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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γ. Πολυράβας
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Εύη Ανδρικοπούλου,
Φιλίππα Βλαστού, Ραφαήλ Γεωργάνος,
Κώστας Καντούρης,
Αναστασία Καρυπίδου, Φένια Κλιάτση,
Αίφνης το διαδίκτυο ξέχασε προσώρας τον Ερντογάν, την ακρίβεια, την κρίση, τις εκλογές
ίσως και τις καλοκαιρινές διακοπές… Κάτι είναι κι αυτό… Αν για μια ακόμη φορά ο σκοπός της
νεαράς πολιτεύτριας ήταν να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού με τον συνήθη ακραίο λόγο,
τα κατάφερε καλύτερα από κάθε άλλη φορά, ξεπερνώντας τον εαυτό της. Εκμαίευσε ίσως αυτό
που ήταν γνωστό σε όλους τους παροικούντες στην Ιερουσαλίμ, τον αποκλεισμό της από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, δίκην δημόσιας ανακοίνωσης κι ας ήταν μέσω «κύκλων». Έξυπνη είναι, παρά
τα αντιθέτως θρυλούμενα, για να επιχειρήσει μια ηρωική έξοδο και ίσως μεταγραφή σε άλλες πιο
συμβατές με τη ρητορική της, πολιτείες.
Το θέμα θα μπορούσε να λήξει εκεί, ακόμη και μετά την απάντηση της παρουσιάστριας που
ακουσίως μεταμορφώθηκε σε θύμα. Αλλά τα social είναι ικανά να μετατρέψουν μια σπίθα σε
βόμβα υδρογόνου. Ξοδεύτηκαν χιλιάδες εργατοώρες για να γραφούν άρθρα από καβλαντισμένους σφίχτες και ανορεξικές ινφλουένσερς μέχρι και ειδικούς διατροφολόγους για να πληροφορηθούμε ότι η Ελλάδα «κατέχει θλιβερές πρωτιές στην παιδική και ενήλική παχυσαρκία, ότι δεν
αθλούμαστε, ότι τρώμε σκουπίδια» και άλλα τόσα copy paste από αυτομαστιγώματα παρελθόντων δεκαετιών. Το θέμα με την παχυσαρκία όχι μόνο υπήρχε από την στιγμή που η Ελλάδα είχε
λύσει το μετεμφυλιακό της επισιτιστικό πρόβλημα αλλά και θα διαιωνίζεται όχι επειδή οι κάτοικοί
της δεν αθλούνται απαραιτήτως, αλλά επειδή είναι τόσο στρεσαρισμένοι που δεν έχουν διάθεση
να πιάσουν φιλίες με τα ανάλατα, τα άγευστα και τα πλαστικοποιημένα διαιτητικά σκευάσματα. Κι
η ελληνική κουζίνα με το γενναιόδωρο ελαιόλαδο έχει πολλές χιλιάδες θερμίδες…
Ούτε ξαφνικά γίναμε ευαίσθητοι με τους παχύσαρκους… Είναι θέμα οπτικής… Όταν ο υπέρβαρος Κακιασβίλι κατέρριπτε το ένα παγκόσμιο μετά ο άλλο στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα ήταν
μύθος κι όχι παχύσαρκος, όταν ο συγχωρεμένος Ναϊμ Σουλεϊμάνογλου σήκωνε τρεις φορές το
βάρος του σε κιλά με ύψος ενάμισι μέτρο όλο κι όλο, δεν ήταν ο … ζουμπάς, αλλά ο Ηρακλής –
τσέπης! Ο Φασούλας αν δεν έπαιζε μπάσκετ, πιθανώς θα ήταν ένας δυστυχισμένος λέλεκας που
θα σκότωνε την ώρα του παίζοντας πρέφα σε καφενείο κι όχι ο εκ των ηρώων του επικού ’87.
Πάντοτε, η ομορφιά, γοητεία και η δεξιότητα ενός ανθρώπου είναι σχετική και ουδεμία σχέση έχει με την εξωτερική εμφάνιση. Στην προσπάθεια να μην κουράσουμε με την πολυθρύλητη
πολιτική ορθότητα συχνά, καταφεύγουμε δίκην ειλικρίνειας, σε μια τοξική αγένεια. Η οποία προβαίνει σε διακρίσεις, προσβολή και περιθωριοποίηση των κοινωνικά μειονεκτικών μερίδων. Αυτή
συχνά λανθασμένα ταυτίζεται ή ταυτοποιείται με την πολιτική ιδεολογία του φιλελευθερισμού,
του τρόπου δηλαδή πολιτικής στάσης με έμφαση στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ελευθερία. Ποια είναι η βασική τους διαφορά; Οι φιλελεύθερες απόψεις για την ισότητα ή τις σχέσεις
των δύο φύλων ποικίλουν ιδιαιτέρως μεταξύ τους, ούτε υπάρχει κάποιος διαθέσιμος τρόπος «μέτρησης» του φιλελευθερισμού. Αντιθέτως, η πολιτική ορθότητα δεν ανήκει απαραίτητα σε κάποια
συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία καθώς είναι γενικότερη αντίληψη για τη βελτίωση των ηθών
και της ευγένειας του δημοσίου λόγου.
Και αύριο και μεθαύριο θα υπάρχουν οι haters και οι likers της νεαρής πολιτεύτριας. Η οποία
πέρα από το αν επέλεξε ή όχι συνειδητά να ακολουθήσει την πεπατημένη της πρόκλησης της κοινής γνώμης μέσω ακραίας πλην αγενούς ρητορικής ας έχει κατά νου ότι άλλο το ύψος κι άλλο το
ανάστημα. Κι όσο κι αν διατηρεί τη σιλουέτα της η τοξικότητα πάντα θα την καθιστά ελλιποβαρή.

Θωμάς Μίχος, Βάσω Μοκκα,
Δήμητρα Τσάτσου
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Του Δημήτρη Δραγώγια

eurokinissi.gr
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Δ. Δραγώγιας, Δημήτριος Τσαϊλάς,
Νάνσυ Νενέρογλου, Τζίνα Αλεξάκη
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανακύκλωση συσκευών
στα καταστήματα

COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

για καθαρές θάλασσες και ακτές

ΑΝΑΚΥΚΛΏΝΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΠΑΛΙΆ ΤΟΥΣ
ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ
COSMOTE ΚΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ
ΣΥΜΒΆΛΛΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ
ΘΑΛΑΣΣΏΝ ΚΑΙ
ΑΚΤΏΝ ΣΕ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΝΗΣΙΆ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ
ΤΗΝ «ΕΝΑΛΕΊΑ»

Με κεντρικό μήνυμα «Η παλιά σου συσκευή σβήνει τα σκουπίδια», τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ καλούν τους
καταναλωτές να ανακυκλώσουν μικρές
φορητές συσκευές τεχνολογίας που δεν
χρησιμοποιούν, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από αυτή
την ενέργεια, η COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ
υποστηρίζουν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Εναλεία» και το πρόγραμμα
Mediterranean Cleanup, για τον καθαρισμό
θαλασσών και ακτών σε 4 ελληνικά νησιά
για το 2022. Επίσης, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, που αναμένεται να συνεχιστεί
τα επόμενα χρόνια και σε άλλα νησιά, υποστηρίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πλαστικής ρύπανσης. Στόχος για την τριετία 2022-2024
είναι να συλλεχθούν περισσότερες από
400.000 συσκευές, ενώ μόνο για το 2022
αναμένεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από 100.000 συσκευές.
«Στον Όμιλο ΟΤΕ η βιώσιμη ανάπτυξη
βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής
μας. Τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ συνεισφέρουν ενεργά σε αυτή τη
στρατηγική με σημαντικές δράσεις, όπως
αυτή της ανακύκλωσης. Με τη συμμετοχή
των καταναλωτών, εδώ και 10 χρόνια που
υλοποιείται το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης
του Ομίλου ΟΤΕ έχουν ανακυκλωθεί στα
καταστήματά μας περισσότεροι από 130

τόνοι φορητών συσκευών με τα αξεσουάρ
τους. Και συνεχίζουμε. Φέτος ενώνουμε
τις δυνάμεις μας και με τους καταναλωτές,
αλλά και με την “Εναλεία”, σε έναν κοινό
στόχο: να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση όλων μειώνοντας την πλαστική ρύπανση στις θάλασσες. Τους καλούμε όλους να
ανακυκλώσουν την παλιά τους συσκευή και
μαζί να δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο
κόσμο, καλύτερο για όλους», δήλωσε ο κ.
Κώστας Βούζας, Διευθυντής BU Retail Ομίλου ΟΤΕ.
Στους κάδους ανακύκλωσης, που βρίσκονται σε περισσότερα από 370 καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη
την Ελλάδα, όλοι μπορούν να φέρουν για
ανακύκλωση παλιά Smartphones, κινητά και σταθερά τηλέφωνα, Tablets, καθώς
και αξεσουάρ (φορτιστές, Powerbanks,
wearables). Το μεγαλύτερο retail δίκτυο
τεχνολογίας της χώρας έχει υιοθετήσει ένα
περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας. Τα καταστήματά του είναι σχεδιασμένα με eco friendly υλικά, έχει μειώσει την
χρήση χαρτιού και εντείνει τη δράση του για
ανακύκλωση συσκευών, ακολουθώντας τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας.
Η COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ
στηρίζουν τη δράση
“Mediterranean Cleanup”
της «Εναλεία»
Η COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ στηρί-

Ο Διευθυντής BU Retail Ομίλου ΟΤΕ Κώστας Βούζας

ζουν τη δράση Mediterranean Cleanup της
εταιρείας «Εναλεία» που στοχεύει στο να
καθαρίσει την Μεσόγειο από τα θαλάσσια
πλαστικά. Με τη συγκέντρωση 100.000
συσκευών στα συγκεκριμένα καταστήματα,
θα έχει επιτευχθεί ο στόχος για το 2022 που
είναι να «καθαριστούν» από απορρίμματα
θάλασσες και παραλίες σε Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Σκιάθο και Αγ. Νικόλαο Κρήτης.
Η δράση αυτή, που θα επεκταθεί τα επόμενα χρόνια και σε άλλα νησιά, συμβάλλει
στην έμπρακτη προώθηση των αρχών της
κυκλικής οικονομίας, τόσο μέσα από τον
καθαρισμό, όσο και από τη διαχείριση των
θαλάσσιων απορριμμάτων. Από το υλικό
που θα συλλεχθεί, το 100% θα υποβληθεί
σε υπεύθυνη διαχείριση και ανακύκλωση
από πιστοποιημένους συνεργάτες της «Εναλεία», ενώ ένα σημαντικό ποσοστό θα μετατραπεί σε νέα ανακυκλωμένα προϊόντα.
Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή
στρατηγική του Ομίλου Deutsche
Telekom για την προστασία
του περιβάλλοντος
Μέσα από το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης συσκευών τα καταστήματα του Ομίλου
ΟΤΕ συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική του Ομίλου Deutsche Telekom σε
θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG - Environmental, Social,
Governance). Για πρώτη φορά οι 10 ευρωπαϊκές χώρες της Deutsche Telekom ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή πρωτοβουλία για «ένα βιώσιμο αύριο», με στόχο
την συγκέντρωση 1 εκατ. συσκευών έως το
2024.

18.06.2022
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Οι «εκλεκτοί» του
Κυριάκου Μητσοτάκη
στη Θεσσαλονίκη

Ε

ντονη κινητικότητα σε παρασκηνιακό επίπεδο προκαλεί η φήμη που διακινείται το τελευταίο διάστημα ότι
νέα πρόσωπα θα βρεθούν στις λίστες της ΝΔ τα οποία θα εξυπηρετούν το στόχο του κυβερνώντος κόμματος
για διεύρυνση της επιρροής σε επιπλέον κοινωνικές ομάδες διαφορετικής κομματικής απόχρωσης. Ωστόσο
σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρηθούν οι εσσωκομματικές ισορροπίες καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων είναι μεγάλος και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ήδη έχουν ξεκινήσει προεκλογικό αγώνα για τις εθνικές
εκλογές που έρχονται.
Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και τη λογική οργανώθηκε και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο δήμο
Θέρμης την Παρασκευή που μας πέρασε. Εμπνευστής
ήταν ο Φάνης Παππάς ,υποψήφιος βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης και πρώτος επιλαχών στις εθνικές εκλογές
του 2019 , ενώ το πράσινο φως δόθηκε από τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλωσόρισε στην είσοδο
του κτιρίου ο δήμαρχος , Θεόδωρος Παπαδόπουλος, και
μάλιστα, υπό βροχή. Εισήλθε στο δημαρχείο συνομίλησε
με υπαλλήλους, με τον δήμαρχο να του συστήνει τους
επικεφαλείς των υπηρεσιών.Ωστόσο η συνάντηση των
δύο ανδρών δεν περιορίστηκε μόνο εκεί. Ο πρόεδρος
της ΝΔ προσκάλεσε τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο σε γνωστό καφέ στην πλατεία όπου τον περίμεναν βουλευτές
και κομματικά στελέχη. Εντύπωση εκεί προκάλεσαν τα
θερμά λόγια με τα οποία τον προσφώνησε ο «πράσινος»
δήμαρχος ο οποίος είπε πως πολλοί πρωθυπουργοί πέρασαν από το Δήμο αλλά ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος
που έμεινε στο Δήμο να ακούσει και τα προβλήματά του.
Για την ιστορία ο κ. Παπαδόπουλος κατέχει ένα σπάνιο εκλογικό ρεκόρ εκλέγεται συνεχώς εδώ και έξι τετραετίες, πάντα από τον πρώτο γύρο, ανεβάζοντας σχεδόν κάθε φορά το ποσοστό του. Ένας από τους βασικούς
λόγους αυτών των εκλογικών επιδόσεων, πέρα από το
όποιο έργο του, είναι η πολυσυλλεκτικότητα του συνδυασμού του.
Πάντως ότι οι βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη
δεν προέρχονται από το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι γνωστό. Από τους 10 βουλευτές, ο ένας εκ
των οποίων είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, που εκλέχτηκαν το 2019 (Α΄και Β΄Θεσσαλονίκης ) οι 5 , δηλαδή Κώστας Γκιουλέκας, Έλενα Ράπτη,
Σταύρος Καλαφάτης, Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας
Αναστασιάδης ,ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα επί
προεδρίας Καραμανλή,ενώ οι Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Άννα Ευθυμίου (κατέβηκε
υποψήφια επί Σαμαρά) κινούνται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά.Ο μόνος που θα μπορούσε να θεωρηθεί μητσοτακικός είναι ο Δημήτρης Κούβελας εξαιτίας της σχέσης της
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Πάνω: Ο πρωθυπουργός στο γραφείο του δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου
Παπαδόπουλου. Κάτω: Ο πρόεδρος της διοικούσας ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς

οικογένειας Κούβελα με την οικογένεια Μητσοτάκη που
ξεκινά αρκετά χρόνια πριν.

ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΆΤΣΗ

Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει
να βγαίνει από το Μαξίμου, όσο πιο
συχνά μπορεί. Άλλωστε, μπορεί
να επιμένει στη διεξαγωγή των
εκλογών την άνοιξη του 2023,
σταθμίζει, όμως, και την εισήγηση του
φθινοπώρου που βρίσκεται εδώ και
μήνες στο τραπέζι.

Διοικούσα
Επιτροπή ΝΔ
Θεσσαλονίκης:
Πήρε «εμπρός» η
κομματική μηχανή
Τα πάνω της έχει πάρει η Διοικούσα της
ΝΔ Θεσσαλονίκης από τότε που ανέλαβε τα
ηνία της ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς. Και μπορεί
ο νέος πρόεδρος να μετράει μόλις λίγες
εβδομάδες σε αυτή τη θέση ωστόσο,έπειτα
από την επιτυχημένη κινητοποίηση κατα
την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα με
τις επαφές και τις συναντήσεις που έχει με
κομματικά στελέχη και φορείς της πόλης
ετοιμάζει στις αρχές Ιουλίου και την πρώτη
του ανοιχτή εκδήλωση με τις πληροφορίες
να λένε πως κεντρικός ομιλητής θα είναι ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.
Εκδηλώσεις όμως , μια στα ανατολικά
και μια στα δυτικά,με στελέχη της κεντρικής πολιτικής σκηνής , οργανώνει και ο
πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της
ΝΔ Θόδωρος Μητράκας. Ο σχεδιασμός θέλει να έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο το
αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του
Ιουλίου με θεματικές που έχουν να κάνουν
με την οικονομία , τις υποδομές, τον τουρισμό και την απασχόληση. Ανάλογη εκδήλωση που θα αφορά τον πρωτογενή τομέα
οι πληροφορίες λένε πως προγραμματίζει
και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β΄Θεσσαλονίκης
Θωμάς Βράνος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΤΗΣ ΝΔ ΖΉΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΆΓΙΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Η ΝΔ στήριξε και θα συνεχίζει
να στηρίζει τη γουνοποιία

Γ

ια τις επιπτώσεις στο
εμπόριο γούνας εξαιτίας
του πολέμου στην Ουκρανία
αλλά και για τα μέτρα στήριξης της
κυβέρνησης, μιλάει στην Karfitsa
ο βουλευτής Καστοριάς της ΝΔ
Ζήσης Τζηκαλάγιας. Μάλιστα όπως
επισημαίνει «αργήσαμε, είναι
αλήθεια, αλλά δεν ξεχάσαμε. Οι
εκτροφείς των γουνοφόρων θα
λάβουν τα 3,5€/ζώο. Γιατί είναι
ο κύριος τομέας όλης της παραγωγικής διαδικασίας που έχει την
μεγαλύτερη προοπτική για το παρόν και το μέλλον. Η πολιτική μας
έχει συνέπεια και συνέχεια. Γιατί με
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
πάλι αναγνωρίστηκε η εκτροφή
γουνοφόρων ως κτηνοτροφική
δραστηριότητα».
Το τσουνάμι της ακρίβειας, που
έρχεται μετά τα μνημόνια και την
πανδημία, πλήττει, με σφοδρότητα,
όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα, βεβαίως, τα πιο φτωχά και αδύναμα
στρώματα. Υπάρχει δημοσιονομικό
περιθώριο επιπλέον παρεμβάσεων;
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
μέχρι τώρα ξεπέρασε με επιτυχία α)
την απόπειρα εισβολής λαθρομεταναστών στον Έβρο τους πρώτους
μήνες του 2020 με την ενθάρρυνση
και υπόθαλψη από την Τουρκία, β)
την διετή πανδημία που προκάλεσε
μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και
κοινωνικές συνέπειες, γ) εμπόδισε τις
εισροές προσφύγων και μεταναστών
και περιόρισε στο 10-1, 5% τους παραμένοντας σε κάθε είδους δομές φιλοξενίας. Ήταν δίπλα σε κάθε πολίτη
και κοινωνική ομάδα που είχε ανάγκη. Εδώ και μήνες το σημαντικότερο
πρόβλημα είναι η διεθνής ενεργειακή
κρίση με αποτέλεσμα την εκρηκτική
άνοδο των τιμών κατά σημαντικότητα
στο ηλεκτρικό ρεύμα,την θέρμανση
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και τα καύσιμα. Πάντοτε φροντίζουμε
να υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων
σε έκτακτες καταστάσεις. Έτσι και για
τις αυξημένες τιμές πήραμε μέτρα με
τα οποία ήδη πολλοί συμπολίτες μας
άρχισαν να ανακουφίζονται. Από τον
επόμενο μήνα αυτό θα γίνει ακόμη
εμφανέστερο μιας και το κράτος θα
καλύψει την ρήτρα προσαρμογής από
80-100%.
Τα δύο προηγούμενα χρόνια η
πανδημία του κορονοϊού γονάτισε
το εμπόριο γούνας και η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία έδωσε τη
χαριστική βολή στον κλάδο καθώς
το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων απευθυνόταν στη ρωσική και
την ουκρανική αγορά.Έχουν παρθεί μέτρα από την κυβέρνηση για
τον συγκεκριμένο κλάδο; Η Γούνα
από το 2010 περνάει κρίση μετά τα
μνημόνια. Πρώτη ακόμη μεγαλύτερη
χειροτέρευση αυτού, με την προσάρτηση της Κριμαίας και την υποτίμηση
του ρούβλιου το 2017. Ο πόλεμος
μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έδωσε το τελειωτικό χτύπημα,
μετά την αναγκαστική απόφαση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για απαγόρευση των εξαγωγών στη Ρωσία. Η
κυβέρνηση στεκόμενη δίπλα στους
γουναράδες αποφάσισε: α) την κατάργηση του φόρου πολυτελείας, β)

την χρηματοδότηση έως 50.000€ του
50% των λειτουργικών δαπανών των
επιχειρήσεων, γ) την επέκταση άλλους
τρεις μήνες της συνεργασίας. Αναμένουμε την πλήρη χρηματοδότηση της
αναστολής εργασίας των γουνεργατών και την απαλλαγή του ΦΠΑ στα
καταστήματα των τουριστικών περιοχών για τους πωλούντες εμπορεύματα
που έχουν ως (παρακαταθήκη) από
τους γουνοποιούς.
Μπορεί ο νέος Αναπτυξιακός
Νομός να προσελκύσει επενδύσεις
για τον νομό;
Η κυβέρνηση στα πλαίσια της
απολιγνιτοποίησης και της κρίσης
της γούνας έφερε το Σχέδιο Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης και τον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο.Συγκεράζοντας
τα δύο η Δυτική Μακεδονία,σε όλους
τους νομούς της, ευνοείται δίδοντας
ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα για
επενδύσεις από όλες τις Περιφέρειες.
Η υπεροχή στα ποσοστά επιδοτήσεων Κοζάνης-Φλώρινας με 70% έναντι Καστοριάς -Γρεβενών με 63% δεν
μπορούσε να ξεπερασθεί λόγω της
κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά θεωρώ
πως δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα.
Ο κ. Τσίπρας συνεχώς επαναλαμβάνει ότι έχουμε μπει σε τροχιά
πρόωρων εκλογών. Η κρίση που

επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία εντείνει αυτό το ενδεχόμενο; Οι εκλογές όπως
έχει πει δεκάδες φορές ο Πρωθυπουργός θα
γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο κ.Τσίπρας
ζητάει φέτος εκλογές, γιατί ίσως το 2023 να
αγωνιά για να μην βρεθεί στην τρίτη θέση
του πολιτικού συστήματος.
Κύριε Τζηκαλάγια οι πυρκαγιές δυστυχώς στη χώρα μας ξεκίνησαν νωρίς
με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη επίσκεψη του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και του Γ. Γ Δασών. Κατα
πόσο είναι έτοιμη η Δασική Υπηρεσία Καστοριάς ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου; Η πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών γίνεται από την Πυροσβεστική.Λόγω
της περυσινής λαίλαπας των τεράστιων και
καταστροφικών πυρκαγιών συστήσαμε ειδικό Υπουργείο.Επίσης νομοθετήσαμε για την
υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών από τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες. Μετά από όλα αυτά
ελπίζω και το Δασαρχείο της Καστοριάς να
βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Και
αναφέρομαι σε δύο από τις σημαντικές του
αρμοδιότητες να διευκολύνει το έργο των
Δασικών Συνεταιρισμών και να αποδίδει τα
ξύλα στους κατοίκους των παραμεθορίων
χωριών έγκαιρα και στις ποσότητες που δικαιούνται.

OPINION

Αναβάθμιση δικαστηρίων χώρας
– Ανακαίνιση της Θεσσαλονίκης
ΓΡΆΦΕΙ
Ο ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
ΝΕΜΈΤΗΣ*

Το 1983 εισήλθα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ως ασκούμενος και τώρα το 2022 θέλω να διατρανώσω ότι από τότε μέχρι τώρα εκεί μέσα , όλα από το κακό
στο χειρότερο. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ, ΟΞΥΓΟΝΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ, Η
ΚΑΙ ΦΩΤΟΛΗΠΤΙΚΑ κ.λ.π
Ξεκάθαρα και να μη βαυκαλιζομεθα. Ας προτείνει
κανείς αντίλογο.
Αλήθεια πόσοι και πόσοι υπουργοί και υπηρεσιακοί
παράγοντες πέρασαν από τότε; Πάμπολλοι. Τι έκαναν; Ναι
τι κάνανε; ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕΙΝΑΝΕ ΑΠΟ εκδηλώσεις.
Λοιπόν αυτό το κτίριο είναι για κατεδάφιση.
Κατόρθωσαν να κλείσουν φως και αέρα από παντού.
Λες και είχαν μίσος σε κάθε αίθριο. Κάπου θα υπάρχουν
φωτογραφίες από το αρχικό κτίριο. Δεν μπορεί . Ας τις
βρούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις. Θα ντραπούμε το μόνο
σίγουρο.
Εκεί πλέον μετατραπήκαμε σε «κατσαρίδες» για να
επιβιώσουμε.
Το κτίριο κατασκευάστηκε το μακρινό 1970 φεύγα,
προφανώς για 500 άντε 1000 νοματαίους και εκεί στοιβάζονται κάθε μέρα και γω δεν ξέρω πόσοι.
Τα πολεοδομικά του κτιρίου;; Άστο καλύτερα. Νομίζω
οι περισσότερες παραβάσεις είναι μέσα στο ίδιο το κτίριο,
όπου οι Δικαστές δικάζουν και καταδικάζουν στις αίθουσες του για τον νόμο περί αυθαίρετων.

Αν έχω σωστή πληροφορία, όταν πριν μερικά χρόνια
έσκασε η βόμβα στο ειρηνοδικείο με όλα τα επακόλουθα
, οι εργασίες αποκατάστασης άργησαν πάρα πολύ, διότι
ουδείς εκ της πολεοδομίας έβαζε την υπογραφή του στις
εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Μάλλον έκαιγε.
Εντάξει θα μου πεις κανείς δεν έκανε κάτι σωστό;
Δεν υπήρξαν ειλικρινείς προσπάθειες; Ναι αλλά μείνανε
προσπάθειες. Το αποτέλεσμα μετράει.
Αυτά είναι τα δικαστήρια της κατά τους ανερχόμενους
εξ Αθηνών συμπρωτεύουσας.
Αν είναι έτσι η συμπρωτεύουσα τον χαρίζουμε τον
τίτλο . Να ονομαστεί η Αθήνα και Πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα. Κάτι σας Προέδρος και αντιπρόεδρος
κυβέρνησης σε ένα πρόσωπο. Πας Κομοτηνή , Ορεστιάδα , Πολύγυρο , Κατερίνη και χαίρεσαι να δικάζεις. Φως
στα κτίρια.. φως και χώροι.. Βέροια; Άφησε το καλύτερα.
Μπερδεύεις εάν είναι δικαστήρια η ξενοδοχείο κάποιων
αστέρων.
Και η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα έχουν τα
χειρότερα δικαστήρια της χώρας ( εάν δεν υπήρχαν αυτά
της Έδεσσας και του Κιλκίς όπου δεν ομιλούμε για Δικαστήρια, αλλά για κάτι σαν καταστήματα που μετατράπηκαν
σε Δικαστήρια και γω δεν ξέρω από πότε).
Και ήρθε η φοβερή ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για αναβάθμιση μεταξύ άλλων των κτιρίων
των δικαστηρίων της χώρας, με εξαγγελίες για εκατομ-

μύρια αγορών οικοπέδων για τα δικαστήρια Αθηνών και
Πειραιά ( και ορθώς- μα 6.000.000 είναι εκεί - μόνιμη
επωδός) και Ανακαίνιση λέει της Θεσσαλονίκης .
Θρυλείται ότι όταν Κωνσταντίνος Καραμανλής επισκέφθηκε τους Δελφούς του υποδείξανε ένα μνημείο και
του είπαν Κύριε Πρόεδρε « Αυτό οι αρχαίοι το θεωρούσαν
τον ομφαλό της γης»..
Και ο πρόεδρος απάντησε με νόημα «Πάρτε τον ομφαλό της γης και πετάξτε τον στη θάλασσα».
Κύριοι όσοι αποφασίζετε για θέματα κτιρίων δικαιοσύνης .
Σας παρακαλώ , σας ικετεύω ( όχι για μένα που 40
χρόνια τώρα τα έφαγα με το κουτάλι…αλλά για τους επόμενους ..που θα ταξιδεύουν ΚΑΙ με το μετρό ..που εδώ και
10;; χρόνια μαύρισαν τα μάτια μας..) πάρτε τα δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης και γκρεμίστε τα η πετάξτε τα στη θάλασσα του Θερμαϊκού , να μπαζωθεί και η παραλία μπας
και τελειώσει αυτό το επίσης έργο πνοής χιλιο προαναγγελλόμενο πριν το 2500 μ.χ και φτιάξτε καινούργια. Γιατί
μια μέρα θα πέσει αυτό το κτίριο από μόνο του και θα μας
καταπλακώσει. Ρωτήστε και τους μηχανικούς θα σας το
επιβεβαιώσουν. Οι ειδικοί όχι οι δικηγόροι η οι δικαστές .
Μη δώστε ούτε ένα ευρώ για ανακαίνιση θα πάει χαμένο..
*Ο Δημήτριος Α. Νεμέτης είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης
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Παρουσίες για ’Οσκαρ
στο δημοτικό συμβούλιο
Θεσσαλονίκης
Σ
τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα κληθούν να επιστρέψουν το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, από τη στιγμή που έχει αρθεί η πλειονότητα των περιοριστικών μέτρων
της πανδημίας του κορονοϊού, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Σώματος, Πέτρος Λεκάκης. Με αφορμή την
επάνοδο στην κανονικότητα σε αυτή τη μεταπανδημική περίοδο, η εφημερίδα «Karfitsa» κάνει μία αναδρομή σε
όσα αξιοπερίεργα αλλά και χιουμοριστικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 26 μηνών και κυρίως
όταν οι συνεδριάσεις εξελίσσονταν μόνο με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, προτού αρχίσουν να μεταδίδονται και
πάλι ζωντανά μέσω της δημοτικής τηλεόρασης ΤV100.
Αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θεσσαλονίκης φαίνεται πως ήταν άκρως ...πρωτάρηδες με την
τεχνολογία και δυσκολεύτηκαν αρκετά ώστε να μάθουν
πώς να χειρίζονται τόσο την κάμερα όσο και το μικρόφωνο. Ως αποτέλεσμα ήταν να καταγράφονται στα πρακτικά
ένα σωρό άσχετες συζητήσεις, δυσκολεύοντας το προεδρείο που «έτρεχε» για να κλείνει τα μικρόφωνα ώστε να
εξελίσσεται η διαδικασία.
«Ήταν σίγουρα για όλους τους δημοτικούς συμβούλους πρωτόγνωρη η διαδικασία που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε λόγω της πανδημίας, όμως η Δημοκρατία
δεν βρίσκει αδιέξοδα. Θα μπορούσε το δημοτικό συμβούλιο να μπει σε αδράνεια, όμως μέσω των τηλεδιασκέψεων καταφέραμε να συνεδριάσουμε με αξιοπρέπεια, παρά
τα όποια ευτράπελα μπορεί να προέκυψαν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν ήξεραν να
χειρίζονται την τεχνολογία και παρ’ όλα αυτά έμαθαν»,
δήλωσε στην «Κ» ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Πέτρος Λεκάκης.
Παραδέχτηκε, δε, πως δεν ήταν καθόλου εύκολο
ακόμη και για το προεδρείο να χειρίζεται τους συναδέλφους μέσω μίας οθόνης, καθώς άλλες φορές πεταγόταν
κάποιος σύμβουλος να ζητήσει απευθείας το λόγο και
άλλες φορές έστελναν τα αιτήματα τους μέσω του chat.
Πόσο μάλλον να διαχειριστείς δεκάδες ανοιχτά «παράθυρα» και ιδιαίτερα σε «καυτά» θέματα της πόλης, όταν
η ένταση ανέβαινε και η συζήτηση φούντωνε…
«Εξοικειωθήκαμε όλοι με τα νέα δεδομένα και καταφέραμε να πάρουμε τις αποφάσεις που έπρεπε για τον
δήμο Θεσσαλονίκης. Ήταν πολύ σημαντική βέβαια και η
συμβολή των εργαζομένων στο τμήμα της Μηχανογράφησης που βοήθησε και στήριζε τις συνεδριάσεις, ώστε
όλα να κυλούν ρολόι. Αν και στο τέλος νομίζω πως το
πιο δύσκολο έργο το είχαν οι υπάλληλοι στο κομμάτι
της τήρησης των πρακτικών όπου έπρεπε να ξεχωρίζουν
φωνές και μάλιστα από το βάθος του υπολογιστή», συμπλήρωσε ο κ.Λεκάκης.
Το ξεμάτισμα και η εξέταση ασθενή
Τις εντυπώσεις σίγουρα από όλη αυτή την περίοδο
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των τηλεδιασκέψεων κέρδισε ο πρώην αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής και σημερινός πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Χάρης Αηδονόπουλος, για το γνωστό πλέον ξεμάτιασμα.
Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση εθεάθη
να τον ...ξεματιάζει η γραμματέας του. «Το χρειαζόμουν»,
ήταν το σχόλιο του πρώην αντιδημάρχου όταν τον ρώτησαν οι συνάδελφοι του. Πάντως, ο κ.Αηδονόπουλος με
το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε viral και τον κάλεσαν
σε εκπομπές όλα τα τηλεοπτικά κανάλια για να μάθουν
εάν έπιασε το ξεμάτιασμα με τον ίδιο να αντιμετωπίζει το
περιστατικό με ιδιαίτερο χιούμορ, κάτι το οποίο διαθέτει
σε μεγάλο βαθμό.
Ωστόσο, δεν ήταν αυτή η μοναδική στιγμή κατά την
οποία υπήρξε πρωταγωνιστής σ’ ένα άκρως «πιπεράτο»
στιγμιότυπο. Δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
είχαν απορίες για θέμα της τότε αρμοδιότητας του αντιδημάρχου… ο κ.Αηδονόπουλος, ουρολόγος στο επάγγελμα, εμφανίστηκε ξαφνικά βιαστικός μπροστά στην
κάμερα του υπολογιστή του λέγοντας το εξής: «Θα σας
απαντήσω σε λίγο, μόλις τελειώσω με την εξέταση του
ασθενή μου»! Κι άπαντες περίμεναν καθώς ο ασθενής
προηγούνταν...

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

Τα τραγελαφικά των
τηλεσυνδιασκέψεων έφεραν ...
μειδιάματα, χαμόγελα αλλά και
αμηχανία στην περίοδο περιορισμών
του Covid-19

Ζητήθηκε GDPR
για να γίνονται οι
μεταδόσεις μέσω
YouTube

Πάντως, για να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις μέσω YouTube ζητήθηκε από τους
δημοτικούς συμβούλους του δήμου Θεσσαλονίκης να δώσουν την έγγραφη συναίνεση τους για το γνωστό σε όλους GDPR, τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των
Δεδομένων.
Κάποιοι σύμβουλοι, ωστόσο, δεν ήθελαν να φαίνεται πέρα από τους ίδιους ο προσωπικός τους χώρος και για το λόγο αυτό
επέλεξαν να χρησιμοποιούν τα φίλτρα του
υπολογιστή τους και να τοποθετούν πίσω
από την πλάτη τους διάφορα φόντο, όπως
για παράδειγμα φοίνικες, παραλίες ή βιβλιοθήκες.
Ανάλογα χιουμοριστικά περιστατικά, πάντως, σημειώθηκαν σε όλους τους δήμους
της χώρας και σε όλα τα δημοτικά συμβούλια κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων
με δημάρχους να χτενίζονται μπροστά στην
οθόνη, συμβούλους να εμφανίζονται μόνο
με τα εσώρουχα, άλλους να τρώνε μπροστά
στους συναδέλφους τους και άλλους να ξαπλώνουν στους καναπέδες αναπαυτικά!

Ο ύπνος του αντιδημάρχου!

Συνδέσεις μέσα από το αυτοκίνητο
έως και το φαγητό πιλάφι

Χαραγμένη έμεινε, επίσης, η στιγμή όπου αντιδήμαρχος νύσταξε τόσο πολύ
από την πολύωρη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης που
...έγειρε στο κρεβάτι του κι αποκοιμήθηκε. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ξέχασε ανοιχτή την κάμερα με αποτέλεσμα να τον βλέπουν όλοι να κοιμάται, την ώρα
που οι υπόλοιποι ως «νυχτοπούλια» συζητούσαν τα θέματα της πόλης.
Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως η ώρα ήταν άκρως περασμένη και αρκετοί ακόμη είχαν νυστάξει, άσχετα εάν δεν τόλμησαν να ξαπλώσουν για να κοιμηθούν ή
εάν το έπραξαν με κλειστές κάμερες.
«Παρά το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις μεταδίδονταν μόνο μέσω YouTube, ο
χρόνος συζήτησης των θεμάτων δεν μειώθηκε καθόλου. Αρκετοί συνάδελφοι,
εκείνο το διάστημα και ιδιαίτερα πριν τα εμβόλια, είχαν το φόβο της πανδημίας.
Έτσι, με την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους μπορούσαμε να συζητάμε
τα θέματα και να πάρουμε σωστές αποφάσεις για την πόλη», είπε ο κ.Λεκάκης.

Από το ...αυτοκίνητο, μέσω κινητού
τηλεφώνου, συνδέθηκε σε άλλη συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,
Σωκράτης Δημητριάδης διότι δεν είχε
προλάβει να βρεθεί μπροστά σε σταθερό υπολογιστή. Κι επειδή δεν ήθελε
να αφήσει κάποιο από τα ερωτήματα
της αντιπολίτευσης αναπάντητο εμφανίστηκε «ζωντανά» ενώ οδηγούσε, με
την Έλλη Χρυσίδου πάντως να ζητάει
«σεβασμό προς το δημοτικό συμβούλιο».
Επίσης, δημοτική σύμβουλος εθεάθη να έχει ξεχάσει ανοιχτή την κάμερα
του κινητού της και να περπατάει στο
δρόμο ενώ ήταν η συζήτηση των θεμάτων σε εξέλιξη, με τους συναδέλφους
της να βλέπουν σε εικονίδιο τη …θέα
από τα πλακάκια των πεζοδρομίων!
Ωστόσο, υπήρξαν και άλλα «ντε-

σού» κατά το παρελθόν. Από τεχνικά
προβλήματα με αποτέλεσμα να μην
καταγράφονται στα πρακτικά οι ανακοινώσεις των δημοτικών συμβούλων,
αλλά και τα ανοιχτά μικρόφωνα σε
στιγμές που δεν έπρεπε… με αποτέλεσμα να μάθουμε οι δημοσιογράφοι πώς
κάποια κυρία θα μαγείρευε για μεσημεριανό …. πιλάφι!
Αρκετές φορές καταγράφηκαν επίσης προσωπικές συζητήσεις και προσωπικά τηλεφωνήματα με το προεδρείο να ενημερώνει τους δημοτικούς
συμβούλους πως ακούγονται και καταγράφονται όλα, αλλά και εμφανίσεις
με φανελάκια και με κουβερτούλες.
Κάποιοι, άλλοι, πάντως δεν αποχωρίζονταν ούτε το ποτό τους στις συνεδριάσεις, το οποίο συνόδευαν με ξηρούς
καρπούς!
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Οχήματα κινούμενες «βόμβες»,
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης
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«φτιάξτο να περπατάει και τα υπόλοιπα
τα βλέπουμε στο επόμενο servise». Αυτή
την φράση ακούν ολοένα και συχνότερα
μηχανικοί ,ηλεκτρολόγοι, λαμαρινάδες
αλλά και άλλοι τεχνίτες που σχετίζονται
με τον χώρο του αυτοκινήτου από τους πελάτες τους. Η ακρίβεια έχει εκτοξεύσει το
κόστος διαβίωσης και πολλοί ιδιοκτήτες ΙΧ
παραμελούν εσκεμμένα τα οχήματα τους
προκειμένου να καλύψουν με τα χρήματα
αυτά, βασικότερες καθημερινές ανάγκες,
δικές τους και της οικογένειας τους.
«Πλέον λόγω της ακρίβειας που πλήττει
τα νοικοκυριά, δεν κάνουν τα απαραίτητα
σέρβις και επισκευές στα ΙΧ τους οι οδηγοί.
Πολλοί τα έχουν παρκάρει μόνιμα κι όταν
θα έχουν λίγα παραπάνω χρήματα θα προχωρήσουν στις απαραίτητες επισκευές. Στην
ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Δημοκρατίας, τα περισσότερα σταθμευμένα ΙΧ είναι
ακατάλληλα να κυκλοφορήσουν κι έτσι οι
οδηγοί τα έχουν αφήσει εκεί, κι όταν μπορέσουν θα τα φτιάξουν» λέει στην Karfitsa,
o Κωνσταντίνος Τσοχανταρίδης, ιδιοκτήτης
συνεργείου αυτοκινήτων.
Αυτοκίνητα σαράβαλα
στους ελληνικούς δρόμους.

Κάποιοι αφήνουν το αυτοκίνητο στο συνεργείο, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν
ή ζητούν από τους επαγγελματίες διευκολύνσεις. Βάζοντας προτεραιότητα να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος
και του αερίου, αλλά και να αγοράσουν τα
βασικά για την διατροφή, εγκαταλείπουν
στην τύχη τους τα μεταφορικά τους μέσα, με
αποτέλεσμα χιλιάδες αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με ανύπαρκτα φρένα, με εντελώς
ακατάλληλα λάστιχα και με ελλιπή ή ακόμα
και ανύπαρκτο φωτισμό.
«Όταν αντιληφθούν ότι η βλάβη είναι
πολύ σοβαρή, τότε θα μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν το αυτοκίνητο τους, εάν δεν
είναι τόσο σοβαρή βλάβη θα το αφήσουν
για το μέλλον, ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει
μετά από μερικούς μήνες το μηχανικό πρόβλημα να είναι σοβαρότερο. Οι πελάτες μας
ζητούν να καταγράψουμε τα προβλήματα
των ΙΧ τους κι αυτοί κρίνουν στο τέλος τι
θα φτιάξουν ό,τι θεωρούν ότι είναι λιγότερο επικίνδυνο, επιλέγουν να το αφήσουν
για αργότερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι τα λάστιχα. Πολλά αυτοκίνητα στη
Θεσσαλονίκη, κυκλοφορούν με λάστιχα δεκαετίας, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο
για τους οδηγούς. Πολλοί ιδιοκτήτες ΙΧ μας

ΔΉΜΗΤΡΑ ΤΣΆΤΣΟΥ

καλούν γιατί λόγω μηχανικής βλάβης ακινητοποιήθηκαν στον δρόμο», προσθέτει ο
κ. Τσοχαταρίσης.
Το «τεφτέρι» επέστρεψε
στα συνεργεία.
Το παλιό «τεφτέρι» που μεσουρανούσε τις προηγούμενες δεκαετίες, επέστρεψε
και στα συνεργεία. Με τους ιδιοκτήτες συνεργείων να υποστηρίζουν ότι το τελευταίο
διάστημα το φαινόμενο έχει γίνει ακόμη πιο
έντονο. Η ακρίβεια και ο μισθός του εξανεμίζεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα
αναγκάζει πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων
να τα… «ξεχνούν» στα συνεργεία.
«Έχουμε γεμίσει με βαρεσέ. Οι περισσότεροι πελάτες ζητούν διευκολύνσεις,
δίνουν λίγα χρήματα στην αρχή και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσουν μετά από αρκετούς
μήνες. Πελάτες με πλήρωσαν ακόμα και
μετά από έξι μήνες. Υπάρχουν -δυστυχώςαρκετές περιπτώσεις που πελάτες άφησαν
για μήνες το αυτοκίνητο τους στο συνεργείο
μας, καθώς δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν την επισκευή», τονίζει ο Κωνσταντίνος
Τσοχαταρίσης.
«Δουλεύουμε μόνο με διευκολύνσεις,
ελάχιστοι πληρώνουν αμέσως. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ΙΧ δεν μπορούν να πληρώ-

Παράνομα αποδεικτικά Μέσα
και προσωπικά δεδομένα

ΓΡΆΦΕΙ Η ΤΖΊΝΑ ΑΛΕΞΆΚΗ *

σουν όλο χρηματικό ποσό για το σέρβις που κάνουμε στο όχημα του, κι
εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές. Πολλές φορές χρειάζεται να πάρουμε αρκετές φορές τηλέφωνο τους πελάτες μας, ώστε να έρθουν να πάρουν το επισκευασμένο ΙΧ τους κι έτσι να
μας πληρώσουν ένα μέρος του κόστους», αναφέρει ο Φιόρι Οπινγκάρι,
ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ΙΧ, στην προσπάθεια τους να ρίξουν το κόστος της επισκευής, πολλοί βρίσκουν ανταλλακτικά από το
διαδίκτυο και πηγαίνουν με αυτά στα συνεργεία.
«Μόνο τα απαραίτητα φτιάχνουν πλέον οι οδηγοί κι αυτά όταν είναι σοβαρά. Οι πελάτες πρώτα ζητούν να τους πούμε τι ακριβώς έχει το
αυτοκίνητο τους, ρωτούν τι είναι πιο σημαντικό για επισκευή και φτιάχνουν μόνο αυτό. Πολλοί ψάχνουν στο διαδίκτυο για ανταλλακτικά και
είδη φανοποιίας αυτοκινήτου για να γλιτώσουν, όπως μας λένε χρήματα.
Προσπαθούν να γλιτώσουν όσα χρήματα μπορούν», αναφέρει ο Θανάσης Κουτουλας, ιδιοκτήτης φανοποιείου αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη.
Σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη, βρήκαμε
τον Θωμά Τέτσιο, ιδιοκτήτη ΙΧ, που πήγε το όχημα του μετά από βλάβη
στο κιβώτιο ταχυτήτων του. Όπως μας είπε εάν δεν ήταν τόσο σοβαρή
βλάβη στο όχημα του, θα πήγαινε στο συνεργείο για το καθιερωμένο
σέρβις μετά το Καλοκαίρι.
«Δυστυχώς, πλέον αποτελεί πολυτέλεια να κάνεις σέρβις, μετά κι
από την ραγδαία αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα και στο ρεύμα.
Δεν μένουν χρήματα για το σέρβις του οχήματος, που πρέπει όλοι οι οδηγοί να κάνουμε στα οχήματα μας. Στο δικό μου ΙΧ υπήρξε σοβαρή βλάβη,
κι έτσι δεν μπορούσα να αφήσω την επισκευή για τον επόμενο μήνα.
Μετά από συνεννόηση με τον μηχανικό θα πληρώσω με δόσεις καθώς
δεν μπορώ να δώσω όλο το χρηματικό ποσό. Δυστυχώς, πλέον εάν δεν
έχει ένα ΙΧ βλάβη που δεν σηκώνει αναβολή, δεν πάει κάποιος εύκολα
να κάνει σέρβις».

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται πολύ συχνά στα πλαίσια ενός ποινικού δικαστηρίου, αποτελεί το εάν και κατά πόσο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν
υπ’ όψιν αποδεικτικά μέσα βάσει των οποίων
αποδεικνύεται είτε ότι ο κατηγορούμενος είναι
ένοχος είτε ότι είναι αθώος, έχουν όμως ληφθεί
με παράνομο τρόπο και επομένως παραβιάζουν
τα προσωπικά δεδομένα. Ως προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε είδους πληροφορία που
είναι δεκτική αποτύπωσης και συνδέεται, εξατομικεύει και προσδιορίζει την ταυτότητα ενός
συγκεκριμένου υποκειμένου-φυσικού προσώπου. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που αναφέρονται στην ιδιωτική
ζωή και εκείνα που προορίζονται για εξωτερίκευση στη δημόσια σφαίρα (ΣτΕ 1616/2012,ΑΠ
637/2013).
Στη χώρα μας, κυριαρχεί η θεωρία της στάθμισης που δέχεται ότι τα παράνομα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απονεμηθεί δικαιοσύνη και για να προστατευτούν
συνταγματικά υπέρτερα έννομα αγαθά (λ.χ. η
ανθρώπινη ζωή) σε σχέση με αυτά που προσβάλλονται (πχ το απόρρητο των ιδιωτικών
συνομιλιών).
Βάσει του άρθρου 19 Παρ. 3 Συντάγματος
απαγορεύεται η χρήση των αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται είναι:
1)εάν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη
για κακουργήματα που απειλούνται με ποινή
ισόβιας καθείρξεως και έχει εκδοθεί απόφαση
δικαστηρίου που αιτιολογεί τους λόγους που
επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη το παράνομο
αποδεικτικό μέσο για την κήρυξη της ενοχής
ή για επιβολή ποινής στον κατηγορούμενο (Ολ
ΑΠ 1/2001,ΑΠ 711/2011)
2)για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που δε μπορεί να διαφυλαχτεί με κανέναν άλλο τρόπο,
3)βάσει της αρχής της αναλογικότητας υπέρ
του κατηγορουμένου όταν τα παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα αποτελούν το μόνο
προτεινόμενο από τον κατηγορούμενο μέσο
που μπορεί να επικαλεστεί έτσι ώστε να αποδείξει την αθωότητα του (ΑΠ 653/2013, ΑΠ

840/2011)΄
Όσον αφορά τη καταγραφή των προφορικών, τηλεφωνικών συνομιλιών και μαγνητοταινιών δεν είναι παράνομη α) εάν έχει προηγηθεί άρση του απορρήτου των συνομιλιών, κάτι
το οποίο γίνεται με βούλευμα του συμβουλίου
εφετών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα
εφετών, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτερα
σοβαροί λόγοι, β) αν αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή όπου έγινε νόμιμα άρση απορρήτου (ΑΠ
1046/2006) γ) αν αφορούν δημόσιες πράξεις
που έχουν καταγραφεί κατά την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων των μελών της διοίκησης ενός ιδρύματος ή Ι.Ν. ως ΝΠΙΔ δ)αν αφορούν τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας
και όχι το περιεχόμενο ε)αν έχει γίνει με συναίνεση του συμμετέχοντος στην επικοινωνία.
Το ΕΔΔΑ με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ που έχει
υπερνομοθετική ισχύ (αρ28παρ1Σ) αναγνωρίζει στον κατηγορούμενο το δικαίωμα για δίκαιη
δίκη και εξετάζει εάν η δίκη είναι δίκαιη στο
σύνολο της. Για αποδεικτικά μέσα που αποκτήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ(με
βασανιστήρια και απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση) το ΕΔΔΑ τα τιμωρεί αυστηρά.
Με το άρθρο 65 του Ν4356/2015, αν πρόκειται για κακουργήματα που υπάγονται στην
αρμοδιότητα Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή Εισαγγελέα Διαφθοράς (κυρίως φορολογικά ή οικονομικά εγκλήματα) επιτρέπεται η
αξιοποίηση των μέσων αυτών αρκεί η βλάβη
που επήλθε από την αξιοποίηση του μέσου να
είναι κατώτερη της βλάβης που επέφερε η αποδεικνυόμενη πράξη, να αποτελεί το μοναδικό
αποδεικτικό μέσο για την ανεύρεση της αλήθειας, να μη προσβάλλεται η ανθρώπινη αξία.
Μάλιστα, εφόσον πρόκειται για κακούργημα
και η επαπειλούμενη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη και ο ποινικός δικαστής αρνηθεί να λάβει
υπόψιν τα παράνομα αποδεικτικά μέσα (λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας του εγκλήματος
και τηρουμένης της αρχή της αναλογικότητας)
αυτό συνιστά λόγο αναίρεσης της απόφασης
του δικαστηρίου (άρθρο 520 παρ 1β ΚΠΔ).
*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών
18.06.2022
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Η... Οδύσσεια ενός ανάπηρου κρατούμενου

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ
ΚΛΕΙΣΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΜΩΣ
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΠΑΛΑΚΙ
ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΗ ΣΕ
ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Ο
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑ…
ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΕΧΡΙ
ΠΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ. ΑΡΧΙΣΕ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ
ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ
12 18.06.2022

Κρατούμενος των φυλακών επί τρία χρόνια έρχεται αντιμέτωπος με την αναλγησία.
Παρ’ ότι κλείνει ραντεβού για να εξεταστεί
από επιτροπή και να κριθεί ανάπηρος, όπως
υποστηρίζει ο ίδιος, προκειμένου να τύχει
των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και
ν’ αποφυλακιστεί συντομότερα, όταν φτάνει
η κρίσιμη ώρα μετάγεται σε άλλη φυλακή.
Συνέπεια είναι ο φάκελός του να κλείνει από
ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε
ΚΕΠΑ και τώρα το σύστημα ως προς αυτόν
έχει μπλοκάρει! Ο 45χρονος κρατούμενος
βρίσκεται πλέον στην Άμφισσα και έχει ξεκινήσει απεργία πείνας ζητώντας απλώς να
εφαρμοστεί ο νόμος.
«Ελπίζει ότι με την απεργία θα βρεθεί
λύση στο πρόβλημά του. Ζητάει τα αυτονόητα. Δεν ζητάει ούτε να παρακαμφθεί κάποια διαδικασία, ούτε να επισπευσθεί, αλλά
να ενδιαφερθεί κάποιος για να αρθεί το αδιέξοδο», ανέφερε μιλώντας στην Karfitsa η
συνήγορός του Ξανθίππη Μωυσίδου.
Ο 45χρονος καταδικάστηκε το 2017
ερήμην σε κάθειρξη 10 ετών για κατοχή
παραχαραγμένων. Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου καθώς ισχυρίζεται ότι δεν έτυχε
δίκαιης δίκαιης, επειδή δεν μετήχθη από το

κατάστημα κράτησης στο οποίο ήταν για να
παραστεί στο δικαστήριό του. Μάλιστα στη
συνέχεια η έφεσή του απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και παρέμεινε η πρωτόδικη ποινή. Ήδη για την προσφυγή του έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει πάσχει
από ανίατη ασθένεια και γι’ αυτό ζητάει
από την ώρα της φυλάκισής του να εφαρμοστούν οι ευνοϊκές διατάξεις του νόμου
που αφορά τους κρατούμενους οι οποίοι
πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες και
κρίνονται ανάπηροι. Ωστόσο όμως κάθε
προσπάθειά του να εξεταστεί από αρμόδιο
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας της περιοχής όπου κρατείται, πέφτει στο κενό, με
αποτέλεσμα να μην κριθεί ποτέ εάν είναι
ανάπηρος, καθώς πιστεύει ότι η εξέτασή
του θα αποτελέσει και το διαβατήριο για την
αποφυλάκισή του. «Δεν μπορεί να ασκήσει
τα δικαιώματά του, για την ακρίβεια δεν του
επιτρέπουν να ασκήσει τα δικαιώματά του»,
σημείωσε η κυρία Μωυσίδου.
«Μπαλάκι» από φυλακή σε φυλακή
Σύμφωνα με τις συνηγόρους του, ο
45χρονος έκανε την πρώτη αίτηση πριν τρία
χρόνια, όταν ήταν κρατούμενος στις φυλα-
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κές Νιγρίτας. Έκλεισε ραντεβού στο ΚΕΠΑ
της περιοχής, συγκέντρωσε όλα τα ιατρικά
έγγραφα που απαιτούνται για τον φάκελό του αποδεικνύοντας την αναπηρία του,
όμως δύο εβδομάδες πριν το ραντεβού της
εξέτασής του αιφνιδιαστικά μετάγεται στις
φυλακές Χαλκίδας! «Τα τελευταία χρόνια
ενώ προσπαθεί να εξεταστεί από επιτροπή
του ΚΕΠΑ, ακυρώνονται τα ραντεβού του
επειδή μετάγεται σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το ραντεβού για τη διαπίστωση
της αναπηρίας του», περιγράφει η συνήγορός του.
Από τη Χαλκίδα επανέλαβε την ίδια διαδικασία και μάλιστα τον Απρίλιο του 2021
κατάφερε και εξετάστηκε από την επιτροπή.
Μόνον που ζητήθηκε εξέταση αίματός του,
για να περιληφθεί στον φάκελο, που δεν
είχε ζητηθεί. Λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση του αιτήματος της επιτροπής στο
κατάστημα κράτησης Χαλκίδας, ο 45χρονος
μετήχθη στην Άμφισσα. Εκεί έγινε η εξέταση
αίματος και τα αποτελέσματα στάλθηκαν
στη Χαλκίδα. Όμως λόγω της αλλαγής του
καταστήματος κράτησης επομένως και της
περιοχής, έπρεπε όλος ο φάκελος να υποβληθεί εκ νέου στο ΚΕΠΑ Άμφισσας. Πράγματι, τον περασμένο Μάρτιο, αφού έγιναν
όλες οι ιατρικές εξετάσεις που αποδεικνύουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με
την υγεία του, ο φάκελος κατατέθηκε πάλι.
Αυτή τη φορά στο ΚΕΠΑ Άμφισσας. Όμως
τώρα το σύστημα δεν δέχεται την εξέταση
του συγκεκριμένου αιτούντα. «Αυτό είναι το
κορυφαίο. Το σύστημα στα ΚΕΠΑ έχει μπλοκάρει λόγω των προηγούμενων ενεργειών,
επειδή έκλεινε ραντεβού και επανακατέθετε
τον φάκελο. Τώρα του λένε ότι το σύστημα
δεν επιτρέπει να υποβληθεί ο φάκελος»,
σημείωσε η κυρία Μωυσίδου. Τα όσα έχουν
συμβεί προκάλεσαν μέχρι και την παρέμβαση του εισαγγελέα των φυλακών στον
οποίο κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα με τον
Γολγοθά που έχει περάσει μέχρι σήμερα ο
κρατούμενος.
«Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η εφαρμογή του νόμου και στο πρόσωπό του. Να
τύχει των ευεργετικών διατάξεων ως ανάπηρος που είναι και να αποφυλακιστεί ως
δικαιούται. Κακώς βρίσκεται μέσα στη φυλακή και θα έπρεπε να είναι ελεύθερος»,
κατέληξε η συνήγορός του.
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Ξηλώθηκε το πλοκάμι του καρτέλ της κοκαΐνης

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛ ΤΣΑΠΟ
ΤΟΥ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ
ΤΑ 654 ΚΙΛΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ. Η
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
– ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ
Η ΣΥΛΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 297
ΚΙΛΑ

Η συνάντηση έγινε τον περσινό Νοέμβριο. Ο «Ελ Τσάπο» της Βρετανίας, ένας
41χρονος Άγγλος, ήρθε στη Θεσσαλονίκη,
πεπεισμένος ότι το πρόσωπο με το οποίο
μιλούσε είχε συνδεθεί μαζί του για το επόμενο φορτίο. Δεν φαντάστηκε ότι ήταν μέλος της δίωξης ναρκωτικών. Κουβέντιασαν
μέχρι και για τους κινδύνους της κατάσχεσης. Τα φορτία με τις μπανάνες βρίσκονται
εδώ και καιρό στο επίκεντρο των ερευνών
όλων των διωκτικών αρχών του κόσμου. Η
ομάδα του Ellis και τα μέλη της στη λατινική Αμερική ήταν βέβαιοι πως είχε ανοίξει ο
δρόμος για τη Μεσόγειο.
Η υπόθεση με την κατάσχεση των 297
κιλών κοκαΐνης στο κλειστό βαν που ήταν
σταθμευμένο στην έπαυλη της Καρδίας την
περασμένη εβδομάδα, άρχισε να ερευνάται
από τον περσινό Οκτώβριο. Τότε που η δίωξη ναρκωτικών βρήκε δίοδο σε μία από τις
μεγάλες ομάδες του κολομβιανού καρτέλ
που δραστηριοποιείται με αποστολές κοκαΐνης σε Ευρώπη και Αυστραλία.
Η συνεννόηση έγινε πρώτα για τη μεταφορά φορτίου 654 κιλών που είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Είχε φορτωθεί στο
Εκουαδόρ και αναχώρησε, όπως τα χιλιάδες
άλλα κοντέινερς που φεύγουν καθημερινά

από τη χώρα της νότιας Αμερικής για τον
υπόλοιπο κόσμο. Το κοντέινερ με τις μπανάνες μεταφορτώθηκε στην Καλαμβρία.
Εκεί ελέγχθηκε από τις ιταλικές αρχές που
εντόπισαν την κοκαΐνη. Η ματαίωση της παράδοσης των 654 κιλών στη Θεσσαλονίκη
δεν πτόησε τα μέλη του κυκλώματος. Ο αρχηγός έλεγε ότι την ίδια ώρα άλλα δύο φορτία, παρόμοιου μεγέθους, είχαν φτάσει στον
προορισμό τους και τα ναρκωτικά ξεκινούσαν τις διαδρομές για τις πιάτσες. Παράλληλα έφτανε και η αποστολή με τα 300 κιλά,
που είναι μέρος της ίδιας παρτίδας. Όλα τα
«τούβλα» της κοκαΐνης έχουν τη σφραγίδα
UNICO.
Η επιχείρηση
κάτω από την ομπρέλα της DEA
Ο «Ελ Τσάπο» έστειλε τον 38χρονο
αδερφό του, που ήδη είχε εμπλοκή με υπόθεση ναρκωτικών σε άλλη χώρα, στη Θεσσαλονίκη για να επιτηρήσει την αποστολή
των ναρκωτικών. Η πόλη αποφασίστηκε
να μετατραπεί γι’ αυτό το διάστημα σε κέντρο για τις αποστολές στην Ευρώπη. «Αυτό
κάνει το καρτέλ. Στέλνει τέσσερα – πέντε
μεγάλα φορτία σε ένα σημείο και μετά αλλάζει. Οι εμπλεκόμενοι εξαφανίζονται»,
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μετέφερε στην Karfitsa αξιωματικός της
ΕΛ.ΑΣ., μεταφέροντας τη μεθοδολογία των
βαρόνων της κοκαΐνης.
Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη δίωξη ναρκωτικών της ασφάλειας, μέλη της
οποίας είχαν συνεχή ροή πληροφοριών και
από τους επιτελείς της αμερικανικής δίωξης
ναρκωτικών DEA, που γνώριζε για την πορεία του φορτίου. Οι εμπλεκόμενοι, εκτός
του 38χρονου και άλλοι τρεις Άγγλοι, είχαν
φροντίσει να νοικιάσουν μία έπαυλη στην
Καρδία, μόλις δύο ημέρες πριν την άφιξη
των ναρκωτικών στο λιμάνι. Αφού πήραν τα
δέματα από τις χαρτόκουτες με τις μπανάνες, τα φόρτωσαν σε είκοσι σάκους και τα
μεταφόρτωσαν σε άλλο βαν, στο προαύλιο
του πολυτελούς σπιτιού.
Όταν το βαν στάθμευσε στον ειδικό
χώρο τότε αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ασφάλειας εμφανίστηκαν απ’ όλα τα σημεία και
περικύκλωσαν τον χώρο. Για αρκετή ώρα
ένα drone κατέγραφε όλες τις κινήσεις των
εμπλεκομένων. Λίγη ώρα αργότερα οι τέσσερις Άγγλοι θα βρίσκονταν στα κρατητήρια
της ασφάλειας. Παράλληλα ταυτοποιήθηκε
και ο 41χρονος «Ελ Τσάπο» της Αγγλίας, ο
οποίος είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα με άλλο
μικρό όνομα και πλαστό διαβατήριο. Όμως
σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί στη
δικογραφία επέστρεψε στην Κολομβία.
Ένας ακόμη εκ των εμπλεκομένων φέρεται
ως κατηγορούμενος σε υπόθεση απόπειρας
ανθρωποκτονίας στην Αγγλία, υπόθεση που
ενδεχομένως να σχετίζεται με τη δράση του
καρτέλ. Πάντως κατά τη σύλληψή του δεν
εκκρεμούσε σε βάρος του κανένα ένταλμα,
παρά μόνον οι βρετανικές αρχές ζητούσαν
να βρίσκεται υπό επιτήρηση.
Εκτιμάται πως το «χτύπημα» στο λατινοαμερικανικό καρτέλ θα «παγώσει» για
αρκετό διάστημα τις μεταφορές μεγάλων
ποσοτήτων κοκαΐνης στην Ευρώπη μέσω
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αυτό που
επίσης εξετάζεται είναι εάν ποσότητες που
κατασχέθηκαν πρόσφατα στο λιμάνι, από
τις λιμενικές αρχές, είναι τμήματα της ίδιας
παρτίδας των ναρκωτικών.
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Το θέατρο Γης θα
δονείται από τους «Led
Zeppelin Symphonic»

ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Οι τραγουδιστές της συναυλίας
και ο μαέστρος μιλούν
αποκλειστικά στην Karfitsa

σκηνή του θεάτρου Γης στις 28 Ιουνίου θα δονείται από τους ήχους των θρυλικών Led Zeppelin. Τρεις
φανταστικοί ερμηνευτές της ροκ ο Peter Eldridge, ο Jesse Smith, και η Mollie Marriott θα συνυπάρξουν
στη σκηνή μαζί με μια ροκ μπάντα που απαρτίζεται από σημαντικούς μουσικούς, υπό την καθοδήγηση του
καταξιωμένου κιθαρίστα Andy Jones και την συμμετοχή του διάσημου drummer Alex Marchisone. Οι «Led Zeppelin
Symphonic» θα καθηλώσουν το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια ξεχωριστή εμπειρία.
O μαέστρος και ο ενορχηστρωτής των Queen Rock
Symphonic Richard Sidwell βρίσκεται στην καθοδήγηση
της ορχήστρας των «Led Zeppelin Symphonic».
Μιλώντας στην Karfitsa εξήγησε πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για τους «Led Zeppelin Symphonic». «Ένας
από τους κιθαρίστες μας, ο Andy G.Jones και οι δύο τραγουδιστές, ο Pete Eldridge και ο Jesse Smith, μου εξέφραζαν πάντα την αγάπη τους για τους Led Zeppelin
και πόσο καταπληκτικό θα ήταν να κάνουμε ένα Rock
Symphonic show για να γιορτάσουμε τη μουσική τους.
Έτσι, το 2019, ενώ καθόμασταν στο λεωφορείο κατά την
διάρκεια ενός tour μας στην Γαλλία, κάναμε συζητήσεις
για τα τραγούδια, σκεφτήκαμε ιδέες και τα line ups, και
αυτή η ομάδα (οι «γκουρού μου των «Led Zepp» όπως
τους αποκαλώ) τελικά με έπεισε να πραγματοποιήσουμε αυτό το έργο». Όπως σημειώνει χρειάστηκαν αρκετοί
μήνες για να γίνουν οι προετοιμασίες, με πολλή ακρόαση
και σκέψη. «Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι ανακάλυψης για
μένα. Γνώριζα τη μουσική των Led Zeppelin, αλλά το να
εμβαθύνω στην τεράστια λίστα των τραγουδιών τους, τις
εκπληκτικές ερμηνείες και τη μεγάλη ιστορία τους ήταν
χαρά και ευχαρίστηση», υπογραμμίζει. Σύμφωνα με τον
ίδιο τα τραγούδια των Led Zeppelin είναι τόσο ρυθμικά,
μελωδικά, εκπέμπουν μια αρμονία και σε συνδυασμό με
τη ποικιλομορφία που έχουν είναι ιδανικά για να σκηνοθετηθούν με μπάντα και ορχήστρα.
Το κοινό της Ελλάδας είναι υπέροχο
Ο Richard Sidwell έχει συναντηθεί ξανά με το κοινό
της Ελλάδας με τους Queen Rock Symphonic και πέρσι με τους «Led Zeppelin Symphonic» στο Ηρώδειο.
«Λάβαμε πάρα πολύ αγάπη και εκτίμηση από το κοινό,
που γνώριζε όλα τα τραγούδια των Led Zeppelin και τις
λεπτομέρειες τους», λέει για το concert στο Ηρώδειο.
«Εκείνο το βράδυ για εμένα ήταν πολύ συναισθηματικό γιατί περιμέναμε αρκετό καιρό να βρεθούμε ξανά με
το κοινό (λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό)», τονίζει
και προσθέτει ότι για εκείνον είναι πάντα ευχάριστο να
επιστρέφει στην Ελλάδα καθώς αγαπάει το φαγητό, την
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φιλοξενία και τα αξιοθέατα της χώρας μας. «Είναι ένα
υπέροχο μέρος», αναφέρει.
Μιλώντας για τα σημεία που ξεχωρίζει από την συναυλία ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να επιλέξει το αγαπημένο του γιατί είναι πάρα πολλά. «Μουσικά αγαπώ το
“Since I’ve Been Loving You” και το “The Rain Song” είναι
τόσο ορχηστρικά που είναι υπέροχο να παίζεις με πλήρη
ορχήστρα και φυσικά το ‘’Stairway To Heaven’’ είναι ένα
αριστούργημα. Το ‘’Kashmir’’ με την ορχήστρα είναι επικό
και μου προκαλεί ανατριχίλα, και το ‘’Whole Lotta Love’’
είναι θρυλικό», απαντάει. Προσθέτει δε πως το highlight
για εκείνους είναι όταν βλέπουν τα χαμόγελα και την
χαρά στο πρόσωπο των θεατών.

Ο Peter Eldridge

Ο Jesse Smith

Η Mollie Marriott

Cinema Nights
στο Hyatt Regency Thessaloniki
Τα μοναδικά στοιχεία
των Led Zeppelin
Στην Karfitsa μίλησαν και οι τρεις τραγουδιστές του concert. H Mollie
Marriott λέει ότι τα αγαπημένα της τραγούδια από το συγκρότημα είναι αμέτρητα, της αρέσει όμως να τραγουδάει το ‘’Since I’ve Been Loving You’’ καθώς είναι φωνητικά μια πρόκληση για εκείνην, ενώ απολαμβάνει να ακούει
το ‘’Kashmir’’, διότι όπως περιγράφει «είναι τόσο εμβληματικό και τόσο
συναρπαστικό όταν το ακούς. Είναι συνώνυμο με την λέξη έπος».
Για τα διαχρονικά στοιχεία των Led Zeppelin μίλησε ο Peter Eldridge.
«Για εμένα αυτό που τους καθιστά διαχρονικούς, εκτός από το γεγονός ότι
όλα τα μέλη του ήταν εκπληκτικοί μουσικοί, είναι ότι κάθε τραγούδι, είτε
ηχογραφήθηκε στο στούντιο είτε ζωντανά, μεταδόθηκε με τόσο ακατέργαστο συναίσθημα και ειλικρίνεια. Υπάρχει κάτι μοναδικό σε αυτό το συγκρότημα που καταφέρνει να αγγίζει τις ψυχές μας. Δεν έχει σημασία αν είσαι 6
ετών ή 76 ετών, μουσικά και στιχουργικά υπάρχει κάτι με το οποίο μπορεί
να ταυτιστεί ο καθένας».
Ο Jesse Smith χακτηρίζει ως «μεγάλο κομπλιμέντο» το γεγονός ότι αρκετοί αναφέρουν πως η φωνή του μοιάζει πολύ με εκείνην του front man
των Led Zeppelin, Robert Plant. «Οι Led Zeppelin για εμένα είναι ένα από
τα μεγαλύτερα συγκροτήματα. Ακούγοντας το ‘’How The West Was Won’’
δείχνει πόσο εκφραστικοί και δυναμικοί ήταν. Σε κλάσματα δευτερόλεπτου
μπορούσαν να μεταπηδούν από ‘’The Hammer Of The Gods’’ στο ‘’The Rain
Song’’», εξηγεί.

Φέτος το καλοκαίρι
οι Τετάρτες ανήκουν στα
Cinema Nights του Hyatt
Regency Thessaloniki!
Απολαύστε δροσερές
βραδιές και αγαπημένες
ταινίες by the pool στον
θερινό κινηματογράφο του Hyatt Regency
Thessaloniki, γευτείτε
το ειδικό cinema menu
5 επιλογών, χαλαρώστε
στα άνετα καθίσματα με
τραπέζια και ζήστε μία ξεχωριστή σινεφίλ εμπειρία.
Τα μεγαλύτερα ονόματα
του κινηματογράφου
έρχονται κοντά σας σε ένα
δροσερό περιβάλλον και
γεμίζουν το καλοκαίρι με
ρομαντικούς χαρακτήρες,
action σκηνές & βραβευμένες ερμηνείες. Εισιτήρια
25€ με special menu και
άνετο δωρεάν parking

THESSALONIKI MENU

M
E
N
U

NEW YORK MENU

Ελ λ ην ικ ή π ί τ α με γ ύ ρο κ οτ ό π ο υ λ ο ,

Κ λ αμπ σ άν το υ ιτ ς με ψη τ ό κ ο τό π ο υλ ο,

τ ζα τ ζί κ ι κ αι τ ηγ α ν η τ ές π α τ άτ ες

τ η γ αν ι τ ό αυ γ ό, μπ έι κ ο ν & τ η γ α ν ητ έ ς π α τά τε ς

Πο π κ ο ρ ν

Π ο π κ ορν

Νά τ σο ς μ ε σο ς τ σ έν τ α ρ

Νά τ σο ς με σ ο ς τ σέ ν τ αρ

Α ν αψ υκ τ ι κ ό ή Μ π ύρ α ή π ο τ ή ρι κ ρα σί

Α ν α ψυκ τι κ ό ή Μπ ύ ρα ή π ο τ ή ρι κ ρα σί

Ν ερό

Ν ερ ό

BOSTON MENU

MIAMI MENU
Μπ έ ργ κ ερ λ αχ α ν ι κ ών με μ αρ μελ ά δ α

Κ λ α σι κ ό τ σί ζ μπ εργ κ ερ με μο σ χ α ρί σι ο κ ι μά,

ν τ ο μά τ ας , ά ι σμ π εργ κ , κ ρε μμύ δι ,

μπ έι κ ο ν , ν τ ο μά τ α , κ ρ εμμ ύδ ι , ά ι σμπ ε ργ κ ,

α γ γ ο υρ άκ ι τ ο υρ σί & π ατ ά τ ες τ η γ α ν η τ ές

τ αρ τ άρ σ ο ς& π α τ άτ ες τη γ α ν η τέ ς

Πο π κ ο ρν

Πο π κ ο ρ ν

Νά τ σο ς μ ε σο ς τ σ έν τ αρ

Νά τ σο ς μ ε σο ς τ σ έν τ α ρ

Α ν αψ υκ τ ι κ ό ή Μπ ύ ρα ή π ο τ ή ρι κ ρα σί

Α ν αψ υκ τ ι κ ό ή Μ π ύρα ή πο τ ή ρι κ ρα σ ί

Ν ερό

Νερ ό

NAPOLI MENU
Σ π έσ ι αλ π ί τ σα με ν τ ο μά τ α, μο τ σα ρέ λ α,
σ αλ άμι , π ρο σο ύ τ ο κ ό το , μπ έι κ ο ν , μα ν ι τ άρ ια &
π ι π ερι ά
Πο π κ ο ρν
Ν άτ σ ο ς με σ ο ς τ σέ ν τα ρ
Α ν α ψυ κ τ ι κ ό ή Μπ ύ ρα ή π ο τ ήρ ι κ ρ ασ ί
Νε ρό

*Τ α π ο π κ ό ρν κ α ι τ α ν άτ σ ο ς εί ν α ι σ ε απ ερ ι όρ ι στ η κ ατ α ν ά λ ωσ η

Hyatt Regency Thessaloniki
Πληροφορίες: +30 2310 401295
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hyatt Regency Thessaloniki, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.thessaloniki.regency.hyatt.com
18.06.2022
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ΓΡΆΦΕΙ Ο ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΔΡΑΓΏΓΙΑΣ

Ο ΠΛΑΣΤΙΚΌΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΌΣ ΚΑΙ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΠΟΥ «ΞΕΚΟΥΡΆΖΕΤΑΙ»
ΌΤΑΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΊ, ΠΟΥ ΤΑ ΒΆΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΎ ΑΡΝΗΤΈΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ΚΑΙ
ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΎΣΕ ΠΟΤΈ ΜΌΝΟ ΈΝΑ
ΠΡΌΣΩΠΟ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ…
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Εάν υιοθετούσαμε ποδοσφαιρική ορολογία στην περίοδο της πανδημίας επιλέγοντας τη βασική ενδεκάδα
των υγειονομικών που αναδύθηκαν στη δημοσιότητα, ο
σημερινός πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος έχει καπαρωμένη θέση. Με συνθήκες των 80s ο ρόλος του λίμπερο θα του ήταν πιο
ταιριαστός από αυτού του σέντερ φορ για τον οποίο θα
διαγκωνίζονταν λοιμωξιολόγοι σαν τον Σωτήρη Τσιόδρα
ή επιδημιολόγοι σαν τον Γκίκα Μαγιορκίνη. Ίσως γιατί
θα τουέεδινε μια ελευθερία κινήσεων και λόγου αποδεσμευμένος από την ξύλινη – πολλές φορές – γλώσσα
ενός πολιτικού. Άλλωστε η ειδικότητα του επί επταετίας
εκλεγμένου προέδρου του ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ως πλαστικού χειρουργού, στην υπεραπλουστευμένη λογική θα παρέπεμπε σε έναν ονειρικό κόσμο
με κινηματογραφικό σκηνικό: Στην εποχή όπου τα μπότοξ και οι ρινοπλαστικές αποτελούν τα «πρέπει» του ευ
ζην μιας μεσήλικος, ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος σπεύδει
να αποκαταστήσει τη «φήμη» της ειδικότητάς του…«Η
πλαστική χειρουργική είναι μια ειδικότητα που δε γεννήθηκε για τους πλούσιους ούτε για αυτούς που έχουν τη
ματαιοδοξία να διατηρηθούν νέοι. Γεννήθηκε μέσα από
την ανάγκη αποκατάστασης της φυσιολογικής εικόνας
του ανθρώπου».
Όλα όμως, θα μπορούσαν να κυλήσουν διαφορετικά, αν η βιολογική ανάπτυξή του ήταν λιγότερο φρενήρης. Βλέποντας στα 59 του χρόνια τον κόσμο από τα
192 εκατοστά, το μπόι αλλά και η αυξημένη μυωπία του
ήταν απαγορευτικά για την είσοδό του στην σχολή ικάρων – ιπτάμενων, που αποτελούσε μία από τις πρώτες
επιλογές του έτσι κι αλλιώς αριστούχου αποφοίτου του
πειραματικού σχολείου το οποίο είχε μακρά παράδοση
στους επίλεκτους άρρενες μαθητές. Ο παππούς του και
συνονόματος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος ήταν αγροτοσυνδικαλιστής στην Καραμανλική ΕΡΕ. Ο πατέρας του
Ανδρέας Εξαδάκτυλος προτού εκλεγεί βουλευτής στις
διπλές εκλογές του 1989 στη Β’ Θεσσαλονίκης και θητεύσει την τριετία 1990-93 Νομάρχης Λάρισας είχε προλάβει να γράψει ιστορία μαζί με άλλους διακεκριμένους

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά

Με τον CEO της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ σε εκδήλωση της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης και του συνδέσμου Ελληνοισραηλητικης φιλίας

ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΕΞΑΔΆΚΤΥΛΟΣ:
Ο «ΛΊΜΠΕΡΟ» ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ

αξιωματικούς της αεροπορίας στη θρυλική 348 Μοίρα
Τακτικής Αναγνωρίσεως ως πιλότος των μυθικών RF-4Ε
και RF-84F που για 35 χρόνια έσκιζαν τους ελληνικούς
ουρανούς. Κι αν από εκείνον ο Θανάσης πήρε την σιδηρά,
στρατιωτική πειθαρχία από την μητέρα πήρε την στωικότητα αλλά και αφοσίωση: Η Παναγιώτα Εξαδακτύλου
ήταν η γυναίκα που άπλωσε το δέρας της Αμάλθειας στον
Θανάση και την μικρότερη αδερφή του Δέσποινα όλον
τον καιρό που ο Ανδρέας Εξαδάκτυλος καλούνταν στο
καθήκον. Ίσως αυτό να αποτέλεσε και την γενεσιουργό
αιτία για την μεγάλη αδυναμία που της έτρεφε ανέκαθεν
και ήταν το μοναδικό πρόσωπο που δε θα αναλάμβανε
ποτέ να χειρουργήσει: «Όταν χειρουργώ αποβάλλω κάθε
συναίσθημα και βλέπω μόνο μια μύτη ενός ασθενούς ή
κάποιο άλλο όργανο που χρίζει αποκατάστασης. Δε θα
μπορούσα να μπω στη διαδικασία να χειρουργήσω την
μητέρα μου θα την έστελνα ευχαρίστως σε κάποιο συνάδελφο γιατί θα ήταν το μοναδικό άτομο από το οποίο
θα μπορούσα να επηρεαστώ συναισθηματικά» μου είχε
εκμυστηρευτεί πριν μερικά χρόνια.
Το βαρύ βιογραφικό του, οι σπουδές και η εργασία επί
σειρά ετών στην Αγγλία τον κατέστησαν εξέχων στέλεχος
της ιατρικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι
μαθησιακές επιδόσεις του στην Ιατρική σχολή στην Ελλάδα της Αλλαγής συνυπήρξαν επιτυχώς με μια πλούσια
δραστηριότητα στη ΔΑΠ του 81 που τότε άρχισε δειλά
δειλά να διατρανώνει παρουσία στα Πανεπιστήμια…Και
λίγο αργότερα, στην εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην προεδρία της ΝΔ, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην
ΟΝΝΕΔ, τον βρίσκει στην ίδια πάνω κάτω φουρνιά με το
Νίκο Ταχιάο, τον Γιώργο Τσαμασλή, και άλλους νεολαίους εκείνων των συναρπαστικών χρόνων.
Φάνηκε όμως, ότι η ιατρική τον κέρδισε περισσότερο
από την πολιτική ώστε να προτιμήσει την κεντρική σκηνή από την επιστήμη. Ακόμη και στις δεύτερες εκλογές
του 2015 με τη λίστα προτίμησε να συμπεριληφθεί στο
ψηφοδέλτιο σε μη εκλόγιμη θέση «τρέχοντας» όμως
περισσότερο από τους αιρετούς προς συσπείρωση ενός
ταλαιπωρημένου εκλογικού σώματος εν μέσω της λαίλαπας του ΣΥΡΙΖΑ. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με πέντε κυβερνήσεις και
έχει παραδεχθεί ότι την καλύτερη συνεννόηση είχε με τον
Χρήστο Κίττα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παναγιώτη Πικραμμένου και τη χειρότερη επί υπουργίας Ανδρέα
Ξανθού και Παύλου Πολάκη! «Για να συναντηθώ με τον
κ. Κίττα μεσολαβούσαν μόνο δυο γραμματείς. Δυστυχώς
με τους υπόλοιπους έως και είκοσι!», δήλωνε ο εύστροφος και ετοιμόλογος πάντα πρόεδρος του ΠΙΣ με ένα
φλεγματικό χιούμορ που όμως φρόντισε να «σκοτώνει».
Όπως στην περιβόητη αντιπαράθεση εμβολιαστών – αρνητών όταν όντας καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή
δε δίστασε να τα βάλει με όσους επιμένουν να αρνούνται
να προστατεύσουν την υγεία τους με βάση τις συμβουλές όχι των γιατρών αλλά των ιερέων: «Όποιος για τον
εμβολιασμό του συμβουλεύεται τον πνευματικό του, έχει
πιθανότητα να συναντήσει πιο σύντομα τον Δημιουργό
του!». Ή και με τον δημοφιλέστατο και κατά τα άλλα
συμπαθέστατο Άρη Σερβετάλη που εν μία νυκτί κατέστη
«είδωλο» των πάσης φύσεως αρνητών με την συμβολική αποχώρησή του από την παράσταση «Ρινόκερος» λέ-

Παραδοσιακά η χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα «διά χειρός πλαστικού» όπως
αναφέρει σε ανάρτησή του

Σχολική εκδρομή με το Πειραματικό στις Καρυές το 1981. Ο Θανάσης Εξαδάκτυλος είναι ο πρώτος γονατιστός με το καπελάκι και τα γυαλιά ηλίου

Στο χειρουργείο

Με τον πρόεδρο της ΝΔ Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1984
σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ

γοντας ότι αδυνατεί να μετέχει «σε ένα “πιστοποιημένο”
ντάνιασμα ανθρώπων», για να εισπράξει την οργισμένη
απάντηση του Αθανάσιου Εξαδάκτυλου: «Αυτή τη στιγμή,
έχουμε ντάνιασμα στις εντατικές… Εδώ και αρκετό καιρό
500-600 άνθρωποι ντανιάζονται εκεί».
Οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει έρθει σε συνεννόηση με το Μαξίμου έτσι ώστε να διεκδικήσει εκ νέου την
προεδρία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό
πιθανότατα θα το έκανε με ή και χωρίς συνεννόηση.
Το σίγουρο είναι ότι δύσκολα θα επέλεγε μια θέση στη
βουλή αφήνοντας την επιστήμη που όχι μόνο αγαπά και
λατρεύει αλλά και η οποία – όπως αποκαλύπτει – τον
ξεκουράζει περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες ώρες
της ημέρας: Στο χειρουργείο και στο ιατρείο…

Η αδερφή του Δέσποινα, ο πατέρας του Ανδρέας και η μητέρα του Παναγιώτα
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ΤΟ THESSALONIKI PRIDE
ΦΈΤΟΣ ΠΑΡΑΔΊΔΕΙ...
«ΜΆΘΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΉΣ»

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Σε μια εποχή όπου το bullying εντός και εκτός σχολείου δηλητηριάζει τις παιδικές ψυχές το Thessaloniki
Pride για φέτος επέλεξε να αναδείξει τα θέματα της εκπαίδευσης με κεντρικό σύνθημα «Μάθημα Αποδοχής».
Παιδιά λόγω της σεξουαλικότητας τους, του χρώματος τους, της καταγωγής τους, της εμφάνισης τους έχουν
ζήσει αδιανόητες σκληρές καταστάσεις σε έναν χώρο
που θα έπρεπε η αποδοχή και η ισότητα να είναι θεμέλιο
στην εκπαίδευση.
«Το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης μας το
ενέπνευσαν οι ίδιες μας οι εμπειρίες. Διαφορετικές ιστορίες που αναδεικνύουν τις πτυχές των διακρίσεων που
βιώνουν καθημερινά τα ΛΟΑΤΚΙ ατομα. Το ‘’Μάθημα Αποδοχής’’ εστιάζει στην συμπεριληπτικότητα που πρέπει να
έχουν τα ελληνικά σχολεία», αναφέρει στην Karfitsa ο
Εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης, Απόστολος Καραμπαΐρης.
Η Karfitsa μίλησε με τρία νεαρά άτομα τα όποια κατά
την διάρκεια των σχολικών τους χρόνων βίωσαν σκληρές επιθέσεις εκφοβισμού λεκτικού ακόμη και σωματικού. Παρά τον πόνο βρήκαν την δύναμη να επουλώσουν
τις πληγές, όμως όπως τόνισαν αυτή την δύναμη άλλα
παιδιά δεν είναι εύκολο να την βρουν. Για αυτό μέσα από
τα βιώματα τους θέλουν να δώσουν δύναμη και θάρρος
σε άλλα άτομα που βιώνουν εκφοβισμό.
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Γιάννης, 24 ετών
«Μεγάλωσα σε μια γειτονιά της Καλαμαριάς. Την σεξουαλική μου ταυτότητα την είχα καταλάβει από το δημοτικό όμως την είχα κρατήσει μόνο για εμένα.
Στο γυμνάσιο λόγω ενός προβλήματος υγείας έπρεπε να μείνω ένα μεγάλο διάστημα στο κρεβάτι. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να πάρω κιλά. Μετά από την ανάρρωση
πήγαινα με πατερίτσες στο σχολείο. Επειδή είχα το πρόβλημα στο πόδι, είχα παραπάνω κιλά και ήμουν πιο θηλυπρεπής κάποιοι συμμαθητές μου μου έκαναν άσεμνες
κινήσεις και με αποκαλούσαν με διάφορα επίθετα.
Ήταν διπλός στιγματισμός για μένα. Τους άκουγα να
με λένε ‘’χοντρή, λούγκρα, κρυφή’’. Τότε δεν έκανα τίποτα, γιατί ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Πάλευα
όμως μέσα μου.
Όσο συνέβαινε προσπαθούσα από ντροπή να το
μεταφράζω ως πλάκα. Αυτό το έκανα κυρίως για τους
γύρω μου. Δεν ήθελα να ξέρουν οι φίλοι μου ότι στε-

ΣΧΟΛΙΚΆ ΤΡΑΎΜΑΤΑ:
ΣΚΛΗΡΈΣ ΜΑΡΤΥΡΊΕΣ
ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΌΜΩΝ

ναχωριόμουν. Οπότε τους περνούσα την
εικόνα ότι ήμουν ‘’οκ’’ με τους χλευασμούς
αυτούς. Η οικογένεια μου δεν ήξερε τίποτα.
Φοβόμουν να τους το πω.
Πριν από έξι – επτά χρόνια πίστευα ότι
δεν θα μπορέσω να ζήσω την ζωή μου
όπως την θέλω. Η καραντίνα για εμένα
ήταν η περίοδος που με βοήθησε να διαχειριστώ τα τραύματα μου...».
Μιχάλης, 21 ετών
«Δέχθηκα bullying για αρκετά χρόνια
από έναν συμμαθητή μου. Μεγάλωσα στη
Λάρισα. Από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο, ήμασταν στο ίδιο έτος, αλλά σε διαφορετικές τάξεις. Μη γνωρίζοντας ακόμη στην
ηλικία των 6 - 7 ετών την σεξουαλικότητα
μου υπήρχαν πολλά επεισόδια που το συγκεκριμένο παιδί με φώναζε με διάφορους
χαρακτηρισμούς όπως «λούγκρα», «αδερφή», «παλιοαδερφή». Ακούγοντας αυτά τα
σχόλια δεν ένιωθα καλά μέσα μου, γιατί η
ίδια η κοινωνία μας έχει κάνει να νιώθουμε ότι είναι η ύψιστη βρισιά. Πολλές φορές εκτός από λεκτική προχωρούσε και σε
σωματική βία προς εμένα, πάντα όταν δεν
ήταν οι καθηγητές μπροστά. Προσπαθούσα
να αμυνθώ για να προστατέψω τον εαυτό
μου.
Θυμάμαι μια φορά είχαμε μαλώσει για
ένα παιχνίδι. Είχε νευριάσει και άρχισε να
με φωνάζει με χαρακτηρισμούς. Αγανάκτησα και τον έσπρωξα και εκείνος μου έριξε
μπουνιά. Το πρόσωπο μου γέμισε με αίματα.
Έτρεξα στον επιτηρητή του προαύλιου για να ζητήσω βοήθεια. Δεν μπόρεσα
να αρθρώσω τις κουβέντες που μου είπε,
οι οποίες με έφτασαν στο σημείο να τον
σπρώξω. Ο δάσκαλος αρκέστηκε να πει ‘’
να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο’’ και έριξε εν
μέρη το φταίξιμο σε εμένα γιατί θεωρούσε
ότι το ξεκίνησα εγώ. Δεν έκανε τίποτα παραπάνω.
Η μητέρα μου δεν ήξερε τι τραβούσα,
παρ΄ όλα αυτά ήταν πάντα δίπλα μου με
έναν διακριτικό τρόπο και με στήριζε. Γύρισα σπίτι μετά το συμβάν και η μητέρα μου με ρώτησε τι έπαθα. Της είπα ότι απλά τσακώθηκα με έναν συμμαθητή μου για ένα
παιχνίδι και ότι μου έριξε μπουνιά. Την επόμενη ημέρα πήγε στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κάλεσε τους γονείς του παιδιού και απλά είπε ‘’να μην ξαναγίνει γιατί θα πάρετε αποβολή’’. Τότε κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να στηριχτώ στο εκπαιδευτικό
σύστημα.
Μετά από την πρώτη γυμνάσιου άρχισα σιγά σιγά να αποδέχομαι όλο αυτό μέσα μου. Άρχισα να αδιαφορώ απέναντι σε αυτό το
άτομο. Είχα ηρεμήσει μέσα μου, δεν με ενδιέφεραν τα λόγια του.
Ξέρω ότι δεν είναι έτσι για όλα τα παιδιά. Πολλά συνεχίζουν να νιώθουν άσχημα. Όταν ακούω ότι παιδιά δέχονται εκφοβισμό ή
φτάνουν σε σημείο να κάνουν κακό στον ίδιο τους τον εαυτό νιώθω μεγάλη στεναχώρια. Θα ήθελα πολύ να είμαι δίπλα σε αυτά τα
παιδιά ή κάποιος άλλος που μπορεί να τα στηρίξει φίλος, εκπαιδευτικός, περαστικός να τα υπερασπιστεί για να μην τραυματίζονται
ψυχικά ακόμη και σωματικά».

Θωμάς,
21 ετών
«Ως τρανς άνδρας η σεξουαλικότητα μου έπαιξε ρόλο στην ζωή μου από
μικρή ηλικία γιατί έπρεπε να καταλάβω
εγώ ο ίδιος τον εαυτό μου από την αρχή.
Αυτό έγινε κάπου στο δημοτικό. Αν και δεν
είχα την νοητική ικανότητα να καταλάβω
τι μου συνέβαινε ένιωθα ότι η σεξουαλικότητα μου διέφερε από των υπόλοιπων
παιδιών.
Το γεγονός ότι δεν ντυνόμουν με κοριτσίστικα ρούχα με περιθωριοποιούσε από
τα κορίτσια γιατί δεν ντυνόμουν σαν αυτά
και από τα αγόρια γιατί δεν ήμουν αγόρι.
Ακόμη και στη γυμναστική καθόμουν και
τους έβλεπα γιατί τα κορίτσια έπαιζαν
βόλεϋ και τα αγόρια ποδόσφαιρο, η γυμνάστρια όμως δεν έκανε τίποτα για να
ενταχθώ.
Όταν πήγα στο Λύκειο είχα τρομερό
πρόβλημα με τους καθηγητές. Συνέχιζαν
να με αποκαλούν με το dead name μου
με αποτέλεσμα να τους τονίζω κάθε φορά
ότι πρέπει να με αποκαλούν ‘’Θωμά’’. Όταν
δεν το έκαναν απλά δεν τους απαντούσα
με αποτέλεσμα να με στέλνουν στο γραφείο του λυκειάρχη επειδή δεν τους απαντούσα.
Μάλιστα όταν πήγα φέτος να αλλάξω
τα απολυτήρια μου έκαναν σαν να μην είχε
συμβεί τίποτα. Ενώ όταν τους χρειαζόμουν δεν ήταν ποτέ εκεί. Σαφώς υπήρχαν
κάποιες ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις.
Ευτυχώς η μητέρα και ο αδερφός μου
ήταν πάντα δίπλα μου. Στην Γ’ Λυκείου
έπρεπε να κάνω παρέλαση. Ρώτησα τον
καθηγητή ‘’τί ρούχα θέλετε να πάρω;’’ και
μου είπε ‘’φούστα’’ και του απάντησα ‘’με
κόβετε να φοράω φούστα;’’. Μετά ήρθε η
μητέρα μου και με υπερασπίστηκε. Ο καθηγητής δεν δέχθηκε όμως να παρελάσω
στην ανδρική σειρά και έτσι δεν παρέλασα.
Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το
εξής: όπως ένας καθηγητής δεν έχει πρόβλημα με ένα παιδί που έχει καφέ ή μπλε
μάτια έτσι δεν πρέπει να έχει πρόβλημα
με ένα τρανς παιδί. Λείπει η εκπαίδευση
από τους καθηγητές για αυτό χωρίς να
το θέλουν γίνονται και αυτοί θύτες στο
bullying».
Διαβάστε στο karfitsa.gr
ολόκληρο το ρεπορτάζ
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O Γιάννης Χαρούλης για μια
μοναδική παράσταση στο
Θέατρο Γης

Οι ΠΥΞ ΛΑΞ έρχονται στο
Ανοιχτό Θέατρο Κήπου για
μία καλοκαιρινή συναυλία!

Οι Πυξ Λαξ ανακοίνωσαν την καλοκαιρινή τους
περιοδεία, στην οποία περιλαμβάνουν μια στάση
στο θέατρο Κήπου, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022,
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζονται
να αποδείξουν γιατί άντεξαν στο χρόνο και γιατί
παραμένουν σταθερά οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού. Τα όργανα μπαίνουν μπροστά, τα
δάχτυλα παίρνουν φωτιά, νέα θέματα και νέα
τραγούδια. Τα φώτα ανάβουν. Η σκηνή ετοιμάζεται. Οι τεχνικοί στη θέση τους. Το κοινό προσέρχεται με ανυπομονησία. Οι Πυξ Λαξ σε νέες
διαδρομές! Ώρα έναρξης: 21:00.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη
και ο Γιώργος Περρής μας
υποδέχονται στο Θέατρο
Μονής Λαζαριστών

Επιμέλεια:
Βάσω
Μόκκα
20 18.06.2022

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιώργος Περρής
δύο από τους σημαντικότερους εκπροσώπους
της ελληνικής μουσικής σκηνής μας υποδέχονται στη Μονή Λαζαριστών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, με τη μουσική παράσταση “Πάρε με
αγκαλιά και πάμε”. Η διαχρονική, σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια συναντά επί σκηνής έναν
από τους σημαντικότερους διεθνείς ερμηνευτές
της νεότερης γενιάς σε μια συναυλία γεμάτη
από δυνατά τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε
στις συναντήσεις μας! Μην το χάσετε! Ώρα έναρξης: 21:00.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου με
«Ένα Φως Αναμμένο» στη
Θεσσαλονίκη!

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου φωτίζει τις καλοκαιρινές νύχτες στη Θεσσαλονίκη με «Ένα Φως
Αναμμένο» στο Ανοιχτό θέατρο Συκεών Μάνος
Κατράκης την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022. Ένας
από τους κορυφαίους μουσικούς της χώρας μας,
στήνει και φέτος το καλοκαίρι ένα ξεχωριστό
πρόγραμμα με τραγούδια από τη δισκογραφία
του, νέες συνθέσεις, αλλά και διασκευές σπουδαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών σε παλιά
επιτυχημένα τραγούδια, δίνοντας έτσι ενέργεια
επί σκηνής. Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου, μία
από τις νεότερες αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές
φωνές, που έχει ήδη χαράξει μία ιδιαίτερη πορεία στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Ώρα έναρξης: 21:00.

Καλοκαιρινή περιοδεία
«Μάζωξη – MAZWtour2022» με τον Γιώργο
Μαζωνάκη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκινά από το Θέατρο
Γης στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 τις καλοκαιρινές του συναυλίες σε όλη
την Ελλάδα. Μία καλοκαιρινή περιοδεία με τίτλο: Μάζωξη – MAZWtour2022. Ο ανατρεπτικός
Γιώργος Μαζωνάκης , με πρωτοποριακές απόψεις και ξεχωριστό ταμπεραμέντο έδωσε νέα
πνοή στην νυχτερινή διασκέδαση, αφού κάθε
του εμφάνιση συνοδεύεται από σίγουρη επιτυχία. Δεν γίνεται, λοιπόν, να λείψεις από αυτό το
event! Ώρα έναρξης: 21:00.

Ο Γιάννης Χαρούλης και οι μουσικοί του
ξεκινούν τις καλοκαιρινές συναυλίες
και υπόσχονται να μοιραστούν μαζί μας
τραγούδια, μουσικές και χαρές που όλοι
έχουμε ανάγκη. Παλιά και νέα τραγούδια θα γίνουν ένα το φετινό καλοκαίρι,
όπως ακριβώς μια καλή παρέα που
δεν κοιτά ηλικίες, χρώματα και διακρίσεις. Ραντεβού λοιπόν στις 20 Ιουνίου
στο Θέατρο Γης για να δώσουμε και να
πάρουμε τη δύναμη που δημιουργείται
όταν οι καρδιές των ανθρώπων χτυπούν
με τον ίδιο παλμό! Ώρα έναρξης: 21:00.

«Φιλοκτήτης» του
Σοφοκλή στο Θέατρο
Δάσους

Τα Θεατρικά Δρώμενα «ΙΑΣΜΟΣ» θα παρουσιάσουν το Καλοκαίρι του 2022 την
τραγωδία του Σοφοκλή «Φιλοκτήτης»
σε επιλεγμένα θέατρα και Φεστιβάλ
της Ελλάδας & της Κύπρου. Θα επισκεφθούν και την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας μας δύο μαγευτικές
βραδιές στο θέατρο Δάσους, στις 19 και
20 Ιουνίου. Τον απαιτητικό ρόλο του
πληγωμένου ομώνυμου ήρωα ερμηνεύει ο Τάσος Νούσιας, αυτόν του φιλόδοξου Νεοπτόλεμου αναλαμβάνει ο
πολλά υποσχόμενος Γιώργος Αμούτζας,
ενώ στον ρόλο-πρόκληση του πολυμήχανου Οδυσσέα βρίσκουμε την Μαρία
Πρωτόπαππα. Μαζί τους ένας 6μελής
χορός ταλαντούχων ηθοποιών. Ώρα
έναρξης: 21:30.

Ιστορίες με ...κάρυ!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

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.

Στέφανος Χατζημανώλης

Τουρισμός χωρίς καθαριότητα δεν γίνεται!
‘Εχει γυρίσει -σχεδόν- όλο τον κόσμο. Διότι πρώτα ζει και μετά προτείνει… ο τουριστικός πράκτορας και ιδιοκτήτης του γραφείου Silver Holidays, Στέφανος Χατζημανώλης, οργανώνει εδώ και χρόνια πλήθος εκδρομών για Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, θεωρείται «εξπέρ» σε προορισμούς όπως η Μάλτα και η Καππαδοκία. Κι
επειδή είναι καλοκαίρι… σκέφτηκα να ταξιδέψουμε κι εμείς μαζί του. ‘Εστω και μέσα από τη μορφή ερωτο-απαντήσεων!

Πώς είναι η ζωή με μία βαλίτσα στο χέρι; Είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι αντιμετωπίζω όλη τη τουριστική πραγματικότητα της Ελλάδας και των υπόλοιπων προορισμών στο εξωτερικό
στην «πρώτη γραμμή» ελέγχοντας, συγκρίνοντας
και σχηματίζοντας ολοκληρωμένη άποψη για κάθε
αντίστοιχο θέμα (υποδομές, οργάνωση, προγραμματισμός κλπ.) χωρίς να έχω στερεότυπες και ανακόλουθες εικόνες από την «ηρεμία» ενός γραφείου..
’Εχετε υπολογίσει τους προορισμούς που επισκεφτήκατε; Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα και κατά
την άποψή μου, απαραίτητη προϋπόθεση για όσους
θέλουν να εργαστούν στον τουρισμό, να έχουν θέληση αλλά και επιμονή να επισκεφθούν όλη την Ελλάδα και όσες περισσότερες περιοχές στο εξωτερικό
είναι δυνατό. Στα 35 χρόνια ενασχόλησής μου στον
τουρισμό επισκέφτηκα τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη, την Ιβηρική, τα
περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής, τη Βόρεια
Αφρική και την Άπω Ανατολή.
Τα μεγαλύτερα κέρδη ενός ταξιδιώτη… Να
φτάσει στο αντίστοιχο επίπεδο κατανόησης και αντίληψης της διαφορετικότητας και παράλληλα της
μοναδικότητας κάθε προορισμού, αυτό τον κάνει
καλύτερο άνθρωπο.
Οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν; Ασφαλώς και ταξιδεύουν, μεμονωμένοι ή με τις οργανωμένες επιλογές των τουριστικών γραφείων, σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας και τον υπόλοιπο κόσμο.
Ποια πόλη στον κόσμο θυμίζει Θεσσαλονίκη;
Κάθε πόλη οπουδήποτε στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο έχει ένα ειδικό βάρος, μία ξεχωριστή
απεικόνιση και ταυτότητα. Μάλλον όμως η Σμύρνη
στο παραλιακό μέτωπό της θυμίζει ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη.
Θα είστε ξανά υποψήφιος σε δημοτικές εκλογές; Είμαι χαρούμενος που βοήθησα τον συνδυασμό
του νυν αντιδημάρχου Εφραίμ Κυριζίδη στις προηγούμενες εκλογές και θα παρείχα τις υπηρεσίες και
τις γνώσεις μου σε όποιο άλλο πολιτικό συνδυασμό
θεωρήσω ότι συγκεντρώνει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά για να πάει τη Θεσσαλονίκη έστω ένα βήμα

παραπάνω.
Τι θα αλλάζατε εάν μπορούσατε στην πόλη; Θα
συντόνιζα καλύτερα τις υπηρεσίες καθαριότητας,
πρασίνου, δημοτικής αστυνομίας και τουρισμού σε
ένα ευέλικτο σχήμα, διότι τουρισμός και καλύτερη
καθημερινότητα για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης
δίχως καθαριότητα, πράσινο και ευταξία ΔΕΝ γίνεται!
Καλοκαίρι ή χειμώνα οι καλύτερες διακοπές;

Και οι δύο εποχές προσφέρονται για αξέχαστες
διακοπές.
Αν πηγαίνατε μία εκδρομή η παρέα των 100%
πού θα επιλέγατε; Στο εξωτερικό στη Μάλτα, στην
Ισπανία, τη Πορτογαλία ή την Καππαδοκία. Στο εσωτερικό στη Λέρο, στη Χίο ή στα Χανιά.
Στα δύσκολα ποιον εμπιστεύεστε;
Την οικογένεια και τους στενούς συνεργάτες μου.
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«Υπάρχει μόνο ΘΕΛΩ και ΜΠΟΡΩ»...

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
22 18.06.2022

Ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO
της Panik Records, της no1 ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας και ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, αποκαλύπτεται... Το πρώτο του βιβλίο, «Ένα
Θέλω Μπορεί», κυκλοφορεί, σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Έσοπτρον.
Το «Ένα Θέλω Μπορεί» δεν είναι μία βιογραφία, ούτε απλά η εξιστόρηση ενός success
story και η πορεία ενός επιτυχημένου manager.
Πρόκειται για ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, με 12
αρχές ζωής και επιτυχίας, που προτρέπει κάθε
αναγνώστη να διεκδικήσει και να κατακτήσει τα
«θέλω» και τα όνειρά του.
Μέσα από μία προσωπική ιστορία και πορεία
20 χρόνων, ο Γιώργος Αρσενάκος εξομολογείται, παρουσιάζει κάποιες αρχές του για τη ζωή,
τη δουλειά, την προσπάθεια και την επιτυχία και
παρακινεί τον αναγνώστη να βρει κοινά σημεία
και να χαράξει τη δική του προσωπική διαδρομή.
Στο «Ένα Θέλω Μπορεί», η προσωπική
εμπειρία γίνεται καθρέφτης για τον καθένα μας,
ώστε, παρά τις τυχόν αντιξοότητες, να φτάσουμε
από το «θέλω» στο «μπορώ».

ΟΙ LES AU REVOIR ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ!
Οι Les Au Revoir επιστρέφουν δισκογραφικά, με
ανανεωμένη ηχητική αισθητική, διασκευάζοντας
μια από τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες του Χρηστού Κυριαζή, το «Βράδυ Σαββάτου»!
Η κοσμοπολιτική indietronica των Les Au
Revoir, που μέσα από επιτυχημένα compilation ταξίδεψε στα clubs όλου του κόσμου, συνεχίζει την
μελωδική της πορεία, προτείνοντας μας μια ξεχωριστή διασκευή σε ένα κλασσικό αγαπημένο τραγούδι.
Μέσα από το δικό τους μουσικό πρίσμα, το
«Βράδυ Σαββάτου» αποκτά ένα αέρινο ηλεκτρονικό χαρακτήρα, που στολίζεται με ρυθμικές κιθαριστικές φόρμες, μελωδικές πινελιές από τρομπέτα
και υπέροχη ερμηνεία! Σκοπός τους να εμπλουτίσουν τις πρωτότυπες μελωδίες του τραγουδιού με
σημερινά μουσικά στοιχεία και να οδηγήσουν τον
σύγχρονο ακροατή σε νέα ανεξερεύνητα ατμοσφαιρικά μονοπάτια.
Το «Βράδυ Σαββάτου» από τους Les Au Revoir
συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό μουσικό βίντεο,
όπου μέσα από τις εικόνες του αποτυπώνεται η
έννοια της ανθρώπινης απουσίας, εκεί που στην
σύγχρονη εποχή όλοι μπορούμε να είμαστε τόσο
κοντά, αλλά και τόσο μακριά, εκεί που χανόμαστε
στις στιγμές και δεν συναντιόμαστε ποτέ. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Σταύρο Νταή από την One Frame.
Οι Les Au Revoir, το αγαπημένο συγκρότημα
από την Θεσσαλονίκη, με το νέο τους single «Βράδυ Σαββάτου», προσδοκούν να κερδίσουν μια ξεχωριστή θέση στο soundtrack της καρδίας μας αυτό
το καλοκαίρι!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΟΥΣΕΣ ΕΝ ΧΟΡΩ
ΤΟ MUST ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Η διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη έχει όνομα και είναι ΜΟΥΣΕΣ Εν Χορώ! Από Τετάρτη έως Κυριακή είναι αναμφίβολα ο νούμερο ένα προορισμός στη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης!
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο αγαπημένος Δημήτρης Χρυσοχοΐδης που ξεσηκώνει το κοινό της Θεσσαλονίκης
όπως μόνο αυτός γνωρίζει με την υπέροχη φωνή του! Μαζί του οι Κώστας Μικέλης, Κρυσταλλία, Ιωάννα Κόζη,
Τόλης Δαμιανός, Αλεξάνδρα Αστεριάδου, Αλέξανδρος Ραζής, Τατιάνα Μανιού και Γιώτα Δρούκα σε ένα υπέροχο και
άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο μαέστρος Γαβριήλ Γαβριήλογλου.
Και αυτό το καλοκαίρι η καρδιά της διασκέδασης στην Θεσσαλονίκη χτυπάει στις καλοκαιρινές και κορυφαίες
ΜΟΥΣΕΣ εν χορώ.
Περιοχή Αεροδρομίου. Τηλ κρατήσεων 2310 416106,6944 327397.

Pinning
The Media
▶ Αυτό με τις συνεντεύξεις καλλιτεχνών που έχει ξεφύγει
τελείως και οι μεν ρεπόρτερ γίνονται άκρως αδιάκριτοι, οι
δε καλλιτέχνες είναι έτοιμοι να βγάλουν τα σώψυχά τους
σε κάθε άκομψη ερώτηση, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή
πόσο αφελής είσαι, ρε επώνυμε, που για να προωθήσεις την
καλοκαιρινή σου περιοδεία αισθάνεσαι υποχρεωμένος να
αποκαλύψεις τα πιο μύχια οικογενειακά σου μυστικά? Και
μην ακούσω κανέναν να λέει «αυτά θέλει ο κόσμος» γιατί
με τον πληθωρισμό να καλπάζει σιγά μην θέλει ο κόσμος
ν’ ακούει τον πόνο του κάθε πικραμένου. Η αντίδραση των
περισσότερων είναι σαν αυτή του Σταυρίδη στην ταινία «Τα
Κίτρινα Γάντια»: Αχού και δεν με νοιάζει!!!!
▶ Είχα την εντύπωση ότι οι μέχρι τώρα συντελεστές του
GNTMgr ήταν γραφικοί. Μετά είδα τους νέους συντελεστές
και κατάλαβα ποιος είναι ο ορισμός του γραφικού.
▶ Το πιο βαρετό και προβλέψιμο MasterChef ever επί
τέλους τελείωσε! Ούτε τα στοιχεία ριάλιτι που με το ζόρι
θέλησαν να προσθέσουν, ούτε καν ο τελικός δεν κατάφεραν
να ξυπνήσουν κάποιο ενδιαφέρον. Κι αντί να το αντιληφθούν και να βάλουν ένα τέλος στο project, ήδη ζητάει το
κανάλι συμμετοχές για το επόμενο. Φαντάσου τι χασμουρητά έχουμε να ρίξουμε του χρόνου. Έχοντας μάλιστα και την
υπόνοια ότι άρχισε να γίνεται και ψιλοδιαβλητό. Τι διχασμένη προσωπικότητα ήταν ο Ιταλός σεφ στην Τοσκάνη που
προφορικά μας είπε ότι του άρεσε το πιάτο της Καλλιόπης
πιο πολύ από αυτό του Πάνου, αλλά τελικά υπέκυψε στις
προτροπές και τους υπαινιγμούς των ελλήνων κριτών και
την βαθμολόγησε με χαμηλότερη βαθμολογία?
▶ Ξεσπάει ο πανελίστας γιατί θεωρεί πως οι στίχοι των
δημιουργημάτων (τραγούδια δεν τα λες) των τράπερ προωθούν την παραβατικότητα. Ξεσπάει ο τράπερ και λέει πως
«αυτά βιώνω στους δρόμους, γι’ αυτά γράφω στίχους. Δεν
φταίω εγώ που τα ακούει το 8χρονο παιδάκι σου». Δίκιο
έχει ο τράπερ, παιδιά! Πέρασε από τον τοίχο μου βίντεο
με αποχαιρετιστήριο πάρτυ νηπιαγωγείου όπου τα νήπια
τραγουδούσαν και χόρευαν «Να είμαι αλήτης κι εσύ νά ΄σαι
μαντάμ». Να φταίνε οι δάσκαλοι που το βρήκαν καλή ιδέα?
Οι γονείς που το επέτρεψαν? Ο κλόουν που προέτρεπε τα
παιδάκια να το τραγουδάνε? .. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι
ο τράπερ και τα νήπια.
▶ Σε τέτοια επίπεδα έχει φτάσει η εγκληματικότητα στη
χώρα που δεν χωράει η ανάλυσή της στις ενημερωτικές
εκπομπές και ανέλαβαν δράση κι οι ψυχαγωγικές. Ξανθιές
που μέχρι χθες παρουσίαζαν πετυχημένα μόδα και μαγειρική πασχίζουν να αρθρώσουν λόγο για θέματα σοβαρά και
περίπλοκα, πράγμα που προϋποθέτει όχι μόνο μια στοιχειώδη ευστροφία αλλά και σωστή χρήση της Ελληνικής
γλώσσας. Και μερικές προσπαθούν να πετάξουν και καμιά
κορεκτίλα ανάμεσα, μπας και εισπράξουν κανέναν έπαινο,
αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν «τον
ζήλο και τον φθόνο» (sic).
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Σε έναν κόσμο που νιώθει ότι τρελαίνεται,
πώς να παραμείνετε υγιείς»
ΓΡΆΦΕΙ Η ΝΆΝΣΥ
Ν Ε Ν Έ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ *

Υπάρχει πάντα κάτι που συμβαίνει στον
κόσμο συντριπτικό και αγχωτικό. Αν και δεν
μπορούμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει στον
ευρύτερο κόσμο, μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να διαχειριστούμε πώς αντιδρούμε
σε αυτό.
Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές στρατηγικές αντιμετώπισης και τρόποι για να μετριάσεις τα συναισθήματά σου, ώστε να μην
κατακλύζεσαι τόσο εύκολα.
1. Αγκαλιάστε τον χρόνο
που περνάτε μόνοι σας.
Μερικές φορές, όσο κι αν τους αγαπάμε,
οι άνθρωποι γύρω μας μπορούν να επιδεινώσουν τα αρνητικά μας συναισθήματα.
Μπορεί να είμαστε εσωτερικά ανήσυχοι
για κάτι, αλλά αν οι άνθρωποι γύρω μας είναι
λεκτικά αγχώδεις και μοιράζονται φρικτές
νέες ιστορίες ή τρομακτικά στατιστικά που
έχουν διαβάσει στο διαδίκτυο, να εμπλακούμε και να αρχίσουμε να πανικοβαλλόμαστε
μαζί τους!
Μία λύση για να το καταπολεμήσουμε
αυτό, είναι παίρνοντας λίγο χρόνο. Το να
περνάμε χρόνο μόνοι μας είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να επανασυνδεθούμε με
τον εαυτό μας και πραγματικά να ηρεμήσουμε.

2. Περιορίστε την πρόσληψη ειδήσεων.
Όταν συμβαίνει κάτι μεγάλο, πρέπει να
μάθουμε να περιορίζουμε τον εαυτό μας.
Τα μέσα κερδίζουν κυριολεκτικά χρήματα κάνοντας τους ανθρώπους να παρακολουθούν ειδήσεις, να ελέγχουν στο διαδίκτυο για ενημερώσεις, να παρακολουθούν
ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γι’
αυτό συχνά κάνουν τα πράγματα να ακούγονται ακόμα πιο ακραία από ό,τι είναι στην
πραγματικότητα.
Μπορεί να φαίνεται ότι ο κόσμος τρελαίνεται… σαν να τρελαίνονται οι άνθρωποι…
αλλά αυτή η εντύπωση επιδεινώνεται
ΠΟΛΛΟΊ ΑΠΌ ΕΜΆΣ
μόνο από τη λεγόμενη κάλυψη «ειδήΜΠΟΡΕΊ ΚΑΤΆ ΛΆΘΟΣ
σεων» και τις απόψεις των ανθρώπων.
ΝΑ ΘΕΩΡΉΣΟΥΜΕ
Περιορίζοντας την κατανάλωΤΑ ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ
ση
αυτών
των πραγμάτων, δεν είστε
ΜΑΣ ΠΡΌΣΩΠΑ ΩΣ
ΔΕΔΟΜΈΝΑ Ή ΝΑ πλέον εκτεθειμένοι στον παράγοντα
ΞΕΧΆΣΟΥΜΕ ΠΌΣΟ φόβου και στο συναισθηματικό φορτίο
ΤΥΧΕΡΟΊ ΕΊΜΑΣΤΕ ΠΟΥ που φέρουν μαζί τους.
ΈΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΌΣΟ
ΜΕΓΆΛΗ ΟΜΆΔΑ
ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΓΎΡΩ ΜΑΣ
24 18.06.2022

3. Περάστε χρόνο με αγαπημένα
πρόσωπα και δημιουργήστε ένα σύστημα υποστήριξης.

Το να είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που
μας υποστηρίζουν και μας εκτιμούν είναι
τόσο σημαντικό ανά πάσα στιγμή, αλλά ακόμα περισσότερο όταν νιώθουμε ότι ο κόσμος
τρελαίνεται και πρέπει να παραμείνουμε υγιείς. Πολλοί από εμάς μπορεί κατά λάθος να
θεωρήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα
ως δεδομένα ή να ξεχάσουμε πόσο τυχεροί
είμαστε που έχουμε μια τόσο μεγάλη ομάδα
ανθρώπων γύρω μας.
Όταν ο κόσμος τρελαίνεται, είναι καθησυχαστικό να γνωρίζεις ότι το σύστημα υποστήριξής σου είναι εδραιωμένο και έτοιμο να
μας βομβαρδίσει με αγάπη, μεγάλες αγκαλιές και ατελείωτες συζητήσεις.
4. Βγείτε έξω και απολαύστε τη φύση.
Το να βρισκόμαστε στον καθαρό αέρα
είναι εξαιρετικό για το νευρικό μας σύστημα
και μπορεί να μας βοηθήσει να ηρεμήσουμε
την απόκριση «πάλη ή φυγή» που βιώνουμε
συχνά όταν είμαστε αγχωμένοι ή καταβεβλημένοι.
Το να βρισκόμαστε έξω στη φύση σχεδόν
μας αναγκάζει να αποσυνδεθούμε και απλά
να είμαστε – χωρίς να ελέγχουμε τις ειδήσεις ή να συμμετέχουμε στη συζήτηση της
ομαδικής συνομιλίας για το πώς τελειώνει
ο κόσμος! Μπορούμε απλώς να υπάρχουμε,
να αναπνέουμε και να επικεντρωθούμε στο
να βυθιστούμε σε μια μικρή απόδραση.
5. Μείνετε (ή γίνετε) ενεργοί.
Για μερικούς από εμάς, η σκέψη να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο όταν είμαστε αγχωμένοι φαίνεται γελοία – είμαστε ανήσυχοι
και αγχωμένοι και χρειαζόμαστε καλό φαγητό, ένα ποτήρι κρασί και μερικές ώρες τηλεόραση. Θέλουμε απλώς να σβήσουμε και

να προσποιηθούμε ότι όλα είναι καλά. Αυτό
μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιμετώπισης κατά κάποιο τρόπο,
αλλά μπορεί επίσης να γίνει μια ανθυγιεινή
συνήθεια.
Αντίθετα, δοκιμάστε να ασκηθείτε όταν
αισθάνεστε αγχωμένοι – δεν χρειάζεται να
είναι σκληροπυρηνικός ή μια συνεδρία 2
ωρών, μην ανησυχείτε!
Στην πραγματικότητα, ακόμη και να κάνετε μια βόλτα, να κάνετε διατάσεις πριν τον
ύπνο ή να χορέψετε στο δωμάτιό σας για μερικά τραγούδια θα κάνει τη διαφορά!
Αυτό είναι υπέροχο για μερικούς λόγους.
Από σωματική άποψη, η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες είναι χημικές
ουσίες που δίνουν καλή αίσθηση και ενισχύουν τη διάθεσή μας.
6. Η φροντίδα του εαυτού
είναι το κλειδί.
Η αυτοφροντίδα δεν είναι μόνο να περιποιούμαστε τον εαυτό μας σε ένα ζεστό
αφρόλουτρο. Έχει να κάνει με την ισορροπία
και την προσαρμογή των πρακτικών αυτοεξυπηρέτησής σας με βάση αυτό που περνάμε.
Ας κάνουμε ένα διάλειμμα και ας αναγνωρίσουμε ότι κάθε προσπάθεια που κάνουμε για να φροντίσετε τον εαυτό μας είναι
εκπληκτική.
Ο κόσμος είναι τρελός μερικές φορές,
οπότε φροντίζοντας τον εαυτό μας και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παραμείνουμε υγιείς παρά τις δύσκολες στιγμές.
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος, συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το γαστρονομικό ταξίδι
του Αζερμπαϊτζάν

Η

επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν δεν είναι μόνο μια τουριστική περιπέτεια αλλά και ένα γαστρονομικό ταξίδι.
Η κουζίνα του Αζερμπαϊτζάν αξίζει μια ξεχωριστή περιήγηση. Όχι μόνο οι τουρίστες αλλά και οι ντόπιοι
βρίσκουν δελεαστική την ποικιλία των πιάτων με κρέας, των φρέσκων λαχανικών και των φρούτων. Η
παραδοσιακή κουζίνα του Αζερμπαϊτζάν είναι το πολυτιμότερο αγαθό της χώρας. Το φαγητό δεν σερβίρεται μόνο σε
καφετέριες και εστιατόρια αλλά και σχεδόν σε κάθε νοικοκυριό. Η αφθονία του κρέατος, των ψαριών, των λαχανικών, των μπαχαρικών και των καρυκευμάτων κάνει αυτή την κουζίνα μοναδική.

Το φαγητό του Αζερμπαϊτζάν είναι πολύ διαφορετικό
και έχει δεκάδες διαφορετικούς τύπους γαλακτοκομικών, κρεατικών, αλευριού, λαχανικών. Η ποικιλομορφία
της εθνικής κουζίνας του Αζερμπαϊτζάν επηρεάστηκε
από τις γεωγραφικές συνθήκες και την κοινωνική θέση
των ανθρώπων. Το ορεινό, υποτροπικό κλίμα
έχει προκαλέσει μια ευρεία διανομή
προβάτου, πουλερικών, ψαριών
του ποταμού και της θάλασσας
(Κασπίας), καθώς και φρούτων και λαχανικών στην
κουζίνα του Αζερμπαϊτζάν. Τα μπαχαρικά και
τα καρυκεύματα είναι
ευρέως διαδεδομένα,
καθώς και μια ποικιλία
βοτάνων - μαϊντανός,
πράσινος και μαύρος
βασιλικός, άνηθος, κόλιανδρος, φρέσκα κρεμμυδάκια, μέντα, κάρδαμο,
σέλινο, εστραγκόν, πράσο,
κ.λπ.
Η εθνική κουζίνα προσφέρει ποικιλία από πιλάφι, ζουμερό σις καμπάμπ,
ντολμαντάκια με αμπελόφυλλα, πίτες-κουτάμπ,
πιάτα με ψάρι, σόρ γκογάλ-στρογγυλό κίτρινο κουλούρι
γεμιστό με σπόρους μάραθου και γλυκάνισου και καρυκευμένο με κουρκουμά, αλάτι και πιπέρι κ.α.
Οι Αζερμπαϊτζανοί απολαμβάνουν επίσης μια ποικιλία από σούπες, όπως κοφτέ μποζμπάς-σούπα με
κεφτεδάκια, πιτί-σούπα με κρέας και κάστανο, σουλού
κχινγκάλ-σούπα από πρόβειο κρέας, χαμρασί και τογιούκ
σορμπασί-σούπα κοτόπουλου που σερβίρεται με χυμό
από φρούτα, βότανα ή πέταλα λουλουδιών ή και αϊράν
-κρύο αλμυρό γιαούρτι.
Υπάρχουν πολλά γλυκά στην κουζίνα του Αζερμπαϊτζάν. Αυτά περιλαμβάνουν τα σακαρμπουρά, μπακλαβά,
σεκέρ-τσουρέκ, κουραμπιέ, μουτακί και πολλά άλλα.
Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα γλυκά σεκί μπακλαβά, πεσβένκ, τελ,, γκουραμπαντάμ, στην παραγωγή των οποίων χρησιμοποιείται ρυζάλευρο, ζάχαρη, πυρήνες ξηρών
καρπών, βούτυρο, αυγά και μπαχαρικά.

Τα μπαχαρικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
κουζίνα του Αζερμπαϊτζάν, ιδιαίτερα το σαφράν που χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 50 εθνικά πιάτα. Άλλα
μπαχαρικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κουζίνα
του Αζερμπαϊτζάν περιλαμβάνουν γλυκάνισο, κύμινο,
θυμάρι, σπόρους κόλιανδρου, σουμάκ, φύλλα
δάφνης, μέντα, άνηθο, μαϊντανός, σέλινο, εστραγκόν και βασιλικός.
Στη μαγειρική χρησιμοποιούνται εκτεταμένα λαχανικά
(ντομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες και άλλα), φρούτα
(μήλα, αχλάδια, κυδώνι,
πορτοκάλια, λεμόνια),
πυρηνόκαρπα (δαμάσκηνα, δαμάσκηνα κεράσι, βερίκοκα, ροδάκινα).

Το φαγητό του Αζερμπαϊτζάν
είναι πολύ διαφορετικό και έχει
δεκάδες διαφορετικούς τύπους
γαλακτοκομικών, κρεατικών,
αλευριού, λαχανικών

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μαγειρικής του Αζερμπαϊτζάν είναι η πικάντικη γεύση και το μοναδικό άρωμα που δίνουν στα
πιάτα διάφορα μπαχαρικά και χόρτα: πικρό
και μπαχάρι, βασιλικός, κανέλα, γαρύφαλλο, άνηθος, μαϊντανός, κόλιανδρος, μέντα,
κύμινο και πολλά άλλα. Το σουμάκ συνήθως σερβίρεται σε διάφορα πιάτα με κρέας.
Ο ντολμάς του Αζερμπαϊτζάν από το
2017 συγκαταλέγεται στη λίστα κληρονομιάς της UNESCO. Υπάρχουν 386 διαφορετικά είδη ντολμά στη χώρα.
Ένα κλασικό γεύμα στο Αζερμπαϊτζάν
ξεκινά συνήθως με τσάι. Οι Αζερμπαϊτζάνοι
χρησιμοποιούν κυρίως μαύρο τσάι με φύλλα και το παρασκευάζουν δυνατό, συνήθως
με άγρια βότανα (φασκόμηλο, θυμάρι, μέντα κ.λπ.) και πίνουν από ειδικά ποτήρια σε
σχήμα αχλαδιού που ονομάζονται Αρμουντλού.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές κουζίνες που ξεκινούν με ορεκτικά,
μετά τα φαγητά και τα κύρια πιάτα, τα γεύματα στο Αζερμπαϊτζάν είναι συνήθως απλά,
με όλα τα πιάτα να σερβίρονται ταυτόχρονα.
Επομένως, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος
από το να ξεκινήσετε με αυτά τα χορταστικά
και κρεατικά πιάτα!
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Χρόνια πολλά Ελίνα!
Η όμορφη Θεσσαλονικιά Ελίνα Μπέζα που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των ιατρικών συνεδρίων γιόρτασε τα γενέθλιά της κοσμικά με πλήθος καλεσμένων στην
ταράτσα του Mediterannean Palace ! Την τίμησαν με την παρουσία της άνθρωποι από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της. Της ευχόμαστε χρόνια
πολλά κι ανέφελα!

Χρόνια πολλά και ευλογημένα…

Με τον γενικό διευθυντή της Ε.Β.Ζ. Χρήστο Πούρη, τη σύντροφό του Πόπη και τη
Μαρία διατροφολόγο Μαρία Καραμπόλα

Λώρα Μπέζα, Γιάννης Μπέζας, Λουκία Μπέζα
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Με την Πόπη Δοξόγλου και την Πολυξένη Καραμίχα,

Με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Mediterranean Palace Άννυ Μουμτζίδου και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Κτ. Χρηστίδη, Έλλη Λιάκου

Ιωάννα Αναστασιάδου, Μαρία Τσονίδου, Μάγδα Ιντζιέζλη, Νούλη Αναστασιάδου

Με τον υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Σταύρο Καλαφάτη

Το ευχετήριο ... φιλί από τον σύντροφό της και πρόεδρο
του Δ.Σ. Ε.Β.Ζ. Νίκο Παπαϊωάννου

Με την εμπορική διευθύντρια της Karfitsa Κατερίνα Χαρκιολάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Διαμαντή – Φανή
βίον ανέφελο!
Στο κλαμπ των παντρεμένων μπήκε ο ειδικός καρδιολόγος και υποψήφιος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης (ΝΔ)
Διαμαντής Γκολιδάκης, καθώς παντρεύτηκε την πολιτική επιστήμονα Φανή Αρβανιτίδου με κουμπάρο τον υπουργό
Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τη σύζυγό του Αγγελική, που είναι στενοί φίλοι του ζευγαριού.
Το μυστήριο τελέστηκε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς και άνθρωποι που αγαπούν το
ζευγάρι παραβρέθηκαν στην εκκλησία για να ευχηθούν
βίο ανθόσπαρτο στους νεόνυμφους.
Μεταξύ άλλων το ζευγάρι τίμησαν με την παρουσία
τους ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου
Κλεάνθης Μανδαλιανός, ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης
Δαρδαμανέλης, ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής, ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, οι βουλευτές Α’
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Άννα Ευθυμίου
και Δημήτρης Κούβελας, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Καράογλου, ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο ευρωβουλευτής Θεόδωρος Ζαγοράκης,
ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου
Ελλάδος Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρύτανης του Αριστοτελείου
πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου, η
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο
αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος,
ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο πρώην υπουργός Τάσος Σπηλιώπουλος, ο πολιτευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Φάνης Παππάς,
ο πρόεδρος της Διοικούσας Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρόεδρος ΔΕΕΠ Σερρών
Θεόδωρος Καμπούρης, ο πρόεδρος ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Μητράκας, ο αντιδήμαρχος οικονομικών
Δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κούπκας, ο αντιδήμαρχος
παιδείας Δήμου Καλαμαριάς Θάνος Γιαννακός, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου Φωτεινή Πεσματζόγλου
– Δεβετζή, ο επιτελάρχης ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Λάζαρος
Μαυρόπουλος, ο γενικός επιθεωρητής ΕΛΑΣ Β. Ελλάδος
Γεώργιος Δούβαλης, ο επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος αρχιπύραρχος Νίκος Αθάνατος,
καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, αθλητικού,
καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού κόσμου της πόλης.
Ο Διαμαντής Γκολιδάκης με ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε όλους τους φίλους
και γνωστούς για τις ευχές τους και την παρουσία τους
στην ομορφότερη στιγμή της ζωής του.

Ο λαμπερός γάμος του Διαμαντή
Γκολιδάκη και της Φανής
Αρβανιτίδου συγκέντρωσε πλήθος
κόσμου, με κουμπάρο τον υπουργό
Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τη
σύζυγο του Αγγελική

Οι κουμπάροι Αγγελική Στεργιούλη – Τσιάρα και Κώστας Τσιάρας, Βούλα Πατουλίδου και οι νεόνυμφοι Φανή Αρβανιτίδου - Γκολιδάκη– Διαμαντής Γκολιδάκης

Κώστας Γκιουλέκας, Κώστας Τσιάρας, Σταύρος Καλαφάτης

Ευχές από τον πρύτανη του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου

Απόστολος Τζιτζικώστας, Αγγελική Στεργιούλη – Τσιάρα, Διαμαντής Γκολιδάκης,
Κώστας Τσιάρας

Πανευτυχείς οι νεόνυμφοι εισέρχονται στο χώρο της δεξίωσης

Θοδωρής Ζαγοράκης, Διαμαντής Γκολιδάκης, Φανή Αρβανιτίδου – Γκολιδάκη,
Ιωάννα Λίλη – Ζαγοράκη

Στο τραπέζι με τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, Κωνσταντίνο Ζέρβα, Κώστα Γκιουλέκα και
τον στρατηγό της ΕΛ.ΑΣ. Λάζαρο Μαυρόπουλο με τη σύζυγό του
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SPORTS
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ, ΑΚΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ,
ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ
KARFITSA ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΑ ΤΟΥΜΠΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΨΕΙ
ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
28 18.06.2022

«Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη
στην ιστορία του ΠΑΟΚ!»

Το πιο σημαντικό βήμα μέχρι τα επόμενα για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου του
ΠΑΟΚ στην Τούμπα πήρα σάρκα και οστά με την υπογραφή του Προεδρικού διατάγματος και τη δημοσιοποίηση του στο ΦΕΚ. Ουσιαστικά, ήταν το προαπαιτούμενο βήμα που περίμεναν άπαντες στην οικογένεια
του συλλόγου της Θεσσαλονίκης προκειμένου να «τρέξουν» όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν
με την υλοποίηση ενός έργου που θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αλλά και της Θεσσαλονίκης συνολικά.

Τ

ο μέλος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άκης
Μπεκιάρης, που εκτός των
άλλων είναι επιφορτισμένος με τα θέματα που αφορούν
το κομμάτι της επικοινωνίας του
συλλόγου, μίλησε στην Karfitsa
για το πως υποδέχτηκαν άπαντες
εντός του συλλόγου τις τελευταίες
εξελίξεις. Παράλληλα, δεν έκρυψε και την αισιοδοξία του πως το
νέο γήπεδο μπορεί να είναι έτοιμο

μέχρι το 2026 προκειμένου όλος ο
σύλλογος να γιορτάσει με λαμπρότητα τα 100 χρόνια από την ίδρυσή
του. Φυσικά, ο κ. Μπεκιάρης δεν
θα μπορούσε να μη μιλήσει και
για το συναισθηματικό δέσιμο που
υπάρχει με το υπάρχον γήπεδο, ενώ
στη συνέχεια της κουβέντας μας
γνωστοποίησε και τον τρόπο που
ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ προτίθεται να
εξυπηρετήσει με χώρους, υποδομές

Συνέντευξη
στον Θωμά Μίχο

και γραφεία την ΠΑΕ και τα υπόλοιπα τμήματα που στεγάζονται στην
Τούμπα έως ότου κατασκευαστεί το
νέο γήπεδο.
Κατά πόσο ήταν δικαίωση και
συνάμα ανακούφιση για όλο τον
οργανισμό του ΠΑΟΚ το Προεδρικό
διάταγμα που ανοίγει διάπλατα τον
δρόμο για τη κατασκευή του νέου
γηπέδου; «Ήταν μια εξέλιξη που πε-

ριμέναμε χρόνια. Μια χαρμόσυνη εξέλιξη που δίνει το δικαίωμα στον λαό
του ΠΑΟΚ να προσμονεί τη δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου
που θα γιγαντώσει και θα εκτοξεύσει
σε όλα τα επίπεδα τον σύλλογο. Ο
ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μία σημαντική καμπή της σύγχρονης ιστορίας του και
με το νέο γήπεδο αυτό θα αποτυπωθεί
στις επόμενες γενιές ΠΑΟΚτσήδων. Είναι ένας αγώνας πολύχρονος, για τον
οποίο δαπανήθηκαν πολλές δυνάμεις
του συλλόγου για να φτάσουμε σε
αυτό το Προεδρικό Διάταγμα. Βέβαια,
απομένουν κι άλλα βήματα, είναι
μόνο η αρχή του αγώνα που πρέπει να
γίνει, αλλά με τον Ιβάν Σαββίδη μπροστάρη ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει το δικό
σύγχρονο «σπίτι» που θα αποτελέσει
το εφαλτήριο για πολλές περισσότερες επιτυχίες και στο μέλλον».
Αν και το κομμάτι των τεχνικών
λεπτομερειών του νέου γηπέδου είναι κάτι για το οποίο θα προκύψουν
ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
εσείς ως ΑΣ ποια είναι τα βήματα
που θα ακολουθήσετε από ‘δω και
πέρα; «Υπάρχει μία αγαστή συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που θα τρέξει
στο μεγαλύτερο κομμάτι της διαδικασίας των τεχνικών λεπτομερειών του
νέου γηπέδου. Εγώ αυτό που πρέπει
να τονίσω, είναι ότι δεν πρόκειται να
γίνει κανένα λάθος και να γκρεμιστεί
το γήπεδο, αν δεν είμαστε εξασφαλισμένοι για τη νέα Τούμπα. Γι’ αυτό
υπάρχουν οι αρμόδιες νομικές επιτροπές, που θα διασφαλίσουν την πορεία
του έργου, χωρίς να μπει σε καμία περιπέτεια το γήπεδο της Τούμπας».
Σκέφτεστε από τώρα τη στιγμή
που θα γκρεμιστεί το υπάρχον γήπεδο για να κατασκευαστεί το νέο;
«Την Τούμπα την αισθανόμαστε όλοι
σαν το σπίτι μας, αλλά από εκεί και
πέρα, είναι ένα προαπαιτούμενο να
συμβεί αυτό για να πάμε μπροστά.
Ας σκεφτούμε ότι κι οι πρόγονοί μας
έζησαν μία ανάλογη κατάσταση. Είναι
κάτι που δημιουργεί μία χαρμολύπη.
Δεν υπάρχει ΠΑΟΚτσής που θα πει
“όχι” σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει
μία λογική εξέλιξη των πραγμάτων κι
εμείς, αυτό που πρέπει να κάνουμε,
είναι να διασφαλίσουμε την ομαλότητα και τη χρονική συνέχεια του έργου.
Πρέπει να περιμένουμε την ιστορική
στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα μπει στο νέο
του γήπεδο. Το νέο γήπεδο συμβαδίζει και με την βιωσιμότητα μίας ομά-

Ο τίτλος φαβορί θα πρέπει
να επιβεβαιωθεί και στην πράξη

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

δας. Απαραίτητη προϋπόθεση για
μια μεγάλη ομάδα, είναι η ύπαρξη
υπερσύγχρονων γηπεδικών εγκαταστάσεων».
Υπάρχει χρονικός ορίζοντας
για τη δημιουργία του νέου γηπέδου; «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε
το πλεονέκτημα που μας δίνεται και
να μπορέσουμε όλα να είναι έτοιμα
για να μας βρουν τα 100 χρόνια από
την ίδρυση του συλλόγου, στην ιστορική Τούμπα των προδιαγραφών του
21ου αιώνα. Μακάρι αυτό να συμβεί
θα είναι κάτι το ιδανικό».
Πως σκοπεύει ο ΑΣ ΠΑΟΚ να
βοηθήσει την ΠΑΕ στις ανάγκες
που θα προκύψουν ώσπου να είναι όλα έτοιμα για να μπει η ομά-

δα στο νέο της «σπίτι»; «Ο ΑΣ
ΠΑΟΚ θα βοηθήσει την κατάσταση
σε αυτό το μεταβατικό διάστημα. Το
νέο γήπεδο θα προσπαθήσουμε να
είναι λειτουργικό εις όφελος όλης
της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ίσως τα
γραφεία να στεγαστούν στο Παλατάκι σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν
προβλέψεις και για τα υπόλοιπα
τμήματα. Έχουμε έναν χρόνο για να
πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις,
για να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους όλα τα τμήματα. Είναι αναγκαίο
κακό αυτό. Η Τούμπα είναι η ιστορική έδρα του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν
λύσεις μεταβατικού χαρακτήρα που
θα βοηθήσουν τα τμήματα αυτά να
συνεχίσουν το έργο τους».

Μια χαρά άρχισαν να συνηθίζουν το Conference
League oι ελληνικές ομάδες. Έναν χρόνο νωρίτερα
γκρίνιαζαν γιατί τους… «έπεφτε λίγο», λες και είχαν συνηθίσει στα μεγαλεία του Champions League.
Γκρίνιαζαν για μία διοργάνωση στην οποία υπάρχουν
αξιόλογες ομάδες και που την κατάκτηση του τροπαίου την πανηγύρισαν τρελά ο Μουρούνιο και οι
παίκτες της Ρόμα.
Ο δε ΠΑΟΚ ο οποίος προχώρησε μέχρι τα προημιτελικά έβαλε στο ταμείο του περίπου 12 εκατ. ευρώ.
Αρα η υποτίμηση της διοργάνωσης από τις ελληνικές
ομάδες ανήκει στο παρελθόν.
Με δεδομένο ότι ΠΑΟΚ και Αρης στην κλήρωση
του β’ γύρου μπήκαν στους ισχυρούς, λογικό ήταν
να βρουν απέναντι τους ομάδες του «χεριού τους». Ο
«Δικέφαλος» κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τη Λέφσκι Σόφιας και ο Αρης την Γκόμελ από τη Λευκορωσία.
Θεωρητικά οι ελληνικές ομάδες είναι τα φαβορί
για την πρόκριση, αλλά αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί
στην πράξη.
Η Λέφσκι είναι ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας,
πέρασε κρίσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων,
αλλά συνεχίζει να αποτελεί ένα βαρύ ποδοσφαιρικό
όνομα της γειτονικής χώρας.
Εχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία της και στις
9 Ιουλίου θα παίξει τον πρώτο της αγώνα για το νέο
Πρωτάθλημα. Μία ημέρα δηλαδή πριν ο ΠΑΟΚ ολοκληρώσει το βασικό του στάδιο προετοιμασίας στην
Ολλανδία. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 21/7 που είναι
προγραμματισμένος να γίνει ο πρώτος αγώνας του
β’ γύρου του Conference League οι Βούλγαροι θα
έχουν παίξει δύο επίσημους αγώνες. Κι αυτό δεν θα
πρέπει ν περνάει απαρατήρητο.
Η αντίπαλος του Αρης τερμάτισε 10η πέρυσι στο
Πρωτάθλημα Λευκοσρωσίας, συμμετέχει μέσω του
Κυπέλλου στη διοργάνωση και επανήλθε στην πρώτη κατηγορία πριν από δύο χρόνια. Λόγω του πολέμου θα αντιμετωπίσει τον Αρη σε ουδέτερη έδρα και
χωρίς την παρουσία κόσμου. Όλα λοιπόν είναι υπέρ
των «κίτρινων».
Εύκολους αντιπάλους σε ευρωπαϊκούς αγώνες
είχαν ΠΑΟΚ και Αρης και άλλες χρονιές, αλλά έπαθαν
κάζο τα οποία τις στοιχειώνουν. Αρα τίποτε δεν θα
πρέπει να θεωρείται εύκολη υπόθεση. Οι δύο ομάδες
της Θεσσαλονίκης είναι τα φαβορί αλλά καλό θα είναι διδαγμένοι από το παρελθόν, να αντιμετωπίσουν
με μεγάλη προσοχή τους αντιπάλους τους.
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ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ

Μία πολύ θετική εβδομάδα για σας ξεκινά, όπου ο κοινωνικός σας κύκλος θα γίνει πιο ενδιαφέρον, ενώ πολύ πιθανόν θα
γνωρίσετε καινούρια πρόσωπα που θα καθορίσουν το Καλοκαίρι σας και όχι μόνο. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι γενικότερα αυτή η
εποχή, κάθε χρονιάς, είναι μία ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος και
θέλει καλή διαχείριση από σας.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΟ,
20 ΈΩΣ 26 ΙΟΥΝΊΟΥ
2022

Ο

Ήλιος περνά στο ζώδιο του Καρκίνου την Τρίτη 21
Ιουνίου και έτσι μπαίνουμε επίσημα στο Καλοκαίρι,
με το Θερινό Ηλιοστάσιο, δηλαδή την πιο μεγάλη
μέρα του έτους. Την ίδια μέρα η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα
δημιουργούν μεταξύ τους μία υπέροχα θετική όψη, που βοηθά να ανανεωθούμε και να εκφράσουμε τα συναισθήματα
μας. Έτσι όταν κάτι ξεκινά και αντιπροσωπεύει μία κατάσταση, μία εποχή, μία «γέννηση» μεταφορικά και πραγματικά,
δίνουμε σημασία στις πλανητικές θέσεις, οπότε και αυτό το
Καλοκαίρι θα έχει μία αναγέννηση συναισθημάτων, σχέσεων, αλλά και οικονομικών επενδύσεων.
ΚΡΙΟΣ
Βρίσκεστε σε μία πολύ ευνοϊκή περίοδο, όπου ο Δίας στο
δικό σας ζώδιο θέλει να επεκτείνει τα σχέδια σας και να φροντίσει κάθε νέα εγχειρήματα που θα θέσετε. Ο Άρης επίσης σας
δυναμώνει και βγάζετε μία θετική ενέργεια από μέσα σας, που
σας βοηθά να προχωρήσετε σε μία υγιή κατεύθυνση, με επιτυχία.
ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εβδομάδα, θα συμβούν κάποια καθοριστικά γεγονότα, που αφορούν κυρίως την προσωπική σας ζωή. Μέσα από
μία έντονη αναγεννησιακή ατμόσφαιρα, θα θελήσετε να βάλετε
νέες βάσεις στην μέχρι τώρα συναισθηματική σας κατάσταση.
ΔΙΔΥΜΟΙ
Μία πολύ καλή περίοδος θα αποδειχθεί αυτή για σας, όπου
Ερμής και Αφροδίτη, θα δημιουργήσουν στην καθημερινότητα
σας όμορφες συνθήκες. Σχέσεις και επικοινωνία, είναι τα δύο
σημεία αναφοράς για ένα Καλοκαίρι, που σίγουρα θα σας προσφέρει όμορφες στιγμές.

ΑΠΌ ΤΗΝ
ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ
ΚΑΡΤΆ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Από την μια ο Ήλιος θα περάσει στο δικό σας ζώδιο, με αποτέλεσμα να φωτίσετε την προσωπικότητα σας και να μπείτε στην
περίοδο των γενεθλίων σας. Από την άλλη, το δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, έχει αρκετή κίνηση και χρειάζεται προσοχή γιατί
θα δημιουργηθούν διαπλοκές, κουτσομπολιά, κακές επαφές και
πλούσιο παρασκήνιο.
ΛΕΩΝ
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Για σας τους Παρθένους, η εβδομάδα αυτή έχει το στίγμα της
επαγγελματικής επιτυχίας, μιας και η Αφροδίτη και ο Ερμής, θα
βρίσκονται στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας. Είστε αρκετά έτοιμοι
να ανοίξετε τα φτερά σας, να ανανεώσετε τις συνθήκες εργασίας
σας, αλλά και να κάνετε νέα σχέδια.
ΖΥΓΟΣ
Αυτή η εβδομάδα θα αποδειχθεί αρκετά ευνοϊκή για σας, κυρίως από την Πέμπτη 23 Ιουνίου, όπου η Αφροδίτη θα περάσει
στο συμβατό με το δικό σας ζώδιο των Διδύμων. Έτσι θα μπορέσετε να φροντίσετε τα προσωπικά σας θέματα, μέσα από μετακινήσεις, που έως τα μέσα του Ιουλίου, θα έχουν καλές εξελίξεις.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Για σας τους Σκορπιούς των πρώτων ημερών, ξεκινά, μία
πολύ όμορφη περίοδος που αναζητάτε τα ταξιδάκια και γενικότερα τις νέες εμπειρίες και πληροφορίες, που θα σας γεμίσουν
ενέργεια και χαρά. Για τα άλλα δύο δεκαήμερα, θεωρώ ότι όλα
θα πρέπει να τα ελέγχετε, πριν αποφασίσετε κάτι οριστικό.
ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι μία πολύ ιδιαίτερη χρονική στιγμή αυτή, όπου με το πέρασμά της Αφροδίτης στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό
σας, θα γεμίσετε με αισιοδοξία και όμορφες προσωπικές στιγμές.
Είναι ο καιρός όπου δεν θα νιώσετε μόνοι, αλλά το αντίθετο, θα
έχετε γύρω σας πολλά αγαπημένα σας πρόσωπα.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Για σας τους Αιγόκερους, ο Ήλιος απέναντι από το δικό σας
ζώδιο, ανοίγει μία περίοδο όπου οι σχέσεις σας αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ και σταδιακά θα έρχεστε πιο κοντά με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα. Ίσως μάλιστα για τους αδέσμευτους, αυτή τη χρονική περίοδο, θα εμφανιστεί μία σημαντικότατη γνωριμία.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αν και έχετε πιεστεί αρκετά αυτή την περίοδο, η μετακίνηση
του Ερμή και της Αφροδίτης στο ζώδιο των Διδύμων, θα έχει για
σας μία ιδιαίτερη επιρροή, βάζοντας τα αρνητικά που βιώνετε,
στην άκρη. Η αισιοδοξία και τα συναισθηματικά σκιρτήματα, θα
έχουν την τιμητική τους.
ΙΧΘΥΕΣ
Ξεκινά για σας μία αρκετά ενδιαφέρουσα περίοδος, όπου οι
σκέψεις σας για μικρές αποδράσεις, αλλά και όμορφες στιγμές
με την οικογένεια σας, θα μπουν στο κάδρο των αναζητήσεων
σας. Ο Ήλιος επίσης στο πέμπτο ηλιακό σας σπίτι, ανανεώνει τα
συναισθήματα σας, αλλά και τις σχέσεις με τα παιδιά σας, αν είστε
γονείς.

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Κάθε Σάββατο

→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους με Τσιμισκή
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Karfitsa
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
Thess Massage, Ολυμπιάδος 49, 6938772688
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

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

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