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editorial

Του Δημήτρη Δραγώγια 

Οι μαθητές 
αδυνατούν να 

αποκτήσουν γνώση 
των των ιστορικών 

περιόδων γύρω από 
τα περιστατικά, δεν 
καταλαβαίνουν την 
ιστορική συνέχεια 

των γεγονότων και 
γι αυτό υπεύθυνη 

είναι η εκπαιδευτική 
κοινότητα 
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Μια γενιά που μεγαλώνει ανιστόρητη 

Από πιτσιρικάς παρακολουθούσα με προσοχή τις στρατιωτικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου 
με έκσταση και απορία. Έκταση γιατί μία φορά το χρόνο έβλεπα αληθινά Phantom, περίμενα πως και 
πως την ημέρα γιατί μετρούσα όπως ο παπάς το πρόσφορο τα κομμάτια των συναρμολογούμενων 
που είχα συλλέξει. Και απορία για την πραγματική ηλικία των απογόνων των Μακεδονομάχων που 
τιμούσαν τη μνήμη των απογόνων τους συνοδευόμενοι, συνήθως, σε αμαξίδια που τα χειρίζονταν 
γυναίκες των Σωμάτων του Ερυθρού Σταυρού. 

Μεγαλώνοντας κάποιες απορίες λύνονταν, κάποιες πολλαπλασιάζονταν. Ας πούμε διαβάζεις τα 
μαθητικά βιβλία της ελληνικής ιστορίας αλλά απαντήσεις δεν βρίσκεις. Πόσο καλός ή κακός ήταν 
ο Μεταξάς; Είπε ή δεν είπε το «Οχι»; «Το είπε ο ελληνικός λαός», ήταν η απάντηση αλλά κάπου 
το ΄χανα. Όταν έφτασα στα δεκατέσσερα και άρχισα να ξεδιαλύνω πράγματα πέρα από τα επικά 
εμβατήρια της Βέμπο και τους «ήρωες» του Πανδή, εξακολουθούσα να δυσκολεύομαι να κατανο-
ήσω τι είναι καπιταλισμός, μερκαντιλισμός και φυσιοκρατία: Και τα τρία συνυπήρχαν σε μια σελίδα, 
θυμάμαι και πολλά - πολλά χρόνια αργότερα ανακάλυψα ότι για καθεμιά ένοια από αυτές, όφειλες 
να εντρυφήσεις σε διδακτορική διατριβή. Οπότε η επιλογή που είχες, ήταν να το μάθεις «παπαγαλία» 
ή να πας αδιάβαστος.

Εάν όμως σε άλλες εποχές τα βιβλία προορίζονταν για το χτίσιμο του εθνικού μας μύθου, δηλα-
δή μιας αφήγησης σύμφωνα με την οποία δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού στους άγριους της Δύσης 
και ότι ο πολιτισμός μας έχει μια τρισχιλιετή συνέχεια, σήμερα όλα αυτα λαμβάνουν σουεραλιστικό 
χαρακτήρα, που δε διαφέρει και πολύ από την ασυναρτησία. Αν ρωτήσεις έναν 20άρη τι γιορτάζουμε 
την 28η Οκτωβρίου η απάντησή του θα σου προκαλέσει αρχικώς μειδίαμα έστω και μια μελαγχολία. 
Για το Ρούπελ, πιθανώς να ακούσεις ότι πρόκειται για έναν νέο είδωλο της Trap μουσικής, όρκο δεν 
παίρνω αλλά πάντως, ας μην είμαστε και ισοπεδωτικοί. Σήμερα οι νέοι είναι πιο καταρτισμένοι από 
τους νέους εκείνης της εποχής. Ίσως αν υπήρχαν social media τότε, να αναδείκνυαν την αγγραμα-
τοσύνη μιας γενιάς που είχε ένα αποκλειστικό κοινό αίτημα: Την επιβίωση. Σήμερα η εκπαιδευτική 
κοινότητα είναι καθολικώς υπεύθυνη για την αποτυχία της εμβάθυνσης στο μάθημα της ιστορίας. Οι 
μαθητές αδυνατούν να αποκτήσουν γνώση των των ιστορικών περιόδων γύρω από τα περιστατικά, 
δεν καταλαβαίνουν την ιστορική συνέχεια των γεγονότων. Θυμούνται μόνο μερικά σκόρπια ονόματα 
και ημερομηνίες, χωρίς να αντιλαμβάνονται την αξία τους στην ιστορική «αλυσίδα» του χρόνου. Όσο 
ενθαρρύνεται το αξίωμα της μηχανικής αποστήθισης, τόσο δυσκολότερη θα καθίσταται η πραγματι-
κή γνώση των σημαντικών γεγονότων που επηρέασαν τη μοίρα τούτου του λαού. 

Όσο με κέντριζαν το ενδιαφέρον τα άρματα μάχης και τα μηχανοκίνητα, τόσο με απωθούσαν 
οι δηλώσεις των πολιτικών. Αν ήθελα να ακούσω επωδούς ότι «οι Ελληνες στα δύσκολα είμαστε 
ενωμένοι», θα προτιμούσα να ακούσω τη φωνή της αείμνηστης Μαρίας Δημητριάδη «στ’ άρματα, 
στ’ άρματα εμπρός στον αγώνα» έστω με το γρεζαρισμένο γραμμόφωνο. Θα χειροκροτούσα κάποιον 
που θα μου έλεγε ότι «οφείλουμε να ξαναασχοληθούμε σοβαρά με το μάθημα της ιστορίας, όχι για 
να γνωρίζουμε τι ακριβώς γιορτάζουμε στις 28 του Οκτώβρη, αλλά γιατί οφείλουμε να τιμούμε μια 
μέρα έναρξης ενός πολέμου κι όχι το τέλος αυτού...». 

Και στους καθηγητές μας θα πρότεινα αντί να πιέζουν για αποστήθηση περιττών ημερομηνιών, 
να δίνουν στα παιδιά να διαβάσουν την αφήγηση του αείμνηστου Θρακιώτη πρόσφυγα Θεόδωρου 
Γιαννακίδη, τελευταίου στρατιώτη της μάχης των Οχυρών, που έφυγε από την ζωή πριν απο δέκα 
χρόνια στα 92, από το βιβλίο  του Ηλία Κοτρίδη «ΡΟΥΠΕΛ: Αναμνήσεις των πρωταγωνιστών».  Ίσως 
τότε να αντιληφθούν τη μεγαλοσύνη ενός λαού που έμαθε να ενώνεται στα δύσκολα... Κι όσο για τα 
ασήμαντα; Ποιός νοιάζεται... 
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The Sinner 
Συνεχίζοντας να αναρρώνει από τα 

ψυχικά τραύματα της τελευταίας του 
υπόθεσης, ο συνταξιούχος πλέον ντε-
τέκτιβ Χάρι Αμπρόουζ (Μπιλ Πούλμαν), 
ταξιδεύει σε ένα ειδυλλιακό νησί με τη 
σύντροφό του. Ωστόσο, η φαινομενικά 
ήρεμη εξόρμηση δεν αργεί να μετατρα-
πεί σε μια τραγωδία με εμπλεκόμενη την 
κόρη μιας εξέχουσας οικογένειας της πε-
ριοχής. Τότε, ο Αμπρόουζ στρατολογείται 
για να βοηθήσει στις έρευνες σε μια πα-
ρανοϊκή υπόθεση. Η 4η σεζόν της σειράς 
προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά 
μέσω της COSMOTE TV. 

Law & Order: Organized Crime 
Ο Κρίστοφερ Μελόνι επιστρέφει τον 

ρόλο που τον καθιέρωσε, στη συνέχεια 
του επιτυχημένου franchise Law & Order. 
Αναρρώνοντας από μια τραγική προσω-
πική απώλεια, ο Έλιοτ Στέιμπλερ, γυρίζει 
έπειτα από χρόνια στο αστυνομικό Σώμα 
της Νέας Υόρκης, για να ηγηθεί μιας ει-
δικής ομάδας ενάντια στο οργανωμένο 
έγκλημα. Αρκετά γρήγορα όμως, ο Έλιοτ 
θα ανακαλύψει πως τόσο η πόλη, όσο 
και το Σώμα άλλαξαν δραματικά κατά 
τη διάρκεια της απουσίας του. Επόμενη 
πρόκληση για αυτόν, η προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα. 

Line of Duty
Η υποψήφια για βραβείο BAFTA βρε-

τανική αστυνομική σειρά, που έχει αγα-
πηθεί από κοινό και κριτικούς. Στη δι-
άρκεια των 6 κύκλων του Line of Duty 
εξυφαίνονται φαινομενικά ετερόκλιτες 
υποθέσεις, με κοινό όμως παρονομαστή. 
Μεγάλο μέρος της αστυνομικής έρευνας 
αφιερώνεται στο να βρεθεί η ταυτότητα 
του μυστηριώδους “Χ”, ενός διεφθαρμέ-
νου αστυνομικού με υψηλή θέση μέσα 
στο Σώμα και με ισχυρές διασυνδέσεις με 
το οργανωμένο έγκλημα. 

Innocent 
Δύο διαφορετικοί πρωταγωνιστές και 

δύο διαφορετικές ιστορίες γεμάτες μυ-
στήριο. Στην 1η του σεζόν, το Innocent 
ξεδιπλώνει τον αγώνα ενός ανθρώπου 
για την ανοικοδόμηση της θρυμματισμέ-
νης ζωής του, όταν η καταδίκη του για τη 
δολοφονία της συζύγου του ανατρέπεται, 
έπειτα από 7 χρόνια. Αν και τώρα ο Ντέ-
ιβιντ μπορεί να ξαναχτίσει από την αρχή 
τη ζωή του, εκείνοι που αμφισβητούν την 
αθωότητά του, δεν τον αφήνουν σε ησυ-
χία. Στη 2η σεζόν της σειράς, η υπόθεση 
επικεντρώνεται στην άγρια δολοφονία 
ενός 16χρονου αγοριού και στην αθώω-
ση της δασκάλας του, με την οποία δια-
τηρούσε ερωτική σχέση και που αρχικά 

κρίθηκε ένοχη για τον θάνατό του.

Baptiste 
O Γάλλος ντετέκτιβ Baptiste, τον 

οποίο γνωρίσαμε στις δυο σεζόν της υπο-
ψήφιας για Emmy σειράς Τhe Missing, 
επιστρέφει τηλεοπτικά. Στο ομώνυμο 
spin off αστυνομικό δράμα, ο ιδιοφυ-
ής ντετέκτιβ βρίσκεται στο Άμστερνταμ, 
λίγο καιρό μετά τη γέννηση της κόρης 
του. Εκεί συναντά έναν παλιό του έρωτα, 
την επικεφαλής της ολλανδικής αστυ-
νομίας, η οποία ζητά τη βοήθειά του για 
τη διαλεύκανση της υπόθεσης εξαφάνι-
σης μιας γυναίκας, που ενδεχομένως να 
σχετίζεται με μια εγκληματική οργάνωση 
trafficking. 

Καινοτομία & πλούσιο 
περιεχόμενο στη streaming 
υπηρεσία της COSMOTE TV 
Εκτός από το δυνατό περιεχόμενο, οι 

συνδρομητές της COSMOTE TV απολαμ-
βάνουν την απόλυτα προσωποποιημένη 
εμπειρία θέασης μέσα από τη streaming 
υπηρεσία της. Με φρέσκο μενού, εύκο-
λη πλοήγηση και γρήγορη αναζήτηση, 
η streaming υπηρεσία της COSMOTE TV 
προσφέρει προτάσεις όχι οποιουδήποτε 
περιεχομένου, αλλά περιεχομένου με 
βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες 
θέασης κάθε χρήστη. Έτσι, αθλητικά, 
σειρές, ντοκιμαντέρ, ταινίες έρχονται πιο 
εύκολα από ποτέ σε όποια οθόνη επιλέ-
ξουμε! 

Οι 5 καλύτερες crime σειρές 
για το Σαββατοκύριακό σου

Δυνατά μυστήρια που αναζητούν λύση, ψυχολογικά παιχνίδια, δράση, ένταση και αγωνία. Όλα αυτά θα τα βρούμε στις 
σειρές The Sinner, Law & Order: Organized Crime, Line of Duty, Innocent και Baptiste, που μας προσκαλούν σε ένα 

δυνατό Σαββατοκύριακο γεμάτο binge-watching. Προορισμός; Η COSMOTE TV!

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Στο Κίνημα Αλλαγής όλοι είναι 
«μουδιασμένοι» από την απώλεια 
της Φώφης Γεννηματά. Ωστόσο  

με την εσωκομματική διαδικασία εκλο-
γών να βρίσκεται σε εξέλιξη δημιουρ-
γείται ένα τεράστιο ερωτηματικό, ποιος 
θα είναι επικεφαλής του κόμματος στο 
κοινοβούλιο μέχρι την εκλογή του επόμε-
νου προέδρου.

Ο Κανονισμός της Βουλής, λένε κάποιοι 
ότι λύνει το πρόβλημα, καθώς οι κοινοβου-
λευτικοί εκπρόσωποι είναι και αναπληρω-
τές προέδρου, δηλαδή, οι κύριοι Σκανδαλί-
δης και Κατρίνης, όπως είχαν οριστεί από τη 
Φώφη Γεννηματά.

Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που 
λέει, πως μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου δεν υπάρ-
χει ανάγκη εκλογής νέου προέδρου, κα-
θώς ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας είναι αυτός που έχει ρόλο για όσα 
συμβαίνουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
η αναφορά γίνεται για τον Βασίλη Κεγκέ-

ρογλου ο οποίος είναι ισοδύναμος με τον 
γραμματέα της ΚΕ του ΚΙΝΑΛ στο κόμμα.

Βέβαια, δε μπορεί κανείς να αποκλείσει 
και το ενδεχόμενο στη συζήτηση αυτή τελι-
κά  να εμπλακούν οι τρεις εκ των έξι υποψη-
φίων για την αρχηγία του ΚΙΝΑΛ βουλευτές, 
ζητώντας  να πάρουν τα ηνία της ΚΟ η οποία 
αριθμεί 22 μέλη. Σε αυτή την περίπτωση η 
διαδικασία λαμβάνει άλλες διαστάσεις επη-
ρεάζοντας την εκλογή προέδρου του κόμ-
ματος από τη βάση.

Σε κάθε περίπτωση το τι πρόκειται να 
συμβεί θα ξεκαθαρίσει την ερχόμενη εβδο-
μάδα. Αρχικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
η ορκωμοσία της Τόνιας Αντωνίου, η οποία 
παίρνει τη θέση της Φώφης Γεννηματά στο 
Κοινοβούλιο και έπειτα να οριστεί η συνε-
δρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
Κινήματος Αλλαγής.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές 
για αρχηγό κόμματος
Ζητούμενο αυτή τη στιγμή αποτελεί και 

ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, δηλα-
δή εάν οι κάλπες θα στηθούν 5 και 12 Δε-
κεμβρίου όπως αρχικά έχει οριστεί και αυτό 
γιατί λίγες ημέρες πριν την 5η Δεκεμβρίου 
είναι το μνημόσυνο για τα σαράντα της Φώ-
φης Γεννηματά. Ωστόσο μετάθεση της δια-
δικασίας κατά μια εβδομάδα, μεταθέτει το 
δεύτερο γύρο στη καλύτερη των περιπτώ-
σεων για την 19η Δεκεμβρίου,ημερομηνία 
πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. 

Αρνητικοί σε οποιαδήποτε σενάριο ανα-
βολής της διαδικασίας εκλογής προέδρου 
στο ΚΙΝΑΛ εμφανίζονται οι Γιώργος Παπαν-
δρέου και Ανδρέας Λοβερδος. Ο Παύλος 
Γερουλάνος και οι συνεργάτες του εργάζο-
νται βάση του χρονοδιαγράμματος που ήδη 
υπάρχει, δηλαδή εκλογές στις 5 Δεκεμβρίου 
ενώ καμία επίσημη τοποθέτηση επι του πα-
ρόντος δεν υπάρχει  από τον Νίκο Ανδρου-
λάκη και τον Παύλο Χριστίδη καθώς όπως 
τονίζουν «είναι ημέρες πένθους». Κλειστά 
κρατάει τα χαρτιά του ο Χάρης Καστανιδης.

ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΙΝΑΛ: Τι θα γίνει με την εκλογή 
προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας

ΠΡΩΤΑ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Η 

ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
ΩΣ ΠΡΩΤΗ 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΟΠΟΥ ΕΙΧΕ 

ΕΚΛΕΓΕΙ Η ΦΩΦΗ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 

Η Κ.Κ. ΤΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η Τόνια Αντωνίου στην κηδεία της 
Φώφης Γεννηματά. Την Δευτέρα θα 
πάρει τη θέση της στη Βουλή.
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Μέσα από τα πρόσωπα που 
αναδείχθηκαν στις εσωκομμα-
τικές εκλογές της ΝΔ τόσο στη 

Α΄όσο και στη Β΄Θεσσαλονίκης μπορεί 
κάποιος να «διαβάσει» τους συσχετι-
σμούς που επικρατούν μεταξύ εκείνων 
που κατέχουν θέσεις και των υποψηφίων.

Ο πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης Θόδωρος Μητρά-
κας,εκλέχθηκε στη  ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης 
με διαφορά (2.915 ψήφους) από τον συ-
νυποψήφιο του Νίκο Δένη (966 ψήφους). 
Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης είναι 
εκ νέου ο Θωμάς Βράνος, μιας και ήταν και 
ο μοναδικός υποψήφιος.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο κ. Μη-
τράκας θα πρέπει να επιλέξει τους δυο αντι-
προέδρους, με τον κ. Νίκο Λιακόπουλο να 
είναι προφανώς ο ένας, λόγω και της πρω-
τιάς σε ψήφους, ενώ για την άλλη θέση στο 
παιχνίδι μπαίνουν και δυο γυναίκες , οι κ.κ. 
Βασιλική Τραούσα και Αναστασία Κιζιρίδου 
,πρώτες επίσης σε ψήφους. Ωστόσο δε πρέ-
πει να ξεχνάμε και τον κ. Λιάμη, ο οποίος 
διετέλεσε αντιπρόεδρος του κ. Μητράκα ως 
επικεφαλής της πρώην ΝΟΔΕ Ανατολικού 
Τομέα.

Σε ότι αφορά στους συνέδρους στην Α’ 

Θεσσαλονίκης πρώτος εκλέχθηκε ο πρό-
εδρος του ΟΒΙ και στενός συνεργάτης του 
Άδωνι Γεωργιάδη, Δημήτρης Χρόνης, που 
συγκέντρωσε 2.096 ψήφους και δεύτερος 
ο πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Δυτικού Το-
μέα, Διονύσης Μανωλόπουλος με 1.210 
ψήφους.

Στη Β΄Θεσσαλονίκης μέσα στην πρώτη 
δεκάδα των συνέδρων που εκλέχθηκαν 
φιγουράρει το όνομα του Γιώργου Καράο-
γλου (υιού του βουλευτή και πρώην υφυ-
πουργού Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρου 
Καράογλου), αλλά και το όνομα του Νίκου 
Τσαμασλή (υιού του Δημάρχου Θερμαϊκού 
Γιώργου Τσαμασλή). Μάλιστα κάποιοι λένε 
πως αυτές οι εκλογές ήταν μια πρώτη κατα-
γραφή –μεταγραφή δυνάμεων και ίσως αρ-
γότερα τους δούμε να διεκδικούν και άλλες 
θέσεις.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενταθούν 
και οι ζυμώσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει και 
αφορούν στα άτομα που πρόκειται να στελε-
χώσουν την πολιτική επιτροπή στο επερχό-
μενο συνέδριο της ΝΔ που θα διεξαχθεί τον 
Δεκέμβριο . Στα ονόματα που ακούγονται 
από τη Β’ Θεσσαλονίκης  είναι εκείνο του 
Γιώργου Καραόγλου , του Αντώνη Ζαβέρ-
κου και του Γιάννη Καλαϊτζίδη , ενώ στην Α ‘ 

Θεσσαλονίκης ξεχωρίζει το όνομα  της Μα-
ρίας Καρατενίζης , της Κατερίνας Σταμούλη 
αλλά και του Βαγγέλης Σβάρνα.

Μέλη ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης- Επικεφα-
λής Θωμάς Βράνος

Η νέα 11μελής σύνθεση: Αντώνης Ζα-
βέρκος (756), Αναστασία Αδαμούδη (492), 
Κωνσταντίνος Πάζης (485), Λίνα Ντότση 
(479). Γιώργος Πουλέκας (469), Χρήστος 
Τραϊκούδης (456), Συμέλα Μανουσαρίδου 
(455), Δημήτρης Ματζάρης (452), Κωνστα-
ντίνος Μπαλατσός (438), Παναγιώτης Πα-
ναγιωτόπουλος (419) και Ελεονόρα Σαου-
ρίδου (409). Δεν εξελέγησαν οι κ.κ. Σακαλή 
Ρουμπίδου (308) και Απόστολος Παζάρας 
(202).

 ΔΗΜΤΟ
Στην οργάνωση Κορδελιού-Ευόσμου τη 

νίκη πήρε ο Χρήστος Δουμπάρατζης έναντι 
του σημερινού προέδρου Λεωνίδα Ντόβα 
ενώ στην ΔΗΜΤΟ Πυλαίας-Χορτιάτη ο ση-
μερινός πρόεδρος της Τοπικής Λάμπρος Γα-
τσώρης κέρδισε έναντι του Βασίλη Βάκου. 
Στις υπόλοιπες Δημοτικές Τοπικές Οργα-
νώσεις δεν έγιναν εκλογές για τη θέση των 
προέδρων καθώς υπήρξε μόνο μία υποψη-
φιότητα.

ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΔ: Οι νέοι και οι παλιοί 
των εσωκομματικών εκλογών στη Θεσσαλονίκη

ΟΙ κ.κ. ΜΗΤΡΑΚΑΣ, 
ΒΡΑΝΟΣ 

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΝΟΨΕΙ 

ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΝΩ Η 
ΠΡΩΤΙΑ ΧΡΟΝΗ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ 
ΙΣΧΥΡΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Από αριστερά: Δημήτρης Χρόνης, 
Θοδωρής Μητράκας, Θωμας Βράνος
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Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΕΠ 
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ  
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»
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Ο νέος πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσ-
σαλονίκης Θεόδωρος Μητράκας, 
επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου 

φαβορί στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλο-
γές της ΝΔ κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του 
75% του εκλογικού σώματος.Νέος σε ηλικία, 
αλλά «παλιός» στα πολιτικά πράγματα της 
Θεσσαλονίκης πιστέυει πως «κάθε πολιτικός 
οργανισμός πρέπει να ανανεώνεται και όσον 
αφορά τις θέσεις του και όσον αφορά τα πρό-
σωπα αλλά και όσον αφορά τον τρόπο που 
ασκεί πολιτικές». Ο ίδιος αν και δεν πρέρχε-
ται όπως λέει από μια «πολιτική» οικογένεια 
, έχει μια οικογένεια που τον αγαπάει και τον 
στηρίζει σε όλα του τα βήματα είτε αυτά είναι 
πολιτικά είτε είναι επαγγελματικά και εκτός 
από αυτό είναι και από τη Λάρισα από όπου 
και κατάγεται.

Κύριε Μητράκα τελικά αποδείχτηκε «πε-
ρίπατος» για εσάς οι εσωκομματικές εκλογές 
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονικης. Ποσο εύκολο 
ήταν να συσπειρώσετε όλες τις τάσεις του κόμ-
ματος στην πόλη; Πραγματικά το να καταφέρεις 
τρεις στους τέσσερις φίλες και φίλους της Νέας 
Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης να σε στηρί-
ξουν με την ψήφο τους ακούγεται και είναι εντυ-
πωσιακό. Δεν θα σας κρύψω ότι από την πρώτη 
μέρα που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου 
ένιωσα αυτή την αποδοχή και είμαι πολύ συγκι-
νημένος που ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας 
αγκάλιασε την προσπάθειά μου. Το να συσπει-
ρώσω σε τέτοιο βαθμό τα πρόσωπα , τις απόψεις 
και τις δυνάμεις του χώρου μας δεν ήταν κάτι 
εύκολο αλλά χαίρομαι που τελικά αποδείχτηκε 
ότι δεν ήταν και κάτι ακατόρθωτο. Έχω μια οι-
κογένεια που με αγαπάει και με στηρίζει σε όλα 
μου τα βήματα είτε αυτά είναι πολιτικά είτε είναι 
επαγγελματικά αλλά η οικογένεια μου δεν είναι 
αυτό που λέμε μια «πολιτική» οικογένεια και 
εκτός από αυτό είναι και από τη Λάρισα από όπου 
και κατάγομαι. Το ότι μπόρεσα και κέρδισα την 
εμπιστοσύνη του 75% του εκλογικού σώματος 
είναι αποτέλεσμα μιας  συνεπής διαδρομής και 
μιας ανιδιοτελής προσφοράς  στις οργανώσεις 

της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη  από το 
1995 μέχρι και σήμερα. Έχω διατελέσει υπεύ-
θυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης , Πρόεδρος 
Νομαρχιακής της Ο.Ν.ΝΕ.Δ και πρόεδρος Νομαρ-
χιακής της Νέας Δημοκρατίας  στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, αναπληρωτής Διευθυντής της 
Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης , αναπλη-
ρωτής Γραμματέας Οργανωτικού για τη Βόρεια 
Ελλάδα και μέλος της πολιτικής επιτροπής της 
Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και της Νέας Δημοκρατίας επί σειρά 
ετών οπότε αυτή η «οικογένεια» της Νέας Δη-
μοκρατίας στη Θεσσαλονίκη  με γνωρίζει πολύ 
καλά  και με τον τρόπο της με πιστεύει  και με αι-
σθάνεται δικό της. Από μεριάς μου θα συνεχίσω 
να δουλεύω με την ίδια ένταση και αποτελεσμα-
τικότητα για να τους δικαιώσω για την επιλογή 
τους.

Τα αποτελέσματα των εκλογών, μέσα από 
την ανάδειξη και των συνέδρων, εκπληρώ-

νουν κατά την γνώμη σας μέρος του στόχου 
που έχει τεθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
για ανανέωση της φυσιογνωμίας της ΝΔ; Στις 
πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές εξελέγησαν 
73 σύνεδροι και πολλοί από αυτούς για πρώτη 
φορά  για το επικείμενο τακτικό Συνέδριο της 
Νέας Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2021. Ο 
Πρόεδρος μας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από την 
πρώτη μέρα που ανέλαβε ως αρχηγός ξεκίνησε 
την προσπάθεια ανανέωσης της φυσιογνωμίας 
της Νέας Δημοκρατίας και αυτή η προσπάθεια 
είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Για να πετύχει εί-
μαστε όλοι όσοι θέλουμε την παράταξη μεγάλη 
στο πλευρό του και εργαζόμαστε σκληρά για 
αυτόν τον σκοπό. Κάθε πολιτικός οργανισμός 
πρέπει να ανανεώνεται και όσον αφορά τις θέ-
σεις του  και όσον αφορά τα πρόσωπα  αλλά και 
όσον αφορά τον τρόπο που ασκεί πολιτικές. Η 
παράταξη μας από την ιδρυτική της διακήρυξη 

Το μεγαλύτερο όπλο μας είναι οι 
άνθρωποί μας και οι δυνατότητές μας
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μέχρι σήμερα είναι θωρακισμένη ιδεολο-
γικά και αισθανόμαστε όλοι δικαιωμένοι 
από τις επιλογές μας  , δεν έχει να αλ-
λάξει κάτι. Αυτοί ήμασταν , αυτοί είμαστε 
και πάντα και τις περισσότερες φορές με 
κόστος στην σωστή πλευρά της ιστορί-
ας. Θα μου επιτρέψτε όμως να πω για να 
χρησιμοποιήσω και όρους της εποχής 
μας ένα update και ένα sync με το σή-
μερα είναι πάντα απαραίτητα και ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης το αντιλαμβάνεται 
πλήρως αυτό. Σχετικά με τα πρόσωπα  η 
ανανέωση επιτυγχάνεται με τέτοιο ρυθ-
μό που διασφαλίζεται και η συνοχή της 
παράταξης αλλά και το μέλλον της και 
τον κύριο ρόλο παίζει σε αυτό η μεγάλη 
και πολύτιμη «δεξαμενή» της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. 
και φυσικά η ίδια η κοινωνία καθώς και 
φίλοι που ανήκαν σε άλλους πολιτικούς 
χώρους πείθονται από τις θέσεις μας και 
μας πλησιάζουν με τολμηρά μάλιστα 
βήματα. Ο τρόπος δε άσκησης των πο-
λιτικών από την κυβέρνηση του κ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη είναι σύγχρονος και 
αποτελεσματικός και έχει ήδη δοκιμα-
στεί στη διαχείριση σημαντικών κρίσεων 
τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει 

χωρίς λαϊκισμούς την σύμπλευση με την 
κοινωνία , κάτι που αποτυπώνεται και 
δημοσκοπικά  και πιστεύω θα συνεχίσει 
έτσι με τις απαραίτητες αλλαγές που θα 
κρίνει ο Πρωθυπουργός.

Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π Α’ Θεσσαλονίκης 
λοιπόν και πρόεδρος της Μητροπολι-
τικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης. Πως 
μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δυο 
μαζί και ποιοι είναι οι στόχοι σας; Η ενα-
σχόληση με την αυτοδιοίκηση και με την 
πολιτική είναι δρόμοι παράλληλοι που 
οδηγούν στο ίδιο προορισμό , μια καλύ-
τερη ζωή για όλους μας και κυρίως για τις 
γενιές που έρχονται. Ξέρετε έχω την τιμή 
να είμαι συνεργάτης του κ. Απόστολου 
Τζιτζικώστα από τα πρώτα του βήματα 
στην πολιτική μέχρι και σήμερα και έτσι 
είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω και τον 
άνθρωπο και τον πολιτικό και να μοιρα-
στώ μαζί του πολύτιμες εμπειρίες. Αυτές 
οι εμπειρίες με οδήγησαν σε δύο συμπε-
ράσματα. Όλα είναι πολιτική αλλά δεν εί-
ναι όλα νούμερα και η ισχυρή οικονομία 
δεν έχει κανένα νόημα αν δεν ευημερεί η 
κοινωνία. Η μεθοδικότητα και η στοχο-
προσήλωση μπορούν να υπηρετήσουν 

και τα δύο αρκεί όλοι μας να το αντιλη-
φθούμε. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι 
ότι ο μόνος πραγματικός αντίπαλος είναι 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και 
οι πολιτικές είναι εργαλείο αντιμετώπι-
σής τους και όχι αυτοσκοπός. Πιστεύω 
λοιπόν ότι συνδυάζονται και μάλιστα με 
τρόπο που λειτουργεί προσθετικά όσο 
αφορά τη δυνατότητα να προσφέρεις 
στο κοινωνικό σύνολο. Τα παραπάνω 
απαντούν και την ερώτησή σας για τους 
προσωπικούς μου στόχους που δεν εί-
ναι άλλοι από το να είμαι χρήσιμος και 
αποτελεσματικός σε ότι αναλαμβάνω 
με σκοπό και η δική μου διαδρομή στα 
κοινά να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα 
όσο μεγαλύτερο γίνεται και να δικαιώσω 
όσους με έχουν εμπιστευτεί και με έχουν 
στηρίξει.

Κύριε Μητρακα είσαστε νέος σε ηλι-
κία, αλλά «παλιός» στα πολιτικά πράγ-
ματα. Η Θεσσαλονίκη πιστεύετε πως 
έχει ανάγκη από ανανέωση του πολι-
τικού της προσωπικού;  Η Θεσσαλονίκη 
μας έχει ανάγκη πάρα πολλά πράγματα 
αλλά έχει και πάρα πολλές δυνατότη-
τες. Οι δυνατότητες αυτές κάνουν την 

ανάγκη να στηριχτεί σε όλα τα επίπεδα 
ακόμα πιο απαραίτητη. Το πολιτικό μας 
προσωπικό είναι ικανό και τη δυνατότη-
τα ανανέωσής του την έχουμε οι πολίτες 
με τις δημοκρατικές διαδικασίες που 
έχουμε κατακτήσει. Το σημαντικότερο 
όλων είναι η ανανέωση των πολιτικών 
που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που 
θα τις υπηρετήσουν είμαι σίγουρος ότι 
είτε υπάρχουν ήδη είτε θα βρεθούν και 
άλλα νέα που θα έρθουν να προστεθούν. 
Είναι κρίσιμο  να βάλουμε όλοι μαζί τη 
Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο και να εκ-
μεταλλευτούμε  τα πλεονεκτήματα της ( 
πανεπιστήμιο, λιμάνι ,γεωγραφική θέση 
,τουριστικές δυνατότητες κ.α. ) ώστε να 
πετύχουμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά σε 
όλα τα επίπεδα. Το μεγαλύτερο όπλο μας 
είναι οι άνθρωποί μας και οι δυνατότητές 
μας και χαίρομαι που η κυβέρνηση και ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης φαίνεται να το πιστεύουν αυτό 
για αυτό είναι στο χέρι μας να παραμεί-
νουμε ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα 
και η Θεσσαλονίκη να τραβήξει μπροστά 
με γοργά και σταθερά βήματα.

Το μεγαλύτερο όπλο μας είναι οι 
άνθρωποί μας και οι δυνατότητές μας
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Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει 
εδώ και καιρό για τον χριστου-
γεννιάτικο στολισμό της Θεσσα-

λονίκης και αυτό που απομένει είναι η 
οριστικοποίηση του σχεδιασμού από την 
πλευρά του κεντρικού δήμου. Φέτος, για 
μία ακόμη φορά λόγω της πανδημίας θα 
γίνει προσπάθεια να «φωτιστεί» η πόλη 
από άκρη σε άκρη, σε μια προσπάθεια 
να επιστρέψει η ζωή των κατοίκων σε 
μία κανονικότητα και να μπορέσουν να 
“ζεσταθούν” στη διάρκεια των γιορτών 
τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία με 
επισκέπτες.

    Αυτό, ωστόσο, που προβληματίζει 
τους αρμόδιους στον δήμο Θεσσαλονίκης 
αναφορικά με την οριστικοποίηση του πλά-
νου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 
είναι το πώς θα εξελιχθεί μέσα στο επόμε-
νο διάστημα η πορεία των κρουσμάτων και 
των νοσηλειών στα νοσοκομεία, καθώς με 
βάση την κατάσταση που θα επικρατήσει θα 
«στηθεί» και το τελικό πρόγραμμα των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων. 

    Η πορεία του Covid-19 στη Θεσσαλο-
νίκη αλλά και το πόσο θα αυξηθεί το ποσο-
στό του εμβολιασμού το προσεχές δίμηνο 
στους κατοίκους αποτελούν από μόνα τους 
ένα «στοίχημα». Το σίγουρο είναι πως στον 
τελικό σχεδιασμό δεν θα υπάρχουν οι υπαί-
θριες συναυλίες με τα μεγάλα ονόματα της 
καλλιτεχνικής σκηνής, αυτές που τα προη-
γούμενα χρόνια συγκέντρωναν πλήθος κό-
σμου, καθώς τώρα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα εξακολουθούν να απαγορεύουν τις 

συναθροίσεις. 
    Στο μέχρι τώρα πλανο της δημοτικής 

αρχής, το ενδιαφέρον «κλέβει» το Χριστου-
γεννιάτικο Χωριό που αναμένεται να στηθεί 
στο πάρκο του Ξαρχάκου. Ο συγκεκριμένος 
χώρος από μόνος του είναι ιδανικός καθώς 
βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία 
της πόλης και παράλληλα έχει ανοιχτωσιά, 
πράσινο, δέντρα και γεφυρούλες, που όλα 
αυτά με τα κατάλληλα φωτάκια μπορούν να 
αποτελέσουν ένα ξεχωριστό χριστουγεννιά-
τικο σκηνικό. 

    Στο συγκεκριμένο Χριστουγεννιάτικο 
Χωριό στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης θα 
τοποθετηθούν πέρα από χιλιάδες λαμπιόνια 
και δεκαδες ξύλινα σπιτάκια τα οποία θα 
προσφέρουν στους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες κάθε λογής χριστουγεννιάτικα γλυ-
κά και ζεστά ροφήματα. Θα θυμίζει τις χρι-
στουγεννιάτικες αγορές που υπάρχουν σε 
ολόκληρη την Ευρώπη με τα καρουζέλ και 
τα τρενάκια για τη διασκέδαση των μικρών 
παιδιών. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν κι-
γκλιδώματα, ώστε να υπάρχει ξεχωριστή εί-
σοδος αλλά και έξοδος για τους επισκέπτες 
στο πλαίσιο της τήρησης των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων. 

    Η ίδια σκέψη να «μετακομίσει» το 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό ψηλά από την Αρι-
στοτέλους όπου τοποθετήθηκε τα Χριστού-
γεννα του 2019, στην πλατεία Ξαρχάκου 
υπήρχε και πέρσι, ωστόσο την τελευταία 
στιγμή η πανδημία αλλά και η είσοδος  της 
χώρας για μήνες σε lockdown ματαίωσε τα 
οποια σχέδια. 

    Από την άλλη, στην πλατεία Αριστο-

τέλους -ίσως στο πιο φωτογραφημένο ση-
μείο της πόλης- σχεδιάζεται να τοποθετη-
θεί ένα και μόνο έλατο στο κέντρο, ύψους 
περίπου 17 μέτρων, το οποίο θα κλέβει την 
παράσταση. Η σκηνή με τις συναυλίες δεν 
θα υπάρχει ούτε και φέτος λόγω των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων για την πανδημία, 
ενώ και η φωταγώγηση του δέντρου σχεδι-
άζεται απλά και λιτά. Στις σκέψεις είναι να 
στολιστεί ομοιόμορφα όλος ο άξονας της 
Αριστοτέλους, χωρίς θεματικές ενότητες 
κατά μήκος.

    Το σίγουρο είναι πως ο στολισμός της 
πόλης θα ξεκινήσει από νωρίς και δεν θα 
μείνει μόνο στο ιστορικό κέντρο. Σε κάθε 
δημοτική κοινότητα θα υπάρχει ένα χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο αλλά και μία φάτνη, 
καθώς αυτό αποτελεί από την αρχή της θη-
τείας επιθυμία του δημάρχου, Κωνσταντί-
νου Ζέρβα.  Σε όλους τους κεντρικούς δρό-
μους θα τοποθετηθούν τα λαμπιόνια που 
υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια, μαζί 
με την αγορά όποιων καινούργιων απαιτη-
θούν ως αναγκαία.

    Παράλληλα, βέβαια με τον δήμο Θεσ-
σαλονίκης που θα ξεκινήσει να στολίζει 
προς τα τέλη του Νοέμβρη, αρκετά κατα-
στήματα της πόλης έκαναν ...ποδαρικό στη 
Χριστουγεννιάτικη περίοδο και στόλισαν 
βιτρίνες αν και μόλις ολοκληρώθηκε το τρι-
ήμερο της 26ης και 28ης Οκτωβρίου, ενώ 
και τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες 
-τα παραδοσιακά γλυκά των εορτών- φά-
νηκαν φέτος ιδιαίτερα ...βιαστικά και έκαναν 
την εμφάνιση τους εδώ και μέρες στα ράφια 
των φούρνων και των ζαχαροπλαστείων.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στολίζεται η πόλη Χριστουγεννιάτικα 
με το βλέμμα στον ...Covid-19

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
COVID – 19 ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ 
ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ 
ΔΙΜΗΝΟ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟ 
ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑ 

«ΣΤΟΙΧΗΜΑ»



930.10.2021

Μητέρα μαθητή δημοτικού 
δικαιώθηκε στα δικαστήρια 
κερδίζοντας αποζημίωση 

από δάσκαλο του σχολείου, καθώς είχε 
στραφεί εναντίον του όταν μία ημέρα της 
τηλεφώνησε 24 φορές (!) προχωρώντας 
σε μία πρωτοφανή φραστική επίθεση σε 
βάρος της. Η «συγγνώμη» που ζήτησε 
ενώπιον των δικαστικών αρχών οδήγησε 
στην απόσυρση της μήνυσης, όμως η 
συνέχιση της συμπεριφοράς του οδήγησε 
τη γυναίκα να στραφεί εναντίον του για 
παραβίαση των προσωπικών της δεδομέ-
νων και για προσβολή προσωπικότητας. 

Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτο-
δικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να «τιμω-
ρήσει» τον εκπαιδευτικό με αποζημίωση 
2.000 ευρώ για προσβολή της προσωπικό-
τητας της μητέρας του μαθητή. Ήδη ο δά-
σκαλος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε φυ-
λάκιση 3 μηνών, με τριετή αναστολή, για 
παραβίαση των προσωπικών δεδομένων 
της γυναίκας. «Από τις παράνομες ενέργειες 
του εναγόμενου (δάσκαλος) προσβλήθηκε 
η προσωπικότητα της ενάγουσας (μητέρα), 
καθώς θίχτηκε η τιμή της, ενώ βίωσε φόβο 
και αναστάτωση», σημειώνεται στην από-
φαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  

Όλα ξεκίνησαν μία ημέρα του Δεκεμ-
βρίου 2013, όταν η μητέρα του μαθητή δέ-

χτηκε στο κινητό της τηλέφωνο 24 κλήσεις 
από άγνωστο αριθμό με προσβλητικές φρά-
σεις για εκείνη. Οι κλήσεις έγιναν μέσα σε 
διάστημα μόλις τριών ωρών, με απίστευτα 
προσβλητικές εκφράσεις εναντίον της μη-
τέρας. Μετά τη μήνυση που κατέθεσε απο-
καλύφτηκε ότι το πρόσωπο που τηλεφω-
νούσε ήταν ο υποδιευθυντής του σχολείου. 
Μάλιστα, όπως ακριβώς αναφέρεται στην 
απόφαση του Πρωτοδικείου, η γυναίκα απέ-
συρε τη μήνυση σε βάρος του, όταν ο ίδιος 
παραδέχτηκε το γεγονός στην κατάθεσή του 
στον πταισματοδίκη και ζήτησε συγγνώμη. 
Ωστόσο, σημειώνεται στην απόφαση, το γε-
γονός ότι εξακολουθούσε να την ενοχλεί η 
συμπεριφορά του την οδήγησε να στραφεί 
εναντίον του στη δικαιοσύνη πέντε χρόνια 
αργότερα, το 2018, καταθέτοντας μήνυση 
για παραβίαση των προσωπικών της δεδο-
μένων. Συγκεκριμένα, όπως άλλωστε είχε 
αποκαλύψει η Karfitsa σε προηγούμενο 
φύλλο της, ο δάσκαλος είχε καταδικαστεί, 
καθώς εκμεταλλεύτηκε τη θέση που είχε 
και πήρε από τα αρχεία του σχολείου τον 
τηλεφωνικό αριθμό της μητέρας, που είχε 
καταχωρηθεί για περιπτώσεις ανάγκης και 
ενημέρωσης για τη μαθητεία του γιου της, 
με δήλωση που είχε κάνει η ίδια, όπως όλοι 
ο γονείς. «Κρίθηκε ότι εκμεταλλευόμενος 
τη θέση του στο σχολείο και ως δάσκαλος 
του γιου της ενάγουσας, επεξεργάστηκε το 

σχετικό αρχείο του σχολείου, βρήκε τον τη-
λεφωνικό αριθμό της γυναίκας και προέβη 
στις συγκεκριμένες τηλεφωνικές κλήσεις», 
σημειώνεται στη δικαστική απόφαση. 

 
«Καμπάνα» και παραμονή  
Το Πρωτοδικείο δεν έκανε δεκτό το αί-

τημα της μητέρας να αποζημιωθεί με ποσό 
25.000 ευρώ, ωστόσο αποφάσισε, κρίνο-
ντας και την οικονομική κατάσταση του 
δασκάλου, η αποζημίωση να ανέρθει στο 
ποσό των 2.000 ευρώ. «Το δικαστήριο με 
την απόφασή του στέλνει το μήνυμα ότι τα 
ζητήματα αυτά των σχολικών μονάδων και 
τα προσωπικά δεδομένα των γονέων πρέπει 
να προστατεύονται αυστηρά και όχι να χρη-
σιμοποιούνται για άνομους και ανήθικους 
σκοπού, όπως στην περίπτωση της μητέρας 
του μαθητή που έπεσε θύμα των ανήθικων 
επιδιώξεων του δασκάλου», σημείωσε μι-
λώντας στην Karfitsaο συνήγορος της μη-
τέρας Γιάννης Νισύριος.  

Ο δάσκαλος πάντως, πέραν της ποι-
νικής μεταχείρισης και της αποζημίωσης, 
από τα πειθαρχικά όργανα του υπουργείου 
τιμωρήθηκε το 2018 με έγγραφη επίπληξη 
για «αναξιοπρεπή συμπεριφορά εκτός σχο-
λείου», όπως σημειώνεται στην απόφαση 
του Πρωτοδικείου, όμως μέχρι και σήμερα, 
εξακολουθεί να υπηρετεί στη θέση του δα-
σκάλου. Ο ίδιος, παρά την αρχική παραδοχή 
που αναφέρεται στην απόφαση, ισχυρίζεται 
ότι δεν βρήκε το τηλέφωνο από τις σχολι-
κές καταστάσεις και τις δηλώσεις που κά-
νουν κάθε χρόνο οι γονείς των μαθητών, 
αλλά από καταστάσεις υποψηφιοτήτων 
στον δικηγορικό σύλλογο, καθώς η μητέρα 
είναι δικηγόρος. Επίσης ισχυρίστηκε ότι επι-
τέθηκε φραστικά με απαξιωτικές φράσεις 
στη γυναίκα θεωρώντας ότι είχε διαδώσει 
φήμες πως έχει συνάψει σχέση με μητέρα 
άλλου μαθητή, όπως μεταφέρεται στη δικα-
στική απόφαση.  

«Οι ισχυρισμοί αυτοί, ουδόλως αποδεί-
χθηκαν βάσιμοι», ξεκαθαρίζεται χαρακτηρι-
στικά στην απόφαση του Πρωτοδικείου που 
εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες.  

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Τιμωρία» 2.000 ευρώ σε δάσκαλο 
που τηλεφωνούσε σε μητέρα μαθητή 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ 

ΔΕΧΤΗΚΕ ΟΤΙ Ο 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
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Ο 25χρονος Ασάν, με καταγω-
γή από τη Σρι Λάνκα, το πρωί 
τις 17ης Φεβρουαρίου 2013 

βρέθηκε να κείτεται νεκρός στην πισίνα 
βίλας επιχειρηματία στο Πανόραμα Θεσ-
σαλονίκης. Ο νεαρός οικιακός βοηθός 
– μπάτλερ χάριν δημοσιότητας – εργαζό-
ταν μόλις ενάμισι μήνα στην οικογένεια, 
όπου απασχολούταν επί χρόνια η μητέρα 
του. Ο στραγγαλισμός του εξακολουθεί 
να αποτελεί μυστήριο. Στο Πενταμελές 
Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης στη δίκη του 
36χρονου γιου της οικογένειας, που κά-
θεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτο-
νία με δόλο, αυτό το μυστήριο κάθε μέρα 
επιτείνεται. Στη δίκη έχουν δημιουργηθεί 
γκρίζες ζώνες, τις οποίες καλούνται να 
ξεκαθαρίσουν στρατιωτικοί δικαστές και 
στρατοδίκες.  

Η υπόθεση της δολοφονίας του νεαρού 
μετανάστη, πέρασε από την πρώτη στιγμή 
από συμπληγάδες έρευνας. Χρειάστηκαν 
τρία χρόνια και μία αναφορά της μητέρας 
του θύματος για να ενεργοποιηθούν οι αρχές 
και να καταστεί κατηγορούμενος ένα μέλος 
της οικογένειας όπου το θύμα εργαζόταν. 
Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο εδώλιο ως το 
πρόσωπο που είδε τον 25χρονο τελευταίος 
και ως ο μοναδικός ύποπτος που ήταν στη 
βίλα στο Πανόραμα την ώρα του φόνου. Ο 

ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε 
εμπλοκή και παρουσιάζει άλλοθι ότι ήταν 
σε συγκεκριμένο Ίντερνετ καφέ μέχρι μετά 
τα μεσάνυχτα, όταν επέστρεψε στο σπίτι 
του, χωρίς να αντιληφθεί τίποτα. Ακριβώς 
το ίδιο λέει ότι έγινε όταν το επόμενο πρωί 
αναχώρησε για τη στρατιωτική του μονάδα. 
Το κίνητρο του εγκλήματος, πάντα κατά το 
κατηγορητήριο, ήταν σεξουαλικό.  

Η κατάθεση – ποταμός της μητέρας του 
θύματος ήταν αυτή που ανέβασε το θερμό-
μετρο από την πρώτη μέρα της δίκης στην 
ψυχρή αίθουσα του Στρατοδικείου Θεσσα-
λονίκης. Κατηγόρησε ευθέως την πρώην 
εργοδότριά της και μητέρα του κατηγο-
ρούμενου ότι της συνέστησε να μείνει στη 
χώρα της, στη Σρι Λάνκα, «επειδή εδώ στην 
Ελλάδα κινδυνεύω», όπως μετέφερε. Πρό-
σθεσε ότι της πρότεινε να καλύψει μέχρι και 
τα έξοδά της. Το μεσημέρι της περασμένης 
Τετάρτης οι τόνοι ανέβηκαν και πάλι, με μία 
άλλη κατάθεση, της ίδιας της μητέρας του 
κατηγορούμενου. Αρνήθηκε ότι ειπώθηκαν 
όσα υποστηρίζει η μάνα του θύματος. Και 
στην κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ακολου-
θήθηκε η πορεία της εκατέρωθεν επιμονής 
των ισχυρισμών.  

 
Οι ιατροδικαστικοί γρίφοι  
Ο ιατροδικαστής Φώτης Χατζηνικολά-

ου ήταν αυτός που έκανε τη νεκροψία στον 

τόπο του εγκλήματος και τη νεκροτομή 
στο εργαστήριο του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου. Στην κατάθεσή του ξεκίνησε 
εκφράζοντας την πεποίθηση πως ο άτυχος 
25χρονος δολοφονήθηκε από τουλάχιστον 
δύο δράστες. «Δεν ήταν μόνος του ο δολο-
φόνος», είπε χαρακτηριστικά. Στο σημείο 
αυτό επιχείρησε να αναπτύξει τη θεωρία 
του, λέγοντας ότι ένας τον ακινητοποίησε 
και ο δεύτερος τον στραγγάλισε με τα χέρια. 
Πρόσθεσε όμως ότι τα σημάδια στον λαιμό 
του 25χρονου δείχνουν ότι ήταν δύο τα άτο-
μα που τον στραγγάλισαν. Και έτσι άρχισαν 
οι επιπλοκές. 

Το κύριο σημείο αντίφασης που εντόπισε 
η πολιτική αγωγή στα λεγόμενα του ιατρο-
δικαστή ήταν η ώρα θανάτου του νεαρού  
μπάτλερ. Και αυτό επειδή είχε καταθέσει 
στην ανακρίτρια, ότι αυτός επήλθε δέκα 
ώρες πριν την ώρα της νεκροψίας, ενώ την 
Τετάρτη κατέθεσε ότι το διάστημα αυτό κυ-
μαίνεται μεταξύ 15 και 20 ωρών. Ασφαλώς 
η – μεγάλη – διαφορά αυτή διαφοροποιεί 
και τα δεδομένα του εγκλήματος ως προς 
την τοποθέτηση κατηγορούμενου και θύμα-
τος στη βίλα του Πανοράματος. Η εξήγηση 
που δόθηκε από τον ιατροδικαστή ήταν ότι 
«τώρα είδα καλύτερα τη φωτογραφία της 
σορού».  

Όλα αυτά τα μυστήρια έρχονται να προ-
στεθούν σε μία σειρά στοιχείων, ορισμένα 
από τα οποία δεν «διαβάζονται», όπως τα 
Dvd με την κίνηση στο Ίντερνετ καφέ, ενώ 
άλλα δεν εξετάστηκαν, όπως το DNA στα 
ρούχα του θύματος. Ορισμένα πάντως για 
άλλους μάρτυρες εμφανίζονται και για 
άλλους όχι. Όπως είναι οι σκύλοι της οικο-
γένειας στη βίλα του Πανοράματος. Άλλοι 
πάντως έχουν εξαφανιστεί οι ίδιοι από τη 
Θεσσαλονίκη. Όπως ο επί χρόνια οικιακός 
βοηθός της οικογένειας, με καταγωγή από 
το Πακιστάν, που έχει εγκατασταθεί στην 
Αγγλία. Ήταν αυτός που στη δίκη εξέφρασε 
την εκτίμηση ότι οι δολοφόνοι προέρχονταν 
από την Αθήνα και ότι εκεί ο 25χρονος κιν-
δύνευε. «Έτσι είπε η μητέρα του στην κυ-
ρία ... (αναφέρει το όνομα της μητέρας του 
κατηγορούμενου) γι’ αυτό τον δέχτηκε στη 
Θεσσαλονίκη», κατέθεσε. Εκείνη πάντως 
δεν επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της ότι ήξε-
ρε πως ο νεαρός κινδύνευε. Απλώς ότι στην 
Αθήνα εκεί που εργαζόταν είχε εξαντληθεί 
από την κούραση.  

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στρατοδικείο: Οι γκρίζες ζώνες 
ενός μυστήριου εγκλήματος 

ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ 
ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
ΤΟΥ 25ΧΡΟΝΟΥ 

ΜΠΑΤΛΕΡ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 
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Οι νέοι «πόλοι» του κομματικού 
μηχανισμού της ΝΔ

Οι εσωκομματικές εκλογές στην ΝΔ στις ΔΕΕΠ 
Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης δεν επιφύλαξαν εκπλή-
ξεις. Ωστόσο, τα αποτελέσματα χρησιμεύουν για 
την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε ό,τι 
αφορά στους συσχετισμούς που διαμορφώνονται 
ενόψει του προσεχούς χρόνου που θα είναι προε-
κλογικός. 

Ο Θόδωρος Μητράκας αναδεικνύεται σε πρό-
σωπο των εκλογών όπως άλλωστε αναμενόταν. 
Η αντίσταση που προέβαλλε ο έτερος υποψήφιος 
Νίκος Δένης δεν ήταν ισχυρή όπως φαίνεται από 
το 25% περίπου που κατέλαβε κι άλλωστε από 
την αρχή με τις υπογραφές και τη στήριξη που είχε 
ο κ. Μητράκας οποιοδήποτε άλλο αποτελέσματα 
θα προξενούσε έκπληξη. 

Η διευρυμένη Νομαρχιακή που τώρα μετονο-
μάστηκε σε ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης σημαίνει οτι ο 
νέος πρόεδρος Θεόδωρος Μητράκας θα διοικεί 
ουσιαστικά τρεις παλιές ΝΟΔΕ Ανατολικής, Κεντρι-
κής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αρα εκείνος θα 
έχει τον πρώτο λόγο στην κομματική ιεραρχία της 
Θεσσαλονίκης μ’ ό,τι συνεπάγεται ενόψει της προ-
εκλογικής περιόδου. Επαγωγικά τόσο ο Θόδωρος 
Μητράκας όσο και ο Θωμάς Βράνος στην ΔΕΕΠ Β’ 
Θεσσαλονίκης που ήταν και ο μοναδικός υποψή-
φιος, είναι στενοί συνεργάτες του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. 
Ο περιφερειάρχης δείχνει να ελέγχει πλήρως το 
power game σε επίπεδο κομματικού μηχανισμού 
στη Β. Ελλάδας μ΄’ ό,τι αυτό σημαίνει δυνητικά. 

Ο Χρόνης «ισχυρό χαρτί» στη Θεσσαλονίκη

Η υπερηφάνεια του Θόδωρου

Ο ... χαμός της Α’ Θεσσαλονίκης 

Το δώρο του Απόστολου στον πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στα γαλανόλευκα οι ... ομπρέλες

Ο Δημήτρης Χρόνης πρόεδρος του ΟΒΙ αλλά και στε-
νός συνεργάτης του Αδώνιδος Γεωργιάδη αναδείχτηκε 
πρώτος σε ψήφους στην εκλογή των συνέδρων. Ο κ. 
Χρόνης στις τελευταίες εκλογές της ΠΕ ΝΔ είχε εκλεγεί 
επίσης πρώτος κι αυτό τον αναδεικνύει έτσι κι αλλιώς 
σε ισχυρό παράγοντα στην πόλη. Στην Β’ Θεσσαλονίκης 
θριάμβευσε ο υιός Καράογλου, Γιώργος κάτι που επίσης, 
δείχνει λογικό κι αναμενόμενο αν κρίνει κανείς την επιρ-
ροή που έχει στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ο 
πατέρας του. Κρατήστε το όνομα του μικρού με δυνατό 
βιογραφικό και έως πρότινος υπεύθυνος Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων του συντονιστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ 
Θεσσαλονίκης. Με σπουδές σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βα-
σίλειο, ο Καράογλου junior είναι κάτοχος δυο μεταπτυχι-
ακών διπλωμάτων, ενώ εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. 
Η Β’ Θεσσαλονίκης - δυνητικά - αποκτά νέο ενδιαφέρον. 

Επομένως, κάθε λόγο για να είναι χαρούμενος έχει ο 
πρώην υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης και βουλευτής 
της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καραόγλου μιας 
και ο γιος του Γιώργος βγήκε πρώτος σε σταυρούς σύνε-
δρος στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ την περασμένη 
Κυριακή. Παρόμοια συναισθήματα και για τον Δήμαρχο 
Θερμαϊκού Γιώργο Τσαμασλή καθώς είδε τον γιο του 
Νίκο, επίσης να εκλέγεται στη πρώτη δεκάδα των συνέ-
δρων στη Β’ Θεσσαλονίκης, για το 14ο συνέδριο της ΝΔ 
που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Όλα αυτά προφανώς και είναι εις γνωση και των 
εκλεγμένων βουλευτών σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Και 
φυσικά των υποψήφιων βουλευτών που επίσης ερίζουν 
για μια θέση στο ψηφοδέλτιο και την εκλογή τους. Όπως 
ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, η Μαρία Σπυράκη και ο Νίκος 
Παπαϊωάννου. Παρεμπιπτόντως, οι δυο νέοι πρόεδρο 
των ΔΕΕΠ συνδέονται με στενή φιλία και κουμπαριά με 
τον Ανδρέα Παπαμιμίκο. 

Ένα συλλεκτικό νόμισμα για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821, κοπής του 1913, με αφορμή 
την προσάρτηση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό 
της χώρας, ήταν το δώρο του περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, στον πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Οι δύο άν-
δρες στη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν για 
θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, όπως η τουρκική 
προκλητικότητα, αλλά και για ζητήματα που αφορούν 
στη σημαντική και πολυπληθή κυπριακή κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης, αναβάθμισης της συνεργασίας της Κύ-
πρου με την ΠΚΜ, αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων 
και αυτοδιοικητικά θέματα.

Στα χρώματα της γαλανόλευκης φωτίστηκαν στις 27 
και 28 Οκτωβρίου οι Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου στη 
Νέα Παραλία. Με τον τρόπο αυτό αποφάσισε ο δήμος 
Θεσσαλονίκης να τιμήσει την εθνική επέτειο, προκαλώ-
ντας το έντονο ενδιαφέρον των περαστικών από το πα-
ραλιακό μέτωπο.

karfitsomata

Υπό τον απόλυτο έλεγχο 
του Τζιτζικώστα
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Αποφασίζει για αντιδημάρχους 

Δεν έχει καταλήξει

Ο κύβος ερρίφθη... μετά την επόμενη συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 3 
Νοεμβρίου, θα ανακοινώσει ο δήμαρχος, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, τις αλλαγές σε αντιδημάρχους 
και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Με 
τη συμπλήρωση των δύο χρόνων της διοίκησης 
έρχονται και οι αλλαγές.

Βέβαια, ακόμη δεν φαίνεται πως έχει κατα-
λήξει ο κ.Ζέρβας στα πρόσωπα. Εξετάζει όλα τα 
ενδεχόμενα αναφορικά με το ποιοι θα συνεχίσουν 
και αν θα παραμείνουν με τα ίδια χαρτοφυλάκια ή 
αν θα προχωρήσει σε αλλαγές. Το σίγουρο είναι 
πως ο πάγκος των αναπληρωματικών έχει περιο-
ρισμένες επιλογές και κάποιοι πιέζουν αρκετά για 
να γίνουν αντιδήμαρχοι.

karfitsomata
Η θέρμη του Αναστασιάδη 
για τη Θεσσαλονίκη 

Οι «φύλακες» της ΠτΔ στη Θεσσαλονίκη 

Μαζί ξανά Λεκάκης – Κούβελας

Όλη η οικογένεια Τζιτζικώστα 
στην παρέλαση

Εντυπωσίασε η Βούλα!

Συγκινημένος ο Χριστοδουλάκης 

Γρίφος ο εκπρόσωπος 
του ΚΙΝ.ΑΛ στη Βουλή 

Σε πελάγη ευτυχίας ο Μπάτος 

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη νιώ-
θω ότι αναγεννιέμαι πραγματικά», είπε ο πρόεδρος της 
Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, απευθυνόμενος προς τον 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζι-
κώστα. Ο Κύπριος πρόεδρος βρέθηκε στην πόλη, συνο-
δευόμενος από τη σύζυγο του, για τις εκδηλώσεις εορ-
τασμού του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου αλλά και για την 
εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Με τους αστυνομικούς της Ομάδας Ζ που ήταν υπεύ-
θυνοι για την ασφαλή μεταφορά της στο Ιερό Ναό του 
Αγίου Δημητρίου , προκειμένου να παραστεί στη δοξο-
λογία για τον διπλό εορτασμό του πολιούχου της πόλης 
και την επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από 
τον οθωμανικό ζυγό φωτογραφήθηκε η ΠτΔ Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα. 

Δύο παλιοί γνώριμοι από τα δημοτικά έδρανα συνα-
ντήθηκαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και είχαν 
την ευκαιρία να τα πουν από κοντά. Ο λόγος για τον πρό-
εδρο του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρο 
Λεκάκη και τον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κούβελα. Εί-
χαν μια ολιγόλεπτη κουβέντα, καθώς ο κ.Κούβελας κατά 
το παρελθόν είχε διατελέσει σύμβουλος με την παράταξη 
του Σταύρου Καλαφάτη, επί δημαρχίας Γιάννη Μπουτάρη.

Συνοδευόμενος όχι μόνο από τη σύζυγο του, Ελεάνα, 
αλλά και από τα δύο του παιδιά έφτασε στην παρέλαση 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζι-
τζικώστας. Ο ίδιος κρατούσε από το χέρι τον γιο του και η 
σύζυγος του την κόρη, η οποία μεγάλωσε και με τα νάζια 
της έκλεψε καρδιές.

Εντυπωσιάζει κάθε φορά με τις εμφανίσεις της και 
τις στυλιστικές της επιλογές η αντιπεριφερειάρχης Θεσ-
σαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Αυτή τη φορά, έκλεψε 
τα βλέμματα όλων στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 
με το λευκό σύνολο και τις ασορτί γόβες που φορούσε. 
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, όπως πάντα, πλησίασε και 
τους δημοσιογράφους για να τους ευχηθεί χρόνια πολλά.

Εμφανώς καταβεβλημένος από τον θάνατο της προ-
έδρου, Φώφης Γεννηματά, εμφανίστηκε στην παρέλαση 
της Θεσσαλονίκης ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Τον 
γραμματέα του ΚΙΝΑΛ συλλυπήθηκαν αρκετοί επίσημοι, 
τους οποίους ευχαριστούσε συγκινημένος. Και με αφορ-
μή το επετειακό της ημέρας, στη δήλωση του στις κάμε-
ρες ο κ. Χριστοδουλάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί για 
μία ακόμη φορά στη Φώφη Γεννηματά. 

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει όπως 
όλα δείχνουν η ΚΟ του ΚΙΝΑΛ, θέτοντας θέμα εκπροσώ-
πησης στη Βουλή , έπειτα από το θάνατο της Φώφης Γεν-
νηματά. Μέχρι στιγμής ο Κώστας Σκανδαλίδης, που είναι 
ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος (δεύτερος ο 
Μιχάλης Κατρίνης) λογίζεται ως αντικαταστάτης ωστόσο 
μένει να συμφωνήσουν όλοι για να παραμείνει σε αυτή 
τη θέση.

Μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε ο αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Σωτήρης Μπάτος. Η σύζυγος του έφερε στον 
κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και ο αντιπεριφερειάρχης 
και γιος του πρώην δημάρχου Ωραιοκάστρου, Νικόλαου 
Μπάτου, πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η οικογένεια αυξή-
θηκε και μετά την απόκτηση του πρωτότοκου γιου, ήρθε 
και η κόρη να συμπληρώσει την ευτυχία.
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Νέα μείωση στα τέλη 

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τη διοίκηση 
και τον ίδιο τον κ.Ζέρβα έχει να εγκριθεί από το 
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης η νέα μείωση 
στα δημοτικά τέλη, όπως προανήγειλε άλλωστε 
και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπ-
κας. Η δημοτική αρχή καταθέτει πρόταση για νέα 
μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας 
και φωτισμού από 1ης Ιανουαρίου 2022 κατά 5% 
οριζόντια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Νέα επίθεση Μαυρομάτη 
στο Δ. Θερμαϊκού 

Η Αθανασιάδου στη θέση 
της Αγαθαγγελίδου 

Και μπασκετμπολίστας ο Σταύρος 

“Επίθεση” στη διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού εξα-
πολύει ο Γιάννης Μαυρομάτης για εκδηλώσεις που είτε 
έχουν ξεχαστεί, είτε έχουν απαξιωθεί στον δήμο. Όπως 
αναφέρει ο πρώην δήμαρχος, η διοίκηση μετά το “φιάσκο 
της Επανομής που έφεραν την εκδήλωση για τον Μα-
κεδονικό Αγώνα, μια εβδομάδα νωρίτερα, τώρα έρχεται 
στο προσκήνιο η “γιορτή του τσίπουρου” στην Κερασιά”, 
η οποία γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του 
Οκτωβρίου, όμως η δημοτική αρχή ...θυμήθηκε να την 
προετοιμάσει στα τέλη του μήνα και όρισε τη γιορτή στις 
7 Νοεμβρίου.

Η 26χρονη Παναγιώτα Αθανασιάδου 
θα πάρει τη θέση της Μαρίας Αγαθαγ-

γελίδου, που έφυγε από τη ζωή, στα 
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου 

Θεσσαλονίκης. Γεννημένη στη Ξηρο-
κρήνη, εξελέγη στις τελευταίες αυτοδι-
οικητικές εκλογές με την παράταξη της 

Κατερίνας Νοτοπούλου και θα αποτε-
λέσει το νεότερο μέλος στην αίθουσα 

συνεδριάσεων.

Μπορεί ο Σταύρος Καλαφάτης να υπήρξε εξαιρετικός 
αθλητής του χάντμπολ, ωστόσο όπως απέδειξε ...κατέχει 
και το μπάσκετ. Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, έδωσε το παρών σε 
εκδήλωση της ΧΑΝΘ στη Νέα Παραλία εκεί όπου σκό-
ραρε σε φιλανθρωπική εκδήλωση για την ενίσχυση του 
Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο. 

karfitsomata
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΓΩΓΙΑΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙ∆ΟΥ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ 
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Αποκτά και πάλι ζωή η νύχτα στη Θεσσαλονίκη…

Το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη. Στα ντουζένια τους 
όλοι γέμισαν τους δρόμους. Πού και να πέσει και η τιμή της 

βενζίνης. 

Τα εστιατόρια και τα καφέ της πόλης που γέμισαν από 
κόσμο το εορταστικό τριήμερο. Μία κανονικότητα που μας 

είχε λείψει...

Το street food festival το περασμένο Σαββατοκύριακο στον 
προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, ήταν ένα αρκετά «γευστικό» event για 

τους λάτρεις του «γρήγορου» φαγητού, με πολλές γλυκές και 
αλμυρές επιλογές. Μακάρι να μπορούσα να τα δοκιμάσω όλα.

Η πανδημία δεν έφυγε η κανονικότητα όμως σε πολλές 
περιπτώσεις έχει επιστρέψει και οι εικόνες με γεμάτες και 

ζωντανές από κόσμο πόλεις σαφώς και είναι κάτι που μας 
έλειψε…

Πολύ ενδιαφέρον το “Open House Thessaloniki 2021”, 
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ALUMIL. Οι 

ξεναγήσεις ενθουσίασαν τους συμμετέχοντες και ανέδειξαν 
την αρχιτεκτονική ομορφιά της Θεσσαλονίκης.

Μένουν μόλις 45 ημέρες για τα Χριστούγεννα! Αυτό αρκεί για 
να σου φτιάξει τη διάθεση

Τι έχει πάθει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και με αφορμή κάθε 
ασφαλτόστρωση στήνει ολόκληρη φωτογράφηση, ακόμη 
και βιντεολήψεις με drone; Δεν χρειάζεται να εκθειάζονται τα 
αυτονόητα έργα κ. Δήμαρχε.

Τα αντανακλαστικά της ενημέρωσης στην αστυνομία. Χρειά-
στηκε ένα 24ωρο για να μάθουν τα φύλλο και τις εθνικότη-
τες εμπλεκόμενων σε τροχαίο. 

 Τα κρούσματα που έχουν ξεπεράσει τα 600 στη Θεσσαλονί-
κη και η μεγάλη, πλέον, πίεση στα νοσοκομεία της πόλης. 

Οι πιστοί που έβγαζαν τις μάσκες στον Άγιο Δημήτριο για να 
φιλήσουν τις εικόνες την ώρα που τα κρούσματα χτυπούν 
«κόκκινο» στη πόλη.

Επικίνδυνη και θανατηφόρα εν προκειμένω- αμέλεια το να 
μην ελεγχθεί ένα όπλο πριν χρησιμοποιηθεί, αναφερόμενη 
στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», στην οποία πρωταγωνι-
στεί ο Άλεκ Μπάλντουιν και τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς.

Ωραία τα έργα υποδομών πόσο δε μάλλον σε μια πόλη όπως η 
Θεσσαλονίκη που τα έχει όσο τίποτα άλλο ανάγκη, αλλά το να 
επιλέγεις να πραγματοποιηθούν αυτά σε εργάσιμες ημέρες δεν 
είναι και ότι καλύτερο.

Η κίνηση, που παρατηρείται καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες 
στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και στην «Εθνικής 
Αμύνης» είναι χαοτική. Πρέπει να υπολογίζεις μία ώρα επιπλέον 
για να φτάσεις στον προορισμό σου.

Απίστευτος συνωστισμός στα καφέ της πόλης και ο κορονοι-
ός καραδοκεί! Σα να μη συμβαίνει τίποτα…

Οι συντάκτες της «Κ» 
...ανεβοκατεβάζουν  

τις μετοχές της εβδομάδας

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ 

ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ  

Οι πτώσεις των  δύο αλεξιπτωτιστών στην παρέλασης 
της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη  μπροστά στους 

επισήμους με τον έναν εξ αυτών να παραδίδει στην κ. 
Σακελλαροπούλου την ελληνική σημαία.
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«Στοίβα» σκουπιδιών και έξω από τον κάδο. 
Η διαχείριση των απορριμμάτων μας δείχνει και την παιδεία μας. Οι εικόνες είναι ντροπιαστικές.
Ραφαέλα Π.

Πόσο δύσκολο είναι να καθαριστεί το παρτέρι και θα 
επισκευαστούν τα παγκάκια; Μάλλον πολύ δύσκολο αν 
κρίνω ότι είναι στην ίδια κατάσταση εδώ και ένα χρόνο. 
Δέσποινα Χ.

Στείλτε τη φωτογραφία και το σχόλιό σας σε οποιονδήποτε δήμο 
του Νομού Θεσσαλονίκης κι αν βρίσκεστε στο Viber 6948 495809

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Περιοχή Θεαγένειο 

Είσοδος Επανομής 

1530.10.2021

Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Και να φα-
νταστεί κανείς ότι η περιοχή υποτίθεται 

είναι προστατευόμενη… Ντροπή…
Κυριάκος Π. 

Υδροβιότοπος Επανομής 



16 30.10.2021

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
 σ

τη
 Φ

ιλ
ίπ

πα
 Β

λα
στ

ού

Δραστήρια, δυναμική, μάχιμη, βάζει στόχους 
και τους πετυχαίνει μεθοδικά και με πολύ δου-
λειά. Η επιχειρηματίας Ιρένε Βήττα-Βαβού-

σκου ιδιοκτήτρια του παιδότοπου Partyland, μιλώντας 
στην Karfitsa περιέγραψε όλα όσα την βοήθησαν 
για να στήσει τις δικές της επιχειρήσεις. Παράλληλα, 
η ίδια παρότι δεν είχε επαφή στο παρελθόν με τον 
συνδικαλισμό εξηγεί πως κατάφερε να γίνει εν τέλει 
πρωτοπόρα στο να δημιουργηθεί ένα συνδικαλιστι-
κό σωματείο στη Θεσσαλονίκη για τους ιδιοκτήτες 
παιδότοπων. 

Διακρίνουμε μία δυναμική ως προς τη δραστηριό-
τητα που έχετε τόσο επαγγελματικά όσο και συνδικαλι-
στικά και θα θέλαμε να μας πείτε πώς αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε με τον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και 
το συνδικαλισμό;

Η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ή έχει το ελεύθε-
ρο επάγγελμα μέσα του ή δεν το έχει. Αυτό που σε μάτια 
άλλων θα φάνταζε ως ανασφαλές, για μένα μεταφράζε-
ται ως ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα να δώσω τη 
δική μου γραμμή στο πως θέλω να γίνονται τα πράγματα 
στις επιχειρήσεις μου. 

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου πάντοτε ήθελα 
να έχω τις δικές μου επιχειρήσεις.  Έχοντας εμπειρία σε 
διεθνείς επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικούς οργανι-
σμούς με αντικείμενο τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
ορθής λειτουργίας μπόρεσα να έχω τη σωστή και προα-
παιτούμενη εμπειρία για να στήσω τα δικά μου μαγαζιά.  
Πολλές φορές δεν είναι εύκολο γιατί από τη θεωρία μέ-
χρι την πράξη μπορούν να αλλάξουν πολλά.  Όπως για 
παράδειγμα πιστεύω πολύ στην τήρηση της ιεραρχίας 
και στη δομή με συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους 
για τους εργαζόμενους μου.  

Τώρα όσον αφορά τα συνδικαλιστικά είναι κάτι πού 
βγήκε στην επιφάνεια λόγω των δύσκολων καταστάσε-
ων την εποχή του κορονοϊού.  Η μεγαλύτερη από τις επι-
χειρήσεις που έχω είναι παιδότοπος και δυστυχώς λόγω 
της έλλειψης επαρκούς εκπροσώπησης του κλάδου 
πήρα την πρωτοβουλία να φτιάξουμε για πρώτη φορά 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ

ΙΡΕΝΕ ΒΗΤΤΑ – ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ» ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ «ΤΡΕΧΕΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΩΣ ΜΠΗΚΕ Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ... ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
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σωματείο επαγγελματικό στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  
Έτσι οι βορειοελλαδίτες ιδιοκτήτες παιδότοπων έχουν τη 

δυνατότητα να είναι μέλη σε σωματείο, να έχουν τη δυνατότητα 
άμεσης πληροφόρηση για το τι γίνεται στον κλάδο και να έχουν 
τη δυνατότητα πάνω από όλα του λόγου.

Μιλήστε μας για τις επιχειρήσεις που έχετε και τα βήματα 
που έχετε κάνει στον επιχειρηματικό χώρο;

Πριν από πέντε περίπου χρόνια φτιάξαμε την Partyland έναν 
παιδότοπο που βγαίνει από τα παραμύθια με υψηλές προδια-
γραφές και budget. Τι σημαίνει παιδότοπος υψηλών προδια-
γραφών; Σημαίνει πολλές επιλογές για ψυχαγωγία των παι-
διών, πολλά τετραγωνικά για να μπορούν να παίζουν με άνεση,  
αλλά και υψηλή ποιότητα στον καφέ και φαγητό που προσφέ-
ρουμε με τεράστια ποικιλία αφού διαθέτουμε πλήρη κουζίνα 
και εστιατόριο.  

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του παιδότοπου αποφασίσαμε 
να κάνουμε το επόμενο βήμα που πάλι έχει ως αντικείμενο την 
εκδήλωση.  Αυτή τη φορά όμως όχι με περιορισμό το παιδικό 
party, αλλά με βαφτίσεις και γάμους.  Έτσι μπορούμε να δώ-
σουμε λύσεις σε θέματα τροφοδοσίας για μικρότερες ή ακόμα 
και για μεγαλύτερες εκδηλώσεις αλλά και εξοπλισμό.  

Το στερνοπαίδι μας είναι η μικρή Didika στην Μπότσαρη  
που φτιάχτηκε με πολλή αγάπη μέσα στα δύσκολα χρόνια του 
κορονοϊού.  Δώσαμε έμφαση στην ποιότητα της πρώτης ύλης 
κρατώντας πάντοτε το κόστος χαμηλά και δουλεύοντας με 
προσφορές.  Έτσι ώστε οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι 
και να ανεβαίνει η επισκεψιμότητα στο κατάστημα.

Δεν σας κρύβουμε ότι είστε ένα όνομα που ακούγεται 
πολύ τον τελευταίο καιρό λόγω της μεγάλης δραστηριότη-
τας που έχετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στα 
συνδικαλιστικά σε τοπικό επίπεδο. Πώς πήρατε αυτή την 
απόφαση;

Πολλές φορές είναι οι συνθήκες αυτές που μας οδηγούν 
στο να παίρνουμε αποφάσεις. Έτσι μπορώ να πω με βεβαιότητα 
ότι αν δεν ήταν οι δύσκολες αυτές εποχές, πιθανότατα και να 
επικεντρωνόμουν στο κομμάτι των επιχειρήσεων, αλλά όχι των 
συνδικαλιστικών. Όμως κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθή-
κες με πολλή δουλειά αλλά και πολύ πάθος καταφέραμε να 
φτιάξουμε ένα σωματείο για έναν κλάδο σχεδόν ξεχασμένο.  

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των παιδότοπων δεν ήταν ποτέ 
συνδικαλιστικά δυνατός.  Με αρκετή δουλειά λοιπόν πέρασε 
από την αφάνεια στην επιφάνεια, και από την επιφάνεια στην 
πρώτη γραμμή των ειδήσεων.  Καταφέραμε εμείς οι επαγγελ-
ματίες του κλάδου να φτιάξουμε ένα πρωτοβάθμιο συνδικα-
λιστικό όργανο εκπροσώπησης που διακρίνεται από ορθή λει-
τουργία.  Και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο.  

Το να τρέχεις ένα σωματείο συνδικαλιστικό έχει να κάνει 
περισσότερο με υποχρεώσεις  παρά με προνόμια.  Ειδικά δε 
όταν το σωματείο αυτό δεν το έχεις παραλάβει αλλά το έχεις 
δημιουργήσει από το μηδέν.  Είναι μεγάλη η δέσμευση που 
νιώθω απέναντι στους ιδιοκτήτες παιδότοπων που είναι και 
μέλη του σωματείου μας, καθώς μου δόθηκε πάνω από όλα 
η εμπιστοσύνη τους για την εκπροσώπηση των συμφερόντων 
του κλάδου.  

Είναι αλήθεια ότι λόγω του πάθους που έχω σαν άνθρωπος 
το έχω τερματίσει.  Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
αυτή τη στιγμή Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας 
στην Αθήνα που να μην γνωρίζει το σωματείο μας αλλά και 
εμένα προσωπικά μέσα από τη διαρκή προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται.  Δεν υπάρχει βουλευτής Θεσσαλονίκης που να 
μη γνωρίζει το έργο μας.  Και παράλληλα ας μην ξεχνάμε ότι 

έχουμε τη στήριξη του επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσα-
λονίκης, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων αλλά 
και της ΓΣΕΒΕΕ.

Σας έχει επηρεάσει ο κορονοϊός σε επαγγελματικό επί-
πεδο;

Νομίζω ότι δεν υπάρχει επαγγελματίας που να μην έχει 
επηρεαστεί από τον κορονοϊό. Δυστυχώς όμως η συντριπτική 
πλειοψηφία των επαγγελματιών έχει επηρεαστεί αρνητικά με 
αποτέλεσμα να πέσουν τα νούμερα των καταστημάτων και να 
μειώσουν αναπόφευκτα το προσωπικό τους.  

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το κομμάτι της εστί-
ασης βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πτώσης και χρειάζο-
νται στήριξη μέχρι να επανέλθουν. Ας μην ξεχνούμε ότι η εστί-
αση είναι κατά μία έννοια η «βιομηχανία» που διαθέτει η χώρα 
μας και θα πρέπει να επιβιώσει για να αποδώσει και πάλι.  Είναι 
απαραίτητο για την οικονομική αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο, να 
βγει από την κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός και τις ανατι-
μήσεις που έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για να 
επιβιώσει. 

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες για 
έναν επαγγελματία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη;

Η Θεσσαλονίκη ενώ θα έπρεπε να είναι το διαμάντι των 
Βαλκανίων και ο χρυσός δρόμος που συνδέει την ανατολή με 
τη δύση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ χαμηλά αναπτυξιακά 
επίπεδα. 

Οι δείκτες δείχνουν ελάχιστη ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι 
που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν όταν μιλάμε για την τοπική οι-
κονομία.  Έτσι με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να προϋπολογιστεί 
κονδύλι τόσο μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο από το 
Υπουργείο Οικονομικών σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε το-
πικό μέσω της περιφέρειας, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτή η εξ-
τρά στήριξη να αποτελέσει κίνητρο για νέες επιχειρήσεις με δι-
αφορετικά αντικείμενα για να επιλέξουν ως έδρα την πόλη μας. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η στασιμότητα στην οικονομία μεταφρά-
ζεται σαν πισωγύρισμα και παίρνει αρνητικούς δείκτες.

Πώς περιγράφετε τον εαυτό σας ως χαρακτήρα;
Έχοντας περάσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό μπορώ να 

πω με βεβαιότητα, ότι σταμάτησα να βλέπω δεξιά και αριστε-
ρά. Κοιτάζω τη δουλειά μου, να την κάνω σωστά και με άλλα 
λόγια να μένω εγώ η ίδια ευχαριστημένη με το πώς χειρίζομαι 
πράγματα και καταστάσεις.  

Πολλές φορές αυτό δεν είναι εύκολο και η κριτική μπορεί 
να επηρεάσει μέχρι ένα σημείο την ψυχοσύνθεσή μου, όμως 
στο τέλος της μέρας σημασία έχει η δική μου αυτοκριτική η 
οποία είναι πιο αυστηρή από όλες.  

Βλέποντας στο παρελθόν, έχουν υπάρξει άνθρωποι που ξε-
χώρισαν επιχειρηματικά και τους θαυμάζω γι’αυτό όπως είναι 
ο Richard Branson. Δυστυχώς όμως οι εποχές αυτές που ζούμε 
δεν ευνοούν την επιτυχία σε τέτοιου είδους επιχειρηματικά μο-
ντέλα.  Όταν η εποχή, λοιπόν δεν ευνοεί, όσο και να επιθυμεί η 
καρδιά να κάνεις άνοιγμα η λογική σε σταματά και περιορίζε-
σαι.  

Δυστυχώς για μένα, δεν είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος 
άνθρωπος. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι τα πράγματα μόνο προς το χει-
ρότερο μπορούν να πάνε και ο μόνος τρόπος για να αλλάξει 
αυτό είναι η σκληρή δουλειά.  Μπορούμε πάντοτε να ελπίζου-
με για ένα καλύτερο μέλλον και με σωστό προγραμματισμό να 
καταφέρουμε να βάλουμε και πάλι το νερό στο αυλάκι για το 
καλό όλων.

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ

ΙΡΕΝΕ ΒΗΤΤΑ – ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ
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Δυναμική είσοδο στην ελληνι-
κή αγορά κάνει η πολυε-
θνική αλυσίδα εσωρούχων 

Penti  δρομολογώντας επένδυση 
ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για 
την λειτουργία δέκα καταστημάτων 
στην χώρα μας, έως το 2023. Το 
πρώτο κατάστημα στην Θεσσαλο-
νίκη είναι έτοιμο και ανοίγει τις 
πόρτες του στην «καρδιά» του 
εμπορικού κέντρου της πόλης, στην 
οδό Τσιμισκή 29.

Η εταιρεία  «καταθέτει» στις Ελ-
ληνίδες τις δικές της προτάσεις στο 
εσώρουχο, το home wear και το 
beachwear με εκατοντάδες κωδικούς 
προϊόντων που ακολουθούν τις τάσεις 
της μόδας και δίνουν έμφαση στην  
ποιότητα και την άνεση.

Η Penti θεωρείται ως μια από τις 
δυναμικότερες εταιρείες στο χώρο 
του εσώρουχου με 250 καταστήματα 
σε 32 χώρες, ενώ κατέχει κορυφαία 
θέση στην γειτονική Τουρκία καθώς 
μόνο εκεί διατηρεί 400 καταστήματα 
εκ των οποίων τα 350 βρίσκονται σε 
μεγάλα εμπορικά κέντρα.  

 Η έλευση της Penti στην Ελλάδα 
αποτελεί εφαλτήριο για την είσοδό 
της στην Ευρωπαϊκή αγορά. Πρώτος 
σταθμός του επενδυτικού της ταξιδιού 
στην χώρα μας ήταν η Αλεξανδρού-
πολη ενώ, μέχρι το τέλος του επόμε-
νου έτους, θα υπάρχουν καταστήματα 
της αλυσίδας σε κεντρικά σημεία της 
πρωτεύουσας όπως στην Ερμού, την 
Γλυφάδα και το Χαλάνδρι.  

«Για εμάς ήταν κρίσιμο να έρθει 
η Penti στην ελληνική αγορά. Η επι-

Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
«PENTI» ... ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 2,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

 Η έλευση της Penti στην Ελλάδα αποτελεί  
εφαλτήριο για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή αγορά
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τυχία της στην Ελλάδα θα ανοίξει το 
δρόμο για την Ευρώπη. Από εδώ ξεκινά 
η ευρωπαϊκή μας διαδρομή» τόνισε ο  
υπεύθυνος franchise στην χώρα μας, 
Ahmet Eler. Κυρίως σε χώρες όπως η 
Γερμανία και η Γαλλία, αφού για την 
ώρα στη γηραιά ήπειρο έχει παρουσία 
μόνο στα Βαλκάνια και σε ανατολικο-
ευρωπαϊκές αγορές.

Η ποικιλία και το εύρος των κωδι-
κών της  Penti είναι σχεδιασμένα για  να 
καλύπτουν τις ανάγκες του καταναλω-
τή σε εσώρουχα, μαγιό, μόδα παραλί-
ας, home wear και αξεσουάρ σε όλη 
την διάρκεια του χρόνου, για όλες τις 
ηλικίες και όλα τα μεγέθη. Οι κολεξιόν 
της εναλλάσσονται και ανανεώνονται 
με την ίδια ταχύτητα που επιβάλλουν 
οι τάσεις  της μόδας. Ωστόσο, σταθερό 
σημείο αναφοράς παραμένει πάντα το 
value for money, δηλαδή ποιοτικά προ-
ϊόντα σε προσιτές τιμές, οι οποίες είναι, 
τουλάχιστον 25% χαμηλότερες από 
τις τιμές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
αλυσίδων.  

Η λειτουργία του καταστήματος 
στην Τσιμισκή θα δώσει στην πολυε-
θνική αλυσίδα χρήσιμα συμπεράσματα 
για το feedback της ελληνικής αγοράς. 
Οι υπεύθυνοι της  Penti αισιοδοξούν ότι 
με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται 
στις συλλογές τους θα κερδίζουν την 
προτίμηση του καταναλωτών. Εκτός 
από τους κωδικούς για το underwear,  
«ποντάρουν» και στην αθλητική σειρά 
«active» με  ρούχα και εσώρουχα για 
τις δραστήριες Θεσσαλονικιές.

Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και 
ήρθαν από τις ηλεκτρονικές παραγγε-
λίες καθώς λειτουργεί ήδη online shop 
στα ελληνική γλώσσα. Μάλιστα, μέχρι 
στιγμής, δεν είναι λίγοι οι συμπατριώτες 
μας που ήρθαν να προστεθούν στα εκα-
τομμύρια των followers στο Instagram 
και στο Facebook της εταιρείας.   

 Η επιχειρηματική ιστορία της Penti 
ξεκίνησε το 1950 στην Τουρκία με βα-
σικό αντικείμενο τις γυναικείες κάλτσες 
και καλσόν. Εξήντα χρόνια αργότερα, το 
2011, κι ενώ η εταιρεία έφτασε να δια-
θέτει 100 καταστήματα στην γειτονική 
χώρα, αποφάσισε να συνεργαστεί με 
ένα αμερικανικό fund με αποτέλεσμα 
να μετατραπεί σε πολυεθνική εταιρεία. 
Σύντομα, άρχισε να διευρύνει τους κω-
δικούς των συλλογών της, επεκτάθηκε 
στα εσώρουχα και στα μαγιό και μέσα 
σε λίγα χρόνια αυξήθηκαν κατακόρυφα 
τα σημεία πώλησης τόσο στην Τουρκία 
όσο διεθνώς.   

Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
«PENTI» ... ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 2,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Αριστερά ο Ahmet Eler, στη μέση η διευθύντρια 
marketing της «Κ» Κατερίνα Χαρκιολάκη 

και δεξιά ο Στέφανος Χατζημανώλης
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Αυτοκρατορικά Μπαλέτα 
Μόσχας «Η Λίμνη των 

Κύκνων»

«Τέταρτη Διάσταση» του 
Γιάννη Ρίτσου στο Μικρό 

Θέατρο Μονής Λαζαριστών

62ο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης

«Το Παλτό» του Νικολάι 
Γκογκόλ ξανά στο Θέατρο 

Σοφούλη

Buzz «Λεωφόρος 
Καβάλας» live στην 

Θεσσαλονίκη

«Ο Τζεμ» της Ελέιν Μέρφυ 
στο Θέατρο Αμαλία

Η Λίμνη των Κύκνων, η διάσημη και διαχρονι-
κή ιστορία αγάπης με την αξεπέραστη μουσική 
του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στο θέατρο Μπολσόι στις 4 
Μαρτίου του 1877. Ήταν η πρώτη σύνθεση για 
μπαλέτο του μεγάλου συνθέτη. Ο χρόνος τον 
δικαίωσε. Παρόλο που αρχικά αντιμετωπίστηκε 
με επιφύλαξη, η συνέχεια ήταν αποθεωτική. Η 
Λίμνη των Κύκνων εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο 
δημοφιλή έργα του που κερδίζει σταθερά, χρό-
νο με το χρόνο, μία από τις πρώτες θέσεις στην 
καρδιά των θεατών παγκοσμίως. Στη Θεσσαλο-
νίκη για δύο παρααστάσεις στις 30 και 31Οκτω-
βρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Εκεί όπου όλα μετουσιώνονται, όλα μεταμορ-
φώνονται, όλα είναι πιθανά, όλα συνδέονται και 
γίνονται αληθινά. Εκεί θα «ταξιδέψει» το κοινό 
η παράσταση «Τέταρτη Διάσταση», του Γιάννη 
Ρίτσου σε σκηνοθεσία Πολυξένης Σπυροπού-
λου, που μετά τις επιτυχημένες διαδικτυακές 
της προβολές, έρχεται να συναντήσει το κοινό 
δια ζώσης. Αναμετρήσεις, αγκυλώσεις, κοινω-
νικοί συμβιβασμοί, η μοίρα ως αναπόφευκτο, 
φθοροποιός χρόνος, αλλοιωμένα «εγώ», επι-
λογές και ιδεολογίες, νικητές και ηττημένοι ένα 
κουβάρι… Αρχής γενομένης την Παρασκευή 29 
Οκτωβρίου, η παράσταση θα ανεβαίνει στο Μι-
κρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών κάθε εβδομάδα 
από Τετάρτη εώς και Κυριακή.

Το 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης επιστρέφει στο σπίτι του, τις 
κινηματογραφικές αίθουσες, με ασφά-
λεια, τηρώντας όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, από την Πέμπτη 4 έως την 
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021. Η γιορτή 
του ανεξάρτητου κινηματογράφου θα 
πραγματοποιηθεί σε φυσικούς χώρους, 
αλλά και online. Στο 62ο ΦΚΘ, θα προ-
βληθούν 197 ταινίες στην ιστορική έδρα 
του θεσμού, στις αίθουσες Ολύμπιον και 
Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμα-
νιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, 
Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, κα-
θώς και στον κινηματογράφο Μακεδο-
νικόν. Παράλληλα, παρακολουθούμε 
144 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ 
online.filmfestival.gr. 

Ο Ακάκιος, ο κεντρικός ήρωας του έρ-
γου, είναι ένας τίμιος, ευσυνείδητος κι 
αγνός υπάλληλος, που υπηρετεί έναν 
μηχανισμό, επινοημένο και φτιαγμένο 
ώστε να υποτάσσει, να αποβλακώνει και 
να αμείβει ελάχιστα. Ταλαιπωρημένος 
από τον βαρύ χειμώνα της Αγίας Πε-
τρούπολης, ο Ακάκιος αναγκάζεται να 
αντικαταστήσει το παλιό και φθαρμένο 
του παλτό με ένα νέο κι όμορφο. Αυτή 
η πράξη, όσο ασήμαντη και να φαίνε-
ται στις μέρες μας, αλλάζει οριστικά κι 
αμετάκλητα τη ζωή του. Η παράσταση 
συνεχίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο 
και Κυριακή στις 21.00 και από 2 Νοεμ-
βρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, 
στο Θέατρο Σοφούλη.

Ο Buzz στην solo ενσάρκωσή του, έχει έρθει 
δίχως άλλο να μας απασχολήσει, με την ίδια 
ένταση που το κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια ως 
μέλος του θρυλικού πλέον duo Zoro&Buzz και 
γιορτάζει την κυκλοφορία του ντεμπούτο του 
με μία μεγάλη συναυλία στο Ανοιχτό Δημοτικό 
Θέατρο Νεάπολης. Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 
μαζί με τον Buzz στα decks θα είναι ο Dolos, σε 
μια βραδιά που υπόσχεται τις συναυλιακές συ-
γκινήσεις το παρελθόντος, μοναδική εμφάνιση 
με τραγούδια με μεγάλα νοήματα και έναν νέο 
δίσκο πολλά υποσχόμενο.

Το έργο «Ο Τζεμ» γράφτηκε και παρουσιάστηκε 
το 2008 στο Dublin Fringe Festival στο Δουβλίνο 
και κέρδισε το βραβείο Fishamble New Writing 
Award. Αμέσως μετά η παράσταση μεταφέρθη-
κε στο Civic Theatre στο Δουβλίνο. Τρεις γενιές 
γυναικών κάπου στο Δουβλίνο, κάπου στην 
Ευρώπη, κάπου δίπλα μας. Η Κέι, η κόρη της 
η Λορέιν και η εγγονή της, η Άμπερ. Μέσα από 
διαδοχικούς μονολόγους μας αφηγούνται τα 
γεγονότα μιας χρονιάς που θα αλλάξει άρδην τις 
ζωές τους και θα επαναπροσδιορίσει τις προτε-
ραιότητες τους. Για τρεις παραστάσεις από 1 εώς 
και τις 3 Νοεμβρίου στο Θέατρο «Αμαλία».

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Το παιχνίδι του καλαμαριού 
και η μετά-κορονοϊού κοινωνία

Μόνο πιο ανθεκτικοί, ίσως ακόμα και σκληροί 
φαίνεται να έχουμε γίνει ως κοινωνία, καθώς απο-
μακρυνόμαστε από τις μέρες του κορονοϊού. Νέα 
ήθη αλλά και νέες συνήθειες βρίσκουν τη δική 
τους θέση στην μετά-κορονοϊού νέα πραγματικό-
τητα. Προβολές απαγορευτικές χαράζουν νέους 
δρόμους με ανοχή και συγκατάβαση της μετά-κο-
ρονοϊού κοινωνίας. Μεταξύ άλλων, και στην πρώ-
τη θέση του ranking, είναι Το Παιχνίδι του Καλαμα-
ριού, η νέα σειρά του Netflix, που όπως φαίνεται θα 
μας συντροφεύσει για τα επόμενα πολλά χρόνια. 

Απόγνωση και ταπείνωση χωρίς όρια σε νοτι-
οκορεάτικο φόντο με νέο-pop πινελιές. Ζωή και 
θάνατος με καρτελάκι τιμής και τα νούμερα τηλε-
θέασης να ανεβαίνουν κατακόρυφα! Άρτος και θέ-
αμα για μία κοινωνία βαθιά πληγωμένη από τον ιό. 
Είμαστε ίδιοι ή μας έχουν αλλάξει τα δύο τελευταία 
χρόνια;

 Η Νότια Κορέα είναι μια χώρα που πραγματικά 
ευημερεί. Αν κοιτάξουμε μερικούς από τους οικο-
νομικούς δείκτες πρόκειται για χώρα που συνδέεται 
πλήρως με το οικονομικό θαύμα στον ποταμό Χαν. 
Μία μικρή χώρα με τεράστιους αριθμούς εξαγω-
γών και τεράστιους αριθμούς αυτοκτονιών επίσης. 
Πολίτες που ζουν το κοινωνικοοικονομικό άγχος 
που δεν αφορά μόνο στα οικονομικά δεινά και την 
πόλωση των κοινωνικών τάξεων, αλλά σχετίζεται 
με την ακραία ντροπή της αποτυχίας. Η εσωτερική 
αίσθηση του να είσαι φτωχός αλλά και να μην εί-
σαι σε θέση να προσφέρεις στην οικογένεια και την 
κοινότητα οδηγεί σε κυνισμό και δυστοπία.

Είναι λοιπόν Το Παιχνίδι του Καλαμαριού προ-
άγγελος του μέλλοντος; Πόσο απέχει αυτό που 
πολύ βολικά βλέπουμε καθισμένοι στον καναπέ 
από την κοινωνικοοικονομική νέα αντίληψη και 
πόσο η δική μας παθητική ανοχή μπορεί να οδηγή-
σει σε μετά-κορονοϊού νέες αντιλήψεις; 

Μήπως μεταφράζεται σε απόλυτη ειρωνεία, η 
προνομιακή διαχείριση των σκληρών παιχνιδιών 
που υπόσχεται στους μη προνομιούχους παίκτες 
«ισότητα και δικαιοσύνη». Μήπως η υπόσχεση 
αυτή είναι για «ίση δυστυχία» ή «ίση εξόντωση»; 
Και κατά πόσο τα παραπάνω καθρεπτίζουν την κοι-
νωνία και το διαχωρισμό βάσει προνομίων;

*Η Ιρένε Βήττα-Βαβούσκου είναι Πρόεδρος 
Ένωσης Παιδοτόπων και συναφών Επαγγελμά-
των Ν. Θεσσαλονίκης – Επιχειρηματίας

ΓΡΆΦΕΙ Η ΙΡΕΝΕ ΒΗΤΤΆ-ΒΆΒΟΎΣΚΟΎ* 

Η Εύα Δανιήλ στην πρώτη της ατο-
μική έκθεση έργων στο Stretto Caffe 
Bar (Καρόλου Ντηλ 18) από την Παρα-
σκευή 5 Νοεμβρίου έως και το Σάββα-

το 20 Νοεμβρίου 2021.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 

την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στις 
20.00.

Η Εύα Δανιήλ γεννήθηκε το 1997 
στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτη 
του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Ασχολείται με τη ψηφιακή ζωγραφι-
κή και είναι αυτοδίδακτη. Πήρε μέρος 
στην ομαδική έκθεση «Γλυκά και γλυ-
κάκια γαλλικά» στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 
2018,  φιλοτέχνησε και φιλοτεχνεί αφί-
σες και προσκλήσεις για εκδηλώσεις 
και συνεργάστηκε με το θέατρο κού-
κλας «Redicolo» για την επερχόμενη 
παράσταση τους, Ο Μικρός Πρίγκιπας.

Fb: εύα δανιήλ, Stretto Caffe Bar
Insta: eva.daniil, stretto_caffe_bar

Η Εύα Δανιήλ παρουσιάζει για 
πρώτη φορά τα έργα της 
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GRANDE Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η Κατερίνα Στικούδη, η πιο εκρηκτική περσόνα της pop στην Ελλάδα, επιστρέφει με το 5ο ολοκλη-
ρωμένο album της και είναι κυριολεκτικά… “GRANDE”. «GRANDE» επιτυχίες, «GRANDE» βίντεο κλιπ, 
«GRANDE» συνεργασίες, «GRANDE» Κατερίνα Στικούδη.

GRANDE - Μια λέξη η οποία εκφράζει απόλυτα την καλλιτεχνική υπόσταση της Κατερίνας, η οποία 
μετράει ήδη 13 άκρως επιτυχημένα χρόνια στη δισκογραφία με πρωτοποριακές & εντυπωσιακές εμφα-
νίσεις και κυκλοφορίες που έχουν συζητηθεί και ξεχωρίσει.

Μετά από περίπου 2 χρόνια προετοιμασίας και πολλά επιτυχημένα singles, η ολοκαίνουργια δισκο-
γραφική δουλειά της Κατερίνας Στικούδη κυκλοφορεί και επίσημα από τη Minos EMI, a Universal Music 
Company και περιλαμβάνει στο σύνολο 14 τραγούδια, ανάμεσά τους το ομότιτλο «GRANDE» -η μεγάλη 
επιτυχία με τους KINGS και τον KG-,  τα singles «Διαφέρω», «Rio», «Εκδίκηση», «Το Ξέραμε Κι Οι Δυο», 
«No Habla Espanol» καθώς και το γιορτινό «Τα Χριστούγεννά Μου Εσύ». 

Από το album δε θα μπορούσε να λείψει η hot συνεργασία της με την Ελευθερία Ελευθερίου «Οι 
Ιστορίες Μας» σε νέο ολοκαίνουργιο remix, το πρόσφατο 80s single «Της Καρδιάς Το Κλειδί» που ξεχω-
ρίζει στο YouTube και το ραδιοφωνικό airplay καθώς και 5 ολοκαίνουργια ακυκλοφόρητα τραγούδια. 
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FLASHBACK

▶ Φαίνεται πως η επιλογή του ΑΝΤ1 να αργήσει την 
προβολή του σήριαλ  «Άγριες Μέλισσες» τη φετινή σε-
ζόν ήταν μάλλον κακή, αφού η μυθοπλασία κυρίως του 
«Σασμού» αλλά και της «Γης της ελιάς» που ξεκίνησαν 
την προβολή τους νωρίτερα, καθήλωσε τους τηλεθεα-
τές.  Και οι δύο αυτές σειρές κράτησαν μεγάλη μερίδα 
του κοινού που προτίμησε να μείνει στα τεκταινόμενα 
στην Κρήτη και στην Μάνη και δεν γύρισε τους δέκτες 
του ξανά στο Διαφάνι.  Ίσως πάλι να φταίει που το σε-
νάριο στις «Άγριες Μέλισσες» έκανε «άγρια» κοιλιά και 
έγινε εν πολλοίς προβλέψιμο.  Και οι ήρωες χωρίστηκαν 
τόσο διακριτά σε «καλούς» και «κακούς» που είναι σαν 
να βλέπουμε παιδικά κινούμενα σχέδια.

▶ Το πιο τρανό παράδειγμα ότι μια παραγωγή πρέπει να 
σταματάει στο κατώφλι της γελοιοποίησης πριν ανατρέ-
ψει την όποια θετική εντύπωση έχει προκαλέσει στο κοι-
νό της, είναι το φετινό GNTMgr.  Είναι ολοφάνερο πως 
ακόμη κι αν έχει κάποιους νέους με στόφα μοντέλου η 
Ελλάδα, αυτοί εξαντλήθηκαν στους πρώτους κύκλους 
του talent show.  Τώρα πια μιλάμε για (στημένο ώρες – 
ώρες θαρρώ) σκληρό reality με πρωταγωνιστές κά-
ποιους -wannabe μοντέλο- νεαρούς που είναι φανερό 
ότι όχι μόνο τα προσόντα, αλλά ούτε την προσωπικό-
τητα δεν έχουν να στηρίξουν μια μελλοντική έστω και 
μέτρια καριέρα στο χώρο.  Και τα νούμερα δεν λένε ποτέ 
ψέματα.  Στα τάρταρα η τηλεθέαση.

▶ Μιλώντας για τηλεθεάσεις, η εκπομπή που ξεχωρίζει 
από τα πρωινάδικα είναι αυτή της Δανάης Μπάρκα.  Η 
χημεία της παρουσιάστριας με τους πανελίστες της φαί-
νεται πως είναι πετυχημένη και εκείνος που ξεχωρίζει 
είναι ο Άρης Καβατζίκης που παρουσιάζει τα θέματά του 
με άψογα ελληνικά και με ευχάριστο τρόπο, ενώ με ευ-
γένεια και διακριτικότητα στις συνεντεύξεις του αποσπά 
ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

▶ Πράγμα που αποδεικνύει ότι θα έπρεπε τα κανάλια να 
ρισκάρουν με νέες επιλογές για την ανάδειξη νέων πα-
ρουσιαστών και να μην ανακυκλώνουν τους ίδιους και 
τους ίδιους μερικοί από τους οποίους έχουν κουράσει 
αφόρητα και δεν έχουν πια κανένα λόγο ύπαρξης στις 
μικρές οθόνες μας.

▶ Αυτό που στο MEGA αρχίζουν τις επαναλήψεις του 
«ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA», τι φάση? Ελπίζουμε οι λόγοι να 
είναι … καλλιτεχνικοί και να μην ξέρουν εκεί στο MEGA 
κάτι που δεν ξέρουμε.

Στην όμορφη γειτονιά της Δελφών 81 άνοιξε τις πόρτες του ένα δροσερό και λουλουδένιο all day café-bar, που 
μας υποδέχεται, με άριστη φιλοξενία, από το πρωί έως το βράδυ. Το Cuppa Cuppa αγαπήθηκε από την πρώτη στιγ-
μή που άνοιξε, καθώς η ιδιαίτερη διακόσμησή του και τα πολύχρωμα λουλούδια σε όλο τον χώρο μάς ανεβάζουν 
τη διάθεση και μας μεταφέρουν σε μέρη εξωτικά. Το πρωί θα απολαύσετε ποιοτικό καφέ και ποικιλία από γευστικά 
ροφήματα, τα οποία μπορείτε να τα συνδυάσετε και με νόστιμα finger foods, ενώ το βράδυ είναι η σειρά της δρο-
σερής μπύρας, για να κλείσει η μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Στα ηχεία απολαμβάνουμε lounge μουσική, η οποία 
έρχεται να ταιριάξει απόλυτα με το όλο σκηνικό.
Διεύθυνση Δελφών 81

Μιας και είναι εξαφανισμένος 
από τα φώτα της δημοσιότητας 
το τελευταίο μεγάλο διάστημα 
και ενώ γράφονται αρκετά για 

αυτόν αλλά και την πρώην 
σύζυγό του,θυμήθηκα αυτήν 

την φωτογραφία από τις παλιές 
καλές εποχές.Από το 1994 και 

από την κορυφαία και αξέχαστη 
εποχή του,ο Σπύρος Παπαδό-
πουλος με την πρώην σύζυγό 

του Αθηνά Τσιλύρα που τον είχε 
επισκεφθεί για μερικές ημέ-

ρες-και σε αυτήν την επίσκεψη 
σας πληροφορώ πως οφείλεται 

και ο καρπός του έρωτα τους.
δηλαδή ο μονάκριβος γιος τους- 

στα Λαδάδικα.Μαζί ο Πόλυς 
Μαυρόπουλος,η Κική Δαμια-

νού,ο Αλέξης Σαρηγιάννης και ο 
Παύλος Καραμπέρης.
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Σε απόσταση αναπνοής από το Λευκό Πύργο, στην οδό Μητροπόλεως βρί-
σκεται μία γαστρονομική όαση, ένα ζαχαροπλαστείο αφιερωμένο στο παραδο-
σιακό γλυκό, αρμενοβίλ. Χάρη στην αγάπη και την ενέργεια των δύο παιδικών 
φίλων, της Ευγενίας Καλατζή και της Έλενας Κογιμτζή, αυτό το δροσερό και 
βελούδινο γλυκό, που θυμίζει παγωμένη μους, βγήκε ξανά στη μόδα και το ζα-
χαροπλαστείο “Armenonville” βρίσκεται πρώτο στις προτιμήσεις των καλοφαγά-
δων Θεσσαλονικιών. 

Όπως φαίνεται το ζαχαροπλαστείο αυτό, που ήδη λειτουργεί εδώ και τρία 
χρόνια, από το 2018, ήρθε για να μείνει και να συνεχίσει τις χρυσές δουλειές του. 
Η μεγάλη αγάπη, που έτρεφαν οι δύο παιδικές φίλες για το αρμενοβίλ, υπήρξε το 
κίνητρο για να ανοίξουν αυτό το μαγαζί και να αναδείξουν αυτό το γλυκό, κάτι το 
οποίο πέτυχαν και με το παραπάνω. «Θέλαμε να του δώσουμε την προσοχή, που 
δεν είχε στην πόλη μας, να το αναδείξουμε, να το αναβιώσουμε και να το μάθουν 
και οι νεότεροι», δήλωσαν οι Ευγενία Καλατζή και Έλενα Κογιμτζή στην Karfitsa. 

Όσον αφορά τη συνταγή του αρμενοβίλ, αυτή είναι γνωστή σε όλους: η κρέμα 
και το καβουρδισμένο αμύγδαλο. Διατηρώντας τη βάση του αρμενοβίλ, οι δύο 
παιδικές φίλες προχώρησαν σε πολλές παραλλαγές, όπως είναι το σοκολατέ-
νιο. Όσοι, όμως, δεν είναι λάτρεις της σοκολάτας, σε αυτό το ζαχαροπλαστείο θα 
βρουν διάφορες γεύσεις με κρέμα λεμόνι και μαρέκα, με μαστίχα Χίου και κα-
νταΐφι, με αλμυρή καραμέλα και βατόμουρο και με μόκα. Από το “Armenonville” 
κανένας δεν θα μείνει παραπονεμένος, καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία γεύσεων 
και ο καθένας μπορεί να παίξει με διάφορους συνδυασμούς, ανάλογα τις προτι-
μήσεις του. 

Μολονότι το αρμενοβίλ είχε παραγκωνιστεί λόγω της δυσκολίας του στην 
παρασκευή και της μη δημοφιλίας του αναφορικά με την ποικιλία, η Ευγενία και 
η Έλενα το ανέδειξαν και παρότρυναν ακόμη και τους νεότερους να το εντάξουν 
στην καθημερινότητά τους. «Η ανταπόκριση από τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη 
και χαιρόμαστε, γιατί στους παλιούς θυμίζουμε το παλιό, καλό, παραδοσιακό αρ-
μενοβίλ, αλλά και λόγω του ότι μάς αγκάλιασαν και οι νέοι», υπογράμμισαν οι 
ίδιες. 

Αδιαμφισβήτητα τα μελλοντικά σχέδια και οι φιλοδοξίες της Ευγενίας Καλα-
τζή και Έλενας Κογιμτζή αυξάνονται, καθώς σκέφτονται να προσθέσουν και πιο 
πικάντικες, πιο καυτερές γεύσεις σε αυτό το ανάλαφρο και πολυδιάστατο γλυκό. 
Οι ίδιες βλέποντας τη μεγάλη απήχηση που έχει το ζαχαροπλαστείο τους στον 
κόσμο και έχοντας επιτύχει το στόχο τους, εμπλουτίζουν την τέχνη τους και στα-
διακά οραματίζονται να επεκταθούν και σε όλη την Ελλάδα. «Είμαστε στα σκαριά 
για κάποια νέα σχέδια και σκεφτόμαστε να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, να 
το μάθει όλος ο κόσμος και να υπάρξουν και άλλα τέτοια μαγαζιά, αφιερωμένα 
στο αρμενοβίλ», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι δύο παιδικές φίλες και συνέταιροι. 
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κέντρο της Θεσσαλονίκης
Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Παπαγεωργίου 

Info
Οι γευστικοί πειρασμοί του 
αρμενοβίλ βρίσκονται στην 

Μητροπόλεως 102. 
Εσύ, ακόμα να τους γευτείς;

Ευγενία Καλατζή 
και Έλενα Κογιμτζή 
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Δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια το αθλητικό ρε-
πορτάζ; Οι περισσότεροι από το αθλητικό ρεπορτάζ, 
καταφέραμε να κάνουμε το χόμπι μας, επάγγελμα. 
Εξάλλου, όταν ακολουθείς το ρεπορτάζ μιας ομά-
δας, ακολουθείς, αναγκαστικά και την πορεία της. 
Όταν, αυτή, είναι συναρπαστική, δεν θέλεις να τε-
λειώσει η σεζόν. Υπάρχουν, βέβαια και οι άσχημες, 
στιγμές. Αλλα και αυτές προφέρουν το.. ενδιαφέρον 
τους, για να μην πλήττεις στην πάροδο των ετών.

Πώς είναι να κουβαλάς το επίθετο ...Γκάλης; 
Το «τυχερό» είναι ότι σε θυμούνται, όλοι. Όπως μου 
έλεγε και ο αείμνηστος, Αλκέτας Παναγούλιας «σε 
θυμούνται και όσοι έχουν.... Αλτσχάιμερ». Το νόμι-
σμα έχει δύο όψεις. Σε θυμούνται και όσοι δεν θες. 
Δεν έχω παράπονο όμως, με έχει βοηθήσει αρκετές 
φορές, η συνωνυμία, να βγάλω θέματα, αλλά και να 
κλείσω καλά τραπέζια σε νυχτερινά κέντρα.

Γιατί ‘Αρης; Από πολύ μικρός κατάλαβα ότι ο 
Άρης είναι σαν το ροκ εντ ρολ. Πιστοί οπαδοί και το 
συμπαθούν όλοι.

Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ; Μπάσκετ, είναι πιο γρή-
γορο, πιο συναρπαστικό, με περισσότερο θέαμα και 
περισσότερο τεχνικό.

Ποιον αγώνα δεν θα ξεχάσεις ποτέ; Η κατάκτη-
ση του Κυπέλλου Ελλάδας στη Λαμία, το 2004, απο 
τον Άρη και ιδιαίτερα ο τελικός κόντρα στον Ολυμπι-
ακό είναι το παιχνίδι που έχει μείνει χαραγμένο στη 
μνήμη. Προσθέτω και τον αγώνα Ευρωλίγκα, Μπαρ-
τσελόνα- Αρης, (Δεκέμβριος του 2006) στον οποίο 
μπορεί να έχασε η ομάδα μου, εξαιτίας του «κατα-
ραμένου» Ναβάρο, αλλά έκανε εξαιρετική εμφάνι-
ση, κερδίζοντας τον θαυμασμό όλων. Νιώθεις πολύ 
ιδιαίτερα, όταν ξένοι, μιλούν με τα καλύτερα λόγια 
για την ομάδα σου.

Απρόοπτα σε ραδιοφωνικές εκπομπές… Πολ-
λά! Καθημερινή ζωντανή εκπομπή, χωρίς απρόοπτα; 
Απο το να κοιμηθεί ο καλεσμένος ποδοσφαιριστής 
μέχρι να με πάρει η μητέρα μου τηλέφωνο για το τι 
θα μαγειρέψει.

Τι αγαπάς και τι σε χαλάει στη Θεσσαλονίκη; 
Αγαπώ τον φιλόξενο κόσμο και με χαλάει ότι έχει 
μείνει πολύ πίσω, από πλευράς υποδομών.

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. 

Φέρει ένα επίθετο που το θυμούνται και οι …πέτρες. Ο Χρήστος Γκάλης είναι αθλητικός ρεπόρτερ και θα τον βρείτε πάντα μέσα στα γήπεδα. Μπάσκετ ή ποδοσφαί-
ρου. Με μακρά πορεία 26 χρόνων στη δημοσιογραφία, πέρασε από εφημερίδες και τη δημοτική τηλεόραση TV100, ενώ πλέον τον ακούτε στο Yellow Radio και στον 

Σπορ Fm.

Χρήστος Γκάλης
Ο Άρης είναι σαν το «ροκ εντ ρολ»!

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 

Αν είχες μαγικό ραβδί ποιο έργο θα ήθελες να 
γίνει αύριο… Το μετρό. Αλλα να καλύπτει από τις 
δυτικές συνοικίες μέχρι το αεροδρόμιο. Γιατί αυτό 
πραγματικά θα είναι «ανάσα» για το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της πόλης.

Λες όχι σε…Στις υπερβολές και τα ψέματα. Ιδιαί-
τερα στα ψέματα, παθαίνω... αναφυλαξία.

Για ποιο ταξίδι - αποστολή είπες «θέλω να ξα-
ναπάω ως τουρίστας»; Αν και είμαι ερωτευμένος με 

τη Ρώμη, ωστόσο η πόλη που πηγαίνω και στεναχω-

ριέμαι που δεν είμαι κάτοικος της, είναι η Βαρκελώ-

νη. Ίσως γιατί μοιάζει με τη Θεσσαλονίκη, για να είμαι 

ακριβής, όπως θα θέλαμε να είναι η Θεσσαλονίκη.
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΕΝ 

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ 
- Η KARFITSA 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ποιος είπε πως το ποδόσφαιρο είναι αμιγώς ανδρικό άθλημα; Ποδόσφαιρο παίζουν και οι γυναίκες και 
μάλιστα καλά. Τα τελευταία χρόνια (και) στην Ελλάδα έχουν γίνει μεγάλη βήματα προόδου, το επίπεδο 
ολοένα και αυξάνεται και πλέον η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας μας κάλλιστα μπορεί να υπε-
ρηφανεύεται πως εξάγει αθλήτριες και στο εξωτερικό. 

Μια ματιά στις τελευταίες 
κλήσεις του Ομοσπονδι-
ακού τεχνικού, Γιώργου 

Κυριαζή, θα σας πείσει γι’ αυτό. 
Από το σύνολο των 23 αθλητριών 
που συμμετέχουν στην Εθνική οι 
15 αγωνίζονται στο εξωτερικό. Και 
προσέξτε: όχι όπου κι όπου. Αλλά 
σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώ-
πης. Ελλήνιδες ποδοσφαιρίστριες 
συναντάμε στη Πρέμιερ Λιγκ και τη 
Μπέρμιγχαμ (η Βεατρίκη Σαρρή), 
στη Serie A και τη Νάπολι (η Δέ-
σποινα Χατζηνικολάου), αλλά και 

σε πολλές ακόμα χώρες. Την ίδια 
ώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα 
γίνονται ολοένα και περισσότερα 
βήματα εκσυγχρονισμού και σε 
αυτό συνέβαλε και η απόφαση της 
ΕΠΟ ώστε οι ΠΑΕ της Super League 
να υποχρεούνται να έχουν υπό την 
σκέπη τους τα γυναικεία τμήματα 
ποδοσφαίρου. 

Κάτι που αναμένεται τα επόμενα 
χρόνια να φέρει «έκρηξη» ανταγωνι-
σμού. H Κarfitsa έκανε... βουτιά στα 
άδυτα του γυναικείου ποδοσφαίρου 
και σας παρουσιάζει την Εθνική γυ-

ναικών με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό 
μας, Γιώργο Κυριαζή, να αναλύει τους 
στόχους, το πλάνο και την εξέλιξη των 
κοριτσιών. 

Κυριαζής: «Γίνονται 
βήματα προόδου»
Ο Γιώργος Κυριαζής μετά από μία 

πολυετή καριέρα σε Ελλάδα - κυρίως 
με τα χρώματα του Ηρακλή και εξω-
τερικό (έπαιξε και στην Ιταλία), ακο-
λούθησε τον δρόμο της προπονητικής 
επιλέγοντας να εντρυφήσει στο γυναι-
κείο ποδόσφαιρο, κατέχοντας σήμερα 
τη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ποδόσφαιρο... γένους θηλυκού!

Συνέντευξη 
στον Θωμά Μίχο
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Ο 41χρονος τεχνικός έχοντας πλέ-
ον κλείσει έναν χρόνο στα ηνία του 
Εθνικού μας συγκροτήματος φιλοδο-
ξεί να καταφέρει κάτι που ουδέποτε 
έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Να πανη-
γυρίσει μαζί με τα κορίτσια μας μία 
πρόκριση σε τελική φάση μιας μεγά-
λης διοργάνωσης. Στο περιθώριο των 
αγώνων που δίνει το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα για τα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ που θα γίνει το 
2023 σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, 
μίλησε στην «K» για τους στόχους και 
τη προσπάθεια που γίνεται σε όλα τα 
επίπεδα του γυναικείου ποδοσφαίρου 
στη χώρα μας. 

«Η φιλοσοφία μας είναι να αντιμε-
τωπίζουμε όλα τα παιχνίδια ως γιορτή. 
Ο μεγάλος μας στόχος είναι να πάμε 
σε τελική φάση μιας μεγάλης διοργά-
νωσης και γι’ αυτό θα παλέψουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις. Σίγουρα δεν 
είναι εύκολο. Θέλει προσπάθεια, αλλά 
αισιοδοξούμε πως θα το πετύχουμε». 
Πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε μία πολύ 
καλή φάση για το ελληνικό γυναικείο 
ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι πως 
έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου. 
Το προηγούμενο καλοκαίρι, πολλές 
αθλήτριες που αποτελούν τον κορμό 
της Εθνικής μας πήραν μεταγραφή για 
το εξωτερικό και αυτό δείχνει πολλά. 

Πήγαν σε πρωταθλήματα μεγάλου 
ανταγωνισμού και αυτό μόνο κέρδη 
θα φέρει, αφού θα ανεβάσει κατακό-
ρυφα το επίπεδό τους». Συμπλήρωσε: 
«Θεωρώ είμαστε σε ένα καλό δρόμο. 
Θα πρέπει να τονιστεί πως γίνονται 
πολλά βήματα προς τα μπρος και στο 
δικό μας εγχώριο πρωτάθλημα. Και αν 
ρίξει κανείς μια ματιά στο ρόστερ μας 
θα παρατηρήσει πως υπάρχει μία μίξη 
αθλητριών. Μια πολυμορφικότητα που 
θα μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί 
που θέλουμε».

15 από τις 23 αθλήτριες 
παίζουν στο εξωτερικό!
Τα νούμερα είναι ενδεικτικά και 

δείχνουν αν μη τι άλλο τα πολλά βή-
ματα προόδου που έχουμε κάνει ως 
χώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μια 
ματιά στις τελευταίες κλήσεις της Εθνι-
κής μας, αρκούν για να διαπιστωθεί 
πως πλέον οι περισσότερες αθλήτρι-
ες παίζουν εκτός συνόρων. Ποσοστό 
ιδιαίτερα μεγάλο που δείχνει πολλά. 
Την ίδια ώρα στην Ελλάδα η ομάδα 
του ΠΑΟΚ που από φέτος ανήκει υπό 
την σκέπη της ΠΑΕ (κάτι ανάλογο 
συμβαίνει και με τον Άρη) διατηρεί τα 

Η πρωτιά του Ολυμπιακού
και οι λοιπές δυνάμεις  

Μετά από επτά αγωνιστικές η ομορφιά του 
φετινού Πρωταθλήματος της Super League1 έχει 
να κάνει με το  ότι καμία ομάδα, ανεξαρτήτως με 
τον αντίπαλο που έχει απέναντι της, δεν δικαιούται 
να κοιμάται ήσυχη. Πέρα από τους όποιους υπο-
λογισμούς έκαναν οι «μεγάλοι» της κατηγορίας, 
μέσα στις τέσσερις γραμμές τα βρήκαν σκούρα. 
Και ο Ολυμπιακός με αντίπαλο τον Ατρόμητο, και 
ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός με τα Γιάννενα, 
και η ΑΕΚ στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ και ο Αρης 
στη Νίκαια με τον νεοφώτιστο Ιωνικό. Και αυτές 
είναι απλώς οι ενδεικτικές «μάχες» στις οποίες τα 
βρήκαν σκούρα. Υπάρχουν και άλλες που έχασαν ή 
κινδύνεψαν να χάσουν βαθμούς. 

Σ’ αυτό το σκηνικό ο Ολυμπιακός, παρότι είναι 
χειρότερος σε σχέση με τις δύο τελευταίες χρονιές, 
καταφέρνει να είναι πρώτος γιατί ήταν περισσότερο 
σταθερός απ’ ότι οι υπόλοιπες ομάδες του big5.

Για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ έχει ήδη χάσει τζάμπα 
οκτώ βαθμούς (Γιάννινα, Βόλο, Ολυμπιακό) και 
μάζεψε έξι με τη βοήθεια της τύχης με Παναιτω-
λικό και Αστέρα). Ο «Δικέφαλος» δείχνει ότι φέτος 
είναι ομάδα των προσωπικών λαθών, κι αυτό δεν 
είναι σύμπτωση. Είναι καθαρά θέμα ποιότητας.

Η ΑΕΚ στηρίζει πολλά σε Τσούμπερ και Αμπρα-
μπάτ, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 
πρώτη θέση, αλλά δεν έχει πείσει ακόμη ότι είναι 
το σύνολο που μπορεί να αντέξει μέχρι το τέλος.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε αποτελέσματα «πυρο-
τεχνήματα», αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι 
ομάδα για τίτλο. Οι εντυπωσιακές νίκες εντός επί 
του Απόλλωνα, του Βόλου και του Ιωνικού τελι-
κώς αποδείχθηκαν «προπέτασμα» καπνού. Κι αυ-
τός είναι ο λόγος που οι «πράσινοι» ταπεινώνονται 
μακριά από τη Λεωφόρο. 

Ο Αρης παρά το ψυχολογικό βάρος των -6 βαθ-
μών και τα στραβοπατήματα με ΟΦΗ, Απόλλωνα 
και Ιωνικό, δείχνει ότι δεν θα αργήσει να μπει στην 
πεντάδα. Κι αν του επιστραφούν πίσω οι βαθμοί, 
κάτι που δικαιούται, θα τον δούμε πολύ ψηλά. Στην 
θεωρητική βαθμολογία των επτά αγώνων ο Αρης 
με το +6 β. βρίσκεται στην τρίτη θέση και αυτό δεν 
θα πρέπει να περνάει απαρατήρητο. Αν μάλιστα στη 
συνέχεια, με οδηγό τα όσα έκανε με τον Παναιτω-
λικό μεσοεπιθετικά λύσει το πρόβλημα στο γκολ, 
όλα θα είναι διαφορετικά για την ομάδα του Ακη 
Μάντζιου.

ΤΟΎ ΒΆΣΙΛΗ ΜΆΣΤΟΡΆ

σκήπτρα και είναι η μεγάλη δεξαμε-
νή αθλητριών για τον Ομοσπονδιακό 
μας τεχνικό. 

Δείτε αναλυτικά το ρόστερ και 
τις ομάδες που παίζουν οι Ελληνίδες 
αθλήτριες: 

Παναγιώτα Χατζηχαρίστου (ΠΑΟΚ)
Ευδοξία Γαβριηλίδου (Δόξα 2016)
Παναγιώτα Βλασιάδου (ΑΕΛ)
Χαρούλα Δημητρίου (Παναθηναϊκός)
Αναστασία Γκάτσου (Μπάρι)
Μαρία Μήτκου (ΠΑΟΚ)
Μαρία Παλαμά (Ντιοσγκιόρι)
Χριστιάννα Κιάμου (Σαν Μαρίνο)

Δανάη-Ελένη Σιδηρά (Εργοτέλης)
Δήμητρα Καραπέτσα (Άρης Λεμεσού)
Ελένη Κακαμπούκη (Λουγκάνο)
Ελένη Μάρκου (Βασιλεία)
Θωμαή Βαρδαλή (ΠΑΟΚ)
Βεατρίκη Σαρρή (Μπέρμιγχαμ)
Κωνσταντίνα Στράντζαλη (ΠΑΟΚ)
Τατιάνα Γεωργίου (Τσεζένα)
Αθανασία Μωραϊτου (Μέπεν)
Σοφία Κόγγουλη (Ταβανιάτσο)
Δανάη Καλδαρίδου (Αλμπεγκάρια)
Νικολέτα Πίτσιου (Άρης Λεμεσού)
Δέσποινα Χατζηνικολάου (Νάπολι)
Αναστασία Σπυριδωνίδου (Μπάρι)
Γρηγορία Πούλιου (Άρης Λεμεσού)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος  Κυριαζής
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O ανυπόστατος γάμος είναι ανύπαρκτος, δεν έχει καμιά έννομη συνέπεια και δεν 
απαιτείται δικαστική απόφαση για την ανατροπή του. Μπορεί όμως όποιος έχει έννομο 
συμφέρον να ασκήσει αγωγή (ανάμεσα τους και ο εισαγγελέας, λειτουργώντας ως εκ-
πρόσωπος της πολιτείας, έχοντας όλα τα δικαιώματα των διαδίκων και στρεφόμενος και 
κατά των δύο συζύγων, χωρίς να επεμβαίνει στην ιδιωτική τους ζωή και με στόχο να συμ-
βάλλει στην ομαλή διαμόρφωση και λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων , όταν αυτό 
αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την προστασία της ηθικής) για να βεβαιωθεί η ανυπαρξία 
του. Αιτίες που καθιστούν έναν γάμο ανυπόστατο μπορεί να είναι λόγου χάρη η τέλεση 
του γάμου από ιερέα που έχει καθαιρεθεί (ενώ αν πρόκειται για ιερέα που τελεί το γάμο 
ενώ είναι τιμωρημένος ή σε αργία, ο γάμος είναι έγκυρος) ή από ιερέα που δεν αναγνω-
ρίζεται ως ιερέας από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία (άρθρο 1368 Αστικού Κώδικα).

Ο Πολιτικός γάμος είναι ανυπόστατος εάν οι μελλόνυμφοι δε συμφωνούν για την τέ-
λεση του γάμου, εάν δεν υπάρχουν δύο μάρτυρες ενώπιον των οποίων γίνεται η δήλωση 
και εάν δεν συνταχθεί ληξιαρχική πράξη από τον αρμόδιο δήμαρχο του τόπου τέλεσης 
του γάμου (άρθρο 1367 ΑΚ).

Στην περίπτωση ενός ανυπόστατου γάμου, οι σύζυγοι (που εν προκειμένω δεν ανα-
γνωρίζονται ως σύζυγοι) δεν έχουν ο ένας έναντι του άλλου δικαίωμα διατροφής σε πε-
ρίπτωση διαζυγίου αλλά ούτε και κληρονομικά δικαιώματα ο ένας έναντι του άλλου σε 
περίπτωση θανάτου κάποιοι από τους συζύγους. Επίσης τα τέκνα που έχουν αποκτηθεί 
εντός ανυπόστατου γάμου θεωρούνται εκτός γάμου παιδιά.

Σε γάμο μεταξύ δύο προσώπων του ίδιου φύλου όπου έχουν τηρηθεί οι προβλεπό-
μενοι τύποι τίθενται τα ζητήματα του κατά πόσον μεταξύ των προσώπων αυτών υπάρχει 
«οικογένεια» ώστε να προστατευθεί και αν οι «μελλόνυμφοι» μπορούν να είναι άτομα 
ιδίου φύλου αφού δεν προσδιορίζεται το χαρακτηριστικό φύλου.

Το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει το 
δικαίωμα σύναψης γάμου και στα δύο φύλα, όμως ως προς τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις τέλεσης αφήνει την πρωτοβουλία στον εθνικό νομοθέτη να ορίσει σχετικά (Ολομ ΣΤΕ 
867/1988),οπότε μόνο με νομοθετική ρύθμιση θα μπορεί ένας γάμος μεταξύ ομοφύλων 
να είναι έγκυρος. 

Από Συνταγματική άποψη η διαφορά φύλου ως στοιχείο του υποστατού γάμου δεν 
παραβιάζει την αρχή της ισότητας, την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικό-
τητας, αφού τα ομόφυλα άτομα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με άλλα άτομα από την 
Πολιτεία, ενώ κατοχυρώνεται η προσωπική ελευθερία και των ομοφύλων ατόμων με την 
ευρεία έννοια(όχι όμως με τη σύναψη γάμου μεταξύ τους).Την άποψη αυτή ενίσχυσε και 
η απόφαση 1428/2017 του Αρείου Πάγου που δέχεται ότι είναι ανυπόστατος ο γάμος με-
ταξύ ομόφυλων γιατί η διαφορά φύλου είναι η προϋπόθεση ενός υποστατού γάμου ενώ 
η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής από τον Εισαγγελέα ώστε να ακυρωθεί ένας τέτοιου 
είδους γάμος δεν αποτελεί επέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή αυτών των 
προσώπων, αλλά έχει ηθικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει η δυνατό-
τητα των ομόφυλων ζευγαριών να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης (Νόμος 4356/2015) 
και να εγγράφονται στα Ληξιαρχεία.

Την άποψη αυτή ενστερνίζεται με απόφαση του το Συμβούλιο της Επικράτειας στην 
οποία αναγνωρίζει ότι το σύμφωνο δεν είναι αντίθετο στους δογματικούς κανόνες της 
ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και δε θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ορ-
θοδόξων Χριστιανών ενώ δεν προκαλεί βλάβη στις Μητροπόλεις. Επίσης το ΣτΕ θεωρεί 
ότι το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής των ατόμων (στην οποία ανήκει και ο σεξουαλικός 
τους προσανατολισμός) θα πρέπει να είναι σεβαστός και όχι αντικείμενο διακρίσεων από 
την κρατική εξουσία πόσο μάλλον όταν ο γάμος ως θεσμός διαφοροποιείται σημαντικά 
από το εν λόγω σύμφωνο δεδομένου ότι στοχεύει στην κάλυψη διαφορετικών κοινωνι-
κών αναγκών και συγκεκριμένα στην αναγνώριση και προστασία de facto συντροφικών 
σχέσεων

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Η ΕΛΛΑΔΑ «ΤΡΩΕΙ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ… Για δεκαετίες ολόκληρες αναρω-
τούνται όλοι γιατί «χάθηκαν» τόσες και τόσες μεγάλες ελληνικές βιομηχα-
νίες και επιχειρήσεις, ενώ ήταν κερδοφόρες και πολλά υποσχόμενες για το 
μέλλον; Τι φταίει σε αυτόν τον τόπο αλήθεια; Πριν δέκα χρόνια, μπήκαμε 
σε «συντεταγμένη χρεωκοπία» υποθηκεύοντας τα πάντα για να εξυπηρε-
τήσουμε το δημόσιο χρέος προς τους δανειστές και τότε διαπιστώσαμε σαν 
χώρα ότι δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα οργανωμένο και ανταγωνίσιμο στις 
εξαγωγές. Το μόνο «προϊόν» που μας απέμεινε ήταν ο τουρισμός κι αυ-
τός με το χτύπημα που δεχθήκαμε εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού 
μετά βίας πασχίζει να ορθοποδήσει ξανά, αφού οι αριθμοί πέρυσι και φέ-
τος, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν ούτε τα μισά των τεράστιων 
απωλειών. 

Στη δεκαετία του ’80 μετατράπηκε το «Ο λαός στην εξουσία» σε ανεξέ-
λεγκτο συνδικαλισμό σε κάθε επιχείρηση. Εργοστάσια που πρωτοστατού-
σαν στην παραγωγή, κλωνίζονταν και τελικά οδηγήθηκαν στο κλείσιμο, εξ 
αιτίας των απαιτήσεων των συνδικάτων και των απεργιών που υφίσταντο. 
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε, τον «πόλεμο» που δέχθηκε η «Ήβη Πανα-
γόπουλος α.β.ε.» όταν μπήκε δυναμικά στην αγορά των αναψυκτικών με 
το Seven-Up  και την PEPSI. Η Ανταγωνίστρια εταιρία που έχανε έδαφος 
στις πωλήσεις της, εκτός από κάθε λογής αθέμιτων μεθόδων ανταγωνι-
σμού, είχε και ως «εργαλείο» της, τους συνδικαλιστές που «έκαναν απερ-
γία» στο εργοστάσιο της Ήβη μέσα στο κατακαλόκαιρο. Άλλη μια περίπτω-
ση, ήταν κι εκείνη της επένδυσης του  Έλληνα ομογενή επιχειρηματία από 
την Αφρική κ. Κουμάνταρου που έφερε στην Ελλάδα την πρώτη σε κατανά-
λωση Γερμανική μπύρα της LOWENBRAU. Οι συνδικαλιστές εκβιάζοντας τα 
εργοστάσια παραγωγής «έκλειναν τα φορτηγά στα Τέμπη» για να διακοπεί 
η μεταφορά και η διακίνηση των προϊόντων της κι έτσι, ο επενδυτής έφυγε 
νύχτα… 

Στις μέρες μας, εξ αιτίας των μνημονίων και της μεγάλης ανεργίας, ο 
«κακός συνδικαλισμός» υποχώρησε, αφήνοντας όμως «νωπές πληγές» 
σε μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ κ.α. Πολλοί βέ-
βαια διερωτούνται πως γίνεται οι διάφοροι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος 
να πωλούν φθηνότερα το ρεύμα με εκπτώση έως και 50% όταν όλοι το 
προμηθεύονται από την ίδια πηγή, δηλαδή τη ΔΕΗ. Αυτό είναι πάρα πολύ 
περίεργο, λένε οι καταναλωτές και ίσως θα έπρεπε η αρμόδια Επιτροπή 
Ανταγωνισμού να μας δώσει μια ειλικρινή εξήγηση,…

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη της Θεσσαλονίκης αυτές τις μέρες, 
από την πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου, που επιδικάζει πρόστιμο-μα-
μούθ 11,28 εκατομ. ευρώ στην «Εθνική Ασφαλιστική» που πρέπει να κα-
ταβάλει στην  Express Service για αθέμιτο ανταγωνισμό που διέπραξε πριν 
από 25 χρόνια!. Ο ιδρυτής της Express Service Γιάννης Ραπτόπουλος δεν 
ζει σήμερα, αφού πέθανε τον περασμένο Αύγουστο με το παράπονο για την 
απίστευτη ταλαιπωρία που βίωσε όλα αυτά τα χρόνια, εξ αιτίας ενός ανάλ-
γητου κράτους που οδήγησε στην πτώχευση της μεγαλύτερης ελληνικής 
Οδικής Βοήθειας. 

Οι ευθύνες του κράτους είναι τεράστιες και δυστυχώς το «κράτος» σε 
πολλές περιπτώσεις «είμαστε εμείς» οι ίδιοι. Οι άνθρωποι δηλαδή, που δι-
αχειριζόμαστε μικρές ή μεγάλες περιπτώσεις που αφορούν τα καθημερινά 
μας προβλήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, την τραγική κατάληξη του επιχειρη-
ματία Ηρακλή Τσιλόπουλου που το ΣΔΟΕ του κατάσχεσε όλη του την περι-
ουσία, γιατί κάποια στιγμή αποφάσισε να γίνει πρόεδρος στην αγαπημένη 
του ομάδα στην ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο άδικος καταλογισμός σε βάρος του, έγινε 
για χρέη της ομάδας που δημιουργήθηκαν από προηγούμενους προέδρους 
και παράγοντες. Ο άνθρωπος δεν άντεξε το κακό που του καταλογίζουν και 
έβαλε τέλος στη ζωή του - αυτοκτόνησε από το μπαλκόνι του σπιτιού του…

Ανυπόστατος Γάμος 
και Γάμος μεταξύ Ομόφυλων

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α  Α Λ Ε Ξ Α Κ Η * 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Τι σημαίνουν οι φαντασιώσεις μας;

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Ενώ ως κοινωνία γινόμαστε πιο ανοιχτοί 
σχετικά με τη σεξουαλικότητα, ένα πράγμα 
για το οποίο δεν μπορούμε με ευκολία να 
κουβεντιάσουμε είναι οι φαντασιώσεις μας. 
Δηλαδή, για τα σεξουαλικά σενάρια που δη-
μιουργούμε μόνοι μας στο μυαλό μας. Μπο-
ρεί να έχει κανείς μια συγκεκριμένη επανα-
λαμβανόμενη φαντασίωση που δεν μπορεί 
να τη βγάλει από το μυαλό του ή μπορεί να 
έχετε πολλές και σε πολλά επίπεδα. Μπορεί 
επίσης να υπάρχει έντονη επιθυμία για να 
ζήσει κάποιος τις φαντασιώσεις του στην 
πραγματική ζωή ή μπορεί να αρκεστεί στο 
να φαντάζεται και να δημιουργεί απλώς τα 
σενάρια.

Από πού προέρχονται οι φαντασιώσεις;
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι φαντασιώ-

σεις των ανθρώπων επηρεάζονται από δη-
μογραφικά στοιχεία (δηλαδή ηλικία, φύλο, 
φυλή), χαρακτηριστικά προσωπικότητας και 
το δικό τους σεξουαλικό ιστορικό. Εάν είστε 
ένα εξωστρεφές άτομο, είναι πιο πιθανό από 
ένα ντροπαλό άτομο να φαντασιώνεστε για 
ομαδικό ή δημόσιο σεξ, για παράδειγμα. 
Επιπλέον, πιθανότατα θα διαπιστώσετε ότι 
οι σεξουαλικές σας φαντασιώσεις αλλάζουν 
καθώς μεγαλώνετε, βιώνετε ή εκτίθεστε σε 
περισσότερα σεξουαλικά ερεθίσματα. 

Τι Σημαίνουν φαντασιώσεις;
Εμείς οι άνθρωποι είμαστε συνήθως 

πρόθυμοι να κατανοήσουμε τα συναισθή-
ματά μας αντί να τα νιώθουμε απλώς. Όσον 
αφορά το σεξ, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν 
ότι αυτό που νιώθουν είναι «περίεργο» 
ή «μη φυσιολογικό». Κάποια πράγματα, 
απλώς μας διεγείρουν. Μερικές φορές μπο-
ρεί εκπλαγούμε με αυτό που φανταζόμαστε, 
αλλά ανεξάρτητα από το πόσο εκπληκτική ή 
μη μπορεί να είναι μια φαντασίωση, δεν πρέ-
πει να ντρέπεστε. 

Οφέλη των φαντασιώσεων
Ακόμα κι αν ντρέπεστε από το πόσο 

φρικιαστικές μπορεί να φαίνονται οι φα-
ντασιώσεις σας, το να φαντασιώνεστε 
μπορεί να είναι καλό για μια σχέση. Με-
λέτες έχουν δείξει ότι η σεξουαλική φα-
ντασίωση για τον σύντροφό σας μπορεί 
να είναι ευεργετική για τη σεξουαλική 
σας ζωή και για τη διατήρηση ενός σε-
ξουαλικού δεσμού μακροπρόθεσμα, ει-
δικά αφού τελειώσει ο αυθορμητισμός. 

Το να μπορεί κανείς να μοιράζεται ό,τι 
τον συναρπάζει μπορεί να οδηγήσει σε πε-
ρισσότερο δέσιμο και πληρότητα στη σχέση 
του. 

Νιώθεις άνετα ή άβολα;
Ένα πράγμα που σίγουρα μπορεί να αι-

σθάνεστε άβολα να αναφέρετε; Φαντασίωση 
για κάποιον άλλο εκτός από τον σύντροφό 
σας. Ακριβώς επειδή φαντασιώνεστε για κά-
ποιον άλλο εκτός από τον σύντροφό σας, 
δεν σημαίνει ότι θα τον απατήσετε. 

Οι φαντασιώσεις είναι καθαρά προσωπι-
κές. Αν φαντασιώνεσαι κάποιον άλλο εκτός 
από τον σύντροφό σου, είναι δική σου υπό-
θεση.

Είσαι πραγματικά ευχαριστημένος με 
τον/την σύντροφό σου;

Εάν φαντασιώνεστε κυρίως κάποιον 
άλλον και αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να 
εστιάσετε στο να απολαύσετε τον σύντρο-
φό σας ή έχετε πραγματικές προθέσεις να 
συνδεθείτε με το άτομο που φαντασιώνεστε, 
αυτό μπορεί να είναι λόγος ανησυχίας. Αυτή 
η ανησυχία θα πρέπει να σας παροτρύνει να 
κοιτάξετε πιο προσεκτικά τη σχέση σας και 
εάν είστε πραγματικά ευχαριστημένοι με τον 
σύντροφό σας.

Ξεκινήστε από τον εαυτό σας
Τώρα, τι να κάνει κανείς με όλες αυτές τις 

φαντασιώσεις; Ευτυχώς έχετε επιλογές, είτε 
θέλετε να τις μοιραστείτε με έναν σύντροφο 
είτε όχι. Η φαντασίωση είναι ένας πολύ κα-
λός τρόπος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας 

για σεξ. Εάν δεν αρκεί να ζωγραφίσετε μια 
εικόνα στο μυαλό σας, μπορείτε να βρείτε 
κάποιο υλικό πορνό που να εξυπηρετεί τις 
προτιμήσεις σας.

Παιχνίδι ρόλων με τον/την 
σύντροφό σας
Εάν έχετε έναν σύντροφο που αισθάνεται 

το ίδιο με εσάς και είναι ανοιχτός στην εξε-
ρεύνηση, τότε ένας εξαιρετικός τρόπος για 
να ζωντανέψετε τις φαντασιώσεις σας μαζί 
του είναι το παιχνίδι ρόλων. Το να υποδύεστε 
διαφορετικούς «χαρακτήρες» για να αναπα-
ράγετε τη φαντασίωσή σας είναι ένας τρό-
πος να εμπλακείτε σεξουαλικά με «κάποιον 
άλλον» ενώ εξακολουθείτε να είστε με τον 
κύριο σύντροφό σας. Το παιχνίδι ρόλων είναι 
επίσης ένας εξαιρετικός και ασφαλής τρόπος 
για να εξερευνήσετε μερικές από αυτές τις 
φαντασιώσεις που δεν θα θέλατε να βιώσετε 
στην πραγματική ζωή.

Η φαντασίωση μπορεί να είναι υγιής
Η σεξουαλικότητά σας είναι πολύ 

προσωπική. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να 
απολαύσει τις φαντασιώσεις, αντί να προ-
σπαθείτε να ερμηνεύσετε τι σημαίνουν οι 
φαντασιώσεις ή αν είναι πολύ περίεργες. 
Όποιες φαντασιώσεις και αν επιλέξετε να 
μοιραστείτε ή να μην μοιραστείτε, να ζωντα-
νέψετε ή να μην ζωντανέψετε, εξαρτάται από 
εσάς. Ήρθε η ώρα να νιώσετε ενδυναμωμέ-
νοι από τη σεξουαλικότητά σας.  

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

PSYCHOLOGY

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 
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ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΕ, 
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ΜΗ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ, 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ
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Σήμερα ο Άρης περνάει στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου 
το πέρασμα αυτό θα διαρκέσει έως τις 13 Δεκεμβρί-
ου. Βλέποντας λοιπόν να συσσωρεύονται πλανήτες 

στο ζώδιο του Σκορπιού, είναι ένδειξη μιας τεταμένης περιό-
δου, με γεγονότα που κάποιες φορές θα είναι αρκετά σκλη-
ρά. Και εδώ θα επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι τα ζώδια 
του Σταθερού Σταυρού θα είναι εκείνα που θα δοκιμαστούν 
και θα αλλάξουν αρκετά πράγματα στη ζωή τους. Είναι η 
περίοδος που το αύριο χτίζεται από την αρχή. Πιο αναλυτικά 
οι προβλέψεις για τα δώδεκα ζώδια.

 
ΚΡΙΟΣ
Ο πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, Άρης, θα βρίσκεται 

από σήμερα στο ζώδιο του Σκορπιού. Είναι ο τομέας που αφορά 
τα χρήματά σας, τις επενδύσεις, τα φορολογικά, αλλά είναι και 
ο τομέας των έντονων συναισθημάτων σας. Τα πάθη σας έως τα 
μέσα του Δεκέμβρη θα είναι έντονα και συνεχόμενα. 

 
ΤΑΥΡΟΣ
Αρχίζει για σας από σήμερα μία επίσης απαιτητική περίοδος, 

γεμάτη με εντάσεις και διεκδικήσεις. Ο Άρης απέναντι από το 
δικό σας ζώδιο θα βάλει τις σχέσεις σας σε μία καθημερινή μά-
χιμη κατάσταση, όπου τίποτα δεν φαίνεται να ηρεμεί. Έως τον 
Δεκέμβριο, θα αμφισβητείτε τις καταστάσεις και σίγουρα θα 
έχετε καθημερινή και διαρκή ένταση. 

 
ΔΙΔΥΜΟΙ
Από σήμερα ο Άρης θα βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού, 

στον τομέα της εργασίας και της υγείας σας, όπου θα παραμεί-
νει εκεί έως τις 13 Δεκεμβρίου. Σίγουρα, αυτή η νέα θέση του 
Άρη θα σας δημιουργήσει περισσότερες ευθύνες και καλό είναι 
να φροντίσετε τη διατροφή σας. 

 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Σήμερα ο πλανήτης της δράσης περνά στο συμβατό με το 

δικό σας ζώδιο, τον Σκορπιό, που αφορά τον τομέα των συναι-
σθημάτων σας, των παιδιών σας, αν είστε γονείς, και γενικότε-
ρα των δημιουργικών σας ταλέντων. Μέσα σε αυτό το διάστημα 
που θα «ταξιδέψει» ο Άρης στο ζώδιο που έχει κυριαρχία, θα 

νιώσετε ότι οι μάχες θα είναι ένα καθημερινό και επίπονο χαρα-
κτηριστικό αυτής της περιόδου. 

 
ΛΕΩΝ
Από σήμερα, που ο Άρης προχωρά στο ζώδιο του Σκορπιού, 

όπου θα βρίσκεται εκεί περίπου επτά εβδομάδες. θα υπάρξουν 
εντάσεις και θα χρειαστεί να ελέγχετε τις καταστάσεις για να μη 
σας δημιουργούν οι άλλοι προβλήματα, κάτι που δυστυχώς εί-
ναι δύσκολο να γίνει. 

 
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Είστε σε μία αρκετά δραστήρια περίοδο, όπου ο Άρης, μέσα 

στον τρίτο τομέα σας, θα σας δημιουργήσει άγχος, από τα πιο 
απλά πράγματα έως τα πιο σύνθετα. Ίσως μάλιστα να έχετε 
εντάσεις με πρόσωπα από το περιβάλλον σας. 

 
ΖΥΓΟΣ
Από σήμερα, ο Άρης σάς εγκαταλείπει και περνά στο ζώδιο 

του Σκορπιού, όπου θα πρέπει από εδώ και πέρα να φροντίζετε 
τα οικονομικά σας περισσότερο και με μεγαλύτερη προσοχή. 
Είναι η περίοδος που καλείστε να διεκδικήσετε τα κεκτημένα 
σας. 

 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Για σας τους Σκορπιούς, ξεκινά μία περισσότερο έντονη πε-

ρίοδος από πριν. Η μετακίνηση του Άρη στο δικό σας ζώδιο σάς 
κάνει μάχιμους, όμως οι μάχες που θα δώσετε θα σας δυναμώ-
σουν από τη μια, αλλά από την άλλη θα αναγκαστείτε να χάσετε 
κάτι αγαπημένο. Γι’ αυτό θα βάζετε και τη λογική πριν από κάθε 
ενέργειά σας. 

 
ΤΟΞΟΤΗΣ
Σήμερα ο Άρης προχωρά στο ζώδιο του Σκορπιού, στον δω-

δέκατο Ηλιακό σας τομέα, ένα ευαίσθητο σημείο του ωροσκο-
πίου σας, που κάνει το παρασκήνιο να παίζει πρωταρχικό ρόλο. 
Μπορεί να νιώσετε ότι η μοναξιά είναι κάτι που σας ταιριάζει 
αυτή την περίοδο και να την ακολουθήσετε. 

 
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι Αιγόκεροι θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να βρεθείτε 

σε έναν πλούσιο κοινωνικό κύκλο, που θα έχει πολλά καλά 
στοιχεία, αλλά και πολλές εντάσεις και ανατροπές. Προσοχή 
λοιπόν έως τις 13 Δεκεμβρίου, όπου θα παραμείνει ο Άρης στο 
ζώδιο του Σκορπιού.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Σήμερα ο Άρης προχωρά στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου κυ-

βερνά τον τομέα της καριέρας σας. Τις επόμενες επτά εβδομά-
δες θα είστε περισσότερο φιλόδοξοι, αλλά να δώσετε προσοχή 
στη βιασύνη κάποιων αποφάσεών σας, γιατί θα υπάρξουν λάθη.  

ΙΧΘΥΕΣ
Σήμερα ο Άρης περνά στο συμβατό με το δικό σας ζώδιο του 

Σκορπιού, όπου θα παραμείνει έως τις 13 Δεκεμβρίου. Αυτό θα 
σας ενδυναμώσει σε κάποια θέματα που σας απασχολούν και 
θα βρείτε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσετε.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ALTERLIFE-WAREHOUSE,  
Εντός Λιμένα-Αποθήκη 7, 231 305 1669
ΑΘΙΒΟΛΗ, Κατούνη 15, 2310508509
OΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους  10, 2310284002                                                                     
WOODS, Αριστοτέλους  12 , 2310223080
BOX CAFÉ, Αριστοτέλους 5, 2310267992
 PUBLIC, Tσιμισκή 24, 2310227288
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, Κούσκουρα 4, 2310262478
ΝΤΕΡΛΙΚΑΤΕΣΕΝ, Κούσκουρα 7, 2310230326
PLAISIR, Μητροπόλεως  9, 2310277444
APALLOU, Mητροπόλεως 51, 2310228898
GELLISSIMO BISCOTO, Προξένου Κορομηλά 8, 
2313087125
DANDELION, Χρ.Σμύρνης 17, 2310234208
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Ολύμπου 78, 2310-271621
GREEN FAMILY, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310 
257503
ΤITANIA, Γεωργ. Θεοτοκά (Χανθ),  2310 220985
ΔΕΘ HELEXPO Γραφείο Διοίκησης,  

Eγνατία 154, 231 029 1598
ALLEGRO, Mέγαρo Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 
2310896081
KAFE PASSION, Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καλαμαριά, 
2310429814
COFFICE BOOKS & COFFEE, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
HONDOS CENTER, Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
TENNIS COLLECTIVE  CLUB ASTERAS, Όπισθεν Ανώτατη 
Σχολή Πολέμου, Πατριαρχικά Πυλαίας, 6938040400
BARISTA, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
PREMIUM BOULANGERIE ET VINS , Ελευθερίας 6, Τριαν-
δρία, 2310989660
ZEBRA, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310 304674
MANSION BAR TERRACE, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 
21, Νεάπολη, 2310610263

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

ΚΑΝΕ CLICK 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Karfitsa
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