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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Ο νικητής μπορεί να 
απαντήσει στα νέα 
μεγάλα ζητήματα 

που θα προκύψουν 
μετά την πανδημία 
αναγνωρίζοντας 

ότι η αντιμετώπισή 
τους θα έχει 

συγκεκριμένο 
πολιτικό κόστος;
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Το νέο ΠΑΣΟΚ 
και η τελευταία ευκαιρία του

«Το διακύβευμα», λέει η Άννα Διαμαντοπούλου «δεν είναι η επιστροφή, είναι η νέα 
αρχή» σε άρθρο της για τις εκλογές του ΚΙΝΑΛ. Στη λογική ότι η παράταξη υπό το νέο αρ-
χηγό της θα υπερβεί ριζικά την προηγούμενη ταυτότητα που σχετιζόταν με την λογική της 
αναδιανεμητικής πλειοδοσίας και μάλιστα δανεικών. Φευ… Στη συντριπτική πλειονότητά 
τους εκείνοι που θα ψηφίσουν αύριο οραματίζονται τις παλιές καλές ημέρες του ΠΑΣΟΚ 
του 80, και του 90. Τον κομματάρχη … Σάκη Μπουλά στο «ας περιμένουν οι γυναίκες» ένα 
πράμα κι ας σπεύδουν να διαψεύδουν ότι «οι καιροί άλλαξαν». 

Το πρόβλημα του ΚΙΝ.ΑΛ. ήταν ότι ουδέποτε προχώρησαν σε μια γενναία αυτοκριτική 
προκειμένου να εξηγήσουν αν όχι να εξευμενίσουν όσους οργισμένως το εγκατέλειψαν το 
2012. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις και παρά τα πρωτοφανή γεγονότα που συντάραξαν την 
υφήλιο, άρα αξεπέραστα εμπόδια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στάσιμος, 
αδυνατεί να αυξήσει τη δύναμή του και, παραδόξως, το ΚΙΝΑΛ δεν καταφέρνει να πάρει τον 
κόσμο του πίσω. «Αν κάναμε λάθη, θα το κρίνει η ιστορία» έλεγε ένας εκ των υποψηφίων, 
θυμίζοντας περισσότερο την λογική της κομμουνιστικής διεθνούς στη δεκαετία του 50.

Δεν ξέρω αν αντί της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, επικρατούσε η λογική του «δαχτυ-
λιδιού» από τον Ευάγγελο Βενιζέλο στον σχεδόν άγνωστο τότε Κυριάκο Πιερρακάκη. Ο άλ-
λοτε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ βεβαίως, ουδέποτε αναφέρθηκε ονομαστικά στον τότε συνεργάτη 
του και σήμερα πρωτοκλασάτο Υπουργό της κυβέρνησης της ΝΔ. Ωστόσο, ήταν από τα ονό-
ματα που προωθούνταν ειδικώς εάν η συζήτηση της ηγεσίας για την εκλογή προέδρου από 
τη βάση ή μέσω εκλογικού συνεδρίου με αλλαγή καταστατικού έγερνε υπέρ της δεύτερης 
επιλογής. Τελικώς, επικράτησε η πρώτη αντίληψη και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. 

Πολλοί μιλούν για την τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει ρόλο δεύτερου 
πόλου. Ευκαιρία ίσως, αλλά για ποιόν; Ο νικητής μπορεί να απαντήσει στα νέα μεγάλα ζη-
τήματα που θα προκύψουν μετά την πανδημία αναγνωρίζοντας ότι η αντιμετώπισή τους 
θα έχει συγκεκριμένο πολιτικό κόστος; Αμφιβάλλω. Όχι τουλάχιστο όσο παραμένει στην 
αντιπολίτευση. Αν πάλι αποκλειστούν όλοι όσοι κοίταξαν στον ΣΥΡΙΖΑ, τότε η μοναδική δε-
ξαμενή παραμένουν οι ΠΑΣΟΚοι που ψήφισαν Κυριάκο και οι νέοι ψηφοφόροι οι οποίοι στη 
πλειοψηφία τους είναι απολιτίκ. Γι αυτούς, θα συνιστούσα προτού ρίξουν την ψήφο τους 
την Κυριακή για πρώτη φορά, να δουν στο βίντεο τους ύμνους των 90s: Tο «Αυτή η νύχτα 
μένει» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, το «Βαλκανιζατέρ» του Σωτήρη Γκορίτσα και το «ας 
περιμένουν οι γυναίκες» του αείμνηστου Σταύρου Τσιώλη. Για να καταλάβουν όχι μόνο τι 
έχασαν που δεν έζησαν την θρυλική εποχή του μεγάλου ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυρίως το τι μπορούν 
να αλλάξουν με το σταυρό τους…

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

Φιλίππα Βλαστού, Ραφαήλ Γεωργάνος, 

Μαρία Ζερβοχωρίτου, 

Κώστας Καντούρης, 

Αναστασία Καρυπίδου, Φένια Κλιάτση,  

 Θωμάς Μίχος, Ραφαέλα Παπαγεωργίου 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 

eurokinissi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Δ. Δραγώγιας, Ντίνος Κωστόπουλος, 

Νάνσυ Νενέρογλου, Τζίνα Αλεξάκη 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  

ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  

Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Κατερίνα Χαρκιολάκη

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

www.retsis.gr 

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ





4 04.12.2021

Οι τριάντα εννέα ψήφοι που 
«ρύθμισαν» τη διαφορά μεταξύ 
των δύο μονομάχων του δευτέ-

ρου γύρου των εκλογών για την ανάδειξη 
προέδρου στον δικηγορικό σύλλογο 
Θεσσαλονίκης, προφανώς και θα μείνουν 
απλώς ως ένα στοιχείο των στατιστικών 
στοιχείων του συλλόγου. Η μικρή διαφο-
ρά δεν έχει καμία σημασία. Όπως δεν είχε 
σημασία η διαφορά των μόλις 9 ψήφων 
που είχαν οι διεκδικητές του τίτλου στον 
πρώτο γύρο των εκλογών του 2017. 
Τότε που ο σημερινός πρόεδρος Στάθης 
Κουτσοχήνας ήταν «αουτσάιντερ». 

Αυτά που αποτελούν θέματα προς συζή-
τηση για τον εντοπισμό των διαφορών με-
ταξύ των εκλογών του 2017 και του 2021 
είναι αρχικά η πρωτοφανής ισχυροποίηση 
των δύο πρώτων υποψηφίων προέδρων, 
των μονομάχων του δευτέρου γύρου Δημή-
τρη Φινοκαλιώτη και Στάθη Κουτσοχήνα, σε 
σημείο που να γίνεται κουβέντα για διπολι-
σμό. Στη συνέχεια, η εντυπωσιακή δυναμική 
του νυν προέδρου, για τον οποίο όχι μόνο 
δεν αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα η «φθο-
ρά» που ήθελαν οι αντίπαλοί του, αντίθετα 
επιβραβεύτηκε η θητεία του. Και ακόμη ένα 
άλλο στοιχείο είναι η εκτόξευση του διαδό-
χου στην παράταξη «Δικηγορική Πρωτοπο-

ρία» Δημήτρη Φινοκαλιώτη σε νούμερα που 
τον θέτουν κυρίαρχο. Τέλος, οι δυνατότητες 
του κάθε υποψήφιου να αντλήσει από τις 
δεξαμενές των υπολοίπων υποψηφίων και 
κατά πόσο θα υπάρξει η δυνατότητα για να 
δοθούν «γραμμές» στήριξης στους ψηφο-
φόρους του δευτέρου γύρου. 

Το αποτέλεσμα για τους δύο πρώτους 
υποψηφίους προέδρους στις φετινές εκλο-
γές ήταν εντυπωσιακό, όσον αφορά τους 
αριθμούς. Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης έλα-
βε 955 ψήφους (24,84%) και ο Στάθης 
Κουτσοχήνας 916 ψήφους (23,82%). Στις 
αντίστοιχες δύο πρώτες θέσεις των προ-
ηγούμενων εκλογών του 2017 πρώτος 
ήταν ο Χρήστος Ράπτης – προκάτοχος του 
Δ. Φινοκαλιώτη – που είχε λάβει 606 ψή-
φους (17,4%) και δεύτερος ο Στάθης Κου-
τσοχήνας με 597 ψήφους (17,14%). Μετά 
τους φετινούς δύο πρώτους υποψηφίους 
προέδρους, οι αντίπαλοί τους στην τρίτη και 
τέταρτη θέση έχουν μία διαφορά που φτάνει 
τους 600 ψήφους, όταν στις προηγούμενες 
εκλογές η διαφορά με την τρίτη θέση μόλις 
που έφτανε τις 100 ψήφους. 

 
Οι συσχετισμοί  
Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου δεν 

είχε μόνον βασικό χαρακτηρισμό τη μεγάλη 

διαφορά των δύο πρώτων από τους υπόλοι-
πους. Είχε την κατάληψη της τρίτης θέσης 
από τον Γιάννη  Στεφάνου με 351 ψήφους 
(9,13%), ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν 
από τους βασικούς ρυθμιστές στον δεύτερο 
γύρο, καθώς στη δεξαμενή των ψηφοφό-
ρων του ίδιου και του συνδυασμού του εκτι-
μάται ότι βρίσκεται ένα πολύ  μεγάλο ποσο-
στό των νέων δικηγόρων, αφού τα μέλη του 
αντίστοιχου σωματείου νέων δικηγόρων 
και ασκουμένων στήριξαν την παράταξη. 
Επίσης καθοριστικό ρόλο θα έχει ο σημε-
ρινός γενικός γραμματέας Πέτρος Σαμαράς 
και η παράταξή του. Έλαβε 313 ψήφους 
(8,13%) που του επιτρέπει να έχει ουσιώ-
δη ρόλο. Επίσης σημαντική είναι η θέση του 
Χαράλαμπου Κουρουνδή με 307 ψήφους 
(7,98%), όμως εκτιμάται λόγω πάγιας ιδεο-
λογικής θέσης οι περισσότεροι ψηφοφόροι 
των Εναλλακτικών δεν θα ψηφίσουν στον 
δεύτερο γύρο.  

Οι «ειδήσεις» των αποτελεσμάτων βέ-
βαια βγήκαν από τις χαμηλότερες θέσεις. 
Η  πτώση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου 
ως  διαδόχου της παράταξης που ίδρυσε 
η Γιάννα Παναγοπούλου, η μεγάλη πτώση 
του αντιπροέδρου Στέλιου Μαυρίδη που θε-
ωρήθηκε αναμενόμενη λόγω αποχώρησης 
του κορμού της παράταξης και του Γ. Στε-
φάνου, όπως και η κατάρρευση του υπο-
ψηφίου προέδρου που στηρίχτηκε επίσημα 
από τον ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Γεωργιάδη. Η 
παράταξη του ΚΚΕ θεωρείται ότι είχε αξιο-
πρεπή παρουσία με τον Παντελή Ραδίση ως 
επικεφαλής που αύξησε λίγο τα ποσοστά 
της «Συσπείρωσης», ενώ καλή πορεία που 
την καθιστά υπολογίσιμη δύναμη είχε η αυ-
τόνομη υποψήφια, χωρίς συνδυασμό, Βάσω 
Δόσπρα με 146 ψήφους (3,8%). 

Μέχρι την τελευταία στιγμή επικεφα-
λής παρατάξεων και μέλη βρίσκονται σε 
διαρκείς συζητήσεις. Επίσης στήριξη δεν 
αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από 
καμία πλευρά, καθώς θα ήταν ανώφελο να 
μιλήσεις για «γραμμές» στον χώρο των δι-
κηγόρων, όπως λένε τα ίδια τα στελέχη των 
παρατάξεων.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το ντέρμπι του δευτέρου γύρου 
και οι 39 ψήφοι των απόλυτων μονομάχων 
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ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στάθης Κουτσοχήνας Δημήτρης Φινοκαλιώτης
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Την ώρα που ο 49χρονος Αρμένιος 
ανέβαινε τα σκαλιά των δικα-
στηρίων της Θεσσαλονίκης και 

οδηγούταν στον εισαγγελέα μετά την 
άγρια δολοφονία της 48χρονης συζύγου 
του στην Πολίχνη, ο ψυχρός πίνακας των 
στατιστικών για την εγκληματικότητα, 
κατέγραφε την 14η δολοφονία ίδιας 
μορφής σε όλη τη χώρα. Τα απανωτά τέ-
τοια δραματικά περιστατικά έφεραν στην 
ελληνική κοινωνία τον όρο «γυναικοκτο-
νία» και μία συζήτηση που προσεγγίζει 
τη λήψη μέτρων – κυρίως ποινικών – για 
την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. 

Ο διάλογος παίρνει σάρκα και οστά μετά 
την τοποθέτηση του προέδρου της Διαρ-
κούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του 
υπουργείου Δικαιοσύνης, καθηγητή της Νο-
μικής σχολής του Α.Π.Θ. Λάμπρου Μαργα-
ρίτη, ο οποίος αποκάλυψε σε δηλώσεις του 
την περασμένη Τρίτη πως η επιτροπή ήδη 
επεξεργάζεται σχέδιο για την αυστηροποίη-
ση των ποινών. Ο κ. Μαργαρίτης μίλησε για 
πράξεις οι οποίες στρέφονται σε βάρος των 
γυναικών συζύγων, εκτός της ανθρωποκτο-
νίας, δεδομένου ότι ήδη με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο η ανθρωποκτονία τιμωρείται με την 
αυστηρότερη των ποινών, αυτή της ισόβιας 
κάθειρξης. Δηλαδή ήδη επιβάλλεται η αυ-

στηρότερη των ποινών. Αυτό που εξετάζε-
ται είναι περιπτώσεις σωματικών βλαβών 
ή και απειλών να αντιμετωπίζονται ακόμη 
πιο αυστηρά από τα ποινικά δικαστήρια, ως 
εγκλήματα έμφυλης βίας.    

Ο καθηγητής Νομικής Σχολής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Στέφανος 
Παύλου, θεωρεί ότι το ποινικό οπλοστάσιο 
για την αντιμετώπιση εγκλημάτων που πα-
ραπέμπουν σε έμφυλη βία είναι επαρκές και 
δεν απαιτούνται άλλες «αυστηροποιήσεις».  

«Εγώ νομίζω ότι ήδη η εξακολούθηση 
της ισχύος του νόμου για την ενδοοικογε-
νειακή βία, που επαυξάνει και αυστηροποιεί 
ποινές δημιουργώντας βαριά πλημμελήμα-
τα και κακουργήματα για πράξεις σωματι-
κών βλαβών κυρίως, ανάλογα με το απο-
τέλεσμα, μεταξύ μελών μιας οικογένειας ή 
και συνοικούντων συντρόφων ή και πρώην 
συζύγων, σε συνδυασμό με τον Ποινικό 
Κώδικα, διασφαλίζει ένα επαρκές πλαίσιο 
τιμωρίας των πάσης φύσεως εγκλημάτων 
που αναφύονται στα πλαίσια τα ενδοοικογε-
νειακά ή μεταξύ του ζευγαριού», σημείωσε 
μιλώντας στην Karfitsa. Δηλώνει την ευθεία 
αντίθεσή του στη συζήτηση για αυστηρο-
ποίηση των ποινών. «Η διαρκής απαίτηση 
για αυστηροποίηση ακυρώνει κάθε σοβα-
ρότητα στην ασφάλεια του δικαίου και στην 

ύπαρξη σταθερών κανόνων τιμωρίας και 
αξιολόγησης των εγκληματικών πράξεων. 
Η διαρκής απαίτηση για αυστηροποιήσεις 
μάλλον καταλήγει να είναι επικοινωνιακό 
τέχνασμα παρά σοβαρή προσέγγιση όταν 
ήδη υπάρχει ένα σοβαρό και επαρκές κυ-
ρωτικό πλαίσιο», ανέφερε ο κ. Παύλου.  

Στο ίδιο επίπεδο κινείται και ο καθηγη-
τής της Νομικής του Α.Π.Θ. Θανάσης Ζα-
χαριάδης, που διαφωνεί με οποιαδήποτε 
σκέψη αυστηροποίησης, θεωρώντας επαρ-
κές το νομικό οπλοστάσιο για την αντιμε-
τώπιση τέτοιων εγκλημάτων. «Η σκέψη για 
αυστηροποίηση των ποινών για εγκλήματα 
που διαπράττονται σε βάρος των γυναικών 
δεν κινείται κατά την γνώμη μου προς την 
ορθή κατεύθυνση και τούτο συμβαίνει για 
περισσότερους του ενός λόγους. Πρέπει 
προκαταβολικά να σημειωθεί ότι η πρό-
θεση ενίσχυσης της νομοθετικής προστα-
σίας σε εγκλήματα που απασχολούν την 
επικαιρότητα και την κοινή γνώμη ενίοτε 
εξυπηρετεί επικοινωνιακούς σκοπούς και 
υποτιμά το ήδη υπάρχον νομοθετικό οπλο-
στάσιο», αναφέρει. «Θεωρώ ότι σε επίπεδο 
κοινού ποινικού δικαίου η αντιμετώπιση 
των σωματικών βλαβών – τόσο σε επίπεδο 
πλημμελημάτων όσο και σε επίπεδο κα-
κουργημάτων – καλύπτει επαρκέστατα την 
υπάρχουσα ύλη, γεγονός που επιβεβαιώνε-
ται από την έως τώρα εφαρμογή των διατά-
ξεων. Περαιτέρω, εύστοχα ο νομοθέτης ήδη 
από το 2006, με τον ν. 3500/2006, εντόπι-
σε τις πιο προβληματικές περιπτώσεις που 
ανακύπτουν στον εν λόγω χώρο, ήτοι τα 
εγκλήματα που διαπράττονται στα πλαίσια 
του οικογενειακού βίου».  

Ο κ. Ζαχαριάδης μεταφέρει ότι υποθέ-
σεις ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί 
και πως οι διατάξεις που ισχύουν στο πλαί-
σιο αυτό είναι επαρκείς. «Πράγματι η εν-
δοοικογενειακή βία απασχολεί ολοένα και 
συχνότερα τη δικαστηριακή πρακτική, με 
θύματα αυτής να αποτελούν κατά βάση οι 
γυναίκες – σύζυγοι», σημείωσε. «Οι επαυ-
ξημένες ποινές που επιφυλάσσονται στον 
νόμο ερείδονται ακριβώς στην ιδιαιτερό-
τητα  των εν λόγω εγκλημάτων και στην 
ευάλωτη θέση του θύματος. Έτι περαιτέρω, 
με πλήθος διατάξεων που προβλέπονται 
στον ν. 3500/2006 (όπως για παράδειγμα η 
αυτεπάγγελτη δίωξη των τυποποιούμενων 
αδικημάτων, αντί της κατ’ έγκληση δίωξής 
της σε αντίστοιχες περιπτώσεις του Ποινι-
κού Κώδικα) τυποποιείται μια αυξημένη και 
πολύπλευρη προστασία, ανεξάρτητη μάλι-
στα από το φύλο του θύτη και του θύματος, 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο τραπέζι η ποινική αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας 

 ΝΟΜΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ KARFITSA 

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 14 
ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΙΕΣ – 
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
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προσανατολισμένη αποκλειστικά προς την ευάλωτη θέση 
του τελευταίου», τόνισε. 

 
«Μία προσθήκη»  
Ο εγκληματολόγος, επίκουρος καθηγητής της Νο-

μικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
Κώστας Κοσμάτος, θεωρεί ότι οι γυναικοκτονίες δεν 
υπάρχουν στοιχεία ότι διαφοροποιήθηκαν σε αριθμούς 
συγκριτικά με άλλα χρόνια, καθώς δεν κρατούνται τέ-
τοιους είδους στατιστικά. Απλώς την περίοδο αυτή που 
διανύουμε έχουν πολύ μεγαλύτερη προβολή και τα μέσα 
ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, 
αποδίδοντας την αύξηση και στις συνθήκες της πανδημί-
ας. Πιστεύει επίσης ότι περιστατικά έμφυλης βίας με θύ-
ματα γυναίκες συζύγους και όχι μόνον, μπορούν να αντι-
μετωπιστούν ποινικά πιο αυστηρά μέσα από υπάρχουσες 
διατάξεις και προσθήκες σε αυτές. 

«Για τις γυναίκες που αποτελούν ευάλωτο κομμάτι, 
όπως οι ανήμποροι και τα παιδιά, θα έπρεπε να υπάρχει 
αυστηροποιημένο πλαίσιο όταν τελούνται σε βάρος τους 
εγκλήματα όπως το πλαίσιο που προβλέπεται από το άρ-
θρο 82Α του Ποινικού Κώδικα. Σε αυτές τις διατάξεις θα 

μπορούσε να προστεθεί το στοιχείο του φύλου και της ευ-
αλωτότητας», σημείωσε ο κ. Κοσμάτος. Με το συγκεκρι-
μένο άρθρο αντιμετωπίζονται εγκλήματα με ρατσιστικά 
χαρακτηριστικά. 

Η συζήτηση που άνοιξε με αφορμή την αύξηση των 
συζυγοκτονιών με θύματα γυναίκες συζύγους, των γυναι-
κοκτονιών, προκαλεί από ένα μεγάλο μέρος της νομικής 
κοινότητας και αντιρρήσεις ακόμη και ως προς τον διαχω-
ρισμό των θυμάτων. Αναφορικά με αυτό ο καθηγητής της 
Νομικής του Α.Π.Θ. Θανάσης Ζαχαριάδης εκφράζει επιφυ-
λάξεις.  «Ο νόμος αποσκοπεί στην προστασία του εννόμου 
αγαθού της σωματικής ακεραιότητας, το οποίο σαφώς δεν 
είναι διακριτό ανάλογα με το φύλο του θύματος. Η προ-
στασία της ζωής, όπως και της σωματικής ακεραιότητας, 
βρίσκονται ορθώς στο επίκεντρο της ποινικής προστασί-
ας, δικαιολογούμενα από την απαξία αυτών. Είναι όμως 
σημαντικότερη (ή έστω διαφορετική) η αξία τους όταν 
το θύμα είναι γυναίκα; Νομίζω ότι η ερώτηση είναι απο-
λύτως ρητορική και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του 
ζητήματος αποτελεί τον μόνο ορθό τρόπο αντιμετώπισης 
του», υποστήριξε μιλώντας στην Karfitsa. Σημειώνει μά-
λιστα επεκτείνοντας τον νομικό προβληματισμό ότι «μια 

τέτοια προσθήκη φανερώνει υπέρμετρη επιφυλακτικότη-
τα απέναντι στη δικαστική κρίση. Οι υποθέσεις με θύματα 
γυναίκες μπορεί να προκαλούν εν προκειμένω την ευαι-
σθησία του νομοθέτη, αλλά φρονώ ότι ο τελευταίος οφεί-
λει να δείξει την δέουσα εμπιστοσύνη στους δικαστές μας, 
οι οποίοι έχουν αποδείξει άλλωστε ότι κινούμενοι εντός 
των ισχυόντων νομοθετικών πλαισίων συναξιολογούν 
τις ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης, αποτυπώνοντας την 
κρίση τους στο στάδιο επιμέτρησης της ποινής. Άλλωστε, 
ήδη από την εποχή του Μπεκαρία («Περί αδικημάτων και 
ποινών», 1764) έχει γίνει συνείδηση ότι η αποτελεσματι-
κότητα των ποινών δεν συναρτάται τόσο με τη βαρύτητά 
τους όσο με τη βεβαιότητα της εφαρμογής τους», κατέ-
ληξε. 

Από την άλλη, ο καθηγητής της Νομικής του Δημοκρί-
τειου Στέφανος Παύλου πιστεύει ότι τα μέτρα για τέτοιου 
είδους εγκλήματα πρέπει να στραφούν σε άλλες κατευ-
θύνσεις. «Θεωρώ λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να με-
λετηθεί είναι η ανάπτυξη προληπτικών δομών και δομών 
ψυχολογικής υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων 
της ενδοοικογενειακής βίας παρά οποιαδήποτε αλλαγή 
του ποινικού οπλοστασίου που είναι επαρκές», τόνισε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥ-

ΤΟΥΝ ΠΑΛΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ 

ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΕΙ-

ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΥΡΙ-

ΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΆΤΗ, ΟΤΑΝ 

ΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΙΠΟ-

ΤΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ

Τον στόχο του να αποτελέσει 
και πάλι το ΠΑΣΟΚ τον αυθε-
ντικό εκπρόσωπο των ιδεών 

του δημοκρατικού σοσιαλισμού,-
πρωταγωνιστώντας και πάλι στη 
δημόσια πολιτική σκηνή περιγράφει 
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο Χάρης Καστανίδης. Ο 
υποψήφιος πρόεδρος του Κινήμα-
τος Αλλαγής ξεκαθαρίζει πως η 
προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί 
να αφορά τις δυνατότητες ενός 
κόμματος και όχι αναγκαστικά μια 
συμμαχία κομμάτων ενώ για το 
ίδιο «η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ δεν 
είναι μια μόνη πράξη, για να έχει 
νόημα, πρέπει να συνοδεύεται από 
ιδέες, αξίες και προγραμματικές 
προτάσεις για μια νέα έφοδο της 
χώρας και των πολιτών της προς το 
μέλλον».

Κύριε Καστανίδη διεκδικείτε την 
ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής στις 
επόμενες εσωκομματικές εκλογές. 
Τι θα αλλάξετε, εάν εκλεγείτε, ώστε 
το κίνημα να ξαναγίνει κόμμα εξου-
σίας; Πρωταρχικός μου στόχος είναι 
να αποτελέσει και πάλι το ΠΑΣΟΚ τον 
αυθεντικό εκπρόσωπο των ιδεών του 
δημοκρατικού σοσιαλισμού. Θα ανα-
δείξουμε και πάλι τις διαφορές ανά-
μεσα στις συντηρητικές πολιτικές και 
στις προοδευτικές πολιτικές. Θα ανα-
δείξουμε την αξία και την υπεροχή των 
ιδεών της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της ανθρώπινης αλληλεγγύης, της 
συμμετοχικής Δημοκρατίας, της εθνι-
κής αξιοπρέπειας, σε μια εποχή που οι 
νεοφιλελεύθερες ιδέες ηττώνται από 
τα γεγονότα και τις κρίσεις. Οι νεοφιλε-
λεύθερες ιδέες έχτισαν τον κόσμο και 

την Ελλάδα της δημοσιονομικής κρί-
σης πάνω στην κλιμάκωση της ανισό-
τητας μεταξύ πλούτου και φτώχειας, 
«διόρθωσαν» τη Δημοκρατία υπέρ της 
αγοράς, συνέτριψαν τους ανθρώπους 
στο όνομα του άπληστου ανταγωνι-
σμού και της κατανάλωσης. 

Θέλω να θυμίσω στους πολίτες ότι 
η  πρόοδος της πατρίδας μας συνέπι-
πτε πάντοτε με τις στιγμές, στις οποίες 
την ευθύνη της διακυβέρνησής της 
αναλάμβανε η δημοκρατική παράτα-
ξη, που στα χρόνια της μεταπολίτευσης 
πήρε τα χρώματα, τα σύμβολα και το 
όνομα του ΠΑΣΟΚ. Θα χρειαστεί, λοι-
πόν, να επιστρέψουμε, ως πρωταγωνι-
στές στη δημόσια σκηνή της χώρας για 
να ξαναορίσουμε τα βήματά της, τον 
προσανατολισμό της και τον ορίζοντά 
της γεμάτο βιώσιμες προσδοκίες.

Γι’ αυτό και απευθύνω κάλεσμα σε  
όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να 
συμμετάσχουν σε δημοκρατικές δια-
δικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων 
τους σε κάθε πόλη, ώστε συντεταγμέ-
να και από τη βάση να ξαναχτίσουμε 
ένα δυνατό κόμμα που θα μπορεί να 
έχει λόγο για κάθε θέμα που απασχο-
λεί όχι μόνο τη χώρα, αλλά και ένα 
χωριό ή μια ομάδα πολιτών. 

Μπορεί το ΚΙΝΑΛ να επανέλθει 
στον χώρο που κάποτε το ΠΑΣΟΚ 
κυριαρχούσε και να αναδειχθεί ως 
ο κεντοαριστερός πόλος του συστή-
ματος; Για να μας εμπιστευθούν πάλι 
οι πολίτες πρέπει να μιλήσουμε ξανά 
με την γλώσσα της ειλικρίνειας και της 
λογικής σε εκείνους που μας γύρισαν 
την πλάτη, όταν πια δεν είχαμε τίποτε 
να πούμε. Να μας ψηφίσουν, επειδή 
θα καταλάβουν ότι είμαστε καλύτεροι 

Να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ ως πρωταγωνιστής 
στη δημόσια σκηνή της χώρας

ΣΤΗ ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

από τους άλλους, όχι στη διαχείρι-
ση της εξουσίας, αλλά στην αλλαγή 
της ζωής τους προς το καλύτερο, την 
ώρα που οι άνθρωποι διστάζουν να 
ελπίσουν βάσιμα για το αύριο. Πρέπει 
να διαμορφώσουμε μια καθαρή πο-
λιτική ταυτότητα, διακριτή τόσο από 
εκείνη της Νέας Δημοκρατίας όσο και 
του ΣΥΡΙΖΑ, να δείξουμε στον κόσμο, τι 
σημαίνει να είναι κανείς σοσιαλδημο-
κράτης το 2021, ποια είναι η πρότασή 
μας για την αντιμετώπιση των μεγά-
λων προβλημάτων στην οικονομία, 
την υγεία, την παιδεία, τους θεσμούς. 
Και πρέπει αυτή την πρόταση να την 
μεταφέρουμε στους πολίτες. 

Έτσι θα αυξήσει σημαντικά την 
εκλογική της επιρροή η δημοκρατική 
παράταξη, όπως επίσης, αν οι πολίτες, 
αντί για θεατές, μετατραπούν σε μετό-
χους της προσπάθειας για την αναγέν-
νησή της. 

Τι είναι η «προοδευτική διακυ-
βέρνηση» που φαίνεται να είναι και 
ένα σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ 
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των υποψηφίων; Η προοδευτική διακυ-
βέρνηση μπορεί να αφορά τις δυνατότη-
τες ενός κόμματος και όχι αναγκαστικά 
μια συμμαχία κομμάτων. Ήρθε η ώρα 
να ξαναγνωριστούμε με τους πολίτες. Η 
προοδευτική διακυβέρνηση ανατρέπει τη 
στασιμότητα και αλλάζει την οικονομική 
και κοινωνική πραγματικότητα προς το 
καλύτερο. Δίνει το πρωτείο στους αν-
θρώπους και τις ελπίδες τους και όχι στις 
αχαλίνωτες αγορές, δίνει το πρωτείο στη 
Δημοκρατία και στην πολιτική και όχι στα 
οικονομικά συμφέροντα και στα χρηματι-
στήρια.

Το καθήκον μου είναι να βοηθήσω 
τη χώρα μου να ξαναβρεί τον βηματισμό 
της προς το μέλλον, στο όνομα της Δη-
μοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της εθνικής αξιοπρέπειας, στο όνομα της 
αυτονομίας της πολιτικής, στο όνομα της 
πλειοψηφίας ενός λαού που δικαιούται 
πολύ περισσότερα από τα ελάχιστα του 
σήμερα.

Αυτή είναι προοδευτική διακυβέρνη-
ση. 

Λίγες ημέρες πριν την ανάδειξη του νέου προέ-
δρου του ΚΙΝΑΛ οι τόνοι μεταξύ των υποψηφίων 
έχουν ανέβει. Είναι υπαρκτός κίνδυνος να δοκιμαστεί 
η ενότητα την επόμενη ημέρα των εκλογών; Για μένα 
οι εσωκομματικές εκλογές αποτελούν μια μάχη μεταξύ 
συναγωνιστών όχι ανταγωνιστών, ο καθένας έχει τα δικά 
του χαρακτηριστικά, ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει. 
Δεν είναι μια μάχη μηχανισμών, δεν είναι μάχη συμφε-
ρόντων, δεν είναι μια πάλη των γενεών, είναι μια μάχη 
ιδεών - και σε μία τέτοια μάχη πρέπει να κυριαρχεί πάντα 
ο πολιτισμός.

Ως εκ τούτου, την επόμενη μέρα των εκλογών, ανε-
ξάρτητα από το ποιος θα είναι ο νικητής, η ενότητα θα 
διαφυλαχθεί, αν όλες οι φιλοδοξίες πειθαρχήσουν στο 
συμφέρον της παράταξης και κατ’ επέκταση της πατρί-
δας μας.

Κύριε Καστανίδη είσαστε μεταξύ εκείνων που θέ-
λουν την επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ; Θα ήταν αδιανόητο 
να αγνοήσουμε τα σύμβολα και το όνομα, με τα οποία η 
δημοκρατική παράταξη μεγαλούργησε, άλλαξε τη μοίρα 
της χώρας και σφράγισε τη ζωή των Ελλήνων. Σπεύδω 
να πω, ότι η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια μόνη 
πράξη, για να έχει νόημα, πρέπει να συνοδεύεται από 
ιδέες, αξίες και προγραμματικές προτάσεις για μια νέα 
έφοδο της χώρας και των πολιτών της προς το μέλλον.
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟ-

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΛΟΥΤΟ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 

ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚ-

ΦΡΑΣΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΠΩΣ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ

Την ανάγκη της χώρας από 
μια σύγχρονη προοδευτική 
πρόταση που θα πρωταγωνι-

στεί στις εξελίξεις και θα οδηγήσει 
την κοινωνία μας  στο μέλλον 
επισημαίνει ο Παύλος Γερουλάνος 
σε συνέντευξη του στη Καρφίτσα. 
Ο πρώην υπουργός και υποψήφιος 
για την προεδρία του ΚΙΝ.ΑΛ θέτει 
ως προτεραιότητα του την επανα-
σύνδεση του κόμματος με τα λαϊκά 
στρώματα και τη μεσαία τάξη,α-
πευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα 
στα  2 εκατομμύρια Έλληνες που 
τα τελευταία δέκα χρόνια, όπως 
λέει, έχουν γυρίσει την πλάτη στην 
πολιτική και σταμάτησαν να προ-
σέρχονται στην κάλπη των εθνικών 
εκλογών, και μαζί τους όσους 
με βαριά καρδιά ψήφισαν άλλα 
κόμματα και περιμένουν από εμάς 
να τους δώσουμε ξανά την ελπίδα 
και την προοπτική που έχει ανάγκη 
η χώρα μας.

Κύριε Γερουλάνε αύριο η κάλπη 
θα δείξει ποιος θα είναι ο επόμενος 
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. 
Ως υποψήφιος, ποιο κρίνετε ότι 
είναι το βασικό διακύβευμα για το 
μέλλον του κόμματος; Ο χώρος μας 
χρειάζεται ηγεσία με προοπτική, για 
να μπορέσει να γίνει εκφραστής ξανά 
της μεγάλης προοδευτικής βάσης της 
χώρας μας και να δημιουργήσει πλειο-
ψηφικό ρεύμα και μετρήσιμη πρόταση 
διακυβέρνησης. Και ηγεσία με προο-
πτική σημαίνει να διαθέτεις 4+1 πράγ-
ματα: Πρώτον, πολιτική σκέψη και 
σχέδιο. Όπως το βαθύτατα πολιτικό, 
ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό σχέδιο για 
την Αναγέννηση της παράταξης και της 

χώρας, το οποίο επεξεργάζομαι χρόνια 
με φορείς της κοινωνίας και καταξιω-
μένους συνεργάτες και το οποίο εκ-
προσωπεί η υποψηφιότητά μου. Δεύ-
τερον, γνώση της αγοράς. ξέρω καλά 
τι σημαίνει να έχεις τον δικαστικό κλη-
τήρα έξω από την πόρτα σου, ξέρω τι 
σημαίνει μεταχρονολογημένη επιταγή, 
και ξέρω πόσο κόπο και ποιες κινή-
σεις χρειάζονται για να αναστήσεις μία 
επιχείρηση στα όρια της χρεοκοπίας, 
όπως ήταν η δική μου όταν την ανέ-
λαβα, χωρίς να απολύσεις ούτε έναν 
εργαζόμενο. Τρίτον, ικανότητα διοίκη-
σης. Έχω δει τις παθογένειες από μέσα, 
στο τιμόνι του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Τουρισμού,  όπου με 
ομαδική δουλειά και σεβασμούς στους 
υπαλλήλους και τις δομές έγιναν η Λυ-
ρική και η ΕΡΤ πλεονασματικές, δημι-
ουργήθηκε το Μητρώο Φορέων ώστε 
κάθε χρηματοδότηση στον πολιτισμό 
να γίνεται με διαφάνεια κ.α. Τέταρτον, 
πεποίθηση ενότητας.  Προσωπικά έχω 
παραμείνει πιστός στο κόμμα μου από 
την μέρα που γράφτηκα μέχρι σήμερα, 
και εργάζομαι με όλες μου τις δυνά-
μεις για να το βρει η επόμενη ημέρα 
πιο ανοιχτό, πιο δημοκρατικό και πιο 
μεγάλο. Πέμπτον, αξιοπιστία. Είμαι 
ένας άνθρωπος που δεν ερωτεύεται 
την εξουσία, αλλά την αλλαγή των 
πραγμάτων, και δεν δίστασα να κάνω 
τομές, να τα βάλω με τα μεγάλα συμ-
φέροντα και να υποβάλλω την παραί-
τηση μου, όταν έγιναν οι κλοπές στο 
Μουσείο ΑρχαίαςΟλυμπίας.

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

Να γίνουμε ξανά εκφραστές της μεγάλης 
προοδευτικής βάσης της χώρας μας

ΣΤΗ ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δεν κάνουμε face control, κάνουμε 
πολιτική. Σύμμαχοι μας είναι όσες και 
όσοι συμφωνούν με την πολιτική μας 
ατζέντα. Δεν πρόκειται να γυρίσω την 
πλάτη σε κανέναν που θέλει να βοη-
θήσει στο σχέδιο μας για αλλαγή του 
πολιτικού συστήματος όπως το ξέρου-
με σήμερα. Προτεραιότητά μας, όμως, 
είναι να πείσουμε, όχι μόνο τα στελέχη 
που έφυγαν, αλλά τους 2 εκατομμύρια 
Έλληνες που τα τελευταία δέκα χρόνια 
έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική 
και σταμάτησαν να προσέρχονται στην 
κάλπη των εθνικών εκλογών, και μαζί 
τους όσους με βαριά καρδιά ψήφισαν 
άλλα κόμματα και περιμένουν από 
εμάς να τους δώσουμε ξανά την ελπί-
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δα και την προοπτική που έχει ανάγκη η 
χώρα μας. 

Το ζήτημα πιθανών μετεκλογικών 
συνεργασιών του ΚΙΝΑΛ στις επόμενες, 
διπλές όπως όλα δείχνουν, εθνικές 
εκλογές, βρέθηκε στο επίκεντρο της 
εσωτερικής προεκλογικής περιόδου. 
Ποια είναι η θέση σας για ενδεχόμενη 
συμμετοχή σε κυβέρνηση είτε με τη ΝΔ, 
είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ; Δεν είμαι κατά των 
συνεργασιών, όταν όμως αυτές γίνονται 
πάνω σε προγραμματικές συμφωνίες, όχι 
για τη μοιρασιά καρεκλών. Ωστόσο, όπως 
ανέφερα, δική μου προτεραιότητα είναι 
να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία και 
τον πλούτο, και αυτό είναι μία ριζοσπα-
στική αντίληψη την οποία δεν μπορούν 
να εκφράσουν δυνάμεις της συντήρησης 
όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Πώς να συνεργαστούμε με κόμματα που 
πιστεύουν ότι μια μικρή κομματική νο-
μενκλατούρα γνωρίζει καλύτερα το καλό 
της κοινωνίας από τους πολίτες της; Ο κ. 
Μητσοτάκης μας οδηγεί σε μια νέα χρε-
οκοπία, διότι επιμένει να επενδύει σε ένα 

μοντέλο ανάπτυξης που έχει παρέλθει, που επανειλημ-
μένα μας έχει πτωχεύσει στο παρελθόν. Ο δε κ. Τσίπρας 
αντί να ασχολείται με το πως θα μοιράσουμε τον πλούτο 
δίκαια ασχολείται με το πώς θα πάει ο πλούτος από τους 
λίγους της Νέας Δημοκρατίας στους λίγους του ΣΥΡΙΖΑ.

Εσείς επιμένετε στην επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ και 
τον πράσινο ήλιο; Προτεραιότητα του κόμματος μας 
πρέπει να είναι να συνδεθεί ξανά με τη μεσαία τάξη και 
τα λαϊκά στρώματα, τους ανθρώπους της εργασίας, τους 
νέους επιστήμονες, τους αγρότες, τον κόσμο του πολι-
τισμού, την παραγωγική μηχανή της χώρας μας. Και 
πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο προς αυτή την 
κατεύθυνση. Γι’αυτό το πρώτο πράγμα που θα κάνω, 
εφόσον εκλεγώ, είναι να ανοίξω έναν προσυνεδριακό 
διάλογο που θα μεταφράσει τις αξίες του ΠΑΣΟΚ, στις 
οποίες βασιζόμαστε, μας σε σημερινές θέσεις ενός σύγ-
χρονου κόμματος σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, 
και θα κάνει το κόμμα πιο ανοιχτό και πιο δημοκρατικό 
στην πράξη. Στη συνέχεια, μία γενικευμένη εξόρμηση σε 
όλη την Ελλάδα για να φέρουμε πίσω τον κόσμο μας που 
μένει αδρανής. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, ας συζητή-
σουμε και για το όνομα.

Κύριε Γερουλάνο τι θα πράξετε εάν βρεθείτε εκτός 
του δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών ;  
Προτρέχετε. Πρώτα θα μιλήσει η κάλπη.
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Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ 

ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΚΑΜ-

ΨΗΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟ-

ΜΕΝΗ

Για την μέχρι σήμερα εμπει-
ρία του στα έδρανα της 
Βουλής και τις αλλεπά-

ληλες κρίσεις με τις οποίες έχει 
έρθει αντιμέτωπη η χώρα μιλάει σε 
συνέντευξη του στην εφημερίδα 
Καρφίτσα ο Βουλευτής της ΝΔ στο 
Νομό Πιερίας κ. Ξενοφώντας Μπα-
ραλιάκος. Σε ότι έχει σχέση με την 
Covid 19 τον προβληματίζει,όπως 
λέει,το ποσοστό της εμβολιαστικής 
κάλυψης στο νομό Πιερίας το οποίο 
είναι πράγματι από τα χαμηλότερα 
πανελλαδικά ωστόσο δηλώνει 
πεπεισμένος πως η νέα χρονιά θα 
είναι μια χρονιά ανάκαμψης τόσο 
για όλη την χώρα, όσο και για την 
Πιερία! 

Κύριε Μπαραλιάκο το 2019 δώ-
σατε για πρώτη φορά το παρών στα 
έδρανα της Βουλής ως βουλευτής 
Πιερίας. Λίγους μήνες μετά η χώρα 
αλλά και ο πλανήτης ολόκληρος θα 
βίωνε μια πρωτοφανή παγκόσμια 
κρίση , αυτή της πανδημίας. Ωστόσο 
τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήρθα-
τε αντιμέτωποι με αλλεπάλληλες 
κρίσεις. Είσαστε ικανοποιημένος 
από τον τρόπο που ανταποκριθή-
κατε ; Κατά την έως σήμερα θητεία 
μου βρεθήκαμε, όντως, αντιμέτωποι 
με πολλές και διαφορετικής μορφής 
και έντασης κρίσεις. Να ξεκινήσω 
από την κρίση στον Έβρο, στην οποία 
η απάντησή μας ήταν αποφασιστι-
κή διαφυλάττοντας τα σύνορά μας, 
την προσφυγική κρίση, μειώνοντας 
τις μεταναστευτικές ροές κατά 90%, 
δημιουργώντας δομές υποδοχής και 
φιλοξενίας υψηλής ασφάλειας επιτα-
χύνοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες 
επεξεργασίας αιτημάτων ασύλου. Την 
κρίση στο Αιγαίο και το Όρουτς Ρέις, 
κατά την οποία δώσαμε το παράδειγμα 
της ψυχραιμίας, του σεβασμού προς 
το διεθνές δίκαιο και της αποτροπής 
οιασδήποτε αναθεωρητικής πρόθεσης 

της Γείτονος. Επιπροσθέτως, τα δύο τε-
λευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε τις συ-
νέπειες της κλιματικής κρίσης. Με όλα 
τα διαθέσιμα μέσα και συγκεκριμένη 
στρατηγική αντιμετωπίσαμε τις κατα-
στροφές που προκλήθηκαν από τον 
Ιανό, τους μεγάλους σεισμούς και τις 
πυρκαγιές με σχέδιο και αποφασιστι-
κότητα. Τέλος, την υγειονομική κρίση 
και την απότοκη οικονομική κρίση, για 
την οποία από την πρώτη μέρα η Κυ-
βέρνηση έλαβε γενναία μέτρα πρόλη-
ψης, ενίσχυσης του ΕΣΥ, αλλά και οι-
κονομικής στήριξης για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις. Η πανδημία είναι 
ένα δυναμικό φαινόμενο με καθημε-
ρινά νέα δεδομένα και μεταλλάξεις, 
μέρα με τη μέρα τα παρακολουθούμε 
στενά και η Κυβέρνηση προκειμένου 
να σωθούν ανθρώπινες ζωές δεν δι-
στάζει να αναλάβει το πολιτικό κό-
στος και να πάρει μέτρα που μπορεί 
πρόσκαιρα να μην είναι αρεστά.  Είναι 
αλήθεια ότι, καθώς η πρώτη μου θη-
τεία στο Κοινοβούλιο συνέπεσε με την 
συγκυρία της πανδημίας, η διαχείριση 
των επιπτώσεών της μονοπώλησαν 
και μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας 
και καθορίζουν εν πολλοίς τις προτε-
ραιότητές μας ως κοινοβουλευτικών 
εκπροσώπων. Προσωπικά, μερίμνησα 
να επικοινωνήσω την αναγκαιότητα 
τήρησης των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων, όπως διαμορφώνονταν και 
αναδιαμορφώνονται σύμφωνα με τα 
εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα. 
Από την αρχή βρίσκομαι σε διαρκή επι-
κοινωνία με την Διοίκηση του Νοσοκο-
μείου Κατερίνης, τους Διευθυντές των 
Υγειονομικών Δομών της Πιερίας και 
του ΕΚΑΒ με στόχο την καλύτερη δυ-
νατή υγειονομική θωράκιση του Νο-
μού. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με 
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για 
την άμεση κάλυψη των αναγκών που 
προκύπτουν. Με τους παραγωγικούς 
φορείς και τους εκπροσώπους της 
επιχειρηματικότητας έχουμε πραγμα-

Ο πρωτογενής τομέας και η «Πιερία 365» 
τα μεγάλα στοιχήματα για τον Νομό το 2022 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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τοποιήσει πολυάριθμες συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις και 
επαφές με τους αρμοδίους Υπουργούς, Υφυπουργούς και 
Γενικούς Γραμματείς προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήμα-
τα που προέκυπταν λόγω της COVID-19. Παρεμβάσεις μου 
για ζητήματα του τουριστικού κλάδου και του πρωτογε-
νούς τομέα διευθέτησαν κρίσιμες εκκρεμότητες. Δεδομέ-
νων των συνθηκών, και πάντα στο πλαίσιο καλής συνερ-
γασίας αναδείξαμε και δρομολογήσαμε εφικτές λύσεις σε 
πολλούς τομείς και σε αυτήν την κατεύθυνση προτίθεμαι 
να συνεχίσω. 

Με δεδομένο ότι είναι χαμηλό το ποσοστό εμβολι-
ασμών στο Νόμο σας ,σε σχέση με άλλους νόμους της 
χώρα, πώς μπορείτε να πείσετε τους ανεμβολίαστους 
ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο; Το ποσοστό της εμβο-
λιαστικής κάλυψης στο νομό Πιερίας είναι πράγματι από τα 
χαμηλότερα πανελλαδικά και αυτό μας προβληματίζει. Η 
Κυβέρνηση προσπάθησε με το άρτια οργανωμένο σχέδιο 
Ελευθερία, τα ψηφιακά ραντεβού και τις κινητές μονάδες 
να διευκολύνει τους συμπολίτες μας σε όλες τις περιφέ-
ρειες ώστε να επωφεληθούν άμεσα από αυτό το δώρο της 
επιστήμης κατά του COVID-19. Σε αγαστή συνεργασία με 
την 3η ΥΠΕ και τα εμβολιαστικά κέντρα, ο προγραμματι-
σμός και η διεκπεραίωση των εμβολιασμών προχώρησαν 
με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Δυστυχώς υπάρχουν, ακό-
μη και σήμερα, συμπολίτες μας, που για τους δικούς τους 
λόγους είναι επιφυλακτικοί. Σκοπός μας είναι να εξαντλή-
σουμε τα επιστημονικά επιχειρήματα για την αναγκαιότητα 
της θωράκισης της δημόσιας υγείας μέσω της αύξησης 
των εμβολιασθέντων. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κάθε 
διευκόλυνση σε οποιοδήποτε συμπολίτη μας, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ραντεβού και των κινητών 
μονάδων, οι οποίες θα βρεθούν σε όλα τα χωριά και τις πό-
λεις του νομού. Όπως και με το πρόγραμμα του κατ’ οίκον 
εμβολιασμού του συμπολιτών μας που δυσκολεύονται 
να μετακινηθούν. Η μετάλλαξη Omicron αποτελεί μία νέα 
πρόκληση. Με ξεκάθαρο και ενωτικό λόγο συνδράμουμε 
όλοι στην δημιουργία  του  τείχους ανοσίας. 

Η Πιερία είναι μια περιοχή προικισμένη, ένας νομός 
χαρισματικός που συνδυάζει τη θάλασσα και το βουνό. 
Αυτά από μόνο τους αρκούν ; Σαφώς, η Πιερία είναι ένας 
τόπος προνομιακός εκ φύσεως. Ο καλοκαιρινός τουρισμός 
συνιστά έναν πανίσχυρο πυλώνα της τοπικής οικονομίας. 
Στην Πιερία συναντά κανείς από τις μεγαλύτερες ακτο-
γραμμές στην Ελλάδα, ενώ μπορεί κανείς να κάνει μπά-
νιο στη θάλασσα με 40 βαθμούς κελσίου με θέα τις χιο-
νισμένες κορυφές του Ολύμπου. Ο Νομός μας, όμως, δεν 
εξαντλείται εκεί. Η Πιερία είναι πλούσια σε παραδοσιακούς 
οικισμούς, διαθέτει ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, κα-
θώς το νομό μας κοσμούν τα Πιέρια Όρη και ο Μυθικός 
Όλυμπος, ενώ προσφέρει χιονοδρομικό κέντρο και πλήθος 
χειμερινών δραστηριοτήτων. Προσωπικό μου στοίχημα, το 
Project PIERIA365, που μέσω συγκεκριμένων δράσεων 
και στοχευμένων ενεργειών, επιδιώκουμε να επιτύχουμε 
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν αναληφθεί μία σειρά 
πρωτοβουλιών, σχεδιασμού και επιστημονικής έρευνας, 
πάντα σε συνεργασία με τους φορείς του Τουρισμού της 
Πιερίας, προκειμένου να καταγραφούν και να αναδειχθούν 

τομείς του ειδικού και θεματικού τουρισμού, στους οποί-
ους μπορεί να υπάρξει άμεση ανάπτυξη στο Νομό μας. Η 
επικοινωνία μας τόσο με τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Κικί-
λια και την Υφυπουργό κα Ζαχαράκη, αλλά και με τον ΓΓ 
του ΕΟΤ κ. Φραγκάκη είναι συνεχής και παραγωγική, στη-
ρίζοντας κάθε πρωτοβουλία μας.  

Ποιο είναι το στοίχημα το 2022 για τον Ν.Πιερίας ; 
Το 2022 επιθυμούμε να είναι η χρονιά που θα επιστρέψου-
με στην κανονική μας ζωή. Με περιορισμό των συνεπειών 
της πανδημίας, με λιγότερα κρούσματα και νοσηλείες και 
φυσικά με λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Και 
αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο θωρακίζοντας τους 
εαυτούς μας με τον εμβολιασμό. 

Η νέα χρονιά είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι μια χρονιά 
ανάκαμψης τόσο για όλη την χώρα, όσο και για την Πιε-
ρία. Σχέδιο υπάρχει, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι δια-
θέσιμα, η εμπειρία είναι δεδομένη. Συνεπώς απαιτείται να 
εστιάσουμε σε εκείνες τις πολιτικές που θα οδηγήσουν την 
οικονομία σε ανοδική τροχιά, θα θεραπεύσουν τις πληγές 
της πανδημίας και θα διαμορφώσουν το πλαίσιο για ένα πιο 
αισιόδοξο μέλλον για την χώρα. Η Πιερία καλείται να έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την εθνική αναγέννηση. 
Έχει τα εχέγγυα ώστε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα 
στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. Ο πρωτογενής τομέας, 
με τις παραδοσιακές αλλά και με νέες δυναμικές καλλι-
έργειες, ενισχυμένος με πολιτικές που προσελκύουν νέους 
αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς, είναι το πρώτο μας στοί-
χημα. Στον τομέα του τουρισμού, στόχος μας η αύξηση των 
διανυκτερεύσεων και η προσέλευση ποιοτικότερων τουρι-
στών, μεριμνώντας έγκαιρα για την άμεση και όσο το δυ-
νατόν ασφαλέστερη πρόσβαση, αλλά και αναβαθμίζοντας 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες επενδύοντας στην εκπαίδευση 
του προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών.  

Τι καινούργιο θα φέρει  το 14ο συνέδριο της ΝΔ 
,το οποίο μετατέθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2022  
λόγω της κατάστασης που διαμορφώνει η νέα παραλ-
λαγή του ιού COVID 19; Στα συνέδρια της Νέας Δημοκρα-
τίας διαχρονικά λαμβάνει χώρα ένας γόνιμος διάλογος 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της κομματικής ιεραρχίας 
προκειμένου να διαμορφώσουμε το κοινό μέλλον της πα-
ράταξης. Σαφώς, πραγματοποιούνται και οι εσωκομματικές 
εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης του πολιτικού συμβουλί-
ου, ενώ τίθενται οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι στο πλαίσιο ενός ενιαίου δομημένου σχεδίου.

Στο 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα αναδείξου-
με τους κρίσιμους στόχους για την ανόρθωση της χώρας 
μας. Με σύμπνοια και δυναμική θα επαναθέσουμε όλα τα 
κρίσιμα ζητήματα της Ελλάδας και θα φωτίσουμε τη πο-
ρεία που σκοπεύουμε να διαγράψουμε. Είναι ο δρόμος των 
μεγάλων και ριζικών μεταρρυθμίσεων, υπεράνω κομματι-
κών στεγανών, προκειμένου να υλοποιήσουμε το σύνθη-
μα του Πρωθυπουργού «Η Ελλάδα Αλλάζει» και αλλάζει 
προς το καλύτερο. Αυτό είναι το μήνυμά μας, και παρά την 
πανδημία και τις εντάσεις στο Αιγαίο, ως κυβέρνηση μέ-
νουμε ενωμένη και δεν παρεκκλίνουμε από τους στόχους 
μας. Μένουμε πιστοί στη μεταρρυθμιστική πυξίδα, η οποία 
σύμφωνα με πλήθος δημοσκοπήσεων απολαμβάνει ευ-
ρείας αποδοχής από την ελληνική κοινωνία.
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Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 

ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΟΣ

Διαβεβαιώσεις πως το ταμείο 
του δήμου Θεσσαλονί-
κης είναι απόλυτα υγιές 

και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα 
ρευστότητας, παρά τη μειωμένη 
-λόγω πανδημίας-  εισπραξιμότητα 
των εσόδων δίνει ο αντιδήμαρχος 
Οικονομικών, Μιχάλης Κούπκας, 
σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«Karfitsa» με αφορμή το κλείσιμο 
του 2021.

Ο αντιδήμαρχος στέκεται στη νέα 
μείωση των δημοτικών τελών που 
εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβού-
λιο, για τρίτη συνεχή χρονιά, χαρα-
κτηρίζοντας «άθλο» να μειώνονται 
φόροι και τέλη εν καιρώ κορονοϊού 
και ενεργειακής κρίσης. Παράλληλα, 
υποστηρίζει πως τα λιγότερα έσοδα 
δεν θα φέρουν και λιγότερα έργα στη 
Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι το 
τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Θεσ-
σαλονίκης για το 2022 ξεπερνά τα 30 

Πρωταθλητής στο νοικοκύρεμα των οικονομικών 
ο δήμος Θεσσαλονίκης 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Ως ειδικευόμενος ορίζεται ο εκπαιδευόμενος ιατρός σε κάποια Εκπαιδευτι-
κά κέντρα που αποτελούνται από Εκπαιδευτικές Μονάδες  στην ειδικότητα που 
έχει επιλέξει να ακολουθήσει. Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στις 
Εκπαιδευτικές Μονάδες γίνεται με κυκλική εναλλαγή τους, δηλαδή με αντικα-
τάσταση τους εφόσον εκπαιδευτούν το ελάχιστο για 6 μήνες, τελέσουν γενικές 
εφημερίες. 

Η έννομη σχέση μεταξύ ειδικευόμενου ιατρού και εκπαιδευτικής μονάδας 
είναι εκπαιδευτική, διέπεται από κανόνες δημοσίου δικαίου αφού ο ιατρός εμ-
φανίζεται στους ασθενείς της μονάδας ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
και έχει ως στόχο την απόκτηση ειδικότητας από τον εκπαιδευόμενο.

Η ευθύνη που βαραίνει τον ειδικευόμενο ιατρό προσδιορίζεται από ένα 
πλήθος παραγόντων .Γνώμονας είναι η επιμέλεια που θα έδειχνε ένας μέσος 
ιατρός εάν βρισκόταν κάτω από παρόμοιες συνθήκες, το εάν ο ιατρός ενήργησε 
με βάση τους κανόνες της ιατρικής και η πείρα του κρινόμενου ιατρού. 

Αρχικά η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού έναντι του ασθενούς που ζη-
μιώθηκε ή απεβίωσε είναι ποινική, ενώ η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού 
απέναντι στο Δημόσιο μπορεί να είναι αστική. Πιο συγκεκριμένα ο ασθενής ή 
οι οικείοι του μπορούν να στραφούν αστικά κατά του Νοσοκομείου ως Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και ποινικά κατά του ιατρού μετά την κατάθεση 
έγκλησης ή μήνυσης ή αυτεπάγγελτα όπου το κρίνει ο Εισαγγελέας.

Όσον αφορά στην αστική ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού εναντίον του 
ασθενούς αυτή δεν υφίσταται καθώς οι ειδικευόμενοι ιατροί κατά την τέλεση 
των καθηκόντων τους λειτουργούν ως άτομα εργαζόμενα σε δημόσια νοσοκο-
μεία με την ιδιότητα δημοσίου υπάλληλου που καλύπτονται από το ανεύθυνο. 

Κατ’ επέκταση αγωγής ασθενούς, εάν το Δημόσιο ζημιωθεί από πράξη ή 
παράλειψη εργαζομένου του  μπορεί να προβεί σε αγωγή ενώπιον του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου κατά του υπαλλήλου του αναζητώντας τα χρήματα που το 
ανάγκασαν να καταβάλει λόγω της βαριάς αμέλειας του.

Όσον αφορά στην ποινική ευθύνη κριτήριο είναι οι ικανότητες του ιατρού, 
οι εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχει την ιατρική φροντίδα (δια-
φορετική είναι η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού σε κάποιο προγραμματισμέ-
νο περιστατικό διαφορετική και μεγαλύτερη στα πλαίσια μιας γενικής εφημερί-
ας (αρθρο 28 Ποινικού Κώδικα). 

Επειδή όμως ρόλο για την ύπαρξη ποινικής ευθύνης έχουν οι γνώσεις του 
ιατρού η ευθύνη του ειδικευόμενου περιορίζεται σε ποινική μόνο όταν έχει 
εγγυητική θέση απέναντι στη ζωή ενός ασθενούς (λόγου χάρη σε περίπτωση 
εφημερίας που είναι ο μόνος εφημερεύων), είναι δηλαδή επιφορτισμένος με το 
καθήκον επίβλεψης του ασθενούς και την αποτροπή αρνητικών αποτελεσμά-
των που ακόμη και εάν δε θεωρεί ότι θα επέλθουν (οπότε μιλάμε για αμέλεια 
που διακρίνεται σε μη συνειδητή όπου ο ιατρός δεν προέβλεψε το αποτέλεσμα 
λόγω έλλειψης προσοχής ή σε συνειδητή που προέβλεψε μεν ότι από τη συ-
μπεριφορά του μπορεί να επέλθει το αποτέλεσμα αυτό, πίστευε όμως ότι θα το 
απέφευγε (άρθρο 28 ΠΚ).

Η παρουσία ειδικού ιατρού που έχει την ευθύνη έναντι του ασθενούς απαλ-
λάσσει τον ειδικευόμενο από οποιαδήποτε ευθύνη, ενώ υπαίτιοι είναι και ειδι-
κευμένοι ιατροί που αναθέτουν ιατρικές πράξεις σε ειδικευόμενους που λόγω 
έλλειψης εμπειρίας δε μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Πάντως ο ιατρός 
οφείλει να παρέχει με ζήλο, ευσυνειδησία τις υπηρεσίες του και να δρα με 
βάση τις αρχές της ιατρικής επιστήμης και την πείρας του( άρθρο 24 του α ν. 
1565/1939 “Περί κώδικα ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος”, που διατη-
ρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ κατά το άρθρο 47 ΕισΝΑΚ),να 
παρέχει τις υπηρεσίες του σε επείγοντα περιστατικά ακόμη κι αν δε διαθέτει όλα 
τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση των καθηκόντων του ενώ έχει ιδιαίτερη 
νομική υποχρέωση να αποτρέψει το θάνατο του ασθενούς.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Η ευθύνη 
των ειδικευόμενων ιατρών 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α  Α Λ Ε Ξ Α Κ Η * 
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-Κύριε Κούπκα, κατάφερε ο δήμος 
Θεσσαλονίκης να φέρει τα οικονο-
μικά του «ίσα βάρκα, ίσα πανιά» με 
δεδομένο τα μειωμένα έσοδα λόγω 
της πανδημίας; Πόσα έχασε ο δήμος 
και από ποιες πηγές εσόδων ήταν η 
μεγαλύτερη απώλεια; Το ταμείο του Δή-
μου Θεσσαλονίκης είναι απόλυτα υγιές 
και δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα 
ρευστότητας. Ειδικά φέτος οι εκθέσεις 
των ορκωτών ελεγκτών επιβράβευσαν 
τον τρόπο οικονομικής διαχείρισης. Προ-
φανώς η εισπραξιμότητα λόγω πανδη-
μίας ήταν μειωμένη. Στα δύο χρόνια της 
πανδημίας τα τακτικά έσοδα περιορίστη-
καν κατά 12 εκατομμύρια ευρώ. Όμως 
η κοινωνία απαιτεί βοήθεια και λύσεις. 
Από την πρώτη στιγμή αποφασίσαμε να 
στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις της πόλης με μέτρα οικονομικής 
ελάφρυνσης και απαλλαγές σε τέλη και 
φόρους. Γνωρίζαμε ότι η αρνητική επί-
πτωση στις εισπράξεις του δήμου θα ήταν 
δεδομένη, όμως στα δύσκολα φαίνονται 
οι ικανοί.

-Υπήρξε στιγμή μέσα σε όλη αυτή 
την κατάσταση που ως αντιδήμαρχος 
Οικονομικών σκεφτήκατε «δεν θα τα 
βγάλουμε πέρα»; Ούτε ένα δευτερόλε-
πτο, παρά τις τρικυμίες και τις αναποδιές. 
Είμαι τυχερός που είμαι επικεφαλής μιας 
ομάδας ανθρώπων που γνωρίζουν σε 
βάθος την οικονομία και μπορούμε να μι-
λάμε την ίδια γλώσσα. Καταρτίζουμε τον 
Προϋπολογισμό κάθε χρόνο με ρεαλισμό 
και υπευθυνότητα στη βάση της ιεράρχη-
σης προτεραιοτήτων. Η καθημερινότη-
τα είναι βέβαια απαιτητική και συχνά οι 
επείγουσες ανάγκες μας αναγκάζουν να 
αποκλίνουμε από τον προγραμματισμό, 
όμως τα καταφέρνουμε με καλή διάθεση, 
σκληρή δουλειά και στενή συνεργασία.

-Δεχτήκατε μεγάλη κριτική ως δι-
οίκηση για τη μείωση των δημοτικών 
τελών του 2022 κατά 5%, με την αντι-
πολίτευση να τονίζει ότι αθετήσατε την 
προεκλογική σας δέσμευση που ήταν 
μείωση κατά 50%. Ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης είναι πρωταθλητής στο νοικοκύρεμα 
των οικονομικών. Πανελλαδικά είμαστε 
ο Δήμος που μείωσε τα δημοτικά τέλη 
κατά 30% μέσα σε διάστημα 2 ετών διοί-
κησης. Και μάλιστα οριζοντίως σε όλα τα 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Βρείτε μου 
ένα μεγάλο Δήμο της χώρας που να έχει 
κάνει κάτι ανάλογο. Ότι κι αν ισχυρίζεται η 
αντιπολίτευση, το να είσαι σε θέση να μει-
ώνεις φόρους και τέλη εν καιρώ πανδη-
μίας και ενεργειακής κρίσης είναι άθλος. 
Για το 2022 εισάγουμε νέο υπερμειωτικό 

συντελεστή -40% στα δημοτικά τέλη για 
τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας όλων 
των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό 
στηρίζουμε εμπράκτως το επιχειρείν. Συ-
νεχίζουμε ακόμα να στηρίζουμε όλες τις 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με μειωση 
50%. Κι αν υπήρχε δημοσιονομικό «πε-
ρίσσευμα» για να μοιραστεί σε μεγαλύ-
τερη μείωση, θα το είχα ήδη κάνει. Όμως 
όλες οι δαπάνες το προηγούμενο έτος 
διατέθηκαν με στόχο την αντιμετώπιση 
της πανδημίας και την ενεργό στήριξη και 
ανόρθωση της πραγματικής οικονομίας.

-Μήπως τα μειωμένα οικονομικά 
του δήμου των προηγούμενων μηνών 
αλλά και οι νέες αυξήσεις σε ηλεκτρι-
κή ενέργεια και θέρμανση θα «ισορ-
ροπήσουν» με μειωμένα έργα στην 
πόλη; Σε καμιά περίπτωση. Συνολικά για 
το 2022 το τεχνικό πρόγραμμα του Δή-
μου ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. 
Θεωρούμε πολύ σημαντικό για την οικο-
νομία της πόλης μας να μπουν τα θεμέ-
λια όλων των έργων και να επιταχύνουμε 
την υλοποίηση τους, ιδιαίτερα σε αυτές 
τις δύσκολες συγκυρίες τόσο από την 
πανδημική όσο και από την ενεργειακή 
κρίση. Δεν κρατάω το μαγικό ραβδί ούτε 
και πρόκειται να παρουσιάσω μια μαγική 
εικόνα. Σαφέστατα η πίεση στα οικονομι-
κά του Δήμου όλο αυτό το διάστημα έχει 
καταστήσει πιο δύσκολη την εξεύρεση 
της λύσης σε διάφορα ζητήματα. Όμως 
το επίπεδο υπηρεσιών προς τους δημότες 
μας θα συνεχίσει να είναι αδιαπραγμάτευ-
τα υψηλό. 

-Ποιοι είναι οι οικονομικοί στόχοι 
για το νέο έτος και ποιες είναι οι δυ-
νατότητες για να στηριχθούν ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες αλλά και επιχει-
ρηματίες που έχουν πληγεί τόσο από 
τον κορονοϊό όσο και την ενεργειακή 
κρίση; Στηρίζουμε την κοινωνία. Στηρί-
ζουμε οικονομία και κυρίως το επιχει-
ρείν. Δεν θέλουμε ουρές ανέργων, δεν 
θέλουμε απαξίωση των επενδεδυμένων 
κεφαλαίων στην πόλη μας. Δεν κάνουμε 
εκπτώσεις στο σχεδιασμό και τον προ-
γραμματισμό μας. Για να τα πετύχουμε 
αυτά διεκδικούμε δυνατά και βρίσκου-
με χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους 
από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα. Κάθε ευρώ, κάθε χρηματοδότηση με 
συστηματική δουλειά και κατάλληλη 
προεργασία δρα πολλαπλασιαστικά. Με 
τον τρόπο αυτό ανοίγουμε περισσότερο 
δημοσιονομικό χώρο ώστε να μπορούμε 
να βάζουμε πλάτη και να δίνουμε λύσεις 
στα κρίσιμα ζητήματα που συνεχώς ανα-
κύπτουν και σε όλους τους συμπολίτες 
μας που έχουν ανάγκη. 
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Η επιλογή Καραόγλου 
για την 3η δόση του εμβολίου

Όταν ο Φάμελλος νοστάλγησε τη 
Δούρου…

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID 
19 έκανε ο Θοδωρος Καραόγλου. Ο βουλευτής 
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης  επέλεξε να εμβολι-
αστεί στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή  στο Κατσά-
νειο, όπου εκεί  στο πλαίσιο της κοινωνικής ευ-
θύνης ο Γυμναστικός Σύλλογος φιλοξένησε ειδικό 
κλιμάκιο της 4ης ΥΠΕ.

Ένα από τα πρώτα του ραντεβού με την πρώ-
ην περιφερειάρχη Αττικής Ρενα Δούρου, προ πε-
νταετίας , όταν ήταν υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας θυμήθηκε ο Σωκρατης Φάμελλος. 
Μάλιστα πόσταρε και τη σχετική  φωτογραφία στη 
σελίδα του στο Facebook. Ωστόσο οι δυο τους 
συνεχίζουν  τη συνεργασία τους μιας ο Σωκράτης 
Φάμελλος είναι τομεάρχης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και η Ρενα Δούρου υπεύθυνη για την 
Κλιματική Κρίση, το Περιβάλλον και την Ενέργεια 
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

karfitsomata
Ο Κώστας Γκιουλέκας και ο αγώνας επι-
στροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα 

ΝΔ: Σε αναμμένα κάρβουνα οι βουλευ-
τές της Α’ Θεσσαλονίκης 

ΚΙΝ.ΑΛ: Οι εκλογές διχάζουν οικογένειες 

Παρών στη μάχη επιστροφής των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα στην Ελλάδα δηλώνει ο Κώστας Γκιουλέκας. Με 
ανάρτηση του μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ο βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης επισημαίνει: 
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας διεκδικούμε την κληρονο-
μιά μας. Με αφορμή το θέμα της επιστροφής των γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, συνεχίζουμε την 
ενημερωτική εκστρατεία μας για τις ελληνικές αρχαιό-
τητες, που βρίσκονται διάσπαρτες στα μουσεία του κό-
σμου».

Τον εαυτό τους μετράνε μαθαίνουμε, εκλεγμένοι και 
μη της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης , υπό τον φόβο των πρό-
ωρων εκλογών. Το όνομα της Μαρίας Σπυράκη είναι το 
μοναδικό μέχρι στιγμής που ανακατεύει την τράπουλα 
χωρίς όμως να επηρεάζει την πρώτη τετράδα των ήδη 
εκλεγμένων. Η μάχη λοιπόν θα δοθεί ουσιαστικά για τις 
υπόλοιπες θέσεις που απομένουν ,αν και τα ονόματα που 
έχουν γραφτεί δεν φαίνεται να «τραβάνε», πλην ενός, το 
οποίο μπορεί να κάνει την έκπληξη καθώς έχει μεγάλη 
απήχηση όπως μας λένε στους 17+. Το ερώτημα όμως εί-
ναι το εξής : θα συμπεριληφθεί στο επόμενο ψηφοδέλτιο 
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης;

Μία ημέρα πριν από την κάλπη της 5ης Δεκεμβρίου 
που θα αναδείξει τον νέο πρόεδρο του Κινήματος αλλα-
γής,  και οικογενειακές ιστορίες έρχονται στα αυτιά μας. 
Χαρακτηριστική είναι μια που εκτυλίσσεται στην πόλη 
μας όπου εκπρόσωπος , υποστηρικτής του Ανδρέα Λο-
βέρδου ακούσαμε πως έχει αποσπασμένο τον αδερφό 
του σε γραφείο βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ ο οποίος είναι φα-
νατικός υποστηρικτής του Γιώργου Παπανδρέου. Ποιος 
από τους δυο άραγε θα δικαιωθεί για την επιλογή του το 
βράδυ της ερχόμενης Κυριακής; 

Συνάντηση Ζέρβα – Ιμάμογλου 

Με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ 
Ιμάμογλου, συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, στο 
πλαίσιο της Συνόδου Δημάρχων Βαλκανικών Πόλεων 
που διεξήχθη στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησής τους έγινε αναφορά στη σπουδαιότητα ανταλ-
λαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών 
και τέθηκαν οι βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο σχετικά 
με μια σειρά αυτοδιοικητικών και ζητημάτων κοινού εν-
διαφέροντος.
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Τι έγινε με την «κυβερνοεπίθεση» στο Δ. Θεεσαλονίκης;

Πρόβλημα στην εισπραξιμότητα

Δυσφορία από Μαξίμου για τους βουλευτές

Η βουλευτής της ΝΔ πρώην 
νομική σύμβουλος του ΕΦΚΑ επί ΣΥΡΙΖΑ

Η σύγκριση με τους … παλιούς 

Θυμάστε την «κυβερνοεπίθεση» στο ψηφιακό σύστημα του Δ. Θεσσαλονί-
κης; Και μάλιστα δυο φορές η δεύτερη στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. 
Για την ιστορία υπήρξε διαρροή σε δεδομένα που αφορούσαν Επιστολές του δή-
μου προς πολίτες για χρέη ή ανείσπρακτες οφειλές, με ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ, 
αριθμούς παροχών, διευθύνσεις ακινήτων, συγκεντρωτικές καταστάσεις με χρέη 
πολιτών, υπηρεσιακές διαβιβάσεις προς αστυνομικά τμήματα πολλών περιοχών 
και άλλους δήμους, για επιδόσεις εγγράφων που αφορούν οφειλές, στοιχεία για 
ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ή για πτωχεύσεις, ανείσπρακτα στοιχεία προς επε-
ξεργασία από το 2011 έως το 2019, εσωτερική αλληλογραφία του γραφείου 
ανείσπρακτων οφειλών. 

Ωστόσο, όλη αυτή η καθυστέρηση και μάλλον τα αργά αντανακλαστικά φαί-
νεται ότι προκάλεσαν τη δυσφορία του Μαξίμου. Από το οποίο μάλιστα μαθαί-
νουμε ότι υπάρχει και μεγάλη δυσαρέσκεια για τους βουλευτές της Θεσσαλο-
νίκης οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα δεν φάνηκε να θίγουν ούτε κατ’ ελάχιστο 
ένα τέτοιο ζήτημα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, επίσης, ότι ενόψει του νέου ανα-
σχηματισμού – που προφανώς θα «τρέξει» και τις εκλογές – ο πρωθυπουργός 
διερεύνησε την πιθανότητα αξιοποίησης βουλευτών της Θεσσαλονίκης αλλά εις 
… μάτην. Ψάχνει και δεν βρίσκει. «Υπάρχει», λένε, «έλλειψη ικανών και αποτε-
λεσματικών στελεχών» στη Θεσσαλονίκη. 

Κι η δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο στους παλαιότερους βουλευτές αλλά και 
στους νεοκλεγέντες. Δεν μπορεί για παράδειγμα νεοεκλεγείς (γυναίκα) βουλευ-
τής της ΝΔ να υπήρξε νομική σύμβουλος του ΕΦΚΑ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 
μάλιστα με διόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή (ας πει η ίδια πόσα χρήματα λάμβανε 
για τις υπηρεσίες της μηνιαίως) όταν την ίδια στιγμή πολυάριθμα στελέχη της 
ΝΔ ήταν αποκλεισμένα ή είχαν βιώσει τον ανηλεή εκδιωγμό της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν μπορεί επίσης, τόσο καιρό στο Δ. Θεσσαλονίκης να υφίσταται πρόβλημα 
εισπραξιμότητας εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης που έγινε το καλοκαίρι και ένας 
βουλευτής της Θεσσαλονίκης να μην το δημοσιοποιεί. Οι πολίτες της Θεσσαλο-
νίκης αναπολούν τις εποχές που η Θεσσαλονίκη είχε ισχυρή εκπροσώπηση, είτε 
με τον Σωτήρη Κούβελα παλαιότερα, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τους επτά 
υπουργούς από τη Θεσσαλονίκη επί ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 90 σε κυβέρνηση 
Σημίτη κι ας τους συγκρίνουν με τη σημερινή εποχή. 

Παρά την πληροφόρηση ότι σταδιακά το πρόβλημα αποκαθίστατο, στην 
πραγματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Δήμος είχε ζητήματα εισπράξε-
ων κι εύρυθμης λειτουργίας. Σήμερα, όπως διαβεβαιώνει ο αντιδήμαρχος ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης Γιώργος Αβαρλής έχουν αποκατασταθεί όλα τα προ-
βλήματα που είχαν προκύψει ακόμη και κάποια δυσλειτουργία στα κοιμητήρια 
της Μαλακοπής και στην Δ’ δημοτική κοινότητα, που λόγω έλλειψης εκτυπωτή 
δεν γινόταν εισπράξεις. Κι ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλα κανονικά για ει-
σπράξεις και πληρωμές. 

karfitsomata
Διάλογος … 3,5 ωρών

H επίσκεψη του Σάββα Αναστασιάδη 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Σωτήριος ο απινιδωτής στο ΕΦΚΑ Καλαμαριάς 

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις… αλλά 3,5 ώρες κράτησε ο “ζωντανός” διάλογος με-
ταξύ του δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με τους δημότες του. Μπο-
ρεί η επικοινωνία να έγινε φέτος, λόγω της πανδημίας, on line με τη βοήθεια της τεχνο-
λογίας, ωστόσο ούτε η συμμετοχή του κόσμου ήταν μικρότερη, ούτε και η διάθεση του 
δημάρχου να ακούσει όλα τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής του. Συνολικά, πάνω 
από 70 ερωτήσεις και απαντήσεις κατατέθηκαν για όλα τα θέματα που τους απασχολούν.

Υπ’ ατμόν βρίσκεται , εφόσον χρειαστεί να παρέμβει προκειμένου να στηριχθεί ο πρω-
τογενής τομέας της Β’ Θεσσαλονίκης ο Σάββας Αναστασιάδης. Μάλιστα ο βουλευτής της 
ΝΔ συναντήθηκε με τον τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,  κ. 
Δημήτρη Παπαγιαννίδη και ενημερώθηκε για τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ γύρω από τα 
προγράμματα νέων αγροτών, την συνδεδεμένη επιδότηση ρυζιού, τις επιδοτήσεις στις 
δενδρώδεις καλλιέργειες, στη κτηνοτροφία και την εξισωτική αποζημίωση.

Ο απινιδωτής που τοποθετήθηκε στο εμβολιαστικό κέντρο του ΕΦΚΑ στην Εθνικής 
Αντιστάσεως στην Καλαμαριά έσωσε έναν 72χρονο. Ο άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή 
και υπάλληλος που είχε πιστοποιηθεί σε σεμινάριο του δήμου το προηγούμενο διάστημα 
εφάρμοσε Καρδιοπνευστική Αναζωογόνηση. Ο72χρονος την επόμενη μέρα αποσωλη-
νώθηκε και όντας καλά στην υγεία του έψαξε την υπάλληλο προκειμένου να την ευχα-
ριστήσει που του έσωσε τη ζωή!  
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ΣΑΒΒΑΤΟ 4 δεκεμΒριΟυ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

8πολιτικη

POLITICAL,εκατο     
ηη μμ εε ρρ ηη σσ ιι αα   ΨΨ ηη ΦΦ ιι αα ΚΚ ηη   ΠΠ ΟΟ ΛΛ ιι ΤΤ         ιι ΚΚ ηη   &&   ΟΟ ιι ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ μμ ιι ΚΚ ηη   εε ΦΦ ηη μμ εε ρρ ιι δδ αα

Πολιτικοί, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και των ΜΜΕ τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση, που οργάνωσε στο ΧΙΛΤΟΝ η MEDIA GROUP ΕΠΕ, για

τον 1ο χρόνο κυκλοφορίας της πρώτης ψηφιακής, καθημερινής,
πολυθεματικής εφημερίδας POLITICAL. 

Ο εκδότης, πρόεδρος της MEDIA GROUP ΕΠΕ, Νίκος Καραμαν-
λής, στην ομιλία του επισήμανε ότι, παρά στις οργανωτικές δυσκο-
λίες του εγχειρήματος, από την αρχή φάνηκε η επιτυχία που θα είχε.

«Καθημερινά», είπε, «αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο ο αριθ-
μός των αναγνωστών που εμπιστεύονταν την ενημέρωσή τους από
την ψηφιακή εφημερίδα POLITICAL. Και
πριν ακόμη κλείσουμε τον πρώτο χρόνο κυ-
κλοφορίας, ξεπεράσαμε τον ημερήσιο
αριθμό αναγνωστών όλων των “συμβατι-
κών” εφημερίδων». 

«Για πολλούς», τόνισε ο κ. Καραμανλής,
«ήταν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, με
προεξοφλημένη την ημερομηνία λήξης
του. Για εμάς, η απάντηση ήταν ο μετασχη-
ματισμός του επιχειρησιακού μοντέλου
της έκδοσης μιας ημερήσιας εφημερίδας
και λειτουργίας της εκδοτικής επιχείρη-
σης, στη βάση του νέου ψηφιακού μετα-
σχηματισμού της χώρας, που εφαρμόζεται
πλέον με επιτυχία στην καθημερινότητα
των πολιτών... Σήμερα, έναν χρόνο μετά,
νιώθουμε δικαιωμένοι και περήφανοι για
το τόλμημά μας. Ανταποκριθήκαμε με με-
γάλη επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις της
ψηφιακής εποχής και απαντήσαμε στις
ανάγκες του σύγχρονου αναγνωστικού κοι-
νού».

Όλοι οι ομιλητές (ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γ. Οικονόμου, οι υπουργοί Κ. Πιερ-
ρακάκης, μέσω βιντεομηνύματος, η Σ.
Βούλτεψη, οι βουλευτές Κ. Κυρανάκης και
Κ. Ζαχαριάδης, ο πρώην πρωθυπουργός
Αντ. Σαμαράς, ο οποίος έστειλε μήνυμα, ο
περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και άλλοι
εξήραν την προσπάθεια της POLITICAL για
έγκυρη, άμεση και πλουραλιστική ενημέ-
ρωση, δίνοντας συγχαρητήρια στον εκδό-
τη και πρόεδρο της MEDIA GROUP ΕΠΕ,
Νίκο Καραμανλή, για την επιτυχή πορεία
της εφημερίδας.

Ειδικότερα, οι Κ. Πιερρακάκης, Σ. Βούλ-
τεψη και ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης
τόνισαν την τεράστια συμβολή της POLITI-
CAL στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση
των πολιτών στους επιμέρους τομείς της
πολιτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής,
κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής του τόπου
και στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και εξήραν την επιχειρηματική πρωτοβου-
λία του εκδότη Νίκου Καραμανλή για την
προ έτους κυκλοφορία της εφημερίδας,
της πρώτης ψηφιακής. 

Οι βουλευτές Κ. Κυρανάκης (ΝΔ) και Κ.
Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ) μίλησαν για το «απο-
λύτως επιτυχημένο εγχείρημα», της κυ-
κλοφορίας δηλαδή σε ψηφιακή μορφή
της POLITICAL, και εξέφρασαν τις ευχαρι-

στίες του πολιτικού κόσμου, αφού η εφημερίδα δίνει τη δυνατότητα
σε όλους τους βουλευτές, όλων των αποχρώσεων, να εκφράζουν σ’
αυτήν τις απόψεις τους.

Νίκος Καραμανλής: Δικαιωμένοι και περήφανοι 
για το τόλμημά μας στη νέα ψηφιακή εποχή 

«Κλείσαμε ήδη το πρώτο μας χρόνο, από την ημέρα που οραματι-
στήκαμε, έξω από τα συνηθισμένα, όπως λέγεται, την πρώτη καθημε-
ρινή ψηφιακή, πλήρη εφημερίδα, που θα παρουσίαζε με τη μεγαλύτε-

ρη δυνατή αντικειμενικότητα θέματα πολιτι-
κά, οικονομικά, επιχειρηματικά και κοινωνι-
κά. Και θα διαβάζεται δωρεάν, από χιλιάδες
αναγνώστες μέσα από τα e-mails τους, κα-
θημερινά. Και κάναμε το παράτολμο αυτό
όραμά μας πράξη!

Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό, το παράτολ-
μο εγχείρημα, μέσα στη γνωστή σε όλους
μας κρίση που περνάει διεθνώς ο Τύπος, και
μάλιστα στις ιδιαίτερες συνθήκες που η παν-
δημία του κορονοϊού δημιούργησε; Για πολ-
λούς, ήταν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, με
προεξοφλημένη την ημερομηνία λήξης του.
Για εμάς, η απάντηση ήταν ο μετασχηματι-
σμός του επιχειρησιακού μοντέλου της έκδο-
σης, μιας ημερήσιας εφημερίδας και λει-
τουργίας της εκδοτικής επιχείρησης, στη βά-
ση του νέου ψηφιακού μετασχηματισμού της
χώρας, που εφαρμόζεται πλέον με επιτυχία
στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ασφα-
λής πρόβλεψη για το πώς θα διαμορφωθεί
το μέλλον του ημερήσιου Τύπου, σε αρκετά
μακροχρόνιο βάθος χρόνου και στη μετα-Co-
vid εποχή, εξαρτάται από το αν εφαρμοστούν
εγκαίρως αποτελεσματικές στρατηγικές, συ-
νυφασμένες με τη νέα ψηφιακή εποχή. Στις
αρχές της νέας χιλιετίας, ένας γκουρού των
Media και των ηλεκτρονικών υπολογιστών
είχε δηλώσει ότι “οι ηλεκτρονικές εφημερί-
δες δεν θα θυμίζουν σε τίποτα τις σημερι-
νές”. Όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, η τύ-
χη βοηθάει τους τολμηρούς... Παρά τις οργα-
νωτικές δυσκολίες του εγχειρήματος, από
την αρχή φάνηκε η επιτυχία που θα είχε. Κα-
θημερινά, αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο
ο αριθμός των αναγνωστών που εμπιστεύον-
ταν την ενημέρωσή τους από την ψηφιακή
εφημερίδα POLITICAL».

Ξεπεράσαμε τις συμβατικές 
εφημερίδες

«Πριν ακόμη κλείσουμε τον πρώτο χρόνο
κυκλοφορίας, ξεπεράσαμε τον ημερήσιο
αριθμό αναγνωστών όλων των “συμβατικών”
εφημερίδων. Η ψηφιακή εφημερίδα POLITI-
CAL κυκλοφορεί από Τρίτη έως Σάββατο και
στέλνεται καθημερινά σε 150.000 χιλιάδες
e-mails, με στόχο το επόμενο τετράμηνο να
ξεπεράσει τα 300.000 χιλιάδες e-mails, σε
όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η POLITICAL,
πρώτη, γράφει την ιστορία του ψηφιακού
ημερήσιου Τύπου στη νέα εποχή». 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος

Ζωή Ράπτη, Μάριος Θεμιστοκλέους

Η Ζέττα Μακρή

Η υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας

Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου

Ο πρώην υφυπουργός 
Εξωτερικών Κώστας Βλάσσης

Νίκος Καραμανλής: Στην Ελλάδα, η POLITICAL, πρώτη, γράφει την ιστορία
του ψηφιακού ημερήσιου Τύπου στη νέα εποχή. Δυναμικά και αταλάντευτα!

POLITICAL
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   ντάδες χιλιάδες αναγνώστες
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Αντώνης Σαμαράς: 
Η έκδοση της POLITICAL 
ήταν μια ευχάριστη έκπληξη
«Η έκδοση της ψηφιακής εφημερίδας POLITICAL ήταν μια ευχάρι-
στη έκπληξη. Έκπληξη, διότι ήταν τολμηρό εγχείρημα η έκδοση μιας
πλήρους ψηφιακής εφημερίδας, και πέτυχε! Κι ακόμη, έκπληξη διό-
τι στην εποχή μας τα ΜΜΕ περνούν κρίση, κι είναι επίσης τολμηρό
επιχειρηματικό εγχείρημα η δημιουργία και κυκλοφορία ενός ενη-
μερωτικού Μέσου και η απασχόληση σημαντικού αριθμού δημοσιο-
γράφων κι άλλων εργαζομένων. Η μέχρι σήμερα πορεία σας είναι
ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η ψηφιακή εφημερίδα σας προσφέρει στον
πλουραλισμό, στην ενημέρωση και στην αξιοπιστία των ΜΜΕ. Σας
εύχομαι να τα εκατοστίσετε».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής 

Ο βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης

Ο κ. Νίκος Καραμανλής με τη σύζυγό του, Χρύσα, 
και τον γιο τους, Γιώργο Καραμανλή

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής πλαισιωμένος
από τη δημοσιογραφική ομάδα της POLITICAL

Νίκος Καραμανλής: Στην Ελλάδα, η POLITICAL, πρώτη, γράφει την ιστορία
του ψηφιακού ημερήσιου Τύπου στη νέα εποχή. Δυναμικά και αταλάντευτα!

POLITICAL
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Για μια ακόμη φορά ο Νίκος Πορτοκάλογλου, 
ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και 
τραγουδοποιούς της χώρας μας, θα βρεθεί στη 

Θεσσαλονίκη και θα συναντηθεί με το κοινό της πό-
λης. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή μιλάει στην Karfitsa, 
για το νέο του τραγούδι «Ένα φως αναμμένο», το 
«Μουσικό Κουτί», θυμάται μια δυνατή ανάμνηση του 
από τη Θεσσαλονίκη και τονίζει ότι «η καλλιτεχνική 
κοινότητα έχει ‘’τραυματιστεί’’ πολύ σοβαρά» λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού.

«Κι ας μου είπες να μην περιμένω, έχω αφήσει 
ένα φως αναμμένο…», λέτε στο νέο σας τραγούδι. 
Σας αντιπροσωπεύει; Είστε σαν άνθρωπος υπομονετι-
κός; Όχι, είμαι από την φύση μου μάλλον ανυπόμονος 
και βιαστικός άνθρωπος, θέλω τα πράγματα να γίνο-
νται γρήγορα, να βλέπω άμεσα αποτελέσματα. Η ζωή 
όμως, με τις κακουχίες και τις διαψεύσεις της, με έμαθε 
να κάνω υπομονή. Εξελίχθηκα λοιπόν σιγά σιγά σε έναν 
πολύ υπομονετικό αλλά και πολύ επίμονο τύπο που δεν 
τα παρατάει αν δεν πετύχει τον στόχο του.

Το βίντεο κλιπ το γυρίσατε μόνος με το κινητό σας. 
Πως ήρθε αυτή η ιδέα;  Με τα βιντεοκλίπ δεν τα πήγαινα 
ποτέ καλά. Με κούραζε η όλη διαδικασία και συνήθως 
δεν χαιρόμουν και με το αποτέλεσμα, εκτός από σπάνιες 
περιπτώσεις.

Από την άλλη είχα από μικρός μεγάλη αγάπη στη 
φωτογραφία. Πάντα τραβούσα και τραβάω φωτογραφίες 
για προσωπική ευχαρίστηση.

Τον Αύγουστο λοιπόν που έκανα διακοπές στο σπίτι 
μου στο Πήλιο και είχα ήδη αποφασίσει πως το επόμε-
νο σινγκλ θα ήταν το «Ένα φως αναμμένο», άρχισα να 
τραβάω με το κινητό μου εικόνες που μου άρεσαν και 
αισθανόμουν πως θα ταίριαζαν στο τραγούδι. Μετά άρ-
χισα να τραβάω βίντεο. Ζήτησα και από την κόρη μου να 
με βοηθήσει με τα μακρινά πλάνα που παίζω κιθάρα. Και 
βέβαια το έργο ολοκληρώθηκε με τα εικαστικά παιχνίδια 
που έντυσε το βίντεο η εκπληκτική δημιουργική ομάδα 
της Foss Productions, της εταιρείας παραγωγής που συ-
νεργαζόμαστε στο Μουσικό Κουτί. Τους είμαι ευγνώμων.

Μετά από τόσα χρόνια παρουσίας σας στον χώρο 

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΧΕΙ «ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ» ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ: 

«ΕΛΠΙΖΩ ΑΥΤΟΣ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ»
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της μουσικής και τόσες πολλές επιτυχίες νιώθετε άγ-
χος μετά από κάθε νέο τραγούδι και γενικότερα βήμα 
σας; Αν θα έχει αποδοχή από το κοινό, αν θα αρέσει; 
Ευτυχώς μετά από τόσα χρόνια έχω απαλλαχτεί από αυτό 
το βασανιστικό άγχος που είχα παλιότερα. Υπάρχει βέβαια 
ακόμη μια γλυκιά προσμονή και αν αυτό που κάνω αρέ-
σει τελικά και σε πολύ κόσμο, η χαρά είναι μεγάλη. Αλλά 
όχι, δεν υπάρχει άγχος.

To Μουσικό Κουτί, στην ΕΡΤ, πάει πολύ καλά. Που 
πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία; Ποτέ δεν μπο-
ρείς να βρεις ακριβώς τους λόγους μιας επιτυχίας ή μιας 
αποτυχίας. Είναι πολλά πράγματα μαζί, είναι η ιδέα, είναι 
η χημεία των ανθρώπων, είναι η εργατικότητα και το τα-
λέντο των συνεργατών κλπ. Εδώ, νομίζω είναι τρία βασι-
κά πράγματα. Η ιδέα μου για την δομή της εκπομπής, η 
δουλειά της εταιρείας παραγωγής που με βοήθησε να την 
πραγματοποιήσω και η καλλιτεχνική ομάδα που έδωσε 
πνοή και ήχο σε αυτή την ιδέα.

Πως δημιουργήθηκε το Μουσικό Κουτί; Η ΕΡΤ μου 
ζήτησε να δημιουργήσω μια εκπομπή. Να στήσω δηλα-
δή ένα νέο φορμάτ, όπως λένε στην τηλεοπτική γλώσσα, 
μια νέα μορφή εκπομπής, όπως την φανταζόμουν εγώ. Κι 
εγώ τους παρουσίασα αυτή την ιδέα: την έναρξη με την 
μίξη ελληνικών και ξένων τραγουδιών, το α’ μέρος στους 
καναπέδες με τις εξομολογήσεις και τα τραγούδια των 
καλεσμένων, τις εξερευνήσεις με τους τραγουδοποιούς 
του μέλλοντος μας και τέλος το τζουκμπόξ με τα κέρμα-
τα στα αγαπημένα τραγούδια των καλεσμένων. Και όλα 
αυτά σε ένα ζεστό σπιτικό σκηνικό χωρίς εκτυφλωτικούς 
προβολείς και τηλεοπτικές φανφάρες. Ένα σπίτι όπου 
συναντιούνται οι μουσικοί για να πούνε ιστορίες και να 
παίξουν μουσική. Πρέπει να πω πως η ΕΡΤ με στήριξε σε 
κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας.

Έρχεστε Θεσσαλονίκη και θα θέλαμε να μας πείτε 
μια δυνατή σας ανάμνηση από την πόλη. Στη Θεσσαλο-
νίκη έχω έρθει άπειρες φορές για συναυλίες. Κάθε φορά 
που έρχομαι όμως θυμάμαι εκείνους τους δυο μήνες, το 
1984 πρέπει να ήταν, που μείναμε στο ξενοδοχείο City και 
ηχογραφούσαμε τον τρίτο δίσκο των Φατμέ στο στούντιο 
του αξέχαστου Νίκου Παπάζογλου, το περίφημο Αγροτι-
κόν. Ήταν μια μαγική εμπειρία για μένα να συνεργάζομαι 
με αυτόν τον καλλιτέχνη που θαύμαζα και τον έβλεπα 
κάπως σαν μεγάλο αδερφό. Παρεμπιπτόντως, λόγω της 
ομοιότητας των ονομάτων μας, δεν ξέρετε πόσες φορές 
με προσφωνούν Νίκο Παπάζογλου. Τέλος πάντων στην 
διάρκεια αυτών ηχογραφήσεων με βασάνιζε ένα τραγού-
δι. Για την ακρίβεια είχα μια μελωδία αλλά δεν είχα στί-
χους. Και κάθε βράδυ που γυρνούσα από το στούντιο στο 
ξενοδοχείο πάσχιζα να γράψω τους στίχους. Τελικά εκεί, 
στο ξενοδοχείο γεννήθηκε αυτή η ιδέα να μιλήσω για τις 
δυο αγάπες που πολεμάνε μέσα μου, την Ανατολή και την 
Δύση, το ροκ και το λαϊκό τραγούδι. Πόσο τη βρίσκω μ’ 
αυτό το ρίσκο. Τελικά το ηχογραφήσαμε με τον Νίκο και 
τον θυμάμαι να λέει: μπράβο ρε μάγκες, τα καταφέραμε, 
άντε να πετάξουμε τα παπούτσια μας. Και βγάλαμε και 
πετούσαμε τα παπούτσια μας μέσα στο στούντιο από την 
χαρά μας. Τέτοια κάναμε. Τελικά το τραγούδι έδωσε και 
τον τίτλο του δίσκου.

Βλέπουμε να γίνεται λόγος για το κοινό σε θεατρι-

κές παραστάσεις και σε μουσικά live, για τους εμβολι-
ασμένους και μη. Κάποιοι μιλούν για διαχωρισμό, που 
όντως συμβαίνει αλλά για την προστασία του συνόλου. 
Εσάς ποια είναι η άποψη σας; Κοιτάξτε, για θέματα που 
δεν μπορώ να έχω άποψη, ζητάω την γνώμη των ειδικών 
και όχι διαφόρων τσαρλατάνων του ίντερνετ. Ρώτησα 
λοιπόν τον γιατρό μου τι να κάνω και μου είπε οπωσδή-
ποτε να εμβολιαστώ και αυτό έκανα. Αν δεν θες να ακού-
σεις τους ειδικούς, δηλαδή το 99% των γιατρών στον 
πλανήτη, γιατί πιστεύεις πως σε παραπλανούν, εντάξει να 
το σεβαστώ. Αλλά κι εσύ να σεβαστείς την ανάγκη μου να 
προστατευτώ από σένα.

Έχει αλλάξει κάτι στον χώρο της μουσικής, μετά 

τα lockdown και όλα όσα έχουμε ζήσει μέχρι στιγ-
μής εξαιτίας της πανδημίας; Τι πληγές έχει αφήσει; Η 
καλλιτεχνική κοινότητα έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. 
Ήμασταν από τους πρώτους που μείναμε άνεργοι, τον 
Μάρτιο του 2020 και από τους τελευταίους που θα επι-
στρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς δουλειάς γιατί ακόμη 
αυτό δεν έχει συμβεί. Ελπίζω αυτός ο χειμώνας να είναι η 
τελευταία δοκιμασία για μας και να επιστρέψουμε δριμύ-
τεροι σε αυτό που αγαπάμε.

info:
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, στο Block 33, στις 5 Δεκεμ-

βρίου, στις 21:00

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΕΧΕΙ «ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ» ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ: 

Μαζί με τη Ρένα Μόρφη συμπαρουσιάστριά του στο «Μουσικό Κουτί»
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Η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός, Ζέτα 
Δούκα, που άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου στο 
χώρο του θεάτρου και παρότρυνε πολλούς 

ανθρώπους να αποκαλύψουν περιστατικά κακοποι-
ήσεων και παρενοχλήσεων, μιλά για τη νέα σειρά 
παιδικών της βιβλίων, τις γυναικοκτονίες και για τα 
μελλοντικά της σχέδια.

Μπορεί οι περισσότεροι να τη γνωρίζουν ως μία καλ-
λονή ηθοποιό, λόγω των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυ-
χιών της, όμως η Ζέτα Δούκα είναι και ένα συγγραφικό 
ταλέντο, καθώς έχει ξεκινήσει τη δική της σειρά παιδι-
κών βιβλίων, που απ’ ό,τι φαίνεται μιλά στις ψυχές των 
παιδιών, αλλά και των ενηλίκων. Με αφορμή την παρου-
σίαση των παιδικών της βιβλίων με τίτλο: «Η Έλλα και 
η Άλλυ», στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου – Κορδε-
λιού, η Ζέτα Δούκα παραχώρησε τη δική της συνέντευξη. 
Η γνωστή ηθοποιός συγκίνησε μικρούς και μεγάλους 
περνώντας το μήνυμα για την αποδοχή της διαφορετι-
κότητας και υπογραμμίζοντας την αξία της φιλίας στη 
σημερινή εποχή.  

Πώς προέκυψε η ιδέα για να συγγράψετε παιδικά 
βιβλία; Από μικρή μου άρεσε να γράφω και από τότε, 
που θυμάμαι τον εαυτό μου, μπορούσα πιο εύκολα να 
εκφραστώ στο γραπτό απ’ ότι στον προφορικό λόγο. 
Έχοντας, επίσης, διαβάσει ως παιδί πολλά παιδικά βι-
βλία, αλλά και ως μητέρα πλέον της Θάλειας έχω διαβά-
σει πολλά παιδικά βιβλία, είτε ελληνικά, είτε ξένα, είτε 
μεταφρασμένα, διαπίστωσα ότι είναι ο πιο ευθύς τρόπος 
για να μεταδώσεις γνώση και νοήματα στα μυαλά και 
στις καρδιές των ανθρώπων και κυρίως των παιδιών. Τα 
θέματα, τα οποία προβάλλουν τα βιβλία, σχετίζονται με 
τη φιλία, το σεβασμό, την αλληλεγγύη, και τη διαφορετι-
κότητα, και με απασχολούν πολύ τα τελευταία χρόνια και 
τους τελευταίους μήνες ακόμη περισσότερο. Βλέποντας 
ότι είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε εκ 
βάθρων, αποφάσισα να γράψω αυτά τα βιβλία. Τα έγρα-
ψα κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, που ήμουν 
σε μία πολύ δημιουργική φάση. Βρήκα τότε χρόνο, έγρα-
ψα τα βιβλία, ήρθα σε επαφή με τον Εκδοτικό Οίκο και 
όλα στην ουσία είχαν δρομολογηθεί από πέρυσι τα Χρι-

«ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ: 

ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΩ – ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ 
ΓΝΩΣΗ
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στούγεννα.
Η κόρη σας, η Θάλεια, παρουσιάζει κάποια κοινά 

στοιχεία με τις ηρωίδες των βιβλίων; Ναι, έχει πολλά 
κοινά στοιχεία, όπως έχουν και όλα τα παιδιά. Δεν είναι 
εξωπραγματικές ηρωίδες, στις οποίες έχω βάλει αν-
θρώπινα χαρακτηριστικά, που συναντούμε σπάνια. Είναι 
καθημερινές ηρωίδες. Ειδικότερα, η Έλλα είναι ένα κο-
ριτσάκι εσωστρεφές, που δεν έχει βρει τον εαυτό της και 
δεν πιστεύουν στις δυνατότητές της, με αποτέλεσμα να 
είναι πολύ ντροπαλή και να μην μπορεί να εκδηλώσει τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις της. Από την άλλη, η Άλλυ 
είναι ένα κορίτσι, που συναντάμε όλο και περισσότερο 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ένα προσφυγό-
πουλο, ένα παιδί, το οποίο έχει έρθει σε μία ξένη χώρα 
για αυτό και προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή της. Όμως, έχει 
πολλή αυτοπεποίθηση, είναι δυναμική και έξυπνη και με 
τη βοήθεια της φιλίας της Έλλας μπορεί να ξεδιπλώσει τα 
ταλέντα της. Τα κορίτσια αυτά είναι όπως όλα τα παιδιά, 
χρειάζονται αγάπη και υποστήριξη για να πραγματοποιή-
σουν τα όνειρά τους.

Στα βιβλία σας, όπως προείπατε, κάνετε λόγο για 
την αξία της φιλίας. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι 
η φιλία στις μέρες μας και κατά πόσο μπορεί να θερα-
πεύσει κάποιες άσχημες καταστάσεις, που βιώνουμε; Η 
φιλία είναι από τις σημαντικότερες αξίες και ο άνθρωπος, 
που δεν έχει φίλους, δεν έχει μάθει κάτι για τον εαυτό 
του προκειμένου να ενωθεί με έναν άλλο άνθρωπο σε 
μία ουσιαστική σχέση βοήθειας και αγάπης. Η φιλία, που 
έχει υμνηθεί από όλους τους φιλοσόφους και μελετητές 
της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι ουσιαστική και σημαντική 
σε όλες τις εποχές, όχι μόνο στις δύσκολες. Θεωρώ ότι ο 
πραγματικός φίλος χαίρεται περισσότερο στη χαρά, παρά 
στη λύπη, γιατί στις στιγμές αδυναμίας ο άλλος είναι πιο 
εύκολο να σε βοηθήσει, γιατί μπαίνει αμέσως στη θέση 
του δυνατού, ενώ στη φάση της επιτυχίας, ο άλλος για να 
χαρεί μαζί μας πρέπει να είναι γενναιόδωρος, απελευθε-
ρωμένος και καθόλου ανασφαλής. 

Πόσο δύσκολο είναι να γράψει κάποιος ένα παιδικό 
βιβλίο; Είναι πολύ δύσκολο, γιατί τα παιδικά βιβλία έχουν 
συμπυκνωμένη γνώση. Αυτά στα οποία αναφέρονται 
πρέπει να ειπωθούν μ’ έναν απλό, συνοπτικό και συμπυ-
κνωμένο τρόπο, που σημαίνει ότι πρέπει να επιλεγούν 
πολύ προσεκτικά οι σωστές λέξεις για να μπορέσουν να 
περιγράψουν αυτό που θες σε ελάχιστες γραμμές, κάτι 
που στα βιβλία ενηλίκων μπορεί να αναλύεται σε ολό-
κληρα κεφάλαια. Επιπλέον, πρέπει να τραβάνε το μάτι 
του αναγνώστη, να έχουν μία πολύ καλή εικονογράφηση. 
Οι εικόνες είναι ζωγραφισμένες στο χέρι, υπέροχα από το 
Θάνο Καρανίκα, έναν 19χρονο φοιτητή της Αρχιτεκτονι-
κής, παιδί θαύμα των εικαστικών τεχνών. Θέλουμε να 
φαίνονται οι μολυβιές, να μην υπάρχει η τέλεια γραμμή 
και εικόνα. Οι ηρωίδες είναι με τέτοιο τρόπο ζωγραφισμέ-
νες και αποτυπωμένες στο χαρτί, ώστε να αισθανθεί το 
παιδί ότι θα μπορούσε να τις έχει ζωγραφίσει και το ίδιο. 
Θέλαμε να δώσουμε αυτή την ειλικρίνεια του καλλιτέχνη 
για να επιχειρήσει το παιδί να τα ζωγραφίσει και το ίδιο.

Μπορεί ένα παιδικό βιβλίο να μιλήσει και στους 
ενήλικους, στους μεγαλύτερους; Σαφέστατα, τα παιδικά 
βιβλία περνάνε από τα χέρια των γονέων, των εκπαιδευ-

τικών, και των μεγάλων ανθρώπων, που τα δωρίζουν σε 
κάποια παιδιά. Πιστεύω ότι 9 στους 10 τα διαβάζουν σε 
κάποιο παιδί, αφού τα διαβάσουν και οι ίδιοι. Άρα, μπο-
ρεί να είναι ο ενδιάμεσος κρίκος, αλλά είναι ένας πολύ 
σπουδαίος κρίκος, που πιθανότατα να πρέπει να ξαναθυ-
μηθεί ή να μάθει όλα αυτά για τα οποία μιλάει ένα παιδικό 
βιβλίο. 

Στην παρουσίαση των βιβλίων σας τονίζετε την αξία 
της διαφορετικότητας και ότι η κοινωνία μας πρέπει να 
είναι ίση. Σήμερα, όμως, πληθαίνουν όλο και περισσό-
τερο τα περιστατικά γυναικοκτονιών.  Πού αποδίδετε 
τα βαθύτερα αίτια αυτών των νοσηρών φαινομένων; 
Κατ’ αρχάς  πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι πιστεύουμε 
πως τα περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί ραγδαίως με την 
πανδημία. Όμως, οι γυναικείες διοργανώσεις όπως και 
αυτές που προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού και 
των ζώων αναφέρουν παρόμοια στατιστικά πολλά χρόνια 
τώρα . Απλώς τώρα, είτε γίνονται γνωστά λόγω μεγαλύ-
τερης διασποράς των ειδήσεων  είτε γιατί -ευτυχώς- η 
κοινωνία πλέον δεν ανέχεται τη βία και μιλάει πιο ανοι-
χτά γι αυτή,  προσπαθώντας να την αναχαιτίσει. Βεβαίως 
τα θέματα της βίας και κατάχρησης εξουσίας απαιτούν 
πολλή συζήτηση και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην 
ανάλυσή τους. Δεν μπορούμε όλοι να εκφέρουμε γνώμη 
ως ειδήμονες  στα πλαίσια μιας ερώτησης συνέντευξης , 
χωρίς να γνωρίζουμε εις βάθος το θέμα.

Γενικότερα, πάντως η κοινωνία μας έχει δομηθεί σε 
στερεότυπα και πατριαρχικές αντιλήψεις  που εξυπηρε-
τούν στόχους  κέρδους κι εξουσίας, οι οποίοι απέχουν 
μακράν ακόμη κι από τις βασικές ανθρώπινες αξίες και 
βεβαίως την ισότητα και την αξιοκρατία,  τοποθετώντας 
το πρότυπο του λευκού ετεροφυλόφιλου άνδρα σε πλεο-
νεκτική θέση , κάτι που κάνει ακόμη και τον ίδιο να ασφυ-
κτιά πλέον. Ευτυχώς τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν 
πλέον, με αργά αλλά σταθερά βήματα. Η αλλαγή του 
ποινικού κώδικα όσον αφορά στα αδικήματα βιασμού και 
η εισαγωγή της αναγκαιότητας της συμπεριληπτικής σε-
ξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία από το νήπιο, 
είναι μια καλή αρχή. Είναι πιστεύω τα πρώτα βήματα μιας 
μαραθώνιας διαδρομής. 

Θεωρείτε ότι η κοινωνία μας θα καταφέρει να γίνει 
πραγματικά ίση; Όπως σας είπα και προηγουμένως, πι-
στεύω ότι έχουν γίνει μόνο τα πρώτα βήματα μιας μαρα-
θώνιας διαδρομής. Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά 
ότι θα Καταφέρουμε να έχουμε κάποια στιγμή μία κοινω-
νία απόλυτης ισότητας και αξιοκρατίας αλλά αδιαμφι-

σβήτητα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. Οι έχοντες και 
κατέχοντες χρειάζονται να πιεστούν πολύ προκειμένου 
να… ξεβολευτούν και να αποφασίσουν υπέρ μιας κοινω-
νίας αξιών. Θέλει αδιάκοπο και επίπονο αγώνα! Χρειάζε-
ται διαρκής ενημέρωση ώστε να αφυπνιστεί η κοινωνία 
και να πιέσει προς τη σωστή κατεύθυνση αλλαγών. Δεν 
ξέρω βεβαίως αν θα προλάβουμε ως ανθρώπινο είδος να 
επιτύχουμε αυτή την αλλαγή και λόγω έλλειψης χρόνου, 
αφού μέχρι τότε μπορεί να έχουμε αφανιστεί εξαιτίας της 
κλιματικής κρίσης, που θα είναι από εδώ κι έπειτα όλο 
και περισσότερο ορατή και απειλητική ακόμη και για την 
επιβίωσή μας στον πλανήτη. 

Τέλος, για να ελαφρύνω και το κλίμα της συζήτη-
σης, θα ήθελα να μας μιλήσετε για τα μελλοντικά σας 
σχέδια στο χώρο του θεάτρου αλλά και σε τηλεοπτικό 
επίπεδο. Στο θέατρο είμαι στην «Κυρία Επιθεώρηση» στο 
Θέατρο Βέμπο, στην Αθήνα. Είναι μία παράσταση φαντα-
σμαγορική, που φέρνει το στοιχείο της Επιθεώρησης στο 
σήμερα χρησιμοποιώντας τα τραγούδια και τις καταστά-
σεις, που ζήσαμε τον τελευταίο Αιώνα, από το 1916 μέχρι 
και τη Μεταπολίτευση. Υπάρχουν αναφορές στο σήμερα, 
μέσα από κωμικές καταστάσεις, που μας διδάσκουν ότι 
η ιστορία επαναλαμβάνεται και μαθαίνοντας την μπορείς 
να καταλάβεις καλύτερα αυτό που ζούμε τώρα. Έχει σκη-
νοθετηθεί από το Μάκη Δελαπόρτα και Στέλιο Παπαδό-
πουλο και είναι ένας οκταμελής θίασος με εξαιρετικούς 
συναδέλφους. Είναι ένα υπερθέαμα με ένα εξαμελές 
μπαλέτο και μία εξαμελή ορχήστρα, και είναι από τα θέ-
ατρα, που πηγαίνουν πολύ καλά, γιατί τα θέατρα γενικά 
δεν πηγαίνουν καλά, λόγω κυρίως του φόβου των αν-
θρώπων, κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. 

Αναφορικά με την τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει να 
είμαι σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Στις προτάσεις, που 
μου έγιναν, δεν μπόρεσα να φανταστώ τον εαυτό μου, 
και έτσι, δεν επέλεξα να είμαι εκεί. Θα ήθελα να χρησιμο-
ποιήσω την τηλεόραση ως ένα όχημα εκπαίδευσης. Με 
ενδιαφέρουν οι εκπομπές περιβάλλοντος, τα talk shows, 
που η θεματολογία τους αφορά την κοινωνία. Υπάρχουν 
κάποιες προτάσεις και σχέδια και ελπίζω να προχωρήσει 
κάποιο από αυτά. 

Άρα, να περιμένουμε να σας δούμε σε ρόλο παρου-
σιάστριας; Θα επέλεγα το ρόλο της παρουσίασης σε μία 
εκπομπή, όπως το “Thrive”, γιατί θέλω να υπάρχει κάτι 
ουσιαστικό για να πω, να συζητήσω και να μάθω και εγώ 
η ίδια. 

«ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ: 
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Σε αυτό οι δύο πρωταγωνιστές και 
μοναδικοί ηθοποιοί επί σκηνής, 
έχοντας βιώσει σκληρές εμπει-

ρίες, καλούνται να ξεπεράσουν τους 
φόβους τους για να κάνουν μια καινούρια 
αρχή μαζί. Ο Ιωάννης Καμπούρης, που 
υποδύεται τον ρόλο του Johnny, μιλά 
στην Καρφίτσα για τον χαρακτήρα και το 
ρίσκο που καλείται να πάρει.

Πώς νιώθετε για το ρόλο σας; Σας αγ-
χώνει το γεγονός ότι το έργο είναι γνω-
στό από την ταινία και το ρόλο έχει εν-
σαρκώσει ο Al Pacino; Λένε πως για έναν 
ρόλο πρέπει να βρεις την «πόρτα εισόδου», 
εκείνο το πρώτο και βασικό στοιχείο που 
θα σε συνδέσει άμεσα μαζί του και θα αρ-
χίσει να τον κάνει βαθιά προσωπικό. Όταν 
ακούμε για ένα έργο που αγγίζει ζητήματα 
ανθρώπινης επαφής και ερωτικής έλξης, 
θα περίμενε κανείς πως το στοιχείο αυτό θα 
ήταν κάτι σχετικό με τις δύο αυτές έννοιες. 
Για εμένα, όμως, ήταν το ότι ο Johnny εί-
ναι μάγειρας. Μπορεί να ακούγεται χαζό ή 
ρηχό, αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που με 
κέντρισε. Για κάποιον λόγο, με γοητεύουν 
τα κοφτερά μαχαίρια, τα καυτά λάδια, οι 
παχύρευστες σάλτσες (όσο κι αν αγαπώ το 
«λακωνίζειν», ως τρόπο ζωής γενικότερα). 
Όσο για τον Pacino, θα παραθέσω τα λόγια 

του Javier Bardem: «I don’t believe in God, 
I believe in Al Pacino», οπότε κάποιος που 
ερωτεύτηκε τον Pacino από τα παιδικά του 
χρόνια, δε θα μπορούσε να έχει άγχος για 
μία ακόμη επαφή μαζί του.

Ταυτίζεστε με στοιχεία των χαρακτή-
ρων που ερμηνεύετε; Όσο αντιμετωπίζω 
ένα θεατρικό πρόσωπο, η διαρκής προσπά-
θειά μου είναι να εντοπίσω τον εαυτό μου 
μέσα του, όσο πιο πυκνά και συμπαγώς 
μπορώ (προσπάθεια που δεν περιορίζεται 
μόνο στη σφαίρα του συνειδητού). Διαφο-
ρετικά, νομίζω πως η υποκριτική δεν έχει 
νόημα. Αν δεν έχεις κάτι να αποκαλύψεις, 
καλύτερα μην το κάνεις. Κάτι που μοιρά-
ζομαι με τον Johnny, για παράδειγμα, είναι 
ότι, γενικά, κολλάω. Κολλάω με πράγματα, 
κολλάω με συνήθειες, κολλάω με ρουτίνες. 
Κολλάω. Και με τους ανθρώπους κολλάω, 
αλλά προσπαθώ να μην το δείχνω… Μου 
αρέσει να τους βλέπω ελεύθερους.

Πώς είναι να βρίσκεστε μόνο δύο 
ηθοποιοί επί σκηνής; Στην ουσία, είμαστε 
τρεις, γιατί υπάρχει και ζωντανή μουσική 
στην παράσταση (Αναστασία Γιαμούζη και 
Γιώργος Καλλιφατίδης, εναλλάξ). Τα πρό-
σωπα του έργου, βέβαια, είναι όντως δύο. 
Η αλήθεια είναι πως δε θεωρώ ότι υπάρχει 
ιδιαίτερη διαφορά από το να συνυπάρχεις 

με άλλους δεκαπέντε ανθρώπους στη σκη-
νή. Σίγουρα, η προσοχή που σου αναλογεί 
είναι μεγαλύτερη, αλλά η λειτουργία είναι 
ακριβώς η ίδια: υπάρχω, ακούω, αντιδρώ. 
Ωστόσο, μπορώ να πω ότι σε ένα έργο με 
δύο πρόσωπα και σε ένα περιβάλλον ενό-
τητας χώρου και χρόνου, είναι εύκολο να 
πέσεις στην παγίδα του «κάτι παραπάνω», 
του «δεν αρκεί, θέλει κάτι ακόμη», αλλά ο 
ηθοποιός χρειάζεται μία αντίσταση στο έν-
στικτο αυτό. Αρκεί.

Πόσο δύσκολο είναι για την Frankie 
και τον Johnny να ξεπεράσουν τους φό-
βους τους; Σωστή ερώτηση, μιας και κά-
ποιος μπορεί να θεωρήσει πως ο Johnny 
δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες φοβίες τη συ-
γκεκριμένη νύχτα. Μα βρίσκεται στα άκρα, 
στα όρια, κι ας μη φαίνεται. Ο Johnny είναι 
στο χείλος του γκρεμού κι αυτό είναι το ση-
μείο που κανείς ξεπερνάει τα εσωτερικά του 
εμπόδια, τον φόβο του «μετά», τον φόβο 
του άλλου ανθρώπου, και απελευθερώνε-
ται. Νομίζω πως η δυσκολία έγκειται στη 
διαδρομή προς τον γκρεμό κι όχι στον ίδιο 
τον γκρεμό.

Τι σας γοητεύει και τι σας απογοητεύει 
στον χώρο του θεάτρου στη Θεσσαλονίκη; 
Στο θέατρο της Θεσσαλονίκης με γοητεύει 
ότι είναι της Θεσσαλονίκης. Εδώ μεγάλωσα, 
εδώ έπαιξα μπάλα, εδώ πρωτοκάπνισα, εδώ 
γλέντησα. Εδώ αγάπησα την υποκριτική κι 
εδώ την ξαναερωτεύομαι. Έπειτα, με δελεά-
ζει και η δυσκολία που έχει το θέατρο εδώ. 
Θέλει πολλή επιμονή για να εμπνεύσεις 
εμπιστοσύνη. Οι Monks αυτό προσπαθούμε. 
Με απογοητεύει ότι υπάρχει πολύ σύμπλεγ-
μα, πολύ προσωπικό έλλειμμα στο θέατρο 
της Θεσσαλονίκης. Ο ένας κακολογεί τον 
άλλον, όλοι έχουν άποψη για όλα, πολλοί 
θέλουν να πατήσουν επί πτωμάτων, πολλοί 
προσπαθούν να καλύψουν τα κόμπλεξ τους 
μέσα από το θέατρο. Μα το θέατρο δεν είναι 
γι’ αυτό… Λείπουν οι ακέραιοι χαρακτήρες.

ΣΤΗΝ ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η σεξολόγος, σε συνέντευξή της 
στην«Καρφίτσα», εξήγησε τι θα 
δούμε στο σεμινάριο ενώ μίλησε 

και για το πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέ-
σεις στις μέρες από την ευρεία χρήση του 
διαδικτύου και των dating apps.

Όποιος βρεθεί στο σεμινάριο θα βρει 
μεταξύ άλλων  απαντήσεις σε θέματα που 
αφορούν την έλξη, πως προκαλείται το πά-
θος, πώς να βγει από την ζήλια και την ανα-
φάλεια, πώς να μη γίνει «δεδομένος/-ή» ή 
βαρετός/-ή, πώς να αντιστρέψει την κατά-
σταση όταν απορρίπτεται, πώς να κάνει σεξ 
στα τρία εγκεφαλικά κυκλώματα και πώς να 
τα διατηρήσει ανοιχτά σε βάθος χρόνου σε 
μια μακροχρόνια σχέση, ενώ θα γίνει λόγος  
και για τη γλώσσα του σώματος και κινησιο-
λογικά μυστικά για εξωλεκτική επικοινωνία 
κατά το φλερτ.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;
Οι περισσότεροι από τον τίτλο και μόνο 

φαντάζονται ότι το σεμινάριο «Η Τέχνη 
της Ερωτικής Κατάκτησης» απευθύνεται 
στους singles. Σίγουρα, αφορά του singles 
που θέλουν να μάθουν πώς να γίνουν κα-
λοί στο φλερτ και την κατάκτηση, πώς να 
βρουν σύντροφο, να κατακτήσουν κάποιον 
ολοκληρωτικά και να κάνουν υγιή σχέση 
με διάρκεια. Ωστόσο επειδή η σχέση είναι 

κάτι που διαρκώς αλλάζει, μέσα στην σχέση 
πρέπει να κατακτάμε ξανά και ξανά τον ίδιο 
σύντροφο, διαφορετικά φεύγει ο έρωτας, 
και γίνεται άδεια αγάπη.

Τι είναι το «speed dating» που θα 
δούμε στο σεμινάριο; Eίναι το πιο κλασσικό 
παιχνίδι γνωριμιών. Έχεις 5 λεπτά να μιλή-
σεις σε κάθε ένα άτομο του αντίθετου φίλου 
και να αποφασίσεις αν σου κάνει κλικ για να 
βγείτε ραντεβού και να γνωριστείτε ή όχι. Το 
διοργανώνουμε για να γνωριστούν οι εργέ-
νηδες του σεμιναρίου μεταξύ τους. Όσοι θέ-
λουν να πάρουν μέρος στο παιχνίδι πρέπει 
να έχουν δηλώσει συμμετοχή από πριν.

Πότε συναντάτε τα συχνότερα λάθη 
στις σχέσεις; Σε λάθος τεχνικές ή σε ζευ-
γάρια που οι σύντροφοι δεν ταιριάζουν, 
μεταξύ τους; Ποια κατάσταση από αυτές 
βελτιώνεται ευκολότερα; Την πρώτη πε-
ρίπτωση εννοείται συναντώ. Ζευγάρια που 
ζητούν βοήθεια σε θέματα επικοινωνίας, ή 
προβλήματα στο σεξ. Η δεύτερη περίπτω-
ση, όταν δεν ταιριάζουν δύο άνθρωποι, χω-
ρίζουν συνήθως αντί να κάνουν συνεδρίες 
για να φτιάξουν την σχέση.

Τα θέματα σεξολογίας παραμένουν 
ταμπού στην εποχή μας; Και αν ναι, γιατί 
πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Όχι, η σεξο-
λογία δεν είναι καθόλου ταμπού στις μέ-

ρες μας, μιλάνε άνετα στις συνεδρίες, είναι 
αποφασισμένοι να δώσουν λύση. Το έχουν 
επεξεργαστεί καιρό στο μυαλό τους πριν 
κλείσουν συνεδρία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι 
η σεξολογία είναι το sex therapy, ασχολεί-
ται δηλαδή με σεξουαλικές δυσλειτουργίες. 
Το άλλο μου επάγγελμα, το sex coaching, 
έχει να κάνει με τους ανθρώπους που δεν 
αντιμετωπίζουν καμία δυσλειτουργία, αλλά 
ζητούν συμβουλευτική σε χίλια δυο θέμα-
τα που αντιμετωπίζουμε στην ερωτική μας 
ζωή. Έχω στο μυαλό μου πάντα βέβαια ότι 
εργάζομαι σε μια συντηρητική χώρα, οπότε 
πολλά από τα εργαλεία στα οποία εκπαι-
δεύτηκα δεν τα χρησιμοποιώ εδώ, χρησι-
μοποιώ όσα σηκώνει η κουλτούρα μας και 
η προσωπική κουλτούρα του κάθε πελάτη.

Πόσο έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις από 
το διαδίκτυο και τα dating apps; Άλλαξε 
το τοπίο ριζικά το ίντερνετ, έκανε τις σχέ-
σεις ευκαιριακές! Γι΄αυτό και στο σεμινάριο 
δίνω μια έξυπνη μέθοδος για να χειριστούμε 
εμείς τα dating apps, να μην μας χειριστούν 
εκείνα. Να βρω αυτόν/η που μου ταιριάζει 
χωρίς άσκοπες κουβέντες και ραντεβού 
με άλλους και να οριοθετήσω τη γνωριμία 
εξαρχής στα πλαίσια του έρωτα, να είμαστε 
πάντα κοντά στις πιθανότητες για ερωτική 
σχέση με μέλλον.

Info: Πληροφορίες και κρατήσεις 
θέσεων στο 698 590 4217
Ώρα προσέλευσης: 14:15
Ώρα έναρξης:15:00
Διάρκεια:6 ώρες
Χώρος: The 2 faces of PR Venue

ΣΤΗΝ ΑΓΓΈΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ειρήνη Χειρδάρη: «Η σεξολογία δεν είναι 
καθόλου ταμπού στις μέρες μας»

ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Η ΓΝΩΣΤΗ 
ΣΕΞΟΛΟΓΟΣ 

ΚΑΙ SEX COACH 
ΕΙΡΗΝΗ ΧΕΙΡΔΑΡΗ, 

Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΤΗΝ «ΤΕΧΝΗ 

ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ». 
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Δημήτρης Μπάσης «Τα 
λαϊκά της ψυχής»

“Ήττα (η μήτρα της νίκης)” 
του Δημήτρη Δημητριάδη 

στην Θεσσαλονίκη

Stavento & Ήβη Αδάμου 
δυναμιτίζουν τη σκηνή του 

Vergina Theatro

«Ο δαγκωμένος 
κουραμπιές του Άι Βασίλη» 

του Γιάννη Σερβετά στο 
Θέατρο Σοφούλη

Gadjo Dilo 
στην Θεσσαλονίκη

«Τουρλού» Stand up Com-
edy του Αριστοτέλη Ρήγα 

στο Θέατρο Αυλαία

Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους σημαντι-
κότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, 
συνεχίζει τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη 
δυναμικά με ένα μοναδικό, γεμάτο αγαπημένα 
τραγούδια πρόγραμμα από την προσωπική του 
δισκογραφία, αλλά και τραγούδια μεγάλων 
δημιουργών, ερμηνευμένα πάντα με τον δικό 
του ξεχωριστό τρόπο.  Τραγούδια σύγχρονα και 
κλασσικά που μας ταξιδεύουν, σε όλο το φάσμα 
της λαϊκής μουσικής μέσα από το πρίσμα της 
μοναδικής φωνής του αγαπημένου μας καλλι-
τέχνη.  Την Παρασκευή 3 και το 4 Δεκεμβρίου, 
θα απολαύσουμε το μουσικό πρόγραμμα του 
Δημήτρη Μπάση στο Vergina Theatro.

Μια πειραματική μουσική θεατρική αφήγηση. 
Ένας θεατρικός μονόλογος συνοδευόμενος 
από τους ήχους ηλεκτρικής κιθάρας, ντραμς, 
συνθεσάιζερ. Ο ηλεκτρονικός ατμοσφαιρικός 
ροκ ήχος, ακολουθεί τον εκφραστικό πειραμα-
τικό λόγο της ηθοποιού και το ανάποδο. Έτσι 
ηθοποιός και μουσικοί συμπράττουν επί σκηνής 
δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική ηλεκτροδυ-
ναμική αφήγηση γεμάτη ερωτήματα, συμπε-
ράσματα, αποφάσεις, αναιρέσεις, παραδοχή και 
αποδοχή, μια αφήγηση σκληρά ποιητική και 
ταυτόχρονα βαθύτατα φιλοσοφική. Δημιουργη-
μένη μέσα από τον πειραματισμό λέξεων, ήχων, 
φωνών, συναισθημάτων. Μια ασυμβίβαστη 
απαγγελία, αφήγηση, εξιστόρηση, κραυγή, νίκη! 
Για δύο παραστάσεις στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 
στο Studio Flamenco «Pellizco».

Με τη διασκέδαση βέβαιη όταν ακούς 
για Stavento και Ήβη Αδάμου και τις 
επιτυχίες τους να παίζουν σε κάθε ραδι-
όφωνο, έρχεται η ευκαιρία να ανταμώ-
σουν και να βάλουν φωτιά στη σκηνή 
του Vergina Theatro.  “Σαν έρθει η μέρα”, 
“Να σου τραγουδώ” και το δυναμικό 
ντουέτο «Για σένα» είναι μόνο μερικά 
από τα τραγούδια που τους συνδέουν 
και μας έχουν χαρίσει ατέλειωτες ώρες 
χορού. Με αυτά στις αποσκευές τους, 
αλλά και τις πολυάριθμες προσωπικές 
τους επιτυχίες, έρχονται στο Vergina 
Theatro!  Eτοιμάσου για ένα μοναδικό 
party  στο Vergina Theatro την Πέμπτη 
09 Δεκεμβρίου.

Το Θέατρο Σοφούλη σε συνεργασία με 
τον Γιάννη Σερβετά παρουσιάζει για 
τρίτη χρονιά τη χριστουγεννιάτικη παρά-
σταση για παιδιά «Ο Δαγκωμένος Κου-
ραμπιές του Άι Βασίλη», βασισμένη στο 
ομώνυμο βιβλίο του Γιάννη Σερβετά. 
Μια φοβερή χριστουγεννιάτικη περιπέ-
τεια, με οικολογικό περιεχόμενο, που 
παντρεύει την ελληνική με τη δυτική 
παράδοση, έρχεται –πιο επίκαιρη από 
ποτέ- να ενθουσιάσει το κοινό τις ημέ-
ρες των γιορτών, στο Θέατρο Σοφούλη. 
Η αυλαία ανοίγει την Κυριακή 5 Δεκεμ-
βρίου στις 11.30. Οι παραστάσεις θα δι-
αρκέσουν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου.

Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, οι Gadjo Dilo θα κατα-
κλύσουν την σκηνή του Principal Club Theater 
στην Θεσσαλονίκη με gypsy jazz και swing 
ήχους με χρώματα ελληνικής μουσικής, σε ένα 
ξεσηκωτικό show!  Ένα συγκρότημα που δεν 
χρειάζεται πολλές συστάσεις, καθώς έχει κατα-
φέρει, παντρεύοντας ήχους διαφορετικούς και 
δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό στυλ, 
«Manouche De Grec» όπως το αποκαλούν οι 
ίδιοι, να συστήσει την gypsy jazz στο ευρύ κοι-
νό και να συνεχίσει την μουσική παράδοση του 
Django Reinhardt.  Η πορεία τους μετράει πάνω 
από δέκα χρόνια, μέσα στην οποία έχουν εμφα-
νιστεί σε πολλά διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ.

Ο Αριστοτέλης Ρήγας, ένας κωμικός που συνδυ-
άζει μοναδικά το stand up comedy και την μου-
σική κωμωδία, παρουσιάζει το «Tουρλού», σε 
ένα μουσικο-κωμικό show που δεν μοιάζει με 
κανένα, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, στις 21.00. 
Παρουσιάζει τα ξεκαρδιστικά του κείμενα που 
έκαναν sold out παραστάσεις στο Σταυρό του 
Νότου για δυο σεζόν και όπου αλλού παρουσιά-
στηκαν σε Ελλάδα και Ευρώπη πριν μας προλά-
βει η πανδημία.  Λογοπαίγνια, σύντομα αστεία, 
προσωπικές ιστορίες, ευφάνταστες παρατηρή-
σεις, σουρεαλισμός, μουσική κωμωδία, δια-
σκευές, mashup τραγουδιών και πολλά πολλά 
άλλα «δένουν» μαζί σε μια παράσταση που έχει 
κάτι για όλους! 

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Με μια κατσαρόλα, ένα γκάζι, 
το «κουπί της ελπίδας», με 
σεβασμό και αλληλεγγύη προς 

τον συνάνθρωπο η κοινωνική κουζίνα «Ο 
Άλλος Άνθρωπος» λειτουργεί πλέον και 
στη Θεσσαλονίκη.

«Ο άλλος άνθρωπος» είναι μια ομάδα, 
εμπνευστής και δημιουργός της οποίας εί-
ναι ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. 
Καθημερινά εδώ και αρκετά χρόνια μαζί 
με εθελοντές μαγειρεύουν δωρεάν φαγητό 
στην Αθήνα, και όχι μόνο, για όσους έχουν 
ανάγκη. Την περασμένη άνοιξη θέλοντας να 
επεκτείνει την δράση του και στη Θεσσαλο-
νίκη έκανε ανοιχτό κάλεσμα ώστε να βρεθεί 
κάποιος που θα την αναλάβει. Η υπεύθυνη 
για την οργάνωση και διαχείριση της κοι-
νωνικής κουζίνας στη Θεσσαλονίκη, των 
μαγειρεμάτων και των προμηθειών έγινε 
η Ειρήνη Μπουντούκη. Όπως περιγράφει 
στην Karfitsa, η ίδια, μόλις είδε την ανάρ-
τηση έστειλε αμέσως μήνυμα. Έπειτα από 
μια συνάντηση που έγινε κοντά στον Λευκό 
Πύργο μεταξύ της Ειρ. Μπουντούκη και του 
Κ.Πολυχρονόπουλου έδωσαν τα χέρια και 
ανατέθηκαν τα πρώτα καθήκοντα.

Το πρώτο μαγείρεμα έγινε κάπου στα 
μέσα του Ιούνη και μετά από μια παύση το 
καλοκαίρι, επέστρεψε δυναμικά από τον 

Σεπτέμβριο και έκτοτε κάθε Κυριακή μα-
γειρεύουν στην πλατεία Αριστοτέλους (στο 
ύψος της Πειραιώς), στις 12:30.

Η προετοιμασία
Η ομάδα στη Θεσσαλονίκη αριθμοί πε-

ρίπου 150 εθελοντές. Κάθε Δευτέρα κινητο-
ποιείται σε όλους το μενού που θα μαγειρέ-
ψουν την Κυριακή, με σκοπό να καλυφθούν 
οι ανάγκες από υλικά και αν υπάρξουν ελ-
λείψεις γίνεται μια δημόσια ανάρτηση στα 
social media. Μόλις φτάσει η Κυριακή οι 
εθελοντές σηκώνουν τα μανίκια και ξεκι-
νούν το στήσιμο της κοινωνικής κουζίνας. 
«Μαζευόμαστε στο συμφωνημένο μέρος, 
τοποθετούμε τα τραπέζια μας, τα καθαρί-
ζουμε με νερό που συνήθως μας προμη-
θεύουν κοντινά μαγαζιά, φοράμε γάντια, 
μάσκες, τηρούμε τις αποστάσεις και ξεκινά-
με το μαγείρεμα με μια γκαζιέρα, μια κατσα-
ρόλα και φυσικά το κουπί της ελπίδας, που 
μας έχει κληροδοτήσει ο κ.Κωνσταντίνος, 
όπου γίνεται το ανακάτεμα του φαγητού», 
περιγράφει η Ειρήνη Μπουντούκη.

Μάλιστα, όπως σημειώνει η ίδια, στην 
αρχή φανταζόταν ότι θα ήταν δύσκολο να 
μαγειρεύουν σε δημόσιο χώρο και να τη-
ρούνται οι συνθήκες υγιεινής, όμως με τις 
σωστές οδηγίες από τον κ.Πολυχρονόπου-

λο και με τα δραστήρια και ταλαντούχα 
άτομα που έχει η ομάδα, από φοιτητές, ερ-
γαζόμενους, οικογένειες ακόμη και ηλικι-
ωμένους, αυτή τη στιγμή όλα πηγαίνουν … 
ρολόι.

Κάθε Κυριακή μαγειρεύονται περίπου 
200 μερίδες και μοιράζονται σε σκεύη 
αλουμινίου που γράφουν πάνω «ένα υπέ-
ροχο γεύμα για ένα υπέροχο πλάσμα». 
«Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει 
το σημείο και περνούν από μόνοι τους και 
παίρνουν την μερίδα. Επίσης, γίνεται και δι-
ανομή από μέλη της ομάδας μας σε άστεγα 
άτομα ή οικογένειες που δεν μπορούν να 
έρθουν τα λάβουν από μόνοι τους το φαγη-
τό», εξηγεί η κα Μπουντούκη.

Εθελοντισμός 
και κοινωνικό αποτύπωμα
Την Κυριακή στις 5 Δεκεμβρίου που θα 

γίνει το καθιερωμένο μαγείρεμα συμπίπτει 
με την παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού. 
«Για εμένα το να συμμετέχω σε αυτή την 
εθελοντική και κοινωνική δράση ήταν μο-
νόδρομος, καθώς βλέπουμε όλοι γύρω μας 
ότι υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτο-
νται. Με ενδιαφέρει να είμαι ενεργή πολί-
της και να έχω ένα κοινωνικό αποτύπωμα. 
Αυτό το προσπαθώ μέσα από την καθημε-
ρινότητα μου και την στάση μου, να κάνω 
ό,τι μπορώ για να γίνει αυτός ο κόσμος λίγο 
καλύτερος, όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και 
για το παρόν», περιγράφει η κα Μπουντού-
κη, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την 
παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού. 

«Ελπίζουμε να μάθουν και άλλοι άν-
θρωποι που έχουν ανάγκη την δράση μας, 
να έρθουν να τους γνωρίσουμε και να μας 
γνωρίσουν. Μοναχικοί άνθρωποι να κά-
τσουν στο κυριακάτικο τραπέζι που στήνου-
με και να φάνε με ζεστασιά και παρέα εμάς», 
σημειώνει η ίδια και τονίζει μια φράση του 
Κ.Πολυχρονόπουλου «να μαγειρεύουμε με 
σεβασμό και αλληλεγγύη από τον άνθρωπο 
για τον άνθρωπο».

(φωτογραφίες Στεφανία Ντούλια 
και Μαριάννα Γιαννάκη)

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ο Άλλος Άνθρωπος» μαγειρεύει δωρεάν 
φαγητό για όλους στην πλατεία Αριστοτέλους

ΜΟΛΙΣ ΦΤΑΣΕΙ 
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΑ 

ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ 
ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ
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Ο ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

MESOGEIOS: SAMBA ΧΟΡΕΥΕΙ!!!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Po
lis

  
  

 P
in-

up
Ένα από τα πιο αξιόλογα και επιτυχη-

μένα μουσικά δίδυμα, που έχουν βρει την 
απόλυτα πετυχημένη ισορροπία μεταξύ 
σύνθεσης και στίχου και έχουν βάλει το 
προσωπικό τους στίγμα στη σύγχρονη 
μουσική σκηνή, ο Νίκος Μερτζάνος και η 
Βίκυ Γεροδόθωρου υπογράφουν το νέο 
τραγούδι του Ανδρόνικου «Τάχα αληθινό»!

Μια σύμπραξη που ο Ανδρόνικος επιδί-
ωξε ως συνέχεια των τελευταίων συνερ-
γασιών του, όπως αυτήν με τον Στέφανο 
Κορκολή, τη Πέννυ Μπαλτατζή αλλά και 
παλαιότερων, όπως αυτήν με τους Γιάννη 
Σπανό, Γιώργο Χατζηνάσιο, Κώστα Χατζή, 
Αντώνη Μιτζέλο, Λάκη Παπαδόπουλο, Ευ-
σταθία και άλλων.

Το «Τάχα Αληθινό» είναι μια σύγχρονη 
ρυθμική μπαλάντα, με δυνατό στιχουργικό 
«φορτίο» από τη Βίκυ Γεροθόδωρου, και το 
χαρακτηριστικό εκρηκτικό ήχο από το Νίκο 
Μερτζάνο. Μια υπέροχη στιγμή των δύο 
δημιουργών που ο Ανδρόνικος επισφρα-
γίζει με μια ώριμη και δυναμική ερμηνεία.

Πολύτιμος συνεργάτης ο ταλαντού-
χος Δημήτρης Σιάμπος που υπογράφει την 
ενορχήστρωση και την παραγωγή του τρα-
γουδιού.

Με μεσογειακό ταπεραμέντο και Latin γο-
ητεία οι Mesogeios μας εξομολογούνται με 
το νέο τους single πως ”Samba Χορεύει” η 
καρδία τους και μας καλούν να το χορέψουμε 
παρέα τους!    

Με τον ρυθμό της Samba, αλλά και με 
επιρροές από την σύγχρονη δημοφιλή ευ-
ρωπαϊκή Ethnic - Jazz σκηνή, οι Mesogeios 
δημιουργούν ένα πανέμορφο χορευτικό μου-
σικό κράμα στο ”Samba Χορεύει” που με την 
πρώτη ακρόαση καταφέρνει να ενεργοποιήσει 
όλες μας τις αισθήσεις. Σε αυτή την νέα τους 
μουσική εξιστόρηση μας διηγούνται με νότες 
και όμορφα λόγια, την γλύκα της προσμονής 
του ερώτα! Παράλληλα στολίζουν τις μελω-
δίες τους με εικόνες κάτω από το φως των 
λαμπιονιών, όπου ο μουσική δημιουργεί κινή-
σεις, η κινήσεις χορό και έρωτα, σε ένα video 
που την σκηνοθεσία υπογράφει η One Frame.

Οι Mesogeios επιστρέφουν δισκογραφικά και μας παρουσιάζουν το νέο 
τους τραγούδι ”Samba Χορεύει” δίνοντας μας ακόμα ένα μικρό δείγμα από 
το πολυπολιτισμικό ηχητικά album που προετοιμάζουν, ενώ με έναν μονα-
δικά ανάλαφρο τρόπο καταφέρνουν να μας χορέψουν στον ρυθμό τους!
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ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ:
1 ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

▶ Ζούμε στην εποχή που όταν μια προσωπι-
κότητα εκφράζει τις απόψεις του για τον ρόλο 
των δημοσιογράφων στην ευτέλεια που μας 
περιβάλλει, αναλαμβάνουν οι πανελίστες  των 
ψυχαγωγικών την υπεράσπιση του κλάδου.  
ΟΙ ΠΑΝΕΛΙΣΤΕΣ!  Η μυλωνού τον άντρα της με 
τους πραματευτάδες.

▶ Ζούμε στην εποχή που όταν μια προσωπι-
κότητα δεν θέλει να εκφράσει καμιά άποψη 
για να μην γίνει μέρος του προβλήματος που 
έχουν δημιουργήσει τα media σε πολλά πεδία 
αντιπαραθέσεων, δυσαρεστούνται και βγάζουν 
ξινίλα οι πανελίστες των ψυχαγωγικών.  ΟΙ 
ΠΑΝΕΛΙΣΤΕΣ!  Έκανε η μύγα….

▶ Η βαθμιαία υποβάθμιση της εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, 
αλλά μέχρι στιγμής καμιά «σοβαρή» δημοσιο-
γραφική εκπομπή δεν μπήκε στον κόπο να το 
αναδείξει.  Το αναδεικνύει καθημερινά το Ρουκ 
Ζουκ.  Νέα παιδιά που χαίρεσαι να τα βλέπεις 
με παντελή έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων.  
Από μικρό κι από τρελό…

▶ Κι ενώ περιμέναμε ραγδαίες ενδοκαναλικές 
εξελίξεις μετά την αστοχία της παραγωγής του 
Big Brother να διαρρεύσει στα social media 
ακατάλληλες σκηνές από το ριάλιτι, τελικά 
όλα μέλι – γάλα στο ΣΚΑΪ και στρέφονται 
νομικά κατά του Ράδιο Αρβύλα που ανέδειξε 
το θέμα.
Εκεί που μας χρωστούσανε…

▶ Αυτό το «εύρημα» του Πρωϊνού του ΑΝΤ1 
να καυγαδίζει on air το πρώην ζευγάρι 
Λιάγκας – Σκορδά,  ακόμη κι αν υποθέσουμε 
ότι είχε κάποιο ενδιαφέρον στην αρχή,  τώρα 
κούρασε!  Βρείτε άλλους τρόπους να ιντρι-
γκάρετε το κοινό σας.  Το να δουλέψετε λίγο 
παραπάνω τη θεματολογία σας για να έχει πιο 
γρήγορη ροή η εκπομπή και να μην σέρνεται, 
είναι μια καλή ιδέα.  Οι κόντρες του Σκορδολι-
αγκέϊκου… περσινά ξινά σταφύλια.

▶ Όσο οι τηλεθεάσεις της εκπομπής του Νίκου 
Μουτσινά ήταν στα ύψη όλοι είχαν μια καλή 
κουβέντα να πουν γι’ αυτόν.  Τώρα που τα νού-
μερα παρουσιάζουν μια κάμψη όλοι βρίσκουν 
κάτι να πιαστούν για να του ασκήσουν κριτική.  
Πού ήσασταν όλοι εσείς, πουλάκια μου, όταν ο 
Μουτσινάς έκανε άπιαστα νούμερα? Στριμω-
χνόσασταν έστω και για μια απλή αναφορά 
στην εκπομπή του.  Τώρα… δρυός πεσού-
σης….

Oι Les Au Revoir επιστρέφουν σε έναν αγαπημένο 
χώρο στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 
θα βρίσκονται στο Zebra Espresso Bistro & Spirits 
με διάθεση να δημιουργήσουν ακόμα μια μαγική 
βραδιά!
Η ξεχωριστή μουσική παρέα των Les Au Revoir που 
έχει κερδίσει την αγάπη όλης της Ελλάδος επιστρέφει 
στην πόλη της, με τις αποσκευές τις γεμάτες με τις 
πιο όμορφες μελωδίες από τα album “Retro’ Clock” 
και “Στους Πέντε Ανέμους”, και συνεχίζουν και αυτό 
τον χειμώνα να μας μαγεύουν, ταξιδεύοντας μας “Ένα 
Γύρο τον Κόσμο” ! Στο νέο τους πρόγραμμα συνε-
χίζουν να  πρωτοτυπούν και συνδυάζουν αρμονικά 
πολλά είδη μουσικής, από διαφορετικές εποχές μέχρι 
το σήμερα, αλλά και από διαφορετικούς προορισμούς 
του κόσμου. Κάθε ζωντανή τους παράσταση είναι ένα 
μουσικό ταξίδι, με έντονες ερμηνείες σε Bossa Nova, 
Swing, Lounge και σύγχρονους ρυθμούς, που σίγου-
ρα θα σας οδηγήσουν σε τόπους μαγικούς!

Το εκπληκτικό ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ έκλεισε 1 χρόνο στο ταξίδι των γεύσεων.Αγαπήθηκε πάρα πολύ με την μοναδική κουζίνα 
του αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση που σε συνδυασμό με την καλύτερη θέα το έχουν κάνει να αγαπηθεί και καθιερωθεί 
αμέσως στον γευστικό χάρτη της πόλης.Και το γιόρτασαν με ένα υπέροχο και πολύ κεφάτο live πάρτυ στο οποίο έδωσαν το 
παρόν πολλοί φίλοι και πελάτες των ιδιοκτητών.
Στην πρώτη φωτο οι συνιδιοκτήτες Ευάγγελος Βιτάσκος και Χρήστος Σανιδάς λίγο πριν σβήσουν το κεράκι της τούρτας γενε-
θλίων και στην δεύτερη οι ιδιοκτήτες με τον τραγουδιστή Γιώργο Γιασεμή.

Pinning 
The Media

OI LES AU REVOIR ΣΤΟ ZEBRA
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Το Fashion Elevate Show είναι ένα 
από τα κορυφαία fashion show 
της Θεσσαλονίκης, που συνδυάζει 

τη μόδα με τη μουσική και το χορό. Σε 
αυτό το show, που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου, με την επιμέ-
λεια της Ελίνας Παπά – Ελευθεριάδου, 
βραβεύτηκαν ο κ. Νίκος Καραγιαννακί-
δης για το φιλανθρωπικό του έργο και ο 
κ. Εξαδάκτυλος. Και φυσικά το μήνυμα, 
που στέλνει η κ. Παπά – Ελευθεριάδου, 
δεν είναι άλλο από: «Η αγάπη όταν μοι-
ράζεται, πολλαπλασιάζεται».

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Πα-
γκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, η Κοινωνική 
Οργάνωση «Μαζί για την Οικογένεια και το 
Παιδί» συνεργάζεται με το Fashion Elevate 
Show, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος 
των εσόδων θα διατεθούν στον ως άνω 
Φιλανθρωπικό Οργανισμό για τις ανάγκες 
ΑμεΑ. Η Συλβάνα Καρασαββίδου, Πρόεδρος 
του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Μαζί για 
την Οικογένεια και το Παιδί», μίλησε στην 
«Κ» γι’ αυτό το σόου, τις μελλοντικές δρά-
σεις του Οργανισμού επισημαίνοντας ότι 
όλοι είμαστε ίσοι.  

Τι σας παρότρυνε στο να δοθεί φι-
λανθρωπικός χαρακτήρας στο “Fashion 
Elevate Show”; Ο φιλανθρωπικός χαρα-

κτήρας έχει να κάνει με το ότι είμαστε κομ-
μάτι της κοινωνίας, μιας κοινωνίας συνοχής 
και αλληλεγγύης. Οποιαδήποτε ομάδα μπο-
ρεί και πρέπει να είναι υποστηρικτική προς 
μία άλλη. Αυτή η υποστήριξη παρέχεται 
μέσα από αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, 
δίνεται και η δυνατότητα συμμετοχής σε 
μία ανάπηρη κοπέλα, που και αυτή έχει το 
δικαίωμα συμμετοχής. Η μόδα δεν είναι μο-
νοδιάστατη, μπορεί να περιλαμβάνει κάθε 
γυναίκα, κάθε άνθρωπο, που θέλει να ντύ-
νεται και να νιώθει όμορφος ο ίδιος. Έτσι, 
λοιπόν, το show συνδέεται μ’ ένα κομμάτι 
ανθρώπων, που είναι διαφορετικοί, και υπο-
στηρίζει μία ομάδα ανθρώπων, που ζει στο 
περιθώριο. Δυστυχώς, ακόμη ως κοινωνία 
δεν είμαστε αρκετά ώριμοι για να αποδε-
χτούμε όσους είναι διαφορετικοί. Είμαστε 
πιο εγωκεντρικοί.

Ποια η απήχηση, που έχει στον κόσμο 
το συγκεκριμένο show και εμμέσως και 
στη δική σας φιλανθρωπική οργάνωση; Η 
απήχηση είναι αρκετά μεγάλη και παρά το 
φόβο του Κορονοϊού, υπάρχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτε-
ρα. Όσον αφορά τη δική μας οργάνωση, εί-
μαστε πολύ χαρούμενοι, που θα βρίσκονται 
εκεί δικοί μας άνθρωποι, που ίσως και να μη 
βρέθηκαν ποτέ σε μία διαδικασία συμμετο-

χής, ενός ατόμου με αναπηρία, σ’ ένα τέτοιο 
show. Στη δική μας περίπτωση συμμετέχει 
ένα κορίτσι, που τα δικά της πόδια είναι το 
αναπηρικό αμαξίδιο, δηλαδή, μας δίνει το 
δικαίωμα να συμμετέχουμε στο «γίγνε-
σθαι» της πόλης ισότιμα.

Σαν φιλανθρωπικός οργανισμός, 
ποιες δράσεις σχεδιάζετε για το μέλλον;  
Κατ’ αρχάς να πω ότι μέσα από εκδηλώσεις 
συγκεντρώνουμε χρήματα για ανθρώπους, 
που τα έχουν ανάγκη. Παράλληλα, η ανά-
γκη μας είναι να συμβάλλουμε στην πρό-
ληψη της περιθωριοποίησης, αλλά και στην 
κοινωνική συνοχή. Θέλουμε μία κοινωνία 
αλληλέγγυα, υποστηρικτική προς τα μέλη 
της, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή είναι η βα-
σική μας θέση. Αναφορικά με τις δράσεις, 
πριν από χρόνια είχαμε κάνει μία έρευνα στα 
σχολεία για τη βία, που είχε εγκριθεί από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και τα ποσοστά της 
βίας – πριν μία δεκαετία – ήταν πολύ χαμη-
λά. Αυτό που βλέπουμε και ακούμε σήμερα 
μας τρομάζει και προσπαθούμε να πάρουμε 
την άδεια, να συνεργαστούμε με εκπαιδευτι-
κούς, να μπούμε στην ίδια περιοχή, που είχε 
γίνει η έρευνα, για να ξανακάνουμε την ίδια 
έρευνα σχετικά με τη βία. Αυτό είναι καλό να 
αποτυπωθεί για να αποτελέσει και μία βάση 
δεδομένων για παρεμβάσεις, που πρέπει να 
γίνουν. Αναζητώ συνομιλητές, είτε από την 
εκπαίδευση, είτε από άλλους φορείς, για να 
το υλοποιήσουμε. Περισσότερο δίνουμε έμ-
φαση στην πρόληψη.

Σε σχέση με άλλα χρόνια ζητούν υπο-
στήριξη από τον οργανισμό σας περισσό-
τερες οικογένειες και παιδιά; Ναι φυσικά, 
γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με προ-
βλήματα και η φτώχεια εξαπλώνεται ολο-
ένα και περισσότερο. Εμείς από την πλευρά 
μας διοργανώνουμε αυτού του τύπου εκδη-
λώσεις για να μπορέσουμε να στηρίξουμε 
ανθρώπους και παιδιά, που έχουν ανάγκη.

ΣΤΗ ΡΑΦΑΈΛΑ ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συλβάνα Καρασαββίδου: «Η μόδα δεν είναι 
μονοδιάστατη. Η μόδα είναι για όλους» 

ΣΤO FASHION 
ELEVATE SHOW 
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 

Συλβάνα Καρασαββίδου
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Πώς από τη Νάουσα επιλέξατε τη Σταυρούπολη 
για μόνιμη κατοικία; Σπουδές στο ΑΠΘ, μετά ήρθε 
η ειδικότητα και η άσκηση! Επιλέξαμε με τη σύζυγό 
μου να εγκατασταθούμε στη Σταυρούπολη και δεν 
το μετανιώσαμε. Εδώ ανδρωθήκαμε επαγγελματικά, 
κάναμε την οικογένειά μας και από δω θα πάρου-
με σύνταξη. Κι αν ξεκινούσα από την αρχή, πάλι τη 
Σταυρούπολη θα επέλεγα.

Χωράνε σε 24 ώρες ιατρική και αυτοδιοίκηση; 
Φυσικά και χωράνε! Αρκεί να εφαρμόσεις την ιατρι-
κή… στην αυτοδιοίκηση!

Πόσο δύσκολη είναι η περίοδος της πανδημίας 
για τους γιατρούς; Το δύσκολο είναι όταν οι ασθε-
νείς διαβάζουν fake news και προσπαθούν να μας 
πείσουν. Εκείνοι, εμάς. Αρνούνται να εμβολιαστούν, 
δεν ακούν και δυστυχώς μετράμε απώλειες.

Θα είστε εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Παύ-
λου Μελά; Από την επομένη των εκλογών του 2019 
αποφάσισα ότι η προσπάθεια που κάναμε ως ομά-
δα δεν πρέπει να σταματήσει. Παρά το στενάχωρο 
αποτέλεσμα –υπενθυμίζω πως ο λαός μας όρισε 
αξιωματική αντιπολίτευση με τη διαφορά με την 
παράταξη της διοίκησης να είναι μόλις ορισμένες 
δεκάδες ψήφους- ουδέποτε σκέφτηκα να τα παρα-
τήσω. Καθημερινά οι συμπολίτες μας, μεταφέρουν 
την οργή τους για προβλήματα δεκαετιών που δεν 
έχουν επιλυθεί. Ο λαός του Παύλου Μελά απαιτεί και 
δικαιούται μια καλύτερη ημέρα, καλύτερη ποιότητα 
ζωής, καλύτερη καθημερινότητα. Η ομάδα μας έχει 
όραμα, σχέδιο και διάθεση να εργαστεί σκληρά. Θα 
είμαι ξανά υποψήφιος δήμαρχος πλάι με έμπειρους 
συνεργάτες, παλιούς αυτοδιοικητικούς και νέους αν-
θρώπους, που είναι το μέλλον.

Για ποιο έργο της αντιδημαρχίας σας είστε υπε-
ρήφανος; Ως αντιδημαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
(2011-2013), επί θητείας του αειμνήστου Διαμαντή 
Παπαδόπουλου, προώθησα σειρά έργων ζωτικής 
σημασίας. Μεταξύ άλλων δημιουργήσαμε κοινωνι-
κό παντοπωλείο, κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φρο-
ντιστήριο, θεσπίσαμε «Μέρες Υγείας», υλοποιήσαμε 
δεκάδες προγράμματα κ.α. Γενικότερα, «στήθηκε» η 
υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής του δήμου.

Τι αγαπάτε και τι μισείτε στη Θεσσαλονίκη; Αγα-

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. 

Έίναι γιατρός με ειδικότητα ορθοπαιδικού χειρούργου. Ο Γιώργος Λίλτσης ζει κι εργάζεται στη Σταυρούπολη, αγαπώντας τον τόπο του και θέλοντας να προσφέρει. 
Υπηρέτησε τους δημότες ως αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ κατέβηκε ως υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. 

Υπάρχουν και άλλα που δεν γνωρίζετε για τον γιατρό… τα οποία θα μάθετε διαβάζοντας παρακάτω! 

Γιώργος Λίλτσης
Εφαρμόζω την ιατρική στην αυτοδιοίκηση!

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 

πώ τον θαλασσινό αέρα και τις μικρές αποστάσεις, 
μισώ τα… γλυκά της, στα οποία δεν μπορώ να αντι-
σταθώ.

Η οικογένεια παραπονιέται ότι δεν σας βλέπει 
αρκετά; Φυσικά! Ωστόσο, καταλαβαίνουν και ξέρουν 
ότι πάνω από όλα είναι η οικογένεια μου και έτσι...
ισοφαρίζουμε κάπως.

Ποια στιγμή δεν θα χάνατε με τίποτα… Τις επι-
τυχίες των παιδιών μου και τις στιγμές με την οικο-
γένεια μου.

Τι δεν ξέρουμε για τον Γιώργο Λίλτση… Ότι δεν 
μου φτάνει το 24ωρο για τα ενδιαφέροντά μου. Ξεκι-
νούν από τη μουσική, τις κατασκευές, τις ελιές μου, 
τους φίλους μου και καταλήγουν στα ταξίδια.

Προσωπικό όραμα…
Να μας αξιώσει ο Θεός ως ομάδα, να μας τιμήσουν 

οι συμπολίτες μας, να μπορέσουμε ως «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 
να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για ένα καλύτερο 
«αύριο» στο δήμο Παύλου Μελά.
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OPEN HOUSE DAY στο e-Fit Soma :
Το πρώτο ευχαριστήριο event  

Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στο πρώτο event του e-Fit Soma. Λόγω COVID δεν είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε κάποιες προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις! Σκοπός μας ήταν να ευχαριστήσουμε τους πελάτες μας και να παρουσιάσουμε την υπέροχη μέθοδο της εκγύμνασης μέσω ηλεκτρομυϊκής διέγερσης (όπου η κάθε 

συνεδρία διαρκεί μόνο 20’) και τα οφέλη της στο κοινό.

Info: Εκγύμναση μέσω ηλεκτρομυϊκής διέγερσης EMS Training. Καθ.Ρωσσιδου 3. (Πλησίον Σοφούλη), Καλαμαριά. Τηλ: 2311 267404, www.e-fitsoma.gr 

EVENT

Με τους Συμεών Διαμαντίδη - CEO DIOPAS AE, 
Ιωσήφ Μισαλέμη - Παιδίατρος αντιδήμαρχο δήμου 
Θερμαϊκου, -Απόστολος Παλάσογλου - Επιχειρηματία 
εργολάβο, -Γιάννο Κόκκινο ιδιωτικό υπάλληλο

Με το μοντέλο Μελίνα Γιάκου

Με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Ρακιτζή

Με τους Μάνο Τσιάγγα MBA holder και EMS PER-
SONAL TRAINER, Πόπη Δούνου  ιδιοκτήτρια του e-Fit 
Soma EMS PERSONAL TRAINER, Συμεών Διαμαντίδης 
CEO DIOPAS AE, Μαγδαληνή Διαμαντίδου marketing 
manager DIOPAS AE

Αθανάσιος Δούλαλας  Καρδιολόγος Με την Κατερίνα Χαρκιολάκη εμπορική διευθύντρια της Karfitsa 

Με τον Γιάννη Βασιλειάδη (CEO KYANA) και την 
Κατερίνα Χαρκιολάκη (Εμπορική διεύθυνση Karfitsa)
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«Γονείς: Μήπως μαλώνετε μπροστά στα παιδιά σας;»

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 *

Αγαπητοί γονείς, πριν σκεφτείτε τι να 
απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, ναι, εί-
ναι εντάξει να μαλώνετε μπροστά στα παιδιά 
κάποιες φορές. Μπορεί πραγματικά να είναι 
ωφέλιμο και για εκείνα. Το είδος των δια-
φωνιών που έχετε και ο τρόπος με τον οποίο 
επικοινωνείτε τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματά σας κάνει τη ΜΕΓΑΛΗ διαφορά.

Εάν οι καβγάδες συμβαίνουν συχνά ή 
είναι εχθρικοί, με σωματικές επιθέσεις ή 
περιλαμβάνουν φωνές, εντάσεις, κακομε-
ταχείριση ή προσβολές, μπορεί σίγουρα να 
είναι επιβλαβείς για τα παιδιά. Τα παιδιά που 
εκτίθενται σε αυτό το είδος σύγκρουσης συ-
χνά έχουν μακροπρόθεσμα αρνητικά αποτε-
λέσματα. 

Τα παιδιά μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις 
συγκρούσεις παρατηρώντας πώς οι ενήλι-
κες στη ζωή τους διαχειρίζονται τις διαφω-
νίες και τα έντονα συναισθήματα. Αυτό που 
χρειάζεται να εστιάσουμε στο θέμα των συ-
γκρούσεων είναι ότι ο στόχος δεν είναι η επί-
λυση της σύγκρουσης, αλλά η ρύθμισή της. 

Μπορεί να μην οδηγηθεί μία κατάσταση 
με το ακριβές αποτέλεσμα που θα θέλαμε να 
έχει, αλλά είναι σημαντικό να αισθανθούμε 
ότι μας ακούν και να καταλήξουμε σε μια 
συμφωνία στην οποία εμπεριέχει το ‘μαζί’ 
και είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. 

Επίδραση στη βρεφική ηλικία
Τα παιδιά συντονίζονται με τους γονείς 

τους. Μπορούν να αισθανθούν πράγματα 
που μπορεί να μην έχουμε καν συνειδητο-
ποιήσει, ακόμη και ως βρέφη. Έχουν γίνει 
αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι τα μωρά 
μπορούν να αισθανθούν πότε οι μητέρες 
τους είναι αγχωμένες.

Στην πραγματικότητα, η ικανότητά τους 
να αισθάνονται το άγχος της μητέρας τους 
ξεκινά από τη μήτρα. Σύμφωνα με έρευνες 
τα μωρά που εκτίθενται σε συχνό στρες στη 
μήτρα βρέθηκε να γεννιούνται με υψηλότε-
ρα επίπεδα κορτιζόλης κατά τη γέννηση από 
εκείνα που γεννήθηκαν από μητέρες με λι-
γότερο στρες. 

Επίδραση στη νηπιακή ηλικία
Μόλις τα νήπια αναπτύξουν γλωσ-

σικές δεξιότητες, μιμούνται τη γλώσσα 
και τα στυλ επικοινωνίας των ενηλίκων 
γύρω τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβά-
νει επιλογή λέξης, τόνο και ένταση. Τα 
νήπια θα σας δείξουν πώς ερμηνεύουν 
τα επιχειρήματα με το πώς μιλούν στους 
άλλους ενώ είναι θυμωμένα. Μπορεί 

να ξεσπούν συχνά, να δυσκολεύονται να 
κάνουν φίλους ή να δυσκολεύονται να εκ-
φράσουν σύνθετα συναισθήματα ή ιδέες με 
ήρεμο τρόπο.

Αργότερα, τα παιδιά μπορεί να παρουσιά-
σουν δυσκολίες στη συγκέντρωση, να έχουν 
άγχος ή να αναπτύξουν προβλήματα συμπε-
ριφοράς. Επίσης, μπορεί να αναπτύξουν δια-
ταραχές ύπνου, κακή απόδοση στο σχολείο 
και δυσκολία συγκέντρωσης. Μακροπρόθε-
σμα, αυτά τα παιδιά μπορεί να μην μπορούν 
να διαχειριστούν τις συγκρούσεις και να δη-
μιουργήσουν υγιείς ενήλικες σχέσεις.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αποτρέψετε 
μια μόνιμη βλάβη;

Πρώτα απ ‘όλα, να ξέρετε ότι ένας καυ-
γάς με τον σύντροφό σας δεν πρόκειται να 
καταστρέψει το παιδί σας για πάντα

Για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι μαλώ-
νουν με τον σύντροφό τους μια στο τόσο 
— ακόμα κι όταν προσπαθούν να το απο-
φύγουν.

Σοβαρά ζητήματα τείνουν γενικά να προ-
κύπτουν μόνο για παιδιά που υπόκεινται σε 
χρόνιες και έντονες διαμάχες και συγκρού-
σεις. Οι περιστασιακές διαφωνίες ή οι υψη-
λές φωνές γενικά δεν θα είναι επιβλαβείς. 
Τα παιδιά με γονείς που έχουν εποικοδομη-
τικές συγκρούσεις, συνήθως επιδεικνύουν 
καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες αργότερα, 
όπως καλή συνεργασία με τους συμμαθητές 

τους και μεγαλύτερη ενσυναίσθηση.
Αποδεχτείτε ότι δεν θα είστε σε θέση να 

εξαλείψετε όλες τις συγκρούσεις: Το κλειδί 
είναι απλώς να είστε ένα καλό πρότυπο.

Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν 
οι γονείς είναι να είναι καλά πρότυπα για το 
πώς να διαφωνούν με υγιή τρόπο.

Για να γίνει αυτό, συνιστά να εξάσκηση 
της χρήσης των δηλώσεων «εγώ» σε μια δι-
αμάχη, εστιάζοντας ο καθένας στις δικές του 
ανάγκες και στη συναισθηματική εμπειρία 
του αντί στις πράξεις ή τη συμπεριφορά του 
συντρόφου του.

Για παράδειγμα, πείτε «Νιώθω πληγωμέ-
νος» ή «Είμαι αναστατωμένος» ως αντίδρα-
ση σε κάτι που συνέβη, αντί να κατηγορήσε-
τε τον σύντροφό σας ότι σας έκανε κάτι. 

Αναγνωρίστε και επισημάνετε τα ανθυγι-
εινά μοτίβα και προσπαθήστε να μην επανα-
λάβετε αυτή τη συμπεριφορά σε μια μελλο-
ντική διαφωνία.

Δείξε πώς διαχειρίζεστε τον θυμό. Δι-
δάξτε στα παιδιά σας να έχουν το θάρρος να 
λένε αυτό που έχουν στο μυαλό τους, αλλά 
με υγιή τρόπο. Μπορούμε να καλύψουμε τις 
ανάγκες μας μέσω ενός υγιούς διαλόγου και 
κατάλληλων ορίων.

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

PSYCHOLOGY

ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΤΕ 

ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΕΤΕ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ: ΤΟ 
ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 

ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ ΤΣΕΚΙΝΗ 
ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ 

ΣΤΗΝ KARFITSA 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ

Μέσα από τον αθλητισμό ξετρυπώνουν ιστορίες που απλώς σε καθηλώνουν. Σε αφήνουν άφωνο και 
σιωπηλό. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παρακολουθείς το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων, 
που παρά τον Γολγοθά-ζωής που βιώνουν, έχουν τη δύναμη όχι απλώς να κάνουν αυτό που αγαπούν, 
αλλά να πρωταγωνιστούν και να στέλνουν ηχηρά μηνύματα προς όλους. Για κάθε «δεν μπορώ» εκεί 
έξω υπάρχει μία Σόνια που δείχνει τον δρόμο και βροντοφωνάζει «όλα τα μπορούμε». 
Η Σόνια Τσεκίνη δεν είναι απλώς μία 
μαραθωνοδρόμος. Είναι ένα παρά-
δειγμα ελπίδας, αισιοδοξίας και γεν-
ναιότητας. Η ιστορία της έγινε γνωστή 
προσφάτως. Για όσους δεν γνωρίζουν 
η Σόνια ήταν η μεγάλη νικήτρια του 
διεθνή μαραθώνιου «Μέγας Αλέξαν-
δρος» της Θεσσαλονίκης, ενώ λίγες 
εβδομάδες νωρίτερα είχε τερματίσει 
4η στον μαραθώνιο της Αθήνας. Η Σό-
νια είναι καρκινοπαθής και το ίδιο διά-
στημα και τις θεραπείες της στο Θεαγέ-
νειο. Μεγαλείο ψυχής. Η Σόνια μίλησε 
στην Karfitsa και συγκλονίζει. «48 
ώρες πριν την έναρξη του μαραθωνίου 

έκανα ακτινοθεραπεία στο Θεαγένειο. 
Δεν θα μπορούσα με τίποτα να λείψω 
από το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός 
της πόλης μου. Θα έτρεχα ακόμα και 
να ήξερα πως θα έβγαινα τελευταία», 
είπε στα πρώτα της λόγια. 
Η Σόνια γεννήθηκε στο Ελμπασάν της 
Αλβανίας και σπούδασε γυμναστική 
ακαδημία στα Τίρανα. «Για μένα ο Μα-
ραθώνιος είναι τρόπος ζωής. Είμαι από 
τα οκτώ μου στα γήπεδα, έχω σπου-
δάσει γυμναστική ακαδημία και πάντα 
είχα έφεση στις μεγάλες αποστάσεις. 
Δεν το άφησα ποτέ. Με βοήθησε πολύ 
να ξεπεράσω ότι προβλήματα και να 

είχα. Με ανεβάζει ψυχολογικά. Με 
κάνει να νιώθω ελεύθερη». Τη ρωτή-
σαμε τι μήνυμα θέλει να στείλει μέσα 
από το μεγαλείο ψυχής και τη θέληση 
της να είναι παρούσα στους μεγάλους 
αγώνες, παρά το πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζει και απάντησε... 
«Το μήνυμα που θέλω να στείλω προς 
όλους τους ανθρώπους που έχουν 
προβλήματα είναι να μην τα παρατάνε 
ποτέ. Να είναι δυνατοί και χαρούμενοι 
γιατί η ζωή είναι ωραία. Αυτό είναι και 
το παράδειγμα που πρέπει να δώσου-
με εμείς στα παιδιά μας». Στη συνέχεια 
της κουβέντας μας, μοιράστηκε το πως 

«Είμαι η Σόνια και είμαι νικήτρια!»

Του Θωμά Μίχου
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έμαθε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας 
που αντιμετωπίζει. «Η χρονιά μου ξε-
κίνησε με πολύ πόνο και κλάμα γιατί 
διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος 
τον Ιανουάριο. Σημασία όμως δεν έχει 
το πως ξεκινάει κάτι, αλλά πως τε-
λειώνει. Και για μένα το 2021 τελειώ-
νει με πολύ χαρά καθώς δίνω δύναμη 
σε όλες τις γυναίκες με καρκίνο. Αυτό 
με έχει γεμίσει και είναι αξέχαστο», 
είπε και πρόσθεσε: «Το καλοκαίρι μου 
έγινε αφαίρεση μαστού. Πριν προχω-
ρήσω στην αφαίρεση του, ενώ βρι-
σκόμουν στο νοσοκομείο βγήκα στο 
μπαλκόνι και έτρεξα 5-6 χιλιόμετρα. 
Μου είχαν πει πως θα με πάρουν  για 
το χειρουργείο στις 13:30 ήταν ακόμα 
πρωί και δεν μπορούσα να περιμένω, 
είχα τεράστια υπερένταση, οπότε σκέ-
φτηκα τι καλύτερο από το να κάνω 
αυτό που με κάνει πάντα να νιώθω 
καλά;». Για τη Σόνια πηγή έμπνευσης 
και δύναμης αποτελούν τα παιδιά της. 
Οι κορούλες της «Είναι η ζωή μου», 
λέει γι’ αυτά χαρακτηριστικά. 
Όσο για το τι λένε αυτά για την μη-
τέρα τους; «Τα παιδιά μου μου λένε 
συνέχεια «μαμά είμαστε υπερήφα-
νοι». Πολλές φορές κλαίνε από χαρά, 
είναι και αυτές μπερδεμένες. Ναι μεν 
υποφέρανε στην αρχή, αλλά τώρα η 
μεγάλη μου η κόρη λέει «δες η μαμά 
μου το κατάφερε και πάλι, είναι μαχή-
τρια...»». Η δύναμή της ανεξάντλητη. 
Η Σόνια την Παρασκευή αναχώρησε 
για τη Λέσβο, αφού την Κυριακή θα 
τρέξει για τα 21 χιλιόμετρα στον γύρο 
του νησιού. «Δεν το βάζω κάτω. Οι 
αγώνες μου δίνουν ζωή. Παίρνω δύ-
ναμη. Ξεφεύγω», μας λέει με περίσ-
σια σιγουριά πως θα τα καταφέρει και 
πάλι. Με τις θεραπείες της να εξελίσ-
σονται καλά η ίδια συνεχίζει να χαμο-
γελά... «Η Σόνια δεν είναι όπως... ήταν 
αλλά προσπαθώ και θα συνεχίσω να το 
κάνω. Θέλω να είμαι χαρούμενη και να 
κάνω το ίδιο σε όλους όσοι είναι δίπλα 
μου, δεν θέλω να με λυπάται κανέ-
νας». Καταλήγοντας, η δρομέας ζωής 
όπως είναι η Σόνια, ήθελε να στεί-
λει το δικό της ιδιαίτερο ευχαριστώ. 
«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στο προσωπικό στο Θεαγένειο, στους 
νοσοκόμους και τους γιατρούς που 
πραγματικά δίνουν μάχη οι άνθρωποι 
για εμάς. Ήμουν δύο εβδομάδες στο 
νοσοκομείο και το έβλεπα, ερχόταν 
νωρίς το πρωί και έφευγαν το βράδυ. 
Είχαν δύναμη και μας ρωτούσαν μία 
προς μια πως είμαστε. Όλοι εκεί μέσα 
είναι κάτι περισσότερο από ιατροί και 
υπάλληλοι. Και τους ευχαριστώ έναν 
έναν ξεχωριστά».

Η αύρα του 2019 δεν είναι 
«όπλο» για νέες διακρίσεις

Ο ΠΑΟΚ ενώ κοντεύει να τελειώσει ο πρώτος 
γύρος της Super League1 και η προκριματική 
φάση του Conference League, ψάχνεται ακόμη 
αγωνιστικά. Η ομάδα που κατέκτησε πριν από δύο 
χρόνια αήττητη το νταμπλ, δείχνει ότι δεν έχει την 
αγωνιστική δυναμική να παίξει και πάλι πρωταγω-
νιστικό ρόλο. 

Η απόδοση της έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. 
Με την εντός έδρας γκέλα με τον ΠΑΣ Γιάννινα χτύ-
πησε καμπανάκι, αλλά ο Λουτέσκου έκανε πως δεν 
το άκουσε. Ακολούθησαν και άλλες κακές εμφα-
νίσεις του ΠΑΟΚ, αλλά δεν αξιολογήθηκαν όπως 
έπρεπε είτε γιατί δεν έχασε, είτε γιατί νίκησε. Οσοι 
όμως έκριναν ξεκάθαρα την αγωνιστική εικόνα του 
ΠΑΟΚ άρχισαν να αγωνιούν. Και δεν είχαν άδικο. 
Ετσι ήρθε η ήττα από τον ουραγό και χωρίς νίκη 
Ατρόμητο και η ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό με 
την Λάρισα που αγωνίζεται στη Super League2. 
Oλα αυτά είναι προϊόν του κακού σχεδιασμού που 
έγινε το περασμένο καλοκαίρι και ίσως της φυσι-
κής απουσίας του Ιβάν Σαββίδη. Ο πρόεδρος της 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολλά κατά την παρουσία 
του στον «Δικέφαλο», αλλά το ντάμπλ και τα Κύ-
πελλα δεν είναι αρκετά για να χορτάσουν τη δίψα 
του κόσμου. Ολων εκείνων που θέλουν τον ΠΑΟΚ 
μόνιμο διεκδικητή του τίτλου. Κάτι που φέτος, 
ακόμη κι αν ενισχυθεί η ομάδα τον Ιανουάριο δεν 
θα προλάβει να μπει στο κόλπο. Αλλωστε δεν είναι 
πλέον μόνο ο Ολυμπιακός το αντίπαλος του. Εχει 
μπροστά του βαθμολογικά την ΑΕΚ και αν ο Αρης 
είχε πάρει πίσω του έξι βαθμούς ο ΠΑΟΚ θα έβλεπε 
την πλάτη του. Αρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγα-
λύτερο απ’ ότι ίσως να έχει εκτιμηθεί, γιατί δεν έχει 
αξία μόνο το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αλλά και το τι θα 
κάνουν και οι αντίπαλοι του. 

Το πρόβλημα όμως ίσως να ξεπερνάει ακόμη 
και τον σχεδιασμό. Γιατί δεν είναι θέμα ρόστερ το 
4-1 με τον Ν.Π.Σ. Βόλος να γίνεται 4-4, ούτε να μην 
μπορεί να κερδίσει τη Λάρισα που αγωνίσθηκε με 
5-6 νεαρούς και άπειρους ποδοσφαιριστές. 

Αν λοιπόν κάποιοι πιστεύουν ότι η αύρα της πε-
τυχημένης χρονιάς του 2019 είναι αρκετή για να 
«σπρώξει» την ομάδα σε νέες επιτυχίες, κάνουν 
μεγάλο λάθος. 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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Η εβδομάδα αυτή, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εφόσον έχει ήδη πραγ-
ματοποιηθεί η ολική έκλειψη Ηλίου, στις 4/12. Οπότε και η κάθε πλα-
νητική όψη, γίνεται κάτω από την επιρροή, αυτής της έκλειψης και χρει-
άζεται πολύ προσοχή σε κάθε νέο μας εγχείρημα. Δεν είναι μία εύκολη 
εβδομάδα,αλλά υπάρχει μία δυναμική, που ενεργοποιεί αρκετές κατα-
στάσεις που είχαν παγώσει. Όμως καλό είναι να μην χάσουμε το μέτρο 
και να αφεθούμε σε μία μετάλλαξη, όπου μας κάνει θύτες,  πρωταγω-
νιστές σε ένα παιχνίδι ισχύος, που δεν θα έχει την καλύτερη κατάληξη.   

ΚΡΙΟΣ
Για σας τους Κριούς, η εβδομάδα αυτή έχει ένα επαγγελματικό εκτό-

πισμα και σας τοποθετεί στην λίστα με την πιο καλή εβδομάδα για τον 
τομέα αυτό. Μπορεί να υπάρχουν εντάσεις και δυσκολίες στο να κατα-
φέρετε να φτάσετε στον στόχο σας, όμως η θέση αυτή σας ανήκει και θα 
έρθει δικαιωματικά στα δικά σας χέρια. 

ΤΑΥΡΟΣ
Για σας τους Ταύρους, από ότι έχετε καταλάβει τα θέματα γύρω σας 

δεν θα είναι και τα πιο εύκολα. Οριοθετήστε τα νέα δεδομένα στην ζωή 
σας και δεχτείτε την διαφορετικότητα και το νέο. Μάλιστα σε τομείς που 
είχατε την πεποίθηση, ότι είναι όλα αμετακίνητα και καλά τοποθετημέ-
να, θα εκπλαγείτε με το πόσο γρήγορα, μπορούν να υπάρξουν οριστικές 
αλλαγές.   

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μία περίοδος αρκετά έντονη για σας, με τριγμούς και αλλαγές, κυρί-

ως για σας του δευτέρου δεκαημέρου, όπου δεχτήκατε την ολική έκλει-
ψη, στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο, από το δικό σας. Επίσης εσείς του 
τρίτου δεκαημέρου, θα έχετε μία οικονομική, ή συναισθηματική αναστά-
τωση, που χρειάζεται πολύ καλούς χειρισμούς.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Και ενώ γύρω σας συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, καλά και άσχημα, 

εσείς έχετε εστιάσει την προσοχή σας σε μία προσωπική σας επιλογή, 
τόσο έντονα και τόσο δυνατά, που μάλλον δεν έχετε καμία διάθεση να 
αλλάξετε αυτό που ζείτε, στο μυαλό και την καρδιά σας. Κυρίως εσείς 
το τρίτου δεκαημέρου, είστε σε ένα σημείο, έντονης συναισθηματικής 
κατάστασης.   

ΛΕΩΝ
Μία δύσκολη εβδομάδα, αλλά και ο μήνας κάπως έτσι θα κιλήσει, 

όπου τα πράγματα γενικότερα σας πιέζουν και σας δημιουργούν εντά-
σεις και ανισορροπίες. Γενικότερα υπάρχει η τάση να προσπαθείτε πάρα 
πολύ για να κάνετε ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, κάτι που άλλες 

φορές ήταν, πολύ εύκολα διαχειρίσιμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Βρίσκεστε αυτή την εβδομάδα και πάλι σε οικογενειακές ανακατατά-

ξεις. Ίσως να πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με ένα οικείο σας πρό-
σωπο και όλο αυτό σας κάνει περισσότερο ανήσυχους. Στην προσωπική 
σας ζωή βέβαια, υπάρχει ένα σκίρτημα, μία βαθιά κατανόηση, κάτι που 
θα κερδίσει την εκτίμηση σας, περισσότερο από την καρδιά σας.    

ΖΥΓΟΣ
Τα οικονομικά σας και πάλι, είναι εκείνα που σας ταλαιπωρούν και 

σας δημιουργούν ανασφάλεια και έντονη αναστάτωση. Βέβαια θα πρέπει 
να καταλάβετε για πιο λόγο κάνετε περισσότερα έξοδα από όσα αντέχει 
το πορτοφόλι σας και έχετε κακή διαχείριση. Μήπως είναι μία συναισθη-
ματική έλλειψη, που σας κάνει να ξεσπάτε κάνοντας άσκοπες αγορές?.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μεγάλη πίεση σας ασκεί ο Άρης στο δικό σας ζώδιο και δυστυχώς 

μαζί με τον Κρόνο και τον Ουρανό, κτυπούν τον Σταθερό Σταυρό, που 
ανήκει και το δικό σας ζώδιο, επισφραγίζουν την τεταμένη αυτή περίοδο. 
Έχετε υπερβεί τα όρια σας και μάλλον θέλετε περισσότερο ξεκούραση 
και απομάκρυνση από, ότι σας τρώει την ενέργεια. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βρίσκεστε στον απόηχο μιας έκλειψης και γι αυτό τον λόγο θα πρέπει 

να είστε αρκετά προσεκτικοί και σώφρονες με ότι συμβαίνει γύρω σας. 
Ήρθε για σας η στιγμή να απομακρυνθείτε από τοξικούς χαρακτήρες και 
καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν. Προσοχή επίσης σε συναισθηματι-
κές υποθέσεις, που δεν είναι ξεκάθαρες.  

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Με την Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο, υπάρχει για σας το ενδεχόμενο 

να κάνετε μία νέα γνωριμία, να έρθετε πιο κοντά με το πρόσωπο της 
επιλογής σας, αλλά και απλά να ξεσηκωθείτε, για ένα πρόσωπο, που 
στην ουσία είναι πλασματικό. Προσοχή μην χάσετε το μέτρο, στον τρόπο 
διαχείρισης των σχέσεων σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Για σας τους Υδροχόους, οι μέρες αυτές συνεχίζουν να είναι  πολύ 

δύστροπες και απαιτητικές. Έτσι για ακόμη μία φορά θα πρέπει να διαχει-
ριστείτε τις καταστάσεις σωστά, χωρίς να  προκαλέσετε ακραίες συμπε-
ριφορές. Στην προσωπική σας ζωή, θα υπάρξει, μία κρυφή σκέψη, ή μία 
σχέση, που δεν μπορείτε να παρουσιάσετε λόγο συνθηκών.

 ΙΧΘΥΕΣ
Μην χάσετε τους στόχους σας και μην αφήσετε τους άλλους να δι-

ευθύνουν την ζωή σας. Είστε σε μία αρκετά ευαίσθητη περίοδο, που θα 
πρέπει να κάνετε σωστούς υπολογισμούς, για να μην εκτεθείτε. Μεγάλη 
συναισθηματική ευαισθησία θα έχετε, λόγο κάποιας σχέσης, λόγο μίας 
πολύ δυνατής φιλίας, ή μιας νέας άφιξης, στην οικογένεια σας.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
6 ΕΩΣ 12 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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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




