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Ο Γιάννης Μπουτάρης στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
Πασχάλης Τερζής
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Η Θεσσαλονίκη διεκδικεί
Η μελωδία του δρόμου





Πιστεύουμε στην έντυπη επικοινωνία. 
Πιστεύουμε στη μονιμότητα και στην αλήθεια της.
Το Like, το νέο free press έντυπο της Θεσσαλονίκης, 

αποτελεί μια διαφορετική ματιά στην πόλη.
Κρύβει μέσα του νεανική πνοή και αισιοδοξία.
Γράφουμε γι΄ αυτά που αγαπάμε. Γράφουμε γι΄ αυτά 

που βλέπουμε γύρω μας. Μα πιο σημαντικό, γράφουμε 
γι΄ αυτά που θα θέλαμε να δούμε να πραγματοποιού-
νται.

Το πρώτο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας μας 
γεμίζει αισιοδοξία και όραμα για το μέλλον. Εύχομαι, 
μέσα στις σελίδες του ο καθένας μας να βρει έμπνευση 
και ενδιαφέρον.

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας αυτού του πρώ-
του τεύχους θα ήθελα να συγχαρώ τους νέους εκείνους 
ανθρώπους που το πίστεψαν και εργάστηκαν γι αυτό. 

Σε πείσμα των σημείων των καιρών η ομάδα του 
Like ξεκινά δυναμικά το ταξίδι της και σας προσκαλεί 
να ταξιδέψετε μαζί της.

Καλή ανάγνωση! 

Γιάννης Καρανταλής
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Για την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, 
την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει ο δήμος 
Θεσσαλονίκης και τα όνειρά του για την πόλη 
μίλησε στη συζήτηση που είχε με τους σπουδαστές 
δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. 

Ο κος Μπουτάρης αναφέρθηκε εκτενώς σε 
ζητήματα εθισμού σε ουσίες, τονίζοντας πως η 
διοίκηση του δήμου έχει προχωρήσει σε μια σειρά 
δράσεων ενημέρωσης των νέων ανθρώπων της πόλης. 
Οι εν λόγω δράσεις αφορούν στην πρόληψη και την 
αποφυγή εθισμού σε ουσίες όπως τα ναρκωτικά και 
το αλκοόλ, καθώς και στην προτροπή των χρηστών 
να εισαχθούν σε προγράμματα απεξάρτησης. «Ως 
δήμος έχουμε συστήσει μια ομάδα εργασίας, που 
είναι ειδικοί στην απεξάρτηση και διοργανώνουν 
δράσεις τόσο πρόληψης, όσο και αντιμετώπισης του 
εθισμού στις ναρκωτικές ουσίες. Έχουν ήδη γίνει και 
θα επαναληφθούν δράσεις προσέγγισης χρηστών 
ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό να παρακινηθούν και 
να εισαχθούν σε προγράμματα απεξάρτησης», είπε 
χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη 
Θεσσαλονίκη, ο κος Μπουτάρης διευκρίνισε πως στο 
άμεσο μέλλον θα θεσπιστεί πλήρης απαγόρευση της 
κυκλοφορίας των ΙΧ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης 
και θα δημιουργηθούν επιπλέον λεωφορειόδρομοι.  

Ερωτηθείς για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει 

ο δήμος για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της πόλης ο Δήμαρχος είπε: «Έχουμε 
ένα κονδύλι περίπου 90 εκ. ευρώ για τις εκδηλώσεις 
εορτασμού της Θεσσαλονίκης. Αποφασίσαμε να μη 
δώσουμε τόση σημασία σε γιορτές, αλλά σε εκδηλώσεις 
μέσα από τις οποίες η πόλη θα γίνει γνωστή διεθνώς. 
Θα γίνει μια σειρά εκδηλώσεων μέσα στο καλοκαίρι 
και ο εορτασμός θα κορυφωθεί με δράσεις που θα 
ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.» 

Η οικονομική κρίση δημιουργεί σκεπτικισμό και 
προβληματισμό στον κο Μπουτάρη, διότι, όπως 
επεσήμανε, ο κλάδος των επιχειρήσεων της οινοποιίας 
στον οποίο και δραστηριοποιείται, σημειώνει πτώση, 
ενώ και τα έσοδα του δήμου Θεσσαλονίκης έχουν 
μειωθεί κατά περίπου 50%. Επιπλέον, όπως δήλωσε 
χαρακτηριστικά, εισπράττει το άγχος και την αγωνία 
του κόσμου καθημερινά και αυτό φυσικά τον επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό.

Τέλος ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης μίλησε για το 
πώς ονειρεύεται ο ίδιος τη Θεσσαλονίκη και τόνισε 
πως επιθυμεί μια πόλη πολυπολιτισμική, η οποία θα 
αποτελεί το κέντρο πολλών εθνικοτήτων, που θα ζουν 
και θα δραστηριοποιούνται αρμονικά, όπως άλλωστε 
συνέβαινε στο παρελθόν.
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-H πρώτη σας επαφή με το τραγούδι, εάν 
δεν κάνω λάθος, ήταν στη Ρόδο το 1972.  Σαν 
έφηβος φανταζόσασταν ότι θα γινόσασταν ένας 
τόσο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, όπως είστε 
σήμερα;

-Η  πρώτη μου επαφή με το τραγούδι ήταν πολύ 
νωρίτερα. Η επαγγελματική μου επαφή ήταν το ‘72. 
Eπειδή είχα μέσα μου το μεράκι, όταν γινόντουσαν 
πανηγύρια στο χωριό μου στην Πυλαία, πήγαινα και 
παρακαλούσα να μου δώσουν το μικρόφωνο. Τελικά 
όταν απολύθηκα από το στρατό, ασχολήθηκα και 
επαγγελματικά.

-Που υπηρετήσατε;
Στο στρατό λόγω φρονημάτων ήμουν μουλαράς. Στα 

μουλάρια εφοδιαστής (γέλιο). Μετά το στρατό ξεκίνησα   
να τραγουδώ επαγγελματικά και μετά από 10 χρόνια 
είχα την τύχη να γνωρίσω τον Χρήστο Νικολόπουλο και 
έκανα τον πρώτο μου δίσκο, στην δισκογραφική εταιρία 
του  συγχωρεμένου Γιάννη Τζελέπη, του θείου σου.

-Αυτό δεν το ήξερα…
Ναι.  Ήταν αξιόλογος άνθρωπος, όπως και ο Σάκης  

Τζελέπης (ο πατέρας σου), και σπουδαίοι τραγουδιστές 
που τους έχω σε εκτίμηση. Έτσι, έβγαλα τον πρώτο μου 
δίσκο το 1982.

-Με τίτλο “Το λέω” από τον πρώτο δίσκο έως 
και τον τελευταίο - “Ανατριχιάζει ο καιρός”, ποιό 
τραγούδι σας σας συγκινεί περισσότερο;

-Δεν λέω ποτέ ένα τραγούδι που δεν εκφράζει την 

ψυχή μου. Πάντα τραγουδώ τραγούδια που με αγγίζουν, 
χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν έχω κάνει και λάθη 
και ότι όλα είναι καλά. Και βέβαια έκανα λάθη σε ό,τι 
αφορά τις επιλογές μου και μπορεί να ξανακάνω και 
άλλα. Δεν φοβάμαι να το πω. ‘Έχω πάντα σαν οδηγό 
μου την αλήθεια  και δεν θέλω να παραπλανήσω τους 
ανθρώπους, αυτός είμαι, ο χοντρούλης, και ποτέ δεν 
έκανα τον ωραίο.  Είμαι αυτός που είμαι με τα λάθη 
μου μαζί.

-Όσον αφορά στις συνεργασίες σας, είναι 
κάποια που σας άρεσε περισσότερο;

Ο κάθε συνάδελφος έχει τη δική του προσωπικότητα. 
Εάν δεν μου άρεσε, δεν θα συνεργαζόμουν. Κανένας 
δεν με ανάγκασε. Ό,τι έκανα, το έκανα γιατί το ήθελα.

 -Έχετε κουραστεί μετά από τόσα χρόνια στο 
ίδιο επάγγελμα;

Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς… 
-Δεν κουράζεσαι…
Κουράζεσαι. Το ξενύχτι είναι μια κατάσταση 

περίεργη. Παρ’ όλα αυτά δεν είπα ποτέ, μάλλον δεν 
τολμώ να πω, πως θα σταματήσω να τραγουδώ γιατί 
είναι αυτό που μου αρέσει και αγαπώ και δεν ξέρω πως 
θα νιώσω αν σταματήσω. Ήδη τώρα κάνω υπομονή που 
δεν τραγουδώ και μέσα μου το θέλω. Δεν ξέρω πότε 
θα βγω. Σήμερα, αύριο, σε ένα χρόνο, κάποια στιγμή 
όμως σίγουρα θα ξανατραγουδήσω.

-Αυτό τον καιρό δεν έχετε δηλαδή 
προγραμματίσει κάτι;

Η Γεωργία Τζελέπη 
συναντά έναν…

οικογενειακό φίλο, 
τον Πασχάλη Τερζή

και συζητούν
για τη ζωή και 

τα τραγούδια του



Τα σχέδιά μου είναι μόνο κάτι συμμετοχές σε 
κάποιους δίσκους, σε λίγο θα κυκλοφορήσει ένας 
δίσκος του Αντώνη Βαρδή και συμμετέχω σε ένα 
τραγούδι και εγώ και οι αδελφοί Κατσιμίχα. Επίσης, 
θα κυκλοφορήσει ένας δίσκος του Μάριου Τόκκα που 
συμμετέχουν σε τρία τραγούδια η Μαρινέλλα,  σε τρία 
ο Πάριος, σε τρία ο Μητροπάνος και σε τρία τραγούδια 
εγώ. Και έχω και το “Ανατριχιάζει ο καιρός” του Ηλία 
Κατσούλη.

-Στις παλιές χρυσές εποχές, δεκαετία του 
’80, όταν το τραγούδι ήταν στην άνθηση του, 
διακινούνταν  αρκετό χρήμα στη νύχτα. Το 2012 
με την κρίση πως βλέπετε ότι έχει αλλάξει αυτό;

-Το γεγονός ότι πλέον δουλεύουμε δύο μέρες την 
εβδομάδα ενώ παλιά ήταν παραπάνω, πιστεύω τα λέει 
όλα.

-Σε παλιά σας συνέντευξη είχατε πει ότι είναι 
δύσκολο τα σημερινά παιδιά να τραγουδήσουν 
λαϊκά, όσο καλή φωνή και αν έχουν, γιατί τους 
λείπουν τα βιώματα. Πιστεύετε πως με αυτές τις 
καταστάσεις που ζει η Ελλάδα θα ξανανθίσει το 
λαϊκό τραγούδι;

-Όσο υπάρχουν λαϊκοί άνθρωποι θα υπάρχει και 
το λαϊκό τραγούδι. Τα βιώματα πολλές φορές είναι 
και τραυματικά. Μερικές φορές μας διδάσκουν και 
μας αναγκάζουν να βγάλουμε από μέσα μας πόνο. Και 
αυτό εννοούσα όταν το είπα. Δηλαδή ένα παιδί που 
δεν περπάτησε ξυπόλυτο, που δεν πείνασε, δεν μπορεί 

να αισθανθεί την φτώχεια. Αλλά τώρα, έτσι όπως 
έχουν γίνει τα πράγματα, μάλλον θα αναγκαστώ να 
ανακαλέσω. Δεν το εύχομαι να περάσουν τα σημερινά 
παιδιά αυτά που πέρασα εγώ, αλλά εάν είναι για το 
καλό του τραγουδιού (γέλιο)…

-Έχετε κάποιο όνειρο που δεν 
πραγματοποιήσατε;

Πιστεύω πως η ζωή ήταν απλόχερη σε μένα, μου 
χάρισε περισσότερα από όσα θα φανταζόμουν, και δεν 
εννοώ μόνο υλικά αγαθά, έχω εισπράξει παρά πολύ 
αγάπη από τον κόσμο και έχω κάνει μια πολύ ωραία 
οικογένεια με δύο παιδιά και εγγόνια. Σαν άνθρωπος τι 
να ζητήσω παραπάνω;
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-Κύριε Σιμεόνι, γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη 
και έχετε μια σπουδαία σταδιοδρομία. Πως 
ξεκίνησε όλο αυτό;

Γεννήθηκα το 1969 στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα 
όμως στη Γερμανία. Τελειώνοντας τις σπουδές μου 
στο λύκειο, πήγα στην Αθήνα  στη σχολή Βελουδάκη, 
όπου σπούδασα σχέδιο μόδας και τελειώνοντας   από 
εκεί, βρέθηκα στο Μιλάνο να ολοκληρώνω και  το 
μεταπτυχιακό μου στο σχέδιο μόδας. Όταν επέστρεψα 
στη Θεσσαλονίκη έκανα το δικό μου ατελιέ, ακολούθησε  
η boutique  στη Θεσσαλονίκη και έπειτα αυτή των 
Αθηνών. Έκανα πολλά fashion weeks εσωτερικού και 
εξωτερικού και έτσι, σιγά σιγά, έχτισα τη σταδιοδρομία 
μου.

-Ζήσατε στο εξωτερικό. Μιλάνο, Γερμανία, 
ακόμα και Αθήνα, όπου για έναν σχεδιαστή 
μόδας είναι πιο εύκολο να χτίσει  την καριέρα του 
εκεί. Ποιος ήταν ο λόγος που επιστρέψατε στη 
Θεσσαλονίκη;

Ερωτεύτηκα (χαμόγελο) και το 1998 την 
παντρεύτηκα. Είμαστε δηλαδή 20 χρόνια μαζί.

-Σας εύχομαι να τα εκατοστίσετε. Εκτός από 
τις boutique σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είστε 
και καλλιτεχνικός διευθυντής στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 
Θεσσαλονίκης. Αυτό πώς προέκυψε;

Ο  κος Καρανταλής μου πρότεινε να αναλάβω 
το κομμάτι του fashion και αυτό για μένα ήταν μια 
ουσιαστική πρόκληση δουλειάς, και επειδή μου 

Ο γνωστός 
σχεδιαστής 

μόδας διδάσκει 
στους σπουδαστές 
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και 

μιλά στη 
Γεωργία Τζελέπη
για τη ζωή του
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αρέσουν και οι προκλήσεις δέχτηκα. Μου άρεσε η 
ιδέα να μεταλαμπαδεύω στα παιδιά αυτά που έχω 
μάθει εγώ, μαθαίνω όμως και εγώ από αυτά. ‘Όσο 
μεγαλώνεις μαθαίνεις, και η συνεργασία με το ΙΕΚ 
Δέλτα έχει ευδοκιμήσει τα τελευταία 7 χρόνια.

- Ο σχεδιασμός ενδυμάτων ήταν το όνειρο σας 
από μικρός ή προέκυψε στην πορεία;

Ανακάλυψα στην εφηβεία μου ότι είχα μια κλίση στο 
σκίτσο, στην επιλογή και στο σχεδιασμό των ρούχων και 
κατάλαβα πως αυτό πρέπει να κάνω. Το σπούδασα για 
να το εξελίξω, γιατί αν δεν σπουδάσεις το αντικείμενο, 
δεν μπορείς να το αναπτύξεις.

-Τα παιδικά σας χρόνια, πώς ήταν;
Εδώ, στην Ελλάδα, ήρθα στο δημοτικό και βασικά, 

όλα τα χρόνια δίπλα στην οικογένεια μου ήταν παρά 
πολύ χαρούμενα και πολύ ανέμελα.

-Πόσο έχει επηρεάσει τον κλάδο σας η κρίση;
Αρκετά. Όχι τόσο τις σπουδές, αλλά αρκετά την 

αγορά εργασίας, όσον αφορά στο κομμάτι της μόδας. 
Το αγοραστικό κοινό δεν είναι το ίδιο όπως πριν 5 
χρόνια και όσο πάει μειώνεται. Ακόμα και σε οικογένειες 
με καλή οικονομική κατάσταση, όλοι είναι μαζεμένοι 
και προσέχουν. Παλιά, ο κόσμος ήταν πρόθυμος να 
αγοράσει ακριβά ρούχα και να δοκιμάσει νέες ιδέες, 
αλλά σήμερα είναι λογικό να δίνει προτεραιότητα σε 
άλλες υποχρεώσεις.

-Σε εποχές κρίσης το όνομα σας έχει ακουστεί 
αρκετά σε φιλανθρωπικά σωματεία όπως ΑΓΑΠΗ, 

UNESCO, ΕΛΕΠΑΠ, ΣΤΟΡΓΗ και πολλά αλλά. Τι 
σχέσεις έχετε με αυτά τα φιλανθρωπικά σωματεία;

Έχω κάνει fashion events. Κάθε επίδειξη μόδας τη 
θεωρώ γιορτή, γιατί έτσι προβάλλεις και τη δουλειά 
σου, αλλά προσφέρεις και στους ανθρώπους κοντά 
σου. Υπήρχαν πολλά φιλανθρωπικά σωματεία και στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που συνεργαζόμουν μαζί 
τους και τα έσοδα των προσκλήσεων πήγαιναν πάντα 
σε αυτά τα σωματεία. Το γεγονός αυτό το θεωρώ 
μπόνους, όχι σαν όνομα, αλλά σαν άνθρωπος.

-Πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι και αυτό 
που κάνετε δίνει και χαρά στους γύρω σας, 
όποτε σίγουρα είναι μπόνους. Θέλω να μάθω το 
καλοκαίρι τι θα είναι στη μόδα;

Φέτος το καλοκαίρι θα παίζουν πολύ τα έντονα 
χρώματα και επειδή, σαν μεσογειακή χωρά που είμαστε, 
όλοι το καλοκαίρι μαυρίζουμε, οι Ελληνίδες θα είναι 
από τις πιο τυχερές. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός 
το μαύρισμα με τα έντονα χρώματα, όποτε η μόδα τα 
προτείνει ανεπιφύλακτα.

-Έχετε κάποιο επαγγελματικό πλάνο στο μυαλό 
σας για το μέλλον;

Είμαι ευχαριστημένος με τη μέχρι τώρα εμπειρία 
μου, αλλά όλα στη ζωή είναι μια πρόκληση. Αυτή μπορεί 
να περιμένει στη γωνία, οπότε είμαι ανοιχτός. Μου 
αρέσουν οι καινούριες ιδέες, όλα είναι καλοδεχούμενα.



Όταν διαφορετικές κουλτούρες, βιώματα, 
παραστάσεις και φαντασία συναντώνται στην ψυχή 
ενός παιδιού το αποτέλεσμα είναι, αν μη τι άλλο, 
πολύχρωμο. 

Ο Αντρέας Αθανασιάδης, καλλιτέχνης της εποχής 
μας, γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1989 στη Ρωσία και 
μεγάλωσε σε ένα χωριό λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, 
το Καλαμωτό, με ένα ενδιάμεσο διάλλειμα πέντε 
περίπου χρόνων στη συμπρωτεύουσα.

Πηγαίνοντας νηπιαγωγείο, οι εναλλαγές του 
περιβάλλοντος ξύπνησαν μέσα του την φαντασία, και 
με τη βοήθεια των χρωμάτων άρχισε να αποτυπώνει 
τα τοπία που έβλεπε γύρω του. Ενώ τα άλλα παιδάκια  
ζωγράφιζαν  σπίτια  με αυλές, μια γαλάζια γραμμή 
στο πάνω μέρος του χαρτιού και μία γωνία κίτρινη 
συμβολίζοντας τον ουρανό και τον ήλιο, εκείνος  
ζωγράφιζε εξωγήινους, εικόνες από τα βιβλία που 
έπεφταν στα χέρια του, κυρίως όμως βατραχάκια. Ο 
χρόνος που περνούσε στο σχολείο ήταν βασανιστικός, 
γι’ αυτό τις ώρες εκείνες ζωγράφιζε στο θρανίο, στις 
άδειες από σημειώσεις σελίδες των τετραδίων του, στα 
χέρια του ή στα χέρια των φίλων του, ακόμη και στους 
τοίχους. 

Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μπερδεύει 
τα χρώματα στον κακό φωτισμό (δυσχρωματοψία), 
αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι είναι καλός με οτιδήποτε 
δημιουργεί. Είναι αυτοδίδακτος στη ζωγραφική, αλλά  
σπούδασε συντηρητής αρχαίων έργων τέχνης, με 
άριστες βαθμολογίες στα εργαστηριακά μαθήματα.

 Το 2008 ήταν μία χρονιά με επιτυχίες, αφού 
συμμετείχε σε Μακεδονικό διαγωνισμό και πήρε τη 
δεύτερη θέση και σε Παγκόσμιο διαγωνισμό που 
ανάμεσα στα 7.500 έργα, το δικό του ήταν ένα από τα 
200 καλύτερα.

Ο αδερφός του τον προέτρεψε να ασχοληθεί με 
τα τατουάζ αφού είχε περάσει από όλα τα στάδια της 
ζωγραφικής σε πίνακες, σε τοίχους, σε παιδικά δωμάτια, 
σε υπολογιστή, του μακιγιάζ σε πρόσωπα, ακόμη και 
του σκαλίσματος σε ξύλα.

 Το καλύτερο έργο του θεωρεί ότι  είναι αυτό που 
διακρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό, το οποίο και 
τελείωσε μέσα σε δύο ώρες. Κάνει τα χατίρια στις φίλες 
του ζωγραφίζοντας τους Τούρκους πρωταγωνιστές, 
έχει αντιγράψει ένα έργο του για δεύτερη φορά γιατί 
δεν μπόρεσε να το αποχωριστεί και δεν έχει πρόβλημα 
να ζωγραφίσει τα σύμβολα ομάδων, όταν του ζητηθεί. 

Ο ίδιος είναι ΑΡΗΣ και δεν χάνει αγώνα, 
παρακολουθεί κινηματογράφο με μανία, το αγαπημένο 
του βιβλίο είναι «Ο λύκος της Σπάρτης» του Αντώνη 
Αντωνιάδη. Στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει Agatha 
Christie, Lucky Luke και κάνει planking (σανίδωμα) 
με τους φίλους του, απαθανατίζοντας την κάθε - 
ριψοκίνδυνη και μη - στιγμή. Λατρεύει τις μηχανές, και 
ιδιαίτερα τις Ηarley. Αν κερδίσει το λαχείο θέλει να 
πάρει μία για να γυρίσει τον κόσμο και να αποτυπώσει 
τα τοπία που θα βλέπει γύρω του.

Αντρέας
Αθανασιάδης

της Γλυκερίας Παπαδοπούλου
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ΕΙΜΑΙ ο Γιώργος Καμαρούλας και 
ΣΠΟΥΔΑΖΩ Chef
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω το δικό μου 
εστιατόριο
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ να 
έχει βγει η χώρα από την οικονομική κρίση
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ βλέπω να εκμεταλλεύονται μικρά 
παιδιά για να βγάλουν χρήματα
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ το πρώτο φαγητό που 
μαγείρεψα

Πρόσωπα 
- 

Σπουδαστές

ΕΙΜΑΙ ο Γιώργος Λαϊνας και 
ΣΠΟΥΔΑΣA  μαγειρική                     
ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑI στο εστιατόριο Village East 
στο Λονδινο
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω το δικό μου 
εστιατόριο
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ να 
έχω μεταφερθεί μπροστά στο χρόνο σε μία άλλη εποχή
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ οι… πόρτες του μετρό κλείνουν 
ακριβώς μπροστά μου.         
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ τον τελικό του Euro 2004 
και τη νίκη της Ελλάδας
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ΕΙΜΑΙ η Μαρία Σπάχο και
ΣΠΟΥΔΑΖΩ Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω βρει μια σταθερή 
δουλειά που να ανταποκρίνεται στις σπουδές μου
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ να 
μην βλέπω δυστυχισμένους ανθρώπους
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ  συναντώ ανθρώπους που δεν 
εκτιμούν όσα έχουν
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ την παιδική αθωότητα

ΕΙΜΑΙ η Άννα Λιόση και
ΣΠΟΥΔΑΖΩ Γραφιστική
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω μία σταθερή 
δουλειά και το ξεκίνημα μιας οικογένειας
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ να 
έχει εξαφανιστεί η κρίση στη χώρα μας
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ “πατάνε”στο φιλότιμο
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ την παλιά μου γειτονιά
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ΕΙΜΑΙ η Τζίνα Γιαννουλάκη και 
ΣΠΟΥΔΑΣΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing και 
Διαφήμιση
ΣΗΜΕΡΑ έχω τη δική μου επιχείρηση με Παγωμένο 
Γιαούρτι και είναι η μοναδική σε όλη τη Θεσσαλονίκη 
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω αποκτήσει 
αλυσίδα με δικά μου καταστήματα 
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ να 
έχει λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μου
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ τα πράγματα δεν είναι όπως τα 
θέλω
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ την πρώτη μέρα που άνοιξα 
το δικό μου μαγαζί καθώς και τη δημιουργία του

Πρόσωπα 
- 

Σπουδαστές

ΕΙΜΑΙ ο Βασίλης Μπαμπάκος και
ΣΠΟΥΔΑΣΑ στο ΙEK ΔΕΛΤΑ
ΣΗΜΕΡΑ έχω τη δική μου επιχείρηση (ΤΗΙΝΚ ABOUT 
HOME)
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω κάνει πολλά 
ταξίδια
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ να 
υπάρχει στη χώρα μας αξιοκρατία 
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ δεν υπάρχει σεβασμός 
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ την πρώτη μέρα λειτουργίας 
της επιχείρησής μου
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ΕΙΜΑΙ ο Γιάννης Παραπονιάρης και
ΣΠΟΥΔΑΖΩ Αθλητική Δημοσιογραφία
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω μια σταθερή 
δουλειά και έναν ικανοποιητικό μισθό
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ να 
βρίσκομαι στην Αμερική για την κάλυψη αγώνων ΝΒΑ
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ βλέπω δημοσιογράφους-οπαδούς.
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ τη γνωριμία μου με τον 
Ζέλικο Ομπράντοβιτς

ΕΙΜΑΙ η Κλειώ Καλπάκη και
ΣΠΟΥΔΑΖΩ Αρτοποιία-Ζαχαροπλαστική
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΠΙΖΩ να έχω μια καλή και 
σταθερή δουλειά
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ όλα 
τα προβλήματα του κόσμου να έχουν λυθεί
ΝΕΥΡΙΑΖΩ ΟΤΑΝ ακούω ψεύτικες δικαιολογίες
ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ τα παιδικά μου χρόνια
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Η Θεσσαλονίκη
διεκδικεί τη θέση 
της στον κόσμο!

του Σωκράτη Πολυζωίδη



Με σύνθημα «Many stories, one heart» («Πολλές 
ιστορίες, μία καρδιά») η πόλη μας αποκτά ένα νέο 
πρόσωπο, μέσω του οποίου ελπίζει να καταστεί 
αναγνωρίσιμη, και να συστηθεί εκ νέου σε όλο τον 
κόσμο. Τη δημιουργία του καινούργιου σήματος ύστερα 
από διαγωνισμό, ανέλαβε η κοινοπραξία «Thessa-
loniki City Branding» δύο γραφείων (Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης). Το νέο brand name παρουσιάστηκε πριν 
από λίγους μήνες, από τον πρόεδρο του Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης και δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
κ. Μπουτάρη. Μαζί με το brand παρουσιάστηκε και το 
λογότυπο της πόλης: ένα ψηφιδωτό από χρωματιστά 
σχήματα σε αποχρώσεις κόκκινου, μπλε και κίτρινου, 
αντιπροσωπεύοντας το ιστορικό της παρελθόν, και 
σχηματίζοντας στο σύνολό τους μια καρδιά. Ο κ. 
Μπουτάρης δήλωσε: «Θέλουμε να τονίσουμε τον 
χαρούμενο και ανάλαφρο χαρακτήρα της πόλης, που 
θα έχει όμως βάθος, και θα αντικατοπτρίζει τη μακρά 
ιστορική διαδρομή της Θεσσαλονίκης. Δεν ξεχνάμε 
τον Μ. Αλέξανδρο, θα αντιμετωπίζεται ως ένα από τα 
σημαντικά στοιχεία της μεγάλης ιστορίας της περιοχής 
μας». Ακόμη, ο δήμαρχος κάλεσε όλη την πόλη σε μια 
συστράτευση, ώστε η Θεσσαλονίκη να μπει επιτέλους 
στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Τα καλά νέα δε σταματάνε εδώ. Στις 19 Νοεμβρίου 
2011, στην Πορτογαλία, η Θεσσαλονίκη ανακηρύχθηκε 
«Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας» για το έτος 
2014, τίτλος που υφίσταται από το 2009, και δίνεται 

από το Ευρωπαϊκού Φόρουμ νεολαίας της Κομισιόν. 
“Η Θεσσαλονίκη έχτισε το ισχυρότερο πρόγραμμα με 
βαθιές και δημιουργικές ιδέες”, δήλωσε ο Peter Matja-
sic, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, ενώ 
η κ. Πασχαλίδου, Αντιδήμαρχος Νεότητας, Αθλητισμού 
και Εθελοντών, τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο περιοδικό LIKE, ότι η σύνταξη του φακέλου έγινε 
από νέους εθελοντές, και όχι από τους σοφούς αυτής 
της πόλης ή από μια εταιρεία, δείχνοντας έτσι ότι η 
νεολαία έχει φωνή, σχέδιο και όραμα για το μέλλον.

Η Θεσσαλονίκη εισερχόμενη στο 2012, γιορτάζει τα 
100 χρόνια από την απελευθέρωσή της το 1912. Είναι 
μια πόλη, μια μεγάλη καρδιά, η δική μας καρδιά, που 
χτυπάει κάθε λεπτό ζωντανά και δυνατά, κουβαλώντας 
πολλές ιστορίες και διεκδικώντας τη θέση που της αξίζει 
παγκοσμίως. Αυτή η πόλη δε γερνάει ποτέ, γιατί είναι 
ανήσυχη και δραστήρια, όπως ανήσυχη, και γεμάτη 
ενέργεια είναι η νεολαία της, που αποτελεί το 50% 
του πληθυσμού της. «Η εμπειρία μου να βλέπω όλους 
τους νέους να συνεργάζονται εθελοντικά για ένα κοινό 
σκοπό ήταν η απόδειξη ότι οι νέοι έχουν ιδέες, ενέργεια 
και την ικανότητα να δημιουργήσουν θετικά, όταν τους 
δίνεται η ελευθερία να εκφραστούν, και το ερέθισμα να 
λειτουργήσουν όλοι μαζί σαν μια ομάδα» αναφέρει ο 
Αλέξης Φλωράκης, μέλος της ομάδας εργασίας για το 
Street art.
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Με το 2012 να έχει φτάσει ήδη στα μισά του, και 
την οικονομική κρίση να βρίσκεται στο αποκορύφωμά 
της,  μπορεί κανείς να συναντήσει σχεδόν τα πάντα 
σε μία πόλη. Έτσι και στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας μία 
βόλτα στους δρόμους της, έρχεσαι αντιμέτωπος με 
πολλές εικόνες, έντονες μυρωδιές και ανθρώπους που 
κινούνται σε ξέφρενους ρυθμούς, τους ρυθμούς μιας 
πόλης. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δίνουν μια 
ιδιαίτερη και ξεχωριστή μελωδία στην καθημερινότητα, 
ο καθένας με τη δική του προσωπική πινελιά. Είναι η 
μελωδία του δρόμου. 

Souvlaki Factory

Ο Παύλος, ο Γιάννης και ο Γιώργος. Τρία παιδιά που 
βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη από τη Γεωργία, ο καθένας 
για διαφορετικούς λόγους. Μοιραία συναντήθηκαν για 
να κάνουν αυτό που αγαπάνε τόσο πολύ... να παίζουν 
μουσική.

Ο Παύλος, 34 ετών, γνωρίστηκε με το Γιώργο, ο 
οποίος είναι 26 ετών, σε κάποιο φεστιβάλ... Τότε ο 
καθένας ήταν για τον εαυτό του, τώρα είναι ομάδα, 
και πάνω απ’ όλα καλοί φίλοι. Την παρέα συμπληρώνει 
ο Γιάννης. Μόλις 20 ετών, είναι ο μικρότερος σε 
ηλικία από τους τρεις. Οι ίδιοι θεωρούν τους εαυτούς 
τους “Μουσικούς του Δρόμου”, και αυτό γιατί δεν 
έχουν την κλασική νοοτροπία του συγκροτήματος. 
Δεν τραγουδούν μόνο, δημιουργούν μουσική. Μία 
μουσική που κινείται σε όλους τους μουσικούς χώρους, 
παίζοντας όλα τα είδη και έχοντας έντονη ελληνική 
γεύση, καθώς οι Factory, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι 
ερωτευμένοι με την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Ο 
Παύλος θέλει πολύ να μεταφέρει τον χαρακτήρα της 
ελληνικής μουσικής στη χώρα του.

Αρχικά διασκέδαζαν τους περαστικούς στην 
Καμάρα, από εκεί άλλωστε προέκυψε και το όνομα 
του συγκροτήματος. Έπαιζαν μουσική μπροστά από 
ένα εστιατόριο ονόματι Souvlaki Factory. Σήμερα 
τους συναντάει κανείς στην Αριστοτέλους και στη 
Ναβαρίνου.

 
Τα πρώτα βήματα στην μουσική

Πρώτη φορά στα 16 του, έπιασε ο Παύλος την 
κιθάρα και έπαιζε σε συνοικιακά μπαρ στη Γεωργία  
με το συγκρότημά του. Στα 17 βγήκε στο δρόμο, 
παίζοντας ένα είδος πρωτότυπης underground 
μουσικής. Όπως ο ίδιος τονίζει, εκείνη την εποχή 
“όποιος δεν τραγουδούσε... πυροβολούσε”, καθώς οι 
συνθήκες ζωής στη χώρα του ήταν πολύ δύσκολες. 
Αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος που το 2000 πήρε 
το συγκρότημα του, τους “Gigolo”, και ξεκίνησαν να 
παίζουν σε φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη.

Κάπου εκεί γνωρίστηκε με το Γιώργο, ο οποίος έπαιζε 
με το δικό του συγκρότημα ραπ μουσικής. Μέχρι που 
παντρεύτηκε. Τότε πήρε την μεγάλη απόφαση. Άφησε 
πίσω τη ραπ μουσική και τη Γεωργία  και ασχολήθηκε 
με τη στιχογραφία και την ποίηση στην Ελλάδα.

Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ

των Γιώργου Τέρπου και 
Βασίλη Παναγιωτίδη
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 Στη Γεωργία ένιωθε πολύ περιορισμένος, όπως ο 
ίδιος αναφέρει, τον αποκαλούσαν “strange”, “παράξενο” 
δηλαδή, λόγω του φιλελεύθερου χαρακτήρα του. Έχει 
κάνει δικά του ντοκιμαντέρ με θέμα τον άνθρωπο και 
την ανθρώπινη φύση, τα οποία μπορεί να βρει κανείς 
στο YouTube/telavie series. Στην Ελλάδα βρέθηκε με 
υποτροφία της χώρας του, η οποία τελειώνει αυτό το 
καλοκαίρι.

Το συγκρότημα ολοκληρώνεται με τον Γιάννη. 
Σπουδάζει Νομική στο Αριστοτέλειο, αφού κατάφερε 
να κερδίσει υποτροφία από το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Γεωργίας το 2008. Ασχολείται με τη μουσική από τα 
10 του. Στα 18 έπαιζε drums σε punk συγκρότημα. Του 
αρέσει να γράφει στίχους και ασχολείται επαγγελματικά 
με το βόλεϊ. Έχει ασχοληθεί και με το θέατρο. Σήμερα, στα 
20 χρόνια του, βγάζει το χαρτζιλίκι του μεταφράζοντας 
κείμενα αγγλικών, ρώσικων και ουκρανικών.

 
Με θέα στο μέλλον

Όταν η κουβέντα με τα παιδιά έφτασε στα μελλοντικά 
τους σχέδια,  η ατμόσφαιρα και το κλίμα της συζήτησης 
βάρυναν…

“Σε μία χώρα που δεν έχει μέλλον για τα δικά της 
παιδιά... τι ελπίδες έχουμε εμείς;” λέει ο Παύλος.

Ο Γιώργος αντίθετα, ελπίζει και εύχεται να τα 
καταφέρει και μετά τη λήξη της υποτροφίας του. 
Θέλει να ζήσει στη Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα και την 
τρίχρονη κόρη τους.

Ελπίδα και αμφιβολία είναι τα συναισθήματα που 
διακατέχουν και τον Γιάννη.

 Παρομοιάζουν την Ελλάδα με θάλασσα. 
Ελεύθερη, όμορφη, απέραντη. Τονίζουν, ξανά και 
ξανά, ότι “παρά τα τεράστια προβλήματα που έχει 
προκαλέσει η οικονομική κρίση στη χώρα... ο κόσμος 
ευαισθητοποιείται και αφήνει ο καθένας ό,τι μπορεί 
στους πλανόδιους μουσικούς. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα 
τελευταία”. Όσο δυσοίωνο και να φαντάζει το μέλλον, 
αυτοί θα συνεχίσουν να τραγουδούν σε γειτονιές, σε 
δρόμους και σε πάρκα, μέχρι να αρπάξουν την ευκαιρία 
που θα τους δοθεί. Μέχρι τότε, θα τους συναντάμε έξω 
και θα ακούμε τις μελωδίες τους στο δρόμο.

 
Όταν αδειάσουν οι δρόμοι

Τα φώτα σβήνουν. Η αυλαία πέφτει και οι δρόμοι 
αδειάζουν. Τα παιδιά κάνουν τον ημερήσιο απολογισμό, 
μαζεύουν τα πράγματα τους και φεύγουν. “Στην 
καλύτερη 60-70 ευρώ... στη χειρότερη 2 ευρώ...” εξηγεί 
ο Γιάννης ο οποίος συγκατοικεί με τον έτερο νικητή της 
υποτροφίας του 2008. Το παράλογο της υπόθεσης 
είναι ότι πολλές φορές η αστυνομία τους τραβολογάει 
στο τμήμα σαν να ήταν εγκληματίες. “Που είναι το κακό 
σε αυτό που κάνουμε...Δεν μπορώ να καταλάβω...”, 
λέει, με απορία και απογοήτευση, ο Παύλος. 

“Το μόνο για το οποίο φοβάμαι είναι το πως θα 
πληρώσω το σπίτι που ζω με την οικογένεια μου, αφού 
τα έξοδα καλύπτονται από το Υπουργείο προσωρινά...” 

συμπληρώνει ο Γιώργος. Παρ’ όλα αυτά πιστεύει πως 
θα βρει λύση για να μείνει τελικά στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παύλος ζει με τη γυναίκα του, με την οποία 
παντρεύτηκε μόλις πριν 4 μήνες. Η ανησυχία του είναι 
η ίδια με αυτή του Γιώργου. Η δυνατή επιθυμία τους 
να μείνουν και παράλληλα η αδυναμία τους να τα 
καταφέρουν. Δεν τα παρατάνε όμως.

“Έχουμε δρόμο ακόμη για να δούμε τελικά τι θα 
γίνει... Θα το παλέψουμε τους μήνες που απομένουν 
και ευχόμαστε την επόμενη άνοιξη να είμαστε εδώ πάλι 
παρέα και να τα λέμε...” είναι τα λόγια των τριών λίγο 
πριν τους αποχαιρετήσουμε.

Μπορεί να τα καταφέρουν... Μπορεί και όχι...
Σίγουρα όμως θα το παλέψουνε...



Άνεργοι είναι οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία. Οι νόμιμα απασχολούμενοι από 4.500.000 
εκατομμύρια, μειώθηκαν σε 3.900.000.  Το υψηλότερο 
ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 
15-29 ετών με ποσοστό στους νέους άνδρες να φτάνει 
στο 39,5% και στις νέες γυναίκες να ανέρχεται στο 
44,9%. 

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων 
εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας 
αναζητώντας απασχόληση ανέρχεται στο 24% του 
συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι 
αποτελούν αντίστοιχα το 54,6%. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έδειξαν ότι το ποσοστό 
αυτό σε σχέση με τα περσινά δεδομένα αυξήθηκε κατά 
5%. Και ενώ μπορεί να φαίνονται μικρά τα νούμερα, ο 
αριθμός των ατόμων είναι μεγάλος. 

Μερικά προγράμματα του ΟΑΕΔ χωρίς να λύνουν 
ριζικά το πρόβλημα, βοηθούν κάποιους νέους 
ανθρώπους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ένα 

από αυτά είναι το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας για νεοεισερχόμενους ηλικίας 16-24 ετών. 
«Ο οργανισμός απασχολήσεως εργατικού δυναμικού, 
προσπαθεί να στηρίξει τους νέους, με αρκετά 
προγράμματα , αλλά δυστυχώς δεν έχει την απαραίτητη 
οργάνωση για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Δυστυχώς 
η Ελλάδα, έχει καταστρέψει τα όνειρά μας», δήλωσε 
χαρακτηριστικά 24χρονος νέος, έξω από το κτίριο του 
ΟΑΕΔ. 

Στατιστικοί πίνακες του ΟΑΕΔ για το μήνα 
Φεβρουάριο (2012) δείχνουν ότι οι άνεργοι οι οποίοι 
αναζητούν εργασία, κάτω των 30 ετών, έχουν φτάσει 
τους 70.000 συμπληρώνοντας περισσότερους από 12 
μήνες στον οργανισμό, ενώ 140.000 έχουν λιγότερους 
από 12 μήνες στον οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα για 
την κεντρική Μακεδονία, το σύνολο των ανέργων 
που αναζητάει εργασία, ανεξάρτητα από το χρονικό 
διάστημα εγγραφής του στον ΟΑΕΔ ανέρχεται στις 
40.000, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μετά την 
Αττική. 

Όλο και περισσότεροι νέοι, εγγράφονται στον 
οργανισμό είτε για τη συμμετοχή τους σε διάφορα 
προγράμματα, είτε για να τους δοθεί η ευκαιρία για 
εργασία: 280.000 μαθητές που έχουν τελειώσει την 
3η γυμνασίου, 360.000 απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και 118.000 απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα σε όλη 
την Ελλάδα.

της Ναταλίας Γκάντζου

Νέοι και ανεργία

Τα αγνά υλικά, η άριστη ποιότητά τους και η φρεσκάδα τους, είναι όλα 
αυτά που συντελούν -με τη βοήθειά μου και τις συμβουλές μου- στο να 
φτιάξετε μια νόστιμη και τραγανή πίτα!

Κική Εμμανουηλίδου

EΛΛHNIKH ΠITA  
80 παραδοσιακές και σύγχρονες πίτες βήμα βήμα
EΛΛHNIKH ΠITA 

Σελίδες: 225  
Σχήμα: 17x25 εκ.  
Τιμή 17,25€

Δημ. Γούναρη 39, Θεσσαλονίκη  τηλ.: 2310 277113 
Κεντρική διάθεση 25ης Μαρτίου 51, Ευκαρπία τηλ.: 2310 640755-6

Εκδόσεις www.malliaris.gr



Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει όλους και έχει 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη νεολαία, δηλαδή το 
μέλλον της Ελλάδας.

Με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, 
η καθημερινότητα των περισσότερων νέων έχει γίνει 
αρκετά δύσκολη αφού πρωταγωνιστεί στις ζωές τους 
το στρες, το άγχος, η θλίψη, η απογοήτευση και η 
αγωνία για το μέλλον.

Το καλό είναι ότι τα όνειρα δεν φορολογούνται, 
έτσι τα νέα παιδιά δεν παύουν να ονειρεύονται και να 
προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η ιδέα της μετανάστευσης για μια καλύτερη ζωή 
είναι κάτι που τα σημερινά παιδιά σκέφτονται πολύ 
έντονα, αφού λόγω της κρίσης έχουν αναγκαστεί να 
“κόψουν” αρκετές από τις παλιές τους συνήθειες, όπως 
εξόδους με τους φίλους τους, ψώνια και διάφορα 
“περιττά” έξοδα. Πλέον, προσπαθούν να βιώσουν την 
καθημερινότητα τους με τα απολύτως απαραίτητα, 
ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν την οικογένεια τους, 
μιας και η οικονομική κρίση προκαλεί πολλές εντάσεις 
ανάμεσα σε σχέσεις γονέων και παιδιών, καθώς 
και σε φιλικές και διαπροσωπικές σχέσεις, γεγονός 
που δικαιολογείται εφόσον οι περισσότεροι νέοι 
λειτουργούν υπό πίεση και άγχος.

Πολλοί δείχνουν αισιόδοξοι και πιστεύουν πως 
η οικονομική κρίση θα ξεπεραστεί. Ακόμη κι αν αυτό 
δε γίνει σύντομα, θα προσπαθήσουν να φτιάξουν μια 
Ελλάδα με μέλλον και ευκαιρίες και ελπίζουν ότι θα 
τα καταφέρουν. Εξάλλου, μετά από κάθε καταιγίδα, τα 
σύννεφα φεύγουν και ο ουρανός καθαρίζει!
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της Αγάπης D. Ιvkovic

Η 
κρίση
 μας

 αγχώνει
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Ανθή Γαζέπη 
Ειδικότητα: Μουσική Τεχνολογία 
<<Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σαν λαός, 
μπορούμε να τα καταφέρουμε>>

Άννα Λιόση 
Ειδικότητα: Γραφιστική 
<<Δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω 
για το μέλλον μου>>

Δέσποινα Γύτση 
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
<<Τα όνειρα μου δεν τα παρατάω >>
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“Δεν είμαστε Τούρκοι, 
δεν καλέσαμε εμείς 
τον Ανδρέα Γκρος”

του Σωκράτη Πολυζωίδη



Στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα 
μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ήρθε να προστεθεί 
άλλο ένα. H αποδοχή, στις 9 Μαρτίου 2012, εκ 
μέρους της Διαρκούς Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 
έκθεσης με θέμα «Η κατάσταση των κατοίκων της 
Ρόδου και της Κω που έχουν υπόβαθρο την τουρκική 
πολιτισμική κουλτούρα». Το σχέδιο της απόφασης 
σχετικά με την έκθεση (1867/2011), συντάχθηκε 
από τον Ελβετό Αντρέα Γκρος, μέλος της επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
παραπάνω συνέλευσης. Το σχέδιο αυτό αποκαλούσε 
την ολιγάριθμη μουσουλμανική μειονότητα ως 
«τουρκική», παραβιάζοντας τη συνθήκη της Λωζάννης. 
Η συγκεκριμένη Συνέλευση απαίτησε από την Ελλάδα, 
την επικύρωση της Σύμβασης Πλαισίου για την 
Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Ακόμη, ζήτησε 
να διοργανώσει η Ελλάδα, σε συνεννόηση «με τους 
πολίτες που ομιλούν την τουρκική», μια καμπάνια, 
με σκοπό την πληροφόρηση των οικογενειών όλων 
των μαθητών, σχετικά με τη δυνατότητα διδασκαλίας 
της τουρκικής γλώσσας σε Ρόδο και Κω. Μάλιστα, η 
χώρα μας υποχρεούται να σκεφτεί και το θέμα της 
επαναλειτουργίας των τουρκικών σχολείων, καθώς 
και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε 
οι διοικήσεις των δύο βακουφιών των νησιών να 
λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια. Επίσης, αναφέρει ότι 
τα διοικητικά συμβούλια των βακουφιών θα πρέπει να 
ανανεώνονται με διαφανή τρόπο, και να προστατεύεται 
το δικαίωμα της πλήρους πρόσβασης στους δημόσιους 
λογαριασμούς της «τουρκικής κοινότητας». Ακόμη, 
κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστούν τα δικαιώματα 
και οι αρμοδιότητες των ιμάμηδων και ηγετών των 
μουσουλμάνων πολιτών της Ρόδου και της Κω, και να 
προστατευτεί το δικαίωμα της εκλογής αυτών από τους 
μουσουλμάνους. Τέλος, απαιτείται η αναπαλαίωση των 
οθωμανικών μνημείων, και η ενδυνάμωση του διαλόγου 
με τους εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας των 
νησιών, με σκοπό την επίλυση του ιδιοκτησιακού και 
της ιθαγένειας. 

Η παραπάνω απόφαση, αντί να βοηθήσει στην 
εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τείνει να 
δημιουργήσει ένταση. Όπως αναφέρει η καθηγήτρια 
του Διεθνούς Δικαίου, κα Νάσκου-Περράκη,  η επίμαχη 
απόφαση παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης, που 
κυρώθηκε με το νόμο 24/25/8/1923, ΦΕΚ Α΄ 238, 
διότι το άρθρο 2 αναφέρεται ρητά σε μουσουλμάνους 
κατοίκους της Δυτ. Θράκης (και όχι της Ρόδου-Κω), 
και σε Έλληνες κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. 
Ακόμη, «η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης είναι το πρώτο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 

στην ιστορία των Διεθνών Οργανισμών (1949), οι 
αποφάσεις του οποίου δε δεσμεύουν τα κράτη - πολύ 
περισσότερο οι αποφάσεις των επί μέρους Επιτροπών. 
Επομένως, η απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής 
δεν μπορεί ούτε να δεσμεύσει την Ελλάδα με τις 
αποφάσεις, ούτε να την υποχρεώσει να κυρώσει ή μη 
τη Σύμβαση Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών 
Μειονοτήτων. Αυτό εναπόκειται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Ελλάδας, στο πλαίσιο των κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων». Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης που μας παραχώρησε η κα Νάσκου-
Περράκη, απορεί για το γεγονός ότι στη δύσκολη 
εποχή που διανύει η χώρα μας, αναφύονται ζητήματα 
από την Τουρκία, χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος. Ο 
πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου μουσουλμάνων 
Ρόδου “Αδελφοσύνη”, Μεχμέτ Ζαμαντάκης, 
ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του ότι οι Έλληνες πολίτες 
μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, κάτοικοι της Ρόδου 
δεν είναι Τούρκοι. Διευκρινίζει δε, ότι ο Ελβετός 
βουλευτής δεν προσκλήθηκε από τους μουσουλμάνους 
της Ρόδου, αλλά κάποιοι άλλοι τον έστειλαν, εκτός 
Ελλάδας. Τέλος, «όσον αφορά τη θέση του Υπουργείου 
Εξωτερικών, πριν φθάσουμε στην κριτική για τη 
στάση του, θα προτιμούσα να γνωρίζω τη θέση των 
Ελλήνων βουλευτών, μελών της Διαρκούς Επιτροπής 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, πάνω στο θέμα που εξετάζουμε», σημείωσε 
η κυρία κ.Νάσκου-Περράκη.  

TO ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ANEΚΔΟΤΟΛΙΟ 2012
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ 
ΣΕ ipad
Ανακαλύψτε την καινούρια ψηφιακή έκδοση! 
Μια πολύ όμορφη διαδραστική εμπειρία!

www.ianos.gr
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη – 

Γιατί να 
προσφέρουμε;

της Άννας Καραγεώργου
Υπεύθυνη τομέα Οικονομίας & Διοίκησης / 

Υπεύθυνη τομέα Δημοσιογραφίας
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Ο ορισμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(E.K.E.) – Corporate Social Responsibility (CSR)  δεν 
είναι εύκολος, όπως και η έμπρακτη εφαρμογή της 
με συνέπεια, η οποία απαιτεί συνεχή προσπάθεια και 
προσήλωση στον στόχο. Η είσοδός της όμως στην 
επιχειρηματική ορολογία των τελευταίων ετών δεν 
είναι τυχαία. Αποτελεί μετάλλαξη και αναπροσαρμογή 
της θεωρίας της επιχειρηματικής ηθικής (Busi-
ness Ethics) και των πρακτικών της, που έκανε την 
εμφάνισή της στη δεκαετία του ΄70 και γνώρισε ευρεία 
διάδοση στις δεκαετίες του ‘80 και του ΄90, τόσο 
στο επιχειρηματικό όσο και στο ακαδημαϊκό πεδίο. Τα 
τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντικό ζήτημα 
στη διεθνή πολιτική και επιχειρηματική σκηνή και 
συνδέθηκε με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης 
και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποίησης.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η αφοσίωση στη 
βελτίωση της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας μέσα από 
επιλεκτικές επιχειρηματικές πρακτικές και τη συνδρομή 
εταιρικών πόρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν κρίσιμες 
παραμέτρους της εποχής μας, όπως η προστασία του 
περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη, η ποιότητα της 
καθημερινότητας του εργαζόμενου, η προστασία του 
καταναλωτή, αλλά και η ευθύνη απέναντι στα παιδιά και 
στους νέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πράσινη Βίβλος, 
2006) ορίζει την Ε.Κ.Ε. ως μια έννοια σύμφωνα με 
την οποία οργανισμοί και επιχειρήσεις ενσωματώνουν 
σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες και πολιτικές στις κύριες δραστηριότητες 
τους και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Κάθε δράση ή πρωτοβουλία από πλευράς ενός 
οργανισμού ή επιχείρησης με ανταποδοτικό όφελος 
προς το κοινωνικό σύνολο στη βάση κοινά αποδεκτών 
ηθικών κανόνων αποτελεί Ε.Κ.Ε.  

Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως ενσωματώνουν 
υπεύθυνες πρακτικές στον πυρήνα της επιχειρηματικής 
τους λειτουργίας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις. Στην Ελλάδα, 
η οργάνωση της Ε.Κ.Ε. αριθμεί μόλις 12 χρόνια 
ξεκινώντας ουσιαστικά το 2000 με την ίδρυση του 
ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(http://www.csrhellas.gr/), στα βήματα του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (http://
www.csreurope.org/). Η διάχυση της Ε.Κ.Ε. στις 
ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέρει τη δυνατότητα να 
δημιουργούν όχι απλώς βραχυπρόθεσμα κέρδη, αλλά 
μακροπρόθεσμης αξίας οικονομικό και κοινωνικό 
πλούτο, εναρμονίζοντας τη λειτουργία τους με τις 
ευρύτερες κοινωνικές προσδοκίες. Οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να επιδιώκουν και να ακολουθούν εκείνες 
τις δράσεις που είναι αποδεκτές από την κοινωνία. 
Η Ε.Κ.Ε. δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
γεφυρώνοντας τη βιομηχανία, το περιβάλλον και την 
κοινωνία. 

Οι βασικοί άξονες εφαρμογής της Ε.Κ.E. είναι το 
φυσικό περιβάλλον και η προστασία του, το ανθρώπινο 
δυναμικό (εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης), η αγορά 
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(πολιτικές για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους 
προμηθευτές) και η κοινωνία. Κάποια παραδείγματα 
αποτελούν το πρόγραμμα «Ενεργητική Διαχείριση 
Υγείας και Ευεξίας Εργαζομένων» της τράπεζας 
Πειραιώς, το κοινωνικό πρόγραμμα ArGOODaki της 
Goody’s, η «Αποστολή Νερό: Νοιάσου για το νερό» των 
Coca-Cola Hellas και Coca-Cola 3E, το πρόγραμμα 
«Καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του κόσμου” της 
Procter & Gamble ενισχύοντας την UNICEF, η χορηγία 
της Cosmote στο ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ. 
για τη δημιουργία ενός συστήματος πλοήγησης για 
άτομα με προβλήματα όρασης (“SmartEyes”) και 
πολλά ακόμη. Αξίζει να αναφερθεί το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, 
το οποίο υιοθετώντας την Ε.Κ.Ε ως στρατηγική 
επιλογή, διοργανώνει ετησίως το «Χριστουγεννιάτικο 
φιλανθρωπικό Bazaar», έχει καθιερώσει ετήσια 
«Ημέρα Αιμοδοσίας», δημιούργησε το θεσμό της 
«Εβδομάδας Οικολογικής Ευαισθητοποίησης» στην 
οποία εντάσσονται δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί 
παραλιών και ενημερωτικές εισηγήσεις για θέματα που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή και την προστασία του 
περιβάλλοντος, προσφέρει συσσίτια για τους άπορους 
και τέλος, χορηγεί υποτροφίες για παρακολούθηση του 
διετούς κύκλου σπουδών.

Οι εταιρίες που επενδύουν στην Ε.Κ.Ε. το κάνουν 
για διάφορους λόγους. Κατ’ αρχήν, οι εργαζόμενοι 
θέλουν να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση 
που εργάζονται. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε 

τομείς όπως η επιμόρφωση, οι καλύτερες συνθήκες 
εργασίας και η ισορροπία εργασίας-ζωής έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν αφοσίωση 
του προσωπικού τους, ευνοώντας έτσι τόσο την 
παραγωγικότητα όσο και την ποιότητα των προϊόντων. 
Επίσης, η κοινωνική ευθύνη συνδέεται άμεσα με 
τις οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων. Ερχόμενες αντιμέτωπες με τις σύγχρονες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι επιχειρήσεις μειώνουν 
τις εκπομπές ρύπων στην παραγωγική διαδικασία και 
το ενεργειακό τους αποτύπωμα, προστατεύοντας το 
περιβάλλον και ταυτόχρονα περιορίζοντας τις δαπάνες 
τους και διευκολύνοντας την ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών στο μέλλον. Συνοψίζοντας, τα οφέλη 
που προκύπτουν είναι πολλαπλά: αυξημένες πωλήσεις 
και μερίδιο αγοράς, ενισχυμένη εικόνα επωνυμίας 
(brand name), ενισχυμένη εταιρική εικόνα και επιρροή, 
αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης, ευαισθητοποίησης 
και διατήρησης προσωπικού, μειωμένο λειτουργικό 
κόστος, αυξημένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές και 
τους αναλυτές.

Στη χώρα μας η Ε.Κ.Ε. έχει ήδη διανύσει μια 
σημαντική διαδρομή κυρίως σε επίπεδο αφύπνισης και 
παρουσίασης των πρώτων καλών παραδειγμάτων και 
πρακτικών προς μίμηση. Μένει να δούμε αν θα έχει τη 
δυναμική να προωθήσει αλλαγές αξιών, αντιλήψεων και 
πρακτικών στο σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής 
σκηνής.



Φυτεμένες ταράτσες
Οι πράσινες στέγες είναι μια σύγχρονη τεχνική με την οποία 

δημιουργείται ένας  μικρός κήπος στις ταράτσες των κτιρίων, 
προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους χάρη στην εξοικονό-
μηση ενέργειας εντός του κτιρίου αλλά και στην πόλη, αφού 
καταπολεμείται το φαινόμενο των αστικών νησίδων. Το σύ-
στημα «Οικοστέγες» εγγυάται ένα άψογο αποτέλεσμα!
 Το κατοχυρωμένο από το υπουργείο Εμπορίου, σύστημα Οι-
κοστέγες με ευρεσιτεχνία πατέντας, είναι μια εξειδικευμένη 
και αποτελεσματική μέθοδος φύτευσης της στέγης των ελ-
ληνικών κτιρίων που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο 
στο ίδιο το κτίριο στο οποίο εφαρμόζεται, όσο και στο στενό 
αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον, δίνοντας λύση σε μεγάλο 
αριθμό προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα αστι-
κά κέντρα. Οι ιδιότητες του είναι:

 Â Προσαρμοσμένο στα ελληνικά κτίρια – ελαφρύ (ζυγί-
ζει 50 κιλά/τ.μ. πλήρες φορτίου), συναρμολογούμενο 
και  υδατοστεγές.

 Â Προσαρμοσμένο στις κλιματολογικές συνθήκες των 
ελληνικών στεγών (ξηρασία, ηλιοφάνεια, πάγος, χιόνι, 
ζέστη/κρύο άνεμος).

 Â Αυτοσυντηρούμενο, χωρίς την ανάγκη παρέμβασης 
και προσθήκης υλικών, αλλά και χωρίς ανάγκες λίπαν-
σης, άρδευσης, φυτοφαρμάκων, κλαδέματος και κου-
ρέματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 
Aθήνα: Σπάρτης 77α Καλλιθέα - Tηλ. 210 72 50 863, 
www.oikosteges.gr, e-mail: info@oikosteges.gr

Θεσσαλονίκη: Οικοενεργειακή Συμμετοχών Ε.Ε.,  
Δημοκρίτου 2 - Tηλ. 2310 85 25 85  
www.oikoenergeiaki.com, e-mail: info@an-ha.gr



Κλιματική Αλλαγή – 
Ο πλανήτης στα χέ-

ρια μας!
της Ναταλίας Γκάντζου
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Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις μεγαλύτερες 
απειλές για το περιβάλλον, την κοινωνία και την 
οικονομία. Η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού 
συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη, σύμφωνα με τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή 
(ΔΕΚΑ). Οι παρατηρήσεις δείχνουν αυξήσεις στις μέσες 
τιμές θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών 
παγκοσμίως, ευρύτατη τήξη χιονιού και πάγου και 
αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο της θαλάσσιας στάθμης.

Η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής πλέον, είναι ένα 
βήμα μακριά μας. Ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση 
ενέργειας είναι λύσεις οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν 
προτεραιότητα για όλες τις χώρες του κόσμου. Οι ΑΠΕ, 
είναι πηγές ενέργειας που δεν εξαντλούνται ποτέ, 
δεν προκαλούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
έτσι δεν ενισχύεται  το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες με τις μεγαλύτερες 
εκπομπές CO2, αλλά έχει και αυτή ένα σημαντικό 
μερίδιο ευθύνης.  Η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες 
χώρες που επιτρέπεται να αυξήσει τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου (αύξηση κατά 25% έως το 2010 σε 
σχέση με το έτος βάσης 1990).  

Η πράσινη ανάπτυξη όμως, δεν είναι μόνο οι 
δράσεις μείωσης των εκπομπών και η αποτροπή της 
κλιματικής αλλαγής. Αφορά ακόμη, την ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος, τη γεωργία, τον τουρισμό, 
τη δημιουργία νέων προϊόντων και διαδικασιών, κάτι 
που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί εδώ 
και πολύ καιρό.  Σήμερα, βάσει των νέων συνθηκών, 
αρκετές χώρες στρέφονται προς την αειφόρο ανάπτυξη, 
ως το καλύτερο μέσο αναδιάρθρωσης των οικονομιών.

Και εδώ ερχόμαστε εμείς. Με απλά  πράγματα 
μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον και κατά 
συνέπεια την τσέπη μας! Εξοικονομούμε ενέργεια, 
χρησιμοποιούμε τις ΑΠΕ (π.χ. βάζοντας ηλιακό 
θερμοσίφωνα και φωτοβολταϊκά), αναλαμβάνουμε 
δράση, υπολογίζουμε  το ενεργειακό μας αποτύπωμα 
και απαιτούμε σεβασμό του περιβάλλοντος. Με απλά 
καθημερινά πράγματα μπορούμε να πετύχουμε το στόχο 
μας. Μπορούμε να πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο.



afis



Το διαδίκτυο, ή αλλιώς internet, όπως οι 
περισσότεροι το γνωρίζουν, έχει μπει για τα καλά στην 
καθημερινότητά μας, προσφέροντας υπηρεσίες άπειρες, 
γρήγορες με απειροελάχιστο κόστος.  Ωστόσο, για πάρα 
πολλούς ανθρώπους το internet αποτελεί εθισμό, 
αφού περνούν ώρες ατελείωτες μπροστά στην οθόνη 
του υπολογιστή τους. Προκαλεί ένα είδος εξάρτησης, 
από την οποία πάσχουν πάρα πολλοί χρήστες  του 
διαδικτύου.  Σήμερα οι χρήστες του διαδικτύου είναι 
εκατομμύρια και αυξάνονται συνεχώς εξ αιτίας 
της ταχύτητας, της αμεσότητας και της πληθώρας 
δυνατοτήτων που παρέχει η συγκεκριμένη υπηρεσία. 
Αποκτώντας πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποκτάς 
ταυτόχρονα πρόσβαση σε χιλιάδες πληροφορίες, όπως 
σε αγαπημένα άρθρα, δημοσιεύσεις, ταινίες, τραγούδια, 
βιβλία, μέχρι την πρόβλεψη του καιρού και, γιατί όχι, 
τον χαμένο επί χρόνια φίλο σου.

Καθώς ο περισσότερος κόσμος σήμερα έχει 
πρόσβαση στο internet μέσα από τη δουλειά, την 
εκπαίδευση ή από οικιακούς υπολογιστές, η τάση για 
online επικοινωνία βρίσκεται σε έξαρση. Είναι ορισμένες 
φορές φυσικό και επόμενο να αναπτύσσονται και φιλίες 
ή ακόμα και φλερτ με άτομα που ποτέ δεν έχουμε 
δει, κυρίως όταν δεν υπάρχει η αμηχανία που πολλοί 
έχουν όταν φλερτάρουν σε φυσικό χώρο, π.χ. δουλειά, 
σχολείο, club κ.λπ., πράγμα που το κάνει ακόμα πιο 
εύκολο. Φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
γνωρίζουν το άλλο τους μισό μέσω internet, είτε σε 

Σχέσεις
Μέσω

Διαδικτύου
της Ειρήνης Μπράντζου
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κάποιο φόρουμ, είτε στο Facebook και σε άλλα sites 
κοινωνικής δικτύωσης. Δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος 
σήμερα  ένα φίλο ή γνωστό του που δεν έχει προφίλ σε 
κάποιο site κοινωνικής δικτύωσης ή σε forum . Εκείνοι 
οι λιγοστοί που δεν έχουν, μάλλον δεν ασχολούνται 
με το internet ή πιο σπάνια, δεν δημιουργούν προφίλ 
συνειδητά, από άποψη. 

Ο έρωτας  όμως έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να βρεθεί 
παντού, και στα πλέον περίεργα μέρη. Τουλάχιστον 
αυτό υποστηρίζουν όσοι έχουν προσωπική εμπειρία 
από τον έρωτα μέσω internet, αλλά και πολλές έρευνες 
που έχουν γίνει σχετικά. Σύμφωνα με έρευνες που 
δημοσιεύθηκαν σε ελληνικές και αγγλικές εφημερίδες, 
αλλά και σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε πριν από 
λίγους μήνες στη Μ. Βρετανία, ένας στους 4 έχει βγει 
ή βγαίνει ακόμα ραντεβού με άτομο που γνώρισε στο 
διαδίκτυο. Επιπλέον, ο ένας στους τρεις δηλώνει ότι με 
τον τρόπο αυτό βρέθηκε με κάποια παλιότερη σχέση 
του, ενώ ο ένας στους δέκα σύναψε ερωτικό δεσμό 
ή σχέση μιας νύχτας μέσω κάποιας ιστοσελίδας ή site 
κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι 
περισσότεροι χρήστες στη Βρετανία πιστεύουν ότι είναι 
πιο εύκολο να κάνουν σχέση μέσω του Facebook παρά 
να εγγραφούν σε site συνοικεσίων. Τα στοιχεία που 
κατέδειξε η έρευνα δεν είναι πολύ διαφορετικά και στη 
χώρα μας. Πρόσφατη έρευνα  που έγινε από τη Mi-
crosoft έδειξε ότι πάνω από τους μισούς χρήστες του 
internet  έχουν φλερτάρει στο διαδίκτυο, ενώ το 1/3 
των Ελλήνων έχει κάνει κάποιο δεσμό. Από τις σχέσεις 
που ξεκίνησαν μέσω internet, το 8% κατέληξε σε γάμο 
και περίπου το 25% σε μακροχρόνια σχέση. Η βασική 
διαφορά μιας γνωριμίας που δημιουργείται μέσω  in-
ternet και του  chat σε σχέση με την πραγματικότητα 
είναι ότι στο διαδίκτυο δεν μπορείς να είσαι βέβαιος 
ότι όλα όσα διαβάζεις μέχρι εκείνη τη στιγμή 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το πιο μεγάλο 
λάθος αλλά και μια από τις μεγαλύτερες απάτες που 
μπορεί να προκύψουν σε γνωριμίες μέσω του in-
ternet αφορούν την ταυτότητα του προσώπου με το 
οποίο μιλάμε. Ο καθένας παρουσιάζει μόνο τα στοιχεία 
που θέλει ο ίδιος, αποφεύγοντας κάποιες πτυχές της 
προσωπικότητάς του που δεν θεωρεί γοητευτικές 
ή κρύβοντας την πραγματική του ταυτότητα. Έτσι, 
συμβαίνει μερικές φορές κάποιος που γνωρίζουμε 
τελικά να μην έχει καμία σχέση με αυτό που μας έχει 
παρουσιάσει, και εμείς να έχουμε ήδη εμπλακεί και 
ερωτευτεί έναν εντελώς άγνωστο.

Γιατί όμως δημιουργούνται τόσες πολλές σχέσεις 
μέσω internet; Γιατί αναπτύσσεται τόσο εύκολα ο 
έρωτας στο internet; Η απάντηση είναι φαινομενικά 
εύκολη και απλή: οι περισσότεροι πια έχουν εξοντωτικά 
ωράρια και ταχύ ρυθμό ζωής που δεν τους επιτρέπουν 
να απολαύσουν τα πράγματα που θέλουν και να κάνουν 
κάποιες γνωριμίες με τον παραδοσιακό τρόπο. Έτσι, σιγά 
σιγά, όλοι μας καταλήγουμε στο να ανταλλάσσουμε 
μικρά μηνύματα μεταξύ μας μέσω internet, σαν να 
ψάχνουμε να βρούμε μια λύση ανάγκης. Πολλοί θα 
σκεφτούν ότι η αναζήτηση μιας σχέσης, της αγάπης 

και του έρωτα μέσω internet δηλώνει απελπισία.  
Χωρίς να θέλουμε να γενικεύσουμε, θα μπορούσε να 
είναι και έτσι, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις απλά 
δηλώνει φόβο ή συστολή  για την επαφή πρόσωπο με 
πρόσωπο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι περισσότεροι 
από εμάς προσπαθούν απεγνωσμένα να έχουν τον 
έλεγχο – για αυτό και πολλοί ψάχνουν πληροφορίες  
στο Facebook ή στο Google και βρίσκουν κάποιον που 
φαίνεται να πληρεί τις ιδανικές σεξουαλικές κι ερωτικές 
προδιαγραφές. Το  παράδοξο  είναι πως προσπαθούμε 
να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο χρησιμοποιώντας ένα 
μέσο που είναι εντελώς ανεξέλεγκτο και υπεράνω 
των δυνατοτήτων μας. Το δεύτερο περίεργο είναι ότι 
συνήθως ψάχνουμε να βρούμε τον άνθρωπο που μας 
ταιριάζει λες και διαβάζουμε βιογραφικά – τα προφίλ 
των άλλων στις διάφορες σελίδες στο internet. 

Καλό θα είναι να θυμόμαστε γενικά ότι το internet 
είναι απλά ένα εργαλείο. Αν θα το χρησιμοποιήσουμε 
σωστά ή λάθος, εξαρτάται από μας. Αν δούμε ότι το να 
αναζητήσουμε την αγάπη και τον έρωτα στο internet 
δεν είναι για εμάς, δεν μας ταιριάζει ή διαπιστώσουμε 
τελικά ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό, τότε καλό θα 
είναι να εγκαταλείψουμε την εικονική πραγματικότητα 
του internet και να αναζητήσουμε τον έρωτα σε μια 
φιλική παρέα ή κάνοντας νέες δραστηριότητες μαζί 
με άλλους ανθρώπους, επενδύοντας στην πραγματική 
ζωή.

3333
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Η δύναμη των social media
της Ναταλίας Γκάντζου

Η λίστα με τα social media μεγάλη. Πως όμως τα 
social media επηρεάζουν την αγορά, την πολιτική, 
τον κόσμο; Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Τα πιο γνωστά από αυτά: Facebook, Twit-
ter, Google plus, YouTube, LinkedIn, My space, Four-
square, Instagram, Viddy κλπ κλπ. 

Η επίδραση όλων αυτών είναι αναμφισβήτητη. Ας 
σκεφτούμε απλά ότι το 82% των χρηστών του inter-
net, δηλαδή περίπου 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες 
παγκοσμίως επικοινωνούμε μέσω Facebook, Linke-
din κ.ά. Για τους πιο ευρηματικούς τα social media 
ανοίγουν άπειρους δρόμους, γεμάτους επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.  Τα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα βασίζονται 
σε ένα βασικό προφίλ χρήστη το οποίο επικεντρώνεται 

είτε γύρω από την εργασιακή εμπειρία, είτε γύρω από 
τα ενδιαφέροντα του ατόμου. Όλο και περισσότεροι 
νέοι δημιουργούν προφίλ και σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. Ο κόσμος του internet και των social me-
dia γίνεται ολοένα και πιο καθημερινός. 

Το κάθε κοινωνικό δίκτυο έχει το δικό του target 
group, τη δική του «φιλοσοφία» και τους δικούς του 
τρόπους χρήσης. Στο facebook, θα βρει κανείς ηλικίες 
από 15 έως και 65 ετών. Οι νέοι των δεκαπέντε θα 
κοινοποιήσουν τραγούδια, θα σχολιάσουν φωτογραφίες 
συμμαθητών τους. Όσο αυξάνονται τα χρόνια αλλάζει 
και η χρήση. Αν είσαι ένας από αυτούς που έχουν face-
book και έχεις φίλους με αρκετή διαφορά ηλικίας τότε 
σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει. Οι πιο μεγάλοι σε 





ηλικία, βρίσκουν παλιούς συμμαθητές, θυμούνται τα 
παλιά χρόνια και κανονίζουν reunion. 

Στο twitter δεν θα βρεις προφίλ. Θα βρεις ava-
tars. Μία εικόνα η οποία θα «κελαηδάει» φράσεις/
προτάσεις έως 140 χαρακτήρες. Θα βρεις «τουίτς» 
φιλοσοφημένου περιεχομένου. «Τουίτς» με μεγάλες 
αλήθειες. «Τουίτς» με σχόλια της καθημερινότητας. 
Με τη χρήση θα καταλάβεις ότι το τουίτερ, είναι 
ενημέρωση. Είναι μετάδοση συναισθημάτων. Είναι 
παρέα. Είναι αλληλεγγύη.  Είναι κοινωνική δικτύωση 
σε πραγματικό χρόνο. 

Και κάπως έτσι, είναι όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Με 
κάποιον τρόπο θα πρέπει να παρουσιάσεις τον εαυτό 
σου. Άλλοτε με λόγια, άλλοτε με μία φράση άλλοτε 
μόνο με φωτογραφίες. Δεν είναι λίγες οι φορές που 
έχουμε ακούσει για κακομεταχείριση ατόμων που 
έκαναν γνωριμίες μέσω των κοινωνικών δικτύων. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούσαμε για κλοπές 
προσωπικών στοιχείων. Το ρίσκο είναι δικό μας. Πρέπει 
να ξέρουμε πως θα χρησιμοποιούμε το κάθε μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να ξέρουμε πάνω απ’ 
όλα γιατί το χρησιμοποιούμε. 

Έχουμε όμως αναρωτηθεί ποτέ  τι είδους χρήστες 
δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά 
δίκτυα; Ποιος χρησιμοποιεί το Facebook; Ποιος 
είναι ενεργός στο Twitter; Από ποιους αποτελείται 
ο πληθυσμός της Google+; Ποια είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά των bloggers; Ποια στελέχη έχουν 
προφίλ στο Linkedin και τι γίνεται με τα Red-
dit, Digg  Pinterest;

Ένα από τα πολλά infographics που κυκλοφορούν 
και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και αναφέρονται στα 
social media είναι αυτό της ΜΒΑ. Μέσα από αυτά 
τα δεδομένα μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις 
τάσεις της αγοράς, βγάζοντας συμπεράσματα για το 
προφίλ των χρηστών, τα στοιχεία των κοινοτήτων που 
δημιουργούνται στις πλατφόρμες δικτύωσης και για 
τον προσανατολισμό των πελατών μας.  

Ανάμεσα στους χρήστες του internet θα βρούμε 
και τους bloggers. Άτομα τα οποία είναι σαν και εμάς. 
Διατηρούν ένα προσωπικό ιστολόγιο και εκφράζονται 
καθημερινά μέσα από αυτό. Πολλοί θα μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους από ένα ταξίδι ή μια εκδρομή. Άλλοι θα 
σχολιάσουν την κάθε ημέρα που περνάει, ξεχωριστά, 
με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο καθένας. Άλλοι, 
θα σχολιάσουν την επικαιρότητα ή θα αναρτήσουν 
σχόλια για τις απόψεις τρίτων. Είτε αυτές αφορούν την 
πολιτική είτε όχι. Πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν 
το blog ως ένα δημόσιο ημερολόγιο. Μοιράζονται αυτά 
που δεν μπορούν να πουν με λόγια. 

Ο κόσμος του internet είναι μαγικός. Ο κόσμος των 
bloggers κρύβει μυστικά και πολλές εκπλήξεις. Social 
media και blogs δεν έχουν πάντα αρνητική πλευρά. 
Η θετική υπάρχει, αλλά κρύβεται λιγάκι πιο βαθιά. Ας 
αναλογιστεί ο καθένας από εμάς τη χρήση που κάνει 
στα social media. Πως αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας 
και πως θα τα κάνουμε χρήσιμα για αυτήν. 36
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Το 1998, δύο νεαροί φοιτητές πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Stanford, ο Law-
rence Page και ο Sergey Brin, τελειοποιούσαν τις 
λεπτομέρειες ενός σχεδίου έρευνας που είχε πάρει το 
κρυπτογραφικό όνομα «Ανατομία ενός υπερκειμενικού 
αναζητητή σε μεγάλη κλίμακα». Εκεί υπήρχε η πρώτη 
αναφορά για τον PageRank, ενός απλού αλλά έξυπνου 
αλγορίθμου που είχε ως στόχο την ιεράρχηση των 
σελίδων ενός οποιουδήποτε καταλόγου ανάλογα με 
τη σημασία του. Ο PageRank θα γινόταν η σπονδυλική 
στήλη μιας νέας μηχανής αναζήτησης που σε λίγα 
χρόνια θα εκτόπιζε την Yahoo, την Altavista και τόσες 
άλλες μηχανές στις προτιμήσεις δισεκατομμυρίων 
“κυβερνοναυτών”. 

Η ιδέα της πρότασης των Page και Brin ήταν ότι 
η αξία ενός εγγράφου είναι συνάρτηση του αριθμού 
των φορών που εμφανίζεται αναφορά του σε άλλα 
έγγραφα. Πρόκειται για μια θεώρηση που δανείστηκαν 
από τον ακαδημαϊκό κόσμο, όπου είναι συνήθης. 
Στην περίπτωση του Διαδικτύου, αυτό σημαίνει ότι 
οι σημαντικότερες σελίδες είναι εκείνες στις οποίες 
αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος αριθμός των συνδέσεων. 
Επιπλέον, εάν παραπάνω αναφορές  προέρχονται από 
σελίδες που είναι το ίδιο «σημαντικές» (δηλαδή είναι 
ταυτόχρονα προορισμός και άλλων συνδέσεων), τότε 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα το έγγραφο να είναι 
επίσης προορισμός. Από τη στιγμή που κάθε σελίδα έχει 
καταγράψει την αξία της «σημασίας» της, ο αναζητητής 

δείχνει τον πλήρη κατάλογο κατανεμημένων 
αποτελεσμάτων από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη 
αξία, πράγμα που γλιτώνει το χρήστη από την 
πραγματοποίηση του κουραστικού ελέγχου δεκάδων, 
εκατοντάδων, ακόμα και χιλιάδων αποτελεσμάτων με 
ελάχιστο ή μηδενικό ενδιαφέρον.

Ο PageRank διαθέτει ιδιαίτερη απλότητα, και η 
λειτουργία του μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

𝑊𝑗=1−𝑑+𝑑𝑖=1, 𝑖≠𝑗𝑁𝑊 𝑖𝑛𝑖
όπου:
𝑊𝑗 είναι η αξία μιας σελίδας 𝑗 αυτή μιας σελίδας 𝑖, 
𝑊𝑖 η αξία της σελίδας 𝑖 που περιλαμβάνει ένα 

σύνδεσμο με τη σελίδα j,
𝑑 ένας παράγοντας «προσαρμογής» με τιμή ανάμεσα 

σε 0 και 1, που χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει τη 
σύγκλιση της σειράς,

𝑛 ο αριθμός των συνδέσεων της σελίδας 𝑊𝑗 προς 
άλλες σελίδες και

𝛮 ο συνολικός αριθμός σελίδων που περιλαμβάνουν 
κάποιον σύνδεσμο με τη σελίδα 𝑗.

Η αξία μιας οποιασδήποτε σελίδας είναι το άθροισμα 
της αξίας όλων των σελίδων που την αναφέρουν, προς 
το συνολικό πλήθος των συνδέσεων καθεμιάς. Έτσι, 
η μεταβλητή 𝑛 σταθμίζει το βαθμό συνεισφοράς μιας 
οποιασδήποτε σελίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό 
των συνδέσεων που διαθέτει: με μεγαλύτερο αριθμό 
συνδέσεων, η συνεισφορά της σελίδας αυτής στην αξία 
της τελικής σελίδας είναι μικρότερη. Συνεπώς, αν μια 

PageRank:
Ο αλγόριθμος που 

άλλαξε το Διαδίκτυο
του Επαμεινώνδα Μουστάκα
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σελίδα έχει μία μόνο σύνδεση, θα δίνει το σύνολο της 
αξίας της σ’ εκείνη τη σελίδα στην οποία απευθύνεται.

Ένα άλλο σημείο που ξεχωρίζει είναι ότι ο PageR-
ank κατανέμει ισότιμα την αξία μιας ομάδας σελίδων 
που συνδέονται μεταξύ τους. Επιπλέον, καμία σελίδα 
δεν μπορεί να έχει αξία 0. Ο αλγόριθμος ορίζει μια 
ελάχιστη τιμή 1−𝑑. Ο PageRank επαναλαμβάνεται μέχρι 
οι διαφορετικές τιμές του 𝑊 να σταθεροποιηθούν.

Ο PageRank μπορεί να μεταφραστεί ως μοντέλο 
συμπεριφοράς ενός χρήστη, ο οποίος ξεκινώντας από 
μια σελίδα στην τύχη, επιλέγει σταδιακά συνδέσμους 
μέχρι να βρει τη σελίδα που ψάχνει. Η πιθανότητα να 
επισκεφτεί ο χρήστης αυτός μια οποιαδήποτε σελίδα 
είναι ανάλογη του πλήθους των συνδέσεων που 
απευθύνονται σε αυτήν, και αντιστρόφως ανάλογη του 
πλήθους των συνδέσεων από τις οποίες θα πρέπει να 
επιλέξει ο χρήστης. Την ίδια ακριβώς μέθοδο εφαρμόζει 
ο PageRank για να αποδώσει την αξία σημαντικότητας 
σε μια οποιαδήποτε σελίδα. Είναι δηλαδή μία μέθοδος 
προσέγγισης αυτής της πιθανότητας. Έτσι, η μεταβλητή 
𝑑 εκφράζει την πιθανότητα να εγκαταλείψει ο χρήστης 
τη διαδικασία (για παράδειγμα, αν βρει μια σελίδα χωρίς 
συνδέσεις) και να αρχίσει μια άλλη, από μια σελίδα που 
θα επιλέξει στην τύχη.





Μια βόλτα στην 
Κέρκυρα

της Δήμητρας Χατζηαγγέλου
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Ελάτε μαζί να περπατήσουμε στα καντούνια και 
να αφεθούμε στην πλάνη που προσφέρει αυτή η 
παραμυθένια πόλη με τα  μυστικά που κρύβει αιώνες 
μέσα της.

Η πόλη της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από το έντονο 
βενετσιάνικο στοιχείο, αλλά και από πολλές αγγλικές 
και γαλλικές επιρροές. Είναι κοσμοπολίτικη και 
αποπνέει μια αίσθηση αρχοντιάς, με κύρια αξιοθέατα 
τη μεγάλη πλατεία Σπιανάδα, το Παλιό και το Νέο 
Φρούριο, το Δημαρχείο (Θέατρο Σαν Τζιάκομο), το 
Κανόνι, το Μον Ρεπό αλλά και τα Μουσεία Βυζαντινής 
και Μεταβυζαντινής Ιστορίας. Ίσως το πιο φημισμένο 
της αξιοθέατο είναι το νησάκι μπροστά στο Κανόνι, με 
το οποίο συνδέεται μέσω μιας μικρής λωρίδας στεριάς. 
Εκεί βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών 
και το ξακουστό Ποντικονήσι.

Κέρκυρα: ένα ευλογημένο σταυροδρόμι πολιτισμών 
που έχουν μείνει έντονα τα χαρακτηριστικά του 
εδώ και αιώνες , και ο καθένας έχει την ευκαιρία να 
διαπιστώσει την «προίκα» που άφησαν απλόχερα, φύση 
και άνθρωπος. 

Η Παλιά Πόλη είναι εκεί για να μας θυμίσει 
περασμένες εποχές, οι ευρωπαϊκές επιδράσεις είναι 
ορατές παντού και συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ 
τους, χαρίζοντάς της ένα ιδιαίτερο χρώμα. Αποχρώσεις 
του πράσινου και του γαλάζιου πρωταγωνιστούν εδώ, 
όπου η Ελλάδα σμίγει με την Ευρώπη.

Μια πόλη που συνθέτει το πιο απρόσμενο πάζλ, και 
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μπορεί να καταπλήξει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 
Εκεί, όπου τα καντούνια βράζουν το κατακαλόκαιρο και 
τα πιο στενά δρομάκια γεμίζουν ασφυκτικά με κόσμο,  
πάντα θα υπάρχει ένα ήσυχο μέρος που μπορείς να 
ξαποστάσεις και να απολαύσεις μια δροσερή τζιτζιμπίρα, 
ενώ οι Κερκυραίες  θα απλώνουν την μπουγάδα τους 
πάνω από τα καντούνια. 

 Από τη μία, ανάκτορα, φρούρια, μουσεία, ναοί, 
ενδιαφέροντα δημόσια κτίρια και ιδιωτικά αρχοντικά, 
δημόσιοι, ιδιωτικοί και αρχαιολογικοί χώροι, και από την 
άλλη,  παραδοσιακά ταβερνάκια, πολυτελή εστιατόρια, 
μεζεδοπωλεία και ψαροταβέρνες, εμπνευσμένα από την 
κερκυραϊκή γαστρονομική παράδοση, αλλά και από τη 
διεθνή κουζίνα, βρίσκονται στην πόλη και περιμένουν 
καρτερικά να τα επισκεφτείς. Κάποια από αυτά:

Το “Art Cafe”, το Καφέ Τέχνης του Δήμου 
Κερκυραίων, μέσα στους κήπους των Ανακτόρων με 
δροσιά και εξαίσια θέα, προσφέρει καφέ, ουζάκι ή όποιο 
άλλο ποτό, κάτω από ένα σπάνιο αφρικανικό δέντρο.

Το Λιστόν, στη δυτική πλευρά της Σπιανάδας, που 
θυμίζει έντονα τη Rue de Rivoli του Παρισιού, είναι ο 
κλασσικός χώρος κοινωνικής συνάντησης.

Τα Μουράγια είναι μια από τις ομορφότερες 
τοποθεσίες της παλιάς πόλης, το πρώτο σημείο που 
φαίνεται μόλις το ferry boat στρίψει από το παλαιό 
φρούριο. Δίπλα και κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα 
βρίσκεται το αναψυκτήριο “Εν Πλω”, με μοναδική θέα 
το Παλιό Φρούριο και το νησί του Βίδο.



Το Μαντούκι απέναντι από το Νέο Λιμάνι είναι 
ένα από τα όμορφα παλιά και γραφικά προάστια της 
πόλης και η “περατζάδα” στον εσωτερικό του δρόμο 
θα αποκαλύψει τα παλιά σπίτια, τα παλιά εργοστάσια, 
τα παραδοσιακά μαγαζιά, τις καλές ταβέρνες και 
ψησταριές, όπου θα γευτείς τις  παραδοσιακές 
κερκυραϊκές συνταγές, την «παστιτσάδα», το «σοφρίτο» 
και το «μπουρδέτο».

Μια βόλτα μέχρι το Κανόνι θα αποζημιώσει τον 
επισκέπτη με την μαγευτική θέα στην εκκλησία 
της Βλαχέρνας και το διάσημο σε όλο τον κόσμο 
Ποντικονήσι, σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας.

Μια ολοκληρωμένη βραδιά θα πρέπει οπωσδήποτε 
να περάσει από “ευθείες”: στο εμπορικό κέντρο, στο 
Μαντούκι απέναντι από το Τελωνείο του λιμανιού, 
ξενικά η ευθεία, ένας ίσιος δρόμος γεμάτος bar. Με το 
καρνάγιο και τις ψαρόβαρκες απ’ τη μια μεριά, τα bar 
και τα club απ’ την άλλη, εκπληρώνεται κάθε γούστο.

Λίγο πριν ξυπνήσει το νησί… περπατήστε στην παλιά 
πόλη, δείτε το Ανάκτορο και τα Φρούρια, μακριά από 
την πολυκοσμία και λίγο πριν πέσει το πρώτο φως 
της ημέρας, η βόλτα θα σας μεθύσει με αρώματα από 
γιασεμί και αγιόκλημα, ανάκατο με υγρασία από τα 
παλιά υπόγεια, και από τους ψιθύρους των μυστικών 
που κρατάνε καλά μέσα τους αιώνες τα αρχοντικά των 
Κερκυραίων….
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Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και 
προορισμός διακοπών για περίπου τρία εκατομμύρια 
τουρίστες κάθε χρόνο. Το μέγεθος της Κρήτης και η 
ποικιλία των τοπίων της ξεγελάει τον επισκέπτη που 
συχνά χάνει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα νησί. 
Η Κρήτη προσφέρει περισσότερες από 100 παραλίες 
για να χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα, είτε ψάχνετε 
όμορφες μεγάλες  ή μικρές αμμουδιές, παραλίες με 
ρηχά νερά κατάλληλα για μικρά παιδιά ή απομονωμένες 
παραλίες για γυμνισμό. Θα τις βρείτε όλες στην Κρήτη. 
Είναι  ένα ορεινό νησί και αυτό σημαίνει πως υπάρχουν 
χιλιάδες μονοπάτια για όσους ζητάνε την επαφή με 
τη φύση μέσα από την πεζοπορία, την ορειβασία και 
την αναρρίχηση, προσφέροντας χιονοσκέπαστες 
βουνοκορφές που αγγίζουν τα 2,5 χιλιόμετρα σε ύψος.

Αν επισκεφτείτε την όμορφη Κρήτη, θα ξεναγηθείτε 
σε μινωικά παλάτια που χτίστηκαν πριν από τρεισήμισι 
χιλιάδες χρόνια, θα περπατήσετε σε ρωμαϊκά 
πλακόστρωτα, θα θαυμάσετε βυζαντινούς ναούς, θα 
εξερευνήσετε φρούρια βενετσιάνικα και τούρκικα. 
Όλα αυτά μαζί συνθέτουν τον αρχαιότερο ευρωπαϊκό 
πολιτισμό. Το πάζλ έρχεται να ολοκληρωθεί  με τα 
πιο μοντέρνα τουριστικά θέρετρα, που προσφέρουν 
φιλοξενία και διασκέδαση μέρα και νύχτα σε χιλιάδες 
επισκέπτες, και με δεκάδες χωριά να ακολουθούν 
ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, διαφυλάσσοντας την 
παράδοση, τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου 
τους. Ένα νησί που συνδυάζει το τότε και το τώρα!

Κρήτη 
το νησί

των θαυμάτων
της Δήμητρας Χατζηαγγέλου

Κρήτη μας όμορφο νησί 
νησί του παραδείσου 

φιλοξενείς όποιο σε δει 
με όλη την ψυχή σου….
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Η Κρήτη είναι ένα νησί για κάθε ηλικία, για κάθε 
πορτοφόλι, για όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις. Αν στις 
διακοπές σας επιθυμείτε να βρεθείτε σε ένα πολυτελές 
θέρετρο, τότε προτιμήστε τα πολυτελή ξενοδοχεία στην 
Ελούντα. Αν πάλι σας αρέσει η κίνηση και η ζωντάνια της 
πόλης, αλλά ταυτόχρονα θέλετε ρομαντική ατμόσφαιρα 
και βόλτες σε γραφικά στενά μιας άλλης εποχής, τότε θα 
σας ενθουσιάσουν τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Αν θέλετε 
έντονη νυκτερινή ζωή, φτηνά ποτά και δυνατή μουσική, 
τότε τα δεκάδες μπαρ στη Χερσόνησο, τα Μάλια και 
τον Πλατανιά σας περιμένουν για να σας κρατήσουν 
άγρυπνους κάθε νύχτα των διακοπών σας. Όσο για σας 
που προτιμάτε ήρεμες, ξένοιαστες διακοπές δίπλα στη 
θάλασσα, στην Κρήτη υπάρχουν πολλά μέρη που θα 
σας τις προσφέρουν, όπως η Παλιόχωρα, το Μπαλί, το 
Φραγκοκάστελλο, το Λουτρό, η Αγία Γαλήνη, ο Άγιος 
Παύλος, ο Μακρύγιαλος, η Ζάκρος.

Ό,τι κι αν επιθυμήσετε η Κρήτη μπορεί να σας το 
προσφέρει, γιατί είναι όμορφη και πάντα φιλόξενη.
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ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
ΟΤΙ…..

> Η Κρητική Ιστορία αρxίζει το 6000 π.x, όταν 
πρωτοκατοικήθηκε η Κρήτη. Η πιο γνωστή περίοδος 
είναι η Εποxή του Χαλκού (2600-1100π.x), η οποία 
είναι γνωστή σαν Μινωικός Πολιτισμός. Κατά την 
περίοδο αυτή κτίστηκαν τα παλάτια της Κνωσού, της 
Φαιστού, των Μαλίων και της Ζάκρου.

> Η Κρητική Μυθολογία, η αρχαιότερη στον 
ευρωπαϊκό χώρο, έδωσε τις βάσεις για την πλούσια 
ελληνική μυθολογία. Με βάση τη μυθολογία, στην 
Κρήτη γεννήθηκε ο Δίας, ο πατέρας των Ολύμπιων 
Θεών, καθώς και ο Μίνωας.

> Οι κυριότερες πόλεις της Κρήτης είναι το 
Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Ιεράπετρα, ο Άγιος 
Νικόλαος, η Σητεία, η Σούδα, η Νεάπολη, ο Κίσσαμος, 
οι Μοίρες.

> Λόγω του ασβεστολιθικού εδάφους της 
Κρήτης παρατηρείται η ύπαρξη πολλών σπηλαίων και 
σπηλαιοβαράθρων. Εκτιμάται ότι ο αριθμός τους στην 
Κρήτη φθάνει τα 3.500, με τα περισσότερα απ’ αυτά 
ανεξερεύνητα, ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκε στην 
Κρήτη το μεγαλύτερο σπηλαιοβάραθρο της Ελλάδας, 
με βάθος 825 μ περίπου.

> Τα ριζίτικα τραγούδια είναι η κύρια δημοτική 
ποίηση της Κρήτης και διακρίνονται σε δυο βασικές 
κατηγορίες, σε αυτά «τση στράτας» (της στράτας = ο 
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δρόμος), που ονομάζονται έτσι, επειδή τραγουδιούνται 
βαδίζοντας και σε αυτά «τση τάβλας» (της τάβλας 
= του τραπεζιού), που ονομάζονται έτσι, επειδή 
τραγουδιούνται όταν καθόμαστε στο τραπέζι. 

> Στην Κρήτη υπάρχουν όλα τα είδη τραγουδιών, 
δίστιχα και πολύστιχα, που υπάρχουν και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα. Τα δίστιχα ανάλογα με το περιεχόμενο τους 
ονομάζονται μαντινάδες, μοιρολόγια, παροιμίες, 
κανακέματα, νανουρίσματα κ.α. και τα πολύστιχα 
είναι ποιήματα με περιεχόμενο ιστορικό, αλλά επίσης 
κοινωνικό, θρησκευτικό, ερωτικό κ.α. , και διακρίνονται 
ακόμη σε χορευτικά και μη χορευτικά, έπη. 

> «Ριζίτες», από όπου προέρχονται και τα «ριζίτικα 
τραγούδια»,  λέγονται οι άνθρωποι που κατοικούν στις 
ρίζες (πρόποδες, δακτύλους) των βουνών της Κρήτης.

> Η μαντινάδα είναι ο ξεχωριστός τρόπος με 
τον οποίο οι νέοι, οι γέροι και τα παιδιά της Κρήτης 
έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν κάθε στιγμή την 
πληθώρα των συναισθημάτων τους: τον πόνο, τη χαρά, 
την προσμονή, τη λαχτάρα, τον έρωτα, το θυμό, την 
εκδίκηση, τη νοσταλγία.

> Οι μαντινάδες εμφανίστηκαν στην Κρήτη, 
σύμφωνα με τους ιστορικούς, κατά τον 15ο αιώνα, την 
περίοδο της Ενετοκρατίας. Οι Κρητικοί επηρεάστηκαν 
από τους Ενετούς ποιητές και την ευρωπαϊκή ποίηση 
και άρχισαν να χρησιμοποιούν την ομοιοκαταληξία, κάτι 
που δεν συνέβαινε μέχρι τότε. Καθοριστική φαίνεται 
ό,τι ήταν η επίδραση του Ερωτόκριτου στην επινόηση 



Την Σαλονίκη αγαπώ 
απου’μαι γεννημένος,

μα με την Κρήτη νιώθω
πως είμαι ερωτευμένος…

Λεβεντογέννα Κρήτη της καρδιάς μας….

και την εξέλιξη της μαντινάδας.
> Η Κρητική κουζίνα διαφοροποιείται από άλλες 

κουζίνες επειδή δεν προσπαθεί να ανακατέψει τις 
γεύσεις, όσο κι αν χρησιμοποιεί διαφορετικά υλικά 
για να παρασκευάσει το καθημερινό φαγητό. Εκείνο 
που μετρά στη Κρητική Παραδοσιακή Κουζίνα είναι 
η φαντασία. Ο Κρητικός μπορεί να τρώει κάθε μέρα 
χόρτα ή όσπρια, αλλά δεν τρώει σχεδόν ποτέ το ίδιο 
φαγητό.

> Οι Κρητικοί παίρνουν σχεδόν το σύνολο της 
τροφής τους από τη φύση. Τρώνε άφθονα φρούτα 
και λαχανικά, ενώ το μόνο λιπαρό συστατικό που 
χρησιμοποιούν στο φαγητό και στις σαλάτες τους είναι 
το ελαιόλαδο…

> Μερικές χαρακτηριστικές κρητικές γεύσεις : 
γαρδούμια, μουσταλευριά, πετιμέζι, γαλόχοντρος ή 
χόντρος, τηγανίτες της Κρήτης, κρητικές τσακιστές 
ελιές, εφτάζυμο κρητικό ψωμί, αθόγαλο, ξεροτήγανα 
κρητικά του γάμου, σφακιανές πίτες με μυζήθρα και 
μέλι…

> Τα έθιμα και οι παραδόσεις της Κρήτης είναι 
αναρίθμητα: τα Έθιμα Πρωτοχρονιάς, το έθιμο του 
κλήδονα, το έθιμο της Ασκελετούρας, το έθιμο των 
Προικιών, το έθιμο “Κανίσκι”, ο Κρητικός  γάμος. Οι 
κρητικοί διατηρούν πολλές παραδόσεις και έθιμα, με 
κορυφαία την παραδοσιακή τελετή του γάμου, που 
ακόμα και σήμερα διατηρείται σε πολλά χωριά….



ΑRROS BRUT
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ

MOUSSE
ΑΝΘΟΤΥΡΟΥ ΜΕ ΠΑΣΤΕΛΙ ΑΠΟ ΡΕΒΙΘΙΑ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΞΕΡΑ ΣΥΚΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

48



Υλικά _ 
200 γρ. νεφράμια χοιρινού, 200 γρ. κρέας από κουνέλι, ½ κοτόπουλο, 2 ορτύκια, 50 γρ. sobrassada, 
100 γρ. λουκάνικο με αίμα φρέσκο, 30 γρ. ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι μεγάλο, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 τσίλι πιπεριά, 
2 τομάτες μεγάλες, 1 γρ. δενδρολίβανο, 1 γρ. θυμάρι, 1 αστεροειδές γλυκάνισο, 1 γρ. κρόκο Κοζάνης, 
100 γρ. φασολάκια φρέσκα στρογγυλά, 100 γρ. αρακάς φρέσκος, ½ μαιντανό ματσάκι, 200 γρ. ρύζι γλασέ, 
αλάτι, πιπέρι
Προετοιμασία _ 
Κόβουμε όλα τα κρέατα σε κομμάτια περίπου 4x4 εκατοστών, τα τοποθετούμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με το 
λάδι, το οποίο το έχουμε ζεστάνει, και τα σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα λαχανικά 
και τα λουκάνικα, τα οποία έχουμε κόψει σε ροδέλες.  Μετά προσθέτουμε το ρύζι , τα μπαχαρικά – μυρωδικά και 
250 γρ ζωμό λαχανικών. Μόλις το μίγμα πάρει μια βράση το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200οC 
για περίπου 20 λεπτά.

Υλικά _ 
250 γρ. ρεβίθια, 250 γρ. Ζάχαρη για το σιρόπι, 150 γρ. ζάχαρη για την μους, 150 γρ. μέλι, 150 γρ. σύκα, 250 γρ. 
νερό, 500 γρ. ανθότυρο, 3 τμχ. φύλλα ζελατίνας, 200 ml. κρέμα γάλακτος, γλυκό του κουταλιού τριαντάφυλλο 
Προετοιμασία _ 
Παστέλι από ρεβίθια > Βράζουμε τα ρεβίθια τα κρυώνουμε, τα σπάμε στην μέση και τα αφήνουμε να στραγγίσουν 
καλά. τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά τα κάνουμε 1-2 βόλτες να φύγουν καλά τα υγρά,  προσθέτουμε 
ζάχαρη και νερό σε αναλογία 1/1 χαμηλώνουμε την φωτιά προσθέτουμε λίγο μέλι και αφήνουμε να βράσει έως 
ότου δέσει καλά. Προσθέτουμε και τα σύκα δίνουμε μια βράση ακόμη και απλώνουμε σε λαμαρίνες με ρυζόχαρτο 
αφήνοντας το να παγώσει καλά.
Μους ανθότυρου > Το ανθότυρο πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. λειώνουμε το ανθότυρο πολύ καλά με 
τα χέρια μας προσθέτουμε ζάχαρη και ανακατεύουμε πολύ καλά.  Προσθέτουμε στο μείγμα ζελατίνα μαλακωμένη 
και λειωμένη ανακατεύουμε για λίγο και προσθέτουμε κρέμα γάλακτος πολύ καλά χτυπημένη  σε παχύρρευστη 
μορφή και παγωμένη. Ανακατεύουμε το μείγμα ελαφρά  πλάθουμε και παγώνουμε στο ψυγείο.
 Για την σάλτσα τριαντάφυλλου χρησιμοποιούμε γλυκό του κουταλιού τριαντάφυλλο αραιωμένο ελαφρά με λίγο 
ζεστό νερό ή λίγο σιρόπι.

250 γρ. ρεβίθια, 250 γρ. Ζάχαρη για το σιρόπι, 150 γρ. ζάχαρη για την μους, 150 γρ. μέλι, 150 γρ. σύκα, 250 γρ. 250 γρ. ρεβίθια, 250 γρ. Ζάχαρη για το σιρόπι, 150 γρ. ζάχαρη για την μους, 150 γρ. μέλι, 150 γρ. σύκα, 250 γρ. 250 γρ. ρεβίθια, 250 γρ. Ζάχαρη για το σιρόπι, 150 γρ. ζάχαρη για την μους, 150 γρ. μέλι, 150 γρ. σύκα, 250 γρ. 250 γρ. ρεβίθια, 250 γρ. Ζάχαρη για το σιρόπι, 150 γρ. ζάχαρη για την μους, 150 γρ. μέλι, 150 γρ. σύκα, 250 γρ. 250 γρ. ρεβίθια, 250 γρ. Ζάχαρη για το σιρόπι, 150 γρ. ζάχαρη για την μους, 150 γρ. μέλι, 150 γρ. σύκα, 250 γρ. 250 γρ. ρεβίθια, 250 γρ. Ζάχαρη για το σιρόπι, 150 γρ. ζάχαρη για την μους, 150 γρ. μέλι, 150 γρ. σύκα, 250 γρ. 



Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς αγαπήθηκε περισσότερο 
στην Ελλάδα από όσο στην πατρίδα του. Μετά από 
μια ζηλευτή πορεία στο ΝΒΑ, βγήκε στη σύνταξη με… 
βαρέα και ανθυγιεινά: οκτώ χρόνια στο Σακραμέντο, 
ένα σύντομο πέρασμα από την Ιντιάνα, στάση στη Νέα 
Ορλεάνη και στο φινάλε ένας τίτλος (τι καλύτερο;) με το 
Ντάλας του Νοβίτσκι. Κάπου ενδιάμεσα, πήρε μέρος σε 
τρία “all star game” και κατέκτησε δύο φορές τον τίτλο 
του καλύτερου σουτέρ τριών πόντων. Οι τραυματισμοί 
έγιναν αιτία να συντομεύσει την αποχώρησή του. 
Παραδέχεται ότι κουράστηκε σωματικά και πνευματικά. 

Ο λαοφιλής Σέρβος ανήκει στη γενιά των 
Ευρωπαίων που ξεχώρισαν στο ΝΒΑ και είχαν σταθερά 
εντυπωσιακή πορεία. Αν τυχόν ψάχνει κάποιος το 
μυστικό της επιτυχίας, αρκεί αυτό: «Έκανα προπόνηση 
και καθημερινά έπρεπε να πετυχαίνω 500 σουτ. 
Μιλάμε για 500 εύστοχα σουτ. Αυτό συνέβαινε από 
τα δεκατέσσερά μου μέχρι τα είκοσι πέντε, σε κάθε 
προπόνηση. Ακούγεται απλό, αλλά αυτή είναι η ουσία. 
Γιατί μεγάλωσα σε μια χώρα που έδινε μεγάλη σημασία 
στις μικρές ηλικίες στα βασικά: στο σουτ, στην πάσα. 
Μας έλεγαν ότι για να μάθεις κάτι πρέπει να το κάνεις 
1000 φορές. Δεν θα ξυπνήσεις ξαφνικά και θα ξέρεις 
να σουτάρεις».

Οι επόμενες ώρες από τη στιγμή που αποφάσισε 
να σταματήσει το μπάσκετ: «Ένας αθλητής, ειδικά ο 
μπασκετμπολίστας, όταν σταματάει την καριέρα του πιο 
πολύ σκέφτεται τα πράγματα που δεν έκανε. Εννοείται 

Peja retired
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της ομάδας 

Αθλητικής Δημοσιογραφίας 
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ



ότι είμαι περήφανος για την καριέρα μου, αλλά 
σκέφτομαι τι δεν έχω κάνει καλά. Και τι θα μπορούσα 
να έχω κάνει καλύτερα. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις 
τώρα που σταμάτησα το μπάσκετ. Πάντως δεν το 
έχω μετανιώσει. Το έλεγα και στους φίλους μου και 
στην οικογένεια μου ότι όταν δεν θα μπορώ να είμαι 
στο επίπεδο που έχω συνηθίσει να βρίσκομαι, θα 
σταματήσω. Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα 
λόγω των τραυματισμών που είχα. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα ήταν η προετοιμασία για τους αγώνες, να 
καταφέρνω να είμαι έτοιμος για τα ματς. Στο τέλος δεν 
το άντεξα ούτε σωματικά, ούτε πνευματικά».

Μετά από 13 χρόνια παίρνει μαζί του… όσα δεν 
κατάφερε: «Εγώ προσωπικά δεν σκέφτομαι τόσο πολύ 
τις επιτυχίες. Πιο πολύ σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να 
έχω πιο πολλές επιτυχίες. Ποιες χρονιές θα μπορούσαν 
να είναι καλύτερες. Να είχα παίξει με την Εθνική το 2004 
και το 2005. Να μπορούσα να έχω κάνει περισσότερα”.

Στην Ελλάδα βρέθηκε ως εκπρόσωπος του ΝΒΑ, 
συμμετέχοντας σε μια σειρά από επιδείξεις που 
αφορούν σε μικρές ηλικίες. Σύντομα θα επιστρέψει 
(στις 15 Ιουνίου) με την οικογένειά του, για να δροσιστεί 
στην αγαπημένη του Χαλκιδική. 

«Οι Έλληνες βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση», 
αναφέρει για την εικόνα της δεύτερης πατρίδας του.

«Σε μένα που ζω στο εξωτερικό έρχεται μια αρνητική 
εικόνα, ειδικά από τα ελληνικά ΜΜΕ. Αυτό που δεν 
πρέπει να κάνουν είναι να μείνουν στάσιμοι, να μη 
σταθούν στο τι έγινε μόνο, αλλά να κοιτάξουν μπροστά 
και να φέρουν την Ελλάδα εκεί που ήταν. Πάντως 
αυτά που δείχνουν τα ελληνικά media σε κάνουν να 
αναρωτιέσαι. Σε τρομάζουν».

Προτεραιότητα του είναι οριστικά πλέον η οικογένειά 
του. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά 
που ζουν στην Αμερική και κατάγονται από αλλού, να 
γνωρίζουν τις ρίζες τους και να παίρνουν αυτές τις 
αξίες. Εμείς ως γονείς προσπαθούμε να τους δώσουμε 
την καλύτερη ζωή και να τους προετοιμάσουμε για τον 
σκληρό κόσμο που υπάρχει έξω».
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Δημήτρης Σαλπιγγίδης

Έτοιμος για κάθε θυσία
των Άρη Αλιζότι και Θόδωρου Σερτεφίδη
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Προετοιμασμένος για όλα δήλωσε ο Δημήτρης 
Σαλπιγγίδης, όσον αφορά το μέλλον του και απέκλεισε 
το ενδεχόμενο προσφυγής στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής 
άσος του ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε από τους σπουδαστές 
δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και απάντησε με 
ευχέρεια και άνεση σε όλες τις ερωτήσεις που του 
έθεσαν. 

Στη μίνι “ανάκριση” των σπουδαστών, υπογράμμισε 
ότι δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο προσφυγής, από 
τη στιγμή που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ (όπως πολλές ομάδες 
κάνουν στους παίκτες τους) τού χρωστά χρήματα: «Δεν 
υπάρχει κανένα θέμα από μένα. Αν η ομάδα φτάσει σε 
τέτοιο σημείο κι αν γίνει κάτι μαζικά, ίσως. Όμως δεν 
το πιστεύω».

 Συζητήθηκε η περίπτωση της αποχώρησής του ή 
της μείωσης των αποδοχών του, ένεκα της οικονομικής 
κρίσης και των σημαντικών οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η ομάδα του. 

Είναι έτοιμος να κάνει θυσίες;
«Αν μου ζητηθεί μπορώ να κάνω θυσίες και 

υποχωρήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ και 
να κάνω το πρώτο βήμα. Θα περιμένω την κίνηση της 
διοίκησης. Προσωπικά είμαι προετοιμασμένος για όλα 
τα ενδεχόμενα, αρκεί να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 
πλάνο».

Και φτάνουμε σε ένα καίριο σημείο:
Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισε με 

μερίδα οπαδών της ομάδας του, που εξακολουθούν να 

μην τον θέλουν στον ΠΑΟΚ, τι έχει να πεί;
«Υπήρχαν συνεχόμενα φαινόμενα αποδοκιμασιών, 

ειδικότερα παλαιότερα. Όμως τέτοιου είδους γεγονότα 
είναι «σκουπίδια» για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ 
αδιαφορώ και δεν κρατώ πικρία. Κρατάω μόνο την 
αγάπη της πλειοψηφίας του κόσμου της ομάδας. Ο 
ΠΑΟΚ μού έχει προσφέρει πολλά, μού έχει φτιάξει 
τη ζωή, τον χαρακτήρα και με έχει βοηθήσει και 
οικονομικά».

Ακόμη, στο σχόλιο του για τον Λάζλο Μπόλονι 
ήταν απολύτως ξεκάθαρος: «Ο Μπόλονι είναι ένας 
ιδιαίτερος άνθρωπος, που έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. 
Είναι πολύ καλός προπονητής και σίγουρα έχει αλλάξει 
τη νοοτροπία της ομάδας. Δίνει πολλές ευκαιρίες σε 
νέα παιδιά, κάτι που δεν βλέπουμε να γίνεται συχνά 
στις ελληνικές ομάδες».

Για το γεγονός ότι έχει αλλάξει η θέση του τα 
τελευταία χρόνια επεσήμανε: «Είναι αλήθεια ότι 
το ποδόσφαιρο αλλάζει και για τον λόγο αυτό τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια έχω πετύχει λιγότερα γκολ, 
διότι πλέον οι περισσότερες ομάδες παίζουν με έναν 
επιθετικό καθαρόαιμο και έτσι παίζω πιο πλάγια. Έτσι 
είναι όμως το ποδόσφαιρο και ο κάθε ποδοσφαιριστής 
οφείλει να σεβαστεί τη θέση στην οποία τον τοποθετεί 
ο προπονητής. Προσωπικά αποδίδω καλύτερα με 
σύστημα δύο επιθετικών, όμως δεν μπορώ παρά 
να ακολουθήσω την… εποχή και τις οδηγίες του 
προπονητή». 
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για όλους τους Έλληνες παίκτες να φορούν την 
φανέλα της εθνικής ομάδας. Προσωπικά θεωρώ πολύ 
όμορφο να βρίσκεσαι απέναντι σε πολύ σπουδαίους 
ποδοσφαιριστές». Όσο για  το αν μπορεί η Ελλάδα 
να επαναλάβει τον άθλο του 2004; «Είναι κάτι που 
μάλλον γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια. Είναι πολύ 
δύσκολο αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές». Και για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο; «Είναι ίσως η μεγαλύτερη  στιγμή 
κάθε ποδοσφαιριστή. Χάρηκα πολύ το Μουντιάλ του 
2010 και στόχος όλων μας είναι να ζήσουμε και το 
Μουντιάλ του 2014».

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στα νέα 
παιδιά που σήμερα κάνουν τα πρώτα τους βήματα 
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. «Πρέπει να τους 
βοηθήσουμε όλοι και να κάνουν και οι ίδιοι υπομονή. 
Όλοι όμως πρέπει να περνάμε θετική αύρα στα νέα 
παιδιά. Έχουν χαθεί πολλά παιδιά που ήταν καλοί 
παίκτες και γι΄ αυτό πρέπει να γίνεται καλή δουλειά και 
να υπάρχει υπομονή. Ο ΠΑΟΚ πάντως θεωρώ ότι έχει 
πολύ μέλλον σαν ομάδα». Σε ότι αφορά στην αποχώρηση 
κάποιων νεαρών για ομάδες του εξωτερικού τόνισε 
πως «είναι κάτι φυσιολογικό. Θεωρώ πως είναι ό,τι 
καλύτερο για τα παιδιά αυτά, αφού παίρνουν εμπειρίες 
και βλέπουν εικόνες που ίσως δύσκολα θα δούνε στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο».

Σε ερώτηση, αν είχε ή έχει προτάσεις από το εξωτερικό, 
ανέφερε: «Έχω δύο χρόνια ακόμη συμβόλαιο με τον 
ΠΑΟΚ αλλά σίγουρα ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις 
τίποτα στην ζωή σου. Αν υπήρχε μία πρόταση πολύ 
σοβαρή, από μία ομάδα που θα μου άρεσε, μπορεί και 
να το σκεφτόμουν». Παράλληλα αποκάλυψε μετά από 
σχετικό ερώτημα ότι: «πραγματικά με “ενόχλησαν” δύο 
ομάδες από την Κύπρο αλλά τους παρέπεμψα στην 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως όφειλα να κάνω».

Τέλος, για το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που 
έρχεται το καλοκαίρι, ως στέλεχος της Εθνικής μας 
ομάδας που συμμετέχει στην τελική φάση, ο Δημήτρης 
Σαλπιγγίδης ανέφερε ότι: «θα πάμε να το χαρούμε 
και να πετύχουμε ό,τι καλύτερο. Είναι μεγάλη τιμή 





Ο Μιχάλης Σηφάκης κι ο Θανάσης Πρίττας, δύο 
διεθνείς ποδοσφαιριστές του Άρη, φιλοξενήθηκαν 
στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και απάντησαν στις ερωτήσεις των 
σπουδαστών του τμήματος Αθλητικής Δημοσιογραφίας. 
Ο πρώτος αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει την καριέρα 
του στο εξωτερικό. Μίλησαν για τον Άρη και την 
απογοητευτική του φετινή πορεία, την Εθνική ομάδα, το 
μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τα επόμενα 
βήματα στην καριέρα τους. 

Σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συζήτησης 
με τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ο Μιχάλης 
Σηφάκης κι ο Θανάσης Πρίττας διευκρίνισαν ότι «όσα 
συμβαίνουν στην κερκίδα ή ακόμη και έξω από τον 
αγωνιστικό χώρο με αυτούς τους ανεγκέφαλους που 
σπάνε και ρημάζουν ή τους οπαδούς που εκδηλώνουν 
μορφές χουλιγκανισμού, μας αφήνουν αδιάφορους. Δεν 
μας αγγίζουν. Εμάς, μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και 
καλά θα κάνουν έτσι να το αντιμετωπίζουν, ως παιχνίδι 
και διασκέδαση. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε 
κάνει το… χόμπι μας,  επάγγελμα. Ο Σάκης (Πρίττας) 
είναι Άρης και εγώ είμαι ΟΦΗ, αλλά, δεν υπάρχει ποτέ 
κανένα πρόβλημα και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και 
στον Άρη αυτή τη στιγμή, και όπου αλλού παίξουμε στη 
συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με την 
ίδια ένταση και τον επαγγελματισμό που πρέπει να μας 
διακρίνει. Όλα τα υπόλοιπα, οι ποδοσφαιριστές που 
δηλώνουν ότι αγαπούν την ομάδα και τη φανέλα και… 
άλλα τέτοια είναι για τις εφημερίδες».

Μιχάλης Σηφάκης - Θανάσης Πρίττας

Μην ακούτε αυτούς 
που λένε

ότι παίζουν για τη 
φανέλα!
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Ο διεθνής τερματοφύλακας, Μιχάλης Σηφάκης, 
μίλησε για τα επόμενα βήματα στην καριέρα του 
και αποκάλυψε την προτίμησή του να συνεχίσει την 
καριέρα του στο εξωτερικό, όπου, «τα πράγματα είναι 
πολύ διαφορετικά, από ό,τι στην Ελλάδα». Μάλιστα 
διευκρίνισε ότι «δεν θα συνεχίσει την καριέρα του 
στη Θεσσαλονίκη», δίνοντας απάντηση σε όσους τον 
θέλουν να φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. 

Ο Θανάσης Πρίττας απέκλεισε αρχικά το ενδεχόμενο 
να συνεχίσει να υπηρετεί το ποδόσφαιρο, μετά τη λήξη 
της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, από τη θέση του 
προπονητή. «Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτομαι κάτι 
τέτοιο. Δεν θέλω να γίνω προπονητής. Αλλά, από την 
άλλη… ποτέ μη λες ποτέ. Έχω μερικά ακόμη χρόνια 
ποδοσφαίρου. Είμαι καλά και θα συνεχίσω να παίζω».

Σχετικά με την κρίση στο ποδόσφαιρο, ο Πρίττας 
ανέφερε: «Το ποδόσφαιρο είναι μικρογραφία της 
κοινωνίας μας. Όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα 
γύρω μας, το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Αν οι 
ποδοσφαιριστές δεν έχουν λεφτά στην άκρη, υπάρχει 
πρόβλημα. Ακούμε πολλά από τους κοντινούς μας 
ανθρώπους. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά, δεν 
εξαρτάται απόλυτα από εμάς…» 

Για την Εθνική και τη συμμετοχή της στο επόμενο 
EURO, ο Μιχάλης Σηφάκης είπε ότι: «Σίγουρα δεν θα 
είναι εύκολο να πραγματοποιήσουμε την ίδια πορεία 
με το 2004. Παίζουμε σε έναν όμιλο που δεν υπάρχει 
φαβορί. Και οι τέσσερις ομάδες έχουν ίδιες πιθανότητες 
για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στόχος είναι 
να είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις και νομίζω ότι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε». 
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Για τα δεδομένα του Κυπριακού ποδοσφαίρου, η 
συμμετοχή μιας ομάδας στους ομίλους του Τσάμπιονς 
Λιγκ μέχρι πριν από πέντε χρόνια φάνταζε άπιαστο 
όνειρο. Από το 2008 και έπειτα ωστόσο, όταν η 
Ανόρθωση έκανε την υπέρβαση και συμμετείχε 
για πρώτη φορά στους ομίλους της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης, το ποδόσφαιρο στο 
νησί πραγματοποίησε άλματα προς τα εμπρός. Τρανή 
απόδειξη αυτού αποτελεί η συμμετοχή του ΑΠΟΕΛ 
στους ομίλους την αμέσως επόμενη χρονιά, με 
αποκορύφωμα τη φετινή πορεία της ίδιας ομάδας μέχρι 
τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μέσι, Ρονάλντο, 
Ριμπερί, Ντρογκμπά, 

ΑΠΟΕΛ…

Ο ΑΠΟΕΛ, με τη θαυμαστή του πορεία στο Champions League,
έγινε το σύγχρονο ποδοσφαιρικό σύμβολο για τον ελληνισμό.

Για τα κατορθώματα της κυπριακής ομάδας γράφει
ο Δημήτρης Βρουλίδης.  
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Η ξέφρενη πορεία του ΑΠΟΕΛ μέχρι τις αναμετρήσεις 
με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των “8” δεν είναι 
τυχαία, ούτε αποτελεί πυροτέχνημα ή κάποιου είδους 
θαύμα. Αντιθέτως, είναι προϊόν της σκληρής και 
μεθοδικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια 
στην ομάδα της Λευκωσίας, και πιο συγκεκριμένα 
από το 2008, όταν ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ο 
αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Σέρβος προπονητής ήρθε να αντικαταστήσει το 
Γενάρη του 2008 τον Μαρίνο Ουζουνίδη στην τεχνική 
ηγεσία, στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της ομάδας. 
Την ίδια χρονιά, πρόεδρος του συλλόγου ανέλαβε 
ο Φοίβος Ερωτοκρίτου, ο οποίος δείχνοντας τυφλή 
εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Γιοβάνοβιτς, του 
επέτρεψε να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να δουλεύει 
ανενόχλητος και χωρίς παρεμβάσεις με γνώμονα πάντα 
το συμφέρον της ομάδας.

Το πλάνο που θα ακολουθούσε ο Γιοβάνοβιτς τα 
επόμενα χρόνια και θα έφερνε τον ΑΠΟΕΛ σε θέση 
να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επιτυχία της 
ιστορίας του λίγα χρόνια αργότερα φάνηκε από τη 
σεζόν 2008-2009. Παρότι η ομάδα είχε στο ρόστερ 
της ποδοσφαιριστές που δεν ήταν δικές του επιλογές, 
ο Σέρβος τεχνικός φρόντισε να μην αλλάξει μεγάλο 
μέρος του έμψυχου δυναμικού άμεσα. Για αυτόν 
το λόγο αποχώρησαν μόλις πέντε παίκτες, ενώ 
αποκτήθηκαν άλλοι οκτώ προκειμένου να εμπλουτίσουν 
το ρόστερ ποσοτικά και ποιοτικά. Οι τρεις από αυτούς 
(Πουρσαϊτίδης, Χιώτης, Αλεξάνδρου) ήρθαν να 
προστεθούν σε άλλους έξι και να αποτελέσουν τους 
εννιά από τους εικοσιτέσσερις παίκτες του τότε ρόστερ, 
οι οποίοι υπάρχουν στην ομάδα μέχρι και σήμερα, 
αριθμός μεγάλος με δεδομένο ότι μεσολάβησαν 
τέσσερα χρόνια.

Το καλοκαίρι του 2009 βρήκε την ομάδα 
πρωταθλήτρια και παράλληλα στους ομίλους του 
Τσάμπιονς Λιγκ, μαζί με τις Τσέλσι, Πόρτο και 
Ατλέτικο Μαδρίτης, από όπου τερμάτισε στην τέταρτη 
θέση μαζεύοντας τρεις βαθμούς. Όσον αφορά τον 
μεταγραφικό σχεδιασμό, ο Γιοβάνοβιτς ακολούθησε το 
ίδιο πλάνο με την προηγούμενη σεζόν, φέρνοντας στην 
ομάδα εννέα παίκτες προκειμένου να εμπλουτίσει το 
ρόστερ και να διαθέτει περισσότερες επιλογές με βάση 
και τις αυξημένες υποχρεώσεις της λόγω των ομίλων 
του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι δύο εξ αυτών (Ζόρζε, Σολωμού) 
παραμένουν στην ομάδα μέχρι σήμερα, ενώ τέσσερις 
ήταν οι παίκτες που αποχώρησαν.

Έχοντας πλέον κτίσει έναν ποιοτικό κορμό, τα επόμενα 
δύο καλοκαίρια ήρθε η σειρά να αποκτηθούν παίκτες οι 
οποίοι θα ανέβαζαν ακόμη περισσότερο την ποιότητα 
και θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ομάδα στο να 
πραγματοποιήσει το κάτι παραπάνω. Οι Τρισκόφσκι, 
Αΐλτον, Μαντούκα, Μαρσίνιο που αποκτήθηκαν το 2010, 
αλλά και οι Ολιβέιρα, Κακά που ήρθαν στην ομάδα το 
περασμένο καλοκαίρι προστέθηκαν στο βασικό κορμό 
που προϋπήρχε και έφτιαξαν ένα σύνολο ικανό, ώστε 
η ομάδα να συμμετάσχει στους ομίλους του Τσάμπιονς 
Λιγκ όχι ως κομπάρσος, αλλά ως πρωταγωνιστής.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να 
προκριθεί ως πρώτος στον όμιλο απέναντι σε Πόρτο, 
Ζενίτ και Σαχτάρ (τρεις ομάδες που κατέκτησαν το 
Γιουρόπα Λιγκ ή το κύπελλο Ουέφα το 2011, 2008 
και 2009 αντίστοιχα), να αποκλείσει τη Λιόν στη 
φάση των δέκα έξι και να αποκλειστεί τελικά από τη 
βασίλισσα Ρεάλ των εννιά κυπέλλων πρωταθλητριών 
στα προημιτελικά.

Η τεράστια αυτή επιτυχία των «γαλαζοκιτρίνων» 
αποδεικνύει ότι εφόσον μια ομάδα δουλέψει σωστά 
και μεθοδικά, με υπομονή και πίστη μπορεί να πετύχει 
πολλά, υπερβαίνοντας τον εαυτό της. Παράλληλα, 
μπορεί να παρασύρει τις υπόλοιπες ομάδες του 
Κυπριακού πρωταθλήματος στο να προσπαθήσουν να 
ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το δικό τους επίπεδο 
προκειμένου να συναγωνιστούν τον ΑΠΟΕΛ, κάτι 
που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο 
του επιπέδου του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Τέλος, 
αποτελεί φάρο και παράδειγμα προς μίμηση για όλους 
τους «Δαυίδ» του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, απόδειξη 
ότι με σκληρή δουλειά και την απαιτούμενη βοήθεια 
της τύχης μπορούν να πετύχουν πολλά.
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Σύμφωνα με τη Δερματολογία η ενυδάτωση είναι 
απαραίτητη για τη διατήρηση του υγιούς δέρματος. Με 
τον όρο ‘’υγιές’’ αναφερόμαστε στην κατάσταση του 
δέρματος, η οποία χαρακτηρίζεται από πλήρη υγρασία 
ώστε να διατηρούνται άριστα η ελαστικότητα και η 
ομαλότητα του. Φροντίστε, λοιπόν, να το ενυδατώσετε 
και να το βοηθήσετε να αντέξει στις υψηλές 
θερμοκρασίες. 

Προσοχή! Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι τα 
άτομα με λιπαρό δέρμα δεν χρειάζονται την ενυδάτωση 
προσώπου. Μην κάνετε αυτό το λάθος.  Το σώμα σας  
χρειάζεται επίσης ενυδάτωση, μην του τη στερείται. Η 
ενυδάτωση κάνει το δέρμα να φαίνεται λαμπερό, υγιές, 
απαλό και νεανικό. 

Καλοκαίρι
και 

ενυδάτωση
 του Χρήστου Αλέξανδρου και 

της Τσιβελέκου Μαρίας      
σπουδαστών του τμήματος τεχνικών 

φαρμάκων, καλλυντικών και 
παρεμφερών προϊόντων 
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Απλές καθημερινές λύσεις: 
Καθαρίζετε το δέρμα σας με σκέτο νερό το πρωί 

και το βράδυ με γαλάκτωμα ή λιπαρό σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε πολύ κρύο νερό, ούτε όμως πολύ ζεστό, 
αφού και στις δύο περιπτώσεις το πρόβλημα ξηρότητας 
θα επιδεινωθεί. 

Αντιμετωπίστε την ξηρότητα του αέρα στο εσωτερικό 
περιβάλλον χρησιμοποιώντας υγραντήρα ή αφήνοντας 
απλώς ένα βρεγμένο πανί στη θερμαντική εστία. 

Μην αμελείτε να ενυδατώνετε το δέρμα σας σωστά 
πίνοντας πολλά ποτήρια νερό και φρέσκους χυμούς 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και της έκθεσης σας 
στον ήλιο. 

Μύθος: Το μπάνιο με πολύ ζεστό νερό ενυδατώνει 
το δέρμα. 

Αλήθεια: Κι όμως συμβαίνει το αντίθετο. Αν και 
η αίσθηση του ζεστού νερού είναι χαλαρωτική,  η 
υπερβολική έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες  μπορεί 
να προκαλέσει ξηρότητα, καθώς τα αιμοφόρα αγγεία 
διαστέλλονται και αυτό οδηγεί σε απώλεια των υγρών 
της επιδερμίδας. Αν αγαπάτε τα πολύ ζεστά ντους, 
φροντίστε να μη διαρκούν πάνω από 5 λεπτά και 
αποφύγετε το πολύ ζεστό νερό μαζί με τα αφρόλουτρα 
ή τα σαπούνια καθαρισμού του προσώπου. Μην τρίβετε 
το πρόσωπο δυνατά όταν το καθαρίζετε με gel ή ειδικό 
σαπούνι και εφαρμόστε την ενυδατική κρέμα, όσο είναι 
ακόμα υγρό, ώστε να απορροφηθεί ευκολότερα.

Ενυδατικές Κρέμες:
Χρησιμοποιείτε τακτικά ενυδατικές κρέμες σώματος 

και ειδικά μετά το μπάνιο σας. Αν το δέρμα σας είναι 
αφυδατωμένο και ξηρό, το δείχνει αμέσως μετά το 
μπάνιο αν νιώθετε να σας τραβάει ή να στεγνώνει πολύ 
γρήγορα.  Το ίδιο ισχύει και για το πρόσωπο σας που 
το καλοκαίρι εκτίθεται περισσότερο στο φως του ήλιου 
και έτσι έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες καψίματος και 
δημιουργίας πανάδων.

 Η συστηματική και συχνή ενυδάτωση του δέρματος 
ενισχύει την αντοχή του στην ηλιακή ακτινοβολία. Με 
την καθημερινή χρήση ενυδατικής κρέμας, κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, μπορεί να αποφευχθεί το 
«ξεφλούδισμα». 

Και επειδή τα οικονομικά σας μπορεί να μην σας 
βοηθούν να απευθυνθείτε σε κάποια αισθητικό ή να 
αγοράσετε μάσκες ομορφιάς, κάντε τη φύση σύμμαχό 
σας!

Υπάρχουν απλά φυσικά συστατικά που θα σας 
καταπλήξουν! Μια φυσική μάσκα με μέλι και ασπράδι 
αυγού, είναι ότι χρειάζεται, καθώς το τελευταίο 
θεωρείται το πιο φυσικό υδατικό συστατικό. Ανακατέψτε 
ένα κουτάλι της σούπας μέλι, ασπράδι από ένα αυγό, 
½ της κουταλιάς της σούπας αμυγδαλέλαιο και μία 
κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Το μέλι απαλύνει το 
δέρμα, ενώ το ασπράδι του αυγού και το αμυγδαλέλαιο 
ενυδατώνουν την επιδερμίδα. Το γιαούρτι βοηθά στη 
σύσφιξη και λείανση των δερματικών πόρων . 

Αν πάλι το σηκώνει η τσέπη σας, υπάρχουν τρόποι 
να φροντίζετε την επιδερμίδα σας με μια δόση 
δημιουργικότητας…..

Συνταγή για ενυδάτωση στο πρόσωπο
Ενυδατική κρέμα: 
Σε 50 ml κρέμα βάσης προσθέστε 2 ml jojoba oil και 

τα εξής αιθέρια έλαια: 
3 σταγόνες λεβάντα και 5 σταγόνες rosewood. 

Χρησιμοποιήστε την κάθε βράδυ. 
Λάδι ενυδάτωσης: 
Σε 30 ml λάδι βάσης αβοκάντο προσθέστε τα εξής 

αιθέρια έλαια: 
4 σταγόνες πατσουλί, 4 σταγόνες τριαντάφυλλο και 

5 σταγόνες νερολί.
Χρήση ενυδατικών: 
Γενικά η εφαρμογή του ενυδατικού προϊόντος μπορεί 

να γίνεται οποιαδήποτε στιγμή της μέρας νιώθουμε ότι 
το δέρμα μας χρειάζεται φροντίδα, και κυρίως πριν 
από τη βραδινή μας ξεκούραση. Πολύ σημαντικό για 
τους θερινούς μήνες είναι να εφαρμόζεται και πριν 
από την έκθεσή μας στον ήλιο. Μάλιστα καλό είναι να 
περιμένουμε 5 λεπτά να απορροφηθεί και κατόπιν να 
εφαρμόζουμε το αντηλιακό.

Πρόσθετη φροντίδα στο δέρμα προσφέρει η χρήση 
κρέμας με βιταμίνη C, την οποία τοποθετούμε όπως την 
υδατική, δηλαδή κάτω από το αντηλιακό και λίγο πριν. 
Η βιταμίνη C έχει φωτοπροστατευτική και λευκαντική 
δράση, ενώ βοηθάει και στην πρόληψη των πανάδων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στις 
ενυδατικές- αντιγηραντικές κρέμες που στη 
συσκευασία τους αναγράφεται ότι περιέχουν «βιταμίνη 
Α», «ρετινόλη», «ρετινοειδή», καθώς δεν πρέπει να τις 
εφαρμόζουμε κατά τις ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια 
(ακόμη και τον χειμώνα). Η χρόνια χρήση τους σε 
συνδυασμό με την έκθεση στον ήλιο θα μπορούσε να 
προκαλέσει καρκίνο του δέρματος.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε να κάνουμε ντους 
αμέσως μετά το μπάνιο στη θάλασσα ή την πισίνα, γιατί 
το αλάτι και το χλώριο αντίστοιχα ξηραίνουν το δέρμα

ΠΡΟΣΟΧΗ !
• Οι κρέμες ενυδάτωσης πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μία ή το πολύ δύο φορές την ημέρα, 
γιατί σε πιο συχνή χρήση επέρχεται κορεσμός των 
υδατικών στοιχείων στο δέρμα και τότε έχουν αντίθετο 
αποτέλεσμα.

• Πρέπει να εφαρμόζονται σε τόση ποσότητα 
ώστε να σχηματίζεται λεπτό στρώμα στο δέρμα , 
το οποίο εξασφαλίζει ήπια απορρόφηση, και όχι σε 
μεγάλες ποσότητες που προκαλούν στεγανή επικάλυψη 
και δυσχεραίνουν την απορρόφηση. 

• Σε ιδιαίτερα λιπαρά δέρματα πρέπει να 
αποφεύγονται τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λίπη 
και έλαια και να προτιμούνται τα  oil-free προϊόντα 
ενυδάτωσης .  

Για την επιλογή του κατάλληλου ενυδατικού 
προϊόντος λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες: ο 
τύπος του δέρματος (ξηρό, λιπαρό κ.λπ.), η ηλικία, το 
αίτιο της αφυδάτωσης, η σχετική υγρασία, ο τρόπος 
ζωής και το κόστος του προϊόντος.

Είδη ενυδατικών κρεμών:
Τα ενυδατικά γενικά εμφανίζονται σε πέντε 
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διαφορετικούς τύπους: -Οι ενυδατικές κρέμες που 
είναι το πιο παχύ και διαθέσιμο ενυδατικό καλλυντικό, 
κατάλληλες για ξηρό και κανονικό δέρμα.  - Οι υγρές 
ενυδατικές είναι ελαφρύτερες από κρέμες και είναι 
πιο κατάλληλες για λιπαρό δέρμα, αλλά και για 
κανονικό, τους πιο ζεστούς μήνες του καλοκαιριού.-
Το ελαφρύτερο από τα ενυδατικά καλλυντικά είναι 
τα διαθέσιμα ενυδατικά gel που αφορούν όσους 
έχουν πολύ λιπαρό δέρμα, καθώς απορροφώνται 
πολύ γρήγορα.-Το ενυδατικό λάδι είναι κατάλληλο για 
όλους τους τύπους δέρματος, αλλά ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στο είδος του λαδιού. Τα “καλά” 
περιέχουν έλαιο από τριαντάφυλλο, το οποίο βοηθά 
στην καταπολέμηση των ρυτίδων και τα σημάδια 
ακμής, ή έλαιο από σταφύλια που είναι πλούσια σε 
αντιοξειδωτικά. Ένα “κακό” ενυδατικό λάδι πετρελαίου 
θα αφήσει το πρόσωπό σας με αίσθηση λιπαρότητας.-
Τα serums (οροί) μπορεί να βρεθούν κάπου μεταξύ 
υγρών ενυδατικών και κρεμών ως προς το πόσο βαριά 
θεωρούνται και συχνά έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα 
της αντι-γήρανσης ή αντι- ρυτιδικής προστασίας. Οι 
οροί είναι γενικά ισχυρότεροι από άλλες ενυδατικές, 
που τους καθιστά μια καλή επιλογή για το ξηρό δέρμα.

Μερικά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
συστατικά σε ενυδατικές κρέμες είναι:

Νερό ,φυσιολογικοί υδατικοί παράγοντες (NMF), 
οξέα, μαλακτικά, κεραμίδια, βιταμίνες και παράγωγά 
τους (πανθενόλη, ρετιναλδεΰδη, λινολεϊκή τοκοφερόλη), 

αλλαντοίνη, αιθυλενογλυκόλη, παντοθενικό ασβέστιο, 
προπυλενογλυκόλη, σορβιτόλη, αλόη, λάδι καρύδας, 
οργανικό ελαιόλαδο (εξαιρετικό παρθένο)  

Προτάσεις ενυδατικών προϊόντων ανάλογα με τον 
τύπο και την κατάσταση δέρματος: 

• Ξηρό δέρμα: κρέμες με NMF και άλατα γαλακτικού 
οξέος, προπυλενογλυκόλη, έλαια πλούσια σε 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.

 • Αφυδατωμένο δέρμα: προϊόντα ενυδάτωσης 
με NMF, άλφα-υδροξυοξέα, υαλουρονικό οξύ, 
γαλακτώματα w/o (νερό σε λάδι).

 • Φωτογηρασμένο δέρμα: κρέμες με άλφα-
υδροξυοξέα, βαζελίνη, λιποσωμάτια, ουρία.

 • Ξηρό δέρμα επίκτητο (μετά τις καλοκαιρινές 
διακοπές): γαλακτώματα και κρέμες με υαλουρονικό 
οξύ, κολλοειδή βρώμη, με NMF και προστατευτικά 
μαλακτικά.

 • Ανδρικό δέρμα :γαλακτώματα και κρέμες o/w, 
λεπτόρευστες, με ρετιναλδεΰδη.

 • Λιπαρό δέρμα :κρέμες ελαφρά αλκοολούχες, με 
προπυλενογλυκόλη ή σορβιτόλη, με ξηρά μαλακτικά. 
Καθαρισμός με δερματολογικά σαπούνια pH 5-6 και 
όχι χρήση γαλακτωμάτων.

Για την καλή υγεία λοιπόν του δέρματός μας κατά 
τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, συνιστάται η 
τακτική ενυδάτωσή του με φυσικά ή χημικά προϊόντα 
ενυδάτωσης, και η αντηλιακή προστασία. Και χαρείτε 
τον ήλιο ελεύθερα.



Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

της Κατερίνας Τζιώτζη 
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, 

Εκπαιδεύτρια Διατροφής ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
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Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μας 

ταλαιπωρούν σχεδόν καθημερινά και μας κάνουν να 
αισθανόμαστε άσχημα από τη δυσφορία, δίνοντάς  
μας  ένα διαρκές αίσθημα κόπωσης. Γι’ αυτό το λόγο 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτήν την εποχή πρέπει να 
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή μας, δηλαδή 
στο τι τρώμε και στο τι πίνουμε. Έτσι, θα πρέπει να 
προσέχουμε τα παρακάτω:



• Να μην παραλείπουμε τα 3 βασικά γεύματα 
– πρωινό, γεύμα, δείπνο, όση ζέστη και αν έχει, γιατί  
όταν χάνουμε ένα από αυτά, πεινάμε πολύ περισσότερο 
το βράδυ και καταλήγουμε σε υπερφαγίες… μπορούμε 
απλά να φάμε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι και  να 
μεταφέρουμε το κυρίως γεύμα το βράδυ!

• Καταναλώνουμε καθημερινά φρούτα ως σνακ 
μεταξύ των γευμάτων και φρέσκα λαχανικά τα οποία 
θα μας βοηθήσουν και στο μαύρισμά μας.

• Δεν ξεχνάμε να πίνουνε  πολύ νερό καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλιώς το σώμα μας θα 
αφυδατωθεί.

• Προσοχή στα αναψυκτικά, είναι μεν δροσιστικά 
αλλά έχουν και πολλές θερμίδες!

• Προσοχή στα αλκοολούχα ποτά -π.χ. μπίρα- 
καθώς, λόγω της αναστολής της αντιδιουρητικής 
ορμόνης, ωθούν σε υψηλότερη διούρηση και 
μεγαλύτερη απώλεια υγρών, αυξάνουν τη θερμοκρασία 
του σώματος και διεγείρουν τους ιδρωτοποιούς αδένες.

• Αποφεύγουμε τα παγωτά σε καθημερινή βάση… 
δροσιστικά μεν,  παχυντικά δε!

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί να βρίσκουμε όλα 
τα λαχανικά πλέον όλες τις εποχές του χρόνου χάρη σε 
θερμοκήπια και ορμόνες, αλλά αν θέλουμε τα λαχανικά 
και τα φρούτα μας να είναι νόστιμα, θρεπτικά και αγνά 
(όσο γίνεται), τους  καλοκαιρινούς  μήνες αυτά που  θα 
βρούμε έχουν ως εξής :

Ιούνιος
Λαχανικά: ντομάτα, αγγούρι, βλίτα, κρεμμύδι, 

μαϊντανό, ραπανάκια, σκόρδο, σπανάκι, πιπεριά, 
πατάτες, αρακάς, κολοκυθάκια, μελιτζάνα, φασολάκια.

Φρούτα : βερίκοκα, αβοκάντο, φράουλες, κεράσια, 
ροδάκινα (ορισμένες ποικιλίες), καρπούζια, βύσσινα, 
πεπόνια, αχλάδια, μούσμουλα, πορτοκάλια. 

Ιούλιος
Λαχανικά: αγγούρι, άνηθος, αντίδι, αρακάς, βλίτο, 

κολοκυθάκια, φρέσκο κρεμμύδι, λάχανο, μαϊντανός, 
μάραθος, μαρούλι, πιπεριά, ραδίκια, μπάμιες, σέλινο, 
σέσκουλο, σκόρδο, φασολάκια, ντομάτες, πατζάρια, 
ραπανάκια, καρότα, κολοκύθες, μελιτζάνες, πατάτες.

Φρούτα: βερίκοκα, φράουλες, αχλάδια, μήλα, σύκα, 
βύσσινα, κεράσια, ροδάκινα , καρπούζια, πεπόνια.

Αύγουστος
Λαχανικά: αγγούρια, άνηθο, αντίδια, βλίτα, καρότα, 

κολοκύθα, κολοκυθάκια, κρεμμύδι, λάχανα, μαϊντανό, 
μάραθο, μαρούλι, μελιτζάνες, μπάμιες, πατζάρια, 
πατάτες, πιπεριές, ραδίκια, ραπανάκια, σέλινο, 
σέσκουλο, σκόρδο και φρέσκα φασολάκια, ντομάτες.

Φρούτα: βερίκοκα, φράουλες, αχλάδια, μήλα, σύκα, 
βύσσινα, κεράσια, ροδάκινα , καρπούζια, πεπόνια.

Φροντίστε τον εαυτό σας και την διατροφή σας  και 
θα έχετε ένα πολύ καλό καλοκαίρι.
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ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

το τμήμα Τεχνικών Καλλυντικών και 
Παρεμφερών Προϊόντων του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

σας… προστατεύει από τον ήλιο. Η εργασία 
των σπουδαστών αποτελεί οδηγό για το 

καλοκαίρι, όταν το ανθρώπινο δέρμα 
εκτίθεται στην επικίνδυνη ακτινοβολία του.
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Ο ήλιος, ως γνωστό, είναι το κοντινότερο στη γη 
άστρο. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ταξιδεύει 
με την ταχύτητα του φωτός και φθάνει στην Γη σε 
8 λεπτά. Η επικινδυνότητα της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας και η επίδραση που έχει στο ανθρώπινο 
δέρμα εξαρτάται από την ενέργειά της, γι’ αυτό και 
μόνο η υπεριώδης ακτινοβολία θεωρείται επικίνδυνη.  

 Η υπεριώδης  ακτινοβολία (UV) διακρίνεται σε 
τρεις ακτινοβολίες: 1) την UVA 2) την UVB  και 3) την 
UVC. Κάθε είδος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
εισέρχεται σε διαφορετικά στρώματα της επιδερμίδας. 

Η UVA ακτινοβολία αποτελεί το 92% της UV που 
φτάνει στην Γη. Το ποσοστό της παραμένει σταθερό 
κατά τη διάρκεια του έτους και δεν εξαρτάται από 
το γεωγραφικό πλάτος. Κατά τη διείσδυση της στο 
ανθρώπινο δέρμα φθάνει βαθιά μέχρι το χόριο, 
προκαλώντας βλάβες στους ιστούς του κολλαγόνου, 
τη μείωση της απαλής υφής του δέρματος, την 
πρόωρη γήρανση του και τελικά καρκινογένεση. Η UVA 
ακτινοβολία είναι υπεύθυνη για το άμεσο μαύρισμα της 
επιδερμίδας, χωρίς να δημιουργεί φλεγμονή.



66

Η UVB ακτινοβολία αποτελεί το υπόλοιπο 8% της 
UV ακτινοβολίας που φτάνει στη Γη. Tο ποσοστό της 
UVB αυξάνεται στα μικρά γεωγραφικά πλάτη κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και παίρνει την μέγιστη τιμή 
του τις μεσημεριανές ώρες. Κατά την διείσδυση της 
στο ανθρώπινο δέρμα φθάνει μέχρι και την επιδερμίδα 
προκαλώντας το μαύρισμα της επιδερμίδας καθώς και 
ερυθήματα και εγκαύματα.

Η UVC ακτινοβολία είναι 0% στην επιφάνεια της Γης. 
Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα ακόμη και χημικές και 
γενετικές μεταβολές στους ζωντανούς οργανισμούς. 
Η διατήρηση της ζωής στον πλανήτη βασίζεται στο 
γεγονός ότι η UV-C ακτινοβολία συγκρατείται πλήρως 
από το στρώμα του όζοντος που βρίσκεται στη 
στρατόσφαιρα και δεν φτάνει στην επιφάνεια της Γης.

Με την έκθεσή μας στον ήλιο ενεργοποιούνται 
άμεσα οι φυσικοί μηχανισμοί προστασίας του δέρματος. 
Οι παράγοντες αυτοί είναι:

1. Η πάχυνση της κεράτινης στιβάδας. 2. Το 
μαύρισμα (το αποτέλεσμα της παραγωγής της 
χρωστικής ουσίας μελανίνης που παράγεται όταν η 
UV ακτινοβολία εισχωρεί στο δέρμα) 3. Η παρουσία 
ουσιών-φίλτρων στην επιδερμίδα, όπως το ουροκανικό 
οξύ και τα καροτενοειδή. 4. Κάποιες αντιοξειδωτικές 
ουσίες (τοκοφερόλες) που αποτρέπουν την παραγωγή 
ελευθέρων ριζών που οδηγούν σε καταστροφή των 
κυττάρων της επιδερμίδας. 5. Η τριχοφυΐα.

Η μέτρια έκθεση του ανθρώπινου σώματος στην 
ηλιακή ακτινοβολία έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
στην υγεία και τη διάθεση του ανθρώπου. Δυστυχώς 
όμως τα βλαπτικά αποτελέσματα της επίδρασης της 
ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα μπορεί να είναι είτε 
άμεσα (εκδηλώνονται μετά από μερικές ώρες ή ημέρες) 
είτε και μακροπρόθεσμα (εκδηλώνονται ύστερα από 
μακροχρόνια έκθεση).

Η κύρια λειτουργία των αντιηλιακών 
προϊόντων είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των 
αρνητικών επιπτώσεων της ακτινοβολίας μέσω της 
ελαχιστοποίησής της. Κάθε αντιηλιακό προϊόν θα πρέπει 
να παρουσιάζει μερικά γενικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
οφείλονται εξ ολοκλήρου στα αντιηλιακά φίλτρα. Έτσι, 
θα πρέπει να απορροφούν τις UV ακτινοβολίες, να 
επιτρέπουν το υγιές μαύρισμα, να διατηρούν ποιοτικά 
και ποσοτικά τη σύσταση τους σταθερή κατά την 
απορρόφηση της ακτινοβολίας ώστε να μην μειώνεται 
η αποτελεσματικότητα τους, να είναι ανθεκτικά στο 
νερό και στον ιδρώτα.

Όλα τα παραπάνω εκφράζονται με τον δείκτη 
ηλιακής προστασίας από την UVB, (SPF)Sun Protec-
tion Factor . Ο δείκτης που αναγράφεται πάνω στα 
αντιηλιακά προϊόντα δείχνει ότι το άτομο που μπορεί 
να χρησιμοποιεί το προϊόν μπορεί να εκτίθεται τόσο 
περισσότερο χρονικό διάστημα όσο είναι ο δείκτης 
SPF και να έχει το ίδιο αποτέλεσμα σαν να μην είχε 
χρησιμοποιήσει το προϊόν. Για παράδειγμα, ένα άτομο 
αν αναπτύσσει ερύθημα μετά από 10 λεπτά έκθεσης 
στον ήλιο, όταν  χρησιμοποιήσει το αντηλιακό με SPF 
10, θα εμφανίσει το ίδιο ερύθημα ίδιας έντασης μετά 

από παραμονή στον ήλιο για 15 x  10 = 150 λεπτά. 
Για όλα τα παραπάνω σας προτείνουμε τέσσερις 

συμβουλές για καλύτερο αλλά κυρίως υγιές μαύρισμα.
1. Εκτός από το πρόσωπο, ιδιαίτερα εκτεθειμένα 

στον ήλιο είναι και τα χέρια, και μάλιστα όλο το χρόνο, 
ειδικά για όσους οδηγούν. Καλό είναι να φοράτε πάντα 
αντηλιακό στα χέρια.

2. Αποφύγετε τις μεσημεριανές ώρες για την έκθεσή 
σας στον ήλιο, τουλάχιστον από τις 12:00 έως τις 16:00. 
Η όποια βλάβη από την έκθεση στον ήλιο (ηλίαση, 
έγκαυμα, αφυδάτωση κ.λπ.) προκύπτει τουλάχιστον 
τρεις φορές γρηγορότερα αυτές τις ώρες, ακόμα και αν 
ακολουθείτε όλους τους κανόνες προστασίας.

3. Ακόμη κι αν προβλέπεται να περάσετε όλη σας 
την ώρα στην παραλία, μέσα στο νερό ή κάτω από την 
ομπρέλα, μην αμελείτε τη σωστή χρήση αντηλιακού. 
Επαναλάβετε επάλειψη του δέρματος σας σε τακτά 
χρονικά διαστήματα με τη σωστή ποσότητα αντιηλιακού 
(όχι τσιγκουνιές). 

4. Βρέφη και μικρά παιδιά απαγορεύεται να 
εκτίθενται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία, ακόμη και 
με αντηλιακό. Είναι απαραίτητο να προστατεύονται 
επιπλέον με καπέλο και φανελάκι. 

Κλείνοντας, παραθέτουμε μία φυσική συνταγή 
παρασκευής αντιηλιακού λαδιού προσώπου, σώματος 
για βαθύ μαύρισμα με απλά συστατικά. Πάρτε λοιπόν 
χαρτί και μολύβι και σημειώστε!

Αντιηλιακό λάδι προσώπου – σώματος για βαθύ 
μαύρισμα με υλανγκ- υλανγκ.

 
Υλικά
2 κουταλιές φουντουκέλαιο
1 κουταλάκι λάδι υλάνγκ υλάνγκ
2 κουταλιές σιτέλαιο
2 κουταλιές ηλιέλαιο
2 κουταλιές σησαμέλαιο
1 κουταλιά λάδι από τσάι
2 κουταλιές λάδι τριφυλλιού
2 κουταλιές λάδι καρύδας

Εκτέλεση
Βάζουμε τα λάδια όλα σε μπεν-μαρί και 

ανακατεύουμε σιγά σιγά. Κατόπιν ρίχνουμε το μίγμα 
στο μίξερ και το χτυπάμε για λίγο. Φυλάσσουμε σε 
μπουκάλι με ετικέτα





68

Το μελάνωμα αποτελεί τον «κακοηθέστερο» όγκο 
που εντοπίζεται στο δέρμα και τους βλεννογόνους. 
Προέρχεται από τα μελανοκύτταρα του δέρματος και 
γι’ αυτό τα μελανώματα είναι συνήθως σκουρόχρωμα, 
αν και υπάρχουν και τα αχρωστικά. 

Ως όγκος, το μελάνωμα έχει παράξενη συμπεριφορά. 
Μπορεί να υποτροπιάσει και να δώσει μεταστάσεις, 
ακόμη και ύστερα από πολλά χρόνια.       

ΕΠΙΔΙΜΙΟΛΟΓΙΑ
Το μελάνωμα αποτελεί το 5% περίπου του συνόλου 

των δερματικών καρκίνων, είναι όμως πολύ επιθετική 
μορφή καρκίνου με κακή πρόγνωση η οποία οδηγεί στο 
θάνατο (σε ποσοστό 75%).

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν, η πιθανότητα 
ανάπτυξης μελανώματος στις ΗΠΑ σήμερα είναι 1/60 
κατοίκους, ποσοστό 2000% μεγαλύτερο από ότι ήταν 
το 1930.   

Στην Ευρωπαϊκή  Ένωση η συχνότητα εμφάνισης της 
νόσου είναι 9/100000 κατοίκους, ενώ η θνησιμότητα 
περίπου 3/100000 κατοίκους (δηλαδή 1/3). 

Το 2005 δημοσιεύθηκε γαλλική πολυκεντρική 
μελέτη, στην οποία αναφέρεται τριπλασιασμός της 
επίπτωσης του μελανώματος από το 1980 έως το 
2000.  

Όλες οι ελληνικές μελέτες συγκλίνουν στην αύξηση 
της συχνότητας εμφάνισης του μελανώματος. Ένας 
στους πέντε Έλληνες θα προσβληθεί από κάποιο είδος 
καρκίνου του δέρματος στη διάρκεια της ζωής του.

Αυξημένα ποσοστά εμφανίζονται στην Κρήτη, στην 
Αθήνα και στη Λάρισα, ίσως λόγω της μεγάλης έκθεσης 
στον ήλιο, ή λόγω διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου.  

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η πρόγνωση της νόσου έχει βελτιωθεί, λόγω της 

έγκαιρης διάγνωσής της, της μελέτης της βιολογικής 
συμπεριφοράς της και της καλύτερης θεραπείας. 

Η έγκαιρη διάγνωση, η ταχεία χειρουργική αφαίρεση 
και η θεραπεία, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες 
επιβίωσης του ασθενή.

Υπολογίζεται πως 8 στους 10 που θα προσβληθούν 
από μελάνωμα, μπορούν να σωθούν αν η διάγνωση 
είναι έγκαιρη. Παρόλα αυτά το μελάνωμα θεωρείται 
νόσος με ιδιαίτερα υψηλή θνητότητα.   

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
• Να χαιρόμαστε τον ήλιο λαμβάνοντας όλα τα 

μέτρα προστασίας, δηλαδή γυαλιά ηλίου με κατάλληλα 
φίλτρα, καπέλο αντηλιακή κρέμα (ανά δίωρο επάλειψη, 
άσχετα από τον δείκτη προστασίας), ομπρέλα και 
ανοιχτόχρωμα ρούχα.

• Να αποφεύγουμε να κολυμπάμε το μεσημέρι, να 
κάνουμε θαλάσσια σπορ φορώντας φανέλα.

• Να αυτοεξετάζουμε τις ελιές μας ανά 6-8 
εβδομάδες.

• Να εξετάζουμε κάθε βλάβη ή αλλαγή χρώματος 
των ελιών μας στα ειδικά ιατρεία σπίλων.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ
• Οικογενής χαρακτήρας: αυτός μεταβιβάζεται σε 

οικογένειες είτε με τη μορφή μελανώματος, είτε με τη 
μορφή άλλων βλαβών, που αποτελούν προδιαθεσικούς 
παράγοντες (κληρονομικότητα). 

• Μεγάλος αριθμός μελαχρωματικών σπίλων, 
άτυπων ή μη (περισσότερες από 100 ελιές που έχει 
στο σώμα του ένας άνθρωπος από τη γέννησή του): 
οι σκουρόχρωμες ελιές που έχουν ανώμαλο σχήμα, 
χρώμα και επιφάνεια, ή οι ελιές που αλλάζουν γρήγορα 
το χρώμα, το σχήμα και την επιφάνειά τους, έχουν 
πιθανότητα εξαλλαγής σε μελάνωμα κατά 15%.    

•  Ανοιχτό χρώμα δέρματος: περισσότερο κινδυνεύουν 
άτομα με ανοιχτό δέρμα, ανοιχτού χρώματος μαλλιά 
και μάτια.

• Φύλο: στις νέες ηλικίες, το μελάνωμα είναι 
συχνότερο στις γυναίκες (άκρα), ενώ στις μεγάλες 
ηλικίες στους άνδρες (σε κεφάλι και κορμό).

• Φυλή: είναι κυρίως νόσος της λευκής φυλής
• Ανοσοκαταστολή (από άλλη νόσο, ή λήψη 

φαρμάκων).
• Ορμονικοί παράγοντες: σε γυναίκες που λαμβάνουν 

αντισυλληπτικά χάπια, ή ορμόνες, συνίσταται τακτική 
επανεξέταση.

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ.
• Ηλιακή ακτινοβολία: αποτελεί τον σημαντικότερο 

επιβαρυντικό παράγοντα. Η διακοπτόμενη έκθεση 
στον ήλιο, είναι πιο επιβαρυντική σε σχέση με τη 
συνεχιζόμενη, ή την επαναλαμβανόμενη κατά μικρά 
χρονικά διαστήματα. Η ανάπτυξη ηλιακών εγκαυμάτων 
κατά την παιδική ηλικία, πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες 
εμφάνισης μελανώματος.

• Χρόνιος ερεθισμός των ελιών (να μην τις        
ματώνουμε). 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.
Το μελάνωμα είναι ιάσιμο εάν διαγνωστεί και 

αντιμετωπιστεί σωστά εγκαίρως. Απαγορεύεται η 
απόξεση και η τμηματική εξαίρεση βλαβών, που μπορεί 
να θεωρηθούν ύποπτες για μελάνωμα. Δεν επιτρέπεται 
η καταστροφή μελαχρωστικών αλλοιώσεων με λέιζερ. 
Ύποπτες βλάβες για μελάνωμα πρέπει να εξαιρούνται 
με εμφανώς υγιή όρια 2 έως 5 χιλ. και σε βάθος που να 
περιλαμβάνει και τμήμα του υποδόριου λίπους.   

Τα βήματα της αντιμετώπισης είναι:
Βιοψία εκτομής της βλάβης με υγιή όρια.
Ευρεία εκτομή παράλληλα με κλινικό  και 

εργαστηριακό έλεγχο.
Το δημιουργούμενο έλλειμμα συρράπτεται, ή κλείνει 

με μεθόδους πλαστικής αποκατάστασης. 
Αφαίρεση, ή όχι του φρουρού λεμφαδένα (ανάλογα 

με το στάδιο).  

Μελανώματα
του Θεόδωρου Βλαχόπουλου
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Καθαρισμός των περιοχικών λεμφαδένων, σε 
περίπτωση που είναι θετικός ο φρουρός λεμφαδένας.

 Για τα μελανώματα άνω και κάτω άκρων, έχει καλά 
αποτελέσματα η υποθερμική εξωσωματική θεραπεία 
με TNF, σε συνδυασμό ή όχι με χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα. 

Η ακτινοθεραπεία προσφέρει μόνο ανακούφιση, η 
ανοσοθεραπεία είναι η μόνη αποτελεσματική θεραπεία, 
ενώ η χημειοθεραπεία δεν αυξάνει το προσδόκιμο 
επιβίωσης.

Η ενίσχυση του αμυντικού οργανισμού με ουσίες 
που παράγει ο ίδιος, η ιντερλευκίνη-2, αποτελεί μια νέα 
θεραπευτική άποψη. Το εμβόλιο για το μελάνωμα έχει 
δώσει πολλές ελπίδες. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως σε πειραματική 
ακόμα φάση βρίσκονται οι θεραπείες με μονοκλωνικά 
αντισώματα.

΄Ανοιξη! Μια  υπέροχη  εποχή, η οποία όμως  
χαρακτηρίζεται  από  ενοχλητικές  αλλεργικές  
αντιδράσεις  που  ταλαιπωρούν  όλο  και  περισσότερους  
ανθρώπους   κάθε  ηλικίας.

Η αλλεργία  είναι  μια  αντίδραση  υπερευαισθησίας  
(δηλαδή  μια  υπερβολική   αντίδραση) του  
ανοσοποιητικού   συστήματος, όταν το  άτομο έρθει 
σε επαφή με ουσιαστικά  ακίνδυνες  ουσίες του 
περιβάλλοντος, που καλούνται αντίγονα,  και   η  όποια  
φυσιολογικά αποτελεί άμυνα απέναντι σε παθογόνες 
και επικίνδυνες για τον άνθρωπο ουσίες. 

Η  είσοδος  του  αλλεργιογόνου  οδηγεί  στην  
έκκριση  ισταμίνης,  σεροτονίνης  και    προσταγλανδίνων. 
Αυτές  οι  ουσίες  είναι  υπεύθυνες   για  τις  κλινικές  
εκδηλώσεις  της  νόσου.

Τα  συχνότερα  αλλεργιογόνα  που  είναι  υπεύθυνα  
για  τις  εποχικές  αλλεργίες,  είναι  η γύρη, η  επαφή  
με το γρασίδι, τα ακάραια που  βρίσκονται στη σκόνη  
του  σπιτιού, μύκητες- μούχλα, τσιμπήματα εντόμων, 
φάρμακα  και  η επαφή  με  το  τρίχωμα  των  ζωών.

Οι  αλλεργικές  αντιδράσεις  ποικίλουν  και  ως  προς  
την  βαρύτητα, αλλά  και  ως  προς  την  εκδήλωση, ενώ  
οι  συνηθέστερες  εκδηλώσεις  είναι :

•  Πταρμός (φτέρνισμα) 
• Κνησμός, ερυθρότητα, ξηρότητα  ματιών  και  

δακρύρροια
• Ρινική  καταρροή  και μπούκωμα
• Βήχας  και  δυσκολία  στην  αναπνοή ( βρογχικό 

άσθμα)
• Αλλεργική  δερματίτιδα (έκζεμα, κνίδωση)
• Αναφυλαξία
Εξωτερικοί  παράγοντες  όπως ο  καπνός, η   

μόλυνση  του  περιβάλλοντος  καθώς  και  η  υγρασία  
μπορεί  να προκαλέσουν  ή  να  επιδεινώσουν   μια  
αλλεργική  αντίδραση και  επομένως, καλό  είναι  να  
αποφεύγονται  από  άτομα  με  ευαισθησία.

Κυριότερα  αλλεργικά  νοσήματα:
• Αλλεργική ρινίτιδα
Εκδηλώνεται κυρίως με ρινική συμφόρηση και 

δυσκολία στην  αναπνοή, καταρροή, φταρνίσματα. 
• Αλλεργική επιπεφυκίτιδα
Χαρακτηριστική είναι η υπεραιμία των οφθαλμών, 

δακρύρροια και κνησμός
• Ατομική δερματίτιδα ή έκζεμα
Εκδηλώνεται όταν κάποιος αλλεργικός παράγοντας 

έλθει σε επαφή με το δέρμα. Η δερματίτιδα αυτή 
χαρακτηρίζεται από κνησμό και ερυθρότητα του 
δέρματος.

• Κνίδωση
Χαρακτηρίζεται από κνησμό και κόκκινες κηλίδες 

οι οποίες μπορεί να συρρέουν. Είναι μία αλλεργική 
αντίδραση η οποία προκαλείται κυρίως από φάρμακα, 
λοιμώξεις και τροφές. Κυριότερες τροφές που 
ευθύνονται για παρόμοιες αντιδράσεις είναι τα 
οστρακοειδή, τα αυγά, το αγελαδινό γάλα, οι ξηροί 
καρποί, το στάρι, κλπ.

Οι τροφές, κάποια φάρμακα (όπως η πενικιλίνη) 
και τα τσιμπήματα εντόμων μπορούν να προκαλέσουν 
συστηματική αλλεργική αντίδραση η οποία ονομάζεται 
«αναφυλαξία» και η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
τη ζωή του πάσχοντος.

• Βρογχικό άσθμα
Κυριότερα συμπτώματα είναι ο βήχας, συριγμός της 

αναπνοής και δύσπνοια.
Η  πιο  απλή μέθοδος  αντιμετώπισης  είναι  

φυσικά   η  αποφυγή  έκθεσης  στα αλλεργιογόνα, 
ενώ  η  φαρμακευτική  αντιμετώπιση περιλαμβάνει τα 
αντισταμινικά, τα  αποσυμφορητικά  και  την κορτιζόνη.

Εποχιακές  
αλλεργίες

της Μαρίας Καρυστιανού



Η
Τζωρτζίνα
Κωσταρά

στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Η Τζωρτζίνα Κωσταρά δημιουργεί ρούχα που 
εκφράζουν την απλότητα και μπορούν να φορεθούν 
όλη τη μέρα. Ο στυλιστικός της κόσμος παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σπουδαστές του 
τμήματος σχεδιαστών μόδας που αποκόμισαν τις 
καλύτερες εμπειρίες από τη γνωστή σχεδιάστρια 
κατά την επίσκεψή της και την ομιλία της στα 
σχεδιαστήρια του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. 70



 Σεμινάριο
αισθητικής

με τη Λιλή Κεσούδη
Η μεσοθεραπεία και η χρήση ιαλουρονικού 

οξέως στην αισθητική ήταν το θέμα της ομιλίας της 
Λιλής Κεσούδη. Η γνωστή αισθητικός μίλησε στους 
σπουδαστές του τμήματος αισθητικής του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 
στο πλαίσιο σχετικού σεμιναρίου. 
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 Για τα μάτια σου 
μόνο…

Το μακιγιάζ για κάθε περίσταση αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης για σπουδαστές. Οι 
αισθητικοί των καταστημάτων MAC, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, υποδέχθηκαν τις επίδοξες 
επαγγελματίες-σπουδάστριες και αποκάλυψαν 
μυστικά της δουλειάς για την ομορφιά και την 
υγιεινή του προσώπου. Η επίδειξη έγινε στο πλαίσιο 
της εξειδικευμένης ενημέρωσης για τις σπουδάστριες 
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στο τμήμα αισθητικής.
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Το κουτί
του συγγραφέα

Ο τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού 
Βιβλίου, παρουσίασε το εκπαιδευτικό παιχνίδι «το 
κουτί του συγγραφέα» με τη συγγραφέα Αγγελική 
Παπαδοπούλου. Πρόκειται για παιχνίδια δράσης στα 
οποία υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει ομάδα 
εμψυχωτών.
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Πολυσεμινάριο 
Design

Επίπλου

Σπουδαστές της Διακόσμησης, της Γραφιστικής, 
του 3D Animation καθώς και της Δημοσιογραφίας 
παρακολούθησαν ένα πολυσεμινάριο από 
εξειδικευμένους καθηγητές με κύριο θέμα το design 
επίπλου.

Οι υπεύθυνοι του τομέα Art & Design Σάββας 
Τσολάκης και Ηλίας Ματζαρλής, με τη βοήθεια 
του περιβαλλοντολόγου Αλέξη Αλεξιάδη και του 
πολιτικού μηχανικού Μάκη Ποργιαζίδη, βοήθησαν 
τους σπουδαστές να εμβαθύνουν σε θέματα 
σχεδιασμού επίπλου με τη γνώση και τη χρήση της 
κατάλληλης τεχνολογίας.74
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Οι πόρτες του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης άνοιξαν για να υποδεχθούν τους 
σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Δημοσιογράφοι και 
γραφίστες συναντήθηκαν με τους ιθύνοντες της 
επιτροπής διεκδίκησης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας  
Νεολαίας  Θεσσαλονίκη 2014 και συζήτησαν για 
όλες τις παραμέτρους μιας χρονιάς κατά την οποία 
η πόλη θα γίνει το κέντρο των νέων της Ευρώπης. 

Το γεγονός αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
γραφίστες και δημοσιογράφους. Με κοινή 
συνισταμένη τη Θεσσαλονίκη ως σταυροδρόμι των 
νέων, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν με το 
έργο τους που αποτελεί στοιχείο έκφρασης.

Θεσσαλονίκη:
Ευρωπαϊκή

Πρωτεύουσα
Νεολαίας

2014
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Η Νέα Υόρκη στο
L’ EQUIPE

Δημιουργίες των σπουδαστών του τμήματος 
γραφιστικής καλύπτουν τους χώρους του L’ EQUIPE 
στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης.

Με θέμα τη Νέα Υόρκη, οι γραφίστες είχαν πεδίο 
δράσης λαμπρό για να αποτυπώσουν την έμπνευση 
τους για μια μητρόπολη του κόσμου. Το αποτέλεσμα 
ήταν εντυπωσιακό και το κοινό απολαμβάνει τα έργα 
με μουσική, καφέ και ποτά..78



 10 λεπτά
για μια

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ 
Η προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας ήταν 

το μήνυμα των εκδηλώσεων που διοργανώνει στη 
Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Προώθησης Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας και Φίλων των Ατόμων με Μεσογειακή 
Αναιμία “Πηγή Ζωής”.

Με σύνθημα «10 ΛΕΠΤΑ για μια ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ» 
προωθεί την εθελοντική αιμοδοσία για άτομα με 
μεσογειακή αναιμία και ένα περίπτερο στήθηκε στην 
πλατεία Αριστοτέλους (στο ύψος Βασιλέως Ηρακλείου), 
όπου οι αρμόδιοι μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια για 
τη μεσογειακή αναιμία και την εθελοντική αιμοδοσία. 

Με βάση τη φιλοσοφία της εθελοντικής αιμοδοσίας, 
το 1997 ιδρύθηκε ο σύνδεσμος «ΠΗΓΗ ΖΗΣ». Ο 
Σύνδεσμος  έχει μεταξύ των μελών του γιατρούς, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει εθελοντικά τον τομέα της ενημέρωσης. 
Εθελοντικά επίσης εργάζονται και τα υπόλοιπα μέλη 
του συνδέσμου, το καθένα στο δικό του τομέα, στο 
εργασιακό, φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον. 
Ο σύνδεσμος «Πηγή Ζωής» λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη 
από το 1997 και αποτελεί εθελοντική μη κυβερνητική 
οργάνωση. Η κύρια δράση του είναι ο συντονισμός 
των αιμοδοτών για εθελοντική αιμοδοσία σε άτομα 
με μεσογειακή αναιμία. Οι αιμοδοσίες γίνονται ύστερα 
από τηλεφωνική πρόσκληση με βάση το γονότυπο 
της ομάδας αίματος του ασθενούς. Οι αιμοδότες 
είναι καταχωρημένοι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με 
βάση την ομάδα αίματός τους και τον ασθενή με τον 
οποίο ταιριάζουν. Καταγράφονται επίσης οι αιμοδοσίες 
τους και καλούνται τηλεφωνικά για να δώσουν αίμα 
δυο τρεις φορές το χρόνο. Κατά βάση πρόκειται για 
πρόγραμμα κατευθυνόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας, 
ώστε ωφελημένοι να είναι εξίσου ο πάσχων, που δεν 
ανησυχεί για την προγραμματισμένη μετάγγισή του, 
και ο εθελοντής αιμοδότης, που δεν ξεχνά να δώσει το 
αίμα του.
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Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ αναλαμβάνει την προετοιμασία και 
διανομή του συσσιτίου για τους άπορους του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Την  Παρασκευή 23 Μαρτίου έγινε η πρώτη 
διανομή συσσιτίου από τις εγκαταστάσεις του Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΛΤΑ. Οι σπουδαστές των τμημάτων Μαγειρικής 
και Αρτοζαχαροπλαστικής, με μεγάλη προθυμία και 
ικανοποίηση, μαγείρεψαν και συσκεύασαν περίπου 
250 γεύματα, τα οποία στη συνέχεια διέθεσαν στους 
καταγεγραμμένους άπορους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η διανομή του συσσιτίου της Παρασκευής από το 
Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη Απριλίου και 
περιλαμβάνει συνολικά την προετοιμασία και διανομή 
1.000 ολοκληρωμένων γευμάτων.  

Η ενέργεια εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ι.Ι.Ε.Κ ΔΕΛΤΑ, και 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Οι συνάνθρωποί μας, 
μας έχουν ανάγκη
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της Δάφνης Μαγκριώτη





ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Ο Γιάννης Μπουτάρης στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
Πασχάλης Τερζής
Simeoni
Η Θεσσαλονίκη διεκδικεί
Η μελωδία του δρόμου




