασκήνιο, την υγεία σας 
και την ψυχολογίας σας. Θεωρώ ότι αυτή την περίοδο, υπάρχει μία 
καλή οικονομική βοήθεια, έως το τέλος της εβδομάδας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Τα συναισθήματα σας, βρίσκονται σε μία έντονη περίοδο, όπου 

χρειάζονται μεγάλη προσοχή, για να μην προκαλέσετε το απόλυτο 
αλαλούμ στην ζωή σας. Προχωρήστε σιγά και σταθερά, βάζοντας 
προτεραιότητες, τις αλήθειες που υπάρχουν. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Για σας τους Υδροχόους, οι βασικοί τομείς της ζωής σας, μπαί-

νουν και πάλι σε μία σεισμογενή περίοδο, όπου θα πρέπει να 
φροντίσετε να μην δημιουργούνται πληγές, που δεν θα κλείσουν 
εύκολα. Μία αλλαγή σε κατοικία ή επαγγελματικό χώρο, θα φέρει 
αυτή η Πανσέληνος. 

ΙΧΘΥΕΣ
Για σας τους Ιχθύες, κυρίως του τελευταίου πενθημέρου, η 

Πανσέληνος και έκλειψη στις 19/11, θα βάλει στην ζωή σας νέο 
περιβάλλον, νέους ανθρώπους, αλλά και πολλές μετακινήσεις. 
Ήρθε η στιγμή να αφήσετε πίσω σας, κάτι που σας έχει πονέσει 
αρκετά.

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
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
ΔΕΘ HELEXPO Γραφείο Διοίκησης,  
Eγνατία 154, 231 029 1598

NAVONA, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 2310897444
ALLEGRO, Mέγαρo Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 
2310896081
ΧΑΛΑΡΟ, Θεμιστοκλή Σοφούλη 75, Καλαμαριά, 
2310423269
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




