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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Η πιτσιρικαρία 
ζει την ουτοπία 
της στο insta και 
τα κορίτσια της 

διπλανής πόρτας 
αντί να αναζητούν 

νέες δεξιότητες 
μέσω εκπαίδευσης, 

οραματίζονται 
χιλιάδες 

ακολούθους και 
την τελειότητα 

των botox μέσω 
φίλτρων μιας 
σέλφι-στόρι
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Η στρατολόγηση, 
τα πάρτι και η αφωνία...

Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βιασμός είναι απεχθές έγκλημα. Η φύση της εγκληματικής πράξης είναι 
τέτοια που εγείρει τις πιο έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Όταν κάποιος διαβάζει για περιπτώ-
σεις βιασμού αισθάνεται οργή και μίσος για τον δράστη, ενώ παράλληλα νιώθει συμπάθεια και οίκτο 
για το θύμα.

Πέρα από την όποια κοινωνιολογική μελέτη, η υπόθεση της 24χρονης ιντριγκάρει. Τέσσερα 
πλουσιόπαιδα, γόνοι υψηλής κοινωνίας, νοικιάζουν μερικά δωμάτια και μια σουίτα, ένας φίλος με-
σάζων, «στρατολογεί» κορίτσια κι όλα αυτά όχι ακριβώς για να παίξουν μπαρμπούτι, αλλά ας πούμε 
για ένα ρεβεγιόν πολυτελείας... κι ό,τι προκύψει. 

Στα 70ς ένα ανάλογο πάρτυ θα ήταν μέρος της καθημερινότητας. Η κοινοβιακή ιδιοσυγκρασία 
ήταν must. Στα 80s και τα 90s το σκηνικό μεταφερόταν στις πίστες της νύχτας. Οι millennials προτι-
μούσαν τις εξαλλοσύνες στη Μύκονο. Η κρίση και τα social media ανέδειξαν μια νέα γενιά που στο 
πρόσφατο παρελθόν φάνταζε σενάριο του Σπίλμπεργκ. Η πιτσιρικαρία ζει την ουτοπία της στο insta 
και τα κορίτσια της διπλανής πόρτας αντί να αναζητούν νέες δεξιότητες μέσω εκπαίδευσης, οραματί-
ζονται χιλιάδες ακολούθους και την τελειότητα των botox μέσω φίλτρων μιας σέλφι-στόρι. Η «Ομι-
κρον» χάλασε τα σχέδια για λουλουδοπολέμους στα πόδια αρτίστας αλλά όπως έλεγε και ο Σέξπηρ 
«If money go before, all ways do lie open» (όταν προηγείται το χρήμα όλες οι πόρτες ανοίγουν). 

Σε μια τόσο ευαίσθηση υπόθεση, η αρχή της μυστικότητας της ανάκρισης και της προανάκρισης 
έχει διαρραγεί βάναυσα. Τα δικόγραφα έγιναν κουρελόχαρτα και η ποινική προδικασία μεταφέρθηκε 
στο twitter. Αυτόκλητοι Πουαρό ανακάλυψαν τώρα, πως δρουν τα κυκλώματα μαστροπείας υποκα-
θιστώντας και τις αρχές. Οι οποίες παρεμπιπτόντως φαντάζομαι γνωρίζουν πολλά περισσότερα από 
όσα όλοι εμείς που νιώθουμε ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες:

Για την ραγδαία αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην εποχή της πανδημίας (Έκθεση της 
Ε.Ε. για τη χρήση ναρκωτικών στην εποχή της πανδημίας).

Για το recruitment των κοριτσιών που «αλλιεύονται» μέσω των social αλλά και των νυχτερινών 
μαγαζιών και μέσω μηνυμάτων.

Για τα πάρτι σε AirBnB (μη μόνιμες κατοικίες) στους Ταγαράδες, στη Χαλκιδική, στο Πανόρα-
μα, στην Καλαμαριά όπου μεταξύ Moet και καλλίπυγων κοριτσιών, γινόταν φεστιβάλ κοκαϊνης και 
Madame (MDMA). Ή μήπως δε γνωρίζουν;

Αλλά και ερωτήματα που προκύπτουν: Υπήρξε ή όχι bullying του συνηγόρου των κατηγορούμε-
νων προς την 24χρονη στο αστυνομικό τμήμα Λ. Πύργου; Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα, αλλά από 
το ΔΣΘ καμία αντίδραση... 

Είναι αλήθεια, ότι ο συλληφθείς για παράβαση των περιοριστικών μέτρων κατά του Covid 19 
φερόμενος ως διοργανωτής του πάρτι είπε «μην ανησυχείτε, σε δυο τρεις ώρες θα πέσει τηλεφώ-
νημα και θα είμαι έξω»; Και εν τέλει «έπεσε» το τηλεφώνημα; Και σε ποιόν; Πάντως, έτσι κι αλλιώς 
αφέθηκε ελεύθερος σε λιγότερο από δυο ώρες με προφορική εντολη του εισαγγελέα. Ως είθισται σε 
ανάλογες περιπτώσεις. Αχρείαστο θα ήταν το τηλεφώνημα... 

Καμία αντίδραση και από τους αιρετούς της πόλης... (πλην μιας βουλευτού). Αφωνία και από 
τους πολίτες όμως... Η διαδήλωση έξω από το Αχίλλειον θύμιζε ψιχαλισμένο χωράφι. Το δε μαγαζί 
όλες αυτές τις ημέρες είχε πληρότητα εορτών.

Φαίνεται, ότι όλη η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται κυρίως στον ούτως η άλλως φανταστικό κόσμο 
των social media. Υπάρχει όμως ένας (μπορεί και περισσότεροι) θύτης και – κυρίως – ένα θύμα. Και 
πίσω ακολουθεί ένας ακόμη ωκεανός επίδοξων βιαστών και μελλοντικών τραγωδιών. Κι αν κάτι 
μας διδάσκει όλο αυτό, είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις αιτίες που οδηγούν στα φαι-
νόμενα καλλιεργώντας έτσι ένα κλίμα πρόληψης. Κι όπως έγραψε ο Brittain (1970) στο περίφημο 
δοκίμιο του «Ο σαδιστής δολοφόνος»: δε μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτό που δε μπορούμε να 
κατανοήσουμε και δε μπορούμε να προλάβουμε αυτό που δε μπορούμε να αντιληφθούμε.
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Παράθυρο στην κοινωνία ετοιμά-
ζεται να ανοίξει, αμέσως μετά 
την ανακοίνωση της άρσης των 

μέτρων απο την Κυβέρνηση, ενδεχομέ-
νως στο τέλος του μήνα, ο κομματικός 
μηχανισμός της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Ο όποιος προγραμματισμός είχε γίνει 
πήγε προς τα πίσω λόγω κορονοϊού, με το 
συνέδριο να βρίσκεται και αυτό μετέωρο και 
τις πληροφορίες να λένε πως θα πραγματο-
ποιηθεί πρίν το Πάσχα. 

Οι δύο ΔΕΕΠ πάντως, Α’ και Β’ Θεσσα-
λονίκης, καθώς και οι πρόεδροί τους, Θε-
όδωρος Μητράκας και Θωμάς Βράνος είναι 
αποφασιμένοι, μόλις οι συνθήκες το επιτρέ-
ψουν,να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε 
δήμους, δημόσιες υπηρεσίες και γειτονιές, 
προκειμένουν να προσεγγίσουν όσο το δυ-
νατόν περισσότερους πολίτες. 

Άλλωστε αυτό ζήτησε, μεταξύ αλλών, 
και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής 
του κόμματος, Παύλος Μαρινάκης κατά την 
πρόσφατη επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη. 
Παράλληλα, στη σύσκεψη που έγινε με τους 
βουλευτές και με τα κομματικά στελέχη της 
ΝΔ, συζητήθηκε η εκλογική ετοιμότητα στο 
«γαλάζιο» στρατόπεδο .

Το σίγουρο είναι πως η κυβερνητική πα-
ράταξη ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα 

μια συντονισμένη προσπάθεια συστράτευ-
σης των ανθρώπων της για τις δύσκολες 
μάχες που έπονται. Και μπορεί επανειλημ-
μένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει δια-
βεβαιώσει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, 
ωστόσο στην πολιτική τα πράγματα είναι 
ρευστά, οι εξελίξεις στον τομέα της οικονο-
μίας, αλλά και εκείνες της κεντροαριστεράς 
( ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ) ενδέχεται να δημιουργή-
σουν κλίμα και να φέρουν την ημερομηνία 
των εκλογών πιο κοντά, μέσα στο 2022.

Την άποψη αυτή φαίνεται πως συμμερί-
ζεται και ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Αν-
δρουλάκης ο οποίος βλέπει εκλογές μέσα 
στο ‘22 και φτιάχνει ομάδα κρούσης στέλ-
νωντας μήνυμα ανανέωσης.

Μέσα σε αυτό το πλάισιο η Χαριλάου 
Τρικούπη ανακοίνωσε επίσημα πως εκπρό-
σωπος τύπου της παράταξης αναλαμβάνει 
ο νομικός Δημήτρης Μάντζος, μέχρι τώρα 
διευθυντής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ. Αναπληρώ-
τρια εκπρόσωπος αναλαμβάνει η Αναστασία 
Σιμητροπούλου, επίσης δικηγόρος. Τη διεύ-
θυνση της Κ.Ο., στη θέση του κ. Μάντζου, 
επωμίζεται ο Θανάσης Γλαβίνας, στέλεχος 
από τη Θεσσαλονίκη και γιος του πρώην 
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννη Γλαβίνα. 

Διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του 
Νίκου Ανδρουλάκη αναλαμβάνει η Ελένη 

Αναστασίου, πρώην μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου της παράταξης και επί σειρά 
ετών στενή συνεργάτης του προέδρου του 
ΚΙΝΑΛ.  

Στο εγχείρημα της αυτοοργάνωσης, 
υπεύθυνος αναλαμβάνει , όπως πρώτη είχε 
γράψει η Καρφίτσα, ο βουλευτής Χαλκιδι-
κής, Απόστολος Πάνας, εκ των μελών της 
Κ.Ο. ο οποίος πρόσφατα μάλιστα ορίστηκε 
και τομεάρχης Ανάπτυξης, στη θέση του 
νέου προέδρου της Κ.Ο., Μιχάλη Κατρίνη. 

Η Μάρα Κουκουδάκη, επίσης στενή 
συνεργάτιδα του κ. Ανδρουλάκη, τέλος, 
αναλαμβάνει υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού της παράταξης, ενώ επικεφαλής της 
Επιτροπής Ψηφοδελτίων ορίζεται ο πρώην 
Βουλευτής Ιωαννίνων Ευάγγελος Αργύρης.

Πάντως  πριν από τη συγκρότηση των 
ψηφοδελτίων, θα επιχειρηθεί η αναζήτηση 
και αξιοποίηση στελεχών στις καθημερινές 
μάχες τόσο εναντίον της κυβέρνησης όσο 
και του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί μέσω του 
συνεδρίου του, που θα πραγματοποιηθεί 
31Μαρτίου – 4Απριλίου να συγκρατήσει κε-
ντροαριστερές δυνάμεις.

Η ανατρεπτική εισήγηση του Αλέξη Τσί-
πρα, η οποία εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία 
στο Πολιτικό Συμβούλιο, δηλαδή  με κα-
θολική ψηφοφορία και ενιαία λίστα τα μέλη 
του κόμματος –και όχι το Συνέδριο πλέον– 
να εκλέγουν τον πρόεδρο και την Κεντρική 
Επιτροπή γεννά έναν νέο  ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας 
πίσω του τις «παραδοσιακές» δομές των 
κομμάτων της αριστεράς. 

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως 
είχε αποφασίσει εδω και καιρό το συγκε-
κριμένο μοντέλο ειδικά σε ότι έχει σχέση 
με την εκλογή προέδρου βλέποντας τις 
κινήσεις που έχουν κάνει έως τώρα και τα 
άλλα κόμματα (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ). Το Συνέδριο του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και η πορεία 
προς αυτό πρέπει να αποτελέσουν , όπως 
λένε πλέον τα περισσότερα στελέχη που 
τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης ,ένα πολι-
τικό γεγονός στραμμένο στην κοινωνία και 
όχι μόνο στο εσωτερικό του κόμματος.

Για την ιστορία αξίζει να πούμε πως στη 
συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του 
ΣΥΡΙΖΑ, οι «προεδρικοί», οι άνθρωποι της 
Γέφυρας, οι «Πασοκογενείς» και η «ΡΕΝΕ» 
τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του Αλέξη 
Τσίπρα ενώ στελέχη της «Ομπρέλας» δια-
φώνησαν .

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ Θεσσαλονίκης:  
Στο δρόμο βγαίνει ο κομματικός μηχανισμός 

Ο ΑΛΈΞΗΣ ΤΣΊΠΡΑΣ 
ΑΛΛΑΖΈΊ ΤΟΝ 
ΣΥΡΊΖΑ ΜΈΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΊΟ 
- ΚΊΝΑΛ: ΠΟΊΑ 

ΈΊΝΑΊ Η «DREAM 
TEAM» ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
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Ο πολιτικός κόσμος πιστεύετε πως 
έχει αντιληφθεί τις εθνικές συνέπειες 
αυτής της εξέλιξης;    Όχι είναι η απά-
ντηση μου. Η απογραφή πρέπει να ση-
μάνει εθνικό συναγερμό. Στο νομό μου 
αυξάνονται οι θάνατοι, περιορίζονται οι 
γεννήσεις και μειώθηκε ο πληθυσμός της 
Ροδόπης κατά 711 άτομα μέχρι στιγμής. 
Το ίδιο απογοητευτική είναι και η συνολι-
κή εικόνα. Αδειάζει η ύπαιθρος, γερνάει 
η Ελλάδα και αιμορραγούμε συνεχώς, 
βλέποντας το πιο δυναμικό κομμάτι της 
κοινωνίας να φεύγει στο εξωτερικό. Χρει-
άζεται επειγόντως η δημιουργία Υπουρ-
γείου Οικογένειας που θα εξειδικεύει και 
θα εφαρμόζει νέες πολιτικές με στόχο 
την αύξηση των γεννήσεων, την ενίσχυση 
νέων οικογενειών, την εφαρμογή κινή-
τρων πολυτεκνίας, την ανάπτυξη νέων 
θέσεων εργασιας κλπ. Επίσης πρέπει να 
στηριχθεί η Περιφέρεια και μάλιστα η 
ακριτική όπως η Μακεδονία και η Θράκη 
γιατί εδώ το δημογραφικό σχετίζεται και 
με την εθνική ασφάλεια. Ας τολμήσουν 
επιτέλους να μεγαλώσουν τα περιφερει-
ακά Πανεπιστήμια, να δώσουν περισσό-
τερα αναπτυξιακά κίνητρα, να ενισχύσουν 
ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, διότι 
σε λίγο θα είναι τραγικά αναγκαία μια νέα 
εθνική πολιτική διατροφικής αυτάρκειας. 
Το δημογραφικό και η διατροφική αυτάρ-
κεια θα είναι τα ζητήματα του μέλλοντος 
που θα επηρεάζουν το ασφαλιστικό, την 
οικονομία, την εθνική ασφαλεια. Αυτό 
πρέπει να το καταλάβουν όσοι αποφα-
σίζουν έχοντας μόνο την εμπειρία του 
τριγώνου που ορίζεται στην Αθήνα από 

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Για τον τόπο του τη Θράκη, 
τις προκλήσεις με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωποι αλλά 

και τις προοπτικές ανάπτυξης που 
υπάρχουν μέσα από τη δημιουργία 
ευκαιριών, μιλάει σε συνέντευξη 
του στην Καρφίτσα ο Ευριπίδης 
Στυλιανίδης. Ο βουλευτής Ροδόπης 
της Νέας Δημοκρατίας παράλληλα 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
μετά και την πρόσφατη απογρα-
φή υπογραμμίζοντας  πως «το 
δημογραφικό και η διατροφική 
αυτάρκεια θα είναι τα ζητήματα του 
μέλλοντος που θα επηρεάζουν το 
ασφαλιστικό, την οικονομία, την 
εθνική ασφάλεια. Όπως χαρακτηρι-
στικά λέει «αυτό πρέπει να το κατα-
λάβουν όσοι αποφασίζουν έχοντας 
μόνο την εμπειρία του τριγώνου 
που ορίζεται στην Αθήνα από τις 3 
πλατείες, την πλατεία Κολωνακίου, 
την πλατεία Συντάγματος και την 
πλατεία Ομόνοιας». 

Ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη είχε δηλώσει, πριν από τις 
γιορτές, πως το 2022 θα ενισχυθεί 
η δύναμη των συνοριοφυλάκων με 
550 άτομα από τους οποίους 250 
θα τοποθετηθούν στην Αλεξανδρού-
πολη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω 
σε αυτό το θέμα; Επίσης, αυτό από 
μόνο του είναι αρκετό για την θω-
ράκιση της Ελληνικής μεθορίου 
και την αποτροπή παράνομων με-
ταναστευτικών ροών; Δεν είναι από 
μόνο του αρκετό, αλλά είναι πολύ 
σημαντικό κυρίως γιατί δίνει κίνητρα 
ενδοποιότητας, κάτι που θα ενισχύσει 
την αποτελεσματικότητα φύλαξης των 
συνόρων αλλά και τη λειτουργικότητα 
της τοπικής Αστυνομίας που επιβαρύ-
νεται με πρόσθετα καθήκοντα. Ωστόσο 
η απόφαση εκκρεμεί και περιμένουμε 
μόλις αδειάσει η Σχολή Αστυνομί-
ας Κομοτηνής από τους δόκιμους να 

εκτελεστεί. 100 άτομα από τη Ροδόπη 
και 100 από την Καβαλα θα δημιουρ-
γήσουν ένα νέο δίκτυο ασφαλειας για 
τους μετανάστες που εισέρχονται από 
τη Βουλγαρία ή διαφεύγουν από τον 
Έβρο και δεν είναι λίγοι αυτοί. 

Η Frontex και η EUROPOL συνε-
χώς  ενισχύουν την παρουσία τους 
στα σύνορα μας. Τι σηματοδοτεί 
αυτή η εξέλιξη; Η κρίση του Έβρου 
που προηγήθηκε και η εργαλειοποίη-
ση των μεταναστών από ξένα κέντρα, 
ανέδειξαν και απέδειξαν στην Ευρώπη 
το θετικό ρόλο της Ελλάδας στη φύ-
λαξη των συνόρων της ΕΕ και το βάρος 
που σηκώνουμε για λογαριασμό όλων 
των Κρατών-Μελών. Η παρουσία της 
FRONTEX και της EUROPOL είναι στοι-
χείο θετικό, διότι ενισχύει τις δυνάμεις 
μας, εμπλουτίζει την τεχνογνωσία μας 
και καθιστά με τον πιο επίσημο τρόπο 
τα σύνορα μας σύνορα της Ευρώπης, 
όπως πάντα επιδιώκαμε. Επίσης σχε-
τίζεται με την ενεργειακή και γεωπο-
λιτική αναβάθμιση της Θράκης στα 
μάτια των συμμάχων μας. Οφείλω να 
υπενθυμίσω την πρόταση μου προς 
τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Μαργαρίτη Σχοινά πριν ένα πε-
ρίπου χρόνο να μελετηθεί η μεταφορά 
της εκπαίδευση όλης της FRONTEX ή 
τμήματος αυτής στο πεδίο, δηλαδή 
στις Σχολές της Θράκης, διότι κάτι τέ-
τοιο θα αξιοποιούσε τις Σχολές Αστυ-
νομίας και το επιστημονικό δυναμικό 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Θα 
ενίσχυε αναπτυξιακά και δημογραφικά 
την περιοχή. Θα βελτίωνε την ποιότητα 
της εκπαίδευση διότι θα ήταν στο πε-
δίο και φυσικά θα τόνωνε το αίσθημα 
ασφάλειας των ακριτών της Ευρώπης. 

Κύριε Στυλιανιδη, τα στοιχεία 
δείχνουν πως τα τελευταία χρόνια 
πολλά χριστιανικά χωριά έχουν 
ερημώσει. Μάλιστα μόλις πριν από 
λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε 
και η διαδικασία της απογραφής. 

Η απογραφή πρέπει να σημάνει 
εθνικό συναγερμό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ
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τις 3 πλατείες, την πλατεία Κολωνακίου, 
την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία 
Ομόνοιας. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα 
που μπορεί και θέλει να σηκώσει το βά-
ρος του μέλλοντος. 

Ο εφιάλτης της πανδημίας δυστυ-
χώς δεν έχει φύγει. Οι Ροδοπίτες έχουν 
πειστεί πως το εμβόλιο αποτελεί μία 
καλή θωράκιση έναντι στη βαριά νό-
σηση και τον θάνατο;  Παρά τις όποιες 
οργανωμένες αντιδράσεις κάποιων νο-
μίζω ότι γίνεται όλο και περισσότερο συ-
νείδηση ότι  ο πλήρης εμβολιασμός είναι 
η μόνη λύση και αυτό αποτυπώνεται και 
στα ποσοστά εμβολιασμού. Η Πανδημία 
μετεξέλιξε τα θεμελιώδη δικαιώματα της 
υγείας και της ζωής σε απόλυτα προστα-
τευόμενες ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. Η Πο-
λιτεία είναι υποχρεωμένη να τις προστα-
τεύσει ακόμα κι αν χρειαστεί να περιορίσει 
προσωρινά και προσεκτικά κάποια άλλα 
δικαιώματα. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έχει μέχρι τώρα κρατήσει αριστοτεχνικά 
τις ισορροπίες αντιμετωπίζοντας όσο πιο 
ψύχραιμα και αποτελεσματικά γίνεται αυ-
τήν την παγκόσμια καταιγίδα. Οδηγός μας 

της Κομοτηνής - Βουλγαρίας κάθε χρόνο πάνω από 1,9 εκ. ΙΧ και 
να μην συγκρατούμε καθόλου τουρισμό στην περιοχή μας. Μέγαρο 
Μουσικής Κομοτηνής, Μουσεία, αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας, 
βιότοποι Βιστωνίδας και Ισμαριδας, θρησκευτικά προσκυνήματα  και 
μνημεία Βυζαντινά, κλασσικά, οθωμανικά, εβραϊκά, αρμενικά κλπ 
είναι μερικοί απο τους λόγους για οργανωμένο τουρισμό, συνδυα-
στικά πάντα με τη θρακιώτικη φιλοξενία, τις γιορτές και τις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, τα ποιοτικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Όλα 
εξαρτώνται απο το πόσο οργανωμένα, συντονισμένα και έξυπνα θα 
δράσουμε όλοι μαζί. Η Κυβέρνηση, η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία 
των πολιτών. Καταλαβαίνεται ότι ένα πρόσθετο καθήκον μου που 
ασκώ επίμονα τόσα χρόνια ειναι να προσπαθώ να αφυπνίσω όλες τις 
πλευρές. Άλλες φορές με επιτυχία κι άλλες δυστυχώς όχι. Ωστόσο 
επιμένω, διότι αυτή τη δέσμευση ανέλαβα στις εκλογές, τη Ισχυρή 
Κοινοβουλευτική Εκπροσώπηση της Θράκης.

πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας 
υγείας μέσα από τη σωστή εφαρμογή της 
συνταγματικής αρχης της αναλογικότη-
τας του άρθρου 25. Εύχομαι και ελπίζω 
να βγούμε σύντομα μέσα από αυτόν το 
εφιάλτη όρθιοι, διδαγμένοι και πιο δυνα-
τοί. Μέχρι τότε χρειάζεται να κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν για τον άνθρωπο. 

Η Θράκη δεν είναι προορισμός με 
πολυτελή resorts και αναπτυγμένες 
τουριστικές υποδομές, έχει όμως πό-
λεις και χωριά που κρύβουν εκπλή-
ξεις. Υπάρχουν σχέδια, προτάσεις αλλά 
και προοπτικές ανάπτυξης  του Νόμου 
Ροδόπης ;   Έχω καταθέσει εδώ και ένα 
χρόνο ολοκληρωμένη πρόταση 17 σελί-
δων, τόσο προς την Περιφέρεια Αν. Μα-
κεδονίας και Θράκης όσο και προς μέλη 
της Κυβέρνησης και στην Διακομματική 
Επιτροπή της Βουλής. Στόχος μας είναι 
μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά χρημα-
τοδοτικά προγράμματα να αναπτύξουμε 
νέα ΤΟΠΟΣΗΜΑ για να προσελκύσου-
με θεματικό τουρισμό απο την Ελλάδα 
και τα Βαλκάνια. Δεν είναι δυνατόν να 
διέρχονται απο τον συνοριακό σταθμό 

συνέντευξη

Ας τολμήσουν επιτέλους να μεγαλώσουν τα 
περιφερειακά Πανεπιστήμια, να δώσουν περισσότερα 
αναπτυξιακά κίνητρα, να ενισχύσουν ουσιαστικά 
τον πρωτογενή τομέα, διότι σε λίγο θα είναι τραγικά 
αναγκαία μια νέα εθνική πολιτική διατροφικής 
αυτάρκειας
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Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Ο καθηγητής Γεωφυσικής 
του ΑΠΘ Κώστας Παπαζά-
χος μιλά στην karfitsa για 

τις σεισμικές μικροεξάρσεις, καθώς 
υπάρχει ελαφρά αυξημένη σεισμι-
κή δραστηριότητα που συμβαίνει 
συχνά μετά από ένα μεγάλο σεισμό. 

Επίσης, αναφέρθηκε στις προδια-
γραφές των κτιρίων στην Ελλάδα που 
δυστυχώς πολλά από αυτά δεν έχουν 
διασφαλισμένη σεισμική επάρκεια, 
ενώ ανέλυσε τα μοντέλα προβλεψιμό-
τητας των σεισμών για το μέλλον.

Υπάρχει κάποια εξήγηση για την 
αυξημένη σεισμική δραστηριότη-
τα τον τελευταίο καιρό; Δεν έχουμε 
κάποια ιδιαίτερα αυξημένη σεισμική 
δραστηριότητα, υπάρχουν κάποιες 
μικροεξάρσεις σε κάποιες περιοχές. 
Γενικά, έχουμε μια ελαφρά αυξημένη 
σεισμική δραστηριότητα μετά τον σει-
σμό της Σάμου. Συμβαίνει αυτό συχνά 
μετά από ένα μεγάλο σεισμό στον ελ-
ληνικό χώρο, δηλαδή η σεισμικότητα 
να εμφανίζει παροδικές διακυμάνσεις, 
χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι από μόνο 
του. Θα πρέπει να εξαιρέσουμε την 
περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαί-
ου, που εκεί πράγματι οι σεισμοί στις 
περιοχές του Αρκαλοχωρίου, Ζάκρου, 
οι πρόσφατοι σεισμοί που έγιναν στην 
Κάσο, αλλά και πιο νότια στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, δείχνουν μια διέγερ-
ση. Η υπόλοιπη σεισμική δράση που 
υπάρχει στον ελληνικό χωρό π.χ. οι 
σεισμοί στην Φλώρινα και στην Χαλ-
κιδική είναι συνηθισμένα φαινόμενα, 
ανάλογα με τη φυσιολογική σεισμική 
δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο.

 Πόσο πρέπει να ανησυχούμε 
για τις σεισμικές ακολουθίες στην 
Φλώρινα; Οι σεισμικές δραστηριότη-
τες στην Φλώρινα εξελίσσονται πολύ 
ομαλά, σιγά-σιγά «σβήνει» η ακολου-
θία, όσο πηγαίνει και η σεισμικότητα 
είναι όλο και πιο φυσιολογική και 

περιορισμένη. Παρόλο που το ρήγμα 
είναι κοντά στην πόλη της Φλώρινας 
και αυτό προκάλεσε μία ανησυχία, από 
ότι φαίνεται  η σεισμική δραστηριότητα 
εξελίσσεται ομαλά. Θα υπάρχουν κά-
ποιοι μετασεισμοί και το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, αλλά οι μετασεισμοί 
όσο θα πάνε και θα μειώνονται και πι-
θανότητα σε λίγο καιρό θα ξεχάσουμε 
τελείως τη συγκεκριμένη ακολουθία.

 Οι προδιαγραφές των κτιρίων 
είναι συμβατές με μία σεισμογενή 
χώρα σαν την Ελλάδα; Είναι προ-
φανές ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 
διάφορων ειδών κτίρια, υπάρχουν 
κτίρια τα οποία χτίζονται τώρα  με τους 
νεότερους και πιο σύγχρονους σεισμι-
κούς κανονισμούς. Όμως, έχουμε και 
κτίρια παλαιότερα,  τα οποία έχουν 
χτιστεί σε ιστορικούς χρόνους, χωρίς 
κανέναν κανονισμό, έχουμε μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. κλα-
σικά, βυζαντινά, ρωμαϊκά, κλπ.), κα-
θώς και κτίρια τα οποία χτίστηκαν σε 
μεταγενέστερες εποχές τα οποία είναι 
π.χ. αυθαίρετα, τα οποία νομιμοποιή-
θηκαν  χωρίς να υπάρχει κάποια ιδι-
αίτερη πρόνοια για την αντισεισμική 
τους ασφάλεια. Άρα, αυτή τη στιγμή 
έχουμε πολύ μεταβαλλόμενης ποιό-
τητας δομικό ιστό και προφανώς όσο 
πιο καινούργιο είναι ένα σπίτι και πιο 
σύγχρονο είναι συνήθως έχει μεγάλη 
σεισμική ασφάλεια και αντοχή. Αυτό, 
δεν σημαίνει πως τα παλιά κτίρια είναι 
ακατάλληλα, απλά είναι πιο πιθανό 
να συναντήσουμε κτίρια τα οποία εί-
ναι προβληματικά σε ότι αναφορά την 
αντισεισμική τους συμπεριφορά στα 
παλαιότερα κτίρια, γιατί η τεχνολογία, 
η τεχνογνωσία, αλλά και το νομικό 
πλαίσιο ήταν πολύ πιο πίσω από το 
σημερινό. Έτσι δυστυχώς στην Ελληνι-
κή επικράτεια υπάρχουν ακόμα πολλά 
κτίρια που δεν έχουν διασφαλισμένη 
σεισμική επάρκεια.

 Πιστεύετε ότι θα φτάσει κάποια 

Στην Ελληνική επικράτεια υπάρχουν  πολλά κτίρια 
που δεν έχουν διασφαλισμένη σεισμική επάρκεια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΝΟ 
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μέρα που οι σεισμολόγοι θα μπορούν 
να κάνουν βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη 
σεισμών; Νομίζω πως αν δεν γίνει κάτι 
κοσμοϊστορικό, είναι εξαιρετικά δύσκο-
λο και αυτό γιατί η έρευνα μέχρι σήμερα 
δείχνει ότι ο βραχυπρόθεσμος δρόμος 
προς την πρόγνωση είναι επιστημονικά 
μη εφικτός. Μικρές μεταβολές στις συν-
θήκες που ισχύουν πρίν από μία σεισμική 
διάρρηξη (π.χ. στην κατάσταση του φλοι-
ού), μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες 
μεταβολές στο πότε και που θα εκδηλω-
θεί ένας ισχυρός σεισμός. Κατά συνέπεια 
οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις 
λεπτομέρειες, όχι τόσο του χώρου και 
του μεγέθους, αλλά κυρίως του χρόνους 
γέννεσης είναι τέτοιες και τροποποιούνται 
με τέτοιο τρόπο στη φύση, που πρακτικά 
φαίνεται δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να 
επιτευχθεί η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση.

Αντίστοιχα πιστεύω ότι οι προσπάθει-
ες μεσοπρόθεσμης ή μακροχρόνιας πρό-
γνωσης ενδεχομένως έχουν πολύ καλύ-
τερη τύχη, γιατί βασίζονται σε στατιστικά 
μοντέλα τα οποία σε μεγάλα χρονικά δι-
αστήματα  έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. 

βλεψιμότητας τα τελευταία χρόνια; Γενικά, υπάρχει μια αρκετά 
καλή πρόοδος στη σεισμολογία. Θα έλεγα πως η πρόγνωση πολλές 
φορές κατηγορείται ως συνώνυμη με την μαγεία, ειδικά στην επιστή-
μη της σεισμολογίας, επειδή σε πολλές περιπτώσεις έχουμε απογο-
ητευτεί από μοντέλα πρόγνωσης, τα οποία ήταν πολλά υποσχόμενα 
και στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν όχι και τόσο αποτελεσματικά. 
Η πρόοδος είναι σταθερή αλλά αργή, εμφανίζονται συνεχώς νέες 
προσπάθειες και προσεγγίσεις, επειδή υπάρχουν αστοχίες ή προ-
βλήματα σχετικά με την ακρίβεια των μεθόδων. Βλέπετε, δεν αρκεί 
ένα μοντέλο να προβλέπει τους σεισμούς, πρέπει να το κάνει και με 
αξιοπιστία. Αν δηλαδή μας δίνανε οι μετεωρολόγοι την αυριανή πρό-
γνωση του καιρού με βεβαιότητα 50% δεν θα ήμασταν ικανοποιημέ-
νοι. Κατά συνέπεια, πρέπει μία μέθοδος πρόγνωσης να είναι αρκετά 
αξιόπιστη, για να μπορεί η κοινωνία να την αξιοποιήσει και πρακτικά. 
Υπάρχει πρόοδος, αλλά είναι σχετικά περιορισμένη, ακριβώς γιατί το 
πρόβλημα είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι φανταζόμασταν αρχικά.

Επιπλέον, είναι πολύ πιο εφικτό για μια 
πολιτεία να προγραμματίσει μεσοπρό-
θεσμα μια αντισεισμική πολιτική, παρά 
για μια κοινωνία να ανταποκριθεί σε μια 
προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό. Αν φα-
νταστούμε την περίπτωση που θα ξέραμε 
δέκα λεπτά πριν τη γένεση ενός σεισμού 
μεγέθους 5,5 ρίχτερ που θα γινόταν αύ-
ριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πόσες 
επιπτώσεις θα είχε ο σεισμός και πόσες 
επιπτώσεις θα είχε μία ανακοίνωση στα 
ΜΜΕ ότι θα γίνει σε λίγο ένας σεισμός 5,5 
ρίχτερ; Ενδεχομένως υπάρχει ένα σοβα-
ρό θέμα, ακόμα και αν ήταν επιστημονι-
κά εφικτή η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, 
ίσως να μην ήταν διαχειρίσιμη ως πλη-
ροφορία, κατά συνέπεια πιθανόν να μην 
ήταν πρακτικά ωφέλιμη για την κοινωνία.

 Αντίθετα ένας μακροπρόθεσμος σχε-
διασμός πολύ πιο πιθανό να είναι πρακτι-
κά ωφέλιμος γιατί σου δίνει τον χρόνο να 
λάβεις όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να πε-
ριορίσεις τις επιπτώσεις του σεισμού, όταν 
και όποτε γίνει.

Πόσο έχει προχωρήσει η επιστήμη 
της σεισμολογίας στα μοντέλα προ-

συνέντευξη

Ακόμα και αν ήταν επιστημονικά εφικτή η 
βραχυπρόθεσμη πρόγνωση, ίσως να μην ήταν 
διαχειρίσιμη ως πληροφορία, κατά συνέπεια πιθανόν 
να μην ήταν πρακτικά ωφέλιμη για την κοινωνία.
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Το ντόμινο αποκαλύψεων που παρατηρείται τις 
τελευταίες ημέρες, μετά την καταγγελία 24χρο-
νης ότι έπεσε θύμα βιασμού ύστερα από πάρτι 

σε πολυτελές ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι 
είναι η κορυφή του παγόβουνου για όσα συμβαίνουν 
στους τελευταίους ορόφους των πεντάστερων στην 
πόλη. Σαμπάνιες που ρέουν άφθονες, χλιδή και φήμη 
στην υψηλή κοινωνία της πόλης, προσφέρονται 
απλόχερα από τους διοργανωτές. Το τίμημα όμως 
για νεαρά ανυποψίαστα κορίτσια, φαίνεται πως είναι 
ανεπανόρθωτο.   

Τα όσα υπέστη η άτυχη 24χρονη, αποκαλύφτηκαν 
επειδή η ίδια είχε τη δύναμη να τηλεφωνήσει σε έναν 
γνωστό δικηγόρο της και να φτάσει στην αστυνομία. 
Όπως λένε στα «καλά» τραπέζια γνωστών μπαρ της 
πόλης, δεκάδες είναι οι κοπέλες που ανταποκρίθηκαν 
σε τέτοιες προσκλήσεις, χωρίς να γνωρίζουν ότι στόχος 
ήταν οι ίδιες και η αθωότητά τους. Και αρκετές υπέστη-
σαν πολλά χωρίς να βρεθούν ακόμη σε θέση να καταγ-
γείλουν.   

Η υπόθεση που άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου διε-
ρευνάται πλέον στο ανώτερο επίπεδο. Ο εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας με παραγγελία του στον 
προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζή-
τησε η έρευνα που ξεκίνησε για τη δράση κυκλωμάτων 
μαστροπών να εποπτεύεται από τον ίδιο σε όλα τα στά-
δια. Πρόκειται για βήμα που δείχνει την αποφασιστικότη-
τα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να φτάσει την υπόθεση 
στο τέλος και να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο.   

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, η 
αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Μαργαρίτα 
Χρα ζήτησε με προκαταρκτική που παρήγγειλε να διε-
ρευνηθεί από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Θεσσα-
λονίκης κάθε λεπτομέρεια των περίεργων διοργανώσε-
ων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από πού ξεκίνησαν 
και πώς καταλήγουν νεαρές να πέφτουν στα δίχτυα ομά-
δων που τελικά τις εκμεταλλεύονται, προσφέροντάς τες 
βορά σε νεαρούς γόνους πλούσιων οικογενειών.   

  
Κατάθεση – φωτιά    
Η δικογραφία με την καταγγελία της 24χρονης από 

την πρώτη στιγμή κινητοποίησε την Εισαγγελία Πρω-
τοδικών. Μετά την παραπομπή της υπόθεσης στην ανα-
κρίτρια, η αντεισαγγελέας κράτησε αντίγραφα για να 

μελετήσει σε ποια κατεύθυνση θα στραφεί η 
έρευνα για τα περίφημα πάρτι της πανδημίας. 
Καθοριστική είναι η κατάθεση μίας νεαρής, 
μόλις 18 χρόνων, η οποία συμμετείχε στο 
πάρτι, όμως από την αρχή ένιωσε… άβολα. 

«Γύρω στις 2 πήγαμε στο ξενοδοχείο (ανα-
φέρει όνομα). Ο … (αναφέρει το όνομα του 
οργανωτή) μας είπε σε ποιο δωμάτιο να πάμε. 
Μόλις φτάσαμε είδα ότι ήταν μέσα περίπου 13 
άτομα. Από αυτά πέντε έξι ήταν άντρες. Δεν 

ΚΡΥΦΆ ΠΆΡΤΙ ΣΕ ΣΟΥΙΤΕΣ 
ΜΕ ΘΥΜΆΤΆ ΆΝΥΠΟΨΙΆΣΤΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ  

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ  
ΟΙ «ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ» ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ, ΧΛΙΔΗ ΚΑΙ ΦΗΜΗ  
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ήθελα να καθίσω. Οι περισσότερες γυναίκες που έβλεπα 
έμοιαζαν με εκδιδόμενες. Έμεινα έκπληκτη».   

Η κατάθεση αυτή, όπως και όσα περιέγραψε στην 
αστυνομία η 24χρονη η οποία επιβεβαίωσε ότι συμμετεί-
χε στο παρελθόν και σε άλλα πάρτι, ήταν τα δύο κρίσιμα 
στοιχεία που οδήγησαν την έρευνα σε δράση κυκλώμα-
τος μαστροπείας. Στις εισαγγελικές αρχές έφτασαν πλη-
ροφορίες ότι εκτός των γυναικών που δεν γνωρίζουν τι 
θα συναντήσουν στα πάρτι αυτά και προσέρχονται λόγω 
προσκλήσεων γνωστών τους, ένας αριθμός γυναικών εί-
ναι εκδιδόμενες που εμφανίζονται επί πληρωμή.   

Πλέον οι αστυνομικοί της ασφάλειας καλούνται να 
εξετάσουν πώς οργανώθηκαν αυτά τα πάρτι και ποιοι 
ήταν οι συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο της έρευνας, που 
αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως, θα κληθούν αρχικά να 
καταθέσουν οι κοπέλες που συμμετείχαν και ήδη έχουν 
καταθέσει στο πλαίσιο της δικογραφίας για την καταγ-
γελία του βιασμού. Παράλληλα αναμένεται να γίνουν 
εξονυχιστικές έρευνες σε ξενοδοχεία που έχουν κατο-
νομαστεί ότι φιλοξένησαν τέτοια πάρτι στην περίοδο της 
πανδημίας. Δεν αποκλείεται να ζητηθεί μέχρι και βιντε-
οληπτικό υλικό για να επιβεβαιωθεί ποιοι συμμετείχαν 
σε τέτοιες εκδηλώσεις. Στο στόχαστρο των εισαγγελικών 
αρχών βρίσκονται ασφαλώς οι διοργανωτές τέτοιων εκ-
δηλώσεων που γίνονταν την ώρα κατά την οποία σε όλη 
την πόλη δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει κανείς λόγω 
του lockdown. Ήδη ένας εξ αυτών έχει κατονομαστεί, 
όμως πηγές των καταστημάτων της παραλιακής έλεγαν 
στην Karfitsaότι δεν είναι ο μοναδικός. «Πολλοί οι οποίοι 
ανέλαβαν τις δημόσιες σχέσεις γνωστών καταστημάτων 
κατέληγαν με πλουσιόπαιδα σε σουίτες ξενοδοχείων. Και 
μαζί τους πελάτισσες καταστημάτων που δελεάζονταν με 
τα πλούτη και ποτά».  

Η Εισαγγελία δεν αποκλείεται να εξετάσει εάν η αστυ-
νομία είχε πληροφορηθεί όλο αυτό το διάστημα της διορ-
γάνωση τέτοιων πάρτι. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν 
πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία εκείνο το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρο-
νιάς περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στο ξενοδοχείο, καθώς 
έλαβε κλήση για…  απομάκρυνση σκύλου. Οι οργανωτές 
και συμμετέχοντες στο πάρτι, χωρίς να γνωρίζουν τον 
λόγο άφιξης του περιπολικού έσπευσαν να χαμηλώσουν 
τη μουσική, ωστόσο μία κοπέλα έδειχνε ότι είχε άνεση 
φωνάζοντας: «Μην φοβάστε, εγώ είμαι εδώ» και μαζί της 
συνηγόρησε ο φερόμενος διοργανωτής. 

«Θέλω να βρω  
το δίκαιό μου»

Η 24χρονη πήγε στο τμήμα ασφαλείας Λευκού 
Πύργου να καταθέσει, στο πλαίσιο της προκαταρ-
κτικής που είναι σε εξέλιξη για την καταγγελία που 
έκανε ότι δέχτηκε φραστική επίθεση. Σε δήλωσή 
της ευχαρίστησε όλους για τη συμπαράσταση. 
«Ευχαριστώ όλον τον κόσμο για την αγάπη του. Η 
αγάπη που νιώθω και έχω λάβει είναι απίστευτη. 
Με έχει συγκινήσει παρά πολύ. Θέλω να βρω το 
δίκαιό μου», είπε και έκανε έκκληση να μιλήσουν 
και άλλες κοπέλες.



12 22.01.2022

ΡΕ
ΠΟ

ΡΤ
ΑΖ

: Κ
ΩΣ

ΤΑ
Σ 

ΚΑ
ΝΤ

ΟΥ
ΡΗ

Σ 
 

Η νεαρή που έφτασε στο αστυνομικό τμήμα και 
κατήγγειλε ότι μέσα σε δωμάτιο του πολυ-
τελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, το 

οποίο ήταν νοικιασμένο στο όνομα γόνου γνωστής 
επιχειρηματικής οικογένειας της χώρας, έπεσε θύμα 
βιασμού, δεν πίστευε στα μάτια της όταν ξύπνησε το 
πρωί της Πρωτοχρονιάς. Όσοι είχαν βρεθεί δίπλα της, 
όπως εκείνη περιέγραψε, την είχαν εγκαταλείψει και 
αντιλήφτηκε ότι παρά την άσχημη κατάστασή της – 
και όχι μόνον από μέθη όπως εκτιμάει – δεν δίστασαν 
να ασελγήσουν στο σώμα της.   

Η 24χρονη έδωσε την πρώτη της κατάθεση στην 
αστυνομία και στη συνέχεια επανέλαβε τα όσα αρχικά 
υποστήριξε δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Από 
την αρχή μίλησε για τον 27χρονο ο οποίος όπως περιέ-
γραψε βρέθηκε κοντά της και τον κατονόμασε πως εκεί-
νος τη βίασε. Όπως όμως ανέφερε λόγω της κατάστασης 
στην οποία βρισκόταν ήταν δύσκολο να ξεκαθαρίσει τι 
ακριβώς συνέβη. Άλλωστε αρχικά της είχαν επιδειχθεί 
πέντε πρόσωπα, από τα οποία όμως γνώρισε μόνον τον 
έναν και ήταν αυτός που συνελήφθη. Ασκήθηκε ποινική 
δίωξη σε βάρος του για γενετήσια πράξη χωρίς συναίνε-
ση και μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ενώπιον 
της οποίας αρνήθηκε ότι έκανε κάτι όμως ότι η ερωτική 
συνεύρεσή του έγινε με συναίνεση της μηνύτριας, αφέ-
θηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των 
οποίων και η μη προσέγγιση της κοπέλας.   

Η νέα κατάθεσή της στην ανακρίτρια την περασμέ-
νη Παρασκευή άνοιξε την ανακριτική έρευνα. Η κοπέλα 
πληροφορίες αναφέρουν ότι αναγνώρισε και άλλο πρό-
σωπο, λέγοντας πως ήταν τρεις οι άντρες που την άρπα-
ξαν από το ασανσέρ και την οδήγησαν σε ένα δωμάτιο, 
στο οποίο περιγράφει σκηνές με την εμπλοκή και των 
τριών. Ο ένας ήταν ο 27χρονος και πλέον έδωσε στοιχεία 
και για τον δεύτερο, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα 
να θυμηθεί τον τρίτο. Απλώς, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, αναφέρθηκε σε έναν ξανθό με γαλανά μάτια, χωρίς 
να αναγνωρίσει κανέναν μεταξύ των τεσσάρων που της 
υποδείχθηκαν.  

Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον ο κατάλογος των 
καταθέσεων θα διευρυνθεί και ενδεχομένως το νέο 
πρόσωπο να κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Παράλληλα 
εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο διεύρυνσης, προς το 
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ΕΤΣΙ ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΆ Η 24ΧΡΟΝΗ  
βαρύτερο, του κατηγορητηρίου. Βέβαια σημαντικό ρόλο 
αναμένεται να διαδραματίσει σε αυτό και το αποτέλεσμα 
της τοξικολογικής εξέτασης, το οποίο θα αποτελέσει κα-
θρέφτη για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το μοι-
ραίο βράδυ η άτυχη 24χρονη.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η νέα κατάθεση της 
νεαρής στην ανακρίτρια, που είχε προγραμματιστεί για το 
πρωί της Παρασκευής. Θα ήταν  η πρώτη που θα γινόταν 
παρουσία ψυχολόγου, καθώς αυτό προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Κώδικα για θύματα βιασμού.  
 
Η συνέντευξη που τάραξε τα  νερά 
 Η συνέντευξη που έδωσε η 24χρονη στο zougla.gr 

προκάλεσε νέο γύρο τόσο ερωτημάτων όσο και ερευνών. 
Αναφορικά με την αντίδραση των υπηρεσιών έρευνας 
υποστήριξε ότι χρειάστηκε να περάσουν τρεις ημέρες για 
να ληφθούν δείγματα από την ίδια, γι’ αυτό αναγκάστηκε, 
όπως είπε, να μείνει χωρίς να πλυθεί. Η ιατροδικαστική 

έκθεση αναφέρει ότι η ημερομηνία της εξέτασης της νε-
αρής ήταν η 2α Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο δικη-
γόρος της κοπέλας. Η μήνυση υποβλήθηκε το απόγευμα 
της προηγούμενης ημέρας και οι καταθέσεις είχαν ολο-
κληρωθεί μετά τις 7, καθώς περιλήφθηκε και η διαδικα-
σία αναγνώρισης εμπλεκομένων προσώπων.  

Η τοξικολογική εξέταση βρέθηκε και αυτή στο επί-
κεντρο, καθώς μέσα στην εβδομάδα μέσα ενημέρωσης 
ανέφεραν πως είχε ολοκληρωθεί και παρατηρήθηκε ότι 
βρέθηκε συγκεκριμένη ουσία που παραπέμπει στο χάπι 
του βιασμού. Η ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξε-
τάσεων διαψεύστηκε ακόμη και από τον δικηγόρο της 
κοπέλας, ενώ τα ευρήματά της αναμένονται με μεγάλο 
ενδιαφέρον. Ανακοίνωση διάψευσης εξέδωσε και η αστυ-
νομία. Είναι ενδεικτικό πως ένα τμήμα των δειγμάτων 
ούρων στάλθηκαν στην Ελβετία, για να γίνει εξέταση 
ανίχνευσης άλλων ναρκωτικών ουσιών  που κυκλοφό-
ρησαν τον τελευταίο χρόνο και δεν είναι γνωστές στα 
ελληνικά εργαστήρια. Η νεαρή πάντως στη συνέντευξη 
διερωτήθηκε για ποιόν λόγο δεν της πήραν δείγμα αίμα-
τος. Από την πλευρά των εργαστηρίων αναφέρθηκε ότι 
το επείγον σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το δείγμα ούρων.  

Τριγμοί προκλήθηκαν και σε άλλο επίπεδο, αυτό της 
εμπλοκής των συνηγόρων. Η 24χρονης ανέφερε στη 
συνέντευξη ότι δέχτηκε φραστική επίθεση από τον έναν 
εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 27χρονου μέσα στο 
αστυνομικό τμήμα. Ο συνήγορος με ανακοίνωσή του ανέ-
φερε ότι η συγκεκριμένη  περιγραφή δεν έχει σχέση με 
την πραγματικότητα και ότι ο ίδιος δεν έκανε καμία επί-
θεση. Ο  ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση την αναστολή της ιδιότητας 
του μέλους από τον συνήγορο μέχρι τη διαλεύκανση της 
υπόθεσης, ενώ ο εισαγγελέας ζήτησε  να διερευνηθεί εάν 
τελέστηκε το αδίκημα της απόπειρας παράνομης βίας, 
ζητώντας να καταθέσει η νεαρή αλλά και οι αστυνομικοί 
που υπηρετούσαν και εμφανίστηκαν να τον απομακρύ-
νουν από το τμήμα. 

Η Γεωργία Μπίκα

Τα μηνύματα στα social 
και η μήνυση  

Όλο αυτό το διάστημα παρατηρήθηκε ένας 
«πόλεμος» μηνυμάτων στα social media με βο-
λές και απαντήσεις μεταξύ προσώπων που φαίνε-
ται ότι γνωρίζουν καλά για τη διοργάνωση αυτών 
των πάρτι. Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν ένα μή-
νυμα συγγνώμης προσώπου που έχει κατονομα-
στεί στις καταθέσεις ως διοργανωτής του πάρτι 
στο πολυτελές ξενοδοχείο το βράδυ της παραμο-
νής της Πρωτοχρονιάς.   

Ο συγκεκριμένος εμφανίστηκε να παραδέχεται 
στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι 
ο ίδιος παρέσυρε ανυποψίαστες κοπέλες στο ξε-
νοδοχείο και υπέστη η 24χρονη αυτά που κατήγ-
γειλε. Λίγες ημέρες μετά η ανάρτηση αποσύρεται 
και ο κάτοχος του προφίλ κατέθεσε μήνυση στο 
αστυνομικό τμήμα. Κατήγγειλε ότι συγκεκριμέ-
νο πρόσωπο τον κάλεσε να μιλήσουν όμως στη 
συνέχεια τον χτύπησε βάναυσα και έτσι άρπαξαν 
το κινητό του κάνοντας την ανάρτηση από το προ-
σωπικό του προφίλ, την οποία ο ίδιος απέσυρε. 
Μάλιστα στην αναφορά για τα όσα ισχυρίζεται συ-
νοδεύει και φωτογραφία του με τα σημάδια από τα 
χτυπήματα που λέει ότι δέχτηκε. 
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Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετρά η 
Θεσσαλονίκη για την κατασκευή 
του υπερσύγχρονου Παιδιατρικού 

Νοσοκομείου στο Φίλυρο, που θα φέρει 
την υπογραφή και το όραμα του διεθνούς 
φήμης αρχιτέκτονα, Ρέντσο Πιάνο και το 
οποίο θα ανεγερθεί και θα εξοπλιστεί με 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Από πλευράς διαδικασίας, το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος προχωρά με γοργά βή-
ματα το μεγαλόπνοο έργο που ξεπερνά σε 
προϋπολογισμό τα 150 εκατ. ευρώ. Αυτό 
το διάστημα γίνονται οι εξειδικεύσεις των 
μελετών, ενώ παράλληλα σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Δημόσιο διαμορφώνεται το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του πρώτου 
πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομεί-
ου στην Ελλάδα, που θα είναι καινοτόμο και 
πρωτοποριακό.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα 
θεμέλια θα μπουν το 2023 και το έργο που 
αναμένεται να καλύπτει τις ανάγκες όχι 
μόνο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδο-
νίας, αλλά ολόκληρης της χώρας και των 
Βαλκανίων, θα είναι έτοιμο εντός του 2025. 
Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φιλύρου θα 
έχει δυναμικότητα 228 κλινικών θέσεων, με 
μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια, 33 κλίνες 
ΜΕΘ με δυνατότητα μετατροπής σε ΜΑΦ, θα 
είναι πλήρως ψηφιοποιημένο και θα διαθέ-
τει πράσινες και βιώσιμες κτιριακές εγκατα-

στάσεις με σεβασμό προς τα νοσηλευόμενα 
παιδιά και τις οικογένειες τους.

«Σε όλα τα επίπεδα είμαστε σε πολύ 
καλό δρόμο. Οι άνθρωποι του Σταύρος 
Νιάρχος είναι 100% επαγγελματίες, έχουν 
αγκαλιάσει το έργο, και μας κάνουν να χαι-
ρόμαστε και τη διαδρομή μέχρι την ολο-
κλήρωσή του», δηλώνει στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 
και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο θα εκτείνε-
ται σε δύο οικόπεδα και σε μια συνολική 
έκταση 90 χιλ τετραγωνικών μέτρων. Θα δι-
αθέτει δύο κτίρια, ένα κεντρικό πενταόροφο 
και ένα μικρότερο με έναν όροφο και ενδιά-
μεσα τους θα περνά ο δρόμος του Φιλύρου, 
ωστόσο θα υπάρχει η απαραίτητη σύνδεση 
τους με μια πεζογέφυρα, προκειμένου να 
λειτουργεί ως ένα ενιαίο συγκρότημα. 

Σε ένα τρίτο κτίριο θα στεγάζονται τα 
πανεπιστημιακά ερευνητικά εργαστήρια, 
αμφιθέατρα, οι χώροι διδασκαλίας και εκ-
παίδευσης. Στα σχέδια είναι να δημιουργη-
θούν, επίσης, κεντρική τράπεζα μητρικού 
γάλακτος, τακτικά εξωτερικά εργαστήρια με 
4 σταθμούς αιμοκάθαρσης και άλλες 5 κλί-
νες για μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Η μεγάλη ανάγκη που είχε εδώ και χρό-
νια η Θεσσαλονίκη για την κατασκευή και 

λειτουργία ενός τέτοιου Νοσοκομείου φαί-
νεται από το έντονο ενδιαφέρον των οικο-
γενειών που έχουν παιδιά με μακροχρόνιες 
ασθένειες. «’Εγινα αποδέκτης του ενδια-
φέροντος για την πορεία και ολοκλήρωση 
του έργου από αρκετές οικογένειες. Υπάρ-
χουν συμπολίτες μας που αναγκάστηκαν 
να μετακομίσουν στην Αθήνα για να έχουν 
την παροχή υγείας και ασφάλειας που χρει-
άζονται τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι αυτοί 
ρωτούν συνεχώς πως προχωρά το Νοσοκο-
μείο γιατί είναι γι αυτούς προγραμματισμός 
ζωής», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ.Καϊτεζί-
δης.

Προχωρά και η κατασκευή του δρόμου
Παράλληλα, όμως, με τις κινήσεις του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ο δήμος 
Πυλαίας - Χορτιάτη «τρέχει» τα κομμάτια 
του έργου στα οποία έχει ο ίδιος εμπλοκή, 
με στόχο η περιοχή του Φιλύρου να δια-
μορφωθεί κατάλληλα έως το 2025 για να 
μπορεί να «υποδεχτεί» τους επισκέπτες του 
Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τον κ.Καϊτεζίδη, το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκλή-
ρωσε όλες τις διαδικασίες, τις μελέτες και 
τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τη 
βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου προς το 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φιλύρου. Το 
έργο δημοπρατείται τις επόμενες ημέρες, 
με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 13 εκατ. 
ευρώ. Εκτιμάται πως ο ανάδοχος θα ανα-
δειχθεί έως το τέλος του 2022, ενώ για την 
κατασκευή του έργου απαιτείται μία διετία.

Επίσης, το υπουργείο επεκτείνει την 
παρέμβαση του και θα προχωρήσει στη δη-
μοπράτηση της μελέτης για την κατασκευή 
νέας οδικής σύνδεσης, απευθείας της πε-
ριφερειακής οδού με το Νοσοκομείο, ένα 
έργο ιδιαίτερα σημαντικό για όλη την πόλη. 

Τέλος, μέσα στον Φεβρουάριο αναμέ-
νεται να δημοπρατηθεί από τον δήμο Πυ-
λαίας - Χορτιάτη η αναβάθμιση όλου του 
δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στις 
δημοτικές ενότητες Χορτιάτη, Φιλύρου, 
Εξοχής και Ασβεστοχωρίου. Είναι ένα έργο 
ζωής για 25.000 δημότες που ικανοποιεί το 
πάγιο αίτημα δεκαετιών για πόσιμο νερό και 
υπηρεσίες αποχέτευσης από την ΕΥΑΘ, ενώ 
ταυτόχρονα εξασφαλίζει τις βασικές υποδο-
μές ύδρευσης - αποχέτευσης στο νέο Παι-
διατρικό Νοσοκομείο. Για την κάλυψη των 
παραπάνω αναγκών ο δήμος εξασφάλισε 
8,5 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος 
«Αντ.Τρίτσης». 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μετρά αντίστροφα η κατασκευή 
του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο

ΘΑ ΈΧΈΊ 
ΔΥΝΑΜΊΚΟΤΗΤΑ 

228 ΚΛΊΝΊΚΏΝ 
ΘΈΣΈΏΝ, ΜΈ 

ΜΟΝΟΚΛΊΝΑ 
ΚΑΊ ΔΊΚΛΊΝΑ 
ΔΏΜΑΤΊΑ, 33 

ΚΛΊΝΈΣ ΜΈΘ ΜΈ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΜΈΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΈ 
ΜΑΦ
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    «Συννεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με 
την καρδιά μου…». ‘Εχει χιλιοτραγου-
δηθεί από γνωστούς καλλιτέχνες και 
από όλο τον λαό, ενώ αποτέλεσε ένα 
από τα τραγούδια που σηματοδοτούν μία 
ολόκληρη ιστορική εποχή. Πόσοι, όμως, 
γνωρίζουν πώς αυτοί οι στίχοι που μιλούν 
στην καρδιά μικρών και μεγάλων εδώ και 
δεκαετίες «γεννήθηκαν» σ’ ένα υπόγειο 
διαμέρισμα της οδού Παύλου Μελά, στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μέρες γερ-
μανικής Κατοχής, αντίστασης, εμφυλίου 
και εξόντωσης των Εβραίων;

    Την προσφορά του Βασίλη Τσιτσάνη, ο 
οποίος για έξι χρόνια έζησε κι εργάστηκε 
στην οδό Παύλου Μελά και πιο συγκεκρι-
μένα από το 1941 έως και το 1946, τίμησε 
ο δήμος Θεσσαλονίκης τοποθετώντας δύο 
αναμνηστικές πλάκες σε σημεία από τα 
οποία περνούν αρκετοί -ίσως- καθημερινά 
και βιαστικά, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν την 
ιστορία τους: στην οδό Παύλου Μελά, στον 
αριθμό 22, όπου λειτουργούσε το θρυλι-
κό «Ουζερί Τσιτσάνης», αλλά και ακριβώς 

απέναντι, στην οδό Παύλου Μελά 21, όπου 
στο συγκεκριμένο διατηρητέο ο Τσιτσάνης 
έζησε με τη σύζυγό του, Ζωή Σαμαρά και 
γεννήθηκαν τα παιδιά του.
    Ο Τσιτσάνης ήρθε αρχικά στη Θεσσαλο-
νίκη το 1937 ως φαντάρος, στο Τάγμα Τη-
λεγραφητών, στο στρατόπεδο πίσω από 
τη Νομαρχία. Στη συνέχεια, πολέμησε στο 
μέτωπο, γνώρισε τη γυναίκα του και εγκα-
ταστάθηκε στην πόλη μας εκ νέου το 1941 
όπου σε ηλικία 26 ετών, μαζί με τον κου-
νιάδο του Αντρέα Σαμαρά, άνοιξε το «Ουζε-
ρί Τσιτσάνης» για να μπορέσει να επιβιώσει 
οικονομικά. Ο χώρος είχε λίγα τραπέζια, οι 
παλαιότεροι που σύχναζαν εκεί ανέφεραν 
πως μετά βίας υπήρχαν δέκα τραπέζια, τα 
οποία όμως γέμιζαν ασφυκτικά κάθε βράδυ 
που τραγουδούσε ο Τσιτσάνης.
    Το μενού στο μαγαζί ήταν ουσιαστικά ανύ-
παρκτο. Σέρβιρε μόνο τυρί και ψητή σαρ-
δέλα, αφού τα αποθέματα σε φαγητό ήταν 
περιορισμένα και οι ‘Ελληνες πέθαιναν από 
την πείνα. Σε αυτό το σκηνικό ήταν πάντα 
και οι Γερμανοί που περνούσαν για λίγα λε-

πτά από τον χώρο για να σιγουρευτούν ότι 
όλα κυλούσαν ήρεμα. 
    Εξαιτίας των γερμανικών μπλόκων και 
λόγω του ότι η κυκλοφορία απαγορεύονταν 
τα βράδια, ο Βασίλης Τσιτσάνης νοίκιασε 
ένα σπίτι ακριβώς απέναντι από το ουζερί 
για να μπορεί να «πετάγεται». Εκεί, σε αυτό 
το υπόγειο έζησε τη διάρκεια των έξι χρό-
νων και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία 
με τις εκτελέσεις, τις προδοσίες, τους του-
φεκισμούς, την αιχμαλωσία και την πείνα 
έγραψε πολλά διάσημα τραγούδια, με τους 
τόπους και τα πρόσωπα των οποίων έκανε 
τη Θεσσαλονίκη διάσημη. 
    Έγραψε τη «Συννεφιασμένη Κυριακή», 
την «Αχάριστη», το «Μπαχτσέ Τσιφλίκι», την 
«Αρχόντισσα», τα «Πέριξ», το «Τρέξε μάγκα 
να ρωτήσεις», την «Αθηναίισσα», το «Τι σε 
μέλλει εσένα κι αν γυρνώ», το «Μπλόκο» 
και πολλά άλλα, ενώ υπολογίζεται πως το 
«Ουζερί Τσιτσάνης» έκλεισε μετά το 1947 
που έφυγε ο Τσιτσάνης για την Αθήνα.
    Με τις δύο αναμνηστικές πλάκες που το-
ποθετήθηκαν από τη διοίκηση του δήμου 
Θεσσαλονίκης, παρουσία και του δημάρχου 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, οι επισκέπτες αλλά 
και οι κάτοικοι της πόλης θα έχουν τη δυ-
νατότητα να μαθαίνουν αλλά και να ξανα-
θυμούνται την ιστορία του μεγάλου ‘Ελληνα 
συνθέτη του ρεμπέτικου τραγουδιού.
    Οι πλάκες τοποθετήθηκαν ανήμερα της 
γέννησης και του θανάτου του Τσιτσάνη σε 
μια συμβολική απόδοση τιμής με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης 107 χρόνων από τη 
γέννηση του και 38 από τον θάνατό του. Ο 
Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα, 
στις 18 Ιανουαρίου 1915 και άφησε την τε-
λευταία του πνοή στο Λονδίνο, στις 18 Ια-
νουαρίου 1984.
    Πέρα, όμως από τις δύο αναμνηστικές 
πλάκες που διαθέτουν QR ώστε οι ενδια-
φερόμενοι χρησιμοποιώντας τα κινητά τους 
τηλέφωνα να λαμβάνουν πληροφορίες από 
τη ζωή, την πορεία και το έργο ενός από 
τους σημαντικότερους μουσικούς υμνητές 
της Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Πολιτισμού 
και Τουρισμού του δήμου, στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Καλοκαιριού προετοιμάζει διήμε-
ρο αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη με ρε-
μπέτικες κομπανίες και σχήματα της πόλης. 
Τέλος, και η Γ’ Δημοτική Κοινότητα διοργα-
νώνει κάθε χρόνο «Βραδιά Τσιτσάνη» στην 
ομώνυμη πλατεία της Άνω Πόλης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πώς η «Συννεφιασμένη Κυριακή» γεννήθηκε 
σ’ ένα υπόγειο της Παύλου Μελά

ΈΞΑΊΤΊΑΣ ΤΏΝ 
ΓΈΡΜΑΝΊΚΏΝ 

ΜΠΛΟΚΏΝ ΚΑΊ 
ΛΟΓΏ ΤΟΥ ΟΤΊ 

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ 
ΑΠΑΓΟΡΈΥΟΝΤΑΝ 

ΤΑ ΒΡΑΔΊΑ, 
Ο ΒΑΣΊΛΗΣ 
ΤΣΊΤΣΑΝΗΣ 

ΝΟΊΚΊΑΣΈ ΈΝΑ 
ΣΠΊΤΊ ΑΚΡΊΒΏΣ 

ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΑΠΟ 
ΤΟ ΟΥΖΈΡΊ ΓΊΑ 

ΝΑ ΜΠΟΡΈΊ ΝΑ 
«ΠΈΤΑΓΈΤΑΊ
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Σ. Καλαφάτης: “Η επένδυση στην 
Μαρίνα Καλαμαριάς να έχει πράσι-

νο χαρακτήρα»

Ο Δ.Κούβελας στηρίζει τους 
ιδιοκτήτες και εργαζόμενους 

των παιδότοπων

Η εξέλιξη της επένδυσης στη Μαρίνα Καλαμα-
ριάς βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα 
Μακεδονίας - Θράκης Σταύρου Καλαφάτη με τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας 
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) κ. Γρη-
γόρη Δημητριάδη. “Στόχος είναι η επένδυση στη 
Μαρίνα Καλαμαριάς να έχει πράσινο, φιλοπερι-
βαλλοντικό χαρακτήρα, χωρίς να απωλέσει την 
επενδυτική της διάσταση, αλλά, ταυτόχρονα, να  
να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία», τόνι-
σε ο υφυπουργός στις δηλώσεις του.

Την ικανοποίηση του για τα νέα μέτρα που 
εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα παιδότοπων και 
escape rooms εξέφρασε μέσα από ανακοίνωση 
του ο Δημήτρης Κούβελας. Μάλιστα ο βουλευτής 
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης είχε φέρει  στη Βου-
λή το αίτημα για αναστολή εργασίας των εργα-
ζομένων τους, μέτρο που ίσχυε το προηγούμενο 
διάστημα, κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τους 
υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

karfitsomata
Γράφει η δημοτική αστυνομία Γ. Ορφανός: Θα θέσω πάλι υποψηφιότητα 

για τη δημαρχία Θεσσαλονίκης

Ποιός βουλευτής της ΝΔ Θεσσαλονίκης 
σκέφτεται το δημαρχιλίκι

 Αλήθεια τι γίνεται 
στο ΜΕΡΑ 25 Θεσσαλονίκης;

Οι αναρτήσεις της Εύας Καϊλή που
φούντωσαν τα σενάρια της απόστασης 
με τον Ν.Ανδρουλάκη

Φωτιά πήραν τα μπλοκάκια των δημοτικών αστυνο-
μικών της Θεσσαλονίκης μέσα στο 2021. Ειδικότερα, βε-
βαιώθηκαν 200.500 τροχονομικές παραβάσεις σε οδη-
γούς που πάρκαραν παράνομα σε κεντρικούς δρόμους 
της πόλης, ενώ αφαιρέθηκαν 1377 πινακίδες για παρά-
νομο παρκάρισμα σε ράμπες ή σε θέσεις στάθμευσης που 
προορίζονται για άτομα με αναπηρίες.

Την πρόθεσή του να ξαναθέσει υποψηφιότητα στη 
δημαρχία Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Γιώργος Ορφανός 
μιλώντας στο Vergina TV. Ο κ. Ορφανός τόνισε ότι «αν ο 
δήμος Θεσσαλονίκης πήγαινε καλά τότε δε θα είχα κα-
νένα πρόβλημα να αποσυρθώ αλλά βλέπω ότι τα πράγ-
ματα δεν πάνε καλά. Η εικόνα του δημάρχου πέρσι με 
εφέτος είναι μέρα με τη νύχτα. Το πιο σημαντικό είναι να 
καταλάβει ο κόσμος πως λειτουργεί ο δήμαρχος χρησι-
μοποιώντας ανταλλάγματα. Παίρνει στελέχη λέγοντας 
ουσιαστικά σε αγοράζω για να μου δώσεις την ψήφο σου. 
Εγώ είμαι μακριά από αυτές τις λογικές», είπε μεταξύ άλ-
λων ο επικεφαλής της παράταξης «η Θεσσαλονίκη είναι 
το μέλλον».

Εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλονίκης 
μαθαίνουμε πως ενδιαφέρεται να διεκδικήσει το δήμο 
Θεσσαλονίκης. Βέβαια από τη μία τίθεται το θέμα των 
εθνικών εκλογών και πότε αυτές θα γίνουν και από την 
άλλη αναμένουμε να δούμε τι άποψη έχει επί τούτου και 
το Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι 
μεγάλο το διάστημα μέχρι την διεξαγωγή των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών.

Για Bullying του γενικού γραμματέα του ΜΕΡΑ 25 
προς το πρόσωπό της έκανε λόγο σε συνέντευξή της στο 
Vergina TV η ανεξάρτηση βουλευτής Κωνσταντίνα Αδά-
μου επαναφέροντας στο προσκήνιο τις μεθοδεύσεις που 
χρησιμοποιούν οι στενοί συνεργάτες του Γιάνη Βαρουφά-
κη προς τους βουλευτές του κόμματος. Οι φήμες πάντως, 
λένε ότι επίκεινται κι άλλες φουρτούνες από στελέχη του 
κόμματος που πιθανως να προβληματίσουν εκ νέου για 
το μέλλον ενός κόμματος που είναι στο όριο του 3%.

Δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητήρια για την 
εκλογή της ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου η Θεσσαλονικιά Εύα Καϊλή. «Συγχαρητήρια για την 
εκλογή σου. Για πρώτη φορά από το 2014, το Κίνημα θα 
έχει Αντιπρόεδρο. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα» 
ευχήθηκε μεταξύ άλλων στα social media ο πρόεδρος 
του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Ωστόσο αυτό που μας 
έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός πως η Ευρωβουλευτής 
του Κινήματος Αλλαγής επέλεξε να κάνει repost πολλές 
από τις ευχές των διαδικτυακών της φίλων όπως για πα-
ράδειγμα του Χρήστου Παπαδούλη, πρώην γραμματέα 
της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄Θεσσαλονίκης , 
ωστόσο πουθενά δεν είδαμε εκείνη του Νίκου Ανδρου-
λάκη. Άλλωστε οι δυο τους δεν έχουν όπως μαθαίνουμε 
και τις καλύτερες σχέσεις...
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Καταδίκη από την ΠΕΔ – ΚΜ στην 
επίθεση του Δ. Θερμαϊκού

Ξανά θετικός στον covid 19 ο Κυ-
ρίζογλου 

Ξεκίνησαν οι συγκρούσεις στο 
ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονικης 

Ικανοποίηση στο δ. Π. Μελά 
από την επίσκεψη Πέτσα

Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε το 
Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΚΜ στα φαινόμενα βίας και απειλών 
κατά αιρετών και θεσμών όπως η εμπρηστική επί-
θεση που εκδηλώθηκε στο δημαρχείο Θερμαϊκού 
και η απειλητική επιστολή που έστειλαν προ μη-
νός οι επονομαζόμενοι «Θεματοφύλακες του Συ-
ντάγματος» στο δημαρχείο Κιλκίς.

Θετικός για δεύτερη φορά στον κορονοϊό βρέ-
θηκε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο δήμαρχος παραμένει κα-
ραντίνα στο σπίτι του χωρίς ιδιαίτερα συμπτώμα-
τα, ενώ είναι πλήρως εμβολιασμένος. Η πρώτη 
φορά που είχε νοσήσει ξανά από κορονοϊό ήταν 
τον Νοέμβριο του 2022.

Άρχισαν οι γκρίνιες και οι διαφοροποιήσεις 
στο ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης σε ότι έχει σχέση με 
τους γραμματείς των Νομαρχιακών αλλά και τα 
πρόσωπα που θα μπουν στη μάχη του σταυρού, 
ειδικά στην πρώτη εκλογική περιφέρεια. Πάντως 
ένα είναι σίγουρο: Η αδιαφορία της Αθήνας έχει 
αναγκάσει πολλά στελέχη να πηγαινοέρχονται 
στην πρωτεύουσα αξιώνοντας υποσχέσεις και  δε-
σμεύσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πλατιά χαμόγελα έφερε στον δήμο Παύλου 
Μελά η πρόσφατη επίσκεψη του αναπληρω-
τή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα. ‘Οχι 
μόνο γιατί δόθηκε οριστική λύση στο θέμα των 
Μετεώρων και των 400 οικογενειών, αλλά γιατί 
δεσμεύτηκε να εγκριθούν χρήματα για «Γωνιές 
Ανακύκλωσης» και για τον προσεισμικό έλεγχο 
των κτιρίων, κυρίως σχολικών. Επίσης, ο κ. Πέ-
τσας ενημερώθηκε για τη μελέτη της Λεωφόρο 
Στρατού, η οποία ενώνει την οδό Λαγκαδά με την 
Περιφερειακή και διαβεβαίωσε ότι θα βρεθεί λύση 
σε συνεννόηση με το υπουργείο Υποδομών.

Ετοιμάζει τον απολογισμό 
ο Απόστολος Τζιτζικώστας

Έντονο ενδιαφέρον 
για το κυκλοφοριακό

Διπλή γιορτή για το σπίτι 
του Στ.Καλαφάτη 

Στο Σέλι με την οικογένεια του 
ο Αν. Μπαρτζώκας 

Με το δεξί στο 22 ο Δ. Κασσάνδρας

Σε απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησής του 
για το 2021 θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες ο περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώ-
στας. Τα πεπραγμένα τόσο του περιφερειάρχη όσο και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας θα συζητηθούν 
σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρο-
νικά, με τηλεδιάσκεψη, στις 31 Ιανουαρίου.

O κ.Θεοδωρικάκος με αφορμή την παρουσία του στο 
δημαρχείο έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον -πέρα από 
την ασφάλεια των πολιτών και το κυκλοφοριακό- γενι-
κότερα για την πορεία των έργων του δήμου Θεσσαλονί-
κης που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 
‘Αλλωστε, ως υπουργός Εσωτερικών είχε συναντηθεί 
αρκετές φορές με τον Κ.Ζέρβα και οι δυο τους είχαν θέσει 
επί τάπητος σημαντικά ζητήματα της πόλης, όπως για πα-
ράδειγμα η ανάπλαση των στάβλων Παπάφη.

Χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή ευχή-
θηκε ο Σταύρος Καλαφατης στο πατέρα του αλλά και τον 
υιό του. Μάλιστα ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας Θράκης ανηρτησε δυο φωτογρα-
φίες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γρά-
φοντας: «Διπλή γιορτή για το σπίτι μας -ιδιαίτερη η μέρα. 
Γιορτάζουν οι δυο Θανάσηδές μου. Χρόνια τους πολλά. 
Χρόνια πολλά και σε όσες κι όσους γιορτάζουν σήμερα».

Ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές του 
υποχρεώσεις θέλησε να κάνει ο Αναστάσιος Μπαρτζώ-
κας και να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης μαζί με 
την οικογένειά του. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο βουλευ-
τής Ημαθίας της ΝΔ παρέα με τη σύζυγο και τον υιό του 
επισκέφθηκαν το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, όμως στη 
διαδρομή σταμάτησαν για να παίξουν χιονοπόλεμο και να 
φτιάξουν χιονάνθρωπο! 

Ο δήμος Κασσάνδρας κέρδισε το φετινό ...ηλε-
κτρονικό φλουρί της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων Κεντρικής Μακεδονίας. “Να τηρήσουμε τα 
έθιμα έστω και διαδικτυακά”, είπε ο πρόεδρος της 
ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης, αφού η πανδημία δεν επιτρέπει 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ο δήμος Κασσάνδρας 
θα λάβει μάλιστα και το ποσό των 5.000 ευρώ.
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Ο Παντελής Κάλτσος σπούδασε και εργάστηκε 
ως μηχανικός. Ωστόσο, βρέθηκε στο επιχει-
ρείν,  λανσάροντας μια πρωτοποριακή ιδέα 

για τα ελληνικά δεδομένα. 

Κατασκευάζει και εμπορεύεται χειροποίητα έπιπλα 
για κατοικίδια. Η αγάπη του για τα μαστορέματα και κυ-
ρίως η αγάπη για τον σκύλο του, τον Drogo, έγιναν πηγή 
έμπνευσης  ώστε να ξεκινήσει το επιχειρηματικό project  
«4Legs» και να δημιουργεί προϊόντα επίπλωσης που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας.

Τα έπιπλα, κατασκευάζονται στο εργαστήριο του 
στην Θεσσαλονίκη και μέσω των ηλεκτρονικών παραγ-
γελιών διανέμονται ανά την Ελλάδα, ενώ, μεγάλο μέρος 
των προϊόντων του «έδωσε εξετάσεις» στις αγορές του 
εξωτερικού και πέτυχε. Ο Παντελής Κάλτσος μιλά στην 
Καρφίτσα για το «4Legs» και εξηγεί πως ο στόχος των 
κατασκευών του είναι  να κάνει πιο χαρούμενους τους 
ανθρώπους που συμβιώνουν με ένα ζωάκι παρέχοντάς 
τους προϊόντα υψηλής αισθητικής.

Πως ξεκίνησε η ενασχόληση σου με την κατα-
σκευή επίπλων για κατοικίδια; Ζώντας με ένα σκύλο 
τον  Drogo και έχοντας μία ανάγκη για δημιουργία και 
κατασκευές, ξεκίνησα, με διάφορα ξύλα που είχα βρει 
στο δρόμο, να φτιάχνω έπιπλα για το σκύλο μου. Το 
πρώτο pose stand και το πρώτο κρεβατάκι φτιάχτηκε, 
φυσικά, για τον Drogo. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα, το 2019 
υλοποιήθηκε και σιγά-σιγά άρχισε να μεγαλώνει και να 
προσθέτω κι άλλα σχέδια και άλλα είδη. Ασχολούμαι 
πλέον με την κατασκευή επίπλων γενικότερα, το 4legs 
είναι ένα παράλληλο project που έχει ένα σοβαρό μερί-
διο στο σύνολο της δουλειάς μου. 

 Τί είδους έπιπλα κατασκευάζετε και ποια υλι-
κά χρησιμοποιείτε; Τα υλικά είναι ξύλο, μέταλλο και 
ύφασμα. Οι κατασκευές μας είναι χωρισμένες σε δύο 
κατηγορίες: τα χειροποίητα κρεβάτια και τα Bowl stand 
φαγητού με βάση η οποία μάλιστα, μπορεί να είναι και 
ρυθμιζόμενη αναλόγως του ύψους του κατοικίδιου.

Υπάρχουν, επιπλέον, και ειδικές σειρές προϊόντων 
όπως είναι τα stand αναμονής σκύλου που απευθύνο-
νται κυρίως σε καταστήματα. Στα προσεχή σχέδια είναι 
να ξεκινήσουμε μια νέα σειρά με ειδικά κλουβιά σκύλων 
που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία της εκπαίδευ-
σής τους.  Βεβαίως, μπορούμε να κατασκευάσουμε και 
έπιπλα κατά παραγγελία του πελάτη σε σχέδιο που θα 
επιλέξει ο ίδιος.

Σκοπός όλων των προϊόντων μας είναι 
να μπορούν να προσαρμοστούν στην αισθη-
τική του χώρου που ζει το κατοικίδιο, δηλα-
δή στην ουσία, στο χώρο του ανθρώπου που 
ζει με το κατοικίδιο. Έτσι, ο άνθρωπος ζει και 
αισθάνεται τα χειροποίητα έπιπλά στο χώρο 
του, τα οποία, παράλληλα, εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του κατοικίδιου του.

 Ποια ήταν η σημαντικότερη δυσκολία 
σε αυτό το project; Η μεγαλύτερη δυσκολία 
είναι ότι πρέπει ξεκινήσεις κάτι από το μηδέν 
και να φτάσεις στο επίπεδο να το επικοινωνείς 

στο ευρύ κοινό με σκοπό την πώληση.
Υπάρχουν στάδια όπως, η ιδέα, η έμπνευ-

ση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, οι δοκιμές, η 
εύρεση υλικών ώστε το προϊόν να είναι παρα-
γωγικό και το τελευταίο στάδιο η φωτογρά-
φηση και παρουσίαση στο αγοραστικό κοινό. 
Σε μια επιχείρηση. σε καθένα από τα παραπά-
νω στάδια υπάρχει ένας ειδικός. Ωστόσο, όταν 
η ιδέα του επιχειρηματία είναι καινοτόμος η 
μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι πρέπει να τα 
φτιάξει όλα μόνος του μέχρι, τουλάχιστον, να 
βρει χρηματοδότηση και να μπορεί να πλη-
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ρώνει έναν ειδικό για το κάθε στάδιο.
Υπάρχει η ανάγκη για χειροποίητο έπιπλο κατοι-

κίδιων στην ελληνική αγορά; Ποιο είναι το feed back 
που παίρνετε από τους πελάτες σας; Με έχει εκπλήξει η 
χαρά και η ευγένεια των πελατών όταν παραλαμβάνουν 
τα έπιπλά μας. Μέχρι τώρα, κανείς δεν έχει εκφράσει πα-
ράπονα, δεν έχουμε επιστροφές προϊόντων και γι’ αυτό 
είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Οι άνθρωποι που ζουν με ένα 
κατοικίδιο, αντιμετωπίζουν με θετικότητα οποιαδήποτε 
ενέργεια αφορά τον τετράποδο φίλο τους. Το δύσκολο 
κομμάτι είναι το οικονομικό κόστος. Όταν κατασκευά-
ζεις ένα έπιπλο με τόσο μεγάλη επιμέλεια και με μεγάλη 
αγάπη ίσως να μην είναι τόσο ανταγωνιστικό στην τιμή 
όσο τα έπιπλα μαζικής παραγωγής. Το χειροποίητο έπι-
πλο όμως, έχει χαρακτήρα. Έχει δικά του χαρακτηριστικά, 
ίσως και κάποιες μικρές ατέλειες που κάποιος μπορεί ν’ 
αγαπήσει. Ωστόσο, το κάθε κομμάτι είναι μοναδικό.

Πως διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός σε τέτοιου εί-
δους κατασκευές; Στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός το χει-
ροποίητο έπιπλο για κατοικίδια είναι σχεδόν ανύπαρκτος. 
Στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι διαφορετικά και το επί-

πεδο είναι πολύ υψηλό. Στο εξωτερικό άρχισα να κάνω κι 
εγώ τα πρώτα βήματα των πωλήσεων, μέσω μιας πλατ-
φόρμας για χειροποίητες κατασκευές. 

Το 80% των παραγγελιών, αφορούσαν τις Ηνωμένες 
Πολιτείες και το υπόλοιπο ποσοστό έφευγε για Ευρώπη, 
αλλά και σε χώρες όπως η Ινδία.

Το πρόβλημα με τις εξαγωγές είναι το αυξημένο κό-
στος μεταφοράς και ο χρόνος παράδοσης της παραγγε-
λίας καθώς τα έπιπλα στέλνονται με τα ΕΛΤΑ. Και οι δύο 
αυτοί παράγοντες είναι επιβαρυντικοί σ’ ότι αφορά την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Αποφάσισα να στα-
ματήσω τις εξαγωγές σε μακρινές χώρες, να δημιουργή-
σω e-shop και να στραφώ κυρίως στην ελληνική αγορά 
στο κομμάτι της λιανικής πώλησης. Στο κομμάτι της χον-
δρικής πώλησης, κάνω εξαγωγές στην Βουλγαρία.

 Το project 4Legs σας δικαίωσε επιχειρηματικά; Αυ-
τήν την στιγμή υπάρχει μια σταθερότητα στις πωλήσεις. 
Πιστεύω ότι, εάν υπάρξει δυνατότητα να επαναχρηματο-
δοτηθεί το project και να γνωστοποιηθούν τα προϊόντα 
του 4legs σε μεγαλύτερο κοινό, τα πράγματα θα είναι 
πολύ καλύτερα. Υπάρχει δυναμική στην αγορά και ενδι-

αφέρον από τους καταναλωτές.  Το πρόβλημα με τις επι-
χειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα πιο πρωτοποριακά, 
είναι ότι οι τράπεζες διστάζουν να τις χρηματοδοτήσουν. 
Σ’ ότι αφορά την δική μου επιχείρηση, μεγάλο μέρος της 
χρηματοδότησης για την δημιουργία του ηλεκτρονικού 
καταστήματος και της διαφήμισης στα social media ήρθε 
μέσω ενός μη κυβερνητικού οργανισμού που στηρίζει 
καινοτόμες ιδέες. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο 
project έχει δυνατότητες και όσο επενδύεις και το «κυνη-
γάς» τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έρχεται.
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«Ομήρου Οδύσσεια» 
στο Θέατρο Αμαλία 

«Πατέρα στο σπίτι / 
Το χριστόψωμο» του 

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

«Τέλος του Παιχνιδιού» 
του Σάμουελ Μπέκετ

«This is not Romeo 
& Juliet» του Αργύρη 

Πανταζάρα

«Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια» 
του Τηλέμαχου Τσαρδάκα

Ομαδική έκθεση «Η σκέψη 
μου είναι ψευδαίσθηση»

Το δεύτερο μεγάλο ηρωικό έπος της αρχαί-
ας ελληνικής γραμματείας που υπήρξε και θα 
συνεχίσει να αποτελεί το κατ’ εξοχήν συμβολι-
κό κείμενο για την ανθρώπινη περιπέτεια, την 
περιπλάνηση της ύπαρξης, τη σύνδεση με την 
έννοια «πατρίδα» και «νόστος». Μέσα από διά-
φορα είδη θεάτρου, παντομίμα, ζωντανή μουσι-
κή και τραγούδι, αυτοσχεδιασμό και φυσικά διά-
δραση το θέατρο μεταμορφώνεται σε χώρο που 
αποκαλύπτει τον μοναδικό κόσμο του Οδυσσέα. 
Στις 5 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αμαλία. Τα δύο διηγήματα εκτυλίσσονται ταυτόχρο-

να επί σκηνής, και με τη συμμετοχή όλων των 
ηθοποιών από την αρχή μέχρι το τέλος της 
παράστασης. Η αφήγηση των δύο διηγημάτων 
δηλαδή ξεκινά μαζί, και η πλοκή του καθενός 
προχωρά παράλληλα με την πλοκή του άλλου, 
κάνοντας το θεατή να παρακολουθεί ταυτόχρο-
να την εξέλιξη των δύο ιστοριών. Η παράσταση 
δεν αποτελείται από δύο μέρη, παρουσιάζοντας 
δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη ανεξάρτητα, 
αλλά δημιουργεί μια νέα υπερ-πλοκή, αποτε-
λούμενη από τις δύο επιμέρους πλοκές. Σε σκη-
νοθεσία του Απόλλωνα Δρικούδη, από 28 εώς 
30 Ιανουαρίου, στο Θέατρο Αυλαία.

Το Σύγχρονο Θέατρο παρουσιάζει στην 
Θεσσαλονίκη, την παραγωγή, που 
εγκαινίασε  τη συνεργασία του με τον 
σπουδαίο ηθοποιό Δημήτρη Καταλει-
φό, με την παράσταση «Τέλος του Παι-
χνιδιού» του Σάμουελ Μπέκετ, ένα από 
τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας 
δραματουργίας σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Σκεύα. Η παράσταση ολοκληρώνοντας 
την επιτυχημένη πορεία της στην Αθήνα, 
έρχεται στην Θεσσαλονίκη για τέσσερις 
παραστάσεις, από 3 έως και 6 Φεβρου-
αρίου 2022 στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Το This is not Romeo & Juliet, το έργο 
του Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένο στο 
αριστούργημα του Σαίξπηρ, έρχεται στην 
Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αριστοτέλει-
ον, στις 26 και 27 Φεβρουαρίου  για δυο 
μοναδικές παραστάσεις, με τον Αργύρη 
Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση επί 
σκηνής, σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων 
που γοητεύει και θολώνει τα όρια με-
ταξύ καθημερινού βίου και μύθου. Στην 
παράσταση, δύο αιώνιοι έφηβοι υπό την 
επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέα-
τρο. Ονειρεύονται, ερωτεύονται, δραπε-
τεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με 
τον θάνατο! Μια τραγική κωμωδία που 
δεν είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα.

Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική επαρ-
χία, πόλη νησιού. Η Μένια και ο Νικολής πάνε 
μαζί σχολείο, γίνονται αχώριστοι, ονειρεύονται, 
κάνουν έρωτα, ερωτεύονται «για πάντα». Αλλά 
τα χρόνια περνούν και η πραγματικότητα επι-
βάλλει τον εαυτό της. Οι δύο ήρωες όμως ποτέ 
δεν παύουν να σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. 
Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για τις 
πολύ μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή 
πραγματικότητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία 
της επαρχίας, τις παραλίες του καλοκαιριού και 
την ξέγνοιαστη εποχή της αθωότητας. Μέχρι τη 
1 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αυλαία.

Μια έκθεση για την παρέκκλιση των αισθήσεων 
από την σκέψη. Στην έκθεση συμμετέχουν οι 
Βασίλης Αλεξάνδρου, Βασίλης Ζωγράφος, Χρή-
στος Κάλφας, Χάρης Κοντοσφύρης, Κυριακή 
Μαυρογεώργη. Η συνέκθεση των καλλιτεχνών 
στον διάσπαρτο χώρο δωματίων της Γκαλερί 
Λόλας Νικολάου στη Θεσσαλονίκη αποτελεί 
μια συλλογή εικαστικών έργων και εμπειριών, 
που σκιαγραφούν την περιορισμένη ικανότητα 
αντίληψης της πραγματικότητας, εκθέτοντας 
τρόπους με τους οποίους η τέχνη αντανακλά 
ψευδαισθησιακά τον κόσμο στον ίδιο της τον 
εαυτό αλλά και στους θεατές της. Η έκθεση 
είναι ανοιχτή προς το κοινό από Τρίτη εώς Σάβ-
βατο, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, στην Γκαλερί 
Λόλα Νικολάου.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Ο λόγος για την θεατρική παράστα-
ση «Κατερίνα» που διασκεύασε 
πριν από έξι χρόνια περίπου 

ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Γιώργος 
Νανούρης από το βιβλίο του Αύγουστου 
Κορτώ με τίτλο «Το βιβλίο της Κατερί-
νας», στο οποίο ο συγγραφέας περιγρά-
φει την πραγματική ιστορία της μητέρας 
του Κατερίνας η οποία έπασχε από μανιο-
κατάθλιψη (διπολική διαταραχή).

Ο χαμός της μητέρας του συγγραφέα 
αλλά και η ψυχική της ασθένεια ήταν οι 
λόγοι που έδωσαν το έναυσμα στον σκηνο-
θέτη να μεταφέρει το έργο στο θέατρο. Το 
ρόλο της Κατερίνας ενσαρκώνει η Λένα Πα-
παληγούρα, η οποία εξ αρχής πίστεψε στο 
ότι η ιστορία της μητέρας του Αύγουστου 
Κορτώ μπορεί να αφυπνίσει την κοινωνία 
σε θέματα που αποτελούν ταμπού μέχρι και 
σήμερα και παράλληλα ο κόσμος να μάθει 
περισσότερα πράγματα για την διπολική δι-
αταραχή. 

«Το αισθανόμουν σαν χρέος να ακουστεί 
δυνατά η φωνή της Κατερίνας και να μάθει ο 

κόσμος για αυτά τα πράγματα και να φύγου-
με από το ταμπού. Σίγουρα αυτά τα θέματα 
όπως και τα θέματα της διαφορετικότητας 
γενικά είναι αρκετά ταμπού στην χώρα μας 
γιατί νομίζω ότι είναι περισσότερο θέματα 
που προτιμάμε να τα κρύβουμε κάτω από 
το χαλί και όχι να τα συζητάμε» αναφέρει 
μιλώντας στη Καρφίτσα, η ηθοποιός και πα-
ράλληλα τονίζει πως «χρέος των ανθρώ-
πων που ασχολούνται με την τέχνη είναι να 
φέρνουν αυτά τα θέματα στο προσκήνιο».

Ο Γιώργος Νανούρης πιστεύει πως «Το 
θέατρο πρέπει να έχει και ψυχαγωγικό ρόλο 
και εκπαιδευτικό ρόλο, να σου επικοινωνεί 
πράγματα. Λειτουργεί σαν ένας μεγεθυντι-
κός φακός στην πραγαμτικότητα που εστι-
άζει σε ένα θέμα κάθε φορά και το αναλύει, 
το μεγεθύνει και το επικοινωνεί στο κοινό». 

Η ιστορία της Κατερίνας δείχνει πως εί-
ναι κάποιος που είναι αντιμέτωπος με την 
μανιοκατάθλιψη, περνάει έντονες συναι-
στηματικά διακυμάνσεις, ενώ παρουσιάζει 
και τη διαρκή μάχη ενάντια σε μια ψυχική 
ασθένεια κατά την καθημερινότητά της. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης ο 
θεατής συμμετέχει και αυτός καθώς βιώνει 
και ο ίδιος τη συναισθηματική φόρτιση που 
δημιουργείται. Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης 
«Ο θεατής περνάει από το ένα συναίσθη-
μα στο άλλο» και πως «υπάρχουν πολλές 
στιγμές που γελάει, πολλές στιγμές που σο-
κάρεται, πολλές στιγμές που συγκινείται» 
και καταλήγει λέγοντας πως πολλές φορές 
ακούγεται το κοινό να κλαίει στην αίθουσα. 

Το φως και οι σκιές
Η σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Να-

νούρη σε συνδυασμό με την ερμηνεία 
της Λένας Παπαληγούρα ζωντανεύουν τα 
συναισθήματα και τους δίνουν μορφή. Ο 
σκηνοθέτης εδώ έχει επιλέξει με το φως 
και τις σκιες να αναδείξει τις φωτεινές και 
τις σκοτεινές πλευρές της συναισθηματικής 
κατάστασης που βιώνει η Κατερίνα. «Η πα-
ράσταση όλη γίνεται με έναν φακό ο οποίος 
φωτίζει τον μέσα εαυτό της Κατερίνας. Δη-
λαδή η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που 
ήταν αρκετά λειτουργικός στην καθημερι-
νότητά της, όμως έπασχε από όλα αυτά τα 
πράγματα που είχε στο μυαλό της, από τις 
φωνές που άκουγε κι εγώ θέλησα μέσα από 
τον φακό και τις σκιές που δημιουργούνται 
στην παράσταση να δείξω όλο το κομμάτι 
της Κατερίνας που δεν μπορούσε να δεί ο 
κόσμος» αναφέρει ο σκηνοθέτης. 

«Ο φωτισμός καθώς και η καθοδήγη-
ση της ηθοποιού -μιας που πρόκειται περί 
μονολόγου στην πραγματικότητα- είναι τα 
δύο βασικά στοιχεία της παράστασης, το 
πως δηλαδή θα καταφέρει να περνάει η 
Λένα Παπαληγούρα από το ένα συναίσθημα 
στο άλλο, το οποίο γίνεται απανωτά και ρα-
γδαία καθώς η Κατερίνα είχε πολύ μεγάλες 
εξάρσεις, τη μια ήταν πολύ χαρούμενη, τη 
μια πολύ λυπημένη, τη μία πολύ ήρεμη, τη 
μια πολύ νευριασμένη» προσθέτει ακόμη ο 
Γιώργος Νανούρης ο οποίος θα βρίσκεται 
επί σκηνής με την πρωταγωνίστρια, σε ρόλο 
έκπληξη. 

«Το έργο αυτό είναι βαθειά υπαρξια-
κό κατά τη γνώμη μου» υπογραμμίζει η 
Λένα Παπαληγούρα και παράλληλα αξίζει 
να μείνουμε στο γεγονός ότι πρόκειται για 
μια πραγματική ιστορία που γράφτηκε από 
την ιδιαίτερη πένα του Αύγουστου Κορτώ 
και την σκηνοθετική πρόταση του Γιώργου 
Νανούρη που μεταφέρει στο τώρα και επι-
κοινωνεί στον θεατή το θέμα των ψυχικών 
ασθενειών που αντιμετωπίζονται σιωπηρά 
από την κοινωνία.
Info: «Κατερίνα»
21, 22, 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Αυλαία

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η «Κατερίνα» διδάσκει πως η ψυχική υγεία 
δεν πρέπει να είναι ταμπού

ΤΟ 
ΔΊΑΣΚΈΥΑΣΜΈΝΟ 

ΘΈΑΤΡΊΚΟ 
ΈΜΠΝΈΥΣΜΈΝΟ 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΊΒΛΊΟ 
ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΚΟΡΤΏ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΈ 
ΤΗΝ ΔΊΠΟΛΊΚΗ 

ΔΊΑΤΑΡΑΧΗ 
ΣΥΓΚΊΝΈΊ ΚΑΊ 

ΈΥΑΊΣΘΗΤΟΠΟΊΈΊ
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ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΟ

Οι Prestige the Band επιστρέφουν και μας κάνουν να χαμογελάσουμε!

O Κωνσταντίνος Αργυρός συναντά στο στούντιο 
ηχογράφησης τον Γιώργο Θεοφάνους και την Ελεάνα 
Βραχάλη και μας παρουσιάζουν το «Τίποτα Εσύ», το 
αποτέλεσμα μιας σπουδαίας μουσικής συνάντησης, 
που κυκλοφορεί, μαζί με ένα ιδιαίτερο music video, 
από την Panik Platinum. 

Το «Τίποτα Εσύ» είναι το νέο single του πιο επιτυχη-
μένου καλλιτέχνη της γενιάς του, που συνεργάζεται 
ξανά με τον σπουδαίο δημιουργό, με τον οποίο μας 
έχουν χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν και για 
πρώτη φορά με την εξαιρετική στιχουργό. Παράλλη-
λα, το τραγούδι αυτό είναι το πρώτο που δημιουργούν 
μαζί ο Γιώργος Θεοφάνους και η Ελεάνα Βραχάλη.  

Ένα ιδιαίτερο και γεμάτο συναίσθημα ζεϊμπέκικο - 
πρόταση, που συνδυάζει τον αγαπημένο λαϊκό ήχο με 
τη μοντέρνα ενορχήστρωση και παραγωγή.

Το «Τίποτα Εσύ», με το οποίο ο Κωνσταντίνος 
Αργυρός συνεχίζει το προσωπικό του σερί των no1 
επιτυχιών, που αγαπά το κοινό, κατακτούν τις πρώτες 
θέσεις στο ραδιοφωνικό airplay και τα digital charts 
και μετρούν εκατομμύρια YouTube views, συνο-
δεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής και 
υψηλών προδιαγραφών music video, σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Δημολίτσα. Συμπρωταγωνίστρια του Κωνστα-
ντίνου Αργυρού είναι η κορυφαία performer Ελένη 
Φουρέιρα. Μέσα από το video του «Τίποτα Εσύ» οι 
δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν το chapter 1 μιάς 
ενδιαφέρουσας μουσικής ιστορίας που θα έχει και 
συνέχεια...

Η αγαπημένη μπάντα που απολαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια στην 
εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφει 
με ολοκαίνουργιο κομμάτι.

Λίγο πριν το τέλος του 2021 ο Γιάννης Χειλάς, ο Νίκος Παπαλεξάνδρου, 
ο Θωμάς Πούτας και ο Κίμων Λιμενίδης μοιράζουν διάπλατα χαμόγε-
λα & positive vibes με το «Χαμογέλα», ένα κομμάτι με 80’s ήχους που 
γράφτηκε με σκοπό να κάνει αυτό που λέει ο τίτλος του. Και το κατα-
φέρνει και με το παραπάνω, με τη βοήθεια του super fun music video 
του τραγουδιού που μόλις κυκλοφόρησε στο YouTube σε σκηνοθεσία 
του Άλεξ Κωνσταντινίδη.
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙΠΕΡΙΑ. 
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΠΟΥ 

ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΟΛΟΙ!

FLASHBACK

▶ Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντος 
από το δυστύχημα με την Ferrari σχετικά με το ποιοι ήταν 
οι δύο άνθρωποι που όρμησαν στο φλεγόμενο αυτοκίνητο 
προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν, ουσιαστικά διαψεύδει 
και αδειάζει τον τραγουδιστή Stan.   Κι αναρωτιέται κανείς 
πόσο θλιβερή είναι η πραγματικότητα του συγκεκριμένου 
ανθρώπου ο οποίος προκειμένου να βρίσκεται  στην δημοσι-
ότητα προέβη σε δηλώσεις και περιφερόμενος στα κανάλια 
παρίστανε τον ήρωα! Θλίψη και μόνον θλίψη για δύσμοιρους 
σαν τον συγκεκριμένο που για να βρίσκονται στο προσκήνιο 
–αφού δεν μπορούν προφανώς μέσω της δουλειάς τους- 
εφευρίσκουν τέτοιους απαράδεκτους τρόπους.

▶ Μπορεί να έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι πλέον ότι στο 
Survivor σαφώς οι παίκτες παίζουν ρόλους και σαφώς 
παίρνουν κατευθύνσεις από την παραγωγή αλλά αυτό 
που συνέβη με τον Βαλάντη θεωρώ έχει ξεφύγει από κάθε 
λογική και από την στιγμή που ο τραγουδιστής λόγω του 
ιδιόρρυθμου χαρακτήρα του έχει αυτήν την αλλοπρόσαλλη 
συμπεριφορά κάνοντας  «μπάχαλο»  μία ολόκληρη ομάδα 
και εκστομίζοντας ότι πιο χυδαίο και απάνθρωπο σε μία 
παίκτρια της ομάδας του, έπρεπε την ίδια στιγμή να αποβλη-
θεί από την παραγωγή δείχνοντας και αυτή με την σειρά της 
ότι αφουγκράζεται το σύνολο των παικτών αλλά του κόσμου 
που το παρακολουθεί.

▶ Είτε σου άρεσε, είτε δεν σου άρεσε το concept «τα μαλλιά 
δεν έχουν φύλλο» της διαφήμισης γνωστού σαμπουάν που 
είναι βασισμένη στην αποδοχή της διαφορετικότητας, πρέπει 
να παραδεχτείς ότι ο διαφημιστής είναι μεγάλος μάγκας.  
Μας έκανε να μιλάμε εδώ και μέρες για το συγκεκριμένο 
σαμπουάν.  Και μόνο στη μερίδα των ανθρώπων που στηρίζει 
με το concept να πιάσει η διαφήμιση, οι πωλήσεις του προ-
ϊόντος θα εκτοξευθούν.  Έτσι γίνονται οι business, γατάκια!  
Πατάς σε μια κορεκτίλα του συρμού και τα κονομάς.

▶ Δεν με θλίβουν τα τηλεσκουπίδια  της πρωινής ζώνης που 
πάτησαν πάνω στην υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 
24χρονης για να λειτουργήσουν ως πλυντήριο για φίλους 
και γνωστούς και ούτε που θ’ ασχοληθώ.  Αναμενόμενη η 
συμπεριφορά τους. Με θλίβουν, όμως, αυτά τα πρωινάδικα 
που προσέγγισαν με ειλικρινή ευαισθησία το θέμα και είπαν 
όλα τα σωστά πράγματα… Και αμέσως μετά «αλλάζουμε 
θέμα» και πάμε στον Άγιο Δομίνικο και γεμίζει η οθόνη μας 
γυμνή σάρκα και γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων για 
αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές.  Βρες το λάθος.

▶ Και πάνω στο ζάπινγκ έπεσα κατά λάθος πάνω στο φετινό 
Master Chef.  Κι αυτό που είδα με εξέπληξε ευχάριστα.  
Μαγείρευαν, ρε παιδιά!  Τι έγινε? Ακόμη στα «προκαταρκτι-
κά» είμαστε? Δεν άρχισε το σκληρό ριάλιτι να δούμε λίγο 
δράση?

Τα Τέσσερα Πιπέρια είναι πλέον το στέκι πολλών μιας και λατρεύουν πολύ το ποιοτικό μας φαγητό!Και να ήταν 
μόνον αυτό;;Εκπληκτικό περιβάλλον,άψογη εξυπηρέτηση και πανδαισία γεύσεων συνθέτουν το πάζλ της επιτυχίας 
ενός χώρου που σε χρόνο ρεκόρ καθιερώθηκε και έγινε αναμφίβολα talk of the town!
Εκεί πρόσφατα και ο αγαπημένος ηθοποιός Δημήτρης Λάλος –ο τηλεοπτικός Μαθιός του ΣΑΣΜΟΥ- με τους Μίλτο 
Βουλγαράκη και Πόλυ Μαυρόπουλο αλλά και η Φαίη Ρουμπίνη που κυκλοφόρησε νέο τραγούδι και θα ‘κουνήσει’ 
και πάλι την Ελλάδα ενώ μετά την λήξη της καραντίνας ετοιμάζεται και για τις εμφανίσεις την στην Αθήνα,με τους 
Γιωργο Μασλαρινό και Λευτέρη Ποιμενίδη.

Και μιας και ο καλός μου φίλος 
Νίκος Μακρόπουλος θα έχει την 

τιμητική του στο ΄Σπίτι με το Mega’ 
αυτό το Σάββατο,είπα να θυμη-

θώ κάτι από τις φοβερές εποχές 
στα ΜΑΜΟΥΝΙΑ live,τότε που 

συζητιόταν σε όλη την Ελλάδα η 
απίστευτη επιτυχία που γνώριζε 

το σχήμα ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΟΛΑ 
και δεν τολμούσαν κυριολεκτικά 

να ανηφορίζουν άλλα μεγάλα 
ονόματα της εποχής δίπλα τους.Η 
φωτογραφία από το καλοκαίρι του 
2004 με τον Νίκο Μακρόπουλο να 

υποδέχεται τον Αντώνη Ρέμο,να 
του δίνει μικρόφωνο και να ζούμε 
απίστευτες στιγμές οι τότε παρευ-

ρισκόμενοι.Τότε που οι χώροι αυτοί 
ήταν ανοιχτά πέντε βράδια 

την εβδομάδα!
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Γκρινιάζεις; Μάθε «γιατί»!

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ *

Η γκρίνια είναι μια στάση ή συμπεριφο-
ρά πιο συχνή στο γυναικείο φύλο, ωστόσο 
μερικοί άνδρες γκρινιάζουν επίσης και η 
αντιμετώπιση αυτών των ανδρών μπορεί να 
είναι πιο κουραστική πρακτικά. Σύμφωνα με 
τον ορισμό της, η γκρίνια αποτελεί μία συνε-
χιζόμενη παρενόχληση προς κάποιον για να 
ενεργήσει σύμφωνα με μια συμβουλή μας ή 
θέλω μας. 

Γιατί γκρινιάζουν οι άνθρωποι; Γκρινιά-
ζουν γιατί αισθάνονται ότι δεν ακούστηκαν. 
Γιατί νιώθουν ότι δεν ακούγονται; Γιατί ζη-
τούν να γίνει κάτι και δεν γίνεται. Το αίτημά 
τους αγνοήθηκε. Έτσι επαναλαμβάνονται. 
Γιατί δεν γίνεται; Συχνά επειδή κάποιος δεν 
θέλει να κάνει ό,τι του ζητείται και επίσης 
επειδή με αυτό τον τρόπο συντονίζει τον 
«γκρινιάρη». Γιατί να χρειάζεται να συντο-
νιστεί ο «γκρινιάρης»; Γιατί η άλλη πλευρά 
τον βρίσκει ελεγκτικό και απαιτητικό και η 
γκρίνια τους οδηγεί σε ρήξη και σε αρνητικά 
συναισθήματα. 

Λοιπόν, αν πρέπει να γίνει ούτως ή άλ-
λως, γιατί να μην το κάνουμε; Αν απλώς το 
κάνουμε τότε κανείς δεν χρειάζεται να γκρι-
νιάζει. Ακούγεται σαν μια εύκολη λύση, και 
σε ορισμένες οικογένειες αυτό λειτουργεί 
πραγματικά.

Οι γυναίκες τείνουν να κατηγορούνται 
συνήθως, κυρίως επειδή γκρινιάζουν στους 
συζύγους και στα παιδιά τους. Εν μέρει, αυτό 
συμβαίνει επειδή οι γυναίκες έχουν τεράστια 
ευθύνη να διατηρήσουν το οικογενειακό σύ-
στημα και το οικιακό περιβάλλον σε ισορρο-
πία. Ακόμη και όταν τα καθήκοντα μοιράζο-
νται, συχνά η γυναίκα είναι υπεύθυνη ίσως 
για τα περισσότερα. Ως εκ τούτου, η γυναίκα 
έχει συνήθως μια λίστα και ξέρει ότι κάποια 
πράγματα που θα ήθελε πολύ να κάνει ή που 
πρέπει να γίνουν, εξαρτώνται κι από τα υπό-
λοιπα της οικογένειας.

Η γκρίνια δεν αφορά μόνο τις λέξεις 
αλλά και τον τόνο της φωνής, τη γλώσσα 

του σώματος και την αντιληπτή στάση 
του ατόμου. Μπορεί να περιλαμβάνει 
έναν φαύλο κύκλο επανάληψης: ένα 
αίτημα επανειλημμένα δεν εκπλη-
ρώνεται ή αγνοείται. Αυτό με τη σειρά 
του προκαλεί περισσότερη γκρίνια, η 
οποία στη συνέχεια μπορεί να οδηγή-
σει σε μεγαλύτερη παρακράτηση έως 
ότου και τα δύο άτομα αισθάνονται 
όλο και πιο ενοχλημένα.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας του ‘γκρινιάρη’, 
μπορεί να δούμε ένα καλά οργανω-

μένο, πολύ πειθαρχημένο, κάπως ανήσυχο, 
εμμονικό και ελεγχόμενο άτομο. Κοιτάζο-
ντας την άλλη πλευρά αντίστοιχα, βλέπου-
με συχνά ένα πιο χαλαρό, χαλαρό άτομο 
που συχνά χρονοτριβεί, μερικές φορές από 
τεμπελιά, ή ίσως κάποιον που είναι απλά 
καταβεβλημένος. Καθώς η γκρίνια συνε-
χίζεται, ο γκρινιάρης μπορεί να αισθάνεται 
ότι δεν τον αγαπούν και δεν τον φροντίζουν 
και το άτομο της άλλης πλευράς μπορεί να 
αισθάνεται ότι τον πιέζουν και τον πιέζουν 
συνεχώς. Μαζί αυτά δημιουργούν δυσκολί-
ες στη σχέση.

Πως να σπάσετε 
τον κύκλο της γκρίνιας
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι 

ούτε εσείς ούτε το άλλο άτομο αισθάνεστε 
καλά με τη σχέση αυτή και θα θέλατε να αλ-
λάξετε το μοτίβο που έχει αναπτυχθεί.

• Πείτε αυτό που εννοείτε.
Όταν κάνετε ένα αίτημα: Να είστε σαφείς. 

Ζητήστε από τον παραλήπτη του αιτήματος 
να επαναλάβει αυτό που ζητήθηκε για να 
διασφαλιστεί ότι ο αιτών εισακούστηκε και 
έγινε κατανοητός. Αυτό αποτρέπει τα λάθη 
στην επικοινωνία. 

• Διατηρήστε εύλογα τα αιτήματα με χρο-
νικό περιορισμό. 

Δεν πρέπει να γίνονται όλα αμέσως. Δώ-
στε προτεραιότητα και ξεχωρίστε το έκτακτο 
από το επείγον. Ρωτήστε το άλλο άτομο πότε 
πιστεύει ότι θα μπορούσε να ολοκληρώσει 

ρεαλιστικά μια εργασία.
• Συνεργαστείτε για να προσπαθήσετε να 

κατανοήσετε το βαθύτερο νόημα του αιτή-
ματος και τον λόγο που δεν εκπληρώνεται 
αμέσως. 

Εξηγήστε γιατί κάνετε το αίτημα και γιατί 
είναι σημαντικό για εσάς. Προσπαθήστε να 
κατανοήσετε και την οπτική γωνία του άλ-
λου. Αν και οι δύο νιώθετε συγκλονισμένοι, 
πώς μπορείτε να συνεργαστείτε, να ικανο-
ποιηθούν οι ανάγκες σας και να νιώθετε ότι 
και οι δύο επωφεληθείτε; 

• Κάντε ένα σχέδιο για την εκτέλεση 
της ζητούμενης ενέργειας και στη συνέχεια 
παρακολουθήστε και αξιολογήστε πώς λει-
τούργησε. 

Μόλις συμφωνήσετε όλοι με το σχέδιο, 
δεν θα πρέπει να υπάρχει λόγος να επανα-
ληφθεί το αίτημα. Εάν έχετε συμφωνήσει να 
κάνετε μια εργασία, είναι δική σας ευθύνη να 
συνεχίσετε χωρίς υπενθυμίσεις. Εάν χρειά-
ζεστε μια υπενθύμιση, χρησιμοποιήστε το 
κινητό σας τηλέφωνο ή μια λίστα υποχρεώ-
σεων, όχι τον σύντροφο ή τον γονέα σας.

Η γκρίνια μπορεί να είναι σύμπτωμα 
ενός πιο σοβαρού υποκείμενου προβλήμα-
τος μέσα στη σχέση. Εάν νιώθετε ότι δημι-
ουργεί δυσλειτουργίες στη ζωή σας, μπορεί 
να επωφεληθείτε από την εξωτερική παρέμ-
βαση ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας.

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

PSYCHOLOGY

ΠΑΡΑΤΗΡΏΝΤΑΣ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΏΠΊΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ‘ΓΚΡΊΝΊΑΡΗ’, 

ΜΠΟΡΈΊ ΝΑ 
ΔΟΥΜΈ ΈΝΑ ΚΑΛΑ 

ΟΡΓΑΝΏΜΈΝΟ, ΠΟΛΥ 
ΠΈΊΘΑΡΧΗΜΈΝΟ, 

ΚΑΠΏΣ ΑΝΗΣΥΧΟ, 
ΈΜΜΟΝΊΚΟ ΚΑΊ 

ΈΛΈΓΧΟΜΈΝΟ 
ΑΤΟΜΟ.
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Μια ακόμη διάκριση κατέκτησε 
φοιτήτρια του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ο λόγος για την Χρυσούλα Τσιμπέρη, 
τελειόφοιτη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
Η ιδέα που είχε για την πραγματοποίηση 
ενός συνεδρίου κέρδισε το ενδιαφέρον 
και της χάρισε το πανευρωπαϊκό βραβείο 
καλύτερης ambassador για το έτος 2021, 
για τη δράση της, με τίτλο «Innovation 
for Health (Wei4H) 2021». Η δράση για 
την οποία βραβεύτηκε η 24χρονη φοι-
τήτρια έγινε στο πλαίσιο της εβδομάδας 
επιχειρηματικότητας του IEEE Region 8.

Η ιδέα
Η Χρυσούλα Τσιμπέρη με έναυσμα την 

πανδημία του κορονοϊου σκέφτηκε την 
υλοποίηση μιας εκδήλωσης αφιερωμένης 
στην υγειονομική περίθαλψη και την βιο-
ϊατρική τεχνολογία, η οποία θα έχει επίκε-
ντρο πόσο έχει επηρεαστεί ο συγκεκριμένος 

τομέας. Στην ιδέα αυτή πίστεψαν και άλλοι 
φοιτητές όπως ο φοιτητής του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, Χρήστος Ρουμελιώτης. Όλοι 
μαζί άρχισαν να τρέχουν αυτό το project 
που στην αρχή θεωρήθηκε φιλόδοξο, κα-
θώς ο χρόνος που είχαν στην διάθεση τους 
για να υλοποιήσουν την δράση ήταν μόλις 
δυο μήνες.  «Αν και ο χρόνος δεν ήταν σύμ-
μαχος μας φτιάξαμε μια πολύ καλή ομάδα 
και ήμασταν σίγουροι ότι το αποτέλεσμα 
θα πάει για… βραβείο», λέει η Χρ.Τσιμπέρη 
μιλώντας στην Karfitsa. Η δράση κράτησε 
τρεις μέρες, έγινε διαδικτυακά και αποτε-
λούνταν από ομιλητές όπως ερευνητές, 
καταξιωμένους επιχειρηματίες και νέους  
επαγγελματίες στον χώρο. Παράλληλα, 
έγινε και ένας διαγωνισμός που απευθυνό-
ταν σε φοιτητές και έπρεπε να κληθούν να 
αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα πάνω στην 
υγειονομική περίθαλψη και να δώσουν μια 
καινοτόμα λύση σε αυτό.

Στόχος της δράσης αυτής ήταν, όπως 
εξηγεί η εμπνεύστρια της, «να ενθαρρύ-
νουμε και να κινητοποιήσουμε νέους αν-
θρώπους να ασχοληθούν με αυτόν τον δι-
επιστημονικά εξαιρετικό τομέα. Θεωρούμε 
πως η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν 
το κλειδί ώστε να διασφαλιστεί ότι η κοινω-
νία μετά τον κορονοϊό θα είναι ανθεκτική 
και χωρίς αποκλεισμούς. Πιστέψαμε λοιπόν 
ότι αυτή η δράση ήταν μια ευκαιρία να κά-
νουμε έναν απολογισμό της έρευνας και τον 
καινοτόμων επιτευγμάτων στην παγκόσμια 
αντιμετώπιση της πανδημίας».

Σύμφωνα με την ίδια, η ιδέα αυτή ξε-
χώρισε, μεταξύ των 32 συμμετεχόντων 
και κέρδισε το βραβείο «Best Event & Best 
Ambassadors», για τους εξής λόγους: «για 
την οργάνωση που είχε, την συνέπεια και 
για το πάθος που δείξαμε για την βιοϊατρική 
τεχνολογία, έναν τομέα που έχει αποκτήσει 
μεγάλη αξία το τελευταίο διάστημα, λόγω 
της πανδημίας και του αυξημένου κόστους 
υγειονομικής περίθαλψης».

Η Χρ. Τσιμπέρη είναι στο τελευταίο έτος 
των σπουδών της και ευελπιστεί η βράβευ-
ση αυτή να έδωσε κίνητρο σε υπόλοιπους 
φοιτητές να συνεχίσουν αυτή την πρωτο-
βουλία.

Η συστηματική εργασία 
πίσω από την επιτυχία
Καθοριστική ήταν και η συμβολή του 

Συμβούλου του IEEE Student Branch AUTh, 
Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του ΑΠΘ, Αλκιβιάδη Χατζόπουλου για την 
επίτευξη αυτής της διάκρισης. Ο ίδιος μι-
λώντας στην Karfitsa εξέφρασε την χαρά 
του για τις πρωτοβουλίες των φοιτητών 
του ΑΠΘ. «Τα τελευταία χρόνια μας έχουν 
κάνει περήφανους», τόνισε. Αναφορικά με 
την συγκεκριμένη διάκριση ο καθηγητής 
υπογράμμισε ότι η επιτυχία της δράσης αυ-
τής, που έφερε και το βραβείο, οφείλεται 
στην συστηματική εργασία των φοιτητών 
που συμμετείχαν. «Τα νέα παιδιά αν πά-
ρουν ‘’ζεστά’’ κάτι που θέλουν το βγάζουν 
εις πέρας όσο δύσκολο και αν είναι», είπε 
ο κ.Χατζόπουλος. Μάλιστα, όπως σημείωσε 
μια τέτοια διάκριση δίνει στα νέα παιδιά την 
αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να καταφέ-
ρουν ακόμη περισσότερα πράγματα, παρά 
τα όποια προβλήματα και αν συναντήσουν 
στον δρόμο τους, ενώ δίνουν ένα θετικό 
μήνυμα και «ξεσηκώνουν» ουσιαστικά και 
άλλους νέους για να κινητοποιηθούν.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πανευρωπαϊκό βραβείο 
κατέκτησε φοιτήτρια του ΑΠΘ

ΜΊΑ ΑΚΟΜΗ 
ΔΊΑΚΡΊΣΗ ΈΡΧΈΤΑΊ 

ΝΑ ΠΡΟΣΤΈΘΈΊ 
ΣΤΗ ΜΑΚΡΑ 

ΛΊΣΤΑ ΤΟΥ 
ΑΡΊΣΤΟΤΈΛΈΊΟΥ 

ΠΑΝΈΠΊΣΤΗΜΊΟΥ 
ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΈΛΈΊΟΦΟΊΤΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
ΗΛΈΚΤΡΟΛΟΓΏΝ 

ΜΗΧΑΝΊΚΏΝ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΤΣΊΜΠΈΡΗ
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Αρχικά με τον όρο σεξουαλική παρενόχληση (Σύμφωνα με το Ψηφισμα του 
Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1993, εννοούμε 
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα (η οποία 
μπορεί να είναι είτε λεκτική είτε σωματική) που έχει ως αποτέλεσμα τη προ-
σβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εξευ-
τελιστικού, ταπεινωτικού ή εχθρικού κλίματος (πρακτικά μπορεί να σημαίνει 
σεξουαλικά σχόλια, βλέμματα ακόμα και σωματικές επαφές) στο άτομο που 
την υφίσταται και έχει ως απότοκο το διασυρμό του ατόμου και τη δημιουρ-
γία ψυχολογικών νοσημάτων σε αυτό(άρθρο 337 Ποινικού Κώδικα, άρθρο 
3 Ν3896/2010). Η πρώτη απόπειρα ορισμού της «σεξουαλικής παρενό-
χλησης» έγινε εν έτει 1975 από τη φεμινίστρια Lin Farley σε συνεργασία με 
την Ένωση Εργαζομένων Γυναικών Νέας Υόρκης και αρχικά απαιτούνταν να 
υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά σεξουαλικής συμπεριφοράς-κάτι 
που αργότερα αποσύρθηκε με το σκεπτικό ότι ορισμένα περιστατικά ήταν 
τόσο ισχυρά που δε χρειάζονταν επανάληψη-, επίσης θεωρούνταν ότι συν-
δεόταν μόνο με τη σεξουαλική δραστηριότητα κάτι που επίσης αποσύρθηκε. 
Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα στις μέρες 
μας-που όλο και πληθαίνουν τα άτομα υφίστανται παρενοχλήσεις-όμως 
καθίσταται υποκειμενικό κριτήριο το εάν ένα άτομο έχει δεχτεί πραγματικά 
την παρενόχληση. Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορών των απόψεων των 
δυο φύλων ως προς το τι συνιστά παρενόχληση αλλά και λόγω του ότι ο 
συγκεκριμένος ορισμός μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές, 
πολιτισμικές, πολιτικές ,οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες.
Όσον αφορά στις παρενοχλήσεις στο χώρο εργασίας αυτές διακρίνονται είτε 
σε παρενόχληση από τον εργοδότη ή προϊστάμενο προς τον εργαζόμενο-υ-
φιστάμενο (ή αντίστροφα) είτε μεταξύ των συναδέλφων.
Όσον αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση από συνάδελφο, ο δέκτης έχει τη 
δυνατότητα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ να απευθυνθεί και 
αν ενημερώσει τον εργοδότη-διευθυντή του, ο οποίος θα πρέπει να λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προστατεύσει το άτομο (συνήθως πρώτα 
καλεί και συζητά με το θύμα-θύτη, ύστερα προβαίνει σε μετακίνηση του 
υπαλλήλου που προέβη στην παρενόχληση καθώς έχει και τη δυνατότη-
τα να προβεί ακόμη και σε απόλυση του),εάν δεν κάνει τίποτα από αυτά το 
άτομο έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί καταχρηστική άσκηση του διευθυ-
ντικού δικαιώματος, μεταβολή των όρων εργασίας ακόμη και να καταγγείλει 
τη σύμβαση εργασίας.
Όσον αφορά στην παρενόχληση του εργαζομένου από τον εργοδότη αυτή 
μπορεί να εκφράζεται είτε μέσω σεξουαλικών υπονοούμενων, ερωτήσεων 
που αφορούν σεξουαλικές προτιμήσεις και ζητήματα, επιθυμία συνευρέσε-
ων εκτός του εργασιακού χώρου που προκαλούν δυσφορία στον εργαζόμε-
νο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν δυο ενδεχόμενα: πρώτον να υπάρξει 
απόλυση από την πλευρά του εργοδότη λόγω μη ύπαρξης ανταπόκρισης 
από την πλευρά του εργαζόμενου (απόλυση που είναι άκυρη άρθρο 9 
Ν3488/2006 καθώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η απόλυση να γίνεται 
στα πλαίσια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικοοικο-
νομικού σκοπού του δικαιώματος (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα) και ο ερ-
γαζόμενος έχει δικαίωμα να αποζημιωθεί λόγω ηθικής βλάβης (απόφαση 
1139/2007 Εφετείου Αθηνών). Επίσης, ακόμη και αν δεν επέλθει απόλυση 
μετά από περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης θεωρείται ότι επήλθε 
βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων επι τω χείρω και άρα καταγ-
γελία της σύμβασης εργασίας (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα) από την πλευρά 
του εργοδότη όποτε ακολουθεί η ανωτέρω διαδικασία.
Τέλος υπάρχει και η περίπτωση παρενόχλησης του εργοδότη από τον ερ-
γαζόμενο, περίπτωση που συναντάται σπανιότερα και εάν αποδειχθεί και ο 
εργοδότης ασκήσει μήνυση κατά του εργαζομένου μπορεί βάσει του άρθρου 
337 του Ποινικού Κώδικα να λύσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο 
χωρίς να καταβάλει αποζημίωση.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Την εβδομάδα που πέρασε έγινε γνωστό από τις ειδήσεις πως η Κίνα χρησιμοποιεί πλέον στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης για όσους νοσούν από τον ιό,τα οποία με βάση τις εικόνες που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα παραπέμπουν μορφολογικά σε κάτι πολύ χειρότερο από φυλακές. Πρόκειται για 
προκατασκευασμένα πλαστικά δωμάτια, τα οποία μετά βίας επιτρέπουν σε έναν και μόνο άνθρωπο 
να κινηθεί εντός του χώρου αυτού, αποκλειουμένης φυσικά οποιασδήποτε επαφής με τον «έξω 
κόσμο». Κοινό στοιχείο όλων όσων στέλνονται εκεί είναι η μόλυνση τους. Φαίνεται και αυτό θα 
αναλυθεί παρακάτω, πως στην Κίνα σημασία πρωταρχική δεν έχει ο σεβασμός της αξίας του αν-
θρώπου. Στην Κίνα οι άνθρωποι υποβιβάζονται σε μέσα προς εξυπηρέτηση σκοπών του καθεστώ-
τος. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-καραντίνας, είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η Κίνα δεν είναι μία δημοκρατική χώρα με βάση τα δυτικά πρότυπα αστι-
κής δημοκρατίας. Πρόκειται για ένα καταπιεστικό και αυταρχικό σύστημα εξουσίας, αυτοανακυρητ-
τόμενο ως κομμουνιστικό, με την κληρονομική διαδοχή στα αξιώματα εδραιωμένη, πλην όμως με 
μία υπερκαπιταλιστική οικονομία,η οποία κυρίως χαρακτηρίζεται από την επάρκεια ανθρωπίνου 
δυναμικού, ως απότοκο του υπερπληθυσμού της χώρας.Το εργατικό αυτό δυναμικό εργάζεται 
ατέλειωτες ώρες υπό συνθήκες αρρύθμιστης, προφανώς, εργασίας στα εκατοντάδες χιλιάδες ερ-
γοστάσια της Κίνας, πολλές φορές εις βάρος της ίδιας της υγείας των εργαζομένων, σωματικής ή 
ψυχικής.
Στην Κίνα η ελευθερία της έκφρασης είναι ανύπαρκτη.Οι άνθρωποι δεν έχουν το απόλυτο δικαίωμα 
να λένε ελεύθερα την άποψη τους.Άποψη μπορεί να εκφέρει κανείς στο βαθμό που εξυμνεί τον Σι 
Τζινπίνγκ (Xi Jinping).Το δίλλημα αυτό,μεταξύ σιωπής ή δημόσιας τοποθέτησης υποχρεωτικά και 
μόνο υπερ του Προέδρου Σι,έχει καταστήσει τον κινεζικό λαό ευάλωτο και πειθήνιο ενόψει αυτής 
της ζοφερής,μονότονης,μονοπωλιακής πραγματικότητας.Μόνο με μεγάλη προσπάθεια και πολλή 
ενσυναίσθηση,μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη διαφορά σε σχέση με τις δημοκρατίες του δυτικού 
κόσμου.
Ανύπαρκτη είναι επίσης η ελευθερία του Τύπου.Είναι γνωστό,βεβαίως βεβαίως,ότι στις κομμου-
νιστικές χώρες η τηλεόραση δεν αποτελεί μέσο ενημέρωσης,αλλά όχημα προπαγάνδας υπέρ του 
καθεστώτος.Εξ’ ου και τα καθημερινά διαγγέλματα κατήχησης μέσω της τηλεόρασης από κυρίες 
με χροιά φωνής και στάση σώματος που παραπέμπει προδήλως στα πρότυπα στρατιωτικής πει-
θαρχίας.  
Δεν υπάρχει η παραμικρή διαδικασία δημοκρατικής νομιμοποίησης δια της αρχής της πλειοψηφίας.
Το καθεστώς στην Κίνα αποφασίζει και διατάζει. Επί οποιουδήποτε ζητήματος, κανείς άλλος, πλην 
ενός προσώπου, του Προέδρου,δε λαμβάνει απόφαση ως καθ’ ύλην αρμόδιος ή δε συμβάλλει δια 
της ψήφου του στη νομιμοποίηση του λαμβάνοντος την απόφαση προσώπου.
Η προστασία και η υπεράσπιση της αξίας του ανθρώπου,ως εγγενής αυτοσκοπός της ύπαρξης 
οποιουδήποτε νόμου ή κυβερνητικής επιλογής, δεν υφίσταται.Στην Κίνα ενόψει της πανδημίας δι-
αδραματίστηκαν αδιανόητες πολιτικές ευτελισμού της αξίας του ανθρώπου, οι οποίες σε επίπεδο 
αμιγώς πολιτειολογικό και όχι πολιτικό, δηλαδή αντικειμενικό και όχι υποκειμενικό, μόνο με τις 
απάνθρωπες ρατσιστικές συμπεριφορές, που επεσυνέβησαν στη ναζιστική Γερμανία θα μπορούσαν 
να συγκριθούν. Η τεντιμποιστικού τύπου διαπόμπευση ανθρώπων που σπάνε την καραντίνα, ο από-
λυτος αποκλεισμός των νοσούντων από την κοινωνία, η στενή αστυνομική παρακολούθηση όσων 
βρίσκονται σε καραντίνα, είναι φαινόμενα που δεν παρατηρήθηκαν, ούτε προφανώς θα μπορούσαν 
να παρατηρηθούν σε μία αστική δυτικού τύπου δημοκρατία ενόψει των υπερνομοθετικών κειμέ-
νων, ενώ στην Κίνα έτυχαν εφαρμογής εν έτει 2022.
Η προσωπικότητα των Κινέζων νοείται ως μη ούσα.Η ιδιωτικότητα δεν υφίσταται. Το κινεζικό κα-
θεστώς γνωρίζει και παρακολουθεί τα πάντα, με κάμερες τοποθετημένες κυριολεκτικά παντού. Το 
καθεστώς είναι σε θέση να ερευνήσει και να παρακολουθήσει οποιονδήποτε επιθυμεί, οποτεδή-
ποτε. Στις γυναίκες επίσης απαγορεύεται η πάνω από τα όρια που το καθεστώς ορίζει τεκνογονία. 
Αναρωτιέται κανείς αν τα διεθνή παρατηρητήρια και οι οργανισμοί που υπάρχουν για υπερασπίζο-
νται τα δικαιώματα των ανθρώπων σε διακρατικό ή εθελοντικό επίπεδο έχουν κάτι να δηλώσουν 
επί των ως άνω.Η πανδημία δεν αποτελεί λόγο επανεμφάνισης ευγονικών ή άλλων απαράδεκτων 
απόψεων.Είναι άλλο ένας περιορισμός που σε κάθε περίπτωση δεν προσβάλλει τον πυρήνα της 
αξίας του ανθρώπου και άλλο η μεταχείριση ανθρώπων ως κατώτερων υπάρξεων επί τη επιφάσει 
του ιού. Η Κίνα καθιστά τους ανθρώπους μέσα προς επίτευξη των σκοπών της και καμία πανδημία 
δεν επιτρέπεται να το δικαιολογεί αυτό.

*Ο Αντώνης Μπάγιος είναι φοιτητής της Νομικής του ΑΠΘ

Σεξουαλική παρενόχληση στον 
εργασιακό χώρο

Για την Κίνα θα μιλήσει κανείς; 
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Ποιες υποθέσεις είναι δύσκολες για έναν μά-
χιμο δικηγόρο; Εκείνες που ο πελάτης δεν σου λέει 
όλη την αλήθεια και το βρίσκεις μπροστά σου.

Τι σας τράβηξε από 19 ετών στην πολιτική; Ανέ-
καθεν μου άρεσε να συμμετέχω στα κοινά. Να μην 
αφήνω τις τύχες μου να ορίζονται μόνο από άλλους 
αλλά να προσπαθώ να τις διαμορφώνω κι εγώ. Η 
αλήθεια όμως είναι πως στο πανεπιστήμιο αφορμή 
ήταν μια κοπέλα...

Υπήρξαν φορές που σκεφτήκατε… «πάλι με 
μένα ασχολούνται»; Πολλές φορές, αλλά πλέον το 
έχω συνηθίσει. Με εξοργίζει όμως, όταν ασχολού-
νται με την οικογένεια μου.

Πώς γίνεται το  όνομα σας να παίζει σε κάθε εί-
δους εκλογές; Αυτό δεν το ελέγχω εγώ. Όταν όμως 
αποφασίσω να δώσω μια μάχη το ανακοινώνω πρώ-
τος!

Τι αγαπάτε και τι μισείτε στη Θεσσαλονίκη… 
Αγαπώ την ομορφιά κάθε γωνιάς της και την αυθε-
ντικότητα των ανθρώπων της. Μισώ την εσωστρέ-
φεια που μερικές φορές πλανάται στην ατμόσφαιρα 
της.

Αν υπήρχε ένα τζίνι ποιες 3 ευχές θα κάνατε 
για την πόλη; Επειδή τζίνι δεν υπάρχει και από ευ-
χολόγια χορτάσαμε, θα δούλευα σκληρά για τη δια-
μόρφωση και υλοποίηση ενός σχεδίου, που θα ανα-
βαθμίσει τη ζωή μας στη Θεσσαλονίκη.

Ποιον θα προκαλούσατε ως αντίπαλο σε πο-
δοσφαιρικό αγώνα; Θα προσκαλούσα έναν παλιό 
ποδοσφαιριστή... που συχνά με προκαλεί για τις πο-
δοσφαιρικές του ικανότητες. Τον Γρηγόρη Αρναού-
τογλου.

Πόσο άλλαξε την καθημερινότητα σας η κόρη; 
Δεν άλλαξε την καθημερινότητα μου, άλλαξε ολό-
κληρο τον κόσμο μου.

Δεν μπορείτε να σκεφτείτε τη ζωή σας χωρίς…  
ις 2 αγαπημένες μου Πόντιες. Την Σόνια μου και την 
μικρή μας Μιχαέλλα- Ειρήνη.

Φράση που χρησιμοποιείται συχνά… Όλα είναι 
στο χέρι μας.

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. 

Το όνομα του Ανδρέα Παπαμιμίκου παίζει δυνατά στη Θεσσαλονίκη κι όχι μόνο… Δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, πρώην γραμματέας της Πολιτικής Επιτρο-
πής της ΝΔ. Χωρίς να μασάει τα λόγια του και λέγοντας τα πράγματα όπως τα νιώθει και τα αισθάνεται, «μπλέχτηκε» από νωρίς με την πολιτική. Το ίδιο κάνει και στην 
παρακάτω συνέντευξη κι ας μη μιλάμε για κόμματα κι εκλογές. Πάμε να μάθουμε τι αγαπά στην πόλη, τι τον εξοργίζει, αν είναι καλός μπαλαδόρος και ποιες είναι οι 

δύο γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο του; 

Ανδρέας Παπαμιμίκος
Στη Θεσσαλονίκη χορτάσαμε από ευχολόγια  

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 
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ΤΑ ΑΊΤΊΑ ΚΑΊ Η 
ΈΞΗΓΗΣΗ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΡΈΥΣΗ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑ 
ΣΤΗΝ «ΑΓΟΝΗ» 

ΟΚΤΑΈΤΊΑ ΤΗΣ ΜΈΤΑ-
ΣΑΝΤΟΣ ΈΠΟΧΗΣ

Εθνική Ελλάδος... γεια σου! Το σύνθημα που κάποτε ήταν τρεντ - για να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονους 
όρους της εποχής - για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ξεφτίσει και η ομάδα που το 2004 
μας έβγαλε στους δρόμους και για μία δεκαετία ήταν παρούσα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις έχει 
απωλέσει την ταυτότητά της, κάτι που αποδεικνύουν και οι επί σειρά ετών αποτυχίες της. 
Από τη συμμετοχή στο Mundial του 
2014 στη Βραζιλία μέχρι και σήμερα 
η Εθνική μας ομάδα μετράει πέντε εκ-
κωφαντικούς αποκλεισμούς. Έμεινε 
εκτός σε δύο Euro (2016,2020), σε 
δύο Mundial (2018 και αυτό του Κα-
τάρ που θα γίνει τον Δεκέμβρη), ενώ 
απέτυχε να ανέλθει κατηγορία και στη 
νεοσύστατη διοργάνωση του Nations 
League. Την ίδια ώρα και μετά την 
αποχώρηση του Τζον Φαν ‘τ Σχιπ η 
θέση του προπονητή παραμένει «ορ-

φανή» με τις συζητήσεις με τους πι-
θανούς διαδόχους του Ολλανδού να 
συνεχίζονται. Η Karfitsa επιχειρεί να 
ρίξει «φως» και αναλύει το τι πήγε λά-
θος και η ομάδα-κόσμημα που χάρισε 
ανεπανάληπτες χαρές και συγκινήσεις 
σε όλους τους Έλληνες βρίσκεται σε 
δυσμενή θέση επί μία οκταετία.

Από την εποχή Ρεχάγκελ-Σάντος, σε 
αυτή του «έλα εσύ, φύγε εσύ»

Καμιά φορά τα πράγματα είναι απλά 
και δεν χρειάζονται ανάλυση. Η Εθνική 
ομάδα γεύτηκε τις μεγαλύτερες επιτυ-
χίες της ιστορίας της έχοντας αλλάξει 
μόλις έναν προπονητή σε διάστημα 
13 ετών. Ο θρυλικός Ότο Ρεχάγκελ 
ήρθε το 2001 και αποχώρησε το 2010 
έχοντας κατακτήσει το Euro 2004 και 
προκριθεί στο Euro του 2008 και στο 
Mundial του 2010. Τον Γερμανό διαδέ-
χτηκε ο Πορτογάλος, Φερνάντο Σάντος 
που αποχώρησε μετά το Mundial του 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ:  
Delete και... restart!

Του Θωμά Μίχου
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επιβληθούν και να θέσουν απαραίτη-
τους κανόνες εντός ομάδας. Η ομάδα 
έμοιαζε να είναι επί σειρά ετών άναρ-
χη, χωρίς κανόνες και πάθος κάτι που 
εκφράζονταν συχνά πυκνά μέσα από 
δηλώσεις ποδοσφαιριστών. 

Και τώρα ποιος; 
Ο Φαν ‘τ Σχιπ αποχώρησε ο πάγκος 
παραμένει κενός, οι ημέρες περνούν 
και ο προγραμματισμός έχει ήδη πάει 
πίσω. Την ίδια ώρα οι Τάκης Φύσσας 
και Κώστας Κωνσταντινίδης συνεχί-
ζουν τις επαφές με προπονητές χω-
ρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Αρκετά ονόματα άλλα ηχηρά, άλλα 

όχι τόσο, είδαν το «φως» της δημοσι-
ότητας όμως καμία περίπτωση τούτη 
τη στιγμή δεν προκρίνεται. Ήδη έγινε 
γνωστό πριν από μερικές ημέρες πως 
τα πρώτα φιλικά κλείστηκαν για τον 
ερχόμενο Μάρτιο και με τον Ιανουά-
ριο να οδεύει προς την ολοκλήρωσή 
του ο πάγκος είναι ορφανός. Με την 
ευχή, το θέμα του νέου προπονητή 
να κλείσει άμεσα, η Εθνική πρέπει να 
βάλει τέλος στα λάθη, να προχωρή-
σει σε ορθολογικό σχεδιασμό και να 
βάλει πλώρη για να επανέλθει στις 
επιτυχίες και να είναι παρούσα στην 
επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Το 
Euro 2024.

2014, έχοντας και αυτός στο παλμαρέ 
του την πρόκριση στο Euro 2012 και 
στο Mundial της Βραζιλιάς. Eκ τότε, 
μπήκαμε σε μια εποχή αλλεπάλληλων 
αλλαγών και... αποτυχιών. Συνολικά 
έξι διαφορετικοί προπονητές ήρθαν, 
είδαν και απήλθαν μέσα σε διάστημα 
μιας επταετίας. Η αρχή έγινε με τον 
Κλαούντιο Ρανιέρι. Ο Ιταλός πρόλαβε 
να καθοδηγήσει την Εθνική μας μόλις 
σε τέσσερα παιχνίδια. Η ντροπιαστική 
εντός έδρας ήττα από τα Νησιά Φερόε 
ήταν η αιτία της απόλυσής του. Τον Ρα-
νιέρι αντικατέστησε για πέντε παιχνίδια 
ο Κώστας Τσάνας (μέχρι πρότινος προ-
πονητής στην Ελπίδων τότε). Έπειτα 
για μόλις τρία παιχνίδια τα ηνία δόθη-
καν στον Σέρχιο Μαρκαριάν και μετά 
προσελήφθη ο Μίχαελ Σκίμπε με τον 
Γερμανό να κάθεται για 27 παιχνίδια 
στον πάγκο της Εθνικής σε μια θητεία 
που σημαδεύτηκε και ολοκληρώθηκε 
από τον αποκλεισμό της ομάδας μας 
από την Κροατία που μετέπειτα πήγε 
στον τελικό του Mundial. Ο Άγγελος 
Αναστασιάδης έγινε ο πρώτος Έλλη-
νας προπονητής μετά από 17 ολόκλη-
ρα χρόνια. Και η δική του θητεία όμως 
ήταν σύντομη με τον άγνωστο - ως 
τότε - στο ευρύ κοινό Τζον Φαν ‘τ Σχιπ 
να είναι ο τελευταίος εκλέκτορας που 
κάθισε στην «ηλεκτρική» όπως απο-
δεικνύεται από το 2014 και μετά καρέ-
κλα του προπονητή. Κανείς από τους 
παραπάνω (με εξαίρεση ίσως τους 
Σκίμπε και Φαν ‘Σχιπ) δεν κατάφερε να 
κερδίσει ούτε την εμπιστοσύνη του κό-
σμου, αλλά και των παικτών, κάτι που 
αποτελούσε το βασικό συστατικό της 
επιτυχίας που έκανε η Εθνική Ελλάδος 
στα χρόνια των Ρεχάγκελ και Σάντος. 

Γιατί φτάσαμε εδω;
Η αποχώρηση της παλιάς φρουράς 
σε συνδυασμό με τις εσωτερικές δια-
μάχες εντός Ομοσπονδίας, τις κόντρες 
στα αποδυτήρια, τη διαφορετική φιλο-
σοφία από προπονητή σε προπονητή 
και τις αμέτρητες αλλαγές προσώπων 
γύρω από την ομάδα είναι οι βασικό-
τερες αιτίες που η Εθνική μας βρίσκε-
ται σε αυτή τη θέση. Η Εθνική Ελλά-
δος έπαψε να είναι προτεραιότητα για 
τους ποδοσφαιριστές και έγινε πιο 
πολύ ως μία απαραίτητη υποχρέωση, 
ενώ παράλληλα χάθηκε και η εμπει-
ρία που πάντα υπήρχε σε παίκτες της 
προηγούμενης γενιάς. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να υπάρξει μία ανανέωση 
του ρόστερ, ωστόσο η Εθνική έπαψε 
να έχει ηγέτες που θα μπορούσαν να 

Ανανέωση made in... Boto!

Η έλευση του Ζοζέ Μπότο σηματοδοτεί την 
νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Η επιλογή του Πορτογάλου 
αθλητικού διευθυντή έγινε με έναν και μοναδικό 
σκοπό που δεν είναι άλλος από την ολική ανοικο-
δόμηση του υπάρχοντος ρόστερ. Ο Μπότο δείχνει 
πως ήρθε έτοιμος, «διαβασμένος» και με γνώση 
για το τι πρέπει να κάνει. Το έργο του μόνο εύκολο 
δεν είναι, όμως το βιογραφικό του αποτελεί εγγύη-
ση για... επιτυχία. Μένει αυτό να φανεί και στη πρά-
ξη. Tα πρώτα δείγματα γραφής του δείχνουν σε με-
γάλο βαθμό και το πλάνο που θα κινηθεί - κυρίως 
- το ερχόμενο καλοκαίρι εκεί όπου επί της ουσίας 
θα «χτιστεί» ο νέος ΠΑΟΚ. Ανέκαθεν ατού του Πορ-
τογάλου ήταν να ανακαλύπτει νέους, εξελίξιμους 
ποδοσφαιριστές δίνοντάς τους μεταπωλητική αξία 
και αυτό φιλοδοξεί να πετύχει και τώρα γνωρίζο-
ντας πως ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχει όλα 
τα στάνταρ και τις προοπτικές για έναν ποδοσφαι-
ριστή που θέλει να κάνει το build up στην καριέρα 
του. Ο Ζοάν Σάστρε ήταν η πρώτη μεταγραφική κί-
νηση της εποχής Μπότο. Μια πρόχειρη ματιά στο 
ποδοσφαιρικό του... id δείχνει και τον τρόπο που 
επιλέγει ο Πορτογάλος. Ο Φιλίπε Σοάρες όπως όλα 
δείχνουν θα είναι η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ. Σε 
μία ακόμα μεταγραφή με... σφραγίδα Μπότο. Οι 
χειμερινές αναζητήσεις του Δικεφάλου δεν σταμα-
τούν εδώ, αφού στη λίστα και το πλάνο Λουτσέ-
σκου υπάρχει η επιθυμία για την απόκτηση ενός 
εξτρέμ. Από τις έως τώρα κινήσεις της χειμερινής 
περιόδου ο ο Μπότο δείχνει με τον πλέον ξεκάθα-
ρο τρόπο το πλάνο που έχει ενόψει καλοκαιριού. Ο 
ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε επιλογές παικτών με μι-
κρό μέσο όρο ηλικίας, που το παιχνίδι τους θα στη-
ρίζεται στην ένταση, την ταχύτητα και όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά που θα δώσουν την ευχέρεια στον 
Ρουμάνο τεχνικό να δουλέψει με ένα υλικό με δι-
αφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτει 
μέχρι σήμερα. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν ο 
Μπότο καταφέρει και κερδίσει το στοίχημα σε μία 
θέση που στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια μοιάζει 
με «ηλεκτρική».

ΤΟΥ ΘΩΜΆ ΜΊΧΟΥ
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Αυτές οι μέρες είναι πλούσιες, σε γεγονότα και ανα-
τροπές. Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν μετακινή-
σεις πλανητών, όπου πρώτη στην κατάταξη, είναι 

του Άρη. Η νέα του θέση θα είναι στο ζώδιο του Αιγόκερω, 
όπου είναι πολύ καλή για την φύση του Άρη, θα βοηθήσει 
στην επίτευξη των στόχων μας, αλλά και να έχουμε πιο 
σαφείς απόψεις πάνω στα θέματα που μας απασχολούν. 
Την Πέμπτη, ο Ερμής εφόσον οπισθοδρομεί, μπαίνει στο 
ζώδιο του Αιγόκερω και το Σαββατοκύριακο η σύνοδος του 
με τον σκοτεινό πλανήτη Πλούτωνα, μας βγάζει την τάση, 
να μπαίνουμε σε βαθιά νερά του υποσυνειδήτου μας και να 
ψάχνουμε τις αιτίες μιας κατάστασης.  

ΚΡΙΟΣ
Αυτή την περίοδο θα υπάρξουν πολλά γεγονότα και κατα-

στάσεις που θα σας απασχολήσουν, με έντονο τρόπο. Η πολυ-
αστρία στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας, θα σας δημιουργήσει 
αρχηγικές τάσεις, όχι πάντα με καλά αποτελέσματα. Χειριστείτε 
τα πράγματα με συνέπεια, αλλά και [ήρεμη] δύναμη. 

ΤΑΥΡΟΣ
Για σας τους Ταύρους, οι μέρες αυτές δεν θα είναι αδιάφορες 

και μάλιστα θα έχετε την δυνατότητα να τακτοποιήσετε πολλά 
θέματα σας. Είστε γεμάτοι ενέργεια, αλλά και με την βοήθεια 
της ορθής πορείας της Αφροδίτης στο τέλος της εβδομάδας, θα 
έχετε πολύ καλή πορεία σε ένα προσωπικό σας θέμα. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Σίγουρα η πολυαστρία στο όγδοο ηλιακό σας σπίτι, είναι μία 

δύσκολη και επίπονη διαδικασία, που κρύβει και μία έντονη 
εσωτερικότητα. Είναι η στιγμή που πρέπει να δείτε τα λάθη σας, 
αλλά και να φροντίσετε τα σταθερά της ζωής σας, χρήματα και 
συναισθήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Για σας τους Καρκίνους, η εβδομάδα αυτή σας παραπέμπει 

σε ένα νέο κύκλο των προσωπικών σας σχέσεων. Απλά θα πω, 
ότι θα ανακατευτεί και πάλι η τράπουλα, θα υπάρξουν νέα δε-
δομένα και θα βρεθείτε σε μία κατάσταση, που το λιγότερο, θα 

νιώσετε άβολα. 

ΛΕΩΝ
Κουραστική αυτή η εβδομάδα για σας, όπου θα καταλάβετε 

αμέσως, ότι έχετε να διεκπεραιώσετε υποθέσεις από το παρελ-
θόν και θα βρεθείτε σε μία εγρήγορση καταστάσεων, αρκετά 
έντονων. Η εργασία σας θα έχει τον πρωταρχικό ρόλο και θα 
σας απορροφήσει σχεδόν ολοκληρωτικά. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η πολυαστρία σε ένα πολύ ευνοϊκό ζώδιο προς εσάς, τον 

Αιγόκερω, θα σας φέρει πολύ χαρούμενα γεγονότα και όχι 
μόνο. Βρίσκεστε σε μία ανοδική πορεία, σε κάθε νέο ξεκίνημα, 
όπου θα έχει την υπογραφή της εξέλιξης σας.  

ΖΥΓΟΣ
Από αυτή την εβδομάδα, θα νιώσετε έντονα την ανατροπή, 

να κυριεύει εσάς και γενικότερα τα θέματα που σας απασχο-
λούν. Ένα ακίνητο και οι σχέσεις σας με τους άλλους, τρίζουν 
από κάποιες κακές επιρροές, που ενώ τις γνωρίζατε, μάλλον 
δεν έγινε καλή διαχείριση, από εσάς. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Παραγωγική και ενδιαφέρουσα η εβδομάδα αυτή για σας. 

Η πολυαστρία στο ζώδιο του Αιγόκερω, με ένα απόλυτα έντονο 
Σαββατοκύριακο, όπου θα επαναφέρει πρόσωπα και καταστά-
σεις στην καθημερινότητα σας, θα αποτελέσει σταθμό αυτής 
της περιόδου. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, θα υπάρξει η μετακί-

νηση του Άρη, από το δικό σας ζώδιο, στο ζώδιο του Αιγόκερω, 
που αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιούνται οι ανάγκες σας, τόσο οι 
υλικές, όσο και οι συναισθηματικές. Και επειδή η Αφροδίτη και 
ο Ερμής, θα βρεθούν σε αυτές σας τις σκέψεις και επιθυμίες, θα 
έχετε μία πολύ πλούσια στιγμή γεγονότων, που μάλλον θα σας 
αποπροσανατολίσουν.   

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δίκαια θα είστε αυτή την εβδομάδα οι πιο πολυσυζητημένοι 

του ζωδιακού. Άρης, Αφροδίτη και Ερμής, θα βρεθούν στα δικά 
σας εδάφη και θα σας δώσουν μία έντονη ενέργεια σε θέματα 
προσωπικά και κοινωνικά. Σκέψεις για το παρελθόν σας, αλλά 
και αρκετή δόση νέου αέρα, θα έχουν την τιμητική τους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Για σας τους Υδροχόους, η περίοδος αυτή είναι και πολύ-

πλοκη και αρκετά κουραστική. Η πολυαστρία στο δωδέκατο 
ηλιακό σας σπίτι, δημιουργεί μεγάλη ένταση σε εργασιακές 
υποθέσεις, σε θέματα υγείας, αλλά και ανοίγει τον χώρο, να 
εισβάλουν οι κρυφοί εχθροί σας και να δράσουν ανενόχλητοι.   

ΙΧΘΥΕΣ
Ενεργοποιούνται και πάλι τα παλιά σας σχέδια, κτίζετε πάνω 

σε θεμέλια που είχατε αφήσει πριν καιρό, αλλά και πρόσωπα 
από το παρελθόν, θα αρχίσουν να μπαίνουν και πάλι στην ζωή 
σας. Είναι η εβδομάδα των επανασυνδέσεων και τα συγχωρο-
χάρτια θα δοθούν, εφόσον το επιθυμούν και οι δύο πλευρές.   

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022



3122.01.2022

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




