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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Ένα ΑμεΑ για να 
γίνει η δουλειά 
του θα πρέπει 

να αναλωθεί σε 
μια ψυχοφθόρα 

διαδικασία περίπου 
εξαμήνου για δυο 

ιατρικές υπογραφές 
και μια – αυτονόητη 

– διευθέτηση και 
συνεργασία δυο 

υποκαταστημάτων 
του ίδιου – έλεος – 

φορέα
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H «Ελπίς» θα έρθει μόνο 
με το γκρέμισμα της γραφειοκρατίας

Ας υποθέσουμε ότι είμαι ΑμΕΑ μετά από αυτοάνοσο με αναπηρία 75%. Λήγει η διετία και 
θα πρέπει να περάσω πάλι από ιατρική επιτροπή για την επιβεβαίωση της αναπηρίας μου. 
Λόγω αυτής της ανηκέστου βλάβης λαμβάνω μηνιαίως το επίδομα που προβλέπεται από 
το νόμο. Κλείνω ραντεβού με νευρολόγο και ρευματολόγο σε κρατικό νοσοκομείο. Μου δί-
νουν ημερομηνία είκοσι ημερών. Μετά από την επίσκεψη όπου επιβεβαιώνεται η σχεδόν μη-
δενική βελτίωσή μου, γράφεται το πόρισμα. Άλλες δυο εβδομάδες. Αφού έχει – επιτέλους 
ολοκληρωθεί ο φάκελος – πηγαίνω να τον καταθέσω στον ΕΦΚΑ της Πύλης Αξιού. Ζητάω 
να προσδιοριστεί περίπου η ημερομηνία εξέτασής μου από την επιτροπή. «Ε, υπολογίστε 
κανένα δίμηνο, καλώς εχόντων των πραγμάτων». «Και στο διάστημα αυτό να υποθέσω ότι 
διακόπτεται το επίδομα…». «Α, ρωτήστε το ΙΚΑ Αριστοτέλους». 

Παίρνω ασθμαίνοντας τα πόδια που κινούνται σαν βαριοπούλες (υπενθυμίζω την ανα-
πηρία μου που σχετίζεται με κινητικό πρόβλημα) και με τα πολλά βαδίζω στο ΙΚΑ Αριστοτέ-
λους. Βλέπω μια κυρία, την κόβω καλόβολη. Φευ… Εστω με μισόλογα μου δίνει να καταλά-
βω ότι «για τους έχοντες αναπηρία άνω του 67% δίδεται αυτοδικαίως παράταση καταβολής 
του επιδόματος μέχρι την ημερομηνία εξέτασης εκ νέου από την επιτροπή. «Και μετά θα 
γίνει εκκαθάριση». Ωραία, λοιπόν… Αμ δε…

Μετά το πέρας της διετίας επίδομα δεν δόθηκε. Το ένα ΕΦΚΑ δεν ειδοποίησε το άλλο 
ΕΦΚΑ ότι δεν υπέβαλε την αίτηση διότι περίμενε το πόρισμα του ρευματολόγου που είχε 
καθυστερήσει. «Τι να σας πω, καλέστε τηλεφωνικά το ΙΚΑ Αριστοτέλους», λέει πάλι η υπάλ-
ληλος της Πύλης Αξιού. Τηλεφωνώ ανήμερα της κακοκαιρίας στην Αθήνα. «Α, είμαστε σε 
αργία…». Κοιτάω έξω τον καιρό, ένας ήλιος έστω με δόντια το έλεγες και προάγγελο Αλ-
κυονίδων πάνω από το Χορτιάτη… «Μα, έχετε κι εδώ στη Θεσσαλονίκη αργία;». Η κοπέλα 
κόμπιασε… «Τι να σας, πω, αυτές είναι οι οδηγίες μας…». Μάλιστα, λοιπόν. Αργία σε όλο το 
δημόσιο στις πληττόμενες περιοχές, αλλά και στις μη πληττόμενες. Συμπαράσταση λαέ, που 
θα κραύγαζε και η Δαμανάκη στο Πολυτεχνείο. 

Την επομένη, μαζεύω το κουφάρι μου για την Πύλη Αξιού, έτοιμος για μανούρα, πια. 
«Χθες, για ποιο λόγο δεν δουλεύατε αλήθεια;», ρωτώ. «Δουλεύαμε, κύριε, κανονικά»…

Για να μην τα πολυλέμε, το γαϊτανάκι δεν τελειώνει. Υπολογίστε απλώς, ότι ένα ΑμεΑ 
για να γίνει η δουλειά του θα πρέπει να αναλωθεί σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία περίπου 
εξαμήνου για δυο ιατρικές υπογραφές και μια – αυτονόητη – διευθέτηση και συνεργασία 
δυο υποκαταστημάτων του ίδιου – έλεος – φορέα. Μ’ ό,τι αυτό σημαίνει σε οικονομικό, 
ψυχολογικό αλλά και κόστος υγείας. 

Αν αδυνατούν να συνεννοηθούν δυο υποκαταστήματα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού 
και ιατροφαρμακευτικού φορέα κι αν ακόμη κι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δε γνωρίζουν αν δου-
λεύουν ή δε δουλεύουν, στις μη πληττόμενες από την «Ελπίδα» περιοχές, περιμένετε το 
κράτος να λειτουργήσει σε έκτακτες συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων; Η ελπίδα 
θα έρθει μόνο όταν φτάσουμε στο σημείο αυτοματοποιημένα, να σε καλούν για να περάσεις 
από τις όποιες επιτροπές, δείχνοντας ένα σεβασμό στον πολίτη που αντιμετωπίζει κινητικό 
πρόβλημα κι είναι ανάπηρος κατά 75%. Διαφορετικά, η μοναδική ελπίδα θα είναι αυτή της 
Αττικής Οδού. Και τρέμω στην ιδέα μιας repetition στον Περιφερειακό μας… 

ΥΓ. Η ιστορία είναι αληθινή. Απλώς δεν ήμουν εγώ το ΑμεΑ…
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Στη Θεσσαλονίκη εκτός απροόπτου, 
καθώς σε εξέλιξη  βρίσκεται η συ-
ζήτηση στη Βουλή της πρότασης 

μομφής που κατέθεσε ο Αλέξης Τσιπρας 
κατά της κυβέρνησης με αφορμή την 
κακοκαιρία, προγραμματίζει να βρεθεί ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
την επόμενη Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. 
Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι στιγμής στο πρό-
γραμμά του έχει μόνον την παρουσία του 
στην Εθνική Σχολή Δικαστών, όπου θα 
είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση 
της ορκωμοσίας των νέων δικαστών. Πι-
θανό είναι επίσης να μεταβεί στο πρώην 
στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου εξελίσ-
σονται οι εργασίες για τη μετατροπή του 
σε μητροπολιτικό πάρκο, ωστόσο ,αυτή 
η επίσκεψη είναι ακόμη στον… αέρα. Το 
πρόγραμμα της παρουσίας του πρωθυ-
πουργού στη Θεσσαλονίκη θα προσδιο-
ριστεί οριστικά , λίγα 24ωρα πριν φτάσει 
στην πόλη.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες η 
επίσκεψη του αυτή θα αποτελέσει την αρχή 
μιας σειράς περιοδειών που θα εξελιχθούν 
το επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα  
αμέσως μετά την ανακοίνωση της άρσης 
των περιοριστικών μέτρων. Κάτι ανάλο-
γο είχε ξεκινήσει περί τα τέλη Νοεμβρίου 
ωστόσο δεν προχώρησε λόγω της έξαρσης 
των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Βούληση του κ. Μητσοτάκη όπως φαί-

νεται είναι να επαναφέρει στην καθημερι-
νότητά του την επαφή του με τους πολίτες, 
παίρνοντας πάνω του την ανάκαμψη και την 
επιστροφή της χώρας σε κανονικούς ρυθ-
μούς, παρά τις αναμφίβολα μεγάλες δυσκο-
λίες που βρίσκονται μπροστά.

Πάντως στην παρούσα φάση ούτε οι 
πανδημικές αλλά ούτε και οι οικονομικές 
συνθήκες επιτρέπουν πρόωρη προσφυγή 
στις κάλπες. Σε κάθε περίπτωση όμως η 
κυβέρνηση, από τον Ιούλιο ,εισέρχεται στον 
τέταρτο χρόνο της θητείας της και η προο-
πτική των εκλογών, πρόωρων ή μη, θα είναι 
εκ των πραγμάτων στο τραπέζι των συζη-
τήσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που 
υπάρχει, ο κ. Μητσοτάκης αυτό το διάστη-
μα έχει επαφές με τους ηγέτες των δυτικών 
Βαλκανίων. Μάλιστα λογω της συζήτησης 
στη Βουλή για την πρόταση μομφής, ανα-
βλήθηκε η επίσκεψή του στο Βελιγράδι. Στις 
10 Φεβρουαρίου  θα επισκεφθεί την Κρο-
ατία ενώ έως το τέλος Φεβρουαρίου στην 
ατζέντα βρίσκεται και το Βουκουρέστι. 

Βορίδης -Αμυράς την ερχόμενη 
εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη 
Στη Θεσσαλονικη μια ημέρα νωρίτερα 

από τον πρωθυπουργό δηλαδή τη Δευτέ-
ρα,σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα 
βρίσκεται ο Υπουργος Εσωτερικών Μάκης 
Βορίδης. Ο κύριος Βορίδης θα παραστεί 

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά και του 
υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. 

Δυο ημέρες αργότερα , δηλαδή την Τε-
τάρτη την πόλη θα επισκεφθεί ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυ-
ρας στην ατζέντα του οποίου βρίσκονται 
θέματα που αφορούν τα περιαστικά δάση  
αλλά και τον νεο Οργανισμό Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

«Αυτοοργανώνονται» στο ΚΙΝΑΛ 
για παν ενδεχόμενο 
Έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα στο 

τραπέζι, στο ΚΙΝΑΛ κινούνται με στρατηγική 
ετοιμότητας για παν ενδεχόμενο. Μόλις την 
προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του Κι-
νήματος, Νίκος Ανδρουλάκης,ολοκλήρωσε 
το παζλ με τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν 
την αλλαγή σελίδας στο κόμμα και την υλο-
ποίηση των μεγάλων προκλήσεων . Η μία 
ακούει στο όνομα «αυτοοργάνωση» και 
αποτελεί σχεδόν προσωπικό του στοίχημα, 
αφού έχει βάλει στόχο να ξαναφτιάξει ένα 
«κόμμα μελών».

Σε αυτό το κομμάτι επικεφαλής της Επι-
τροπής έχει αναλάβει ο Βουλευτής Χαλκιδι-
κής Απόστολος Πάνας ο οποίος σύμφωνα 
με πληροφορίες το πρώτο δεκαήμερο του 
Φεβρουαρίου πρόκειται να παρουσιάσει 
στον Νίκο Ανδρουλάκη το ολοκληρωμένο 
πλάνο υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος  
το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρό-
σωπα με θεσμικό και όχι μόνο ρόλο που θα 
πλαισιώνουν την επιτροπή. 

Το κάλεσμα προς τους 270.000 πολίτες 
που προσήλθαν στις κάλπες για την ανάδει-
ξη προέδρου αναμένεται να απευθύνει προ-
σωπικά ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. 
Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, θα κληθούν 
όλοι όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία (είτε 
ως μέλη, είτε ως φίλοι του κινήματος) αλλά 
και όσοι στον απόηχο αυτής της μεγάλης 
συμμετοχής, έχουν τώρα εκφράσει την επι-
θυμία να ενταχθούν στον πολιτικό φορέα, 
να πάρουν ενεργό ρόλο στην αναγέννηση 
των οργανώσεων του κόμματος. 

Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να 
αξιοποιηθεί πλήρως το ψηφιακό κόμμα, να 
ξαναστηθούν από την αρχή οι Νομαρχιακές 
Επιτροπές, ακόμα και οι δημοτικές οργανώ-
σεις, και η βάση του κόμματος σύντομα να 
αποτελεί ξανά τον θεμέλιο λίθο του όλου 
πολιτικού οικοδομήματος.

Μετά την ολοκλήρωση άλλωστε αυτών 
των διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί και 
η εκλογή συνέδρων και το κόμμα θα οδη-
γηθεί, το αργότερο στις αρχές του καλοκαι-
ριού, σε συνέδριο.

ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη 
και το σχέδιο «επαφή με την κοινωνία»

Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΊΚΑΣΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΜΊΑΣ ΣΕΊΡΑΣ 

ΠΕΡΊΟΔΕΊΩΝ ΠΟΥ 
ΘΑ ΕΞΕΛΊΧΘΟΥΝ 

ΑΜΕΣΩΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ 
ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΊΟΡΊΣΤΊΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ
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Η ΕΥΡΩΒΌΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Για τον τρόπο διαχείρισης 
της πανδημίας από την Ε.Ε 
αλλά και για το εάν μπορεί 

να κάνει κάτι ενάντια στην ενερ-
γειακή κρίση μιλάει σε συνέντευξη 
της στην εφημερίδα Καρφίτσα η ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ, Μαρίας 
Σπυράκη. Η κ. Σπυράκη βλέπει την 
Θεσσαλονίκη να αλλάζει μέσα από 
τα έργα που βρίσκονται σε τροχιά 
ολοκλήρωσης ενώ απαντάει και 
στην ερώτηση μας αν θεωρεί πως 
ο κύκλος της  στις Βρυξέλλες έχει 
κλείσει. 

Η Roberta Metsola είναι μόλις η 
τρίτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρω-
κοινοβουλίου και η νεότερη στην 
ιστορία του θεσμού. Τι σηματοδοτεί 
η εκλογή της αυτή; Είναι πολύ ενθαρ-
ρυντικό ότι  η νέα πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου  είναι  γυναίκα , 
μητέρα τεσσάρων αγοριών, και αυτό  
αποτελεί μια ένδειξη ότι η «γυάλινη 
οροφή» σπάει τουλάχιστον στην κο-
ρυφή της πυραμίδας  των ευρωπαϊκών 
θεσμών.

 «Ο κόσμος αλλάζει» και αυτό το 
μήνυμα  έστειλε στην πρώτη ομιλία 
της. Η Roberta Metsola, έθεσε ως 
προτεραιότητα το σεβασμού του Κρά-
τους Δικαίου  δίνοντας έμφαση στην 
ελευθερία του λόγου. Είναι ταυτόχρο-
να πολύ σημαντικό ότι υποστηρίζει 
πως πρέπει  να προχωρήσουμε στην 
αντιμετώπιση  της κλιματικής αλ-
λαγής, χωρίς να αφήσουμε κανέναν 
πίσω, επενδύοντας  τα κονδύλια   του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας  και πηγαίνοντας χέρι-χέρι με την 
ψηφιοποίηση της οικονομίας μας. 

 Η νέα πρόεδρος επιμένει, ότι η 
Ευρώπη πρέπει να παραμείνει το δι-
εθνές παράδειγμα σταθερότητας και 
ειρήνης. Η κ. Μetsola είναι νομικός, 
γνωρίζει πολύ καλά τα θεσμικά ζητή-
ματα της ΕΕ, κατάγεται από το Νότο, 

εκλέγεται στη Μάλτα, και έχει εργαστεί  
στη νομοθεσία για τα ζητήματα της με-
τανάστευσης και Κράτους Δικαίου. 

Δεν θα ήθελα να υποτιμήσουμε το 
στοιχείο πως η άποψη της κ. Metsola  
για τις αμβλώσεις, προσαρμόστηκε 
πλέον στο θεσμικό της ρόλο, παρά το 
γεγονός ότι η Μάλτα έχει το αυστηρό-
τερο πλαίσιο κατά των αμβλώσεων 
στην ΕΕ. Η πρόεδρος υποστηρίζει μετά 
την εκλογή της ανοιχτά την απόφαση 
του Ευρωκοινοβουλίου για το δικαίω-
μα των γυναικών να ορίζουν το σώμα 
τους. Η Roberta Metsola είναι μια 
γυναίκα από την οποία προσδοκούμε 
να έχει ανοιχτό βλέμμα και  καθαρό 
μυαλό για τα κρίσιμα βήματα της νο-
μοθεσίας τα επόμενα δυόμισι χρόνια 
της θητείας μας.

 Η πανδημία τα τελευταία δυο 
χρόνια μας έχει διδάξει πολλά. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά 
της έδειξε να έχει αντανακλαστικά. 
Υπάρχει «Βίβλος διαχείρισης κρί-
σεων» στην Ε.Ε; Η πανδημία μας 
δίδαξε, ότι όταν λειτουργούμε συλλο-
γικά πετυχαίνουμε περισσότερα στην 
ΕΕ. Τα καταφέραμε, από κοινού πολύ 
καλά σε δύο σημαντικά ζητήματα, 
στον κοινό δανεισμό και στις κοινές 
παραγγελίες εμβολίων. Η σοβαρότητα 
των προβλημάτων που κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε μας οδήγησε σε ορ-
θές συλλογικές αποφάσεις.

Όταν παρουσιάζονται κρίσεις ή κα-
ταστροφές, φυσικές ή ανθρωπογενείς, 
η ΕΕ μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει 
θεσμοθετημένους  μηχανισμούς αντι-
μετώπισης κρίσεων για να παράσχει 
βοήθεια και να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση. Οι ρυθμίσεις για την ολο-
κληρωμένη πολιτική αντιμετώπιση 
κρίσεων  στηρίζουν τη γρήγορη και 
συντονισμένη λήψη αποφάσεων σε 
πολιτικό επίπεδο  στην ΕΕ. Μέσα στην 
πανδημία διανύσαμε ένα αιώνα θεσμι-
κής προόδου. Πλέον, έχουμε εμπειρία 

Καλούμαστε να σχεδιάσουμε τη Θεσσαλονίκη 
των επόμενων δεκαετιών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

ότι όταν διαπραγματευόμαστε ως ΕΕ 
έχουμε μόνο να κερδίσουμε στην πα-
γκόσμια σκακιέρα.  

Αν και η ενεργειακή κρίση εί-
ναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο που 
πλήττει εξίσου σχεδόν όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εντούτοις, η Ελλάδα εμφανίζεται 
να είναι, μια από τις πιο ακριβές 
αγορές χονδρικής στην ηλεκτρική 
ενέργεια. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί 
να κάνει η ΕΕ ενάντια στην ενερ-
γειακή κρίση; Το ενεργειακό μείγμα 
είναι εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο, 
η ΕΕ οφείλει να αντλήσει διδάγματα 
από την πανδημία και να προχωρή-
σει άμεσα σε πιο συλλογικές δράσεις 
και στην ενέργεια. Η ΕΕ ενθαρρύνει 
τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τα ευ-
άλωτα νοικοκυριά και ήδη στην Ελ-
λάδα έχουν διατεθεί 1,4 δις ευρώ σε 
αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς και 
δεν είναι αρκετά γι αυτό και επείγει να 
ενεργοποιήσουμε τις κοινές εθελοντι-
κές παραγγελίες για το φυσικό αέριο 
που θα αποτελεί μεταβατικό καύσιμο 
ως το 2030. 

 Γρήγορα και μεσοπρόθεσμα πρέ-
πει να προχωρήσουμε στην επέκτα-
ση όλων των υποδομών που δίνουν 
πράσινη ενέργεια, δηλαδή στα μεγάλα 
φωτοβολταϊκά, στις ανεμογεννήτριες 
και στο έδαφος και στη θάλασσα, στην 
παραγωγή ενέργειας από τα κύματα, 

τα απορρίμματα, από φωταβολταϊκά 
στις στέγες. Χρειαζόμαστε πολύ και 
πράσινη ενέργεια για να μειώσουμε 
τις τιμές του ηλεκτρισμού. Αυτός είναι 
ο μόνος δρόμος  για να περιορίσουμε 
την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα 
και ειδικά το φυσικό αέριο.

Σε αυτή τη βάση οφείλουμε να 
δουλέψουμε με τους πολίτες αυξάνο-
ντας την πληροφόρηση για την πράσι-
νη ενέργεια και τις υποδομές της. Δεν 
μπορούμε να θέλουμε φθηνό ρεύμα 
αλλά να αποκηρύσσουμε τις ανεμο-
γεννήτριες οι οποίες παντού στην Ευ-
ρώπη έχουν ενταχθεί στο φυσικό τοπίο 
με σεβασμό στη νομοθεσία για τη βιο-
ποικιλότητα. 

Οφείλω να σας πω, ότι η απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Βόλβης, για παράδειγμα, που είπε 
καθολικό «όχι» στις ανεμογεννήτριες  
στα Κερδύλια όρη, με έχει προβλημα-
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τίσει. Εκτιμώ, ότι πρέπει να επανεκτιμηθεί 
η κατάσταση , λαμβάνοντας υπόψη τα 
επιστημονικά δεδομένα και την επιστη-
μονική βάση των  αδειοδοτήσεων.

Κυρία Σπυράκη το τελευταίο διά-
στημα αναπτύσσετε ολοένα και πιο 
έντονη δραστηριότητα - παρουσία στη 
Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε πως ο κύκλος 
σας στις Βρυξέλλες έχει κλείσει; Η Θεσ-
σαλονίκη είναι η πόλη μου. Στη Θεσσαλο-
νίκη είναι το σπίτι μου, το γραφείο μου, οι 
φίλοι μου , οι άνθρωποι μου και φροντίζω 
να βρίσκομαι  στην πόλη μας  όσο μου το 
επιτρέπουν οι  κοινοβουλευτικές υποχρε-
ώσεις μου. Είμαι εκλεγμένη ευρωβου-
λευτής, με σταυρό προτίμησης, μέχρι και 
το Μάιο  του 2024. Κάνω  τη δουλειά μου 
στην ΕΕ και στην πατρίδα μου και θέλω να 
κριθώ από το αποτέλεσμα. 

 Συνήθως ακούμε ότι η Θεσσαλονί-
κη είναι μια πόλη με μεγάλη προοπτική 
ανάπτυξης, αλλά εδώ και  χρόνια ανά-
πτυξη δεν βλέπουμε. Τι είναι αυτό κατά 
τη γνώμη σας που την κρατάει «όμη-
ρο» και δεν προχωράει; Η Θεσσαλονίκη 
αλλάζει. Τα μεγάλα έργα όπως το Μετρό 

λάβουμε σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ενεργεια-
κής φτώχειας με την  καταγραφή και ένταξη ολόκληρων δημοτικών 
διαμερισμάτων σε δράσεις για την αντιμετώπιση της.

  Επιπλέον, θα πρέπει να τεθούν τα θεμέλια για να οικοδομηθεί 
μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Η διεκδίκηση οφείλει να στοχεύ-
σει σε δικτυο 5G που θα καλύπτει όλο το πολεοδομικό συγκρότημα 
της Θεσσαλονίκης.

 Μιας και, μέχρι σήμερα, με ό,τι καταπιάνεστε τα καταφέρνετε 
περίφημα, ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας; Ευχαριστώ για τα 
καλά λόγια. Λάθη και παραλείψεις δεν χρεώνονται μόνο όσοι δεν κι-
νούνται. Αν επιθυμώ κάτι με πολύ μεγάλη ένταση είναι να είμαι καλά 
και να είναι καλά και οι άνθρωποι που είναι κοντά μου, με πρώτα 
τα παιδιά μου. Έχοντας μια ισορροπημένη οικογενειακή ζωή, νιώθω 
πως παίρνω δύναμη να προσπαθήσω να συνεχίσω στην πολιτική. Η 
τελική απόφαση ωστόσο, ανήκει μόνο στους πολίτες που θα με κρί-
νουν στην κάλπη. 

και το Flyover έχουν βρει το δρόμο τους, 
ενώ η σύνδεση του λιμανιού με την ΠΑΘΕ 
και την Εγνατία δείχνουν να μπαίνουν 
στην τελική ευθεία. Την ίδια ώρα  όμως, 
καλούμαστε να σχεδιάσουμε τη Θεσσα-
λονίκη των επόμενων δεκαετιών και να 
την εντάξουμε στο χάρτη των σύγχρονων 
και ελκυστικών πόλων της Ευρώπης, γε-
γονός που απαιτεί συνένωση δυνάμεων. 
Η συμπληρωματικότητα των πόρων του 
ΕΣΠΑ με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας και η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα μπορεί να αποδώσει μεγάλα ποσά 
και τελικά η Θεσσαλονίκη να έχει για τα 
έργα που χρειάζεται τη χρηματοδότηση 
που απαιτείται.

Στις προτεραιότητες μας πρέπει να εί-
ναι η  βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη όπου είναι ανά-
γκη να πραγματοποιηθούν έργα μεγάλης 
κλίμακας  με τη συνεισφορά του ιδιωτι-
κού τομέα. 

Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην 
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων 
κτιρίων του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος της Θεσσαλονίκης, ενώ  θα πρέπει να 

συνέντευξη

Η πόλη αλλάζει και οφείλουμε να την εντάξουμε 
στο χάρτη των σύγχρονων και ελκυστικών πόλων της 
Ευρώπης, γεγονός που απαιτεί συνένωση δυνάμεων
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Με ορίζοντα υλοποίησης τα 
τέλη του 2024 «τρέχουν» οι 
ενέργειες για την κατασκευή 

του Μουσείου Ολοκαυτώματος, το οποίο 
θα ανεγερθεί στη δυτική πλευρά της 
Θεσσαλονίκης και πέρα από την ανάδειξη 
της ιστορίας και της μνήμης των χιλιά-
δων Εβραίων που έχασαν τη ζωή τους 
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης 
θα σημάνει και την «αναγέννηση» μίας 
υποβαθισμένης περιοχής της πόλης. 

«Το Μουσείο Ολοκαυτώματος προχωρεί 
και με την ολοκλήρωσή του θα δώσει ανά-
πτυξη σε όλη τη δυτική Θεσσαλονίκη. Θα 
είναι σύμβολο για την πόλη. ‘Ενα σπουδαίο 
έργο όχι για τους Εβραίους, αλλά για όλη 
την Ελλάδα, το οποίο θα προσελκύει τουρί-
στες που θα θέλουν να το επισκεφτούν για 
να μάθουν την ιστορία», δήλωσε στην εφη-
μερίδα «Karfitsa» ο πρόεδρος του Κεντρι-
κού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας και 
της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, 
Δαυίδ Σαλτιέλ. 

Ο κ.Σαλτιέλ ανέφερε πως το πρότζεκ 

προχωρά όσο γίνεται πιο γρήγορα υπό τον 
συντονισμό του αντιπροέδρου της Κυβέρ-
νησης, Παναγιώτη Πικραμμένου, ο οποίος 
ορίστηκε υπεύθυνος από τον πρωθυπουρ-
γό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό το διάστημα 
είναι σε εξέλιξη η μουσειολογική μελέτη, 
το επόμενο «βήμα» μετά την παραχώρηση 
11 στρεμμάτων από την πλευρά του δήμου 
Θεσσαλονίκης και της παρέμβασης του δη-
μάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, προκειμένου 
να δοθεί λύση σε σειρά προβλημάτων που 
αφορούσαν μεταξύ άλλων τη χωροθέτηση, 
την πρόσβαση προς το Μουσείο αλλά και 
την πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρου 
στάθμευσης.

Εκτιμάται πως μέσα στο επόμενο δω-
δεκάμηνο, δηλαδή προς τα τέλη του 2022 
με αρχές του 2023, θα έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι μελέτες ώστε στη συνέχεια να απο-
κτηθεί η άδεια για να μπορέσουν να μπουν 
οι βάσεις ώστε να ξεκινήσει το έργο. Για την 
κατασκευή του εξαώροφου, κυκλικού, γυά-
λινου Μουσείου απαιτούνται περίπου δύο 
χρόνια. 

Η ιστορία του Μουσείου Ολοκαυτώμα-
τος ξεκίνησε με τον δήμαρχο, Γιάννη Μπου-
τάρη, να υιοθετεί την πρόταση της Ισραηλι-
τικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και να την 
ανακοινώνει το 2013 στους δημοτικούς 
συμβούλους λέγοντας πως ο συγκεκριμέ-
νος χώρος, από όπου ξεκίνησαν τα τρένα για 
τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα 
υποδηλώνει τον αιώνιο σεβασμό και τη θλί-
ψη της πόλης στην απώλεια των χιλιάδων 
συμπολιτών.

Στο πλαίσιο του ηχηρού μηνύματος 
«Ποτέ Ξανά» ώστε να μην επαναληφθεί μια 
τέτοιου είδους θηριωδία, την Κυριακή, 30 
Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν εκδη-
λώσεις για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των 
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων 
του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. 

Με απόφαση του περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, 
θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα 
ακολουθήσουν σύντομοι χαιρετισμοί στο 
Μνημείο Ολοκαυτώματος των Εβραίων 
στην Πλατεία Ελευθερίας, στη συμβολή των 
οδών Λ.Νίκης και Ελ.Βενιζέλου. Η κεντρική 
ομιλία θα γίνει από τον αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, 
ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. 

Εν αναμονή της μελέτης 
για την Πλατεία Ελευθερίας
Την ίδια ώρα που «τρέχουν» οι εξελίξεις 

για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, «τρέχει» 
και η διερεύνηση για τη δυνατότητα δημι-
ουργίας υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία 
Ελευθερίας. Πάντως, ο δήμαρχος κ.Ζέρβας 
επανέλαβε, για μία ακόμη φορά, τη δέσμευ-
σή του για επιφανειακή ανάπλαση και μετα-
τροπή του χώρου ως πάρκου μνήμης.

Υπογράμμισε, δε, στο τελευταίο συμ-
βούλιο -ενώ το ίδιο έκανε γνωστό και στις 
πρόσφατες επαφές του με τον κ.Σαλτι-
έλ- πως «εφόσον η μελέτη για το υπόγειο 
πάρκινγκ δεν φέρει αποτελέσματα, προ-
φανώς θα πάμε άμεσα στην ανάπλαση και 
μόνον της πλατείας Ελευθερίας ως πάρκου 
μνήμης», υποστηρίζοντας πως η σημερινή 
χρήση του χώρου ως πάρκινγκ είναι προ-
σωρινή και εντάσσεται στην προσπάθεια να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της πόλης σε μία 
περίοδο με εξαιρετικά επιβαρυμένο το κυ-
κλοφοριακό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με ορίζοντα το 2024 η κατασκευή 
του Μουσείου Ολοκαυτώματος

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
«ΤΡΕΧΕΊ» ΚΑΊ Η 

ΔΊΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΊΑ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΑΣ 
ΥΠΟΓΕΊΟΥ 
ΠΑΡΚΊΝΓΚ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ
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Η ιδέα για επέκταση της Παλιάς 
Παραλίας, στο κομμάτι από τον 
Λευκό Πύργο έως την Α’ προ-

βλήματα του λιμανιού, ουσιαστικά έπεσε 
στο τραπέζι προτού καν ολοκληρωθεί η 
ανάπλαση της Νέας Παραλίας από τον 
συγκοινωνιολόγο και νυν επικεφαλή 
δημοτικής παράταξης, Σπύρο Βούγια, 
με στόχο να μπορούν να συνεχίζουν οι 
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και οι επι-
σκέπτες απρόσκοπτα τη βόλτα τους στο 
παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Το 2014 ο τότε υπουργός Περιβάλλο-
ντος και σημερινός υφυπουργός Εσωτε-
ρικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας 
- Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, έβαλε εκ 
νέου στο κάδρο την πρωτοβουλία για την 
κατασκευή του ντεκ, ενώ το 2018 και λίγο 
πριν τις δημοτικές εκλογές το έργο εντά-
χθηκε στο πρόγραμμα του υπουργείου Υπο-
δομών μετά από επιστολή του προηγού-
μενου δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, στον 
αρμόδιο υπουργό.

Η νέα «πράξη» του σημαντικού αυτού 
έργου για την πόλη «παίχτηκε» στο δη-
μοτικό συμβούλιο του κεντρικού δήμου, 
όπου στην τελευταία συνεδρίαση άναψε το 
«πράσινο φως», για την προκήρυξη αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού ιδεών. Ουσιαστικά, 
πρόκειται για μια ελαφριά κατασκευή που 

θα εκτείνεται προς τη θάλασσα πλάτους 
από πέντε έως δέκα μέτρα, τοποθετημένη 
πάνω σε πασσάλους ώστε να μην παρατη-
ρείται ο συγχρωτισμός στην Παλιά Παραλία, 
ιδιαίτερα κατά τους μήνες όπου ανεβαίνει η 
θερμοκρασία.  

Παράλληλα, βέβαια, με την προετοιμα-
σία διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού και την απονομή των τριών πρώτων 
βραβείων, από την πλευρά της διοίκησης 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα έχουν ξεκινήσει 
οι διαδικασίες διερεύνησης και ωρίμανσης 
των προϋποθέσεων αδειοδότησης του έρ-
γου, ώστε να προβλεφθούν όλες οι παρά-
μετροι που το επηρεάζουν, ενώ το επόμενο 
βήμα θα είναι -από τον Ιούνιο και μετά- η 
ανάθεση της πλήρους μελέτης για την υλο-
ποίηση της επέκτασης.

Το έργο, συμπληρωμένο με φωτισμό 
ειδικών προδιαγραφών και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, θα διατηρήσει τον χαρακτήρα 
και τα ιστορικά χαρακτηριστικά της Παλιάς 
Παραλίας, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει 
ένα προνομιακό χώρο συνάντησης της πό-
λης με το νερό, έναν «εξώστη» κοινωνικής 
επαφής και αναψυχής, που σήμερα έχει 
απόλυτη ανάγκη το ιστορικό κέντρο για να 
αναπνεύσει. 

Η επέκταση περιλαμβάνεται ως έργο 
πρώτης προτεραιότητας στη στρατηγική 
ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του 

δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ εντάσσεται στις 
παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότη-
τας. 

‘Εργα και ασφαλτοστρώσεις. 
Ποιοι δρόμοι παίρνουν σειρά
Στο μεταξύ, το επόμενο διάστημα και με 

την καλυτέρευση των καιρικών συνθηκών 
θα ξεκινήσουν και πάλι οι ασφαλτοστρώ-
σεις δρόμων σε όλα τα δημοτικά διαμερί-
σματα της Θεσσαλονίκης με στόχο να βελ-
τιωθεί η οδική ασφάλεια στην πόλη.  

Η αρχή θα γίνει με την Αγίας Σοφίας, το 
τμήμα της από την Εγνατία έως την Αγίου 
Δημητρίου, ώστε μετά την απελευθέρωση 
από τις λαμαρίνες του Μετρό να αλλάξει 
ολοκληρωτικά η εικόνα του ενός κεντρι-
κότατου σημείου. Θα ακολουθήσει η οδός 
Χατζηλαζάρου στην περιοχή Χαριλάου, εκεί 
όπου είναι σε εξέλιξη η ανάπλαση της γει-
τονιάς, ενώ αμέσως μετά θα πάρει σειρά η 
Τούμπα. 

Ειδικότερα για την περιοχή της Τούμπας, 
όπως ανέφερε στην εφημερίδα «Karfitsa» ο 
τεχνικός σύμβουλος του δημάρχου, Δημή-
τρης Μήτρου, θα γίνουν προσεχώς εργασίες 
ασφαλτόστρωσης στους δρόμους Πρωτο-
γένους, Πολυβίου, Διαγόρα, Αμφιπόλεως 
όπως επίσης και στον άξονα από τον κυκλι-
κό κόμβο του Τενεκεδένιου έως τον κόμβο 
στον Κήπο του Καλού.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προχωρά το ξύλινο ντεκ στην Παλιά Παραλία 
μετά από ιστορία 10 χρόνων! 

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΠΕΡΊΛΑΜΒΑΝΕΤΑΊ 

ΩΣ ΕΡΓΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΊΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΛΊΑΚΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ, 

ΕΝΩ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΊ 
ΣΤΊΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΊΣ 

ΠΟΥ 
ΠΡΟΤΕΊΝΟΝΤΑΊ 

ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΊΟ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ 

ΒΊΩΣΊΜΗΣ 
ΑΣΤΊΚΗΣ 

ΚΊΝΗΤΊΚΟΤΗΤΑΣ. 
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Η βεντάλια των ερευνών ανοίγει 
ολοένα και περισσότερο για να 
εξεταστούν οι καταγγελίες ότι 

πίσω από τις διοργανώσεις των περιβό-
ητων πάρτι στη Θεσσαλονίκη κρύβονται 
κυκλώματα μαστροπών. Όσα άρχισαν να 
αποκαλύπτονται μετά την καταγγελία της 
24χρονης η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε 
θύμα βιασμού, παίρνουν καθημερινά τη 
μορφή χιονοστιβάδας, αναφορικά με τις 
διοργανώσεις και ειδικά τα πρόσωπα, 
όπως και η εμπλοκή καταστημάτων. Αυτά 
που φαίνεται ότι λειτουργούσαν ως βασι-
κά κέντρα αλίευσης νεαρών γυναικών. 

Οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμέ-
νου εγκλήματος, έγκυρες πληροφορίες 
της Karfitsa ανέφεραν πως ξεκινούν με την 
πρώτη ομάδα των συμμετεχόντων στο πάρ-
τι για το οποίο έγινε η καταγγελία του βια-
σμού. Αναζητώντας την άκρη του νήματος 
ξεκινούν από τον φερόμενο διοργανωτή 
του συγκεκριμένου πάρτι, το όνομα όμως 
του οποίου εμφανίζεται και σε άλλες κα-
ταγγελίες. Αυτή που κατέθεσε ο δικηγόρος 

Νίκος Διαλυνάς, μεταφέροντας το μήνυμα 
που έλαβε από μία γυναίκα, όπως και αυτή 
που αποκαλύφτηκε πρόσφατα από γυναί-
κα που ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα του πριν 
λίγα χρόνια και μάλιστα ξύπνησε μέσα στο 
σπίτι του, όπως μετέφερε και ο συνήγορός 
της Όθων Παπαδόπουλος.  

Συνεχίζουν με τους συμμετέχοντες τέσ-
σερις νεαρούς από την Αθήνα, ο ένας εκ των 
οποίων μάλιστα συνελήφθη με την κατηγο-
ρία της γενετήσιας πράξης χωρίς συναίνεση, 
μετά τη μήνυση της 24χρονης και ο δεύτε-
ρος συνελήφθη για παραβίαση των μέτρων 
περί μολυσματικών ασθενειών, καθώς στο 
δικό του όνομα καταγράφηκε η σουίτα που 
νοικιάστηκε. Η δίωξη οργανωμένου εγκλή-
ματος διερευνά με ποιόν τρόπο οργανώθη-
κε το συγκεκριμένο πάρτι, ποιοι ήταν αυτοί 
που πλήρωσαν και πόσα και τί περιλάμβανε 
το «μενού» της διοργάνωσης, πέραν των 
ποτών.  

Στο «μικροσκόπιο» της έρευνας έχουν 
τεθεί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα 
κινητά τηλέφωνα των πέντε. Θεωρούν πως 

από τα μηνύματα που έχουν ανταλλαγεί και 
τις κλήσεις που έγιναν τις επίμαχες ώρες 
πριν και μετά το πάρτι, θα διαλευκάνουν 
τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Κυρίως 
όμως ελπίζουν να αποκαλυφτούν οι λεπτο-
μέρειες για τη συμμετοχή των νεαρών στο 
συγκεκριμένο πάρτι, καθώς πιστεύεται ότι 
παρόμοιες διοργανώσεις είχαν προηγηθεί 
στο ίδιο ξενοδοχείο με συμμετέχοντες ανά-
λογου οικονομικού βεληνεκούς.  

 
Η εμπλοκή των ναρκωτικών 
Οι αναφορές που έχουν κρατήσει οι ει-

σαγγελικές αρχές από τις καταθέσεις μαρ-
τύρων για την κύρια υπόθεση του πάρτι στο 
πολυτελές ξενοδοχείο και την καταγγελία 
του βιασμού, είναι αυτές που καθόρισαν και 
τις διαστάσεις που παίρνει η έρευνα. Οι κο-
πέλες τις οποίες είδε η παρέα της 24χρονης, 
αλλά κυρίως όσα γράφηκαν στις καταθέ-
σεις και σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών.  

Σε αυτό το σημείο έχει επικεντρώσει τις 
καταγγελίες που εδώ και μία εβδομάδα κά-
νει ο ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς. Μιλάει 
για «παρέες που διακινούν κοκαΐνη» και 
«ποτίζουν» νεαρές κοπέλες που πέφτουν 
θύματα. Μέσα σε αυτές και η νεαρή την κα-
ταγγελία της οποίας μετέφερε – με αναφο-
ρά του – στον προϊστάμενο της Εισαγγελί-
ας Εφετών Άγγελο Καμηλάρη. Η αναφορά 
διαβιβάστηκε την Τρίτη στον προϊστάμενο 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτη 
Παναγιωτόπουλο και ο οποίος ανέθεσε σε 
εισαγγελέα να την εξετάσει.  

Στη συγκεκριμένη αναφορά πέραν των 
σοκαριστικών που εμφανίζεται να καταγ-
γέλλει η γυναίκα, ότι δηλαδή η «αλίευση» 
των νεαρών γυναικών γινόταν μέχρι και 
μέσα από σχολικές εκδρομές ανηλίκων 
μαθητριών της γ’ λυκείου, γίνεται λόγος για 
εμπλοκή αστυνομικών. Εκεί γίνεται η σύν-
δεση των καταγγελλόμενων κυκλωμάτων 
μαστροπείας με κυκλώματα «ελέγχου» της 
νύχτας. Πρόσωπα που γνωρίζουν τη νύχτα 
στη Θεσσαλονίκη έλεγαν ότι παρέες τέτοιων 
γυναικών βρίσκονται συχνά – πυκνά στην 
«πρώτη γραμμή» των καταστημάτων. «Από 
τα μαγαζιά φτάνουν στα ξενοδοχεία. Ο δρό-
μος είναι γρήγορος και εύκολος», έλεγαν 
με νόημα.  

Το βέβαιο είναι πως στη νύχτα της Θεσ-
σαλονίκης κάτι συμβαίνει και πως κάποιες 
γυναίκες, οι οποίες φέρονται να υποστηρί-
ζουν ότι πέρασαν παρόμοιες ή και χειρότε-
ρες καταστάσεις από την 24χρονη, έχουν 
αποφασίσει να μιλήσουν.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Σε στενό κλοιό 
οι επαφές, τα μηνύματα και οι συναντήσεις 

 ΣΕ ΠΛΗΡΗ 
ΕΞΕΛΊΞΗ Η ΕΡΕΥΝΑ 

ΤΗΣ ΔΊΩΞΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΊΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

ΜΑΣΤΡΟΠΕΊΑΣ 
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Εκατοντάδες χειρόγραφες λίστες 
με σημειώσεις που αναφέρουν 
ονόματα, αριθμούς μητρώων 

ασφαλισμένων (ΑΜΚΑ), όπως και ποσά, 
γίνονται φύλλο και φτερό από τους 
αστυνομικούς της υπηρεσίας εσωτερικών 
υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας Βόρειας 
Ελλάδας. Το κύκλωμα των παράνομων 
συνταγογραφήσεων με τις συλλήψεις 
στελεχών φαρμακευτικής εταιρίας και 
ιατρικών επισκεπτών ελέγχεται σε κάθε 
του διάσταση, με την επίβλεψη των ανα-
κριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης που 
χειρίζονται την υπόθεση. 

Η αστυνομική επιχείρηση που ακο-
λούθησε τις έρευνες με τη σύλληψη των 
μελών της φαρμακευτικής εταιρίας μπορεί 
να χαρακτηριστεί γιγαντιαία καθώς ήταν 
πρωτοφανής σε μέγεθος. Έρευνες έγιναν 
σε 232 χώρους, σπίτια, ιατρεία, φαρμακεία, 
γραφεία, Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία. 
Μεταξύ των ελεγχομένων είναι 61 γιατροί 
δημόσιων δομών, δηλαδή νοσοκομείων και 
Κέντρων Υγείας. Οι έρευνες αφορούν 126 
φυσικά πρόσωπα, δύο νομικά πρόσωπα 
και πραγματοποιήθηκαν σε 22 νομούς. Το 
εύρος των κατασχεθέντων ήταν αντίστοιχο. 
Κατασχέθηκαν 548.000 ευρώ σε χρήματα, 
121 κινητά τηλέφωνα, 54 ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, τάμπλετ και φορητούς υπολο-
γιστές, 87 σκληροί δίσκοι. Ακόμη κατασχέ-
θηκαν 1.399 φαρμακευτικά σκευάσματα 

που κατείχαν οι εμπλεκόμενοι χωρίς δι-
καιολογητικά, 360 συνταγές που δεν είχαν 
εκτελεστεί, 274 ναρκωτικά χάπια, όπως και 
το πλήθος των χειρόγραφων σημειώσεων. 

Τα συγκεκριμένα έγγραφα βρέθηκαν 
κατά κύριο λόγο στα ιδιωτικά ιατρεία και 
στα γραφεία των γιατρών στις δημόσιες δο-
μές, αλλά και στα σπίτια τους. Πρόκειται για 
εκατοντάδες πρόχειρα σημειώματα των για-
τρών, μεγάλο μέρος των οποίων κρατούσε 
σημειώσεις για τα χρήματα που εισέπρατταν 
αλλά και όσα θεωρούσαν ότι τους όφειλαν 
οι φαρμακευτικές εταιρίες από τη συντα-
γογράφηση. Μέσα από τις σημειώσεις των 
ποσών αυτών, αλλά και αντίστοιχες μέσα 
στους υπολογιστές που επίσης εξετάζονται 
αναμένεται να διασταυρωθούν οι κινήσεις 
χρημάτων που έγιναν, ενώ δεν αποκλείεται 
να ανοίξουν και τραπεζικοί λογαριασμοί αν 
και θεωρείται βέβαιο πως σε τέτοιες περι-
πτώσεις δεν έγιναν καταθέσεις μέσω Τρα-
πεζών. 

 
Οι λίστες με τα ΑΜΚΑ  
Τα σημαντικότερα ευρήματα όμως για 

τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, θεω-
ρούνται οι λίστες με τα προσωπικά στοιχεία 
ασθενών, στα ονόματα των οποίων εξετά-
ζεται εάν συνταγογραφήθηκαν φάρμακα 
και πόσα, όπως και αν γνώριζαν τι ακριβώς 
συνέβαινε. Από την έρευνα δεν αποκλείεται 
να προκύψουν και άλλα στοιχεία που σχε-

τίζονται με την παραβίαση προσωπικών 
δεδομένων ασθενών, καθώς ένα από τα 
κύρια χαρακτηριστικά του κατηγορητηρίου 
είναι πως η συνταγογράφηση γινόταν σε 
ασθενείς χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν. 
Πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν 
άυλη συνταγογράφηση και έτσι δεν μπο-
ρούν να παρακολουθούν τι συνέβαινε στην 
προσωπική τους μερίδα στο ασφαλιστικό 
τους ταμείο.  

Η αντιπαραβολή για τα συγκεκριμένα 
πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν 
βρεθεί και στις χειρόγραφες λίστες, γίνεται 
με τα στοιχεία των συνταγογραφήσεων των 
συγκεκριμένων γιατρών που εντοπίστη-
καν να εμπλέκονται. Ήδη οι «αδιάφθοροι» 
έχουν διενεργήσει μία προκαταρκτική έρευ-
να που οδήγησε και στις συλλήψεις, όμως 
περιμένουν την πλήρη κατάσταση που έχει 
ζητηθεί και από τα Ταμεία για να γίνουν οι 
σχετικές διασταυρώσεις. Από τις ανακριτι-
κές αρχές μάλιστα ζητήθηκε να εξετασθούν 
όλες αυτές οι καταστάσεις των συνταγογρα-
φήσεων του τελευταίου διαστήματος από 
τους συγκεκριμένους γιατρούς.  

Θα ελεγχθεί εάν τα φάρμακα που γρά-
φηκαν έχουν ληφθεί από τους ασθενείς 
καθώς η βασική υποψία είναι ότι συνταγο-
γραφήθηκαν σκευάσματα χωρίς να υπάρχει 
λόγος. Θα εξεταστεί επίσης εάν γιατροί που 
λειτουργούν για παράδειγμα στη νότια Ελ-
λάδα συνταγογραφούσαν για ασθενείς στη 
βόρεια χώρα ή έστω σε μακρινούς από αυ-
τούς νομούς, στοιχείο που επίσης κρίνεται 
ύποπτο. Και ακόμη εξονυχιστικά θα ελεγ-
χθούν και συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των 
γιατρών στα ονόματα των οποίων επίσης 
γράφηκαν εν γνώσει τους φάρμακα, προ-
κειμένου να ωφεληθούν οι εταιρίες και οι 
επισκέπτες. 

Οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέ-
σεων Βόρειας Ελλάδας ήδη έχουν παραδώ-
σει μία σειρά από στοιχεία στην ειδική ανα-
κρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την 
υπόθεση. Εκεί αναμένεται να δοθούν και τα 
στοιχεία που να προσδιορίσουν την ακριβή 
ζημία των ασφαλιστικών ταμείων από την 
παράνομη συνταγογράφηση.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξεσκονίζουν τις χειρόγραφες λίστες των γιατρών  

 ΟΊ «ΑΔΊΑΦΘΟΡΟΊ» 
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΕΚΑΝΑΝ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ 232 
ΣΠΊΤΊΑ, ΊΑΤΡΕΊΑ 

ΚΑΊ ΦΑΡΜΑΚΕΊΑ 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
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E τος αναδρομικών προβλέπεται 
να είναι και το 2022. Τα ποσά 
προκύπτουν ουσιαστικά από τον 

επανυπολογισμό παλιών και νέων συντά-
ξεων με βάση το νόμο Βρούτση είτε ως 
υποχρέωση που απορρέει από το 2016 
και την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκα-
λου, στην περίπτωση της παράλληλης 
ασφάλισης.  

Εντός του επόμενου διαστήματος υπο-
λογίζεται ότι ο ΕΦΚΑ θα καταβάλλει και τα 
αναδρομικά σε περίπου 28.000 συνταξιού-
χους που είτε είχαν πάνω από 30 έτη ασφά-
λισης και δικαιούνται επιστροφή χρημάτων 
λόγω του επανυπολογισμού που προβλέ-
φθηκε με το νόμο Βρούτση, είτε δικαιούνται 
αναδρομικά λόγω της μείωσης του «πέ-
ναλτι» στην περίπτωση απασχόλησης συ-
νταξιούχων, είτε δικαιούνται αυξήσεις από 
συντάξεις χηρείας ή αναπηρικές.

Οι κατηγορίες αυτές 
συμπεριλαμβάνουν τους εξής:

• Περίπου 26.000 παλαιοί συνταξιούχοι με 
ελλιπή καταχωρηθέντα στοιχεία στα αρχεία, 
τα οποία αναζητούνται. 

• Περίπου 2.000 κληρονόμοι αποθανόντων 
δικαιούχων αναδρομικών 

Μέσα στο 2022 αναμένεται και η απόφα-
ση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρα-
τείας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων 
του ιδιωτικού τομέα από τις μνημονιακές 
περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντά-
ξεις. Θυμίζεται ότι ο επανυπολογισμός ήδη 
διανύεται από τον περασμένο Δεκέμβριο και 
θα ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 
2022. Θα αφορά περίπου 250.000 «παλαι-
ούς» συνταξιούχους, που λόγω έλλειψης 
στοιχείων οι συντάξεις τους δεν επανυπο-
λογίστηκαν με τις υπόλοιπες.

Μέσα στη χρονιά αναμένεται η δημοσί-
ευση της απόφασης του ΣτΕ επί της πιλο-
τικής δίκης για τα αναδρομικά Δώρων και 
επικουρικών 2.500.000 συνταξιούχων ή 
των κληρονόμων τους και της Ολομέλει-
ας του Ελεγκτικού Συνεδρείου για τα ανα-
δρομικά συντάξεων και Δώρων δημοσίων 
υπαλλήλων και ενστόλων

Η πιλοτική δίκη για τα Δώρα και επι-
κουρικά τού 11μήνου 2015-2016 διεξήχθη 
ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ στις 15-1-
2021.

Διεθνής εμπιστοσύνη 
στα ελληνικά Ομόλογα
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολό-

γων υποχώρησαν στα μέσα της εβδομάδα, 
καθώς οι προοπτικές της ελληνικής οικο-
νομίας, παρά τα προβλήματα που έχει δη-
μιουργήσει διεθνώς η μετάλλαξη Όμικρον, 
παραμένουν ευνοϊκές για την αναβάθμιση 
της από τους οίκους αξιολόγησης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννης Στουρνάρας, εκτιμά ότι το 2021 ο 
ρυθμός ανάπτυξης θα εκπλήξει πλησιάζο-
ντας το 9%. Για το 2022, τα υποδείγματα 
της ΤτΕ, δείχνουν ότι μία αύξηση του ΑΕΠ 
της τάξεως 4,5% με 5% είναι εφικτή. Ο κ. 
Στουρνάρας θεωρεί εξ αυτών, ότι η χώρα 
μπορεί να ανακτήσει την επενδυτική της 
βαθμίδα προς το τέλος του 2022 και σίγου-
ρα το 2023.

Το ΔΝΤ, αναθεώρησε προς το χειρότερο 
τις προβλέψεις του για τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης της ευρωζώνης, «κατεβάζοντας τον 
πήχη» κατά 0,4% στο 3,9% για φέτος, ενώ 
για το 2022 προβλέπει περαιτέρω επιβρά-
δυνση στο 2,5%. Παράλληλα προβλέπει 
τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά 
επίπεδα.

Ωστόσο, η ΕΚΤ, όπως τόνισε ο κ. Στουρ-
νάρας σε συνέντευξή του στο ΜEGA, δεν 
πρόκειται να προχωρήσει σε αύξηση των 
επιτοκίων της εντός του 2022, καθώς ο 
πληθωρισμός θα αρχίσει να μειώνεται από 
τα μέσα του έτους φέτος.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
εξήγησε, ότι η απόφαση της ΕΚΤ για την συ-
νέχιση των αγορών ελληνικών ομολόγων 
αποτελεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για την 
αποκτήσει η χώρα την επενδυτική βαθμίδα. 
«Πρέπει όμως να σπεύσουμε να την απο-
κτήσουμε, διότι τα οφέλη της ξεπερνούν 
τα οφέλη που θα έχουμε λόγω ελληνικών 
ομολόγων και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, καθώς θα προσελκυστούν κεφάλαια.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Αυτή τη 
στιγμή γύρω στα 100 περίπου funds – κε-
φαλαιακοί οργανισμοί – ασχολούνται με 
την Ελλάδα. Όταν πάρουμε την επενδυτική 
βαθμίδα, θα γίνουν 1.000. ‘Αρα, καταλα-
βαίνετε ότι θα ανοίξουν νέοι δρόμοι για την 
προσέλκυση επενδύσεων, τη χρηματοδό-
τηση επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανα-
φοράς υποχώρησε στο 1,63% από 1,64%, 
έναντι -0,08% του αντίστοιχου γερμανικού, 
με αποτέλεσμα το περιθώριο να περιοριστεί 
στο 1,71% από 1,74%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Και το 2022 θα είναι έτος αναδρομικών για 
τους συνταξιούχους 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΊ 

ΚΑΊ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΊΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

ΕΠΊΚΡΑΤΕΊΑΣ 
ΓΊΑ ΤΑ 

ΑΝΑΔΡΟΜΊΚΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΊΟΥΧΩΝ 

ΤΟΥ ΊΔΊΩΤΊΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΊΣ 
ΜΝΗΜΟΝΊΑΚΕΣ 

ΠΕΡΊΚΟΠΕΣ 
ΣΕ ΔΩΡΑ ΚΑΊ 

ΕΠΊΚΟΥΡΊΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΊΣ 
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Μία δεκαετία μετά την εμφάνιση του e-food 
στην Ελλάδα, η αγορά του online delivery 
έχει επεκταθεί και εμπλουτιστεί με νέους 

“παίκτες”. Σαν ευεργέτης λειτούργησε, φυσικά, η 
περίοδος της πανδημίας τα τελευταία χρόνια, αφού 
η απαγόρευση κυκλοφορίας και το περιορισμένο ωρά-
ριο λειτουργίας της εστίασης, ώθησε πολλές επιχειρή-
σεις να επενδύσουν στον κλάδο της διανομής. 

Από τους σημαντικότερους παίκτες της αγοράς, η 
e-food είδε τον κύκλο των εργασιών της το 2020 να 
ανέρχεται σε 64,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 49,38%. 
Η αύξηση του τζίρου της εταιρείας ήταν αποτέλεσμα των 
παραγγελιών μέσω αυτής.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα οικονομικά 
της Wolt, παρά το γεγονός ότι κατέφθασε στην Ελλάδα 
μόλις το 2019. Ο τζίρος της εταιρείας εκτοξεύτηκε στα 
12,8 εκατ. ευρώ το 2020, από τα 3 εκατ., που ήταν το 
2019, χαρίζοντας της κέρδη που άγγιξαν τα 283.000 
ευρώ, ωθώντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία να επε-
κταθεί πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε Βόλο, 
Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Φυσικά, δεν νοείται να παραληφθεί και το Box, η υπη-
ρεσία online παραγγελίας φαγητού της Cosmote, καθώς 
όχι μόνο ο τζίρος, αλλά και οι χρήστες της πλατφόρμας 
υπερδιπλασιάστηκαν από το καλοκαίρι του 2021, κατορ-
θώνοντας έτσι να ξεπεράσει τα 9.000 καταστήματα σε 60 
πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Αναμφίβολα, από τους σημαντικότερους πελάτες 
τους ήταν και είναι οι φοιτητές, γι’αυτό το λόγο η εφημε-
ρίδα Καρφίτσα θεώρησε αναγκαίο να τους συμβουλευτεί 
σχετικά με την πρόσφατη αύξηση τιμών στις πλατφόρμες 
online delivery.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 54 φοιτητές, 
από τους οποίους οι 12 δήλωσαν ότι ταυτόχρονα με τις 

σπουδές τους εργάζονται. Στην ερώτηση “Πόσο συχνά 
χρησιμοποιείτε εφαρμογές ντελίβερι;” 42 από αυτούς δή-
λωσαν ότι τις χρησιμοποιούν 1-2 φορές την εβδομάδα, 
ενώ 10 απάντησαν 3-4 φορές και μόλις 2 καθημερινά.

Στην ερώτηση “Ποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε συνή-
θως;” 26 φοιτητές επέλεξαν την e-food, 18 το BOX, 8 την 
Wolt και 2 διάλεξαν την επιλογή Άλλο, προσθέτοντας την 
Fagi.

Στην ερώτηση αν έχουν παρατηρήσει την άνοδο της 
ελάχιστης παραγγελίας στις εφαρμογές online delivery, 
32 απάντησαν Ναι και 22 Όχι.

Στην ερώτηση αν επηρέασε η αύξηση των τιμών το 
πόσο συχνά παραγγέλνουν σε σχέση με το παρελθόν 12 
απάντησαν καθόλου, 8 απάντησαν λίγο, 14 απάντησαν 
μέτρια, 16 πολύ και 4 πάρα πολύ.

Στην ερώτηση αν είναι πιθανότερο να παραγγείλουν 
αν πετύχουν κάποιου είδους έκπτωση ή κουπόνι 44 απά-
ντησαν θετικά και 10 αρνητικά. 

 Στην ερώτηση πόσο πιθανότερο είναι να μαγειρέ-
ψουν ή να πάρουν take away από το να παραγγείλουν 2 
απάντησαν καθόλου, 2 λίγο, 20 μέτρια, 20 πολύ και 10 
πάρα πολύ.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι παρά την μεγάλη αύξηση 
τιμών στις εφαρμογές ντελίβερι, το γεγονός δεν έγινε ιδι-
αίτερα αισθητό, μεταξύ των φοιτητών τουλάχιστον, ούτε 
φαίνεται να τους αποθάρρυνε από το να κάνουν συχνή 
χρήση τους. Παρόλα αυτά δεν φαίνονται διόλου αρνητι-
κοί στο να τύχουν κάποια έκπτωση ή κουπόνι. Έτσι, μπο-
ρούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές 
θα είναι πάντα φοιτητές. Βρέξει, χιονίσει, πέσουν, ανέβουν 
οι τιμές θα είναι πάντα δίπλα στον κλάδο των διανομών 
να τον στηρίζουν!

ΒΑΣΩ ΜΟΚΚΑΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πιστοί στις εφαρμογές ντελίβερι οι φοιτητές 
παρά τις αυξήσεις στις τιμές

Μέτρηση από Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε εφαρμογές για ντελίβερι?
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Η πανδημία ενίσχυσε τους 
τζίρους των online εφαρμογών 
υπηρεσιών ταχυδιανομής 
εστίασης
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H Ευγενία Γραμματικοπούλου και ο Ρέζα 
Χακπούρ είναι σύντροφοι στη ζωή και 
συνεργάτες στις επιχειρήσεις. Οι δυο τους, 

δημιούργησαν την Arteavita, μια εταιρεία που κατα-
σκευάζει χειροποίητα μολύβια και στυλό και μέσα σε 
λίγα χρόνια η επιχείρηση, που έχει έδρα στη Θεσσαλο-
νίκη,  κατάφερε να έχει πωλήσεις σε όλη την υφήλιο. 
Μάλιστα, κάποια από τα προϊόντα τους κέρδισαν 
διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς.  

Αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός με εκπαί-
δευση, ο Reza είναι ένας βραβευμένος σχεδιαστής που 
λατρεύει να δουλεύει ξύλο με τα χέρια του. Μετά από 
χρόνια εργασίας ως αρχιτέκτονας, ο Reza επέστρεψε 
στην πρώτη του αγάπη: την κατασκευή. Ως επικεφαλής 
σχεδιαστής στην Arteavita, συνδυάζει τη σχεδιαστική 
του ευαισθησία με την εμπειρία του στην ξυλουργική και 
την αγάπη του για τη φύση για να δημιουργήσει μονα-
δικά τεχνουργήματα που γιορτάζουν την ομορφιά των 
φυσικών υλικών.

Η Ευγενία, πολύγλωσσος με υπόβαθρο στις πολιτι-
στικές σπουδές και την πολιτική και διαχείριση τεχνών, 
είναι η άλλη δημιουργική δύναμη πίσω από την Artavita. 
Με την ποικίλη επαγγελματική της εμπειρία και τα χρό-
νια ζωής της σε πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη και τη 
Μέση Ανατολή, είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ και τη 
διαφήμιση της εταιρείας. 

Οι δύο τους, μιλούν στην Καρφίτσα για το επιχειρη-
ματικό τους εγχείρημα, τονίζοντας πως το μολύβι θα πα-
ραμένει μια αξία διαχρονική καθώς είναι το μέσο για να 
εκφράσουμε την σκέψη μας με δημιουργικό τρόπο.

 Πώς και πότε αποφασίσατε ν’ ασχοληθείτε επιχει-
ρηματικά με την κατασκευή χειροποίητων μολυβιών. 
Μετά από πολυετή διαμονή στο εξωτερικό και διάφορες 
εργασιακές εμπειρίες, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην 
Ελλάδα για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να δημι-
ουργήσουμε κάτι δικό μας και διαφορετικό. Οι γνώσεις 
του Ρέζα στην επεξεργασία του ξύλου και του σχεδια-
σμού από το ρόλο του αρχιτέκτονα και του δικού μου 
ακαδημαϊκού υπόβαθρου ήταν ουσιαστικά στην απόφα-
ση μας.  

Τι είδους μολύβια/ στυλό κατασκευάζετε, τι υλικά 
χρησιμοποιείτε και πόσος χρόνος χρειάζεται για την 
δημιουργία ενός προϊόντος; Το υλικό είναι το ξύλο. 
Αλλά όταν μιλάμε για ξύλο, εννοούμε μια ποικιλία από 
διάφορα ξύλα από τα κλασικά όπως καρύδια και ελιά 

μέχρι σπάνια χρωματιστά ή αρωματικά όπως 
το μωβ αφρικανικό purpleheart και το αργε-
ντίνικο verawood. 

 Με δεδομένο ότι, ζούμε στην εποχή που 
οι επικοινωνίες, ακομη και οι σημειώσεις, 
γίνονται ηλεκτρονικά, υπάρχει «αγορά» 
που απευθύνεστε και ποια είναι αυτή; Το 
εργαλείο γραφής μπορεί να έχει παραμερι-
στεί από τα ηλεκτρονικά μέσα, ωστόσο έχει 
αναβαθμιστεί και έχει πάρει μια πιο ποιοτική 
θέση. Χρησιμοποιείται ίσως λιγότερο αλλά 
για περισσότερο σημαντικούς λόγους. Το δικά 

μας εργαλεία γραφής εννοούνται ως design 
items ή fashion items γι αυτό και πωλού-
νται σε concept stores, μπουτίκ και design 
stores. Το ότι είναι χειροποίητα και με ιδιαίτε-
ρο design τα κάνει μοναδικά ως προϊόντα σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

«Κινδυνεύει» να γίνει το μολύβι ένα 
προϊόν μόνο για συλλέκτες ή «ρομαντι-
κούς» ; Το εργαλείο γραφής είναι ένα αντικεί-
μενο το οποίο δημιουργείται από την απόλυτη 
σχέση μεταξύ του μυαλού και του σώματος, 
είτε στο σχέδιο είτε στο γράψιμο. Τα σημαντι-

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΖΑ ΧΑΚΠΟΥΡ  :  
«ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΌΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΓΡΑΦΌΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΌ ΧΕΡΙ»

ΤΟ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ 
ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΖΑ ΧΑΚΠΟΥΡ  :  
«ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΌΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΓΡΑΦΌΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΌ ΧΕΡΙ»

κότερα πράγματα γράφονται και θα γράφονται πάντα με 
το χέρι και το μολύβι ή το στυλό είναι ένα αντικείμενο 
που αναγεννάται αλλά δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει δηλα-
δή το προφίλ του και αναπροσδιορίζεται όπως στη δική 
μας περίπτωση. 

Στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, απευθύνεστε 
στους καταναλωτές ζητώντας τους να  στείλουν μια 
φωτογραφία με κάτι που έγραψαν ή σκιτσάρισαν με 
τα μολύβια σας. Υπάρχει ανταπόκριση και αν ναι, τι 
σας στέλνουν συνήθως; Υπάρχουν πολλές απαντήσεις 
οι οποίες σύντομα θα ανέβουν στο site. Ο κόσμος που 
αγοράζει τα εργαλεία γραφής μας αγαπάει το αντικείμενο 
και υποστηρίζει την ιδέα του #advocatesofcreativity που 
είναι το μότο μας. Υπάρχει ήδη μια κοινότητα από καλλι-
τέχνες από όλο το κόσμο που ζωγραφίζει με τα στυλό ή 
τα μολύβια μας και συμμετέχει στην ιδέα της δημιουργι-
κότητα που υπάρχει μέσα στον καθένα μας. 

Επιχειρηματικά, σας δικαίωσε το εγχείρημα; 
Ναι, δικαιωθήκαμε και ο κόπος μας έφερε αποτέλε-

σμα. Τα προϊόντα μας πωλούνται αυτή τη στιγμή σε υπέ-
ροχα καταστήματα, μπουτίκ και ξενοδοχεία σε όλο τον 

κόσμο και η ανταπόκριση του κόσμου στο χειροποίητο, 
μας δίνει πολλή χαρά και ενθουσιασμό για το μέλλον. 

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας;
Οι επόμενοι στόχοι μας είναι η παραγωγή νέων αντι-

κειμένων γραφείου αλλά και μια έκθεση με όλα τα μη-
νύματα και τα σκίτσα από όλους εκείνους που έχουν τα 
μολύβια και στυλό μας με βάση τη Θεσσαλονίκη.
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Πότε ξεκινούν τα προβλήματα και οι δυσκολί-
ες στη ζωή μας; Όταν εμπλέκονται οι έννοιες 
του εθισμού και της εξάρτησης. Δύο έννοιες 

τόσο συνηθισμένες, δυστυχώς, αλλά και βαρύγδου-
πες και ίσως στην έννοια της συνήθειας να κρύβεται 
το πρόβλημα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που συνη-
θίζουν είτε να κάνουν χρήση ναρκωτικών, είτε να 
πίνουν, είτε να ασχολούνται παθολογικά με τα τυχερά 
παιχνίδια. Στην αρχή όλο αυτό το μείζον πρόβλημα 
ξεκινάει σαν μία συνήθεια, δεν αντιλαμβάνονται ότι 
εθίζονται και σε αυτό το σημείο αρχίζουν να κατρακυ-
λούν και να αυτοκαταστρέφονται.  

Ιδιαίτερα ο εθισμός στις ναρκωτικές ουσίες αποτελεί 
ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα της εποχής μας, το 
οποίο, δυστυχώς, συναντάμε σε καθημερινή βάση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή όταν έχει ήδη ξεκινήσει 
ο εθισμός, και για να μη φτάσουν οι χρήστες στο επίπε-
δο της εξαθλίωσης, όπου χτυπάνε «πάτο», οικονομικά, 
συναισθηματικά, αλλά και κοινωνικά, κρίνεται απαραί-
τητο να απευθυνθούν σε ένα Κέντρο Απεξάρτησης, που 
λειτουργεί σαν ένα μέσο λύτρωσης. Ψυχολόγοι και θε-
ραπευτές, που εργάζονται σε αυτά τα κέντρα, βοηθούν 
τους χρήστες ναρκωτικών να σταθούν στα πόδια τους, 
να ξεκινήσουν έναν καινούριο τρόπο ζωής και αργότερα 
να ενταχθούν ομαλά και γρήγορα στην κοινωνία.

Ένα από τα Κέντρα Απεξάρτησης στη Θεσσαλονίκη, 
που ειδικεύεται και στην αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά 
είναι το Κέντρο «Πνοή στη ζωή», που βρίσκεται στην οδό 
Οσίας Ξένης 4, στο Πλαγιάρι, και έχει βοηθήσει πολλούς 
ανθρώπους να ακολουθήσουν το δρόμο της ανάρρωσης 
και της καταπολέμησης του εθισμού. Μάλιστα, όπως 
δήλωσε ο κ. Χάρης Χαραλάμπους, υπεύθυνος εργασιών 
στη δομή, δεν φιλοξενούνται μόνο Έλληνες στο Κέντρο 
«Πνοή στη ζωή», αλλά και ξένοι, κυρίως Κύπριοι. Ειδι-
κότερα, το ως άνω Κέντρο Απεξάρτησης χρησιμοποιεί 
ένα πρόγραμμα αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυ-
ξης χωρίς φαρμακευτική αγωγή, αλλά και προγράμματα 
life couching.

Το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μοι-
ραστούν την εμπειρία τους οι χρήστες των ναρκωτικών 
ουσιών, ώστε να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις ή για 
όλους όσους βρίσκονται στα αρχικά στάδια του εθισμού 
να απευθυνθούν εγκαίρως σε δομές αποκατάστασης και 
να ξαναθυμηθούν το νόημα της ζωής. Μάλιστα, ο Φίλιπ-
πος, χρήστης ναρκωτικών από τα δεκατέσσερα, μέσα 
από τη δομή βρήκε τον τρόπο να διαχειρίζεται τις άρ-
ρωστες σκέψεις του και κατάφερε να το καταπολεμήσει, 

ενώ τόνισε ότι το δυσκολότερο στάδιο ήταν 
οι πρώτες μέρες της προσαρμογής, όταν προ-
σπαθούσε να παραδεχτεί κάποιες λανθασμέ-
νες συμπεριφορές, που είχε, και να αλλάξει 
τον εαυτό του. 

Τη δική του εμπειρία από τη χρήση περιέ-
γραψε και ο Νίκος, για πολλά χρόνια χρήστης, 
ο οποίος αποφάσισε να απευθυνθεί στη δομή 
τον Ιούλιο του 2020, έχοντας ζήσει προηγου-
μένως ακραία περιστατικά, και βάζοντας συ-
νεχώς τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο ίδιος κατάφε-
ρε μέσα σε δεκαοχτώ μήνες να αποτοξινωθεί 

πλήρως από αυτές τις ουσίες. «Πριν απευ-
θυνθώ στη δομή ήμουν απένταρος με πολλά 
προβλήματα στο στομάχι και χαρακτηριστικά 
θυμάμαι τα τελευταία Χριστούγεννα στο σπίτι 
μου, που περίμενα τη γειτόνισσα να έρθει στη 
μητέρα μου για να της κλέψω κάποια χρήμα-
τα από την τσάντα της, ώστε να κάνω τη δόση 
μου», υπογράμμισε ο Νίκος.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις 
του κ. Αιμίλιου Πασχαλίδη, Συμβούλου Ψυχι-
κής Υγείας, τα βαθύτερα αίτια, που οδηγούν 
τους ανθρώπους στον εθισμό, αναζητούνται 

ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΖΩΗ 

Η «Κ» ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΟΥΝ  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 
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ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΖΩΗ 

στο τρίγωνο της εξάρτησης, που αφορά μία χρονική στιγ-
μή, τη φάση του ασθενούς και την ουσία. Από τη μεριά της 
η Χρύσα, χρήστης ουσιών, αποκάλυψε ότι η ίδια οδηγή-
θηκε στα ναρκωτικά, γιατί το θεωρούσε μαγκιά και ήθελε 
να γίνει αποδεκτή από τις άλλες παρέες και να ενταχθεί 
σε μία ομάδα. Αφού επισήμανε τη σημαντική στήριξη, που 
έλαβε από την οικογένειά της, πριν και κατά τη διάρκεια 
της παραμονής της στη δομή, τόνισε ότι αυτό που φοβά-
ται περισσότερο είναι η μετέπειτα ζωή, οι τυχόν διαχωρι-
σμοί και η ένταξή της στην κοινωνία. «Υπήρξαν πολλές 
δύσκολες στιγμές, που κλήθηκα να αντιμετωπίσω, και 
στιγμές, που θέλησα να αποχωρήσω, αλλά οι συζητή-
σεις μου με τους συμβούλους μού άλλαξαν το σκεπτικό 
μου», δήλωσε η Χρύσα.  

Αναφορικά, μάλιστα, με το στάδιο της αποκατάστασης 
και την ένταξη των χρηστών στην κοινωνία, η Μαρίνα, 
χρήστης ουσιών, εκφράζει την επιθυμία της για μία μικρή 
στήριξη της κοινωνίας σε εργασιακό επίπεδο, δηλαδή 
έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα στη δομή, που φι-
λοξενείται, να μπορεί αργότερα να βρει δουλειά. Η ίδια 
σαν μητέρα προτείνει στη νέα γενιά να μείνει μακριά από 

τα τσιγάρα και τις ουσίες, και σε τυχόν περιπτώσεις εθι-
σμού, παροτρύνει τους νεότερους να μιλήσουν με τους 
οικείους τους και να απευθυνθούν σε δομές αποτοξίνω-
σης και αποκατάστασης.

Ο εθισμός δεν είναι παιχνίδι, είναι κάτι, όμως, το οποίο 
μπορεί να θεραπευθεί. Αυτό, άλλωστε, είναι και το μή-
νυμα, που θέλουν να στείλουν οι χρήστες στον κόσμο. 
Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου και να ξεκινήσεις από 
το μηδέν, αρκεί να το θες. Μίλα, μη φοβάσαι, ο εθισμός 
δεν είναι ντροπή!  
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Στο Υπνωτήριο αστέγων
 η Δερμεντζοπούλου

Στον ΟΑΣΘ ο Δημήτρης Κούβελας 
με τον Γιώργο Σκόδρα 

Δυναμικά ξεκίνησε τα καθήκοντα της η νέα 
αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Μελίνα Δερμεντζοπούλου. Αφού επισκέφτηκε 
συμβολικά το Υπνωτήριο Αστέγων του δήμου 
Θεσσαλονίκης και προσέφερε αναγκαία είδη 
λόγω της κακοκαιρίας, είχε συνάντηση εργασίας 
με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης, Νίκο Νίτσα και τη γενική γραμματά Μαρία 
Χατζηδημητρίου για θέματα κοινής αρμοδιότητας 
στον τομέα της υγείας. 

Με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΘ Γιώργο Σκόδρα  
συναντήθηκε ο Δημητρης Κούβελας. Ο βουλευ-
τής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης επεσήμανε τις 
σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν 
προκειμένου να καλυτερεύσουν οι συνθήκες των 
αστικών συγκοινωνιών στην πόλης μας. Φεύγο-
ντας ο κ. Κούβελας πήρε και το ημερολόγιο του 
οργανισμού.

karfitsomata
«Το μικρό κομμάτι στο δήμαρχο»Από τη Νορβηγία συνεδρίασε 

ο Γ. Ορφανός

Εγκλωβίστηκε και η Κατερίνα

Ευχές για γρήγορο τέλος της πανδημίας

Στο Ζαριανόπουλο το φλουρί

Συνεδρίαση για τα ενοίκια

Το ... προσωρινό «διαζύγιο» 
Κουράκη - Βούγια

Κατά τη διάρκεια της κοπής της βασιλόπιτας ο πρό-
εδρος του Δ.Σ., Πέτρος Λεκάκης, είχε μια ιδιαίτερα χιου-
μοριστική στιχομυθία με τον αντιπρόεδρο, Βασίλη Γάκη, 
όσον αφορά τον τρόπο που έκοβε και μοίραζε τα κομ-
μάτια της πίτας στις παρατάξεις. «Στον δήμαρχο έκοψες 
μικρό κομμάτι, ενώ για τον εαυτό σου έκοψες μεγαλύ-
τερο», είπε ο κ.Γάκης αστειευόμενος προς τον κ.Λεκάκη. 
«Στημένο είναι. Δες, όμως, τι μεγάλο κομμάτι έκοψα για 
σένα Βασίλη μου», ανταπάτησε ο πρόεδρος.

Από τη μακρινή Νορβηγία συμμετείχε διαδικτυακά 
στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Ορφανός. Ο επικεφαλής της 
παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον» μπορεί να 
έλειπε στη Σκανδιναβία, ωστόσο δεν απουσίασε από τη 
συζήτηση των θεμάτων της πόλης, στην πρώτη συνεδρί-
αση για το 2022 και τοποθετήθηκε για τα έργα της διοί-
κησης και την Πλατεία Ελευθερίας. Επιφυλάχθηκε, δε, να 
πει περισσότερα από κοντά...

Η κακοκαιρία «Ελπίς» και τα χιόνια εγκλώβισαν την 
Κατερίνα Νοτοπούλου στην Αθήνα. Για το λόγο αυτό, η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης δεν μπόρεσε να βρεθεί στην αίθουσα του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την τακτική συνε-
δρίαση. Συμμετείχε, όμως, μέσω τηλεδιάσκεψης για την 
τοποθέτηση της σε σειρά ζητημάτων της πόλης.

Ευχές να λάβει σύντομα τέλος η περιπέτεια με την 
πανδημία του κορονοϊού μοίρασε ο πρόεδρος του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης, κατά 
τη διάρκεια της πρώτης τακτικής συνεδρίασης για το νέο 
έτος. Ο κ.Λεκάκης έκοψε την καθιερωμένη βασιλόπιτα 
έχοντας στο πλευρό του τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρ-
βα και τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και επικεφαλής δημοτι-
κής παράταξης, Βασίλη Γάκη.

Το φλουρί κέρδισε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»! 
Ο επικεφαλής, Σωτήρης Ζαριαννόπουλος, λόγω μιας 
επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε παρακολουθούσε 
διαδικτυακά την κοπή της πίτας και τη συνεδρίαση χωρίς 
να μπορεί να μιλήσει. ‘Ετσι, το τυχερό κομμάτι το παρέλα-
βε ως εκπρόσωπος της παράταξης ο Μιχάλης Κωνσταντι-
νίδης που βρισκόταν διά ζώσης στην αίθουσα. Μαζί έλα-
βε και δύο κρασιά «Γοργόνα», ενώ εστάλησαν οι ευχές 
και στον κ.Ζαριαννόπουλο για περαστικά.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης λόγω των υψηλών ενοικίων και της 
βραχυχρόνιας μίσθωσης αναμένεται να απασχολήσει το 
επόμενο διάστημα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Η παράταξη «Πόλη Ανάποδα – Δύναμη 
Ανατροπής» με επικεφαλής τον Κώστα Ξενόπουλο, ζή-
τησε να οριστεί μία ειδική συνεδρίαση μέσω επιστολής 
προς το προεδρείο. Το αίτημα βρήκε σύμφωνη τη διοίκη-
ση του δήμου Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε να ορι-
στεί το συντομότερο δυνατό με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων.

Λίγες ημέρες μετά την ανεξαρτητοποίησή του, ο Αν-
δρέας Κουράκης επανήλθε και πάλι στη δημοτική παρά-
ταξη «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη». Υπενθυμίζεται ότι είχε 
ανεξαρτητοποιηθεί στις δημαιρεσίες, ως ένα «σατανικό 
τέχνασμα», όπως ειπώθηκε, προκειμένου να μπορέσει να 
θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την Οικονομική Επιτρο-
πή, θέση την οποία έχανε ο συνδυασμός εξαιτίας του νέου 
νόμου. «Το διαζύγιο ήταν προσωρινό κ.Βούγια», είπε ο 
πρόεδρος του Δ.Σ. Πέτρος Λεκάκης στον επικεφαλής της 
παράταξης, Σπύρο Βούγια, για την επιστροφή του Ανδρέα 
Κουράκη στο συνδυασμό.
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Η στήριξη που είχε από 
τους γαλάζιους ευρωβου-
λευτές, αλλά και συνολικά 
η απήχηση της Εύας Καϊλή 
από τα κυβερνητικά στε-
λέχη, φέρνει και πάλι στην 
επικαιρότητα τη συζήτηση 
περί μιας ευρύτερης συ-
ναίνεσης επιλογή για την 
αυτοδιοίκηση και τον κεντρικό δήμο. Βεβαίως, μέσα από 
όλα αυτά τα like των κυβερνητικών στελεχών στην εκλο-
γή της ευρωβουλευτού του ΚΙΝΑΛ στην αντιπροεδρία του 
ευρωκοινοβουλίου, μπορεί να μικραίνει η απόσταση που 
τη χωρίζει από το κυβερνών κόμμα, αλλά μάλλον μεγα-
λώνει το χάσμα με τον νεοεκλεγμένο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ 
Νίκο Ανδρουλάκη. 

Η συνταξιοδότηση από την ακαδημαϊκή πορεία του 
Δημήτρη Μάρδα, δεν εξυπακούεται ότι σημαίνει και απο-
χή από την πολιτική. Θυμίζουμε πάντως, ότι στις πρόσφα-
τες εκλογές στη Β’ Θεσσαλονίκης, ηταν επιλαχών καθώς 
την δεύτερη έδρα του ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τον Σωκράτη Φά-
μελλο, πήρε η δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης 
Δώρα Αυγέρη με μία διαφορά από τον καθηγητή Οικο-
νομικών περίπου 700 σταυρών. Για τα δεδομένη της Β’ 
Θεσσαλονίκης δεν είναι και μικρή και η τρίτη έδρα με τα 
δεδομένα της απλής αναλογικής για τον ΣΥΡΙΖΑ φαντάζει 
ουτοπία. 

Δεν ανησυχεί ο Ζέρβας

Θα επιμείνει ο Γ. Ορφανός 

Τι σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ 
η κάθοδος του Αλ. Νικολαϊδη

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας πάντως, δεν φαίνεται 
– προς το παρόν – να ανησυχεί για άλλους «παί-
κτες» στον κεντρικό Δήμο. Γνώστες του παρασκη-
νίου στο δημαρχιακό Μέγαρο μάλιστα, έλεγανμε 
νόημα «εδώ άντεξε με απλή αναλογική, με μει-
οψηφία δημοτικών συμβούλων και με δυο χρό-
νια πανδημίας, δε θα αντέξει με ενισχυμένη;». Η 
αλήθεια είναι πάντως, ότι οι ισορροπίες που κλή-
θηκε να διατηρήσει ήταν όχι μόνο λεπτές αλλά 
εμπεριείχαν και ρίσκο. Γιατί αξιοποιώντας εκ των 
πραγμάτων δημοτικούς συμβούλους επικεφαλής 
άλλων μικρότερων παρατάξεων που τον στήριξαν 
στην εκλογή του, δυσαρέστησε τα στελέχη της δι-
κης του παράταξης. 

Πάντως, μία υποψηφιότητα για τον δήμο Θεσ-
σαλονίκης ανακοινώθηκε ήδη και πρόκειται για 
τον Γιώργο Ορφανό.  Ο οποίος μάλιστα κατηγόρη-
σε τον νυν δήμαρχο Θεσσαλονίκης ότι ουσιαστι-
κά  «εξαγοράζει» συμβούλους άλλων παρατάε-
ξων δίνοντάς τους θέσεις στο διοικητικό σχήμα. 
Ο Γιώργος Ορφανός θυμίζω ότι στις εκλογές του 
Μαϊου του 2019 έχασε τη συμμετοχή στο δεύτερο 
γύρο – κι ίσως τη δημαρχία – για 509 σταυρούς. 

Αλλά ανακατατάξεις στην Α’ εκλογική περι-
φέρεια αναμένεται και στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κάθοδος 
του Αλέξανδρου Νικολαϊδη είναι εκ των ων ουκ 
άνευ στην Α’ Θεσσαλονίκης κάτι που σημαίνει ότι 
ενισχύει το ψηφοδέλτιο με μια προσωπικότητα 
που έχει αναγνωρισιμότητα αλλά και αποδοχή. 
Ο δυο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης πάντως, δε 
φαίνεται να ανησυχεί ιδιαιτέρως την τριάδα Νοτο-
πούλου, Αμανατίδη, Γιαννούλη που δύσκολα θα 
απειληθεί. Για τους υπόλοιπους όλα είναι ανοιχτά. 

Η περίπτωση Χαριστέα

Η τελευταία ομιλία του Δημήτρη Μάρδα 
πριν από την σύνταξη 

Η τριάδα που δε «σπάει»

Σπυράκη, Παπαμιμίκος 
πολλαπλασιάζουν τις εμφανίσεις

Αποδοχή για την Εύα αλλά από τη ΝΔ

Οι λεπτές ισορροπίες 
στη Β’ Θεσσαλονίκης 

Ο «αιφνιδιασμός» του 2019 

Ο Άγγελος Χαριστέας για παράδειγμα είναι ένα πρό-
σωπο που έχει βολιδοσκοπηθεί για την μετάβασή του 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ακόμη δεν το έχει αποφα-
σίσει. Πρωτίστως του αρέσει η θέση που έχει στην αντι-
περιφέρεια και επιθυμεί να δώσει στίγμα στην ψηφιακή 
διακυβέρνηση. Πάντως και αυτόν θα τον δούμε να δρα-
στηριοποιείται...

Ο πρωην υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρ-
δας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του ΑΠΘ, απηύθυνε την τελευταία του ομιλία στους φοι-
τητές του, στο Αμφιθέατρο των Σχολών της Νομικής και 
Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών, καθώς πρόκειται να 
συνταξιοδοτηθεί έπειτα από 40 χρόνια θητείας. Κατά την 
ομιλία του, της οποίας το κεντρικό μήνυμα ήταν «Ακο-
λουθήστε τα όνειρά σας, κάντε ό,τι σας λέει η καρδιά 
σας!», ο κ. Μάρδας μοιράστηκε κάποιες σκέψεις του, 
αφού δεν πρόκειται να ξαναδιδάξει, όπως ο ίδιος είπε. 

Ωστόσο, οι «νέοι» παίκτες που θα παίξουν δυνατά κα-
θιστούν την εκλογή στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης σταυρό-
λεξο για δυνατούς λύτες. Γιατί ακόμη δεν γνωρίζει κανείς 
αν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα θε-
λήσει να συνεχίσει την κοινοβουλευτική πορεία του, ενώ 
η τριάδα Γκιουλέκα, Ράπτη, Καλαφάτη δε «σπάει». 

Η Μαρία Σπυράκη το προσεχές διάστημα θα πολλα-
πλασιάσει τις δημόσιες εμφανίσεις και τοποθετήσεις της 
στη Θεσσαλονίκη θέτοντας σοβαρή υποψηφιότητα εκλο-
γής μετά από δυο θητείες στην ευρωβουλή. Ο Ανδρέας 
Παπαμιμίκος το κάνει ήδη με πλούσια συμμετοχή σε 
αρθρογραφία, τοποθετήσεις για όλα τα θέματα και εξω-
στρέφεια. Κρούσεις όμως γίνονται συνεχώς και σε άλλα 
προβεβλημένα πρόσωπα της πόλης ενώ δεν αποκλείο-
νται και «μεταγραφές» από την περιφέρεια ή την αυτο-
διοίκηση. 

Μπορεί ο πρωθυπουργός να έχει επαναλά-
βει πολλάκις ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την 
τετραετία, ωστόσο, ένα ο ένας χρόνος πριν απο 
αυτές ουσιαστικές κυλά σε εκλογικούς ρυθμούς. 
Ήδη οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης ετοιμάζο-
νται για κάθε ενδεχόμενο κι έτι οι πολιτευτές δεν 
θέλουν να «πιαστούν» απροετοίμαστοι όπως το 
2019 όπου ο προεκλογικές χρόνος των ουσιαστι-
κά 20 ημερών λειτούργησε ευεργετικά για τους 
ήδη εκλεγμενους κι αυτό φάνηκε άλλωστε και 
στα αποτελέσματα. 

karfitsomata
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για λεσβίες, γκέι, αμφί, τρανς άτομα καθώς και
για φίλους, οικογένειες και εκπαιδευτικούς τους

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ
11528

Ο αριθμός 11528 είναι η μοναδική 
τηλεφωνική γραμμή ψυχολογι-
κής στήριξης για την ΛΟΑΤΚΙ+ 

κοινότητα. Λεσβίες, 
γκέι, αμφί, τρανς, 
queer, intersex, οι 
οικογένειές τους, 
εκπαιδευτικοί και 
κάθε άνθρωπος 
που έχει ερωτή-
ματα σχετικά με 
τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, 
την ταυτότητα του, 
την έκφραση ή/και 
χαρακτηριστικών 
φύλου μπορεί να 
απευθυνθεί καλώ-
ντας στη Γραμμή. 
«Σε κάθε τηλεφώ-
νημα απαντούν 
αποκλειστικά 
εξειδικευμένοι/ες 
ψυχολόγοι που προσφέρουν υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής και 
ψυχολογικής στήριξης και παρέμβασης 
στην κρίση. Οι κλήσεις τηρούν τις αρχές 
δεοντολογίας και είναι εμπιστευτικές κι 

ανώνυμες. Οι ωφελούμενοι/ες 
μπορούν να καλέσουν από 

σταθερό ή κινητό τηλέ-
φωνο και παρέχεται 

ακόμη η δυνατότη-
τα επικοινωνίας 
μέσω διαδικτύου 
(Skype)», εξηγεί 
μιλώντας στην 
Karfitsa ο project 

manager της τηλε-
φωνικής γραμμής, 

Θάνος Βλαχογιάννης.

Πάνω από 2.000 κλήσεις 
Η γραμμή ψυχολογικής στήριξης απο-

τελεί εξέλιξη του προγράμματος «Ζούμε 
όπως κι εσύ», που υλοποιήθηκε την περί-
οδο 2011-2013 από την Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων. Όπως σημειώνει ο 
κ. Βλαχογιάννης με την σημερινή του μορφή 
λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2016 και 
είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τεσσάρων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών: 
του Athens Pride, του Thessaloniki Pride, 

της ΟΛΚΕ - Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή 
Κοινότητα Ελλάδος και της Θετικής Φωνής. 

Πρόκειται για ένα έργο από τη ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα για τη ΛΟ-
ΑΤΚΙ κοινότητα, που 
βασίζεται στις αρχές 
της κοινοτικής ψυ-
χολογίας. «Η κοινο-
τική ψυχολογία είναι 
σημαντική γιατί αξι-
οποιεί την βιωμένη 
εμπειρία της κοινό-
τητας ταυτόχρονα 
με την επιστημονική 
εκπαίδευση και εξει-
δίκευση», τονίζει 
και συμπληρώνει ότι 
«το «11528 - Δίπλα 
σου» λειτουργεί με 
τα σύγχρονα επιστη-
μονικά δεδομένα  
και στοχεύει κυρίως 
στην αποπαθολογι-

κοποίηση των διαφορετικών σεξουαλικών 
προσανατολισμών, όπως και στην εξάλειψη 
των προκαταλήψεων εις βάρος τους».

Όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί η 
Γραμμή έχει δεχθεί πάνω από 2.000 κλή-
σεις. Σε αυτό το διάστημα υπήρξε μια μικρή 
περίοδος που η γραμμή δεν μπορούσε να 
λειτουργήσει λόγω δυσκολιών ανεύρεσης 
οικονομικών πόρων. Εκείνη η περίοδος ήταν 
το δεύτερο lockdown που ζήσαμε λόγω του 
κορονοϊού. Ένα διάστημα αρκετά δύσκολο 
για την διατήρηση της ψυχολογίας πόσο δε 
των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς πολλά από 
αυτά αναγκάστηκαν να διαμείνουν σε πε-
ριβάλλοντα μη υποστηρικτικά για εκείνα. 
Αυτό το επιβεβαιώνει και Θ.Βλαχογιάννης 
λέγοντας ότι «η πανδημία έφερε στο προ-
σκήνιο την ευαλωτότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοι-
νότητας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, 
πολλοί από τους οποίους αναγκάστηκαν να 
παραμείνουν σε ένα μη υποστηρικτικό και 
συχνά κακοποιητικό για αυτούς οικογενει-
ακό περιβάλλον. Στις σαφώς αυξημένες σε 
αριθμό κλήσεις που δέχθηκε το «11528 
- Δίπλα σου» το διάστημα αυτό καταγρά-
φηκε άγχος το οποίο εναλλασσόταν με την 
αγωνία και τον φόβο για την επιστροφή στις 
σχολικές αίθουσες όπου καραδοκεί ο ομο-
φοβικός, ο τρανσφοβικός κι ο αμφιφοβικός 
εκφοβισμός. Φυσικά, οι ωφελούμενοι/ες 
στερήθηκαν την ανακούφιση και την διέξο-

δο που έβρισκαν στις κλήσεις το διάστημα 
που η Γραμμή παράμεινε κλειστή κι αυτό 
φάνηκε από μαρτυρίες τους κατά την επα-
ναλειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2021».

H επαναλειτουργία 
και η viral διαφήμιση 
Η Γραμμή κατάφερε να επαναλειτουρ-

γήσει ύστερα από επαφές της επιτροπής 
του έργου με εκπροσώπους της εμπορικής 
εταιρείας Procter & Gamble και της Pantene 
Greece, οι οποίες ευόδωσαν στην οικονο-
μική στήριξη του «11528 - Δίπλα Σου» και 
στην καμπάνια ορατότητας και ενδυνάμω-
σης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας με το όνομα 
«Hair Has No Gender». Κάπως έτσι πριν 
λίγες ημέρες ήρθε στους δέκτες μας και η 
διαφήμιση της Pantene που μεταδόθηκε 
από τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια και 
έγινε viral στα social media. Πρωταγωνι-
στές είναι ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που λένε με υπε-
ρηφάνεια τις ιστορίες τους και αναφέρονται 
στην ορατότητα. «Είναι η πρώτη φορά στην 
Ελλάδα που μια εμπορική εταιρεία όχι μόνο 
χρηματοδοτεί ένα έργο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό-
τητας, αλλά κάνει ένα τολμηρό βήμα ακόμα 
πιο πέρα και επωμίζεται ακέραια την ευθύ-
νη της επικοινωνίας στο μη εξοικειωμένο 
ελληνικό κοινό», υπογραμμίζει ο κ. Βλαχο-
γιάννης. 

Μάλιστα, τονίζει πως είναι σημαντικό να 
υπάρχει τηλεοπτική εκπροσώπηση από όλο 
το φάσμα της κοινωνίας μας. «Στο εν λόγω 
σποτ, οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις, 
που κάνουν ορατή την ανθεκτικότητα και 
την χαρά των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, μπορούν 
να είναι εξαιρετικά ενδυναμωτικές -ιδιαίτε-
ρα για τα νεαρά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα», δηλώνει 
ο ίδιος και προθέτει πως «επίσης, η ίδια 
η ορατότητα ταυτοτήτων και εμπειριών 
όπως αυτές λεσβιών, τρανς γυναικών και 
non-binary ατόμων, ταυτοτήτων σταθερά 
αποκλεισμένων από τον δημόσιο χώρο και 
λόγο, είναι εξαιρετικά κομβικής σημασίας 
εφόσον οι άνθρωποι από αυτές τις μειονό-
τητες νιώθουν πια να εκπροσωπούνται».

*Η τηλεφωνική γραμμή 11528- Δίπλα 
σου, λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή, 
10:00- 18:00.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

11528, ο αριθμός που πρέπει να θυμάσαι

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΠΕΝΤΑΨΗΦΊΟ 

ΑΡΊΘΜΟ ΛΟΑΤΚΊ+ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΒΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΛΛΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΊΚΗ 
ΚΑΊ ΨΥΧΟΛΟΓΊΚΗ 

ΣΤΗΡΊΞΗ
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Κάθε νέο θεατρικό βήμα του 
Στέλιου Βραχνή προσελκύει 
το ενδιαφέρον του θεατρικού 

κοινού της Θεσσαλονίκης. Το νεαρό της 
ηλικίας του σε συνδυασμό με το πάθος 
και το ταλέντο που διακατέχεται για την 
υποκριτική τέχνη αντικατοπτρίζεται στα 
έργα που επιλέγει να ανεβάζει. Αυτή τη 
φορά επιστρέφει με το έργο ο «Ευαγγε-
λισμός της Κασσάνδρας», του Δημήτρη 
Δημητριάδη.

«Όλα τα σπουδαία κείμενα διαθέτουν 
κάτι το ‘’ανεξάντλητο’’ που τα ορίζει, διαρ-
κώς κάτι μας αποκαλύπτουν, και η σχέση 
μας ευρύνεται μαζί τους, γίνεται όλο και πιο 
αποκαλυπτική. Η Κασσάνδρα του Δημητρι-
άδη είναι ένας ποιητικό ωκεανός. Δεν χω-
ράει μεσοβέζικα. Πέφτεις ολόκληρος μέσα 
του. Ενέχει κάτι το επικίνδυνο, με άλλα λό-
για, και ταυτόχρονα ηδονικό. Αυτό το αίσθη-
μα εξακολουθεί να με διεγείρει μυστικά και 
νομίζω πως, ως εμπειρία, αξίζει να βιωθεί 
απ’ όλους», εξηγεί μιλώντας για την επιλο-
γή του να ασχοληθεί με το έργο αυτό.

Η εποχή της πανδημίας ώθησε τον 
σκηνοθέτη και ιδρυτή της Ομάδας Θέατρο 
Πρόταση, Στέλιο Βραχνή να ερευνήσει πε-
ριοχές του θεάτρου περισσότερο οργανικές, 
λιτές, όπου κυριαρχεί ο ηθοποιός και το αν-

θρώπινο σώμα. «Απομακρύνθηκα από την 
οπτικότητα των πραγμάτων, επέμεινα στην 
αίσθηση και στον ήχο. Η Κασσάνδρα δεν εί-
ναι πια ένα μυθικό πλάσμα, φέρει, με έναν 
τρόπο, μιαν ολόκληρη γενιά ανθρώπων 
που ζει στην καταπίεση, την ερωτική από-
γνωση, την ενοχή, τη δέσμευση. Οπότε ολό-
κληρη η παράσταση είναι μια απαρηγόρητη 
διαδρομή προς αυτό που λέμε ‘’αρχέγονο’’. 
Η Κασσάνδρα αναζητά την προέλευση του 
ανθρώπινου σώματος, την απαρχή της σε-
ξουαλικότητας», τονίζει.

Το κεντρικό πρόσωπο η Κασσάνδρα, δι-
ακηρύσσει την ολική επικράτηση και από-
λυτη αποδοχή του ανθρώπινου πόθου στη 
ζωή όλων. Ρωτήσαμε τον κ. Βραχνή αν πι-
στεύει πως η κοινωνία χρειάζεται ανάλογες 
«Κασσάνδρες»; «Η Κασσάνδρα είναι ένα 
ποιητικό σύμβολο, δηλαδή υπερβαίνει το 
ανθρώπινο, μας ξεπερνά. Εμείς ως άνθρω-
ποι της καθημερινότητας δεν έχουμε τη δυ-
νατότητα και το πλαίσιο να μιλήσουμε για 
κάτι τέτοιο, ούτε καν ο ίδιος της ο δημιουρ-
γός. Μόνο η ποίηση μπορεί να ακουμπήσει 
αυτές τις πληγές, αυτές τις υγρές περιοχές 
χωρίς να πέσει στο λάκκο της απλοϊκότητας 
και της ευκολίας. Το ζήτημα του πόθου και 
της σεξουαλικότητας είναι ένα θέμα που 
εξακολουθεί να καίει και να φοβίζει. Η σε-
ξουαλικότητα όμως και ο πόθος μας υπερ-

βαίνουν κι αυτά, είναι πέρα από εμάς. Απλά 
υποτασσόμαστε σε αυτά. Χρειαζόμαστε την 
ποίηση στη ζωή μας, ουσιαστικά, να υποτα-
χθούμε όλοι σε αυτήν», απαντάει.

Η τέχνη δεν είναι κουμπί
Ερωτηθείς για το πως ο ίδιος ως νέος 

καλλιτέχνης, αλλά κυρίως ως άνθρωπος, 
βιώνει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις 
και τις κοινωνικές νόρμες που υπάρχουν 
στις μέρες μας ήταν ξεκάθαρος λέγοντας 
«με οργή και θλίψη» συμπληρώνοντας ότι 
«έχω μια βαθειά αντιπάθεια προς όλους 
εκείνους που κληρονομούν συμπεριφο-
ρές γονιών τους και δεν το βλέπουν καν. 
Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις είναι 
σκοτεινές κληρονομιές. Όλα ξεκινούν από 
το βάθος της αθλιότητας των γενεών. Όσο 
πιο παλιά πηγαίνουμε τόσο μεγαλύτερη και 
η αθλιότητα. Ήμασταν άθλιοι απέναντι σε 
όλα, ζούσαμε σε βάρος άλλων, μας ένοιαζε 
μόνο ο εαυτό μας και οι ψευτο-αξιοπρέπειες 
και ηθικές. Και τώρα αυτό γίνεται αλλά του-
λάχιστον έχουμε την αίσθηση ότι το κάνου-
με και μάλλον οδεύουμε προς μιαν αλλαγή. 
Η τέχνη οφείλει να δείχνει προς εκείνη την 
κατεύθυνση, να μη διατάζει να ενοχλεί εκεί-
νους που οφείλει να ενοχλήσει. Πρέπει να 
ξεβολευτούμε». Από την πλευρά του υπο-
στηρίζει ότι η τέχνη δεν μπορεί να βοηθή-
σει στην εξάλειψη τέτοιων συμπεριφορών. 
«Τίποτα δεν μπορεί να κάνει η τέχνη. Δεν 
είναι κουμπί. Η τέχνη επιδρά σε εκείνους 
που επιλέγουν να επηρεαστούν απ’ αυτήν. 
Αν μπορεί κάτι να κάνει το θέατρο είναι να 
δείχνει την κατεύθυνση, να ευαισθητοποιή-
σει τα ‘’κτήνη’’, αν και γι’ αυτό κάπου αμφι-
βάλλω», επισημαίνει.

Ο μαγικός χώρος του Μπενσουσάν χαν
Το έργο ο «Ευαγγελισμός της Κασσάν-

δρας» θα ανέβει στον χώρο του  Μπενσου-
σάν χαν, όπως αντίστοιχα και προηγούμενα 
έργα του. «Είναι ορισμένοι χώροι που μας 
μιλούν, έχουν μια αδιατύπωτη θεατρικότη-
τα. Το Μπενσουσάν χαν είναι ένα ακρωτήρι 
εποχών, φέρει επάνω του όλες τις χαρακιές 
του χρόνου από τον 19ο αιώνα μέχρι τώρα. 
Αυτό είναι κάτι που με συγκινεί και με μετα-
κινεί. Το σώμα του ηθοποιού και τα κείμενα 
σε αυτόν το χώρο αποχτούν σχεδόν αυτό-
ματα μιαν άλλη υπόσταση, αποκαλύπτονται 
διαφορετικά. Η συνεργασία με το Μπενσου-
σάν είναι υπόθεση προσωπική», καταλήγει.

*«Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας», 
από 12 Φεβρουαρίου στο  Μπενσουσάν 
χαν

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στέλιος Βραχνής: «Τα στερεότυπα και 
οι προκαταλήψεις είναι σκοτεινές κληρονομιές»

«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΠΟΘΟΥ ΚΑΊ ΤΗΣ 

ΣΕΞΟΥΑΛΊΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΊΝΑΊ ΕΝΑ ΘΕΜΑ 

ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ 
ΝΑ ΚΑΊΕΊ ΚΑΊ ΝΑ 

ΦΟΒΊΖΕΊ»
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«Την λένε Εύα» του 
Αντώνη Μποσκοΐτη στο 

Θέατρο Αμαλία

«Το Σπίτι της Μπερνάρντα 
Άλμπα» του Φεντερίκο 

Γκαρθία Λόρκα

Stand up comedy 
«Διαβάστηκε» από τον  

Ανδρέα Πασπάτη

«Η Απειλή» της 
Άρτεμης Μουστακλίδου 

στο Θέατρο ΤΤαινιοθήκη Θεσσαλονίκης: 
Αφιέρωμα «Κερκ 

Ντάγκλας: Η μοναξιά των 
γενναίων»

«Αναφορά σε μια 
Ακαδημία» του Φραντς 

Κάφκα 

Πρόκειται για μία συνέντευξη που είχε παρα-
χωρήσει η γνωστή τρανς περφόρμερ Εύα Κου-
μαριανού στον δημοσιογράφο και σκηνοθέτη 
Αντώνη Μποσκοΐτη, ο οποίος υπογράφει τη θεα-
τροποίησή της. Η εξιστόρηση του βίου της Εύας 
Κουμαριανού, με πρωταγωνίστρια την ίδια επί 
σκηνής, σε μία εναλλαγή ακραίων συναισθη-
μάτων και οριακών εκρήξεων που στηλιτεύουν 
τον φυλετικό ρατσισμό και ανατρέπουν τα κοι-
νωνικά στερεότυπα. Μία ζωντανή συνέντευξη 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι 
θεατές στις 30 Ιανουαρίου στο Θέατρο Αμαλία.

Στο σπίτι όπου πενθούν η Μπερνάρντα και οι 
πέντε κόρες της, την ίδια τη ζωή και τις χαρές 
της, θα βρεθούν όσοι παρακολουθήσουν την 
παράσταση «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», 
στο Φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών. Το κορυφαίο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα, σε σκηνοθεσία Εύης Σαρμή συγκέντρω-
σε το ενδιαφέρον του κοινού στις διαδικτυακές 
του προβολές και τώρα θα το συναντήσει δια 
ζώσης σε μια ατμοσφαιρική παράσταση. Στο  
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από 
τις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Ανδρέας Πασπάτης επιστρέφει με την 
τελευταία solo stand up comedy παρά-
στασή του με τίτλο «Διαβάστηκε», για 
μια και μόνο παράσταση την Τετάρτη 2 
Φεβρουαρίου στο Θέατρο Αυλαία. Στέλ-
νετε και εσείς μηνύματα και η απάντηση 
που παίρνετε είναι ότι «διαβάστηκε»; 
Νιώθετε ότι μιλάτε μόνο εσείς και κανείς 
δεν θέλει να μιλάει σε εσάς; Μην απελ-
πίζεστε! Ο Ανδρέας Πασπάτης, έρχεται 
με 80 λεπτά καταιγιστικής κωμωδίας, 
μιλώντας για καθημερινά θέματα από 
στοιχήματα και σόσιαλ μίντια μέχρι τη 
λαϊκή, τους γιατρούς και πολλά άλλα.

Από τις 4 εώς τις 28 Φεβρουαρίου, το 
βραβευμένο έργο της Άρτεμης Μουστα-
κλίδου, «Η Απειλή» (Α  ́Κρατικό Βρα-
βείο θεατρικού έργου 2012), ανεβαίνει 
στο Θέατρο Τ από την ομάδα Γκραν Γκι-
νιόλ, σε σκηνοθεσία Στάθη Μαυρόπου-
λου. Πρόκειται για μία μαύρη κωμωδία 
για την απομόνωση, τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία, την ενδοοικογενειακή βία, 
την έλλειψη κοινωνικών ενδιαφερό-
ντων και αλληλεγγύης, που αναπαρά-
γουν και συντηρούν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης σηκώνει αυλαία 
για το 2022, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, με 
το αφιέρωμα «Κερκ Ντάγκλας: Η μοναξιά των 
γενναίων». Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με 
αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον 
θάνατο του ηθοποιού.  Στο πλαίσιο του αφιε-
ρώματος θα προβληθούν τέσσερις ταινίες στις 
οποίες πρωταγωνιστεί ο Κερκ Ντάγκλας:  Κυ-
ριακή 30/01 - 21:00: Το τελευταίο ατού, Δευτέ-
ρα 31/01 - 21:00: Μόνοι είναι οι γενναίοι, Τρίτη 
01/02 - 21:00: Σταυροί στο μέτωπο και την Τε-
τάρτη 02/02 - 21:00: Ο συμβιβασμός.

Η Ομάδα Σημείο Μηδέν συνεχίζει την ερευνη-
τική της εργασία πάνω στο έργο του Φραντς 
Κάφκα με το διήγημα «Αναφορά σε μια Ακαδη-
μία». Ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος του 
Φραντς Κάφκα είναι ο πίθηκος Rotpeter. Μια 
ομάδα κυνηγών της εταιρείας Χάγκενμπεκ τον 
πυροβόλησε σε μια ζούγκλα της Χρυσής Ακτής, 
καθώς πήγαινε με την αγέλη του να πιούν νερό. 
Δέχτηκε δύο σφαίρες με αποτέλεσμα τον ευνου-
χισμό του. Το διήγημα πραγματεύεται τον βίαιο 
εξανθρωπισμό του Rotpeter. Σε σκηνοθεσία του 
Σάββα Στρούμπου, η παράσταση ανεβαίνει στις 
2, 3 και 4 Φεβρουαρίου στο Θέατρο «Άνετον»

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Ο Απόλλων Δρικούδης, παρόλο 
που σπούδασε και ασχολείται 
επαγγελματικά με την οδοντι-

ατρική, δεν άφησε τις καλλιτεχνικές 
ανησυχίες του να εφησυχαστούν κι έτσι 
προέκυψε η αγάπη του για τον κόσμο του 
θεάτρου. Γι’αυτό ακολούθησε σπουδές 
υποκριτικής στη Δραματική Σχολή αλλά 
και στο τμήμα Κινηματογράφου, της 
Σχολής Καλών Τεχνών, για να γνωρίσει 
την σκηνοθεσία.

Η αγάπη για το θέατρο
Για τον Απόλλωνα Δρικούδη το θέατρο 

είναι μια σπουδαία αφορμή ενδοσκόπησης, 
ταύτισης και βαθιάς έρευνας με τον εαυτό 
μας, που ξεπερνάει το ψυχολογικό επίπεδο 
και φτάνει σε ένα μεταφυσικό σημείο. Μιλώ-
ντας στην Karfitsa, δηλώνει πως μέσα από 
το θέατρο δίνεται η δυνατότητα στους αν-
θρώπους να γνωρίζουν καλύτερα διάφορες 

πτυχές του εαυτού τους, μέσα από ιστορίες 
άλλων ανθρώπων, ενδεχομένως και από 
άλλες εποχές. Αυτό, για τον ίδιο, συμβαίνει 
εντονότερα για όσους εμπλέκονται άμεσα 
με τον χώρο, είτε ως ηθοποιοί είτε ως σκη-
νοθέτες καθώς έρχονται σε τριβή με το κάθε 
έργο σε πολύ συχνή βάση και βιώνουν ξανά 
και ξανά την ιστορία του, ενώ ο θεατής λαμ-
βάνει «συμπυκνωμένη εμπειρία». «Όταν 
κάποιος το κάνει σε καθημερινή βάση για 
πολλές ώρες την ημέρα αρχίζει να τον αλ-
λοιώνει στη ζωή του, να γίνεται καλύτερος 
άνθρωπος» αναφέρει ο κος Δρικούδης.

Δύο έργα σε μία παράσταση
Το τελευταίο διάστημα ο σκηνοθέτης 

αφοσιώθηκε στην παράσταση Πατέρα στο 
Σπίτι/ Χριστόψωμο, που αντλείται από τα 
δύο ομώνυμα έργα του σπουδαίου έλληνα 
λογοτέχνη, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Οι 
δύο ιστορίες που εκτυλίσσονται ταυτόχρονα 

στη σκηνή, συνδέονται μεταξύ τους με ένα 
κοινό θέμα, την οικογένεια και τον αγώνα 
που χρειάζεται να κάνουν οι άνθρωποι για 
να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να δι-
ατηρούν ακέραιους τους δεσμούς που τους 
συνδέουν.

«Λένε ότι ένα κείμενο καλό όταν το δια-
βάζεις σου αποκαλύπτεται. Τα μηνύματα 
είναι πάρα πολλά και κάθε φορά τα ανακα-
λύπτεις» αναφέρει ο Απόλλων Δρικούδης, 
ο οποίος συνεχίζει μέχρι και σήμερα μαζί 
με τον θίασο του να ανακαλύπτουν τα μη-
νύματα πίσω από τις λέξεις που επιλεκτικά 
έχει τοποθετήσει ο συγγραφέας στα έργα 
του. Παρότι τα δύο κείμενα γράφτηκαν πριν 
από έναν αιώνα και κάτι παραπάνω, τα μη-
νύματά τους αφορούν και την εποχή μας. 
Από τον «Πατέρα στο σπίτι» όπου επικρατεί 
η φτώχεια και η ανέχεια αναδεικνύονται «οι 
ελπίδες που γεννιούνται σε μια κρίση, γιατί 
υπάρχουν ελπίδες ότι θα αλλάξουν τα πράγ-
ματα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, αλλά τελικά 
όταν η κρίση βαθαίνει και δεν επενδύεις 
χρόνο και δυνάμεις για να σώσεις την κα-
τάσταση και αυτές οι ελπίδες που εμφανίζο-
νται για να σώσουν την κατάσταση μπορούν 
να ματαιωθούν» σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Από την άλλη το «Χριστόψωμο» φέρνει 
στην επιφάνεια βαθιά κοινωνικά μηνύμα-
τα και ιδίως το στερεότυπο κατά το οποίο 
η δημιουργία οικογένειας είναι επιτακτική 
ανάγκη για την ολοκλήρωση ενός ζευγα-
ριού και την αποδοχή του από το υπόλοιπο 
περιβάλλον. «Το πιο σημαντικό είναι το πως 
εξαρτάται η ευτυχία κάποιων ανθρώπων 
από στερεότυπα που μπορεί να υπάρχουν 
κοινωνικά. Δηλαδή θα μπορούσε το ζευγάρι 
να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά, 
αλλά τους κατακαίει μέχρι το τέλος» ανα-
φέρει ο κ. Δρικούδης, για την ιστορία κατά 
την οποία η στείρα Διαλεχτή έρχεται αντι-
μέτωπη αρχικά με την πεθερά και έπειτα με 
τον σύντροφό της, επειδή δεν μπορεί να φέ-
ρει στον κόσμο ένα παιδί. «Εδώ φαίνεται και 
η σύνδεση των δύο κειμένων, αναφορικά με 
την ανάγκη να επενδύουμε στις σχέσεις για-
τί αλλιώς δεν επιβιώνουν» συμπληρώνει.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως στην 
παράσταση έχει διατηρηθεί η γλώσσα που 
χρησιμοποίησε στα κείμενά του ο Αλέξαν-
δρος Παπαδιαμάντης, καθώς όπως υποστη-
ρίζει ο Απόλλων Δρικούδης «Εμείς θα πρέ-
πει να ανεβούμε στο επίπεδο του κειμένου 
και όχι να το φέρουμε στα μέτρα μας». 

Info: «Πατέρα στο σπίτι | Το χριστόψω-
μο» στις 28, 29, 30 Ιανουαρίου 2022 στο 
Θέατρο Αυλαία

ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Απόλλων Δρικούδης: Η ευτυχία κάποιων 
ανθρώπων εξαρτάται από στερεότυπα

Ο ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ 
ΠΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΊ 
ΠΑΠΑΔΊΑΜΑΝΤΗ 

ΜΊΛΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 
ΤΟΥ ΓΊΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
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ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Η ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΚΑΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΔΙΣΚΟ “ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ”

«Τα Ξένα» αποτελούν τον προ-
άγγελο της κυκλοφορίας του 
δίσκου «Αινίγματα» σε μουσική 
του Γιώργου Καζαντζή και 
στίχους του Κώστα Φασουλά, σε 
ερμηνεία του Παντελή Θαλασσι-
νού. Στο τραγούδι συμμετέχει ο 
Δημήτρης Ζερβουδάκης.

Τρεις ξεχωριστοί συντελεστές 
του νεότερου ελληνικού τρα-
γουδιού, συναντώνται για πρώτη 
φορά δισκογραφικά, με τα δικά 
τους «Αινίγματα» τραγούδια που 
συνομιλούν με το μυστήριο και 
το αβέβαιο του έρωτα,
την ανεξήγητη δύναμη της 
στιγμής μέσα στο χρόνο και τη 
γοητεία του παράδοξου, όπου 
αυτό συνεχίζει να μας συναρ-
πάζει.

Με το τραγούδι τους «Τα Ξένα», 
οι δυο δημιουργοί αφουγκράζο-
νται τον ανήσυχο καιρό μας και 
αποτυπώνουν με το τραγούδι 
τους τον βηματισμό της ανθρώ-
πινης αγωνίας και την άρνηση 
της συμφιλίωσης του ανθρώπου 
με ό,τι αντιτίθεται της πορείας 
του.

Η Βιολέτα Ίκαρηείναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο καταξιωμένες Ελλη-
νίδες ερμηνεύτριες της γενιάς της.Έχει ξεχωρίσει με την αφοπλιστική φωνή 
της και την τρυφερότητα της ψυχή της. 

Σήμερα η Βιολέτα μοιράζεται μαζί μας το νέο της δίσκο με τίτλο “Πορτο-
κάλι”, σε στίχους και μουσική του Νίκου Ξύδη.

 Το «Πορτοκάλι» είναι ενας ολοκληρωμένος κύκλος τραγουδιών, με 
αρχή, μέση και τέλος. Σαν μια ταινία με 11 σπονδυλωτές ιστορίες. 

Με την αισθαντική φωνή και την μεστή ερμηνεία της, η Βιολέτα Ίκαρη γί-
νεται το πρόσωπο στα εμπνευσμένα τραγούδια του Νίκου Ξύδη και το  «Πορ-
τοκάλι» είναι το αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής τους ένωσης. 

Με άρωμα που σε ταξιδεύει σε μνήμες, με την πικρή του φλούδα να υπο-
γραμμίζει τα κακώς κείμενα των καιρών μας και με γεύση γλυκόξινη που 
ζωντανεύει τις αισθήσεις, το «Πορτοκάλι» μοιάζει με την ψυχή και τη ζωή 
μας. 

Πρόκεται ένα σύνολο τραγουδιών που αποτελεί μια μοναδική μουσική 
πρόταση, παντρεύοντας επιρροές απ’ όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής.

Και Λίγα λόγια της Βιολέτας Ίκαρη για το «Πορτοκάλι»:
«Το άλμπουμ αυτό είναι μια σύντομη αποτύπωση της ζωής μας μέσα από 

τα μάτια του Νίκου Ξύδη και εγώ είμαι η τυχερή πού κάθε λέξη, κάθε νότα και 
κάθε παύση, χορεύουν τους χτύπους της καρδιάς μου. Είμαι περήφανη για 
αυτό το έργο και για ό,τι το αποτελεί, αλλά πιο πολύ για τον Νίκο που είχε την 
καρδιά να το μοιραστεί μαζί μου, καθώς είναι από τα ακριβά του υπάρχοντα.»
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ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ. 
sea food restaurant 

and more

FLASHBACK

▶ Έλα πες την αλήθεια, καλέ μου anchorman και 
γλυκέ μου ρεπόρτερ….. Όταν ξεκίναγες την δη-
μοσιογραφική σου καριέρα περίμενες ποτέ ότι θά 
‘ρθει μέρα που θα έλεγες στον τηλεοπτικό αέρα 
την φράση «Εγκλωβισμένοι από τα χιόνια στο ύψος 
Μεσογείων και Κατεχάκη?»

▶ Από την τηλεοπτική «μάχη» που δόθηκε με 
τον χιονιά ο μόνος κερδισμένος ήταν ο Γιώργος 
Λιάγκας.  Που θυμήθηκε τον παλιό, ενημερωτικό 
εαυτό του και ήταν πραγματικά καλός.  Με πολύ 
καλή χημεία με τον επίσης καλό Βαγγέλη Περρή.  
Σφαιρική ενημέρωση, με λόγο καταγγελτικό τόσο, 
όσο… χωρίς να περάσουν την λεπτή γραμμή του 
λαϊκισμού.  Βέβαια στα social media που αποθε-
ώθηκε, υπήρξε και ο αντίλογος.  Αλλά όχι επί της 
ουσίας.  Με αναφορές στο αμαρτωλό, ψυχαγωγικό 
εαυτό του.  Ας τον προβληματίσει αυτό!  Μήπως να 
το ξαναγύρναγε στην ενημέρωση?

▶ Και σε κάθε περίπτωση όλα τα κανάλια ήταν 
πολύ πιο προετοιμασμένα από το κράτος να καλύ-
ψουν το χάος που δημιούργησε ο χιονιάς.  Σαν να 
το περίμεναν,  ένα πράγμα…  Κι αν εξαιρέσεις τον 
«παγετό» που έπεσε πάνω στην Ελληνική γλώσσα 
με τον τρόπο που την χειρίστηκαν παρουσιαστές και 
ρεπόρτερ κατά τα άλλα τους αξίζουν συγχαρητήρια 
που ηρωικά βρέθηκαν σε σημεία που το κράτος και 
η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κατάφεραν να φτάσουν.  
Την επόμενη κρίση αφήστε να την χειριστούν οι 
ρεπόρτερ.  Πιο καλά θα τα καταφέρουν από τους 
«αρμόδιους».

▶ Επιστρέφει η σειρά «Τα καλύτερά μας χρόνια» 
στην ΕΡΤ με νέο κύκλο επεισοδίων που θα αναφέ-
ρονται στα 70’s.  Μπράβο στη δημόσια τηλεόραση 
που μας έχει εκπλήξει ευχάριστα με τον τρόπο που 
χειρίζεται τα τελευταία χρόνια το κομμάτι της μυθο-
πλασίας.  Αυτού του είδους οι σειρές αποτελούν και 
σπουδαίο αρχειακό υλικό που θα πρέπει να φυλα-
χθεί ως κόρη οφθαλμού!  Ευτυχώς που η ψηφιακή 
τεχνολογία επιτρέπει να φυλαχθεί το υλικό χωρίς 
τον φόβο να γράφονται πάνω σε σπουδαίες και 
σπάνιες παραγωγές που υπήρχαν σε αναλογικά 
μέσα, ποδοσφαιρικοί αγώνες.  (True story)

▶ Μπορεί να αποχώρησε από το Survivor ο Βαλά-
ντης, αλλά δεν επέστρεψε στην Ελλάδα.  Παραμένει 
στον Αγ.  Δομίνικο.  Χμμμμ!  Λέτε να έχουμε τίποτε 
«επιστροφές.. καταστροφές»?

Ο «Χαμόδρακας» είναι ένα ιστορικό εστιατόριο θαλασσινών που ξέρει από... ποιότητα, φαντασία και εξυπηρέτηση.
Η παραδοσιακή ταβέρνα «Χαμόδρακας» ιδρύθηκε το έτος 1926 από τον Λεωνίδα Χαμόδρακα στην περιοχή της 
Nέας Κρήνης, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Το Εστιατόριο «Χαμόδρακας» απέκτησε το 2005 το Σήμα Ελληνικής 
Κουζίνας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει 
στους πελάτες του. Οι κορυφαίες γαστρονομικές απολαύσεις με την καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και την πιο 
όμορφη και συναρπαστική θέα της πόλης! INFO:  ο «Χαμόδρακας» αναλαμβάνει την οργάνωση και επιμέλεια 
δεξιώσεων και μπουφέ catering. Διεύθ. Μανώλη Γαγύλη 13, Καλαμαριά-Παραλία. Τηλ. 2310 447943. 
www.hamodrakas.gr

Πίσω στον χρόνο και σε εκείνες τις 
πολύ ωραίες εποχές διασκέδασης 
που οι νυχτερινοί Live χώροι ήταν 
ανοικτά τουλάχιστον πέντε φορές 
την εβδομάδα.Και σε αυτούς τους 

χώρους ανήκαν και οι ΓΟΡΓΟΝΕΣ & 
ΜΑΓΚΕΣ που κάποια στιγμή γνώρι-
σαν πολύ μεγάλη επιτυχία και από 
εκέι πέρασαν πολλοί καλλιτέχνες.
Όπως ο Πάνος Κιάμος –που ήταν 

και το ξεκίνημά του ουσιαστικά σαν 
πρώτο όνομα-,ο Γιώργος Γιασεμής 

αλλά και ο Βασίλης Μπατής.Σε 
αυτήν την συλλεκτική φωτογραφία 

μαζί τους και η μία και μοναδική 
Άντζελα Δημητρίου.
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Σου λείπει κάποιος; Πώς να αντιμετωπίσεις την κατάσταση

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

Οι άνθρωποι είναι από τη φύση 
τους κοινωνικά πλάσματα. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι λαχτα-

ρούν κάποιο επίπεδο οικειότητας, συντρο-
φικότητας και διαρκούς σύνδεσης με τους 
άλλους. Στην άλλη πλευρά της σύνδε-
σης όμως, βρίσκεται η μοναξιά. Όταν 
δεν μπορείτε να δείτε ή να μιλήσετε με 
κάποιον που σας ενδιαφέρει, ο πόνος της 
απουσίας του και οι μόνιμες αναμνήσεις 
του χρόνου σας μαζί μπορούν να εγκατα-
σταθούν στην καρδιά σας.

Μερικές φορές, μπορείτε να λύσετε το 
πρόβλημα της έλλειψης κάποιου σηκώνο-
ντας το τηλέφωνο ή περνώντας από εκεί 
για μια επίσκεψη. Αλλά δεν είναι πάντα δυ-
νατή η επανασύνδεση και τα συναισθήματα 
απώλειας και θλίψης που προκύπτουν και 
μπορεί να αρχίσουν να συσσωρεύονται σε 
σημείο που αρχίζουν να επισκιάζουν κάθε 
πτυχή της καθημερινότητάς σας.

Γενικές συμβουλές για κάθε περίσταση
Αν νοιάζεστε για κάποιον και απολαμβά-

νετε να περνάτε χρόνο μαζί του, είναι φυσικό 
να θρηνείτε την απουσία του όταν φεύγει. 
Ακόμη και ένας προσωρινός χωρισμός δεν 
είναι πάντα εύκολος.

Να προσέχετε τον εαυτό σας
Η φροντίδα των συναισθηματικών πλη-

γών είναι εξίσου σημαντική με τη θεραπεία 
των σωματικών. Μπορεί να μην χρειάζεστε 
ράμματα ή παγοκύστη, αλλά λίγη συμπόνια 
για τον εαυτό σας μπορεί να βοηθήσει πολύ 
στη θεραπεία του πόνου σας.

Έχετε βιώσει μια απώλεια και πιθανότατα 
θα χρειαστείτε χρόνο για να προσαρμοστείτε 
πριν νιώσετε ξανά σαν τον εαυτό σας. Το να 
φέρεστε στον εαυτό σας με καλοσύνη ασκώ-
ντας καλή αυτοφροντίδα μπορεί να σας βο-
ηθήσει να περάσετε πιο εύκολα αυτήν την 
περίοδο προσαρμογής.

Βρείτε χρόνο 
για τα συναισθήματά σας
Το να αγνοήσετε τον πόνο της έλ-

λειψης κάποιου μπορεί να φαίνεται 
σαν ένας καλός τρόπος για να απαλ-
λαγείτε από αυτόν, αλλά η αποφυγή 
συνήθως έχει το αντίθετο αποτέλε-
σμα. Τα συναισθήματα είναι επίμονα 
και η στενοχώρια που νομίζατε ότι 
θάψατε μπορεί να επανεμφανιστεί, σε 
στιγμές που αισθάνεστε απροετοίμα-
στοι να την αντιμετωπίσετε. 

Ενθαρρύνετε τον εαυτό σας με θετική 
αυτοομιλία. «Αυτό είναι δύσκολο, αλλά θα 
γίνει καλύτερο» μπορεί να έχει πιο θετικό 
αντίκτυπο από το «Έφυγε. Ξεπέρασέ το».

Αλληλεπιδράστε με άλλους
Είναι φυσιολογικό να νιώθεις ότι κανείς 

άλλος δεν μπορεί να γεμίσει τον κενό χώρο 
στην καρδιά σου. Ωστόσο, φίλοι και αγαπη-
μένα πρόσωπα μπορούν να προσφέρουν 
συμπόνια, ενσυναίσθηση και άλλη συναι-
σθηματική υποστήριξη. Μπορούν απλώς 
να σας ακούσουν ή να σας αποσπάσουν την 
προσοχή προτείνοντας δραστηριότητες που 
απομακρύνουν το μυαλό σας από τη μοναξιά 
σας.

Απασχοληθείτε με κάτι που σας αρέσει
Τα χόμπι και άλλες ευχάριστες δραστη-

ριότητες μπορούν να προσφέρουν θετικούς 
περισπασμούς που σας βοηθούν να αντιμε-
τωπίσετε τον πόνο μέχρι να αρχίσει να ξεθω-
ριάζει.

Μπορεί να σας βοηθήσει περισσότερο 
να εστιάσετε στα δικά σας ενδιαφέροντα 
προς το παρόν παρά σε κοινά χόμπι. Όταν 
το τσίμπημα της απουσίας τους είναι ακόμα 
φρέσκο, μπορεί να σας είναι δύσκολο να το 
κάνετε μόνοι σας σε πράγματα που κάνατε 
παλιά μαζί.

Αν βρίσκεστε μακριά
Εάν είστε σε μια σχέση από απόσταση, για 

παράδειγμα:
Ακόμη και όταν ξέρετε, λογικά, ότι η 

απόσταση δεν θα διαρκέσει για πάντα, οι 
καθημερινές υπενθυμίσεις μπορούν ακόμα 

να βοηθήσουν στην ενίσχυση αυτού του γε-
γονότος στη συνειδητοποίησή σας, κάνοντας 
τον αποχωρισμό σας πιο γλυκόπικρο.

Αν είναι πρώην
Το να χάσεις έναν πρώην δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να βιαστείς να επιστρέψεις αμέσως 
στη σχέση. Ίσως χωρίσατε για κάποιους πολύ 
καλούς λόγους. Ίσως μπορείτε να λύσετε τα 
πράγματα και να επανασυνδεθείτε τελικά. 
Είναι σημαντικό και οι δύο να αφιερώσετε 
χρόνο (ξεχωριστά) για να θεραπευτείτε.

Αν δεν έχετε χωρίσει με καλές σχέσεις 
μετά από φιλικό χωρισμό, προσπαθήστε να 
αποφύγετε την επαφή. Καταγράψτε οτιδή-
ποτε θέλετε να πείτε και αποθηκεύστε το για 
αργότερα.

Αν έχει πεθάνει
Ο θάνατος, η τελική απώλεια, είναι συ-

νήθως η πιο δύσκολη καθώς σας κάνει να 
νιώθετε ότι θα σας λείπει πάντα το αγαπημέ-
νο σας πρόσωπο.

Κάποιο μέτρο θλίψης μπορεί να παρα-
μείνει, αλλά ο χρόνος συχνά βοηθά στην 
ανακούφιση του πόνου. Στο μεταξύ προσπα-
θήστε να εστιάσετε στις χαρούμενες κοινές 
αναμνήσεις που βιώσατε μαζί. 

Είναι φυσιολογικό να σας λείπουν οι 
άνθρωποι που σας ενδιαφέρουν όταν δεν 
μπορείτε να τους δείτε.  Αυτή η συγκεκριμέ-
νη αγωνία είναι απλώς ένα αποτέλεσμα της 
ικανότητας να αγαπάτε.

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

PSYCHOLOGY

ΤΟ ΝΑ ΦΕΡΕΣΤΕ 
ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

ΜΕ ΚΑΛΟΣΥΝΗ 
ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΚΑΛΗ 

ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΊΔΑ 
ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΑΣ 

ΒΟΗΘΗΣΕΊ ΝΑ 
ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΠΊΟ 

ΕΥΚΟΛΑ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.
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Το όνομά του; Ύψιλον, σημείο 
συνάντησης για όλες τις ώρες της 
ημέρας. Άνοιξε για πρώτη φορά 

πριν πέντε χρόνια και σε χρόνο ρεκόρ 
μεταμορφώθηκε σε κάτι παραπάνω από 
ένα απλό coffee-shop.

Το κτίριο όπου στεγάζεται, κατασκευ-
άστηκε το 1870 από το Ναουσαίο Ιωάννη 
Κύρτση και ήταν ένα από τα πολλά χάνια της 
πολυπολιτισμικής Σελανίκ. Για χρόνια ήταν 
ένας χώρος που φιλοξενούσε μικρές επιχει-
ρήσεις που παρήγαγαν από γλειφιτζούρια 
μέχρι και σαπούνια. Από το 2017, όμως, 
ανακαλύφθηκε από έξι νέους ανθρώπους, 
που όχι μόνο το αναδιαμόρφωσαν, αλλά 
του έδωσαν μία εντελώς νέα, φρέσκια πνοή.

Το Ύψιλον είναι ένα όμορφο, άνετο με 
πολλούς χώρους all day μαγαζί, από το 
οποίο αναβλύζει η καλλιτεχνική ποικιλότη-
τα, μιας και αναφερόμαστε σε ένα νεοκλα-

σικό του 19ου αιώνα. Είναι ο κατάλληλος 
χώρος για να επιλέξει κανείς είτε να επισκε-
φτεί με την παρέα του, για μία μπύρα ή έναν 
καφέ, είτε να φέρει το λάπτοπ του και να ερ-
γαστεί ή να διαβάσει, μιας και ο χώρος είναι 
άπλετος και φωτεινός, ενώ η ατμόσφαιρα 
τόσο φιλόξενη, που δημιουργεί στους επι-
σκέπτες του ένα αίσθημα οικειότητας.

Τις πρωινές ώρες λειτουργεί σαν ένας 
στυλάτος χώρος, όπου μπορείς να χαλα-
ρώσεις και να ανοίξεις συζητήσεις με τους 
φίλους σου, πίνοντας τον καφέ σου, ενώ τις 
βραδινές ώρες ο τεράστιος χώρος του επι-
τρέπει να μετατραπεί σε ένα από τα πιο hip 
μαγαζιά της πόλης, όπου μπορείς να απο-
λαύσεις το κοκτέιλ σου, χορεύοντας με το 
ρυθμό της μουσικής!

Info: 
Εδέσσης 5
2310 530480

ΒΑΣΩ ΜΟΚΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Από την Αλφαβήτα το... 
Ύψιλον είναι που ξεχωρίζει 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΊΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ, 
ΚΡΥΜΜΕΝΟ 

ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ, ΑΝ 
ΚΑΠΟΊΟΣ ΨΑΞΕΊ 
ΠΡΟΣΕΚΤΊΚΑ ΘΑ 

ΕΝΤΟΠΊΣΕΊ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΕΝΑ 

ΔΊΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΟΥ 
1870, ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΊ ΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΊΟ 
ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΝΤΑ 

ΜΑΓΑΖΊΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ.
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Σύμφωνα με το άρθρο  336 του Ποινικού Κώδικα, <<Όποιος με σωματική βία 
ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας 
εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κά-
θειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 2. Γενετήσια πράξη είναι η συνουσία και 
οι ίσης βαρύτητας με αυτήν πράξεις. 3. Αν η πράξη της παρ. 1 έγινε από δύο ή 
περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού ή είχε ως συνέπεια τον θά-
νατο του παθόντος ή αν ο παθών είναι ανήλικος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 
4. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1, τελεί γενετήσια πράξη χωρίς τη 
συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.>> 
Πρώτες απόπειρες ορισμού της έννοιας «βιασμού» πραγματοποίησαν οι κοινω-
νιολόγοι K. Weis και S. Borges και οι εγκληματολόγοι  H. Schwendinger και J. 
Schwendinger που βλέπουν το βιασμό ως ένα έγκλημα εχθρότητας, επιθετικό-
τητας, και περιφρόνησης  της γυναίκας. Αρχικά ο βιασμός αποτελούσε έγκλημα 
κατά της ιδιοκτησίας από έναν άνδρα σε άλλον άνδρα (δεδομένου ότι η γυναίκα 
αποτελούσε ιδιοκτησία του άνδρα, ενώ η γυναίκα ως θύμα δεν λαμβανόταν 
υπόψη). Έπειτα, ο Ποινικός Κώδικας  του 1834 θεωρούσε <<βιασμό>> την 
αναγκαστική συνουσία ανεξαρτήτως φύλου (Σαρέλη,1999). Αργότερα, και συ-
γκεκριμένα το  1951 ο Ποινικός Κώδικας που κυρώθηκε με τον Ν.1492/1950 
κατέτασσε το βιασμό στα εγκλήματα κατά των ηθών και αφορούσε τη συνου-
σία εκτός γάμου με χρήση σωματικής βίας ή απειλής, σπουδαίου και άμεσου 
κινδύνου και διαπράττονταν εναντίον γυναίκας, ενώ αποτελούσε κακούργη-
μα (και εάν πραγματώνονταν θάνατος του θύματος προβλεπόταν ισόβια κά-
θειρξη), ασκούνταν ποινική δίωξη μετά από έγκληση της γυναίκας (κοντινός 
ορισμός στον σημερινό του άρθρου 336 ΠΚ). Μεταγενέστερα ο Ν 1319/1984 
εμπλουτίζει τον ορισμό του <<βιασμού>> καθώς προβλέπει ότι θύμα βιασμού 
μπορεί να είναι αμφότερα τα φύλα (όχι μόνο η γυναίκα),προβλέπει ότι πρέπει  
περιληφθούν στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και άλλες ασελ-
γείς πράξεις (εκτός της συνουσίας),διαχωρίζει τη διακεκριμένη περίπτωση 
βιασμού εάν οι δράστες είναι 2 ή περισσότεροι (όποτε προβλέπεται  κάθειρξη 
τουλάχιστον 10 ετών ή ισόβια κάθειρξη) καθώς και θεσπίζεται η αυτεπάγγελτη 
δίωξης από τον Εισαγγελέα για το ως άνω έγκλημα. Με το Π.Δ. 283/1985 ο 
βιασμός θεωρείται έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και έγκλημα κατά 
της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι τελευταίες αλλαγές, 
πριν το Ν. 4619/2019, ήταν η επιβολή αποκλειστικά ισόβιας κάθειρξης στο 
θανατηφόρο βιασμό (Ν3064/2002) και η ποινικοποίηση του συζυγικού βια-
σμού(Ν3500/2006) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
Μετά από πολλές  διαμαρτυρίες της Διεθνούς Αμνηστίας και των φεμινιστικών 
κινημάτων της ελληνικής έννομης τάξης για το στοιχείο του ορισμού του βια-
σμού που για την πραγμάτωση του προϋπόθεση ήταν  η άσκηση βίας στο θύμα 
ενώ θα αρκούσε απλώς η μη συναίνεση του θύματος (πράγμα που πλέον ενσω-
ματώνεται στον ορισμό του άρθρου).
Με τον Ν4619/2019 προβλέπονται πλέον 4 περιπτώσεις βιασμού: α)ο διακεκρι-
μένος θανατηφόρος βιασμός, β)ο διακεκριμένος ομαδικός γ)η γενετήσια πράξη 
χωρίς τη συναίνεση του παθόντος και δ)ο εξαναγκασμός σε γενετήσια πράξη με 
τη χρήση βίας ή απειλή επικείμενου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας. 
Πάντως ο βιασμός συνιστά μια πράξη που πρωταρχικό της σκοπό δεν έχει τη 
σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά την εξουσίαση, την αντικειμενοποίηση και την 
ταπείνωση του θύματος. Συμπερασματικά ο ορισμός του <<βιασμού>> στο 
αναθεωρημένο 336 ΠΚ είναι αρκετά ασθενής καθώς δεν προσδιορίζονται  λε-
πτομερώς όλοι οι τύποι διείσδυσης ώστε να ποινικοποιούνται συγκεκριμένες 
πράξεις, αλλά παρατίθενται απλά είδη σεξουαλικών πράξεων που καλύπτονται 
από τον ορισμό.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Μετά την παταγώδη αποτυχία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρει-
ας και του γνωστού ΝΠΙΔ προς διαχείριση ενός ακόμη ακραίου φυσικού φαινομένου, 
μπορεί κανείς εκ των υστέρων να διαπιστώσει, εξετάζοντας με περισσότερη ψυχραι-
μία τα δεδομένα,ότι το ελληνικό κράτος παρουσιάζει στη διαχρονικότητα του μία σα-
φέστατη διαχειριστική και εκτελεστική ανεπάρκεια, αν όχι ανικανότητα, σε επίπεδο 
πολιτικής προστασίας τα τελευταία τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια. Από τις πυρκαγιές 
και την απώλεια μεγάλου μέρους του πράσινου πλούτου της χώρας, μέχρι τις πλημ-
μύρες,απουσιαζόντων αντιπλημμυρικών έργων και πλέον τα χιόνια. Αυτό που συνέβη 
στην Αθήνα ήταν αδικαιολόγητο,ήταν όμως και αποκαλυπτικό. Ήταν αδικαιολόγητο 
γιατί ο πολύωρος εγκλωβισμός των ανθρώπων στις κεντρικές οδούς αρμοδιότητας 
της Περιφέρειας αλλά και στην Αττική Οδό, ο μη καθαρισμός των δρόμων καθ’ όλη 
τη διάρκεια του φαινομένου, η μη ρύθμιση της κυκλοφορίας (με την έννοια ότι δε 
βρέθηκε κάποιος αρμόδιος να σταματήσει τους ανθρώπους από την πορεία εγκλω-
βισμού τους στους μποτιλιαρισμένους δρόμους), η μη πρόβλεψη γενικής αργίας εκ 
των προτέρων, εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο (για να κρίθηκε ως απαραίτητο για τα 
σχολεία, προφανώς και ήταν), η μη απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημά-
των (όπως συνέβη πέρυσι στα πλαίσια αντιμετώπισης της «Μήδειας»), η έλλειψη με 
λίγα λόγια οποιουδήποτε επιχειρησιακού σχεδίου, σε κανένα φυσικό φαινόμενο δεν 
οφείλεται. Όσο χιόνι και να έριχνε, λιγότερο η περισσότερο,το αποτέλεσμα δυστυχώς 
ήταν προδιαγεγραμμένο. Η πολυνομία, το άκαμπτο σύστημα συντρεχουσών αρμοδι-
οτήτων που εμποδίζει ακόμη και την παραμικρή εκτελεστική ευελιξία, η παρεμβολή 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που καθιστά τις αναθέσεις συμβάσεων έργου, σε αρκετές 
περιπτώσεις, ετεροχρονισμένα εκπληρούμενες σε σχέση πάντα με το χρόνο ενδια-
φέροντος εκπλήρωσης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις η πολιτική ανεπάρκεια 
σε επίπεδο προσώπων, νομοτελειακά οδηγούν και θα οδηγούν σε καταστάσεις όπως 
η εν λόγω. Πέραν του αδικαιολογήτου, το συμβάν ήταν και αποκαλυπτικό, με την 
έννοια ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε πως τουλάχιστον σε επίπεδο 
πολιτικής προστασίας, επιτελικό κράτος δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε ακραιφ-
νώς ειλικρινείς, η εν λόγω κατάσταση μάλλον παραπέμπει σε οργάνωση τριτοκοσμι-
κής, ούτε καν βαλκανικής χώρας. Από τα ευρωπαϊκά δεδομένα μας χωρίζουν έτη 
φωτός, η δε δικαιολογία ότι στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης χιονίζει συχνότερα 
και γι’ αυτό το λόγο οι βορειοευρωπαίοι είναι συνηθισμένοι στην επιτυχή αντιμετώ-
πισή των φαινομένων είναι άλλη μία πρόφαση,που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα 
αδικαιολόγητα.Το γεγονός λοιπόν ότι φαινόμενα έντονης χιονόπτωσης δεν είναι συ-
νηθισμένα,δε δίνει στο κράτος την ευχέρεια να αποτυγχάνει δικαιολογημένα, επειδή 
είμαστε «Νότιοι».Με αυτή τη λογική θα μπορούσε ενδεχομένως να συναχθεί ότι μόνο 
με συνθήκες ηλιοφάνειας και ήπιου μεσογειακού κλίματος θα πρέπει οι πολίτες να 
περιμένουν αποτελέσματα από το κράτος, ενώ για κάθε χειμωνιάτικο, ακραίο και-
ρικό φαινόμενο θα πρέπει ως «Νότιοι» να θεωρούμε δεδομένη την αποτυχία αντι-
μετώπισης του. Επίσης αποκαλυπτική ήταν η αποποίηση ευθυνών από όλους τους 
αρμόδιους. Ο καθένας τους, εδώ και μέρες, αποδίδει την διαμορφωθείσα κατάσταση 
σε μία συγκεκριμένη από όλες τις αιτίες πρόκλησης της, η οποία συγκεκριμένη αιτία 
«τυγχάνει» να ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου προσώπου, με αποτέλεσμα όλοι οι 
αρμόδιοι να ζητούν συγγνώμη και να αναγνωρίζουν τα λάθη αλλά κανείς να μην ευ-
θύνεται εν τέλει πολιτικά.Ευτυχώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε μπροστά, ζήτησε 
συγγνώμη για λάθη άλλων και επέβαλε ένα αξιοσημείωτο πρόστιμο στην εταιρία, η 
οποία θα καταβάλει ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε όσους ανθρώπους ταλαιπωρήθη-
καν. Όμως αυτό το πιστώνεται ο ίδιος, ως Πρωθυπουργός. Η υπόσχεση πάλι για ένα 
επιτελικό κράτος, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, αγνοείται σοβαρά. 
Το ερώτημα είναι: αν δεν επιτεύχθηκε εδώ και τρία περίπου χρόνια διακυβέρνησης, 
πότε θα επιτευχθεί;.

*Ο Αντώνης Μπάγιος είναι φοιτητής της Νομικής του ΑΠΘ

Βιασμός 
και Ποινικός Κώδικας 

Χιονοδρομικό Κέντρο Κατεχάκη 
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Πώς είναι να δουλεύεις στον ΠΑΟΚ; Μεγάλη 
τιμή και ευλογία! Ειδικά όταν πρόκειται για την αγα-
πημένη μου ομάδα, που υπηρέτησα σαν ποδοσφαι-
ριστής και μετέπειτα ως προπονητής των ακαδημιών 
και πλέον σαν αναλυτής της 1ης ομάδας.

Υπάρχει εύκολος ή δύσκολος αντίπαλος; Κανέ-
νας αντίπαλος δεν είναι εύκολος ή δύσκολος προ-
τού ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν γίνει σωστή δουλειά 
από όλους μπορεί να εξελιχθεί σε εύκολο. Αντίθετα, 
χωρίς καλή δουλειά μπορεί να γίνει και πιο δύσκολο 
από όσο πιστεύουν κάποιοι.

Ποια προπονητική στιγμή ξεχωρίζεις; Τους τίτ-
λους που έχω πάρει με τον ΠΑΟΚ. Εκτός από τα 4 
κύπελλα, αυτό που ξεχωρίζει είναι το αήττητο πρω-
τάθλημα! 

’Εχουν κοινά ποδόσφαιρο με Αυτοδιοίκηση; 
Κι όμως έχουν... Και στα δύο πρέπει να αφιερώσεις 
πολύ χρόνο, να κάνεις θυσίες για να προσφέρεις και 
να έχεις αποτελέσματα. Επίσης ο κόσμος και στα 
δύο έχει υψηλές απαιτήσεις και καθόλου υπομονή, 
οπότε πρέπει να δίνουμε κάθε μέρα τα πάντα για να 
πετύχουμε!

Τι σου ζητούν, συνήθως, οι κάτοικοι της Πολί-
χνης; Η καθημερινότητα είναι αυτή που κυριαρχεί 
σε απαιτήσεις και μετά θέματα γραφειοκρατίας και 
δυσλειτουργιών που πολλές φορές οφείλονται στον 
γενικότερο κρατικό μηχανισμό και τη μέτρια οργά-
νωση του κράτους.

Για ποια δράση του Τοπικού Συμβουλίου είπες 
«τα καταφέραμε»… Είμαι πολύ χαρούμενος για 
όσες φορές μαζέψαμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-
γκης για συνανθρώπους μας με δυσκολίες, για πυ-
ρόπληκτους ή πλημμυροπαθείς και δράσεις εθελο-
ντισμού. Ξεχωρίζω την καθιέρωση του καρναβαλιού 
που έφτασε να έχει 3000 κόσμο, τη δωρεάν άθληση 
για παιδιά με ειδικές ικανότητες και τον οδηγό υγείας 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Προσωπικό όραμα που θέλεις να εκπληρώ-
σεις… Την λέξη όραμα την αγαπώ πολύ. Επαγγελ-
ματικά θα ήθελα να φτάσω όσο ψηλότερα γίνεται και 
στην αυτοδιοίκηση να προσφέρω τόσα ώστε να με 
θυμούνται με αγάπη κι εκτίμηση οι πολίτες 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. 

Ο Μάκης Κοσμίδης έχει καταφέρει να παίζει …μπάλα σε δύο «αγάπες» που ξεκινούν από το γράμμα Π. Στον ΠΑΟΚ με την ιδιότητα του αναλυτή στην ποδοσφαιρική 
ομάδα και στην Πολίχνη ως πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου. Το σίγουρο είναι ότι θέλει να «κερδίζει» σε γήπεδα και Αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, 

ανεξάρτητα από το πόση δουλειά θα χρειαστεί! 

Μάκης Κοσμίδης
Λυπάμαι που δεν βλέπω όραμα για να

δώσουμε στη Θεσσαλονίκη αυτό που της αξίζει

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ό Υ 

Τι αγαπάς και τι σ’ ενοχλεί στη Θεσσαλονίκη;
Λόγω δουλειάς ταξιδεύω πολύ εντός και εκτός 

Ελλάδος. Στεναχωριέμαι που βλέπω την πόλη μου, 
ενώ έχει τρομερές δυνατότητες ανάπτυξης να έχει 
μείνει τόσο πίσω και οργανωτικά αλλά κυρίως σε 
υποδομές και γενικότερο σχεδιασμό. Λυπάμαι πολύ 
που δε βλέπω μακροπρόθεσμο σχέδιο και όραμα για 
να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη αυτό που της αξίζει.

Τι δεν ξέρουμε για τον Μάκη Κοσμίδη;
Μπορεί να ξέρετε λίγα για εμένα, αλλά ελπίζω 

μέσα από τη δουλειά μου να σας δώσω πολλούς ευ-
χάριστους λόγους να με γνωρίσετε καλύτερα. Είμαι 
πολύ ανοιχτός για όλους και χαίρομαι πολύ την απλή 
και καθημερινή επαφή με τον κόσμο.

Συμβουλή σε παιδιά που θέλουν να γίνουν πο-
δοσφαιριστές ή προπονητές… Η λέξη «θυσία» είναι 
αυτή που πρέπει να  κυριαρχεί σε όποιον θέλει να γί-
νει ποδοσφαιριστής, προπονητής ή να ασχοληθεί με 
την αυτοδιοίκηση. Ταπεινότητα και σκληρή δουλειά. 
Δουλειά, δουλειά και ξανά δουλειά!
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Από τον νταμπλούχο ΠΑΟΚ στη Bundesliga και τη Κολωνία και από εκεί στην Ολλανδία και τη Τβέντε. 
Για τον Δημήτρη Λημνιό η περσινή σεζόν ήταν ως μη γενόμενη με τον Βολιώτη εξτρέμ να πραγματοποιεί 
ένα νέο ξεκίνημα στην Εredivisie.

Στο ποδόσφαιρο αν κάνεις 
σχέδια λένε, το πιο πιθανό 
είναι να πέσεις έξω και 

αυτό το αντιλήφθηκε για τα καλά 
την περασμένη σεζόν ο 25χρονος 
άσος, αφού ουσιαστικά ήταν εκτός 
ομάδας, στη Κολωνία. Η επιλογή 
του να αναζητήσει αλλού την τύχη 
του ήταν μονόδρομος. Η Τβέντε 
του έδωσε την ευκαιρία και ο ίδιος 
φαίνεται να την άρπαξε… από τα 
μαλλιά. Σε 19 παιχνίδια μετράει 3 

γκολ και μία ασίστ και αποτελεί 
έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαι-
ριστών του ολλανδικού συλλόγου 
που φιγουράρει στην 4η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα πίσω από 
Άγιαξ, Αϊντχόφεν και Φέγενορντ. 
Ο Δημήτρης Λημνιός μίλησε στην 
«Κ» για όλα...

Η Τβέντε και η Ολλανδία μήπως 
είναι για σένα η «ποδοσφαιρική 
σου Ιθάκη»; «Περνάω πολύ καλά 

στην Ολλανδία. Είμαι σε μία πόλη που 
η αλήθεια είναι πως δε μοιάζει σε τί-
ποτα στη Κολωνία που ήμουν πέρυ-
σι, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου, 
αφού ο κύριος λόγος που ήρθα στην 
Ολλανδία και τη Τβέντε είναι να παίξω 
ξανά ποδόσφαιρο. Αυτό μέχρι στιγμής 
το καταφέρνω και είμαι ευτυχής που 
μπορώ μετά από μία χαμένη για μένα 
χρονιά να απολαμβάνω ξανά το ποδό-
σφαιρο».

Τι δεν πήγε καλά πέρυσι στην 

«Απολαμβάνω ξανά το ποδόσφαιρο»

Συνέντευξη στον 
Θωμά Μίχο 

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΛΗΜΝΊΟΣ ΜΊΛΗΣΕ 

ΓΊΑ ΤΗ ΝΕΑ 
ΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΗΝ 
ΟΛΛΑΝΔΊΑ ΚΑΊ 
ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ 

ΠΕΡΊΟΔΟ ΠΟΥ 
ΕΖΗΣΕ ΣΤΗ 
ΚΟΛΩΝΊΑ
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Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα, 
όμως σε καμία περίπτωση δεν πι-
στεύω πως το πρωτάθλημα έχει τε-
λειώσει. Έχει δρόμο και μπορεί να κα-
λυφθεί η διαφορά των εννιά πόντων. 
Είναι σαφώς δύσκολο για τον ΠΑΟΚ 
και την ΑΕΚ, αλλά έχουν πιθανότη-
τες. Μου αρέσει το γεγονός πως πολ-
λές ομάδες της επαρχίας πραγματο-
ποιούν καλή πορεία. Για παράδειγμα 

ο ΠΑΣ, ο ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός. Έχει 
ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο 
όλες τις ομάδες και πόσο μάλλον τις 
θεωρητικά πιο μικρές γιατί μόνο έτσι 
μπορεί να δυναμώσει το πρωτάθλη-
μα. Βέβαια, με λυπεί το γεγονός πως 
ο Ατρόμητος βρίσκεται στην τελευ-
ταία θέση και δεν μου είναι καθόλου 
ευχάριστο. Ελπίζω να ανακάμψει και 
να αλλάξει πρόσωπο στη συνέχεια».

Κολωνία; «Πέρασα δύσκολα, τόσο 
ψυχολογικά, όσο και ποδοσφαιρικά. 
Ήταν η πρώτη μου χρονιά στο εξωτε-
ρικό, μακριά από την Ελλάδα και ήταν 
μια εμπειρία δύσκολη που δεν εξελί-
χθηκε όπως περίμενα. Οι σχέσεις μου 
με τους συμπαίκτες μου ήταν τέλειες, 
η πόλη ήταν καταπληκτική, αλλά αν 
δεν νιώθεις σημαντικός σε μία ομάδα, 
όπου κι αν είσαι, όσο κι αν το μέρος που 
ζεις είναι σε καλό επίπεδο, δεν μπορείς 
να είσαι καλά και χαρούμενος».

Γιατί στη Τβέντε και πως είναι 
η καθημερινότητά σου στη νέα σου 
ομάδα; «Η επιλογή μου να έρθω στη 
Τβέντε ήταν απόλυτα συνειδητή. Μια 
ομάδα που δίνει χρόνο και θέση σε πο-
δοσφαιριστές νεαρούς όπως είμαι εγώ. 
Νιώθω δικαιωμένος για την επιλογή 
μου αυτή και το γεγονός πως η ομάδα 
μου βρίσκεται και στις ψηλές θέσεις 
της βαθμολογίας είναι κάτι που μου 
δίνει μεγαλύτερο κίνητρο και μακάρι 
στο φινάλε της σεζόν να κερδίσουμε 
και μία θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. 
Έχω μια ήσυχη ζωή εδώ. Στην Ολλαν-
δία υπάρχει lockdown οπότε τις περισ-
σότερες ώρες τις περνάω στο σπίτι».

Παίζεις βασικός, σκοράρεις 
και προσφάτως αναδείχθηκες και 
MVP. Tι σημαίνει για σένα αυτό; «Το 
βραβείο του MVP της αγωνιστικής 
που κέρδισα είναι το επιστέγασμα της 
σκληρής δουλειάς και της εμπιστο-
σύνης που έχω από όλους γύρω από 
τον σύλλογο. Εγώ θέλω να συνεχίσω 
να βοηθάω, σίγουρα ένα τέτοιο βρα-
βείο σου δίνει μεγάλη ψυχολογία και 
μακάρι να κατακτήσω κι άλλα στη συ-
νέχεια».

Η Ελλάδα ξεπερνιέται με τα 
χρόνια στο εξωτερικό ή είναι δυσα-
ναπλήρωτο κενό; «Μου έχει λείψει 
αρκετά η Ελλάδα και κάθε φορά που 
είναι να επιστρέψω είτε για διακοπές 
ή για τις υποχρεώσεις με την Εθνική 
Ελλάδας είναι κάτι που το περιμένω με 
ανυπομονησία. Το εξωτερικό είναι δύ-
σκολο και το νιώθεις στο πετσί σου κα-
θημερινά. Αυτή είναι η φύση της δου-
λειάς μας όμως. Η τεχνολογία βοηθάει 
ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία 
με φίλους και οικογένεια, ωστόσο, ένα 
καλό με το εξωτερικό είναι πως σε βο-
ηθάει πολύ στο να ωριμάσεις, να δο-
κιμάσεις τα όριά σου και να εξελιχθείς 
ως άνθρωπος και επαγγελματίας».

Πως κρίνεις το ελληνικό πρω-
τάθλημα τη φετινή σεζόν; «Παρακο-
λουθώ ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπω 
τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Θεωρώ πως ο 

Ο αποκλεισμός του Αρη
και η δύσκολη συνέχεια

Λένε ότι όσο πιο φουσκωμένο είναι το μπαλόνι 
της αισιοδοξίας τόσο μεγαλύτερος είναι ο κρότος 
που κάνει ότι «σκάει». Κάτι τέτοιο βίωσε ο Αρης με 
τον αποκλεισμό του στο Κύπελλο. Οι «κίτρινοι» με 
την ταμπέλα «ομάδα που Πρωταθλήτρια των με-
ταγραφών» έκαναν μεγάλα όνειρα για τη φετινή 
αγωνιστική περίοδο. Τόσα που δεν είχαν κάνει σε 
καμία από τις τρεις προηγούμενες χρονιές, μετά 
την επιστροφή τους στη Super League1. To μεγά-
λο όνειρο, κι αυτό που φάνταζε ότι ήταν περισσό-
τερο εφικτό να το ζήσει η ομάδα και ο κόσμος της, 
ήταν η παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου και 
η κατάκτηση του τροπαίου. Αισιοδοξία που έμενε 
ζωντανή μέχρι τον πρώτο προημιτελικό με τη Λα-
μία. Μετά από εκείνο του ενενηντάλεπτο και το 0-0 
η αισιοδοξία μετριάστηκε. Ο Αρης έδειχνε ότι δεν 
είχε τον τρόπο να «απαντήσει» στο πειθαρχημένο 
παιχνίδι της Λαμίας. Ο προβληματισμός μεγάλωσε 
μετά τον αγώνα Πρωταθλήματος που έληξε με το 
ίδιο αποτέλεσμα. Τα «μαύρα μαντάτα» δυστυχώς 
επιβεβαιώθηκαν  στον δεύτερο αγώνα Κυπέλλου. 
Ο Αρης συνέχισε κινείται με χαμηλές στροφές και 
να αδυνατεί να σκοράρει ακόμη και από την άσπρη 
βούλα του πέναλτι. Ετσι μετά από έναν αγώνα θρί-
λερ οι «κίτρινοι» γεύτηκαν την πίκρα του αποκλει-
σμού που σήμανε και το γκρέμισμα του ονείρου. 

Τα παρεπόμενα συνηθισμένα. Λαϊκά δικαστή-
ρια, αφορισμοί κατά του Καρυπίδη, του Μάντζιου 
και των παικτών. Το βασικότερο απαίτηση για κι-
νήσεις που θα σώσουν τη φετινή χρονιά. Αυτό εί-
ναι ένα καλό ζητούμενο, αλλά ο Αρης βρίσκεται 
με την πλάτη στα σχοινιά. Όχι γιατί βρίσκεται προς 
το παρόν εκτός 6αδας. Αυτό μπορεί να αλλάξει αν 
το CAS του επιστρέψει του έξι βαθμούς. Το ζήτημα 
είναι ότι η ομάδα δεν δείχνει, έστω κάποια από τα 
προσόντα που είχε δείξει κατά τη διάρκεια του α’ 
γύρου. Αντιθέτως δίνει την αίσθηση ότι έχει καταρ-
ρεύσει αγωνιστικά. Κι αυτό θα ίσχυε ακόμη κι αν 
κέρδιζε την πρόκριση ευστοχώντας στα πέναλτι. 

Οπότε πρώτα θα πρέπει να εντοπιστούν οι λό-
γοι που ο Αρης δεν έχει αγωνιστική φρεσκάδα. Το 
γεγονός άλλωστε ότι με αντίπαλο τη μικρομεσαία 
Λαμία σε συνολικά 410 λεπτά αγώνων δεν κατά-
φερε να πετύχει ούτε ένα γκολ δεν είναι κάτι που 
μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Αντιθέτως φανε-
ρώνει μία βαριά άρρωστη ομάδα.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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Στη 1 του Φλεβάρη, θα πραγματοποιηθεί η Νέα Σε-
λήνη στο ζώδιο του Υδροχόου, όπου θα συμμετέχει 
ο πλανήτης Ουρανός, σε δύσκολη όψη με τα Φώτα, 

«Ήλιο και Σελήνη]. Συγχρόνως και ο Κρόνος σε σύνοδο 
με την Νέα Σελήνη, εντείνει την πίεση αυτής της περιόδου, 
όπου πλέον οι αντοχές έχουν εξανεμιστεί. Θα υπάρξουν 
και άλλες πλανητικές επιρροές, που αν τις δούμε όλες σαν 
σύνολο, η αίσθηση που μας αφήνουν είναι, ότι γενικότερα 
υπάρχει μία δυσαρέσκιά. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, 
υπάρχει η έντονη επιθυμία, να αποτινάξουμε κάθε τι που μας 
πιέζει και δημιουργεί τροχοπέδη στην ζωή μας.    

ΚΡΙΟΣ
Θα κάνετε ένα πολύ δυνατό ξεκαθάρισμα στην ζωή σας, 

όπου αυτή την φορά, έχει σαν αποδέκτες τους φίλους σας και 
τους ανθρώπους που νιώθατε ομάδα. Ήρθε η στιγμή να εντο-
πίσετε τα λάθη που έχετε κάνει. Ακόμη και να μην τα διορθώ-
σετε αυτή την χρονική στιγμή, θα τα γνωρίζετε και αυτό είναι το 
πρώτο θετικό βήμα.   

ΤΑΥΡΟΣ
Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο ζώδιο του Υδροχό-

ου, σας αφορά έντονα και προκαλεί αναταραχές στην επαγγελ-
ματική και κοινωνική σας ζωή. Ήρθε η στιγμή να επανεξετά-
σετε τις καταστάσεις και να βρείτε λύσεις μέσα σε νέα πλαίσια.   

ΔΙΔΥΜΟΙ
Βρίσκεστε πολύ κοντά στις λύσεις κάποιων πρακτικών θε-

μάτων, όπου αφορούν, πληρωμές και χρήματα που σας αφο-
ρούν και πρέπει να περάσουν μία διαδικασία πριν έρθουν στα 
δικά σας χέρια. Η κυκλοθυμία σας θα είναι έντονη και δεν θα 
σας βοηθήσει, να πάρετε τώρα οριστικές αποφάσεις. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η Νέα Σελήνη, σας βγάζει αρκετά απωθημένα, σας δημι-

ουργεί έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά και σας κάνει να γίνεστε 
σκληροί και παγεροί στα λόγια και τις πράξεις σας. Έχετε πλη-
γωθεί με συμπεριφορές των άλλων και πλέον νιώθετε ότι όλο 
αυτό σας έχει πνίξει.

ΛΕΩΝ
Η Νέα Σελήνη στις 1 Φλεβάρη, θα σας φτάσει στα όρια σας. 

Είστε γεμάτοι παράπονα από τους άλλους, από τις επαγγελματι-
κές σας υποθέσεις και γενικότερα από θέματα που σας ορίζουν 
αυτή την περίοδο. Μία εμπόλεμη κατάσταση με τους άλλους, 
που ή θα φροντίσετε να βρείτε με ηρεμία τρόπους διαφυγής, ή 
πραγματικά θα βρεθείτε μέσα σε μία άνιση μάχη. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ήρθε η στιγμή να αρχίσετε και πάλι τα ξεκαθαρίσματα σας, 

να νιώσετε και πάλι ότι κρατάτε εσείς το πηδάλιο των σχέσεων 
σας, των συνεργασιών σας, γενικότερα των καταστάσεων που 
σας αφορούν άμεσα. Ίσως μάλιστα πρόσωπα από το παρελθόν, 
να έρθουν και πάλι κοντά σας.   

ΖΥΓΟΣ
Είστε από τους λίγο πιο ευνοημένους αυτή την περίοδο, 

όπου μία νέα συναισθηματική υπόθεση θα κτυπήσει την πόρτα 
σας. Ίσως μάλιστα, για σας που βρίσκεστε σε σχέση, να αποφα-
σίσετε μία πιο ουσιαστική κίνηση για την κοινή ζωή που σκέ-
φτεστε με το ταίρι σας.   

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η Νέα Σελήνη θα είναι για σας αρκετά δύστροπη και απαι-

τητική. Ίσως να πρέπει να αντιμετωπίσετε μία οικογενειακή κα-
τάσταση, ή να πρέπει να δείτε τα λάθη, μέσα στις σχέσεις σας. 
Όπως και να έχει, θα πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί με 
κάθε σταθερή αξία της ζωής σας.    

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βρίσκεστε σε μία αρκετά καλή κατάσταση και αυτό δεν μπο-

ρεί να σας το χαλάσει κανένας και τίποτα. Εκεί που πρέπει να 
επικεντρωθείτε περισσότερο, είναι τα οικονομικά σας, οι επα-
φές με άτομα του περιβάλλοντος σας, αλλά και εργασιακά θέ-
ματα, που βρίσκονται σε αναμονή.   

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μία κακή διαχείριση των οικονομικών σας, μπορεί να σας 

βγάλει έξω από τα δεδομένα σας. Είναι η στιγμή που μπορεί να 
φροντίσετε τους άλλους πάνω από τις δικές σας δυνατότητες 
και αυτό το οικονομικό βάρος, να μην το αντέξετε. Γενικότερα 
θα πρέπει να διαλέγετε στέρεα εδάφη, για να προχωρήσετε σε 
οριστικές αποφάσεις.   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο, 

είναι ένα δύσκολο Φεγγάρι, που θέλει να σας απομακρύνει από 
τα παλιά και τα γνώριμα. Χρειάζεται αλλαγή αυτή η περίοδος, 
όπου τα πράγματα γύρω σας, με έναν απρόσμενο τρόπο, θα σας 
βάλουν σε έναν νέο τρόπο ζωής.  

ΙΧΘΥΕΣ
Ο Δίας στο δικό σας ζώδιο, σας δίνει την αισιοδοξία που 

τόσο έχετε ανάγκη. Από την άλλη θα έχετε αυτή την εβδομάδα 
την Νέα Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι και αυτό σημαί-
νει ότι είστε πολύ κοντά, στο να απαλλαγείτε από καταστάσεις 
που σας βαραίνουν. Η ζωή σας χρειάζεται την αλλαγή και μέσα 
από δυσκολίες, θα έρθει και η δική σας λύτρωση. 

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
ΑΠΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΘΙΒΟΛΗ, Κατούνη 15, 2310508509
OΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους  10, 2310284002                                                                     
WOODS, Αριστοτέλους  12 , 2310223080
BOX CAFÉ, Αριστοτέλους 5, 2310267992
PUBLIC, Tσιμισκή 24, 2310227288
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, Κούσκουρα 4, 2310262478
ΝΤΕΡΛΙΚΑΤΕΣΕΝ, Κούσκουρα 7, 2310230326
PLAISIR, Μητροπόλεως  9, 2310277444
APALLOU, Mητροπόλεως 51, 2310228898
GELLISSIMO BISCOTO, Προξένου Κορομηλά 8, 
2313087125
DANDELION, Χρ.Σμύρνης 17, 2310234208
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Ολύμπου 78, 2310-271621
GREEN FAMILY, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310 
257503
ΤITANIA, Γεωργ. Θεοτοκά (Χανθ),  2310 220985
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
ΔΕΘ HELEXPO Γραφείο Διοίκησης,  
Eγνατία 154, 231 029 1598
NAVONA, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 2310897444

ALLEGRO, Mέγαρo Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 
2310896081
ΧΑΛΑΡΟ, Θεμιστοκλή Σοφούλη 75, Καλαμαριά, 
2310423269
KAFE PASSION, Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καλαμαριά, 
2310429814
COFFICE BOOKS & COFFEE, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
HONDOS CENTER, Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
TENNIS COLLECTIVE  CLUB ASTERAS, Όπισθεν Ανώτατη 
Σχολή Πολέμου, Πατριαρχικά Πυλαίας, 6938040400
PREMIUM BOULANGERIE ET VINS , Ελευθερίας 6, Τριαν-
δρία, 2310989660
ZEBRA, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310 304674
MANSION BAR TERRACE, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 
21, Νεάπολη, 2310610263

Αν επιθυμείτε σταθερό stand με εφημερίδες στην επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο email: grammateia@karfitsa.gr  ή καθημερίνα 10:00 – 16:00 στο 2310278155

ΚΑΝΕ CLICK 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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