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Σαρώνουν οι απατεώνες
«τροχαίου ατυχήματος»

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται τα κρούσματα εξαπάτησης ηλικιωμένων 
από νέα κυκλώματα που έχουν τη βάση τους στη Βουλγαρία 
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Η ελληνική διπλωματία 
την ίδια ώρα ζει τον 

μύθο της, πιστεύοντας 
ότι η Τουρκία, που 

κάνει μεγάλο παιχνίδι 
στην περιοχή, είναι 

απομονωμένη!
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Ένα απέραντο… φρενοκομείο

Ήταν 11 Ιανουαρίου του 1989, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει τη φρά-
ση: «Τα πρωτοφανή γεγονότα που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό δημιουργούν την 
εντύπωση ότι η Ελλάς μετεβλήθη σε απέραντο φρενοκομείο». Τριάντα χρόνια μετά, 
ακόμη μία ιστορική φράση του Καραμανλή είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.

Τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό δείχνουν ότι αυτή η χώρα παραμένει σε μια 
κατάσταση που χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος:
Περιστατικό πρώτο: Η ΕΛ.ΑΣ. για ακόμη μία φορά επιχειρεί ανακατάληψη κτιρίων 

που βρίσκονται σε κατάληψη. Δεν θα αναφερθώ στο ότι γίνεται σε… ζωντανή σύνδεση η 
επιχείρηση, λες και παρακολουθούμε κάποια αστυνομική τηλεοπτική σειρά. Θα σταθού-
με σε ένα εγκληματικό γεγονός, στο ότι πετούν τσιμεντόλιθους στους αστυνομικούς με 
αυξημένες πιθανότητες να έχουμε νεκρό, και δεν… τρέχει κάστανο! Γιατί οι πρωταγωνι-
στές αυτής της ιστορίας αφήνονται ελεύθεροι και ωραίοι, μια και η πράξη τους δεν τιμω-
ρείται ως κακουργηματική, διότι υπάρχει νομικό κενό! Αφέθηκαν ελεύθεροι προφανώς 
για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους στην επόμενη επιχείρηση που θα… τολμήσει 
η ΕΛ.ΑΣ.

Περιστατικό δεύτερο: Κάποιοι θεώρησαν σωστό να ανεβάσουν αφίσες στους χώρους 
του μετρό, με την άδεια φυσικά της ΣΤΑΣΥ, κατά των αμβλώσεων και υπέρ του δικαι-
ώματος του αγέννητου παιδιού! Κανείς προφανώς δεν μπήκε στον κόπο να ελέγξει το 
περιεχόμενο της αφίσας, με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος και ο αρμόδιος υπουργός, 
Κώστας Καραμανλής, να δώσει εντολή να κατέβουν άρον-άρον οι αφίσες, που αν μη τι 
άλλο έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και το δικαίωμα των γυναικών, να προχω-
ρούν σε διακοπή της κύησης.

Περιστατικό τρίτο: Η κυβέρνηση αποφασίζει να καταργήσει την αργία των Τριών Ιε-
ραρχών και προτείνει, αντί για αυτό, οι μαθητές να διδάσκονται την ίδια μέρα για το έργο 
τους! Οι μισοί πανηγυρίζουν γιατί καταργήθηκε αναχρονιστική αργία, αλλά διαμαρτύρο-
νται για το περιεχόμενό της, και οι υπόλοιποι γιατί κόβεται η αργία χαρακτηρίζοντας την 
πράξη υπέρ των αθέων! Λες και έχουμε λύσει τα προβλήματα της Παιδείας και η αργία 
των Τριών Ιεραρχών ήταν από τις προτεραιότητες του υπουργείου!

Περιστατικό τέταρτο: Σε μια εθνικά δύσκολη περίοδο, η κυβέρνηση πρέπει να προ-
τείνει τον επόμενο Πρόεδρο Δημοκρατίας. Αντί να κλείσει το θέμα, βλέπουμε επί έναν 
μήνα μια ατελείωτη «πασαρέλα» υποψηφίων που απαξιώνουν τον θεσμό και δίνουν την 
αίσθηση ενός παζαριού που προσβάλλει έναν θεσμό τον οποίο υπηρέτησαν κορυφαίες 
προσωπικότητες της χώρας.

Περιστατικό πέμπτο: Την ώρα που η Τουρκία ετοιμάζει το μεγάλο της… χτύπημα, 
εμείς συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, για το πώς πήγε ή δεν πήγε το ταξίδι 
του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ και εάν ο Τραμπ θα «μαζέψει» τον… κολλητό του Ταγίπ 
Ερντογάν ή όχι.

Η ελληνική διπλωματία την ίδια ώρα ζει τον μύθο της, πιστεύοντας ότι η Τουρκία, 
που κάνει μεγάλο παιχνίδι στην περιοχή, είναι απομονωμένη!

Περιστατικό έκτο: Την ώρα που το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ένα από τα κο-
ρυφαία ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία να επιτεθούν σε 
υπουργούς της ΝΔ (που πληρώνουν τα όσα υπόσχονταν), να εκφράσουν τοπικισμούς 
και να ετοιμάσουν απόβαση στην Αθήνα!

Αυτά είναι μερικά από τα περιστατικά καθημερινής τρέλας που αντιμετωπίζει η χώρα 
και παραπέμπει στην ανάγκη ενός δημιουργικού σοκ, μπας και συνέλθουμε και κάνουμε 
την επανάσταση του αυτονόητου.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει

estiatoriopatsatzidikotsarouxa
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...στο τραπέζι σας!
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Μία μοντέρνα γυναίκα χαμηλών τόνων, 
ευγενική που ζει μέσα στην κοινωνία, και την 
αφουγκράζεται , τρέφοντας τεράστια αγάπη για 
τους ανθρώπους, τα βιβλία και τα ταξίδια αλλά 
και με γεμάτη επαγγελματική, κοινωνική και 
προσωπική ζωή είναι η Αικατερίνη Σακελαρο-
πούλου, η πρόεδρος του ΣτΕ  που προτάθηκε  
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση της 
πρώτης γυναίκας Προέδρου της Δημοκρατίας.  
Όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει την προεδρία 
της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα μετά 
τη στήριξη των κομμάτων στο πρόσωπο της.

Μια δικαστής έξω καρδιά…
Η ζωή της εξαίρετης  δικαστίνας  με διεθνή 

δράση φαίνεται απλή καθώς η ίδια λειτουργεί 
σαν τη γυναίκα της διπλανής πόρτας παρά την 
τοποθέτηση της στη θέση της προέδρου του ΣτΕ  
επικοινωνεί με τον κόσμο απλά και παραμένει 
να κατοικεί στο κέντρο της Αθήνας. Η  ίδια αν 
και δεν μιλά συχνά στα ΜΜΕ επιλέγει να μοιρα-
στεί κάποιες προσωπικές και επαγγελματικές 
της στιγμές μέσα από το facebook με  τους δια-
δικτυακούς της φίλους. Μέσω διαδικτύου μιλά 
για τους προβληματισμούς της, σχολιάζει και 
μοιράζεται φωτογραφίες με τον πατέρα της αεί-
μνηστο  Νίκο Σακελαρόπουλο που ήταν αυτός 
που την επηρέασε να ακολουθήσει τα βήματα 
του και να γίνει νομικός. Ο  Νικόλαος Σακελλα-
ρόπουλος, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, ενώ ήταν μέλος της σύνθεσης του ανω-
τάτου δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση 
Ανδρέα Παπανδρέου-Γιώργου Κοσκωτά.

 Η επίσκεψη της στη Θεσσαλονίκη 
Στις 29 Μαρτίου 2019 η κ. Σακελλαροπού-

λου προσκλήθηκε και συμμετείχε στην εκδή-
λωση της Εταιρίας Μελετών Δημοσίου Δικαίου 
που έγινε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο ΕΒΕΘ.

 «…εκδήλωση με πρωτοβουλία του ΔΣΘ και 
της εταιρείας μελετών δημοσίου δικαίου... είχα 
τη χαρά να ανταλλάξω σκέψεις με τον καθηγη-
τή Π. Μαντζουφα και το συνάδελφο Γ. Συμεω-
νίδη... και να ξαναβρεθώ στη γενέθλια πόλη... 
εδώ που η κούραση υποχωρεί μπροστά στη 
νοσταλγία και τη συγκίνηση...» είχε γράψε στη 
σελίδα της στο facebok.

Η Θεσσαλονικιά νομικός 
που έφτασε μέχρι την προεδρία του ΣτΕ 
Η Αικατερίνη  Σακελλαροπούλου γεννήθη-

κε το 1956 στη Θεσσαλονίκη,  σπούδασε νομι-
κά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο 
Paris II  στη Γαλλία.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας  πρωτοει-
σήλθε ως εισηγήτρια τον Νοέμβριο του 1982 
ενώ ακολούθησε διαδοχική προαγωγή σε στη 
θέση της πάρεδρου το 1988 και  της συμβού-
λου το 2000. Τη συνέχεια τοποθετήθηκε αντι-
πρόεδρος του ΣτΕ τον Οκτώβριο του 2015, ενώ 
από τον Οκτώβριο του 2018 βρίσκεται στη θέση 
της προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας. 

Έχει διατελέσει γενική γραμματέας της 
Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας  (1985-1986), πρόεδρος 
(1993-1995 και 2000-2001) και αντιπρόεδρος 
(2006- 2008).

Η Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου ήταν μέλος 
του Ειδικού Δικαστηρίου που δίκασε την υπόθε-
ση του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου 
Παπακωσταντίνου για την λίστα Λαγκάρντ. Έχει 
εξειδικευτεί στο περιβαλλοντικό δίκαιο και έχει 
μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο στο πανεπι-
στήμιο Paris II (Γαλλία), ενώ έχει συμμετάσχει 

σε πολλά συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις 
σχετικά με το δίκαιο του περιβάλλοντος.

Με το βαθμό της συμβούλου Επικρατείας 
και τη μεγάλη ευαισθησία της σε περιβαλλοντι-
κά θέματα ήταν εισηγήτρια σε πολλές μεγάλες 
υποθέσεις, όπως είναι η εκτροπή του Αχελώου 
ποταμού στον Θεσσαλικό κάμπο, των μεταλ-
λείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 
τα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, τα 
οποία διασώθηκαν ως διατηρητέα κλπ. Παράλ-
ληλα, από το 2005 διδάσκει στην Εθνική Σχολή 
Δικαστών, Δίκαιο του Περιβάλλοντος.

Από τη θέση της προέδρου του ΣτΕ, χειρί-
στηκε τις εξαιρετικά σημαντικές για το κόστος 
των δημόσιων οικονομικών προσφυγές των 
συνταξιούχων που διεκδίκησαν την επιστροφή 
αναδρομικών από τις μνημονιακές περικοπές 
και προήδρευσε της επιτροπής του Ανώτατου 
Δικαστηρίου  που αποφάσισε να ικανοποιηθεί το 
αίτημα του ΕΦΚΑ για πάγωμα  των εκκρεμών δι-
κών σχετικά με τα αναδρομικά έως ότου διεξα-
χθεί η Πρότυπη Δίκη, το αποτέλεσμα της οποίας 
αναμένεται.

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
της Δημοκρατίας 

Η Θεσσαλονικιά Αικατερινή Σακελαροπούλου 
είναι πρόσωπο ευρείας αποδοχής 
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Καίρια ζητήματα λειτουργίας του Δ.Σ. και μάλιστα εν 
αγνοία του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας, συνι-
στούν οι υπογραφές του προέδρου της ΕΥΑΘ Αγι Παπαδό-
πουλου σε τρεις συμβάσεις που αφορούσαν στο διάστη-
μα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως 3 Οκτωβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ 
της 29ης Αυγούστου 2019 (αρ. Αποφ. 330/2019) απο-
φασίστησε η συγκρότησή του σε Σώμα. Σύμφωνα μ’ αυ-
τήν προκύπτει ότι εκτελεστικά μέλη είναι ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, κ. Νάρκισος Γεωργιάδης και 
ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου. 
Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Αγις Παπαδόπουλος μη εκτε-
λεστικό μέλος. Επομένως, δικαίωμα υπογραφής συμ-
βάσεων εκ του νόμου (Ν. 3016/2002) ορίζεται μόνον 
ο διευθύνων σύμβουλος Νάρκισος Γεωργιάδης και σε 
περίπτωση απουσίας του ο εντεταλμένος σύμβουλος της 
εταιρίας Ιωάννης Παπαϊωάννου. Για τραπεζικές συναλ-
λαγές δικαίωμα έχουν επιπλέον ο διευθυντής Οικονομι-
κού Δημήτριος Αλεξανδρής και ως αντικαταστάτριά του η 
προϊσταμένη λογιστηρίου  Μαργαρίτα Μπαζιώτα.

Ωστόσο, σε τρεις, τουλάχιστο, περιπτώσεις συμβάσε-
ων, υπογράφει μόνο ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Άγις Παπαδό-
πουλος. Πρόκειται για την σύμβαση «υποστήριξης μελε-
τών και έργων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου 
της ΕΥΑΘ» που είχε εγκριθεί από το δ.σ. της ΕΥΑΘ θητεί-
ας του Ιωάννη Κρεστενίτη (αρ. Αποφ. 181/08.05.2019) 
ύψους 1.322.500 (χωρίς ΦΠΑ), την σύμβαση για την 
«Ενίσχυση – Επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού», 
ποσού 3.367.997,89 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα 
προαίρεσης 1.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)  και η τρίτη  
που αφορά στη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπο-
γράφηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2019. Χαρακτηριστικό εί-
ναι σε όλες τις περιπτώσεις, οι συμβάσεις υπογράφηκαν 
εν αγνοία του διευθύνοντος συμβούλου Νάρκισου Γεωρ-
γιάδη! Όταν πληροφορήθηκε την υπογραφή συλλογική 
σύμβασης εργασίας, τότε πάραυτα στη συνεδρίαση της 
3.10.2019 του δ.σ. (αρ. Αποφ. 402/2019) ανακοινώθηκε 
ότι δικαίωμα υπογραφής έχει ο διευθύνων Σύμβουλος 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Νάρκισος Γεωργιάδης. 

Ζήτημα όμως φαίνεται ότι προκύπτει και σε ό,τι αφορά 
τη συμμετοχή του μέλους του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ (ανεξάρτη-
το μη εκτελεστικό) Νικόλαου Κλείτου ορκωτού λογιστή 
και αναπληρωτή οικονομικού διευθυντή του Ομίλου Μα-
σούτης. Σημαντική λεπτομέρεια: Ο Ομιλος Μασούτης έχει 
συνάψει σύμβαση με την ΕΥΑΘ ΑΕ για την παροχή τροφεί-
ων σίτισης στους υπαλλήλους (διατακτικές) ενώ είναι το 
μοναδικό σουπερμάρκετ ανά την Ελλάδα που εισπράττει 
για λογαριασμό της ΕΥΑΘ λογαριασμούς της από τους 
καταναλωτές (χωρίς προμήθεια). Σύμφωνα με το Ν. 
3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης προκύπτει 
ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων καθώς μέλος Δ.Σ. της 

εταιρίας είναι διευθυντικό στέλεχος συνδεδεμένης με την 
εταιρία (ΕΥΑΘ), επιχείρησης (Ομιλος Μασούτης). 

Ανάλογη είναι και η περίπτωση ενός ακόμη μέλους 
(ανεξάρτητου μη εκτελεστικού) του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Πανα-
γιώτη Γκόγκου. Ο Παναγιώτης Γκόγκος οικονομολόγος 
ορίστηκε εκτός από μέλος του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 
6.4.2017 και πρόεδρος της επιτροπής εσωτερικού ελέγ-
χου της εταιρίας (έως της 19 Φεβρουαρίου 2019 όπου 
τον διαδέχτηκε στην προεδρία ο Νίκος Κλείτου αλλά πα-
ρέμεινε μέλος της). Παράλληλα, εκείνο το διάστημα ήταν 
στέλεχος και της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης) Θέρμης με την οποία η ΕΥΑΘ υπέγραψε και 
εξακολουθεί να υπογράφει συμβάσεις σε ο,τι αφορά στο 
δίκτυο αποχέτευσης!

Η περίπτωση του β’ αντιπροέδρου και (ανεξάρτη-
του) μη εκτελεστικού μέλους δρ. Γρηγόρη Πενέλη έχει 
αναφερθεί ήδη. Υλοποιείται ήδη μελέτη έργου ύψους 
3.367.997,89 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρε-
σης 1.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στο οποίο επιβλέπων 
είναι ο ίδιος!

Είναι χαρακτηριστικό, πως σε όλες αυτές τις περιπτώ-
σεις δεν ζητήθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Αγι Παπαδό-
πουλο η συνδρομή της νομικής υπηρεσίας της εταιρίας 
να γνωματεύσει επί του ασυμβίβαστου ή όχι των μελών 
του Δ.Σ. Το γιατί θα ήταν ωφέλιμο να εξηγηθεί από τον 
ίδιο.

Από όλα τα παραπάνω είναι σαφής ο τρόπος άσκη-
σης καθηκόντων του προέδρου του Δ.Σ. μιας εισηγμένης 
στο ΧΑΑ εταιρίας σαν την ΕΥΑΘ από τον Αγι Παπαδόπουλο 
αφενός, κι αφετέρου, τα ζητήματα ασυμβίβαστου και σύ-
γκρουσης συμφερόντων μελών του Δ.Σ. της που προκύ-
πτουν από το Νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρ-
νησης εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. 

Όπως επίσης, είναι απορίας άξιο, πως ο αρμόδιος επο-
πτεύων υφυπουργός εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης 
Θόδωρος Καράογλου που βάσει του ΦΕΚ της 12.08.2019 
έχει κάθε δικαίωμα να διερευνήσει όλα αυτα τα στοιχεία 
και εφόσον το κρίνει σκόπιμο ακόμη και να αντικαταστή-
σει τα μέλη του Δ.Σ. μιας εταιρίας που ανήκει στον τομέα 
ευθύνης του, δεν έχει κινηθεί ακόμη. 

Ο Άγις υπέγραφε συμβάσεις εκατ. ευρώ 
εν αγνοία του διευθύνοντος συμβούλου 

Αυθαιρεσίες του προέδρου της ΕΥΑΘ και ζητήματα ασυμβίβαστου για μέλη του Δ.Σ. 
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Ιστορική επιλογή που υπερβαίνει τις κομμα-
τικές γραμμές, χαρακτηρίζει  σε συνέντευξη του 
στην karfitsa, την επιλογή του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει για το ανώ-
τατο πολιτειακό αξίωμα αυτό του Προέδρου της 
Δημοκρατίας την Αικατερίνη Σακελλαροπού-
λου, o υφυπουργός εσωτερικών με αρμοδιό-
τητα Μακεδονία-Θράκη Θεόδωρος Καράογλου. 
Ο κύριος Καράογλου γνωστοποιεί τις προτε-
ραιότητες που έχουν τεθεί το νέο έτος για την 
ενίσχυση του εξωστρεφούς προφίλ της Βόρειας 
Ελλάδας. Ταυτόχρονα εξηγεί τα πλεονεκτήμα-
τα που προσφέρει ο νέος εκλογικός νόμος, σε 
αντίθεση με την κριτική που έχει δεχτεί από 
την αντιπολίτευση. Ο υφυπουργός  εμφανίζεται 
αισιόδοξος για βελτίωση των αστικών συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης τους πρώτους μήνες του 
νέου έτους.

Κύριε υπουργέ διανύουμε τις πρώτες ημέ-
ρες του νέου έτους. Ποιος είναι ο σχεδιασμός 
του Μακεδονίας-Θράκης και σε ποιους τομείς 
θα ρίξετε το βάρος; «Στους έξι μήνες που με-
σολάβησαν από την ανάληψη των καθηκόντων 

μου μέχρι σήμερα, υλοποιήσαμε όσα έπρεπε 
να είχαν γίνει χρόνια πριν. Η Μακεδονία και η 
Θράκη πέρασαν σε μια νέα εποχή κύρια χαρα-
κτηριστικά της οποίας είναι η εξωστρέφεια, 
η καινοτομία και η  ισόρροπη ανάπτυξη όλων 
των περιφερειακών ενοτήτων της χωρικής μας 
ευθύνης. Θέσαμε σε τροχιά υλοποίησης το τε-
χνολογικό πάρκο 4ης γενιάς «Thess Intec», 
ολοκληρώσαμε τη μετεγκατάσταση της Αλε-
ξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, αναδείξαμε τη 
Βόρεια Ελλάδα σε ασφαλή επενδυτικό προ-
ορισμό, ενισχύσαμε την ενδογενή ανάπτυξη 
μέσω της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
θωρακίσαμε τα Μακεδονικά προϊόντα διπλασι-
άζοντας τα Ποιοτικά Παραδοσιακά προϊόντα της 
Βόρειας Ελλάδας που είναι κατοχυρωμένα, ενώ 
οριστήκαμε επικεφαλής εταίρος και συνεργαζό-
μενος εταίρος σε έργα Interreg. Το 2020 συνε-
χίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Η προκήρυξη του 
διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την 
ανάπλαση της ΔΕΘ-Helexpo (που εποπτεύεται 
από το ΥΜΑΘ), η ολοκλήρωση παραχώρησης 
από το Υπερταμείο στην ΑΖΚ του οικοπέδου των 

760 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Περαία για 
να στεγαστεί το «Thess Intec» προκειμένου να 
δημιουργηθεί το μεγαλύτερο επιχειρηματικό 
πάρκο της Ν.Α. Ευρώπης και η διοργάνωση του 
2ου Balkan Forum τον προσεχή Μάρτιο με θέμα 
«καινοτομία και ανάπτυξη», είναι ορισμένοι από 
τους στόχους που βάλαμε για την ενίσχυση του 
εξωστρεφούς προφίλ της Βόρειας Ελλάδας».

Υπάρχει κάποιος λόγος αυξημένης ανησυ-
χίας στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
που δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά; Δεν θα 
έπρεπε η κυβέρνηση να αναζητήσει τη μέγι-
στη δυνατή συναίνεση με τις υπόλοιπες κοι-
νοβουλευτικές πολιτικές δυνάμεις στην πολι-
τική που πρέπει να εφαρμοστεί; «Είμαι οπαδός 
της υπεύθυνης αντιμετώπισης των εθνικών 
θεμάτων. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει το 
διεθνές δίκαιο με το μέρος της και ο ρόλος της 
είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος σε γεωπολιτικό επί-
πεδο, δεν φοβάται τίποτα. Η δική μας στάση 
έναντι της Τουρκίας, στάση ευθύνης και καθή-
κοντος απέναντι σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελ-
ληνίδα, υπαγορεύεται από τις αρχές και τις αξίες 

Ιστορική η επιλογή Σακελλαροπούλου
υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές

Ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Θεόδωρος Καράογλου στην «Κ»
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της Ε.Ε., όπως επίσης και από τους κανόνες καλής γειτο-
νίας. Δεν πυροδοτούμε εμείς την ένταση αλλά η Άγκυρα, 
κάτι που αναγνωρίζουν όλες οι μεγάλες δυνάμεις, γε-
γονός που οδήγησε την Τουρκία στην απομόνωση χάρη 
και στις πολύπλευρες διπλωματικές πρωτοβουλίες της 
ελληνικής κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης, προχώρησε σε μια κίνηση διακομματικής 
εθνικής συναίνεσης ενημερώνοντας τους πολιτικούς αρ-
χηγούς για τις επαφές που είχε στις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας 
στην πράξη ότι σταθερή επιδίωξη του είναι η συνεννόηση 
στα μείζονα ζητήματα και ιδίως σε αυτά που αφορούν τα 
εθνικά μας θέματα. Πάγια άποψη της ΝΔ είναι ότι οι εθνι-
κές γραμμές δεν πρέπει να καθορίζονται από πολιτικές 
σκοπιμότητες».

 Ο Πρωθυπουργός πρότεινε την Πρόεδρο του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, κα. Αικατερίνη Σακελλαρο-
πούλου, για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα είναι, 
μάλιστα, η πρώτη γυναίκα στο ανώτατο Πολιτειακό αξί-
ωμα. Τι σηματοδοτεί η επιλογή της ; «Αναμφίβολα πρό-
κειται για μια ιστορική επιλογή, δεδομένου πως η πρώτη 
γυναίκα που εκλέχθηκε Πρόεδρος του ΣτΕ θα είναι και 
η πρώτη γυναίκα που θα εκλεγεί Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας. Η κα. Σακελλαροπούλου υπερβαίνει 
τις κομματικές γραμμές όπως μαρτυρούν η δημόσια δι-
αδρομή, το βιογραφικό της, η εκτίμηση και ο σεβασμός 
που απολαμβάνει από όλους. Γι’ αυτό και είναι μια υπο-
ψηφιότητα ευρύτερης συναίνεσης που σηματοδοτεί τη 
μετάβαση σε μια νέα εποχή για την πατρίδα μας κατά την 
οποία γίνεται πράξη η εθνική αναγέννηση». 

Στις συναντήσεις του ο πρωθυπουργός με τους πο-
λιτικούς αρχηγούς, έλαβε αρνητικές κριτικές για την 

αλλαγή του εκλογικού νόμου, μάλιστα υπήρχε μεγάλη 
δυσαρέσκεια για το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών. 
Ποιες ανάγκες εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή του νόμου; 
«Να ξεκαθαρίσουμε πως όταν ο νόμος προβλέπει μπό-
νους 50 εδρών για το πρώτο κόμμα, όταν αυτό παίρνει 
στις εκλογές ποσοστό 40%, δεν σημαίνει ότι το κόμμα 
παίρνει 50 έδρες περισσότερες από όσες θα λάμβανε με 
απλή αναλογική. Πάρτε για παράδειγμα τις εθνικές εκλο-
γές του Ιουλίου. Η ΝΔ, ως πρώτο κόμμα, δεν πήρε 50 
περισσότερες έδρες, αλλά 28. Με τη δική μας πρόταση 
το μπόνους στο πρώτο κόμμα δεν θα δίνεται αδιακρίτως 

και ασχέτως ποσοστού. Θα ξεκινά από το 25%, που θα 
αντιστοιχεί σε μπόνους 20 εδρών για το πρώτο κόμμα 
και θα κλιμακώνεται ανάλογα με το τελικό ποσοστό του 
νικητή των εκλογών. Στην ουσία θα δίνεται 1 έδρα για 
κάθε 0,5% παραπάνω που θα συγκεντρώνει το πρώτο 
κόμμα, με ανώτατο όριο τις 50 έδρες εφόσον λάβει το 
40% των ψήφων. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζεται 
αυτοδύναμη και άρα ισχυρή κυβέρνηση εφόσον ο νικη-
τής των εκλογών συγκεντρώσει ένα ποσοστό κοντά στο 
37%. Με τον εκλογικό νόμο που προτείνουμε, δηλαδή, 
ισορροπούμε ανάμεσα στην αναλογικότητα και την ανά-
γκη εξασφάλισης κυβερνησιμότητας και πολιτικής στα-
θερότητας». 

 Πιστεύετε πως αρκεί η συνεργασία ΟΑΣΘ με ΚΤΕΛ 
για την ανάληψη συγκοινωνιακού έργου. Ποια άλλα 
βήματα πρέπει να γίνουν ώστε να απολαμβάνουμε 
ποιοτικότερες υπηρεσίες στις αστικές συγκοινωνίες οι 
Θεσσαλονικείς και κυρίως οι επισκέπτες; «Για τον ΟΑΣΘ 
δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε είπαμε ποτέ ότι από 
τη μια ημέρα στην άλλη θα διπλασιάσουμε τον αριθμό 
των λεωφορείων που κυκλοφορούν στην πόλη. Παρα-
λάβαμε μια άσχημη κατάσταση και δίνουμε μάχη. Θεωρώ 
ότι με την προσθήκη άλλων 100 λεωφορείων του ΟΑΣΘ 
που σήμερα εκτελούν τα υπεραστικά δρομολόγια, αφού 
από 1η Φεβρουαρίου αυτές οι γραμμές θα καλύπτονται 
από το ΚΤΕΛ, η κατάσταση θα βελτιωθεί αισθητά. Προ-
φανώς δεν θα είναι όλα τέλεια, όμως η εξυπηρέτηση των 
Θεσσαλονικέων θα έχει καλυφθεί σε ποσοστό 70%-80% 
συγκριτικά με ότι ίσχυε στο παρελθόν. Είμαι αισιόδοξος 
ότι  εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 η κατάσταση 
θα βελτιωθεί».
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Βασικός πυλώνας της εξωτερικής μας 
πολιτικής είναι οι συμμαχίες, τόσο οι ευρατ-
λαντικές όσο και οι περιφερειακές. Με κενά 
κατά καιρούς, το σύνολο σχεδόν των κομ-
μάτων και των πολιτών επικροτούν αυτήν 
την πολιτική και αυτό είναι καλό. 

Την τελευταία όμως περίοδο έχουμε 
όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων με 
ευθύνη της Άγκυρας. Προβάλλεται, κυρίως 
από την κυβέρνηση και μεγάλο μέρος των 
ΜΜΕ, ότι εμείς έχουμε ισχυρή υποστήριξη 
στις θέσεις μας, ενώ η Τουρκία είναι απομο-
νωμένη.

Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική, ανεξάρτητα από τη δι-
πλωματική κινητικότητα της κυβέρνη-
σης το τελευταίο διάστημα. Η Τουρκία 
ενοχλεί πολλές χώρες της περιοχής, 
επειδή διεκδικεί τη διεύρυνση της 
επιρροής και των συμφερόντων της, με 
ή χωρίς αναθεώρηση των συνθηκών, 
συνήθως παραβιάζοντας το διεθνές δί-
καιο, και αυτό βοηθάει την προσέγγιση 
της χώρας μας με αυτές.

Όμως η Τουρκία δημιουργεί τε-
τελεσμένα στην περιοχή με την ανα-
κήρυξη της ΑΟΖ Νοτιοανατολικά της 
Κρήτης και στην ζώνη ανάμεσα σε 
αυτήν και την Λιβύη, και οι δυο χώρες 
υπέγραψαν μνημόνιο οριοθέτησης των 
θαλασσίων ζωνών μεταξύ τους. Το 
περιεχόμενο των αποφάσεών τους πα-
ραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όμως είναι 
η πρώτη φορά που το κάνει η Τουρκία, 
χωρίς συνέπειες;

Αυτή η παραβατική Τουρκία όμως, 
είναι η μόνη χώρα της Ανατολικής Με-

σογείου που συμμετέχει στις διεθνείς δια-
σκέψεις, όπου συζητιούνται και θα ληφθούν 
πολύ πιθανόν και οι αποφάσεις για τη νέα 
κατανομή των επιρροών, στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

1. Η Τουρκία, μαζί με τη Ρωσία και το 
Ιράν, συμμετέχουν στην «Πρωτοβουλία της 
Αστάνα», που συζητεί το μέλλον της Συρίας. 

2. Η Τουρκία συμμετέχει στην «Πρωτο-
βουλία του Βερολίνου», όπου θα συζητηθεί 
στα τέλη Ιανουαρίου η προοπτική της Λιβύ-
ης. 

Να προσθέσω και τρείς δηλώσεις των 
τελευταίων ημερών, που επιβεβαιώνουν την 
εκτίμηση αυτή:

1.Τραμπ σε Μητσοτάκη: Η Τουρκία βο-
ηθάει πολύ στην υπόθεση της Συρίας-και 
απόλυτη σιωπή για τη Λιβύη, όταν ο Πρω-

θυπουργός του έθεσε τα προβλήματα, που 
δημιουργεί η Άγκυρα. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε με τρείς 
στόχους στην Ουάσιγκτον: Την υποστήριξη 
του Τράμπ απέναντι στον επιθετικό αναθεω-
ρητισμό της Τουρκίας, την προσέλκυση αμε-
ρικανικών επενδύσεων στην χώρα μας και 
την υποστήριξη των ομογενών, με βασικό 
επιχείρημα τον νόμο για την συμμετοχή τους 
στις εθνικές εκλογές. Στο πρώτο δεν είχα-
με αποτέλεσμα, στο δεύτερο, πέρα από μια 
κουβέντα για τα «καλά στατιστικά της ελλη-
νικής οικονομίας», τίποτα άλλο και είναι λο-
γικό και στο τρίτο, φαντάζομαι ότι ως ΝΔ κάτι 
θα κέρδισε, μόνο που δεν κατάλαβα γιατί με 
κάθε τρόπο προέτρεπε τους ομογενείς να 
ψηφίσουν Τράμπ στις προεδρικές εκλογές 
του Νοέμβρη. Μάλιστα η δεξίωση των ομο-
γενών, όπου μίλησε μαζί με τον Αντιπρόεδρο 
των ΗΠΑ και τον Υπουργό Εξωτερικών, για 
τον σκοπό αυτό ουσιαστικά έγινε. Και η απο-
γοήτευση από το Πρωθυπουργικό ταξίδι δεν 
έχει τέλος, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, διέψευσε τις πληροφορίες που δι-
ακίνησε η Ελληνική κυβέρνηση μετά το τέ-
λος του ταξιδιού, ότι η Ουάσιγκτον θα έπαιρ-
νε «πρωτοβουλία εκτόνωσης της έντασης», 
παρόλο,  που ποτέ δεν καταλάβαμε τι θα 
έκανε φυσικά.

2. Πούτιν, στην κοινή συνέντευξη με 
Ερντογάν, στα εγκαίνια του Turkish stream: 
Μαζί με την Τουρκία δουλεύουμε για τη στα-
θερότητα στην περιοχή και στη Λιβύη. 

3. Μέρκελ στη Μόσχα, στην κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου με τον Πούτιν: Ελπίζω να έχει 
αποτελέσματα η κοινή προσπάθεια Ρωσί-
ας-Τουρκίας για την κατάπαυση του πυρός 
στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης και την 
πολιτική επίλυση του προβλήματος.

Μια από αυτές τις δηλώσεις είναι πιο 

ισχυρή στη διεθνή πολιτική από τις τελευταί-
ες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Ελλά-
δας – δυστυχώς. 

Φαντάζομαι το καταλαβαίνουν αυτό στην 
κυβέρνηση, ανεξαρτήτως όσων λένε δημό-
σια και μερικά πρέπει να τα λένε. 

Είναι βέβαιο ότι πρέπει κάτι να αλλάξου-
με, για να μη βρεθούμε μπροστά σε αδιέ-
ξοδα, που σύντομα θα είναι ορατά, αφού οι 
εξελίξεις επιταχύνονται.

Η χώρα μας ορθώς επιλέγει τους ειρη-
νικούς δρόμους επίλυσης των διαφορών. 
Μόνο που είτε είναι οι διμερείς διαβουλεύ-
σεις που άρχισαν, είτε είναι η προσφυγή στην 
Χάγη, ή και οι δυο ταυτόχρονα, θα βρεθούμε 
μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις, αν δεν 
κατοχυρώσουμε πιο μπροστά τα δικά μας 
κυριαρχικά δικαιώματα.

Πριν από κάθε βήμα η χώρα μας πρέπει 
να ανακηρύξει την δική της ΑΟΖ, σύμφωνα 
με το δίκαιο της Θάλασσας, τουλάχιστον 
στην περιοχή που το έκανε η Τουρκία και να 
προχωρήσει στην συνέχεια στον καθορισμό 
των ορίων με την Κύπρο και την Αίγυπτο, για 
να ακυρώσει και να υπερβεί τις ενέργειες της 
Άγκυρας.

Η Κύπρος το έχει προτείνει εδώ και 
χρόνια χωρίς να το δημοσιοποιεί, για ευνό-
ητους λόγους, και η Αίγυπτος δεν πρόκειται 
να προχωρήσει στον καθορισμό των ορίων 
με την Ελλάδα, εάν εμείς δεν υπογράψουμε 
πρώτα με την Κύπρο, όσες διμερείς συνα-
ντήσεις και αν κάνουμε.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρέπει να 
ξεπεράσουν τις φοβίες τους και να συμφω-
νήσουν στα βήματα αυτά, διαφορετικά θα 
έχουν ευθύνες για τα εθνικά και όχι μόνο 
αδιέξοδα, που είναι ορατά μπροστά μας.

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ 

Στην Χάγη ναι, αλλά πως;

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η *

Στα εθνικά 
συμφέροντα 
είμαστε όλοι 

μαζί, χρειάζεται 
όμως να είμαστε 

και ειλικρινείς. 

opinion



918.01.2020

Στην Χάγη ναι, αλλά πως;
Πριν από μια δεκαετία, ο όρος start-up ήταν σχεδόν άγνωστος στην 

Ελλάδα, με ελάχιστες επιχειρήσεις να εμπίπτουν στον ορισμό της νε-
οφυούς, καινοτόμου επιχείρησης. Στο διάστημα που μεσολάβησε και 
παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση, ανα-
πτύχθηκε στη χώρα μας ένα αξιόλογο δυναμικό στο χώρο της καινοτο-
μίας και των νέων τεχνολογιών. Ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων 
άρχισε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασι-
άστηκαν τα επενδυόμενα κεφάλαια, αλλά και οι φορείς και οι δράσεις 
στήριξης. Σήμερα, η αξιοποίηση της καινοτομίας που συνδέεται με τη 
νεοφυή επιχειρηματικότητα, αναδεικνύεται σε απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, σε 
ένα παγκόσμιο περιβάλλον που μετασχηματίζεται ραγδαία, από την εξέ-
λιξη της τεχνολογίας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι από τους 
φορείς που επένδυσαν από νωρίς στην ενδυνάμωση της νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δομών 
και υπηρεσιών. Σημείο αναφοράς αποτελεί η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης 
Νεοφυών Επιχειρήσεων, μια δομή που λειτουργεί από το 2014, παρέχο-
ντας ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση σε νεοφυείς επιχειρήσεις, 
αλλά και αναπτύσσοντας γόνιμες συνεργασίες με φορείς της αυτοδιοί-
κησης, με πανεπιστήμια, φορείς καινοτομίας και εξωστρέφειας κ.ά. 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, υπεγράφη πρόσφατα Μνη-
μόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ της Θερμοκοιτίδας του 
ΕΒΕΑ και της Επιτροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου. Πρόκειται για μια σύμπραξη που αποσκοπεί στην 
προώθηση της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας στις ΗΠΑ, με 

στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία ενός ευ-
νοϊκότερου περιβάλλοντος για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξι-
οποίηση καινοτόμων ιδεών. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί η από κοινού 
διοργάνωση αποστολών σε εκθέσεις και συνέδρια καινοτομίας και τε-
χνολογίας, η υλοποίηση κοινών δράσεων για τη προσέγγιση επενδυτών, 
καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δομών και παρουσίας στα Tech 
Hubs των Η.Π.Α, για τη βέλτιστη διασύνδεση της ελληνικής νεοφυούς 
και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με το επενδυτικό και τεχνολογικό 
οικοσύστημα των Η.Π.Α.  Στόχος είναι, επίσης, η καλύτερη αξιοποίηση 
νέων χρηματοδοτικών και υποστηρικτικών εργαλείων και η δημιουργία 
μιας νέας ροής έναρξης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη που γνώρισε η νεοφυής επιχειρηματικότητα, μέσα στα 
χρόνια της κρίσης, επιβεβαιώνει  ότι η χώρα διαθέτει ένα εξαιρετικό αν-
θρώπινο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να γίνει καταλύτης στην προσπά-
θεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξω-
στρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε 
τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι αυτοί οι ταλαντούχοι και δημιουργικοί 
άνθρωποι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, να δώσουν 
ζωή σε νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να επιλέξουν την Ελ-
λάδα ως βάση για μια δυναμική εξωστρεφή ανάπτυξη. Η σύμπραξη της  
Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ και της Επι-
τροπής Καινοτομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου, φιλοδοξεί να υπηρετήσει αυτό το στόχο, με ουσία και αποτέλεσμα. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

Σύμπραξη για την καινοτομία
opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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Χωρίς κανένα όριο κινούνται σε δρόμους, πεζόδρομους, 
ποδηλατόδρομους και στη ... θάλασσα

Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι 
επί ένα χρόνο στον... αέρα
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Χωρίς κανένα απολύτως πλαίσιο λειτουργίας 
κυκλοφορούν τα πατίνια στη Θεσσαλονίκη, κα-
τάσταση που δικαιολογεί την ανεξέλεγκτη χρήση 
τους από τους «ενοικιαστές». Δεν υπάρχει κανένας 
κανόνες ούτε για τα σημεία όπου θα κινούνται, 
ούτε για τα σημεία όπου θα σταθμεύουν, ούτε 
όμως και για τους χρήστες, οι περισσότεροι είναι 
νεαροί και ανίδεοι στους κανόνες του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας.  Και παρ’ ότι όταν σημειώθηκε 
το πρώτο τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, τον 
περασμένο Μάρτιο, άρχισε η συζήτηση για τη δι-
αμόρφωση ενός πλαισίου κίνησης, ακόμη αυτό… 
συντάσσεται.

Το πρόβλημα αναδείχτηκε πάλι αυτές τις ημέ-
ρες, καθώς ο δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε εκ-
στρατεία ανάσυρσης δεκάδων πατινιών που έχουν 
καταλήξει στον βυθό της θάλασσας, πιθανόν από 
νεαρούς χρήστες που αστειεύονται και τα πετούν. 
Το πρόβλημα είναι πως τα πατίνια περιλαμβάνουν 
μηχανικά μέρη και υγρά στον μηχανισμό τους που 
μολύνουν τη θάλασσα. Έτσι ο δήμος μέχρι σήμερα 
σε δύο φάσεις, μία με χρήση γάντζων και μία με 
δύτες ανέσυρε συνολικά 80 πατίνια. Σήμερα Σάβ-
βατο, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί 
έρευνα με ειδικό ρομποτικό σκάφος για να εντο-
πιστούν και όσα άλλα έχουν καταλήξει στον βυθό.

Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατινιών στη Θεσσαλο-
νίκη αποτέλεσε αφορμή να κατατεθεί αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη 
από την πλευρά του πρώην προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης Μανώλη Λαμτζίδη και των μελών της παράταξης «Κοιτάμε μπροστά» 
του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Στην αναφορά που 
κατατέθηκε αυτή την εβδομάδα τίθενται μία σειρά ζητημάτων μεταξύ των 
οποίων ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή ανα-
σφάλιστου οχήματος, όπως είναι το πατίνι, η ανεξέλεγκτη στάθμευση των 
πατινιών σε διάφορους χώρους, όπως και η κυκλοφορία του σε διάφορα 
σημεία, καθώς δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.

«Να παρέμβετε σε κάθε κατεύθυνση στα όρια των αρμοδιοτήτων σας, 
ώστε άμεσα να υποχρεωθούν οι αρμόδιες αρχές να επιβάλουν τις προβλε-
πόμενες κυρώσεις για την αυθαίρετη κατάληψη δημόσιων κοινόχρηστων 
χώρων και να προβούν στην καθιέρωση κανονιστικού πλαισίου, όσον αφο-
ρά στην κυκλοφορία τους κατά τρόπο που να μην προσβάλλονται θεμελιώ-
δη δικαιώματα ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα , αλλά ούτε και να τίθεται 
σε κίνδυνο η ασφάλεια των συγκοινωνιών και η σωματική ακεραιότητα των 
άλλων πολιτών», σημειώνεται στην αναφορά που κατατέθηκε στον Συνή-
γορο του Πολίτη.

Αναλύονται μία σειρά από ζητήματα, μεταξύ άλλων και η πρόταση που 
είχε κατατεθεί από το υπουργείο Υποδομών προκειμένου να νομοθετηθεί η 
λειτουργία και κυκλοφορία των πατινιών, στην οποία όμως δεν υπάρχει σα-
φής χαρακτηρισμός του μέσου, δηλαδή του πατινιού, προκειμένου να κα-
θοριστούν τα όρια λειτουργίας και κυκλοφορίας του. Ειδικά στο ζήτημα της 

ταχύτητας η υπόθεση περιπλέκεται καθώς οι εταιρίες μετά τα ατυχήματα 
μείωσαν στην Ελλάδα τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα 20 χιλιόμετρα, 
όμως έτσι το μέσο χαρακτηρίζεται «ποδήλατο» και όχι ηλεκτροκίνητο μέσο 
σε σανίδα, όπως σχεδιαζόταν από το υπουργείο.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι με την ανεξέλεγκτη χρήση των πα-
τινιών προσβάλλονται μία σειρά από δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της 
προσωπικότητας με την παρεμπόδιση της χρήσης δρόμων και πεζοδρομίων 
από πεζούς και οχήματα, αλλά ειδικά από άτομα με ειδικές ανάγκες και 
γυναίκες που έχουν καρότσια με βρέφη, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, 
αλλά και το δικαίωμα στην παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστα-
σίας. Στο σημείο αυτό τίθεται το ζήτημα των ανασφάλιστων πατινιών στην 
περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Ακόμη υποστηρίζεται ότι προ-
σβάλλεται το δικαίωμα στην ασφαλή μετακίνηση, παραβιάζεται η ασφάλεια 
των συγκοινωνιών αλλά και στερεί ρυθμίσεις με κατάληψη δημοσίων χώ-
ρων.

Στην αναφορά παρατίθενται μία σειρά ρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει να 
γίνονται σε χώρες του εξωτερικού ύστερα από προβλήματα που προκλήθη-
καν. Συγκεκριμένα σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ έχει θεσπιστεί υποχρεωτι-
κή άδεια κυκλοφορίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Γαλλία άρχισε να επι-
βάλλει πρόστιμα για την κυκλοφορία σε πεζοδρόμια ύψους 135 ευρώ. Και 
άλλες χώρες, όπως και η Ελλάδα σχεδιάζουν να προσαρμόσουν το νομο-
θετικό τους πλαίσιο στην κυκλοφορία αυτού του νέου μέσου που όσο εξυ-
πηρετικό είναι άλλο τόσο επικίνδυνο καθίσταται χωρίς όρους λειτουργίας.

Αναφορά και στον Συνήγορο του Πολίτη
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Η χρήση των πατινιών από τις αρχές του προηγούμενου 
έτους παραμένει στον αέρα, καθώς η χρήση τους δεν περι-
βάλλεται από κανένα νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι οι τροχονό-
μοι δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν την παραβίαση 
του κόκκινου, την ανεξέλεγκτη χρήση σε πεζοδρόμια, την 
κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, αλλά και την κυκλοφορία 
σε δρόμους και ποδηλατόδρομους και την παντελή έλλει-
ψη μέτρων ασφάλειας όπως είναι το κράνος για τα δίκυκλα. 
Πηγές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέφεραν 
πως σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών τώρα σχε-
διάζεται να συνταχθεί νομοθετικό πλαίσιο. Ύστερα από τόσα 
ατυχήματα μεταξύ των οποίων ένα θανατηφόρο στη Χίο. Το 
πρόβλημα παίρνει διαστάσεις όχι μόνον με την κυκλοφορία 
των πατινιών, αλλά μέχρι και τα σημεία στα οποία οι χρή-
στες τα εγκαταλείπουν. Από ράμπες αναπήρων, πεζοδρόμια, 
μέχρι μέσα στη μέση του δρόμου.

«Έχει ζητηθεί εδώ και καιρό να συνταχθεί νομοθετικό 
πλαίσιο να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Το 
ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Αθήνα, κανείς δεν ξέρει 
πού κινείται», έλεγε στην Karfitsa αξιωματικός της Τροχαί-
ας. Η υπηρεσία δείχνει να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά για 
την αντιμετώπιση παραβάσεων. «Το γεγονός ότι το συγκε-
κριμένο μέσο εξυπηρετεί την πόλη που έχει κυκλοφοριακή 
επιβάρυνση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επιτρέψουμε να 
κινείται ανεξέλεγκτα», συμπλήρωσε.

 
«Χωρίς κανένα κανόνα» 
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλο-

νίκης Σωκράτης Δημητριάδης ανέλαβε όλο το βάρος της 
διαχείρισης του ζητήματος που λέγεται «πατίνια» και πήρε 
διαστάσεις πάλι λόγω της ανάσυρσής τους από το βυθό στο 
ύψος της παλιάς και της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης. «Δεν 
υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, επομένως υποτίθεται ότι όλα 
επιτρέπονται. Το θέμα που προκύπτει είναι πολύ μεγάλο. 
Εξυπηρετείται ο κόσμος, αλλά πρέπει να μπουν κάποιοι κα-
νόνες, να υπάρχουν κινήσεις οι οποίες να αφορούν τον τρό-
πο που πρέπει να χρησιμοποιούνται, για να είναι ασφαλείς 
και οι χρήστες αλλά και οι πεζοί», σημείωσε στην Karfitsa ο 
κ. Δημητριάδης.

Όπως μεταφέρθηκε στις υπηρεσίες του δήμου η Τροχαία 
αδυνατεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κυκλοφορίας των 
πατινιών και των παραβάσεών τους. Στον δρόμο, σύμφω-
να με το νόμο, επιτρέπεται να κινούνται όσα οχήματα έχουν 

κινητήρα όμως είναι διαπιστευμένα. «Αυτό δεν είναι δια-
πιστευμένο και υπάρχει ζήτημα. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα 
συνταχθεί νομοθετικό πλαίσιο», ανέφερε ο κ. Δημητριάδης. 
Συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έθεσε ζήτημα ακόμη και να χρησι-
μοποιούνται μόνον απ’ όσους έχουν δίπλωμα οδήγησης, για 
να περιορίζονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων. «Εγώ πιστεύω ότι 
πρέπει να κινούνται μόνον στον ποδηλατόδρομο», υποστή-
ριξε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο δήμος ν’ αρχίσει 
να επιβάλει πρόστιμα, καθώς από καμία άλλη αρχή δεν έχει 
μπει κανένας κανόνας.

Η Karfitsa απευθύνθηκε στη μία εταιρία που διαθέτει 
μεγάλο αριθμό πατινιών προς ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη 
όμως παρά τα ερωτήματα για το καθεστώς λειτουργίας τους 
δεν απάντησαν.



12 18.01.2020

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της 
Τούμπας γέμισε ασφυκτικά από αθλήτριες του 
γυναικείου ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, προ-
πονητές, προπονήτριες, παράγοντες γυναικείων 
ομάδων, διαιτητές και διαιτήτριες που μαζί με πο-
λιτικούς παράγοντες της πόλης συμμετείχαν στην 
πρώτη επιστημονική ημερίδα της  Πανελλήνιας 
Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον 
Αθλητισμό και τα Σπορ( ΠΕΠΓΑΣ). 

Η ημερίδα με θέμα «Γυναικείο Ποδόσφαιρο: 
Προπονητική & Διαιτησία» διοργανώθηκε από 
την ΠΕΠΓΑΣ με την υποστήριξη του Ελληνικού 
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δή-
μου Θεσσαλονίκης που παραχώρησε την αίθουσα 
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου της Τού-
μπας.

Οι πολιτικοί συνεχάρησαν την ΠΕΠΓΑΣ 
για την πρωτοβουλία της
«Η κυβέρνηση που θα σταθεί στο πλευρό της 

γυναίκας αθλήτριας θα καταφέρει να πραγματο-
ποιήσει μια πραγματική καινοτομία στο χώρο του 
αθλητισμού» ανάφερε μεταξύ άλλων στο χαιρε-
τισμό του ο Γραμματέας της Κ.Ο της Ν.Δ. Σταύρος 
Καλαφάτης, τονίζοντας την βούληση της κυβέρ-
νησης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Αθλητι-
σμού-Νεολαίας-Εθελοντισμού Πέτρος Λεκάκης, 
μίλησε για την ανάγκη ανάπτυξης του γυναικεί-
ου ποδοσφαίρου στην Θεσσαλονίκη και δήλωσε 
αρωγός των προσπαθειών της ΠΕΠΓΑΣ προς αυ-
τήν την κατεύθυνση.

Ο πρώην υφ. Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός, 
τόνισε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να 
πρωταγωνιστήσουν οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο.

Η Πρόεδρος της ΠΕΠΓΑΣ Δρ. Μαρία Μήτσιου 
κήρυξε την έναρξη της ημερίδας και μετά από μια 
σύντομη ιστορική αναδρομή, βράβευσε και ανα-
κήρυξε σε επίτιμο μέλος την Αντιπεριφερειάρχη 
ΜΕ Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, για την πο-
ρεία της στον αθλητισμό και τις προσπάθειες που 
καταβάλλει για την ανάδειξη της γυναίκας στην 
κοινωνία. Η κα. Πατουλίδου μίλησε για αυτονό-
ητη ανάδειξη του γυναικείου ποδοσφαίρου και 
συνεχάρη την Πρόεδρο και το ΔΣ για την πρωτο-
βουλία και τις δράσεις της ΠΕΠΓΑΣ.

Στην ημερίδα βραβεύτηκε  η Δρ. Ξανθή Κων-
σταντινίδου, ΕΕΠ Ποδοσφαίρου ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ, τ. 
Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Θράκης, 
Προπονήτρια Ολυμπιακής Εθνικής Ομάδας Πο-
δοσφαίρου Γυναικών (2004), μόνιμη συνεργάτης 
των σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, 
για την πολυετή προσφορά της. Η ίδια ανέλυσε 
την κατάσταση που επικρατεί στο γυναικείο ποδό-
σφαιρο και τόνισε τις προσπάθειες που κατέβαλλε 

ως προπονήτρια της Ολυμπιακής Εθνικής Ομάδας 
για την εδραίωση του αθλήματος. 

Συγκίνηση προκάλεσε η βράβευση του πρώ-
του έφορου γυναικείου ποδοσφαίρου στην Θεσ-
σαλονίκη Γιώργου Προύσαλη ο οποίος για λό-
γους υγείας δεν κατάφερε να παρευβρεθεί στην 
εκδήλωση και το βραβείο του παρέλαβε η διε-
θνής αθλήτρια του ποδοσφαίρου και παίκτρια του 
ΠΑΟΚ, Χαρά Δημητρίου. ΦΩΤΟ

Ο Απόστολος Ντάβελας, καθηγητής και Εκ-
παιδευτής Διαιτησίας Ποδοσφαίρου, Διαιτητής Α’ 
Εθνικής μίλησε για το επίπεδο των διαιτητών στο 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και για την προοπτική 
στην Ελλάδα. Ακολούθησε η βράβευσή του για 
την πολυετή προσφορά του στο ποδόσφαιρο γυ-
ναικών.

Η Δρ. Ελένη Σεμαλτιανού, ΕΕΠ Ποδοσφαίρου 
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, ο Σπύρος Φιλίππου, προπονητής πο-
δοσφαίρου της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ και ο 
Μανώλης Ιωαννίδης , Προπονητής ποδοσφαίρου 
και Καθηγητής Φυσικής Αγωγής αναφέρθηκαν 
μεταξύ άλλων στο υψηλό επίπεδο των γυναικών 
στο ποδόσφαιρο και στα συστήματα παιχνιδιού 
στα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα οι γυναίκες 
αθλήτριες.

Η Στέλλα Γκόγκου, πρώην διεθνής βοηθός Δι-
αιτητή και εν ενεργεία Παρατηρητής -Εκπαιδευτής 
Διαιτητών, μοιράστηκε με το κοινό την εμπειρία 
της από τους αγωνιστικούς χώρους και χαιρέτησε 
την προσπάθεια της ΠΕΠΓΑΣ για την προώθηση 
των γυναικών στο ποδόσφαιρο.

Την παράσταση έκλεψαν οι αθλήτριες της 
Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. 

Η Ναταλία Χατζηγιαννίδου, αθλήτρια της 
Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 2004, που εξακολουθεί να αγω-
νίζεται μέχρι σήμερα με το σήμα του ΠΑΟΚ και με 
το Εθνόσημο, μίλησε για την πολυετή αγωνιστική 
εμπειρία της και βραβεύτηκε από την ΠΕΠΓΑΣ. Στη 
συνέχεια η επιθετικός Θωμαή Βαρδαλή και η τερ-
ματοφύλακας Άνθη Παπακωνσταντίνου, παίκτρι-
ες της εθνικής Ελλάδος και του ΠΑΟΚ, μίλησαν 
για τη δική τους εμπειρία στα γήπεδα και ζήτησαν 
από τους γονείς να επιτρέπουν στα κορίτσια τους 
να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο αν εκείνα το 
θελήσουν. 

Της ημερίδας  ακολούθησε κοπή Βασιλόπιτας  
με το φλουρί να κερδίζει αθλήτρια των ακαδη-
μιών του Αγροτικού Αστέρα, ενώ οι λιλιπούτειες 
αθλήτριες της ακαδημίας των Λέοντες Ladies 
Academy κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Χορηγός   της εκδήλωσης ήταν το Ελληνικό 
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης το οποίο εκπροσώπησε ο 
Γιώργος Φουντάς.

Το γυναικείο ποδόσφαιρο 
ανθεί στη Θεσσαλονίκη  

Η πρώτη επιστημονική ημερίδα της  ΠΕΠΓΑΣ στη Θεσσαλονίκη  
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Ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μπακούρας Λεωνίδας και στελέχη της Εταιρείας επισκέφθη-
καν τις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε», στα Κουφάλια Θεσσαλονί-
κης, όπου τους υποδέχθηκε η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Μαρία Χατζά-
κου με τους συνεργάτες της.

Η μονάδα παραγωγής της ΜΕΒΓΑΛ συνδυάζει επιτυχώς τη σύγχρονη τεχνολογία με 
την παράδοση, καθώς έχει 70 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη βιομηχανία γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα που απασχολεί 620 άτομα, διαθέτει 
χιλιάδες σημεία πώλησης στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 
χώρες στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης υπεγράφη η Σύμβαση Σύνδεσης του εργοστασίου με το 
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Αρχικά η έναρξη τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων της 
βιομηχανίας με φυσικό αέριο προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2020, με την οποία θα 
καλύπτεται σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών της παραγωγικής δραστηριότητας, 
ενώ προοδευτικά θα ικανοποιηθεί πλήρως το σύνολο των απαιτήσεών της που ανέρχο-
νται σε ~3.000.000 Nm3 ετησίως.

Στην Ευρώπη τα στοιχεία από τη διάρθρωση της κατανάλωσης ενέργειας από την βιο-
μηχανία τροφίμων καταδεικνύουν την μεγάλη προτίμηση στην χρήση του Φυσικού Αερίου 
στην αλυσίδα παραγωγής τους. Το υψηλό  ποσοστό χρήσης του συγκεκριμένου ενεργεια-
κού πόρου από τις βιομηχανίες τροφίμων, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρακικού 
τους αποτυπώματος αλλά και της συνολικής ενεργειακής τους έντασης.

Ο κ. Μπακούρας, τόνισε ότι η περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου ειδικά για βι-
ομηχανική χρήση, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της χώρας για τη μείωση των 
ρύπων κατά 55% έως το 2030, όπως προβλέπει το νέο ΕΣΕΚ.

Από την πλευρά της η κ. Χατζάκου, εξέφρασε την έντονη ικανοποίηση της για τη σύν-
δεση του εργοστασίου με το δίκτυο καθώς υπήρξε αναμονή πολλών ετών. Επίσης, ανα-
φέρθηκε στην εξοικονόμηση που επιφέρει η χρήση του φυσικού αερίου, καθιστώντας τη 
βιομηχανία πιο ανταγωνιστική και πιο ευέλικτη στις συνθήκες της αγοράς και συμβάλλει 
στον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 

Αμφότεροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία αυτή αφού θα προσ-
δώσει πολλαπλά οφέλη σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, όχι μόνο για τη βιο-
μηχανία αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Αγγελική Π. Καραγιώργου
Ζωή Θ. Βασιλειάδου

Ιατροί Βιοπαθολόγοι - Μικροβιολόγοι
haemalab Μικροβιολογικά Εργαστήρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 

Μ.Αλεξάνδρου 33
2310-721444

ANΩ ΤΟΥΜΠΑ: 
Γρ.Λαμπράκη 207 και Τσιαπάνου 36-38

2310-926390 | 2310-917849

ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 
Ύδρας 27 και Κύπρου

2310-332210

Η ΜΕΒΓΑΛ στο δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Η μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα 
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Αύξηση σε περιστατικά απόσπασης χρημάτων
με τη μέθοδο του «τροχαίου ατυχήματος»

Εύκολα θύματα απατεώνων 
πάλι οι ηλικιωμένοι
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«Φώναζε από μέσα «μαμά, μαμά βοήθησέ 
με», κατάλαβα ότι ήταν άντρας αλλά μου έλε-
γαν ότι είχε τραυματιστεί η κόρη μου και εκείνος 
προσπαθούσε να μιμηθεί την κραυγή της. Έκλει-
σα το τηλέφωνο». Ηλικιωμένη περιγράφει στην 
Karfitsa με ποιόν τρόπο την προσέγγισαν μέλη 
του κυκλώματος εξαπάτησης ηλικιωμένων με 
τη μέθοδο του τροχαίου ατυχήματος, τηλεφω-
νώντας στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, για να της 
αποσπάσουν χρήματα. Οι απάτες τέτοιου είδους 
είχαν μετατραπεί σε «πονοκέφαλο» την τριετία 
2015- 2017, όταν εξαρθρώθηκε το κύκλωμα 
που είχε τη βάση του στη γειτονική Βουλγαρία. 
«Πλοκάμια» του όμως φαίνεται πως επανεμφα-
νίστηκαν και τα περιστατικά διαρκώς αυξάνονται 
σε όλη τη χώρα.

Η 65χρονη που δέχτηκε το τηλεφώνημα 
και μίλησε στην Karfitsa γνώριζε τον τρόπο με 
τον οποίο επιχειρούν επιτήδειοι να αποσπάσουν 
χρήματα. Έτσι τους έκλεισε το τηλέφωνο, αντι-
λαμβανόμενη αμέσως πως η κόρη της δεν είχε 
κανένα πρόβλημα. «Παρατηρείται πάλι μία αύ-
ξηση στις απάτες με θύματα ηλικιωμένους και 
το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή τη μέθοδο του «τροχαίου 
ατυχήματος». Οι δράστες τηλεφωνούν από το 
εξωτερικό και συγκεκριμένα τη Βουλγαρία και 
στέλνουν συνεργούς τους στα θύματα να παρα-
λάβουν τα χρήματα. Μέθοδος - καρμπόν με τη 
δράση του προηγούμενου κυκλώματος», είπε 
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει ασχοληθεί με 
την έρευνα τέτοιων περιστατικών.

Μόλις πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονί-
κη 82χρονος πείστηκε τηλεφωνικά από τους 
δράστες ότι ο γιος του ήταν κρατούμενος στην 
αστυνομία επειδή δήθεν προκάλεσε θανατηφό-
ρο τροχαίο. Η γυναίκα που του είχε τηλεφωνήσει 
ασφαλώς δεν ήταν αστυνομικός, όπως του μετέ-
φερε στο τηλέφωνο, όμως εκείνος εξαπατήθηκε 
και έδωσε ποσό 30.000 ευρώ. Την ίδια μέρα μία 
ηλικιωμένη παρέδιδε σερ «εισπράκτορα» του 
κυκλώματος 25.000 ευρώ στην Καβάλα. «Όλο 
το παιχνίδι παίζεται στον πανικό και στον αιφνι-
διασμό. Ο δράστης δεν αφήνει το θύμα να μιλή-
σει και όταν αντιλαμβάνεται πως έχει πέσει στην 
παγίδα στέλνει αμέσως τον άνθρωπό του και 
παίρνει τα χρήματα», εξηγεί αστυνομικός που 
έχει ασχοληθεί με δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις. 
«Δεν τον ενδιαφέρει πόσοι θα του κλείσουν το 
τηλέφωνο ή πόσοι θα τον καταγγείλουν, αλλά 
αυτοί που θα πέσουν στην παγίδα του και θα πά-
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ρει τα χρήματα», συμπλήρωσε.
Το τελευταίο διάστημα σε όλη την Ελλάδα αυξάνο-

νται με γεωμετρική πρόοδο οι καταγγελίες ηλικιωμένων 
ότι δέχονται διαρκώς κρούσεις τέτοιου είδους. Έγκυρες 
πληροφορίες της Karfitsa αναφέρουν πως οι έρευνες των 
διωκτικών αρχών έφτασαν στη βάση της οργάνωσης που 
είναι για μία ακόμη χρονιά η Βουλγαρία. Ήδη μάλιστα 
έχει ξεκινήσει νέος γύρος συνεργασίας με τις βουλγαρι-
κές διωκτικές αρχές προκειμένου να εντοπιστούν οι δρά-
στες. Στην περίπτωση που η συνεργασία ευοδωθεί και 
αυτή τη φορά οι Βούλγαροι αστυνομικοί με τα στοιχεία 
που έχουν δοθεί από την Ελλάδα, θα φτάσουν στα ίχνη 
των δραστών.

Συλλήψεις πάντως γίνονται και στην Ελλάδα, όμως 
πρόκειται για συνεργαζόμενα πρόσωπα που δεν έχουν 
άμεση σύνδεση με τους «εγκεφάλους» παρά με τα «δεύ-
τερα χέρια» τους. Ήδη οι επιτελείς της ασφάλειας έχουν 
καταλήξει στο «προφίλ» της οργάνωσης που αποτελείται 
από Βούλγαρους επικεφαλής και Έλληνες ή Βούλγαρους 
συνεργούς τους. Σε περιπτώσεις απάτης εμπλέκονται και 
Ρουμάνοι, όμως θεωρείται ότι πρόκειται για άλλη ομάδα 
απατεώνων. «Μετά τη δράση της πρώτης ομάδας αρκε-
τοί είναι οι κακοποιοί που μιμούνται τη μέθοδο», έλε-
γαν αστυνομικοί. Πριν λίγους μήνες είχαν καταγραφεί 
διάσπαρτα κρούσματα που οργανώθηκαν από Έλληνες 
απατεώνες, όμως δεν είχαν αποτελέσματα και η δράση 
περιορίστηκε.

 
Κέρδη πάνω από 2 εκ. ευρώ 
Τα κέρδη του πρώτου μεγάλου κυκλώματος που 

εξαρθρώθηκε το 2017 και είχε την έδρα του στη Βουλγα-
ρία, με βασικό καταδικασθέντα έναν Κύπριο, εκτιμήθηκε 
ότι ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η μέθοδος του 
«τροχαίου ατυχήματος» είχε διαδοθεί για καιρό σε όλη 
την Ελλάδα. Οι δράστες τηλεφωνούσαν τους ηλικιωμέ-
νους και τους έπειθαν πως τα παιδιά τους προκάλεσαν 
τροχαίο δυστύχημα με θύμα ανήλικο. Προσποιούμενοι 
είτε τους αστυνομικούς, είτε τους δικηγόρους, ζητούσαν 
άμεσα χρήματα προκειμένου τα παιδιά των ηλικιωμένων 
να αφεθούν ελεύθερα, καθώς υποτίθεται ότι κρατού-
νται σε αστυνομικά κρατητήρια λόγω του τροχαίου. Έτσι 
οι ηλικιωμένοι έπεφταν στην παγίδα δίνοντας άμεσα τα 
χρήματα. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα και μά-
λιστα δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο μέλη του πρώτου 
κυκλώματος που είναι εκτός φυλακών να δραστηριοποι-
ήθηκαν και πάλι, έχοντας την τεχνογνωσία.  

Οι αρχές της ασφάλειας Θεσσαλονίκης την περίοδο 
εκείνη ακολούθησαν βήμα – βήμα τους «εισπράκτορες» 
του μεγάλου κυκλώματος, έφτασαν μέχρι τα σύνορα του 
Προμαχώνα και εκεί βρήκαν στοιχεία για τα «δεύτερα χέ-
ρια», δηλαδή τους ανθρώπους που έπαιρναν τα χρήματα 

και τα παρέδιδαν στους επικεφαλής της εγκληματικής 
οργάνωσης. Παράλληλα είχαν εντοπίσει τις περιοχές απ’ 
όπου προέρχονταν τα τηλεφωνήματα προς τους ηλικιω-
μένους - θύματα και βρήκαν, σε συνεργασία με τη βουλ-
γαρική αστυνομία, συγκεκριμένες τηλεφωνικές συνδέ-
σεις, προσεγγίζοντας τις ταυτότητες των απατεώνων.

Μάλιστα μεταξύ των εμπλεκομένων του πρώτου κυ-
κλώματος ήταν και ένα παιδί, μόλις 15 χρόνων, το οποίο 
έβαλαν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος να παριστάνει 
την… κόρη των υποψηφίων θυμάτων, εκμεταλλευόμενο 
την παιδική λεπτή φωνή του. Το παιδί ούρλιαζε από το 
τηλέφωνο, ζητώντας από το υποψήφιο θύμα να δώσει 
άμεσα τα χρήματα και λέγοντας πως είναι η κόρη του. Το 
παιδί, όπως προέκυψε από πληροφορίες των διωκτικών 
αρχών, ζούσε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και μιλούσε 
την ελληνική γλώσσα όπως τη μητρική του. Το ίδιο συνέ-
βη και με τους υπόλοιπους Βούλγαρους συλληφθέντες, 
οι οποίοι τηλεφωνούσαν στους ηλικιωμένους – θύματα.

Οι «εισπράκτορες» - συνεργοί ήταν αναλώσιμοι για 

τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος. Αυτό αποδεικνύ-
εται από το γεγονός ότι παρ’ ότι συλλαμβάνονταν διαρ-
κώς τέτοια πρόσωπα στην Ελλάδα, όταν η απάτη γινόταν 
αντιληπτή από τους ηλικιωμένους, το κύκλωμα εξακο-
λουθούσε να χτυπάει ακόμη και στις ίδιες περιοχές. Έτσι 
μπορεί η αστυνομία να προχωρούσε στη σύλληψη Βουλ-
γάρων στην Καλαμαριά και την ίδια ώρα άλλοι Βούλγα-
ροι, πάλι «εισπράκτορες» να δρούσαν στον Εύοσμο. Και 
το ίδιο συνέβαινε σε δεκάδες άλλες περιοχές όλης της 
χώρας, όμως οι οργανωτές της απάτης δεν ανησυχούσαν 
αφού σε καθημερινή βάση εισέπρατταν τεράστια χρημα-
τικά ποσά από τους συνεργούς τους σε όλη τη χώρα. Οι 
τελευταίοι με τη σειρά τους κρατούσαν ένα διόλου ευκα-
ταφρόνητο ποσοστό επί των ποσών που αποσπούσαν από 
τους ηλικιωμένους που μπορεί να έφτανε και το 40%.

Τα ηγετικά μέλη εκείνου του κυκλώματος παραμέ-
νουν ακόμη στις φυλακές μετά τις καταδικαστικές ποινές 
που επιβλήθηκε σε δικαστήρια που είχαν στη Θεσσαλο-
νίκη.

Από την περίοδο της τριετίας 2015-17 και λόγω της εμπλοκής μεγάλου αριθμού ηλι-
κιωμένων – θυμάτων στην απάτη με τη μέθοδο του τροχαίου ατυχήματος η αστυνομία 
είχε πραγματοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Οι ενημερωτικές 
διαλέξεις επικεντρώνονταν σε χώρους όπου σύχναζαν ηλικιωμένοι, όπως ΚΑΠΗ και κα-
φενεία. Ενημερωτικές διαλέξεις έγιναν και στην περιφέρεια και σύμφωνα με στελέχη 
της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα είχαν αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μία μεγάλη 
αύξηση των απόπειρων απάτης και ταυτόχρονη μείωση των τετελεσμένων περιπτώσε-
ων, καθώς ήδη περισσότεροι ηλικιωμένοι γνώριζαν τη μέθοδο, αλλά και τον τρόπο να 

αμυνθούν.
Ακόμη και έτσι είχε παρατηρηθεί ορισμένοι ηλικιωμένοι να πέφτουν θύματα, ενώ… 

γνώριζαν την απάτη. «Επιβεβαίωναν ότι είχαν ενημερωθεί, ότι το άκουγαν διαρκώς στα 
μέσα ενημέρωσης, όμως δεν σκέφτηκαν ότι μπορεί να αφορά και τους ίδιους», περιέ-
γραψαν αστυνομικοί.

Εκτός των ενημερωτικών διαλέξεων η αστυνομία δημοσιοποίησε και βίντεο για την 
ενημέρωση των ηλικιωμένων, με φωνές ακριβώς όπως αυτές που ακούν τα υποψήφια 
θύματα στα τηλέφωνά τους.

Ενημερωτικές καμπάνιες σε ηλικιωμένους
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Η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμά-
των στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η υλοποίη-
ση έργων σε κάθε γειτονιά, η αναμόρφωση των 
στάσεων του ΟΑΣΘ με φορτιστές κινητών και 
wi-fi, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
δήμου και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού POS 
για τη διευκόλυνση των δημοτών είναι ορισμέ-
νες από τις προτεραιότητες που θέτει μέσα στο 
2020 η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Την κατευθυντήρια γραμμή έδωσε ο ίδιος 
ο δήμαρχος, περιμένοντας, ωστόσο, μέσα στις 
επόμενες ημέρες από τους αντιδημάρχους του 
να καταθέσουν πλήρης φακέλους με σχέδια και 
έργα προς υλοποίηση για το νέο έτος. Στις προ-
τεραιότητες εξακολουθούν και παραμένουν η 
καθαριότητα, οι συγκοινωνίες, οι γειτονιές και η 
αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Νούμερο 1 η καθαριότητα
Για σημάδια αλλαγής προς το καλύτερο 

όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης, ένα 
από τα βασικότερα παράπονα των πολιτών, κά-
νει λόγο η διοίκηση τονίζοντας πως το 2020 θα 
γίνουν τα επόμενα βήματα.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης, Νίκος Ζεϊμπέκης, είναι σίγουρος με με 
έναν πιο σωστό προγραμματισμό, με ενίσχυση 
του στόλου και ορθότερη διαχείριση των υπη-
ρεσιών η Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει δια-
φορετικό “πρόσωπο”. Πέρα από την τακτική 
αποκομιδή των απορριμμάτων και το εντατικό 
πλύσιμο των δρόμων και των κοινόχρηστων 
χώρων θα γίνει προσπάθεια να αυξηθεί το πο-
σοστό της ανακύκλωσης και παράλληλα να 
μπει τάξη με τα ογκώδη αντικείμενα.

Στους στόχους είναι να τελειώνει και το “σή-
ριαλ” με τους 80 υπόγειους κάδους στο ιστορι-
κό - εμπορικό κέντρο. Στα τέλη Μαρτίου ανα-
μένεται να βγει στον “αέρα” ο νέος διαγωνισμός 
ενός έργου που είχε “παγώσει” για μήνες λόγω 
αδυναμίας του εργολάβου να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις και το οποίο η διοίκηση Ζέρβα θέλει 
να “ξεκολλήσει”. 

Επιπλέον λεωφορεία ΟΑΣΘ 
και νέες στάσεις 
Το κυκλοφοριακό και η βελτίωση των αστι-

κών συγκοινωνιών αποτελούν επίσης “πο-
νοκεφάλους” που θέλουν να “γιάνουν” στον 
δήμο Θεσσαλονίκης. Μέσα στον Φεβρουάριο 
αναμένονται περίπου 60 - 70 λεωφορεία στον 
αστικό ιστό, αριθμός που θα προκύψει από την 

«Φακελώνει» τα έργα του 2020 
η διοίκηση Ζέρβα  

Υπογειοποίηση κάδων, έργα σε γειτονιές, ανάπλαση στάσεων ΟΑΣΘ, 
εγκατάσταση POS για τους δημότες 
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υπογραφή της σύμβασης του ΟΑΣΘ με τα ΚΤΕΛ ενώ το 
επόμενο διάστημα και μέχρι το καλοκαίρι θα προστεθούν 
άλλα 100 οχήματα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Το ίδιο διάστημα θα επιχειρηθεί από τη Διεύθυνση 
Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου η αναμόρφωση των 
στάσεων των αστικών λεωφορείων μέσω του προγράμ-
ματος “Φιλόδημος”. Στο σχεδιασμό είναι να αλλάξει η ει-
κόνα των στάσεων κυρίως στο κέντρο της πόλης και να 
αντικατασταθούν με νέου τύπου, οι οποίες θα έχουν wi-fi 
αλλά και σημεία για να φορτίζουν οι επιβάτες τα κινητά 
τους.

Ευταξία σε δρόμους και πεζοδρόμια 
“Μάχη” θα δοθεί και για την ευταξία στους δρόμους. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχιστούν το 2020 με εντατικούς 
ρυθμούς οι έλεγχοι της δημοτικής αστυνομίας για τα δι-
πλοπαρκαρισμένα και για όσους σταθμεύουν σε θέσεις 
και ράμπες ΑμεΑ, όπως αναφέρει ο εντεταλμένος δημοτι-
κός σύμβουλος, Δημήτρης Δαγκλής. 

Επίσης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο κυκλοφο-
ριακός φόρτος σε κεντρικές οδούς, όπως για παράδειγμα 

η Τσιμισκή, εξετάζεται ένα νέο ωράριο φορτοεκφόρτω-
σης, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι κινήσεις για τα 
ηλεκτρικά πατίνια. Ήδη, συζητείται η θέσπιση κανόνων 
λειτουργίας, ασφάλειας και καλής χρήσης και παράλλη-
λα η επιβολή προστίμων για την αυθαίρετη κατάληψη 
του δημόσιου χώρου από τα δεκάδες μικροοχήματα. 

Βάρος θα δοθεί στην απελευθέρωση του δημόσιου 
χώρου από την παράνομη ανάπτυξη των τραπεζοκα-
θισμάτων. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, όπως και για τον 
αντικαπνιστικό νόμο, ενώ στις “πλάτες” της δημοτικής 
αστυνομίας έχει πέσει και το παρεμπόριο με κινήσεις που 
θα “χτυπούν” όχι μόνο τα σεντόνια αλλά την “πηγή”.

Οι γειτονιές σε πρώτο πλάνο
Το 2020 χαρακτηρίζεται ως “χρονιά των γειτονιών” 

από την αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Στην περιοχή της 
Χαριλάου ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία ενός 
χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου 
και Βούλγαρη, με το έργο ανάπλασης να διαρκεί έντεκα 
μήνες και να ενώνεται με το παρακείμενο άλσος της Νέας 
Ελβετίας. 

Παράλληλα, ξεκινούν τα φυτεμένα δώματα σε σχολι-
κά κτίρια και η κατασκευή δύο νηπιαγωγείων στην Κάτω 
Τούμπα (Λαχανά) και Ξηροκρήνη (Καπετάν Αγρα). Πέρα 
όμως από τα μικρά έργα στον φάκελο του Μάκη Κυριζίδη 
θα προστεθούν οι αναπλάσεις στις πλατείες Ελευθερίας, 
Διοικητηρίου και Αριστοτέλους, η επέκταση του παλιού 
παραλιακού μετώπου και η βελτίωση του ηλεκτροφωτι-
σμού σε όλους τους δρόμους. 

POS και ηλεκτρονική ταυτότητα οφειλής  
Την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος POS 

προκειμένου να τακτοποιούνται οι οικονομικές υποχρε-
ώσεις των δημοτών χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους 
στο δημαρχείο σχεδιάζει η αντιδημαρχία Οικονομικών. Οι 
υπηρεσίες του δήμου ετοιμάζουν μια ειδική εφαρμογή 
μέσω της οποίας θα πληρώνονται από υπολογιστή, κινη-
τό ή tablet αρχικά οι κλήσεις και στη συνέχεια όλες οι 

οφειλές προς τον δήμο, όπως ΤΑΠ και τέλη.  
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Μιχάλης Κούπκας, σε 

συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργο Αβαρλή, 
θα “τρέξουν” και την “ηλεκτρονική ταυτότητα οφειλής”. 
‘Ετσι, οι οφειλές των πολιτών θα είναι συγκεντρωμένες 
σε μια ηλεκτρονική καρτέλα ώστε να γνωρίζουν οι ίδιοι 
αλλά και οι υπηρεσίες το ακριβές ποσό που οφείλεται 
στον δήμο και από ποιες περιπτώσεις προέρχεται. 

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αναβάθμιση του πληρο-
φοριακού συστήματος των υπηρεσιών καθώς και η ψη-
φιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του δήμου με 
στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της. 

Σε αναζήτηση ελεύθερων χώρων 
για παιχνίδι και άθληση
Χώρους για παιχνίδι και άθληση αναζητά ο  δήμος 

Θεσσαλονίκης για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους 
δημότες. Ήδη έχει ανοίξει τις σχολικές αυλές ορισμένων 
δημοτικών σχολείων προκειμένου τα παιδιά να παίζουν 
τις απογευματινές ώρες, ενώ η αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Δήμητρα Ακριτίδου, θέλει να επεκτείνει το πρόγραμμα 
και σε άλλα σχολικά συγκροτήματα μέσα στη νέα χρονιά.

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί και ο αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού, Πέτρος Λεκάκης, καθώς ο δήμος υστερεί σε 
αθλητικούς χώρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ομάδες 
της πόλης και οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους μόλις 
δύο γήπεδα και η απόκτηση νέων είναι στις άμεσες προ-
τεραιότητες. Στους στόχους παραμένει η διοργάνωση 
μεγάλων, διεθνών, αθλητικών γεγονότων που από τη 
μία θα προβάλλουν την πόλη στο εξωτερικό και από την 
άλλη θα προσελκύσουν τουρίστες. 

Ο κ.Λεκάκης με την ιδιότητα του αντιδημάρχου Εθε-
λοντισμού και Νεολαίας θα επιχειρήσει, επίσης, να βάλει 
στο “παιχνίδι” της συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσό-
τερους νέους και μέσα στο χρόνο θα ενταθούν οι συνερ-
γασίες με την ActionAid, το Μποδοσάκειο Ιδρυμα και τη 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 

“Ομπρέλα” προστασίας και στήριξης για άστεγους, 
άπορους και πρόσφυγες θα συνεχίσει να προσφέρει για 
μία ακόμη χρονιά η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, 
υπό τον Χάρη Αηδονόπουλο, μέσω των οργανωμένων 
δομών του. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και το 2020 το 
πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων React για την αντι-
μετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό 
από το 2016 που ξεκίνησε έως και σήμερα έχουν φιλοξε-
νηθεί 1.192 άτομα στον δήμο Θεσσαλονίκης. 

“Πόντους” από τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν θέλει να κερδίσει η 
διοίκηση Ζέρβα και σε αυτό το στοίχημα θα παίξει καθο-
ριστικό ρόλο η αντιδήμαρχος, Στεφανία Τανιμανίδου. Οι 
“Μαγεμένες Γιορτές” και γενικότερα οι χριστουγεννιάτι-
κες δράσεις θεωρήθηκαν πετυχημένες και αποτέλεσαν 
αφετηρία, ενώ επιθυμία του δημάρχου είναι μέσω του 
πολιτισμού να βγει το εξωστρεφές στίγμα της Θεσσαλο-
νίκης. 

Τέλος, ψηλά στην ατζέντα του δήμου θα βρίσκεται η 
διαχείριση των αδέσποτων αλλά και των δεσποζόμενων 
ζώων. Στα σκαριά είναι η δημιουργία ενός καταφυγίου 
ενώ υπάρχουν σκέψεις και για δημοτικό κτηνιατρείο.
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Ευρεία σύσκεψη για σημαντικές 
υποδομές στον Τύμβο Καστά

Συνάντηση Ζέρβα με τον Γενικό 
Πρόξενο της Δημοκρατίας της Τουρκίας 

Καταγγελίες από Τσαμασλής 
για απειλές

Αναζητείται πάρκο - μνημείο

Είδε το Άρης – Ξάνθη ο Αυγενάκης 

Πήρε πάνω του τη Βιώσιμη 
Κινητικότητα ο Ζέρβας

Τους ... ένωσε η βασιλόπιτα

Πήρε την αντιδημαρχία Καθαριότητας 
ο Ζεϊμπέκης

Οι δύο νομικοί στην προεδρία της Βου-
λής και της Κυβέρνησης 

Ο Καργιώτης εκλέχθηκε... 
συμπαραστάτης του Δημότη

Συνεχίζεται  από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας ο σχεδιασμός για να καταστεί επισκέψιμο περίπου σε 
δυο χρόνια το μνημείο του Τύμβου Καστά στην Αμφίπο-
λη, μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών. 
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην πόλη 
των Σερρών συζητήθηκαν οι υποδομές που αφορούν, 
κατασκευή δρόμων που θα βελτιώνουν την πρόσβαση 
στον Τύμβο Καστά, αντιπλημμυρική θωράκιση του Τύμ-
βου και τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας, για 
να υπάρχει απρόσκοπτα υδροδότηση και ηλεκτροδότηση 
του μνημείου. Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας δεσμεύτηκε πως θα ασκηθεί πίεση προκειμένου 
τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα να τηρηθούν στο ακέραιο. 
«Όσα κονδύλια κι αν απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί 
η συνολική παρέμβασή μας στον Τύμβο Καστά και στην 
Αμφίπολη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα τα δι-
εκδικήσει και θα τα βρει», διαβεβαίωσε.

Οι δυνατότητες κοινών πολιτιστικών δράσεων εξετά-
στηκαν κατά τη συνάντηση του δημάρχου Θεσσαλονίκη 
Κωνσταντίνου Ζέρβα με τον Γενικό Πρόξενο της Δημο-
κρατίας της Τουρκίας, κ. Εfe Ceylan. Ο κύριος Ζέρβας 
υποστήριξε πως η συνεργασία αυτή μπορεί να προάγει  
την καλή γειτνίαση με τον Γενικό Πρόξενο ]από την πλευ-
ρά του πως μπορεί να λειτουργήσει  ενωτικά για τις δύο 
χώρες. Ιδιαίτερο το  ενδιαφέρον του κ. Efe Ceylan για την 
βυζαντινή κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας 
τον θαυμασμό του για την ιστορικά πολυπολιτισμική ταυ-
τότητά της Θεσσαλονίκης.

Μήνυση για απειλές κατά της ζωής του και της σω-
ματικής του ακεραιότητας κατέθεσε ο δήμαρχος Θερμα-
ϊκού, Γιώργος Τσαμασλής. Η μήνυση κατατέθηκε σε βά-
ρος τριών ατόμων που διαμένουν στα Τσαϊρια και όπως 
αναφέρει ο κ.Τσαμασλής “ήρθαν με άγριες διαθέσεις στο 
γραφείο μου λέγοντας μου πως θα μιλήσουν τα καλάσνι-
κοφ αν δεν συμμορφωθώ, βρίζοντας με και απειλώντας 
με κατά της ζωής μου”. Προσθέτει δε ο δήμαρχος στη 
μηνυτήρια αναφορά “είπαν πως αν συνεχίσω να τα βάζω 
μαζί τους θα με σκοτώσουν”.  

Πάρκο κατά της οπαδικής βίας και στη μνήμη όσων 
χάθηκαν σχεδιάζεται στη Θεσσαλονίκη. Την ιδέα είχε ο 
αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού, 
Πέτρος Λεκάκης, με αφορμή το θάνατο του 28χρονου 
Βούλγαρου οπαδού σε οπαδικό επεισόδιο κοντά στο 
Μέγαρο Μουσικής. Σύμφωνα με την ιδέα, στο συγκεκρι-
μένο χώρο οι φίλαθλοι θα μπορούν να καταθέτουν ένα 
κασκόλ, μία σημαία, ένα σύμβολο του αγαπημένου τους 
συλλόγου. Κάτι ανάλογο θα μπορούν να κάνουν και οι 
οπαδοί των ξένων ομάδων όταν έρχονται στη Θεσσαλο-
νίκη για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο χώρος αναζητείται, όπως 
και οι τρόποι με τους οποίους θα “διαφυλαχθεί” το πάρκο. 

Στο Κλεάνθης Βικελίδης βρέθηκε ο υφυπουργός 
Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης και παρακολούθησε 
τον αγώνα ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον 
Αρη και τη Ξάνθη. Ο κ. Αυγενάκης, με αφορμή την πα-
ρουσία του στην πόλη, κάθισε στις κερκίδες του γηπέδου 
έχοντας στο πλευρό τον πρώην αντιπεριφερειάρχη και 
υποψήφιο βουλευτή με τη ΝΔ, Φάνη Παπά. 

Στην ευθύνη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνου Ζέρβα, περνούν πλέον οι αρμοδιότητες της 
Βιώσιμης Κινητικότητας τις οποίες κατείχε έως τώρα ο 
αντιδήμαρχος, Σωκράτης Δημητριάδης. Ο κ. Δημητρι-
άδης παραμένει αντιδήμαρχος Πρασίνου, ενώ ο ίδιος ο 
δήμαρχος κρατάει στα χέρια του πλέον το συγκεκριμένο 
χαρτοφυλάκιο.  

Μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις 
ωστόσο η ...βασιλόπιτα τους ένωσε. Η δημοτική παρά-
ταξη “Θεσσαλονίκη Μαζί”, με επικεφαλής την Κατερίνα 
Νοτοπούλου, έκοψε την πίτα στο δημαρχείο για τη νέα 
χρονιά. Ωστόσο, στη φωτογραφία που ανέβηκε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε 
στο πρόσωπο του Γιώργου Ορφανού. Ο κ.Ορφανός βρέ-
θηκε τυχαία στο χώρο και η κ.Νοτοπούλου τον προσκά-
λεσε να παραμείνει για την κοπή. 

Μετά από τέσσερις μήνες στη θέση του εντεταλμένου 
δημοτικού συμβούλου ο Νίκος Ζεϊμπέκης αναβαθμίστη-
κε σε αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για απόφαση του δη-
μάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, μεταβιβάζοντας τις αρμο-
διότητες στον κ.Ζεϊμπέκη και αυξάνοντας έτσι τον αριθμό 
των αντιδημάρχων από οκτώ σε εννέα. 

Η κ. Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη ήταν η πρώτη γυναίκα 
που ανέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής, στις 
19 Μαρτίου του 2004, λίγες μέρες μετά την πρώτη δια-
κυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Καραμανλή. Στις 
27 Αυγούστου 2015, μια άλλη δικαστικός, η κ. Βασιλική 
Θάνου ορκίστηκε η 98η πρωθυπουργός στην Ιστορία και 
η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτό το αξίωμα, ως υπη-
ρεσιακή. 

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης κατά-
φερε να εκλέξει με την ...δεύτερη ψηφοφορία ο δήμος 
Θεσσαλονίκης. Ο δικηγόρος, Μάριος Καργιώτης, συγκέ-
ντρωσε 27 ψήφους κερδίζοντας στην εκλογική διαδικα-
σία τρεις υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους με την 
παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. 
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Γιόρτασε μισόν αιώνα (συν ένα) 
ζωής ο Λιάμας

Δύτες ανέσυραν τα πατίνια

Ταχιάος ο ... τυχερός 

Κι άλλο tattoo ο Μπουτάρης!

Έμπειρη διπλωμάτις 
στο γραφείο πρωθυπουργού 

Παρούσα σε βιβλίο του Βενιζέλου
η Σακελλαροπούλου

Βενιζέλος: «Την θυμάμαι με συγκίνηση 
ως νεαρή Πάρεδρο!»

Οι δύο νομικοί στην προεδρία της Βου-
λής και της Κυβέρνησης 

Στον Ζέρβα η Αλεξίου 

Νέος γενικός διευθυντής στην ΕΡΤ 3 ο 
Φίλιος Στάγκος

Αμέτρητες ευχές με αφορμή τα 51α γενέθλια του 
δέχθηκε ο δήμαρχος Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας. Ο ίδιος 
επέλεξε να ευχαριστήσει μέσω facebook λέγοντας πως 
οι ευχές από φίλους, συνεργάτες, γνωστούς και δημότες 
τον “γεμίζουν” πίστη, δύναμη και αισιοδοξία να αγωνίζε-
ται για το σωστό, το δίκαιο και το κοινό καλό. 

Και δύτες επιστρατεύτηκαν από τον δήμο Θεσσαλονί-
κης στη νέα επιχείρηση ανέλκυσης των ηλεκτρικών πα-
τινιών που πέταξαν ασυνείδητοι στα νερά του Θερμαϊκού 
Κόλπου. Ήδη από το πρώτο ...ψάρεμα εντοπίστηκαν στη 
θάλασσα 59 πατίνια, ενώ οι δύτες έβγαλαν άλλα 21 ανε-
βάζοντας το συνολικό αριθμό στα 80. Στα αξιοσημείωτα 
είναι πως στο βυθό πέρα από πατίνια βρέθηκαν δύο μη-
χανάκια, αρκετά ποδήλατα και δυο βαλίτσες! Δεν μάθαμε 
εάν ήταν άδειες ή ποιο ήταν το περιεχόμενο τους...

Στον Νίκο Ταχιάο έπεσε το φλουρί από την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Η παράταξη «Θεσ-
σαλονίκη Υπεύθυνα» ήταν η τυχερή για το 2020, με τον 
κ.Ταχιάο να παραλαμβάνει από τα χέρια του δημάρχου 
ως δώρο μια εικόνα του Αγίου Δημητρίου. 

Ένα ακόμη ...τατουάζ πρόσθεσε στην ήδη πλούσια 
συλλογή του ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης. “Χτύπησε” στο μπράτσο το λογότυπο του δή-
μου και τη χρονολογία 2010 - 2019, τα έτη κατά τα οποία 
βρέθηκε στο τιμόνι της πόλης. “Ακόμα ένα σημάδι της 
ζωής μου!” έγραψε στο twitter παρουσιάζοντας το νέο 
του “απόκτημα” με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. 

Η πρέσβης Ελένη Σουρανή ανέλαβε χρέη νέας δι-
ευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του Κυριάκου 
Μητσοτάκη όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Στέλιος Πέτσας. Η κυρία Σουρανή που διαδέχτηκε 
την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, γεννήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη, σπούδασε νομικά και διαθέτει ένα εξαιρετικό 
βιογραφικό στο οποίο καταγράφονται η θητεία της στην 
πρεσβεία των Τιράνων, της Ελλάδος στο Χαράρε (1988-
1992), στην προξενική αρχή του Βανκούβερ, στην Πρε-
σβεία στο Ερεβάν, Γενική Πρόξενος στα Ιεροσόλυμα 
(2002-2005), Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλά-
δος στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργα-
σία στην Ευρώπη- ΟΑΣΕ- (2007-2011) και Πρέσβυς της 
Ελλάδος στην Δανία (2013-2016). Της έχουν απονεμη-
θεί: ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγ-
ματος των Κέδρων του Λιβάνου, ο Μεγαλόσταυρος του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ο Μεγαλόσταυρος του 
Τάγματος Ντάνεμπορε της Δανίας.  

Το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου ήταν από αυτά 
που ακούστηκαν ως εν δυνάμει υποψηφίου για την προ-
εδρία της Δημοκρατίας. Η επιλογή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη τελικώς, ήταν διαφορετική με την ανακοίνωση της 
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου. Ωστόσο, οι σχέσεις του 
πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης με την κυρία Σα-
κελλαροπούλου είναι εξαιρετικές. Η κυρία Σακελλαρο-
πούλου υπό την ιδιότητα της προέδρου του ΣτΕ μετέσχε 
πριν από δυο χρόνια και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 
2018  στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του 
Ευάγγελου Βενιζέλου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας 
και Ιστορίας» στην οποία μάλιστα είχε χαρακτηρίσει τους 
κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Αντώνη Μανιτάκη ως «παρά-
δοση του Συνταγματικού Δικαίου της Θεσσαλονίκης». 

Η φιλοφρόνηση απαντήθηκε τότε από τον κ. Βενιζέ-
λο ο οποίος είχε πει για την κυρία Σακελλαροπούλου ότι 
«η διαδρομή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας κινήθηκε 
παράλληλα τα πρώτα περίπου δέκα χρόνια και θυμάμαι 
με πολύ μεγάλη συγκίνηση, όχι την ημέρα της επιλογής 
της ως Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά 
την πρώτη ημέρα που ανέβηκε στην έδρα με τήβεννο, ως 
νεαρή Πάρεδρος. Για όλους όσοι ξέρουμε πώς κινείται το 
δικαστήριο και την ατμόσφαιρά του, νομίζω ότι είχαν από 
πολύ νωρίς διαφανεί οι οιωνοί της σημερινής εξέλιξης 
και θέλω να δηλώσω τη βαθειά μου πίστη σε αυτό που 
θα εκπροσωπήσει, που εκπροσωπεί, ως Πρόεδρος του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, σε μία περίοδο κατά 
την οποία η προάσπιση του κράτους δικαίου έχει τεράστια 
σημασία».

Η κ. Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη ήταν η πρώτη γυναίκα 
που ανέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής, στις 
19 Μαρτίου του 2004, λίγες μέρες μετά την πρώτη δια-
κυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Καραμανλή. Στις 
27 Αυγούστου 2015, μια άλλη δικαστικός, η κ. Βασιλική 
Θάνου ορκίστηκε η 98η πρωθυπουργός στην Ιστορία και 
η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτό το αξίωμα, ως υπη-
ρεσιακή. 

Στην παράταξη Ζέρβα προσχώρησε η δημοτική σύμ-
βουλος Δήμητρα Αλεξίου, η οποία είχε ανεξαρτητοποι-
ηθεί το προηγούμενο διάστημα από τον συνδυασμό της 
Κατερίνας Νοτοπούλου. Ακολούθησε “σκληρή” ανακοί-
νωση της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» με “πυρά” 
τόσο σε βάρος του δημάρχου για “μεταγραφές” δημοτι-
κών συμβούλων αλλά και σε βάρος της κ.Αλεξίου.

Ο Φίλιος Στάγκος αναλαμβάνει τη γενική διεύθυνση 
της ΕΡΤ3. Την απόφαση αυτή έλαβε το ΔΣ της ΕΡΤ. Ο δη-
μοσιογράφος εργάστηκε ως ανταποκριτής στις Βρυξέλ-
λες για το ΑΠΕ (1994-1997), την ΕΡΤ και την εφημερίδα 
“Τα Νέα” (2002-2005) και ως ρεπόρτερ των τηλεοπτι-
κών εκπομπών ερευνητικής δημοσιογραφίας “Μαύρο 
Κουτί” (MEGA , 1998-2000) και “Κόκκινο Πανί” (ΑΝΤΕΝΑ, 
2001-2002). Από το 2005 ως το 2010 ήταν αρχισυντά-
κτης Διεθνούς Ρεπορτάζ στην ΕΡΤ και παρουσιαστής της 
εκπομπής διεθνούς επικαιρότητας “Ανταποκριτές”, ενώ 
παράλληλα αρθρογραφούσε στην εφημερίδα “Καθημε-
ρινή”. Το  2011 ανέλαβε γενικός διευθυντής των δημοτι-
κών ραδιοτηλεοπτικών μέσων του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(TV100, FM100, FM100.6).
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Ένας ενοικιαστής φτάνει στον χώρο που έχει 
μισθώσει την στιγμή που το check in του είναι 
διαθέσιμο. Ο τρόπος για να εισέλθει εντός είναι 
απλά μια κλήση μέσω του κινητού τηλεφώνου 
του σε έναν αριθμό που του έχει δοθεί από τον 
ιδιοκτήτη, χωρίς να χρειάζεται κλειδιά. Αυτή η 
διαδικασία δεν προέρχεται από κάποιο επεισόδιο 
της σειράς Black Mirror ή από ταινία επιστημο-
νικής φαντασίας. Αντίθετα, υπάρχει στο παρόν 
και είναι έτοιμη να εξελίξει την ασφάλεια ενός 
ιδιωτικού χώρου, προσφέροντας αρκετά οφέλη 
στους ιδιοκτήτες. Το έξυπνο αυτό σύστημα το 
δημιούργησε ο ηλεκτρονικός μηχανικός από τη 
Θεσσαλονίκη, Τάσος Μουτζούρης.

Η ιδέα ήρθε πριν από δυο χρόνια, όταν μέσω 
της εταιρείας που εργάζεται επισκεπτόταν διά-
φορες εκθέσεις. Ακούγοντας συχνά την επιθυμία 
αρκετών επαγγελματιών του τουριστικού κλά-
δου για υπηρεσίες που θα εκσυγχρονίσουν την 
λειτουργία των καταλυμάτων έθεσε ένα ερω-
τηματολόγιο. Από τις απαντήσεις των επαγγελ-
ματιών, μεταξύ άλλων, προέκυψε η ανάγκη της 
αυξημένης ασφάλειας γύρω από την είσοδο των 
ενοικιαστών στα δωμάτια και τους χώρους όπου 
νοικιάζουν.

«Κυρίως οι ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας μίσθω-
σης αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφάλειας. Για 
παράδειγμα, εάν ένας ιδιοκτήτης δεν αλλάζει 
κλειδαριές κάθε φορά που φεύγει ένας ενοικια-
στής ελλοχεύει ο κίνδυνος κάποιος που θα έχει 
στην κατοχή του τα κλειδιά να βγάλει αντικλείδια 
και παράνομα είτε να εισέλθει στον χώρο όταν 
θα ξέρει, μέσω της εκάστοτε πλατφόρμας, ότι το 
κατάλυμα είναι κενό είτε να μπει ενώ κάποιος 
άλλος είναι μέσα», περιγράφει στην Karfitsa ο 
κ.Μουτζούρης και σημειώνει ότι σε αυτό το ση-
μείο έρχεται η εφαρμογή Nokeys για να λύσει 
αυτό το πρόβλημα, αυξάνοντας την ασφάλεια 
και μειώνοντας το κόστος, με ταυτόχρονη πλήρη 
διαχείριση του καταλύματος.

 
Πως λειτουργεί
Η λειτουργία του Nokeys, σύμφωνα με τον 

κ.Μουτζούρη είναι απλή. «Με ένα controller που 
τοποθετείται στον χώρο ενημερώνεται συνεχώς 
το σύστημα για τις νέες κρατήσεις που έχει για 
όλο τον μήνα, από την εφαρμογή στο «σύννε-
φο». Καταγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία, 
ώρες check in και check out και κωδικούς πρό-
σβασης για τον κάθε ενοικιαστή, ο οποίος με μια 

κλήση στον αριθμό ανοίγει την εξωτερική πόρτα 
του καταλύματος (π.χ. πολυκατοικίας) και πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό του κινητού του ή ότι 
άλλου κωδικού του δοθεί, εισέρχεται στο κατά-
λυμα».

Ο δημιουργός της εφαρμογής εξηγεί ότι πέρα 
από την ασφάλεια η έξυπνη λειτουργία προ-
σφέρει και διαχείριση- εξοικονόμηση ενέργειας, 
καθώς ένας διαχειριστής μπορεί με την τοποθέ-
τηση ενός ειδικού θερμικού σένσορα να ρευμα-
τοδοτεί το κατάλυμα μόνο όταν υπάρχει ανθρώ-
πινη ύπαρξη, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια και 
για τον ενοικιαστή και για τον διαχειριστή.

 Το λογισμικό  του Nokeys είναι έτοιμο να 
βγει στην αγορά και υποστηρίζεται από το κόμβο 
καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, OΚ!Thess συμ-
μετέχοντας στο πρόγραμμα επιτάχυνσης που 
περιλαμβάνει, όπως σημείωσε στην Karfitsa 
o συντονιστής Αντώνης Ηλίας, επιχειρηματι-
κή εκπαίδευση σε ένα εύρος αντικειμένων που 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος μιας start up. 
Την διερεύνηση επιχειρηματικού μοντέλου, πω-
λήσεις, τρόπους  χρηματοδότησης, coaching και 
mentoring.

Ο Θεσσαλονικιός που αντικαθιστά τα κλειδιά πόρτας με ένα έξυπνο σύστημα

Το nokeys αλλάζει 
τους κανόνες ασφάλειας
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Η «μούσα» του αξέχαστου Θάνου Μικρούτσικου, Ρίτα Αντωνοπούλου μιλά στη Φιλίππα 
Βλαστού για το χρόνο που της δίνει έμπνευση για την δημιουργία της παράστασης «2ω και 

26λ με το ΧΡΟΝΟ», όπου στις 25 και 26 Ιανουαρίου θα ανέβει στο θέατρο Αυλαία.

2 Ω ΚΑΙ 26 Λ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Άρχισε η παράσταση 
‘Σπασμένο Γυαλί’ του Άρθουρ 

Μίλλερ στο Αριστοτέλειον 
κάθε Παρασκευή, Σάββατο 

και Κυριακή.

Ο Παύλος Παυλίδης και 
οι B-Movie επιστρέφουν 

απόψε για μία και μοναδική 
παράσταση στο Principal 

Club Theater.

Η  Αλεξάνδρα Καραδήμα, 
διαθέτει όλα τα στοιχεία,  

φωνή, ερμηνεία, ταλέντο, 
σκηνική παρουσία, που 

συνθέτουν το παζλ του «Next 
Big Thing» της μουσικής 

σκηνής

Σελ. 22 Σελ. 22

Σελ. 24-25

Σελ. 22
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«Η μουσική είναι συναίσθημα»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

Αφήνοντας τη δική της «σφραγίδα» στο πεντάγραμμο, με τις επιτυχίες της, «Άγρια 
Καρδιά», «Οξυγόνο» και «Δεν θα μείνω εδώ», μέσα από το τέταρτο κατά σειρά τρα-
γούδι της, που μόλις κυκλοφόρησε, η Αλεξάνδρα Καραδήμα, υπόσχεται να μείνει για 
πάντα «Μαζί σου».  Κάνοντας αισθητή πλέον την παρουσία της στα μουσικά δρώμε-
να, η Αλεξάνδρα Καραδήμα, που μήνες τώρα εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία στην 
Αθήνα στο «Ελλάδος Εικόνες», διαθέτει όλα τα στοιχεία,  φωνή, ερμηνεία, ταλέντο, 
σκηνική παρουσία, που συνθέτουν το παζλ του «Next Big Thing» της μουσικής 
σκηνής!.

Τραγουδίστρια γιατί; Πώς το επέλεξες; Τρα-
γουδίστρια γιατί, από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου, συντροφιά μου είχα την μουσική. 
Χωρίς να είναι ο αρχικός μου στόχος,  μάλ-
λον αυτό με επέλεξε, μέσα από τις ευκαιρίες 
που μου δόθηκαν και εγώ απλά τις άρπαξα.

Σπουδάζεις παράλληλα ναυτιλιακά; Σπου-
δάζω στο τμήμα Ναυτιλιακών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς.

Οι γονείς σου τι σε συμβούλευσαν όταν 
τους ανακοίνωσαν ότι θα ακολουθήσεις 
καλλιτεχνικούς δρόμους; Έγιναν όλα πολύ 
ομαλά και δεν υπήρξε η στιγμή της ανακοί-
νωσης. Παρόλα αυτά, μου έχουν απόλυτη 
εμπιστοσύνη και ξέρουν πως, όταν χρειαστώ 
την συμβουλή τους, θα την ζητήσω.

Τραγούδι και σπουδές στα ναυτιλιακά. Πώς 
συνδυάζονται αυτά τα δύο; Η αλήθεια είναι 
πως δύσκολα συνδυάζονται δύο αντικείμενα 
στα οποία απαιτείται μεγάλη δόση ενέργειας 
και εκεί οφείλεται η καθυστέρηση του πτυ-

χίου μου, κάτι που θέλω πολύ να πετύχω 
άμεσα.

Ποιες ερμηνεύτριες είναι το πρότυπό σου; 
Όλοι οι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες έχουν 
προσφέρει ένα λιθαράκι στα ακούσματά μου 
αλλά μια ιδιαίτερη αδυναμία έχω στην Γλυ-
κερία και την Χάρις Αλεξίου.

Ποια είναι τα μουσικά σου όνειρα; Τα 
μουσικά μου όνειρα πλέον είναι δισκο-
γραφικά, να καταφέρω να προσφέρω 
οποιοδήποτε συναίσθημα στον κόσμο, 
ώστε να εκφράζεται μέσα από τα τραγού-
δια μου. Αυτό θεωρώ και επιτυχία, καθώς η 
μουσική είναι συναίσθημα.

Πιστεύεις στα θαύματα; Έχεις βιώσει κά-
ποιο; Πιστεύω στα θαύματα, ακόμη κι αν 
δεν έχω βιώσει κάποιο μεγάλο. Βιώνω όμως 
μικρά καθημερινά θαύματα, που μπορεί να 
μην τους δίνουμε σημασία, αλλά κάνουν την 
διαφορά στην ζωή μας.

Όταν έλεγα εγώ να βάλετε 
κοντή υποψήφια για ΠτΔ 
εννοούσα εμένα όχι την 

Σακελλαροπούλου.

TOP TRENDS
@Social 
Media

▶ Κάθε Παρασκευή και Σάβ-

βατο η μοναδική Πάολα στην 

Θεσσαλονίκη και στο VOGUE 

club συνεχίζει την απίστευτη 

επιτυχία της .Μαζί ο Νίκος 

Κουρκούλης σε ένα υπέροχο 

και άκρως διασκεδαστικό 

πρόγραμμα.

▶ Σάββατο 25 Ιανουαρίου η 

πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί 

τον αγαπημένο Θοδωρή Φέρρη 

που γνώρισε φοβερή επιτυχία 

στην Αθήνα.Θα εμφανίζεται 

κάθε Σάββατο και Κυριακή στο 

BARBARELLA live party.

▶ Ξεκίνησε η παράσταση 

‘Σπασμένο Γυαλί’ του Άρθουρ 

Μίλλερ που απέσπασε σημα-

ντικές κριτικές την περασμένη 

σεζόν,στο Αριστοτέλειον κάθε 

Παρασκευή,Σάββατο και 

Κυριακή.

▶ Το ‘ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ the 

musical’ έσπασε στην κυριο-

λεξία τα ταμεία και συνεχίζει 

μέχρι αρχές Φεβρουαρίου 

στο Vergina Theatro.Ώρα 

έναρξης 21:45.

▶ O ‘Αίας’ του Σοφοκλή με τον 

Γιώργο Νανούρη να σκηνο-

θετεί τον Μιχάλη Σαράντη και 

τον Απόστολο Χαντζαρά,στο 

Θέατρο Αυλαία Σάββατο 18 και 

Κυριακή 19 Ιανουαρίου.

▶ Ο Παύλος Παυλίδης και οι 

B-Movie επιστρέφουν στην 

Θεσσαλονίκη για μία εμφάνι-

ση στο Principal Club Theater 

το Σάββατο 18 Ιανουαρίου.

▶ Ένα από τους πλέον τα-

λαντούχους Έλληνες MC’S,ο 

Βέβηλος έρχεται για ένα και 

μοναδικό Live στην σκηνή του 

WE.

▶ Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 

οι…’ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ’,-

δηλαδή Λευτέρης Ελευθε-

ρίου και Αντώνης Κρόμπας 

έρχονται για ένα δίωρο stand 

up comedy στο ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ την 

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.

▶ Οι θρυλικοί Tiger Lillies γιορ-

τάζουν τα 30 χρόνια ιδιαίτερης 

παρουσίας τους στην Θεσ-

σαλονίκη και στο Fix Factory 

Of Sound την Παρασκευή 24 

Ιανουαρίου.

#Σακελλαροπούλου
#ΠτΔ

#AGENDA_MOU

Ότι φτάσαμε 2020 και είναι 
είδηση το φύλο πιο πάνω από το 

πρόσωπο είναι λίγο θλιβερό.

Ο/Η χρήστης Βασιλική 
Θάνου αισθάνεται 

στενοχωρημένη στην 
τοποθεσία πεζοδρόμιο 
Προεδρικού Μεγάρου.

Κουβά πήγαμε όλοι με τις 
προβλέψεις μας.

Αν είχε χιούμορ ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
πρότεινε την Θάνου.

Και τι λένε τώρα οι 
Μακεδονομάχοι που 

η πρόεδρος του ΣτΕ που 
απέρριψε όλες τις προσφυγές 
εναντίον της συμφωνίας των 

Πρεσπών θα γίνει ΠτΔ?



2318.01.2020

Fla
sh

ba
ck

Bγ
αίν

ωΈ
ξω

Pinning 
The Media
▶ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΦΑΡΣΕΣ
«Η ανηθικότητα σε 
κάποιες τηλεοπτικές εκ-
πομπές  χτύπησε εδώ και 
χρόνια κόκκινο.  Κερασάκι 
στην τούρτα η επιστροφή 
τηλεσκουπιδιών με φάρ-
σες.  Δεν έχω πιο πρόστυ-
χο να γεμίζεις τηλεοπτικό 
χρόνο παίζοντας με την 
ψυχή κάποιου ανύποπτου.  
Κι αν δεν την σηκώνει την 
φάρσα ο άλλος και πάθει 
καμιά συγκοπή και σου μείνει στα χέρια, ρε φίλε, ποιος θα 
τον πληρώσει αυτόν τον άνθρωπο? Ντροπή, μόνο!

▶….ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΕ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ
Έχω ανοίξει την τηλεόραση στη δουλειά και βλέπω My Style 
Rocks.  «Πώς το αντέχεις?» μου λέει με συμπόνια η συνά-
δελφος.  «Τι να κάνω?  Επαγγελματική διαστροφή.  Πρώτα 
το τρώμε στην μάπα και μετά γράφουμε» της απαντάω.  Την 
άλλη μέρα βρήκα ένα τριανταφυλλάκι στο γραφείο μου.   
Προς στιγμήν γλύκανα… Θα επανέλθω, όμως στο θέμα.

▶ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΠΑΝΙΚΟ
Αν από Δευτέρα θέλεις να 
δεις Λιάγκα και το ΣΚΑΪ 
σου δείχνει άλλ’αντ’άλλα, 
μην πανικοβάλλεσαι.  
Ψυχραιμία θέλω.  Για μια 
εβδομάδα θα είναι μόνο.  
Η εκπομπή εκτίει την 
ποινή που του επέβαλλε 
το ΕΣΡ για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν παρουσιαστής και 
πάνελ την είδηση σεξουαλικής παρενόχλησης φοιτήτριας 
του ΑΠΘ.  Τη νύφη θα την πληρώσουν οι «Αταίριαστοι» που 
θα μεγαλώσουν την εκπομπή τους για να καλύψουν το κενό, 
ενώ το πρόστιμο των 150.000 θα το πληρώσει το κανάλι.  

▶ ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ…
Αυτές οι αποφάσεις του 
Αλέξη Γεωργούλη με 
κάνουν ώρες –ώρες να 
βλέπω τα συμπεράσματα 
του YOLO με άλλο μάτι.  
Ζούμε μόνο μια φορά… 
άρα ας ζήσουμε όπως 
πρέπει ή ζούμε μόνο μια 
φορά, άρα ας κάνουμε ό,τι 
θέλουμε και στάχτη και μπούρμπερη.  Και Ευρωβουλευτής 
και κριτής σε show του οποίου τα γυρίσματα γίνονται κάθε 
Τετάρτη, ενώ από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη οφείλει να είναι 
και στα έδρανα του Ευροκοινοβουλίου.   Τι δεν καταλαβαί-
νεις?

Ήταν καλοκαίρι του 2003 και ένα καινούργιο αστέρι είχε ανατείλει!Ήταν αυτό του Νίκου Βέρτη που είχε μόλις 
κυκλοφορήσει το Άστέρι μου’ και γνώρισε μία ανεπανάληπτη επιτυχία τόσο με το πρώτο του τραγούδι όσο και με τις 

θρυλικές εμφανίσεις του τότε στο καλοκαιρινό και κατάμεστο κάθε βράδυ ΡΟΔΟΝ. Εκεί κάθε βράδυ είχαμε παρέλαση 
επωνύμων όπως ο Αντώνης Ρέμος με τον οποίο και διατηρούν και σήμερα πολύ καλές σχέσεις.

Το Gatsby, είναι ένας μοναδικός στο είδος του πολυχώρος, όπου το φαγητό και το ποτό, μοιράζονται, με τη χαλάρωση και 
την πολυτέλεια, εκεί όπου η ανατολίτικη μαγεία του shisha, απογειώνει τις αισθήσεις , οδηγώντας σας σε ένα παραμυθένιο 
κόσμο.Aπευθύνεται σε όλους τους ψυχαγωγικούς και ευχάριστους ανθρώπους, που αναζητούν μια τέλεια έξοδο, με την 
σιγουριά ότι θα κερδίσει τις καρδιές τους.Aναπτύσσεται σε 2 ολόκληρους ορόφους, σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο και 
φιλοδοξεί να αποτελεί ένα μόνιμο κέντρο ημέρας, για να συναντήσετε και να χαρείτε φίλους, απολαμβάνοντας εντυπωσιακή 
κάρτα από ροφήματα και ελκυστικά αριστουργήματα σε breakfast & brunch. Διεύθ. Ερμού 21.Τηλ. 2316 009396.

Ένα από τα πιο επιτυχη-
μένα σχήματα της χρονιάς 
έρχεται στο BARBARELLA 

live party!Πρωταγωνιστής 
ο παλιός αγαπημένης της 
Θεσσαλονίκης Θοδωρής 

Φέρρης και μαζί του ο 
Γιώργος Λιβάνης με την 

Κατερίνα Λιόλιου,τον 
Χρήστο Ζώτο και την 
Ιλένια Ουίλιαμς κάυε 

Σάββατο και Κυριακή μετά 
τις 9 το βράδυ.

BARBARELLA
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Η σχέση των ανθρώπων με τον χρόνο 
είναι σχετική. Ο καθένας τον βιώνει ή τον 
προσπερνάει διαφορετικά. Στους γρήγο-
ρους ρυθμούς της σύγχρονης κοινωνίας 
που ζούμε κάποιος φορές εξαφανίζεται και 
επιστρέφει όταν ο χρόνος απλά δεν μας 
φτάνει. «Έτσι όπως βιώνουμε τον χρόνο 
στην καθημερινότητα μας η μόνη ανάγκη 
που εξυπηρετεί για τον μέσο άνθρωπο είναι 
του άγχους. Με αυτό τον τρόπο τον έχου-
με εντάξει στη ζωή μας. Ζούμε κοιτώντας 
το ρολόι για να προλάβουμε, να προφτά-
σουμε. Αντιμετωπίζουμε τον χρόνο σαν 
κάποιον να μας κυνηγάει και να τον κυνη-
γάμε», σημειώνει σε συνέντευξη της στην 
Karfitsa, η Ρίτα Αντωνοπούλου. Ο χρόνος 
για εκείνη αποτελεί έμπνευση για την δημι-
ουργία της παράστασης «2ω και 26λ με το 
ΧΡΟΝΟ», όπου στις 25 και 26 Ιανουαρίου 
θα ανέβει στο θέατρο Αυλαία.

«2 ώρες και 26 λεπτά με τον Χρόνο». 
Τι δηλώνει αυτή η λεπτομέρεια στον τίτ-
λο της παράστασης; Είναι η διάρκεια της. 
Η λέξη «χρόνος» έχει να κάνει με το θέμα 
της παράστασης, καθώς είναι αφιερωμένη 
σε αυτόν. Τα κείμενα και τα τραγούδια πε-
ριστρέφονται γύρω του. Ουσιαστικά, αυτό 
που ήθελα να πω εγώ με τον τίτλο είναι 
ότι συνομιλούμε μαζί του σαν να είναι μια 
οντότητα πάνω στη σκηνή. Άρα περνάμε 
επί σκηνής μαζί του 2 ώρες και 26 λεπτά.

Τι σημαίνει για εσάς ο χρόνος; Τον 
χρόνο δεν μπορώ να τον ορίσω, άλλωστε 
αυτό δεν το έχουν κάνει άλλοι πολύ σο-
φότεροι από μένα. Νομίζω ότι ο καθένας 
μπορεί να πει ό,τι θέλει για τον χρόνο, ανά-
λογα με το τι βιώνει. Η ουσία όμως είναι 
ότι αυτός ο χρόνος που σου έχει δοθεί και 
αυτό που πρέπει όλοι μας να κάνουμε είναι 
να τον αξιοποιήσουμε. Όταν δίνεις σημασία 
σε κάτι αυτό μεταφράζεται σε χρονική δι-
άρκεια, κάνοντας τον χρόνο να απλώνεται.

Θα μπορούσε να είναι σύμμαχος για 
τη ζωή μας; Νομίζω η σχέση που έχουμε 
ο καθένας με τον χρόνο είναι σαν όλες τις 
άλλες σχέσεις που διατηρούμε στη ζωή 
μας. Άλλοτε έχουμε τα «πάνω» μας και 
άλλοτε τα «κάτω» μας. Υπάρχουν στιγμές 
που νιώθουμε τον χρόνο σύμμαχο και άλ-
λες που τον βλέπουμε σαν εχθρό.

Ποιες ανθρώπινες ανάγκες εξυπηρε-

τεί; Έτσι όπως βιώνουμε τον χρόνο στην 
καθημερινότητα μας η μόνη ανάγκη που 
εξυπηρετεί για τον μέσο άνθρωπο είναι 
του άγχους. Με αυτό τον τρόπο τον έχου-
με εντάξει στη ζωή μας. Ζούμε κοιτώντας 
το ρολόι για να προλάβουμε, να προφτά-
σουμε. Αντιμετωπίζουμε τον χρόνο σαν 
κάποιον να μας κυνηγάει και να τον κυ-
νηγάμε. Αυτό που θέλω να περάσω στην 
παράσταση σαν μήνυμα, και για μένα κυρί-
ως, είναι τελικά πως αυτό που πραγματικά 
έχει σημασία είναι να αξιοποιείς τον χρόνο. 
Nα νιώθεις ότι είναι το νόμισμα της ζωής 
σου και να έχεις συναίσθηση με ποιους, 
που και πως τον σπαταλάς. Να μπορούμε 
να εστιάσουμε κάθε στιγμή στο τώρα. Δεν 
μπορούμε να αλλάξουμε ούτε το πριν, ούτε 
το μετά, μόνο το τώρα με συνειδητοποίηση 
και συγκέντρωση σε αυτό που συμβαίνει.

Το πιο απλό είναι να ξεχνιέσαι μέσα σε 
μια καθημερινότητα και να περνάει η ζωή, 
οι στιγμές, οι μήνες. Να ξυπνάς και να μην 
έχεις συνειδητοποιήσει πως και πότε έφυ-
γαν τα χρόνια.

Λένε πως ο χρόνος φέρνει σοφία. 
Στην κοινωνία μας το βλέπετε αυτό; Σε 
συλλογικό επίπεδο δυστυχώς εγώ δεν 
βλέπω εξέλιξη. Αντίθετα, αυτό που βλέπω 
είναι πισωγύρισμα. Με το πέρας του χρό-
νου βλέπω τους προηγούμενους από εμάς 
να έχουν κάνει ολόκληρους αγώνες για 
να κατακτήσουν δικαιώματα στην εργασία 
και την καθημερινότητα και κοιτώντας στο 
σήμερα βλέπω πως σε αυτό έχουμε πάει 
πίσω, δηλαδή κεκτημένα πράγματα έχουν 
φύγει.

Εάν σας ζητούσα να μου περιγράψετε 
την πορεία σας, όλα αυτά τα χρόνια, με 
πέντε λέξεις, ποιες θα διαλέγατε; Αλήθεια, 
εξέλιξη, σεβασμός, αγάπη, αξιοπρέπεια.

Με την παράσταση έρχεστε στη Θεσ-
σαλονίκη. Τι σας δένει με την πόλη; Στη 
Θεσσαλονίκη έχω βρεθεί πάρα πολλές φο-
ρές και έχω περάσει αρκετό καιρό ανά δια-
στήματα. Αυτή η πόλη μου βγάζει την ανά-
γκη να θέλω να βγω, να περπατήσω, ενώ 
συνήθως είμαι πιο κλειστή. Με το κοινό της 
πόλης όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύ-
ξει μια πάρα πολύ όμορφη σχέση και τους 
ευχαριστώ που πάντα με στηρίζουν, κάθε 
φορά που έρχομαι.
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«Ζούμε κοιτώντας το ρολόι 
για να προλάβουμε»

«Πρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο που μας έχει δοθεί »



Ρίτα Αντωνοπούλου

Η τραγουδίστρια μιλάει στην Karfitsa 
για τον χρόνο,  τη Θεσσαλονίκη 
και περιγράφει την πορεία της 

με πέντε λέξεις
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Ρατσισμός. Αυτή η μάστιγα. Η τρανή απόδει-
ξη της έκφρασης: «Η βλακεία είναι ανίκητη». 
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ρα-
γδαία αύξηση περιστατικών όπου έγχρωμοι πο-
δοσφαιριστές έχουν πέσει θύματα ρατσιστικών 
επιθέσεων στα γήπεδα της Ευρώπης. Μετά από 
χρόνια, δυστυχώς γίναμε μάρτυρες ενός τέτοιου 
ακραίου περιστατικού και στα δικά μας γήπεδα. 
Στο παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αρη, ο Γάλλος πο-
δοσφαιριστής των Κιτρίνων, Αμπού Μπα, έπεσε 
«θύμα» ρατσιστικής επίθεσης, από μερίδα οπα-
δών της ΑΕΛ, με τον ίδιο και τους συμπαίκτες του 
να αντιδρούν και να ξεσπούν τόσο εντός, όσο και 
εκτός αγωνιστικού χώρου με τις δηλώσεις τους.

Η είδηση μάλιστα, έγινε μέχρι και πρώτο 
θέμα στην L’ Equipe, ενώ σύσσωμος ο ποδο-
σφαιρικός κόσμος καταδίκασε το απαράδεκτο 
και ακραίο αυτό φαινόμενο που βιώσαμε σε γή-
πεδο της Super League.

Mε αφορμή το καταδικαστέο αυτό γεγονός, η 
Karfitsa, άνοιξε τον φάκελο «ρατσισμός στα γή-
πεδα» και έδωσε τον λόγο σε έναν ποδοσφαιρι-
στή που ήρθε στην Ελλάδα το μακρινό 2000 και 
έμελλε να γίνει... Ελληνας, αφού μέχρι και σή-
μερα ζει και μεγαλώνει την οικογένειά του στην 
χώρα μας. Ο Νιγηριανός, Πατρίκ Ογκουνσότο 
μίλησε για το θέμα του ρατσισμού, στέλνοντας 
ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους, προκρίνοντας πα-
ράλληλα τη δική του λύση για να εξαλειφθούν 
ανάλογα φαινόμενα.

Για το περιστατικό του AEL FC Arena, μίλη-
σε επίσης και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ, Γιώργος 
Μπαντής, που στάθηκε εκτός των άλλων στο 
πρόσφατο φιλικό που έδωσαν μέσω του ΠΣΑΠ 
παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές στην Αλβανία, με 
σκοπό την στήριξη και την ενίσχυση των πλη-
γέντων του φονικού σεισμού, το οποίο ήταν ένα 
ακόμα δυνατό μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό 
και τις διαφορές μεταξύ των λαών.

- Πατρίκ βλέποντας την εικόνα του μαινό-
μενου Αμπού Μπα στο παιχνίδι με την Λάρισα, 
τι συναισθήματα σου δημιουργήθηκαν; «Δεν 
μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα. Ο ρατσισμός 
είναι καταδικαστέος, από όπου κι αν προέρχεται. 
Δεν με νοιάζει αν είναι ένας φίλαθλος ή περισσό-
τεροι. Θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά 
όσοι το κάνουν, αλλά και οι ομάδες τους. Μόνο 
με σκληρή τιμωρία σκληρή, και μεγάλο χρημα-
τικό πρόστιμο θα σταματήσουν τέτοια ακραία 
φαινόμενα».

- Συμφωνείς ότι η λύση για την αντιμετώπι-
ση των θεμάτων του ρατσισμού στα γήπεδα εί-

ναι ο ισόβιος αποκλεισμών, όσων συμμετέχουν 
σε αυτά; «Συμφωνώ και όχι μόνο αυτό όμως. 
Ξαναλέω, θα πρέπει να τιμωρούνται σκληρά 
οι ομάδες. Θα πρέπει η ΕΠΟ να θεσπίσει σκλη-
ρούς νόμου και κανόνες. Αν δεν αντιμετωπιστεί 
τώρα αυτό το πρόβλημα, τότε φοβάμαι πως θα 
το συναντήσουμε ξανά μπροστά μας. Πρέπει να 
καταλάβουν όλοι ότι δεν πηγαίνουμε στο γήπε-
δο γιατί πρέπει να βρίσουμε και να επιτεθούμε 
στον αντίπαλο.Στο γήπεδο πάμε γιατί αγαπάμε 
την ομάδα μας και τον αθλητισμό».

- Είχες ζήσει ποτέ σου κάτι ανάλογο τα 
χρόνια που αγωνιζόσουν στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό; «Ναι και στο Βέλγιο, αλλά και στην 
Ελλάδα, μία φορά σε έναν αγώνα, από έναν φί-
λαθλο. Στο Βέλγιο, βέβαια, δέχτηκα ρατσιστική 
επίθεση από αντίπαλο παίκτη και όχι από την 
κερκίδα. Με έβρισε με άσχημο τρόπο. Αυτό συνέ-
βη όταν ήμουν στη Βέστερλο. Εγώ τότε, σταμά-
τησα το παιχνίδι και του είπα ότι δεν είναι σωστό, 
που με βρίζει με αυτό τον τρόπο και συνέχισα 
το παιχνίδι μου. Την ίδια ώρα πήγα κατευθείαν 

στο διαιτητή. Του είπα ότι με βρίζει ένας αντί-
παλος με ρατσιστικό τρόπο. Αυτοί το ανέφεραν 
στην ομοσπονδία. Την επόμενη ημέρα, η ομάδα 
μου, η Βέστερλο, με πήρε και πήγαμε μαζί στην 
ομοσπονδία, στις Βρυξέλλες και καταγγείλαμε 
το επεισόδιο. Αυτός λοιπόν ο ποδοσφαιριστής 
τιμωρήθηκε με ποινή πέντε αγωνιστικών. Έτσι 
είναι όταν υπάρχουν κανόνες και θα πρέπει να 
υπάρξουν και στην Ελλάδα».

- Τι θα έλεγες εσύ στον Αμπού Μπα, που 
έδειξε σοκαρισμένος και εκτός εαυτού με την 
απαράδεκτη ρατσιστική συμπεριφορά που βί-
ωσε; «Ο Μπα σίγουρα επειδή είναι και νεαρός 
σε ηλικία νιώθει σοκαρισμένος. Θέλει πολύ ψυ-
χολογική στήριξη. Θέλει να του εξηγήσουν πως 
ένας, δύο ή πέντε άνθρωποι δεν μπορούν να 
στιγματίσουν συνολικά το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο. Το πολύ άσχημο αυτό περιστατικό που βίωσε 
θα πρέπει να το κάνει ακόμα πιο δυνατό για να 
αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που θα του πα-
ρουσιαστούν στην καριέρα του».
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Οι Πάτρικ Ογκουνσότο, Γιώργος Μπαντής μίλησαν στην «Κ» 
για το φαινόμενο του ρατσισμού στα γήπεδα

«Σφίξτε τη γροθιά σας στη μάστιγα»
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Η παράνοια των παραγόντων
και η χρήση του VAR

Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό: Γιατί στην Ελλάδα 
οι παράγοντες χαλούν τον κόσμο για τη διαιτησία και 
ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την ΚΕΔ 
και το όνομα του διαιτητή που θα διευθύνει τον αγώνα 
του Σαββατοκύριακου; Γιατί απλούστατα πάντα βολεύει 
να οχυρώνεται μία ομάδα πίσω από μία κακή διαιτησία. 
Να φωνάζει και να μετατοπίζει τις πραγματικές ευθύνες 
ενός αρνητικού αποτελέσματος. Τι στιγμή που ακόμη, 
παρά την υπερπληροφόρηση που υπάρχει, κάποιοι εξα-
κολουθούν να πιστεύουν ό,τι τους «σερβίρουν» οι ΠΑΕ 
και τα «εργαλεία» τους καλά κάνουν. Οι διαιτητές είναι 
το εύκολο θύμα. Ούτε επικοινωνιακούς στρατούς έχουν, 
ούτε οπαδούς. Αρα η μάχη είναι άνιση. Φταίνε; Βεβαίως 
και κάνουν λάθη και πολλές φορές αλλοιώνουν αποτε-
λέσματα, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. 
Εκείνο που χαρακτηρίζει την ποδοσφαιρική Ελλάδα είναι 
το βάθος της ποδοσφαιρικής διαπλοκής. 

Οπότε όταν έχει δημιουργηθεί, δικαιολογημένα, κλί-
μα καχυποψίας επόμενο είναι όλο το εγχώριο ποδόσφαι-
ρο να ασχολείται με τη διαιτησία. Περισσότερο απ’ όσο 
θα έπρεπε.

Η αποτελεσματικότητα του εργαλείου του VAR παίρ-
νει θετικό πρόσημο. Παρότι η καθιέρωση του χαλάει 
τον ρυθμό του αγώνα, δίνει ασφάλεια στους διαιτητές. 
Συγχρόνως όμως αναδεικνύει και τις αδυναμίες τους για 
σωστές αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Με δεδομένο όμως 
ότι χρησιμοποιείται για την απόδοση δικαιοσύνης, λίγο το 
κακό. Από τη στιγμή πάντως που την τελική απόφαση την 
παίρνει άνθρωπος και εκεί υπεισέρχεται η αμφιβολία. 

Οι αγώνες Κυπέλλου δεν είχαν VAR κι ευτυχώς που 
δεν έγινε το μεγάλο κακό. Φαλτσοσφυρίγματα είχαμε αρ-
κετά με σημαντικότερα στους δύο αγώνες του Αρη με την 
Ξάνθη. Από τη στιγμή που δεν τα πλήρωσαν οι «κίτρινοι» 
απλώς καταγράφονται. Αναδείχθηκε όμως η ανάγκη 
να μπει το VAR και στους αγώνες του Κυπέλλου καθώς 
στη φάση των «8» όλες οι ομάδες προέρχονται από τη 
Super League 1. Το αίτημα το κατέθεσε ο Παναθηναϊκός 
αναλαμβάνοντας μάλιστα και το κόστος χρήσης του VAR 
το οποίο ανέρχεται στις 5000 ευρώ, ανά αγώνα. Αν γίνει 
δεκτό το αίτημα των «πρασίνων» το κόστος αυτό θα επι-
βαρύνει τη γηπεδούχο ομάδα. 

Το ποσό δεν είναι απαγορευτικό, αλλά το ζήτημα εί-
ναι ότι ακόμη και με τη χρήση VAR πάλι δεν λείπουν οι 
γκρίνιες. Με VAR ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να χαλάει 
τον κόσμο για το ακυρωθέν γκολ στον αγώνα με τον 
Βόλο και δεν είναι ο μόνος. Αρα που καταλήγουμε; Ότι 
όσο υπάρχει η καχυποψία που φθάνει τα όρια της παρά-
νοιας του εγχώριους αγώνες μόνο αν τους διαιτητεύσει… 
ρομπότ ίσως να σταματήσει η γκρίνια. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Μπαντής: «Γροθιά στον ρατσισμό 
η παρουσία μας στην Αλβανία»
Την περασμένη εβδομάδα ο Π.Σ.Α.Π. έδειξε για πολλο-

στή φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, με την συμμετοχή 
του σε τουρνουά που διεξήχθη στην Αλβανία, για την ενί-
σχυση των πληγέντων του σεισμού που συντάραξε τη γει-
τονική χώρα πριν από περίπου 1,5 μήνα.

Το τουρνουά διοργανώθηκε στο νεόχτιστο και πολυτε-
λές γήπεδο «Air Albania Stadium», και εκτός των παλαίμα-
χων από την Ελλάδα, μέρος πήραν και αντίστοιχοι από την 
Τουρκία, την Ιταλία και την Αλβανία.

Την ομάδα του Π.Σ.Α.Π. στελέχωσαν οι τρεις Legends 
του 2004, Φάνης Κατεργιαννάκης, Γιώργος Καραγκούνης 
και Δημήτρης Παπαδόπουλος, αλλά και οι Στράτος Αποστο-
λάκης, Νίκος Γκουλής, Κώστας Κιάσσος, Ηλίας Κώτσιος, 
Λεωνίδας Βόκολος, Φάνης Γκέκας, Γιάννης Σκοπελίτης, 
Γιάννης Χρυσάφης, Μίλαν Πάβλοβιτς, Ιβάν Ρούσεφ, Πανα-
γιώτης Κατσιαρός, Κώστας Ηπειρώτης και Γιώργος Μπα-
ντής, ενώ προπονητής της ήταν ο Χαράλαμπος Ζελενίτσας.

Συνολικά πουλήθηκαν 12.200 εισιτήρια και μέσω του 
ποδοσφαίρου στάλθηκε ένα ακόμα ηχηρό μήνυμα για ένα 
καλύτερο καλύτερο αύριο.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ, Γιώργος Μπαντής, μίλησε στην 
Κarfitsα και με αφορμή το γεγονός αυτό έστειλε το πιο δυ-
νατά μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό στα γήπεδα.

«Ήταν μία ακόμα δράση αλληλεγγύης μέσω της οποίας 
καταφέραμε να δώσουμε λίγη χαρά στον ταλαιπωρημένο 
λαό της Αλβανίας, ενώ με τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν 
μέσω των εισιτηρίων, θα διατεθούν για την ανέγερση ορι-
σμένων σπιτιών που επλήγησαν από τον φονικό σεισμό 
που στοίχισε την ζωή σε 51 ανθρώπους. Το όλο μήνυμα 
που στάλθηκε μέσα των χωρών που συμμετείχαν, ήταν μια 
γροθιά στον ρατσισμό. Το γεγονός πως στο τουρνουά εκτός 
από την Ελλάδα, συμμετείχε και η Τουρκία, η Ιταλία κι άλ-
λες χώρες, απέδειξε περίτρανα, πως ως λαοί, ως άνθρωποι 
δεν έχουμε να χωρίσουμε το παραμικρό, παρά το μίσος που 
θέλουν κάποιοι να μας μπολιάσουν. Ο αθλητισμός, το πο-

δόσφαιρο, χτίζει σχέσεις, ισχυρές και αυτό είναι το μήνυμα 
που προσπαθούμε και θέλουμε να στείλουμε μέσα από τις 
δράσεις που έγιναν, αλλά και όσες ακολουθήσουν».

Ο Γιώργος Μπαντής, φυσικά δεν θα μπορούσε να μην... 
καυτηριάσει το συμβάν στη Λάρισα, με την ρατσιστική επί-
θεση που δέχτηκε ο Αμπού Μπα. «Ο ρατσισμός είναι ένα 
φαινόμενο που δεν έχει θέση πουθενά. Είτε στα γήπεδα, 
είτε στις ζωές μας. Δεν υπάρχει λίγο ή πολύ. Υπήρξε και 
πρέπει να το απομονώσουμε. Το περιστατικό που έγινε κατά 
του ποδοσφαιριστή του Αρη, Αμπου Μπα, σαφώς και δεν 
αντιπροσωπεύει την Λάρισα ως πόλη ή την ΑΕΛ ως ομάδα. 
Ηταν ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο δεν θα πρέπει 
επουδενί να συμβεί ξανά. Η άποψη του αρχηγού της ΑΕΛ, 
Βαγγέλη Μόρα, περί ισόβιου αποκλεισμού, όσων δημιουρ-
γούν ανάλογα περιστατικά είναι η λύση, ώστε να εξαλει-
φθούν τελείως».

Δαλούκας: «Οι Έλληνες φίλαθλοι δεν είναι ρατσι-
στές, αλλά υπάρχουν μεμονωμένα παραδείγματα»

Για το περιστατικό αυτό του ρατσισμού στην Ελλάδα 
μίλησε και ο εκπρόσωπος της FARE, Αντώνης Δαλούκας. 
«Είναι ένα κομμάτι που μας αφορά άμεσα ως FARE. Η FARE 
είναι ένας οργανισμός που συνεργάζεται άμεσα με τις FIFA 
και UEFA σχετικά με το ρατσισμό έτσι ώστε το θέμα να εξε-
τάζεται πιο ζεστά. Για το περιστατικό της Λάρισας βρισκόμα-
στε ακόμη σε πρώτο στάδιο καθώς προσπαθούμε να ενη-
μερωθούμε τι έγινε με τον Μπα. Από τη Λάρισα δεν είχαμε 
κάποιο άλλο περιστατικό. Πρόκειται για ένα παράδειγμα 
που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Υπάρχουν πολ-
λές πλευρές που το αποκαλύπτουν και η αντίδραση είναι 
μαζική. Αυτό μπορώ να πω ότι με ικανοποιεί σε ένα βαθμό. 
Τα κρούσματα έχουν μειωθεί αλλά μας ανησυχούν άλλα 
κομμάτια. Στη χώρα μας υπάρχει μια παρακολούθηση σε 
επίπεδο φιλάθλων για περιστατικά που συμβαίνουν σε επί-
πεδο ομάδων ή εθνικής ομάδας. Οι Έλληνες φίλαθλοι δεν 
είναι ρατσιστές αλλά υπάρχουν μεμονωμένα παραδείγμα-
τα, όπως για παράδειγμα αυτό που έγινε στη Λάρισα».
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Πιστεύεις πως είσαι καλύτερος ποδοσφαιριστής 
ή επιχειρηματίας; Ποδοσφαιριστής… αλλά για λίγο 
ακόμη! 

 Μετράς τα γκολ που έχεις βάλει; Έχω χάσει τον 
λογαριασμό…

 Μια αξέχαστη στιγμή… Όταν σκόραρα δύο φο-
ρές στον αγώνα του Αρη με την Βέροια στο Κλεάνθης 
Βικελίδης, την περίοδο 2005 - 2006, και όλο το γή-
πεδο φώναζε το όνομα μου! 

Τι ονειρεύεσαι; Να κατακτήσει Κύπελλο ο Αρης!
Δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς... Χωρίς καφέ 

από τα Mikel. Εχεις πιει καφέ από τα χεράκια μου;
Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σε κάνει ό,τι θέ-

λει; Η κόρη μου! 
 Ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης είναι το αγαπη-

μένο σου; Το κέντρο της. Δεν το αλλάζω με τίποτα.
Τι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο;  Η αυτοκριτική, η 

συνεχής δίψα για μάθηση και το χιούμορ.
 Ποια φράση χρησιμοποιείς καθημερινά; Δόξα 

τω Θεώ!  
Ο στόχος για τη νέα δεκαετία; Η απάντηση στην 

πρώτη ερώτηση να είναι αντίστροφη!!

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους, 
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη. 

Εφαγε τα γήπεδα με το ...κουτάλι. Επιθετικός από “κούνια” σκόραρε, ξανασκόραρε και λόγω του πάθους του κατάφερε να γίνει ο αγαπημένος ποδο-
σφαιριστής της κερκίδας του Αρη. Ο Γιώργος Γκουγκουλιάς, αφού πέρασε από αρκετές ομάδες της Γερμανίας και της Ελλάδας, όταν κρέμασε τα παπού-

τσια του στράφηκε στον επιχειρηματικό χώρο παραμένοντας πάντα “πιστός” στη Θεσσαλονίκη.

Γιώργος Γκουγκουλιάς 
Κύπελλο στον... Άρη

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Σε μια ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο αίθουσα στο ξενοδοχείο Nikopolis  για δεύτερη συνεχή 
χρονιά, ο Μητροπολιτικός  Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης, οργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία τα 
«Βραβεία Επιχειρείν» τιμώντας ξεχωριστές επιχειρηματικές προσωπικότητες που επί σειρά ετών 
δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον Βορειοελλαδικό χώρο. Η φετινή υποδειγματική διοργάνω-
ση, που τελούσε υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας & Θράκης) και της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στη γυναικεία επιχειρηματι-
κότητα και το πρώτο βραβείο της χρονιάς δόθηκε στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 
της Μακεδονικής Γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ κ. Μαίρη Χατζάκου. 

Την ξεχωριστή διάκριση στην κ. Χατζάκου παρέδωσε «τιμής ένεκεν» ο Υφυπουργός Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος στον χαιρετισμό του σημείωσε: 
«Η πετυχημένη παρουσία της ΜΕΒΓΑΛ στην Ελληνική αγορά, αλλά και σε 60 ακόμη χώρες όλου 
του κόσμου, δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της σταθερά υψηλής ποιότητας των προϊόντων 
της, σε συνδυασμό με την μεθοδική οργάνωση στρατηγικής και διοίκησης της εταιρίας. Συγχαίρω 
την κ. Μαίρη Χατζάκου, είναι τιμή μου που της απονέμω εγώ προσωπικά  αυτό το βραβείο και της 
εύχομαι πολλές και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες». 

Κεντρική προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Πρόεδρος της Επιτροπής UNESCO για την Ελλάδα 
κ. Καίτη Τζιτζικώστα με θέμα «Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα» η οποία τιμήθηκε 
επίσης για τη συνολική πολυετή προσφορά της. Την τιμητική διάκριση παρέδωσαν ο Διοικητής της 
2484 Περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρυ 

Αριστοτέλης Αποστολίδης και ο πρόεδρος του Μητροπολιτικού Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλο-
νίκης Γιάννης Χριστοδούλου.

Ακολούθησαν είκοσι ακόμη τιμητικές βραβεύσεις διακεκριμένων γυναικών στο «επιχειρείν» 
που όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ντίνος Κωστόπου-
λος «Τα Βραβεία Επιχειρείν θεσμοθετήθηκαν για να συμβάλλουν στην προαγωγή, ανάδειξη και 
ανάπτυξη του τόπου μας, όχι μόνον στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, 
στην παραγωγή και στην δημιουργία, αλλά και  στις τέχνες, στον πολιτισμό, στις επιστήμες, στη 
Δημόσια Διοίκηση και στην κοινωνική προσφορά».  Τιμήθηκαν οι κυρίες: Φαίη Ψυχοπούλου – 
Τρικαλιώτη, Καίτη Κάστρο – Λογοθέτη, Πελαγία Ζήτη, Ραλλιώ Λεπίδου, Βιβή Αναστασιάδου, Στέλ-
λα Ντόκα, Όλγα Τσιμισκή, Μαρία Διαλυνά, Χρύσα Γεωργιάδη – Γρανούζη, Μαρία Χαραλαμπίδου, 
Γαλάτεια Κωτίδου – Καλιακάτσου, Μαρία Τσακίρη, Χριστίνα Μαλλέ, Κωνσταντίνα Μελίδου, Άννα 
Κάτσακα, Πέπη Ανσουριάν, Νίκη Βερβερίδου, Μαρία Χατζηδημητρίου, Κούλα Γιαννακίδου, Φωτει-
νή Κεραμάρη και Ανατολή Κωνσταντινίδου.

 Στην εξαιρετικά πετυχημένη διοργάνωση παραβρέθηκαν επίσης, εκ μέρους του Περιφερειάρ-
χη ΠΚΜ Απόστολου Τζιτζικώστα, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βενιαμίν Καρακωνστάνογλου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δή-
μου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης Κούπκας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. 
Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Ρωσικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κ. Άγις Κυνηγόπουλος, 
οι προ-Διοικητές της 2484 Π.Δ.Ρ. Θεόδωρος Ασπασίδης και Κωνσταντίνος Πετρίδης εκπρόσωποι 
επιμελητηρίων και πλήθος κόσμου

Μετά το πέρας των βραβεύσεων παρατέθηκε επίσημο δείπνο προς τιμήν όλων των προσκε-
κλημένων με ζωντανή μουσική που επιμελήθηκε ο διακεκριμένος μαέστρος Δημήτρης Γιαννακά-
κης με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Ειρήνη Λώλου.

Από το Μητροπολιτικό Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης                                                                                 

Το «Βραβείο Επιχειρείν» της χρονιάς
στην Μαίρη Χατζάκου
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Πως αποδυναμώνεται
η ενέργεια μας!

Οι άνθρωποι εκτός από ύλη είμα-
στε και ενέργεια και σαν ενεργειακά 
όντα συνεχώς αλληλεπιδρούμε ο ένας 
με τον άλλο.

Όλο και περισσότερο σήμερα 
ακούμε να γίνεται λόγος για την 
ενέργεια. Η αύρα μας αντιδρά συνεχώς 
στην αύρα των άλλων. Όταν συναντά-
με κάποιον που μας αρέσει, η αύρα μας 
ανοίγει και επιτρέπει στην αύρα του 
άλλου να αναμειχθεί μαζί της. 

Όταν δύο ερωτευμένοι είναι μαζί, 
οι αύρες τους δείχνουν συχνά να 
συνδυάζονται και να σχηματίζουν μια 
μεγάλη αύρα με λαμπρά και ζωντανά 
χρώματα. Όταν συναντάμε κάποιον 
που δεν μας αρέσει, οι αύρες απωθούν 
η μια την άλλη. Σας έχει τύχει να συνα-
ντήσατε κάποιον που τον αντιπαθήσατε 
αμέσως, αν και δεν υπήρχε κανένας 
λόγος για κάτι τέτοιο; Η αύρα του 
απωθούσε τη δική σας προειδοποιώ-
ντας σας να μείνετε μακριά του.

 Ορισμένα άτομα είναι ψυχικοί βρι-
κόλακες, δηλαδή απομυζούν τη δική 
σας για να ενισχύσουν τη δική τους. 
Αν νοιώσατε ποτέ εντελώς αποστραγ-
γισμένοι από ενέργεια ενώ είσαστε με 
κάποιον το άτομο αυτό ήταν ψυχικός 
βρυκόλακας.  Αυτά τα άτυχα άτομα 
συνήθως έχουν άκαμπτη νοοτροπία, 
δεν διαθέτουν ψυχική αντίληψη και 
τους λείπει η αυτοεκτίμηση. Οι σκέψεις 
μας μπορούν να επηρεάσουν το αιθερι-
κό μας ομοίωμα. Αν κάνουμε συνεχώς 
αρνητικές και εχθρικές σκέψεις αυτές 
αποτυπώνονται στο τέλος στην αύρα 
μας και έχουν επίδραση στην υγεία 
μας. Η αύρα ενός υγιούς ατόμου 
λάμπει, κινείται και αλλάζει συνεχώς 
χρώματα. 

Αντιθέτως η αύρα ανθρώπων που 
είναι άρρωστοι μοιάζει με σκοτεινή 
λίμνη με στάσιμα νερά. Οι ενδείξεις 
αυτές εμφανίζονται πριν το άτομο 
αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά.

 Άτομα που καπνίζουν έχουν 
μια γκρίζα αύρα. Όταν κόβουν το 
τσιγάρο σε μερικές εβδομάδες η αύρα 
τους ξαναβρίσκει την προηγούμενη 
λαμπρότητα της. Όσο πιο ισχυρό είναι 
το αυρικό μας πεδίο, τόση περισσότερη 
ενέργεια έχουμε για να κάνουμε αυτά 
που χρειαζόμαστε και θέλουμε. Όσο 
πιο δυνατή και υγιής είναι η αύρα μας, 
τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν 
να επηρεαζόμαστε από εξωγενείς 
δυνάμεις. Αν το αυρικό μας πεδίο 
είναι αδύναμο, τότε αυτές οι δυνάμεις 
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να το 
παραβιάσουν.  

Μια αποδυναμωμένη αύρα μπορεί 
να κάνει κάποιον να νοιώθει αποτυχη-
μένος, να έχει προβλήματα υγείας ή 
ακόμα να νοιώθει ότι είναι αναποτελε-
σματικός σε κάποιες δραστηριότητές 
του ή γενικά στη ζωή του. Η αύρα 
αποδυναμώνεται από:

 -Αρνητικές σκέψεις, ακατάλληλες 
δραστηριότητες, άγχος, κακή διατρο-
φή, υπερβολική κούραση, τοξικές 
ουσίες, καπνό, αλκοόλ.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αποκτάς περισσότερη επικοινωνία και 
απολαμβάνεις το θαυμασμό του 

περίγυρού σου. Βάλε νέες βάσεις στα 
σχέδιά σου και μην δώσεις σημασία 
σε σχόλια που μπορεί να γίνουν. Η 

συναισθηματικότητά σου θα είναι στα 
ύψη, γι’ αυτό καλό  θα είναι να την 

περιορίσεις και να δεις τις καταστάσεις 
ρεαλιστικά. Θα πλαισιωθείς από 

πρόσωπα που αγαπάς και σε αγαπούν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 14,25,36,45.

Απρόσμενα νέα θα σου φτιάξουν τη 
διάθεση αυτή την εβδομάδα. Οι λύσεις 

που αναζητάς σου έρχονται και σε 
πιάνει μια πελώρια αγωνία, για να 

πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. 
Ξέφυγε από τους καθημερινούς σου 

ρυθμούς, οργανώνοντας ένα ταξίδι ή 
κάνοντας κάτι καλό για τον εαυτό σου. 

Φέρε ένα αέρα ανανέωσης στη ζωή σου 
και άρχισε να βλέπεις τα πράγματα πιο 

θετικά γιατί αυτό απαιτεί η παρούσα 
περίοδος.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 13,28,38,41.

Η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ καλά 
και με αρκετή αισιοδοξία για εσένα. Με 

το ταλέντο που έχεις, θα καταφέρεις 
πράγματα, που στον παρελθόν δεν 

επιχειρούσες καν να σκεφτείς να 
πραγματοποιήσεις.  Ότι σκεφτείς, μπορείς 
να το καταφέρεις, αλλά μην καταπιάνεσαι 

με όλα μαζί, γιατί θα τα χάσεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 19,28,35,43.

Μην αφήνεις να σε επηρεάζουν άνθρωποι 
του κοντινού σου, φιλικού ή και ακόμη 
του οικογενειακού σου περιβάλλοντος, 
γιατί λόγω του γενικότερου αρνητικού 

κλίματος που κυριαρχεί, θα σου 
μεταφέρουν την απαισιοδοξία τους.  

Μην ανακατεύεσαι στις δικές τους 
καταστάσεις, γιατί από την μια δεν 

μπορείς να κάνεις τίποτα για να τους 
βοηθήσεις και από την άλλη σε ρίχνουν 

και σένα ψυχολογικά.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 8,17,34,43.

Η εβδομάδα σου χαρίζει υπερβολική 
αισιοδοξία. Καθώς φαίνεται, τα πράγματα 

παίρνουν τον δρόμο τους και βασικό 
ρόλο θα παίξουν οι καταστάσεις στο σπίτι 
και η στάση που θα ακολουθήσεις, για να 
τις βελτιώσεις.  Είναι αλήθεια πως κάποια 

πρόσφατα γεγονότα δεν σε έχουν βρει 
σε ετοιμότητα, αλλά από ότι φαίνεται, 

εσύ θα μπορέσεις σύντομα να φέρεις τα 
πράγματα στα μέτρα σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …7,15,23,36.

Πρέπει να δείξεις τεράστια προσοχή σε 
ότι κι αν κάνεις. Θα νιώθεις ότι μερικές 

φορές πνίγεσαι και δεν μπορείς να 
μιλήσεις. Καλό θα είναι να μην δίνεις 
σημασία σε ότι ακούς. Αφιέρωσε λίγο 

χρόνο στον εαυτό σου και φρόντισε 
να χαλαρώσεις, γιατί το έχεις ανάγκη. 

Κάποια θέματα της οικογένειας μπορεί 
να μένουν άλυτα. Φρόντισε να δώσεις 

εγκαίρως τις κατάλληλες λύσεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 9,24,33,41.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Μια εβδομάδα έντασης και εκνευρισμού θα 
είναι αυτή για εσένα, που πιθανόν να έχει 
δυσάρεστο αντίκτυπο στην ψυχολογία ή 
στις ασχολίες σου. Η σχέση σου με τους 
άλλους, ειδικά με φιλικά σου άτομα, 
θα παρουσιάσει μια εκρηκτικότητα, με 
δυσάρεστα αποτελέσματα και για τις δύο 
πλευρές. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις 
ή τις σπασμωδικές ενέργειες. Ότι κάνεις, να 
είναι μετρημένο.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 11,26,34,44.

Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και 
προσπάθησε να βάλεις προγραμματισμό 
σε ότι κάνεις. Η ευελιξία και η διπλωματία 
σου, θα κάνουν ακόμα και πρόσωπα 
που διαφωνούν μαζί σου, τελικά να 
συμφωνήσουν. Δες τις καταστάσεις από 
μία άλλη σκοπιά. Θα έχεις την ευκαιρία 
να περάσεις καλά με το ταίρι σου και να 
ανανεώσετε τον δεσμό σας.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 19,27,33,49.

Ο εκνευρισμός που θα έχεις θα συνεχιστεί και 
σου βάζει συνεχώς τρικλοποδιές. Μπορείς 
όμως να αποφύγεις τις τριβές και το ανάλογο 
στρες, με διπλωματικό τρόπο. Άφησε να 
δράσουν οι θετικές επιρροές, που θα σε 
τονώσουν ψυχοσωματικά. Το σημαντικότερο 
από όλα είναι ότι, στην τελική, εσύ θα 
πετύχεις όλα αυτά που έχεις μέσα στο μυαλό 
σου. Μόνο μην ξεχνιέσαι και παραμελείς τον 
εαυτό σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 10,22,35,37.

Αυτή την εβδομάδα καλό θα είναι να 
ασχοληθείς με κάποια φυσική δραστηριότητα 
ή άθλημα, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ισορροπία μεταξύ της ψυχολογικής και 
της σωματικής σου ηρεμίας. Ευτυχώς, θα 
υπερισχύει μια τάση διακριτικότητας από 
τη μεριά σου, που θα σε οδηγήσει γενικά 
σε καλύτερες κοινωνικές επαφές και θα 
βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες φιλίες σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …2,11,26,42.

Μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις την 
υποστήριξη που θέλεις από τους δικούς 
σου ανθρώπους. Καλό θα είναι να αρχίσεις 
πάλι να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Φρόντισε 
παραπάνω τον εαυτό σου, γιατί τον έχεις 
παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Θα 
καταλάβεις ότι μπορείς να συνεννοηθείς 
απόλυτα με τον περίγυρό σου και θα έχεις 
και μεγάλη ενεργητικότητα, που πρέπει να 
εκμεταλλευτείς προς όφελός σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …8,14,22,34.

 Αυτή είναι μια εβδομάδα που απαιτεί 
ευελιξία. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να 
ανταπεξέλθεις στις δύσκολες καταστάσεις, 
που μπορεί να προκύψουν. Μπορείς να 
καταφέρεις πάρα πολλά, αρκεί να μην 
παρασυρθείς από τον παρορμητισμό σου 
και πεις πράγματα που δεν πρέπει. Βγάλε 
τη δυναμικότητα που κρύβεις μέσα σου και 
διεκδίκησε αποτελεσματικά αυτά που θέλεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 7,24,31,45.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 

26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291

Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη
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Πού θα μας βρείτε



www.elixirstudio.gr
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16

ΦΑΛΗΡΟ
2310 887 490

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 15
ΝΤΕΠΩ

2310 419 754

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 14
∆ΕΛΦΩΝ

2310 306 153

Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ 30
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310 316 931

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ

2241 065277

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 3
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 639 952

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΕΥΖΩΝΩΝ

2310 859 880

Στο ELIXIR GYM NETWORK αγαπάµε την άσκηση και δείχνουµε τεράστιο σεβασµό 
στους ανθρώπους που µας εµπιστεύονται και όχι µόνο. 

Η ιστορία µας, αποδεικνύει την πίστη µας στον παραδοσιακό τρόπο άσκησης και 
γενικά την άσκηση σαν µέσο πρόληψης της υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

Για εµάς, στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο ασκούµενος, και αναζητάµε την τίµια 
συναλλαγή µαζί του, µε απώτερο σκοπό να τον καθοδήγησουµε, µέσω της σωστής 

ενηµέρωσης και της έµπνευσης, να πετύχει τους στόχους του.

Αποστολή µας είναι η εξαιρετική εξυπηρέτηση σε εξαιρετικούς ανθρώπους 
και η πρόβλεψη των αναγκών του κάθε ενεργού µέλους του δικτύου µας.

Τα δικά µας “χέρια” είναι αλλιώτικα!
Amazing Service, For Amazing People
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