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Η βία στα πανεπιστήμια 
και η ηλικία του … Χότζα

Η συζήτηση για το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων θυμίζει λίγο πολύ την απά-
ντηση του Χότζα όταν τον ρώτησαν πόσο χρονών είναι: «Σαράντα» απαντά. «Αλλά είπες το 
ίδιο πράγμα πριν από δυο χρόνια». «Ναι, μένω πάντα πιστός στο λόγο μου…». 

Πέρα από το τραγέλαφο του πράγματος, η κυβέρνηση δείχνει πως αναγνωρίζει το πρό-
βλημα της βίας στα Πανεπιστήμια κι ενώ λαμβάνει μέτρα δεν τα υλοποιεί. Τα αγγελτήρια 
θανάτου για τον πρύτανη που κυκλοφορούσαν  αντιμετωπίστηκαν μάλλον με σχετική αδι-
αφορία. Πέραν από κάποιες μεμονωμένες φωνές αντίδρασης – κυρίως μέσα από τα Social 
media, μαζική και οργανωμένη κατακραυγή δεν υπήρξε. Πόσο μάλλον όταν την ίδια ώρα 
προαναγγέλλονταν η … ανακατάληψη των αιθουσών εντός πανεπιστημίου από τους κου-
κουλοφόρους!

Για να δούμε όμως τι συμβαίνει αντιστοίχως σε ιδρύματα χωρών της ευρωπαϊκής ένω-
σης, ας πούμε σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Στην Αγγλία η μεγαλύτερη διαμαρτυρία 
των τελευταίων πενήντα ετών συντελέστηκε μετά το brexit όταν φοιτητές και ακαδημαϊ-
κό προσωπικό ΜΑΖΙ κατέλαβαν συμβολικά κάποιες αίθουσες ιδρυμάτων εκφράζοντας την 
αντίθεσή τους στην ραγδαία όσο και δραματική αύξηση διδάκτρων για τους φοιτητές του 
εξωτερικού. Κι αυτό διότι μακροπρόθεσμα έβλεπαν – κι ορθώς – ότι αυτό θα καταδικάσει 
τα ιδρύματα σε μαρασμό και μείωση αριθμού φοιτητών από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. 
Ωστόσο, η αστυνομία δεν επενέβη. Το θέμα λύθηκε με διάλογο. Στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ 
ένας Κινέζος φοιτητής έπιασε μια πάπια στον ποταμό Γουέι, συνελήφθη εν ριπή οφθαλμού, 
εκδιώχθηκε κακήν κακώς και αποβλήθηκε διά παντός από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Γαλλία, λίγο μετά τις 8 το βράδυ οι πόρτες σφραγίζουν και 
η πρόσβαση απαγορεύεται. Όλη την υπόλοιπη ημέρα οι χώροι ελέγχονται από άνδρες και 
γυναίκες ιδιωτικών σεκιούριτι και η πρόσβαση στις σχολές επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη 
πανεπιστημιακής ταυτότητας. 

Την ίδια ώρα κλείνουν οι πόρτες και στη Γερμανία, όπου τις ελάχιστες φορές που θα 
σημειωθεί παραβατική συμπεριφορά θα αντιμετωπιστεί όπως σε κάθε άλλη δημόσια υπη-
ρεσία. Όλες οι σχολές επιτηρούνται από 24ωρη ιδιωτική φύλαξη. Στην Ισπανία, οι πόρτες 
κλείνουν μια ώρα αργότερα, επίσης, επιτηρούνται οι σχολές από υπαλλήλους εταιριών σε-
κιούριτι οι οποίοι όταν υποπίπτει οτιδήποτε στην αντίληψή τους, καλούν την αστυνομία να 
επέμβει. 

Το εξοργιστικό είναι ότι και η αντιπολίτευση αντιδρά στα μέτρα χωρίς να ομολογεί το 
πρόβλημα το οποίο προφανώς αντιμετώπιζε και η ίδια όταν ήταν κυβέρνηση. 

Ο λόγος είναι προφανής για όλες τις κυβερνήσεις. Δεν επιθυμούν να μεγαλώσουν την 
ένταση. Όμως είναι παράδοξο να πιστεύεις ότι τα προβλήματα λύνονται από μόνα τους. Όχι 
τουλάχιστο η βία. Η οποία θα θεριεύει στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο οι κυβερ-
νήσεις προηγούμενες κι επόμενες, την αντιμετωπίζουν όπως ο Χότζας την ηλικία του. 
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Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
σήμανε για τη Θεσσαλονίκη 
την έναρξη μίας διαρκούς 

επιχείρησης αυξημένου ρίσκου μέσα 
στους χώρους του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου. Πρυτανεία, αστυνομία και 
εισαγγελία έθεσαν σε εφαρμογή το 
σχέδιο εκκένωσης από καταλήψεις, που 
τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται 
στους χώρους του ιδρύματος, κυρίως από 
ομάδες αντιεξουσιαστών. Η εισβολή στην 
κατάληψη του Βιολογικού, θεωρήθηκε 
ότι ήταν στοίχημα για τις διωκτικές και 
τις πρυτανικές αρχές. Κι αυτό επειδή το 
Στέκι Βιολογικού ήταν η εμβληματική 
κατάληψη 34 χρόνων μέσα στο Α.Π.Θ. και 
για πολλές άλλες παρόμοιες κινήσεις σε 
όλη τη χώρα. 

Η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία. 
Τις συγκεκριμένες ημέρες των γιορτών οι 
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που πλέον γνωρί-
ζουν καλά την κίνηση στο Α.Π.Θ., καθώς πε-
ριπολίες υπηρεσιακών οχημάτων γίνονται 
στους χώρους του, ξέρουν πως οι φοιτητές 
απουσιάζουν, ενώ και τα άτομα που δρα-
στηριοποιούνται στο κίνημα των καταλήψε-
ων δεν έχουν μείνει στην πόλη, πολλώ δε 
μάλλον στους χώρους των καταλήψεων. 
Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε μόνον στο 
σπάσιμο – κυριολεκτικά και μεταφορικά 
-  της πολυετούς κατάληψης και της φύλα-
ξης των χώρων, μέχρι και την ολοκλήρωση 
των εργασιών κατεδάφισης σε ό,τι θύμιζε 
τα χρόνια της παρουσίας μελών των κινη-
μάτων. Ήδη στο σχέδιο περιλήφθηκε και 
το επόμενο στάδιο, που συνδέεται με τις 

αντιδράσεις που θα προκληθούν. Επίσης 
δεν είναι τυχαίο ότι μία άλλη κατάληψη, η 
οποία έγινε εν ριπή οφθαλμού σε ένδειξη 
αντίδρασης για όσα έγιναν στο Βιολογικό, 
διαλύθηκε επεισοδιακά το πρωί της Τετάρ-
της, μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξή της. 
Ακόμη και οι αντιδράσεις με συγκεντρώσεις 
θεωρούνταν αναμενόμενες, όπως και η 
επόμενη συγκέντρωση στην κοσμητεία της 
σχολής Θετικών Επιστημών το μεσημέρι 
της Τετάρτης. Επίσης προβλέφτηκε ότι θα 
σημειωθούν και ακραίες αντιδράσεις, όπως 
η κυκλοφορία των κηδειόχαρτων με τη 
φωτογραφία του πρύτανη, χωρίς να έχουν 
προσδιοριστεί.  

Από την πλευρά του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη έχει διαμηνυθεί πως 
οι διωκτικές αρχές είναι πλέον έτοιμες να 
συνδράμουν στις πανεπιστημιακές, όταν 
αυτές έχουν αποφασίσει να δώσουν τέλος 
σε καταλήψεις. Ο υπουργός Τάκης Θεοδω-
ρικάκος μεταφέρει διαρκώς την πρόθεση 
της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση, 
όπως ακριβώς έπραττε και ο προκάτοχός 
του Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 

Γιατί το Α.Π.Θ.  
Αυτό είναι και το κλειδί για την άνε-

ση στις κινήσεις της αστυνομίας μέσα στο 
Αριστοτέλειο. Η σύμφωνη γνώμη των 
πρυτανικών αρχών. Παρά τις εντάσεις που 
προκλήθηκαν και τα όσα έχει ακούσει - και 
δει - ο πρύτανης του ιδρύματος Νίκος Πα-
παϊωάννου, παραμένει πιστός στην αρχική 
του θέση, της λειτουργίας του Πανεπιστημί-
ου χωρίς καταλήψεις. Το κλίμα είναι βαρύ 
για τον ίδιο από ένα τμήμα της φοιτητικής 
κοινότητας, ωστόσο δεν δείχνει να έχει καμ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θέλουν να αλλάξουν σελίδα 
ξεκινώντας από το Α.Π.Θ. 
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Κερδίστε τις εκλογές

Σκέψου πολιτικά,
εκφράσου έξυπνα

NK Media Group: Συγγρού 206, Καλλιθέα 176 72
Τ.: 210 9568 066, 210 9580 876 • Κ.: 6932 266 217
E.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papamichail@yahoo.gr

Με ευθύνη στο όνειρο µιας εκλογικής 
επιτυχίας και µε σεβασµό στο κύριο ζη-
τούµενο των ηµερών µας, τον πολιτικό 
πολιτισµό, γράφτηκε ο νέος Οδηγός «Ευ 
Πολιτεύεσθαι» με 333+1 tips πολιτικής 
επικοινωνίας. Είναι αποτέλεσµα πολυε-
τούς και µακροχρόνιας εµπειρίας και ενα-
σχόλησης, µε τα δρώµενα στην αυτοδιοί-
κηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πηγή έµπνευσης στις καθηµερινές «ριπές» 
πολιτικής επικοινωνίας του σύγχρονου πο-
λιτικού. Ευπρεπής, µεστός και συµπυκνω-
µένος λόγος, εξαιρετική µαγιά και σπόρος 
για να κερδίσετε µια περίοπτη θέση στα 
δελτία ειδήσεων, χωρίς τις «σειρήνες»του 
πολιτικού φανατισµού αλλά µε θετικό και 
αξιοπρεπή λόγο.

Πολιτικός λόγος, που ξεχωρίζει, πρωτοτυ-
πεί και γράφει τη δική σας «ιστορία»!

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες 
του Οδηγού «Ευ Πολιτεύεσθαι», 
στη µοναδική τιµή των 15 ευρώ + έξοδα αποστολής

πριν ακόµη στηθούν οι κάλπες!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

φθεί. Μάλιστα για την επέµβαση στο Στέκι 
Βιολογικού ευχαρίστησε τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, µε τον οποίο στη συνέ-
χεια συναντήθηκε στην Αθήνα.  

Επιχειρησιακά το Α.Π.Θ. µπορεί να µην 
είναι ό,τι καλύτερο για να γίνονται επεµβά-
σεις από την αστυνοµία, καθώς οι χώροι του 
εκτείνονται σε µία έκταση που ξεπερνά τα 
300 στρέµµατα, ωστόσο όµως η ανάπτυξη 
ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου ξεκινά-
ει πάντα σε περιοχές χαµηλότερου ρίσκου. 
Και συνήθως σε περιοχές εκτός της πρωτεύ-
ουσας, καθώς οι αντιδράσεις ενδεχοµένως 
να είναι ηπιότερες. Άλλωστε στην πόλη δεν 
είχαν παρατηρηθεί ακραία φαινόµενα που να 

συνδεθούν µε το Πανεπιστήµιο, όπως αυτό 
µε την πινακίδα που κρεµάστηκε στο λαιµό 
καθηγητή και το χτίσιµο της πόρτας στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήµιο.  

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον σχε-
διασµό µιλούσαν στην Karfi tsa για την προ-
σέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου ζητήµατος µε 
σταθερό ρυθµό. Βήµα – βήµα. Πιστεύουν 
µάλιστα πως για τη νεοσύστατη Πανεπιστη-
µιακή αστυνοµία, όταν τελικά ξεκινήσει τη 
δραστηριότητά της, θα είναι καλύτερο να 
έχει διαµορφωθεί ένα διαφορετικό περιβάλ-
λον στους χώρους των πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων.
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«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινά-
σουν μαγειρεύουν»… λέει μία πολύ γνω-
στή παροιμία, την οποία, όπως φαίνεται, 
ακολουθούν πιστά αρκετοί υποψήφιοι δή-
μαρχοι της Θεσσαλονίκης. ‘Ετσι, παρά το 
γεγονός ότι οι επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές έχουν οριστεί για τον Οκτώβριο του 
2023 -σε 22 μήνες από σήμερα- είναι πολ-
λά τα ονόματα που αποφάσισαν να «κλει-
δώσουν» όσο το δυνατόν συντομότερα την 
υποψηφιότητα τους.

Στον δήμο Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Ζέρβας από τον Οκτώβριο 
του 2020, σε μία χαλαρή συνάντηση με 
τους δημοσιογράφους, είχε κάνει γνωστή 
την πρόθεση του να διεκδικήσει μία δεύ-
τερη θητεία στον κεντρικό δήμο, βάζοντας 
με τον τρόπο αυτό από νωρίς «φρένο» στις 
όποιες …ορέξεις υποψηφίων διεκδικητών 
αλλά και τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν 
είτε υποψήφιο βουλευτή ή ευρωβουλευτή.

Και την πρόθεση αυτή, ο κ.Ζέρβας την 
επαναλαμβάνει κάθε φορά που θα ερω-
τηθεί, ενώ το ίδιο έπραξε και λίγες ημέρες 
νωρίτερα σε αποκλειστική συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «Karfitsa». Ο δήμαρχος 
ξεκαθάρισε πως θα είναι υποψήφιος και το 
2023 με μία ακόμη πιο θελκτική πρόταση 
προς τους Θεσσαλονικείς, με περισσότερα 
πρόσωπα και νέες ιδέες. ‘Αλλωστε, αυτή τη 
φορά και το εκλογικό σύστημα θα είναι δι-
αφορετικό δίνοντας στον νικητή τη δυνατό-
τητα πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο 
και σίγουρα περισσοτέρων επιλογών, όσον 
αφορά τη χρησιμοποίηση ατόμων σε θέσεις 
και πόστα ευθύνης. 

Σχετικά με τα υπόλοιπα ονόματα -αν-
δρών και γυναικών- που ακούγονται στα 
δημοσιογραφικά γραφεία είτε ως πληρο-
φορίες, είτε ως φήμες τίποτα δεν είναι ανα-
κοινώσιμο. ‘Αλλωστε, αρκετοί μπορεί να 
σκέφτονται να αναμετρηθούν με τον κ.Ζέρ-
βα θεωρώντας πως ο δήμος Θεσσαλονίκης 
πρέπει να αλλάξει χέρια, όμως κάποιοι από 
αυτούς λειτουργούν με βάση άλλο ρητό… 
του «όποιος βιάζεται σκοντάφτει»! 

«Μάχη» στον Δ.Παύλου Μελά
Αντίθετα με τον δήμο Θεσσαλονίκης 

όπου τα πράγματα είναι ακόμη ήρεμα, φου-

ντώνει η «μάχη» για τις επόμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές στον δήμο Παύλου Μελά 
με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του 
Δημήτρη Ασλανίδη. Εδώ και καιρό το όνομα 
του αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Αλληλεγγύης έπαιζε δυνατά για τη 
διεκδίκηση του δήμου, με τις πληροφορίες 
τελικά να επαληθεύονται.

Ο κ.Ασλανίδης έκανε επίσημα γνωστή 
την πρόθεση του να κατέβει ως υποψήφιος 
στον τόπο όπου ζει και δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά. Μάλιστα, όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά στην πρώτη του ανακοίνω-
ση θα ηγηθεί μίας ανεξάρτητης, υπερκομ-
ματικής, δημοκρατικής παράταξης που θα 
λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία και 
στόχο θα έχει να υπηρετήσει το κοινωνικό 
σύνολο. Και με αυτή την πρόταση, θα διεκ-
δικήσει την ψήφο των δημοτών.

Τον δήμο Παύλου Μελά έχει κάνει γνω-
στό πώς θα διεκδικήσει και ο γιατρός, Γιώρ-
γος Λίλτσης, ο οποίος στις προηγούμενες 
εκλογές έχασε τη δημαρχία κυριολεκτικά 
στο «φώτο φίνις» για μερικές δεκάδες ψή-
φους. Η διαφορά του από τον τωρινό δή-
μαρχο, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, ήταν τόσο 
μικρή, ώστε ο κ.Λίλτσης πήρε την απόφαση 
να κατέβει εκ νέου υποψήφιος με την παρά-
ταξη «Ανατροπή», από την επόμενη κιόλας 
μέρα των εκλογών του 2019. Και σε αυτό 
το πλαίσιο κινείται, ασκώντας παράλληλα 

κριτική στη διοίκηση για τα πεπραγμένα της.
Σίγουρη θεωρείται η κάθοδος στην κάλ-

πη και του δημάρχου κ.Δεμουρτζίδη που 
θα διεκδικήσει μία νέα τετραετία, την τρί-
τη κατά σειρά. Ο δήμαρχος ποντάρει στην 
ομάδα του, στο έργο της διοίκησής του και 
ιδιαίτερα στη μετατροπή του πρώην στρα-
τοπέδου Παύλου Μελά σε Μητροπολιτικό 
Πάρκο, καθώς επίσης στη συνεργασία που 
πέτυχε με την παράταξη της Σίσσυς Φρα-
γκοπούλου, αλλά και στην «ένωση» με την 
παράταξη του Δημήτρη Δεληγιάννη.  

Από νωρίς βρήκε αντίπαλο 
ο Δαρδαμανέλης στην Καλαμαριά 

Ο πρώτος που άνοιξε τον …χορό στις 
διεκδικήσεις ήταν ο δικηγόρος, Χρήστος 
Βάρδας, ο οποίος από τις αρχές του 2021 
έκανε γνωστό πως θα βρεθεί κόντρα στον 
σημερινό δήμαρχο, Γιάννη Δαρδαμανέλη, 
διεκδικώντας το δημαρχιακό θώκο της Κα-
λαμαριάς.

Ο κ.Βάρδας ανακοίνωσε ήδη το όνομα 
της παράταξης που θα ηγείται και η οποία 
ονομάζεται «Πρωτοπόρα Δυναμική Κα-
λαμαριά». Μάλιστα, προχωρά με γρήγορα 
βήματα αναφέροντας πως η παράταξη που 
θα βρεθεί στις κάλπες θα πλαισιώνεται από 
αξιόλογα στελέχη της κοινωνίας της Καλα-
μαριάς με όραμα και σχέδιο για ένα καλύτε-
ρο αύριο του τόπου τους.

Υποψήφιος για μία δεύτερη τετραετία 
θα είναι ο κ.Δαρδαμανέλης με την ομάδα 
του, καθώς επιθυμία του δημάρχου είναι 
να ολοκληρωθούν έργα που έχουν δρομο-
λογηθεί στον δήμο όπως για παράδειγμα η 
ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, 
το Αλιευτικό Καταφύγιο και η ανάπλαση Κη-
φισιάς Βότση.  

Αποχωρήσεις και διεργασίες
 στον Δ.Κορδελιού Ευόσμου  
Ο Κλεάνθης Μανδαλιανός σε αρκετές 

συνεντεύξεις του έχει κάνει γνωστό πως 

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ποιοι υποψήφιοι «κλείδωσαν» 
για τις δημοτικές εκλογές του 2023

Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ 

Π. ΜΕΛΑ ΚΑΙ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΟΙ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ
∆. ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 

... ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ 

Ο Δημήτρης Ασλανίδης (πάνω) δημοσιοποίησε την 
υποψηφιότητά του για το Δήμο Π. Μελά εκεί όπου θα 
διεκδικήσει τη δημαρχία και ο Γιώργος Λίλτσης (κάτω).

Ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης περιμένει 
να ολοκληρωθούν τα πρότζεκτς ενώ θεωρείται δεδομένη η 
κάθοδός του εκ νέου
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θέλει να είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος στον δήμο 
Κορδελιού Ευόσμου. Μάλιστα, όπως αναφέρει για να 
ολοκληρωθεί το έργο της διοίκησής του απαιτείται μία 
ακόμη καθοριστική τετραετία, αφού η πρώτη σημαδεύ-
τηκε από την πανδημία του κορονοϊού.

Αντίθετα, ο Ιωάννης Καμαρινός επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης έκανε γνωστό, στην πρώτη ειδική 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τις δημαιρε-
σίες, πώς αποσύρεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με το 
τέλος της τρέχουσας θητείας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, πως ο δημοτικός σύμ-
βουλος της παράταξης Καμαρινού, Λευτέρης Αλεξαν-
δρίδης, δέχεται πιέσεις από συμβούλους της ευρύτερης 
αντιπολίτευσης, εκλεγμένους και υποψηφίους σε συνδυ-
ασμούς, ώστε να πει το «ναι» και να ηγηθεί ως επικεφα-
λής μίας ενιαίας παράταξης που θα κατέβει απέναντι στον 
κ.Μανδαλιανό και θα διεκδικήσει αλλαγή διοίκησης στον 
δήμο Κορδελιού Ευόσμου.

Παράλληλα, πέρσι τέτοια εποχή και ο Παναγιώτης 
Ψωμιάδης είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμέ-
νο δήμο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο παραμένει ακόμη σε επίπε-
δο πυροβολισμών στον «αέρα» από πλευράς του κ.Ψω-
μιάδη, χωρίς να υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο.

Τι θα κάνει ο Ευ.Φωτόπουλος στον Δ.Δέλτα;

Στον δήμο Δέλτα μπορεί να παίζει πολύ το όνομα του 
Ευθύμη Φωτόπουλου ως υποψηφίου στις εκλογές του 
2023 και για προσπάθεια επιστροφής του στην καρέκλα 
του δημάρχου, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει πως είναι νωρίς 
για τέτοιου είδους σκέψεις και πως αυτό το διάστημα εί-
ναι προσηλωμένος στα καθήκοντά του γενικού γραμμα-
τέα που ασκεί στον δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλευρό του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Ο δήμαρχος, Γιάννης Ιωαννίδης, από την άλλη, μπο-
ρεί να μην έχει ανακοινώσει επίσημα, ωστόσο θεωρείται 
δεδομένο πως θα έχει έτοιμο ψηφοδέλτιο στις επόμενες 
εκλογές και θα ζητήσει από τους δημότες του να τον στη-
ρίξουν με τη ψήφο τους για μία νέα τετραετία. 

Οι σίγουροι των εκλογών 

Στους σίγουρους που θα διεκδικήσουν για μία ακόμη 
φορά τον δήμο τους είναι οι δήμαρχοι που βγαίνουν πολύ 
άνετα εδώ και χρόνια στους τόπους τους, αφού φαίνεται 
πως έχουν κερδίσει με το έργο τους την εμπιστοσύνη των 
δημοτών τους και αυτό αποτυπώνεται από τα πολύ υψη-

λά ποσοστά που λαμβάνουν στις κάλπες.
Αυτοί είναι οι δήμαρχοι Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος 

Καϊτεζίδης, Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Αμπε-
λοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, που βγαί-
νουν …περπατώντας -κόντρα σε όλους τους έως τώρα 
αντιπάλους- από τον πρώτο κιόλας γύρο των εκλογών.

Μάλιστα, ο κ.Κυρίζογλου γνωρίζει πως δεν θα έχει 
απέναντι του τον Γιώργο Κυριλλίδη, ο οποίος ανακοίνω-
σε πως το ταξίδι που ξεκίνησε από το 2002 ως υποψή-
φιος παράταξης στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
έφτασε στο τέλος του. 

Υποψήφιος θα είναι και ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκε-
ών, Σίμος Δανιηλίδης, ενώ και στο Ωραιόκαστρο θεωρεί-
ται δεδομένη η νέα υποψηφιότητα του Παντελή Τσακίρη, 
ο οποίος θα θελήσει να διεκδικήσει μία δεύτερη θητεία 
ποντάροντας στο έως τώρα έργο του.  

Ο νυν δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης (κάτω) θα κατέλθει σίγουρα 
διεκδικώντας για την επανεκλογή του ενώ ο πρώην δήμαρχος Ευθύμης 
Φωτόπουλος (πάνω) ακόμη το σκέφτεται.

Ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης (πάνω) και ο δήμαρχος 
Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος (κάτω) θα είναι για μια ακόμη φορά από 
τα φαβορί 

Ο Παντελής Τσακίρης θα διεκδικήσει νέα θητεία στο Δ. Ωραιοκάστρου 

Ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός θα θέσει πάλι 
υποψηφιότητα περιμένοντας τους ... υπόλοιπους διεκδικητές
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Τα βήµατα που έκανε η Ελλά-
δα για την ψηφιοποίηση του 
∆ηµοσίου και την βελτίω-

ση της σχέσης του πολίτη µε το 
κράτος παρουσιάζει σε συνέντευξη 
του στην εφηµερίδα Καρφίτσα ο 
υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυ-
βέρνησης  Γιώργος Γεωργαντάς . 
Μάλιστα όπως τονίζει  «ο κορο-
νοϊός λειτούργησε ως επιταχυντής 
για την ψηφιοποίηση, ωστόσο ήταν 
από την πρώτη στιγµή στον προ-
γραµµατισµό, και είχε προηγηθεί 
συντονισµένη προεργασία αρκετών 
µηνών». Σε ότι έχει σχέση µε τη 
νέα χρονιά, µας αποκαλύπτει πως 
έρχεται µια δέσµη νέων ψηφιακών 
υπηρεσιών που θα απλοποιήσουν  
τη ζωή του πολίτη όπως το Εθνικό 
Μητρώο ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών 
του ∆ηµοσίου, το «Car Wallet»,το 
άυλο διαζύγιο, η ψηφιακή έναρξη 
ατοµικής επιχείρησης και οι ψηφι-
ακές µεταβιβάσεις αυτοκινήτων. 
Οι νέες εφαρµογές αναµένεται να 
έχουν ολοκληρωθεί και να αρ-
χίσουν να λειτουργούν µέσα στο 
πρώτο εξάµηνο του έτους.

Κύριε Γεωργαντά ποιος είναι ο 
ψηφιακός απολογισµός της χρο-
νιάς που µόλις έφυγε; Ποια τα θε-
µέλια της πολιτικής σας; Το εύρος 
της ψηφιακής µεταρρύθµισης που 
έχει συντελεστεί κατά την περίοδο δι-
ακυβέρνησης από το 2019 και έπειτα, 
έχει σηµάνει µια συνολική αλλαγή 
παραδείγµατος ως προς τον τρόπο µε 
τον οποίο το Κράτος αντιλαµβάνεται 
τον πολίτη, τις ανάγκες του, την ίδια 
την πολιτική και τον σχεδιασµό της. 
Για τα αποτελέσµατα της πολιτικής 
µας, µιλούν οι αριθµοί. Η αύξηση ως 
προς τις ψηφιακές συναλλαγές µε το 
Κράτος, είναι εκθετική. Έως το τέλος 
του πρώτου εξαµήνου του 2021, οι 
ψηφιακές συναλλαγές ανήλθαν στα 

Οι νέες υπηρεσίες του 2022 
που απλοποιούν τη ζωή µας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ
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Κ. Μητσοτάκης: 
Τέλος στα σενάρια 

συνεργασίας 
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΠΕΥΣΕ 
ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

Επαναπροσδιορισµό της ατζέντας επιχείρησε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης µε επί-
κεντρο πια την οικονοµία εν µέσω πανδηµίας. Η 
γενναία αύξηση του κατώτατου µισθού είχε προα-
ναγγελθεί µεν αλλά οι σχετικές ανακοινώσεις πα-
ρέπεµπαν στην άνοιξη ή παραµονές καλοκαιριού. 
Ωστόσο, το κύµα ανατιµήσεων που προκάλεσε 
άλµα στον πληθωρισµό και οι πιέσεις στα εισοδή-
µατα επίσπευσαν τη διαδικασία καθώς όπως όλα 
δείχνουν το επόµενο βήµα µετά την αποκλιµάκω-
ση της πανδηµίας είναι η οικονοµία και κυρίως η 
ακρίβεια. 

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 
ανακοίνωσε ότι η δεύτερη αύξηση του κατώτατου 
µισθού θα γίνει 2 µήνες νωρίτερα από το προγραµ-
µατισµένο, δηλαδή τον Μάιο τονίζοντας ότι «θα 
είναι (η αύξηση) σηµαντική, πολύ µεγαλύτερη από 
την αύξηση του 2% που είδαν οι εργαζόµενοι από 
1ης Ιανουαρίου του 2022. Αναγνωρίζουµε απόλυ-
τα το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη να στηριχθεί το 
εισόδηµα των πιο αδύναµων συµπολιτών µας το 
συντοµότερο δυνατό».

Ουσιαστικά, ο πρωθυπουργός έδωσε απάντη-
ση στις πιέσεις της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
αναφορικά στον κατώτατο µισθό ενώ παράλληλα 
δηµιούργησε ένα πλαίσιο διαχείρισης στις ανατι-
µήσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες µειώσεις 
φόρων «η πολιτική της µείωσης των φόρων δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόµη µένει ακόµα ένα κοµµάτι 
το οποίο θα έχει και αυτό, εκτιµώ, υλοποιηθεί πριν 
τις εκλογές που θα λάβουν χώρα στο τέλος της 
τετραετίας» ενώ έβαλε φραγµό και στις οποιεσδή-
ποτε σκέψεις περί πρόωρης προσφυγής στις κάλ-
πες. Μολονότι έτσι κι αλλιώς, το 2022 είναι ένας 
χρόνος πριν το τέλος της τετραετίας εποµένως ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώκει µε κάθε ευκαιρία να διατυπώ-
νει αίτηµα περί προσφυγής στις κάλπες, εντούτοις 
είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση περί της πιθανότη-
τας συνεργασίας σε περίπτωση µη αυτοδυναµίας 
της Ν∆. Για συνεργασία απάντησε «το αποκλείω 
πλήρως γιατί µας χωρίζει άβυσσος. Άβυσσος πολι-
τική, άβυσσος πολιτιστική, άβυσσος αξιακή» αλλά 
εµµέσως έστειλε και µήνυµα σε ό,τι αφορά στο 
νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη: «Έχω 
ακούσει κάποιες ενδιαφέρουσες πολύ γενικές το-
ποθετήσεις, ότι θέλει να κάνει σοσιαλδηµοκρατική 
κυβέρνηση, άρα τοποθετείται εκ των πραγµάτων 
στην κεντροαριστερή και όχι στην κεντροδεξιά πο-
λυκατοικία». 

150.000.000 ενώ έως το τέλος του πε-
ρασµένου έτους άγγιξαν τις 567.000.000, 
τη στιγµή που το 2018 µόλις που έφτασαν 
τα 8.800.000. Η ραγδαία αυτή άνοδος εί-
ναι ενδεικτική της προόδου της Ελλάδος 
και ταυτόχρονα θεµέλιο για όσα πρόκειται 
να πραγµατοποιηθούν, στο εξής. Η χώρα 
µας κλείνει όλο και περισσότερες εκκρε-
µότητες. Στον πυρήνα της πολιτικής µας 
βρίσκεται το αξίωµα ότι το policymaking, 
για να είναι αποτελεσµατικό, οφείλει να 
θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο. Σήµερα, 
για πρώτη φορά, ακολουθείται µια προ-
σέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω. Το 
∆ηµόσιο µπαίνει στη θέση του πολίτη, 
κατανοεί τα προβλήµατα του και διαµορ-
φώνει την δέουσα στρατηγική επίλυσης 
τους.  Πρόκειται για µια µεταστροφή όσον 
αφορά τη στάση του Κράτους απέναντι 
τις απαιτήσεις της συγκυρίας. Κάθε συ-
γκυρίας. Πρόκειται για µια αλλαγή παρα-
δείγµατος όσον αφορά τη λειτουργία της 
κρατικής µηχανής. Για µια αλλαγή που 
αποδεικνύει ότι τα πράγµατα αλλάζουν. 

Ήταν τελικά η υγειονοµική κρίση ο 
καταλύτης για να «τρέξει» ταχύτερα η 
ψηφιοποίηση του κράτους; Οι περισσό-
τερες από τις µεταρρυθµίσεις που πραγ-
µατοποιήθηκαν κατά την περίοδο της 
υγειονοµικής κρίσης, µε κορυφαία το gov.
gr,  ήταν από την πρώτη στιγµή στον προ-
γραµµατισµό µας, και είχε προηγηθεί συ-
ντονισµένη προεργασία αρκετών µηνών. 
Αυτό, όµως που πράγµατι συνέβη είναι ότι 
η πανδηµία επιτάχυνε την αναγκαιότητά 
τους και επίσπευσε τα χρονοδιαγράµ-
µατα υλοποίησης τους. Όταν καλείσαι 
να διαχειριστείς µια από τις µεγαλύτερες 
υγειονοµικές κρίσεις των τελευταίων 100 
χρόνων, είναι λογικό ο χρόνος να πυκνώ-
νει. Και µαζί του και η ανάγκη αποτελε-
σµατικής ανταπόκρισης του κράτους στις 
νέες, πρωτόγνωρες, συνθήκες που δηµι-
ουργούνται. Η παροχή ψηφιακών εναλ-
λακτικών στην επικοινωνία µε το κράτος 
κατάφερε να διασφαλίσει ότι η καθηµερι-
νότητα των συµπολιτών µας θα διευκο-
λυνθεί, προστατεύοντας τους παράλληλα 
από την έκθεση στον ιό. Το στοίχηµα ήταν 
να κάνουµε το κράτος πιο λειτουργικό, 
θωρακίζοντας την ίδια στιγµή την ασφά-
λεια κάθε πολίτη. Και νοµίζω, κρίνοντας 
από την ανταπόκριση των πολιτών, ότι 
αυτό το στοίχηµα το κερδίσαµε και µε το 
παραπάνω. 

Τι άλλο υπάρχει στο οργανόγραµµα 
του υπουργείου σας για την περαιτέρω 
ψηφιοποίηση του κράτους και τη δι-
ευκόλυνση της καθηµερινότητας των 
πολιτών;

Μια από τις σηµαντικότερες µεταρ-

ρυθµίσεις που µπαίνουν σε τροχιά υλο-
ποίησης και θα αποτελέσουν κλειδί για 
την εξέλιξη του απλού και ψηφιακού κρά-
τους είναι το Εθνικό Μητρώο ∆ιοικητικών 
∆ιαδικασιών του ∆ηµοσίου. Μέσα από 
αυτό, κάθε πολίτης, θα έχει τη δυνατότη-
τα να γνωρίζει εξαρχής και οριζόντια τα 
δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη δι-
εκπεραίωση της εκάστοτε υπόθεσης του 
µε το ∆ηµόσιο. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
εξαλειφθούν οι διαφορετικές ερµηνείες 
που πολλές φορές µπορεί να συναντάµε 
µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, γλιτώ-
νοντας ταλαιπωρία και παρανοήσεις. Στην 
ουσία του, το Μητρώο προσφέρει στον 
πολίτη την απαραίτητη γνώση ώστε να 
συνοµιλεί και να συνδιαλλάσσεται µε το 
Κράτος εύκολα και γρήγορα. Για αυτό και 
θα αποτελέσει µεταρρύθµιση-κλειδί για 
την εξυπηρέτηση του, ωθώντας τη σχέση 
πολίτη-∆ηµοσίου, σε µια νέα, πιο παρα-
γωγική εποχή. Eπίσης, σχεδιάζουµε, σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορών 
και Υποδοµών, ένα «Car Wallet», το οποίο 
θα δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να 
αποθηκεύει στο κινητό του µια σειρά από 
κρίσιµα έγγραφα που αφορούν το όχηµα 
του, όπως δίπλωµα οδήγησης, άδεια κυ-
κλοφορίας, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, αντίγρα-
φο ασφαλιστικού συµβολαίου οχήµατος. 
Eπιπλέον, το επόµενο χρονικό διάστηµα, 
θα διατεθούν δωρεάν 656.500 ψηφια-
κές υπογραφές. Παράλληλα, θα ανακοι-
νωθούν διάφορες υπηρεσίες τις οποίες 
δουλεύουµε όπως το άυλο διαζύγιο, η 
ψηφιακή έναρξη ατοµικής επιχείρησης, οι 
ψηφιακές µεταβιβάσεις αυτοκινήτων.

συνέντευξη

Μια από τις 
σηµαντικότερες 
µεταρρυθµίσεις που 
µπαίνουν σε τροχιά 
υλοποίησης και θα 
αποτελέσουν κλειδί για 
την εξέλιξη του απλού 
και ψηφιακού κράτους 
είναι το Εθνικό Μητρώο 
∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών 
του ∆ηµοσίου.
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Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ανακοίνωσαν δέσμη τριών 
επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων 
και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 
του κορονοϊού τον μήνα Ιανουάριο.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
1. Επέκταση των προσωρινών αναστο-

λών εργασίας εργαζομένων με αποζημίω-
ση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με 
οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολού-
μενου προσωπικού που δύναται να τίθεται 
σε αναστολή.

Από την 1η/1/2022 και έως τις 
31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέ-
τουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των 
εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχει-
ρήσεις στους ακόλουθους κλάδους:
• Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ
• Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συ-
ναφή με τη μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που 
τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης 
εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα 
που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης 
επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κα-
λύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφα-
λιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του 
ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό.

1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 
31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να 
θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζο-
μένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλου-
θους κλάδους:
• Τέχνες του θεάματος και θέατρα
• Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων
• Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων
• Παιδότοποι.

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 
31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να 
θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργα-
ζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργα-
ζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους 
κλάδους (Πίνακας Β.2):
• Εστίαση
• Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων 
(catering)
• Ξενοδοχεία
• Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατή-
σεων
• Κινηματογράφοι
• Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκ-

θέσεων
• Γυμναστήρια
• Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δρα-
στηριότητες
• Σχολές χορού
• Φυσική ευεξία
• Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα
• Καζίνο.

Το κόστος της επέκτασης του μέτρου 
εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο 
του μηνός Ιανουαρίου.

2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχει-
ρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττο-
νται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων:

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 
εκθέσεων

Οργάνωση εκδηλώσεων
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων 

(catering)
Σχολές χορού
Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.
Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζί-

ρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.
Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 

2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 
ευρώ.

Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 
εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ-REACT EU.

3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ια-
νουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη 
φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που 
πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων 
των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται 
προσωρινά σε αναστολή

Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημα-
ντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποί-
ων το 100% των εργαζομένων δύναται να 
τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ως 
ανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστο-
λής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 
ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική δι-
οίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται 
στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Για τους εργαζόμενους ανά την επικρά-
τεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται 
σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα ανα-
στολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 
2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολο-
γική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετα-
τίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεκτείνονται οι αναστολές εργασίας 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
- ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΟ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Το πρώτο δείγμα γραφής του νέου 
προέδρου του ΚΙΝΑΛ, αποτελούν 
οι επιλογές του για τους νέους 

τομεάρχες του κόμματος. Σε σχετική 
ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο επι-
κεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, 
Μιχάλης Κατρίνης και η γραμματέας, 
Ευαγγελία Λιακούλη αναφέρονται όλα τα 
ονόματα και οι Τομείς Πολιτικής Ευθύνης 
που θα έχουν από εδώ και πέρα.

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης τομε-
άρχες ορίζονται (με αλφαβητική σειρά): 
- Αντωνίου Τόνια:  Κλιματικής Κρίσης
- Αρβανιτίδης Γιώργος:   Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 
- Αχμέτ Ιλχάν:  Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα:  Δικαιοσύ-
νης 
- Γκόκας Χρήστος:  Υποδομών και Μεταφο-
ρών
- Καμίνης Γιώργος:  Προστασίας του Πολί-
τη- Μετανάστευσης και Ασύλου
- Καστανίδης Χαράλαμπος:  Επικρατείας 
- Κεγκέρογλου Βασίλης:  Εθνικής Άμυνας

- Κεφαλίδου Χαρά: Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων
- Κωνσταντόπουλος Δημήτρης: Πολιτισμού 
και Αθλητισμού
- Λιακούλη Ευαγγελία: Εσωτερικών 
- Λοβέρδος Ανδρέας:  Εξωτερικών
- Μουλκιώτης Γιώργος:  Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων
- Μπαράν Μπουρχάν:  Ψυχικής Υγείας 
- Μπιάγκης Δημήτρης:  Τουρισμού -  Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Πάνας Απόστολος:  Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων
- Πουλάς Ανδρέας:  Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων
- Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος:   Οικονομι-
κών
- Φραγγίδης Γιώργος:  Υγείας

Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Πα-
πανδρέου, εκπροσωπεί την παράταξη στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το «πράσινο» παζλ λοιπόν άρχισε να 
ολοκληρώνεται βήμα βήμα και με την ανα-
κοίνωση των τομεαρχών. Τώρα αυτό που 
μένει να φανεί είναι ποιος θα αναλάβει Εκ-

πρόσωπος Τύπου, ποιος θα  διαδεχθεί τον 
Δημήτρη Μάντζο στη διεύθυνση της Κ.Ο. 
και ποιος θα οριστεί Πανελλαδικά, επικε-
φαλής – υπεύθυνος αυτοοργάνωσης του 
κόμματος. Το πρώτο απασχόλησε αρκετά 
τον κ. Ανδρουλάκη μιας και πρόκειται ουσι-
αστικά για τον άνθρωπο που θα αποτελέσει 
τη φωνή της παράταξης. Μέχρι πρότινος ο 
βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας 
έμοιαζε να είναι το φαβορί. Οι πληροφορίες 
ωστόσο θέλουν το όνομα του να αποσύρε-
ται από την κουβέντα για την συγκεκριμένη 
θέση αλλά όχι απο το τραπέζι, πράγμα που 
σημαίνει πως θα δούμε ο νέος πρόεδρος να 
τον τοποθετεί σε άλλο πόστο. 

Οι κύριοι Ανδρέας Σπυρόπουλος και 
Στέφανος Ξεκαλάκης θα αναλάβουν επί-
σης κρίσιμους ρόλους με ή χωρίς τίτλους. 
Άλλωστε πρόκειται για πολύ κοντινούς συ-
νεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.Ο Ανδρέας 
Σπυρόπουλος, χρόνια στο ΚΙΝΑΛ και μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, 
υπεύθυνος των Τομέων Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, Περιφερειακού Σχεδι-
ασμού, αλλά και ο Στέφανος Ξεκαλάκης, 
πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ που είχε 
συγκρουστεί σφόδρα με την προηγούμενη 
ηγεσία.

Σε ότι έχει σχέση με τη αυτοοργάνωση, 
το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Εξορ-
μήσεις κλιμακίων και δημιουργία πυρήνων 
σε όλη τη χώρα, εκλογή νέων οργάνων σε 
τοπικό επίπεδο, δηλαδή  ανάδειξη νέων 
νομαρχιακών και δημοτικών οργανώσεων 
μέσω εκλογών, δίνοντας έτσι τέλος στην 
πρακτική των διορισμένων οργάνων που 
είχε υιοθετηθεί από το 2017 και έπειτα, και 
κατάληξη την προσυνεδριακή διαδικασία με 
την εκλογή συνέδρων και με το συνέδριο να 
ορίζεται το αργότερο έως τις αρχές του κα-
λοκαιριού.Στο ΚΙΝ.ΑΛ πάντως σε όλους τους 
τόνους διαμηνύουν πως είναι αποφασισμέ-
νοι να μη φρενάρει ο κορονοϊός τον οδικό 
χάρτη ανασυγκρότησης της παράταξης.

Μέσα λοιπόν στη βδομάδα αναμένουμε 
τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακοινώσει τα 
πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στις θέσεις 
που έχουν μείνει «ορφανές» ολοκληρώνο-
ντας ουσιαστικά την ομάδα κρούσης που θα 
αναλάβει την αλλαγή σελίδας στο ΚΙΝ.ΑΛ.

ΦΈΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «σκιώδης κυβέρνηση» 
που ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΗΝ 

ΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α – 

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ 
ΡΟΛΟΙ, Ο ΣΤΕΝΟΣ 

ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
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Δύο Θεσσαλονικιές στην Ολλανδία εξηγούν 
γιατί δε θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Δύο νέες γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη, μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους αποφά-
σισαν να πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης 

στο εξωτερικό, επιλέγοντας την Ολλανδία. Η Χαρά 
Καϊμάκη, Φιλόλογος και η Αναστασία Λαζαρίδου, 
Νοσηλεύτρια, ζουν στην Ολλανδία για σχεδόν δύο 
χρόνια και είναι βέβαιες πως αν δεν προκύψει σοβα-
ρός λόγος, δεν πρόκειται να επιστρέψουν μόνιμα στην 
Ελλάδα, παρ’ ότι οι περισσότεροι νέοι που μεταναστεύ-
ουν στο εξωτερικό, επιθυμούν μετά από κάποια χρόνια 
να επιστρέψουν. Οι λόγοι για τις δύο Θεσσαλονικιές, 
δεν είναι μόνο οικονομικοί και επαγγελματικοί, αλλά 
βαθειά κοινωνικοί. Είναι η νοοτροπία. 

Πρώτη το βήμα για το εξωτερικό το έκανε η Αναστασία, 
η οποία μετά τις σπουδές της στον τομέα της Νοσηλευτικής 

στο ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την πρακτική 
της άσκηση σε ένα γηροκομείο της Ολλανδίας, το 2018. 
Αφού την ολοκλήρωσε, την κάλεσαν για μόνιμη, επαγγελ-
ματική συνεργασία και δέχτηκε αμέσως κι έτσι το 2019 με-
τακόμισε μόνιμα στην Ολλανδία.

«Η ελληνική κουλτούρα δε μου ταίριαζε ποτέ. Στην 
Ελλάδα δεν ήμουν ευτυχισμένη, κάτι μου έλειπε. Κάτι κα-
ταλάβαινα, ότι δεν μου ταιριάζει, ότι δεν μου κολλάει, αλλά 
επειδή όλη μου τη ζωή την έζησα στην Ελλάδα δεν μπο-
ρούσα να καταλάβω τι είναι αυτό το κάτι, μέχρι που ήρθα 
στην Ολλανδία για να κάνω τη πρακτική και κατάλαβα τι 
με έκανε να μην είμαι ευτυχισμένη, το να είμαι στην Ελ-
λάδα. Γιατί η ίδια η κουλτούρα δεν μου ταιριάζει. Σίγουρα 
η Ελλάδα έχει θετικά πράγματα και η Ολλανδία αρνητικά, 
απλά τα αρνητικά της Ελλάδας ήταν αυτά που με έκαναν 

να μην μπορώ να ζήσω ευτυχισμένη» αναφέρει η 26χρο-
νη εξηγώντας πως καθοριστικός παράγοντας στάθηκε η 
νοοτροπία και όχι μόνο και τονίζει ότι αναμφίβολα δε θα 
επέστρεφε στην Ελλάδα αν δεν ανέκυπτε σοβαρός λόγος. 

Ειδικότερα έκανε λόγο για «στενομυαλιά», ενώ κάτι 
που την κέρδισε ήταν το γεγονός ότι δεν υπάρχει γραφειο-
κρατία, καθώς οι περισσότερες αιτήσεις και τέτοιου είδους 
δουλειές γίνονται εξ αποστάσεως, πριν ακόμη ξεσπάσει η 
πανδημία.

Η Αναστασία Λαζαρίδου, από την μέχρι τώρα εμπειρία 
της στο εξωτερικό, δεν αντιμετώπισε δυσκολίες, πέρα της 
εκμάθησης της γλώσσας και κάτι που ξεχωρίζει είναι ότι οι 
περισσότεροι νέοι μετά τις σπουδές τους προσλαμβάνονται 
από τους φορείς στους οποίους έκαναν την πρακτική τους. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ 

Χαρά Καϊμάκη (αριστερά), Αναστασία Λαζαρίδου (Δεξιά)
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 «Η αξία του εργαζοµένου 
αναγνωρίζεται»
Η Χαρά Καϊµάκη, από την Καλαµαριά, 

σπούδασε στο τµήµα Ελληνικής Φιλο-
λογίας, στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης ενώ παράλληλα είχε αρχίσει 
τα πρώτα της επαγγελµατικά βήµατα. 
Πολύ γρήγορα όµως κατάλαβε ότι δεν 
της ταιριάζει η επικρατούσα νοοτροπία, 
ξεκινώντας την αναζήτηση για κάτι κα-
λύτερο και πιο ταιριαστό στον εαυτό της. 
Μετακόµισε στην Ολλανδία πριν από 1,5 
χρόνο και εργάστηκε στον τοµέα της εκ-
παίδευσης, ενώ τώρα εργάζεται σε τοπική 
βιβλιοθήκη όπου διδάσκει τη νέα ελληνι-
κή γλώσσα. Μάλιστα στην συγκεκριµένη 
βιβλιοθήκη διδάσκονται και αρχαία ελλη-
νικά και τονίζει ότι οι Ολλανδοί αγαπούν 
ιδιαίτερα τη γλώσσα µας.

«Είναι πολύ καλύτερα από αυτό που 
προσωπικά βίωσα στην Ελλάδα και από 
άποψη µισθολογίας, όχι σαν ποσό, όχι 
σαν χρήµατα, αλλά σαν αναγνώριση της 
αξίας του εργαζοµένου και γενικότερα οι 
συνθήκες» δηλώνει η Χαρά στην Καρφί-
τσα για τον πρώτο καιρό που βρέθηκε και 

µυαλη κοινωνία του εξωτερικού και ιδίως της Ολλανδίας. «∆ε θα 
σκεφτόµουν να επιστρέψω στην Ελλάδα. ∆υστυχώς στην Ελλάδα 
υπάρχει µια νοοτροπία που δεν µε εκφράζει. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα είναι η αντιµετώπιση των οµόφυλων ζευγαριών, που 
αντιµετωπίζουν αρνητικά σχόλια από την κοινωνία, µπορούν να 
παντρεύονται και να αποκτούν παιδιά. Προσθέτει ακόµη πως οι 
γονείς είναι γενικά πολύ άνετοι µε τα παιδιά τους και τους συ-
ντρόφους τους, τους οποίους γνωρίζουν ακόµη κι αν η σχέση 
τους βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο. «Στην Ελλάδα είµαστε πιο πα-
ραδοσιακοί και πιο αυστηροί σε αυτό το κοµµάτι, το οποίο δεν 
είναι κάτι κακό αλλά είναι κάτι που σίγουρα δε µε εκφράζει. Εγώ 
για παράδειγµα θα ήθελα τα παιδιά µου σ’ αυτό το κοµµάτι να τα 
µεγαλώσω σύµφωνα µε το Ολλανδικό πρότυπο και να κρατήσω 
κάποια καλά πράγµατα που έχει προσφέρει η Ελληνική κοινωνία. 
Όλες οι νοοτροπίες δεν έχουν µόνο θετικά ή αρνητικά. Σίγουρα 
θα µάθω στα παιδιά µου την ελληνική γλώσσα, την παράδοση» 
αναφέρει η Χαρά Καϊµάκη.

εργάστηκε στην Ολλανδία. 
Η νέα φιλόλογος σηµειώνει πως κα-

κώς κείµενα υπάρχουν σε κάθε χώρα, 
αλλά η νοοτροπία που συνάντησε στην 
Ολλανδία, στον τοµέα της εργασίας είναι 
καλύτερη από αυτήν της Ελλάδας και 
εξηγεί πως τηρούνται αυστηρά τα ωράρια 
των εργαζοµένων και σε αντίθετη περί-
πτωση εφαρµόζονται νόµοι. Προσθέτει 
ακόµη πως σε περίπτωση που κάποιος 
µείνει άνεργος, λαµβάνει ένα αξιοπρε-
πές ταµείο, που του επιτρέπει να ζήσει 
ενώ και οι αµοιβές είναι ικανοποιητικές 
και αντικατοπτρίζουν την αξία του κάθε 
υπαλλήλου, ανεξάρτητα από το αν είναι 
νέος στον εκάστοτε χώρο. Αυτό που πα-
ρατήρησε η ίδια ακόµη, είναι ότι έχει βα-
ρύτητα η άποψη του κάθε εργαζοµένου 
και λαµβάνεται υπόψη.

«∆ε θα σκεφτόµουν 
να επιστρέψω στην Ελλάδα»
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια στην Ολ-

λανδία, η Χαρά τονίζει µε πολλή σιγουριά 
ότι δε θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελ-
λάδα, καθώς την έχει κερδίσει η ανοιχτό-

ρεπορτάζ

Η φιλόλογος Χαρά Καϊµάκη και η νοσηλεύτρια 
Αναστασία Λαζαρίδου, εξηγούν τους λόγους της 
άρνησης επιστροφής στην Θεσσαλονίκη που δεν είναι 
µόνο οικονοµικοί αλλά κυρίως κοινωνικοί. 
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Δανειολήπτρια στη Θεσσαλονίκη 
διεκδικεί τη διαγραφή του 90% 
των χρεών από τραπεζικό δάνειο 

που έχει πάρει και αδυνατεί να αποπλη-
ρώσει, με την επίκληση των έκτακτων 
συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Η αγωγή κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο 
Θεσσαλονίκης και όπως ανέφερε ο 
συνήγορος της 49χρονης δανειολή-
πτριας, επικεφαλής του κόμματος των 
δανειοληπτών, Γιώργος Μπαρτζώκης, 
είναι η πρώτη αγωγή τέτοιας μορφής που 
κατατέθηκε στην Ελλάδα, προαναγγέλλο-
ντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.  

Η 49χρονη, μακροχρόνια άνεργη, μη-
τέρα πέντε παιδιών εκ των οποίων τα δύο 
ανήλικα, σύναψε τη δανειακή σύμβαση το 
2005 και λόγω αδυναμίας στην αποπλη-
ρωμή εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 
33.500 ευρώ. Στην αγωγή που κατέθεσε 
στο Ειρηνοδικείο επικαλείται λόγους έκτα-
κτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί 
στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, οι οποίοι σε συνδυασμό με την οικονο-
μική κρίση που προηγήθηκε, την οδηγούν 
σε απόλυτη αδυναμία αποπληρωμής των 
υποχρεώσεών της. Η γυναίκα έχει στην ιδι-
οκτησία της μία κατοικία στη Θεσσαλονίκη, 
ένα μικρότερο σπίτι και ένα αγροτεμάχιο, 

ενώ το εισόδημα του συζύγου της, ζαχαρο-
πλάστη στο επάγγελμα, δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των οικογενειακών αναγκών. 

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απρό-
βλεπτη μεταβολή συνθηκών που λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού εδώ και δύο 
έτη και την ασθένεια που πέρασα και ήρθα 
σε επαφή με πολλά κρούσματα μου δίδει 
το δικαίωμα να προσκρούσω στις συμβά-
σεις που υπέγραψα με τις τράπεζες  και με 
βάση τόσο  άρθρο 281 ΑΚ περί κατάχρη-
σης δικαιώματος  της άσκησης του από τις 
Τράπεζες, όσο και των 388 και 288 ΑΚ περί 
απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών ζητώ 
την διαμόρφωση μία νέας σχέσης μου με 
την πιστώτρια μου», σημειώνει στην αγωγή 
της επικαλούμενη την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί με την πανδημία, αλλά και το 
γεγονός ότι έχει νοσήσει και η ίδια. Πρόκει-
ται για αγωγή διάπλασης, όπως αναφέρει ο 
συνήγορός της, καθώς βασίζεται στις συν-
θήκες που έχουν διαμορφωθεί, αλλάζοντας 
τα δεδομένα της δανειακής κατάστασης 
μετά τη σύμβαση. 

Κούρεμα – μαμούθ    
Η γυναίκα διεκδικεί με την αγωγή της 

και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που κα-
τέθεσε γενναίο κούρεμα των οφειλών και 

συγκεκριμένα ζήτησε να περικοπεί το 90% 
των οφειλών της και το υπόλοιπο 10%, που 
φτάνει σε ύψος τις 3.350 ευρώ, να κατα-
βληθεί σε 240 μηνιαίες δόσεις, ενώ ζητεί να 
παγιωθεί το ποσό της δόσης από το συγκε-
κριμένο δικαστήριο στα 13,97 ευρώ μηνιαί-
ως. Παράλληλα ζήτησε να προστατευτεί η 
ακίνητη περιουσία της. 

«Κατά την σύναψη των εν λόγω συμ-
βάσεων είχα κάθε πρόθεση να είμαι πιστή 
στην υποχρέωση που είχα αναλάβει έναντι 
των πιστωτών μου, η απρόβλεπτη μεταβο-
λή των μικρο- και μακροοικονομικών συν-
θηκών μου έκτοτε με έχουν αναγκάσει να 
αδυνατώ να ανταποκριθώ στην υποχρέωση 
αυτή λόγω του κορωνοϊού που με ταλαιπω-
ρεί επί δύο έτη και της οικονομικής κρίσης 
που με γονάτισε βιολογικά και οικονομικά», 
αναφέρει στην αγωγή της η γυναίκα.  

Στην αγωγή η γυναίκα παραθέτει και 
τους λόγους για τους οποίους η οικονομική 
κρίση συνέβαλε με τη σειρά της στην αδυ-
ναμία καταβολής των δόσεων του δανείου 
που έλαβε από την Τράπεζα. «Η εισοδημα-
τική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο 
ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετι-
κές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, 
ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γε-
γονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώ-
λεια εργασίας κ.α.), σε συνδυασμό με τη 
συνεχή αύξηση των δαπανών διαβίωσης 
εξαιτίας των συνεχών ανατιμήσεων στα 
είδη διατροφής, λογαριασμούς ΔΕΗ, πετρέ-
λαιο θέρμανσης, καύσιμα, αποτέλεσαν πα-
ράγοντες που συνέβαλαν στην αυξανόμενη 
υπερχρέωση μου και που αδυνατώντας εν 
συνεχεία να αποπληρώσω τις δανειακές 
μου υποχρεώσεις, υπέστη και υφίσταμαι, 
καταστροφικές συνέπειές της», υπογραμμί-
ζει στην αγωγή.  

«Πρόκειται για την έναρξη κατάθεσης  
παρόμοιων αγωγών διάπλασης για τους 
υπόλοιπους υπερχρεωμένους δανειολή-
πτες που δεν πρόλαβαν να ενταχθούν με αι-
τήσεις του Νόμου Κατσέλη στα Ειρηνοδικεία 
και να υποβάλουν σχέδιο διευθέτησης των 
οφειλών τους», δήλωσε ο κ. Μπαρτζώκης, 
προαναγγέλλοντας ότι θα κατατεθούν και 
άλλες παρόμοιες αγωγές με την επίκληση 
ότι οι δανειολήπτες έχουν πληγεί και από 
τις συνθήκες της πανδημίας. «Αυτοί υπολο-
γίζονται σε άλλους 500.000 που βρίσκονται 
στο κόκκινο των δανείων τους», συμπλή-
ρωσε ο δικηγόρος της δανειολήπτριας.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΎΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διεκδικεί «κούρεμα» δανείου 
λόγω της πανδημίας 
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Με το πέρασμα των ετών όλο 
και περισσότερα περίπτερα 
και ψιλικατζίδικα κλείνουν 

στη Θεσσαλονίκη. Τα μικρά μαγαζάκια 
που υπάρχουν σε κεντρικούς δρόμους ή 
κρυμμένα μέσα σε στενάκια γειτονιών και 
τα φωτεινά κιόσκια φορτωμένα με κάθε 
λογής προϊόντα  ένα - ένα εξαφανίζο-
νται. Κατεβάζουν ρολά μην μπορώντας 
να αντέξουν περαιτέρω μείωση στον 
τζίρο τους. Η οικονομική κρίση έδωσε το 
έναυσμα για να ξεκινήσει ένα τσουνάμι 
λουκέτων που τα απόνερα του έχουν 
επιπτώσεις μέχρι και σήμερα, με την 
πανδημία του κορονοϊού να τα «πνίγει» 
οικονομικά ακόμη περισσότερο.

Χαρακτηριστικά, από το 2020 έως και 

σήμερα από 1.600 συνολικά περίπτερα και 
ψιλικατζίδικα που λειτουργούσαν στο νομό 
Θεσσαλονίκης έχουν μειωθεί σε 1.300, 
αναφέρει στην Karfitsa ο πρόεδρος της 
Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοι-
κιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας, Κώστας 
Ιακώβου. Παρότι κατά την διάρκεια των δυο 
lockdown υπήρχαν οι περιορισμοί μετακί-
νησης και ιδιαιτέρως στην δεύτερη καραντί-
να που απαγορευόντουσαν για μια περίοδο 
οι διαδημοτικές μετακινήσεις οι καταναλω-
τές εξυπηρετούσαν τις ανάγκες τους κυρίως 
από τις μεγάλες αλυσίδες και όχι από τυχόν 
ψιλικατζίδικα που μπορεί να υπήρχαν δυο 
βήματα μακριά από την οικεία τους.

«Η πανδημία αύξησε τον τζίρο σε με-
γάλες αλυσίδες τροφίμων. Στα μικρά ση-

μεία πώλησης έγινε το ακριβώς αντίθετο. 
Για αυτό αρκετά περίπτερα είχαν αναγκα-
στεί να κλείσουν την περίοδο των σκλη-
ρών lockdown. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμα να κλείσουν και οριστικά 
κάποια από αυτά», εξηγεί ο πρόεδρος. Ο 
ίδιος επισημαίνει ότι πλέον ο κλάδος τους 
καταγράφει μείωση τζίρου και αυτό αποτυ-
πώνεται και στις εταιρείες που ασχολούνται 
με την χονδρική και προμηθεύουν τα ψιλι-
κατζίδικα και τα περίπτερα. «Όλα είναι μια 
αλυσίδα. Εφόσον έχουμε μείωση στον τζίρο 
μας αυτό έχει αντίκτυπο και στις επιχειρή-
σεις που μας προμηθεύουν με προϊόντα», 
αναφέρει.

«Οι νέοι δεν ασχολούνται 
με τον κλάδο»
Ένα ακόμη σημάδι για τις οικονομικές 

δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτή-
τες ψιλικατζίδικων και περιπτέρων είναι το 
γεγονός ότι οι νέες γενιές δεν στρέφονται 
στην επαγγελματική δραστηριοποίηση τους 
στον συγκεκριμένο κλάδο. Τόσο το μεγάλο 
budget που χρειάζεται πλέον για να ανοίξει 
κάποιος ακόμη και ένα περίπτερο, αλλά και 
ο μειωμένος τζίρος που παρατηρείται σε εν 
ενεργεία επιχειρήσεις του κλάδου δεν καθι-
στούν δελεαστικό το άνοιγμα μιας τέτοιας 
επιχείρησης, σημειώνει ο κ. Ιακώβου.

«Παλιά μπορούσες να ανοίξεις ένα περί-
πτερο με 5.000 ή 10.000 ευρώ, πλέον αυτό 
δεν γίνεται. Χρειάζονται περισσότερα χρή-
ματα», σημειώνει ο πρόεδρος και προσθέτει 
ότι «η νοοτροπία που υπάρχει βοηθάει μόνο 
τους μεγάλους επενδυτές να μπορέσουν να 
ανοίξουν μια επιχείρηση του κλάδου μας».

Στο μέλλον θα υπάρχουν 
μόνο σε κεντρικά σημεία
Πριν από περίπου 10 χρόνια στη Θεσ-

σαλονίκη λειτουργούσαν 3.000 ψιλικατζί-
δικα και περίπτερα. Με τον αριθμό πλέον 
να έχει πέσει κάτω του μισού, ο κ. Ιακώβου 
μιλώντας για το μέλλον του κλάδου τονίζει 
ότι θα είναι δύσκολο.  «Υπάρχει σταδιακή 
συρρίκνωση», λέει. Το φαινόμενο μάλιστα 
αυτό εντοπίζεται σε όλους τους δήμους της 
Θεσσαλονίκης. «Δεν υπάρχει κάποια περιο-
χή που να είναι σε καλύτερη κατάσταση ο 
κλάδος μας», τονίζει ο ίδιος και συμπληρώ-
νει ότι «στο μέλλον θα μείνουν μόνο κάποια 
ψιλικατζίδικα και περίπτερα σε κεντρικά ση-
μεία και όσοι έχουν χτίσει μια καλή σχέση με 
τους πελάτες τους».

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎΡΕΠΟΡΤΑΖ

Είδος προς… εξαφάνιση περίπτερα 
και ψιλικατζίδικα στη Θεσσαλονίκη

 Ο ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ 

ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ – ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΜΙΑ 10ΕΤΙΑ
ΥΠΗΡΧΑΝ 3.000 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΛΙΣ 
1.300
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Προσδοκίες στη Α’ Θεσσαλονίκης  
η υποψηφιότητα Καϊλή στο Ευρω-

κοινοβούλιο 

Για τα έργα της Θεσσαλονικης συ-
ζήτησαν Ζέρβας - Μαρινάκης

Η υποψηφιότητα της Εύα Καϊλή για µία θέση 
αντιπροέδρου στο ευρωκοινοβούλιο άνοιξε την 
όρεξη πολλών στελεχών του Κινήµατος Αλλαγής 
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Όπως ήταν γνωστό το εν-
δεχόµενο και µόνο υποψηφιότητας Καϊλή στη συ-
γκεκριµένη περιφέρεια έβαζε φρένο σε πολλούς 
οι οποίοι αντιλαµβάνονταν πως οι πιθανότητες 
εκλογής τους απέναντι στην ευρωβουλευτή του 
ΚΙΝΑΛ ήταν ελάχιστες. Ήδη κάποιοι είχαν ανοίξει 
κουβέντα υποψηφιότητας τους…φανταστείτε τι 
θα γίνει από εδώ και στο εξής καθώς όπως πήρε 
το αυτί µας ήδη ενδιαφέρον εκδηλώνει πρόσωπο 
προερχόµενο από το ∆ήµο Παύλου Μελα και µά-
λιστα γένους θηλυκού .

Η ατζέντα της Θεσσαλονίκης, µικρά και µε-
γάλα έργα που υλοποιούνται και προγραµµατί-
ζονται, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης 
που είχε ο δήµαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, µε το 
νέο γραµµατέα της Νέας ∆ηµοκρατίας, Παύλο Μα-
ρινάκη. Ο κ.Ζέρβας του ευχήθηκε καλή επιτυχία 
στα νέα του καθήκοντα και συµφώνησαν να έχουν 
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασί-
ας προς όφελος της πόλης.

Μοιρασµένα τα πράγµατα στις αλλαγές στους 
Τοµεάρχες, αφού παραµένουν Τοµεάρχες Πολιτι-
σµού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη οι Κατερίνα 
Περιστέρη και Ντίνος Κούης, αντίστοιχα, ενώ Το-
µεάρχης Καινοτοµίας και Εξωστρέφειας αναλαµ-
βάνει ο Σωτήρης Μπάτος και ∆ιαπεριφερειακών 
Συνεργασιών ο µέχρι πρότινος πρόεδρος του πε-
ριφερειακού συµβουλίου Βενιαµίν Καρακωστά-
νογλου.

karfitsomatakarfitsomata
Ίδιοι οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες

Η Μαρία Σπυράκη πηγαίνει το Επιµελη-
τήριο  Πιερίας στις Βρυξέλλες 

Οργανώνουν τις Νοµαρχιακές 
οι … Ανδρουλακικοί 

Νοτοπούλου εναντίον Ζέρβα 
για Θεοτοκάτο

Τι είχε ισχυριστεί το 2013

Αµετακίνητοι στις θεµατικές 
αντιπεριφέρειες

Οι αλλαγές 

Το νέο σχήµα διοίκησής του ανακοίνωσε ο περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώ-
στας. Στους τοπικούς αντιπεριφερειάρχες δεν υπήρξαν 
αλλαγές κι έτσι παρέµειναν στα πόστα τους οι Κώστας 
Καλαϊτζίδης στην Ηµαθία, Ανδρέας Βεργίδης στο Κιλκίς, 
Βούλα Πατουλίδου στη Θεσσαλονίκη, Ιορδάνης Τζαµτζής 
στην Πέλλα, Σοφία Μαυρίδου στην Πιερία, Παναγιώτης 
Σπυρόπουλος στις Σέρρες και Γιάννης Γιώργος (φωτό) 
στη Χαλκιδική.

Η επιχειρηµατικότητα στην Κεντρική Μακεδονία και η 
εξωστρέφεια στη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης  που είχαν η ευρω-
βουλευτής της Ν∆-ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη και ο πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδούλου. 
Μάλιστα η κ. Μαρία Σπυρακη απηύθυνε πρόσκληση για 
τη διοργάνωση επιχειρηµατικής αποστολής στις Βρυξέλ-
λες την Άνοιξη µε επιχειρήσεις της Π.Ε. Πιερίας, µε σκοπό 
την ανάδειξη των Πιερικών προϊόντων , κάτι που έγινε 
αµέσως αποδεκτό.

Νέα συνάντηση της οµάδας Ανδρουλάκη πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί όπως µαθαίνουµε  µέσα στην εβδοµά-
δα. Τώρα αν αυτή η συνάντηση θα έχει διευρυµένο χα-
ρακτήρα ή όχι δεν το γνωρίζουµε ακόµα. Πάντως έχουν 
ξεκινήσει οι συζητήσεις για τους δυο γραµµατείς των Νο-
µαρχιακών, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα όσοι πίστευ-
αν πως στην Α’ Θεσσαλονίκη το θέµα έχει λήξει µάλλον 
θα βρεθούν προ εκπλήξεως καθώς ήδη έχουν εκφραστεί 
ενστάσεις. Στη Β’ Θεσσαλονίκης επίσης είναι αρκετά τα 
ονόµατα που «παίζουν» για τη θέση του γραµµατέα. 

Τα πυρά της παράταξης Νοτοπούλου δέχτηκε ο δή-
µαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, εξαιτίας 
της απόφασης του να ορίσει αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος 
τον Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο, ο οποίος στο παρελθόν είχε 
καταφερθεί µε προσβλητικούς χαρακτηρισµούς κατά 
των οµοφυλόφιλων. «‘Οποιος δεν φοβάται το πρόσωπο 
του τέρατος, πάει να πει ότι του µοιάζει», σχολίασε σε 
ανακοίνωσή της η παράταξη Νοτοπούλου.

Ο κ. Θεοτοκάτος είχε χαρακτηρίσει το 2013 τους οµο-
φυλόφιλους ως «ανθρώπους µε κουσούρι», όντας δη-
µοτικός σύµβουλος µε την παράταξη Γκιουλέκα. Στις τε-
λευταίες εκλογές του 2019 κατέβηκε εκ νέου υποψήφιος 
µε το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Ορφανού, µε το οποίο και 
εξελέγη. Πριν από λίγα 24ωρα ανακοίνωσε την ανεξαρ-
τητοποίησή του από την παράταξη µε την οποία εκλέχθη-
κε και µερικές ώρες αργότερα ορίστηκε αντιδήµαρχος.

 Στις θεµατικές αντιπεριφέρειες τέσσερις έµειναν 
...αµετακίνητοι! Ο λόγος για τις αντιπεριφέρειες Οικονο-
µικών και Προγραµµατισµού όπου παραµένει η Αθηνά 
Αηδονά, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος µε τον Κώστα Γι-
ουτίκα, Υποδοµών και ∆ικτύων µε τον Πάρι Μπίλλια, ενώ 
στην αντιπεριφέρεια Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης θα συνε-
χίσει το έργο του ο Άγγελος Χαριστέας (φωτό).

Αντίθετα, αλλαγές υπήρξαν στις αντιπεριφέρειες 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπου αναλαµβάνει 
η Μελίνα ∆ερµεντζοπούλου, Αγροτικής Οικονοµίας θα 
βρίσκεται ο Γιώργος Κεφαλάς, ενώ το Μεταφορών και 
Επικοινωνιών αναλαµβάνει ο Σωκράτης ∆ωρής. Επίσης, 
αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού θα είναι ο Αλέξανδρος 
Θάνος, ο οποίος είναι παράλληλα και επικεφαλής του 
Film Offi  ce από τη δηµιουργία του.
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Στο πλευρό της ΕΛΑΣ ο Καραόγλου 
σφυρίζουν αδιάφορα οι Συριζαίοι 
βουλευτές  

Συνάντηση Παύλου Μαρινάκη 
µε Σταύρο Καλαφάτη 

Στα ώπα ώπα έχει η οικογένεια 
τον Θόδωρο Καράογλου 

Για την επιχείρηση εκκένωσης της νέας κατάληψης 
σε εργαστήριο του τµήµατος της Φαρµακευτικής Σχολής 
από την Ελληνική Αστυνοµία πήρε θέση ο Θεόδωρος Κα-
ράογλου. Μάλιστα ο βουλευτης της Ν∆ στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης έγραψε µεταξύ άλλων  στην προσωπική του σελίδα 
στο Facebook «Επιτέλους! Οι πρακτικές του µπάχαλου 
και του «έτσι  θέλω» ορισµένων θλιβερών µειοψηφιών 
δεν θα περάσουν στα ελληνικά πανεπιστήµια. Οι πανεπι-
στηµιακοί χώροι δεν είναι άσυλο βίας, ανοµίας και κατα-
στροφής. Θερµά συγχαρητήρια στο Υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη, την ΕΛΑΣ και την Πρυτανεία του ΑΠΘ για 
την επιχείρηση εκκένωσης».

Ο νέος γραµµατέας της Ν∆ πραγµατοποίησε την πρώ-
τη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη µετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του. Πρώτος σταθµός του Παύλου Μαρινά-
κη, το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης όπου αρχικά είχε 
συνάντηση µε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρµόδιο για 
θέµατα Μακεδονίας Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, ενώ στη 
συνάντηση παραβρέθηκε και ο γραµµατέας οργανωτικού 
Στέλιος  Κονταδάκης. Η επίσκεψη Μαρινάκη αρχικά είχε 
προγραµµατιστεί για την προηγούµενη εβδοµάδα  αλλά 
αναβλήθηκε λόγω πανδηµίας κορωνοϊού.

Ο Θόδωρος Καράογλου είναι 
αρκετά ενεργός στα social. Έτσι 
λοιπόν, πρωί πρωί µοιράστηκε 
µε τους διαδυκτιακούς του φί-
λους την προτροπή της γυναίκας 
του και µια καληµέρα. Ο βουλευ-
τής της Ν∆ στη Β ‘ Θεσσαλονικης 
έγραψε «Καληµέρα! Και όπως 
µου είπε η Γιώτα ξεκινώντας από 
το σπίτι: «Οµπρέλα να πάρεις”».

Στο εµβολιαστικό κέντρο στη ∆ΕΘ 
ο Νίκος Χαρδαλιάς 

Το εµβολιαστικό κέντρο στη ∆ιεθνή Εκθεση 
Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Αµυ-
νας, Νίκος Χαρδαλιάς. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο 
της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη και τις επι-
σκέψεις του σε στρατιωτικές µονάδες, ο κ. Χαρ-
δαλιάς βρέθηκε και στο εµβολιαστικό κέντρο της 
Εκθεσης, όπου συνοµίλησε µε στρατιωτικό, ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει καθηµε-
ρινά τη “µάχη” στην εκστρατεία του εµβολιασµού 
κατά του κορωνοϊού.

Με το δεξί µπήκε ο Κούβελας στο ∆η-
µαρχείο Κορδελιού- Ευόσµου

Στα Ν. Μουδανιά ο Τζιτζικώστας

Η διαχείριση περιοχών Natura  
από τη Ν∆ φέρνει αναστάτωση 

Άρχισε την συγκρότηση 
της παράταξης ο Ασλανίδης

Ποδαρικό στον ∆ήµαρχο Κορδελιού - Ευόσµου έκανε 
ο ∆ηµήτρης Κούβελας. Ο βουλευτής της Ν∆ στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης συναντήθηκε µε τον Κλεάνθη Μανδαλιανό και 
συζήτησαν για τα έργα υποδοµών που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη στην περιοχή και για τις ανάγκες του ∆ήµου για την 
πληρέστερη στελέχωσή του.

Νηπιαγωγείο στα Νέα Μουδανιά εγκαινίασαν ο πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας και ο δήµαρχος Νέας Προποντίδας, Εµµανουήλ 
Καρράς. Το σχολείο κατασκευάστηκε µε ευρωπαϊκούς 
πόρους και συµβάλλει στην αναβάθµιση των υποδοµών 
εκπαίδευσης, δίνοντας λύση στο ζήτηµα σχολικής στέγης 
σε µια περιοχή µε µεγάλο αριθµό µαθητών.

Για ποιο λόγο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονικης 
έχει αφηνιάσει τις τελευταίες εβδοµάδες µε την κατάργη-
ση δυο φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 
του δικτύου Natura 2000, Κορώνειας, Βόλβης, Χαλκιδι-
κής και Κερκίνης; Μπορεί η διοίκηση των φορέων να µε-
ταφέρεται στη Αθήνα αλλά εµείς µάθαµε πως θα υπάρχει 
κάπου γραφείο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονί-
κης. Το που θα γίνει αυτό εµείς το ξέρουµε αλλά για την 
ώρα δε λέµε κουβέντα ! 

‘Επιασε πολύ γρήγορα δουλειά ο ∆ηµήτρης 
Ασλανίδης και άρχισε από τώρα να συµπληρώνει 
µε νέα πρόσωπα το παζλ της παράταξης του, µε 
την οποία θα διεκδικήσει τη δηµαρχία του Παύλου 
Μελά στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές τον 
Οκτώβριο του 2023. Ο κ.Ασλανίδης καλωσόρισε 
στην παράταξη τον Γιάννη Κρασσά, τον οποίο χα-
ρακτήρισε συναγωνιστή µε στόχο να αλλάξουν το 
µέλλον του δήµου.

karfitsomatakarfitsomata
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Η ηθοποιός με την αστείρευτη ενέργεια, Λίλα 
Μπακλέση, πρωταγωνιστώντας σε μία ιστο-
ρία έρωτα, μιλά στην «Κ» για τη διαχρονικό-

τητα του έρωτα, τη σημασία της Τέχνης στη ζωή μας 
και μοιράζεται την εμπειρία της από τις πετυχημένες 
περιοδείες της στο Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Μετά την τεράστια επιτυχία και τις “sold out” παρα-
στάσεις στην Αθήνα και την Περιφέρεια, οι «Κάτω Απ’ Τ’ 
Αστέρια» με τη Λίλα Μπακλέση και τον Κωνσταντίνο Μπι-
μπή επιστρέφουν στις 17 Ιανουαρίου στο Θέατρο Αυλαία 
για να αναδείξουν τη σημασία του αγνού, εφηβικού έρω-
τα, και το κατά πόσο μπορεί να σημαδέψει και να αλλάξει 
τη ζωή των πρωταγωνιστών, αλλά και των ανθρώπων 
γενικότερα. Η παράσταση του Τηλέμαχου Τσαρδάκα και 
σε σκηνοθεσία της Αρτέμιδος Γρύμπλα, της Λίλας Μπα-
κλέση και του Κωνσταντίνου Μπιμπή υπόσχεται πολλές 
ανατροπές και σας παροτρύνει να ερωτευτείτε. 

Πώς νιώθετε για την τεράστια επιτυχία, που γνώρι-
σε η παράσταση «Οι Κάτω Απ’ Τ’ Αστέρια», και για το 
γεγονός ότι συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά;

Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Η αλήθεια είναι ότι 
ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνο, την Αρτέμιδα και τον 
Τηλέμαχο το 2018 και δεν το περιμέναμε στην αρχή. 
Ξέραμε ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά, αλλά δεν πε-
ριμέναμε να αγκαλιαστεί τόσο πολύ από τον κόσμο. Ει-
δικά στη Θεσσαλονίκη έχουμε να έρθουμε τρία χρόνια. 
Στην αρχή είχαμε έρθει για τρεις παραστάσεις και εν τέλει 
μείναμε για δεκαπέντε και γι’ αυτό έχουμε πολύ μεγάλη 
χαρά, που επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και στο Θέα-
τρο Αυλαία. 

Ποια η εμπειρία σας από τις περιοδείες σας στο 
Λονδίνο και το Άμστερνταμ; 

Πήραμε ένα ρίσκο και είπαμε ότι θέλουμε να ταξιδέ-
ψουμε την παράσταση και στο εξωτερικό και είχε πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον το ότι παίξαμε σε διαφορετικούς χώ-
ρους, δηλαδή δεν παίζαμε πάντα σε θέατρα. Επειδή εγώ 
ζούσα στο Λονδίνο μαζί με τους συμπαραγωγούς μας 
καταφέραμε και κλείσαμε έναν χώρο στο Notting Hill, 
που παλιά ήταν εκκλησία. Κάναμε δύο παραστάσεις και 
ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί βρεθήκαμε με ανθρώπους, 
που είχαν ήδη πάρει κάποιες σκληρές αποφάσεις στη 
ζωή τους, και ήταν ένα αρκετά διαφορετικό κοινό. Άλλοι 
είχαν αφήσει πίσω τη χώρα τους, άλλοι τις οικογένειές 

ΛΊΛΑ ΜΠΑΚΛΈΣΗ: 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ, ΔΥΣΤΥΧΏΣ, 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΙΣΆ ΔΙΚΆΙΏΜΆΤΆ

«ΠΡΈΠΈΊ ΝΑ ΑΓΚΑΛΊΑΣΟΥΜΈ ΤΗΝ ΤΈΧΝΗ, ΓΊΑΤΊ 
ΜΟΝΟ ΈΤΣΊ ΘΑ ΜΠΟΡΈΣΟΥΜΈ ΝΑ ΔΈΧΤΟΥΜΈ
ΚΑΤΊ ΤΟ ΔΊΑΦΟΡΈΤΊΚΟ ΚΑΊ ΝΑ ΞΈΦΥΓΟΥΜΈ ΑΠΟ
ΜΊΚΡΟΑΣΤΊΚΈΣ ΑΝΤΊΛΗΨΈΊΣ»
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ΛΊΛΑ ΜΠΑΚΛΈΣΗ: 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ, ΔΥΣΤΥΧΏΣ, 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΙΣΆ ΔΙΚΆΙΏΜΆΤΆ

τους και όλο αυτό ήταν διαφορετικό. Στο Άμστερνταμ το 
30% ήταν ξένοι, ήταν Ολλανδοί, καθώς παίζαμε με υπέρ-
τιτλους στα Αγγλικά. Μάλιστα μετά την παράσταση το 
Θέατρο είχε ένα Φουαγιέ με μπαρ και κάναμε ένα πάρτυ 
και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιους Ολλανδούς, που 
μας είπαν ότι ήρθαν στην παράσταση, γιατί τους θύμισε 
κάποιον έρωτα καλοκαιρινό, που είχαν ζήσει σε διακο-
πές στην Ελλάδα, όταν ήταν είκοσι χρονών. Ήταν πολύ 
ενδιαφέρον το ότι είχες κάποια κοινά βιώματα με αυτούς 
τους ανθρώπους.

Πώς αισθανθήκατε όταν σας εκμυστηρεύτηκαν τα 
κοινά βιώματα, που είχαν, δηλαδή το γεγονός ότι ταυτί-
στηκαν με το ρόλο σας;

Ο κάθε άνθρωπος το βλέπει εντελώς διαφορετικά, και 
αυτό είναι που μου αρέσει στη συγκεκριμένη παράσταση. 
Ο καθένας μπορεί να βρει κάτι δικό του μέσα από αυτή 
την ιστορία και μέσα από αυτούς τους δύο ανθρώπους 
και να ταυτιστεί μαζί τους. Στην παράσταση έρχονται άλ-
λοι, που είναι δεκαέξι ετών, και άλλοι, που είναι ογδόντα. 
Ο καθένας βλέπει κάτι δικό του μέσα σε αυτό, ανάλογα με 
τα βιώματά του, και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. 

Θεωρείτε ότι ο εφηβικός έρωτας μπορεί να σημα-
δέψει και να αλλάξει τη μετέπειτα ενήλικη ζωή ενός 
ανθρώπου;

Αναλόγως το πόσο θα σε επηρεάσει. Σίγουρα αν έχεις 
μία γλυκιά ανάμνηση ή αν έχει συμβεί κάτι αρνητικό, τότε 
αυτό αδιαμφισβήτητα σε καθορίζει για κάποιο διάστημα 
μέχρι εσύ να καταφέρεις να το αλλάξεις. 

Η παράσταση αναφέρεται σε έναν εφηβικό έρωτα στα 
τέλη των 80ς και αρχές των 90ς. Κατά πόσο πιστεύετε ότι 
έχει αλλάξει ο αγνός, εφηβικός έρωτας από τότε μέχρι 
σήμερα;

Πιστεύω ότι ο έρωτας είναι διαχρονικός, γι’ αυτό και 
είναι το βασικό θέμα στα μεγαλύτερα θεατρικά έργα και 
λογοτεχνικά βιβλία. Ο έρωτας είναι έρωτας για οποιαδή-
ποτε εποχή μιλάμε. Ένας ερωτευμένος άνθρωπος, γιατί 
να είναι διαφορετικός το 1980 σε σχέση με σήμερα; Ο 
κάθε άνθρωπος το βιώνει διαφορετικά και αν ένας άν-
θρωπος θέλει να αφεθεί στο ρομαντισμό και στον έρωτα, 
θα αφεθεί οποιαδήποτε στιγμή και εποχή. Αν κάποιος εί-
ναι κυνικός, παραμένει κυνικός είτε το 1980, είτε το 1990 
, είτε το 2022.

Έχοντας ζήσει σε μία μεγαλούπολη και, ενώ, οι δύο 
ήρωες ερωτεύονται στην επαρχία, που θεωρείτε ότι 
μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα ο έρωτας και που θα 
προτιμούσατε να ζείτε;

Εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε μία μικρή πόλη, γι’ αυτό 
και αγαπώ την Αθήνα και το Λονδίνο. Έχω μεγαλώσει 
στην Πάτρα και την αγαπώ πολύ, αλλά προτιμώ μεγάλες 
πόλεις, γιατί αυτό που δεν αντέχω στις επαρχίες, κάτι το 
οποίο φαίνεται και στο κείμενο, είναι ο μικροαστισμός, 
κάτι το οποίο υπάρχει στην ιστορία μας.  Δεν ξέρω που 
μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα ο έρωτας, καθώς 
εξαρτάται από τον άνθρωπο. Κάποιος που μένει στην 
επαρχία μπορεί να μην είναι μικροαστός και κάποιος, που 
μένει στη μεγαλούπολη, να είναι. Αυτό σχετίζεται με το 

πόσο σε επηρεάζει η λογική του τι θα πει ο κόσμος.
Σήμερα οι μικροαστικές αντιλήψεις, που έχουν υι-

οθετήσει κάποιοι, καθορίζουν περισσότερο απ’ ό,τι πα-
λαιότερα τη ζωή του ανθρώπου, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τον έρωτα;

Σήμερα πιστεύω λιγότερο, γιατί πιστεύω ότι έχουμε 
κάνει κάποια βήματα μπροστά και ελπίζω να γίνουν και 
περισσότερα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχουν όλοι οι 
άνθρωποι ίσα δικαιώματα. Για παράδειγμα, ένα ομόφυλο 
ζευγάρι δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με ένα ετερόφυλο. 
Σχετίζεται με το κατά πόσο η κοινωνία θέλει να προοδεύ-
σει.

Διάβασα ότι θέλετε να ενταχθεί η Τέχνη και στα σχο-
λεία. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι θα είναι αυτό για τα 
παιδιά; Πάρα πολύ σημαντικό. Είχα δει στο Εθνικό Θέα-
τρο μία δράση. Είχαν στείλει τους αποφοίτους σε κάποια 
σχολεία, Λύκεια, και κάθε σχολείο έκανε παράσταση ένα 
από τα βιβλία της ιστορίας του Θουκυδίδη. Είναι από τις 
ωραιότερες παραστάσεις, που έχω δει στη ζωή μου και 
θεωρώ ότι τα παιδιά έμαθαν και ιστορία και συνεργασία 
και μουσική. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των παιδιών 
δεν θα γίνουν ρατσιστές, καθώς θα δουν κάτι το διαφορε-
τικό και θα το ενστερνιστούν, θα το αγκαλιάσουν.

Έχοντας ζήσει στο Λονδίνο, ο κόσμος αγκαλιάζει 
περισσότερο την Τέχνη στο εξωτερικό απ’ ό,τι στην Έλ-
λάδα;

Υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο εκεί, δηλαδή υπάρχει μία 
κρατική, αλλά και ιδιωτική στήριξη. Στην Αγγλία η βιο-
μηχανία θεάματος είναι πολύ μεγαλύτερη από τη βιομη-
χανία του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για άλλα μεγέθη. Εδώ, 
εντελώς τεχνοκρατικά να το δούμε, δεν μπορούμε να 
αντιληφθούμε πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει το θέατρο 
στην οικονομία της χώρας. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω 
στην ίδια βάση.

Με την πανδημία, που διανύουμε, θεωρείτε ότι ο κό-
σμος έχει στραφεί και έχει αγαπήσει περισσότερο την 
Τέχνη;

Ίσως ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει το πόσο σημα-
ντικό ήταν να δει μία παράσταση ή μία ταινία. Όταν χά-
νονται τα βασικά, τότε συνειδητοποιείς πόσο σημαντικά 
είναι και πόσο πολύ τα χρειάζεσαι στη ζωή σου. Γι’ αυτό 
και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ αυτή την παρά-
σταση, γιατί το είχε ανάγκη. 

Αν ήσασταν σε μία παραλία και κοιτάζατε τον ουρα-
νό και έπεφτε ένα αστέρι, ποια θα ήταν η πρώτη ευχή, 
που θα κάνατε;

Να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται αυτή η πανδη-
μία. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. 
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Ο ηθοποιός, Γιώργος Χρυσοστόμου, που γνωρί-
σαμε από την τηλεόραση αλλά μέσα από την 
αδιάκοπη πορεία του στο θέατρο, παραχώρη-

σε μια συνέντευξη εκ βαθέων στην Καρφίτσα. 

Η Ιδέα
«Η παράσταση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Θα 

κλείσει και θα πεθάνει εκεί . Θα κλείσει ο κύκλος της εκεί 
που γεννήθηκε» αναφέρει ο Γιώργος Χρυσοστόμου για 
την ολοκλήρωση των παραστάσεων του έργου «Mute», 
στη Θεσσαλονίκη, όπου πέρασε μέρος της ζωής του.

«Η παράσταση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην 
πλατεία Αγίου Γεωργίου, στη Ροτόντα, όταν ήμουν 19 
χρονών- βέβαια όχι στη μορφή που είμαι τώρα. Το υλικό 
της -γιατί δεν πρόκειται για κείμενο, αλλά για «παντομι-
μικά σκετς»- είναι από εμένα φτιαγμένο, αλλά έγινε πιο 
φροντισμένα και ραφιναρισμένα, μαζί με τη Σοφία Πά-
σχου, γιατί πάντα είχα τη ανάγκη από κάποιον τρίτο να 
βλέπει. Δεν μπορούσα να βγω και να κάνω ό,τι «μπούρ-
δα» μου είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και να περάσει σαν 
παράσταση. Έπρεπε να έχει και ένα υπόβαθρο» σημειώ-
νει για τη δημιουργία του «Mute». 

«Μεγάλα, σκοτεινά και μυστικά 
πράγματα της ζωής μου» στο Mute
Ο ηθοποιός μιλώντας για τους χαρακτήρες που εν-

σαρκώνει στο« Mute» εξομολογήθηκε πως πρόκειται 
για φόβους και βιώματα από διάφορες φάσεις της ζωής 
του. «Δεν έχει τη ροή του χρόνου, αλλά αν κάποιος έχει 
κάνει δουλειά με τον εαυτό του θα καταλάβει, θα απο-
κωδικοποιήσει πόσο αυτοβιογραφικό είναι εν τέλει και 
πόσο στ’ αλήθεια «ξεβρακώνω» πολύ μεγάλα και σκο-
τεινά και μυστικά πράγματα της ζωής μου μέχρι στιγ-
μής» σημειώνει. 

«Η καθεμιά έχει κάνει τη δουλειά της. Άλλες είναι 
έντονες, άλλες είναι εξωστρεφείς, άλλες είναι ήσυχες. 
Είναι μία η οποία είναι η πιο ήσυχη στιγμή. Είναι ένας νε-
κρός, δίπλα σε ένα τηλέφωνο που δεν το ακούει επειδή 
είναι νεκρός. Αυτή δεν την έχω ζήσει, αφού είμαι ζωντα-
νός, αλλά είναι η πιο υπογραμμισμένη απ’ όλες, επειδή 
είναι ο φόβος μου ότι θα πεθάνω στον ύπνο μου» απο-
καλύπτει ο Γιώργος Χρυσοστόμου για το μεγαλύτερο 
φόβο του.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου δήλωσε πως εκτίθεται ιδι-

αίτερα σε αυτή την παράσταση, και σωματικά 
αλλά και λόγω του χαρακτήρα της. Ωστόσο 
αποτελεί ένα σημείο συζήτησης αλλά και 
πηγή που προκαλεί συναισθήματα στους θε-
ατές, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν 
λόγια και τα συναισθήματα μπορούν να δη-
μιουργηθούν πολύ πιο ελεύθερα και διαφο-
ρετικά από τον καθένα. «Αυτή η παράσταση 
είναι η χαρά του ψυχοθεραπευτή. Όταν έρχο-
νται ψυχολόγοι μετά κάθονται και κάνουν για 
ώρες συζητήσεις.  Επειδή δεν έχει λόγια, δεν 
μπορεί να στηριχθεί κάπου, έχει μόνο μουσι-
κή. Είναι σαν να έχεις απλώσει σε έναν πίνα-

κα πάρα πολλά χρώματα και λες στον άλλο 
«αισθάνσου ό,τι θες». Και ο καθένας διαβά-
ζει αλλιώς αυτόν τον τύπο που είναι γέρος, 
αλλιώς αυτόν που φοβαται το ύψος, αλλιώς 
αυτόν που είναι κλεισμένος στο δωμάτιο και 
ηχογραφεί μουσική. Ή κάποιον του θυμίζει, 
ή βλέπει τον εαυτό του εκεί. Πόσο μάλλον 
κάποιοι θεατές που είδαν την παράσταση 
για δεύτερη φορά και αλλάξαν γνώμη για το 
ποιον τους θυμίζει» σημειώνει. 

«Εγώ έχω βγάλει όλα μου τα κομματάκια 
εκεί. Δεν είναι πάντα εύκολο. Αρκετές φορές ο 
κόσμος έχει πει ότι «ο Γιώργος Χρυσοστόμου 

ΓΙΏΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: 

ΘΑ ΈΒΑΖΑ «MUTE» ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΈΠΈΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΈΙΔΗΣΈΙΣ

Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΈ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«MUTE» Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΈΤΑΙ ΣΈ ΒΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ, 
«ΞΈΓΥΜΝΏΣΈ» ΠΤΥΧΈΣ ΤΗΣ ΖΏΗΣ ΤΟΥ ΠΟΥ 
ΤΟΝ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΑΝ.
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ΘΑ ΈΒΑΖΑ «MUTE» ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΈΠΈΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΈΙΔΗΣΈΙΣ

κάνει πολύ ωραία χορογραφίες πάνω κάτω» αλλά δεν 
είναι έτσι, γιατί εγώ πέραν της σωματικής κούρασης, που 
είναι ήδη ένα εκτεθειμένο κομμάτι γιατί στάζω από ιδρώ-
τα, λαχανιάζω και κοντεύω να πεθάνω μπροστά τους, το 
ότι καταλαβαίνουν πράγματα τα οποία έχουν περάσει και 
αυτοί με εκθέτει και εμένα, αλλά αυτό μου αρέσει γιατί 
συνδεόμαστε» αναφέρει ο πρωταγωνιστής του «Mute». 

«Ο κόσμος πρέπει να κάνει unmute»
Ο τίτλος της παράστασης «Mute», σημαίνει σίγαση, 

σιωπή. Σαν το κουμπί στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.  
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου θα χρησιμοποιούσε το κουμπί 
αυτό για να σιωπήσει η μουσική στα δελτία ειδήσεων, 
απομονώνοντας μόνο την πληροφορία. 

«Κάνει μεγάλη ζημιά στην ψυχή του κόσμου. Αν ξέ-
ρουμε το τάδε τραγικό γεγονός συνοδεύεται από έντονη 
μουσική, αυτό το κάνει λίγο χειρότερο. Θα έβαζα «Mute» 
στη μουσική επιμέλεια στις ειδήσεις, αν όχι και στις ίδιες 
τις ειδήσεις.  Αν διάβαζες μόνο θα ήταν πολύ καλύτερα, 
γιατί τα πράγματα τραγικοποιούνται και μεγεθύνονται πε-
ρισσότερο» δηλώνει ο ηθοποιός. 

Από την άλλη όμως, θα ήθελε ο κόσμος να ακού-
γεται περισσότερο, να εκφράζεται μέσω της ζωντανής 
συνομιλίας.  «Δεν θα έκανα πολύ «Mute» στον κόσμο 
όμως, γιατί πρέπει να κάνει unmute, να μιλάει. Ο κόσμος 
πληκτρολογεί περισσότερο απ’ ότ μιλάει. Κι εγώ θέλω να 
μιλάνε οι άνθρωποι, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να μα-
λώσουν» σημειώνει και ανέφερε μάλιστα ότι τον έχουν 
χωρίσει πολύ εύκολα από μήνυμα, δύο φορές. 

Προσθέτει ακόμη πως «Ο κόσμος φοβάται το «δια 
ζώσης» όπως και εγώ ο ίδιος. Αλλά τώρα όσες φορές 
έχω διαπιστώσει ότι φοβάμαι να πάω να λύσω ένα θέμα, 
προτιμώ να βρεθούμε και να το κάνουμε και βλέπω και 
την άλλη πλευρά να αντιδράει θετικά, γιατί κάποιος θα 
έπρεπε να πάρει την απόφαση ότι μπορεί να γίνει και 
από κοντά η κουβέντα». Και καταλήγει πως «Είναι πάρα 
πολύ εύκολο να πετάξεις ένα μήνυμα και να φύγει από 
πάνω σου. Δεν μπορεί να το κάνει πια ο κόσμος εύκολα. 
Αλλά παλιά έτσι γινόταν. Δεν είμαι αντίθετος με τα social 
media. Έχω τρομερή σχέση με τον γραπτό λόγο».

«Το θέατρο είναι αέρας και φεύγει»
Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έχει διαγράψει μια παράλλη-

λη πορεία στο θέατρο και στην τηλεόραση όλα αυτά τα 
χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας. Δύο χώροι που 
αγαπά αλλά έχουν και τα αρνητικά τους χαρακτηριστικά.  
Ένα από αυτά είναι η επαγγελματική ανασφάλεια στον 
χώρο του θεάτρου, καθώς όπως δηλώνει ο ηθοποιός 
κάθε τρεις με τέσσερις μήνες αναζητά εργασία, ακόμη κι 
αν έχει προτάσεις οι οποίες δεν του ταιριάζουν. Μεταξύ 
άλλων, προσθέτει το χαρακτηριστικό του εφήμερου στο 
θέατρο, καθώς «είναι αέρας και φεύγει», σε αντίθεση με 
την τηλεόραση, τα έργα της οποίας μπορούν να προβάλ-
λονται ακόμη και για χρόνια. «Η τηλεόραση είναι ο τόπος 
που θα βρεθούμε να πούμε ιστορίες που θα μείνουνε για 
πάντα» επισημαίνει.

Πάντως ο χώρος της υποκριτικής του έχει χαρίσει 
σπουδαίους φίλους, μεταξύ των η Φιλαρέτη Κομνηνού, 
που τη θεωρεί «αδερφή ψυχή», ο Πυγμαλίων Δαδακα-
ρίδης, ο Χρήστος Μαλάκης και ο Μάκης Παπαδημητρίου.
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«This is not Romeo
 & Juliet» 

«Το σχολείο του 
Καραγκιόζη»

«Mute» του Γιώργου 
Χρυσοστόμου στο Θέατρο 

Αριστοτέλειον

«Κατερίνα» με τη Λένα 
Παπαληγούρα

«Ο εφιάλτης του κυρίου 
Κάκου» του Γρηγόρη Μήτα

«Νιζίνκι, η προφητεία της 
φωτιάς» του Χριστόφορου 

Χριστοφή

Το «This is not Romeo & Juliet», το έργο του Αρ-
γύρη Πανταζάρα, βασισμένο στο αριστούργημα 
του Σαίξπηρ, έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στο 
θέατρο Αριστοτέλειον, για δύο παραστάσεις στις 
15 και 16 Ιανουαρίου, με τον Αργύρη Παντα-
ζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση επί σκηνής, σε ένα 
αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώ-
νει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου. 
Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα 
εισβάλλουν στο θέατρο. Το σκιοθέατρο του Αγάπιου Αγαπίου, επιστρέ-

φει στο θέατρο Αυλαία από 16 Ιανουαρίου, στις 
13.30. Μια εκπαιδευτική κωμωδία όπου ο γνω-
στός ήρωας του θεάτρου σκιών αναλαμβάνει 
χρέη δασκάλου, με μοναδικό εφόδιο το χιούμορ 
του. Μετατρέπει την παράγκα σε σχολείο κι έχει 
μαθητές όλο το θίασο σκιών. Μια διαδραστική 
κωμωδία όπου στο τέλος πρωταγωνιστές γίνο-
νται τα παιδιά.

Ένας άνθρωπος που κυνηγά το μυαλό 
του, ένας άνθρωπος που αρνείται τις λέ-
ξεις. Μια πολυκατοικία. Ένας μαέστρος, 
ένας ηλικιωμένος, ένας φοβητσιάρης, 
ένας γυμναστής, ένας σεξομανής, ένας 
γκαντέμης... Τι τους συνδέει; Είναι ένας 
ή περισσότεροι; Κάποτε όλα διαλύονται· 
οι λέξεις έρχονται απρόσμενα. Μια πα-
ράσταση με μουσική χωρίς μουσικούς, 
με λέξεις χωρίς λέξεις. Μια παράσταση 
που κάποιος τολμά να ανοίξει την πόρτα 
του δωματίου του και να δείξει τι πραγ-
ματικά υπάρχει μέσα σε αυτό. Για δύο 
παραστάσεις στις 22 και 23 Ιανουαρίου, 
στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Ο Γιώργος Νανούρης διασκεύασε για το 
θέατρο και σκηνοθέτησε «Το βιβλίο της 
Κατερίνας» του Αύγουστου Κορτώ, με 
την συγκλονιστική Λένα Παπαληγούρα 
στον ομώνυμο ρόλο. Πρόκειται για την 
αληθινή ιστορία της διπολικής μητέρας 
του συγγραφέα. Η Κατερίνα έχει μόλις 
αυτοκτονήσει και αρχίζει να αφηγείται 
την καταραμένη ζωή της. Φάρμακα, 
χάπια, σύζυγος και γιος, αγάπη και μί-
σος, ομοφυλοφιλία,, αυτοσαρκασμός, 
χιούμορ ανακατεμένο με πόνο, στορ-
γή μέσα από στριγγλιές, και απόπειρες 
αυτοκτονίας αποτελούν την χαοτική 
πραγματικότητα της ηρωίδας. Έρχεται 
στις 21,22 & 23 Ιανουαρίου 2022 στο 
θέατρο Αυλαία.

Μια ιστορία βίας με αρχή, μέση αλλά… χωρίς 
τέλος αποτελεί τη νέα παραγωγή του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η παράσταση «Ο 
εφιάλτης του κυρίου Κάκου» που έχει τη συγ-
γραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Γρηγό-
ρη Μήτα αποτελεί μια δυνατή φωνή που θίγει το 
θέμα της έμφυλης βίας, την προσπάθεια αποσι-
ώπησης και αντιμετώπισής της. Ένα έργο γροθιά 
που «φωτίζει» την αθέατη πλευρά ενός κοινω-
νικού φαινομένου που έχει πάρει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις. Από Τετάρτη εώς Κυριακή στο Μικρό 
Θέατρο Μονής Λαζαριστών.

Ο Δημήτρης Λάλος με αφορμή το κείμενο του 
Χριστόφορου Χριστοφή, «Νιζίνκι, η προφητεία 
της φωτιάς» διερευνά το ανθρώπινο σώμα που 
είναι για κείνον ταυτόχρονα το θέμα και το μέ-
σον. «Ένας κόσμος χωρίς πόνο θα ήταν ένας 
κόσμος ηλιθίων» μοιάζει να μας λέει ο Νιζίνσκι, 
μέσα από το άσυλο, τη φυλακή του…Η μεταφο-
ρά της αλήθειας επί σκηνής κάνει τα όρια της πα-
ράστασης και του επιτελεστικού (performance) 
να διευρυνθούν. Η σχέση κοινού-καλλιτέχνη 
επαναπροσδιορίζεται. Στις 17 και 18 Ιανουαρίου 
στο Θέατρο Αριστοτέλειον.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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Με βάση το ισχύον εκλογικό σύστηµα στην Ελλάδα, οι γενικές βουλευ-
τικές εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Κάτω από ορισµένες 
συνθήκες όµως δύναται να διεξαχθούν και νωρίτερα, να έχουµε δηλα-
δή τις λεγόµενες πρόωρες εκλογές, κάτι το οποίο άλλωστε έχει συµ-
βεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες περιπτώσεις στις 
οποίες,  προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές, όπως προβλέπεται από το 
Σύνταγµα, είναι οι ακόλουθες:
Α) κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου της δηµοκρατίας, για να 
εκλεγεί κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία 
2/3 του αριθµού των βουλευτών. Σε περίπτωση που κανένας υποψή-
φιος δε συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία η διαδικασία επα-
ναλαµβάνεται ύστερα από πέντε ηµέρες. Σε περίπτωση που και πάλι 
κάποιος υποψήφιος δε συγκεντρώσει πλειοψηφία 2/3, η διαδικασία δι-
εξάγεται για τρίτη φορά ύστερα από άλλες πέντε ηµέρες και πρόεδρος 
εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει πλειοψηφία 3/5 του αριθµού  
των βουλευτών. Εάν και πάλι δε συγκεντρώσει κανένας υποψήφιος 
την απαιτούµενη πλειοψηφία, ο απερχόµενος Πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Μετά τη διενέργεια των εκλογών, 
η διαδικασία εκλογής επαναλαµβάνεται και Πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των βουλευτών της βουλής που θα έχει προκύψει από τις εκλογές.
Β) Εάν η κυβέρνηση έχει χάσει την εµπιστοσύνη της βουλής ( τη λεγό-
µενη Αρχή της ∆εδηλωµένης) , δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του 
αριθµού των βουλευτών, η οποία ορίζεται σε 151 βουλευτές, τότε ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας διαλύει τη βουλή και προκηρύσσει πρό-
ωρες εκλογές.
Γ)Μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών και σε περίπτωση που δεν 
είναι προφανές ότι το πρώτο σε ψήφους κόµµα µπορεί να σχηµατίσει 
κυβέρνηση που να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της βουλής, ο Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή σχηµατισµού κυ-
βέρνησης στον αρχηγό του πρώτου κόµµατος. Σε περίπτωση που δεν 
µπορέσει αυτός να σχηµατίσει κυβέρνηση που να συγκεντρώνει την 
απόλυτη πλειοψηφία της βουλής, επιστρέφει την εντολή στον Πρόε-
δρο, ο οποίος δίνει στη συνέχεια διερευνητική εντολή στον αρχηγό του 
δεύτερου κόµµατος. Εάν και αυτή δεν τελεσφορήσει δίνει εντολή στον 
αρχηγό του τρίτου κόµµατος. Εάν και πάλι δε σχηµατιστεί κυβέρνηση, 
ο Πρόεδρος συγκαλεί συµβούλιο των αρχηγών των κοµµάτων που 
εκλέχθηκαν στη βουλή και εάν πάλι δεν υπάρξει σχηµατισµός κυβέρ-
νησης προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.
∆) Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός κρίνει πως υπάρχει σηµαντικό 
εθνικό ζήτηµα το οποίο η κυβέρνηση του δεν είναι σε θέση να αντιµε-
τωπίσει, επισκέπτεται τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και του ζητά να 
διαλύσει τη βουλή και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.  
Αναλόγως της αιτίας που προκηρύσσονται οι πρόωρες εκλογές, είτε η 
απερχόµενη κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί εκτελεστική εξουσία µέχρι 
τη διενέργεια τους (µε εξαίρεση το υπουργείο εσωτερικών το οποίο 
έχει την ευθύνη διενέργειας των εκλογών, στο οποίο διορίζεται υπη-
ρεσιακός υπουργός), είτε διορίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση, µε υπη-
ρεσιακό πρωθυπουργό τον πρόεδρο ενός εκ των τριών ανώτερων 
δικαστηρίων της χώρας. 

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Η κατάσταση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα φαίνεται πως ακόµη και σήµερα, παρά 
την ύπαρξη πολιτικής βούλησης, ανά διαστήµατα υποτροπιάζει.∆εν είναι πρώτη φορά που η 
ΑΣΣΟΕ µας απασχολεί για λόγους που δε θα έπρεπε. Ανεξάρτητα από τις υποκείµενες αιτίες 
της πρόσφατης επίθεσης στον καθηγητή του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, τα δεδοµένα ως 
προς τη δράση των αντιεξουσιαστών µιλούν από µόνα τους. Ξυπνήσαν ένα πρωί,µπήκαν στο 
Πανεπιστήµιο, εισέβαλαν σε µία αίθουσα, τροµοκράτησαν, βιαιοπράγησαν, έφυγαν. Σε αντί-
θεση µε το παρελθόν, το ζήτηµα, πλέον, δεν είναι οι ιδεολογικές εµµονές της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας να αντιµετωπίσει µία παθογένεια δεκαετιών. Το πρόβληµα, όπως διαµορφώνε-
ται, είναι αµιγώς λειτουργικό. Όσο πρόθυµη και να είναι η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει την 
ανοµία εντός των Ιδρυµάτων, κάτι τέτοιο δε µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά, αν εστι-
άσει κανείς στην αντιµετώπιση του φαινοµένου από το πρίσµα της καταστολής, δηλαδή της 
εκ των υστέρων επέµβασης. Κρίσιµο είναι και πρέπει να εµπεδωθεί, ότι πολλά από τα φαινό-
µενα καταδροµικών επιθέσεων και πολιτικής βίας στο χώρο των ΑΕΙ επισυµβαίνουν εξαιτίας 
της µη ύπαρξης ενός γενικότερου προληπτικού µηχανισµού προστασίας των χώρων.
Καταρχάς, η είσοδος στο Πανεπιστήµιο κατόπιν ταυτοποίησης, η λεγόµενη κάρτα εισόδου, 
αν και έχει προαναγγελθεί, ακόµη δεν έχει εφαρµοστεί. Το ερώτηµα που αβίαστα προκύπτει 
είναι: «γιατί;». Είναι δηµοσκοπικά επιβεβαιωµένο και εκλογικά αποδεδειγµένο ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της ριζικής και µεταρρυθµιστικής, εξαγγελ-
θείσας παρέµβασης στον χώρο των ΑΕΙ. Η κυβερνητική αδράνεια αναφορικά µε το ζήτηµα 
της κάρτας εισόδου δύο πράγµατα µπορεί να σηµαίνει: είτε πολιτική υποχώρηση της κυβέρ-
νησης και µετατόπιση προς µία ανεκτικότερη αντιµετώπιση της ανοµίας, είτε υποτίµηση του 
ζητήµατος. Το φαινόµενο όµως, ό,τι και να ισχύει τελικά, είναι ιδιαζόντως σοβαρό. Το έργο 
των διδασκόντων παρεµποδίζεται, η ανταγωνιστικότητα των Ιδρυµάτων καταρακώνεται, η 
ανασφάλεια για όσους στοχοποιούνται µεγαλώνει.
Την προηγούµενη εβδοµάδα υποστήριξα πως κάτι αλλάζει στον χώρο των ΑΕΙ και ότι αυτό 
πρέπει να πιστωθεί στην Κυβέρνηση. Καθίσταται όµως έκδηλο ότι η διαχείριση έχει κενά, τα 
οποία µπορεί να οφείλονται στην απροθυµία κάποιων Πρυτάνεων, όµως βαραίνουν και την 
Κυβέρνηση και ακριβώς αυτά επιλέγει να φωτίσει η συγκεκριµένη οπτική. Η κάρτα εισόδου 
αποτελεί προϋπόθεση επιτυχούς αντιµετώπισης του βίαιου ριζοσπαστισµού στα Πανεπιστή-
µια, όχι σε επίπεδο καταστολής, αλλά σε επίπεδο πρόληψης. Ο κατά την είσοδο στο χώρο 
των Ιδρυµάτων έλεγχος ταυτοπροσωπίας θα  αποκλείσει, µια και καλή, όλα τα εξωπανεπι-
στηµιακά στοιχεία, µοναδικός σκοπός εισόδου των οποίων είναι η πολιτική βία και η πολιτι-
κή προπαγάνδα στον χώρο των Ιδρυµάτων. Ο αποκλεισµός τους είναι µονόδροµος, αν θέλει 
κανείς να σπάσει την αλυσίδα της ριζοσπαστικοποίησης και της συνεπαγόµενης πολιτικής 
βίας.
Εκτός από την κάρτα εισόδου, η πανεπιστηµιακή αστυνοµία θα συµβάλλει επίσης σε επίπεδο 
προληπτικό προς την κατεύθυνση εξάλειψης της βίας  από τον αντιεξουσιαστικό  χώρο. Είναι 
αυταπόδεικτο πως πολύ περισσότερο θα το σκεφτεί κανείς να προβεί σε πράξεις παράνοµες 
εντός του χώρου αν γνωρίζει ότι τα όργανα επιβολής της δηµόσιας τάξης είναι πάντα εκεί και 
το ενδεχόµενο σύλληψης είναι σχεδόν βέβαιο. Αυτή η Κυβέρνηση, δε µπορεί και δεν πρέπει 
να εκβιάζεται από όσους, ασκώντας επαναστατική γυµναστική, προαναγγέλουν συγκρού-
σεις, αν εφαρµοστούν οι εξαγγελθείσες παρεµβάσεις.
Τα δύο αυτά µέτρα, κινούµενα σε επίπεδο προληπτικό, είναι εφικτό να επιφέρουν ριζική µε-
ταβολή της κατάστασης στον χώρο των ΑΕΙ.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι µεταρρυθµιστής 
πολιτικός. Στο προεκλογικό του πρόγραµµα έδωσε µε τις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις, 
µία νέα προοπτική στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά και ενώ υπάρχει 
η πολιτική βούληση, έχει δοθεί ήδη, αδικαιολογήτως, πολύς  χώρος σε όσους διαχρονικά 
χρησιµοποιούν το Πανεπιστήµιο ως προπύργιο πολιτικής βίας, ακόµη και αν επί της ουσίας 
δεν έχουν καµία σχέση µε αυτό. Αποκλεισµός µη φοιτητών-εξωπανεπιστηµιακών µε την 
εισαγωγή της κάρτα εισόδου και εγκατάσταση οργάνων επιβολής της τάξης είναι ο δρόµος 
για Πανεπιστήµια του µέλλοντος, φιλικά στην καινοτοµία, ανταγωνιστικά και ασφαλή.

*Ο Αντώνης Μπάγιος είναι φοιτητής Νοµικής του ΑΠΘ

Τι προβλέπεται στις πρόωρες εκλογέςΚάλλιον του θεραπεύειν, το προλαµβάνειν
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ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ!

ΟΙ ‘ΚΑΤΩ ΑΠ’Τ’ΑΣΤΕΡΙΑ’ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχί-
ζει το σερί των προσωπικών 
της επιτυχιών με το νέο της 
hit single και music video 
«Η Ψυχολογία Μου».

Η ταλαντούχα και εντυπω-
σιακή τραγουδίστρια που 
αποτελεί το next big thing 
της ελληνικής μουσικής 
σκηνής, δίνει το ρυθμό μ´ 
ένα «φρέσκο» up-tempo 
τραγούδι, σε μουσική 
και στίχους του Λευτέρη 
Κιντάτου, που υπέγραψε και 
το προηγούμενο hit της, το 
«Story».

«Η Ψυχολογία Μου», ένα 
τραγούδι που θα ακουστεί 
δυνατά, μεταφέρεται στις 
οθόνες μας μέσα από ένα κι-
νηματογραφικής αισθητικής 
μονοπλάνο, με την Κατερίνα 
Λιόλιου πιο σέξι από ποτέ, σε 
σκηνοθεσία Max Payne.
Παράλληλα η νικήτρια του 
J2US ετοιμάζεται για τις εμ-
φανίσεις της στην Θεσσαλο-
νίκη με τον Θοδωρή Φέρρη 
ότνα επιστρέψουμε με το 
καλό στην κανονικότητα!

Μετά τη διεθνή τους περιοδεία σε Λονδίνο και Άμ-
στερνταμ, τα δεκάδες sold out σε παραστάσεις στην 
Αθήνα και την Περιφέρεια, τις διθυραμβικές κριτικές 
και την μεγάλη αγάπη του κοινού, «Οι κάτω απ’ τ’ 
αστέρια» του Τηλέμαχου Τσαρδάκα, με τη Λίλα Μπα-
κλέση και τον Κωνσταντίνο Μπιμπή, επιστρέφουν για 
4η χρονιά, για να παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό, 
τον μεγάλο, αγνό και εφηβικό τους έρωτα. 

«Παραθερίζουμε στην ίδια παραλία. Αφήνουμε 
τα πράγματα μας στα βότσαλα και βουτάμε στη θά-
λασσα. Είμαστε πολλά παιδιά, μεγάλη παρέα, αλλά 
για μένα υπάρχεις μόνο εσύ. Είμαστε δεκατεσσάρων 
χρονών. Μπορεί και δεκαπέντε. Καθόμαστε ακριβώς 
στο σημείο που σκάει το κύμα και μαζεύουμε κοχύ-
λια. Είναι μια ωραία αφορμή για να καθόμαστε ο ένας 
δίπλα στον άλλο»

Τέλη των 80ς, αρχές των 90ς. Ελληνική επαρ-
χία, πόλη νησιού. Η Μένια και ο Νικολής πάνε μαζί 
σχολείο, γίνονται αχώριστοι, ονειρεύονται, κάνουν 
έρωτα, ερωτεύονται «για πάντα». 

Αλλά τα χρόνια περνούν και η πραγματικότη-
τα – όπως συνηθίζει – επιβάλλει τον εαυτό της. Οι 
δύο ήρωες όμως ποτέ δεν παύουν να σημαδεύουν 

ο ένας τον άλλο. Παρά τις επιλογές που έχουν κάνει 
στις ζωές τους, ανάμεσά τους, εξακολουθεί να καίει 
μια πυρκαγιά άγρια.  

Αυτή είναι η τελική αναμέτρηση ενός μεγάλου 
εγκλωβισμένου έρωτα. Αυτή είναι η συνάντηση που 
χρωστούσαν ο ένας στον άλλο. Γεμάτη χιούμορ και 
συγκίνηση, γεμάτη τρυφερότητα και απόρριψη, γε-
μάτη σύγκρουση και νοσταλγία.  

Αυτή είναι η γλυκόπικρη ιστορία των «κάτω απ’ 
τ’ αστέρια». Μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για 
τις πολύ μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή 
πραγματικότητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία της 
επαρχίας, τις παραλίες του καλοκαιριού και την ξέ-
γνοιαστη εποχή της αθωότητας.

Συντελεστές:
Κείμενο: Τηλέμαχος Τσαρδάκας
Ερμηνεύουν: Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπι-
μπής
Σκηνοθεσία:  Άρτεμις Γρύμπλα, Λίλα Μπακλέση, 
Κωνσταντίνος Μπιμπής
Σκηνικά:  Αντώνης Χαλκιάς
Φωτισμοί:  Σεσίλια Τσελεπίδη
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

FLASHBACK

▶ Ο κορωνοϊός χτύπησε για τα καλά τα κανάλια και τις 
μεγάλες παραγωγές.  Πολλές αναβάλλονται αλλά μπο-
ρεί και να βολεύονται σκέπτομαι εγώ!  Βλέπε Dancing 
with the stars όπου κανάλι και παραγωγή αποφάσισαν 
να αναβληθεί (;) προσωρινά.  Εγώ μάλλον μόνιμα θα 
πω αφού ήταν μία πολύ ακριβή παραγωγή που δεν 
απέφερε τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα.  
Και το ξαναγράψαμε.  Χωρίς ονόματα-κράχτες τόσο σε 
διαγωνιζόμενους όσο και σε κριτική επιτροπή αλλά και 
με έναν τόσο κουραστικό παρουσιαστή στα παρασκήνια,  
δεν πας πουθενά!

▶ Ο ανταγωνισμός στο αποκορύφωμά του το δεύτερο 
μισό της τηλεοπτικής σαιζόν όπου η μυθοπλασία αυτήν 
τη φορά έχει να αντιμετωπίσει τα δύο ισχυρότερα όλων 
reality.  Και για μία ακόμη φορά δείχνει να αντέχει 
και αυτό ίσως είναι ότι πιο ευχάριστο απέναντι σε ένα 
Survivor που προσπαθεί με ίντριγκες, ερωτοτροπίες και 
ακραίους ‘ρόλους’ παικτών να κρατηθεί στα νούμερα 
αλλά και το Master Chef που από πέρυσι επισημάναμε 
μόνο αυτό που διατυμπανίζει ο τίτλος του δεν είναι και 
είχε καταντήσει και αυτό ένα ακραίο reality.

▶ Λίγα λόγια για το ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ, την εξαιρετική μου-
σική εκπομπή που μας θύμισε κάποιες εκπληκτικές ανά-
λογες εκπομπές του παρελθόντος και που μας τονίζει 
πως υπάρχουν και σήμερα αξιολογότατες προτάσεις για 
την ψυχαγωγία μας μέσω της τηλεόρασης. Μία φοβερή 
παραγωγή που αξίζει τον κόπο να την παρακολουθείτε, 
με πολύ αγαπημένους καλεσμένους  καλλιτέχνες, με 
φοβερά μουσικά ακούσματα, με ενδιαφέρουσες ιστορί-
ες και δύο παρουσιαστές-καλλιτέχνες που έκαναν την 
ανατροπή και μας έχουν κερδίσει στο έπακρο. 

▶ Πάντως –για να θυμηθούμε λίγο και τα ελληνικά 
μας- η λέξη ψυχαγωγία είναι σύνθετη και σημαίνει 
αγωγή της ψυχής.  Αυτά για όλες τις «ψυχαγωγικές» 
εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης που τα τελευταία 
χρόνια ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε μικρότητα, 
φτήνια, ίντριγκες, αγραμματοσύνη, φαρμακερές ατάκες 
και στρεβλές απόψεις (έως .. αποψάρες από μερικά γα-
τάκια).   Καθίστε καλά!  Κάντε τον σταυρό σας που έχετε 
έναν μισθουλάκο, περιοριστείτε στην μαγειρική, την 
αστρολογία και την μόδα κι αφήστε ήσυχα τα θέματα της 
επικαιρότητας.  Δεν ξέρετε να τα διαχειρίζεστε!
▶ Το πώς διαχειρίζονται την επικαιρότητα οι καθ΄ ύλην 
αρμόδιοι δημοσιογράφοι είναι ένα άλλο ανέκδοτο που 
θα το πούμε τις επόμενες εβδομάδες.

Το Παραδοσιακό στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης διαθέτει ελληνική κουζίνα και έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, 
στα δυτικά της πόλης. Η νοστιμιά κάθε πιάτου μας ξεκινά από το μεράκι για γευστικές δημιουργίες και καταλήγει 
σε μια θέση στο τραπέζι σας η ακόμα και σε takeaway πακέτο για το σπίτι!
Τις πιο νόστιμες στιγμές της ζωής θα τις βρείς σίγουρα στο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ!Μία όμορφη,ζεστή γωνιά με πεντανόστι-
μα μεζεδάκια.Κάθε πιρουνιά και μία διαφορετική γευστική εμπειρία.Ενα είναι σίγουρο.Οτι και εάν επιλέξετε από τον 
πλούσιο κατάλογό μας,είτε θαλασσινό είτε κρεατικό,θα σας μείνει αξέχαστο!
Διεύθ. Φλογητών11,Νεάπολη (Μαύρο Γάτο). Τηλ. 2310 611073.

Πίσω στον χρόνο για να 
θυμηθούμε την εποχή που 

απολαμβάναμε μεγάλες 
στιγμές διασκέδασης στην 
Θεσσαλονίκη.Εποχές ΜΑ-

ΜΟΥΝΙΑ Live στο φόρτε τους 
με πρωταγωνιστή τότε τον 

Βαλάντη –από τα αγαπημέ-
να ‘παιδιά’ του αλησμόνητου 
Πέτρου Μουρατίδη- και που 

τώρα κάνει άνω κάτω το 
Survivor και με απίστευτη 

παρέα στα καμαρίνια.Ο Γιάν-
νης Μπέκας,ο Γιάννης Σπα-
λιάρας,ο ηθοποιός Χρήστος 

Βασιλόπουλος και ο ένας και 
μοναδικός Φώτης Ζογλοπί-

της.Εποχές 2005-2006.
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Ψέματα που λέμε στον εαυτό μας

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

Μερικές φορές είναι υγιές να αυταπατού-
με τον εαυτό μας. Το να αντιμετωπίσουμε 
όλους τους φόβους μας κατά μέτωπο θα 
μπορούσε να αποφέρει περισσότερη δυστυ-
χία και άγχος παρά όφελος. Και λίγη υπερ-
βολική αισιοδοξία μπορεί να μας τροφοδο-
τήσει σε μεγαλύτερα επιτεύγματα από ό,τι θα 
επέτρεπε ο καθαρός ορθολογισμός.

Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να γνω-
ρίζουμε εάν θέλουμε να περιορίσουμε, να 
επιδοθούμε ή ακόμα και να αυξήσουμε την 
«παράλογη πληθωρικότητα» μας. Για το 
σκοπό αυτό, κάποιες φορές  είναι πιθανό να 
λέμε στον εαυτό μας μερικά ψέματα:

1. Είμαι ανίκητος: Παραπλανούμε τον 
εαυτό μας και πιστεύουμε ότι είμαστε ανί-
κητοι -για παράδειγμα, με το να γινόμαστε 
πολύ επικίνδυνοι με τον COVID-19 πιστεύ-
οντας ότι εμείς «δεν θα νοσήσουμε», να 
οδηγούμε επικίνδυνα, να ζούμε περιπέτειες 
απερίσκεπτα ή α κάνουμε καταχρήσεις χρη-
σιμοποιώντας καπνό, αλκοόλ ή άλλες ουσία 
που επηρεάζουν την ψυχοσύνθεσή μας.  

2. Η πλάνη της μάζας: «Όλοι το κάνουν, 
οπότε δεν μπορεί να είναι τόσο κακό». Για 
παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι κάθονται 
στον ήλιο πολλές και ακατάλληλες ώρες 
επειδή θέλουν να μαυρίσουν πολύ όπως 
κάνουν πολλοί. Ή καταναλώνουν μεγάλες 
ποσότητες αλκοόλ εμφανώς, τουλάχιστον 
εν μέρει για να εντυπωσιάσουν τους άλ-
λους. Σε γενικές γραμμές κάνουμε ότι είναι 
πιο πιθανό να προκαλέσει τα βλέμματα σε 
ανθρώπους που πιστεύουμε ότι αξίζει να 
φροντίσουμε να εντυπωσιαστούν. Ή δια-
κηρύσσουμε πολιτικές απόψεις επειδή μας 
εξασφαλίζουν την έγκριση των άλλων. Ίσως 
νιώθουμε ότι τα οφέλη που λαμβάνουμε 
όταν ανήκουμε κάπου από το να είμαστε 
στην μειοψηφία αξίζουν τον κόπο. Τι γίνεται 
όμως με τις πραγματικές μας ανάγκες;

3. Μου αξίζει να μισώ τον εαυτό μου: 
Εκτός από τους βίαιους εγκληματίες που 
απολαμβάνουν να πληγώνουν ανθρώπους, 
σχεδόν κανένας από εμάς δεν αξίζει να μισεί 
τον εαυτό του, ακόμα κι αν έχετε πάρει πολ-
λές κακές αποφάσεις. Αντί να λέμε ψέματα 

στον εαυτό μας και να πιστεύουμε ότι 
μας αξίζει το κακό, μήπως να αποδε-
χτούμε την κλισέ αλλά αληθινή δή-
λωση ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα 
της υπόλοιπης ζωής μας και να κά-
νουμε μια νέα αρχή; Άλλωστε, όσο πιο 
άσχημη ήταν η συμπεριφορά μας στο 
παρελθόν, τόσο περισσότεροι οι λόγοι 
για να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές 

μας για να κάνουμε τη σημερινή μέρα την 
πρώτη μέρα της νέας μας ζωής.

4. Μου αξίζουν καλύτερα: Ναι, η τύχη 
έχει σημασία και μερικοί άνθρωποι δεν 
έχουν σταθεί τόσο τυχεροί στην πορεία της 
ζωής τους. Φυσικά, δικαιούμαστε να προτι-
μάμε το καλύτερο και να προσπαθούμε για 
το καλύτερο, αλλά μερικοί άνθρωποι λένε 
ψέματα στον εαυτό τους όταν λένε ότι αξί-
ζουν καλύτερα από ότι έχουν με αποτέλε-
σμα να υποτιμούν και να διώχνουν ότι έχουν. 
Εσύ πως νιώθεις;

5. Στους ανθρώπους αρέσει η επιθετική, 
κακή συμπεριφορά μου: Αυτό συνήθως δεν 
είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
μπορεί να χαμογελούν ή να εκφοβίζονται 
από κακές συμπεριφορές, αλλά σιωπηλά ή 
όχι τόσο αθόρυβα σαμποτάρουν ή τουλάχι-
στον αντιπαθούν και αποφεύγουν τέτοιους 
ανθρώπους. 

6. Οι μακροσκελείς μου δηλώσεις είναι 
ενδιαφέρουσες: Αυτή είναι μια κοινή αυτα-
πάτη. Αν είμαστε όπως οι περισσότεροι άν-
θρωποι, όταν οι δηλώσεις μας τείνουν να 
ξεπερνούν το ένα λεπτό, είναι πιο πιθανό να 
προκαλέσουν σκέψεις «Πότε θα ολοκλη-
ρώσει;» παρά «είναι ενδιαφέρον άτομο». Οι 
συνομιλίες πρέπει να μοιάζουν περισσότερο 

με παιχνίδι πινγκ πονγκ παρά με διαλέξεις. 
7. Το παιδί μου είναι υπέροχο ή είναι 

απαίσιο: Φυσικά, όλα τα παιδιά έχουν τα χα-
ρακτηριστικά τους, αλλά ορισμένοι γονείς 
λένε ψέματα στον εαυτό τους. Υπάρχει ο γο-
νιός που βάζει ένα φωτοστέφανο πάνω στο 
παιδί του και όταν, για παράδειγμα, ένας δά-
σκαλος βάλει κακό βαθμό, ορμάει για να δι-
αμαρτυρηθεί. Ομοίως, υπάρχει και ο γονέας 
που βλέπει το παιδί του σαν βάσανο. Μήπως 
πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βοη-
θήσετε το παιδί μας να βελτιωθεί ή κυρίως 
να αποδεχτούμε το παιδί μας για αυτό που 
είναι;

Ίσως το πιο σημαντικό είναι να προσδιο-
ρίσουμε. Υπάρχουν μυριάδες ακόμα τρόποι 
με τους οποίους μπορούμε να κοροϊδέψου-
με τον εαυτό μας. Ας σκεφτούμε τις συμπε-
ριφορές και τις πεποιθήσεις μας στην επαγ-
γελματική και προσωπική μας ζωή. Λέμε 
ψέματα στον εαυτό μας; Ο χωρίς βερνίκι, ο 
ρεαλισμός δεν είναι πάντα σοφός, αλλά ούτε 
είναι και ανεξέταστα τα ψέματα που λέμε 
στον εαυτό μας. 

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος – συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλο-
νίκη

PSYCHOLOGY

ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΟΥΜΕ. 
ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΙΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 

ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ
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Πού μας οδηγούν τα «Φτερωτά σανδάλια»; Δεν 
υπάρχει συγκεκριμένος προορισμός. Τα «φτερωτά 
σανδάλια» μεταφράζονται ποικιλοτρόπως, αφού ο 
καθένας τα εκλαμβάνει διαφορετικά. Για άλλον μπο-
ρεί να είναι η οικογένεια, για άλλον οι φίλοι του και 
για άλλον ο σκύλος του. Τα «φτερωτά σανδάλια» εν 
ολίγοις είναι αυτό το «κάτι» που μας δυναμώνει.  

Περιμένατε την απήχηση του βιβλίου; Σε καμία 
περίπτωση δεν περίμενα πως το βιβλίο θα προχω-
ρούσε στη Γ’ έκδοση πριν καν ολοκληρώσει έναν 
χρόνο κυκλοφορίας. Η αγάπη που έδειξε και δείχνει 
ο κόσμος στο βιβλίο είναι ιδιαίτερη για μένα. Είναι 
συγκινητικό το γεγονός πως ο πρωταγωνιστής, ο 
Φοίβος, ένα παιδί με κινητική αναπηρία κατάφερε να 
μπει σε τόσα σπίτια.

Υπάρχει κάτι καινούργιο στα σκαριά; Είναι μια 
ιδέα που με περιτριγυρίζει τον τελευταίο καιρό αλλά 
δεν έχω αποφασίσει ακόμα να την μεταφέρω στο 
χαρτί. Προς το παρόν απολαμβάνω τη διαδρομή των 
«Φτερωτών σανδαλιών» που μετράνε μόλις 8 μήνες 
κυκλοφορίας. 

Η ζωή στη Θεσσαλονίκη αποτελεί πηγή έμπνευ-
σης; Η ζωή γενικότερα αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
καθετί που δημιουργούμε. Η Θεσσαλονίκη είναι μια 
πόλη που συνδυάζει τα πάντα, αφού άλλοτε θεωρεί-
ται αστικό περιβάλλον και άλλοτε επαρχία. Αυτό που 
μου αρέσει σε αυτήν την πόλη είναι οι γειτονιές της. 
Έχουν πολλές ιστορίες να πουν.

Αν μπορούσατε να …σκίσετε κάτι δυσάρεστο 
από τον κόσμο τι θα ήταν; Δεν ξέρω αν σκίζεται 
αλλά θα ήθελα σίγουρα να εξαφανίσω την αγένεια. 
Η σημερινή κοινωνία έχει ξεχάσει τους τρόπους που 
κάποτε είχε και έχει βαφτίσει την αγένεια ως ευθύ-
τητα. Προσποιούμενοι λοιπόν τους «ευθείς» οι άν-
θρωποι γίνονται αγενείς, ασεβείς και διεισδύουν σε 
ζωές και καταστάσεις που δεν αποτελούν αρμοδιό-
τητά τους. 

Αξίζει να παλεύουμε για… Όλα! Αν το καλοσκε-
φτούμε, όλα μια πάλη είναι. Από τη στιγμή που ξυ-
πνάμε παλεύουμε να σηκωθούμε, να αναζητήσουμε 
τη διάθεση που πιθανώς δεν έχουμε, να βγούμε έξω 
στη ζούγκλα και να καταφέρουμε να επιβιώσουμε 

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. 

Ο Στέφανος Αλεξιάδης είχε την πρώτη επαφή με τη συγγραφή ως μαθητής Δημοτικού. Δεν περίμενε, τότε, την απήχηση του πρώτου του βιβλίου «Τα Φτερωτά Σανδάλια» που 
στοχεύουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Ζει στη Θεσσαλονίκη, αγαπά το θέατρο, την ελληνική γλώσσα, ενώ μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα μέσα από τον λογαριασμό 

του στο Instagram. Πάμε να …πετάξουμε μαζί του;

Στέφανος Αλεξιάδης
Τα «φτερωτά σανδάλια» είναι το «κάτι» που μας δυναμώνει

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

μέχρι το βράδυ. 
Τι είναι τα social media για εσάς; Τα αξιοποιώ 

ως εργαλείο για τη δουλειά μου αλλά και ως μέσο 
μερικής ψυχαγωγίας. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώ 
το Instagram. 

Πώς κι εκπαιδευτήκατε στη γραφή και ανάγνω-
ση τυφλών; Ήθελα να έχω τη γνώση αυτήν, επειδή 
οι σπουδές μου αφορούν την εκπαίδευση και συγκε-

κριμένα τη φιλολογία, τα παιδαγωγικά και την ειδική 
αγωγή. Ένα τέτοιο πτυχίο αποτελεί, αν μη τι άλλο, 
εφόδιο.

Κυνηγάτε τα όνειρα σας; Προσπαθώ να τα κυνη-
γάω άλλοτε με περισσότερη και άλλοτε με λιγότερη 
ένταση.  

Τι εύχεστε για το 2022; Με όσα ζούμε τον τελευ-
ταίο καιρό εύχομαι υγεία και ψυχική σταθερότητα! 
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ΤΟ CAS Ε∆ΩΣΕ 
ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΧΡΟΝΟ 

ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΤΗΣ 

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΕΤΙΑΣ

Η (νέα) παράταση που πήρε η έκδοση της οριστικής απόφασης του CAS σχετικά µε την υπόθεση του 
Φιορίν Ντουρµισάι δίνει στον Άρη τον απαραίτητο και πολύτιµο χρόνο να δηµιουργήσει από τώρα τον 
κορµό και τη βάση της οµάδας της επόµενης διετίας. H Karfi tsa εξηγεί τα κέρδη, αλλά και τα στενά περι-
θώρια που έχουν πλέον µπροστά τους οι Κιτρινόµαυροι για να κλείσουν πολλά ανοιχτά µέτωπα. 

Αυτή ήταν η τέταρτη αναβολή που 
έδωσε το CAS στην έκδοση της οριστι-
κής απόφασής του. Πλέον η νέα πιθα-
νή ηµεροµηνία της ανακοίνωσης είναι 
η 11η Φεβρουαρίου, µε ένα ερωτηµα-
τικό και πάλι για το αν δοθεί και νέα 
παράταση. Με βάση την ηµεροµηνία 
αυτή ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης 
καλείται να πάρει σηµαντικές αποφά-
σεις, να προχωρήσει σε µεταγραφές 
και να βάλει µπροστά το πλάνο των 
ανανεώσεων που είναι και ο µεγαλύ-
τερος σκόπελος που έχει να διαχειρι-

στεί η διοίκηση του Θόδωρου Καρυπί-
δη. Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε 
τη σειρά. 

Μεταγραφές Γενάρη
Όπως ενηµέρωσε και επίσηµα η ΠΑΕ 
Άρης η πρώτη χειµερινή µεταγραφή 
ακούει στο όνοµα του Λουίς Πάλµα. 
Μια µεταγραφή την οποία δούλεψαν 
µε µεθοδικότητα οι Κιτρινόµαυροι, χω-
ρίς τίποτα να δει το «φως» της δηµο-
σιότητας. Ο 21χρονος εξτρέµ από την 
Ονδούρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη και 

θα υπογράψει πενταετές συµβόλαιο 
κάτι που δείχνει το πόσο πιστεύουν σε 
αυτόν οι άνθρωποι που πήραν και την 
απόφαση να τον εντάξουν στο δυναµι-
κό της οµάδας. Ο µεταγραφικός σχεδι-
ασµός που «τρέχει» έχει ως στόχο να 
αποκτηθούν τουλάχιστον τρεις ακόµα 
ποδοσφαιριστές. Ένας εξ’ αυτών είναι 
ο Μάρβιν Πίρσµαν ο Βέλγος αριστερός 
µπακ του ΠΑΣ Γιάννινα µε τον οποίο ο 
Άρης είχε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας 
από το περασµένο καλοκαίρι. Πρόθε-
ση και στόχος είναι ο Πίρσµαν να µετα-

«Χτίζει» ρόστερ διετίας 
σε διαδικασίες fast track

Του Θωµά Μίχου
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κομίσει από τώρα στο «Κλεάνθης Βι-
κελίδης». Στη μεταγραφική ατζέντα 
και ανεξάρτητα από την απόκτηση 
του Πάλμα υπάρχει πάντα το όνομα 
του Σαντέ Σίλβα. Ο Πορτογάλος που 
άφησε θετικές εντυπώσεις πέρυσι 
βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου της 
Νότιγχαμ και ο Άρης καραδοκεί για 
την επιστροφή του. Παράλληλα, χω-
ρίς για την ώρα να προκύπτουν ονό-
ματα οι Κιτρινόμαυροι κοιτούν την 
αγορά για την απόκτηση ενός στόπερ 
και ενός δεκαριού που θα έχει ακόμα 
και ρόλο βασικού στα πλάνα του Άκη 
Μάντζιου. 

Οι αποδεσμεύσεις
Εκτός από μεταγραφές, στον Άρη 
θέλουν να προχωρήσουν και σε 
αποδεσμεύσεις, αφού υπάρχουν πο-
δοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται 
και οι Κίτρινοι θέλουν να απαλλα-
γούν από τα βαριά συμβόλαιά τους. 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτές των 
Χαίροβιτς που παρά το γεγονός πως 
ήταν η πρώτη καλοκαιρινή μεταγρα-
φή δεν «κούμπωσε» ποτέ με την 
ομάδα. Μία ακόμα ανάλογη περί-
πτωση είναι αυτή του Λερίν Ντουάρτε 
που διανύει τη τρίτη του σεζόν στην 
ομάδα έχοντας αγωνιστεί ελάχιστα 

ως και καθόλου. Η πιο δύσκολη πε-
ρίπτωση όλων ακούει στο όνομα του 
Κώστα Μήτρογλου. Ο Έλληνας φορ 
είναι παροπλισμένος δεν έχει λεπτό 
συμμετοχής φέτος και στον Άρη θέ-
λουν να απαλλαγούν από το «βαρύ» 
συμβόλαιό του. Βέβαια, η περίπτωση 
αυτή είναι σαφώς η πιο δύσκολη 
όλων. Πάντως χωρίς να είμαστε λο-
γιστές, υπολογίζεται πως αν ο Άρης 
βρει τη «χρυσή» τομή με τους παρα-
πάνω ποδοσφαιριστές τότε θα εξοι-
κονομήσει στα ταμεία του ένα ποσό 
κοντά στις 600-700.000 ευρώ που 
θα μπορέσει να διαθέσει αλλού. Τέ-
λος, ήδη παρελθόν αποτελεί ο νεα-
ρός Χατζηπιρπιρίδης που επέστρεψε 
από τον δανεισμό του από τον Ολυ-
μπιακό Βόλου, όμως δεν υπολογίζο-
νταν. 

Τα 14 συμβόλαια 
που λήγουν και «καίνε»

Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Με 14 
συμβόλαια να εκπνέουν το καλοκαί-
ρι, ο Άρης θα έχει τον ερχόμενο Ιού-
νιο στο ρόστερ του σίγουρα 11 πο-
δοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο 
και για την επόμενη σεζόν, συν τον 
Πάλμα που έρχεται. Αυτά είναι των 

Ντένις, Σιαμπάνη, Φαμπιάνο, Μπρά-
μπετς, Λούμορ, Σάσα, Ιτούρμπε, 
Μαντσίνι, Ντιαγέ, Ματέο Γκαρσία και 
Καμαρά. Ως εκ τούτου, Καρυπίδης 
και Μάντζιος καλούνται άμεσα να 
λάβουν αποφάσεις και να προχωρή-
σουν σε διαπραγματεύσεις με τους 
ποδοσφαιριστές που θέλουν να δια-
τηρήσουν στο έμψυχο δυναμικό του 
συλλόγου. Οι δρόμοι είναι δύο. Στο 
καλό σενάριο ο Άρης θα πρέπει πριν 
τις 11 Φλεβάρη να έχει ολοκληρώ-
σει συμφωνίες με όσους θέλει να 
κρατήσει. Διαφορετικά θα υπάρξει 
πρόβλημα, καθώς οι ποδοσφαιρι-
στές θα έχουν το πάνω χέρι στις δι-
απραγματεύσεις συν το γεγονός πως 
ακόμα και όσοι δεν είναι στο «πλάνο 
παραμονής» ενδεχομένως μπουν 
από το... παραθυράκι. Στις πρώτες 
πρώτες επαφές που ήδη έχουν γίνει 
με παίκτες όπως για παράδειγμα ο 
Μπερτόγλιο, ο Σούντγκρεν και ο Τζέ-
γκο δεν ανέδειξαν απλά σημαντική 
οικονομική διαφορά, αλλά οι ποδο-
σφαιριστές τράβηξαν από τα μαλλιά 
την υπεραξία που απέκτησαν μέσα 
από την καλή αγωνιστική παρου-
σία του στον Άρη. Μένει να φανεί το 
αποτέλεσμα κάτι που θα ξεκαθαρίσει 
όπως φαίνεται πολύ σύντομα.

Δύο μεγάλα «βαρίδια»
κι ένας μεγάλος στόχος

Μετά από 16 αγωνιστικές ο Αρης βρίσκεται 
εκτός εξάδας του βαθμολογικού πίνακα. Αποτέλε-
σμα που έχει να κάνει με αυτά που ισχύουν μέχρι 
τώρα και με δεδομένο τους -6β. που έχει επιβλη-
θεί στους «κίτρινους» για την υπόθεση Λάσκοφ. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο Αρης θα βρισκόταν στην 
4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ανεξαρτήτως 
όμως με τους βαθμούς που κέρδισε ιδρώνοντας 
μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, το σί-
γουρο είναι αυτό που έχει στα χέρια της η ομάδα 
του Ακη Μάντζιου. Ένα λοιπόν το «βαρίδιο» για τον 
Αρη, ενώ το Πρωτάθλημα έχει μπει στον δεύτερο 
γύρο. Σημαντικό με δεδομένο ότι δεν ξέρει πόσους 
βαθμούς έχει στο δισάκι του. 

Δεύτερο «βαρίδιο» για τους «κίτρινους» η εκ-
κρεμοδικία στην υπόθεση Ντουρμισάϊ. Από αναβο-
λή σε αναβολή πάει η έκδοση της απόφασης από 
το CAS με αποτέλεσμα ο Αρης να βρίσκεται σε μία 
ιδιότυπη ομηρία. Σε ένα ενδεχόμενο αθώωσης 
του, σενάριο που έχει τις μικρότερες πιθανότητες, 
ούτε γάτα ούτε ζημιά. Η ομάδα θα συνεχίσει τον 
δρόμο της. Αν όμως επιβληθεί BAN τότε αρχίζουν 
τα δύσκολα. Το καλοκαίρι λήγουν συνολικά 15 
συμβόλαια οπότε λογικά ο Αρης θα βρεθεί σε μία 
περιδίνηση. Οι παίκτες των οποίων τα συμβόλαια 
θα λήγουν θα βρεθούν σε θέση ισχύος, γνωρί-
ζοντας ότι ο Αρης δεν θα μπορέσει να αποκτήσει 
παίκτες από την ελεύθερη αγορά. Αρα οι «κίτρινοι» 
θα είναι ανίσχυροι στις διαπραγματεύσεις, ενώ δεν 
θα υπάρξει αλλαγή προσώπων στον… «θίασο». 
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι θα πρέπει η διοίκηση 
Καρυπίδη να κάνει έναν προγραμματισμό από τη 
μεταγραφική περίοδο που διανύουμε. Ετσι ώστε 
στην περίπτωση επιβολής ΒΑΝ  να έχει ενισχύσει 
το ρόστερ. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι τον Γενάρη 
δύσκολα κάποιος βρίσκει καλούς ελεύθερους παί-
κτες στην αγορά. Για τον Αρη όμως 2-3 μεταγρα-
φές μέχρι το τέλος του μήνα είναι αναγκαίες. Εχει 
μπροστά του σχεδόν τα 2/3 του Πρωταθλήματος 
μαζί με τα πλέϊ οφ και τον μεγάλο στόχο που είναι 
το Κύπελλο. Αυτόν που σύμφωνα την κλήρωση 
μπορεί να τον οδηγήσει στην κατάκτηση ενός τίτ-
λου. Αρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενισχυ-
θεί σ’ αυτή την μεταγραφική περίοδο. Τουλάχιστον 
μ’ έναν φορ κι έναν αριστεροπόδαρο αμυντικό. Για-
τί οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Ο Ακης Μάντζιος με τον Θόδωρο Καρυπίδη 
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Η Πανσέληνος, στο ζώδιο του Καρκίνου, ξεκινά την εβδο-
μάδα αυτή, στις 18/1, όπου η αντίθεση της με τον Πλούτωνα, 
φέρνει έντονα χαρακτηριστικά μιας σκοτεινής πλευράς των γε-
γονότων. Έτσι το παρασκήνιο είναι πρωταγωνιστής των πραγ-
μάτων, ενώ μία απώλεια ή μία πολύ δύσκολη κατάσταση ενός 
σημαντικού προσώπου στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, 
θα στιγματίσει αυτή την περίοδο. 

Αυτή η Πλουτώνια Πανσέληνος, θέλει να μεταμορφώσει, 
την υπόσταση μας, την πορεία μας. Θέλει να μας βγάλει από 
τα σκοτάδια και να αντιμετωπίσουμε ότι μας καταστρέφει. Ένας 
πόλεμος ενάντια των φόβων μας, αυτό είναι το μήνυμα αυτής 
της Πανσελήνου. Οι γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο του Καρκί-
νου, Αιγόκερω, Κριού, Ζυγού, είναι εκείνοι που θα νιώσουν πιο 
έντονα την παρουσία της.

ΚΡΙΟΣ
Την περίοδο αυτή η οικογένεια αλλά και η καριέρα σας, 

υπόκειται σε αλλαγές και μεταμορφωτικές καταστάσεις. Μία 
αλλαγή που να  περιμένετε στα επαγγελματικά σας, μέχρι τις 
αρχές του Μαρτίου θα ολοκληρωθεί. Αυτή η εβδομάδα θα γίνει 
ο προάγγελος αυτών των αλλαγών. 

ΤΑΥΡΟΣ
Ο τομέας που θα σας πιέσει αρκετά αυτή την εβδομάδα, 

είναι της καριέρας σας, όπου θα υπάρξουν πισωγυρίσματα σε 
καταστάσεις και εκνευρισμοί με πρόσωπα που αποτελούν τον 
κορμό του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος. Ίσως μάλιστα 
να έχετε μία βαθιά επιθυμία, να εκπαιδευτείτε σε κάτι, που θα 
σας ανοίξει την κοσμοθεωρία σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ο Άρης συνεχίζει την πορεία του απέναντι από το δικό σας 

ζώδιο, βάζοντας μία ένταση στις πολύ προσωπικές σας σχέσεις. 
Ο Ερμής ανάδρομος σε ένα συμβατό ζώδιο για σας, αυτό του 
Υδροχόου, θέλει μία προσοχή σε συμβόλαια και αποφάσεις που 
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η Πανσέληνος στις 18/1, θα σας 
γεμίσει με ανασφάλειες, πάνω στα οικονομικά σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η Πανσέληνος στις 18/1, στο δικό σας ζώδιο, σας φέρνει 

αντιμέτωπους με τις επιλογές σας, και με τις πιο βαθιές επιθυ-
μίες σας. Η αντίθεση του φεγγαριού με τον Πλούτωνα, γεννά σε 

σας του τρίτου δεκαημέρου, έντονες καταστάσεις, που πολλές 
φορές είναι δύσκολο να αντιμετωπίσετε. 

ΛΕΩΝ
Για σας τα Λιοντάρια, η Πανσέληνος στο δωδέκατο ηλιακό 

σας σπίτι, θα σας δημιουργήσει μία ψυχική αναστάτωση, όπου 
δεν θα μπορέσετε να διαχειριστείτε εύκολα. Αυτές οι μέρες γε-
νικότερα, είναι δύσκολες για σας, όπου έχετε και τον ανάδρομο 
Ερμή να αναστατώνει τις σχέσεις σας με τους άλλους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ο τομέας της εργασίας σας, είναι εκείνος που θα σας ταλαι-

πωρήσει, εφόσον ο ανάδρομος Ερμής, σας κάνει επιρρεπή σε 
λάθη και αναστατώσεις. Βέβαια θα είστε εκείνοι που θα έχετε 
τύχη στον αισθηματικό τομέα και σε κάθε νέα σας γνωριμία. 

ΖΥΓΟΣ
Η Πανσέληνος στις 18/1, ενεργοποιεί κάποιες καταστάσεις 

στην καριέρα σας, αλλά και επηρεάζει την κοινωνική σας εικό-
να. Είναι μία περίοδος που σίγουρα δεν μπορείτε να είστε σίγου-
ροι για το τι θα συμβεί, το επόμενο διάστημα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Βρίσκεστε σε μία περίοδο που οι εκνευρισμοί θα έχουν την 

τιμητική τους, ενώ θα πρέπει να απομακρυνθείτε από καταστά-
σεις που έχουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο. Να προσέξετε τις οι-
κογενειακές αντιπαραθέσεις που δεν βγάζουν πουθενά. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Με τον Άρη να συνεχίζει την πορεία του στο δικό σας ζώδιο, 

βρίσκεστε σε μία περίοδο που οι εντάσεις δεν θα σας λείψουν. 
Όσον αφορά την Πανσέληνο του Γενάρη, στις 18/1, έχετε πολ-
λούς λόγους, να νιώθετε οικονομική και συναισθηματική ανα-
σφάλεια.  

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η Πανσέληνος απέναντι από το δικό σας ζώδιο, είναι εκείνη 

που θα πρωταγωνιστήσει στην ζωή σας αυτό το διάστημα. Θέ-
λετε εδώ και τώρα να αλλάξετε, να ανανεωθείτε και να κλείσε-
τε παλιά σας κεφάλαια στην προσωπική σας ζωή και όχι μόνο. 
Προσοχή σε συναισθηματικά παιχνίδια, που μπορεί να σας εκ-
θέσουν.  

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Πραγματικά είναι όλα τα δύσκολα στραμμένα πάνω σας, 

μία πλανητική δυσαρμονία, με τον Ερμή ανάδρομο στο δικό 
σας ζώδιο, με μία αρκετά δυνατή Πανσέληνο που φωτίζει θέ-
ματα που αφορούν την υγεία σας, τα επαγγελματικά σας, αλλά 
και κάποιες σκοτεινές πτυχές της ζωής σας. Αντισταθείτε σε όλο 
αυτό με την θετική στάση σας απέναντι στις καταστάσεις. 

ΙΧΘΥΕΣ
Αυτή η Πανσέληνος, είναι μία ευκαιρία για να ξεδιαλύνετε 

το κομμάτι της προσωπικής σας ζωής, να προχωρήσετε μπρο-
στά, μετά από μία πολύ αναγκαία κάθαρση. Βρίσκεστε λοιπόν 
σε μία σπουδαία χρονική στιγμή, που θα σας φέρει νέα πνοή σε 
κάθε σας επιδίωξη.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 17 – 23 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
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Κάθε Σάββατο  
→ Χειροδιανοµή στην πλατεία Αριστοτέλους  µε Τσιµισκή 
→ Χειροδιανοµή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΑΘΙΒΟΛΗ, Κατούνη 15, 2310508509
OΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους  10, 2310284002                                                                     
WOODS, Αριστοτέλους  12 , 2310223080
BOX CAFÉ, Αριστοτέλους 5, 2310267992
PUBLIC, Tσιµισκή 24, 2310227288
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ, 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
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, Εθνικής Αµύνης 4, 2310231422
∆ΕΘ HELEXPO Γραφείο ∆ιοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
NAVONA, Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 2310897444

ALLEGRO, Mέγαρo Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 
2310896081
ΧΑΛΑΡΟ, Θεµιστοκλή Σοφούλη 75, Καλαµαριά, 
2310423269
KAFE PASSION, Θεµιστοκλή Σοφούλη 17, Καλαµαριά, 
2310429814
COFFICE BOOKS & COFFEE, Αιγαίου 62, Καλαµαριά, 
2310403550
HONDOS CENTER, Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
TENNIS COLLECTIVE  CLUB ASTERAS, Όπισθεν Ανώτατη 
Σχολή Πολέµου, Πατριαρχικά Πυλαίας, 6938040400
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@karfi tsa.gr  ή καθηµερίνα 10:00 – 16:00 στο 2310278155

ΚΑΝΕ CLICK 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Karfitsa



press@karfitsa.gr
2310.278.155

Νέο Website!
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