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Του Δημήτρη Δραγώγια 

Η επιλογή να 
πουλάς απλά τον 

εαυτό σου έχει ένα 
πρόβλημα: Μπορεί 

να δει ο άλλος 
ποιος πραγματικά 

είσαι
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Το ραντεβού με το «μαύρισμα» 
στην κάλπη

Επτά συμβούλους όλους κι όλους εξέλεξε η δημοτική παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα και ήδη 
οι δυο πρώτοι σε σταυρούς τέθηκαν εκτός με πάταγο. Ο πρώτος με τον ψόγο ότι εμβολιάστηκε εκτός 
σειράς και αποπέμφθηκε για λόγους «ηθικής τάξης» και ο δεύτερος με κακουργηματικές κατηγορί-
ες, εγκληματικής οργάνωσης, εκβίασης, δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Ο αντιδήμαρχος 
συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιώτη λογιστή, καθώς κατηγορείται – με έναν ακόμα λογιστή – ότι 
έδωσε φακελάκι με χρήματα σε εφοριακό για να τακτοποιήσει υπόθεση πελάτη του, ο οποίος κατήγ-
γειλε και το περιστατικό. 

Ακούω πολλούς αυτήν την εβδομάδα να συζητάνε, αν η υπόθεση Αβαρλή αποτελεί την αρχή του 
τέλους και για την διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει ελάχιστη σημασία. Οσο συντομότερα 
κατανοήσουμε ότι η τύχη ενός leader οποιασδήποτε μορφή ηγεσίας στην πολιτική είτε στην αυτοδι-
οίκηση είναι λιγότερο σημαντική από την πορεία της χώρας, της περιφέρειας, της πόλης, τόσο ευκο-
λότερα θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς την ωριμότητα. Ο Ζέρβας, νομιμοποιείται να επικαλείται τα 
αντανακλαστικά που επέδειξε όταν συνεργάτες του για εντελώς διαφορετικούς λόγους (και κανένας 
συσχετισμός ως προς την ουσία της εκτόπισής τους από τα αυτοδιοικητικά πράγματα), απασχόλησαν 
τη κοινή γνώμη ως πρωταγωνιστές αρνητικής δημοσιότητας. Όσο όμως κι αν ιντριγκάρει η «είδη-
ση» της σύλληψης ενός προβεβλημένου αντιδημάρχου με αριστερές καταβολές, για … χρηματισμό 
εφοριακού και σύσταση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η μεγάλη εικόνα είναι η λειτουργία 
μιας διοίκησης που αφορά μιαν ολόκληρη πόλη. Ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος στην υπεραπλου-
στευμένη λογική του ψηφοφόρου: Πώς εμπιστευόσουν έναν άνθρωπο που ως ιδιώτης επαγγελματίας 
κατηγορείται για χρηματισμό δημοσίου λειτουργού και εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, χαρτο-
φυλάκιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιχειρηματικότητας, μετανάστευσης και … ποιότητας ζωής; 
Γιατί σε ενάμισι χρόνο στις εκλογές οι Θεσσαλονικείς δεν θα ξέρουν τι να ψηφίσουν. Να στηριχθούν 
στον υποψήφιο που θα τους υποδείξει το κόμμα του; Όσοι υπάκουσαν στις προηγούμενες εκλογές, 
είδαν την επομένη τον επικεφαλής να αποχωρεί άρον άρον από τα δημοτικά πράγματα, αναλαμβά-
νοντας θέση στον κρατικό μηχανισμό αφότου απέτυχε να εκλεγεί και στη βουλή. Να εμπιστευτούν 
διοίκηση με ηγέτη – one man show; Το καλούπι έσπασε με τον προηγούμενο δήμαρχο. Άλλωστε 
ο Μπουτάρης κομπορρημονούσε ότι «εγώ είμαι πάντα με το γκούβερνο» αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι «έπαιζε στα δάκτυλα» τους αρχηγούς των κυβερνήσεων: Μπορεί και να το ‘κανε. Ο Τσίπρας ως 
πρωθυπουργός του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, ακυρώνοντας τα στελέχη του, ο δε Σαμαράς το ‘14 
προσπαθούσε να κλείσει τις αξιολογήσεις της τρόϊκας και ουσιαστικά «πέταξε» το … μουτζούρη του 
κομματικού υποψηφίου στον Σταύρο Καλαφάτη, δίνοντας του για «όπλα», την κυβερνητική φθορά 
ελέω μνημονίων και κρίσης και την ταμπέλα ότι οι προερχόμενες συντηρητικές δημοτικές παρατά-
ξεις δεν είναι τίποτα άλλο από συνέχεια των διοικήσεων Παπαγεωργόπουλου ο οποίος ένα χρόνο 
νωρίτερα είχε καταδικαστεί σε ισόβια για την υπεξαίρεση των 50 εκατ. ευρώ της υπόθεσης Σαξώνη. 
Το ότι η πόλη έζεχνε ενώ εκείνος ασχολείτο με τη βιτρίνα μιας ψευδεπίγραφης τουριστικής προβολής 
δίνοντας την αίσθηση ότι όλη η Θεσσαλονίκη ήταν Τσιμισκή κι Αγ. Σοφίας γωνία, φάνηκε ότι δεν ενδιέ-
φερε κανέναν παρά μόνο τους πολίτες των υπολοίπων δημοτικών διαμερισμάτων πλην του πρώτου. 
Κι αποχώρησε με την αίσθηση του επιτυχημένου, «πουλώντας» τον εαυτό του. Ο προερχόμενος από 
την παράταξη Μπουτάρη όμως σημερινός δήμαρχος δεν μπορεί να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι.  Το 
one man show έχει κόστος: αν ο σόουμαν δεν είναι μεγάλος αρτίστας, αντί για χειροκρότημα, πέφτει 
γιούχα. Κι έπειτα η επιλογή να πουλάς απλά τον εαυτό σου έχει ένα πρόβλημα: Μπορεί να δει ο άλλος 
ποιος πραγματικά είσαι. Κι αν δεν έχεις κάτι αληθινά σημαντικό να επιδείξεις, το ραντεβού με το μαύ-
ρισμα θα το έχεις στην κάλπη. 

ΥΓ: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελενίτσες… Φυσικά και στον δήμαρχό μας…
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“ΟΡΓΏΝΟΥΝ” ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΤΗΣ ΝΔ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΓΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ  ΤΟ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΛΙΓΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ, Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ  ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΩΡΗ.

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές της Θεσσαλονίκης 
δε φαίνεται να πείθονται από την δέσμευση 
του πρωθυπουργού για τον χρόνο διεξαγω-

γής των εκλογών και προετοιμάζονται επαναφέρο-
ντας στην καθημερινότητά τους  την επαφή  με τους 
πολίτες .

Το σενάριο του κυβερνητικού έργου τόσο στο πλαί-
σιο της υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων 
όσο και της αποτίμησης των κρίσεων(πανδημία, μετανα-
στευτικό, ενεργειακό, ακρίβεια)  μέρα με την ημέρα ξε-
διπλώνεται και η ώρα που οι πολίτες θα ερωτηθούν για 
όλα αυτά πλησιάζει. Αργά αλλά σταθερά οικοδομείται  
το εκλογικό περιβάλλον, άλλωστε δεν είναι λίγοι εκείνοι  
που υποστηρίζουν ότι μετά το καλοκαίρι, με την κυβέρ-
νηση να έχει ξεπεράσει τα τρία χρόνια ζωής, η προσφυγή 
στις κάλπες  δεν θεωρείται πρόωρη.

Καθοριστικό στοιχείο για την απόφαση αυτή θεωρεί-
ται η ανάκαμψη της οικονομίας που θα έρθει μέσα από 
την ανοδική πορεία του τουρισμού. Ήδη οι παράγοντες 
της αγοράς προεξοφλούν μια πολύ καλή τουριστική πε-
ρίοδο, με αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και των 
χρημάτων. Η επαλήθευση αυτού του σεναρίου θα φέρει 
έσοδα στα ταμεία ,θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και 
θα επιφέρει ένα θετικό κλίμα.

 Η επανεμφάνιση του Δημήτρη Αβραμόπουλου 
στη Θεσσαλονίκη
Πολλά ερωτήματα προκαλεί  η δεύτερη εμφάνιση 

του  πρώην Επιτρόπου  της ΕΕ και πρώην υπουργού 
Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Κεντρική 
Μακεδονία . Σε κάτι λιγότερο λοιπόν από ένα μήνα και 
συγκεκριμένα την ερχόμενη Κυριακή 22/5 ο Δημήτρης 
Αβραμόπουλος θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώ-
νει ο βουλευτής της ΝΔ στη Β΄ Θεσσαλονίκης  Θεόδω-
ρος Καράογλου μαζί με τη ΔΗΜΤΟ Πυλαία-Χορτιάτη με 

Μετά από τρία χρόνια έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
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θέμα «Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το ντόμινο των 
εξελίξεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».
Μάλιστα όπως δήλωσε στην Καρφίτσα ο κ. Καράογλου 
«είναι μία εκδήλωση που σκοπό έχει να φωτίσει όλες τις 
πτυχές ενός πολέμου ο οποίος έχει διαταράξει τις παγκό-
σμιες ισορροπίες , ενός πολέμου , ο οποίος έχει ως απο-
τέλεσμα την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και το τέλος 
του οποίου δεν είναι σε θέση να προβλέψει κανείς». Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Σταύρου 
Κουγιουμτζή του  δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη στις 7:00 το 
απόγευμα ενώ μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο βουλευ-
τής της ΝΔ του Νομού Σερρών , Τάσος Χατζηβασίλείου (ο 
οποίος συνόδευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά-
κη, κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και συνομίλησε ξανά 
για τα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη και την Ανατο-
λική Μεσόγειο με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, Νάνσι Πελόζι και τον φιλέλληνα Γερουσιαστή, 
Ρόμπερτ Μενέντεζ),  αλλά και ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος. Την εκδήλωση θα χαι-
ρετίσει ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 
και ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Λάμπρος Γατσόρης. Πάντως 
σε ανάλογη εκδήλωση που πραγματοποίησε η ΔΕΕΠ της  
ΝΔ του Κιλκίς το παρών έδωσε ο Θεόδωρος Καράογλου ο 
οποίος διατηρεί εξαιρετική προσωπική σχέση με τον Δη-
μήτρη Αβραμόπουλο καθώς έχουν υπηρετήσει μάζι στα 

βουλευτικά έδρανα και τους συνδέει μια αυθεντική φιλία 
. Ωστόσο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν έχει αποσαφη-
νίσει ακόμη ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό του βήμα 
καθώς τελευταια φορά που τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη 
ήταν πριν από τρία χρόνια περίπου .

 Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ Κεντρικής Μακεδονίας:
Τα  34 μέλη που εκλέγονται  
Κυριαρχία των προεδρικών και των βουλευτών κατα-

γράφηκε στις κάλπες της προηγούμενης Κυριακής  από 
την Κεντρική Μακεδονία για την Κεντρική Επιτροπή του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Αυτοί που εκλέγονται 
είναι οι :Θεοδώρα Τζάκρη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Σω-
κράτης Φάμελλος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Κώστας 
Αμπατζάς, Κυριακή Μάλαμα, Χρήστος Δουίτσης, Θοδω-
ρής Μπαλτάς, Αντώνης Ελευθεριάδης ,Χάρης Τσιόκας, 
Κώστας Καλδάρας, Αναστάσιος Τρελόπουλος, Αθανάσιος 
Γκούνας, Γιάννης Μυλόπουλος, Χρήστος Ρόκος, Δημή-
τρης Δημητριάδης, Θωμάς Μπούρναρης, Μπέτυ Σκούφα, 
Παύλος Τονικίδης, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Άννα Ρογδάκη, 
Δέσποινα Κετογλίδου, Παπαλεξίου Αφεντούλα, Γιάννης 
Παπαϊωάννου, Χρήστος Ρώσσιος, Κατερίνα Ιγγλέζη, Χρή-
στος Μαϊκίδης, Ιφιγένεια Καμτσίδου, Παρθένα Χαραλα-
μπίδου, Τατιάνα Βαφειάδου, Λεωνίδας Δημητριάδης Αλε-
ξάνδρα Νταρλαγιάννη και Γιούλη Ρανέλα.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ: «Μαζί Μπορούμε»
Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 20-22 Μαΐου, στο Πα-

λαιό Φάληρο είναι για τους διοργανωτές μια ευκαιρία να 
αναδείξουν τη νέα εποχή που θέλουν  για το κόμμα.

Το κεντρικό σύνθημα που θα κυριαρχεί είναι: «Μαζί 
μπορούμε» και απευθύνεται σε όλους, δηλαδή, και στις 
μεγαλύτερες ηλικίες που έζησαν τα καλά χρόνια του ΠΑ-
ΣΟΚ αλλά και στη νέα γενιά που όπως φάνηκε θέλει και 
μπορεί να πρωταγωνιστήσει ξανά στην κοινωνία .

Τρία workshop
Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος περίπου πέντε χιλιά-

δες σύνεδροι από όλη την Ελλάδα που εξελέγησαν την 
προηγούμενη Κυριακή. Αυτοί θα ψηφίσουν και για τα 
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Στο διαδικαστικό κομμάτι πέρα από τις ψηφοφορίες, 
θα υπάρχουν  τρία workshops που έχουν προγραμματι-
στεί για τους Θεσμούς, την Κοινωνική Κατοικία και το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσουν 
και σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό, όπως 
η επικεφαλής του S&D στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιρά-
τσε Γκαρθία Πέρεθ, εκπρόσωποι του SPD και σοσιαλιστι-
κών κομμάτων της Ευρώπης.
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Στις 11 το πρωί του Σαββάτου 
ο παραιτηθείς αντιδήμαρχος 
ανάπτυξης και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού του δήμου Θεσσαλονίκης 
Γιώργος Αβαρλής, θα περάσει την πόρτα 
του 3ου ειδικού ανακριτή στο δικαστι-
κό μέγαρο. Το κατηγορητήριο για τους 
συλληφθέντες είναι βαρύ. Συγκρότηση 
και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροληψία και δωροδοκία υπαλλή-
λου, εκβίαση με απειλή. Θα κληθεί να 
εξηγήσει ποιος ο λόγος που απαιτούσε, 
σύμφωνα με τη δικογραφία που τον 
βαρύνει, μέχρι και 10.000 ευρώ από έναν 
πελάτη του, υποστηρίζοντας πως τόσα 
χρήματα απαιτούσαν οι εφοριακοί για να 
κλείσουν τα βιβλία του. Αναμένεται να πει 
πως αυτό ήταν ένα ψέμα. Για να εισπράξει 
την αμοιβή του. 

Ο Γιώργος Αβαρλής στη θητεία του 
στον δήμο Θεσσαλονίκης δεν έδειξε να δί-
νει αφορμές. Όμως τα όσα συνέβησαν στο 
λογιστικό του γραφείο, όποια διάσταση και 
αν έχουν τελικά, ακόμη και αυτή που ο ίδιος 
παρουσιάζει, είναι ένα μελανό σημείο. Αυτά 
αποκαλύπτονται στη δικογραφία που σχη-
ματίστηκε σε βάρος του, μετά την καταγγε-
λία που έκανε στις εσωτερικές υποθέσεις 

σωμάτων ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας ένας 
πελάτης του, ιδιοκτήτης φαρμακείων.  

Συγκεκριμένα κατήγγειλε ότι απαιτούν 
να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ. 
Αμέσως κινήθηκε η διαδικασία και οι «αδι-
άφθοροι» μπλόκαραν τα τηλέφωνα των 
εμπλεκομένων. Γρήγορα διαπιστώθηκε 
πως πράγματι οι απαιτήσεις για το «κλείσι-
μο των βιβλίων» της εταιρίας, ήταν αυτού 
του επιπέδου. Και τότε, υπό τις οδηγίες των 
αστυνομικών, άρχισε το «παζάρι» που κα-
τέληξε στις 2.000 ευρώ, οι οποίες σύμφωνα 
με το κατηγορητήριο της αστυνομίας, θα 
κατέληγαν στα χέρια εφοριακού. Μάλιστα 
τότε ακούστηκε η φράση ότι «αν δεν δώ-
σουμε αυτά τα λεφτά στην Εφορία θα σε δι-
αλύσουν». Συμφωνήθηκε να καταβληθεί το 
πρώτο μέρος, που ήταν το ποσό των 1.000 
ευρώ. Τα χρήματα προσημειώθηκαν από 
τους αστυνομικούς και ο συνεργάτης του 
αντιδημάρχου – λογιστή συνελήφθη μόλις 
τα παρέλαβε από τον ιδιοκτήτη των φαρμα-
κείων.  

Ο αντιδήμαρχος, όπως είπε και σε δη-
λώσεις της η συνήγορός του Έρση Φωτο-
πούλου, αρνείται πως πρόκειται για υπόθε-
ση δωροδοκίας. Υποστηρίζει ότι τα χρήματα 
που παρέλαβε ο συνεργάτης του ήταν η 

αμοιβή του λογιστικού του γραφείου. Και 
πως όσα είπε στο τηλέφωνο περί αξιώσεων 
από την πλευρά των εφοριακών δεν ήταν 
τίποτε παρά μόνον ψέματα για να πάρει από 
τον πελάτη του τα χρήματα που αντιστοι-
χούσαν στην αμοιβή του λογιστικού του 
γραφείου.  

 
Η εφοριακός και οι άλλοι…  
Η ποινική δίωξη της εισαγγελέα σε βά-

ρος των συλληφθέντων για συγκρότηση και 
ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, προκά-
λεσε εντύπωση. Όπως και η αναφορά στο 
δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ότι οι έρευνες συ-
νεχίζονται «για την πλήρη διακρίβωση της 
παράνομης δραστηριότητας της εγκληματι-
κής οργάνωσης καθώς και της συμμετοχής 
σε αυτή και άλλων ατόμων», συμπλήρωσε 
την εκτίμηση πως οι τρεις συλλήψεις δεν 
έκλεισαν τον κύκλο της συγκεκριμένης 
υπόθεσης.  

Ο αντιδήμαρχος στους ισχυρισμούς του, 
που αναμένεται να αναπτύξει σήμερα ενώ-
πιον του ειδικού ανακριτή, αναφέρεται στην 
εφοριακό της Δ’ Δ.Ο.Υ. η οποία συνελήφθη 
μαζί τους. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι η 
συγκεκριμένη υπάλληλος δεν είχε καθόλου 
σχέση, ούτε εμπλέκεται με τη διαχείριση του 
φακέλου του συγκεκριμένου επιχειρηματία. 
Μάλιστα επισημάνθηκε πως υπηρετεί σε δι-
αφορετικό τμήμα χωρίς να έχει αρμοδιότη-
τα, όπως τουλάχιστον μεταφέρθηκε από το 
περιβάλλον των συλληφθέντων. 

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η 
έρευνα πράγματι δεν έχει ολοκληρωθεί και 
από την πλευρά των «αδιάφθορων» τα όσα 
συνέβαιναν στη Δ’ Δ.Ο.Υ. θα περάσουν από 
εξονυχιστικό έλεγχο. Οι ίδιες πηγές έλεγαν 
πως ήδη οι αστυνομικοί έχουν σταχυολογή-
σει συγκεκριμένες υποθέσεις και πρόσωπα 
που εμπλέκονται για να συμπληρωθεί η δι-
κογραφία.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Αν δεν τα δώσεις θα σε διαλύσει» 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ 

ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ 
ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΑ 
«ΦΑΚΕΛΑΚΙ» 1.000 

ΕΥΡΩ. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η 
ΣΥΛΛΗΨΗ 

Η συνήγορος του Γ. Αβαρλή, Έρση Φωτοπούλου
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Σε αναβρασμό βρίσκεται η διοίκηση 
του δήμου Θεσσαλονίκης μετά 
τη δικαστική υπόθεση του αντι-

δημάρχου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, Γιώργου Αβαρλή 
ο οποίος κατηγορείται για εκβιασμό, 
δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Η σύλληψη του κ.Αβαρλή, ενός συνερ-
γάτη του και μίας εφοριακού έσκασε σαν 
«βόμβα» στο δημαρχείο με αποτέλεσμα 
-προτού ακόμη γίνει γνωστή η είδηση στον 
Τύπο- ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
να συγκαλέσει πρωινή σύσκεψη μεταξύ των 
στελεχών του στο γραφείο του στο δημαρ-
χιακό μέγαρο.

Λίγες ώρες αργότερα και αφού η υπό-
θεση «έσκασε» στα ενημερωτικά σάιτ και 
εφημερίδες μέσω των δημοσιογράφων που 
καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ ανακοι-
νώθηκε από πλευράς δήμου πως ο αντι-
δήμαρχος υπέβαλε την παραίτησή του από 
την θέση που κατείχε και πως έγινε άμεσα 
αποδεκτή από τον κ.Ζέρβα.

Ακολούθησε έκτακτη σύγκληση της δη-
μοτικής ομάδας και της δημοτικής παράτα-
ξης προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις 
της υπόθεσης Αβαρλή. Ο δήμαρχος ζήτησε 

τη διαγραφή του αντιδημάρχου από την πα-
ράταξη, μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, 
κάνοντας λόγο για μία οδυνηρή απόφαση, 
που όμως είναι ηθικά και θεσμικά η σωστή.

Η πρόταση για διαγραφή του κ.Αβαρλή 
από την παράταξη Ζέρβα, που υπενθυμίζε-
ται πως είχε εκλεγεί δεύτερος σε σταυρούς 
στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, έγινε 
ομοφώνως αποδεκτή από τα μέλη της διοι-
κούσας δημοτικής παράταξης.

«Η εξέλιξη μας θλίβει και μας εκπλήσ-
σει όλους, αλλά πρέπει το μήνυμα που απο-
στέλλουμε σε όλα τα επίπεδα να είναι δυνα-
τό και ξεκάθαρο: Μήνυμα μηδενικής ανοχής 
σε κάθε πράξη που ερευνάται ακόμη και εάν 
δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του δήμου», 
δήλωσε για την υπόθεση στους δημοτικούς 
του συμβούλους ο κ.Ζέρβας. 

Τις αρμοδιότητες που ασκούσε έως πρό-
τινος ο αντιδήμαρχος, Γιώργος Αβαρλής, 
καθώς και την προεδρία της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής τις αναλαμβάνει προσωπικά 
σε πρώτη φάση ο ίδιος ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης.

 Πυρά» της αντιπολίτευσης  προς τον 
Ζέρβα για την υπόθεση Αβαρλή

Τα «βέλη» της αντιπολίτευσης δέχεται ο 

Κωνσταντίνος Ζέρβας με αφορμή την υπό-
θεση Αβαρλή και κυρίως για τα πρόσωπα 
στα χέρια των οποίων ανέθεσε κρίσιμες αρ-
μοδιότητες από την αρχή της θητείας του. 
Οι παρατάξεις παρακολουθούν τις εξελίξεις 
από κοντά και αναμένουν τις αποφάσεις της 
δικαιοσύνης, ασκώντας παράλληλα σκλη-
ρή κριτική προς τον ίδιο τον δήμαρχο.

Ο Σπύρος Βούγιας ξεκαθαρίζει πως δεν 
μπορεί να λυπηθεί για τη διοίκηση Ζέρβα «ο 
οποίος μοιάζει όλο και περισσότερο με τον 
μαέστρο μιας αποδεκατισμένης ορχήστρας, 
ατάλαντων ούτως ή άλλως μουσικών. ‘Οταν 
σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες. Για τη 
Θεσσαλονίκη λυπάμαι, που κινδυνεύει να 
υποστεί μία νέα εθνική ταπείνωση, πριν 
επουλωθεί ακόμη εντελώς το τραύμα της 
προηγούμενης».

Σε ανάλογο ύφος και ο ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος, Δρόσος Τσαβλής, ο 
οποίος αναφέρεται στη διαγραφή του κ.Α-
βαρλή από την παράταξη του δημάρχου. 
«Κάποιοι που έδειξαν μεγάλη σπουδή πάλι 
για να τον διαγράψουν ας μας εξηγήσουν 
γιατί το έκαναν. Γιατί οι ίδιοι οι συνεργάτες 
του τον πετάνε τόσο γρήγορα έξω από τη μι-
κροσκοπική πια παράταξή τους, όπως έκα-
ναν πέρσι με δύο άλλους ...γνωστούς μου, 
που δεν απασχόλησαν διόλου τη δικαιοσύ-
νη», αναφερόμενος με τον τρόπο αυτό και 
στη δική του διαγραφή, πέρσι τον Φεβρου-
άριου, για την ιστορία με τους εκτός λίστας 
εμβολιασμούς.

«Γιατί ο δήμαρχος βιάστηκε τόσο πολύ 
να απαλλαγεί από τον Αβαρλή; Τον δήμαρ-
χο, άραγε, που διαγράφει εύκολα όποιον δι-
αφοροποιείται ή ξεχωρίζει ποιος θα βρεθεί 
να τον διαγράψει τώρα που οι εισαγγελείς 
ήδη παρελαύνουν στο δημαρχείο ελέγχο-
ντας σοβαρές υποθέσεις (λεωφορεία Λει-
ψίας, χακάρισμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
κακοτεχνίες παιδικών χαρών);» αναρωτιέ-
ται ο κ.Τσαβλής.

Επίσης, ο υποψήφιος δήμαρχος, Ιωάν-
νης Νασιούλας, σχολιάζει πως «ο δήμος 
Θεσσαλονίκης έχει βουλιάξει και πνίγεται 
στη λάσπη».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δ. Θεσσαλονίκης: 
Ντόμινο εξελίξεων από την υπόθεση Γ.Αβαρλή

Η συνήγορος του Γ. Αβαρλή, Έρση Φωτοπούλου
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Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

H κυβέρνησή μας προτιμά 
να μιλά με έργα και όχι με 
λόγια τονίζει σε συνέντευ-

ξη του στην εφημερίδα «Karfitsa» 
ο βουλευτής της ΝΔ του Νομού 
Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος 
αναφέροντας ορισμένα από αυτά 
όπως είναι ,η αναβάθμιση και αξι-
οποίηση των δυνατοτήτων του λι-
μανιού και η χρήση του ως κρίσιμο 
ενεργειακό κόμβο, η νέα μονάδα 
επεξεργασίας απορριμμάτων, η 
αναβάθμιση του αεροδρομίου, οι 
νέες σιδηροδρομικές γραμμές, η 
νέα ανατολική περιφερειακής οδός 
οι συνδέσεις της με την Εγνατία 
Οδό κ.α. Σε ότι έχει να κάνει με τις 
εκλογές ο κ. Δερμεντζόπουλος 
επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα 
επίτευξης αυτοδυναμίας εκφράζο-
ντας την πεποίθηση πως “οι εκλο-
γές θα αποτελέσουν το επιστέγα-
σμα της εμπιστοσύνης των πολιτών 
προς τη ΝΔ”. 

Κύριε Δερμεντζόπουλε η αντιπο-
λίτευση ασκεί σκληρή κριτική στη 
κυβέρνηση για τις τιμές του ρεύμα-
τος . Μήπως τελικά το νέο σχέδιο για 
τους φουσκωμένους λογαριασμούς 
καθυστέρησε ; Είναι κοινή παραδοχή 
ότι η ενεργειακή κρίση έχει επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό τον Έλληνα πολίτη. 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα 
σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε πολίτη. 
Με 4 δις ευρώ μέχρι στιγμής. Όμως εί-
ναι λίγο παράδοξο να μας κατηγορούν 
για ολιγωρία στη λήψη μέτρων, αυ-
τοί που δήθεν αισθάνονται έτοιμοι να 
αναλάβουν εκ νέου τη διακυβέρνηση 
της χώρας, χωρίς να μας έχουν πα-
ρουσιάσει έστω μια πρόταση. Η υπο-
κριτική αυτή συμπεριφορά μας αφήνει 
αδιάφορους. Είναι όμως γεγονός πως 
για τη λήψη μέτρων σε μια συνεχώς 
εξελισσόμενη κατάσταση, που είναι 

Η συμφωνία MDCA με τις ΗΠΑ ενισχύει 
το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

το ενεργειακό ζήτημα, έπρεπε να αντι-
μετωπίσουμε κάποιες δυσλειτουργίες 
του συστήματος. Ήταν μια δύσκολη 
άσκηση για να λυθεί καθώς υπήρχαν 
πολλά τεχνικά και νομικά ζητήματα 
που έπρεπε πρώτα να αντιμετωπι-
στούν και αφορούσαν κυρίως θέματα 
ανταγωνισμού. Αφήνοντας λοιπόν 
πίσω αυτά τα προβλήματα, αποφασί-
στηκε μια πραγματικά αποφασιστική, 
ουσιαστική και σημαντική παρέμβαση 
, η οποία θα οδηγήσει στη μείωση του 
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης, 
με σταθερό προσανατολισμό στους 
πιο αδύναμους και στη μεσαία τάξη. 
Είναι όμως αλήθεια ότι όσο διαρκεί ο 
πόλεμος, καμιά στήριξη δεν θα μπορεί 
να απορροφήσει όλες τις αυξήσεις και 
να κρατήσει σε μια ισορροπία τις τιμές 
που ήταν πριν την κρίση. Κανείς δεν 
μπορεί να το κάνει τώρα. Όποιος το 
ισχυρίζεται είναι επικίνδυνος. 

Κατά πόσο η μεγάλη διάρκεια 
του πολέμου στην Ουκρανία έχει 
επηρεάσει το Νομό Έβρου. Κάποιοι 
μιλάνε για αναβάθμιση της Αλε-
ξανδρούπολης . Έχει αναπτυξιακές 
προοπτικές ο Νομός και εάν ναι, 
ποιες είναι αυτές; Ο νομός Έβρου έχει 
επηρεαστεί όσο και η υπόλοιπη χώρα. 

Ωστόσο, η ιδιαίτερη γεωστρατηγική 
θέση του Έβρου μπορεί να βοηθήσει 
τη χώρα σε θέματα σταθερότητας και 
ευελιξίας. Είναι σημαντική διαπίστωση 
ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έθεσε 
σε κίνδυνο τον ενεργειακό εφοδιασμό 
των βαλκανικών χωρών. Η Ελλάδα 
όμως επέδειξε άμεσα και ταχύτατα 
αντανακλαστικά. Μάλιστα, η πρόσφα-
τη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην 
περιοχή και η έναρξη των εργασιών 
της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης 
και Επαναεριοποίησης LNG  θα απο-
τελέσει νέα ενεργειακή πύλη για την 
Ελλάδα και τη Νοτιανατολική Ευρώπη. 
Δεν μένουμε αμέτοχοι αλλά χτίζουμε 
μαζί με τις βαλκανικές χώρες το κοινό 
μας μέλλον. Ο Έβρος αναβαθμίζεται 
καθημερινά. Με μεγάλα και μικρότερα 
έργα. Η αναβάθμιση και αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων του λιμανιού και 
η χρήση του ως κρίσιμο ενεργειακό 
κόμβο, η νέα μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων, η  αναβάθμιση του 
αεροδρομίου, οι  νέες σιδηροδρομικές 
γραμμές, η  νέα ανατολική περιφε-
ρειακής οδός οι συνδέσεις της με την 
Εγνατία Οδό είναι κάποιο από αυτά. 
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν τη δέσμευση 
του πρωθυπουργού ότι εμείς μιλάμε 
με τις πράξεις μας και τα έργα μας. Δεν 

μένουμε στα λόγια.
Λόγω και της MDCA, φαίνεται ήδη η 

χρησιμότητα των εγκαταστάσεων που 
χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις. 
Το επόμενο χρονικό διάστημα πιστεύετε  
η συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ θα αποκτή-
σει πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά; Μόλις 
την Πέμπτη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της 
Βουλής η τροποποίηση της εμβληματικής 
αυτής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή απο-
τελεί την καλύτερη απόδειξη για το πώς η 
Ελλάδα αντιμετωπίζει την εξωτερική πολι-
τική. Έρχεται να αναβαθμίσει τις σχέσεις μας 
με μια σημαντική δύναμη σε ένα νέο επίπε-
δο, καθώς επιβεβαιώνεται ο στρατηγικός και 
σταθεροποιητικός ρόλος που διαδραματίζει 
η Ελλάδα από την Ελλάδα από την περιοχή 
των Βαλκανίων έως την Ανατολική Μεσό-
γειο. Το βασικό στοιχείο της MDCA είναι ότι 
η Ελλάδα αντιμετωπίζεται αυτόνομα από τις 
ΗΠΑ. Αντιλαμβανόμενοι το ρόλο της Ελλά-
δας, αναπτύσσονται δυνάμεις στην περιοχή 
του Έβρου. Η αμερικανική βούληση για την 
ενίσχυση της ασφάλειας στη Νοτιανατολική 
Ευρώπη είναι δεδομένη. Τα οφέλη είναι όχι 
μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρό-
θεσμα. Η πενταετής διάρκεια της συμφωνίας 
αλλά και η δυνατότητα ανανέωσής της συ-
νεισφέρουν αποτελεσματικά στη θωράκιση 
της χώρας, στην προστασία της εδαφικής 
ακεραιότητας  αλλά και στην ενίσχυση του 
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αισθήματος ασφάλειας για τους πολίτες. 
Η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι 
μόνο στην αρχή. Η επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού στις ΗΠΑ τις ερχόμενες ημέρες 
θα επιβεβαιώσεις εκ νέου τις άριστες και 
συνεχώς  βελτιούμενες διπλωματικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με  την 
Ελλάδα να αντιμετωπίζεται πια μετά από 
χρόνια ως ισότιμος παίκτης και ισχυρός 
σύμμαχος.

 Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου 
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης βρέθηκε στην Αλεξανδρούπο-
λη προκειμένου να εγκαινιάσει την 
πλωτή πλατφόρμα επαναεριοποιησης 
LNG.Πόσο ρεαλιστικός πιστεύετε πως 
είναι ο στόχος πλήρους ενεργειακής 
απεξάρτησης μας από την Ρωσία; Είναι 
ανάγκη να το επιτύχουμε. Δεν ξέρουμε 
πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ου-
κρανία. Δεν μπορούμε όμως απλά να 
παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι πρω-
τοβουλίες μας για ενεργειακή αυτοτέλεια 
αναδεικνύουν την πεποίθηση μας ότι η 
Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κόμβο 
ενεργειακής αυτοτέλειας. Ο νέος σταθ-

α-συνέχεια». Η σταθερότητα αντικατοπτρίζεται στην αναγκαιότητα 
επίτευξης αυτοδυναμίας στις εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα και 
που αποτελεί και μια λύση μονόδρομο, υπό αυτές τις συνθήκες. Η 
συνέπεια σχετίζεται με τα έργα και τις πράξεις και όχι με τα λόγια και 
τις υποσχέσεις και τέλος η συνέχεια αφορά την επόμενη τετραετία 
και την περαιτέρω παρουσίαση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που 
έχει ανάγκη η χώρα μας. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε 
όλοι μας. Οι εκλογές θα αποτελέσουν το επιστέγασμα της εμπιστο-
σύνης των πολιτών προς εμάς. Οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα και του κ. 
Ανδρουλάκη δεν αλλάζουν την στόχευση μας για μια χώρα δυνατή, 
μια χώρα ισχυρή δίπλα στον πολίτη, μαζί με κάθε πολίτη. Ας βρούνε 
πρώτα τον χαμένο βηματισμό τους και μετά ας μιλήσουν για ακυ-
βερνησία ή για έλλειψη εμπιστοσύνης.

μός LNG στην Αλεξανδρούπολη θα απο-
τελέσει σύντομα μια νέα πύλη ενέργειας 
για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το νέο 
ενεργειακό πρόγραμμα αποδεικνύει την 
απόλυτη ετοιμότητα της χώρας να απα-
ντήσει στις προκλήσεις του παρόντος, 
διασφαλίζοντας νέες οδούς εφοδιασμού 
που παρακάμπτουν τρίτες χώρες, απρό-
θυμες να συνεργαστούν. Το συγκεκριμέ-
νο έργο αποτελεί ορόσημο για την ενερ-
γειακή ανάπτυξη της Ευρώπης. Με την 
ολοκλήρωση του πλωτού τερματικού 
σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης 
LNG (FSRU) η χώρα θα μπορεί να καλύψει 
μόνο από αυτόν τον σταθμό περίπου το 
80% των αναγκών της σε φυσικό αέριο. 
Άρα η ανάγκη επιτυχίας του εγχειρήματος 
είναι δεδομένη.

 Είναι μονόδρομος οι διπλές εθνι-
κές εκλογές όποτε και αν στηθούν οι 
κάλπες ; Επίσης λαμβάνοντας υπόψη 
τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και του 
Νίκου Ανδρουλάκη είναι μονόδρομος 
για τη ΝΔ , η αυτοδυναμία; Το πολιτικό 
στίγμα της κυβέρνησης μας συμπυκνώνε-
ται στο τρίπτυχο « σταθερότητα- συνέπει-

συνέντευξη

Η ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση του Έβρου 
μπορεί να βοηθήσει τη χώρα σε θέματα 
σταθερότητας και ευελιξίας
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Τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια η ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ 

Τ Σ Α Ϊ Λ Α Σ *

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
ανάγκασε τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα 
τις χώρες που γειτνιάζουν με τη Ρωσία, να 
επαναπροσδιορίσουν τα θέματα της δικής 
τους ασφάλειας καθώς διαφαίνεται ότι μια 
νέα στρατηγική ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
ασφάλειας να αναδύεται στο εύθραυστο πε-
ριβάλλον τους, για τρεις λόγους. Πρώτον, η 
ρωσική απειλή έχει ξεπεράσει κάθε προσ-
δοκία. Δεύτερον, λίγοι είχαν προβλέψει μια 
πλήρους κλίμακας εισβολή σε μια κυρίαρχη 
χώρα. Και τρίτον, η ευρωπαϊκή τάξη ασφα-
λείας, όπως την ξέραμε μετά τον Ψυχρό Πό-
λεμο, όχι μόνο έχει καταστρατηγηθεί αλλά 
και κατακερματισθεί.

Όταν διερράγη η εμπιστοσύνη μετά την 
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 
2014, η διεθνής κοινότητα, εξακολουθούσε 
να θεωρεί, ότι μπορεί να διορθωθεί η κα-
τάσταση, αλλά όχι πια. Έτσι το βασικό σκε-
πτικό της αίτησης εντάξεως της Φινλανδίας 
και της Σουηδίας, είναι να δυσκολέψουν το 
καθεστώς του Πούτιν να απειλήσει τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες με την ίδια ευκολία που 
απείλησε την Ουκρανία. Έτσι οι δύο Βαλτικές 
χώρες, εκδήλωσαν επιθυμία για την ένταξη 
τους στο ΝΑΤΟ με σκοπό να αυξήσουν το αί-
σθημα της ασφαλείας τους. Αμφίδρομα, και 
με αμοιβαίο συμφέρον εάν επιτευχθεί αυτή 
η ένταξη θα ενισχυθεί η ατλαντική συμμαχία 
στρατιωτικά και γεωγραφικά.

Στην πραγματικότητα, τόσο η Φινλανδία 
όσο και η Σουηδία είναι ήδη βαθιά ενσωμα-
τωμένες στον αμυντικό τομέα του ΝΑΤΟ. Έτσι 
θα απαιτηθούν μόνο μικρές προσαρμογές 
για να εμβαθύνουν μια ήδη ολοκληρωμένη 
περιφερειακή αμυντική συνεργασία που έχει 
θεσμοθετηθεί στη Σκανδιναβική Αμυντική 
Συνεργασία και σε άλλους υποπεριφερεια-

κούς φορείς συνεργασίας. Οι ένοπλες 
δυνάμεις αυτών των χωρών συνερ-
γάζονται με το ΝΑΤΟ, αλλά οι χώρες, 
δεν κατέχουν την ιδιότητα του μέλους 
της συμμαχίας. Αυτό σημαίνει ότι στε-
ρούνται της αμυντικής εγγύησης του 
ΝΑΤΟ, βάσει του Άρθρου 5, και το ΝΑΤΟ 
δεν είναι σε θέση να υπολογίζει τη δια-
θεσιμότητά τους σε μια πολιτικο-αμυ-
ντική κρίση. Εφόσον ενσωματωθούν 
στη συμμαχία του ΝΑΤΟ η αμυντική 
σχεδίαση θα περιλαμβάνει την υπε-
ράσπιση της περιοχής της Βαλτικής 
οπότε μπορούν να επωφεληθούν από 
την αποτρεπτική ισχύ του συνόλου της 

συμμαχίας.
Η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδί-

ας στο ΝΑΤΟ θα αλλάξουν την εικόνα ισχύος 
στην περιοχή. Θα ενισχυθεί η αποτροπή και η 
άμυνα του ΝΑΤΟ προσθέτοντας στη συμμαχία 
δημοκρατικές, πλούσιες και σχετικά ισχυρές 
στρατιωτικές χώρες σε μια στρατηγικής ση-
μασίας περιοχή. Οι σκανδιναβικές χώρες θα 
ενωθούν σε μια ικανή αμυντική κοινότητα 

που θα παρέχει αμοιβαίες αμυντικές εγγυ-
ήσεις καθώς και ένα στρατηγικό βάθος που 
θα βελτιώσει την ασφάλεια και την ικανό-
τητα συλλογικής άμυνας, ιδίως των μικρών 
χωρών της Βαλτικής. Με αυτή τη σχεδίαση, η 
νατοϊκή πρόσβαση στη φινλανδική και σου-
ηδική επικράτεια σε μια κρίση θα αμβλύνει 
τις ανησυχίες για την ενίσχυση των κρατών 
της Βαλτικής και θα μειώσει τις πιθανότητες 
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OPINION

μιας επιτυχημένης ρωσικής επίθεσης.
Η Φινλανδία είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη να υπε-

ρασπιστεί τα μακρά σύνορά της με τη Ρωσία. Οι υπάρ-
χουσες αμυντικές ικανότητές της είναι ενισχυμένες με τη 
μεγαλύτερη δύναμη πυροβολικού στη Δυτική Ευρώπη 
ακόμη και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
Μάλιστα, το Ελσίνκι είχε ήδη συνάψει συμφωνία με την 
Ουάσιγκτον για την απόκτηση του μαχητικού αεροσκά-
φους F-35 Lightning II Stealth, παραγγέλνοντας 64 από 
αυτά.

Με αυτή τη παραγγελία το μαχητικό F-35 θα κατέχει 
κυρίαρχο ρόλο στην αλλαγή της στρατηγικής θέσης του 
ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Οι ικανότητες πληροφο-
ριών, επιτήρησης και αναγνώρισης θα του επιτρέπουν 
να συλλέγει πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό ενώ θα 
παραμένει ουσιαστικά ανεντόπιστο από τα ρωσικά ρα-
ντάρ. Έτσι θα παρέχει ένα πειστικό αποτρεπτικό μέσο σε 
έναν μελλοντικό πόλεμο. Η ένταξη της Φινλανδίας στο 
ΝΑΤΟ και η παρουσία, του νέας γενιάς μαχητικού στην 
περιοχή θα αυξήσουν την αποτρεπτική ισχύ κατά της Ρω-
σίας για τα κράτη της Βαλτικής, μετριάζοντας σημαντικά 
τη σχετική γεωγραφική τους απομόνωση από τους περισ-
σότερους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Από την άλλη πλευρά, εκτιμάται, ότι θα αυξηθεί η 

ένταση με το Κρεμλίνο βραχυπρόθεσμα. Η προοπτική της 
ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ήταν βαθιά συνδεδεμέ-
νη με την ιστορία της με τη Ρωσία. Ειδικά από τότε που η 
Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014, η Μόσχα εξέπε-
μπε επανειλλειμένα απειλητικές δηλώσεις, που συνήθως 
περιείχαν κάποιες μετακινήσεις ρωσικών στρατευμάτων 
πιο κοντά στα σύνορα της Φινλανδίας. Σε κάθε περίπτω-
ση, η Φινλανδία και η Σουηδία, όπως έκανε η Νορβηγία, 
μπορούν να παράσχουν διαφορετικά μέτρα διαβεβαίω-
σης σχετικά με συμμαχικές βάσεις και τα πυρηνικά όπλα 
σε καιρό ειρήνης, ώστε να καθησυχάσει τους Ρώσους.

Συμπεράσματα
Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ είναι μια τεκτονική 

αλλαγή στη στρατηγική ισορροπία της ανατολικής πλευ-
ράς της συμμαχίας, επειδή η Ρωσία θα μοιράζεται σύνορα 
μήκους 1300 χιλιομέτρων με το ΝΑΤΟ, που ήδη είναι ένα 
σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας ενι-
σχύεται το στρατιωτικό δυναμικό του ΝΑΤΟ. Οι δύο χώρες 
είναι συμπληρωματικές όσον αφορά τους στρατιωτικούς 
πόρους. Η Σουηδία διαθέτει αεροπορική άμυνα και ικανή 
ναυτική δύναμη για ασφάλεια στη θάλασσα, ενώ η Φιν-
λανδία ως μια χώρα με υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, 
έχει ενισχυμένες χερσαίες δυνάμεις. Φυσικά, αυτές οι δύο 

χώρες έχουν συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ στο παρελθόν, αλλά 
η ενδεχόμενη ενσωμάτωσή τους στην εδαφική αμυντική 
δομή θα ενισχύσει τη στρατιωτική ισχύ της συμμαχίας.

Επίσης, η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας θα 
ενισχύσει τη μέχρι τώρα σχετικά αδύναμη βόρεια και βο-
ρειοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Θα συμβάλει έτσι στην 
αύξηση του επιπέδου ασφάλειας σε μια περιοχή που είναι 
πιο ευάλωτη στις υβριδικές και όχι μόνο, απειλές από τη 
Ρωσική Ομοσπονδία.

Η απόφαση των κυβερνήσεων αυτών των δύο χω-
ρών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ καταδεικνύει ότι ο ρόλος του 
βορειοατλαντικού αμυντικού οργανισμού στη διασφάλι-
ση της εδαφικής άμυνας της Ευρώπης είναι απολύτως 
κρίσιμος. Η αυξημένη αξιοπιστία του ΝΑΤΟ συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και είναι ιδι-
αίτερα σημαντική για τους συμμάχους που βρίσκονται σε 
κοντινή γεωγραφική γειτνίαση με τη Ρωσία.

*Ο ναύαρχος ε.α. Δημήτριος Τσαϊλάς δίδαξε επί 
σειρά ετών στις έδρες Επιχειρησιακής Σχεδιάσεως 
καθώς και της Στρατηγικής και Ασφάλειας, σε ανώτε-
ρους Αξιωματικούς στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή 
Πολέμου, είναι μέλος και ερευνητής του Ινστιτούτου 
για την Εθνική και Διεθνή Ασφάλεια.
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«Έπλασε μια ιστορία με ηρωίδα – θύμα, 
την ίδια». Με αυτή τη φράση η εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κυριακή Κλιά-
μπα στην πρότασή της, για την πολύκροτη 
υπόθεση των καταγγελιών για βιασμό σε 
σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσα-
λονίκης, περιγράφει τη στάση της 24χρονης 
καταγγέλλουσας, όπως η ίδια την αξιολό-
γησε.  

Στις 60 σελίδες της πρότασης, με την 
οποία η εισαγγελέας ζήτησε από το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών την απαλλαγή 
του κατηγορούμενου αναφέροντας ότι η 
σεξουαλική συνεύρεση έγινε κοινή συναι-
νέσει και πως οι ισχυρισμοί της νεαρής ήταν 
ψευδείς, η υπόθεση ανατράπηκε. Τουλάχι-
στον από τη ροή που είχε με τις καταγγελίες 
που έγιναν για όσα συνέβησαν το βράδυ της 
παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο συγκε-
κριμένο ξενοδοχείο.  

Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε 
έκπληξη στην κοινωνία, μεγάλο μέρος 
της οποίας είχε κινητοποιηθεί σε ένδειξη 
αλληλεγγύης σε μία νεαρή που είπε πως 
έπεσε θύμα 27χρονου, γόνου επιχειρημα-
τικής οικογένειας και των φίλων του. Η 
ίδια η 24χρονη με ανάρτησή της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασε την Τρί-

τη, αναφέροντας ότι είναι απογοητευμένη 
από τη δικαιοσύνη. «Τα χρήματα και η δόξα 
μπορούν να καλύψουν την όποια «βρωμιά» 
της κοινωνίας, χωρίς όμως να μπορούν να 
καλύψουν τη φωνή και την αλήθεια μου. 
Δεν έχω να χάσω κάτι άλλο, τα έχασα όλα», 
αναφέρει η νεαρή σε προσωπική της σελίδα.  

Η εισαγγελέας όμως στην πρότασή της, 
αναφέρεται σε έναν προς έναν τους ισχυ-
ρισμούς της 24χρονης, καταλήγοντας πως 
αυτοί είναι ψευδείς και ότι δεν θεμελιώνεται 
ούτε το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων 
χωρίς συναίνεση, όπως ήταν η αρχική δίω-
ξη που ασκήθηκε σε βάρος του 27χρονου. 
Μάλιστα πρότεινε να καταβάλλει η νεαρή 
μέχρι και τα δικαστικά έξοδα! Σημειώνει ότι 
είχε προσωπικούς λόγους για τους οποί-
ους κατήγγειλε ψευδώς, σύμφωνα με την 
πρόταση, ότι έπεσε θύμα βιασμού. Ο λόγος 
πλέον βρίσκεται στο δικαστικό συμβούλιο 
το οποίο στο επόμενο διάστημα αναμένεται 
να καταλήξει για το αν θα παραπέμψει την 
υπόθεση σε δίκη ή όχι.  

 
Υπόμνημα για παραλείψεις  
«Οι εξελίξεις είναι δυναμικές». Ο συ-

νήγορος υποστήριξης της κατηγορίας της 
24χρονης Αθανάσιος Ζιώγας δηλώνει στην 

Karfitsa βέβαιος πως με τα στοιχεία που 
κατατίθενται, το δικαστικό συμβούλιο δεν 
θα έχει την ίδια άποψη με αυτήν της εισαγ-
γελέα. «Είμαστε έτοιμοι να συγκρουστούμε 
με τον καθένα που είναι κρυμμένος σε αυτή 
την υπόθεση, όσα λεφτά και αν έχει. Ο πόλε-
μος θα φέρει πόλεμο», ξεκαθάρισε.  

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη έχει κατατεθεί 
αναλυτικό υπόμνημα στο δικαστικό συμ-
βούλιο που θα κρίνει εάν τελικά παραπέμ-
ψει την υπόθεση σε δίκη ή όχι. Στο υπόμνη-
μα αναφέρονται οι παραλείψεις που έγιναν 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα 
με όσα υποστηρίζει η πλευρά της 24χρο-
νης. Οι επισημάνσεις εντοπίζονται κυρίως 
στη στάση των υπηρεσιών. Πηγές έλεγαν 
πως γίνεται αναφορά στην καθυστερημένη 
λήψη δειγμάτων ούρων από την πλευρά 
του αστυνομικού τμήματος, όταν έγινε η κα-
ταγγελία για βιασμό. Αναφορά γίνεται και σε 
βίντεο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία 
και σύμφωνα με την πλευρά της νεαρής έχει 
υποστεί περικοπές προκειμένου να μην απο-
καλυφτεί ποιοι είναι αυτοί που έφυγαν από 
το ξενοδοχείο τις επίμαχες ώρες. Άλλωστε 
και με τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βά-
ρος έξι ατόμων η 24χρονη για ψευδορκία, 
σημειώνει πως στο βίντεο τα συγκεκριμένα 
πρόσωπα εμφανίζονται να έχουν φύγει από 
τον χώρο του πάρτι νωρίτερα από την ώρα 
που περιγράφουν ότι είδαν στο ξενοδοχείο 
την 24χρονη. 

Όλο ο φάκελος με τα συγκεκριμένα στοι-
χεία ζητήθηκε από τη νεαρή να εξεταστεί και 
από τον εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης 
Βασίλη Φλωρίδη, ο οποίος έχει καθήκοντα 
για υποθέσεις διαφάνειας. Η έρευνα πάντως 
μετά τις καταγγελίες βρίσκεται σε εξέλιξη, 
καθώς πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης, 
ο εισαγγελέας έχει ζητήσει από τη δίωξη 
οργανωμένου εγκλήματος να εξετάσει εάν 
ισχύει ότι οργανωμένα κυκλώματα οργά-
νωναν πάρτι σε πολυτελή ξενοδοχεία που-
λώντας «υπηρεσίες» σε πλουσιόπαιδα. Στο 
πλαίσιο έρευνας εξετάζονται και υποθέσεις 
καταγγελιών ξυλοδαρμών που ακολούθη-
σαν της μήνυσης της 24χρονης.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ανατροπή στις καταγγελίες 
για βιασμό και οι αντιδράσεις 

 ΠΩΣ ΕΦΤΑΣΕ Η 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η 

24ΧΡΟΝΗ ΠΟΥ ΜΕ 
ΟΡΓΗ ΑΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ 

ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
ΖΗΤΗΣΑΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένεται η απόφαση 
του δικαστικού 
συμβουλίου για την 
υπόθεση βιασμού της 
24χρονης Γεωργίας  
Μπίκα
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Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας 
βενζινοπωλών και της τοπικής 
ένωσης στη Θεσσαλονίκη Θέμης 

Κιουρτζής, σχεδόν δέκα ημέρες μετά την 
επίθεση που έγινε στο κατάστημά του, 
εξακολουθεί να είναι οργισμένος. Θεωρεί 
πως οι καταγγελίες που έχει κάνει δεν 
έχουν αξιοποιηθεί. Και ότι έχει μετατραπεί 
σε στόχο επειδή επέλεξε να τα βάλει με 
τους λαθρεμπόρους, όπως λέει. «Την 
άλλη φορά θα έρθουν με τανκς», έλεγε 
σε στενούς του συνεργάτες, όπως εκείνοι 
το μετέφεραν στην Karfitsa, σημειώ-
νοντας ότι παρά τα όσα συνέβησαν δεν 
σημειώθηκε καμία αντίδραση. 

Επιθέσεις με Καλάσνικοφ όπως αυτή 
που έγινε στο πρατήριο που διατηρεί στο 
18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης – Μηχανι-
ώνας ο πρόεδρος των βενζινοπωλών, δεν 
είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Ούτε 
και οι δύο χειροβομβίδες που είχε βρει στην 
είσοδο του καταστήματός του πριν ενάμιση 
χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2020, ήταν κάτι 
συνηθισμένο, όμως είναι αλήθεια πως οι 
διωκτικές αρχές την περίοδο εκείνη παρέ-
πεμψαν την έρευνα στο τοπικό αστυνομικό 
τμήμα.  

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών είχε 

απογοητευτεί, όπως απογοητευμένος εξα-
κολουθεί να είναι, περιμένοντας μία αντί-
δραση. «Δεν ενδιαφέρονται καθόλου», 
έλεγε σε δικούς του ανθρώπους. Πληροφο-
ρίες μάλιστα αναφέρουν ότι την περίοδο της 
πρώτης επίθεσης, με τις δύο χειροβομβίδες, 
την έρευνα είχε ξεκινήσει συγκεκριμένο 
τμήμα της ασφάλειας, που τελικά δεν τη 
συνέχισε και η δικογραφία ανατέθηκε στο 
τοπικό τμήμα. Ακόμη δεν έχει γίνει γνω-
στό για ποιόν λόγο την περίοδο εκείνη, η 
επίθεση με χειροβομβίδες, που έδειχνε ότι 
οι δράστες έστελναν μήνυμα με μαφιόζικο 
τρόπο, υποβαθμίστηκε σε τέτοιο βαθμό από 
τις διωκτικές αρχές.  

Η επίθεση στο πρατήριο του κ. Κιουρτζή 
σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. 
Άγνωστος, όπως καταγράφηκε στο βίντεο 
του καταστήματος με δίκυκλη μοτοσικλέτα 
πλησίασε το κατάστημα. Χωρίς να κατέβει 
άρχισε να πυροβολεί. Φαίνεται ότι έριξε έξι 
σφαίρες γεμίζοντας με τρύπες τα τζάμια του 
πρατηρίου. Το όπλο μπλοκάρει και ο δρά-
στης το πετάει σε ένα σημείο περίπου 30 
μέτρα μακριά και εξαφανίζεται.  

 
Τι ψάχνει το οργανωμένο  
Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος της 

ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καλείται πλέον 
να συνθέσει όλο το παζλ των επιθέσεων 
εναντίον του προέδρου των βενζινοπω-
λών. Είναι αλήθεια πως ο κ. Κιουρτζής σε 
κάθε δημόσια  συζήτηση που έκανε για τις 
τιμές και το περιβάλλον στον χώρο του, δεν 
δίσταζε να καταγγείλλει κυκλώματα λα-
θρεμπόρων. Αναφορικά με την επίθεση, σε 
δηλώσεις που έκανε, θεώρησε βέβαιο ότι 
του έστελναν ακόμη ένα μήνυμα για να του 
κλείσουν το στόμα.  

«Έχω γίνει στόχος πολλά χρόνια. Δυστυ-
χώς για τον κλάδο μου και για τους οικο-
γενειάρχες πρατηριούχους, δυστυχώς για 
τους Έλληνες πολίτες η πολιτεία διαχρονι-
κά όχι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά 
και στην προηγούμενη και στην πιο προη-
γούμενη, απέχουν των καθηκόντων της», 
είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του την 
πρώτη μέρα της επίθεσης. Έδειξε την έντονη 
απογοήτευση, αλλά και την οργή του. «Θα 
πρέπει επιτέλους να δούμε και να δουν οι 
πολίτες ποιος φταίει και γιατί δεν γίνεται 
αυτό που πρέπει και χάνουν τα λεφτά τους, 
γιατί το λαθρεμπόριο και η κλοπή έχει ξεπε-
ράσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε 
ότι για το νούμερο αυτό κάποτε κόπηκαν 
συντάξεις. Είναι όσο ο φόρος κατανάλωσης 
στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα μπορούσε 
κάλλιστα ο Έλληνας πολίτης να ελαφρυν-
θεί από τους ειδικούς φόρους που τον βα-
ρύνουν. Πιστεύω πως είναι 101% από τα 
κυκλώματα», κατέληξε εκφράζοντας με 
βεβαιότητα από πού προήλθε η επίθεση – 
μήνυμα, με στόχο να του κλείσουν το στόμα.  

Οι αστυνομικοί καλούνται να διερευνή-
σουν κάθε πτυχή της τελευταίας επίθεσης, 
ενώ η εντολή που δόθηκε είναι να ξεσκονί-
σουν και τη δικογραφία της προηγούμενης 
επίθεσης. Άλλωστε υπάρχει η ισχυρή εκτί-
μηση για σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέ-
σεων και από την πλευρά των διωκτικών 
αρχών.  

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θέλουν να κλείσουν στόματα με Καλάσνικοφ; 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ 

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ. 
ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ 

ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ Η 
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ. Ο 
ΙΔΙΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: 

«ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΘΑ 
ΕΡΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑΝΚΣ». 

Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος της ασφάλειας Θεσσαλο-
νίκης, καλείται να συνθέσει όλο το παζλ των επιθέσεων εναντίον 
του προέδρου των βενζινοπωλών Θέμη Κιουρτζή
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Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, 
ΚΑΛΥΨΩ ΓΟΥΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Η αντιμετώπιση των φαι-
νομένων βίας και πα-
ρενόχλησης σε βάρος 

των γυναικών, η ισότητα των δύο 
φύλων αλλά και η στήριξη των 
νέων ζευγαριών για να μπορέσουν 
να δημιουργήσουν οικογένεια 
αποτελούν ένα μέρος από το βαρύ 
χαρτοφυλάκιο που έχει στα χέρια 
της η νέα γενική γραμματέας 
Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 
Καλυψώ Γούλα.

    Σε συνέντευξή της στην εφημε-
ρίδα «Karfitsa» η κ.Γούλα σχολιάζει τα 
βήματα που έγιναν στη χώρα μας για 
την ισότητα των φύλων, υπογραμμί-
ζει πως για την αντιμετώπιση της βίας 
κατά των γυναικών απαιτούνται -μετα-
ξύ άλλων- μαθήματα στο σχολείο, ενώ 
στέκεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες 
της Γειτονιάς» ώστε τα νέα ζευγάρια να 
αποκτήσουν παιδιά και να βοηθήσουν 
στο πρόβλημα της υπογεννετικότητας.

-Κυρία Γούλα, ποια θεωρείτε ότι 
είναι η μεγαλύτερη -προσωπική- 
πρόκληση στη νέα θέση που αναλά-
βατε; Κα Καρυπίδου, οι πρωτόγνωρες 
συνθήκες που βιώσαμε τα τελευταία 
χρόνια  έκαναν εντονότερη την ανά-
γκη για την επίτευξη της ουσιαστικής 
ισότητας των φύλων και την ανάδειξή 
της σε μια οριζόντια πολιτική. Η Γενι-
κή Γραμματεία της Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων έχει εκπονήσει το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων 2021-2025, που αποτελεί τον 
Οδικό Χάρτη της Ελληνικής Πολιτείας 
για την ισότητα των φύλων με στόχο 
τη διαμόρφωση του οριζόντιου πλαι-
σίου πολιτικών ενσωμάτωσης της διά-
στασης του φύλου στις σχεδιαζόμενες 
πολιτικές, σε κεντρικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει 
τέσσερις άξονες προτεραιότητας: Πρό-

Πρέπει να αντιδράσουμε 
στη βία κατά των γυναικών 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

ληψη και καταπολέμηση της έμφυλης 
και ενδοοικογενειακής βίας, Ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, Ισότιμη συμμετοχή γυναι-
κών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/
ηγετικούς ρόλους και Ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου σε τομεακές 
πολιτικές. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμένα 
είναι να «σφραγίσω» με τη συμμετοχή 
μου την χάραξη αλλά και την υλοποί-
ηση αυτών των πολιτικών, ώστε να 
έλθουμε πιο κοντά στο αυτονόητο, την 
ισότητα των φύλων στην πράξη.

-Πόσα βήματα έχει κάνει τελευ-
ταία η χώρα μας στην ισότητα των 
δύο φύλων; Και θεωρείτε πώς είναι 
ικανοποιητικά; Ασφαλώς έγιναν πολ-
λά βήματα όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων. Σε νομοθετικό επίπεδο, 
ο ν. 4604/2019 «για την Προώθηση 
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 
πρόληψη και καταπολέμηση της έμ-
φυλης βίας κλπ» και ο ν. 4531/2018 
με τον οποίο κυρώθηκε από τη χώρα 
μας η Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Πρόληψη και την 
Καταπολέμηση της Βίας κατά των 
γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας, έθεσαν τις βάσεις προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Η δημιουργία του νομο-
θετικού πλαισίου, όμως μόνη της δεν 
αρκεί για την παραγωγή των επιθυμη-
τών αποτελεσμάτων. Απαιτείται συντο-
νισμένη προσπάθεια από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, για την ενσω-
μάτωση της διάστασης της ισότητας 
των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, 
προκειμένου να αναπτυχθούν έργα και 
δράσεις με σκοπό την επίτευξη της ου-
σιαστικής ισότητας και κατ  ́επέκταση 
τη βελτίωση της επίδοσης της χώρας 
μας στον ετήσιο Δείκτη Ισότητας των 
Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Η πρόοδός μας εξαρτάται προφα-
νώς και από εμάς τους ίδιους, τα όσα 
λέμε και κάνουμε, ακόμα και στις συ-
ζητήσεις που έχουμε με τους φίλους 
μας και σε αυτές αναπαράγουμε ρατσι-
στικά, σεξιστικά ή άλλα στερεότυπα. 
Η επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας 

είναι στο χέρι όλων μας.
-Πώς μπορούμε, ωστόσο, να περιο-

ρίσουμε τα φαινόμενα βίας και παρενό-
χλησης σε βάρος των γυναικών τα οποία 
είδαμε μέσα στη διετία της πανδημίας να 
αυξάνονται; Οι γυναίκες βιώνουν βία, σε-
ξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και 
φυσικά υπάρχουν και οι γυναικοκτονίες. Και 
πριν από την πανδημία και κατά τη διάρκεια 
και τώρα.  Είναι πολλές οι γυναίκες. Ήταν 
κόρες μας, αδερφές μας, φίλες μας, συνα-
δέλφισσες μας.  Δεν πρέπει να ξεχνούμε την 
Ελένη, την Γαρυφαλιά, την Βασιλική, την 
Καρολάιν, την Αϊντα και τόσες άλλες. Είναι 
γυναίκες που τις δολοφόνησαν οι σύζυγοι, οι 
σύντροφοι τους. Πώς μπορούμε να τις ξεχά-
σουμε; Πρέπει να αντιδράσουμε ως κοινωνία 
και πρέπει να αντιληφθούμε τι φταίει. 

Δυστυχώς, η κοινωνία μας είναι πατρι-
αρχική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα -ακόμα 
και τώρα στον 21ο αιώνα- να είναι ριζωμένα 
βαθιά τα πατριαρχικά στερεότυπα. Κομβι-
κό σημείο για την πολύπλευρη στήριξη και 
την ενδυνάμωση των γυναικών θυμάτων 
βίας και κακοποιημένων γυναικών είναι 
το Δίκτυο Δομών, που εποπτεύει η Γενική 
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Γραμματεία, το οποίο αποτελείται από 
43 Συμβουλευτικά Κέντρα, 19 Ξενώνες 
Φιλοξενίας και την 24ωρη τηλεφωνική 
Γραμμή SOS 15900. Ενώ, πρόσφατα, με 
τον ν. 4808/2021 κυρώθηκε η Σύμβαση 
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για την Εξάλειψη της Βίας και της Παρε-
νόχλησης στο χώρο της εργασίας.

Εκτιμώ ότι εκτός από το νομοθετικό 
πλαίσιο απαιτούνται μαθήματα στο σχο-
λείο, διαρκείς παρεμβάσεις- ομιλίες και 
συζητήσεις στην κοινωνία, και φυσικά 
μέσα στην οικογένεια Καμία γυναίκα δεν 
πρέπει να είναι μόνη της. Καμία! Ας βοη-
θήσουμε όλοι και εσείς οι δημοσιογράφοι 
στα Μέσα Ενημέρωσης, οι παραγωγοί 
ταινιών όπου σε πολλές ταινίες ακόμα και 
τώρα προβάλλονται λανθασμένα στερε-
ότυπα, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα 
σχολεία και τα πανεπιστήμια και κυρίως η 
Πολιτεία μέσα από προγράμματα και δρά-
σεις να ανατρέψουμε αυτά τα στερεότυπα. 
Είναι υπόθεση όλων μας.

-Επίσης, σε μία χώρα όπως η Ελλά-
δα με υψηλή υπογεννητικότητα πώς 
μπορούν να στηριχθούν τα νέα ζευγά-
ρια για να δημιουργήσουν οικογένεια; 
Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για δράσεις 
που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν τον 

πατρότητας και τη γονική άδεια που δικαιούνται πλέον και οι δύο 
εργαζόμενοι γονείς, είναι κάποιες από τις ουσιαστικές παρεμβάσεις. 

-Πιστεύετε ότι η πρότερη ιδιότητα σας ως αντιδημάρχου Κοι-
νωνικής Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης μπορεί να σας βο-
ηθήσει σε αυτό το νέο χαρτοφυλάκιο που έχετε στα χέρια σας; 
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για διάστημα περίπου 8 ετών είχα την τιμή 
και την ευθύνη του απαιτητικού χαρτοφυλάκιου της Κοινωνικής 
Πολιτικής. Μαζί με τους εργαζόμενους/ες και εξαιρετικούς συνερ-
γάτες και συνεργάτιδές μου καταφέραμε στα δύσκολα χρόνια της 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης να δημιουργήσουμε για πρώτη 
φορά στην ιστορία του Δήμου, δομές όπως ο Ξενώνας Κακοποιη-
μένων Γυναικών και των Παιδιών τους, το Υπνωτήριο Αστέγων, το 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, το Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο κ.α. 

    Ήρθαμε αντιμέτωποι με το κύμα της φτώχειας που προκάλε-
σαν τα μνημόνια, με το προσφυγικό και με κάθε έναν συνάνθρωπο 
μας που ζήτησε βοήθεια. Αυτό που κάναμε ήταν να είμαστε πάντα 
σε κατάσταση alert για τις ανάγκες των συμπολιτών μας και να προ-
σπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό θα κάνω και τώρα.

συνδυασμό οικογενειακής και προσω-
πικής ζωής και εργασίας, ιδιαίτερα δε σε 
σχέση με τη φροντίδα βρεφών και νηπί-
ων ηλικίας από 3 μηνών έως 2,5 ετών, 
υλοποιούμε το πρόγραμμα «Νταντάδες 
της Γειτονιάς» που εφαρμόζεται ήδη με 
μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες. Το 
πρόγραμμα αφορά τη φύλαξη βρεφών 
ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και 
προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ερ-
γαζομένων μητέρων, μονογονέων, κηδε-
μόνων και αναδόχων για τη φύλαξη των 
παιδιών τους, είτε εντός οικογενειακής 
εστίας είτε στο σπίτι παιδαγωγού-φύλα-
κα. Θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά σε 33 
δήμους μέχρι το τέλος του 2022 και στη 
συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. 

    Στην ίδια λογική είναι και η δράση 
μας για τη δημιουργία χώρων φύλαξης 
παιδιών από 6 μηνών έως 2,5 ετών σε 
επιχειρήσεις, η οποία ακολουθεί, προκει-
μένου να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς, 
κυρίως μητέρες, να επιστρέψουν ομαλά 
στις εργασίες τους και να μην αναγκα-
στούν να εγκαταλείψουν την επαγγελ-
ματική τους πορεία σε περίπτωση που 
δεν έχουν βοήθεια με τη φροντίδα του 
παιδιού τους. Επίσης οι αλλαγές που κα-
τοχυρώθηκαν νομοθετικά για την άδεια 

συνέντευξη

Δυστυχώς, η κοινωνία μας είναι πατριαρχική. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα -ακόμα και τώρα 
στον 21ο αιώνα- να είναι ριζωμένα βαθιά τα 
πατριαρχικά στερεότυπα
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Κοντά στα ΚΑΠΗ ο δήμαρχος Θέρμης

Γιατί διεγράφη ο Αλεξανδρίδης 

Το ευχαριστήριο του Γεωργιάδη για τον Μπουρλά

Χωρίστηκε η παράταξη Καμαρινού 

Δεν ξεχνάει τις υποσχέσεις του ο δήμαρχος Θέρμης ακόμη κι αν έχει πε-
ράσει καιρός... έτσι, αν και με καθυστέρηση δύο ετών λόγω της πανδημίας, ο 
Θόδωρος Παπαδόπουλος παρέθεσε γεύμα στους προέδρους όλων των ΚΑΠΗ 
του δήμου. Μάλιστα, το τραπέζι στρώθηκε στο αγρόκτημα του δημάρχου εκεί 
όπου αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις για την καλύτερη επαναλειτουργία 
των δομών. 

Η στάση του Αλεξανδρίδη και ουσιαστικά η άρνησή του ώστε να υπάρχουν 
δύο αρχηγοί στην παράταξη (Καμαρινός και Ανδρεάδης μέχρι τις εκλογές) 
επέφερε τη διαγραφή του. Ο δημοτικός σύμβουλος, πέρασε στην αντεπίθεση, 
και σε ανακοίνωση του τόνισε πως οι «σύγχρονες ομάδες ανοίγουν τις αγκα-
λιές τους να δεχτούν νέα μέλη, νέες απόψεις, νέες ιδέες και δεν διαγράφουν 
τα υπάρχοντα». Μάλιστα, γνωστοποίησε την πρόθεσή να δημιουργήσει μία 
δημοτική παράταξη που θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.

Μάλιστα ο κ. Γεωργιαδης συνόδευσε την ανάρτηση του με αρκετές φω-
τογραφίας γράφοντας χαρακτηριστικά : «Ο Albert Bourla μας κάλεσε μαζί με 
όλη την παγκόσμια ηγεσία της Pfizer στην Θεσσαλονίκη. Η επένδυση τους 
εκεί μεγαλώνει, έφτασε ήδη τις 700 θέσεις εργασίας και εξακολουθεί να με-
γαλώνει. Τον ευχαριστώ για τα θερμά του λόγια και για το πως συνέβαλα για 
να πραγματοποιηθεί».

Στα δύο «έσπασε» η παράταξη 
του Καμαρινού στον δήμο Κορδε-
λιού Ευόσμου. Ο επικεφαλής έχει 
δηλώσει εδώ και καιρό πως δεν θα 
είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος 
και κινήθηκαν οι διαδικασίες ανα-
ζήτησης διαδόχου. Την πρόθεση 
να ηγηθεί των εκλογών εξέφρασε 
ο γιατρός Βασίλης Ανδρεάδης, ενώ 
αντίθετα διαφώνησε με τις διαδικα-
σίες ο πολιτικός μηχανικός, Λευτέ-
ρης Αλεξανδρίδης.

karfitsomata
Το γεύμα της παγκόσμια ηγεσίας της Pfizer στη Θεσσαλονικη 

Το τετ-α-τετ Δημήτρη Γαλαμάτη - Καλυψώ Γούλα, 
για τη Θεσσαλονίκη 

Γενέθλια έκανε η Έλενα Ράπτη 
παρέα με αγαπημένους της φίλους 

Το τραπέζι σε όλη την παγκόσμια 
ηγεσία της Pfizer στη Θεσσαλονίκη 
, και όχι μόνο , έκανε ο πρόεδρος 
και CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρ-
λά. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν 
ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γε-
ωργιάδης , ο οποίος έκανε και τη 
σχετική ανάρτηση στο Facebook, 
ο Υφυπουργός Εσωτερικών Σταύ-
ρος Καλαφάτης, ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας , ο Δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο 
πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάν-
νου. 

Συνάντηση στη Γενική Γραμματεία 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είχαν 
Δημήτρης Γαλαμάτης και Καλυψώ Γού-
λα. Οι δυο γενικοί γραμματείς , Επικοι-
νωνίας και Ενημέρωσης και Δημογρα-
φικής και Oικογενειακής Πολιτικής και 
Iσότητας των Φύλων, πέραν των θέσε-
ων τους , είναι και οι δυο από τη Θεσσα-
λονίκη όποτε όπως καταλαβαίνουμε η 
κουβέντα αν και έγινε στην Αθήνα είχε 
άμεση σχέση με την πόλη μας . Μάλι-
στα σύμφωνα με τον Δημήτρη Γαλαμά-
τη σύντομα θα ανακοινωθούν οι κοινές 
δράσεις στις οποίες συμφωνήσανε.

Τα γενέθλια της γιόρτασε η 
Έλενα Ράπτη, έχοντας στο πλευρό 
της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η 
βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσα-
λονίκης έκλεισε  τα 47 της χρόνια 
ενώ στις φωτογραφίες που ανέβα-
σε στο instagram  ποζάρει χαμο-
γελαστή! «Στα γενέθλια μου... Τις 
γιορτινές μέρες οι αγαπημένοι μας 
άνθρωποι τις κάνουν πολύτιμες», 
έγραψε στην ανάρτησή της. 
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Έπαιξαν μπάλα στη Γάνδη με τους άστεγους Το ψάχνει ο … Σαββάκης 

Πάντα παρών στο Χαριλάου ο Μ. Σχοινάς 

Τάσος Χατζηβασιλείου - Όλγα Κεφαλογιαννη  σε κοινή 
εκδήλωση στις Σέρρες 

Ποιός «γαλάζιος» Θεσσαλονικιός ετοιμάζεται να ανεβεί τα σκαλιά 
της εκκλησίας; 

Ξενοφώντας Μπαραλιάκος: Έπαιξε σε αγώνα 3 on 3 στο Ηράκλειο 

Ανάρτηση με … νόημα από τον Γαβότση

«Μπαλίτσα» για έναν διαφο-
ρετικό σκοπό έπαιξαν στη Γάνδη 
δύο αντιδήμαρχοι του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τους 
Μιχάλη Κούπκα και Μαρία Κα-
ραγιάννη, που αγωνίστηκαν με 
την ομάδα των 9 ευρωπαϊκών 
πόλεων που σχεδιάζουν στρα-
τηγική για την αστεγία με “αντι-
πάλους” τους ωφελούμενους 
του προγράμματος ROOF δη-
λαδή την ομάδα των αστέγων 
της Γάνδης. Μάλιστα, τη θέση 
του τερματοφύλακα ανέλαβε η 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού και 
Τουρισμού κ. Καραγιάννη που 
για να ...αποτρέψει το γκολ “θυ-
σίασε” κι ένα δάχτυλο!

 Βολιδοσκοπεί την κατάσταση ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Ελλάδας, Θανάσης Σαββάκης, 
για μία πιθανή υποψηφιότητα στον 
δήμο Θεσσαλονίκης. ‘Ανθρωποι που 
έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με 
την Αυτοδιοίκηση και έχουν βρεθεί 
σε θέσεις ευθύνης βρίσκονται στο 
πλευρό του και εξετάζουν κάθε εν-
δεχόμενο ενόψει των επόμενων αυ-
τοδιοικητικών εκλογών με στόχο να 
αλλάξει χέρια η διοίκηση.

Η αγάπη του Μαργαρίτη Σχοινά 
για τον Άρη είναι γνωστή… και όποτε 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη παρα-
κολουθεί έναν αγώνα της ομάδας. 
Το ίδιο έκανε και στο ντέρμπι με την 
ΑΕΚ που έκρινε την Ευρώπη. Και η 
χαρά που πήρε ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν ήταν μεγάλη και φάνηκε 
ξεκάθαρα από το φωτογραφικό στιγ-
μιότυπο με τον πρώην ποδοσφαιρι-
στή, Γιώργο Γκουγκουλιά.

Γέμισε από κόσμο γνωστό ξε-
νοδοχείο των Σερρών για την  εκ-
δήλωση της Women Act που δι-
οργανώθηκε με πρωτοβουλία του 
βουλευτή της Ν.Δ., Τάσου Χατζη-
βασιλείου, με τίτλο «Γυναίκες στη 
Δημόσια Σφαίρα για την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη». Κεντρι-
κή ομιλήτρια ήταν η βουλευτής Α’ 
Αθηνών Όλγα Κεφαλογιάννη (η 
οποία συνοδευόταν από τον σύζυγο 
της )ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και 
η Γεν. Γραμματέας Σύγχρονου Πο-
λιτισμού Ελένη Δανδουλάκη. Αμέ-
σως μετά ο κ. Χατζηβασιλείου πέ-
ταξε για Ουάσιγκτον, ως μέλος της 
αποστολής υπό τον Πρωθυπουργό 
Κυριάκο  Μητσοτάκη.

Το χορό του Ησαΐα θα χορέψουν μέσα στο καλοκαίρι ο πολιτευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσα-
λονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης και η νεοεκλεγείσα στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ Φανή Αρ-
βανιτίδου. Οι δύο «γαλάζιοι» θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου  την Κυριακή 5 Ιουνίου με 
τη γαμήλια τελετή να γίνεται στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης με κουμπάρους τον υπουργό 
Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τη σύζυγό του Αγγελική. Η ώρα η καλή ! 

«Πλημμύρισε από παιδικά χαμόγελα και όχι μόνο το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, 
στην πρώτη μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από την ίδρυση της FIBA. 
Την ομάδα των βετεράνων στελέχωσαν οι Τζάμσι, Πρέλεβιτς (δεν αγωνίστηκε), Γιαννούλης, 
Τζαλαλής, Γλυνιαδάκης, Κωνσταντινίδης, Κουκλάκης, Κουτρούλιας, Δανιήλ, Γιαννουζάκος, 
Δότσιος, ενώ εκείνη των βουλευτών οι κ.κ. Αυγενάκης, Σενετάκης (Ηρακλείου), Διγαλάκης 
(Χανίων), Μπαραλιάκος (Πιερίας).

Μία ανάρτηση που ίσως κρύβει ...εκπλήξεις έκανε ο πρώην δήμαρχος Ωραιοκάστρου, 
Αστέριος Γαβότσης, με αφορμή τα γενέθλιά του. Θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς 
του φίλους για τις ευχές ανεβάζοντας μία φωτογραφία από μία σύναξη στη Λητή γράφοντας 
χαρακτηριστικά πως “μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις” και το μυαλό όλων πήγε στις επόμε-
νες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Λέτε να είναι και πάλι υποψήφιος;

karfitsomata
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Η πολύπαθη 26ης Οκτωβρίου και η ... στάση του ΟΑΣΘ 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Α . 

Ν Ε Μ Ε Τ Η Σ * 

Ως απλός πολίτης αυτής πόλης αυτής 
διαβαίνων καθημερινά τους δρόμους της 
και πεζός και ως οδηγός και ως  δικηγόρος 
, που παρκάρω στο πάρκινγκ που διαθέτει ο 
σύλλογος στα δικαστήρια, έγινα μάρτυρας 
μιας προαναγγελμένης (τυμπανοκρουστικά 
)  ανάπλασης της περιοχής. Περίμενα  κάτι  
το ουσιαστικό και κυρίως πρακτικό σαυτό το 
κομμάτι της απόλυτης  ταλαιπωρίας όλων, 
χρόνια τώρα. 

Κατά τη διάρκεια της ανάπλασης  η στάση 
ΟΑΣΘ που υπήρχε χρόνια ολόκληρα σε μια 
εσοχή του οδοστρώματος 70 περίπου μέτρα 
πριν την είσοδο του παρκινγκ, μεταφέρθη-
κε 70 περίπου μέτρα πιο μπροστά ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ- ΠΛΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ . Πα-
λαιότερα ήταν επίσης σε εσοχή μπροστά από 
τον ΟΤΕ. 

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΕΝΟΧΛΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ, ΔΕΝ ΕΚΛΕΙΝΑΝ 
ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Θεώρησα ότι αυτό 
ήταν κάτι προσωρινό. Όχι... μόνιμο είναι. 

Ρητορικό το ερώτημα. Τίνος ιδέα ήταν 
αυτό; 

Με την μεταφορά της στάσης δημιουρ-
γούνται πλείστα όσα προβλήματα κυκλοφο-
ρίας (στο ήδη επιβαρυμένο  και πολύπαθο 
αυτό τμήμα έμπροσθεν των δικαστηρίων 
με τρομακτική κίνηση και συνεχή παράνομα 
τριπλό παρκαρίσματα). 

1. είναι μόνιμα ένα σταθμευμένο το λεω-
φορείο του ΟΑΣΘ .  

ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΡΕΥΜΑ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στα ήδη ανύπαρκτα ρεύματα  
κυκλοφορίας λόγω των τριπλοπαρκαρισμέ-
νων που δεν καταλάμβανε όμως στην προ-
ηγούμενη θέση. Τα τρία ρεύματα γίνονται 
μισό. 

2. Έχουμε και το εξής Φαινόμενο. 
Είναι αυτό το μόνιμα σταθμευμένο και 

παράλληλα έρχεται άλλο λεωφορείο άλλης 
γραμμής, το οποίο για να φορτώσει και να 
ξεφορτώσει μόνο τους επιβάτες, δεν στοιχί-
ζεται  πίσω από το ήδη σταθμευμένο , αλλά 
ακριβώς δίπλα του και παράλληλα. 

Και έτσι  κλείνει ο δρόμος τελείως για 
κάποια λεπτά  , ενώ οι επιβάτες κατέρχονται 
η ανέρχονται εντός του οδοστρώματος με ότι  
αυτό συνεπάγεται. Αλαλούμ… 

Άλλωστε στα φανάρια που ρυθμίζουν 
την κίνηση προς  Εγνατία και Μοναστηρίου 
– Λαγκαδά χρόνια τώρα υπάρχει φοβερό 
μποτιλιάρισμα. Γνωστό τοις πασι . Όλοι γί-
ναμε γνώριμοι των διαφόρων ατόμων των 
φαναριών εκεί… 

Πάμε παρακάτω  

3. θέση καρμανιόλα. 
Το σταθμευμένο  λεωφορείο αποκόπτει 

οποιαδήποτε ορατότητα σε όλους τους ει-
σερχομένους και εξερχομένους του παρ-
κινγκ των δικαστηρίων. 

Η οποία είσοδος έξοδος αέναη όλη τη 
μέρα. 

Η έξοδος από εκεί είτε θέλει ο οδηγός 
να στρίψει δεξιά για να εισέλθει στη 26ης 
Οκτωβρίου, ή να κινηθεί πιο αριστερά για 
να τοποθετηθεί αριστερά στα φανάρια  προς 
Μοναστηρίου , η ευθεία προς Λαγκαδά ή… το 
χειρότερο του  να κινηθεί ευθεία να εισέλθει 
στην Αισώπου,  καθαρά θέμα τύχης εάν  θα 
τρακάρει η όχι. Και φυσικά ουδείς γνωρίζει 
πόσο μπορεί να περιμένει να εισέλθει στην 
26ης Οκτωβρίου εάν  δεν φιλοτιμηθεί άλλος 
οδηγός να του το επιτρέψει.  

Ή εκτός αν κοιτάζει στα μάτια τον οδηγό 
του ΟΑΣΘ και εκείνος δίκην αυτεπάγγελτου 
τροχονόμου τον καθοδηγήσει κατά το γνω-
στό ανέκδοτο μέχρι να τρακάρει. Έλα έλα... 
ακόμη λίγο… Μπαμ… καλά είσαι. 

Ναι τραγελαφικό το θέμα είναι. 
Ή στις σπάνιες φορές που ο δρόμος δεν 

έχει κίνηση (φωτεινό διάλλειμα) οι οδηγοί οι 
οποίοι κινούνται προς τα φανάρια που προα-
νέφερα το κάνουν με ταχύτητες Αιρτον Σένα 
ή Χάμιλτον  

Βγαίνεις από το παρκινγκ και η Παναγία 
μαζί σου. 

Ήδη έγιναν διάφορα  ατυχήματα... 
Τέλος για αυτόν που θέλει να εισέλθει 

στο παρκινγκ, τρέμει η ψυχή του εάν  την 
ώρα που στρίβει δεξιά για την είσοδο - και 
αναγκαστικά περνάει δίπλα από το σταθμευ-
μένο λεωφορείο του ΟΑΣΘ - ταυτόχρονα ξε-
κινήσει το λεωφορείο... 

Είναι καθαρά θέμα τύχης εάν  «δεν φι-
ληθούν» τα  οχήματα κατά την προσφιλή 
έκφραση. 

Αυτά Κύριοι εσείς που εμπνευστήκατε 
αυτή τη μεταφορά. Δεν τα είδατε; 

Με ποια λογική λοιπόν τοποθετήθηκε 

εκεί; 
Εάν κάνω λάθος σε κάτι διορθώστε με 

και θα το δεχτώ.
Αλλά μη μου παραβιάσετε την απλή λο-

γική. 
Εάν πάλι μου πείτε το περίφημο- εδώ 

εμπλέκονται 1625 υπηρεσίες - αυτό είναι 
δικό σας πρόβλημα να το λύσετε και όχι δικό 
μου. 

Θέλω βρε αδερφέ να εισέρχομαι και να 
εξέρχομαι από εκείνο το σημείο με ασφά-
λεια. Και όχι να τρέμει το φυλλοκάρδι μου 
κάθε φορά. Ζητάω κάτι παράλογο; 

Και να εξέρχομαι φέτος και όχι του χρό-
νου κάθε φορά. Και εν γένει να κινούμαι με 
ασφάλεια. 

Ευχή μου να «εξαφανιστεί»  από εκεί η 
στάση αυτή του ΟΑΣΘ και να πάει τουλάχι-
στον πίσω εκεί που ήταν κατά το νομικώς  
λεγόμενο «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ». 

Αλλά όπως είπαμε σε αυτή τη πόλη  που 
σχεδιάστηκε άντε για 100- 200.000 κατοί-
κους δεν γίνεται να χωράμε όλοι και όλα τα 
μέσα μεταφοράς. 

Μάλιστα τώρα πριν 2 μήνες κατορθώθη-
κε να διαπλατυνθεί  το πιο διαπλατυσμένο 
πεζοδρόμιο της πόλης. Τέτοιο πεζοδρόμιο 
μόνο στα Ηλύσια πεδία παίζει να υπάρχει  
μεγαλύτερο. 

Εκεί ακριβώς  μπροστά από τον ΟΤΕ. 
Αυτό πάλι ποια εξήγηση έχει. ΠΟΥ; Στην 26ης 
Οκτωβρίου; Αν είναι δυνατόν. 

Μάλλον οι ιθύνοντες – υπηρεσιακοί πα-
ράγοντες κάποιο θαύμα έχουν υπόψη τους… 
κάτι που θα μας αφήσει άφωνους… 

Γιατί άφωνους μας άφησε αυτή η απί-
στευτη ανάπλαση της περιοχής έμπροσθεν 
των δικαστηρίων η οποία σώρευσε θέματα  
και δεν επίλυσε κάτι ουσιαστικό !! 

*Ο Δημήτρης Α. Νεμέτης είναι δικηγό-
ρος Αθηνών

Αναπλάσεις περιοχής δικαστηρίων
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Τα οφέλη της Ελάχιστα Επεμβα-
τικής Ορθοπεδικής Χειρουργι-
κής και τα νέα δεδομένα γύρω 

από αυτή την τεχνική αναπτύχθηκαν 
στο «1st International Congress for 
Minimal Invasive Orthopaedic Surgery» 
(1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ελάχιστα 
Επεμβατική Ορθοπεδική Χειρουργική» 
που διοργάνωσε η Α’ Ορθοπεδική Κλινική 
του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονί-
κης, σε συνεργασία με την Ορθοπεδική 
και Τραυματιολογική Εταιρεία Μακεδονί-
ας-Θράκης, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, 
στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανι-
κού Θεσσαλονίκης.  

 Στο Συνέδριο συμμετείχαν διεθνώς δι-
ακεκριμένοι επιστήμονες από 14 χώρες 
του Εξωτερικού σε 11 Στρογγυλές Τράπε-
ζες-Θεματικές Ενότητες υψηλού επιστημο-
νικού κύρους, οι οποίες κάλυψαν όλο το 
φάσμα της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπε-
δικής Χειρουργικής με επίκεντρο την βελτι-
στοποίηση του οφέλους για τον ασθενή, σε 
όλα τα επίπεδα.

Ο διευθυντής της Α’ Ορθοπεδικής Κλι-
νικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου 
και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
του συνεδρίου, Στυλιανός Καπετανάκης σε 

δηλώσεις του αναφέρθηκε στα βασικά χα-
ρακτηριστικά της Ελάχιστα Επεμβατικής Ορ-
θοπεδικής Χειρουργικής «το παρόν και το 
μέλλον των ενδοσκοπικών τεχνικών βασί-
ζεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώ-
τον την ελάχιστη παρέμβαση άρα μικρές 
τομές, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη 
νοσηλεία. Μάλιστα, κάποιες φορές ο ασθε-
νής φεύγει μετά από λίγες ώρες. Δεύτερον, 
την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και 
τρίτον την άμεση επανένταξη τόσο στον ερ-
γασιακό του χώρο όσο και σε δραστηριότη-
τες».

Μιλώντας για τις εξελίξεις στον τομέα 
αυτόν τόνισε ότι «η Ελλάδα και ο Ιατρικός 
Όμιλος ακολουθούν τις εξελίξεις και αυτό 
δείχνει και η διοργάνωση του συνεδρίου. 
Τόσο η Α’ Ορθοπεδική Κλινική του Ιατρικού 
Διαβαλκανικού Κέντρου που διευθύνω, όσο 
και ο ίδιος ο Όμιλος έχει επενδύσει σε αυτό, 
εξ ου και τα robotics, οι ενδοσκοπικές τεχνι-
κές και η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων 
που γίνονται εδώ».

Ο Διευθυντής αθλητικών κακώσεων του 
St. Josef Krankenhaus στο Wuppertal, Χρή-
στος Κούκος, τόνισε ότι «τα νέα δεδομένα 
είναι ότι πλέον στον αγκώνα δεν χρειάζεται 
να κάνουμε μεγάλες τομές όταν πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε μια αστάθεια όπως κάνα-
με μέχρι τώρα».

«Αυτό που κάνουμε είναι να αποκαθι-
στούμε την σταθερότητα του αγκώνα χρησι-
μοποιώντας αρθροσκοπικές τεχνικές κάνο-
ντας μια συρραφή είτε στον έσω είτε στον 
έξω πλάγιο». Μια τέτοια επέμβαση σύμφω-
να με τον γιατρό διαρκεί συνήθως μισή ώρα 
με 40 λεπτά. Ο κ. Κούκος γνωστοποίησε ότι 
η μέθοδος χρησιμοποιείται ήδη και στους 
απλούς ασθενείς για την αντιμετώπιση του 
λεγόμενου «αγκώνα του τενίστα».

Ο χειρούργος σπονδυλικής στήλης 
Michael Hess σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή 
η Ελάχιστα Επεμβατική Ορθοπεδική Χει-
ρουργική δεν είναι διαδεδομένη σε όλες τις 
χώρες, αλλά είναι αισιόδοξος ότι πολύ σύ-
ντομα θα επεκταθεί. Ο ίδιος τόνισε πως «τα 
πλεονεκτήματα δεν είναι αυτά που βλέπεις 
στο δέρμα, δηλαδή οι μικρότερες τομές, εί-
ναι αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό, το 
ότι δεν κόβουμε μύες ή άλλες δομές και το 
βασικό είναι ότι αποκαθιστούμε χωρίς γενι-
κή αναισθησία».

Ο Peter Van Daele, ο οποίος είναι χει-
ρουργός σπονδυλικής στήλης, εξειδικευμέ-
νος σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις, τόνισε τα 
πλεονεκτήματα της μεθόδου λέγοντας ότι 
μεταξύ αυτών είναι η μικρή τομή, η έλλειψη 
εμφάνισης φλεγμονής, η γρήγορη επιστρο-
φή στην καθημερινότητα και λιγότερη απώ-
λεια αίματος.  

Στην τελετή που έγινε την πρώτη ημέ-
ρα του συνεδρίου έδωσε το παρόν και ο 
υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακε-
δονίας και Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης. 
«Ένα τέτοιο συνέδριο, στο οποίο έρχονται 
εξαιρετικοί επιστήμονες παγκοσμίου επι-
πέδου, από τη μια δίνει τη δυνατότητα να 
προχωρήσει αυτή η εξαιρετική επιστήμη και 
από την άλλη να δυναμώσουμε το brand 
της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού κόμβου 
συνεδριακού τουρισμού», δήλωσε. Επεσή-
μανε δε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία δυο 
χρόνια προσπαθεί ώστε η Θεσσαλονίκη να 
γίνει κόμβος καινοτομίας και εξωστρέφειας, 
πρωτοποριακής εκπαίδευσης και σημείο 
αναφοράς των επιστημόνων σε όλο τον κό-
σμο και δυναμώνει μέρα με τη μέρα.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθη-
νών, Γεώργιος Αποστολόπουλος, σε βιντε-
οσκοπημένο μήνυμά του δήλωσε ότι «μέσα 
από τα συνέδριά μας σημαντικές προσωπι-
κότητες διεθνούς κύρους που έλαβαν μέρος 
σε αυτά χαρακτήρισαν το Ιατρικό Διαβαλκα-
νικό Θεσσαλονίκης ως το ναό της υγείας».

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το παρόν και το μέλλον στην Ελάχιστα Επεμβατική 
Ορθοπεδική Χειρουργική

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ 

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ 
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Michael Hess, Χρήστος Κούκος, 
Στυλιανός Καπετανάκης, Peter Van Daele
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Συναυλία – αφιέρωμα στον 
Δημήτρη Μητροπάνο: «Της 

ψυχής το παρακάτω»

B.I.G. BROTHERS, Ευγένιος 
Δερμιτάσογλου και Μάριος 

Τσομπανίδης στη Μικρή 
Σκηνή

«Τάιμινγκ - Final 
Season»: Ο Γιώργος 

Χατζηπαύλου στο 
Κινηματοθέατρο 

Κολοσσαίον«Η εποχή του κυνηγιού» 
στο Φαργκάνη ART από 21 

Μαΐου
“Ένας Αμερικανός στο 

Παρίσι”: Το αριστούργημα 
του George Gershwin από 

την Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει μια μεγά-
λη συναυλία- αφιέρωμα στον αξέχαστο λαϊκό 
ερμηνευτή, Δημήτρη Μητροπάνο, καθώς συ-
μπληρώνονται δέκα χρόνια από την απώλεια 
του αξέχαστου καλλιτέχνη, που ερμήνευσε πιο 
πολύ από κάθε άλλον τραγούδια για τη Θεσσα-
λονίκη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 25 Μαΐου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελί-
δης με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών. 
Η Πέγκυ Ζήνα, ο Στέφανος Κορκολής, ο Μίλτος 
Πασχαλίδης, ο Αντώνης Ρέμος, ο Γιώργος Σα-
μπάνης, ο Μπάμπης Στόκας κι ο Κώστας Τρια-
νταφυλλίδης, πλαισιωμένοι από την ορχήστρα 
που συνόδευε τον Δημήτρη Μητροπάνο, θα 
σταθούν στη μέση της σκηνής, θα αναλάβουν το 
βαρύ έργο της επανεκτέλεσης των τραγουδιών 
που ερμήνευσε ο ίδιος και θα αποτίσουν φόρο 
τιμής σε έναν μοναδικό άνθρωπο. Ώρα έναρξης: 
21:00.

Οι «B.I.G. {Blues in Greece} Brothers» εμφανί-
ζονται στη «Μικρή Σκηνή» αυτό το Σάββατο 21 
Μαΐου, στις 21.30. Μετά από μία μακρόχρονη 
σταδιοδρομία και την καθοριστική συμβολή 
τους στη δημιουργία της Blues σκηνής στην 
Ελλάδα, τα δύο ιδρυτικά μέλη της αφρόκρε-
μας των ελληνικών συγκροτημάτων Blues, 
των «Blues Wire» και των «Nick and the 
Backbone», ο Ηλίας Ζάικος και ο Νίκος Ντου-
νούσης αντίστοιχα, ενώνουν τις δυνάμεις τους 
σε ένα ακουστικό ντουέτο.

Η παιδική θεατρική παράσταση “Γαργα-
ληστής” συνεχίζει την επιτυχημένη πο-
ρεία της στο Θέατρο Αυλαία την Κυρια-
κή, 22 και 29 Μαΐου 2022. Πρόκειται για 
να τρυφερό μουσικοθεατρικό παραμύθι 
για μικρούς και μεγάλους. Το “νήμα” 
ξετυλίγουν τέσσερις ετερόκλητοι επιθε-
ωρητές, οι οποίοι αγνοώντας το σχέδιο 
του Γαργαληστή, τον κυνηγούν κατά πό-
δας με σκοπό να ανακαλύψουν τι ακρι-
βώς σκαρώνει. Εκείνος όμως τους ξε-
γλιστράει σαν… σκιά…Θα τον πιάσουν… 
Δεν θα τον πιάσουν… και η συνέχεια επί 
σκηνής. Ώρα έναρξης: 11:30.

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου με την stand-
up comedy παράσταση «Τάιμινγκ-Final 
Season» θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη 
στο Κινηματοθέατρο Κολοσσαίον, την 
Κυριακή 22 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο 
της καλοκαιρινής περιοδείας του. Ήρθε 
η ώρα για το φινάλε. Το Τάιμινγκ τελειώ-
νει! Μετά από 3 χρόνια παραστάσεις και 
2 σεζόν πανδημίας. Αν δεν την έχετε δει 
και θέλετε να τη δείτε live τότε αυτή είναι 
η στιγμή. Ώρα έναρξης: 20.00.

Μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα στην «Ανοιχτή 
Σκηνή της Πόλης 2022» που διοργάνωσε η Δι-
εύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
«Η εποχή του κυνηγιού» της ομάδας θεάτρου 
Ars Moriendi επιστρέφει για 6 παραστάσεις στο 
Φαργκάνη ART, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Για 
έξι βραδιές, οι θεατές θα μετέχουν σε μια ξεχω-
ριστή θεατρική εμπειρία και θα γίνουν μέλη μιας 
κοινότητας, για την οποία αλήθεια είναι αυτό 
που πιστεύουν οι περισσότεροι. Μπορεί ένα 
ψέμα να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα; 
Μπορεί το μίσος να ενώσει τους ανθρώπους; 
Υπάρχει ανθρωπιά στην «εποχή του κυνηγιού»; 
Ώρα έναρξης: 21.30.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιά-
ζει το αριστούργημα του George Gershwin “Ένας 
Αμερικανός στο Παρίσι” μαζί με δύο χαρακτηρι-
στικές δημιουργίες της αμερικανικής μουσικής 
των Julia Perry και John Adams. Το συμφωνικό 
ποίημα του Γκέρσουιν γράφτηκε το 1928 μετά 
από μία επίσκεψη του συνθέτη στην Πόλη του 
Φωτός και περιγράφει τις εντυπώσεις ενός Αμε-
ρικανού, καθώς την περιδιαβαίνει, ακούει τους 
θορύβους της και αναπνέει τον αέρα της. Διεύ-
θυνση ορχήστρας: Νίκος Χαλιάσας. Κυριακή, 22 
Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Ώρα έναρξης: 21:00.

Επιμέλεια: 
Βάσω 
Μόκκα

“Ο Γαργαληστής” του 
Δημήτρη Μπασλάμ στο 

Θέατρο Αυλαία
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Εξωστρέφεια, υψηλή ποιότητα, 
αισθητική, έμπνευση από το πα-
ρελθόν αλλά και ανοιχτό βλέμμα 

στο μέλλον είναι τα βασικά χαρακτηριστι-
κά του φετινού Φεστιβάλ Επταπυργίου, 
που θα πραγματοποιηθεί στην αυλή του 
ιστορικού μνημείου από τις 17 Ιουνίου 
έως τις 19 Ιουλίου.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης του 
προγράμματος ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας 
χαρακτήρισε το Φεστιβάλ ως «τον σημα-
ντικότερο πολιτιστικό θεσμό στην Κεντρική 
Μακεδονία, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα». 
«Φέτος το καλοκαίρι ξεκινάμε με αυθεντι-
κές εμπειρίες τέχνης και πολιτισμού. Μέσα 
από αυτό τιμάται η ιστορία, αναδεικνύεται η 
παράδοση και αγκαλιάζονται οι σύγχρονες 
τέχνες», δήλωσε.

Για το φετινό Φεστιβάλ ο Περιφερειάρ-
χης έκανε ειδική μνεία για τις δυο ξεχωρι-
στές παραγωγές που θα παρουσιαστούν 
στο κοινό και τιμούν την επέτειο μνήμης 
των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Αυτές είναι το νέο συμφωνικό 
έργο του Γεωργίου Εμμανουήλ Λαζαρίδη 
«Ρέκβιεμ για την Σμύρνη» και η μουσικο-
θεατρική παράσταση «Τα τραγούδια του Αρ-
τέμη/1022». Μάλιστα, η δεύτερη παράστα-

ση είναι αφιερωμένη στο Ορφανοτροφείο 
θηλέων «Μέλισσα», καθώς συμπληρώνει 
100 χρόνια λειτουργίας και τα έσοδα θα δι-
ατεθούν για την ενίσχυση του.

«Η μνήμη η νοσταλγία, αλλά και το νέο 
που έρχεται ορμητικά κάνουν τον σύγχρονο 
πολιτισμό να αντέχει, να ανθίζει, να δυνα-
μώνει, δίνοντας σε όλους εμάς αισιοδοξία 
και ελπίδα», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας. «Κάθε 
χρόνο βάζουμε τον πήχη όλο και πιο ψηλά, 
σε πείσμα πάντα των δυσκολιών αλλά και 
των ανατροπών της εποχής. Καταφέρνουμε 
να κάνουμε το φεστιβάλ αυτό μεγαλύτερο, 
σύγχρονο και δυναμικό θεσμό, ένα κορυ-
φαίο καλλιτεχνικό γεγονός που δεν αναδει-
κνύει μόνο την πολιτισμική κληρονομιά του 
τόπου μας αλλά έχει και σημαντικό αναπτυ-
ξιακό πρόσχημα, διότι παράλληλα ενισχύει 
και τουριστικά την πόλη, αλλά και θα δη-
μιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ο πολιτι-
σμός είναι αναπτυξιακός πυλώνας για όλη 
τη χώρα», υπογράμμισε.

«Στηρίζουμε τους καλλιτέχνες 
της Κ.Μακεδονίας»
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η πρόεδρος 

του Κέντρου Πολιτισμού της ΠΚΜ, Άννα Μυ-
κωνίου. Η ίδια αναφέρθηκε στο Φεστιβάλ 
και στις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω 
του κορονοϊού, όπου το 2020 δεν κατέστη 

δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων. Το 2021 επίσης ήταν 
μια δύσκολη χρονιά, παρ’ όλα αυτά τόνισε 
ότι η περσινή διοργάνωση είχε ένα θετικό 
πρόσημο και σημαντική διείσδυση στα πο-
λιτιστικά δρώμενα με δέκα sold out εκδη-
λώσεις.

«Στηρίζουμε τους καλλιτέχνες της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, την ελληνική δημι-
ουργία η οποία περνάει μια δύσκολη περί-
οδο. Δίνουμε, παράλληλα, την δυνατότητα 
στους πολίτες να παρακολουθήσουν μεγά-
λης κλίμακας εκδηλώσεις σε ένα εμβλημα-
τικό μνημείο», τόνισε.

Έπειτα η πρόεδρος αναφέρθηκε εκτε-
νώς στις επτά μεγάλες παραγωγές που θα 
παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. 
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν επτά πα-
ραγωγές, σε 13 παραστάσεις, στις οποίες θα 
συμμετέχουν 350 καλλιτέχνες και θα υπο-
στηρίζονται από 45 τεχνικούς.

Πιο συγκεκριμένα, οι επτά παραγω-
γές είναι οι εξής: «Διονύσης Σαββόπουλος 
γεννήθηκα στη Σαλονίκη», «Ρέκβιεμ για 
την Σμύρνη», «Τα τραγούδια του Αρτέ-
μη/1922», «Μεγάλες Φωνές με τις Μαρία 
Φαραντούρη – Έλλη Πασπαλά – Ανδριάνα 
Μπάμπαλη και Εύη Σιαμαντά» ,«Ramon 
Vargas» Gala Όπερας, «10 Άρπες» 460 χορ-
δές σε γνωστές κλασικές, κινηματογραφι-
κές και ροκ μελωδίες, «Καταραμένοι ποιη-
τές: Από τον Μπωντλαίρ στον Καρυωτάκη» 
μια βραδιά ποίησης και μουσικής.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστι-
βάλ Επταπυργίου 2022 έχει ο Αθανάσιος 
Κολαλάς.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το Φεστιβάλ Επταπυργίου επιστρέφει

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, 
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, 
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ
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P icanha, strip loin, Tomahawk, 
T-bone steak… ποικιλίες για κρε-
ατοφάγους υψηλών απαιτήσεων 

και όχι μόνο! Οι meat lovers βρήκαν το 
νέο τους στέκι εδώ και λίγους μήνες, στη 
δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην 
ιστορική περιοχή του Παλαιού Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού της πόλης, εκεί όπου 
έχουν τη δυνατότητα να «εξερευνήσουν» 
γευστικά όσες λέξεις μπορεί να τους 
ακούγονται άγνωστες.

    Ο λόγος για το εστιατόριο Iberico, που 
άνοιξε τις πύλες του -στο σημείο όπου λει-
τουργούσε προηγουμένως το εστιατόριο 
Brizola- και με την παρουσία του έβαλε στο 
«κάδρο» μία περιοχή της Θεσσαλονίκης 
που μέχρι σήμερα δύσκολα κάποιος επέλε-
γε για τη μεσημεριανή ή βραδινή του έξοδο. 

    «Δεν μας τρόμαξε επιχειρηματικά κα-
θόλου το σημείο, γιατί πιστεύουμε ότι εάν 
έχεις καλό φαγητό ο πελάτης θα έρθει να σε 
βρει όπου κι αν είσαι. Είναι μία γειτονιά με 

πολλή ιστορία αλλά και με πολύ μέλλον. Το 
τελευταίο καιρό ξεκίνησε η ανοικοδόμηση 
ενώ η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυ-
τώματος θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση» 
δηλώνει στην εφημερίδα «Karfitsa» ο επι-
χειρηματίας, Σταύρος Σωτηρούδης, ο οποί-
ος μαζί με τον αδελφό του, Χρήστο, εδώ και 
λίγους μήνες καταφέρνουν να κερδίζουν 
έδαφος στο χώρο της εστίασης και στη δυτι-
κή πλευρά της πόλης.

    Το Iberico από την πρώτη στιγμή κέρδι-
σε τους ουρανίσκους με τις γεύσεις υψηλών 
απαιτήσεων, αλλά και τις εντυπώσεις με 
την αισθητική του εσωτερικού χώρου όπου 
κυριαρχεί η πέτρα, το μέταλλο και το γυαλί. 
Παράλληλα, για όσους λατρεύουν να συν-
δυάζουν το «τερπνόν μετά του ωφέλιμου» 
έχει από τα πιο …instagramika σημεία, έναν 
μεγάλο ταύρο που δεσπόζει στην αίθουσα 
φαγητού και μία παλαιωμένη μοναστηριακή 
πόρτα με ιστορία δύο αιώνων.

    Πρόσφατα, ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά… 

καθώς στον ίδιο χώρο λειτουργεί η σκεπα-
στή ταράτσα, με την ίδια αισθητική και αρ-
μονία, που παράλληλα προσφέρει τη θέα 
της Θεσσαλονίκης κυριολεκτικά στο «πιά-
το». ‘Οσο για τις παραγγελίες; Αποτελούν 
από μόνες τους μία ιεροτελεστία, από την 
επιλογή του ορεκτικού έως τη διαδικασία 
κοπής των κρεάτων, του ψησίματος αλλά 
και τις λεπτομέρειες που συνοδεύουν το 
τραπέζι ακόμη και στο …αλάτι!

    Στα συν για τους λάτρεις ο ξυλόφουρ-
νος για την καθημερινή παραγωγή από ζύ-
μες, τα μαντέμια με τη φωτιά που τοποθε-
τούνται στα τραπέζια ανάλογα με το πόσο 
καλοψημένο θέλει ο καθένας το κρέας 
του, αλλά και μία συλλογή από 270 ετικέ-
τες κρασιού, από ελληνικούς και διεθνείς 
αμπελώνες που συμπληρώνουν το «καρέ» 
των γεύσεων και των αισθήσεων.

    «Είχαμε όνειρο να επιχειρήσουμε να 
παντρέψουμε την παράδοση με τον εκσυγ-
χρονισμό στο κρέας. Την παράδοση την 
εκπροσωπούμε με τον ξυλόφουρνο, βγά-
ζοντας κάποια παραδοσιακά πιάτα όπως για 
παράδειγμα η κρεατόπιτα, η κασερόπιτα και 
οι χειροποίητες χυλοπίτες με μάγουλα μο-
σχαριού, ενώ ο εκσυγχρονισμός έρχεται με 
τις τεχνικές μαγειρικής συν τις κοπές των 
κρεάτων» συμπληρώνει ο κ.Σωτηρούδης 
για το σκεπτικό του εστιατορίου. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια επιλέγονται 
-κατά κύριο λόγο- ντόπια προϊόντα, από τη 
μακεδονική και ελληνική γη. «Στόχος μας 
είναι η ενίσχυση των παραγωγών της αγρο-
τικής και κτηνοτροφικής γης, αλλά και των 
οινοποιείων με σκοπό να αναγνωρίσουν οι 
επισκέπτες του εστιατορίου τα «καλούδια» 
που βρίσκονται στο πιάτο μας από την γύρω 
περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και γενικά 
την Ελλάδα», καταλήγει ο επιχειρηματίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι meat lovers 
βρήκαν το στέκι τους στη Δυτ.Θεσσαλονίκη 

    ΤΟ IBERICO ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΥΣ 
ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥΣ ΜΕ 

ΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
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Στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος 
Χατζηπαύλου θα κάνει το φινάλε 
του κύκλου των παραστάσεων της 

stand up comedy «Τάιμινγκ». Κατά την 
90λεπτη παράσταση ο γνωστός κωμικός 
αναζητά, εντοπίζει και καταγράφει όλα τα 
αστεία και παράλογα που υπάρχουν, τόσο 
στις μικρές όσο και στις μεγάλες στιγμές 
της ζωής μας σήμερα. 

«Όλα όσα ζούμε, όσα βλέπουμε και όσα 
σκεφτόμαστε, λογικά ή παράλογα, σημαντι-
κά ή ασήμαντα σατιρίζονται με καταιγιστικό 
ρυθμό με στόχο, μέσα από την κωμωδία, να 
αποκαλύψει πώς μπορεί ο καθένας να εντο-
πίσει τη σημαντικότερη μέρα της ζωής του, 
αλλά κυρίως να συγχρονιστεί μαζί της», 
όπως αναφέρει. Ο Γιώργος Χατζηπαύλου 
λίγο πριν  βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μίλησε 
στην Karfitsa.

Ποια ξεχωριστά μηνύματα κρύβει η πα-
ράσταση σας; Είναι σκοπός σας μέσα από 
τα stand up σας να περνάτε και μηνύματα; 

Το κεντρικό μήνυμα της παράστασης είναι 
ότι οι σημαντικές στιγμές μας είναι κάτι που 
υπάρχει διαρκώς στην καθημερινότητά μας 
γιατί μας έχουν επηρεάσει και πόση κωμω-
δία υπάρχει σε αυτές. Όντως κάποια αστεία 
ξεκινάνε από ένα θέμα ή ένα μήνυμα αλλά 
πάντα ο προσανατολισμός μου είναι πρώτα 
να λειτουργεί 100% το αστείο. 

Ζούμε σε μια εποχή που τα δυσάρε-
στα γεγονότα διαδέχονται το ένα μετά 
το άλλο. Πως το διαχειρίζεται αυτό ένας 
κωμικός; Κυρίως ως επαγγελματίας. Πώς 
μπορεί να εμπνευστεί για να γράψει τα κεί-
μενα του; Δεν αλλάζει η διαδικασία, απλώς 
φιλτράρεις κάποια θέματα και μέσα από την 
τρέχουσα πραγματικότητα. 

Γιατί δώσατε τον τίτλο «Τάιμινγκ»; Ταί-
ριαζε με την κεντρική ιδέα, το premise της 
παράστασης που είναι ο συγχρονισμός με τα 
σημαντικά γεγονότα που υπάρχουν ανάμε-
σα στις καθημερινές στιγμές αλλά και την 
κωμωδία που υπάρχει και στα δύο. 

Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή σας 
που νιώσατε αυτό που λέμε «σωστό ή 
λάθος τάιμινγκ»; Σε γενικές γραμμές δεν 
ξεχωρίζω κάποια γιατί για μένα το σωστό 
τάιμινγκ είναι όταν η πραγματικότητα συμ-
βαδίζει με τις επιθυμίες μας. Συνεπώς κάθε 
μικρή και μεγάλη τέτοια σύμπτωση είναι 
καλό τάιμινγκ και θεωρώ ότι καθημερινά 
ζούμε τέτοιες στιγμές.

Πείτε μας ένα ευτράπελο ή ένα αστείο 
περιστατικό κατά την διάρκεια του tour 
σας. Στη Στουτγάρδη περιμέναμε έξω από 
το ξενοδοχείο να ανοίξει, μάταια, καθώς 2 
μέρες πριν ο ιδιοκτήτης απλά το έκλεισε κι 
εξαφανίστηκε χωρίς να ενημερώσει κανέ-
ναν. Το μάθαμε από έναν γείτονα μετά από 3 
ώρες που προσπαθούσαμε να επικοινωνή-
σουμε με τη ρεσεψιόν η οποία, απ΄ότι βλέ-
παμε από το θολό τζάμι, αποτελούταν από 
μία καρέκλα με ένα περιοδικό πάνω. 

Στην προσωπική σας ζωή ο «κωμι-
κός» σας ακολουθεί; Αντιμετωπίζετε 
κάποιες δύσκολες καταστάσεις με περισ-
σότερο χιούμορ; Στην καθημερινότητά μου 
δεν με ακολουθεί τόσο ο κωμικός. Γενικά 
μετά την παράσταση παίζεις εκτός έδρας, 
μπορεί να κάνεις χιούμορ σε μια δύσκολη 
κατάσταση αλλά η συνθήκη δεν είναι θεα-
τρική οπότε μάλλον πέφτει στο κενό.

Μετά τα Lockdown έρχεται περισσό-
τερος κόσμος σε παραστάσεις stand up 
comedy; Μάλλον ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι 
στο πλαίσιο της αυξητικής πορείας που έχει 
γενικά το είδος κι όχι λόγω της συγκυρίας.

*Γιώργος Χατζηπαύλου – «Τάιμινγκ»: 
The final tour, στις 22 Μαΐου, στο Κινημα-
τοθέατρο Κολοσσαίον Θεσσαλονίκη

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιώργος Χατζηπαύλου: Στην καθημερινότητά μου 
δεν με ακολουθεί τόσο ο κωμικός

«ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΑΙΜΙΝΓΚ 
ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ Η 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΑΣ»
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ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ:ΕΝΑ ΕΜΦΥΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ
Ο Σπύρος Καίσαρης γεννήθηκε στις 12 

Μαρτίου το 1999 στην Κέρκυρα, με έμφυτο 
ταλέντο στη μουσική. Σε ηλικία μόλις 7 ετών 
έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι, 
συμμετέχοντας στην παιδική χορωδία του 
νησιού. Ένας παιδικός έρωτας στα χρόνια του 
δημοτικού έγινε η αφορμή για να αρχίσει να 
διοχετεύει τα συναισθήματά του σε στίχους, 
που σημείωνε στα κενά των σχολικών βιβλί-
ων, και μια παρέα παιδικών φίλων για να μά-
θει κιθάρα και να τραγουδά σε κάθε ευκαιρία.

Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν, 
ο Σπύρος ανέπτυξε την αγάπη του και το 
ταλέντο του στη μουσική, φτιάχνοντας την 
δική του ταυτότητα, που δεν μπαίνει εύκολα 
σε μουσικά καλούπια. Εξάλλου οι επιρροές 
του ποικίλουν, αφού ξεκινούν από τον Αντώνη 
Βαρδή και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και φτά-
νουν μέχρι τον Robbie Williams και τον Shawn 
Mendes.

Τα τραγούδια του είναι σαν τον ίδιο: γοη-
τευτικά, ειλικρινή, αυθεντικά, φρέσκα, χωρίς 
φραγμούς και στερεότυπα. Ό,τι ακριβώς θα 
περίμενε κανείς από έναν νέο του σήμερα, γε-
μάτο ζωντάνια και έντονα συναισθήματα! Αυτά 
ήταν που ενθουσίασαν τον γνωστό παραγωγό 
Γιώργο Κυβέλλο, ο οποίος δε δίστασε στιγμή 
να υπογράψει τον Καίσαρη στην Akti Music. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Ο ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος συνεργάζεται 
με την ιδιαίτερα ταλαντούχα ερμηνεύτρια Νεφέλη Φασούλη και 

μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Συμπτώματα» σε 
δικούς του στίχους και μουσική.

Ο Πάνος Βλάχος είναι ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης που 
ασχολείται με επιτυχία τόσο με την υποκριτική, όσο και με την 
τραγουδοποιία, καθώς η μία ιδιότητά του «τρέφεται» από την 

άλλη και την ολοκληρώνει.
Τα «Συμπτώματα» αποτελούν μία ανατομία της «αλλόκοτης» 

εποχής μας, που αλλάζει την έτσι κι αλλιώς ασταθή ισορροπία 
του κόσμου. Η ματιά του Πάνου Βλάχου διεισδυτική  και τρυφε-

ρή τον βοηθά να αποτυπώσει με μαεστρία την ανάγκη μας  για 
αγάπη, κατανόηση και επικοινωνία σε ένα τοπίο απομόνωσης 

και μοναχικής αγωνίας, που ευδοκιμεί σε ένα κλειστό δωμάτιο ή 
ανάμεσα στο ανώνυμο πλήθος.

Τα «Συμπτώματα» είναι ένα σύγχρονο τραγούδι, από αυτά που 
μπορείς να ταυτιστείς μαζί τους γιατί αφηγείται μία ιστορία οικεία 

σε όλους μας, γιατί απλά είμαστε οι πρωταγωνιστές της.
Οι ερμηνείες της χαρισματικής Νεφέλης Φασούλη και του 

Πάνου Βλάχου είναι υποδειγματικές και οι φωνές τους απόλυτα 
συμβατές. Αποδίδουν με λιτότητα και ευαισθησία τα αντικρουό-

μενα συναισθήματα του ήρωα αφηγητή, παρατηρητή που βρίσκει  
στο τέλος κάθε περιπλάνησής του την αγάπη να τον περιμένει 

υπομονετικά. 
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Ένα σύγχρονο restaurant Ελληνικών & Μεσογειακών γεύσεων, ένας πραγματικός γαστρονομικός προορισμός, 
που κερδίζει αρχικά τις εντυπώσεις, με την μοναδική και απαράμιλλη θέα στα κάστρα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
και στο Θερμαϊκό, αλλά και με το εξαιρετικής αισθητικής design του.

Το ωραιότερο city view της Θεσσαλονίκης, παντρεύεται αρμονικά με τη δημιουργική κουζίνα του, με επιδέξια 
αισθητικά και γευστικά πιάτα.

Προσθέτοντας τις επιλεγμένες ετικέτες κρασιών ή της γράπας του, του τσίπουρου ή του ούζου, το “Εκτός των 
Τειχών” δημιουργεί τον απόλυτο συνδυασμό, που έχει ως στόχο να προκαλέσει ευχάριστα όλες τις αισθήσεις σας.

Βασικές επιπλέον αρχές του, η επιλογή ποιοτικών πρώτων υλών, το ευχάριστο περιβάλλον, το άψογο service 
του. Με δυνατότητα μάλιστα και Δωρεάν parking.

Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας -για γεύμα ή δείπνο- το “Εκτός των Τειχών” σας προκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων 
και εικόνων.

Με πλούσιο αλλά και value for money menu, με προτάσεις θαλασσινών αλλά και κρεατικών, που θα ικανοποιή-
σουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Διεύθ. Λεωφόρος Όχι 2, Κάστρα, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 249-664

Pinning 
The Media

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
▶ Κατηγορεί ο Λιάγκας την Πισπιρίγκου ως αμόρφωτη για-
τί σε προσωπικό της μήνυμα αποκαλεί την σπιτονοικοκυρά 
της με το επίθετό της στη γενική («της Κούτρας» αντί για 
«της Κούτρα»).  Την επομένη μέρα βγαίνει αυτός, παρου-
σιαστής σε πανελλαδικό κανάλι και καλεί τους τηλεθεατές 
(παραπάνω από μία φορές) να παρακολουθήσουν τι υπέ-
στηΝΝΝΝ η καταγγέλλουσα από τον Πέτρο Φιλιππίδη.  Στο 
σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί, βρε Λιάγκα.

▶ Σε αντίθεση με τα ογδοντάρια του παρελθόντος, μόλις 
μετά βίας άγγιξε το 55% η τηλεθέαση του φετινού τελικού 
της Eurovision.  Κι αν με ρωτάς και πολύ της ήταν.  Πέρα 
από το γεγονός ότι όλοι ξέραμε εκ των προτέρων τον νικη-
τή που φέτος έπρεπε να είναι αυτός που ήταν, η ποιότητα 
των υπολοίπων συμμετοχών έχουν καταντήσει τον θεσμό 
από διαγωνισμό τραγουδιού σε απίστευτο τσίρκο κακογου-
στιάς.  Και δεν αναφέρομαι στην κιτς αισθητική που πάντα 
ήταν παρούσα μ’ έναν καλτ τρόπο στην Eurovision,  αλλά 
σε αληθινή κακογουστιά που ενοχλεί.  Ίσως θα έπρεπε η 
EBU να θέσει κάποια standards για να μπορέσει σιγά σιγά ο 
διαγωνισμός να επανέλθει σε θεσμό ανταλλαγής πολιτι-
στικών στοιχείων μέσω της μουσικής ανάμεσα στις χώρες 
της Ευρώπης.

▶ Αυτό που η Φουρέιρα είναι πηγή έμπνευσης για τις 
νέες γενιές με ξεπερνάει λίγο.  Εκτός από την τραγουδί-
στρια που εκπροσώπησε την Ισπανία στην Eurovision και 
δήλωσε πως την καυτή της εμφάνιση που της εξασφάλισε 
και υψηλή βαθμολογία, την εμπνεύστηκε από την Φου-
ρέιρα, βγήκε και ένα κοριτσάκι στον «Αδύναμο κρίκο» κι 
έλεγε πως αν και σπούδασε νηπιαγωγός θα ήθελε να γίνει 
μοντέλο γιατί την ενέπνευσε η γνωστή τραγουδίστρια. 
(Άλλο μοντέλο, άλλο τραγουδίστρια, καλό μου).  Και την 
γλέντησε δεόντως ο Τάσος Τρύφωνος, βάζοντάς την να 
κάνει την Φουρέιρα και ν’ αποκαλύπτει πιο πολλά απ’ όσα 
επιτρέπει η σήμανση καταλληλότητας της εκπομπής, αλλά 
στην πραγματικότητα εκθέτοντας την ίδια του την εκπομπή 
μ’ αυτά τα καραγκιοζιλίκια.  

▶ Εκδιώχθηκε από ένα τηλεσκουπίδι για βίαιη συμπεριφο-
ρά (δηλαδή ούτε τα σκουπίδια δεν τον ανεχόταν πια), αλλά 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του,  του επιφυλάχθηκε υποδοχή 
ήρωα.  Μετά αναρωτιόμαστε τι είδους γονείς μεγαλώνουν 
παιδιά που κάνουν μπούλινγκ σε συμμαθητές τους και 
τους οδηγούν στην αυτοκτονία.

▶ Πάντως εγώ αν ήμουν κάτοικος Διαφανίου, θα τα μά-
ζευα και θα πήγαινα να ζήσω οπουδήποτε αλλού στην Ελ-
λάδα και στον κόσμο.  Κι αν θέλουν οι σεναριογράφοι της 
σειράς να είναι συνεπείς με την πραγματικότητα, αυτό θα 
έπρεπε να υιοθετήσουν ως εξέλιξη για τους ήρωές τους.  
Πολύ μικρό χωριό για να συμβαίνουν εκεί τόσες ακραίες 
καταστάσεις συνεχόμενα.  Είπαμε η μυθοπλασία βασίζεται 
στην υπερβολή, αλλά έχει κι η υπερβολή τα όριά της.
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Γιατί μερικοί άνθρωποι είναι τόσο επικριτικοί

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

Αν ποτέ δεχτήκατε την κρίση ή την 
κριτική κάποιου άλλου, πιθανό-
τατα θυμάστε πόσο απαίσιο ήταν. 

Ακόμα κι αν δεν θυμάστε τι ακριβώς είπαν, 
πιθανότατα θυμάστε πώς σας έκανε να 
νιώθετε εκείνη τη στιγμή.

Γιατί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι είναι επι-
κριτικοί ενώ άλλοι είναι ανεκτικοί; Τι οδηγεί 
ένα άτομο να είναι επικριτικό ενώ ένα άλλο 
είναι υποστηρικτικό;

1. Είναι ανασφαλείς και έχουν χαμηλή 
αυτοεκτίμηση.

Κατά γενικό κανόνα, όσο πιο ανασφαλές 
είναι ένα άτομο για τον εαυτό του, τόσο πιο 
επικριτικό θα είναι προς τους άλλους. Αυτό 
μπορεί να αφορά την προσωπική εμφάνι-
ση, την κοινωνική θέση, τα επιτεύγματα, τη 
φυσική κατάσταση, την υγεία, την ηλικία ή 
ακόμα και τη συμπεριφορά.

Αυτοί που κρίνουν τους άλλους τείνουν 
να αντλούν από τα δικά τους συναισθήματα, 
τις αποτυχίες και τις προσωπικές τους εμπει-
ρίες. Εάν στο παρελθόν έχουν κάνει να νιώ-
θουν κατώτεροι, αναξιόπιστοι, ανεπιθύμητοι 
και ασεβείς, θα γυρίσουν και θα επιδείξουν 
κριτική και υποτιμητική συμπεριφορά προς 
τους άλλους ανθρώπους.

Αυτή είναι η «προβολή ως προστασία» 
στα καλύτερά της. Δεδομένου ότι είναι δυ-
σαρεστημένοι με πτυχές του εαυτού τους, θα 
στοχεύουν άλλους για να αισθάνονται κα-
λύτερα. Θα μειώσουν τους άλλους, ώστε να 
φαίνονται πιο δυνατοί.

2. Η ανατροφή τους ήταν γεμάτη κρίση 
και κριτική.

Πολλά έχουν να κάνουν με την ανατρο-
φή και τις προηγούμενες εμπειρίες ενός ατό-
μου. Εξάλλου, πολλοί άνθρωποι μπορεί να 
αισθάνονται ανασφαλείς για πτυχές του εαυ-
τού τους χωρίς να υποτιμούν τους άλλους.

Όσοι μεγάλωσαν με γονείς που τους 
έκριναν συνεχώς και τους επέπλητταν θα 
αναπτύξουν παρόμοια πρότυπα συμπεριφο-

ράς. Τα παιδιά μαθαίνουν να μιμούνται 
αυτό που ακούνε και αυτό το είδος 
κοινωνικής μίμησης μπορεί να συνε-
χιστεί και στην ενήλικη ζωή.

3. Μπερδεύουν τον έλεγχο με την 
αίσθηση ασφάλειας.

Όταν πολλές πτυχές της ζωής ενός 
ατόμου είναι πέρα από τον έλεγχό 
τους, συχνά προσπαθούν να επηρεά-
σουν (ή ακόμα και να χειραγωγήσουν) 

ό,τι μπορούν, έτσι ώστε να μην αισθάνονται 
ότι βρίσκονται στα κύματα.

Αυτό επεκτείνεται στην ανάγκη μιας αί-
σθησης σιγουριάς ότι οι επιλογές ζωής κά-
ποιου είναι οι σωστές. Μπορεί να έχουν επι-
λέξει μια καριέρα που δεν τους αρέσει ή να 
έχουν παντρευτεί και να κάνουν παιδιά πριν 
μάθουν πραγματικά αν αυτό ήταν κάτι που 
πραγματικά ήθελαν. 

Αντί να αντιμετωπίζουν τα δικά τους συ-
ναισθήματα δυσφορίας και να αισθάνονται 
παγιδευμένοι, επιτίθενται στους άλλους. Θα 
υπερασπιστούν σθεναρά τον τρόπο ζωής 
και τις επιλογές τους γιατί αν δεν το κάνουν, 
μπορεί να καταρρεύσουν κάτω από το βάρος 
της δικής τους δυστυχίας.

4. Ντρέπονται λόγω προσωπικών προτύ-
πων συμπεριφοράς.

Φανταστείτε το άτομο Α (που είναι απί-
στευτα ντροπαλό) ντρέπεται τρομερά αν 
ένας από τους φίλους του (άτομο Β) πηδήξει 
πάνω σε ένα τραπέζι σε ένα μπαρ και αρχίσει 
να χορεύει. Ο φίλος τους μπορεί να διασκε-
δάζει πολύ, αλλά το άτομο Α είναι απολύτως 
απογοητευμένο.

Δεδομένου ότι δεν θα ένιωθαν ποτέ άνε-
τα να κάνουν κάτι τέτοιο, κρίνουν τον φίλο 
τους για τις πράξεις του.

5. Ζηλεύουν τους άλλους.
Αυτό ακούγεται σαν μια μάλλον κουτσή 

δικαιολογία, αλλά έχει κάποιο βάρος.
Παρόλο που μοιάζουν να βρίσκονται σε 

μια θέση «ανωτερότητας», στην πραγμα-

τικότητα είναι αρκετά πληγωμένοι και –ναι 
πράγματι– ζηλιάρηδες.

Είναι γεγονός ωστόσο ότι ποτέ δεν ξέ-
ρουμε τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά και το 
μυαλό κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, ένα 
άτομο μπορεί να μην είχε ποτέ τη δυνατότη-
τα να επιλέξει ρούχα για τον εαυτό του, και 
έτσι δεν του επιτρεπόταν ποτέ να εκφράσει 
τα προσωπικά του γούστα μέσω της εμφά-
νισής του.

6. Είναι προσκολλημένοι στις απόψεις 
και τα συναισθήματά τους.

Πολλοί άνθρωποι έχουν μεγάλη γνώμη 
αυτές τις μέρες, ειδικά στο διαδίκτυο. Επι-
πλέον, είναι πρόθυμοι να εκφράσουν πόσο 
προσβεβλημένοι είναι αν η γνώμη κάποιου 
είναι αντίθετη με τη δική τους.

Μερικοί άνθρωποι φτάνουν ακόμη και 
στο σημείο να ισχυρίζονται ότι έχουν τραυ-
ματιστεί προσωπικά ή έχουν «επιτεθεί» από 
εκείνους που έχουν διαφορετικές απόψεις. 

Αυτό το είδος συμπεριφοράς είναι απί-
στευτα ανθυγιεινό, καθώς δεν αφήνει κανέ-
να περιθώριο για ορθολογική συζήτηση. 

Έτσι, όταν κάποιος τους αμφισβητεί ή 
προβάλλει ένα έγκυρο επιχείρημα σχετικά 
με τη γνώμη του για ένα θέμα, θεωρείται 
ως επίθεση εναντίον του προσωπικά. Και 
αν κρίνονται για τη γνώμη τους, σίγουρα θα 
κρίνουν πίσω.

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

PSYCHOLOGY

ΟΣΟΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ 
ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ 

ΕΚΡΙΝΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΕΠΕΠΛΗΤΤΑΝ 

ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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Ποιος ασθενής είναι ο πιο δύσκολος;  Αυτός που 
έχει ενημερωθεί από το διαδίκτυο, σχολιάζοντας θε-
ραπευτικές επιλογές κι έρχεται για 2η, 3η γνώμη.

Στις παρέες οι φίλοι σας «ζαλίζουν» για ια-
τρικά θέματα; Ενδιαφέρονται κυρίως για περασμένα 
μεγαλεία!

 Μήπως περισσότερο ζητούν «ρουσφέτια»; 
Είπατε τη λέξη που στη συνείδηση του Έλληνα συν-
δέεται άρρηκτα με την πολιτική και την εξουσία! 
Τούρκικη λέξη που σημαίνει «δωροδοκία». Θα σας 
εκπλήξω, αλλά όχι. Οι φίλοι μου που με ξέρουν χρό-
νια, γνωρίζουν πολύ καλά πως από τη δεκαετία του 
’80 που μυήθηκα στο πολιτικό γίγνεσθαι, βαδίζω 
σύννομα, χωρίς…αμοιβαία ανταλλάγματα. Το να εν-
διαφερθώ και να σταθώ δίπλα τους σε όποιο πρόβλη-
μά τους, είναι αυτονόητο και θεμιτό. Πάντα όμως με 
«καθαρές» κινήσεις. 

Στα 31 χρόνια εμπλοκής με τα Κοινά ποια 
στιγμή ξεχωρίζετε; Πολλές στιγμές. Κυρίως όταν 
διαβλέπω «κενά» σε δημόσιους διαγωνισμούς ή νε-
ποτισμό και τα αποκαθιστώ. Η θεώρηση του «απο-
θανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων» ανήκει 
στην παράδοση των Ιουδαίων και όχι στο γένος των 
Ορθοδόξων Χριστιανών. 

Η καρδιά τι επιλέγει... Περιφέρεια ή Δήμος; Φυ-
σικά, Δήμος! Εκεί όπου έχω ανέλθει όλες τις βαθμί-
δες με επιλογή και μία ρήση: όταν γίνεσαι στρατηγός 
δεν πρέπει να ξεχνάς πως υπήρξες στρατιώτης.  

Θα είστε ξανά υποψήφιος; Θεού θέλοντος, φυσι-
κά και θα είμαι, γιατί όσοι περισσότεροι οι αιρετοί που 
ακολουθούν το δρόμο της ηθικής χωρίς «λεκέδες» ή 
«σκιές», είναι κέρδος για την πόλη και το Έθνος.

Ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης αγαπάτε; Τον 
πύργο του Ο.Τ.Ε. στη ΔΕΘ που βλέπει περιστρεφό-
μενος όλη την πόλη. Αυτό είναι και το έμβλημα της 
παράταξής μου με το σύνθημα «Συνέργεια-Πρώτα η 
πόλη μας»: Γιατί εμείς βλέπουμε όλη την πόλη.

 Τι σας «πληγώνει» στην πόλη; Η έλλειψη συ-
νέργειας δημοτών και Δήμου για καλύτερη ζωή, από 
την καθαριότητα και το περιβάλλον, μέχρι τις υπηρε-
σίες κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού.

 Τι δεν ξέρουμε για τον Χ.Αηδονόπουλο... Κάνω 
σκι τα τελευταία 50 χρόνια, προσέχω τον πατέρα μου 

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. 

Με γονείς γιατρούς, μάλλον η ιατρική ήταν μονόδρομος... Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά! Οι οικογενειακές επιρροές παίξανε το ρόλο τους αναμφισβήτητα, όμως  η 
απόφαση να γίνω γιατρός προέκυψε αβίαστα. Από παιδί, με παίρνανε οι γονείς μου στη δουλειά τους στο Δημοτικό Νοσοκομείο, είτε στην Ουρολογική, είτε στο Μι-

κροβιολογικό. Και κάποιες φορές,θυμάμαι πως έπαιρνα δεκατιανό στην αυλή, έξω από την πτέρυγα κρατουμένων, βλέποντας τους ημικρατούμενους Κοτζαμάνη και 
Εμμανουηλίδη. Πόσες αναμνήσεις…

Χάρης Αηδονόπουλος
Οι αιρετοί που πορεύονται χωρίς «λεκέδες» είναι κέρδος για την πόλη 

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

τα τελευταία 20 χρόνια, πέρασα και ξεπέρασα θέματα 
υγείας κι απώλειες αγαπημένων προσώπων, και βρί-
σκομαι εδώ, έχοντας κάνει νέο ξεκίνημα στην προ-
σωπική μου ζωή. Κάθε εμπόδιο το ξεπερνώ και συ-
νεχίζω. Η φωτιά δεν είναι θάνατος, αλλά πηγή ζωής.
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Ο Χουάν Ιτούρμπε αποτέλεσε την πιο ηχηρή από πλευράς ονόματος και βιογραφικού μεταγραφική κίνη-
ση του Άρη στο μεταγραφικό παζάρι του περασμένου καλοκαιριού. Ο «θόρυβος» που προκλήθηκε από 
την έλευσης του μεγάλος. 

Η αλήθεια είναι πως η πρώ-
τη χρονιά για τον ίδιο στα 
Κιτρινόμαυρα δεν είχε του-

λάχιστον σε προσωπικό επίπεδο τα 
αποτελέσματα που θα επιθυμούσε. 
Μια πρόχειρη ματιά στους αριθμούς 
του δείχνει την πραγματικότητα. Ο 
29χρονος άσος κατέγραψε 33 συμ-
μετοχές στο πρωτάθλημα, έχοντας 
μόλις ένα γκολ, ενώ σκόραρε και 
ένα ακόμα εντυπωσιακό τέρμα στο 

κύπελλο Ελλάδος. Οι χαμηλές του 
πτήσεις τον έφεραν στον πάγκο επί 
εποχής Μάντζιου με την έλευση 
του Χερμάν Μπούργος να τον 
επαναφέρει στο προσκήνιο και στις 
βασικές επιλογές του Άρη. Ο Χουάν 
Ιτούρμπε μίλησε για όλα αυτά στην 
«Κ» και αποθέωσε τον Αργεντινό 
τεχνικό.

- Σε προσωπικό επίπεδο, πώς 

κρίνεις τη φετινή χρονιά και τί περι-
μένεις από τη νέα σεζόν με τον Άρη 
να έχει ήδη πετύχει τον στόχο του 
και να παίζει στην Ευρώπη; «Διανύ-
σαμε μία καλή σεζόν, ξεκινήσαμε καλά 
με τον Μάντζιο παρά την πίεση του -6 
στο ξεκίνημα και αυτό μας έδωσε μία 
ώθηση ώστε να φέρουμε νίκες και 
να αποδίδουμε όπως πρέπει, ωστόσο 
μου μένει μία πικρή γεύση καθώς πί-
στευα ότι μπορούσαμε να περάσουμε 

Έχω να δώσω πολλά ακόμα στον Άρη!

Συνέντευξη  
στον Θωμά Μίχο

Ο ΧΟΥΑΝ 
ΙΤΟΥΡΜΠΕ ΕΚΑΝΕ 

ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ 

ΣΕΖΟΝ ΤΟΥ ΑΡΗ 
ΣΤΗΝ KARFITSA
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στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας, με τον 
αποκλεισμό από την Λαμία να είναι πολύ 
δύσκολος, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε. 
Στο πρωτάθλημα κρίνεται ικανοποιητική η 
πορεία μας, μην ξεχνάμε ότι δεν παίζουμε 
μόνοι μας στη λίγκα, κάτι που φάνηκε και 
στα play off αγωνιζόμενοι κόντρα σε δύ-
σκολες ομάδες. Όσον αφορά την επόμενη 
σεζόν, θα πρέπει αρχικά να ξεκουραστού-
με και να γεμίσουμε τις... μπαταρίες μας 
προκειμένου με σκληρή δουλειά να χτί-
σουμε το νέο Άρη, αρχής γενομένης από 
την προετοιμασία και στη συνέχεια στα 
παιχνίδια που θα δώσουμε στα προκρι-
ματικά του Europa Conference League. Σε 
προσωπικό επίπεδο αυτό που έχω να πω 
είναι πως έχω πολλά ακόμα μα δώσω και 
ο κόσμος του Άρη να περιμένει έναν δια-
φορετικό Ιτούρμπε».

- Με την έλευση του Μπούργος 
έχουμε δει έναν πολύ διαφορετικό 
Ιτούρμπε. Τί άλλαξε στην ψυχολογία 
σου και σε βοήθησε προς το καλύτερο; 
«Πάντα δουλεύω ώστε να βελτιώνομαι, 
το έκανα και με τον Μάντζιο όσο ήταν στην 
ομάδα αλλά και τώρα με τον Μπούργος, 

απλώς η στήριξη που είχα από τον δεύ-
τερο σε ατομικό, προσωπικό και ψυχολο-
γικό επίπεδο ήταν... ιδιαίτερη, το βασικό 
είναι η εμπιστοσύνη που μου έδειξε, τόσο 
στις καλές όσο και στις κακές εμφανίσεις 
που έκανα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό 
για έναν προπονητή, να είναι κοντά σου σε 
όλες τις στιγμές, είτε αυτές είναι όμορφες 
είτε άσχημες. Οπότε ναι, ο Χερμάν με βοή-
θησε περισσότερο στον πνευματικό τομέα 
που είναι εξίσου σημαντικός με τον σωμα-
τικό για έναν αθλητή».

-Χουάν, ήταν ένα από τα πιο συγκλο-
νιστικά παιχνίδια αυτό που έδωσες το 
βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου 
κόντρα στην ΑΕΚ και την μεγάλη ανα-
τροπή του Άρη εκεί όπου εξασφαλίστη-
κε και ο στόχος της σεζόν; «Ήταν από 
τις πιο συγκινητικές στιγμές στην καριέ-
ρα μου, δεν ένιωσα σε καμία στιγμή του 
αγώνα ότι αξίζαμε να βρεθούμε δύο γκολ 
πίσω, παίξαμε καλά και έμεινα έκπληκτος 
από το 0-2, αλλά ακόμα και τότε η ομάδα 
πίστεψε ότι μπορούσε να κάνει την ανα-
τροπή, ακολουθήσαμε τα όσα μας είπε ο 

προπονητής και καταθέτοντας τα πάντα 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο δικαιωθήκα-
με και γυρίσαμε το παιχνίδι και στο τέλος 
πανηγυρίσαμε μία τεράστια νίκη με τον 
κόσμο μας».

- Χάνεις μία πολύ μεγάλη ευκαιρία 
στο τέλος του ημιχρόνου στέλνοντας 
την μπάλα στο δοκάρι, η εξέλιξη στη 
συνέχεια δεν είναι ιδεατή για τον Άρη 
που είναι πίσω με 0-2, τί σκέφτεται 
εκείνη την ώρα; «Ψυχολογικά πέσαμε 
πολύ εκείνη την ώρα, αλλά γνωρίζαμε 
ότι από την πρώτη στιγμή θα έχουμε την 
μεγάλη ευκαιρία του ευρωπαϊκού εισιτη-
ρίου στα χέρια μας, παίζοντας στην έδρα 
μας και μπροστά στον κόσμο μας σε ένα 
γεμάτο γήπεδο και με τη νίκη δεν θα χρει-
αζόταν να πάμε στα Γιάννινα και να ψά-
ξουμε το τρίποντο. Και αυτό έγινε, γιατί 
το πιστέψαμε και φάνηκε και στο γήπεδο, 
καθώς δεν παρατήσαμε ποτέ το ματς παρά 
το γεγονός ότι οι οιωνοί δεν ήταν μαζί μας. 
Αυτό είναι το πνεύμα που πρέπει να έχει ο 
Άρης σε κάθε ματς, ειδικά όταν παίζει στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» με τον κόσμο στο 

πλάι του».
- Πώς βίωσες την σπουδαία ανατρο-

πή του Άρη μετά το 80’ από 0-2 σε 3-2; 
«Παρ’ όλο που δεν ήμουν στον αγωνιστι-
κό χώρο εκείνη την ώρα καθώς βγήκα 
αλλαγή, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν 
όλοι είναι ότι ακόμα και αυτοί που δεν παί-
ζουν ή μπαίνουν αλλαγή όπως ο Πάλμα 
που μείωσε το σκορ και έδωσε ενέργεια 
και πάθος κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, 
πρέπει να βοηθούν προκειμένου η ομά-
δα να γίνει μία... γροθιά και να πετυχαίνει 
σπουδαία πράγματα όπως στην ανατροπή 
με την ΑΕΚ. Και γι’ αυτό είμαι πολύ χα-
ρούμενος, γιατί το κλίμα στην ομάδα είναι 
εξαιρετικό και αυτό βγαίνει και στο γήπε-
δο, δεν είναι τυχαία τα όσα έχουμε πετύχει 
φέτος σε μεγάλα παιχνίδια και κόντρα σε 
δυνατούς αντιπάλους».

-Τα καλοκαιρινά σου σχέδια; «Ξε-
κούραση πρώτα. Ήταν μία επίπονη σεζόν 
με πολλά παιχνίδια, δύσκολες και καλές 
στιγμές και έχουμε ανάγκη την αποφόρτι-
ση. Νομίζω αξίζουμε λίγη ξεκούραση γιατί 
μας περιμένει πολλή δουλειά τη νέα σε-
ζόν η οποία ξεκινάει και πιο νωρίς φέτος»
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Πολλά τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, εφόσον οι 
πλανητικές μετακινήσεις είναι αρκετές και σημα-
τοδοτούν νέα ξεκινήματα, κυρίως στα ζώδια της 

φωτιάς, των πρώτων ημερών. Ο Άρης περνά στην ζωδιακή 
του θέση, δηλαδή στο ζώδιο του Κριού, ενεργοποιεί και 
θέτει σε δράση τις καταστάσεις, ενώ πλέον οι επιθυμίες μας, 
γίνονται πιο ξεκάθαρες από πριν. Στο τέλος της εβδομάδας, 
η Αφροδίτη περνά στο φυσικό της περιβάλλον, στο ζώδιο 
του Ταύρου, όπου θα υπάρξουν έως τις 23 Ιουνίου, πολλές 
εκπλήξεις σε οικονομικά θέματα, αλλά και σε σχέσεις, με 
κεντρική ανατρεπτική ημερομηνία, 12/6.  

ΚΡΙΟΣ
Με τον Άρη να περνά στο δικό σας ζώδιο, αλλά και με την σύ-

νοδο που θα σχηματίσει με τον πλανήτη Δία, θα έχετε μεγάλη αυτο-
πεποίθηση, αλλά και εγωισμό, που μάλλον θα πρέπει να ελέγχετε 
περισσότερο, για να μην απομακρύνετε πρόσωπα που πραγματικά 
σας αγαπούν.  

ΤΑΥΡΟΣ
Η τελευταία έκλειψη απέναντι από το δικό σας ζώδιο, σας έκανε 

περισσότερο ενεργούς, σε αποφάσεις και διευκρινήσεις, σε προσωπι-
κό επίπεδο, που είναι αλήθεια τις είχατε ανάγκη. Ο Ερμής ανάδρομος 
στο δικό σας ζώδιο, θα ενεργοποιήσει κάποια θέματα που είχαν κα-
θυστερήσει, ενώ αρκετά ερωτικό, θα είναι το Σαββατοκύριακο σας.  

ΔΙΔΥΜΟΙ
Σας εγκαταλείπει αυτή την εβδομάδα ο ανάδρομος Ερμής, μία 

θέση κουραστική για σας και περνά στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι. 
Αυτή η νέα θέση του, έως τις 13/6, είναι ένδειξη ότι πρέπει να κάνετε 
πολλά πράγματα, που πιθανόν θα γίνουν με παρασκηνιακό τρόπο.  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η μετακίνηση του ανάδρομου Ερμή στο ζώδιο του Ταύρου, απο-

τελεί ένδειξη μιας περιόδου, όπου οι φιλικές σας σχέσεις, θα έχουν 
την τιμητική τους. Από την άλλη, εσείς των πρώτων ημερών, θα έχε-
τε κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση, ή ένα καινούριο επαγγελματικό 
διάβημα. 

ΛΕΩΝ
Αυτές τις μέρες θα έχετε μία πιο αισιόδοξη διάθεση, εφόσον Δίας, 

Άρης και Αφροδίτη, από το συμβατό με το δικό σας ζώδιο, του Κριού, 

θα σας στέλνουν την καλή τους ενέργεια. Είναι μία πολύ καλή συ-
γκυρία, όπου αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, θα πρέπει να το 
εκμεταλλευτείτε και να επωφεληθείτε δεόντως από τις καταστάσεις.  

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ο ανάδρομος Ερμής θα περάσει και πάλι στον Ταύρο, όπου θα 

δει θετικά το δικό σας ζώδιο. Από την άλλη, θα βάλετε μία ώθηση 
σε οικονομικές υποθέσεις, όπου θα ανταμειφθούν οι κόποι και οι 
προσπάθειες σας, που είχατε  κάνει κατά το παρελθόν. Στο τέλος της 
εβδομάδας, θα έχετε πολύ καλές εξελίξεις στην συναισθηματική σας 
ζωή, αλλά και σε κάθε γόνιμη επικοινωνία.  

ΖΥΓΟΣ
Η πολυαστρία στον τομέα των σχέσεων σας, σας κάνει δημο-

φιλείς και αναπτύσσονται πολύ καλές ευκαιρίες στην προσωπική 
σας ζωή. Με μία πιο αναλυτική ματιά, σας δίνεται τώρα η ευκαιρία 
να κάνετε σωστές επιλογές στους συνοδοιπόρους σας, αλλά με την 
προϋπόθεση να έχετε απαλλαγεί από κάθε παλιά και βλαβερή συ-
μπεριφορά σας, προς τα δικά σας κυρίως πρόσωπα.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Για σας τους Σκορπιούς, εκείνο που θα σας επηρεάσει περισσότε-

ρο αυτή την εβδομάδα, είναι ο ανάδρομος Ερμής, που θα περάσει στο 
διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας. Οι σχέσεις σας θα έχουν 
μία δεύτερη ευκαιρία, όταν για κάποιους λόγους δημιουργήθηκαν 
παρεξηγήσεις και η απομάκρυνση φαίνονταν σαν μοναδική λύση. 
Γενικότερα θα υπάρξουν συζητήσεις, που θα σας κάνουν να νιώσετε 
πιο καλά και έτοιμοι για κάθε σοβαρή συζήτηση.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Για σας τους Τοξότες, θα υπάρξει ένα πολύ ελπιδοφόρο άνοιγ-

μα σε θέματα σχέσεων, αυτοέκφρασης, δημιουργικότητας, παιδιών, 
φλερτ και διασκέδασης. Είναι η χρονική στιγμή που θα έχετε ένα 
όμορφο διάλειμμα στην ζωή σας, κάτι που θα σας δώσει αισιοδοξία 
και καλές προοπτικές.  

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ο Άρης από το ζώδιο του Κριού, είναι μία δύσκολη θέση για σας, 

όπου θα δημιουργήσει εντάσεις και υπερβολές μεταξύ των μελών 
της οικογένειας σας. Οι αντοχές σας έχουν λιγοστέψει και τώρα θα 
έχετε μία ακόμη αιτία, για να νιώσετε ότι είστε έτοιμοι να εγκαταλεί-
ψετε, τους κουραστικούς χαρακτήρες που σας πλαισιώνουν.    

 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αν και είστε από τους ταλαιπωρημένους του ζωδιακού, θα υπάρ-

ξουν αυτή την εβδομάδα κάποιες ευχάριστες στιγμές με πρόσωπα 
από το περιβάλλον σας. Βρίσκεστε σε μία πάρα πολύ καλή στιγμή 
να επικοινωνήσετε και να κάνετε ένα ταξιδάκι που θα σας δώσει μία 
ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά. 

ΙΧΘΥΕΣ
Η μετακίνηση του Άρη, από το δικό σας ζώδιο, στο ζώδιο του 

Κριού, θα σας αναγκάσει να αναλογιστείτε και να προβληματιστείτε 
έντονα για τις ανάγκες σας, αλλά και με ποιόν τρόπο, θα αυξήσετε τα 
εισοδήματα σας. Επίσης θα έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε 
με πρόσωπα από το παρελθόν, ή να ταξιδέψετε για κάποιες πρακτικές 
υποθέσεις σας.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
23 ΕΩΣ 29 ΜΑΪΟΥ 2022
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 2310508509
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
Apallou, Mητροπόλεως 51, 2310228898
Apre, Μητροπόλεως 40, 2310284532
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτερο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Βutler, Μητροπόλεως  42, 2310281350
Chilai, Α.Μηνά 4, 2313054500
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα Παραλία, 2310888000
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 1598
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρίου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 2310271621
Ergon Agora, Παύλου Μελά 42,  2310288008
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Λευκός Πύργος, Παύλου Μελά 6, 2310241300
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομηλά 8, 2313087125
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310257503
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 4, 2310262300
KitchenBar, Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Λούπινο, Κατούνη 4, 2310535707
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center,  2310504300
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 2310897444
Oλύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10 ,2310284001
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 2310262478
Πλατεία Θεάτρου, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
Pararrazi, Αγίας Σοφίας 27, 2310268213
Pelosof, Τσιμισκή 22, 6946744472
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310220985
Tribeca, Λεωφ.Νίκης 21,  2310226604
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030

ΔΥΤΙΚΑ
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 2310388000
Calderon, Επταπυργίου 82, Συκιές,2313039993
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 Μενεμένη , 2310584000
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Καφενείο Βασιλάκης, Αγνώστου Στρατιώτη 70, Πολίχνη, 2310603222
Mansion Bar Terrace, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 21, Νεάπολη, 2310610263
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Ακαδημία art restaurant, Αγίου Μηνά 3, 2310 521803 
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τούμπα,2313026226
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Da Leonardo Cucina Italiana, Φιλίππου 50, Πυλαία, 2310 323377
Hondos Center Apollonia, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Zebra, Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω Τούμπα, 2310908680
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,2310472706
Rumors, Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Sanna Coast, Θεμιστοκλή Σοφούλη 112, 2311 827941
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Χρωστήρας, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Πέτρου Συνδίκα 24, 2310 833460

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Εύοσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Αριστοτέλους 27
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Αριστοτέλους 27

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

Μπες στο karfitsa.gr και ενημερώσου 
για όλα τα νέα της Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Karfitsa

Karfitsa.gr




