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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Φανταστείτε τι 
θα σήμαινε μια 

απόκλιση του 10% 
για παράδειγμα στον 

πληθυσμό με το 
οξύ δημογραφικο 

πρόβλημα της 
Ελλάδας να 
αποτελεί τη 

μεγαλύτερη απειλή 
ακόμη κι από έναν 

επαπειλούμενο 
πόλεμο.
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Η συλλεκτική απογραφή του 2021

Η συνομωσιολογία στα social media άρχισε να γιγαντώνεται όταν ανακαλύφθηκε – κι 
όχι τυχαία – η δύναμη της διαδραστικότητάς τους στο πολίτη. Η ελληνική κρίση μεταμόρ-
φωσε τον χρήστη των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα νέο είδος σύγχρονου ... καδή. 
Η απογραφή δεν ξέφυγε από τη ράβδο του.

Το 81 θυμάμαι σαν χθες, μια νεαρή κοπέλα να τρατάρεται γλυκό από τη συγχωρεμένη 
τη μάνα μου τέτοια περίπου εποχή στο σαλόνι καθήμενη. Η ευγένεια περίσσευε εκατέρω-
θεν, άλλωστε η έννοια των προσωπικών δεδομένων και της μετάδοσης μιας πληροφορίας, 
παρέπεμπε στην παραδοσιακή WoM (από στόμα σε στόμα) της γειτονιάς, όπου η διπλανή 
πολυκατοικία γνώριζε ακόμη έως και πότε έβγαλε ... ιλαρά ο ένοικος του 6ου ορόφου. Στη 
δεκαετία του 2001 κάτι η γενιά των millennials, λίγο η ευδαιμονία των Ελλήνων, συντηρού-
σαν την ίδια ευγένεια στους νεαρούς απογραφείς σερβίροντάς τους, πια, καπουτσίνο. Είκοσι 
χρόνια, αργότερα, τα παιδιά αυτά, φρέσκοι απόφοιτοι οικονομικών σχολών στη συντριπτική 
πλειονότητά τους, αντιμετωπίζονται περίπου ως πλέμπα, τα τσιράκα των νεοφιλελεύθερων 
γιάπηδων της σχολής του Σικάγο. Η παραδοσιακή (λέμε τώρα) ελληνική φιλοξενία, έγινε 
ανάθεμα του FB σε ένα παραλήρημα μισσαλοδοξίας.

Το ζήτημα δεν είναι αν η αγένεια είναι πια έμφυτη, ή απότοκο της κρίσης (και αυτή) που 
σμπαράλιασε την κ αθημερινότητα. Αλλά το ότι η απογραφή είναι μια σημαντική ιστορία όσο 
κι αν τη χλευάζουμε στη χαβούζα του Facebook. Βάσει της νέας απογραφής του 2020 στις 
ΗΠΑ, πολιτείες που παραδοσιακά ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς χάνουν έδρες στο Κογκρέ-
σο, τις οποίες κερδίζουν αντίστοιχα πολιτείες που στηρίζουν συνήθως το Ρεπουμπλικανικό 
Κόμμα. Το αποτέλεσμα μπορεί να φανεί άμεσα, του χρόνου, στις εκλογές για τη Βουλή, που 
μπορεί να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ των Ρεπουμπλικάνων, στο Κογκρέσο, δυσκολεύο-
ντας πολύ το νομοθετικό έργο του Μπάιντεν. Φανταστείτε τι θα σήμαινε μια απόκλιση του 
10% για παράδειγμα στον πληθυσμό με το οξύ δημογραφικο πρόβλημα της Ελλάδας να 
αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή ακόμη κι από έναν επαπειλούμενο πόλεμο. Αλλά ακόμη και 
η αναδιανομή των εδρών του εκλογικού χάρτη θα ήταν σημαντική, ιδιαίτερα αν η αυτοδυ-
ναμία κρίνεται σε έδρες μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού. 

Όσο δύσκολο είναι να εξηγήσεις στους αρνητές την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, 
άλλο τόσο χρειάζεται να πείσεις τους «αντιστασιακούς» του πληκτρολογίου να απογρα-
φούν. Άλλωστε ανήκουν στην ίδια «ενορία» των σαμποτέρ που είναι ποτισμένοι με το 
«αντάρτικο» DNA. Η δικαιολογία της δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων είναι επιλε-
κτική. Την ίδια στιγμή βρίσκεις στο μιντιακό προφίλ τους φωτογραφικό υλικό έως και δυο 
γενιές πίσω. Το δυσκολότερο θα είναι να εξηγήσεις στους ιστορικούς του μέλλοντος τις 
όποιες εντυπωσιακές όσο και δυσνόητες μεταβολές στην απογραφή του 2021 η οποία θα 
αποκτήσει μάλλον συλλεκτική αξία. Ποιός ξέρει, ίσως και τότε, να βρεθεί κάποιος μελλο-
ντικός αρνητής για να τους δώσει μια επαρκή δικαιολογία.
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Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της 
Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε μία 

πτήση τσάρτερ με 119 επιβάτες. Οικογέ-
νειες και παιδιά. Όλοι τους από το Αφγα-
νιστάν και έκαναν ένα μεγάλο βήμα προς 
την ελευθερία. Η οργάνωση Ελπίδα Home 
που ιδρύθηκε από τον Αμερικανό Άμεντ 
Καν είχε ολοκληρώσει την οργάνωση 
της τέταρτης πτήσης προς την ελευθερία. 
Σώζοντας από το καθεστώς των Ταλιμπάν 
ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με 
ξένες κυβερνήσεις, υπαλλήλους που 
είχαν μπει στα ρουθούνια των μετέπειτα 
κατακτητών. 

Είναι η ίδια οργάνωση που είχε φιλοξε-
νήσει 180 πρόσφυγες, αμέσως μετά τη δι-
άλυση του πρόχειρου καταυλισμού της Ει-
δομένης. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας είχε 
νοικιάσει μία παλιά βιοτεχνία στο Δερβένι 
και δημιούργησε έναν ανθρώπινο χώρο για 
τους πρόσφυγες. Με δωμάτια, μπάνια και 
διαφορετικούς χώρους. Για να νιώσουν οι 
οικογένειες και ειδικά τα παιδιά, λίγο καλύ-
τερα.  

Οι 119 Αφγανοί στη Θεσσαλονίκη εγκα-
ταστάθηκαν αμέσως σε ξενοδοχεία και μέ-
χρι το τέλος της εβδομάδας συνεχιζόταν η 
διαδικασία έκδοσης βίζας. Η συντριπτική 

τους πλειοψηφία, εκτός του πρώην υπουρ-
γού Συνόρων και Εθνικοτήτων και κάποιων 
ανώτερων στελεχών κρατικών υπηρεσιών, 
είναι απλοί υπάλληλοι και ιδιώτες που είχαν 
διαφόρων μορφών συνεργασίες με ξένες 
προς το Αφγανιστάν αποστολές. «Σκοπός 
μας ήταν οι άνθρωποι αυτοί να απομακρυν-
θούν άμεσα από το Αφγανιστάν, καθώς κιν-
δυνεύουν οι ζωές τους από τους Ταλιμπάν. 
Αυτός είναι ο σκοπός των αποστολών αυ-
τών. Να απομακρυνθούν άτομα που κινδυ-
νεύουν», σημείωσε μιλώντας στην Karfitsa 
ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Ελπίδα 
HomeΒαγγέλης Ξαφίνης. 

Στη Θεσσαλονίκη μετά την εγκατάσταση 
των προσφύγων σε ξενοδοχεία, ακολουθεί 
η διαμονή τους σε διαμερίσματα που έχουν 
ήδη νοικιαστεί. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται 
να μείνουν περισσότερο από έναν χρόνο, 
καθώς ήδη έχει ρυθμιστεί η μετακίνησή 
τους σε χώρες με τις οποίες έχουν συνερ-
γαστεί και έχει συμφωνηθεί η εγκατάστασή 
τους εκεί. Πολλοί θα μετακινηθούν στις 
ΗΠΑ, άλλοι στον Καναδά και κάποιοι στη 
Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
«Στόχος ήταν άμεσα να μετακινηθούν σε 
μία ασφαλή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα για 
να κινηθούν από εδώ οι διαδικασίες μετε-
γκατάστασης», σημείωσε ο κ. Ξαφίνης.  

 
Οι οικογένειες  
Με τον τρόπο αυτό μέχρι τώρα στην 

Αθήνα έχουν μετακινηθεί ακόμη 170 άτομα 
που έφτασαν στην ελληνική πρωτεύουσα 
με τρεις πτήσεις τσάρτερ. Στις άλλες τρεις 
αποστολές που προηγήθηκαν το κύριο στοι-
χείο των διασωθέντων από τους Ταλιμπάν 
ήταν γυναίκες, βουλευτίνες, δικηγόροι, δι-
καστίνες που στο παρελθόν είχαν δικάσει 
και καταδικάσει μέλη των Ταλιμπάν. «Ήταν 
οι πρώτες που έψαχναν οι Ταλπιμπάν. Οι άν-
θρωποι κρύβονταν μέχρι και σε υπόγεια για 
να μην εντοπιστούν», περιέγραψαν άνθρω-
ποι που άκουσαν περιγραφές των προσφύ-
γων. 

Μπορεί το ταξίδι των συγκεκριμένων 
προσφύγων στην ελευθερία να έχει ξεκι-
νήσει, ωστόσο όμως οι περισσότεροι έχουν 
αφήσει τα μέλη των οικογενειών τους στο 
Αφγανιστάν. Και εκείνοι διατρέχουν κίνδυνο 
από τους Ταλιμπάν. «Εκλιπαρούν να γίνει 
κάτι για τις οικογένειές τους, όμως είναι 
πολύ δύσκολη η μετακίνηση», έλεγαν μέλη 
των οργανώσεων που έχουν ρυθμίσει τις 
αποστολές σωτηρίας των προσφύγων.  

Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν αυ-
ξηθεί οι ροές μεταναστών από το Αφγανι-
στάν. Οι περισσότεροι προέρχονται από την 
Τουρκία, όπου ζούσαν τα τελευταία χρόνια 
όμως έχουν πλέον εγκαταλείψει την ιδέα να 
επιστρέψουν στη χώρα τους. Πλέον είτε κι-
νούνται προς την Ευρώπη, είτε σχεδιάζουν 
να μείνουν στην Τουρκία. Το τελευταίο δι-
άστημα έχουν παρατηρηθεί κινήσεις μετα-
κίνησης μέσω κυκλωμάτων διακινητών με 
ακριβά σκάφη από τα παράλια της Τουρκίας 
στα ιταλικά παράλια.  

Τόσο οι ευρωπαϊκές αρχές, όσο και οι 
τουρκικές έχουν αυξήσει την ετοιμότητά 
τους για το ενδεχόμενο αύξησης των προ-
σφυγικών κυμάτων από το Αφγανιστάν, 
καθώς πλέον η κατάσταση στη χώρα ξε-
καθαρίζει και αποκαλύπτονται οι διαθέσεις 
των Ταλιμπάν για συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες του πληθυσμού. Διπλωματικές πηγές 
έλεγαν πως όσοι Αφγανοί στοχοποιούνται 
στη χώρα τους και δεν καταφέρνουν να 
απομακρυνθούν από τη βοήθεια των ξένων 
χωρών, θα προσπαθήσουν να φύγουν από 
τη χώρα περνώντας παράνομα τα σύνορα. 
Ήδη μάλιστα φτάνουν πληροφορίες και στις 
ελληνικές αρχές ότι τα δίκτυα των σύγχρο-
νων δουλεμπόρων έχουν ήδη απλώσει τα 
πλοκάμια τους στις συνοριακές περιοχές 
του Αφγανιστάν, περιμένοντας τεράστια 
κέρδη από τα προσφυγικά κύματα που ανα-
μένονται.  

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βήμα προς την ελευθερία 
για 119 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν 

ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΛΠΙΔΑ HOME 

ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 
ΜΕΧΡΙ ΝΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ 
ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 

ΗΠΑ 
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Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΟΥΡ ΙΣΜΟΥ  Σ Ο ΦΙΑ  ΖΑΧ ΑΡΑΚ Η  Σ ΤΗ Ν « Κ »

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΤΑ ΕΝΑ ΑΚΟ-

ΜΗ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΤΟΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗ 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗ-

ΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΓΝΩΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙ-

ΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Στην αποτίμηση της φετινής 
τουριστικής περιόδου και στον 
σχεδιασμό της επόμενης σεζόν 

αναφέρθηκε στη συνέντευξη της στην 
εφημερίδα Καρφίτσα  η υφυπουργός 
Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη. Μάλστα 
σε ότι έχει σχέση με το πρόγραμμα 
«Τουρισμός για όλους» η κυρία Ζαχα-
ράκη ανέφερε πως «στόχος μας είναι 
να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα για το 
2022, το οποίο να είναι απλούστερο 
και ακόμα πιο αξιοποιήσιμο για όλους 
-δικαιούχους και παρόχους-, ενισχύο-
ντας ακόμη περισσότερο την εσωτερική 
τουριστική κίνηση».

Κυρία Ζαχαράκη από τα στοιχεία της 
ΤτΕ φαίνεται πως το στοίχημα του τουρι-
σμού το κερδίσαμε ως χώρα, τουλάχιστον 
για το καλοκαίρι. Σε επίπεδο χειμερινού 
τουρισμού περιμένουμε κάτι ανάλογο; 
Όντως, αποτελεί γεγονός ότι το στοίχημα 
για τον ελληνικό τουρισμό κερδήθηκε. 
Συμφώνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα του 
2021 στο 9μηνο μέχρι και το Σεπτέμβριο 
έφτασαν το 54,4% του 2019 , ξεπερνώντας 
τον στόχο του 50% που είχε τεθεί για φέτος. 
Τους δε κρίσιμους μήνες του Αυγούστου και 
του Σεπτεμβρίου, ξεπέρασαν το 75%, υπερ-
βαίνοντας κάθε προσδοκία. Κι όλα αυτά 
πάρα την επιπλοκή με την εμφάνιση της 
μετάλλαξης Δ. Το αποτέλεσμα αυτό, φυσικά 
δεν ήταν τυχαίο. Ήταν προϊόν της σκληρής 
δουλειάς και του επαγγελματισμού των αν-
θρώπων του ελληνικού τουρισμού, αλλά 
και της συστηματικής προετοιμασίας για 
το άνοιγμα και την λειτουργία του τουρι-
σμού μας, που καταβλήθηκε από πλευράς 
Υπουργείου. Συνεπείς σε όσα εξαγγείλαμε, 
ανοίξαμε στις 15 Μαΐου, και λειτουργήσαμε 
με ασφάλεια για όλη την σεζόν. Με κανόνες 
και πρωτόκολλα γνωστά εξ αρχής, σε μια 
λεπτή άσκηση ισορροπίας μεταξύ της απα-
ραίτητης ταξιδιωτικής ελευθερίας, και της 
κόκκινης γραμμής της προστασίας της υγεί-
ας όλων. Με έξυπνες και καινοτόμες λύσεις, 
όπως το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό 
COVID, που πρώτοι ως χώρα εισηγηθήκαμε 
και εφαρμόσαμε. Ενισχύσαμε την ροη από 
παραδοσιακές μας αγορές και ανοιχτήκαμε 
σε νέες, επιτυγχάνοντας και την διαφορο-
ποίηση της προέλευσης των τουριστών μας, 
που αποδείχτηκε κομβικής σημασίας εν 
μέσω της κρίσης. Η μέση δαπάνη αυξήθηκε 

κατά 30% ανά ταξιδιώτη, και αυτό αποτε-
λεί ένα σημαντικό σταθμό στο διαχρονικό 
στόχο της ποιοτικής αναβάθμισης του του-
ρισμού μας.  Γι αυτούς τους λόγους, η Ελ-
λάδα αναγνωρίζεται διεθνώς από φίλους 
και ανταγωνιστές ως η πρωταγωνίστρια 
της ανάκαμψης του ευρωπαϊκού τουρισμού 
για το 2021. Αυτό αποτύπωσε άλλωστε 
και η ανάδειξη μας από το World Travel & 
Tourism Council ως παγκόσμιο παράδειγμα 
ασφαλούς ανοίγματος τουρισμού, αλλά και 
η απονομή στην Ελλάδα του διεθνούς βρα-
βείου διαχείρισης κρίσης στον τουρισμό. 
Όλα αυτά φυσικά δεν αποτελούν αφορμή 
επανάπαυσης, αλλά αντίθετα εφαλτήριο 
επίτευξης ακόμα υψηλότερων στόχων την 
χρονιά που έρχεται. 

Ως προς το χειμερινό τουρισμό, είχαμε 
υψηλές πληρότητες σε ορεινούς προο-
ρισμούς τον Οκτώβριο, αλλά και υψηλές 
προκρατήσεις για την περίοδο των Χρι-
στουγέννων. Αναντίρρητα υπάρχει επίδρα-
ση από την επιδημιολογική κατάσταση, η 
διαφορά όμως είναι ότι φέτος το εμβόλιο 
μας επιτρέπει να είμαστε ανοιχτοί - άλλη 
μια πρακτική αποτύπωση της σημασίας του 
εμβολιασμού.  Και κοιτώντας προς το μέλ-
λον, επενδύουμε σε υποδομές χιονοδρομι-
κών κέντρων και καταφυγίων μέσω πόρων 
46 εκ € του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια πολύ 
σημαντική εξέλιξη είναι η ειδική καμπάνια 
για τον χειμερινό τουρισμό που θα τρέξει 
άμεσα για να φωτιστούν και να ενισχυθούν 
όλες οι περιοχές στην Ελλάδα. Την άλλη 
Ελλάδα, όπως πρόσφατα μου είπε μια ξένη 
δημοσιογράφος που μας συνόδευσε στο 
οινοτουριστικό γεγονός που διοργανώσαμε 
στη Δυτική Μακεδονία. 

Οι ξένες αεροπορικές εταιρίες «βλέ-
πουν» όλο και περισσότερο Ελλάδα για 
το 2022. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας 
ως χώρα ; Το 2022 ξεκινά με ιδιαίτερα θετι-
κά μηνύματα και σε αυτό το μέτωπο. Έχου-
με συνεχή αύξηση των θέσεων προς την 
χώρα μας, ως αποτέλεσμα και της ενίσχυ-
σης της ελκυστικότητας των προορισμών 
μας, αλλά και της συστηματικής επαφής και 
συνεργασίας πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου με τις διεθνείς εταιρείες του κλάδου. 
Στις πρόσφατες επαφές του Υπουργού Βα-
σίλη Κικίλια σε Γαλλία και Βρετανία, δια-
σφαλίστηκε η περαιτέρω αύξηση θέσεων 
των αεροπορικών εταιριών για την χώρα 
μας το 2022. Από την Γαλλία -όπου μάλι-

Το 2022 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά 
για τον ελληνικό τουρισμό
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στα είχαμε φέτος τον Αύγουστο 40% αύξηση εσόδων σε σχέση με 
την προ-πανδημίας εποχή – θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 
θέσεων από εταιρείες όπως η Air France και η Transavia, αλλά και 
ένταξη νέων προορισμών όπως η Σκιάθος. Στη Βρετανία ήδη συμ-
φωνήθηκε με την Jet2 αύξηση θέσεων κατά 600.000 σχέση με το 
2019 , και με την EasyJet κατά 500.000, ενώ αναμένεται να ακο-
λουθήσουν και άλλες εταιρείες ακόμα περισσότερων χωρών.Η  
Delta Air Lines ξεκινάει απευθείας δρομολόγιο προς τη Βοστώνη 
στις 29 Μαΐου 2022. Οι ενδείξεις λοιπόν είναι θετικές, αλλά και οι 
προκλήσεις παραμένουν πολλές. Με συνεπή προσπάθεια και με-
θοδική από μέρους μας προετοιμασία, η Ελλάδα μπορεί να είναι, 
και το 2022, στην κορυφή της ανόδου του τουρισμού.

Η φετινή καμπάνια για το ελληνικό καλοκαίρι έδειξε να 
επιτυγχάνει το στόχο της. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για το 
2022; Το 2022 ο στόχος είναι, με αφετηρία την ήδη επιτυχημένη 
συνταγή του 2021, να κάνουμε το επόμενο βήμα στην προβολή 
του ελληνικού τουρισμού. Κύριοι άξονες παραμένουν η μεγαλύ-
τερη διάρκεια, η ακόμα ακριβέστερη στόχευση σε κοινά ενδιαφέ-
ροντος, η διαφοροποίηση των αγορών προέλευσης και κυρίως, 
η ανάδειξη των εναλλακτικών ταξιδιωτικών δυνατοτήτων που η 
χώρα μας μπορεί να προσφέρει, και οι οποίες προσδίδουν αυξημέ-
νη υπεραξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η καμπάνια εστιάζει 
στο νέο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού, με χαρακτηριστικά 
την βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα, την μοναδικότητα. Παράλ-
ληλα, η νέα καμπάνια του ΕΟΤ ξεκινάει με ειδικές διαφημιστικές 
εκστρατείες για το χειμερινό τουρισμό και τα city breaks.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», προϋπολογισμού 
100 εκατ. Ευρώ, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού 

για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το 
έτος 2020 και η εκπόνησή του παρατάθηκε για το 2021. Θα 
δούμε ανάλογο πρόγραμμα να υλοποιείται και τη νέα χρονιά 
;  Το πρόγραμμα υπήρξε ένας σημαντικός, έκτακτος αρωγός του 
ελληνικού τουρισμού σε επίπεδο εγχώριας ζήτησης, σε μια περί-
οδο που ο κλάδος χρειάζονταν κάθε στήριξη μπροστά στην επέ-
λαση της πανδημίας. Φέτος το πρόγραμμα βελτιώθηκε ως προς 
τις δυνατότητες που παρείχε (αύξηση ποσοστών κάλυψης, ειδική 
μέριμνα για ΑΜΕΑ), επεκτάθηκε έως το τέλος του έτους, ενώ προ-
στέθηκαν τουλάχιστον 120.000 νέοι δικαιούχοι. Αυτές οι αλλαγές, 
σε συνδυασμό με την αύξηση της εν γένει τουριστικής κίνησης, 
οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της απορρόφησης σε σχέση με το 
2020, με πάνω από 130.000 πολίτες να επωφελούνται από το 
πρόγραμμα μέσα στο 2021 (έναντι 46.000 το προηγούμενο έτος).

Η εμπειρία του προγράμματος έδειξε ότι ακόμα και στις πλέ-
ον αντίξοες συνθήκες μπορεί να έχει σημαντική συμβολή, και με 
τις απαραίτητες βελτιώσεις, ακόμα σημαντικότερη. Στόχος μας εί-
ναι να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα για το 2022, το οποίο να είναι 
απλούστερο και ακόμα πιο αξιοποιήσιμο για όλους -δικαιούχους 
και παρόχους-, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εσωτερική 
τουριστική κίνηση.

Κυρία Ζαχαράκη η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη ελληνική 
πόλη που επιτυγχάνει την ένταξή της στο Δίκτυο Δημιουργι-
κών Πόλεων Γαστρονομίας (Creative Cities of Gastronomy) 
της Unesco. Ποιος τουρισμός πιστεύετε ότι αρμόζει στην πόλη 
μας Κα’ αρχάς πρόκειται για μια εξαιρετική επιτυχία για την πόλη: η 
Θεσσαλονίκη αποκτά ένα ακόμα εντονότερο αποτύπωμα στον πα-
γκόσμιο γαστρονομικό χάρτη, και παράλληλα έχει την δυνατότητα 

να συνεργάζεται με ένα δίκτυο εγνωσμένης αξίας γαστρονομικών 
προορισμών, ανταλλάσσοντας πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία 
μαζί τους. Πολλαπλασιάζει τους ισχυρούς δεσμούς της UNESCO με 
την πόλη, που βασίζονται στα 15 ήδη αναγνωρισμένα πολιτιστικά 
μνημεία της. Η ένταξη της Θεσσαλονίκης, προϊόν πολύμηνης προ-
σπάθειας, αποτελεί όχι μόνο έμπρακτη αναγνώριση του γαστρονο-
μικού της πλούτου, άλλα και αφετηρία για ακόμα μεγαλύτερη κα-
ταξίωση στο μέλλον, και σε αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε, 
στη βάση συνεργειών με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τους 
φορείς της αγοράς. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας έχει ακόμα 
τεράστιες δυνατότητες και σε επίπεδο πολιτιστικού και ιστορικου 
τουρισμού, συνεδριακού, αθλητικού, ιαματικού, τουρισμού κρου-
αζιέρας αλλά και ως προορισμός city break για τη Νότια Βαλκα-
νική. Είναι εκ των πραγμάτων κόμβος για ταξιδιωτικές εμπειρίες 
στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, όπως υπογράμμισε και 
το 2ο Οινοτουριστικό Συνέδριο που διοργανώσαμε στις 12-14 Νο-
εμβρίου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και διοργανώσεις 
όπως ο Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» στον οποίον 
είχα πρόσφατα την χαρά να συμμετέχω, αποτελούν ένα έξοχο πα-
ράδειγμα συνδυασμού αθλητισμού και πολιτισμού, ως εξωστρε-
φούς δράσης που αγκαλιάζει όλη την πόλη και τους επισκέπτες 
της. Όλοι χαρήκαμε με την παρουσία Ελλήνων και ξένων συμ-
μετεχόντων και επισκεπτών που ήρθαν στην πόλη, χάρηκαν την 
αθλητική γιορτή, έμειναν στα ποιοτικά ξενοδοχεία, απόλαυσαν την 
γαστρονομία και τη φιλοξενία της υπέροχης πόλης. Αυτή την ολι-
στική εμπειρία επιδιώκουμε να έχουν οι φιλοξενούμενοί μας και η 
Θεσσαλονίκη μπορεί να την προσφέρει απλόχερα.
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ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙ ΗΜΕΡΩΝ ΜΟΥ 

ΕΑΝ ΠΡΟΤΙΜΗΘΩ ΔΕΝ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΝΑ 

ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ 

ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ

Καθολική επάνοδο «με το 
ΠΑΣΟΚ» και επαναπα-
τρισμό των ψηφοφόρων 

του κέντρου και της κεντροαριστε-
ράς, αλλά όχι των στελεχών που 
έφυγαν για να γίνουν υπουργοί, 
θέτει ως στόχο του ο υποψήφιος 
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής 
Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ τονίζει 
σε συνέντευξή του στη εφημερίδα 
Καρφίτσα πως ζήτημα συγκυβέρ-
νησης είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη 
ΝΔ δε τίθεται. 

«Είναι τα χαμηλά ποσοστά που κατα-
γράφουμε που επιτρέπουν το «σε ποιον 
θα γίνετε τσόντα;». Εμείς αυτό θα το αλλά-
ξουμε. Μπαίνω μπροστά για να γίνουμε δύ-
ναμη εξουσίας και το βράδυ των εθνικών 
εκλογών γί αυτό να ερωτώνται άλλοι και 
όχι εμείς» ξεκαθαρίζει ο πρώην υπουργός 
και τονίζει πως «εάν οι πολίτες με προτιμή-
σουν το βράδυ της εκλογής μου θα κάνω 
δηλώσεις ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά, 
όλα από την αρχή, όλα από τη βάση».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο 
συμμαχιών με τους συνυποψηφίους του 
εφόσον περάσει στη δέυτερη Κυριακή επι-
σημαίνει «δεν θα ήθελα να πιέσω κανέναν. 
Άλλωστε η κοινή αγάπη και η κοινή στό-
χευση για το αύριο του ΠΑΣΟΚ μας ενώνει 
όλους».

Κύριε Λοβέρδο πως θα πείσετε 
τον κόσμο ότι επιστρέφετε για να 
διεκδικήσετε τον χώρο που ήταν 
δικό σας , αυτόν της κεντροαριστε-
ράς, και τον οποίο χάσατε εξαιτίας 
των μνημονίων και της οικονομικής 
κρίσης;  Έχω δηλώσει καθαρά από την 
πρώτη στιγμή ότι στόχος μας είναι η ολική 
επαναφορά με το ΠΑΣΟΚ. Η παράταξή μας 
τώρα δεν κρίνεται. Τώρα συγκρίνεται και 
υπερέχει. Πάμε να γίνουμε δύναμη εξουσί-
ας. Η χώρα αναζητά προοδευτικό πρωτα-

γωνιστή. Ο λαϊκιστής ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι πολί-
τες μας περιμένουν. Η εποχή που το ψέμα 
και η δημαγωγία παρέσυραν τον κόσμο 
έχει τελειώσει. Η πρότασή μου είναι πρό-
ταση για ένα κόμμα πατριωτικό, μεταρρυθ-
μιστικό, προοδευτικό με ολοκληρωμένο 
σχέδιο εξουσίας. 

Είναι όλοι καλοδεχούμενοι σε 
αυτή τη νέα προσπάθεια αναγέννη-
σης του ΚΙΝΑΛ, ακόμα και εκείνοι 
που το εγκατέλειψαν πηγαίνοντας 
στον ΣΥΡΙΖΑ ; Απευθύνω κάλεσμα σε 
έντεκα εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλλη-
νες και θέλουμε να έρθουν στην κάλπη 
όσο περισσότερες και όσο περισσότεροι 
γίνεται γιατί αυτό θα σημάνει πρώτον τον 
ενταφιασμό των κομματικών μηχανισμών 
και δεύτερον θα προετοιμάσει τη μεγάλη 
παράταξη του κέντρου και της κεντροαρι-
στεράς όπως θα εκφραστεί στις επόμενες 
εκλογές. Εμείς θέλουμε ένα μεγάλο κόμ-
μα. Δεν απευθύνομαι ωστόσο σε εκείνους 
και εκείνες που έφυγαν από εμάς για να 
γίνουν υπουργοί είτε στη Νέα Δημοκρατία 
είτε στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουν διαβεί έναν 
πολιτικό Ρουβίκωνα, από τον οποίο δεν 
υπάρχει γυρισμός. 

Οι εκλογές της απλής αναλογι-
κής είναι πιθανό να ανοίξουν τον 
δρόμο σε κυβέρνηση συνεργασίας. 
Είσαστε ανοιχτός στο ενδεχόμενο 
κυβερνητικής σύμπραξης τόσο με 

Η χώρα αναζητά προοδευτικό πρωταγωνιστή
- Το ΠΑΣΟΚ δε θα γίνει «τσόντα» κανενός
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τη Ν.Δ. όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ; Ο όρος 
«προοδευτική διακυβέρνηση» ετέθη από τον 
κ.Τσίπρα. Και προσωπικά τόσο στον κ.Τσίπρα 
όσο και σε όσους τον χρησιμοποιούν εξυφαί-
νοντας ύποπτα σενάρια έχω απαντήσει χωρίς 
περιστροφές. Όλοι οι υποψήφιοι έχουμε υπο-
χρέωση απέναντι στους ψηφοφόρους να είμα-
στε κρυστάλλινοι ως προς τις προθέσεις μας. 
Ξεκαθαρίζω: συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ επί 
ημερών μου, εάν προτιμηθώ, δεν πρόκειται 
όχι απλώς να υπάρξει αλλά ούτε καν να συζη-
τηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προοδευτικό κόμμα. 
Το έχει αποδείξει. Αυτό το ζήτημα έχει επίσης 
γίνει καθαρό και από τη Νέα Δημοκρατία που 
έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει αμέσως και 
άμεσα δεύτερες εκλογές και αυτοδυναμία και 
κυρίως και πρωτίστως από όλους εμάς τους 
υποψηφίους που δεν θέτουμε σενάριο συντη-
ρητικής διακυβέρνησης. Ο λόγος, όμως, που 
ανακυκλώνεται αυτό το απαξιωτικό ερώτημα 
είναι εκείνο που με πληγώνει αλλά και συνά-
μα με πεισμώνει περισσότερο. Είναι τα χαμηλά 
ποσοστά που καταγράφουμε που επιτρέπουν 
το «σε ποιον θα γίνετε τσόντα;». Εμείς αυτό θα 
το αλλάξουμε. Μπαίνω μπροστά για να γίνου-
με δύναμη εξουσίας και το βράδυ των εθνικών 
εκλογών γί αυτό να ερωτώνται άλλοι και όχι 
εμείς. Θα τα καταφέρουμε.

Μιλάτε συνεχώς για το ΠΑΣΟΚ και όχι για το ΚΙ-
ΝΑΛ. Γιατί; Εάν οι πολίτες με προτιμήσουν το βράδυ της εκλο-
γής μου θα κάνω δηλώσεις ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά, όλα 
από την αρχή, όλα από τη βάση, κανένα όργανο αιρετό. Όλοι 
μαζί θα διαμορφώσουμε το πιο δημοκρατικό πολιτικό κίνημα 
στην Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα θα είναι ένας σύγ-
χρονος ενεργός οργανισμός. Λέμε όχι στις αποφάσεις κλειστών 
συσκέψεων στο γραφείο του εκάστοτε προέδρου. Βγάζουμε 
από την πρίζα τους κομματικούς μηχανισμούς, που ελέγχουν 
τα πάντα και διώχνουν τους πολίτες για να κρατήσουν τις σκου-
ριασμένες τους καρέκλες. Κόβουμε μαχαίρι τις εξαρτήσεις από 
κάθε μορφής συμφέροντα. Λέμε ναι σε ένα κόμμα συλλογικό, 
ανοικτό, συμμετοχικό, κινηματικό. Ένα ανοικτό  και ψηφιακό 
κόμμα άμεσης Δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων για ένα κα-
λύτερο αύριο. Σε ό,τι δε αφορά την οικονομία θα θέσουμε ως 
νούμερο ένα θέμα του κόμματός μας την τυραννία των πολι-
τών, της οικονομίας και της χώρας από τη γραφειοκρατία.

Κύριε Λοβέρδο όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 
η μάχη για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ θα δοθεί ανάμεσα 
σε τρεις υποψήφιους. Με δεδομένο λοιπόν πως περ-
νάτε στη δεύτερη Κυριακή, με ποιους από τους συ-
νυποψήφιους σας θα μπορούσατε να συμμαχήσετε;  
Δεν θα ήθελα να πιέσω κανέναν. Άλλωστε η κοινή αγάπη και 
η κοινή στόχευση για το αύριο του ΠΑΣΟΚ μας ενώνει όλους. 
Θα το πω πιο ανθρώπινα: υπάρχει χημεία, υπάρχει, όπως πολύ 
σωστά λέει ο λαός μας, χνώτο φιλίας που με ενώνει με τους 
πιο πολλούς. 
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ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ 

ΕΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 340 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ  
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ... 35 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ!

Μία νέα μέρα ξημερώνει για το πρώην στρα-
τόπεδο Παύλου Μελά στη δυτική Θεσσα-
λονίκη, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν 

εγκαταλελειμμένο αν και κουβαλά στις «πλάτες» του 
ιστορικές μαρτυρίες και αφηγήσεις. Οι μπουλντόζες 
έπιασαν δουλειά σε μία έκταση 340 στρεμμάτων για 
να δημιουργηθεί, μετά από απαίτηση της τοπικής 
κοινωνίας, ένας χώρος πρασίνου και αναψυχής, ένα 
Μητροπολιτικό Πάρκο που θα το χαίρεται ολόκληρη 
η πόλη.

Από το πρώην στρατόπεδο πέρασαν αρχικά οι Οθω-
μανοί, στη συνέχεια ο Ελληνικός Στρατός με την απελευ-
θέρωση της Θεσσαλονίκης και ακολούθως οι Γερμανοί 
που στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μετέτρεψαν το χώρο σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης, σε τόπο εκτέλεσης και βα-
σανιστηρίων.

Πλέον, σε αυτή την απέραντη έκταση που εγκατα-
λείφθηκε οριστικά το 2006 από τον ελληνικό στρατό 
και μετά από μεγάλο γραφειοκρατικό αγώνα πέρασε 
στα χέρια του δήμου Παύλου Μελά, θα «γεννηθεί» ένας 
«πνεύμονας» οξυγόνου, ένα πάρκο υπερτοπικής σημα-
σίας για μικρούς και μεγάλους, σε μία περιοχή όπως η 
δυτική Θεσσαλονίκη που έχει μεγάλη ανάγκη από ελεύ-
θερους, δημόσιους χώρους. Το 90% της έκτασης θα 
καλύπτεται από πράσινο, το ποσοστό δόμησης δεν θα 
ξεπερνά το 7% και τα κτίρια δεν θα είναι ψηλότερα από 
τα υφιστάμενα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της πρώτης φάσης του 
έργου, το επόμενο διάστημα θα οριοθετηθούν είσοδοι 
και έξοδοι πεζών, χώροι στάθμευσης, θα διαμορφωθούν 
διαδρομές περιπάτου, τρία αναψυκτήρια, εξέδρες παι-
χνιδιού, θα τοποθετηθούν πέργκολες με καθιστικά και 
θα δημιουργηθεί ένα κέντρο ρεύματος και ένα κέντρο 
νερού για τη διαχείριση των υποδομών. Παράλληλα, θα 
βελτιωθεί το έδαφος, θα κοπούν τα ξερά και επικίνδυνα 
δέντρα και ακολούθως θα φυτευτούν 2.500 νέα δέντρα 
και 3.500 θάμνοι.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν τρεις διακριτοί χώ-
ροι: «Η Μνήμη», «Το Θέαμα» και «Η Περιπέτεια», που 
θα καλύπτουν μια επιφάνεια περίπου 62.000 τ.μ. Οι ερ-
γασίες αυτού του κομματιού θα διαρκέσουν δύο χρόνια, 
με στόχο τη μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό 
Πάρκο. Η αρχή έγινε επίσημα με την κατεδάφιση επτά 
μεγάλων και μικρότερων ετοιμόρροπων και επικίνδυ-
νων κτιρίων, τα οποία ήταν και τα πρώτα που ...σάρωσε 
η ανάδοχος εταιρεία. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
19,65 εκατ. ευρώ και το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020».

Καθ’ όλη τη διάρκεια που θα εκτελούνται εργασίες, 



1127.11.2021

το πρώην στρατόπεδο θα περιφραχθεί και θα απαγορευτεί 
η είσοδος τους πολίτες, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ατυ-
χημάτων, ενώ η δημοτική αρχή σχεδιάζει και την παρουσία 
εταιρείας ιδιωτικής φύλαξης για να περιορίσει ενδεχόμενο 
καταστροφών ή κλοπών, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. 

Το Πάρκο είναι η αρχή… ακολουθούν τρία Μουσεία! 
Τα σημαντικότερα από τα παλιά στρατιωτικά κτίρια που 

θα παραμείνουν σε αυτή την τεράστια έκταση του πρώην 
στρατοπέδου είναι αυτά που θα πάρουν σειρά στις εργασί-
ες, ώστε πέρα από το πράσινο ο χώρος να αποτελεί κι ένα 
τοπόσημο ιστορικής μνήμης. Κτίρια που επιλέχθηκαν ως 
κατάλληλα θα υποστούν ένα ολικό «λίφτινγκ» και ακο-
λούθως να χρησιμοποιηθούν για διάφορες χρήσεις από 
τον δήμο Παύλου Μελά.

Αυτή θα είναι και η δεύτερη φάση του έργου, που ανα-
μένεται να ξεκινήσει σε περίπου ένα χρόνο και θα εξελίσσε-
ται παράλληλα με τη δημιουργία του Πάρκου. Ειδικότερα, 
προγραμματίζεται η μετατροπή του κτιρίου στρατωνισμού 
Α2 που βλέπει προς την οδό Λαγκαδά σε νέο δημαρχείο 
Παύλου Μελά (όπου θα στεγαστούν υπηρεσίες), σε Μου-
σείο Εθνικής Αντίστασης και Μουσείο Προσφυγικού Ελλη-
νισμού.

Πρόκειται για ένα επίμηκες κτίριο με εμβαδό άνω των 
3,3 χιλιάδων τ.μ., σπάνιο δείγμα στρατιωτικής αρχιτεκτο-
νικής της ύστερης, «εκσυγχρονιστικής», Οθωμανικής πε-
ριόδου της πόλης. Στον ισόγειο χώρο του προβλέπονται 
πολυλειτουργικοί χώροι ιστορικής μνήμης και πολιτισμού, 
μικρό αμφιθέατρο και κυλικείο, ενώ στον όροφο θα φιλο-
ξενηθούν διοικητικοί χώροι και θα στεγαστούν δημοτικές 
υπηρεσίες. 

Η τρίτη και τελευταία φάση του έργου βρίσκεται στη 
διαδικασία των μελετών. Σε αυτό το κομμάτι, για το οποίο 
έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, θα ενταχθούν οι ερ-
γασίες για την ανακατασκευή και άλλων κτιρίων εκ των 
οποίων σε ένα από αυτά θα στεγαστεί το Μουσείο Μετρό, 
με ευρήματα που προέκυψαν από τις ανασκαφές στο κέ-
ντρο της πόλης.

Η ιστορία του πρώην στρατοπέδου
Το 1895 ο οθωμανικός στρατός αγόρασε ένα αρχικό 

τμήμα γης 250 περίπου στρεμμάτων. Με την απελευθέ-
ρωση της Θεσσαλονίκης και την ενσωμάτωσή της στο 
Ελληνικό Κράτος το 1912, το στρατόπεδο πέρασε στη 
δικαιοδοσία του ελληνικού στρατού που το χρησιμοποίη-
σε ως βάση μονάδων πυροβολικού. Το 1931 το Δημόσιο 
αγόρασε εκτάσεις στα βόρεια του αρχικού πυρήνα για τις 
ανάγκες των ασκήσεων ενώ το στρατόπεδο μετονομάστη-
κε σε «Παύλου Μελά» προς τιμήν του μακεδονομάχου 
οπλαρχηγού.

Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής ο χώρος 
επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους κατακτητές 
ως τόπος φυλάκισης, βασανιστηρίων και εκτελέσεων 
αντιστασιακών. Στα χρόνια του Εμφυλίου στο στρατόπεδο 
εγκαταστάθηκαν αρχικά μονάδες του ΕΛΑΣ, ενώ το 1946 
επανήλθε στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Στρατού.

Τη δεκαετία του 1980 άρχισαν οι σκέψεις για απομά-
κρυνση του στρατοπέδου και αξιοποίηση των ελεύθερων 
χώρων, με τους τότε δήμους Σταυρούπολης και Πολίχνης 
να επιδιώκουν την παραχώρηση μέρους του στρατοπέδου 
προς όφελος των πολιτών.

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ 
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Τα έλατα του Ταξιάρχη έχουν ήδη 
κοπεί, έχουν ετοιμαστεί, έχουν 
ελεγχθεί από τα αρμόδια δασαρ-

χεία κι έχουν αρχίσει να «ξεφυτρώνουν» 
σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, 
σε μία προσπάθεια των ελατοπαραγωγών 
της Χαλκιδικής να ...σκορπίσουν από νω-
ρίς το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα και το 
χαμόγελο στα σπίτια όλων των κατοίκων.

Στην είσοδο της ΔΕΘ, στην Τούμπα, στα 
ΙΚΕΑ, στην Καλαμαριά, στον Εύοσμο, στο 
δρόμο προς Ρετζίκι και σε άλλα στέκια των 
παραγωγών, εκατοντάδες καταπράσινα 
έλατα από τον Ταξιάρχη, μικρά και μεγάλα, 
είτε σε βάσεις, είτε μέσα σε γλάστρες, περι-
μένουν ένα σπιτικό που θα τα φιλοξενήσει 
και θα τα στολίσει για τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

‘Οπως ανέφερε στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο πρόεδρος της κοινότητας Ταξι-
άρχη και ελατοπαραγωγός, Γιάννης Ξάκης, 
η πανδημία αλλά και η δύσκολη ψυχολογι-
κή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πο-
λίτες εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων 
του κορονοϊού αλλά και των περιοριστικών 
μέτρων, έχουν οδηγήσει σε αυξημένες πω-
λήσεις των ελάτων τα τελευταία δύο χρό-
νια. Διότι, ίσως, με τον χριστουγεννιάτικο 
διάκοσμο ο κόσμος θέλει να «ξορκίσει» το 

κακό της πανδημίας.
«Πέρσι πουλήσαμε περίπου 25.000 

έως 27.000 δέντρα και φέτος υπολογίζου-
με πως ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Είναι 
τα δεύτερα Χριστούγεννα που περνάμε με 
πανδημία. Ο κόσμος θέλει να αλλάξει τη 
διάθεση του εξαιτίας της κατάστασης που 
ζούμε και κάνει μεγαλύτερη στροφή από 
ότι τα προηγούμενα χρόνια στον εορταστικό 
στολισμό. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι και 
το φυσικό έλατο, που αλλάζει την όψη ενός 
σπιτιού», συμπληρώνει ο κ.Ξάκης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος 
Πολυγύρου, Χρήστος Κομπόγιαννος, πρό-
σθεσε στην «Karfitsa» πως «τα έλατα του 
Ταξιάρχη είναι ξακουστό προϊόν σε όλη τη 
χώρα και από την καλλιέργεια τους ζουν οι 
κάτοικοι του χωριού. Για να φτάσει το έλατο 
από την παραγωγή στο σπίτι του κατανα-
λωτή, απαιτούνται περίπου 12 χρόνια. Κάθε 
χρόνο υπάρχει αναπλήρωση των δέντρων 
που κόβονται. Όλοι στον Ταξιάρχη έχουν 
έλατα, κάποιοι ως κύρια απασχόληση και 
κάποιοι ως συμπλήρωμα του εισοδήματος 
τους. Είναι μια μεγάλη δραστηριότητα, την 
οποία στηρίζει ο δήμαρχος Αστέριος Ζωγρά-
φος και σύσσωμη η δημοτική αρχή Πολυ-
γύρου».

Φωτεινή αλλά πιο ...ασφαλής τα Χρι-

στούγεννα η Θεσσαλονίκη
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται από τον 

Ταξιάρχη και το τεράστιο έλατο ύψους 17 
μέτρων που θα στολίσει την Πλατεία Αρι-
στοτέλους, «φορώντας» επάνω του χιλιά-
δες λαμπιόνια. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενημέρωσε πως και 
τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι επηρε-
ασμένα από την πανδημία και για το λόγο 
αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε Χρι-
στουγεννιάτικα χωριά, ούτε συναυλίες, ούτε 
μαζικές συγκεντρώσεις όπως είχε συμβεί το 
2019.

«Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πόλη θα 
γιορτάσει, θα είναι φωτεινή και το επίκε-
ντρο των γιορτών», είπε χαρακτηριστικά 
ο δήμαρχος. Παρά τους αρχικούς σχεδια-
σμούς, η δημοτική αρχή αποφάσισε εξαιτίας 
της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων να 
μη στηθεί το Χριστουγεννιάτικο χωριό στο 
Πάρκο του Ξαρχάκου με τα δεκάδες ξύλι-
να σπιτάκια που θα είχαν παραδοσιακά χρι-
στουγεννιάτικα είδη και παιχνίδια, καρου-
ζέλ και τρενάκια, για τα παιδιά.

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα χρι-
στουγεννιάτικο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, 
θα τοποθετηθεί ο γαλάζιος ουρανός στον 
πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ η Αριστο-
τέλους θα είναι ομοιόμορφα στολισμένη. 
Θα φωτιστούν η παραλιακή Λεωφόρος Νί-
κης και η Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και 
δρόμοι που παλαιότερα δεν στολίζονταν, 
όπως για παράδειγμα η Βασιλίσσης Όλγας.

Επίσης, σε όλες τις δημοτικές κοινότη-
τες θα στηθούν χριστουγεννιάτικα δέντρα 
και φάτνες, ενώ και φέτος -στο πλαίσιο να 
αλλάξει είναι δυνατόν η ψυχολογία και στα 
νοσοκομεία – θα ανάψουν λαμπάκια σε 
έλατα που θα τοποθετηθούν εντός των αύ-
λειων χώρων των νοσοκομείων. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο κορονοϊός ... αυξάνει τις πωλήσεις ελάτων

Η ΔΥΣΚΟΛΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΝΩΝΕΙ 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΕ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΛΑΤΩΝ ΤΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΙΑ
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Στις 7 το πρωί της Κυριακής 28 του 
μήνα, στο αίθριο του δικαστικού 
μεγάρου Θεσσαλονίκης θ’ ανοίξουν 

οι 24 κάλπες των δώδεκα τμημάτων του 
δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
Δεκατρείς υποψήφιοι πρόεδροι και 229 
υποψήφιοι σύμβουλοι διεκδικούν την 
ψήφο 6.447 δικηγόρων της Θεσσαλονίκης. 
Η διαδικασία ξεκινάει σε όλη την Ελλάδα. 
Στη Θεσσαλονίκη ο πρώτος γύρος των 
εκλογών – και εάν υπάρχει και ο δεύτερος 
– θα εξελιχθεί και δεύτερη μέρα.  

Και οι φετινές εκλογές γίνονται με ξεχω-
ριστά ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και 
υποψηφίων διοικητικών συμβουλίων. Έτσι 
οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να επι-
λέξουν τον πρόεδρο που επιθυμούν αλλά ο 
σύμβουλος που θα «σταυρώσουν» μπορεί νΑ 
είναι από άλλη παράταξη. Έτσι τρεις υποψήφι-
οι πρόεδροι, οι Βάσω Δόσπρα που κατέρχεται 
για πρώτη φορά υποψήφια πρόεδρος, η Ζωή 
Μιζέλη, επίσης για πρώτη φορά σε αυτή τη 
θέση και ο Πάρις Νιφλής που έχει κατέλθει 
ξανά υποψήφιος πρόεδρος, φέτος δεν είναι 
επικεφαλής συνδυασμού, ΑΛΛΆ κατέρχονται 
αυτόνομα. 

Στα πηγαδάκια που σχηματίζονται πλέ-
ον όλο και πιο συχνά τις τελευταίες ημέρες 
στη γειτονιά των δικαστηρίων, από την 26ης 
Οκτωβρίου μέχρι τη Φράγκων και τη Δωδεκα-

νήσου, οι συζητήσεις για την επικράτηση των 
συνδυασμών, οι εκτιμήσεις για το δίδυμο του 
δευτέρου γύρου, που θεωρείται βέβαιο ότι θα 
υπάρξει, είναι στο επίκεντρο. Οι μετακινήσεις 
από παράταξη σε παράταξη, τα «χρίσματα» 
και οι συμφωνίες για στηρίξεις και υποστη-
ρίξεις, μέχρι και τα… παράξενα, όπως για πα-
ράδειγμα η κάθοδος υποψηφίων συμβούλων 
από το ίδιο γραφείο σε διαφορετικούς συνδυ-
ασμούς, δίνουν και παίρνουν.  

 
Ένας προς έναν και… αλφαβητικά 
Ο Παναγιώτης Γεωργιάδης κατέρχεται χω-

ρίς να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου, ως επικεφαλής της παράταξης «Δικη-
γορική Συνεργασία – Ανεξάρτητοι». Είναι το 
ψηφοδέλτιο και ο υποψήφιος πρόεδρος που 
έχουν εξασφαλίσει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Πρώτος υποψήφιος, λόγω και ονόματος, στον 
συνδυασμό είναι ο προηγούμενος επικεφα-
λής της παράταξης Θεόφιλος Αλεξόπουλος.  

Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι ο διά-
δοχος του συνδυασμού «Ανοιχτοί Ορίζοντες» 
που ίδρυσε και επί χρόνια ήταν επικεφαλής η 
Γιάννα Παναγοπούλου. Είναι εν ενεργεία δη-
μοτικός σύμβουλος ο ίδιος και βασίζεται στη 
«μαγιά» της παράταξης. 

Ο Χαράλαμπος Κουρουνδής καλείται να 
αυξήσει την ισχυρή, όπως λέγεται, δυναμική 
της «Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Δικηγό-

ρων – Συνεργαζόμενοι». Το σχήμα που για 
δεύτερη φορά κατέρχεται με επικεφαλής ελ-
πίζει σε σημαντική αύξηση των ποσοστών. Ο 
ίδιος είναι εν ενεργεία σύμβουλος.  

Ο σημερινός πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου Στάθης Κουτσοχήνας θεωρεί ότι το 
έργο της διοίκησής του θα ανταμειφθεί από 
τους συναδέλφους του και θα επικροτήσουν 
τις ενέργειές του δίνοντας νέα ψήφο εμπιστο-
σύνης. Ήδη τη στήριξή του δήλωσε ο πρώην 
αντιπρόεδρος Νίκος Αντωνιάδης, ενώ διατή-
ρησε τον κορμό της παράταξης. Θεωρεί ότι οι 
επικρίσεις που δέχτηκε κινήθηκαν σε μικρο-
κομματικά ζητήματα και αισθάνεται ασφαλής 
ότι όσα έχει πράξει είναι αρκετά για να τιμηθεί 
από το σώμα. 

Ο Στέλιος Μαυρίδης κατέρχεται πάλι ως 
υποψήφιος της παράταξης «Actus» που έχει 
ξεκινήσει ως συνδυασμός των νέων δικηγό-
ρων. Είναι εν ενεργεία αντιπρόεδρος και πι-
στεύει στη διατήρηση της δυναμικής. 

Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέρχεται ως 
επικεφαλής ψηφοδελτίου με ένα μικρό σχή-
μα 13 υποψηφίων συμβούλων. Ευελπιστεί να 
έχει αξιόλογη παρουσία στο νέο συμβούλιο.  

Ο πρώην αντιπρόεδρος του συλλόγου 
Παντελής Ραδίσης κατέρχεται ως επικεφαλής 
του συνδυασμού «Αγωνιστική Συσπείρωση» 
που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Διατυπώνονται 
εκτιμήσεις ότι καταγράφει μία εξαιρετική δυ-
ναμική και πιστεύει ότι θα ξεπεράσει τα πο-
σοστά του συνδυασμού στις προηγούμενες 
εκλογές. 

Ο σημερινός γενικός γραμματέας του συλ-
λόγου Πέτρος Σαμαράς κατέρχεται δεύτερη 
φορά υποψήφιος πρόεδρος. Διεκδικεί μερίδα 
των πεπραγμένων της διοίκησης και θεωρεί 
ότι έχει πολλές πιθανότητες για τη μία από τις 
δύο θέσεις του δευτέρου γύρου. Το όνομά του 
συζητείται έντονα στα δικηγορικά γραφεία. 
Στα θετικά ότι αντί για πάρτι η παράταξη έδω-
σε τα χρήματα στο ογκολογικό του ΑΧΕΠΑ. 

Το όνομα του Ιωάννη Στεφάνου, που εί-
ναι εν ενεργεία σύμβουλος, και η παράταξη 
«Σύγχρονο Ρεύμα Δικηγόρων» ακούγονται 
έντονα στα δικαστήρια. Πολλά μέλη προέρ-
χονται από την παράταξη «Actus» και έχουν 
την ίδια βάση, νέους δικηγόρους και πολλοί 
υποψήφιοι είναι από την Ένωση Νέων και 
Ασκουμένων.  

Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης κατέρχεται για 
πρώτη φορά υποψήφιος πρόεδρος ως επικε-
φαλής του συνδυασμού «Δικηγορική Πρωτο-
πορία». Είναι νέος, εν ενεργεία σύμβουλος με 
επικεφαλής τον Χρήστο Ράπτη, έχει δυναμική 
και με αξιώσεις διεκδικεί μία από τις δύο θέ-
σεις του δευτέρου γύρου. Προέρχεται από τη 
Νέα Δημοκρατία, όμως δεν δόθηκε «χρίσμα» 
που του επιτρέπει να διεισδύσει και σε άλλους 
χώρους.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στη μάχη της κάλπης 
οι δικηγόροι όλης της χώρας 

 ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
13 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ, 229 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ 
ΨΗΦΟ ΤΩΝ 6.447 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
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Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποι-
ηθεί το διήμερο Διεθνών Βρα-
βεύσεων και  Έκθεσης Βιβλίων 

Συγγραφέων ΣΠΕΚ (10-11/12/2021). Με 
αφορμή την εκδήλωση η Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, 
Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά σε συνέντευξη 
της στην Karfitsa αναλύει τους στόχους 
και όσα έχει καταφέρει έως τώρα ο ΣΠΕΚ.

Αρχικά θα θέλαμε να μας μιλήσετε για 
τον ΣΠΕΚ και τι έχει καταφέρει έως τώρα 
από την αρχή της ίδρυσης του;

Ο «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύ-
πρου» (ΣΠΕΚ) υπηρετεί τον Ελληνικό Πο-
λιτισμό, κοινό για Ελλάδα και Κύπρο, ώστε 
να τον κάνει κτήμα των απανταχού Ελλη-

νοφώνων και εχέγγυο ηθικοπνευματικής 
ανάπτυξης.

Ο ΣΠΕΚ με σύγχρονη υποδομή, σχέδια 
δράσης, δίκτυο δεκάδων συμβούλων και 
ανταποκριτών σε 22 χώρες, με παραδοσι-
ακά μέσα (εκδόσεις, εκθέσεις, Ημερίδες) 
και σύγχρονα (e-book, audiobook, video, 
live streaming, WEB Radio TV “Solomos”, 
τηλεπαρουσιάσεις κ.ά.) καταγράφει, διαφυ-
λάσσει, εκδίδει και προωθεί διεθνώς έργα 
πλείστων δημιουργών Ελλήνων, Κυπρίων, 
Αποδήμων σε πεδία όπως η Λογοτεχνία, οι 
Τέχνες, η Ελληνική Γλώσσα, και Επιστήμες. 
Συμβάλλει στη διατήρηση αρχών και αξιών 
για τον άνθρωπο και τους νέους μας, που 
τους ενεργοποιεί για συμμετοχή, για μετα-

λαμπάδευσή ιδεών στην Ε.Ε.\ διεθνώς.
Μέχρι τώρα ο ΣΠΕΚ, έχει εκδώσει δε-

κάδες βιβλία, σε πεζογραφία, χρονογρά-
φημα, ιστορική μελέτη, δοκίμιο, οδοι-
πορικό, λεύκωμα, ποίηση, παιδική και 
νεανική λογοτεχνία, πρακτικά κ.α.. Έχει 
εκδώσει Audiobooks και E-books διηγημά-
των, θεατρικών, παραμυθιών και φιλμ για 
τα 60-χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Παρήγαγε «πορτρέτα» δημιουργών, ακόμα 
και  απαγγελίες τους ή\και τη γραφή τους. 
Καθιέρωσε e-Gallery shop για υποστήρι-
ξη έργων μελών και φίλων μέσα απ’ τον 
Διεθνή Διαδικτυακό Κόμβο www.cultural-
association.org, όπου αναγνώστες, φίλοι, 
μέλη, εθελοντές και αρωγοί, οι οποίοι πα-
ράλληλα συμμετέχουν με άρθρα, κριτικές 
και πληροφορούνται για δράσεις ή νέα του 
ΣΠΕΚ.

Επίσης ο ΣΠΕΚ παρουσιάζει διαδικτυακά, 
με την Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης Δ.Α.Δ.Α., 
σε ζωντανή μετάδοση μέσω YouTube και 
Facebook, βιβλία, Βραδιές Ποίησης, Τελετές 
Βραβεύσεων. Επιπλέον, ο ΣΠΕΚ έχει μέχρι 
τώρα προκηρύξει 3 Διαγωνισμούς Ποίησης 
ανάμεσα σε 360 νέους και νέες, ηλικίας 17-
37 χρόνων και εξέδωσε ήδη 3 Ανθολογίες 
τους.

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιη-
θούν διεθνείς βραβεύσεις από τον ΣΠΕΚ. 
Με ποια κριτήρια θα επιλεχθούν οι νικη-
τές, σε ποια πεδία δραστηριοποιούνται;

Είμαστε υπερήφανοι για τις 2 Διεθνείς 
Βραβεύσεις μας α) του Λογοτέχνη για το 
Σύνολο του Έργου του και β) του Ανθρωπι-
σμού. Κρατάμε τον πήχη ψηλά και όλα τα 
Μέλη των Κριτικών Επιτροπών κρίνουν με 
βάση ποιοτικά κριτήρια.

Το κάθε Μέλος των 2  Επιτροπών αν έχει 
στενή σχέση με υποψήφιο αντικαθίσταται 
από Αναπληρωματικό Μέλος. Για κάθε υπο-
ψήφιο που εισηγείται, καταθέτει επαρκή ερ-
γοβιογραφία του και έγκυρες κριτικές, ενώ 
παρέχει διευκρινήσεις, αν υπάρξει επερώ-
τηση από άλλα Μέλη. Εκτιμά το έργο όλων 
των υποψηφίων με βάση τα αιτιολογικά και 
την εργογραφία που κατατίθενται και με 
έγκυρα στοιχεία που συλλέγει. Το κάθε μέ-
λος κρίνει με ευρύ πνεύμα, αδέκαστα, χωρίς 
προκατάληψη ή στερεότυπα.

Ο υποψήφιος για Βραβείο Λογοτέχνη 
πρέπει να έχει έργο με το οποίο να είχαν 
ασχοληθεί σημαντικοί κριτικοί Λογοτεχνίας 
και ερευνητές και να έχει εμπλουτίσει τα 
Ελληνικά Γράμματα, να έχει ευρεία αναγνώ-
ριση σε Ελλάδα, Κύπρο και σε ξένες χώρες 

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
συμβάλλει στη διατήρηση αρχών και αξιών 

για τον άνθρωπο»

Η ΣΙΣΣΥ 
ΣΙΓΙΟΥΛΤΖΗ-

ΡΟΥΚΑ ΜΙΛΑΕΙ 
ΣΤΗΝ KARFITSA 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 

ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΠΕΚ 
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Με στόχο την προαγωγή και ανάπτυξη του τόπου 
μας, για τρίτη συνεχή χρονιά ο Μητροπολιτικός 
Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης οργανώνει και 

θεσμοθετεί σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Επικοινω-
νίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας 
Μακεδονίας – Θράκης  και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας τα «Βραβεία Επιχειρείν» Γυναικείας Επιχειρηματικό-
τητας, τιμώντας είκοσι πέντε διακεκριμένες προσωπικότητες, 
που διακρίθηκαν επί σειρά ετών και δραστηριοποιούνται με 
επιτυχία στον Βορειοελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

H φετινή διοργάνωση των «Βραβείων Επιχειρείν» θα πραγμα-
τοποιηθεί την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, ώρα 9 μ.μ. στο ξενοδοχείο 
Kempinski Nikopolis ( δίπλα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσα-
λονίκης ) με την υποστήριξη της ΔΕΘ HELEXPO, του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒΙΠΕΘ,  της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού και Ναυτιλίας και 
του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος.

Θα τιμηθούν με το «Βραβείο Επιχειρείν 2021» οι: Γλυκερία 
Βλαχογιάννη (Διευθύντρια ΜΕΘ Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος), 
Παναγιώτα Τσικάκη (προϊσταμένη Κέντρου Υγείας = εμβολια-
στικού κέντρου Ν. Μηχανιώνας), Νάντια Σταυροπούλου (μέλος 
εθνικής επιτροπής παιδείας και απασχόλυσης Ε.Ε.), Βίκυ Χατζη-
βασιλείου (δημοσιογράφος – παρουσιάστρα ραδιο-τηλεοπτικών 
εκπομπών), Κατερίνα Περιστέρη (Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτή-

των – τομεάρχης πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας), Ευαγγελία Κανταρτζή (πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού), Άννα Μυκωνίου (πρόεδρος Κέ-
ντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Δέσποι-
να Καρφοπούλου (Πολιτικός Μηχανικός - Διευθύντρια «Delta 
Engineering» του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες),  Αγγελική Ντα-
λιάνη (πρόεδρος του Ασφαλιστικού Οργανισμού «Μακεδονική» 
Ασφάλειες Νταλιάνη), Βέφα Αλεξιάδου (συγγραφέας βιβλίων μα-
γειρικής), Κική Εμμανουηλίδου (παραδοσιακές σπιτικές συνταγές 
από τις αλησμόνητες πατρίδες), Αλεξάνδρα Γωγούση (Δικηγόρος 
και πρόεδρος του ΜΑΖΙ Με αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα), Δήμη-
τρα Γερογιάννη (τηλεπαρουσιάστρια – συντονίστρια του Εθνικού 
Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης και Αλληλεγγύης), Στήβη Σιω-
ζοπούλου (Αντιπρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης), Στέλλα Δαυίδ (Επικεφαλής 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή στις Βρυξέλλες), Ελπίδα Τσίντσιφα (Personal Training 
– διευθύντρια North Academy of Fitness και  Fitness Lifestyle 
Club),  Ευαγγελία Μάρογλου - Βαφειάδου ( σωματείο κοινωνικής 
αλληλεγγύης «Καλλιπάτειρες»), Φανή Μπλιούμη (επιχειρημα-
τίας ), Κυριακή Ουδατζή (Αρχιτέκτων – Διευθύντρια Ολυμπια-
κού Μουσείου), Αποστολίνα Τσαλταμπάση (διευθύντρια ομίλου 
εταιριών ΟΕCON GROUP – Αντιπρόεδρος Ένωσης Οργανώσεων 
Μεσογειακών Γυναικών Επιχειρηματιών), Ευτυχία – Αλεξάνδρα 
Λουκίδου (λογοτέχνης), Ελένη Φύκα (Γεν. Γραμματέας Δήμου 
Καλαμαριάς), Κατερίνα Βοεβόδα (Marketing – Δημόσιες Σχέσεις 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων)  και Εύη Παρσέλια – Παπαϊωάν-
νου (συμβολαιογράφος).

Τιμώνται 25 σπουδαίες γυναικείες προσωπικότητες -  Το πρώτο βραβείο 
της χρονιάς θα απονεμηθεί στους λειτουργούς της Δημόσιας Υγείας. 
– Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2021

Στιγμιότυπο από την 
προηγούμενη απονομή των 
“Βραβείων Επιχειρείν” τον 

Δεκέμβριο του 2019, ο τότε 
υφυπουργός εσωτερικών 
(Μακεδονίας και Θράκης) 
κ. Θεόδωρος Καράογλου 

απονέμει το πρώτο βραβείο 
της χρονιάς στην πρόεδρο 
της μεγάλης Μακεδονικής 

Γαλακτοβιομηχανίας 
ΜΕΒΓΑΛ κ. Μαίρη Χατζάκου.

Η εκπρόσωπος της UNESCO κ. Καίτη Τζιτζικωστα πλαισιωμένη από το προεδρείο του Μητροπολιτικού Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης.

Εκτιμάται ιδιαίτερα η ποιότητα της γλώσ-
σας του υποψήφιου, η ιδιαιτερότητα του 
ύφους του και το αν έχει μεταφραστεί το 
έργο του σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Φέτος 
βραβεύονται ο Αντώνης Φωστιέρης και η 
Κίκα Πουλχερίου.

Ο υποψήφιος για Βράβευση Ανθρωπι-
σμού πρέπει να έχει δράση που συνάδει 
με το πνεύμα των αρχών της Διακήρυξης 
της Διεθνούς Ανθρωπιστικής και Ηθικής 
Ένωσης, με το έργο του να είναι Παιδα-
γωγός πολυπληθών δεκτών, να υπηρετεί 
την αλληλεγγύη, κοινωνική ή πνευματική 
ανάπτυξη, τα ανθρώπινα  δικαιώματα, την 
αξιοπρέπεια και ελευθερία του ατόμου. Να 
τον διακρίνει ήθος, όραμα με στόχο την ει-
ρήνη, με  προσφορά ποιότητας, διάρκειας, 
όγκου ως  Ανθρωπιστής να είναι υπόδειγ-
μα ευρέως. Φέτος βραβεύονται ο Βάλτερ 
Πούχνερ και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

Το 3ο διεθνές Βραβείο, της Επιστήμης, 
που το 2020 απονεμήθηκε στον παρ’ ολί-
γο Νομπελίστα Καθηγητή Αστροφυσικής 
Δ. Ψάλτη, μετατίθεται για την Άνοιξη του 
2022.

Πόσο σημαντική είναι η διοργάνωση 
τους και ειδικά στη Θεσσαλονίκη;

Το Φεστιβάλ Βιβλίου Συγγραφέων του 
ΣΠΕΚ δίνει την ευκαιρία, ιδίως σε Κύπρι-
ους και Απόδημους να παρουσιάσουν 
έργα τους στη Συμπρωτεύουσα, που είναι 
Πυλώνας Εκθέσεων και Φεστιβάλ. Το ότι η 
έδρα του ΣΠΕΚ είναι η Θεσσαλονίκη δίνει 
τη δυνατότητα ενός άρτιου Φεστιβάλ Βι-
βλίου για τους συγγραφείς που εξέδωσαν 
μ’ αυτόν.  

Επόμενοι στόχοι του ΣΠΕΚ;
Μεταξύ άλλων θα καθιερώσει εκστρα-

τείες σε 2 κορυφαία θέματα όπως «Προ-
στατεύω τον Πλανήτη» και «Η Γλώσσα 
μου, η δύναμή μου» με παράλληλη δρα-
στηριοποίηση του δικτύου Εθελοντών και 
της Πτέρυγας «ΝΕΟΙ».

Θα προωθήσει συστηματικά την Πο-
λιτιστική Διπλωματία με σειρά από μετα-
φράσεις κορυφαίων έργων ξένων στην 
Ελληνική και Ελλήνων, Κυπρίων, Αποδή-
μων σε ξένες γλώσσες, ή με «Φράσεις» 
τους σε ειδική δίγλωσση έκδοση και αρ-
γότερα σε e-book.

Σημαντική θα είναι η λειτουργία του 
WEB Radio TV ΣΟΛΩΜΟΣ του ΣΠΕΚ, με άξι-
ους παρουσιαστές τεχνοκράτες σε εκπο-
μπές και συνεντεύξεις με ειδικούς σε θέ-
ματα πολιτισμού, τεχνών, γραμμάτων και 
περί ποιότητας ζωής, οικονομίας, επαγ-
γελματικού προσανατολισμού κ.ά.
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Για κακούργημα παραπέμπεται 
ο δήμαρχος Συκεών – Νεάπολης 

για την υπόθεση των ΚΔΑΠ

Το ντέρμπι του Δ. Θεσσαλονίκης 

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για 
απάτη και χρήση πλαστού εγγράφου παραπέμπει 
το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης 
με βούλευμά του τον δήμαρχο Νεάπολης –Συκε-
ών Σίμο Δανιηλίδη και δύο συνεργάτες του.

Πρόκειται για την γνωστή ιστορία της ίδρυ-
σης και λειτουργίας τεσσάρων ΚΔΑΠ την περίοδο 
2011 – 2013 στο δήμο Νεάπολης – Συκεών η 
οποία σύμφωνα με το βούλευμα του συμβουλί-
ου πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος 
και δυο συνεργάτες του φέρονται να εισέπραξαν 4 
εκατ. Ευρώ περίπου από κονδύλια του ΕΣΠΑ χρη-
σιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Οι κατηγορίες αφορούν: 
Απάτη από κοινού σε βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Χρήση πλαστού εγγράφου από κοινού που 

στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου 
του ελληνικού Δημοσίου με συνολικό όφελος και 
συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξα-
κολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Συ-
κεών Νεάπολης έχει υποστηρίξει ότι ένας εκ των 
συνεργατών του (ο οποίος παραπέμπεται να δικα-
στεί) έβαλε εν αγνοία του (δημάρχου) στο φάκε-
λο τα πλαστά έγγραφα πυροπροστασίας τα οποία 
όμως στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από τα γνή-
σια όταν αυτα έφτασαν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ενα ιδιότυπο ποδοσφαιρικό ...ντέρμπι είναι σε 
εξέλιξη στα γραφεία του δημαρχείου Θεσσαλονί-
κης. Από τη μία το γραφείο του προέδρου του δη-
μοτικού συμβουλίου, Πέτρου Λεκάκη, που είναι 
φουλ του κιτρινόμαυρου λόγω της αγάπης του 
στον Αρη και από την άλλη του γενικού γραμμα-
τέα του δήμου, Ευθύμη Φωτόπουλου, που είναι 
ασπρόμαυρο. Και ο γενικός έχει μια δική του γω-
νιά στο γραφείο όλο ...ΠΑΟΚ, που σίγουρα κεντρί-
ζει το ενδιαφέρον όσων των επισκέπτονται.

karfitsomata
Τα χρόνια πολλά του Σάββα Αναστασιάδη 
στη σύζυγο του  

Εκδήλωση Ανδρέα Λοβέρδου 
στη Θεσσαλονίκη

Το τετ α τετ Δημήτρη Κούβελα 
και Δόμνας Μιχαηλίδου 

ΥΜΑΘ: « “Καιρός να σταματήσει 
ο κύκλος της βίας - Μίλησέ μας τώρα»

«Χρόνια πολλά στις Κατερίνες μου και στις Κατερίνες 
όλου του κόσμου» έγραψε στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Facebook ο Σάββας Αναστασιάδης. Με αυτό 
τον τρόπο ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης ευ-
χήθηκε δημόσια τόσο  στη σύζυγο  του Αικατερίνη Αυ-
γερίδου, με αφορμή την ονομαστική εορτή της, όσο και 
στις υπόλοιπες διαδικτυακές του φίλες που ακούνε στο 
όνομα Κατερίνα.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο το μεσημέ-
ρι ο υποψήφιος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος. 
Ο κ. Λοβέρδος θα μιλήσει στις 13:00 στο περίπτερο 12 
της ΔΕΘ σε εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα την επόμενη 
Ημέρα».  Στην εκδήλωση συμμετέχουν η ευρωβουλευ-
τής Εύα Καϊλή, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου και ο συγκοινωνι-
ολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης.Σημειώνεται πως και οι 
τρεις έχουν ταχθεί εξαρχής δημόσια υπέρ της υποψηφιό-
τητας του Ανδρέα Λοβέρδου για την ηγεσία του κόμματος

Το παρών στην εκδήλωση της Βουλής για την Ευ-
ρωπαϊκή ημέρα για την Προστασία των παιδιών ενάντια 
στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση έδωσε 
ο βουλευτής της ΝΔ στην Α΄Θεσσαλονίκης Δημήτρης 
Κούβελας. Μάλιστα ο κ.Κούβελας είχε και ένα σύντομο 
διάλογο με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου σε ότι αφορά την πρόσφα-
τη τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων όπου αυστηρο-
ποιείται το πλαίσιο για εγκλήματα που έχουν να κάνουν 
με την παιδική κακοποίηση.  

 “Καιρός να σταματήσει ο κύκλος της βίας - Μίλησέ 
μας τώρα” ήταν το μήνυμα  του Τομέα Μακεδονίας και 
Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών που συμμετείχε στη 
Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναι-
κών. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε και βιντεοπροβολή του 
μηνύματος στην πρόσοψη του Διοικητηρίου, στο κτίριο 
που στεγάζεται ο Τομέας.

Ποιός θα πιει τον ... πικρό καφέ;
Τώρα, το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι ποιος 

από τους δύο κυρίους του δήμου Θεσσαλονίκης, Λεκά-
κης ή Φωτόπουλος, θα χαμογελάσει το βράδυ της Κυ-
ριακής μετά το ντέρμπι της Τούμπας. Τα γραφεία τους 
είναι δίπλα - δίπλα και ένας από τους δύο το πρωί της 
Δευτέρας θα πιει ...πικρό καφέ. Εκτός κι αν έρθει το ματς 
ισοπαλία και μείνουν ευχαριστημένοι - δυσαρεστημένοι 
(;) άπαντες!



ΜΈΓΑΡΟ
ΜΟΥΣΙΚΉΣ
ΘΈΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ

ΥΠΟ ΤΉΝ ΈΠΟΠΤΈΙΑ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΈΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜΜΑ 

www.tch.gr 
#epistrofi_sto_megaro

Γιορτές 
στο Μέγαρο 

2021
ΔΈ 6/12
ΤΟ ΠΑΜΑΚ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Ορχήστρας Πνευστών 
ΤΜΈΤ: Πότε θα ’ρθει 
μιαν Άνοιξη…
------
ΤΈ 8/12
Maisky Trio
------
ΠΑ 10/12
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΑ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Swinging Christmas
------
ΣΑ 11/12
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΑ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Simone Mongelli: 
Bodyterranean - 
The Show
------
ΚΥ 12/12
ΚΥΚΛΟΣ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΏΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ

11ο Έργαστήρι 
Σύγχρονης Μουσικής
------
ΔΈ 13/12                      
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΑ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Νεανική Χορωδία ΣΦΜΘ: 
Χριστούγεννα, μαζί

ΤΈ 15/12
ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΔΏΜΑΤΙΟΥ

Escualo5 plays 
Astor Piazzolla 
------
ΣΑ 18/12
ΈΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Διονύσης Σαββόπουλος: 
«΄21»
------ 
ΤΈ 22/12
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΑ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Αφιέρωμα στον 
Ennio Morricone
Έορταστική συναυλία 
MOYSA  

------
ΤΈ 22/12 | ΠΈ 23/12
ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΑ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Όπερα κουκλοθεάτρου 
W.A. Mozart: Απόλλων 
και Υάκινθος
------
ΠΈ 23/12
Ρωσικά Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικη 
συναυλία ΚΟΘ για 
τη ΧΑΝΘ 

ΤΈ 29/12
ΚΥΚΛΟΣ «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΉΝ 
ΈΛΛΉΝΙΚΉ ΈΠΑΝΑΣΤΑΣΉ»

Γιώργος Τσοντάκης: 
Ο αέρας της Έλλάδας
------
ΣΑ 1/1 | ΚΥ 2/1
Ή ΚΟΘ ΣΤΟ ΜΈΓΑΡΟ

Viva Mozart!
Πρωτοχρονιάτικη συναυλία
------
ΠΑ 7/1 | ΣΑ 8/1 | ΚΥ 9/1
ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΈΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΝΈΟΥΣ

Νίκος Κυπουργός: 
Σιωπή, ο Βασιλιάς ακούει
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Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ  
ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ «VERGINA THEATRO»  
ΜΕ ΤΑ «ΛΑΪΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ», ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΕΛΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ

Λίγα λόγια για τις παραστάσεις σας με τίτλο: «Τα 
λαϊκά της ψυχής» στο “Vergina Theatro” 

Οι τέσσερις παραστάσεις, που θα πραγματοποιη-
θούν στις 26, 27 Νοεμβρίου και στις 3, 4 Δεκεμβρίου 
στο “Vergina Theatro”, στο Regency Casino, ανήκουν 
στο πλαίσιο των χειμερινών εμφανίσεων, που θα κάνω 
σε όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος σταθμός μου είναι το 
Regency Casino και τα τραγούδια, που θα ερμηνεύσω, 
θα είναι από την προσωπική μου δισκογραφία, αλλά και 
μέσα από την ανθολογία των καλύτερων λαϊκών τρα-
γουδιών, που έχουν γραφτεί τις τελευταίες δεκαετίες και 
είναι διαχρονικά. Αυτό, που με ενδιαφέρει εμένα, είναι η 
συμμετοχή του κόσμου και κυρίως ο κόσμος να διασκε-
δάσει, δηλαδή, να γίνουμε όλοι μία παρέα.

Πόσο μεγάλο θεωρείτε ότι ήταν το πλήγμα, που 
προκάλεσε η πανδημία, στον καλλιτεχνικό χώρο;  

Το κόστος ήταν τεράστιο για όλους τους κλάδους, 
πόσο μάλλον στο χώρο του πολιτισμού και των θεαμά-
των. Τα θεάματα, επειδή είναι ένας τομέας που δημιουρ-
γεί συνάθροιση κόσμου, ήταν τα πρώτα που επλήγησαν. 
Γενικά, εμάς τους καλλιτέχνες μάς κόστισε, γιατί η μου-
σική είναι ο τρόπος ζωής μας και βιοποριζόμαστε από 
αυτό. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά και αναπόφευκτο.

Πώς ξεκινήσατε την καλλιτεχνική σας πορεία;
Ξεκίνησα από την ενασχόλησή μου με την ψαλτική 

στην εκκλησία, η οποία συνεχίστηκε με μαθήματα βυζα-
ντινής μουσικής και σιγά – σιγά, στα εφηβικά μου χρόνια, 
ανακάλυπτα τους τραγουδιστές της εποχής εκείνης και 
αποφάσισα να ασχοληθώ με το τραγούδι, κάτι το οποίο 
και έγινε.

Ποιές συνεργασίες έχετε ξεχωρίσει μέσα από την 
καλλιτεχνική σας πορεία μέχρι σήμερα;

Ευτύχησα να συνεργαστώ με τους σπουδαιότερους 
του χώρου μας. Ενδεικτικά, θα αναφέρω ως πρώτο μου 
σταθμό το γεγονός ότι με ανακάλυψε ο Σταμάτης Κρα-
ουνάκης, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να κατέβω 
στην Αθήνα και να συνεργαστώ με την Άλκηστη Πρω-

 «Ό ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΣ ΜΙΚΗΣ ΕΜΨΥΧΩΝΕ 
ΤΌΥΣ ΠΌΛΙΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΌΛΙΤΕΥΣΗ 
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΌΥΝ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΌΥΣ». 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ: 
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τοψάλτη. Ο δεύτερος, πολύ σημαντικός μου σταθμός εί-
ναι ο Χρήστος Νικολόπουλος, με τον οποίο έκανα τους 
πρώτους μου δίσκους, και ακόμη ένας ιδιαίτερος και 
ξεχωριστός σταθμός στην καριέρα μου είναι η γνωριμία 
μου με το Μίκη Θεοδωράκη. Είχα την τιμή να επανεκτε-
λέσω τραγούδια και έργα του Μίκη, αλλά και την τύχη να 
με διευθύνει ο Μίκης στις πρώτες συναυλίες. Άλλο ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο στην πορεία μου, για δικούς μου 
προσωπικούς αλλά και καλλιτεχνικούς λόγους, είναι και 
η συνεργασία μου με το Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος 
με ανέβαζε σε κάθε του live και πάντα θα λέω τραγούδια 
του. Ήταν πολύ ξεχωριστός και γενναιόδωρος για μένα, 
αλλά αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο εθνικό 
λαϊκό τραγούδι.

Πώς θα μπορούσατε να μου περιγράψετε το Μίκη 
Θεοδωράκη σαν άνθρωπο και καλλιτέχνη με μία πρό-
ταση; Ο παγκόσμιος Μίκης, ο Μίκης όλου του κόσμου, εί-
ναι ο άνθρωπος που με τα τραγούδια του εμψύχωνε τους 
πολίτες στη Μεταπολίτευση να διεκδικήσουν τα ιδανικά 
τους, «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Ήταν ένας άνθρωπος 
πολύ απλός, ευφυής, προσιτός με πολύ χιούμορ και χαι-
ρόσουν να συζητάς με τις ώρες μαζί του. Μάλιστα, όταν 
πρωτοπήγα στο στούντιο για να γράψουμε το τραγού-
δι του «Νεκρού Αδερφού», ήταν τόσο γλυκός, που με 
απάλλαξε από το άγχος, που είχα τότε. Θα ήθελα να επι-
σημάνω σε αυτό το σημείο ότι ήταν μία επιθυμία του Μίκη 
να επανεκτελέσει αυτό το έργο, και αυτό έγινε το 2001 
ολοκληρωμένο, γιατί το 1961, όταν πρωτοπαρουσιά-
στηκε το έργο του «Νεκρού Αδερφού», λόγω πολιτικών 
καταστάσεων, κάποια τραγούδια του Μίκη λογοκρίθηκαν 
και δεν του επιτράπηκε να τα συμπεριλάβει στο Άλμπουμ. 
Είναι πολύ μεγάλη ευλογία να μιλάω σήμερα για τις συ-
ζητήσεις μου με το Μίκη. 

Σε πολλά μουσικά ριάλιτι, που παρουσιάζονται σή-
μερα στην τηλεόραση, βλέπουμε ότι υπερτερεί το ταλέ-
ντο έναντι της μουσικής παιδείας. Εσείς, ποιο θεωρείτε 
πιο σημαντικό, το ταλέντο ή τη μουσική παιδεία; Και τα 
δύο πιστεύω, αλλά το ταλέντο αποτελεί πολύ μεγάλη 
προϋπόθεση, γιατί εάν υπάρχει το ταλέντο και η όρεξη να 
ασχοληθείς με αυτό το ταλέντο, που σου χάρισε ο Θεός, 
σίγουρα θα διαπρέψεις. Και, επειδή, μιλάμε για μουσι-
κή, θεωρώ ότι η μουσική παιδεία είναι απαραίτητη. Όταν 
υπάρχει μουσική παιδεία μπορείς να κάνεις και τη αυ-
τοκριτική σου, γιατί πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική 
μας, όταν θέλουμε να εκτεθούμε. Όσον αφορά όλα αυτά 
τα σόου, επειδή εγώ δεν παρακολουθώ και πολύ συχνά 
τηλεόραση, πολλές φορές τα σόου απέχουν από την ου-
σία, που είναι το τραγούδι. Αλλά, λόγω τηλεόρασης, και 
επειδή ένα σόου θέλει να δώσει έμφαση σε άλλα πράγ-
ματα, όπως είναι η εικόνα, εκεί το πράγμα λίγο ξεφεύγει. 
Ενώ, η ουσία σ’ ένα talent show είναι να μάθει ο διαγω-
νιζόμενος κάποια πράγματα για τη μουσική, δίνεται βάση 
σε πράγματα ανούσια. Όλα χρειάζονται, αλλά το βασικό 
είναι η μουσική. 

Τί είναι αυτό που σας στενοχωρεί περισσότερο στον 
επαγγελματικό σας χώρο σήμερα; Η αχαριστία, θεωρώ 
ότι είναι το χειρότερο.

Γίνατε πολύ γνωστός με το τραγούδι «Ψίθυροι Καρ-
διάς», το οποίο προβλήθηκε και στην πολύ γνωστή 
τηλεοπτική σειρά «Ψίθυροι Καρδιάς». Πιστεύετε πως, 

αν αυτό το τραγούδι έβγαινε μόνο σε δίσκο, θα γνώριζε 
τόσο μεγάλη επιτυχία όσο όταν προβλήθηκε και στην 
τηλεοπτική σειρά; Όχι, η τηλεοπτική σειρά το βοήθησε 
πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι την τηλεοπτική σεζόν 1997-
1998, το Mega, στο οποίο παρουσιαζόταν οι «Ψίθυροι 
Καρδιάς», έκανε κάποιες φορές 70% τηλεθέαση, κάτι το 
οποίο ήταν ρεκόρ. Η τηλεόραση έχει τεράστια δύναμη 
και όταν ένα τραγούδι πρωτοσυστήνεται στο τηλεοπτικό 
κοινό, το οποίο παρακολουθεί με πάθος τη σειρά, είναι 
αναμενόμενο να βοηθηθεί. Όμως, πολλές φορές και η 
μουσική μπορεί να βοηθήσει μία τηλεοπτική σειρά να γί-
νει ακόμη καλύτερη. Γενικά, πιστεύω ότι αν αυτό το τρα-
γούδι δεν είχε προβληθεί μέσα από την τηλεοπτική σειρά, 
«Ψίθυροι Καρδιάς», δεν θα γνώριζε τόσο μεγάλη επιτυ-
χία. Μιλάμε για επιτυχία τεραστίων διαστάσεων, καθώς το 
soundtrack έγινε δύο φορές πλατινένιο και η τηλεθέαση 
«χτυπούσε κόκκινο» κάθε εβδομάδα.

Πώς πήρατε την απόφαση να ερμηνεύσετε το τρα-
γούδι «Κάθε Μέρα» στη φετινή τηλεοπτική σειρά «Σα-
σμός», που έχει σπάσει και αυτή κάθε ρεκόρ; Η πρότα-
ση μού έγινε από το Νίκο Τερζή, που γράφει τη μουσική 
και είναι και φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια. Μού το 
είπε το Σεπτέμβρη ότι γράφει τη μουσική για την τηλεο-
πτική σειρά «Σασμός», αλλά εγώ δεν είχα προλάβει να 
δω τι γίνεται στα τηλεοπτικά δρώμενα. Απλά το άκουσα, 
μου άρεσε και το τραγούδι βγήκε. Τελικά, το τραγούδι εί-
ναι πολύ ωραίο και αγαπήθηκε πάρα πολύ γρήγορα από 
τον κόσμο. Μάλιστα, ο στιχουργός και φίλος μου, Γιάννης 
Κότσιρας, έγραψε κατά παραγγελία για το ζευγάρι στη 
σειρά γνωρίζοντας το σενάριο, δηλαδή δεν ήταν τυχαίο. 
Το τραγούδι γράφτηκε για τη σειρά και για το ζευγάρι. Γι’ 
αυτό και το τραγούδι είναι ερωτικό και ο στίχος δημιουρ-
γεί εικόνες. 

Ποιο είναι το επόμενο project που προετοιμάζετε; 
Πέρα από τις προσωπικές μου συναυλίες, που θα κάνω 
το χειμώνα σε διάφορες μουσικές σκηνές στην Ελλάδα 
με το καινούριο μου τραγούδι «Κάθε Μέρα», ετοιμάζω 
κάποιες συναυλίες στην Ευρώπη, στο εξωτερικό με έργα 
του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή και το θάνατό του. 
Υπάρχει μία κινητικότητα στο κομμάτι των συναυλιών με 
έργα του Μίκη. Αυτά είναι τα πλάνα μου και η αγωνία μου 
καθημερινά είναι να βρίσκω καλά τραγούδια και να έχου-
με πάνω απ’ όλα την υγεία μας.

Κλείνοντας τη συνέντευξή μας θα ήθελα να δώσετε 
μία ευχή για τα 25 χρόνια, που κλείνει φέτος το Vergina 
Theatro. Κατ’ αρχάς να πω ότι το “Vergina Theatro” είναι 
ένα στολίδι της Θεσσαλονίκης, ένας χώρος που έχει τις 
καλύτερες συνθήκες από άποψη ηχητικής, σκηνής και 
φώτων. Τους εύχομαι, λοιπόν, να τα εκατοστήσουν. Είναι 
μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και ει-
δικότερα, να εμφανίζομαι στο Regency Casino, γιατί όλα 
αυτά τα χρόνια παρουσιάζει θεάματα πολύ υψηλής αι-
σθητικής, έχει τοποθετήσει τον πήχη πολύ ψηλά και έχει 
εναλλαγές προγραμμάτων κάθε μήνα. Το επίπεδο είναι 
πολύ υψηλό και ξέρεις ότι για να πας εκεί πρέπει να είσαι 
πολύ επιτυχημένος. Χαίρομαι γι’ αυτούς τους ανθρώπους 
στο Regency Casino, που έχουν βάλει τόσο υψηλά τον 
πήχη και εύχομαι το καλλιτεχνικό τους επιτελείο να μας 
βάζει δύσκολα για να παρουσιάζουμε πάντα τον καλύτε-
ρό μας εαυτό. 

 «Ό ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΣ ΜΙΚΗΣ ΕΜΨΥΧΩΝΕ 
ΤΌΥΣ ΠΌΛΙΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΌΛΙΤΕΥΣΗ 
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΌΥΝ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΌΥΣ». 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ: 
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«ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΤΌΥ ΕΜΒΌΛΙΌΥ ΝΑ 
ΠΑΝΕ ΣΤΌΝ ΠΌΛΕΜΌ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΌΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΌΥΣ»

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «KARFITSA» 

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
«Αθανασία είναι να μεταλαμπαδεύεις την γνώση, 

από γενιά σε γενιά. Πολλοί ταυτίζουν την αθανασία με 
το σώμα, όμως δεν είναι αυτό. Πιστεύω ότι η αθανασία 
κρύβεται στο πνεύμα και στην παιδεία που μεταφέρουμε 
στους απογόνους μας». Με αυτές τις λέξεις ο Γρηγόρης 
Βαλτινός, περιγράφει τι είναι για εκείνον η αθανασία και 
πως επιτυγχάνεται. «Αν τελικά συνειδητοποιήσουμε τι 
είναι η αθανασία θα αλλάξει η ζωή μας. Θα είμαστε δια-
φορετικοί άνθρωποι. Θα δούμε τη νέα γενιά με αγάπη», 
επισημαίνει σε συνέντευξη του στην Karfitsa.

Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν είναι δύσκολο να μεταλα-
μπαδευτεί η γνώση και η παιδεία από την μια γενιά στην 
άλλη λέγοντας ότι «θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις 
σειρήνες της κατανάλωσης, της ευκολίας, ακόμη και της 
ανεμελιάς. Υπάρχουν κάποια χρόνια στη ζωή μας που 
πρέπει να τα περάσουμε με γύμνασμα στο γυμναστήριο 
του πνεύματος και της ψυχής. Έτσι θα είμαστε πιο ευτυ-
χισμένοι, διότι θα έχουμε γνώση για να αντιμετωπίζουμε 
τις δυσκολίες και την πονηριά της ζωής». Όσον αφορά 
τις «σειρήνες» που μας αποσπούν από την καλλιέργεια 
του πνεύματος, αναφέρει ότι είναι εύκολο να τις εντο-
πίσουμε. Κάποια παραδείγματα είναι «η ενασχόληση με 
το τίποτα, το κυνήγι της προβολής, της ρηχότητας, της 
γκλαμουριάς και του κουτσομπολιού».

Η ρίζα του
Ο γνωστός ηθοποιός αυτή την περίοδο βρίσκεται στη 

Θεσσαλονίκη, στη ρίζα του, όπως την αποκαλεί, καθώς 
είναι η πόλη όπου γεννήθηκε. «Είμαι εσωτερικός με-
τανάστης. Γεννήθηκα εδώ, μετά πήγα για λίγο σε ένα 
χωριό της Κατερίνης, μετά στην Ξάνθη και έπειτα στην 
Αθήνα. Έπρεπε κάπου να νιώσω ότι έχω την ρίζα μου και 
αυτή την τοποθέτησα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ περπάτησα 
και ανέπνευσα για πρώτη φορά», εξηγεί. Η παράσταση 
που τον έχει φέρει στην «ρίζα» του λοιπόν είναι το έργο 
«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», που υποδύεται τον καθηγητή 
κοινωνιολογίας Morrie Schwartz, που στην πιο κρίσιμη 
στιγμή της ζωής του, κατάφερε να αφυπνίσει πνευματικά 
τον μαθητή του, αλλά και εκατομμύρια ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο. Το έργο αυτό περιέχει όλα όσα έχει μαζέ-
ψει ο Γρ.Βαλτινός, τόσο στη ζωή του όσο και στην τέχνη 
του. «Στη ζωή μου γιατί είναι γεμάτο σοφά συμπεράσμα-
τα για την αγάπη, τον έρωτα, την οικογένεια, τα παιδιά, 
την επιτυχία, την αποτυχία, τις αξίες της ζωής, τον θάνα-
το», λέει και προσθέτει «σε ό,τι έχει να κάνει με την τέ-
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χνη μου είναι ένας εξαιρετικά απαιτητικός 
ρόλος. Είναι ένα αγώνισμα. Κρίθηκα να 
αντιμετωπίσω έναν ρόλο μετά από τόσα 
χρόνια στο θέατρο που πραγματικά με δυ-
σκόλεψε, γιατί αυτοί οι ρόλοι που έχουν 
και σωματικές απαιτήσεις και απαιτούν να 
μεγαλώσεις ή να αρρωστήσεις μέσα στην 
διάρκεια της παράστασης μπορεί να σε 
εκθέσουν υποκριτικά».

Η επιτυχία ήταν μονόδρομος
«Το μόνο επάγγελμα που δεν θα έπρε-

πε να διαλέξω στη ζωή μου ήταν να γίνω 
ηθοποιός, γιατί είναι ανασφαλές, λόγω 
βιοπορισμού, διότι είναι αμφίβολη η επι-
τυχία και επειδή πέρα από τη μητέρα μου 
δεν είχα καμία άλλη βοήθεια και οικονο-
μική στήριξη. Για αυτό όταν τελείωσα τη 
σχολή έπρεπε να δουλέψω κατευθείαν 
και να πετύχω, για να επιβιώσω, αλλιώς 
θα εξοστρακιζόμουν», τονίζει ο Γρηγόρης 
Βαλτινός απαντώντας για το πώς επέλεξε 
να γίνει ηθοποιός. Το  πάθος του για την 
υποκριτική τέχνη υπήρχε σαν φλόγα μέσα 
του και τον έκανε να γυρίζει πάντα γύρω 
της. Θυμάται να συμμετέχει σε κάθε μα-
θητική εκδήλωση, σε παραστάσεις, σε χο-
ρωδίες, όταν ήταν μικρός. Στο τέλος του 
Γυμνασίου ανέβασε μόνος του μια δίωρη 
παράσταση, που την σκηνοθέτησε και 
έπαιζε ο ίδιος. Μετά το τέλος της οι καθη-
γητές και οι συμμαθητές του τον εκθεία-
σαν και τον προέτρεψαν να ακολουθήσει 
την τέχνη αυτή. Κάπως έτσι σιγουρεύτηκε 
μέσα του και τράβηξε την πορεία του.

Covid free Θέατρο 
Τα θέατρα ήταν από τους πρώτους 

χώρους που έκλεισε η πανδημία του κο-
ρονοϊόύ. Τώρα μετά από δυο lockdown 
λειτουργούν, όμως με μέτρα. Όσον αφορά 
το κίνημα τον αρνητών του εμβολιασμού 
κατά του κορονοϊού ο κ. Βαλτινός δηλώ-
νει πως «με αφήνει άναυδο ότι υπάρχουν 
άνθρωποι με σαθρά και σαχλά επιχειρή-
ματα και δημιουργούν αναστάτωση, βγά-
ζοντας διάφορες θεωρίες, ότι τα εμβόλια 
δεν είναι αρκετά δοκιμασμένα και άλλα 
τόσα fake news. Αυτοί οι άνθρωποι χαί-
ρονται σαν τον Νέρωνα που έβαλε φωτιά 
στη Ρώμη». Προσθέτει δε πως «από τους 
αρνητές δεν περιμένω να πάνε στον πό-
λεμο για να σώσουν την πατρίδα και το 
σπίτι τους, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε έναν 
πόλεμο. Αυτό που μας λένε οι αρνητές εί-
ναι το εξής ‘’ εμείς θα μείνουμε πίσω και 
πηγαίνετε εσείς μπροστά, γιατί έρχονται 
σφαίρες και μπορεί να μας σκοτώσουν’’».

*«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», στο θέα-
τρο Αριστοτέλειον
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ΜΌΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
ΚΕΡΛΙΔΌΥ... ΜΕΤΑ ΣΥΝΌΔΕΙΑΣ ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΜΠΌΦΙΛΙΌΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΥΨΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗΣ ΔΙΝΕΙ Η 22ΧΡΟΝΗ 
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ 

Την ίδια σκηνή θα μοιραστούν η 22χρονη, 
Αλεξάνδρα Κερλίδου και η Νατάσσα Μποφί-
λιου, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στη 1 

Δεκεμβρίου. Η Αλεξάνδρα θα συνοδεύει μουσικά την 
ερμηνεία της τραγουδίστριας, στην πρώτη της μεγάλη 
συναυλία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα 
το EyeHarp, έδωσε στην Αλεξάνδρα τη δυνατότητα 
να παίζει μουσική με τα μάτια, παρόλο που παρουσι-
άζει αδυναμία στην κίνηση των άκρων, καθώς έχει 
διαγνωστεί από τη γέννησή της με σπαστική τετρα-
πληγία.

Όλα αυτά θα ήταν αδύνατα όμως, αν δεν ανακάλυ-
πτε το EyeHarp. Όταν λοιπόν έμαθε γι’ αυτό, ξεκίνησε 
άμεσα διαδικτυακά μαθήματα με τον δάσκαλο αλλά 
και δημιουργό του λογισμικού, Ζαχαρία Βαμβακούση. 
Η Αλεξάνδρα άρχισε να μαθαίνει γρήγορα, χωρίς ιδιαί-
τερη δυσκολία καθώς χρησιμοποιούσε ήδη για εννέα 
χρόνια ανάλογο λογισμικό με εντοπισμό βλέμματος για 
να μιλάει. Με πολλή μελέτη έχει μάθει να παίζει αρκετά 
τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη απ’ έξω, ενώ εξασκεί-
ται και σε τραγούδια της Νατάσσας Μποφίλιου, για τις 
ανάγκες της κοινής τους συναυλίας. Μέχρι σήμερα έχει 
συμμετάσχει σε δύο ακόμη, πιο μικρές συναυλίες.

Η Αλεξάνδρα Κερλίδου μιλώντας στην Καρφίτσα, 
ανέφερε πως δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα μπορούσε να 
παίξει μουσική και η ιδέα του EyeHarp είναι εξαιρετι-
κή, καθώς βοηθάει όλα τα άτομα που δεν μπορούν να 
ελέγξουν τα χέρια τους να παίξουν μουσική. Παράλλη-
λα, νιώθει πολύ τυχερή που θα βρεθεί μαζί με τη Να-
τάσσα Μποφίλιου και θα την συνοδεύσει μουσικά με το 
eyeharp. «Ούτε στα τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να 
το φανταστώ αυτό» εξομολογείται και ενθαρρύνει «τα 
άτομα με αναπηρία να μην απογοητεύονται πότε στην 
ζωή τους και να ψάχνουν συνεχώς καινούρια πράγμα-
τα να κάνουν με το δικό τους τρόπο που είναι σίγουρα 
μοναδικός, για να γεμίζουν το χρόνο τους ευχάριστα και 
δημιουργικά».

EyeHarp: Το μόνο μουσικό όργανο 
για τετραπληγικούς παγκοσμίως
Το EyeHarp είναι παγκοσμίως το πρώτο λογισμικό με 

το οποίο μπορεί κανείς να παίξει μουσική με τα μάτια. 
Απευθύνεται σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με τετρα-
πληγία και δε μπορούν να κινήσουν τα χέρια τους, ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερη εξάσκηση και 
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με την κίνηση του κεφαλιού, από άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρα-
σης. 

Την ιδέα εμπνεύστηκε το 2008 ο Ζα-
χαρίας Βαμβακούσης, απόφοιτος τότε, 
του τμήματος Πληροφορικής του Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, μετά από ατύχημα 
που είχε ένας φίλος του μουσικός και δεν 
ήταν σαφές αν θα μπορούσε να κινήσει 
τα χέρια του ξανά. 

«Άρχισα να αναρωτιέμαι πως άν-
θρωποι μουσικοί, που κάποια στιγμή 
αποκτούν κάποια αναπηρία είτε λόγω 
ατυχήματος ή ασθένειας, μπορούν να 
συνεχίσουν να παίζουν μουσική. Έκανα 
την έρευνά μου και διαπίστωσα πως δεν 
υπήρχε κάτι, ενώ μπορούσε να δημι-
ουργηθεί γιατί η τεχνολογία εντοπισμού 
βλέμματος υπήρχε από παλιότερα. Οπό-
τε πήγα στη Βαρκελώνη, έκανα ένα μετα-
πτυχιακό πάνω στη Μουσική Τεχνολογία 
και ένα διδακτορικό με θέμα «Ψηφιακά 
μουσικά όργανα για ανθρώπους με ανα-
πηρίες». Ένα από αυτά είναι το EyeHarp, 
κυματο- άρπα στα ελληνικά, το οποίο 
επιτρέπει σε ανθρώπους με τετραπληγία 
να μαθαίνουν και να παίζουν μουσική» 
εξηγεί ο δημιουργός του EyeHarp.

Η χρήση του λογισμικού είναι απλή 
και γίνεται με μια κάμερα εντοπισμού 
βλέμματος μέσω της οποίας ο υπολογι-
στής μπορεί να γνωρίζει σε ποιο σημείο 
της οθόνης κοιτάζει ο χρήστης. Οπότε ο 
χρήστης κοιτάζει τις νότες που είναι το-
ποθετημένες στην περιφέρεια ενός κύ-
κλου, όπου κάθε νότα έχει το δικό της 
χρώμα. Τη στιγμή που ο χρήστης κοιτά-
ζει τη νότα, αυτή ακούγεται και μπορεί 
να ακουστεί σαν ό,τι μουσικό όργανο 
επιθυμεί ο χρήστης. Επίσης εμπεριέχει 
και διάφορα εργαλεία εκμάθησης τρα-
γουδιών και μουσικής, επειδή στην αρχή 
είναι δύσκολο να παίξει κανείς το ρυθμό 
με τα μάτια. 

«Το όραμα δεν έχει επιτευχθεί ακό-
μα» αναφέρει ο κος Βαμβακούσης, επι-
σημαίνοντας πως αυτό θα συμβεί όταν 
ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων με 
τετραπληγία στον πλανήτη παίζει μου-
σική. «Στο γενικό πληθυσμό, χωρίς ανα-
πηρία» προσθέτει «περίπου το 20%, 1 
στους 5 δηλαδή, παίζει έστω σε ερασι-
τεχνικό βαθμό κάποιο μουσικό όργανο. 
Στους ανθρώπους με τετραπληγία κα-
νένας δεν έπαιζε μέχρι πρόσφατα. Τώρα 
παίζουν οι λιγοστοί που χρησιμοποιούν 
το EyeHarp». Έτσι πρωταρχικός στόχος 
του είναι να φτάσει σε όλο τον κόσμο, το 
ποσοστό των τετραπληγικών που παί-
ζουν μουσική στο 1%. Μέχρι σήμερα οι 
χρήστες του EyeHarp είναι περίπου 600 

στη δωρεάν έκδοση και 50 στην επί πλη-
ρωμή. Στην Ελλάδα ο κος Βαμβακούσης, 
έχει δύο μαθήτριες, την Αλεξάνδρα Κερ-
λίδου και την Μαριάνα, η οποία μάλιστα 
χρησιμοποιεί το λογισμικό παρά το γε-
γονός ότι αντιμετωπίζει και προβλήματα 
όρασης.

Η τεχνολογία αποφυλακίζει 
και απεγκλωβίζει άτομα 
με αναπηρίες
«Σκεφθείτε τι θα πιστεύαμε για την 

Αλεξάνδρα και για κάθε άτομο που βρί-
σκεται στην ίδια θέση με την εκείνη εάν 
δεν είχε ανακαλυφθεί αυτή η τεχνολογία 
που ανέπτυξε ο κύριος Βαμβακούσης» 
μας βάζει να αναρωτηθούμε η κα Μαρία 
Βαρσαμά, η οποία ως Τοπική Σύμβουλος 
Κοινότητας Ευόσμου «σύστησε» στον 
Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Κοι-
νότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου, Παναγιώτη Φωτιάδη την Αλε-
ξάνδρα και το έργο του EyeHarp.

«Ως Διδάκτορας του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ 
με εξειδίκευση στα άτομα με αναπηρίες 
μπορώ να γνωρίζω εις βάθος έναν κό-
σμο μη ορατό πολλές φορές σε όλους 
μας. Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε 
έναν άγνωστο κόσμο στους συνανθρώ-
πους μας, αυτόν των ανάπηρων ατόμων, 
ο οποίος αρκετές φορές δεν διαφέρει σε 

τίποτα από τον δικό μας. Η αναδιαμόρ-
φωση της κουλτούρας της κοινωνίας 
μας θεωρώ ότι είναι απώτερος σκοπός 
μας. Σας πληροφορώ ότι η Αλεξάνδρα 
αντιλαμβάνεται τα πάντα άριστα και η 
νοητική της ανάπτυξη της είναι ίδια με 
εκείνη ενός τυπικού ατόμου χωρίς καμία 

αναπηρία, αλλά έως τώρα δεν είχε τη 
δυνατότητα να μας επικοινωνήσει τίποτα 
προς τα έξω. Η εικόνα ενός ανθρώπου 
δεν μπορεί να καθορίσει τον άνθρωπο. 
Η τεχνολογία, λοιπόν, φαίνεται πως απο-
φυλακίζει και απεγκλωβίζει άτομα με 
αναπηρίες, δυσκολίες και περιορισμούς 
δίνοντας τους και δίνοντας μας την ευ-
καιρία να επικοινωνήσουμε» δήλωσε 
η κα Βαρσαμά σχετικά με τη δυνατότη-
τα που δίνεται στη Αλεξάνδρα να παίζει 
μουσική. 

Έτσι απόφάσισαν από κοινού η κα 
Βαρσαμά και ο κος Φωτιάδης ότι έπρεπε 
να επικοινωνήσουν τη δυνατότητα που 
δόθηκε στην Αλεξάνδρα να παίζει μου-
σική μέσω του EyeHarp. «Σκεφτήκαμε 
ότι αυτό θα έδινε την ευκαιρία σε περισ-
σότερους ανθρώπους με αναπηρία στον 
Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, όπως και σε 
οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος να 
γνωρίσουν την ύπαρξη του και να μπο-
ρέσουν και οι ίδιοι να μάθουν το ψηφιακό 

αυτό μουσικό όργανο και να εκφραστούν 
μέσα από αυτό. Εμείς οι νευρολόγοι ερ-
χόμαστε σε επαφή με άτομα, που είτε εκ 
γενετής είτε κατά την διάρκεια της ζωής 
τους, εμφανίζουν αναπηρία και αγωνιζό-
μαστε καθημερινά με τους ασθενείς μας 
να αντιμετωπίσουν τα θέματα υγείας, με 
μοναδικό σκοπό την λειτουργικότητα 
και την ποιότητα ζωής τους. Ας αναλογι-
στούμε ότι αν δεν υπήρχε η τεχνολογία 
αυτή η Αλεξάνδρα δεν θα μπορούσε να 
επικοινωνήσει με το περιβάλλον της και 
να αναπτύξει τις δυνατότητες, που έχου-
με όλοι μας ανεξαρτήτου οποιασδήποτε 
αναπηρίας. Επίσης, ας σκεφθούμε ότι 
στην ίδια θέση θα μπορούσε ο καθένας 
από εμάς μετά π.χ. από ένα εγκεφαλικό 
ή τροχαίο ατύχημα» δήλωσε ο κος Φω-
τιάδης κι έτσι το θέμα της εκδήλωσης 
τέθηκε στο Συμβούλιο της Κοινότητας 
Ευόσμου που συμφώνησε ομόφωνα για 
την διοργάνωση της συναυλίας, ιδέα την 
οποία αγκάλιασε ο Δήμαρχος μας κ. Μαν-
δαλιανός Κλεάνθης και η Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού κ. Παμπουκίδου Νανά.

Κλ. Μαδαλιανός: Πρέπει να δοθούν 
ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες

 «Η Αλεξάνδρα Κερλίδου με τα μάτια 
της μπορεί να παίξει μουσική και αυτή τη 
δύναμη ψυχής πρέπει να παραδεχτούμε 
και σε αυτήν να υποκλιθούμε  όλοι, γιατί 
όλοι εμείς οι αρτιμελείς άνθρωποι δεν 
έχουμε τα κότσια, δεν έχουμε αυτή την 
πυγμή να προχωρήσουμε στη ζωή μας 
μπροστά πολλές φορές, όπως κατάφερε 
η Αλεξάνδρα, η οποία πράγματα ακατόρ-
θωτα, πράγματα θαυμαστά και απέδειξε 
ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι 
άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν σε 
οποιονδήποτε τομέα της κοινωνίας, είτε 
στον πολιτισμό, είτε στον αθλητισμό» 
δήλωσε από τη μεριά του ο δήμαρχος του 
Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου, Κλεάνθης 
Μανδαλιανός. Τιμώμενα πρόσωπα στην 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθείς 
στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στη 1 
Δεκεμβρίου, είναι τα άτομα με αναπηρία. 
Το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης, μετά 
τον πολιτισμό, θα αφορά τον αθλητισμό 
στα άτομα με αναπηρία, με βράβευση σε 
παραολυμπιονίκες και  διακεκριμένους 
αθλητές, άτομα με ειδικές ανάγκες. 

«Πρέπει να τους δοθούν ευκαιρίες 
και να εμπιστευτούμε και να τονώσουμε 
τον αγώνα τους, είτε με υποδομές, είτε 
με εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμε-
τέχουν, είτε με θέσεις εργασίας. Αυτή η 
εκδήλωση είναι ένας μικρός φόρος τιμής 
σε αυτούς τους ανθρώπους» τόνισε ο 
δήμαρχος.

ΜΌΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
ΚΕΡΛΙΔΌΥ... ΜΕΤΑ ΣΥΝΌΔΕΙΑΣ ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΜΠΌΦΙΛΙΌΥ

Νατάσσα Μποφίλιου: Η πρόσβαση στη μουσική δεν έχει όρια
Η σπουδαία τραγουδίστρια, μιλώντας στην Καρφίτσα για την κοινή της εμφάνισή στη 

σκηνή με την Αλεξάνδρα Κερλίδου τόνισε πως ήταν τεράστια η χαρά της να συμμετέχει 
«σε μια συναυλία με μια μουσικό σαν την Αλεξάνδρα που χειρίζεται το πρόγραμμα και 
αποδεικνύει πως με σύμμαχο το ταλέντο, την επιθυμία και την τεχνολογία, η πρόσβαση 
στη μουσική και τη δημιουργία δεν έχει όρια!» σημειώνοντας πως παρακολουθεί με θαυ-
μασμό το όραμα και το έργο του Ζαχαρία Βαμβακούση με το EyeHarp από την αρχή του. 
Η Νατάσσα Μποφίλιου τόνισε ακόμη, πως το μήνυμα της συναυλίας αυτής είναι η ίδια η 
Αλεξάνδρα και το EyeHarp. «Τόσο δυνατό, αφοπλιστικό και καθοριστικό για το μέλλον. 
Είναι τιμή μου αν μπορώ να το ενισχύσω με την παρουσία μου, σ’ αυτή τη μοναδική συ-
ναυλία» επισήμανε η τραγουδίστρια και σχολίασε πως ο τρόπος αυτός με τον οποίο η Αλε-
ξάνδρα παίζει μουσική είναι «Συγκινητικός, εντυπωσιακός και εξαιρετικά εμπνευστικός!».
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Η  Χρύσα Γεωργιάδου- Γρανούζη είναι Α’ Αντι-
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης και παράλληλα, είναι μια 

γυναίκα που γνωρίζει καλά τα προβλήματα και τις δυ-
σκολίες του «επιχειρείν» καθώς ξεκίνησε τα πρώτα 
της επιχειρηματικά βήματα πριν ακόμη ενηλικιωθεί.  

Στα 16 της, μαζί με τον σύντροφο της ζωής της Γιάν-
νη Γρανούζη, αντί να πηγαίνουν στα clubs της εποχής 
σχεδίαζαν και κατασκεύαζαν τσάντες και ζώνες. Λίγο 
καιρό αργότερα ξεκίνησαν την μικρή τους βιοτεχνία και 
σήμερα,  η εταιρεία τους  Altero Accessories & Co  κα-
τασκευάζει δερμάτινα αξεσουάρ για μεγάλους οίκους 
μόδας της Ελλάδας και του εξωτερικού,  ενώ τα προ-
ϊόντα της «φιγουράρουν» στις βιτρίνες καταστημάτων 
της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  
Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 το ζευγάρι επέκτεινε 
την επιχειρηματική του δραστηριότητα και στο χώρο της 
εστίασης, δημιουργώντας έναν πολυχώρο αναψυχής. 
Παρά τα απαιτητικά ωράρια, η Χρύσα Γεωργιάδου δηλώ-
νει μακρόχρονη παρουσία σε επιχειρηματικούς φορείς 
και σχετικές επιτροπές. Η αντιπρόεδρος του ΕΕΘ μιλά 
στην Καρφίτσα για την επιχειρηματική της «διαδρομή» 
αλλά και για την απόφαση της να συμμετέχει ενεργά στα 
κοινά του επιχειρηματικού γίγνεσθαι.         

  Πότε και πως ξεκίνησε η επιχειρηματική σας δρα-
στηριότητα; Το  1986 σε ηλικία 18 ετών δημιουργήσαμε 
μαζί με τον σύζυγο Γιάννη Γρανούζη, βιοτεχνία κατα-
σκευής δερμάτινων ειδών με έδρα την Θεσσαλονίκη. Τα 
πρώτα χρόνια της χειροποίητης δημιουργίας διαδέχθηκε 
μια σειρά εκσυγχρονισμών μηχανολογικού εξοπλισμού 
αλλά και η τελική μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητες βιομη-
χανικές  εγκαταστάσεις (2012).

   Σήμερα, η Altero Accessories & Co κατασκευάζει 
δερμάτινα αξεσουάρ όπως ζώνες, τσάντες, και μικρά αξε-
σουάρ για επώνυμους οίκους,  είναι κατά 85% εξαγωγι-
κή εταιρεία, με πελάτες σε Ευρώπη ( Γερμανία, Ουγγαρία 
, Ελβετία, Λιθουανία, Κύπρο, Ελβετία, Αγγλία, Ιρλανδία, 
Ισπανία, κ.α.) αλλά και σε ΗΠΑ (Los Angeles, New York, 
San Francisco, Minnesota, Laguna Beach κ.α.) αλλά και 
στους κορυφαίους Ελληνικούς οίκους μόδας.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΌΥΝ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΝΑ «ΑΝΘΙΣΕΙ» Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ

ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΝΟΥΖΗ: 

Η αντιπρόεδρος του ΕΕΘ μιλά στην Καρφίτσα  
για την επιχειρηματική της «διαδρομή» αλλά 
και για την απόφαση της να συμμετέχει ενεργά 
στα κοινά του επιχειρηματικού γίγνεσθαι

Γιάννης Γρανούζης, Κορίνα Γρανούζη, Χρύσα Γρανούζη
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   Το στοίχημα «Made in Greece» συνεχώς κερδίζει 
έδαφος και κόντρα στην πολιτική της υψηλής φορολό-
γησης εμείς επιμένουμε Ελληνικά και διατηρούμε την 
παραγωγή μας στην Ελλάδα . 

   Το 2005 δημιουργήσαμε τον εναλλακτικό πολυχώ-
ρο αναψυχής Κτήμα Λίκνο ως ¨τόπο διαφυγής από την 
καθημερινότητα της πόλης ¨ επιλέγοντας μια μειονε-
κτική ορεινή-ημιορεινή περιοχή 30 μόλις λεπτά από την  
Θεσσαλονίκη στο Λευκοχώρι του Δήμου Λαγκαδά, πρώην 
Δήμου Λαχανά .

 Στο πουθενά , αλλά σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο,  
σεβόμενοι το περιβάλλον δημιουργήσαμε ένα πέτρινο 
εστιατόριο, καφέ, πάρκο εναλλακτικών δραστηριοτήτων, 
αναρρίχηση, τοξοβολία, στίβος περιπέτειας στα δέντρα, 
γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, ποδήλατα για περιηγή-
σεις στην φύση με την οικογένεια, πισίνα για κολύμβη-
ση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μοναδικούς χώρους 
δεξιώσεων γύρω από την πισίνα ή στην φύση , παιδότο-
πους εσωτερικούς και εξωτερικούς για παιδιά όλων των 
ηλικιών.

 Σήμερα το Κτήμα Λίκνο επισκέπτονται δεκάδες χι-
λιάδες επισκέπτες με οργανωμένες σχολικές εκδρομές, 
εταιρικές εκδηλώσεις , κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, 
βαπτίσεις) ακόμη και ως  μεμονωμένες παρέες   αλλά 
και οικογένειες για να απολαύσουν αυτό που εμείς ως οι-
κογένεια έχουμε ως ρητό: ¨Κτήμα Λίκνο αρμονία γεύσης  
και φύσης¨. 

 Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στη διάρκεια 
της επιχειρηματικής σας «διαδρομής»;      Από τότε 
που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχουμε να αντιμετωπίσου-
με πολλές δυσκολίες , κυρίως όμως το γραφειοκρατικό, 
εχθρικό προς τον επιχειρηματία, κράτος είναι αυτό που σε 
όλη την διαδρομή μου είχα να αντιμετωπίσω .   

Βέβαια, θα ήθελα να σταθώ στην δημιουργία του 
gov.gr αλλά και συνάμα σε μια ακόμη πλειάδα αλλαγών 
όπως της πλατφόρμας my data αλλά και των  μεταβι-
βάσεων ακινήτων που επιταχύνουν την δημιουργία του 
ψηφιακού κράτους στην πράξη και όχι στα λόγια.

Το gov.gr σημαίνει πολλά για τον απλό πολίτη αλλά 
και για τον επιχειρηματία.  

 Ποια επιτυχία σας έκανε να αισθανθείτε  «δικαιω-
μένη» για τις επιλογές σας;  Δικαίωση και επιτυχία για 
εμένα είναι απλά και μόνο να βλέπω τα προϊόντα που 
παράγουμε να βρίσκονται σε βιτρίνες καταστημάτων 
ανά τον κόσμο. Φυσικά απόλαυση για εμάς είναι οι θετι-

κές αντιδράσεις των πελατών μας όταν αντικρίζουν τον 
επίγειο παράδεισο που φτιάξαμε και τον φροντίζουμε με 
πολλή αγάπη και μεράκι.    

     
     Πως και γιατί αποφασίσατε να επενδύσετε χρόνο 

και ενέργεια στην ενασχόληση με τα «κοινά»; 
  Στην 10ετή παρουσία μου στα διοικητικά δρώμενα 

του ΕΕΘ είχα πάντοτε ως μέλημα μου την ανιδιοτελή προ-
σφορά προς τον επαγγελματία με τον οποίο μοιραζόμα-
στε τα ίδια προβλήματα και την ίδια αγωνία για το αύριο. 
Δεν ήταν αυτοσκοπός να πάρω κάποια διοικητική θέση. 
Το επιμελητήριο είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στον 
επαγγελματία και την Πολιτεία και θεώρησα πως πρέπει 
να συμμετέχω κι εγώ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι 
μας ώστε να βρεθούν λύσεις. Μου κοστίζει πολύ από τον 
χρόνο που θα μπορούσα ν’ αφιερώνω στις επιχειρήσεις 
μου, ωστόσο το θεωρώ καθήκον μου να συμμετέχω στην 
συνολική προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν προβλήμα-
τα και ν’  «ανθίσει»  η επιχειρηματικότητα στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης.  

  Μέχρι πρότινος η διοίκηση στο ΕΕΘ ήταν «αν-
δρική» υπόθεση. Η εκλογή σας στην θέση Α  ́ Αντι-
προέδρου,  πέρα από προσωπική επιτυχία, μπορεί να 
σημαίνει ταυτόχρονα πως οι γυναίκες επιχειρηματίες 
κερδίζουν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους; Η 
εκλογή μου στην θέση του Α Αντιπροέδρου του ΕΕΘ, και 
ευχαριστώ εδώ τους συναδέλφους μου στο ΔΣ για την 
εκλογή μου αυτή, είναι μεγάλη ευθύνη καθώς εκπροσω-
πώ όλους τους επαγγελματίες στα προβλήματα της κα-
θημερινότητας αλλά και απέναντι στην επίσημη πολιτεία.

Πραγματικά, και δυστυχώς για αυτό, είμαι η μονα-
δική γυναίκα στην Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΘ. Πρέπει 
γενικότερα, οι διοικήσεις φορέων και οργανισμών να 
στελεχώνονται και από γυναίκες. Η γυναικεία παρουσία 
λειτουργεί πολλές φορές καταλυτικά βρίσκοντας λύσεις 
και καταθέτοντας προτάσεις που πηγάζουν από την πο-
λυπλοκότητα της ενασχόλησης της με πολλά θέματα.

   Σημαντικό και το τονίζω: η συμμετοχή των γυναικών 
στα διοικητικά συμβούλια, στο εκλέγεσθαι γενικώς, δεν 
είναι θέμα κάλυψης ποσόστωσης, όπως πολλοί ευαγγε-
λίζονται στα ΔΣ, αλλά απαραίτητη και ιδανική συνθήκη 
δημιουργικότητας και λειτουργίας των εκλεγμένων Διοι-
κητικών Συμβουλίων.

 Είστε μέλος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναι-
κών Ελλάδος. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστός 

φορέας; Είναι άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι γυναίκες,  από αυτά των ανδρών επιχειρημα-
τιών;  Θεωρώ ότι τα προβλήματα των επιχειρηματιών εί-
ναι κοινά γενικότερα. Όμως οι στατιστικές και τα νούμερα 
από έρευνα της ΕΕΔΕΓΕ (Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο 
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών) μέλος του οποίου 
επίσης είμαι ,  είναι αμείλικτα.

  Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με 
τα μικρότερα ποσοστά γυναικείας εκπροσώπησης (24%). 
Μάλιστα, πρόκειται για μία χώρα στην οποία οι γυναίκες 
υπο-εκπροσωπούνται όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

  Εν κατακλείδι, η καθιέρωση της ισότητας των φύ-
λων και η ίση συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών 
στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Παρά την πρόοδο και τη δυναμική είσοδο των 
γυναικών στην πολιτική σκηνή και στη λήψη αποφάσεων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανισότητα παραμένει και χρήζει 
άμεσης αλλαγής. Εξάλλου, οι γυναίκες αντιπροσωπεύ-
ουν το μισό του πληθυσμού, επομένως η παρουσία τους 
στην πολιτική σκηνή είναι απαραίτητη για μια Ευρώπη 
που στηρίζεται πράγματι στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την εξάλειψη 
των διακρίσεων.

   Ο ΣΕΓΕ (Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελ-
λάδος) κινείται έμπρακτα με δράσεις που σκοπό έχουν 
την ενδυνάμωση για κάθε γυναίκα προκειμένου αυτή να 
βρει την επαγγελματική και διαπροσωπική κατεύθυνση 
που της αξίζει.

  Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διατηρηθεί «οι-
κογενειακή ισορροπία» σε ένα ζευγάρι με έντονη 
επιχειρηματική δραστηριότητα; Πραγματικά είναι πολύ 
δύσκολη η διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας μιας 
και οι ώρες ενασχόλησης είναι ατελείωτες .Υπομονή και 
συγκατάβαση είναι το μυστικό. Ευτυχώς, επιχειρούμε 
μαζί με τον σύζυγο 35 χρόνια και με την συνδρομή και 
των κοριτσιών μας η οικογένεια ανταμώνει  στο επιχει-
ρείν.

Αν υπήρχε «συνταγή επιτυχίας» , ποιο πιστεύετε 
ότι θα ήταν το βασικό της συστατικό;  Όνειρα, στόχους 
, εργατικότητα, δημιουργία, αλλά πάνω από όλα ΑΓΑΠΗ 
για αυτό που κάνεις ώστε να πετύχεις την εκπλήρωση 
όλων!!! 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΌΥΝ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΝΑ «ΑΝΘΙΣΕΙ» Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ

ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΝΟΥΖΗ: 
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Η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου 
καταφθάνει και οι Θεσσαλο-
νικείς, επειδή έχουν μπει εδώ 

και μέρες στο κλίμα των Χριστουγέν-
νων, έχουν ξεκινήσει να προμηθεύονται 
χριστουγεννιάτικα στολίδια. Οι μέρες της 
πανδημίας, που διανύουμε, είναι δύσκο-
λες και όλοι έχουμε την ανάγκη από λίγη 
μαγεία, την οποία πρώτα απ’ όλα μπορού-
με να τη βρούμε μέσα από τη διακόσμηση 
του σπιτιού μας.

Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, 
και πιο συγκεκριμένα στην οδό, Βογατσικού 
6, βρίσκεται ένας θρυλικός, χριστουγεννιά-
τικος θησαυρός, «Το Μπουκέτο», ο οποίος 
μετρά 36 χρόνια δημιουργίας και θέτει ως 
στόχο μία επιτυχημένη και ονειρεμένη δι-
ακόσμηση του σπιτιού, που να ανταποκρί-
νεται σε κάθε εποχικό concept. Αυτές τις 
εορταστικές ημέρες το concept δεν μπορεί 
να είναι άλλο από το «Μύρισαν Χριστούγεν-

να», καθώς όπως αποκάλυψε και η Μαρία 
Γαϊτανίδου, εμπνεύστρια και δημιουργός 
του «Μπουκέτο», το μαγαζί αυτό ξεκίνησε 
να στολίζεται δύο εβδομάδες πριν την 26η 
Οκτωβρίου με οχτώ άτομα. «Είναι το μόνο 
μαγαζί, που έχω, το οποίο πέρυσι μέσα 
στον Κορονοϊό επεκτάθηκε, καθώς πήρα 
το διπλανό μαγαζί, και το άνοιξα μ’ ένα και-
νούριο concept για στολισμούς Χριστουγέν-
νων», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, και καινο-
τόμο αυτού του μαγαζιού είναι το aperitivo 
bar, που βρίσκεται μέσα στο μαγαζί και 
είναι για πελάτες πολύ πριβέ. Θα λειτουρ-
γήσει και για τον κόσμο, όταν θα λήξει η 
πανδημία, όπως σημείωσε η κ. Γαϊτανίδου. 
Ένα, όμως, είναι το σίγουρο: αυτό το χρι-
στουγεννιάτικο «Μπουκέτο» είναι τόσο 
φαντασμαγορικό και πλουσιοπάροχο, με 
παραπάνω από 340.000 φώτα, που ακόμη 
και οι πιο διστακτικοί και μελαγχολικοί των 
Χριστουγέννων, θα πιστέψουν στη μαγεία 

του Χριστουγεννιάτικου πνεύματος και θα 
αρχίσουν να στολίζουν το σπίτι τους.  

Και όσοι αναρωτιέστε για τυχόν μελλο-
ντικές εκπλήξεις αυτού του μαγαζιού, εξέ-
λιξη θα υπάρξει αναφορικά με τη διακόσμη-
ση του μαγαζιού για διαφορετικές εποχές, 
όπως το Πάσχα, αλλά και για ξενοδοχεία 
και εστιατόρια. «Είναι ένα μαγαζί, που θέ-
λει πολύ προσωπική δουλειά, το έχω ήδη 
εξελίξει όλα αυτά τα χρόνια και με την επέ-
κταση, φέτος, από τα 68 τ.μ πήγαμε στα 400 
τ.μ, οπότε δεν σκέφτομαι να δημιουργήσω 
και άλλο», υπογράμμισε η δημιουργός του. 

Χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια και 
στολίδια διακοσμούν το «Μπουκέτο» και 
μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές στο 
πιο γιορτινό σπίτι των ονείρων σου. Και, 
επειδή, τα Χριστούγεννα δεν είναι για μί-
νιμαλ επιλογές, έτσι και το «Μπουκέτο» 
απευθύνεται σε πλουμιστές επιλογές, ένα 
στοιχείο το οποίο προτιμούν οι Θεσσαλονι-
κείς, που είναι και λάτρεις των Χριστουγέν-
νων. Αυτό το επιβεβαιώνει και η κ. Γαϊτα-
νίδου, η οποία τόσα χρόνια γνωρίζει πολύ 
καλά τα γούστα και τις προτιμήσεις των 
Θεσσαλονικιών. 

Όσον αφορά τη Χριστουγεννιάτικη δι-
ακόσμηση ενός σπιτιού, η ειδήμων, κ. Γα-
ϊτανίδου προτείνει ένα χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, το οποίο είναι “must” και πρέπει 
να υπάρχει σε κάθε σπίτι, ένα στεφάνι για 
την πόρτα και μία εσωτερική διακόσμηση 
σε τραπέζι ή σε μπουφέ. «Όμως, όλα εξαρ-
τώνται από τα οικονομικά και πρακτικά 
«θέλω» του καθενός, δηλαδή ο καθένας 
ανάλογα με τις προτιμήσεις και την οικονο-
μική του δυνατότητα επιλέγει», κατέληξε η 
εμπνεύστρια του «Μπουκέτο».

ΡΑΦΑΈΛΑ ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μύρισε Χριστουγεννιάτικο Μπουκέτο» 
η Θεσσαλονίκη

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΣ 

ΘΡΥΛΙΚΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ 

ΘΗΣΑΥΡΟΣ 
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Πώς πήρατε την απόφαση για τη δική 
σας Έκθεση Φωτογραφίας “Life Is A 
Circus”;

Πάντα με γοήτευε το τσίρκο και οι άν-
θρωποί του. Από μικρή φάνταζε στα μάτια 
μου κάτι υπέροχο, κάτι μαγικό, που ήθελα 
πολύ να το γνωρίσω. Με αφορμή τα μαθή-
ματα φωτογραφίας, που έκανα στη Σχολή 
Φωτογραφίας “Stereosis”, έπρεπε να διαλέ-
ξω ένα project, και έτσι μέσα από μία ταινία 
πήρα την ιδέα να φωτογραφίσω ένα τσίρκο. 
Αυτές οι φωτογραφίες ολοκληρώθηκαν σε 
τέσσερις μήνες, όπου επισκεπτόμουν το 
τσίρκο σε καθημερινή βάση, φωτογράφιζα 
με ένα 35άρι φιλμ και ήταν φωτογραφίες 
που αγάπησα πάρα πολύ. Ήταν για μένα 
καρδιάς έργο και αυθόρμητο, δεν ήταν τόσο 
πρακτικό και δομημένο. Το βήμα μού το 
έδωσε ο κ. Νυφούδης, μού πρότεινε να κά-
νουμε αυτή την έκθεση στο «ΑνφάνΓκατέ» 
και δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά.

Τι είναι αυτό, που σας γοητεύει περισ-
σότερο, όταν φωτογραφίζετε;

Φωτογραφίζω εδώ και περίπου πέντε 
χρόνια και μου αρέσουν πολύ οι άνθρω-
ποι, γι’ αυτό και φωτογραφίζω περισσότερο 
ανθρώπους. Μ’ αρέσει το συναίσθημα, που 
μπορεί να βγάλει ένας άνθρωπος. Δεν κάνω 
φωτογραφίες τοπίου.

Ποιες οι διαφορές και οι ομοιότητες, που 
παρουσιάζουν οι άνθρωποι του τσίρκο με 
τους ανθρώπους της καθημερινότητας;

Ουσιαστικά οι άνθρωποι του τσίρκο εί-
ναι νομάδες, άνθρωποι που επισκέπτονται 
διάφορες χώρες και πόλεις και δεν έχουν 
κάποιο σταθερό σπίτι. Αυτό φάνταζε στα 
μάτια μου πάντα υπέροχο και εξωπραγμα-
τικό και με γοήτευε. Ίσως ήταν ένα κομμά-
τι, που θα ήθελα κάποτε να το κάνω. Αυτό 
τους καθιστά πολύ ξεχωριστούς. Στο τσίρκο 
οι άνθρωποι είναι πιο στενά δεμένοι μετα-
ξύ τους. Είναι όλοι μία οικογένεια, και ένας 
πολύ σφιχτός κλοιός, που οποιοσδήποτε 
εξωτερικός παράγοντας δεν μπορεί εύκολα 
να παρεισφρήσει μέσα σε αυτόν τον κλοιό, 
και αυτό έχει και τη μεγαλύτερη γοητεία. 
Την τελευταία μέρα, μάλιστα, διαπίστωσα 
ότι είχαν γίνει τόσο κομμάτι της καθημερι-
νότητάς μου, που τελικά ήταν δύσκολο να 
το αποχωριστώ.  

Διαφορετικά, είναι άνθρωποι που στην 
καθημερινότητά τους είναι όπως είμαστε 
όλοι μας. Είναι άνθρωποι, που έχουν τα 
προβλήματά τους, τις έγνοιες τους, αλλά 
όταν ανεβαίνουν στη σκηνή τα ξεχνούν 
όλα και το μοναδικό τους μέλημα είναι να 
κάνουν τον κόσμο να χαρεί και να περάσει 
καλά. 

Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε 

στον κόσμο είναι ο τίτλος της έκθεσης, 
δηλαδή ότι η ζωή είναι σαν το τσίρκο;

Ναι, το πιστεύω αυτό. Το τσίρκο είναι μία 
έκφραση συναισθημάτων, είναι η χαρά, η 
λύπη, γιατί το τσίρκο εμπεριέχει και λύπη. 
Είναι μία μικρογραφία της ζωής μας και 
πιστεύω ότι μπορώ να κάνω αυτόν τον πα-
ραλληλισμό. Το νιώθω ότι η ζωή είναι τσίρ-
κο και το τσίρκο είναι σαν τη ζωή.

Θα μπορούσατε να ζήσετε σε ένα τσίρκο;
Αν το σκεφτώ πρακτικά, νομίζω πως δεν 

θα μπορούσα να ζήσω σε ένα τσίρκο. Αλλά, 
θα μπορούσα να το κάνω για ένα συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα. 

Τί θα σας έλειπε περισσότερο από την 
καθημερινότητα;

Η ίδια η καθημερινότητα, γιατί βλέπεις 
συγκεκριμένους ανθρώπους, έχεις συγκε-
κριμένες παραστάσεις και δεν μπορείς να 
κάνεις τίποτα για να το αλλάξεις. Ο καθένας 
στο τσίρκο κουβαλάει τη δική του ιστορία 
και το τροχόσπιτο του καθενός αντικατο-
πτρίζει και την προσωπικότητά του. 

Εσείς, από όλα σας τα κάδρα, ποιο έχε-
τε ξεχωρίσει και για ποιο λόγο;

Όλες οι φωτογραφίες μου αρέσουν, 
αλλά μία φωτογραφία που ξεχωρίζω είναι η 
κόρη με τον πατέρα, που την ονομάζω “The 
Father”. Είναι μία φωτογραφία, που με αγ-
γίζει πολύ συναισθηματικά και κάθε φορά 
που τη βλέπω αισθάνομαι κάτι να με συγκι-
νεί. Έχω και αδυναμία στον πατέρα μου, και 
παρ’ όλο που δεν ζει, αυτή η φωτογραφία 
πάντα μου κάνει μία αναφορά. Και αν μπο-
ρώ να πω δύο, η άλλη είναι τα πόδια. Είναι 
μίας κοπέλας, που ονομάζεται Μπιάνκα, και 
νομίζω ότι σε αυτή τη φωτογραφία περιέχε-
ται όλο το τσίρκο. Χωρίς να δείχνει πολλά, 
είναι το τσίρκο.

ΣΤΗ ΡΑΦΑΈΛΑ ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Βασιλική Στάμου: «Το τσίρκο είναι μία έκφραση 
συναισθημάτων, μία μικρογραφία της ζωής μας».

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 

«ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ 
ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ» 

ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ ΤΙΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΣΙΡΚΟ
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«Frankie & Johnny» στο 
Θέατρο Τ

«Τα κόκκινα Χριστούγεννα 
της Κάρλα Δεμβριέντες» 

στο κλειστό δημοτικό 
Θέατρο Συκεών

Ο Μικρός Πρίγκιπας του 
Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ

«Η μητέρα του σκύλου» 
στο Θέατρο Τ

Η δεύτερη έκπληξη του 
έρωτα στο Βασιλικό Θέατρο

Ο Γιώργος Θεοφάνους & η 
Πέγκυ Ζήνα στη σκηνή του 

Vergina Theatro

Από τις 6 Δεκεμβρίου, το δημοφιλές έργο του 
βραβευμένου Terrence McNally, «Frankie & 
Johnny», ανεβαίνει στο Θέατρο Τ. Το έργο, που 
έχει μεταφερθεί με μεγάλη επιτυχία στον κι-
νηματογράφο, με τους Al Pacino και Michelle 
Pfeiffer. Μια νύχτα, σε ένα μικρό διαμέρισμα της 
Νέας Υόρκης, τα σώματα δύο ανθρώπων ενώ-
νονται, αναζητώντας καταφύγιο για τις πληγω-
μένες ψυχές τους. Αυτή τη νύχτα, η σερβιτόρα 
Frankie, θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο πα-
ρελθόν, και ο «Ιππότης της Κουζίνας» Johnny, 
πρώην αλκοολικός και αποτυχημένος οικογε-
νειάρχης, έχουν μία και μοναδική ευκαιρία: να 
ξεπεράσουν τους φόβους τους και να κάνουν 
μία νέα αρχή μαζί. Θα πάρουν το ρίσκο;

Χριστούγεννα... Στον Πύργο της, η Κάρλα Δεμ-
βριέντες μαζί με τον σύζυγό της Καλπούρνιο 
και την καινούρια τους καμαριέρα Κατάνα, 
περιμένουν τη μικρή Δεσποινίδα του Πύργου, 
Καρολίνα, από τη Σκωτία. Όταν ξαφνικά, έρχο-
νται τα πάνω κάτω μαζί με απρόσμενους και... 
απρόσκλητους επισκέπτες. Το χιόνι δυναμώ-
νει... Ένας φόνος! Κι όλοι αποκλεισμένοι....στον 
πύργο της Κάρλα Δεμβριέντες. Στο έργο παίζου 
οι:Σαββίνα Παρταλίδου, Αστέριος Γκουτζούδης, 
Αλίκη Ροβέρτου, Αλέκα Καπουσούζη.  Στο ρόλο 
της Κάρλα Δεμβριέντες ο Βαγγέλης Ηλιάδης. Τη 
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, στις 9το βράδυ 
στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών.

Ο «μικρός πρίγκιπας» σε ένα μουσικό 
διαδραστικό αναλόγιο, για παιδιά κάθε 
ηλικίας, από τον θεατρική ομάδα Μικρός 
Βορράς, για λίγες μόνο παραστάσεις. 
Μία διαδραστική παράσταση με τους μι-
κρούς θεατές επί σκηνής. Ο μικρός Πρί-
γκιπας κατέβηκε από τον πλανήτη του 
για να μείνει στις καρδιές μας. Ο κόσμος 
του είναι φτιαγμένος με γενναιοδωρία, 
είναι φτιαγμένος για να μοιράζεται. Είναι 
φτιαγμένος για την εποχή μας. Πρεμιέρα 
την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και 5, 
12 & 19 Δεκεμβρίου στις 17.00, στο Θέ-
ατρο Αμαλία. Διαβάζει και παίζει ο ηθο-
ποιός  Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Από τις 3 Δεκεμβρίου εώς τις 2 Ιανουα-
ρίου στο Θέατρο Τ, το βραβευμένο έργο 
του Παύλου Μάτεσι, «Η μητέρα του 
σκύλου», ανεβαίνει στο Θέατρο Τ από 
την ομάδα Male Di Luna, σε σκηνοθε-
σία Σωτήρη Ρουμελιώτη. Μέσα από μία 
πρωτότυπη θεατρική διασκευή, πέντε 
ηθοποιοί διαρκώς επί σκηνής, μεταφέ-
ρουν την ενέργεια, τη ζωντάνια και τη 
μοναδική ατμόσφαιρα ενός από τα πιο 
πολυσυζητημένα και πολυδιαβασμένα 
μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνι-
κής λογοτεχνίας. Μέσα από τον αφελή, 
αυθεντικό και αιχμηρό λόγο της Ραρα-
ού, ζωντανεύει η ιστορία της μεταπολε-
μικής Ελλάδας, όχι από την πλευρά των 
«σημαντικών» που τη διαμόρφωσαν, 
αλλά των «ασήμαντων» που τη βίωσαν. 

Απάντηση στο διαχρονικό ερώτημα αν ο έρωτας 
αφαιρεί τη λογική δίνει το έργο του Μαριβώ «Η 
δεύτερη έκπληξη του έρωτα», με τη σκηνοθετι-
κή υπογραφή του Βασίλη Παπαβασιλείου.
Η κωμωδία του Μαριβώ παρουσιάζεται σε Πα-
νελλήνια Πρώτη, από το Κρατικό Θέατρο Βο-
ρείου Ελλάδος, σε συμπαραγωγή με το Θέατρο 
Τέχνης Καρόλου Κουν κάθε εβδομάδα, Τετάρ-
τη εώς Παρασκευή στο Βασιλικό Θέατρο. Ένας 
ερωτευμένος Κόμης που διεκδικεί την Μαρ-
κησία ενώσω ο λογοτεχνικός της σύμβουλος, 
σταχυολογεί ψυχαγωγικά αναγνώσματα για να 
απαλύνουν τη μοναξιά της.

Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες… Μία μεγάλη γιορ-
τή  για τα 25 χρόνια Regency Casino Thessaloniki 
& Vergina Theatro!  Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου Ο 
Γιώργος Θεοφάνους & η Πέγκυ Ζήνα ανεβαί-
νουν στη σκηνή του Vergina Theatro για μία 
βραδιά γεμάτη λάμψη και τραγούδια διαχρο-
νικά & αξέχαστα! Μία σπουδαία συνεργασία 
αφιερωμένη στα 25 Χρόνια του Regency Casino 
Thessaloniki & Vergina Theatro, γεμάτη από το 
τις επιτυχίες του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη 
Γιώργου Θεοφάνους & της αγαπημένης λαϊκής 
ερμηνεύτριας Πέγκυς Ζήνα. Οι γνωστοί καλλι-
τέχνες της μουσικής θα χαρίσουν μια μοναδική 
βραδιά στο κοινό της Θεσσαλονίκης.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Για τη σύλληψη της ιδέας για τη 
παράσταση «Bonsai. Ιστορίες 
για το βέλος του χρόνου» και 

την εμπειρία της στο χώρο του θεάτρου 
μίλησε στην Καρφίτσα, η ηθοποιός και 
σκηνοθέτης, Κλαίρη Χριστοπούλου. Η 
θεατρική ομάδα «Άνθρωπος στη Θά-
λασσα» παρουσιάζει στις 3 Δεκεμβρίου 
ένα πρωτότυπο έργο, στο οποίο η κα 
Χριστοπούλου έχει «χτίσει»  το «Bonsai. 
Ιστορίες για το βέλος του χρόνου» από τη 
σύλληψη και το κείμενο μέχρι τη σκηνο-
θεσία.

Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτή την πα-
ράσταση; Η ιδέα για αυτό το έργο ήρθε το 
2019, όταν γνώρισα τη Χριστίνα Κοροβίλα, 
που τότε εργαζόταν στην Αγγλία παρέχοντας 
κατ’ οίκον φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα. 
Μου έδωσε να διαβάσω ένα έργο που είχε 
γράψει, με τον τίτλο «Νοιάζεσαι;», που είχε 
τη μορφή σύντομων διαλόγων – στιγμιοτύ-
πων από τη ζωή της με της «γιαγιάδες της». 
Με συγκίνησαν οι ιστορίες της αλλά περισ-
σότερο με συγκίνησε η ίδια ως άνθρωπος, η 
αγάπη με την οποία μιλούσε για όλους τους 
ανθρώπους που φρόντισε. Της αντιπρότει-
να, λοιπόν, να συνεργαστούμε ακολουθώ-
ντας τις τεχνικές του θεάτρου-ντοκιμαντέρ, 
με την παρουσία της ίδιας στη σκηνή. Έτσι 
ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια συγγραφής του 
έργου με κεντρικό πυρήνα τις συνεντεύξεις 

που πήρα από τη Χριστίνα και επεκτάθηκε 
σε μία μεγαλύτερη έρευνα, σε δημογραφι-
κά στοιχεία, συνεντεύξεις ανθρώπων τρίτης 
ηλικίας, επιστημονικά και φιλοσοφικά κεί-
μενα για τον χρόνο. Εμπνεύστηκα από τον 
ιαπωνικό πολιτισμό, για την αξία που δίνει 
στην πατίνα του χρόνου αλλά και για τις ιδι-
αιτερότητες που παρουσιάζει αυτή η χώρα, 
που κατέχει το ρεκόρ της αναλογίας ηλι-
κιωμένων σε σχέση με τον πληθυσμό της. 
Όλα αυτά τα στοιχεία μετουσιώθηκαν καλ-
λιτεχνικά και δημιούργησαν την παράσταση 
«Bonsai. Ιστορίες για το βέλος του χρόνου».

Ποιο μήνυμα περνάει στους θεατές 
το έργο; Το έργο επιθυμεί να ανατρέψει τα 
στερεότυπα που σχετίζονται με την τρίτη 
ηλικία, συμβάλλοντας στην άρση του κοι-
νωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων 
και να μιλήσει για την αξία της αγάπης και 
της φροντίδας. Ακόμα, μιλώντας για το βέ-
λος του χρόνου, προσκαλεί το κοινό να στο-
χαστεί πάνω στο εφήμερο της ύπαρξης, να 
δει τη ζωή ως μία παροδική γιορτή και να 
απολαύσει με ευγνωμοσύνη, ως δώρο, την 
κάθε στιγμή.

Πώς δημιουργήθηκε η ομάδα «Άν-
θρωπος στη Θάλασσα»; Έχει πετύχει τους 
στόχους που έχει θέσει;

Η δημιουργία της ομάδας «Άνθρωπος 

στη Θάλασσα» ήταν για μας μία δυναμική 
απάντηση στην κρίση, μία «σχεδία για ναυ-
αγούς». Πέρα από την ίδια την καλλιτεχνική 
έρευνα και τη σύνδεσή της με την εποχή 
μας, στόχος της ήταν και είναι, μέσα από τις 
δράσεις της, να αποτελέσει μία σχεδία που 
λειτουργεί ως τόπος συνάντησης που προ-
καλεί μετατοπίσεις, πάντα με το μέρος του 
αδύναμου, του καταπιεσμένου. Στόχος που 
φαντάζει πολύ μεγάλος, ίσως ανέφικτος, 
αλλά ακριβώς γι’ αυτό, λειτουργεί για μας 
ως κινητήρια δύναμη και καθημερινή πρό-
κληση.

Ποια στιγμή στην μέχρι τώρα πορεία 
σας ξεχωρίζετε και γιατί, κα Χριστοπού-
λου; Μου είναι δύσκολο να απαντήσω. Κάθε 
στιγμή, ακόμα και η πιο δύσκολη, υπήρξε 
για μένα η αφορμή να μάθω κάτι καινούρ-
γιο. Ωστόσο, υπάρχουν δύο στιγμές που ξε-
χωρίζω:

2011, παραμονές πρεμιέρας, συμβαί-
νουν ταυτόχρονα τα εξής: δίνω τηλεφωνική 
συνέντευξη, μαγειρεύω, έχω τον γιο μου 
στο μάρσιππο και στέλνω δελτία τύπου. 
Είπα μέσα μου, αφού τα κατάφερα σήμερα, 
δεν φοβάμαι τίποτα!

2014, πρόβα στη σοφίτα του Κόδρα για 
την παράσταση «Για να τελειώνουμε με την 
κρίση του θεού», του Αρτώ. Μετά το ζέστα-
μα, ζητώ από τους ηθοποιούς να περάσουν 
όλο το έργο με κλειστά μάτια. Το διάφραγμά 
μας παλλόταν σε όλη την πρόβα. Ήταν βα-
θιά συγκινητική η εμπιστοσύνη που έδειξαν 
σε εμένα, στην ομάδα…  Ήταν η πιο μαγική 
στιγμή που έχω ζήσει ως τώρα στη δουλειά 
μου.

Υποκριτική ή σκηνοθεσία; Ποιο αγαπά-
τε περισσότερο; Σας έφερε αντιμέτωπη με 
εμπόδια κάποιος από τους δύο τομείς; Τα 
αγαπώ εξίσου και τα δύο. Ένα εμπόδιο με το 
οποίο ήρθα αντιμέτωπη ως ηθοποιός, ήταν 
το γεγονός ότι η μητρότητα αντιμετωπίζεται 
ως πρόβλημα στον χώρο του θεάτρου.

Τι σας προσφέρει η ενασχόλησή σας 
με το θέατρο; Τη δυνατότητα της ενσυναί-
σθησης, της βαθιάς κατανόησης της θέσης 
του Άλλου.

ΣΤΗΝ ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η μητρότητα αντιμετωπίζεται 
ως πρόβλημα στο θέατρο

Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΣ ΤΟΥ 
«BONSAI» ΚΛΑΙΡΗ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ» 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΗΣ 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ:Μας κέρδισε ‘με διαφορά’!
ΤΗ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ «ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ» ΑΛΛΑ Η ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ ΕΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Μπορεί το τηλεοπτικό κοινό να την γνώρισε 
μόλις πέρσι μέσα από τη σειρά «Έρωτας με δι-
αφορά» του STAR, (υποδύεται την ιδιόρρυθμη 
αδελφή της Φαίης Ξυλά) όμως η Έρρικα Μπίγιου 
έχει μια σπουδαία θεατρική καριέρα. Τελειόφοι-
τη της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης 
Κάρολος Κουν, παρακολούθησε μαθήματα υπο-
κριτικής στο Λονδίνο, ενώ στο παρελθόν έχει 
ασχοληθεί και με τον χορό. Έχει στο ενεργητι-
κό της παραστάσεις του Εθνικού θεάτρου, του 
ΚΘΒΕ, του Θεάτρου Τέχνης και συμμετοχές στο 
Φεστιβάλ Αθηνών.

-Το τηλεοπτικό κοινό σας γνώρισε από τη 
σειρά «Έρωτας με διαφορά», όμως δεν είναι 
αυτή η πρώτη σας φορά στην τηλεόραση.

Προηγήθηκε κάτι στο εξωτερικό; Ναι, είχα 
την τύχη και και την χαρά να παίξω στη δεύτε-
ρη σεζόν της Αγγλικής παραγωγής The Durrels 
που προβλήθηκε στο Αγγλικό κανάλι ITV. Τα γυ-
ρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα και 
στα ιστορικά Ealing Studios. Ήταν μια ξεχωριστή 
εμπειρία και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία 

που μου δόθηκε.
-Τι είναι αυτό στο ρόλο της Ελβίρας που 

σας παρακίνησε να θέλετε να τον ερμηνεύσε-
τε; Η Ελβίρα είναι ένας πολύπλοκος χαρακτή-
ρας. Είναι μια δυναμική γυναίκα που όμως έχει 
καταπιέσει τα συναισθήματα της. Παρότι έχει χτί-
σει ένα τοίχος γύρω της όντας αυστηρή και από-
λυτη, νοιάζεται πραγματικά για τους ανθρώπους 
που έχει κοντά της. Αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον σ’αυτήν είναι το πως ο έρωτας την 
βοηθάει να σπάσει μέσα της τα κοινωνικά στε-
ρεότυπα που φέρει, και πως τελικά τα συναισθή-
ματα της βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια.

-Θα σκεφτόσασταν να αποδεχθείτε και κάτι 
άλλο τηλεοπτικό τώρα που η μυθοπλασία ανα-
κάμπτει στην Ελληνική τηλεόραση; Ναι, θα με 
ενδιέφερε να συνεχίσω. Η τηλεόραση στην Ελ-
λάδα περνάει όντως μια αναγέννηση. Γίνονται 
πολλές καλές και προσεγμένες δουλειές.

-Όμως μέχρι τώρα υπήρξατε κυρίως θε-
ατρική ηθοποιός ... Εθνικό, Κρατικό Βορείου 
Ελλάδος, Θέατρο Τέχνης, Φεστιβάλ Αθηνών...

Με ποια κριτήρια κάνετε τις καλλιτεχνικές σας 
επιλογές; Πυξίδα μου ήταν πάντοτε η αγάπη 
μου για το θέατρο και η ανάγκη για δημιουργία. 
Νιώθω τυχερή που βρέθηκα δίπλα σε καλλιτέ-
χνες και ανθρώπους που θαυμάζω.

-Η αναγνωρισιμότητα από την τηλεόραση, 
η αμεσότητα της θεατρικής σκηνής.... Υπάρχει 
σύγκριση; Είτε μιλάμε για θέατρο είτε για τηλεό-
ραση, η υποκριτική τέχνη είναι μία. Τουλάχιστον 
έτσι την αντιμετωπίζω εγώ. Και στα δύο βιώνει 
κανείς την ομορφιά της ομαδικής δημιουργικής 
διαδικασίας. Σίγουρα όμως η άμεση επαφή με 
τον κόσμο που σου χαρίζει το θέατρο έχει μια 
δυναμική που πάντα θα με συγκινεί.

-Υπάρχει κάτι στα σκαριά για το επόμενο 
επαγγελματικό σας βήμα; Δύο νέες θεατρικές 
παραστάσεις που θα ανέβουν στη δεύτερη θε-
ατρική σεζόν. Και τα δύο είναι σύγχρονα έργα, 
γραμμένα από δύο γυναίκες συγγραφείς όπου η 
κάθε μια με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο προ-
σεγγίζει τη γυναικεία ύπαρξη σε αντίξοες κοινω-
νικές συνθήκες.
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ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ Ό ΔΙΌΓΕΝΗΣ!

▶ Κίνηση κατά του διαχωρισμού της κοινω-
νίας σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους 
ήταν η αποχώρηση του Άρη Σερβετάλη από 
την παράσταση «Ρινόκερος», αλλά τελικά 
αποδεικνύεται πως η κοινωνία ψάχνει αιτίες 
να διχαστεί γιατί με αφορμή αυτή του την 
απόφαση διαχωριστήκαμε σε Σερβεταλικούς 
και αντι-Σερβεταλικούς.

▶ Εν τω μεταξύ βλέποντας την πέραση που 
έχουν οι πολιτικορθάκηδες αποφάσισαν τα 
(σιτεμένα πια) «κορίτσια» που παρουσιάζουν 
life style εκπομπές να προτάξουν τα (ενι-
σχυμένα)  στήθη τους και να υπερασπιστούν 
όποια κορεκτίλα του φανεί του Λωλοστεφανή 
μιλώντας ανάλογα με την επικαιρότητα για 
«ρατσισμό»,  «γυναικοκτονία», «πατριαρ-
χία», «διαφορετικότητα»…. Θεματολογία 
δηλαδή που δένει αρμονικά με συνταγές 
μαγειρικής, αστρολογία  και εκ βαθέων 
εξομολογήσεις τύπου «γέννησα το παιδί του 
συμπέθερου για να εκδικηθώ τον πρώην της 
ξαδέλφης μου».

▶ Είχε ξεμείνει η τηλεόραση «αποβραδύς» 
στον Alpha, την ανοίγω το πρωί πέφτω πάνω 
στην Τσιμτσιλή που φοράει ένα κανονικό 
φόρεμα χωρίς καρναβαλίστικα στοιχεία.  «Θα 
πήραν στιλίστα» σκέφθηκα «μπράβο!» Ανοί-
γει το πλάνο κάτω από το κανονικό φόρεμα 
μπλε ελεκτρίκ over knee μπότες.  Και να 
είχαν πάρει στυλίστα, θα είχε κάνει χαρακίρι. 
Απόκριες όλο το χρόνο στο Happy Day.

▶ «Tου διεθνή διακεκριμένου καθηγητή»…. 
Δεν νιώθει που δεν νιώθει από Ελληνικά, την 
τρολάρουν και με κάτι δελτία τύπου που το 
τερματίζουν.

▶ Όταν δίνεις έναν σκασμό λεφτά να στήσεις 
ένα ριάλιτι και οι τηλεθεάσεις δεν δικαιώνουν 
τις προσδοκίες η απάντηση δεν είναι να ξε-
φτιλίσεις τους παίκτες.   Οι σκηνές σεξ από το 
Big Brother που διέρρευσαν στα social media 
είναι λόγος να μην ξαναδεί κανείς ποτέ το κα-
νάλι που το φιλοξενεί.  Πέρα από τις νομικές 
συνέπειες που φαντάζομαι ότι θα υποστούν οι 
μοντέρ που έδωσαν (ή μήπως πούλησαν) το 
υλικό στη δημοσιότητα. Τι? Όχι?

▶ Βρε παιδιά, εκείνο το παιδί, ο Βασιλακό-
πουλος ψιλοεξαφανίστηκε από το προσκήνιο 
μετά τα επεισόδια στην Καλαμπάκα ή μου 
φαίνεται?

Το αγαπημένο και εξαιρετικό ZEBRA espresso bistro & spirits στην Νικ. Πλαστήρα στην Χαριλάου,γιόρτασε με ένα εντυπωσια-
κό πάρτυ και με πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους τα 3 χρόνια μιας πολύ επιτυχημένης πορείας.Πρόκειται αναμφίβολα για ένα 
από τους ωραιότερους και κορυφαίους χώρους all day διασκέδασης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με σίγουρα πολύ υψηλά 
στάνταρ εξυπηρέτησης και παροχών.
Και τα πάρτυ αλλά και υα μοναδικά event συνεχίζονται στον αγαπημένο χώρο.Στην φωτο οι επιχειρηματίες του χώρου σβή-
νουν τα κεράκια της εντυπωσιακής και σχεδιασμένης με ζέμπρες τούρτας γενεθλίων.ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

Έναν νέο, μοντέρνο, και άκρως ξεσηκωτικό 
«αέρα» διασκέδασης, έρχεται να φέρει στη 
Θεσσαλονίκη, ο Διογένης. Ο πολλά υποσχό-
μενος λαϊκός θεσσαλονικιός ερμηνευτής, 
που τον τελευταίο χρόνο, σημειώνει μεγάλη 
και ανοδική πορεία, μέσα από τη συνεργασία 
του με τη G Music, και έχοντας μεγάλες επι-
τυχίες στο βιογραφικό του, όπως «Ο Άλλος 
μου Εαυτός», αλλά και «Το κορίτσι μου», 
αλλά και ένα πλούσιο ρεπερτόριο,έρχεται με 
φόρα, στο «Prova Live Concept»! Ο Διογένης, 
μαζί με ένα επιτελείο, νέων και ταλαντούχων 
ερμηνευτών, πρωταγωνιστούν στον νυχτε-
ρινό χάρτη διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, 
όπου κάθε Παρασκευή και Σάββατο, υπόσχο-
νται, το πιο μοντέρνο και νεανικό πρόγραμ-
μα, για κέφι και γλέντι, μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Γιατί φέτος το χειμώνα, ο 
Διογένης και το «Prova», θα αποτελέσουν το 
hot spot, της συμπρωτεύουσας.

Pinning 
The Media

3 ΧΡΟΝΙΑ ZEBRA
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Αρχικά με τον όρο σεξουαλική παρενόχληση (Σύμφωνα με το Ψήφισμα 
του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1993, εννοούμε 
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα (η οποία μπο-
ρεί να είναι είτε λεκτική είτε σωματική) που έχει ως αποτέλεσμα τη προσβολή 
της αξιοπρέπειας ενός ατόμου με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εξευτελιστικού, 
ταπεινωτικού ή εχθρικού κλίματος (πρακτικά μπορεί να σημαίνει σεξουαλικά 
σχόλια, βλέμματα ακόμα και σωματικές επαφές) στο άτομο που την υφίσταται 
και έχει ως απότοκο το διασυρμό του ατόμου και τη δημιουργία ψυχολογικών 
νοσημάτων σε αυτό(άρθρο 337 Ποινικού Κώδικα, άρθρο 3 Ν3896/2010). Η 
πρώτη απόπειρα ορισμού της «σεξουαλικής παρενόχλησης» έγινε εν έτει 1975 
από τη φεμινίστρια Lin Farley σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Γυ-
ναικών Νέας Υόρκης και αρχικά απαιτούνταν να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα 
περιστατικά σεξουαλικής συμπεριφοράς-κάτι που αργότερα αποσύρθηκε με το 
σκεπτικό ότι ορισμένα περιστατικά ήταν τόσο ισχυρά που δε χρειάζονταν επα-
νάληψη-, επίσης θεωρούνταν ότι συνδεόταν μόνο με τη σεξουαλική δραστηρι-
ότητα κάτι που επίσης αποσύρθηκε. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα 
κοινωνικό πρόβλημα στις μέρες μας-που όλο και πληθαίνουν τα άτομα υφίστα-
νται παρενοχλήσεις-όμως καθίσταται υποκειμενικό κριτήριο το εάν ένα άτομο 
έχει δεχτεί πραγματικά την παρενόχληση. Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορών 
των απόψεων των δυο φύλων ως προς το τι συνιστά παρενόχληση αλλά και 
λόγω του ότι ο συγκεκριμένος ορισμός μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ιστορικές, πολιτισμικές, πολιτικές ,οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες.

Όσον αφορά στις παρενοχλήσεις στο χώρο εργασίας αυτές διακρίνονται είτε 
σε παρενόχληση από τον εργοδότη ή προϊστάμενο προς τον εργαζόμενο-υφι-
στάμενο (ή αντίστροφα) είτε μεταξύ των συναδέλφων.

Όσον αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση από συνάδελφο, ο δέκτης έχει 
τη δυνατότητα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ να απευθυνθεί και 
αν ενημερώσει τον εργοδότη-διευθυντή του, ο οποίος θα πρέπει να λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει το άτομο (συνήθως πρώτα καλεί και 
συζητά με το θύμα-θύτη, ύστερα προβαίνει σε μετακίνηση του υπαλλήλου που 
προέβη στην παρενόχληση καθώς έχει και τη δυνατότητα να προβεί ακόμη και 
σε απόλυση του),εάν δεν κάνει τίποτα από αυτά το άτομο έχει τη δυνατότητα να 
επικαλεστεί καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, μεταβολή 
των όρων εργασίας ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

Όσον αφορά στην παρενόχληση του εργαζομένου από τον εργοδότη αυτή 
μπορεί να εκφράζεται είτε μέσω σεξουαλικών υπονοούμενων, ερωτήσεων που 
αφορούν σεξουαλικές προτιμήσεις και ζητήματα, επιθυμία συνευρέσεων εκτός 
του εργασιακού χώρου που προκαλούν δυσφορία στον εργαζόμενο. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές υπάρχουν δυο ενδεχόμενα: πρώτον να υπάρξει απόλυση από 
την πλευρά του εργοδότη λόγω μη ύπαρξης ανταπόκρισης από την πλευρά του 
εργαζόμενου (απόλυση που είναι άκυρη άρθρο 9 Ν3488/2006 καθώς θα πρέ-
πει σε κάθε περίπτωση η απόλυση να γίνεται στα πλαίσια της καλής πίστης, των 
χρηστών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος (άρθρο 
281 Αστικού Κώδικα) και ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποζημιωθεί λόγω 
ηθικής βλάβης (απόφαση 1139/2007 Εφετείου Αθηνών). Επίσης, ακόμη και αν 
δεν επέλθει απόλυση μετά από περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης θεω-
ρείται ότι επήλθε βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων επι τω χείρω 
και άρα καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα) από 
την πλευρά του εργοδότη όποτε ακολουθεί η ανωτέρω διαδικασία.

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση παρενόχλησης του εργοδότη από τον ερ-
γαζόμενο, περίπτωση που συναντάται σπανιότερα και εάν αποδειχθεί και ο ερ-
γοδότης ασκήσει μήνυση κατά του εργαζομένου μπορεί βάσει του άρθρου 337 
του Ποινικού Κώδικα να λύσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο χωρίς να 
καταβάλει αποζημίωση.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΞΑΝΑΓΥΡΝΑ… Τα κρούσματα της μετάλλαξης του κορονο-
ϊού αναμένεται να αυξηθούν τον Δεκέμβριο, παρά τη λήψη των μέτρων και 
την πίεση που δέχονται οι ανεμβολίαστοι πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευ-
ρώπης, η οποία δέχεται νέο σκληρό πλήγμα πανδημίας. Η μετάλλαξη «Δέλ-
τα» είναι πιο μεταδοτική και γι’ αυτό έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός, 
με τις κυβερνήσεις των κρατών, η μια μετά την άλλη, να εστερνίζονται ολο-
ένα και περισσότερους περιορισμούς. Όπως δείχνουν οι εξελίξεις, παρά τις 
διαβεβαιώσεις ότι δεν θα εφαρμοστούν νέα lock-down τα πράγματα οδεύ-
ουν προς το χειρότερο και η ατομική ευθύνη των πολιτών όσο παραμένουν 
τα κρούσματα μολύνσεων σε υψηλά επίπεδα, θα μετατραπεί ξανά σε φόβο.

Δραματική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος και 
ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, που δέχονται ασθενείς και από την υπόλοιπη 
περιφέρεια, εξ αιτίας της πληρότητας των ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκομεία της 
Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Οι λοιμώξεις όμως ανεβαίνουν 
επικίνδυνα και στην υπόλοιπη νότια Ελλάδα, με αποτέλεσμα το σκηνικό 
του τρόμου να δοκιμάζει καθημερινά τις εφημερίες και των νοσοκομείων 
της Αττικής. Οι αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας δοκιμάζονται ξανά, 
με τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ να μειώνονται δραματικά, παρά τη συνδρομή 
του ιδιωτικού τομέα των κλινικών. Καθημερινά διακομίζονται ασθενείς που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές της εξέλιξης της νόσου, γιατί δεν νοση-
λεύτηκαν εγκαίρως, ελπίζοντας λανθασμένα ότι θα νοσήσουν ήπια και ότι 
θα ξεπεράσουν το πρόβλημα στο σπίτι τους. 

Στη Βορ. Ελλάδα τα νοσοκομεία εξακολουθούν να βρίσκονται στο 
«κόκκινο» με 99% πληρότητα στις μονάδες ΜΕΘ και η έκδηλη ανησυχία 
των αρμοδίων είναι γα το τι θα συμβεί αν η κατάσταση εκτραχυνθεί περισ-
σότερο τις επόμενες εβδομάδες, εξ αιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που 
θα επικρατήσουν λόγω του χειμώνα. 

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα τα βλέμματα όλων των κρατών της 
Ευρώπης, εντείνουν τις προσπάθειες για τον εμβολιασμό σε πρώτη φάση 
της τρίτης ενισχυτικής δόσης σε άτομα άνω των 60 ετών και όσων έχουν 
υποκείμενα νοσήματα. Όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, ο στόχος που 
διαφαίνεται είναι να φτάσουμε σε έναν πλήρη περιορισμό των ανεμβολία-
στων, σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Όσο η παν-
δημία καλπάζει σε όλη την Ευρώπη, η ανησυχία  για το χειρότερο σενάριο, 
παραμένει και τα μόνα όπλα που έχουμε για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 
είναι οι εμβολιασμοί, η τήρηση των μέτρων υγιεινής και ο περιορισμός της 
κινητικότητας των πολιτών. Το γεγονός ότι το 85% όσων βρίσκονται στις 
ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι, σε συνάρτηση με την εμβολιαστική κάλυψη και 
τους αυξημένους θανάτους, ενισχύουν την άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας απέναντι στην πανδημία, είναι να εμ-
βολιαστούμε. 

Σε προηγούμενη δημοσίευση στο «Επιχειρηματικό Βοριαδάκι» στην 
αρχή της πανδημίας, είχαμε αναφέρει τις προβλέψεις ξένων επιστημόνων, 
που έλεγαν ότι όπως όλες οι προηγούμενες πανδημίες, έτσι κι αυτή, θα δι-
αρκέσει πέντε χρόνια. Ο ιός θα κάνει σε αυτό το χρονικό διάστημα τον κύκλο 
του και στη συνέχεια σιγά – σιγά θα εξασθενίσει. Πόσο κοντά ή μακριά από 
την αλήθεια είναι αυτή η πρόβλεψη; Θα το διαπιστώσουμε μέσα στο 2022 
αν οι μολύνσεις δεν περιοριστούν και το προσεχές φθινόπωρο, μας υποδεί-
ξουν ότι είναι ανάγκη να κάνουμε και τέταρτη δόση εμβολίου.

Λογικά, τα πράγματα μάλλον έτσι θα εξελιχθούν, γιατί αν υποθέσουμε 
ότι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης κατορθώσουν να εμβολιαστούν σε ποσο-
στά πάνω από το 90% του πληθυσμού, η πανδημία και πάλι θα είναι πολύ 
δύσκολο να ανακοπεί. Γιατί χρειάζεται χρόνος για να γίνουν ανάλογα ποσο-
στά εμβολιασμών στην Αφρική, στην Ασία και σε κάθε άλλη απομακρυσμέ-
νη περιοχή του πλανήτη, που μπορεί να φωλιάζει» ο θανατηφόρος ιός…  

Η έννοια της Δυσφήμισης 
στον Ποινικό Κώδικα

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

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Τι δουλειά έχει ένας Σαλονικιός στο Λονδίνο; Η 
ομορφιά του Λονδίνου είναι ότι δεν κοιτάει ταυτότη-
τες κι εθνικότητες, κοιτάει μόνο προσωπικότητες κι 
ανθρώπους που εν’ τέλει παρά τις διαφορές τους μ’ 
ένα σχεδόν μαγικό τρόπο ενώνονται και ζούνε αρμο-
νικά. ‘Ενας τρόπος σκέψης μιας πόλης που ταιριάζει 
απόλυτα με τον δικό μου. Μπορεί να έχουμε διαφο-
ρές μεταξύ μας, αλλά στο τέλος της ημέρας τίποτα 
από αυτά δεν έχει σημασία. Αυτό που μένει είναι ότι 
είμαστε όλοι το ίδιο, όλοι άνθρωποι.

Tzaki Ηο, ΑνφάνΓκατέ, The WineHouse… χω-
ράνε όλα σε μία «μασχάλη»; ‘Οχι. Και για να είμαι 
ειλικρινής δεν θα ήθελα όλα αυτά να χωράνε! Οι 
ομάδες είναι αυτές που κάνουν πάντα τη διαφορά. 
Η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων προχωράει τα 
πράγματα μπροστά. Σίγουρα είμαι αυτός που δίνει 
τις κατευθυντήριες γραμμές αλλα είμαι τυχερός που 
έχω δίπλα μου ανθρώπους, ικανούς και έμπιστους, 
που και με τη δική τους μέγιστη συμβολή φτάνουμε 
μαζί στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πώς είναι να αντιμετωπίζεις την πανδημία σε 
δύο χώρες;  Στην πραγματικότητα δεν έχει μεγά-
λες διαφορές. Μπορεί τα μέτρα να είναι λιγότερα ή 
περισσότερα από χώρα σε χώρα, όμως οι αγωνίες, 
οι ανησυχίες και οι φόβοι των ανθρώπων είναι απί-
στευτα όμοιοι. 

Ποιους επιχειρηματίες κρατάει και ποιους πε-
τάει η αγορά; Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο 
χρόνο χαίρονται...

Η πολιτική είναι ...μικρόβιο; Η πολιτική είναι 
για να αντιμετωπίζει τα μικρόβια. Πάσης φύσεως. Ή 
τουλάχιστον έτσι θα πρέπει να είναι κατ’εμέ.

Σκέφτεστε νέα υποψηφιότητα;  ‘Οσο σκέφτομαι, 
σχεδιάζω κι ελπίζω.

Αν γράφατε βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη τι τίτ-
λο θα είχε; Σταχτοπούτα. Μια ταλαιπωρημένη πόλη, 
όπου τόσα χρόνια οι κυβερνώντες, τοπικοί και μη, 
μοιάζει σαν να μην την αφήνουν να βρει το γοβάκι 
της ούτως ώστε να μπορέσει να μεταμορφωθεί στην 
πανέμορφη πριγκίπισσα που είναι στην πραγματικό-
τητα.

Τι αγαπάτε και τι μισείτε στην πόλη… ‘Οπως εχει 
πει κι ο Δανός φιλόσοφος Κίρκεγκωρ, «το μίσος εί-

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

Ο Νίκος Νυφούδης είναι νέος, επιτυχημένος επιχειρηματίας, πολιτικοποιημένος και με διάθεση να προσφέρει στον τόπο. Έν τάχει σας λέω: βουλευτής με το Ποτάμι, 
δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας - Χορτιάτη, υποψήφιος δήμαρχος, συνεργάτης του Σπύρου Βούγια, συγγραφέας. ‘Οσο για τις επιχειρήσεις; Γνωστά στέκια της πόλης, 

όπου θα τον βρείτε να ελέγχει εάν όλα είναι στην εντέλεια!  

Νίκος Νυφούδης
‘Οσο σκέφτομαι, σχεδιάζω κι ελπίζω

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 

ναι η αγάπη που εχει ξεμεθύσει»... Οπότε ακόμα κι αν 
στιγμιαία μισήσω κάτι σε αυτή την πόλη, επανέρχομαι 
αυτόματα στη μεγάλη αγάπη που της έχω.

Για τον γιο ή την κόρη λέτε «είναι φτυστός/ή 
εγώ»; Με το που γίνει κάποιος γονιός αυτόματα ανα-
καλύπτει ότι το εγώ τον αποχαιρετά για πάντα. Το 
μόνο που λέω είναι να είναι γερά, δυνατά κι ευτυχι-
σμένα.

Πώς φαντάζεται ο Νυφούδης τον εαυτό του σε 
20 χρόνια... Είκοσι χρόνια μεγαλύτερο!
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«Αδιαφορία: Όταν σας αγνοούν»

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 *

Σας έχει συμβεί ποτέ κάτι από αυτά;
• Το αφεντικό σας ή ο σύντροφός σας— 

κάνει πολύ ώρα για να απαντήσει στο email 
ή στο μήνυμα σας, αν απαντήσει τελικά.

• Θεωρείστε δεδομένοι από κάποιον που 
έχετε εργαστεί σκληρά για να ευχαριστήσετε.

• Περπατάτε στο δρόμο και ο κόσμος σας 
αγνοεί.

• Αγωνίζεστε να συναντήσετε κάποιον 
στην ώρα σας… και το άτομο αυτό δεν εμ-
φανίζεται ποτέ.

• Υποβάλλετε αίτηση εργασίας και δεν 
λαμβάνετε καν επιστολή απόρριψης.

Όπως έγραψε ο Elie Wiesel, «Το αντίθετο 
της αγάπης δεν είναι το μίσος. Είναι αδιαφο-
ρία. «Πράγματι, το να αγνοηθείς μπορεί να 
σε κάνει να νιώθεις χειρότερο ακόμα και από 
το να σε απορρίπτουν, κάνοντάς σε με αυτό 
τον τρόπο να νιώθεις ότι δεν έχεις καθόλου 
αξία.

Όταν σας αντιμετωπίζουν συχνά με αδια-
φορία, μπορείτε να τείνετε να χαρακτηρίζετε 
τον εαυτό σας ως ανάξιο. Αν αυτό είναι το 
προεπιλεγμένο σας συναίσθημα, μήπως θα 
πρέπει να εργαστείτε για να βελτιώσετε κάτι 
στον εαυτό σας, όπως τη στάση σας απέναντι 
στους άλλους;

Η αγνόηση είναι ένα έντονο φαινόμενο 
της σύγχρονης κοινωνίας που ζούμε. Στη 
σταδιοδρομία μας, η ευγένεια μπορεί να θε-
ωρηθεί ακόμα και ως θυματοποίηση. 

Ας στραφούμε όμως σε πιθανούς τρό-
πους διαχείρισης για καθεμία περίπτωση:

-Το αφεντικό ή ο σύζυγός σας κάνει πολύ 
ώρα, (και αν ποτέ), για να απαντήσει στα 
email σας.

Το να θέσετε με διακριτικότητα το ζήτη-
μα μπορεί να αποφέρει βελτίωση: «Ξέρω ότι 

είσαι υπό μεγάλη πίεση, αλλά θα το θε-
ωρούσα βοηθητικό, να επικοινωνούσες 
μαζί μου, έστω και μόνο για να μου πεις 
πως είσαι απασχολημένος.»

-Όταν θεωρείστε δεδομένοι από κά-
ποιον που έχετε εργαστεί σκληρά για να 
ευχαριστήσετε:

Και πάλι, ένα διακριτικό αίτημα για 
αυτό που θέλετε μπορεί να σας βοη-
θήσει. Για παράδειγμα, «Προσπάθησα 
σκληρά να σε ευχαριστήσω και νιώθω 
λίγο παραμελημένος/η. Πάντα με ενδια-
φέρει πραγματικά το πως κύλησε η μέρα 
σου αλλά φαίνεται να μην δίνεις ιδιαίτε-

ρη σημασία όταν σου λέω για τα δικά μου. 
Καταλαβαίνω κάτι λάθος;»

-Περπατάτε στο δρόμο και ο κόσμος σας 
αγνοεί.

Θέλετε να δοκιμάσετε να δημιουργήσετε 
οπτική επαφή με τους ανθρώπους; Χαμογε-
λάστε! Τόλμησε ακόμη και ένα ωραίο σχό-
λιο όπως: «Λατρεύω αυτή την καρφίτσα που 
φοράς» ή «Δεν είναι ο πιο όμορφος καιρός;» 
Έχουν συμβεί τα πιο περίεργα πράγματα από 
τις κουβέντες που γεννούν μια ωραία συζή-
τηση, ακόμη και μια σχέση.

-Αγωνίζεστε να συναντήσετε κάποιον 
στην ώρα σας και το άτομο αυτό δεν εμφα-
νίζεται ποτέ.

Ίσως πραγματικά συνέβη κάτι αναπό-
φευκτο. Ρωτήστε,  «Είσαι καλά; ανησύχησα 
ότι μπορεί να είχες κάποιο ατύχημα.» Αντί να 
αντιδράσετε με επιθετικό τρόπο, μπορείτε να 
δοκιμάσετε την κατανόηση. Μπορεί να συμ-
βεί οτιδήποτε στον καθένα άλλωστε. Είναι 
ωστόσο σημαντικό να δηλώσετε τα συναι-
σθήματά σας. Έτσι θα μεταφερθεί το νόημα 
χωρίς να κάνει το άτομο άσκοπα αμυντικό.

-Δεν λαμβάνετε καμία απάντηση σε μια 
αίτηση εργασίας.

Μπορείτε να δοκιμάσετε ένα τηλεφώ-
νημα ή ακόμα και ένα email όπως, «Ήμουν 
ενθουσιασμένος με αυτή τη δουλειά γιατί 
νιώθω ότι ταιριάζω. Εξετάζετε την υπόθεσή 
μου ακόμα;»

Ίσως το πιο σημαντικό, μπορεί να σας 
βοηθήσει να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας 

ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τους άλλους. 
Προσπαθήστε λοιπόν να αντικαταστήσετε 
τις επιβεβαιώσεις των άλλων με τη δική σας 
αυτοεκτίμηση. Τι υπέροχο αν η αίσθηση της 
αυτοεκτίμησής μας προέρχεται περισσότερο 
από πως νιώθουμε παρά από το πώς μας συ-
μπεριφέρονται ορισμένοι άνθρωποι.

Εάν είστε αυτός/ή που αγνοείτε συχνά 
τους άλλους:

 Να θυμάστε ότι έχετε να κάνετε με αν-
θρώπινα όντα. Μπορεί να πληγώσετε τα συ-
ναισθήματα των ανθρώπων που αγνοείτε. 
Μήπως θέλετε να αφήσετε λίγο χώρο στην 
πολυσύχναστη μέρα σας για λίγη επιπλέον 
ευγένεια; Για παράδειγμα, αντί να αγνοείτε το 
email κάποιου έως ότου (μπορεί) να βρείτε 
χρόνο για να δώσετε μια πλήρη απάντηση, 
στείλτε αμέσως ένα μήνυμα όπως: «Θα επι-
κοινωνήσω μαζί σας την επόμενη εβδομάδα 
για αυτό». Και αν αγνοείτε ένα άτομο επειδή 
δεν σας αρέσει να να λέτε όχι, συνειδητο-
ποιήστε ότι η σιωπή μπορεί πραγματικά να 
βλάψει περισσότερο το άτομο - καθώς αυτό 
μένει να περιμένει επ’ αόριστον. Δεν χρειάζε-
ται πολύ από τον χρόνο σας. Ένα γρήγορο, 
«Συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεργα-
στούμε μαζί», συν έναν σύντομο λόγο, είναι 
καλύτερο από το να αφήσεις έναν άνθρωπο 
να περιμένει.

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

PSYCHOLOGY

ΑΝ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΕΝΑ 
ΑΤΟΜΟ ΕΠΕΙΔΗ 

ΔΕ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ 
ΝΑ ΤΟΥ ΛΕΤΕ ΟΧΙ 

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΟΤΙ Η ΣΙΩΠΗ 

ΜΠΟΡΕΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΚΑΘΩΣ 
ΑΥΤΟ ΜΕΝΕΙ ΝΑ 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΕΠ’ 
ΑΟΡΙΣΤΟΝ
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Ο Δημήτρης Κεραμίτσης είναι 
17χρονών έχει καταγωγή από 
την Λέπτη Ορεστιάδας αλλά 

γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσα-
λονίκη. Από μικρός ασχολήθηκε με το 
ποδόσφαιρο και σύντομα το όνομα του 
έγινε γνωστό στην Ευρώπη. 

Ο μπαμπάς του Νίκος Κεραμίτσης μιλώ-
ντας στην Karfitsa εξιστορεί το ταξίδι στην 
Ολλανδία και την Σκωτία, όπου ο 17χρονος 
γιος του είχε προτάσεις από την Βίλεμ και 
την Ρέϊντζερς αντίστοιχα αλλά και την από-
φαση να μεταβεί στην Ιταλία για την Έμπολι 
και στη συνέχεια για την Ρόμα.

Πότε έφυγε από την Θεσσαλονίκη 
για το εξωτερικό;
«Από την ΑΕ Κρήνης έφυγε στην Έμπολι. 

Αρχικά πήγε στην Σκωτία τον Φεβρουάριο 
του 2020 για την Ρέιντζερς και τον Απρίλιο 
πήγε στην ολλανδική Βίλεμ. Είχαμε συμφω-
νήσει και οι δύο. Με την Βίλεμ ήταν καθαρά 
οικονομικό το θέμα, γιατί αυτές οι χώρες 
δουλεύουν πολύ με τα εισιτήρια διαρκείας, 
με αποτέλεσμα ο κορονοϊός να τους «χτυ-
πήσει» και να χάσουν πάρα πολλά χρήματα 
και υποτίθεται περίμεναν να πουλήσουν του 
Παυλίδη για να αγοράσουν τον Δημήτρη. 
Είχαμε συμφωνήσει με την Ρέιντζερς οικο-
νομικά και γενικά όλα όπως και με την Βί-
λεμ αλλά το κακό με την σκωτσέζικη ομάδα 

ήταν ότι ήταν κλειστό το Ηνωμένο Βασίλειο 
με τον κορονοϊό».

Πόσο καιρό έμεινε στην Έμπολι;
«Ο Δημήτρης κάθισε περίπου έναν χρό-

νο στην Έμπολι, κατέκτησε το πρωτάθλημα 
αλλά δεν αγωνίστηκε».

Πως έφτασε η στιγμή που ο Δημήτρης 
ξεκίνησε προπονήσεις με τον Μουρίνιο;

«Την Δευτέρα στον αγώνα της Ρόμα 
με την Μπολόνια στο γήπεδο βρισκόταν ο 
Μουρίνιο, Μόργκαν ντε Σάνκτις και ο  τεχνι-
κός διευθυντής, Τιάγκο Πίντο που τον παρα-
κολουθούσαν. Με τον Μουρίνιο έχει μιλήσει 
τον ρώτησε κάποια στιγμή πόσες γλώσσες 
μιλάει, τι κάνει στη ζωή του και πως βρέθη-
κε στην ομάδα. Τον είχε την προηγούμενη 
εβδομάδα στις προπονήσεις της ανδρικής 
ομάδας της Ρόμα, λόγω των αγώνων της 
Εθνικής και έχει κάνει πάνω από δέκα προ-
πονήσεις μαζί του».

«Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ καλή 
σωματοδομή, έχει ύψος 1.93, παίζει με τα 
δύο πόδια, δηλαδή στην Πριμαβέρα παίζει 
αριστερό μπακ, ενώ είναι δεξιό το πόδι του. 
Το πλεονέκτημα  από τα υπόλοιπα είναι ότι 
κάνει πολύ καλό pressing από πίσω και 
το πιο σημαντικό είναι πολύ έξυπνος. Στην 
δεύτερη ομάδα της Ρόμα που  είναι ο πιο 
νεαρός παίκτης που αγωνίζεται αυτό δεν εί-
ναι τυχαίο. Δεν φτάνει να είσαι μόνο καλός 
παίκτης, χρειάζεται να έχεις μια προσωπικό-

τητα που να μπορείς να σε πιστεύουν και να 
θέλουν να σε βοηθήσουν, οπότε σε αυτό το 
πράγμα ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ καλός. 
Πηγαίνει πρώτος στην προπόνηση, φεύγει 
τελευταίος, κάνει κάθε μέρα διπλή προπό-
νηση, μαζεύει τα σκουπίδια και βοηθάει τον 
φροντιστή».

Μπορούν άλλοι νέοι 
να αγωνιστούν στην Ιταλία;
 «Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επιλέξαμε 

τον δύσκολο δρόμο, φύγαμε από τον ΠΑΟΚ 
και πήγαμε στις ομάδες της ΕΠΣΜ. Ο Δημή-
τρης κόστισε πολλά χρήματα στην Ρόμα, δεν 
πήγε τζάμπα. Η ομάδα έδωσε στην Έμπολι 
πολλά λεφτά και τρεις παίκτες για να απο-
κτηθεί ο Δημήτρης. Φύγαμε μαλωμένοι από 
την Έμπολι και είπαμε ή πάμε στην Ρόμα ή 
σταματάμε και γυρνάμε στην Ελλάδα».

Ποιο είναι το όνειρο του Δημήτρη;
«Το όνειρο του είναι να παίξει σε μεγάλη 

ομάδα, είτε στην Ρόμα, είτε σε κάποιο μεγά-
λο club. Σίγουρα πάντως θέλει να παίξει στο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό 
και όχι στην Ελλάδα».

Για μια πιθανή επιστροφή 
μελλοντικά στην Ελλάδα;
 «Πολλές ελληνικές ομάδες έχουν ρω-

τήσει για τον Δημήτρη. Τον παρακολουθούν 
αλλά προτεραιότητα είναι να παίξει στην 
Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία 
σκέψη ο Δημήτρης να γυρίσει, μιλάει άπται-
στα ιταλικά, τον είχε προτείνει ο Μπενάρντο 
Κουάτρα να τον πάρει στην Εθνική Ιταλίας. 
Από την πλευρά μας προσπαθούμε να δού-
με πως θα το κάνουμε αυτό γιατί είμαστε 
πολύ στεναχωρημένοι από την μη κλήση 
του Δημήτρη στο Ευρωπαϊκό που έγινε».

Υπάρχει η σκέψη 
για ιταλικό διαβατήριο;
«Αν συμπληρώσει τρια χρόνια, μπορεί 

να αποκτήσει ιταλική υπηκοότητα. Αν την 
αποκτήσει μπορεί να παίξει στην Εθνική Ιτα-
λίας και έχει ακόμα ένα χρόνο. Yπάρχει αυτό 
το θέμα που το εξετάζουμε με δικηγόρους 
για να δούμε και την προοπτική της Ιταλίας, 
γιατί στην Ελλάδα δεν τον κάλεσε ο προπο-
νητής Τάσος Θέος και είναι πολύ πικραμέ-
νος, ενώ τον είχε καλέσει στους αγώνες του 
Αυγούστου και του Οκτωβρίου. Αφού εδώ 
μας θέλουν αλλά στην Ελλάδα αν δεν σε 
θέλουν με το ζόρι παντρειά δεν γίνεται»

ΡΑΦΑΗΛ ΓΈΩΡΓΑΝΟΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής 
που τράβηξε την προσοχή του Μουρίνιο

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 
ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ, ΝΙΚΟΣ 

ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ 
ΑΝΑΛΥΟΥΝ ΣΤΗΝ 

KARFITSA ΤΟ CLASICO 
ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δυο πληγωμένα «θηρία» ρίχνονται στη «μάχη» της Τούμπας στο clasico της Θεσσαλονίκης που αναμέ-
νεται με τεράστιο ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ και Άρης προέρχονται από ήττες και αμφότεροι βλέπουν το ντέρμπι 
αυτό ως «φάρμακο» για τη συνέχεια. 

Από τη μια ο γηπεδούχος 
ΠΑΟΚ που ηττήθηκε στο 
Περιστέρι από τον Ατρό-
μητο που δεν είχε νίκη 
μέχρι τώρα στο πρωτά-
θλημα. Από την άλλη ο 
Άρης που γνώρισε μία από 
τις βαριές εντός έδρας 
ήττες της ιστορίας του.

Όλα αυτά όμως μπαίνουν στην άκρη, 
αφού πάντα ένα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ 
και Άρη ξεκινάει από μηδενική αφετη-
ρία. Η Karfitsa σας βάζει στο κλίμα του 
αγώνα μέσω κοινής συνέντευξης που 

παραχώρησαν οι Στέλιος Ηλιάδης και 
Γιώργος Γκουγκουλιάς. Αμφότεροι, τί-
μησαν τα χρώματα των δύο ομάδων 
και γνωρίζουν καλά την ψυχοσύνθεση 
και την κατάσταση που επικρατεί πριν 
από έναν τέτοιο αγώνα. 

Tα υπόλοιπα στο... κυρίως πιάτο την 
Κυριακή το απόγευμα (19:30).

Στέλιος Ηλιάδης: «Βαρόμετρο 
ο Μπίσεσβαρ, περιμένω 
ένα ισορροπημένο ντέρμπι»

- Πόσο διαφορετικό κάνει το 

ντέρμπι το γεγονός πως και οι δύο 
ομάδες προέρχονται από ήττες σοκ;

«Είναι δεδομένο πως οι δύο ομάδες θα 
είναι εμφανώς αγχωμένες και περισ-
σότερο προσεκτικές στα μετόπισθεν 
τους. Θα δούμε ένα δυνατό ντέρμπι με 
πολύ πάθος και δυνατές μονομαχίες. 
Σίγουρα οι ήττες που έκαναν στο πρω-
τάθλημα είναι κάτι που θα τους επηρε-
άσει, όμως με το που ο διαιτητής σφυ-
ρίξει τη σέντρα του αγώνα όλα αυτά θα 
ξεχαστούν».

- Με βάση τα τελευταία αποτελέ-

«Δύναμη, πάθος και υπομονή 
θα κρίνουν το ντέρμπι»

Συνέντευξη στον 
Θωμά Μίχο
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σματα περιμένεις ένα διαφορετικό 
παιχνίδι από τακτικής άποψης;

«Σε αυτά τα παιχνίδια μετρανε οι βαθ-
μοί και όχι η εμφάνιση. Τα ντέρμπι τα 
κερδίζεις δεν τα παίζεις. Περιμένω ένα 
συντηρητικό παιχνίδι, με τους προπο-
νητές να γνωρίζουν καλά ο ένας τα 
ατού του άλλου, οπότε δεν νομίζω να 
δούμε μεγάλες εκπλήξεις».

- Ποια τα ατού και ποιοι παίκτες 
θεωρείς θα είναι τα βαρόμετρα στο 
ντέρμπι;

«Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης διαθέτουν 
εξαιρετικά ρόστερ και παίκτες ικανούς 
να κάνουν τη διαφορά. Αν πρέπει να 
εστιάσω κάπου, νομίζω πως ο Μπίσε-
σβαρ θα είναι κομβικός. Γενικώς φέτος 
δείχνει ένα πρόσωπο καλό ιδιαίτερα 
στα ντέρμπι. Αντίθετα στον Άρη βαρό-
μετρα στο παιχνίδι του είναι οι εξτρέμ 
του. Και θεωρώ πως ο Γκάμα είναι ο 
παίκτης που μπορεί να κάνει τη δια-
φορά παρά το γεγονός πως δεν κάνει 
και την καλύτερή του σεζόν. Πάντως, 
αν ο Πορτογάλος είναι σε καλή ημέρα 
και γενικότερα η μεσοεπιθετική γραμ-
μή του Άρη, τότε οι Κίτρινοι θα έχουν 
πολλές πιθανότητες να διεκδικήσουν 
κάτι καλό μέσα στην Τούμπα».

Γιώργος Γκουγκουλιάς: «Πληγωμένα 
θηρία, περιμένω αλλαγές και εκπλή-
ξεις»

- Πόσο διαφορετικό κάνει το 
ντέρμπι το γεγονός πως και οι δύο 
ομάδες προέρχονται από ήττες σοκ;

«Είναι δεδομένο πως οι ήττες που εί-
χαν οι δύο ομάδες θα τις επηρεάσουν 
σε μεγάλο βαθμό. Το 0-5 ήταν ένα 
βαρύ σκορ για τον Άρη, αλλά και η 
ήττα του ΠΑΟΚ «πλήγωσε» την ομάδα 
του Λουτσέσκου. Και οι δύο ομάδες 
έχουν υψηλούς στόχους και θέλουν 
πάση θυσία το τρίποντο για να διατη-
ρήσουν την επαφή τους με τις πρώτες 
θέσεις. Η κακή τους ψυχολογία τους 
φέρνει πλέον με την πλάτη στον τοίχο, 
ενώ ρόλο παίζει και η γενικότερη γκρί-
νια που υπάρχει στις τάξεις του κόσμου 
των δύο συλλόγων. Αυτό το ντέρμπι 
δεν είναι απλά γοήτρου, αλλά κρίνει 
πολλά περισσότερα».

- Με βάση τα τελευταία αποτελέ-
σματα περιμένεις ένα διαφορετικό 
παιχνίδι από τακτικής άποψης;

Οι αγώνες ντέρμπι ξυπνούν
τον ποδοσφαιρικό εγωισμό

Να λοιπόν που έφθασε η ώρα πού οι δύο 
παραδοσιακοί ποδοσφαιρικοί «εχθροί» της πό-
λης θα βρεθούν αντίπαλοι για το Πρωτάθλημα 
2021-’22. Σε αγώνα απ’ αυτούς που χαρακτη-
ρίζονται ως ντέρμπι με όλη τη σημασία τη ση-
μασία της λέξης. Απ’ αυτούς τους αγώνες που 
τους περιμένουν πώς και πώς οι φίλοι των δύο 
ομάδων. Πολύ δε περισσότερο τον αυριανό 
που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον κα-
θώς ακόμη δεν έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. 
Είναι όμως κι ένας αγώνας που μοιάζει με «ο 
θάνατος σου η ζωή μου», μετά τα στραπάτσα 
που έπαθαν ΠΑΟΚ και Αρης την προηγούμενη 
αγωνιστική. Ηττες που δύσκολα καταπίνονται 
από τον κόσμο τους. Ηταν τόσο ισχυρό το αρ-
νητικό αποτύπωμα που ακόμη κι αν μία από 
τις δύο ομάδες νικήσει αύριο, δεν θα σημαίνει 
ότι θα σβηστεί από τη μνήμη τού κόσμου τους 
η ήττα στο Περιστέρι και ο διασυρμός από τον 
ΠΑΣ Γιάννινα. Το ζήτημα είναι να μην μεγαλώ-
σει η απογοήτευση, γιατί μία ήττα του ΠΑΟΚ ή 
του Αρη στο ντέρμπι θα ανοίξει το «μαύρο κου-
τί» της εσωστρέφειας και κανείς δεν ξέρει πότε 
θα κλείσει. Αντίθετα μία νίκη, όπως και να το 
κάνουμε, θα μετριάσει την πίκρα. Ετσι είναι τα 
πράγματα αφού ο κόσμος εκφράζεται με «πι-
λότο» το θυμικό. 

Λογικό λοιπόν είναι ο επαγγελματικός εγω-
ισμός να αποτελέσει έξτρα κίνητρο για τους 
παίκτες και των δύο ομάδων. Τι σημαίνει αυτό; 
Οτι θα καταθέσουν μέσα στο γήπεδο όλο το 
ταλέντο και τον πάθος τους. Δεν έχουν άλλω-
στε την ευκαιρία κάθε αγωνιστική οι παίκτες 
να συμμετέχουν σ’ ένα τοπικό ντέρμπι. Οπότε 
τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται. Τα αφήνουν 
όλα πίσω τους και κυνηγούν την επιτυχία που 
θα τους βγάλει από την εσωστρέφεια. Και στα 
ντέρμπι το πρώτο που μετράει είναι το αγωνι-
στικό πάθος και η δίψα για την επιτυχία. Όλα τ’ 
άλλα ακολουθούν.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

«Η ήττα του Άρη πόνεσε πολύ. Κυρί-
ως η έκταση του σκορ. Θεωρώ πως ο 
Μάντζιος θα ρίξει το βάρος στην άμυ-
νά του, αυτή που μέχρι τώρα ήταν η 
δύναμη της ομάδας, ενώ μοιάζει δε-
δομένο πως θα πάμε σε αλλαγές στην 
ενδεκάδα. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ 
είχε κακό πρόσωπο στο Περιστέρι, 
είχε και τον αγώνα με τη Σλόβαν και 
είναι επιτακτικό ο κ. Λουτσέσκου να 
προχωρήσει σε φρεσκάρισμα της εν-
δεκάδας του. Νομίζω θα έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον οι επιλογές και η τακτική 
που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν 

οι δύο αντίπαλοι προπονητές».

- Ποια τα ατού και ποιοι παίκτες 
θεωρείς θα είναι τα βαρόμετρα στο 
ντέρμπι;

«Αυτά τα παιχνίδια κερδίζονται στη 
θέληση, τη δύναμη και την υπομονή. 
Πρωταγωνιστές μπορεί να είναι όλοι 
οι παίκτες. Κατ’ εμέ όποιος έχει υπο-
μονή να περιμένει τον άλλον και εκ-
μεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου 
θα είναι και ο μεγάλος νικητής».
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Πολύ σημαντική αυτή η εβδομάδα, όπου στις 4 /12, το Σάββατο, 
θα πραγματοποιηθεί ολική έκλειψη Ηλίου, στο ζώδιο του Τοξότη, στις 
12,22 μοίρες. Είναι η τελευταία έκλειψη της χρονιάς, και επηρεάζει τα 
ζώδια του μεταβλητού σταυρού, [Δίδυμους, Τοξότες, Παρθένους και 
Ιχθύες], του δευτέρου δεκαημέρου, φέρνοντας αλλαγές στις ζωές τους. 
Επίσης το ίδιο θα συμβεί, για όσους έχουν σε αυτή την θέση τον ωροσκό-
πο τους, την Σελήνη τους, ή και πλανήτες, όπου θα πρέπει να ερμηνεύ-
σουν, τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην ζωή τους. Πιο αναλυτικά για τα 
δώδεκα ζώδια, …    

ΚΡΙΟΣ
Η επιρροή αυτής της έκλειψης, [4/12], είναι αρκετά θετική με το 

δικό σας ζώδιο. Μπορεί να προγραμματίσετε κάποιο ταξίδι, σπουδές, 
νομικές υποθέσεις, αλλά και άνοιγμα στην πνευματική σας υπόσταση, 
με μία καρμική πορεία. Σαν να πρέπει να συμβούν οπωσδήποτε κάποια 
γεγονότα, για να φτάσετε εκεί που πραγματικά ανήκετε.  

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή η έκλειψη, θα γίνει η αιτία, να βάλετε μία σειρά στις πιο βα-

θιές σας επιθυμίες. Μπορεί να νιώσετε πικραμένοι και απογοητευμένοι 
με κάποια πρόσωπα, όμως θα ιεραρχήσετε τις προτεραιότητες σας και 
θα βρείτε τον τρόπο να αποβάλετε ότι δεν σας ταιριάζει πλέον. Επίσης, 
θα πρέπει να προσέξετε, οικονομικές συμφωνίες ή κάποιες αγορές, ή 
διαχείριση κάποιων κεφαλαίων, που δεν θα φέρουν τα ποθητά αποτε-
λέσματα. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η έκλειψη αυτή πραγματοποιείται στον δικό σας άξονα και επηρεά-

ζει τις σχέσεις σας, αλλά και τις συνεργασίες σας. Και επειδή οι εκλείψεις 
Ηλίου, έχουν ένα μεγάλο χρονικό εύρος πριν την έκλειψη και μετά το 
πλανητικό γεγονός, αυτές οι αλλαγές μπορεί ήδη να έχουν συμβεί. Κάτι 
επίσης που θα σας απασχολήσει την περίοδο αυτή, είναι ότι θα αλλάξε-
τε την συμπεριφορά σας, κάνοντας μία ενδοσκόπηση, που θα σας φανεί 
πολύ χρήσιμη.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Την περίοδο αυτή η Αφροδίτη στον τομέα που αφορά την προσωπική 

σας ζωή, θα έχει αρκετά μεγάλη επιρροή, όπου θα ευνοήσει αρκετά τις 
συναισθηματικές σας επιλογές. Επίσης, θα έχετε μία καλή επαγγελματι-
κή πορεία, ιδίως εσείς του δευτέρου δεκαημέρου. 

ΛΕΩΝ
Για σας τα Λιοντάρια, αυτή η έκλειψη, θα σας φέρει μοιραία γεγονότα 

και πολύ σημαντικά ξεκινήματα, κυρίως για σας που ανήκετε στο δεύ-
τερο δεκαήμερο. Επίσης, να περιμένετε στον επαγγελματικό σας τομέα, 

αλλαγές, ή μία ξαφνική ανατροπή. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η έκλειψη Ηλίου, όπως έχω ξαναπεί, έχει μεγάλη χρονική εμβέλεια, 

πριν και μετά το γεγονός, οπότε οι επιρροές αυτές μπορεί ήδη και να 
έχουν συμβεί. Οι γεννημένοι λοιπόν του δευτέρου δεκαημέρου, θα νιώ-
σετε κάποια προδοσία από άτομα που θεωρούσατε σημαντικά. Μπορεί 
επίσης να έχετε την επιθυμία να εργαστείτε στο σπίτι σας, ή να παραμεί-
νετε περισσότερο στον χώρο σας, λόγο συνθηκών. 

ΖΥΓΟΣ
Η έκλειψη αυτή, επηρεάζει θετικά το δικό σας ζώδιο, με πολλές 

γνωριμίες και επικοινωνία με αγαπημένα σας πρόσωπα. Την περίοδο 
αυτή, θα υπάρξουν πολλές πληροφορίες, που θα σας γεμίσουν με ανά-
μικτα συναισθήματα. Κάτι που θα πρέπει να προσέξετε επίσης, είναι οι 
οικονομικές εκκρεμότητες που έχετε δημιουργήσει κατά το παρελθόν. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αν και η έκλειψη δεν γίνεται στο δικό σας ζώδιο, ο Ουρανός απέ-

ναντι σας, σχηματίζει μία δύσκολη όψη με την Ηλιακή έκλειψη και σας 
δημιουργεί μία αίσθηση μοναξιάς και απομάκρυνσης. Είναι μία δύσκολη 
περίοδος, που θα νιώσετε την έλλειψη αληθινών συναισθημάτων από 
τους άλλους. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είστε οι πρωταγωνιστές των γεγονότων, εφόσον η ολική έκλειψη 

Ηλίου γίνεται στο δικό σας ζώδιο, στις 4/12. Για σας ιδίως του δευτέρου 
δεκαημέρου, η συνθήκες στην προσωπική σας ζωή αλλάζουν, αν δεν 
έχουν αλλάξει ήδη. Θα βρεθείτε μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα, 
που ενώ νομίζατε ότι γνωρίζατε κάποια πρόσωπα, δυστυχώς θα νιώσετε 
έκπληξη με τον εαυτό σας, πόσο εύκολα υπερεκτιμήσατε πρόσωπα και 
καταστάσεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Για σας τους Αιγόκερους, η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο, δημιουρ-

γεί ένα θετικό εξάγωνο με Ποσειδώνα, όπου θα σας δώσει μία γλυκιά 
αίσθηση, στην προσωπική σας ζωή. Η έκλειψη βέβαια θα πραγματο-
ποιηθεί στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, μία θέση που η διαχείριση των 
γεγονότων είναι αρκετά δύσκολη και επίπονη. Θα προσέχετε λοιπόν τις 
λάθος σκέψεις, για πρόσωπα  που δεν εκφράζουν αυτό που εσείς έχετε 
ανάγκη, ή που πιστεύετε. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Πιεστική περίοδος για σας, όπου η έκλειψη Ηλίου εντείνει τους προ-

βληματισμούς σας πάνω σε θέματα του κοινωνικού και φιλικού σας πε-
ριβάλλοντος. Προσοχή επίσης σε προβλήματα που θα προκύψουν μέσα 
στο οικογενειακό σας περιβάλλον.  

ΙΧΘΥΕΣ
Η έκλειψη στο ζώδιο του Τοξότη, θα σας πιέσει αρκετά, στην επαγ-

γελματική σας πορεία, αλλά και θα νιώσετε απογοήτευση με κάποια 
πρόσωπα, που δεν εκτιμούν την οποιαδήποτε προσφορά σας. Είναι και-
ρός να κάνετε ένα restart, στις σχέσεις σας, εφόσον όλα δείχνουν ότι 
πρέπει να υπάρξει ανανέωση σε καταστάσεις, που δεν οδηγούν πουθενά.  

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ, 
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.
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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

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
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




