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Απάντηση στη γραφειοκρατία; 
Η … φανουρόπιτα

Η περιπέτεια μη πολιτογράφησης Τουρκάλας μεταφράστριας, συγγραφέως, στιχουργού 
… ποντιακών τραγουδιών και επί 15ετίας βιοποριζομένης στην Ελλάδα που αναφέρεται στο 
ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη εμπεριέχει μέσα της δυο τουλάχιστο περιπτώσεις δυσλει-
τουργίας δημόσιας διοίκησης. Τη σκληρή γραφειοκρατία και την στρεβλή ερμηνεία του νό-
μου. Παρ’ ότι ζει και εργάζεται επί 15 χρόνια στην πόλη, όπου ήταν παντρεμένη και επέλεξε 
να ζήσει και μετά τον χωρισμό της, το ελληνικό δημόσιο της βάζει διαρκώς εμπόδια, απορ-
ρίπτοντας την αίτηση να πάρει ελληνική ταυτότητα. Η 46χρονη μπορεί να βρέθηκε ακόμη 
και στη θέση αυτή μεταφράζοντας τις συνομιλίες σε συναντήσεις των πρωθυπουργών των 
δύο χωρών, ωστόσο, κρίθηκε ανάξια από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες εξέδωσαν από-
φαση πέντε(!) χρόνια μετά την αίτησή της!!!

Η ιστορία με τις πολιτογραφήσεις θα είχε και την γραφική πλευρά της αν συχνά δε συ-
νοδευόταν από μια τραγωδία. Ρίχνοντας μια ματιά κανείς στην τράπεζα θεμάτων για τις 
εξετάσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας γνώσεων για την Πολιτογράφηση που 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ανακαλύπτει… δι-
αμαντάκια: Μεταξύ άλλων ο/η υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει «τα τηλεοπτικά ζευγάρια 
του ελληνικού κινηματογράφου», σε «ποια ευρωπαϊκή πόλη κτίστηκε μικρότερο αντίγραφο 
του ναού του Ηφαίστου στο Θησείο», αν «οι Καλικάντζαροι είναι τα καλά πνεύματα των 
Χριστουγέννων που φέρνουν καλοτυχία» ή να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα «όταν 
κάποιος αρρωσταίνει, φτιάχνουμε φανουρόπιτα για να γίνει καλά;».

Προφανώς και η τροπολογία του ΥΠΕΣ το Μάρτη του 2021 που άλλαξε ο νόμος του 
ΣΥΡΙΖΑ για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, έφερε ορισμένες τροποποιήσεις ακολου-
θώντας την ευρωπαϊκή πεπατημένη, μόνο που ειδικώς, στην τράπεζα θεμάτων η μοναδική 
αλλαγή ήταν στη διαδικασία που πλέον γίνεται ηλεκτρονικά κι όχι διά ζώσης ενώπιον επι-
τροπής! Όχι στο περιεχόμενο.

Το αποτέλεσμα της δυσκαμψίας του ελληνικού δημοσίου να ιεραρχήσει τις περιπτώ-
σεις κι ως εκ τούτου της έλλειψης ευθυκρισίας, τροφοδοτεί την παρανομία. Φρέσκια είναι 
η εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων, επιτήδειων (ανάμεσά τους και 
πρώην δημόσιων λειτουργών) που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση γνησίων (τυπικά) 
ελληνικών δελτίων ταυτότητας, ελληνικών διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης σε 
αλλοδαπούς υπηκόους με βαρύ ποινικό μητρώο επιδιώκοντας την αποκόμιση παράνομου 
περιουσιακού οφέλους.

Οι υποθέσεις πολιτογραφήσεων δεν είναι ανέκδοτα που ακούγονται ελαφρά τη καρδία. 
Είναι ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εικόνα μιας ευνομούμενης κατά τα λοιπά χώρας 
στο εξωτερικό, είναι ιστορίες που σχετίζονται ακόμη και με τη γάγγραινα του δημογραφι-
κού. Κι όταν αντιγράφουμε ένα επιτυχημένο μοντέλο από την ευρωπαϊκή πρακτική, θα ήταν 
χρήσιμο να το αντιγράψουμε by the book. Ειδάλλως, θα αναζητούμε λύσεις σε προβλήματα 
δημόσιας διοίκησης, στη … φανουρόπιτα. 
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Κατηγορούμενος για κακουρ-
γηματική απιστία θα κληθεί να 
δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή 

Θεσσαλονίκης ο τέως δήμαρχος Καλα-
μαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης, για την 
ιστορική – λόγω μεγέθους - απόφαση 
απαλλοτρίωσης των 28 στρεμμάτων του 
πρώην στρατοπέδου «Κόδρα», που απο-
τελούσαν ιδιοκτησίες, με το πρωτοφανές 
ποσό των 2.500 ευρώ ανά τετραγωνικό 
μέτρο. Το δημόσιο κατέβαλε το υπέρο-
γκο ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ! 
Το γεγονός ότι ο δήμος την περίοδο 
της δικαστικής απόφασης το 2009 δεν 
προσέφυγε για τον επαναπροσδιορισμό 
της τιμής που όρισε το δικαστήριο, τον 
καθιστά ποινικά υπεύθυνο για το τεράστιο 
ποσό που δόθηκε σε πέντε ιδιοκτήτες. Εν-
δεικτικό είναι ότι την περίοδο αυτή, η τιμή 
της απαλλοτρίωσης που συζητείται για 
τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες του «Κόδρα» 
φτάνουν μόλις τα 250 ευρώ το τετραγω-
νικό μέτρο.  

Η υπόθεση της απαλλοτρίωσης με το 
ποσό – μαμούθ, που πληρώθηκε το 2014 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, άρχισε να ερευ-
νάται από τη δικαιοσύνη μετά τις καταγγελί-
ες που έγιναν στο δημοτικό συμβούλιο Κα-
λαμαριάς και έκαναν λόγο για σκανδαλώδη 
σιωπηρή αποδοχή. Οι ευθύνες που επιρρί-
πτονταν από τότε στη διοίκηση του δήμου 
ήταν ότι οι μηχανισμοί των δημοτικών αρ-
χών της Καλαμαριάς δεν αντέδρασαν στη 

δικαστική απόφαση και έτσι πληρώθηκαν 
58 εκατομμύρια ευρώ. Εξετάστηκαν τα 
στοιχεία από την Εισαγγελία διαφθοράς και 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία σε βά-
ρος του τότε δημάρχου, ο οποίος σε λίγες 
ημέρες θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για 
ν’ απολογηθεί, καθώς μόλις την περασμένη 
εβδομάδα ζήτησε και πήρε προθεσμία.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τέως 
δήμαρχος και το επιτελείο του έχει τη θέση 
και αυτό αναμένεται να διατυπωθεί στην 
ανάκριση,  πως η διοίκηση, τόσο το 2009 
όσο ο ίδιος ουσιαστικά εκτελούσε καθήκο-
ντα δημάρχου ως αναπληρωτής όσο και το 
2010 όταν ανέλαβε τον δημαρχιακό θώκο 
μετά τις εκλογές, διαστήματα κατά τα οποία 
«έτρεχαν» οι προθεσμίες για προσφυγή στη 
δικαστική απόφαση που όριζε το ποσό της 
απαλλοτρίωσης στην τιμή μονάδας 2.500 
ευρώ, δεν ειδοποιήθηκε από το νομικό επι-
τελείο. Μάλιστα μία εξήγηση δίδεται πως 
την περίοδο εκείνη ένας νομικός σύμβου-
λος συνταξιοδοτήθηκε και δεν παρέδωσε 
στον διάδοχό του τον συγκεκριμένο φάκελο 
με την απαλλοτρίωση(;) 

 
Πληρώθηκαν από το μεσοπρόθεσμο  
Οι πέντε ιδιοκτήτες είχαν προσφύγει στη 

δικαιοσύνη για την απαλλοτρίωση, προσκο-
μίζοντας μία σειρά από στοιχεία που ισχυ-
ροποιούσαν τις θέσεις τους. Απέναντί τους 
ήταν ο δήμος Καλαμαριάς, όπως όμως και 
για ένα μικρό τμήμα το ελληνικό δημόσιο. 

Νομικοί που γνωρίζουν την υπόθεση έλε-
γαν ότι οι ιδιώτες στη μάχη αυτή δεν είχαν 
ουσιαστικά καμία νομική «αντίσταση». Μά-
λιστα έγινε λόγος μέχρι και για… χειρόγρα-
φες σημειώσεις που κατατέθηκαν από δήμο 
και δημόσιο, από την πλευρά των οποίων η 
υπόθεση έδειχνε ότι αντιμετωπίστηκε σαν 
να ήταν η απαλλοτρίωση ενός μικρού χω-
ραφιού. Και έτσι ορίστηκε η τιμή μονάδας 
που ζητούσαν, δηλαδή το ποσό των 2.500 
ευρώ, ανά τετραγωνικό, που οι ιδιοκτήτες 
θεωρούν λογικό ακόμη και σήμερα, υπο-
στηρίζοντας πως σε σύγκριση με τις τιμές 
του συντελεστή δόμησης της συγκεκριμέ-
νης περιοχής η αξία ανέρχεται στο συγκε-
κριμένο ποσό.  

Η παθητική στάση δήμου και δημοσί-
ου, που δεν προσέφυγαν στις προθεσμίες 
που προβλέπονταν προκειμένου να επανα-
προσδιοριστεί η τιμή, αλλά και η αποζημί-
ωση του δημοσίου με ένα μικρό ποσό που 
του αναλογούσε για να μην κινηθεί καμία 
άλλη δικαστική διαδικασία «κλείδωσε» την 
υπόθεση με το ποσό των 58 εκατομμυρίων 
ευρώ.  

Το πρόβλημα που ανέκυψε την περίοδο 
εκείνη ήταν ότι ο δήμος Καλαμαριάς δεν 
είχε στα ταμεία του τόσα χρήματα για να 
αποζημιωθούν οι ιδιώτες με την απαλλο-
τρίωση. Η πίεση που ασκούταν ήταν μεγάλη 
και οι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε απειλή κα-
τάσχεσης των λογαριασμών του δήμου, που 
θα οδηγούσε σε πάγωμα πληρωμών ακό-
μη και των μισθών των υπαλλήλων. Έτσι 
με ενέργειες του τότε δημάρχου Θεοδόση 
Μπακογλίδη τα χρήματα διατέθηκαν το 
2014 από το κράτος. Συγκεκριμένα με από-
φαση της κυβέρνησης αξιοποιήθηκε κονδύ-
λιο που είχε προβλεφτεί από το μνημόνιο 
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων 
και το οποίο οι δήμοι δεν χρησιμοποίησαν. 
Όλο το ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ 
διατέθηκε από εκεί.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η απαλλοτρίωση του «Κόδρα»
...στοιχειώνει την Καλαμαριά 

ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Ο 
ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΑΠΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 58 ΕΚ. 
ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ 

ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
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Η Ξάνθη είναι η πόλη που φιλο-
ξενεί φέτος, μέχρι τις 15 Μαΐου 
το τριήμερο ετήσιο συνέδριο της 

Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμμα-
τέων «Κλεισθένης», μία διοργάνωση 
που αποτελεί θεσμό για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Βασική θεματική του 
συνεδρίου: «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός 
Προγραμματισμός και Διοίκηση Οικονομι-
κών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». 
Υπουργοί, Δήμαρχοι και στελέχη της 
Αυτοδιοίκησης βρίσκονται στην Ξάνθη 
με οικοδεσπότη τον Δήμαρχο της πόλης 
Μανώλη Τσεπέλη αλλά και τον πρόεδρο 
του «Κλεισθένη» Μιχάλη Χρηστάκη. 

Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που 
συνδιοργανώνεται με τον  Φορέα Επιμόρ-
φωσης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης Forum Training & Consulting, προ-
γραμματίζεται σε μία κρίσιμη για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση περίοδο και έχει επικεντρώ-
σει το ενδιαφέρον των εργασιών του, στις 
οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές, που 

έχουν επιφέρει οι θεσμικές αλλαγές του 
2019-2021 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της 
χώρας, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας και στην προετοιμασία για 
τους νέους επενδυτικούς και χρηματοδοτι-
κούς ορίζοντες που διανοίγονται δυναμικά.

Σε ξεχωριστή ενότητα ο Ιωάννης Πολυ-
ράβας Οικονομολόγος, Υποδιευθυντής στην 
ΝΚ Media Group AE, Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Ψηφιακής Πύλης στην ΔήμοςData ΙΚΕ πα-
ρουσίασε την Ψηφιακή Πύλη ΔήμοςData 
ως Ενιαίου Περιβάλλοντος Γνώσης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμμα-
τέων «Κλεισθένης» και  ένας εκ των εμπει-
ρότερων στελεχών – τεχνοκρατών της Αυ-
τοδιοίκησης τόνισε πώς: 

«Η αντιμετώπιση των θεμάτων που 
αφορούν τον επενδυτικό & αναπτυξιακό 
προγραμματισμό, όπως και την διοίκηση 
των οικονομικών αξιών στους ΟΤΑ αποτελεί 
κομβικό στοιχείο σε μία αποτελεσματική και 

ποιοτική διοίκηση με γνώμονα την μετάβα-
ση σε μια Πράσινη Οικονομία, στην εξέλιξη 
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με καινο-
τομία στις υπηρεσιακές λειτουργίες & στην 
διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμι-
κού των ΟΤΑ μέσω της Δια Βίου Μάθησης.

Το τρίπτυχο Πράσινη Οικονομία, Ψηφια-
κός Μετασχηματισμός, Ανάπτυξη & Αναβάθ-
μιση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού, 
περικλείει πλειάδα θεμάτων για την τοπική 
περιουσία, την αγροτική γη, τους υδατικούς 
πόρους, την τοπική υγεία, την τήρηση διαδι-
κασιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις 
πράσινες προμήθειες, την πράσινη ενέργεια, 
την εισαγωγή καινοτομίας, τις ψηφιακές 
λειτουργίες για διαχείριση πόρων & εκκα-
θάριση δαπανών, την διαχείριση αρχείων, 
όπως και την ανάπτυξη συστημάτων κα-
τάρτισης & αναβάθμισης δεξιοτήτων στην 
ΤΑ.Η έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση 
και γνώση, η απαραίτητη τεχνογνωσία, η 
ανταλλαγή καλών πρακτικών στα θέματα 
αυτά είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς τα 
αντικείμενα αυτά απασχολούν με μεγάλη 
συχνότητα την λειτουργία συνολικά των 
ΟΤΑ και ιδιαίτερα της οικονομικής υπηρεσί-
ας στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες του Επιστημονικού Συνε-
δρίου θα συμβάλουν καταλυτικά στην υπο-
στήριξη αιρετών, τεχνοκρατών και υπηρεσι-
ακών στελεχών των ΟΤΑ. Ο «Κλεισθένης» 
ως φορέας με τις επιστημονικές δράσεις του 
επικεντρώνεται στον στόχο». 

ΓΙΏΡΓΟΣ ΛΑΙΜΟΣΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στην Ξάνθη «μετακομίζει» η Αυτοδιοίκηση

ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΑΙΡΕΤΟΙ, 
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ Τ.Α. 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» 

Ο πρόεδρος Γενικών Γραμματέων 
Μιχάλης Χρηστάκης
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Κατευθυντήριες γραμμές για το 
πώς θα πρέπει να συμπεριφερ-
θούν από εδώ και πέρα,  έφεραν 

στις αποσκευές  τους ερχόμενα από το 
14ο Συνέδριο της ΝΔ  τα «γαλάζια» 
στελέχη της Θεσσαλονίκης. «Εχθρός 
μας είναι ο κυβερνητισμός, η έπαρση και 
ο παραγοντισμός. Και όπως ο καθένας 
μας πρέπει να ακούει τα προβλήματα 
με κατανόηση, πρέπει να παραδέχεται 
με ειλικρίνεια τις  αστοχίες, οφείλετε να 
είστε έτοιμοι να υπερασπιστείτε τις από-
ψεις μας και το έργο μας», υπογράμμισε 
ο πρωθυπουργός, προσδιορίζοντας  με 
αυτό τον τρόπο την «αποστολή»  που θα 
έχουν έως ότου στηθούν οι κάλπες .

Αυτό λοιπόν το σχέδιο για την ανανέω-
ση των δεσμών της ΝΔ με τους πολίτες ,το 
κοινωνικό κέντρο δηλαδή ,θέτουν ήδη σε 
εφαρμογή οι βουλευτές της Β΄Θεσσαλονί-
κης.

Ο Θόδωρος Καράογλου την επομένη του 
συνεδρίου συναντήθηκε με πολιτικούς φί-
λους και κομματικά στελέχη από την ευρύ-
τερη περιοχή του Δήμου Βόλβης ενώ όπως 
μαθαίνουμε αντίστοιχο κάλεσμα έχει προ-
γραμματίσει τόσο για την Κυριακή 15/5 όσο 
και για τη Δευτέρα 16/5 σε άλλες περιοχές 
της εκλογικής του  περιφέρειας .

Ο  Σάββας Αναστασιάδης από την άλλη, 
την  Κυριακή 15 Μαΐου θα βρίσκεται στην 
Πάφο προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλω-
ση για την Ποντιακή  Γενοκτονία ενώ την 

εβδομάδα που μας έρχεται θα είναι προ-
σκεκλημένος στις εκδηλώσεις για την 103η 
επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονία που θα 
γίνουν στη Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της 
Διασποράς της Βουλής αλλά και ως Πόντι-
ος ο ίδιος. Παράλληλα, σχεδόν καθημερινά 
πραγματοποιεί συναντήσεις  σε ολόκληρη 
τη Β΄εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, 
επαφές τις οποίες κράτησε  καθ όλη τη δι-
άρκεια του έτους προκειμένου να ενημερώ-
νεται συστηματικά και από πρώτο χέρι, από 
τους ίδιους τους κατοίκους για τα ζητήματα 
της περιοχής.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος το σχέδιο 
«επαφή με την κοινωνία» το πήγε ένα βήμα 
παρακάτω. Την Τετάρτη πραγματοποίησε 
κάλεσμα πολιτικών  φίλων στο Φίλυρο ενώ 
στο ημερολόγιο του έχει τσεκαρισμένες ήδη 
ημερομηνίες για τρεις μεγάλες εκδηλώσεις, 
Παρασκευή 27/5 (ανοιχτή εκδήλωση στο 
Θέατρο Θέρμης),Παρασκευή 17/6 (Δήμος 
Λαγκαδά) και Πέμπτη 7/7 (Δήμος Ωραιο-
κάστρου), ημέρα νίκης της ΝΔ στις εκλογές 
του 2019.  

Εμπειρία στη «γαλάζια» Διοικούσα ....
Μάλλον επιβεβαιώνονται οι φήμες  που 

έλεγαν πως αμέσως  μετά το τέλος του 
14ου συνεδρίου θα τρέξουν οι διαδικασίες 
αναζήτησης νέου προέδρου στη Διοικού-
σα Επιτροπή της ΝΔ Θεσσαλονίκης, καθώς 
όπως μάθαμε το όνομα του Ζήση Ιωακείμο-

βιτς έχει πέσει στο τραπέζι ως διάδοχος του 
Τάσου Σπηλιόπουλου Ας μη ξεχνάμε άλλω-
στε ότι το 2016 ο κ. Ιωακείμοβιτς είχε ανα-
λάβει  καθήκοντά , ως Διευθυντής της Δι-
οικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Ν. Θεσσαλονίκης, 
μετά από σχετική απόφαση του προέδρου 
του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι Θεσσαλονικείς που εκλέγονται στην 
Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Ανανεωμένη είναι η νέα Πολιτική Επι-
τροπή της Νέας Δημοκρατίας, που προέκυ-
ψε από τις εσωκομματικές εκλογές οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία ημέρα 
του 14ου τακτικού Συνεδρίου του κόμμα-
τος. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών 
της είναι νεοεκλεγέντα, με την ανανέωση 
του σώματος να φτάνει το 75%, ενώ ο μέ-
σος όρος ηλικίας των μελών είναι μειωμέ-
νος κατά 8,5 έτη. Συνολικά στην εκλογική 
διαδικασία συμμετείχαν 1.696 σύνεδροι, εκ 
των οποίων το 30% ψήφισαν μέσω της ψη-
φιακής κάλπης του συστήματος “ΖΕΥΣ”. Από 
τη Θεσσαλονίκη  εκλέχθηκαν 25 άτομα. Αυ-
τοί που ξεχωρίζουν στην πρώτη 10άδα είναι 
ο Γιώργος Ασημακόπουλος και ο Γιάννης 
Παπαγεωργίου ενώ στην 11η θέση ακολου-
θεί η Φανή Αρβανιτίδου. Ακόμη εκλέγονται  
οι Νάντια Καρακώστα, Γιώργος Γκαζέπης, 
Κώστας Φωτίου ,Μαρία Σαρηγιαννίδου, Στέ-
λιος Τσομαρίδης, Χριστίνα Γεωργάκη, Δανι-
ήλ Παραμυθιώτης, Συμέλα Μανουσαρίδου, 
Ζήσης Ιωακείμοβιτς, Ολγα Βασιλάκη, Αν-
δρέας Τρεντζίδης, Χαράλαμπος Σαρδέλης, 
Κατερίνα Σταμούλη, Διονύσης Μανωλό-
πουλος, Αλκμήνη Παπανικολάου, Αντώνης 
Ζαβέρκος, Κυριάκος Χαμουζάς, Βίκυ Κανέ-
λου, Στέφανος Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος 
Μανδρίνος, Νίκος Παπαδόπουλος και Γιώρ-
γος Τσακούμης. Εκτός Πολιτικής Επιτροπής 
έμειναν οι υποψήφιοι από τη Θεσσαλονίκη 
Κλεόβουλος Θεοτόκης, Μαρία Καρατενίζη, 
Ευαγγελία Καραμπατάκη, Γιάννης Καλαϊτζί-
δης και Χρήστος Βαϊτσίδης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φουλάρουν»  μηχανές οι βουλευτές της ΝΔ 

ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  
ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 

– ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΦΑΝΗ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ 
ΕΞΕΛΕΓΗ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΝΔ
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Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΜΙΛΤΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Τους τρόπους αντίδρασης 
της Κυβέρνησης στο νέο 
κύμα ακρίβειας που φέρνει 

ο πόλεμος στην Ουκρανία αναλύει 
στην εφημερίδα Καρφίτσα ο Μίλτος 
Χρυσομάλλης. Μάλιστα ο βουλευ-
τής Μεσσηνίας της ΝΔ στρέφει τα 
πυρά του εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ  κα-
τηγορώντας τον  Αλέξη Τσίπρα πως 
«προχωρά σε ακατάσχετη και γενι-
κόλογη παροχολογία, υποσχέσεις 
ξανά για καταργήσεις με ένα νόμο 
και ένα άρθρο και βέβαια το πολύ 
αγαπημένο του «δεν πληρώνω», 
που από τα διόδια το προσαρμόζει 
τώρα στους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος. Δυστυχώς για εκείνον έχει 
απέναντι του μια κοινωνία που τον 
ξέρει πλέον καλά και δεν πιστεύει 
τα ανερυθρίαστα ψέματα του»

H ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία έρχεται να ενισχύσει την αβε-
βαιότητα που ήδη υπάρχει μετά από 
δύο χρόνια πανδημίας. Ποιες είναι 
οι επιπτώσεις της στην οικονομία;

Δυστυχώς η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία βρίσκει την παγκόσμια οικο-
νομία, και βέβαια την ευρωπαϊκή και 
την ελληνική, στη φάση της ανάκαμ-
ψης από τις συνέπειες των 2 ετών της 
πανδημίας με τα καθολικά lock-down 
σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ως αποτέ-
λεσμα οι επιπτώσεις της είναι ισχυρές 
και ιδιαίτερα οδυνηρές για κάθε πολί-
τη και ιδιαίτερα για τον ευάλωτο, αλλά 
και για την εθνική οικονομία. Από το 
ράλι των τιμών στην ενέργεια και τα 
καύσιμα έως την ακρίβεια στα ράφια 
των σούπερ μάρκετ, η ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία αποδεικνύει ξανά 
την τρωτότητα των οικονομιών στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης. Απο-
δεικνύει όμως και τους λάθος σχεδια-
σμούς, ειδικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην έλλειψη διαφοροποιη-
μένων πηγών εισαγωγών καυσίμων 

Ο κ. Τσίπρας ελπίζει ότι θα δημιουργήσει ένα νέο 
κίνημα αγανακτισμένων που θα τον ξαναφέρει 
στην εξουσία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

και τροφίμων, που είχαν καταστήσει τη 
Ρωσία βασικό προμηθευτή, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την εξάρτηση των Ευ-
ρωπαϊκών οικονομιών. Βιώνουμε μια 
εξαιρετικά δύσκολη εποχή, είμαι όμως 
σίγουρος ότι θα ξεπεράσουμε και αυ-
τόν τον σκόπελο. Η Ευρώπη θα πάρει 
τις αποφάσεις που όφειλε ήδη να έχει 
πάρει. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να 
εξάγουμε μαθήματα που θα θωρακί-
σουν την οικονομία μας σε αντίστοιχη 
κατάσταση.

Πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε 
ως Κυβέρνηση στο νέο κύμα ακρί-
βειας που φέρνει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία;

Ο στόχος της Κυβέρνησης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, όπως και κατά την 
πανδημία, είναι να μην μείνει κανένας 
συμπολίτης μας μόνος, στην προσπά-
θεια να αντιμετωπιστεί η νέα αυτή κρί-
ση. Ήδη από τον περασμένο Σεπτέμ-
βρη έως και σήμερα έχει προχωρήσει 
σε άμεση στήριξη των μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων, των αγροτών και 
των νοικοκυριών, μέσα από την επιδό-

τηση της ρήτρας αναπροσαρμογής του 
ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού 
αερίου, την κάρτα καυσίμων και τη 
χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων, συ-
νολικού ύψους 4 δις ευρώ. Θα φορο-
λογήσει – με νόμο που δεν ψήφισε η 
Αξιωματική Αντιπολίτευση – τα όποια 
υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας 
προκύψουν σε ποσοστό 90% και τα 
χρήματα θα επιστραφούν και πάλι στην 
κοινωνία. Παράλληλα, ελέγχει συστη-
ματικά την αγορά για τυχόν φαινόμενα 
αισχροκέρδειας σε όλους τους τομείς. 
Όμως αυτά γίνονται μέσα στο πλαίσιο 
που επιτρέπει η οικονομία, προκειμέ-
νου να μη χάσουμε τη δημοσιονομική  
σταθερότητα και επιστρέψουμε στα 
πέτρινα χρόνια των μνημονίων. Για τον 
λόγο αυτό καθολική αντίδραση μπορεί 
να έρθει μόνο συλλογικά ως Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, με ουσιαστικά και γενναία 
μέτρα, απέναντι σε ένα πρόβλημα που 
αφορά και τα 27 κράτη. Σε κάθε περί-
πτωση η Κυβέρνηση έχει προνοήσει 
και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα 
σημαντική παρέμβαση στην τιμή του 

ηλεκτρικού ρεύματος, που φέρνει τους λο-
γαριασμούς στα επίπεδα του Μάϊου 2021.

Ο κ. Τσίπρας συνεχώς επαναλαμβά-
νει  ότι έχουμε μπει σε τροχιά  πρόωρων 
εκλογών. Η κρίση που επιφέρει ο πόλε-
μος στην Ουκρανία εντείνει αυτό το ενδε-
χόμενο;

Ο κ. Τσίπρας αποδεικνύει ξανά ότι το DNA 
του κόμματος διαμαρτυρίας που τον έφερε 
στην εξουσία το 2015 είναι ακόμα ισχυρό 
στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ελπίζει ότι θα δημιουργήσει 
ένα νέο κίνημα αγανακτισμένων που θα τον 
ξαναφέρει στην εξουσία. Γι’ αυτό και προχω-
ρά σε ακατάσχετη και γενικόλογη παροχο-
λογία, υποσχέσεις ξανά για καταργήσεις με 
ένα νόμο και ένα άρθρο και βέβαια το πολύ 
αγαπημένο του «δεν πληρώνω», που από τα 
διόδια το προσαρμόζει τώρα στους λογαρια-
σμούς του ρεύματος. Δυστυχώς για εκείνον 
έχει απέναντι του μια κοινωνία που τον ξέρει 
πλέον καλά και δεν πιστεύει τα ανερυθρία-
στα ψέματα του και μια Κυβέρνηση που εί-
ναι προσηλωμένη στην στήριξη όλων των 
πολιτών και το συμφέρον του τόπου. Όπως 
άλλωστε τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι εκλογές 
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θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και 
μόνος στόχος της Κυβέρνησης της ΝΔ εί-
ναι η εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων 
της προς τον ελληνικό λαό  - ήδη έχουμε 
υλοποιήσει πάρα πολλές απ’ αυτές - και 
η ανάπτυξη της χώρας, και όχι τα παιχνί-
δια μικροπολιτικής, τα οποία γνωρίζει 
καλά και αγαπά ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι «θυμήθηκε» να ζη-
τήσει εκλογές τώρα, μεσούσης της νέας 
κρίσης, κοπτόμενος για την στήριξη των 
συμπολιτών μας, χωρίς να έχει ψηφίσει 
ούτε ένα από τα δεκάδες θετικά μέτρα 
στήριξης που έχει φέρει στη Βουλή η Κυ-
βέρνηση τα 3 αυτά χρόνια! 

Η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, η 
Καλαμάτα, αναδεικνύεται ταχύτατα σε 
δημοφιλή προορισμό. Υπάρχουν περαι-
τέρω προοπτικές ανάπτυξης, και αν ναι 
ποιες είναι αυτές; 

Πάντα υπάρχουν περαιτέρω προοπτι-
κές ανάπτυξης για την όμορφη πόλη μας. 
Η πληρέστερη αξιοποίηση του μεγάλου 
παραλιακού της μετώπου είναι ίσως η 
πρωταρχική αναπτυξιακή επιλογή και 
ήδη η δημοτική κινείται στην κατεύθυν-

στασης στις 23 Μαρτίου 1821 και βέβαια τη Συλλογή Ελληνικών 
Ενδυμασιών “Βικτωρία Γ. Καρέλια”. Η βόλτα στην κεντρική πλατεία 
και στην τεράστια παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας με τα δεκάδες 
καταστήματα επιβάλλεται. Και με αφετηρία την Καλαμάτα, πρέπει 
οπωσδήποτε να δει την μοναδική Αρχαία Μεσσήνη με την εξαιρε-
τική αναστήλωσή της, να κινηθεί προς τη Μάνη με τους γραφικούς 
δρόμους, τα χωριά και τους πύργους της, προς την Κορώνη τη Με-
θώνη και την Πύλο με τα επιβλητικά κάστρα τους και βέβαια προς 
την όμορφη Τριφυλία με τους βυζαντινούς Χριστιάνους και την Κυ-
παρισσία. Η Καλαμάτα σου δίνει τη δυνατότητα να χαρείς μοναδικές 
αμμουδιές, να βρεθείς σε σύντομο διάστημα μέσα σε πλούσιο δά-
σος, να δεις παραδοσιακούς οικισμούς, να απολαύσεις γαστριμαρ-
γικές εμπειρίες, να έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο με την αρχαία, τη 
βυζαντινή και τη νεότερη ιστορία μας.

ση αυτή. Παράλληλα, προχωρούμε σε 
δημοπρατήσεις δρόμων του επαρχιακού 
δικτύου καθώς και στη παραχώρηση του 
αεροδρομίου, που ήδη υποδέχεται εκα-
τοντάδες πτήσεις κάθε χρόνο, κινήσεις 
που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των 
επισκεπτών και θα αυξήσουν τον αριθ-
μό τους. Τέλος, η πρόσφατη επιλογή και 
ένταξή της πόλης στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πό-
λεις έως το 2030» θα της επιτρέψει να 
αναπτύξει και υλοποιήσει καινοτόμα έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης και βελτίωσης 
της καθημερινότητας, που θα κάνουν την 
Καλαμάτα περισσότερο φιλική στο περι-
βάλλον και τελικά περισσότερο θελκτική 
όχι μόνο στους κατοίκους αλλά και στους 
επισκέπτες της.

Ένα Σαββατοκύριακο στην Καλα-
μάτα, ποια είναι τα μέρη που αξίζει κά-
ποιος να επισκεφθεί;

Οπωσδήποτε το κάστρο, το αρχαιο-
λογικό μουσείο και την παλιά πόλη της 
Καλαμάτας  με το ιδιαίτερο χρώμα της και 
τον ιστορικό ναό των Αγίων Αποστόλων, 
όπου κηρύχθηκε η έναρξη της Επανά-

συνέντευξη

Ο στόχος της Κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, όπως και κατά την πανδημία, είναι 
να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας μόνος, 
στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η νέα αυτή 
κρίση.
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ΑΝΉΘΙΚΉ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΉ 
Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ Κ. ΖΕΡΒΑ

Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΊΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΣΑΒΛΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

ΘΑ ΕΊΜΑΊ ΠΑΡΩΝ ΣΤΊΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΊΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ. Η ΔΊΟΊΚΗΣΗ ΕΠΊΔΊΔΕΤΑΊ ΣΕ ΕΡΓΑ 
ΒΊΤΡΊΝΑΣ ΚΑΊ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΊΧΕΊΡΟΥΝ 
ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΟΥΝ ΜΊΑ ΩΡΑΊΟΠΟΊΗΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΊΚΗ ΕΊΚΟΝΑ ΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ 
ΟΥΣΊΑΣΤΊΚΑ ΔΗΜΟΥ

Πρόχειρη, ανέτοιμη, αποσπασματική και μα-
κριά από τον δημότη χαρακτηρίζει τη διοίκη-
ση του Κωνσταντίνου Ζέρβα, όσον αφορά με 

τα προβλήματα της καθημερινότητας στη Θεσσαλονί-
κη, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος και γιατρός 
στο επάγγελμα, Δρόσος Τσαβλής, σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «Karfitsa». 

Ο κ.Τσαβλής στέκεται στην αποπομπή του από τη 
διοίκηση, στην πορεία του ως ανεξάρτητος σύμβουλος, 
ενώ αναλύει τα πλάνα του για τις επόμενες δημοτικές 
εκλογές. Δηλώνει παρών διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως 
είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε ανακοίνωση που αφο-
ρά σε παρατάξεις και συνδυασμούς.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την πορεία σας, εδώ και 14 
μήνες, ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Θεσσα-
λονίκης;     Δεν έχει αλλάξει καμία συνθήκη στην πορεία 
μου από τότε που εξελέγην Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Θεσσαλονίκης το 2019. Η αρχική μου απόφαση 
για την προσφορά στο Δημότη παραμένει αταλάντευ-
τη, ηθική και με αμείωτο ενδιαφέρον στις ανάγκες και 
επιθυμίες του κάθε συμπολίτη μου. Ενημερώνομαι, πα-
ρεμβαίνω και προτείνω λύσεις και δράσεις που θα δι-
ευκολύνουν, θα επιλύσουν και θα προτεραιοποιήσουν 
τις ανάγκες και την ουσία, πέρα και μακριά από θεωρίες, 
ανέφικτες υποσχέσεις, προσωπική προβολή. 

    Η νομιμότητα στη Διοίκηση και οι αποφάσεις που 
δίνουν προοπτική και ανακούφιση στα τρέχοντα καθη-
μερινά προβλήματα και σε προτάσεις ανάπτυξης και δη-
μιουργίας ήταν και παραμένει πρωταρχικός μου στόχος. 
Όπως και η πεποίθησή μου, πως το σύνολο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα εύ-
ρεσης κοινού τόπου συνεργασίας και διαλόγου για την 
προώθηση θεμάτων που αφορούν όλους μας.
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-Θα σας πάω στους εκτός λίστας εμβολιασμούς που 
οδήγησαν και στην αποπομπή σας. Θα αλλάζατε κάτι και 
τι σας πείραξε περισσότερο;

    Για το θέμα των εμβολιασμών, εκτός λίστας, όπως 
κάποιοι θέλησαν να εμφανίσουν, παραμένω αμετακί-
νητος στην άποψή μου ότι η στάση η δική μου και των 
άλλων υγειονομικών εκείνη την ημέρα ήταν η ορθή, η 
επιβεβλημένη και αυτή που συνεισέφερε στον αγώνα, 
που δόθηκε από όλους, να μη χαθεί καμία δόση για να 
σωθεί ο κόσμος. 

    Ο ΕΟΔΥ μας πρότεινε να το πράξουμε, έτσι γινόταν 
τότε σε όλη τη χώρα, και καταβλήθηκαν όσες προσπάθει-
ες ήταν απαραίτητες ώστε να μη πεταχθεί καμία δόση στα 
σκουπίδια, αλλά αντίθετα να δοθεί η δυνατότητα χρήσης 
όλων των αδιάθετων εμβολίων. Το ιατρικό μου καθήκον 
προτάσσεται πάντα των οποιωνδήποτε πιθανών πολιτι-
κών σκοπιμοτήτων και δεύτερων σκέψεων. Το σύνθημα 
της πολιτείας, των γιατρών και των πολιτών ήταν: «καμία 
δόση χαμένη» και αυτό επιβαλλόταν και νομικά από το 
άρθρο 52 του κώδικα εμβολιασμών. 

    Αυτό που με πείραξε ήταν η πολιτική σκοπιμότητα 
που για κάποιους αποτελεί προτεραιότητα πάνω από το 
συμφέρον και την υγεία του πολίτη. Μια υποκρισία από 
ανθρώπους που δεν προσπάθησαν και δεν συνέδραμαν 
ποτέ στον αγώνα που δόθηκε από το σύνολο της κοινω-
νίας. Από ανθρώπους που με μεγάλη ευκολία και περισ-
σή αχαριστία θυσίασαν στο βωμό της προσωπικής τους 
φιλοδοξίας έναν συνεργάτη, και προσπάθησαν να λεκι-
άσουν, με τη γνωστή φτηνή τακτική των ανθρώπων που 
δεν έχουν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους και τα βρήκαν όλα 
έτοιμα, κάποιον που έδωσε πραγματική μάχη με τον κο-
ρωνοϊό ως γιατρός, είτε προσφέροντας υπηρεσίες σε πο-
λίτες και υπαλλήλους του Δήμου μας, είτε δουλεύοντας 
σε Ιδρύματα και Νοσοκομεία της πόλης μας φροντίζοντας 
τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. 

    Με πείραξε, λοιπόν, ότι βρέθηκα αντιμέτωπος με 
την ανασφάλεια, την αλαζονεία και το περιορισμένο ήθος 
κάποιων σύγχρονων Λουδοβίκων. Στάθηκα όμως όρ-
θιος έχοντας τη στήριξη του απλού κόσμου, του απλού 
νοήμονος λαού που κατάλαβε εξ’ αρχής το κόλπο που 
είχανε στήσει οι προσωρινοί ένοικοι του 3ου ορόφου του 
Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Αν γυρνούσατε τον χρόνο πίσω, θα κατεβαίνατε και 
πάλι υποψήφιος; Υπήρξαν στιγμές που σκεφτήκατε 
«τί μου ήρθε να ανακατευτώ μ’ αυτόν τον χώρο. Καλά 
ήμουν στην ιατρική»; Ούτε στιγμή δεν θεώρησα πως 
η Ιατρική αποτελεί εμπόδιο στη δράση μου στο Δήμο. 
Αντίθετα θεωρώ πως η Ιατρική μου ιδιότητα μπορεί να 
με φέρει ακόμη κοντύτερα στα καθημερινά προβλήματα 
των συνανθρώπων μου, τον καθημερινό αγώνα τους, την 
ανάγκη ελπίδας σε ένα καλύτερο αύριο. Πιστεύω ακρά-
δαντα ότι η πολιτική, όπως και η ιατρική, πηγάζει από τον 
άνθρωπο και απευθύνεται στον άνθρωπο. 

    Η καθημερινή επαφή με μεγάλο αριθμό πολιτών, 
που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της επιβίωσης, αποτέ-
λεσε και αποτελεί πάντα την κινητήρια δύναμή μου για να 
ασχοληθώ με τα κοινά. Άρα, φυσικά και δεν μετανιώνω 
που ήμουν υποψήφιος και παροτρύνω όποιον πιστεύει 
ότι μπορεί έντιμα και με ειλικρίνεια, κοιτώντας το δημότη 
στα μάτια, να προσφέρει στο κοινωνικό     σύνολο και το 

συνάνθρωπο, να ασχοληθεί επίσης.    
Κάποιοι μπορούν να πουν ότι ο Δρόσος Τσαβλής 

κάνει σκληρή αντιπολίτευση λόγω της πικρίας του που 
δεν είναι άλλο πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου… Δε 
θα δώσω χρόνο σε αυτό το «μύθο» που θέλησε ο Δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης να δημιουργήσει για να καλύψει την 
ανήθικη και μικροπολιτική συμπεριφορά του. Ποτέ δεν 
άλλαξα τις απόψεις μου, είτε ως Πρόεδρος είτε ως Δη-
μοτικός σύμβουλος. Ασκούσα κριτική στη διοίκηση όταν 
ήμουν Πρόεδρος, όμως το έκανα διακριτικά και μέσα στα 
πλαίσια της δημοτικής ομάδας ή προσωπικά στο Δήμαρ-
χο, με ήπιο τόνο κι επιχειρήματα. Έτσι νομίζω πως έπρε-
πε. Για να μην υποδαυλίσω ποτέ την ενότητα της ομάδας 
και συγχρόνως να διασφαλίσω την καλή εικόνα προς τα 
έξω. Δεν άρεσε αυτό. Ενοχλούσε. Μου ασκήθηκαν πολ-
λές φορές πιέσεις και έγιναν χυδαίες παρεμβάσεις στη 
διάρκεια των Δημοτικών Συμβουλίων για να είμαι μερο-
ληπτικός, να αφαιρώ το λόγο από ομιλητές συναδέλφους 
που δεν έλεγαν ευχάριστα πράγματα για τη διοίκηση και 
το Δήμαρχο. 

Προσπάθησα να είμαι δίκαιος και δημοκρατικός, 
όπως επιβάλλει ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου. Δεν 
ήμουν παραταξιακός Πρόεδρος, αλλά του συνόλου των 
δημοτικών συμβούλων. Αυτό εκτιμήθηκε από όλες σχε-
δόν τις παρατάξεις όταν στάθηκαν στο πλευρό μου πέρσι 
που ο Δήμαρχος με οδήγησε σε     έξοδο από τη δημοτική 
του ομάδα και     έκπτωση από το αξίωμα του Προέδρου. 

    Συνεχίζω να πρεσβεύω την ενότητα και να προσπα-
θώ γι αυτήν. Και φυσικά θα συνεχίσω να είμαι σκληρός 
απέναντι σε λογικές αποκλεισμού και αλάθητου. Μόνο ο 
κοινός τόπος προτάσεων και προσπαθειών     θα βοηθή-
σει τον Δημότη να ξεπεράσει     προσωπικές πολιτικές, 
μεθοδεύσεις και συμφέροντα που προωθούν κάποιοι και     
μόνο κακό προσφέρουν στην καθημερινότητα.

-Ποιο θεωρείτε ότι είναι αυτή τη στιγμή το Νο 1 πρό-
βλημα στη Θεσσαλονίκη;

Νομίζω το πρόβλημα που έχει η πόλη σήμερα είναι 
ένα που καθημερινά εντείνεται. Τα παχιά λόγια. Από μία 
Διοίκηση πρόχειρη, ανέτοιμη, αποσπασματική. Διοίκηση 

με ανάγκη προβολής, εντυπωσιασμού και ανούσιας πα-
ρέμβασης. Διοίκηση μακριά από σχεδιασμό, υλοποίηση, 
συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πρόταση και φυσικά 
μακριά από τον Δημότη. Δείτε γύρω σας και πείτε εσείς 
ποιό σας απασχολεί λιγότερο ή περισσότερο. Η πλημ-
μελής καθαριότητα; Το κυκλοφοριακό χάος; Η έλλειψη 
υποδομών; Η φτώχεια; Η ανέχεια; Η αστεγία; Το πολιτι-
στικό και τουριστικό τέλμα; Η κατάντια της νέας παραλί-
ας και των πάρκων μας; Διαλέξτε ένα και βάλτε το πρώτο 
εσείς. Εγώ έχω χάσει το λογαριασμό.      

-Πώς αξιολογείτε γενικότερα το έργο της διοίκησης 
στα θέματα διαχείρισης της καθημερινότητας;

    Αποσπασματικό, πρόχειρο και χωρίς συγκροτημένο 
σχέδιο. Οι όποιες παρεμβάσεις είναι επιφανειακές και το-
πικές, για ικανοποίηση μικροπολιτικών εξυπηρετήσεων 
και συμφερόντων. Έργα βιτρίνας και εξόδων που επιχει-
ρούν να παρουσιάσουν μια ωραιοποιημένη συνολική ει-
κόνα ενός ανύπαρκτου ουσιαστικά Δήμου. Δυστυχώς μια 
εικονική πλειοψηφία της Διοίκησης ακολουθεί μεθοδεύ-
σεις, που έχουν οδηγήσει τους πολίτες στο αμήν. Εξαιτίας 
μη ολοκληρωμένων και πολλές φορές αμφισβητούμε-
νων πράξεων και επιλογών, που σκοπό έχουν προβο-
λή και εξυπηρέτηση φίλων, οι δημότες πληρώνουν τα 
σπασμένα, σε μια πόλη χωρίς προοπτικές και ανθρώπινο 
πρόσωπο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σκέφτεστε να ηγηθεί-
τε συνδυασμού και να διεκδικήσετε τον δήμο Θεσσαλο-
νίκης; Ισχύουν; Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είμαι παρών 
στις επόμενες δημοτικές εκλογές το 2023. Σας εξέφρασα 
ήδη την επιθυμία μου να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπο-
ρώ τους συμπολίτες μου. Να «περάσω από το εγώ στο 
εμείς» και να παροτρύνω κι άλλους να το κάνουν. Δεν ζω 
από την πολιτική.  Είμαι αυτοδημιούργητος και ζω εγώ 
και η οικογένειά μου από το επάγγελμά μου. Ξέρω τι εί-
ναι να μπαίνεις στο λεωφορείο του ΟΑΣΘ σε ώρα αιχμής, 
ξέρω τι είναι να περιμένεις το μηνιάτικο, ξέρω τι είναι να 
ιδρώνεις και να ξενυχτάς εφημερεύοντας στο νοσοκομείο 
προσπαθώντας να είσαι χρήσιμος και να μην κάνεις λάθη 
κι ας κουτουλάς από την κούραση. Κοιτάω το Δημότη στα 
μάτια, όπως κοιτάω τον ασθενή μου και με ειλικρίνεια 
του απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις του. Θέλω να συνεχί-
σω να φροντίζω τους συνδημότες μου, όπως τους ασθε-
νείς μου. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα είμαι παρών το 
2023 με οποιοδήποτε τρόπο.

Πότε να περιμένουμε ανακοινώσεις αν το πάρετε 
οριστικά απόφαση; Και με ποιο μήνυμα θα επιχειρήσετε 
να διεκδικήσετε τη ψήφο των δημοτών;  Είναι πολύ νω-
ρίς για οποιαδήποτε ανακοίνωση που αφορά σε παρατά-
ξεις, συνδυασμούς     και δημοτικές εκλογές. Οποιοσδή-
ποτε το κάνει είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πόλη μας 
μαστίζεται από δύσκολα προβλήματα και πρέπει όλοι οι 
αιρετοί να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας μέχρι το τέλος 
για την επίλυσή τους. Είναι ιερό καθήκον μας. Είτε Διοί-
κηση είτε Αντιπολίτευση. Το προσωπικό μου μότο είναι 
ο άνθρωπος και επιδίωξή μου είναι η άσκηση μιας αν-
θρωποκεντρικής ευαίσθητης πολιτικής. Μιας πολιτικής 
που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στο δημότη. Θα τον κοιτά με 
ειλικρίνεια στα μάτια και θα νοιάζεται γι αυτόν, χωρίς να 
τον τυφλώνει με φλας, σέλφις και ακριβά επικοινωνιακά 
τερτίπια.
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Η αποτυχία της αποτροπής από τη Δύση, έφερε τον Πόλεμο

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ 

Τ Σ Α Ϊ Λ Α Σ *

Η αποτροπή πρέπει να γνωρίζουμε 
ότι είναι προϊόν πολλαπλασια-
σμού τριών μεταβλητών. Της ικα-

νότητας μας, της αποφασιστικότητας να 
χρησιμοποιήσουμε αυτή την ικανότητα για 
να πραγματοποιήσουμε την αποτρεπτική 
μας απειλή και της πίστης του αντιπάλου 
στην ικανότητα και την αποφασιστικότη-
τά μας. Αυτό μεταφράζεται σε βούληση 
για την ικανότητα να επικοινωνούμε τη 
δύναμη και την αποφασιστικότητά μας σε 
έναν αντίπαλο που έχει την τάση να μας 
αψηφά. Αν οι αντίπαλοί μας, πειστούνε, 
θα τους αποτρέψουμε. Όμως προσοχή, 
αν κάποια από αυτές τις μεταβλητές πάει 
στο μηδέν, τότε και η αποτροπή μηδενί-
ζεται. Μπορούμε να είμαστε στρατιωτικά 
υπέρτεροι, εντελώς αποφασιστικοί και να 
αποτύχουμε να αποτρέψουμε εάν ο αντί-
παλος δεν πιστεύει στις ικανότητές μας, 
την αποφασιστικότητα ή και τα δύο.

Έτσι φαίνεται, ότι επειδή η αντίδραση της 
Δύσης στην επιθετικότητά της Ρωσίας από το 
2014 κατά της Ουκρανίας και η σταδιακή επι-
στροφή στις συνήθεις δραστηριότητες, μεταξύ 
άλλων μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων, δημιούργησε εσφαλμένες αντιλήψεις 
στο Κρεμλίνο ότι η Δύση δεν ήταν έτοιμη να κό-
ψει τους δεσμούς με τη Ρωσία. Επίσης η άρνη-
ση πολλών ευρωπαϊκών χωρών να παράσχουν 
στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία πριν από 
την εισβολή είχε παγιώσει περαιτέρω αυτές τις 
ψευδείς αντιλήψεις. Ως εκ τούτου, οι προσδοκίες 
ήταν ότι η στρατιωτική συσσώρευση γύρω από 
την Ουκρανία θα ήταν αρκετή για να τρομάξει 
τη Δύση να πιέσει την Ουκρανία να αποδεχθεί τη 
ρωσική εκδοχή των συμφωνιών του Μίνσκ.

Εξίσωση του Clausewitz
Η εξίσωση του Clausewitz υποστηρίζει ότι 

κάθε κυβέρνηση εκτιμά τους πολιτικούς της 
στόχους και θα πρέπει να υπολογίζει το 
μέγεθος και τη διάρκεια της προσπάθειας 
που χρειάζεται να καταβάλλει για την επί-
τευξη αυτών των στόχων. Κάθε πλευρά 
εκτελεί τους δικούς της υπολογισμούς. 
Επειδή οι χώρες έχουν διαφορετικά συμ-
φέροντα, κατοικούν σε διαφορετικά γεω-
γραφικά τμήματα και βλέπουν τον κόσμο 
μέσω διαφορετικών ιστορικών και πολιτι-
στικών φακών, οι υπολογισμοί αξίας αντι-
κειμενικών σκοπών και στόχων τείνουν 
να διαφέρουν. Οι πλευρές αποκλίνουν. 
Οι διαφορετικές προτεραιότητες περι-
πλέκουν τις προσπάθειες ευθυγράμμισης 
των ωφελειών προς την ίδια ή σχεδόν την 
ίδια κατεύθυνση, επιτυγχάνοντας διαφο-

ρετικούς σκοπούς, στρατηγική και στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. Τότε έχουμε το “παιγνίδι μηδενικού 
αθροίσματος”.

Υπό τη σκέψη αυτής της εξίσωσης, η ρωσική 
ηγεσία, και συγκεκριμένα το καθεστώς Πούτιν, 
ήταν βέβαιοι ότι η Δύση θα προτιμούσε να υπο-
ταχθεί η Ουκρανία στη Ρωσία παρά να διακινδυ-
νεύσει έναν συμβατικό πόλεμο πλήρους κλίμα-
κας στην Ευρώπη. Όταν η Δύση δεν υποχώρησε, 
αλλά συνέχισε να σηματοδοτεί αδυναμία και δι-

χασμό, αυτό συνέβαλε κατά κάποιο τρόπο στην 
ενδυνάμωση της ιδέας της εισβολής και στην 
αλλαγή στρατηγικής, από την απειλή του πολέ-
μου σε έναν πραγματικό πόλεμο. Αυτός ο συνδυ-
ασμός πεποιθήσεων (ότι ο ουκρανικός στρατός 
ήταν αδύναμος, η ουκρανική ηγεσία ήταν δειλή 
και η Δύση ήταν αναποφάσιστη και κατακερματι-
σμένη) έκανε την επιλογή πολέμου «προτιμότε-
ρη» για το Κρεμλίνο σε σύγκριση με την επιλογή 
των διπλωματικών συνομιλιών.

OPINION

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥΤΙΝ 
ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΕΙ 

ΝΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ, ΑΠΕΙΛΩΝΤΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ. ΩΣ ΕΚ 
ΤΟΥΤΟΥ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΣ
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OPINION

Σε αυτή την απόφαση συνετέλεσε η Δύση καθώς υπονό-
μευσε την αποτροπή έναντι της Ρωσίας. Στην περίπτωση της 
Ουκρανίας, το έκανε αυτό στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα, 
λαμβάνοντας σταδιακές προσεγγίσεις προς τη Ρωσία, επιδει-
κνύοντας διαφωνίες σχετικά με το πώς να απαντήσουν στη 
Ρωσία, ενώ οι πρωτεύουσες της ΕΕ αναζήτησαν οικονομικά 
οφέλη από τη Ρωσία ενώ μπλοκάραν αποτελεσματικές πο-
λιτικές εναντίον της. Όταν οι ΗΠΑ έκαναν αποφασιστικές δη-
λώσεις κατά της επιθετικότητας της Ρωσίας, υπονόμευσαν 
το αντιληπτό κόστος αυτών των δηλώσεων, τονίζοντας ότι η 
Ουκρανία θα πολεμούσε μόνη της. Αυτό οδήγησε τη ρωσική 
πολιτική ηγεσία να κάνει ιστορικές αναλογίες με την εισβολή 
της στη Γεωργία το 2008. Πιθανότατα ενθάρρυνε τη σκέψη ότι 
μια «γρήγορη εισβολή» στην Ουκρανία θα αυξήσει τα διακυ-
βεύματα για την Ουκρανία και τη Δύση και θα επέτρεπε στη 
Ρωσία να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους.

Γιατί φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο;
Αφού απέτυχε, και από δικά της σφάλματα να αποτρέψει 

τον πόλεμο η Δύση, σήμερα πλέον στοχεύει στην ανάσχεση 
της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας στην Ουκρανία, και 
για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών 
ηγείται μιας διεθνούς προσπάθειας για ουσιαστική αναβάθμιση 
της ποιότητας και της ταχύτητας παράδοσης βαρέων όπλων 
προς τους Ουκρανούς μαχητές. Ταυτόχρονα, είναι σαφές στη 
Δύση ότι υπάρχει μια επικέντρωση της Ρωσίας να επιτύχει προς 

στιγμή μικρότερους και περιορισμένους στόχους στον πόλεμο 
σε σχέση με τους αρχικούς. Ωστόσο το καθεστώς Πούτιν δεν 
σκοπεύει να υποχωρήσει ακόμη και από την αρχικούς τους 
σκοπούς, απειλώντας και με πυρηνικό ολοκαύτωμα. Ως εκ 
τούτου ο πόλεμος αυτός θα είναι μακρύς και δύσκολος. Επι-
πλέον τούτου, είναι επίσης πιθανό η αμερικανική κυβέρνηση 
και οι ευρωπαϊκές χώρες να εξετάσουν το ενδεχόμενο σημα-
ντικής κλιμάκωσης στο επιχειρησιακό πεδίο στο εγγύς μέλλον 
με σκοπό την αποτροπή του πολέμου σε ευρωπαϊκά εδάφη. Σε 
αυτό το στάδιο, η Δύση πιθανότατα δεν θα παρεκκλίνει από την 
απόφασή της να αποφύγει μια άμεση στρατιωτική σύγκρου-
ση με τη Ρωσία και δεν θα το διακινδυνεύσει επιχειρώντας με 
τις δικές της δυνάμεις στον πόλεμο αυτόν. Ωστόσο έχει ήδη 
αποδειχθεί ότι ενέργειες που φαινόταν ασύλληπτες στα αρ-
χικά στάδια του πολέμου έγιναν αργότερα μια ρεαλιστική πι-
θανότητα. Για την Ελλάδα, η πρόσκληση σε συνάντηση του 
Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ δείχνει ότι 
η Ουάσιγκτον θεωρεί την Ελλάδα ως μέρος των διεθνών προ-
σπαθειών. Είναι πιθανό, εφόσον η εκστρατεία παραταθεί, και 
η Ουκρανία χρειαστεί πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια, η πίεση 
στην Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο να αυξηθεί.

Συμπεράσματα
Αυτά τα διδάγματα της αποτυχημένης αποτροπής κατά της 

Ρωσίας υποδηλώνουν την ανάγκη σημαντικής ανανέωσης της 
στρατηγικής αντιμετώπισης του Κρεμλίνου. Η Δύση θα πρέ-

πει να επικεντρωθεί στην ταχεία μείωση των δυνατοτήτων του 
ρωσικού στρατού και στην αποφασιστικότητά του να συνεχίσει 
τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
μόνο αφού αναληφθούν σημαντικές ενέργειες στρατιωτικού 
και οικονομικού χαρακτήρα που επηρεάζουν τόσο τις στρατιω-
τικές δυνατότητες όσο και την πολιτική αποφασιστικότητα της 
Ρωσίας. Κάθε αποτυχία να ωθήσει την αποχώρηση της Ρωσίας 
θα πρέπει να ακολουθείται από ένα άλλο κύμα στρατιωτικών 
και οικονομικών ενεργειών που οδηγούν σε απώλεια της απο-
φασιστικότητας της Ρωσίας.

Το μήνυμα θα πρέπει να είναι ότι η Δύση και η Ουκρανία 
δεν φοβούνται να συνεχίσουν τον πόλεμο και θα πρέπει να 
περιγράφει το συγκεκριμένο κόστος που είναι έτοιμοι να επι-
φέρουν στο επόμενο κύμα στρατιωτικών και πολιτικών ενερ-
γειών, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Μόνο 
τότε το Κρεμλίνο θα συνειδητοποιήσει ότι η πολεμική επιλογή 
είναι πολύ δαπανηρή για να διατηρηθεί.

*Ο ναύαρχος ε.α. Δημήτριος Τσαϊλάς δίδαξε επί σειρά 
ετών στις έδρες Επιχειρησιακής Σχεδιάσεως καθώς και της 
Στρατηγικής και Ασφάλειας, σε ανώτερους Αξιωματικούς 
στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, είναι μέλος 
και ερευνητής του Ινστιτούτου για την Εθνική και Διεθνή 
Ασφάλεια.
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Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που 
ξεκίνησαν στις 3 Μαΐου έρχονται 
στο τέλος τους και αφήνουν 

μουδιασμένο χαμόγελο στους επιχειρημα-
τίες του εμπορικού κλάδου. Ιδίως όσων 
δραστηριοποιούνται στους κεντρικούς 
δρόμους της Θεσσαλονίκης εν αντιθέσει 
με όσους διατηρούν καταστήματα εκτός 
κέντρου και σε άλλους δήμους, καθώς 
εκεί η εκπτωτική αυτή περίοδος δεν 
τόνωσε σχεδόν καθόλου την αγοραστική 
κίνηση.

Συγκεκριμένα, καταστήματα σε δρό-
μους του κέντρου της Θεσσαλονίκης είχαν 
την περισσότερη κίνηση, όπως δηλώνει 
στην Karfitsa ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιπ-
πίδης. Ειδικά την περασμένη Κυριακή, που 
τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, μετά το μεση-
μέρι καταναλωτές ξεχύθηκαν για βόλτα στα 
μαγαζιά. Ωστόσο όπως τονίζει ο πρόεδρος 

«μια μέρα δεν φέρνει την αλλαγή, δεν φτά-
νει για να πάει καλά η αγορά. Και μάλιστα 
μια καλή μέρα όχι για όλη την πόλη, αλλά 
μόνο για τους κεντρικούς δρόμους».

Ο τουρισμός μικρή «ανάσα»
Ανάμεσα στο αγοραστικό κοινό είναι 

πλέον και οι τουρίστες που επισκέπτονται 
σιγά σιγά τη Θεσσαλονίκη, ενόψει καλοκαι-
ριού, κάτι που αποτελεί μια μικρή «ανάσα» 
για τους επιχειρηματίες. «Οι ελπίδες μας 
παραμένουν στον τουρισμό, όμως ξέρου-
με ότι δεν θα λυθούν έτσι τα προβλήματα, 
αν δεν λυθούν πρώτα των πολιτών, διότι 
η αγορά είναι δομημένη για συγκεκριμένο 
πληθυσμό ανθρώπων. Οι κάτοικοι της πό-
λης αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλή-
ματα με όσα έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά 
τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και 
όσα προστίθενται ειδικά τώρα με την αύ-
ξηση των τιμών και την ενεργειακή κρίση. 

Δεν έχουν πλέον την καταναλωτική δύνα-
μη, οπότε αφήνουν ένα μεγάλο κενό στην 
αγορά το οποίο είναι αδύνατον να το καλύ-
ψει το τουριστικό κοινό που μπαίνει στην 
πόλη», αναφέρει ο κ. Φιλίππιδης. Άλλωστε 
όπως σημειώνει «σίγουρα ο τουρισμός θα 
μειώσει κατά λίγο το πρόβλημα, όμως δεν 
μπορεί να το εξαλείψει, διότι η Θεσσαλονίκη 
δεν είναι αμιγώς τουριστικός προορισμός, 
δεν βασίζεται οικονομικά σε αυτό τον το-
μέα. Τα κέντρα των πόλεων λειτουργούν με 
τουρίστες, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε 
πρόβλεψη τί θα γίνει στην Τούμπα ή στην 
Χαριλάου που παρότι συμπεριλαμβάνονται 
στον κεντρικό δήμο δεν είναι στο κέντρο της 
πόλης».

«Δεν βοηθούν 
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις»
Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις από ότι φαί-

νεται πέρασαν και δεν ακούμπησαν ούτε 
τις αγορές εκτός του κεντρικού δήμου. Στο 
Ωραιόκαστρο ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου της περιοχής, Βασίλης Ιακωβί-
δης, περιέγραψε ότι η κίνηση ήταν υποτονι-
κή. «Είμαστε κατά των ενδιάμεσων εκπτώ-
σεων και ελπίζουμε να εισακουστούμε. Δεν 
βοηθούν τις τοπικές αγορές σε καμία περί-
πτωση. Έχουμε καταλήξει να είμαστε εκ-
πτωτικά καταστήματα. Αυτές οι εκπτώσεις 
βοηθούν κυρίως τα πολυκαταστήματα, τα 
οποία μπορούν και διαφημίζονται και προ-
σελκύουν κόσμο. Την περασμένη Κυριακή 
για παράδειγμα, που οι καιρικές συνθήκες 
ήταν καλές, οι τοπικές αγορές ήταν ‘’νεκρές’’ 
και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνέβαινε 
ακριβώς το αντίθετο», λέει. «Ακόμη και οι 
Κυριακές δεν βοηθούν. Οι δυο Κυριακές που 
είναι ανοιχτά τα μαγαζιά τα Χριστούγεννα εί-
ναι υπεραρκετές», τονίζει και υπογραμμίζει 
ότι «το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν 
έχει χρόνο και περιμένει την Κυριακή για να 
πάει να ψωνίσει, αλλά ότι δεν έχει ρευστό. 
Το να είμαστε ανοιχτά τις Κυριακές μόνο τα 
λειτουργικά μας έξοδα αυξάνονται».

 
Ίδια εικόνα καταγράφηκε και στα ανα-

τολικά της πόλης, στην Καλαμαριά. «Η κα-
τάσταση στην αγορά δεν είναι καλή ειδικά 
μετά τον Ιανουάριο που άρχισαν να έρχονται 
στους πολίτες φουσκωμένοι λογαριασμοί 
ρεύματος. Το διαθέσιμο εισόδημα των κα-
ταναλωτών δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα 
και αυτό φάνηκε στην αγορά. Οι ενδιάμεσες 
εκπτώσεις δεν ξέφυγαν από αυτό και δεν 
έδωσαν κάποια βοήθεια στα ταμεία των 
καταστημάτων», εξηγεί ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς Σταύρος 
Κριτσιάνης.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υποτονική η αγορά στις ενδιάμεσες εκπτώσεις

ΤΟΝΩΤΙΚΗ «ΕΝΕΣΗ» 
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
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Σε κυκεώνα γραφειοκρατίας και 
τροπολογιών που δυσχεραί-
νουν την πολιτογράφηση ξένων 

πολιτών στη χώρα μας, παρ’ ότι πληρούν 
τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, βρίσκεται 
46χρονη Τουρκάλα στη Θεσσαλονίκη. 
Παρ’ ότι ζει και εργάζεται επί 15 χρόνια 
στην πόλη, όπου ήταν παντρεμένη και 
επέλεξε να ζήσει και μετά τον χωρισμό 
της, το ελληνικό δημόσιο της βάζει διαρ-
κώς εμπόδια, απορρίπτοντας την αίτηση 
να πάρει ελληνική ταυτότητα. Η 46χρονη 
είναι επίσημη διερμηνέας και μάλιστα 
βρέθηκε ακόμη και στη θέση αυτή μετα-
φράζοντας τις συνομιλίες σε συναντήσεις 
των πρωθυπουργών των δύο χωρών! 

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια μετά 
την αίτηση θεραπείας που έκανε στην 
απορριπτική αίτηση πολιτογράφησής της 
από τη διεύθυνση ιθαγένειας της Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Οι υπηρεσίες αποφάσισαν 
να μην χορηγήσουν ελληνική ταυτότητα 
στηριζόμενες σε μία πρόσφατη τροπολογία 
στην οποία τίθενται αυστηρά εισοδηματικά 
κριτήρια ως απαραίτητη προϋπόθεση για να 
πολιτογραφηθεί κάποιος Έλληνας. «Τέτοιες 
αποφάσεις είναι απαράδεκτες και η τροπο-
λογία αντιβαίνει το νόμο. Όλο το θέμα έντα-
ξης πολιτών στην ελληνική κοινωνία το 

έχουμε μεταφέρει στα εισοδηματικά κριτή-
ρια», σχολίασε ο συνήγορος της 46χρονης 
Αντώνης Σπάθης. «Η ουσία του νόμου είναι 
να εντάσσονται όσοι είναι ήδη ενταγμένοι 
με τη ζωή τους στην κοινωνία, όμως με μία 
εγκύκλιο τίθενται αυστηρά εισοδηματικά 
κριτήρια», συμπλήρωσε.  

Η διερμηνέας στην αίτηση θεραπείας 
που έκανε και επίσης απορρίφτηκε, γι’ αυτό 
πλέον αναμένεται να προσφύγει στα δικα-
στήρια, παραθέτει μία σειρά ενεργειών της 
από το 2009 μέχρι σήμερα, με τις οποίες 
απέδειξε πως η οικονομική της ζωή βρίσκε-
ται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Εδώ εργά-
ζεται, φορολογείται και είναι ασφαλισμέ-
νη, ενώ επιπλέον έχει μεταφέρει από την 
Τουρκία μεγάλα χρηματικά ποσά που έχει 
χρησιμοποιήσει για την αγορά ενός διαμερί-
σματος, όπου ζει, ενός οικοπέδου στο οποίο 
χτίζει σπίτι εκτός της πόλης, αλλά και ενός 
αυτοκινήτου. Παρ’ όλα αυτά οι υπάλληλοι 
της διεύθυνσης ιθαγένειας στηρίζονται στην 
υπουργική τροπολογία και απέρριψαν την 
αίτηση πολιτογράφησης με το σκεπτικό ότι 
την πενταετία πριν την υποβολή της δεν 
πληρούσε τα εισοδηματικά κριτήρια που 
έθετε ο νόμος. Το εντυπωσιακό είναι πως η 
γυναίκα κατέθεσε την αίτηση το 2017 και η 
απορριπτική απόφαση κοινοποιήθηκε πέντε 
χρόνια μετά.  

 
Επίσημη διερμηνέας  
Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει προ-

σκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες η 46χρο-
νη εργάζεται ως διερμηνέας και μάλιστα 
έχει πιστοποιηθεί από το 2009 ως εξετά-
στρια στα τουρκικά και από το 2010 ως 
εξετάστρια στα ιταλικά για την απόκτηση 
του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του 
υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι τυχαίο πως 
ήταν διερμηνέας σε συνάντηση μεταξύ των 
πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας. Ζει 
στη Θεσσαλονίκη από το 2007 όταν εγκατα-
στάθηκε με τον τότε σύζυγό της, εργάζεται 
και έχει ασφαλιστεί ως διερμηνέας και φο-
ρολογείται κανονικά. 

«Τα εισοδήματά μου από επαγγελμα-
τική δραστηριότητα δηλώνω κανονικά 
στην εφορία όλα τα χρόνια της διαμονής 
μου στην Ελλάδα και προσκόμισα ενώπι-
όν σας όλα τα σχετικά έγγραφα της φορο-
λογικής αρχής. Επιπλέον έχω αποδείξει 
ότι εκπληρώνω και τις ασφαλιστικές μου 
υποχρεώσεις. Εκτός από τα ετήσια εισοδή-
ματά μου, προσκόμισα νόμιμα ενώπιόν σας 
δημόσια έγγραφα της φορολογικής αρχής, 
συμβολαιογραφικά έγγραφα και δηλώσεις 
τραπεζικών ιδρυμάτων από τα οποία απο-
δεικνύεται πλήρως η πλήρης ομαλή μου οι-
κονομική ένταξη στην Ελλάδα από το 2010, 
αφού έχω μεταφέρει στην Ελλάδα με νόμι-
μες διαδικασίες το σύνολο των οικονομικών 
μου δραστηριοτήτων και την περιουσία μου 
(κινητή κι ακίνητη), έχοντας καταστήσει έτσι 
την Ελλάδα το βασικό κέντρο των βιοτικών 
μου δραστηριοτήτων», αναφέρεται στην αί-
τηση θεραπείας που κατέθεσε.  

Η 46χρονη είναι και συγγραφέας και 
μάλιστα έχει γράψει στίχους για ποντιακά 
τραγούδια των αδερφών Τσαχουρίδη. Υπο-
στηρίζει ότι πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης 
που θέτει ο νόμος και δεν περιορίζονται στα 
εισοδηματικά κριτήρια. «Δεν καταλείπε-
ται καμία αμφιβολία ότι όλη η οικονομική, 
επαγγελματική και κοινωνική ζωή μου είναι 
στην Ελλάδα, όπου επιθυμώ να μείνω για 
πάντα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι επέλε-
ξα να μείνω στην Ελλάδα ακόμα και μετά 
το διαζύγιό μου, αφού όλη μου η ζωή είναι 
πλέον εδώ», σημειώνει στην αίτησή της. 
«Όλως παρανόμως η τριμελής ομάδα της 
διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας γνωμοδότησε αρνητικά στηριζόμενη 
μόνο στα εισοδηματικά κριτήριο, ενώ τόσο 
από το πρακτικό όσο και από τα προσκομι-
σθέντα έγγραφα αποδεικνύεται ότι πληρώ 
συνολικά την ουσιαστική προϋπόθεση της 
οικονομικής ένταξης», κατέληξε. 

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Είπαν «όχι» σε επίσημη διερμηνέα 
να πολιτογραφηθεί στην Ελλάδα 

 ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ 
ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΜΙΑ 
ΤΟΥΡΚΑΛΑ ΠΟΥ ΖΕΙ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙ 15 
ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΙΧΟΥΣ 

ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. 

ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ Η 
ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΜΙΑ… 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ.  



Studio One:
Εκεί που η γνώση συναντά την πράξη

Ο Διονύσης Σταυρούσης λύνει τις απορίες όσων ενδιαφέρονται 
να ασχοληθούν με το fitness επαγγελματικά 

Το Studio One είναι ανάμεσα στις 10 καλύτερες 
ιδιωτικές σχολές fitness στην Ευρώπη. Πρόκει-
ται για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που διαθέτει 
παράρτημα και στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, 
προσφέροντας την ευκαιρία σε όσους αγαπούν την 
γυμναστική και θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν 
επαγγελματικά, να πραγματοποιήσουν τα όνειρα 
τους. Έχοντας αυτό στο νου, η Karfitsa ήρθε σε επα-
φή με τον ιδιοκτήτη του Studio One της Θεσσαλο-
νίκης, Διονύση Σταυρούση, με σκοπό να λύσει τις 
απορίες όσων ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον 
χώρο επαγγελματικά.

Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια του 
Studio One; Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο κά-
ποιος να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία πάνω 
στο κομμάτι του αθλητισμού; Όχι δεν το θεωρώ 
απαραίτητο. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει στα 
σεμινάρια μας, γιατί τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα ξεκινούν από το μηδέν. Κάποιος, ο οποίος είναι 
Τ.Ε.Φ.Α.Α, θα πάρει μία επιπλέον γνώση, την οποία 
ουσιαστικά στη σχολή, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 
δεν την έχει διδαχθεί. Αυτό το λέω, γιατί καλώς ή 
κακώς στη σχολή διδασκόμασταν κυρίως θεωρία, 
ενώ η πρακτική μας γνώση ήταν ελάχιστη.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή σεμινάρια σας; 
Υπάρχει κάποια κατεύθυνση που την επιλέ-
γουν ιδιαίτερα οι μαθητές σας; Αν με ρωτούσες 
πριν δύο χρόνια θα σου απαντούσα η yoga και το 
personal training. Εξαιτίας της καραντίνας και του 
εγκλεισμού που υποστήκαμε, οι περισσότεροι στρά-
φηκαν εκεί. Αλλά, αν μιλάμε για το πιο διαχρονικό 
πρόγραμμα θα έλεγα σίγουρα ότι μιλάμε για το 
pilates. Το pilates ήταν και θα είναι στην κορυφή 
στην χώρα μας.

Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει το Studio 
One από άλλες σχολές του είδους του; Αρχικά, 
τα διπλώματα Personal Training, Pilates Diploma 
και Group Fitness έχουν παγκόσμια αναγνώριση 
από τον EuropeActive και η εκπαίδευση στη Yoga 
είναι αναγνωρισμένη, από τον νούμερο 1 οργανι-
σμό παγκοσμίως, τη Yoga Alliance. Ο ίδιος, ο Alan 
Herdman, ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
ονόματα στο χώρο του pilates έρχεται στην Ελ-
λάδα και εκπαιδεύει προσωπικά τους σπουδαστές 

μας. Εκτός όμως από τις πιστοποιήσεις, το εκπαι-
δευτικό προσωπικό αποτελείται από ιδιαίτερα και 
ταλαντούχα πρόσωπα που βάζουν όλη τη φαντασία 
τους, ώστε να κάνουν κάθε μάθημα ξεχωριστό. Ο 
Σταύρος Δεδούκος είναι μία από τις μεγαλύτερες 
προσωπικότητες στο χώρο του fitness και σε εμάς 
είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος του personal 
training. Συγκεκριμένα, στη σχολή γράφει το βιβλίο 
της ανατομίας και του personal training, ώστε η 
σχολή να διαθέτει τα δικαιώματα. Και δεν είναι ο 
μόνος. Το βιβλίο του Pilates γράφει η Χριστίνα Πα-
νταζοπούλου, το βιβλίο της Yoga η Ιωάννα Δραν-
δάκη, Αναστασία Ραντιλάκη, Παντελής Νικολαϊδης 
και το βιβλίο του Group Fitness o Γιώργος Ξηρός με 
τον Μιχάλη Ελπιδοφόρου. Οτιδήποτε υπάρχει σαν 
εγχειρίδιο στη σχολή, μέχρι και το φωτογραφικό 
υλικό είναι δικό μας. Και σαν να μην έφταναν αυτά, 
στη σχολή έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
προσαρμοσμένης άσκησης για ευπαθείς ομάδες. 
Ουσιαστικά, αφορά το κομμάτι της αποκατάστασης. 
Απευθύνεται, κυρίως, σε άτομα με μυοσκελετικά 
προβλήματα και νευρολογικές, καρδιαγγειακές και 
αναπνευστικές παθήσεις.

Τι είδους αναγνώριση έχουν τα σεμινάρια 
σας εδώ στην Ελλάδα και έπειτα στο εξωτερι-
κό; Στο εξωτερικό η πιστοποίηση που δίνουμε είναι 
πλήρως αναγνωρισμένη από έγκυρους Ευρωπαϊ-
κούς και Αμερικάνικους φορείς. Δυστυχώς, όμως, 
στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα. Πλέον το νομο-
σχέδιο για την εξίσωση του πτυχίου ιδιωτικού και 
δημόσιου φορέα είναι σε διαβούλευση. Στο κομμάτι 
της yoga θεωρώ ότι θα κλείσει το θέμα, δηλαδή θα 
μπορούν να δουλεύουν κανονικά. 

STUDIO ONE ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ
ΛΥΣΊΟΥ 4, ΚΑΛΑΜΑΡΙA 551 32
Τηλ: 694 2010335
E-mail: salonica@studioone.gr
Instagram: studio_one_thessaloniki
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Ερχεται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο 

Τα είπαν στο τηλέφωνο Ανδρουλάκης- Βενιζέλος 

Το κάλεσμα Βαρτζόπουλου στο Φίλυρο

«Σκοτώνονται» οι αντιδήμαρχοι του Δ. Θεσσαλονίκης

Και οι μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ θα συνεχίσουν να κόβουν βόλτες στη 
Θεσσαλονίκη. Επόμενος σταρ που θα φτάσει στην περιοχή αναμένεται να είναι 
ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για τις ανάγκες της ταινίας «Tin Soldiers» που θα ξεκινή-
σει γυρίσματα από τα τέλη Μαΐου. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη μεγάλο μέρος 
των γυρισμάτων θα γίνουν και στη Δράμα.

Τηλεφωνική επικοινωνία όπως μαθαίνουμε  είχαν το απόγευμα της Τετάρ-
της ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
- ΚΙΝΑΛ κάλεσε στο τηλέφωνο τον κ. Βενιζέλο προκειμένου να τον προσκα-
λέσει στο συνέδιο του κόμματος, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα 
παραστεί. Η τηλεφωνική συνομιλία ήταν σύντομη και έγινε σε καλό κλίμα.

Κάλεσμα σε πολιτικούς φίλους απηύθυνε την Τετάρτη το βράδυ ο Δημή-
τρης Βαρτζόπουλος. Το ραντεβού του βουλευτή της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονικης 
δόθηκε σε μαγαζί του Φιλυρου , για κουβέντα και σχολιασμό των όσων συνέ-
βησαν στο συνέδριο αλλά και για προγραμματισμό ενόψει της προεκλογικής 
περιόδου.

«Μαλλιά - κουβάρια» φαίνεται πως έχουν γίνει δύο αντιδήμαρχοι του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Οι φήμες λένε πως είχαν μαλώσει και παλαιότερα σε 
σημείο που να αποφεύγει ο ένας να απευθύνει τον λόγο στον άλλον. Τώρα 
όπως πληροφορούμαστε πως η σχέση τους έφτασε σε οριακό σημείο. Άντε, 
να δούμε πού θα βγάλει η μεταξύ τους κόντρα και αν θα υπάρξει νικητής και 
ηττημένος.

karfitsomata
Και γνώστης πολεμικών τεχνών ο Ζεϊμπέκης

Βούρκωσε ο Καλαφάτης με τον Αριστείδη Καμπανό 

Στο ... Χόλιγουντ της Θέρμης η Γκερέκου 

Τι κι αν δήλωσε απροπόνητος; Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Νίκος Ζεϊμπέκης, απέδειξε ότι οι πολεμικές τέχνες δεν ξεχνιούνται... έτσι, όταν οι διοργανωτές 
του τουρνουά «World King of TaeKwondo» τον κάλεσαν να ανέβει στο ταπί της ΧΑΝΘ και να 
δοκιμάσει να σπάσει ένα ξύλο, πήρε την κατάλληλη θέση και τα κατάφερε! Μάλιστα, για την 
προσπάθεια του απέσπασε θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Δάκρυσε ο Σταύρος Καλαφάτης 
στη διάρκεια συνέντευξης για το 
τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του 
δολοφονημένου 19χρονου ‘Αλκη 
Καμπανού. Ο υφυπουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για θέματα Μακεδο-
νίας – Θράκης, στάθηκε στη θαυμα-
στή αξιοπρέπεια και το απαράμιλλο 
θάρρος με το οποίο η οικογένεια του 
φοιτητή αντιμετώπισε το τραγικό 
αυτό γεγονός. Μάλιστα, είπε ότι ο 
Αριστείδης Καμπανός και η σύζυγός 
του λειτουργούν ως γονείς των παι-
διών όλου του κόσμου. 

Στα κινηματογραφικά στούντιο 
της Θέρμης βρέθηκε η πρόεδρος 
του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, προκει-
μένου να περιηγηθεί στους χώρους 
και να δει από κοντά τα γυρίσματα 
της χολιγουντιανής ταινίας “The 
Bricklayer”. Συνομίλησε με τους συ-
ντελεστές και τον παραγωγό, Rob 
Van Norden, παρουσία και του αντι-
περιφερειάρχη Τουρισμού, Αλέξαν-
δρου Θάνου.



1714.05.2022

Στις δομές η Γούλα Ημαθιώτικη «απόβαση» στο συνέδριο της ΝΔ

Με την συνδρομή Φ. Μπαραλιάκου η θωράκιση του Δίον  
μέσα από το ταμείο  Ανάκαμψης 

Καθάριζε πινακίδες ο Αηδονόπουλος

Την Κυριακή ο Άλμπερτ Μπουρλά στη Θεσσαλονίκη 

Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Γ. Ορφανού

Το ... λάθος του Λεκάκη και η «είδηση» του Αναστασάκη

Η Διοικούσα της ΝΔ Θεσσαλονίκης 
στο «μενού» της πρώτης συνεδρίασης της Π.Ε

Στα ...παλιά της λημέρια βρέθηκε η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Καλυψώ Γούλα. Επισκέφτηκε Ξενώνες Φιλοξενίας γυναι-
κών θυμάτων βίας και των παιδιών τους και το Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προ-
κειμένου να ενημερωθεί για τη λειτουργία τους. Η κ.Γούλα, ωστόσο, γνωρίζει καλά τη δομή 
φιλοξενίας των κακοποιημένων γυναικών στον δήμο Θεσσαλονίκης καθώς δημιουργήθηκε 
επί θητείας της ως αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτικής της διοίκησης Μπουτάρη.

Σε φωτογραφίες που ακόμα 
αναρτώνται στο διαδύκτιο εντο-
πίσαμε εκτός από τον Υφυπουργό 
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρό-
πουλο, τους Βουλευτές Τάσο Μπαρ-
τζώκα και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, τον 
Πρόεδρο Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας Σταύρο 
Γιανναβαρτζή, τον πρώην πρόεδρο 
της ΝΟΔΕ Παναγιώτη Παλπάνα, την 
πολιτεύτρια Νίκη Καρατζιούλα και 
τα στελέχη Γιώργο Μπιλέκα, Αντώ-
νη Θεοχαρόπουλο, Λίνα Τουπεκτσή, 
Τζωρτζίνα Αθανασίου, Όλγα Μοσχοπούλου, Τάσο Γιάγκογλου και Πέτρο Ανδρεανίδη.

Την ικανοποίηση και τις ευχαρι-
στίες του προς την Υπουργό Πολιτι-
σμού κα Λίνα Μενδώνη και τον Αν. 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο 
Σκυλακάκη, για την ένταξη της αντι-
πλημμυρικής προστασίας του αρχαι-
ολογικού χώρου του Δίου στο Ταμείο 
Ανάκαμψης, ύψους 2.250.000€, 
εξέφρασε μεσα από τη σελίδα του 
στο Facebook ο Βουλευτής Πιερίας 
Φώντας Μπαραλιάκος.Ειδικότερα, ο 
κ. Μπαραλιάκος σημείωσε πως αι-
σθάνεται δικαιωμένος για την προώθηση ενός έργου, που αποτέλεσε προτεραιότητά 
του  και ασχολήθηκε επισταμένα από την πρώτη στιγμή εκλογής του.

Ο Χάρης Αηδονόπουλος έβαλε 
γάντια, πήρε στα χέρια ένα πανίσχυ-
ρο καθαριστικό και ξεκίνησε μαζί 
με το Σωματείο Φίλων του Ιστορι-
κού Κέντρου να καθαρίζει πινακί-
δες, στύλους κι άλλα είδη αστικού 
εξοπλισμού της Θεσσαλονίκης. Ο 
πρώην αντιδήμαρχος και σημερι-
νός πρόεδρος του Κέντρου Πολι-
τισμού του κεντρικού δήμου συμ-
μετείχε ενεργά σε επιχείρηση για 
να «εξαφανιστούν» αυτοκόλλητα, 
μουντζούρες και βανδαλισμοί και 
όπως φάνηκε η ομάδα πετούσε!

Στην πόλη μας θα βρίσκεται την ερχόμενη Κυριακή ο πρόεδρος και CEO της Pfizer Άλ-
μπερτ Μπουρλά  καθώς ο Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ και n Ισραnλιτική Κοινότnτα 
Θεσσαλονίκης θα τον αναγορεύσουν σε επίτιμο Πρόεδρο σε εκδήλωσn που θα πραγματο-
ποιnθεί στnν Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστnμίου. Ο κ. Μπουρλά μάλιστα θα 
απευθύνει Ομιλία με θέμα: «Η επένδυση στην καινοτομία πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνι-
κής ευημερίας». 

Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις βουλευτικές εκλογές και για επιστροφή του στα ψηφοδέλ-
τια της ΝΔ αφήνει ο Γιώργος Ορφανός. Σε πρόσφατη συνέντευξή στην free press της Θεσσα-
λονίκης «Karfitsa» ανέφερε πως σε συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά-
κη, ειπώθηκε και ξεκαθαρίστηκε το παρελθόν και πλέον οι δύο πλευρές κοιτούν το μέλλον! 
Ποιο θα είναι; Θα δείξει... όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ.Ορφανός. 

Ένα λάθος έκρυβε και μία είδηση; Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
Πέτρος Λεκάκης, ξέχασε να δώσει τον λόγο στον Χρήστο Αναστασάκη, ως επικεφαλής της 
παράταξης Ψωμιάδη. «Σας ζητώ συγνώμη. Είναι η πολλοστή φορά που σας ξεχνάω», είπε 
ο κ.Λεκάκης με τον κ.Αναστασάκη να απαντά: «Συγχωρεμένος, τώρα που κατεβαίνετε και 
βουλευτής». Ο πρόεδρος, ο οποίος κάνει επαφές για τις βουλευτικές εκλογές αλλά επίσημα 
δεν έχει ανακοινώσει, έπιασε το σχόλιο και ανταπάντησε: «βγάλαμε και είδηση δηλαδή»!.

Συνεδρίασε για πρώτη φορά υπό την νέα, ανανεωμένη σύνθεσή της η Πολιτική Επιτροπή 
της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν μάθαμε πως στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του νέου 
προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, που θα διαδεχτεί τον Τάσο Σπη-
λιόπουλο.  Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος το οποίο θα είναι επιλογή 
του Κυριακου Μητσοτακη και δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί.

karfitsomata
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Thessaloniki Street Food 
Festival 2022

Η Εμμανουέλα Νινιράκη 
στον Παπαγάλο Music 

Stage

“Staying Alive” 
(Σχεδόν Πέθανα) με 
την Κατερίνα Βρανά 

στο Block 33

Boy Harsher
live στο Block 33

Η Βασίλισσα της Ομορφιάς 
στο Θέατρο Αυλαία

Η μεγαλύτερη γιορτή Street Food και μουσικής 
στη Θεσσαλονίκη, το Thessaloniki Street Food 
Festival έρχεται και φέτος, με την 5η, ακόμα πιο 
εξελιγμένη, εκδοχή του προσφέροντας για ακό-
μα μια χρονιά την απόλυτη εμπειρία σε όλους 
τους foodies της χώρας και του εξωτερικού! 
Από Παρασκευή έως Κυριακή και για 2 διαδο-
χικά μαγικά τριήμερα 13 – 15 & 20 – 22 Μαΐου. Ένα αηδόνι βρίσκει το δρόμο του και είναι έτοιμο 

να πετάξει για να μοιραστεί τις ιστορίες του! Η 
Εμμανουέλα Νινιράκη, έχοντας στις αποσκευές 
της την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με 
τίτλο «Αηδόνι στο κλουβί», έρχεται από το Ηρά-
κλειο της Κρήτης για μια εμφάνιση στη Θεσσα-
λονίκη, την Κυριακή 15 Μαΐου στον Παπαγάλο 
Music Stage. Στο σύνολο της μουσικής παρά-
στασης παρουσιάζονται, πέραν του πρωτότυπου 
υλικού από το νέο δίσκο, και άλλα -σύγχρονα 
και παραδοσιακά-ακούσματα πλήρως διασκευ-
ασμένα και με αυτοσχεδιαστική διάθεση. 

Ο Αριστοτέλης Ρήγας, stand up 
comedian και μουσικός, επιστρέφει στη 
σκηνή με την 3η σόλο παράστασή του. 
Με τη γνωστή του συνταγή, μια δόση 
stand up comedy και μια δόση μουσική 
κωμωδία, και με μια εντυπωσιακή «πα-
λέτα» αστείων, περνάει από τα καταιγι-
στικά λογοπαίγνια, σε μικρές σουρεαλι-
στικές ιστορίες, στις κοινές μας εμπειρίες 
από την έλευση της πανδημίας και κα-
ταλήγει στις δικές του εμπειρίες ως νέος 
πατέρας. Όλα αυτά πασπαλισμένα με 
ξεκαρδιστικά μουσικά mashup, παιδι-
κά τραγούδια «αλλιώς», τον sin boy, 
iron maiden, radiohead και Τρικαλι-
νό Michael Jackson. Μια παράσταση 
που δεν μοιάζει με καμία, στο Cinema 
Vakoura στις 20 Μαΐου. 

Η Κατερίνα Βρανά επιστρέφει με το sold 
out solo της «Staying Alive» (Σχεδόν 
Πέθανα) στο Block 33 την Πέμπτη και 
Παρασκευή, 19 και 20 Μαΐου. Η αγαπη-
μένη κωμικός αφήνει και πάλι ελεύθε-
ρες τις μπούκλες της, που επί μήνες έμε-
ναν εγκλωβισμένες για τις ανάγκες του 
ρόλου της ως Φλόρενς και είναι έτοιμη 
να δώσει μια δίωρη απολαυστική πα-
ράσταση, προσβάσιμη σε όλους, καθώς 
θα καλύπτεται με ταυτόχρονη διερμη-
νεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, 
όπως και με υπέρτιτλους, σ’ έναν χώρο 
φιλικό σε άτομα με αναπηρία.

Οι Boy Harsher επιστρέφουν με την τρίτη πλή-
ρη κυκλοφορία τους, το αριστουργηματικό 
«Runner», που ήταν και το soundtrack της 
ομώνυμης ταινίας που γύρισαν οι ίδιοι το διά-
στημα της καραντίνας. Θεωρούνται ως ένα dark 
wave group έτσι το μουσικό τους ταξίδι, υμνεί 
την εγκατάλειψη, θρηνώντας για κάθε συναι-
σθηματικό δέσιμο και με αφορμή αυτό επιστρέ-
φουν και στην Ελλάδα, μετά το επικό sold out 
show τους, δύο χρόνια πριν στον συναυλιακό 
ναό της Αθήνας. Απολαύστε τους στις 15 Μαΐου 
στο Block 33, στη Θεσσαλονίκη.

Στο Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ θα φιλοξενηθεί η βραβευ-
μένη παράσταση, «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» 
(Beauty Queen of Leenan) το Σάββατο και την 
Κυριακή, 14 και 15 Μαΐου. Πρόκειται για ένα 
από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμι-
ας σύγχρονης δραματουργίας του Ιρλανδού 
συγγραφέα Μάρτιν ΜακΝτόνα, που ανέβηκε 
με εξαιρετική επιτυχία στο θέατρο Επί Κολω-
νώ από το δημιουργικό επιτελείο της Ομάδας 
Νάμα (Ελένη Σκότη, Γιώργος Χατζηνικολάου, 
Μαρία Αναματερού). Η παράσταση απέσπασε 3 
βραβεία κοινού του Αθηνοράματος, μεταξύ των 
οποίων το 1ο βραβείο Καλύτερης Παράστασης, 
ενώ ήταν υποψήφια σε 5 ακόμα κατηγορίες).

Επιμέλεια: 
Βάσω 
Μόκκα

“Και το όνομα αυτού” 
Αριστοτέλης Ρήγας στην 

Θεσσαλονίκη
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Οι τετράποδοι φίλοι μας είναι η καλύτερη συντροφιά και η απόδειξη της ανιδιοτε-
λής αγάπης. Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για ακόμη περισσότερους τους αξίζει 
η καλύτερη φροντίδα. Και φροντίδα δεν είναι μόνο τα χάδια και οι αγκαλιές αλλά 
και οι στιγμές περιποίησης που μέχρι πρότινος αποτελούσαν μόνο ανθρώπινες όπως 
το κούρεμα, το μανικιούρ ακόμη και styling. Αυτές τις υπηρεσίες και πολλές ακόμη 
μπορείς να τις βρεις στο Dirty Dog στη Θεσσαλονίκη που  έχει γίνει το αγαπημένο 
μαγαζί για κάθε τετράποδο.

Το μαγαζί εξειδικεύεται μάλιστα στο styling όπου γίνεται ανάλογα με τα πρότυπα 
κάθε ράτσας.

Μια ακόμη hot υπηρεσία που διαθέτει το μαγαζί είναι η παραλαβή και η παράδοση 
του τετράποδου από τον χώρο σας. Ο μικρός σας φίλος φεύγει από το σπίτι και επι-
στρέφει πεντακάθαρος.

Στο Dirty Dog επίσης μπορείς να βρεις τα εξής προϊόντα (τα οποία γίνονται και ντε-
λίβερι σε όλο το κέντρο) και τις υπηρεσίες: βιολογική τροφή γάτας - βιοδιασπώμενες 
σακούλες eco-friendly - καλλωπισμός και κούρεμα σκύλου και γάτας, κούρεμα σκύ-
λου στο πρότυπο φυγής - styling σκύλου - τροφές λιχουδιές, αξεσουάρ παιχνίδια που 
δεν τα έχουν αλλού (από ανακυκλώσιμα υλικά, συμπληρώματα διατροφής – ρούχα.

Info: Αλ. Σβώλου 43, τηλ. 231 023 1024
 

DIRTY DOG
Το εκλογικό δικαίωμα, το οποίο εκφράζεται μέσω της ψήφου αποτελεί ένα από 

τα βασικά συστατικά του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα, οι γενικές βουλευτικές 

εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Κάτω από ορισμένες συνθήκες όμως 
δύναται να διεξαχθούν και νωρίτερα, να έχουμε δηλαδή τις λεγόμενες πρόωρες 
εκλογές, κάτι το οποίο άλλωστε έχει συμβεί 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 κά-
ποιος υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει πλειοψηφία 2/3 του αριθμού των 
βουλευτών. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απαι-
τούμενη πλειοψηφία η διαδικασία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. Σε 
περίπτωση που και πάλι κάποιος υποψήφιος δε συγκεντρώσει πλειοψηφία 2/3, η 
διαδικασία διεξάγεται για τρίτη φορά ύστερα από άλλες πέντε ημέρες και πρόεδρος 
εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει πλειοψηφία 3/5 του αριθμού  των βουλευ-
τών. Εάν και πάλι δε συγκεντρώσει κανένας υποψήφιος την απαιτούμενη πλειο-
ψηφία, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει πρόωρες εκλο-
γές. Μετά τη διενέργεια των εκλογών, η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται και 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 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 λεγόμενη Αρχή 
της Δεδηλωμένης) , δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευ-
τών, η οποία ορίζεται σε 151 βουλευτές, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει 
τη βουλή και προκηρύσσει πρόωρες 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 Πρόεδρος της Δημοκρατίας δί-
νει διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του πρώτου κόμ-
ματος. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει αυτός να σχηματίσει κυβέρνηση που να 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία της βουλής, επιστρέφει την εντολή στον 
Πρόεδρο, ο οποίος δίνει στη συνέχεια διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύ-
τερου 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 κυβέρνησης προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Δ) Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός κρίνει πως υπάρχει σημαντικό εθνικό 
ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση του δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, επισκέπτεται 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζητά να διαλύσει τη βουλή και να προκηρύ-
ξει πρόωρες εκλογές.  

Αναλόγως της αιτίας που προκηρύσσονται οι πρόωρες εκλογές, είτε η απερχό-
μενη 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 υπηρεσιακός υπουργός), είτε διορίζεται υπηρεσιακή 
κυβέρνηση, με υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον πρόεδρο ενός εκ των τριών ανώτε-
ρων δικαστηρίων της χώρας.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

ΓΡΆΦΕΙ Η ΤΖΙΝΆ ΆΛΕΞΆΚΗ * 

Εκλογικό Δικαίωμα και Πρόωρες Εκλογές
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«Ή ΠΡΟΣΒΑΣΉ ΜΟΥ ΣΤΉ ΣΚΉΝΉ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ Ή ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΉ ΑΠΟ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ»

ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΒΡΑΝΑ: 

Η ΓΝΩΣΤΗ ΚΩΜΊΚΟΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
STAYING ALIVE

Ξέχασε να περπατάει, να μιλάει, για ένα 
διάστημα δεν έβλεπε, όμως δεν σταμάτησε 
στιγμή να γελάει. Η Κατερίνα Βρανά, όχι μόνο 

γελούσε από την αρχή της δύσκολης περιπέτειας 
υγείας που βίωσε και που κόντεψε να της στοιχίσει τη 
ζωής της, αλλά έκανε και τους άλλους να γελούν.

Η ιστορία της γνωστή. Κατά την διάρκεια ενός επαγ-
γελματικού ταξιδιού της στη Μαλαισία, το 2017, μετά 
από έντονους πόνους κατέληξε σε ένα νοσοκομείο να 
δίνει μάχη για τη ζωή της. Έπεσε σε κώμα και όταν ξύ-
πνησε έπρεπε να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα. 
Είχε παραλύσει, δεν είχε όραση και ούτε μπορούσε να 
μιλήσει.

Παρά την κατάσταση της όμως η επάνοδος της στην 
σκηνή είχε αποφασιστεί από την ίδια μόλις άνοιξε τα 
μάτια της από το κώμα. «Είδα από πάνω μου τους συγ-
γενείς μου να λένε ‘’η Κατερίνα δεν μπορεί να μιλήσει 
και να κολλάνε hi5’’. E τότε είπα από μέσα μου ‘’οκ, αυτό 
πρέπει να γίνει παράσταση’’», περιγράφει, γελώντας, σε 
συνέντευξη της στην Karfitsa.

Μια ερώτηση που δέχεται συχνά είναι αν την παρά-
σταση «Σχεδόν Πέθανα» την έκανε για να ξορκίσει με 
κάποιον τρόπο τις δύσκολες στιγμές που έζησε. «Δεν 
ξέρω αν την έκανα για να τις ξορκίσω, αλλά σίγουρα την 
έκανα για να πω αυτό που βίωσα, με τον χιουμοριστικό 
τρόπο που προσπαθούσα να το δω. Ναι, είχε πολλές δύ-
σκολες στιγμές, όμως μου φάνηκε αξιοπερίεργο το ότι 
γέλασα τόσο πολύ μέσα σε αυτή την εμπειρία. Αυτό απο-
φάσισα να διηγηθώ».

«Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή ότι δεν θα έκανα ξανά 
stand up. Για την ακρίβεια αυτό που σκεφτόμουν ήταν να 
κάνω παράσταση ακόμη και από το κρεβάτι του νοσοκο-
μείου», τονίζει.

Η δύσκολη αποκατάσταση και η συμβουλή
Οι δυσκολίες στη ζωή της υπάρχουν ακόμη. «Πιο 

πολύ βλέπω τα όρια μου στην αποκατάσταση, παρά όταν 
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μου συνέβη το περιστατικό με την υγεία μου», σημειώνει. 
Η καθημερινή φυσιοθεραπεία και η λογοθεραπεία, ο συ-
νεχόμενος έλεγχος στο αίμα για να δει σε τι επίπεδο είναι 
για παράδειγμα ο σίδηρος ή η θρομβοφιλία, την φθείρει, 

εξηγεί, και δεν την αφήνει να επιστρέψει στην καθημερι-
νότητα της. Μέσα στους «συμμάχους» της προσπάθειας 
της έχει και την ψυχολόγο της. «Έχω μια αξιολάτρευ-
τη ψυχολόγο που την έβλεπα και πριν. Κάθε φορά που 

φόρτωνα και ήθελα να ξεσκαρτάρω της μιλούσα. Το ίδιο 
και τώρα. Ο ψυχολόγος είναι σαν γιατρός, όποιος έχει 
οποιοδήποτε θέμα θα πρέπει να πάει. Πιστεύω πολύ στην 
ψυχοθεραπεία, διότι είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να 
μας την κάνει κανένας άλλος, ούτε η οικογένεια, ούτε οι 
φίλοι. Ένας επαγγελματίας μπορεί να σε κάνει να δεις κα-
λύτερα τα πράγματα», τονίζει.

Τι συμβουλή θα έδινε στην Κατερίνα πριν φτάσει στο 
κρεβάτι του μαλαισιανού νοσοκομείου; «Θα της έλεγα 
να κάνει κολονοσκόπηση! Τα καμπανάκια που χτυπάει 
το σώμα μας δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε και εμένα 
το δικό μου δεν χτυπούσε απλά καμπανάκια, αλλά ένα 
ολόκληρο καμπαναριό», απαντάει.

Η Κατερίνα όταν ανέβηκε ξανά στις σκηνές πέρα από 
γέλιο με τα αστεία της έφερε και μια πρωτόγνωρη εικόνα. 
Έναν άνθρωπο με κινητικά προβλήματα επί σκηνής. Μια 
εικόνα που στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου 
συχνή.

«Ένας άνθρωπος σε αμαξίδιο επί σκηνής δεν υπήρχε 
ως εικόνα», τονίζει η κωμικός. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι 
η διαδικασία για να ανέβει στη σκηνή δεν είναι καθόλου 
εύκολη. «Η πρόσβαση μου στην σκηνή είναι ίσως η πιο 
δύσκολη από όλες τις άλλες, διότι λίγα θέατρα έχουν 
πρόσβαση για αμαξίδιο. Μου βγαίνει η ‘’πίστη’’», επιση-
μαίνει. Από την άλλη, η ίδια βλέπει πως αυτό αρχίζει να 
αλλάζει σιγά σιγά. «Προσπαθώ και εγώ να αλλάξει αυτή 
η κατάσταση. Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια είναι χάλια. Το να 
κινείται κανείς μέσα στην πόλη είναι δύσκολο. Δεν ανα-
φέρομαι μόνο για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητι-
κά προβλήματα, αλλά και οι γονείς που μεταφέρουν τα 
μωρά τους με καροτσάκια.

Λαμβάνω μηνύματα που μου λένε ‘’καταλαβαίνω τι 
περνάς γιατί μόλις γέννησα και δεν έχω που να πάω το 
μωρό μου με το καρότσι’’. Είναι φοβερό πράγμα. Στην Αγ-
γλία για παράδειγμα δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. 
Βλέπεις μητέρες να πηγαίνουν παντού με τα μωρά τους 
σε καρότσια, βλέπεις άτομα με αναπηρία να κινούνται 
άνετα και να δουλεύουν, να μην αποκλείονται από την 
κοινωνία», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι «εγώ είμαι 
ακόμη baby ΑμεΑ, αλλά έχω γνωρίσει άτομα που είναι 
περισσότερα χρόνια και έχω ακούσει ιστορίες από αυτούς 
που με έχουν κάνει να ‘’φρίξω’’ με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν».  

 Στις 19 και στις 20 Μαΐου η Κατερίνα Βρανά θα εί-
ναι στο Block33, στη Θεσσαλονίκη, με την παράσταση 
«Staying Alive», την οποία έχει βάλει στόχο τον Οκτώ-
βριο να την βγάλει και εκτός Ελλάδας. «Η παραλία της 
Θεσσαλονίκης είναι από τις αγαπημένες μου. Οι αναθυ-
μιάσεις του Θερμαϊκού σε ‘’μαστουρώνουν’’», σχολιάζει 
χαριτολογώντας. «Για έναν Αθηναίο η Θεσσαλονίκη είναι 
ιδανική γιατί, πέρα από όμορφη πόλη, οι αποστάσεις είναι 
πολύ μικρές. Μπορείς να πας παντού σε ελάχιστο χρόνο, 
συγκριτικά με την Αθήνα. Αν η πρωτεύουσα δεν ήταν το 
κέντρο των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων άνετα 
θα έμενα στη Θεσσαλονίκη», καταλήγει.
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Ο ΠΙΟ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!

Ο Θέμης Παναγιωτίδης είναι ο πιο ταλαντούχος τραγουδοποιός που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη. Ένας νεαρός, αλλά πολύ 
ώριμος καλλιτεχνικά, συνθέτης και ερμηνευτής που στα αμέτρητα sold-out live του, αγγίζει, συγκινεί και ξεσηκώνει ένα μεγάλο και πιστό κοινό του 
με τις αβίαστα κολλητικές λαϊκές μελωδίες του.

Το ίδιο θαύμα συμβαίνει από την πρώτη στιγμή και με το νέο single «Αν Που Και Που», που με τους στίχους του καταξιωμένου δημιουργού Θάνου 
Παπανικολάου (σταθερός συνεργάτης του Θέμη Παναγιωτίδη από την αρχή), στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά και στο συναίσθημα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΦΕΡΡΗ
Ο Θοδωρής Φέρρης μας χαρίζει «Άλλη Μια Εμπειρία» μέσα 

από το νέο του single και music video, που κυκλοφορεί από την 
Panik Platinum.

Ο επιτυχημένος και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του 
ερμηνεύει ένα σύγχρονο και δυναμικό ερωτικό, λαϊκό τραγού-
δι, που παρασύρει από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Τη μουσική 

υπογράφει ο Γιάννης Φρασέρης και τους στίχους ο Βαγγέλης 
Κωνσταντινίδης.

Το «Άλλη Μια Εμπειρία» αποκαλύφθηκε από τον Θοδωρή 
Φέρρη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σπίτι Με Το Mega», το 
Σάββατο 23 Απριλίου και γοήτευσε αμέσως το κοινό. Το single 

μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα μοναδικό music 
video, που σκηνοθέτησε η Luna Al Masri, από την εμφάνιση - 

έκπληξη του Θοδωρή Φέρρη στην τηλεοπτική εκπομπή.

Ο Θοδωρής Φέρρης «ντύνει» με τη μοναδική χροιά του ένα 
γεμάτο συναίσθημα τραγούδι, προσφέροντάς μας για ακόμα μία 

φορά «Άλλη Μια Εμπειρία» που ακούγεται δυνατά! Παράλλη-
λα, ετοιμάζεται πυρετωδώς για τις εμφανίσεις του στο «Romeo 

Club», στην Αθήνα, που θα ξεκινήσουν σύντομα.
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Στο πιο δημοφιλές σταυροδρόμι στο κέντρο της πόλης, εκεί που συναντιούνται η Παύλου Μελά με την Παλαιών 
Πατρών Γερμανού, στην σκιά των κτιρίων με την μοναδική αρχιτεκτονική και τα πεζοδρόμια που κουβαλάνε τα ζωη-
ρά βήματα της ζωντανής Θεσσαλονίκης του κέντρου, ο Θωμάς και ο Θανάσης αποφάσισαν να στήσουν το Hermanos.

“Hermanos” στα ισπανικά σημαίνει “αδέρφια” και για την γειτονιά του κέντρου σημαίνει το καινούριο meeting 
place που έστησαν τα δύο -στην κυριολεξία- αδέρφια. Εκεί όπου ο εξαιρετικός καφές και το πρωινό, τα δροσερά κο-
κτέιλ, το κρασί και οι μπύρες από ελληνικές ζυθοποιίες οδηγούν περαστικούς και μυημένους στο μεγάλο εξωτερικό 
του σαλόνι για στιγμές αστικών απολαύσεων με μία στόφα από τη Θεσσαλονίκη που ξέρει τι θα πει καλή εστίαση.

Ένας χώρος απλός, ανοιχτός, εξωστρεφής με έντονα τόσο τα γήινα όσο και τα industrial στοιχεία και μουσικές 
που ταξιδεύουν, το Hermanos ενσωματώνεται τέλεια με τη γειτονιά του και μοιάζει ως την προέκταση της ζωής που 
συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο γύρω του.

Απολαύστε το πρωινό και το brunch με υπέροχες ομελέτες, αλμυρά και γλυκά pancakes, σουφλέ και εννοείται 
ζεστό κουλούρι Θεσσαλονίκης -μην ξεχνάτε ότι βρίσκεσαι στην καρδιά της πόλης- κάνε ένα διάλειμμα το μεσημέρι 
από την δουλειά και απολαύστε μία από τις μακαρονάδες του συνοδεία με ένα δροσιστικό ποτό, αφεθείτε τα απο-
γεύματα, τότε που οι ρυθμοί γύρω χαλαρώνουν με ένα δροσερό κοκτέιλ και “σβήστε” τις μέρες σας εδώ, τα βράδια 
με 80s και 90s μουσικές, ένα ποτήρι κρασί και αγαπημένα συνοδευτικά, στην νέα, οικεία, χαλαρή και αβίαστα αστική 
αύρα στο κέντρο της πόλης.

Διεύθ. Παλαιών Πατρών Γερμανού 18, Τ. 231 025 6707.

Pinning 
The Media

HERMANOS 
espresso wine bar

▶ Ακόμη δεν τελείωσε καλά-καλά η σαιζόν και ήδη κανάλια 
και εκπομπές ξεκίνησαν τις ζυμώσεις για την επόμενη και η 
μεταγραφολογία καλά κρατεί.  Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα 
επενδύσουν όλα τα κανάλια πολύ περισσότερο στην μυθο-
πλασία που πήρε για τα καλά τα επάνω της.  Ο έντονος προ-
βληματισμός αφορά τα reality αφού τα περισσότερα έχουν 
πατώσει και μιλάμε για παραγωγές όπου επενδύσανε ουκ 
ολίγα.  Και αν μη τι άλλο πρέπει σαφώς να θέσουν αυστηρό-
τερους όρους με την βία αλλά και όλα αυτά που ακούγονται 
και αναμφίβολα προσβάλουν αλλά αποτελούν και ό,τι χειρό-
τερο για την σημερινή Ελληνική τηλεόραση.

▶ Ψάχνονται πολύ και στο ‘Πρωινό’ του ΑΝΤ1 με το τι μέλλει 
γενέσθαι όσον αφορά τους ρόλους των κεντρικών παρουσια-
στών αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα.  Προσωπικά πιστεύω 
ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές αφού μετά το άσχημο ξεκίνημα 
Φαίη και Γιώργος βρήκαν τα ‘πατήματά τους’ και έστω και 
δύσκολα ανέβηκαν στην κορυφή την οποία διατηρούν με 
ελάχιστες πλέον διαφορές από τους υπόλοιπους.

▶ Μιλώντας για τηλεθεάσεις…την χαμηλότερη τηλεθέαση 
ever σημείωσε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στον 
οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα που μάλιστα προκρίθηκε για 
τον σημερινό τελικό.   Κάτι 80% που χτυπούσε ο διαγωνισμός 
σε τηλεθέαση μάλλον πρέπει να τα ξεχάσουμε.  Υπάρχουν 
πολλοί λόγοι που εξηγούν αυτή την αδιαφορία του κοινού 
για την Eurovision έτσι όπως κατάντησε τα τελευταία χρόνια, 
αλλά χρειάζονται πολλές σελίδες για να αναλυθούν.  Σε 
γενικές γραμμές αυτός ο θεσμός που ξεκίνησε ως ανταλλαγή 
πολιτισμού και μουσικής οπτικής ανάμεσα στις χώρες της 
Ευρώπης, καπελώθηκε από κορεκτίλες, πολιτικές ορθότητες 
και πολιτικές…. «ανορθογραφίες», φέτος δε και από γεωπο-
λιτικές σκοπιμότητες και φαίνεται πως όλο αυτό εκμηδένισε 
το ενδιαφέρον του κοινού για τον διαγωνισμό … τραγουδιού 
(λέμε τώρα!)

▶ Είναι αυτή η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας στη 
χώρα μας που μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν η κότα έκανε 
το αυγό ή το αυγό την κότα.  Και εξηγούμαι: Είναι τα πολλά 
και ειδεχθή εγκλήματα που έκαναν όλες τις εκπομπές της 
τηλεόρασης, ακόμη και τις ψυχαγωγικές και τις life style να 
λειτουργούν σαν εφαρμοστική εξουσία, ή η τόση ενασχόληση 
μ’ αυτά τα εγκλήματα λειτουργεί ως μάρκετινγκ που ανα-
παράγει συμπεριφορές στην κοινωνία?  Για να μην αναφερ-
θούμε και στο γεγονός πως οι σεναριογράφοι της ελληνικής 
μυθοπλασίας εμπνέονται από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία 
και όλα σχεδόν τα σήριαλ που προβάλλονται σήμερα έχουν 
αναφορές σε ακραία βία.

▶ Και επί πλέον όλη αυτή η προθυμία των παρουσιαστών 
φαιδρών εκπομπών να υιοθετήσουν ως αληθινή όποια 
κατηγορία απευθύνει κάποια /ος στο πλαίσιο του κινήματος 
#metoo και λειτουργούν ως αυτόκλητοι εισαγγελείς απέναντι 
στον καταγγελόμενο μήπως ανοίγει την όρεξη σε όποιον /α 
έχει απωθημένα με κάποιο πρόσωπο να ρίχνει λάσπη στον 
ανεμιστήρα και να δημιουργεί εντυπώσεις που καταστρέφουν 
ζωές και καριέρες;
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Σε ελληνικά νησιά μέχρι και σε 
χώρες του εξωτερικού, όπως η 
Σουηδία, φτάνουν παραδοσιακά 

σιροπιαστά που παράγονται στα Διαβατά. 
Η επιχείρηση «Σιροπιαστά Θεσσαλονίκης 
Δάγκος Αθανάσιος» έχει μακρά παρουσία 
στον χώρο της ζαχαροπλαστικής και συ-
γκεκριμένα των σιροπιαστών. Το 1989 η 
επιχείρηση άνοιξε στη Θεσσαλονίκη, από 
τον Θεόδωρο Δάγκο, τον οποίο διαδέχτη-
κε στο πηδάλιο ο υιός, Αθανάσιος Δάγκος 
και όπως δηλώνει στην Karfitsa «συνε-
χίζουμε  μια μακρά παράδοση στο χώρο 
των σιροπιαστών γλυκών με σεβασμό 
στον πελάτη και την ιστορία του τόπου».

Ο Αθανάσιος Δάγκος ένιωθε από μικρό 
παιδί ότι αυτός ο κλάδος είναι για εκείνον. 
«Η αγάπη μου για τον χώρο ξεκίνησε από 
τα παιδικά μου χρόνια και καταλυτικό ρόλο 
στην απόφασή μου να ασχοληθώ με την 
οικογενειακή επιχείρηση και να συνεχίσω 
το όνομα και την παράδοση έπαιξε ο πατέ-
ρας μου. Αυτός με μύησε στα μυστικά των 

συνταγών, τα αρώματα και τις γεύσεις του 
τόπου μας», εξηγεί.

 Σιροπιαστά στα ελληνικά νησιά μέχρι 
και το εξωτερικό 

«Έχουμε παντρέψει την παράδοση των 
συνταγών και των γεύσεων  με τη νέα τάξη 
πραγμάτων ώστε να μπορέσουμε να ικανο-
ποιήσουμε και τους πιο απαιτητικούς πελά-
τες μας. Παράγουμε  γευστικά, άριστης ποι-
ότητας, καλόγουστα γλυκά», τονίζει.  

Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και 
σιροπιαστών παράγει μεγάλη γκάμα σιρο-
πιαστών γλυκών στα οποία εξειδικεύεται, 
καθώς και κεράσματα, κουλούρια και πτι-
φουρ κάθε τύπου. Με τα χρόνια και ορμώ-
μενοι από την προτίμηση του κόσμου στις 
γεύσεις των προϊόντων τους, η οικογενει-
ακή επιχείρηση ανέπτυξε ένα δίκτυο αντι-
προσώπων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε 
αρκετές περιοχές της Νότιας Ελλάδας και 
σε αρκετά νησιά της χώρας.

Δεν έμειναν όμως μόνο εκεί, αλλά άρ-
χισαν να στέλνουν και στο εξωτερικό. «Η 
συνεργασία μας με αντιπροσώπους του 

κλάδου και μεγάλα ζαχαροπλαστεία στο 
εξωτερικό είναι γεγονός, ιδίως στη Γερμα-
νία, τη Βουλγαρία και τη Σουηδία. Φυσικά 
δεν εφησυχάζουμε και στα άμεσα σχέδιά 
μας είναι να επεκταθούμε περαιτέρω στις 
χώρες όπου ανθίζει ο ελληνισμός για να 
ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του», υπο-
γραμμίζει.

Ποντάρουν στο καλοκαίρι
Μιλώντας για τον τομέα των σιροπια-

στών ο κ. Δάγκος επεσήμανε ότι «όπως οι 
περισσότεροι κλάδοι της εστίασης έτσι και 
ο κλάδος των σιροπιαστών γλυκών επλήγη 
σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια της 
πανδημίας, καθώς η κίνηση της αγοράς έχει 
άμεση συνάρτηση με τη ζήτηση των προϊό-
ντων μας». Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος αναφέρει 
ότι «ελπίζουμε στην επιστροφή στην κα-
νονικότητα και ποντάρουμε πλέον στο κα-
λοκαίρι και στην έλευση και ανάπτυξη του 
τουρισμού στη χώρα».

ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σιροπιαστά από τα Διαβατά 
φτάνουν μέχρι και τη Σουηδία

ΤΟ 1989 ΑΝΟΙΞΕ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

«ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Αν επιλέγατε από την αρχή… πάλι δημοσιο-
γραφία θα διαλέγατε; Αν διάλεγα τις προηγούμενες 
δεκαετίες ασφαλώς ναι. Γιατί η σημερινή δημοσιο-
γραφία ειδικά στην χώρα μας δεν είναι ασφαλώς δη-
μοσιογραφία. 

Πώς είναι μία ζωή μέσα στα γήπεδα; Πολύ εν-
διαφέρουσα, με διαφορετικές παραστάσεις και αντι-
κρουόμενες εικόνες. Πολύ διαφορετική ασφαλώς 
συγκριτικά με τα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα του 
εξωτερικού αναλογικά με τα αντίστοιχα της Ελλάδος.

Ποιος αγώνας έμεινε αξέχαστος; Αδύνατον να 
επιλέξω από τους χιλιάδες που παρακολούθησα, από 
το 1963 ως μαθητής, από το 1967 ως μαθητευόμε-
νος δημοσιογράφος και από το 1972 ως αθλητικός 
συντάκτης. Διαφορετικές παράμετροι δημιουργούν 
τις εντυπώσεις σχεδόν όχι από τα αθλητικά κριτή-
ρια των αναμετρήσεων. Στο Ισραήλ, στην Αλβανία το 
1987 και σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και 
στην Ελλάδα υπήρξαν πολλά τέτοια παιχνίδια. 

Περίεργο που συνέβη σε αποστολή… Από τις 
άνω των 80 αποστολών στο εξωτερικό και εκατο-
ντάδων εντός χώρας θα διαλέξω ένα ευγενικό- πα-
ρήγορο συμβάν σε αντίθεση με την συνήθη πρακτική 
του ακραίου οπαδισμού στο ποδόσφαιρο ειδικά. Στο 
Μοντπελιέρ της Γαλλίας το ‘82 η Σοσό, ήθελε νίκη επί 
του ΠΑΟΚ για να προκριθεί στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ μετά 
το εις βάρος της 1-0 στην Τούμπα. Στο γήπεδο ήρθαν 
οι Γάλλοι αισιόδοξοι για την πρόκριση. Το ματς πήγε 
παράταση όπου ο ΠΑΟΚ παρά την ήττα με 2-1 προκρί-
θηκε. Οι Γάλλοι που ήταν κοντά στα δημοσιογραφικά 
και είχαν προνοήσει να φέρουν σαμπάνιες, μη έχο-
ντας λόγο να πανηγυρίσουν, τις πρόσφεραν σε όσους 
ήμασταν απεσταλμένοι από ελληνικά μέσα. Κίνηση 
αληθινού φίλαθλου πνεύματος και αβροφροσύνης.

Ποδοσφαιριστής και προπονητής που λατρέ-
ψατε; Προπονητής ο Λες Σάννον παρά το γεγονός ότι 
Γκιούλα Λόραντ εκτόξευσε τον ΠΑΟΚ και σε νοοτρο-
πία, αλλά ήταν εξαιρετικά απόμακρος. Ποδοσφαιρι-
στή δεν ονομάζω σκόπιμα ‘Ελληνα, οπότε ο Πάμπλο 
Κοντρέρας, ανεξάρτητα πως έκλεισε την καριέρα του 
στην Ελλάδα. 

Τι πρέπει να διαθέτει ένας αθλητικός ρεπόρτερ; 
Κύρος, αξιοπρέπεια, ευθυκρισία, εργατικότητα, αγάπη 
για τη δουλειά του, διαρκή ενημέρωση  και ήθος. 

Αγαπάτε και μισείτε στη Θεσσαλονίκη; Αγαπώ 

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. 

Έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ! Ο Θεσσαλονικιός δημοσιογράφος, Ντίνος Καραμητρούσης, κάλυψε επί δεκαετίες για εφημερίδες, 
ραδιόφωνα, περιοδικά και τηλεοράσεις τη δράση του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ με ήθος, αξιοπιστία κι εγκυρότητα. Και κατάφερε με τη δουλειά του να τον σέβονται εντός 

κι εκτός αγωνιστικών χώρων. Εγώ προσθέτω πως είναι τιμή μου που βρεθήκαμε συνάδελφοι στους χώρους του ΑΠΕ - ΜΠΕ.  

Ντίνος Καραμητρούσης
Η σημερινή δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν είναι ... δημοσιογραφία!

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

τους ευχάριστους περιπάτους σε ιστορικό κέντρο και 
παραλιακό μέτωπο. Ενοχλούμαι που η πόλη «θάβει» 
την ιστορικότητα της,  την αρχαία και βυζαντινή της 
καταγωγή στο βωμό εφήμερου κέρδους και μισώ τον 
«δήθεν» μετασχηματισμό της σε μια μοντέρνα μεγα-
λούπολη αδιαφορώντας για τα στοιχεία πολιτισμού 
της. 

Ισχύει «του παιδιού μου το παιδί δυο φορές 
παιδί μου»; Ισχύει και διαχρονικά. Με τον εγγονό 
μου, Ορφέα Φίλιππο Γόγολο, η ζωή είναι πολύ ωραι-

ότερη και ευχάριστη.
Νιώθετε γεμάτος από εμπειρίες; Ναι, σε μεγά-

λο βαθμό. Προσπάθησα να αξιοποιήσω κάθε δυνατή 
ευκαιρία αλλά δεν βάζω τελεία σε κάθε νέα δυνατό-
τητα. 

’Εχει μείνει απωθημένο ταξίδι; Πολλά. Υπάρ-
χουν χώρες που δεν επισκέφτηκα και θα ήθελα να 
γνωρίσω καλύτερα. Και όχι μόνο μέσα από αθλητικές 
διοργανώσεις.
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Με πολλή δουλειά και λίγα λόγια ο φετινός Ηρακλής κατάφερε όχι απλώς να πετύχει τους στόχους του, 
αλλά να τους ξεπεράσει κατά πολύ. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε μέσα σε μόλις 20 ημέρες, με ένα 
άκρως νεανικό ρόστερ και χωρίς να έχει καν αδειοδότηση, κατάφερε να τερματίσει στην 6η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα έχοντας τη δεύτερη καλύτερη επίθεση της κατηγορίας με 51 γκολ.

Με «όπλο» τις εμπειρίες 
της χρονιάς που ολο-
κληρώθηκε οι άνθρωποι 

του συλλόγου έχουν ήδη ξεκινήσει 
τον σχεδιασμό βάζοντας ψηλά τον 
πήχη ενόψει της επόμενης με τον 
ιδιοκτήτη της Κυανόλευκης ΠΑΕ, 
Στράτο Ευγενίου, να παραχωρεί 
μία αποκαλυπτική συνέντευξη 
στην Karfitsa. Μεταξύ άλλων, ο κ. 
Ευγενίου έκανε τον απολογισμό 

της σεζόν, ξεκαθάρισε τους στό-
χους της επόμενης, μίλησε για τη 
βοήθεια που περιμένει και έδωσε τη 
δική του ξεκάθαρη υπόσχεση προς 
τον κόσμο του συλλόγου. 

Κύριε Ευγενίου τι πρόσημο θα 
βάζατε στην πρώτη σας χρονιά στην 
ηγεσία του Ηρακλή;  «Ήταν η ομορ-
φότερη χρονιά μου στο ποδόσφαι-
ρο. Πάντα το κύριο μέλημά μου είναι 

εκτός από καλή ομάδα, να έχουμε ένα 
υγιή σύλλογο που να αποτελείται από 
καλά παιδιά, καλό τιμ και σταφ. Αυτά 
τα είχαμε όλα στον μέγιστο βαθμό και 
πετύχαμε κάτι πολύ όμορφο. Η ομάδα 
υπερέβαλε εαυτό και κέρδισε πολ-
λά περισσότερα πράγματα από όσα 
και εμείς οι ίδιοι περιμέναμε. Και θα 
μπορούσαμε να έχουμε και καλύτερη 
πορεία, αλλά πληρώσαμε την απειρία 
μας και το γεγονός πως η ομάδα δεν 

«Ο Ηρακλής είναι πλέον σαν παιδί μου»

Συνέντευξη  
στον Θωμά Μίχο

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 
ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, 

ΜΠΑΜΠΗΣ 
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ, 

ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ 
KARFITSA ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ 

ΕΓΡΑΨΕ Η ΟΜΑΔΑ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΜΑΔΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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έχουμε «χτίσει» που θεωρώ δεν θα 
υπάρξει πρόβλημα».

Το τελευταιο διάστημα υπήρ-
ξαν κάποιες ποινές αφαίρεσης 
βαθμών για οφειλές που έχουν 
να κάνουν με «αμαρτίες»παλιό-
τερων διοικήσεων. Είναι κάτι που 
σας προβληματίζει; «Όχι, γιατί εί-
ναι ένα κομμάτι που έχει αναλάβει 
προσωπικά ο Τομ Παπαδόπουλος. Ο 
προηγούμενος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, 
έχει δεσμευτεί και ήδη έχει έρθει σε 
συμφωνία για την αποπληρωμή των 
περισσότερων ποδοσφαιριστών που 
τους οφείλονται χρήματα. Θέλω να 
τονίσω στο σημείο αυτό πως έχουμε 
μία εξαιρετική σχέση εμπιστοσύνης 
με τον κ. Παπαδόπουλο. Μας βοήθη-
σε σε σημαντικό βαθμό και τη φετινή 
σεζόν και επιθυμία του είναι αυτό να 
το πράξει σε διπλάσιο βαθμό τη νέα 
σεζόν».

Υπάρχει ενδεχόμενο συμπό-
ρευσής σας μαζί με τον κ. Παπαδό-
πουλο ή κάποιον άλλον ενδιαφε-
ρόμενο; Αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτης 
της ΠΑΕ είμαι εγώ. Το βασικό είναι 
πως για να φτάσει η ομάδα εκεί που 
επιθυμούμε πρέπει να υπάρχει και η 
συμμετοχή του κόσμου. Γνωρίζω την 
πικρία τους, αντιλαμβάνομαι πολλές 
φορές τον θυμό τους για πράγματα 

και καταστάσεις, αλλά χωρίς τη βο-
ήθειά τους, δεν θα μπορέσει να έχει 
νόημα και αποτέλεσμα η προσπάθειά 
μας. Και ως βοήθεια εμείς ζητάμε την 
αγορά εισιτηρίων σε κάθε παιχνίδι. 
Για παράδειγμα με την πώληση μίνι-
μουν 2.000 εισιτηρίων ανά αγώνα τη 
νέα σεζόν και τη δική μας συνεισφο-
ρά, ο Ηρακλής όχι απλώς θα πρωτα-
γωνιστήσει, αλλά θα γιγαντώσει και 
το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση. Το 
μεγαλύτερο παράπονό μου είναι πως 
οι δυνατοί και παραδοσιακοί παρά-
γοντες του Ηρακλή δεν βοήθησαν. 
Ούτε καν σε χορηγικό επίπεδο».

Θα συζητούσατε το ενδεχόμε-
νο εισόδου ενός «συμπαίκτη» ή 
ακόμα και της πώλησης των μετό-
χων της ομάδας; «Ο Ηρακλής είναι 
πλέον σαν παιδί μου και το παιδί σου 
το φροντίζεις και θέλεις πάντα το κα-
λύτερο. Φυσικά και θα δεχτώ και θα 
ακούσω το οποίο ενδιαφέρον υπάρ-
ξει, αλλά δεν θα άφηνα την ομάδα σε 
χέρια κάποιου που δε θα νιώθω τη 
σιγουριά και την όρεξή του να προ-
σφέρει περισσότερα πράγματα από 
εμάς. Ως τότε εγώ θα είμαι ο εγγυη-
τής της προσπάθειας αυτής που ξεκι-
νήσαμε από πέρυσι».

είχε την απαραίτητη αδειοδότηση. Σα-
φώς και έγιναν και λάθη, τα οποία θέ-
λουμε να διορθώσουμε».

Με γνώμονα τη φετινή σας 
εμπειρία και με βάση την εμπειρία 
που αποκόμισε η φετινή ομάδα, 
ποιες είναι οι βλέψεις σας ενό-
ψει της νέας χρονιάς;  «Θέλουμε 
να δημιουργήσουμε μια ομάδα που 
θα πρωταγωνιστήσει. Ο στόχος είναι 
η ομάδα να είναι μέσα στην πρώτη 
τριάδα και να είναι κοντά στις θέσεις 
ανόδου. Αυτό βέβαια δεν μπορείς να 
το προεξοφλήσεις, αλλά εμείς θα ενι-
σχύσουμε την ομάδα με παίκτες που 
θα εισηγηθεί το τεχνικό τιμ. Θέλουμε 
να εμπλουτίσουμε την ομάδα με πε-
ρισσότερη εμπειρία, αλλά παράλληλα, 
θέλουμε να διατηρήσουμε έναν βασι-
κό κορμό από τη φετινή σεζόν, αφού 
ήδη πολλά παιδιά έχουν κάνει το βήμα 
παραπάνω». 

Ο Ηρακλής θα συνεχίσει και του 
χρόνου με τον Κώστα Γεωργιάδη 
στον πάγκο του; «Αυτή είναι η κοινή 
μας επιθυμία. Με τον κ. Γεωργιάδη συ-
νεργαζόμαστε τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια. Τον θεωρώ έναν πολύ ικανό 
τεχνικό και το μόνο που απομένει είναι 
να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρει-
ες πριν περάσουμε στο κομμάτι των 
υπογραφών. Είναι τέτοια η σχέση που 

Η νίκη του Αρη στην Τούμπα
και η επόμενη μέρα 

των «κίτρινων»

Ο Αρης με τη νίκη στην Τούμπα απέδειξε 
ότι δεν έχει πει ακόμη την τελευταία λέξη, στα 
πλέι οφ. Παρότι μετά τις ήττες από τον Πανα-
θηναϊκό και Ολυμπιακό άρχισε να θολώνει ο 
στόχος της Ευρώπης, με τη νίκη στο classico 
απέδειξε ότι έχει τα ψυχικά αποθέματα για να 
κυνηγήσει μέχρι το τέλος τον εναπομείναντα 
φετινό του στόχο. Πλέον ο σημερινός αγώνας 
με την ΑΕΚ αποκτά χαρακτήρα τελικού. Ο Αρης 
με την ΑΕΚ έχουν τους ίδιους βαθμούς, οπότε 
αν ο Αρης νικήσει σήμερα θα είναι σίγουρα τέ-
ταρτος και θα περιμένει τα αποτελέσματα της 
τελευταίας αγωνιστικής προκειμένου να μάθει 
την τελική θέση που θα καταλάβει στον βαθ-
μολογικό πίνακα. Κάτι που λίγο τον «καίει», 
από τη στιγμή που θα έχει κατακτήσει μία από 
τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ο λόγος; 
Ακόμη και δεύτερος αν τερματίσει δεν κερδίζει 
προκριματικό γύρο στο Conference League. 
Aρα για τον Αρη το ζητούμενο είναι να βρει 
σήμερα τον τρόπο να νικήσει την ΑΕΚ. Σαφώς 
και η αποστολή του δεν θα είναι εύκολη. Πα-
ρότι η αντίπαλος του φέτος βγάζει στο γήπεδο 
πολλές παθογένειες, κάτω από την πίεση της 
ανάγκης να μη βρεθεί εκτός Ευρώπης, λογικά 
θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Κι αυτό δεν θα 
πρέπει να διαφεύγει από τους παίκτες του Αρη. 
Είναι θετικό που οι «κίτρινοι» αντέδρασαν στην 
Τούμπα και παρέμειναν στο κόλπο της Ευρώ-
πης. Και έχει αξία που στον κρισιμότερο, ίσως 
αγώνα της χρονιάς, βρήκαν την αγωνιστική 
τους ισορροπία και έριξαν στο καναβάτσο τον 
ΠΑΟΚ. Ομάδα η οποία είχε τους δικούς της 
λόγους να αντιδράσει και να νικήσει μετά από 
εννέα αγώνες χωρίς νίκη. Αρα το «διπλό» του 
Αρη αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Όπως 
και το γεγονός ότι ο Μπούργος άφησε στην 
άκρη τους «πειραματισμούς» και ξεκίνησε τον 
αγώνα με τη δοκιμασμένη λύση του 4-2-3-1 
επαναφέροντας στον άξονα τον Μπερτόγλιο.

ΤΟΥ ΒΆΣΙΛΗ ΜΆΣΤΟΡΆ
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Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να σταματήσετε να ζείτε 
με τον φόβο

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

Είστε εξοικειωμένοι με την έκφραση, «Το 
μόνο πράγμα που πρέπει να φοβόμαστε είναι 
ο ίδιος ο φόβος»;

Πολλοί άνθρωποι παραλύουν από φόβο 
και άγχος σε καθημερινή βάση. Τους στοι-
χειώνουν πράγματα που μπορεί να πάνε 
στραβά, ασθένειες που μπορεί να έχουν και 
απαίσια πράγματα που μπορεί να συμβούν.

Τούτου λεχθέντος, οι περισσότεροι φόβοι 
είναι αποκλειστικά στο μυαλό και δεν συμ-
βαίνουν ποτέ στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, οι φοβερές φαντασιώσεις είναι 
συχνά χειρότερες από ό,τι θα μπορούσε να 
είναι ποτέ η πραγματικότητα. Ως αποτέλε-
σμα, αμέτρητοι άνθρωποι υποφέρουν άσκο-
πα, ανησυχώντας για πράγματα που δεν γί-
νονται ποτέ.

Ας δούμε πως μπορείτε να το διαχειρι-
στείτε ώστε να προχωρήσετε και να αρχίσετε 
να ζείτε όπως θέλετε:

1. Προσδιορίστε τι ακριβώς είναι αυτό 
που φοβάστε Γράψτε όλα τα πράγματα για 
τα οποία φοβάστε ή ανησυχείτε σε συνεχή 
βάση.

Αυτά μπορεί να είναι μεγάλα ζητήματα 
που σας κρατούν ξύπνιους τη νύχτα ή μικρές 
ταραχές που εμφανίζονται κατά καιρούς.

Γράψτε τα όλα για να μπορέσετε να αντι-
μετωπίσετε σωστά το καθένα από αυτά. Με 
αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καταλάβετε 
από πού προέρχονται και πώς να τα αντιμε-
τωπίσετε.

Φόβος θανάτου
Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους 

που έχουν οι άνθρωποι είναι ο φόβος του θα-
νάτου. Ο φόβος της ασθένειας ή του τραυμα-
τισμού και ο φόβος της απώλειας πηγάζουν 
από το φόβο του θανάτου, για παράδειγμα.

Όσο πιο γρήγορα μπορείτε να συμφιλι-
ωθείτε με την επικείμενη θνησιμότητα σας, 
τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να απελευθερω-
θείτε από αυτόν τον κύκλο φόβου.

Μόλις συμβιβαστείτε με το θάνατο, 
οι περισσότεροι άλλοι φόβοι απλώς 
εξαφανίζονται. Μαθαίνετε να ζείτε 
την παρούσα στιγμή και να εκτιμάτε 
όλα όσα έχετε αυτή τη στιγμή, αντί να 
ανησυχείτε για το τι έχει περάσει και τι 
μπορεί να συμβεί.

Φόβος μήπως 
σας συμβεί κάτι κακό
Ένας άλλος τύπος φόβου που πα-

ραλύει και αναστατώνει πολλούς ανθρώ-
πους είναι η σκέψη ότι κάτι κακό τους συμ-
βαίνει.

Μπορεί να φοβούνται να οδηγήσουν γιατί 
μπορεί να τραυματιστούν σε αυτοκινητιστικό 
ατύχημα. Ή μπορεί να γίνουν υποχόνδριοι 
εξαιτίας όλης της πιθανής ασθένειας που 
μπορεί να νοσήσουν.

Αυτοί οι φόβοι πηγάζουν συχνά από την 
αίσθηση της έλλειψης ελέγχου. Στην πραγ-
ματικότητα, συχνά εμφανίζονται λόγω προ-
βλημάτων παιδικής ηλικίας και όχι πραγμα-
τικών ανησυχιών που βασίζονται στην υγεία.

Φόβος αποτυχίας
Σίγουρα, μπορεί να αποτύχετε. Αλλά 

μπορεί επίσης να πετύχετε.
Υπάρχουν ελάχιστες εγγυήσεις στη ζωή, 

και κάθε ευκαιρία που λαμβάνεται μπορεί 
πράγματι να καταλήξει σε αποτυχία.

Προσπαθήστε να ρισκάρετε για να εγκλι-
ματιστείτε τόσο σε μικρές επιτυχίες όσο και 
σε μικρές αποτυχίες.

Με κάθε εμπειρία, προσπαθήστε να μην 
απογοητεύεστε ούτε να έχετε υπερβολική 
αυτοπεποίθηση. Προσπαθήστε να επεξερ-
γαστείτε τις εμπειρίες με αποστασιοποιημένο 
στωικισμό, χωρίς προσκολλήσεις ή προσδο-
κίες.

2. Δώστε προσοχή στα θετικά, όχι στα 
αρνητικά

Περνάτε ώρες καταστροφικές κάνοντας 
σερφάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης και πανικοβάλλεστε για όλα τα απαίσια 
πράγματα που αναφέρονται εκεί;

Ο φόβος τρέφεται από την προσοχή που 
του δίνετε. Ξανακατευθύνετε το μυαλό σας 
σε κάτι άλλο και ο φόβος θα υποχωρήσει. 
Επαναλάβετε αυτό αρκετά συχνά και ο φό-
βος σύντομα θα δυσκολευτεί να σηκώσει 

ποτέ το άσχημο κεφάλι του στην πρώτη 
θέση.

3. Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από δι-
καιολογίες

Θα βρείτε σίγουρα κατά περίπτωση δι-
καιολογίες για να μην αντιμετωπίσετε τον 
φόβο στο μυαλό σας. Πράγματα όπως «Είμαι 
πολύ μεγάλος για κάτι τέτοιο», «Είμαι πολύ 
απασχολημένος» ή «τα παιδιά μου χρειάζο-
νται σταθερότητα».

Αλλά αυτά τα πράγματα είναι αληθινά 
μόνο στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει καμία 
αλήθεια στην πραγματικότητα που να λέει 
ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να σας εμπο-
δίσουν να αναλάβετε δράση. Αυτό συμβαί-
νει για να αποτρέψετε τον εαυτό σας από το 
να δικαιολογεί γιατί δεν μπορείτε να κάνετε 
κάτι, απλώς συνεχίστε να αναλαμβάνετε μι-
κρές δεσμεύσεις για αυτό.

Πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να εί-
ναι ένα τεράστιο άλμα πίστης στο άγνω-
στο. Μπορούν να προγραμματιστούν και να 
εφαρμοστούν σιγά σιγά μέχρι το άλμα να 
μην σας τρομάζει πλέον.

Φροντίστε να κάνετε πολλή εξάσκηση 
και ο φόβος σας σύντομα θα υποχωρήσει.

Με τον ίδιο τρόπο που η πραγματική 
υγεία προέρχεται από τον προσδιορισμό της 
αιτίας μιας ασθένειας αντί από την απόκρυ-
ψη των συμπτωμάτων της, μόλις κατανοή-
σετε την πηγή του φόβου σας, μπορείτε να 
τον εξουδετερώσετε!

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος, συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονί-
κη.

PSYCHOLOGY

ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ, 
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 
ΦΟΒΟΥ
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Ποιά είναι η Λυδία Κυριακοπούλου; Γενέτειρά μου 
είναι η Θεσσαλονίκη, όπου και διαμένω. Όσον αφορά στην 
ακαδημαϊκή μου πορεία, αποφοίτησα από το ANATOLIA 
COLLEGE το 2012 και στη συνέχεια ολοκλήρωσα το αγ-
γλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας του CITY 
COLLEGE το 2015. Αμέσως μετά, μετακόμισα στο Λονδίνο 
ώστε να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
που προσφέρει το UAL: London College of Fashion, με τίτ-
λο “Psychology for Fashion Professionals” λαμβάνοντας 
έτσι τον επίσημο τίτλο ειδικότητας ως Ψυχολόγος Μόδας 
/ Fashion Psychologist. Επαγγελματικά, συνεργάστηκα 
με πολλές εγχώριες αλλά και high-end διεθνείς εταιρίες, 
προσφέροντας τις γνώσεις μου κυρίως όσον αφορά την 
επίδραση του χρώματος (in-store atmospherics) στην κα-
ταναλωτική συμπεριφορά. Στις αρχές του 2022 αποφάσισα 
να ιδρύσω τη δική μου εταιρεία consulting με την επωνυ-
μία «LYDIA KYRIAKOPOULOS». 

Τί είναι ακριβώς το Fashion Psychology; H επιστήμη 
αυτή μελετά την ψυχολογία του καταναλωτή, αποσκο-
πώντας στη βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του. Ο 
καθένας από εμας ανεξαρτήτως ήταν, είναι και θα είναι σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής του καταναλωτής. Καθημερινά, 
είτε παίρνουμε μέρος σε κάποιου είδους οικονομική συ-
ναλλαγή για την απόκτηση κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας, 
είτε απλώς παρακολουθούμε κάποιο πρόγραμμα στην 
τηλεόραση, είμαστε όλοι καταναλωτές. Από τις προφα-
νείς ανάγκες που αγοράζουμε καθημερινά, μέχρι το πώς 
συνδεόμαστε με τον κόσμο χρησιμοποιώντας κινητά τηλέ-
φωνα ή ταξιδεύουμε από και προς τη δουλειά. Καταναλώ-

νουμε καθημερινά και σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Αξίζει 
να σημειωθεί, λοιπόν, πως ένας Fashion Psychologist δεν 
συνεργάζεται απαραίτητα μόνο με τα άτομα ή τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας, αλλά 
με κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να κατανοήσει εις 
βάθος και να εξελίξει τόσο τον εαυτό του, όσο και την απο-
τελεσματικότητα της επιχείρησης του. 

Τί εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα σας; Κατά την επί-
σκεψή του στην ιστοσελίδα “LYDIA KYRIAKOPOULOS”,  ο 
ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να ανακαλύψει πολ-
λές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τί εστί Fashion 
Psychology. Αρχικά, υπάρχει το κομμάτι του blog όπου 
αναρτώνται άρθρα στα οποία αναλύονται θέματα πάνω στο 
συγκεκριμένο κλάδο της επιστήμης της ψυχολογίας, που 
έχουν ως κύριο στόχο να μυήσουν το κόσμο σε αυτό τον 
τομέα εξειδίκευσης. Επιπροσθέτως, στη κεντρική σελίδα 
του site παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές θεματολο-
γίες πάνω στις online συνεδρίες που προσφέρονται, μαζί με 
ένα περιγραφικό κείμενο. Αυτές είναι οι : Color Psychology, 
Body Perception, Mindful shopping, καθώς και το General 
Consulting. Σαφώς, κατόπιν συνεννόησης υπάρχει η δυνα-
τότητα διαμόρφωσης και ενός πακέτου συνεδριών. 

Τί περιλαμβάνει η πρώτη 15’ δωρεάν συνεδρία; 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στη πρώ-
τη του δωρεάν αναγνωριστική συνεδρία διάρκειας 15 λε-
πτών. Αντιλαμβανόμενη πως αν και ο κλάδος του Fashion 
Psychology φαντάζει εξαιρετικά ενδιαφέρων, μεγάλο μέ-
ρος του πληθυσμού δυσκολεύεται να αντιληφθεί πλήρως 

το τρόπο με τον οποίο μπορεί να τον εκμεταλλευτεί τόσο σε 
ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Κατανοώντας 
πλήρως την παραπάνω κατάσταση, αποφάσισα να προ-
σφέρω τη δωρεάν αυτή συνεδρία ώστε να έχει την ευκαι-
ρία, χωρίς οικονομική δέσμευση, ο κάθε ενδιαφερόμενος 
να ενημερωθεί σχετικά με τα εξατομικευμένα προγράμμα-
τα που παρέχονται, και συνεπώς να συζητήσουμε σχετικά 
με το τρόπο που θα μπορούσε να επωφεληθεί μέσα από τις 
γνώσεις που θα αποκτήσει ώστε να επιτύχει την αλλαγή με 
θετικό πρόσημο στη ζωή ή την επιχείρηση του. 

Σε ποιους απευθύνεται; Οι συνεδρίες απευθύνονται 
σε οποιοδήποτε άτομο ή επιχείρηση επιθυμεί να εξελίξει 
τον εαυτό του ή την επιχείρησή του και ταυτόχρονα να 
συμβάλει στη βιωσιμότητα της μόδας. Με τη γνώση του 
συγκεκριμένου αντικειμένου μπορεί να επιτευχθεί η αλ-
λαγή με θετικό πρόσημο σε διάφορα θέματα που άπτονται 
της καθημερινότητας μας. Στόχος είναι να προσφερθεί 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο η 
απόκτηση όλων αυτών των στοιχείων που θα βοηθήσουν 
ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πε-
λατών, εξερευνώντας πτυχές και δυνατότητες που υπάρ-
χουν ανεκμετάλλευτες. 

Τί προσφέρει σε ατομικό επίπεδο; Σε ατομικό επίπε-
δο, στόχος μου είναι να παρέχω μια βαθύτερη κατανόηση 
των αμοιβαίων επιρροών μεταξύ της μόδας (με την ευρεία 
της έννοια) και της ανθρώπινης συμπεριφοράς ώστε να 
παρακινήσω τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση και να συμβάλουν σε μια πιο ηθική και βιώσι-
μη βιομηχανία, χρησιμοποιώντας τη μόδα ως “όχημα” για 
τη βελτίωση της ευημερίας τους. Για να αναφέρω κάποια 
υπαρκτά παραδείγματα: μπορεί κάποιος να επηρεάζεται 
αρνητικά ψυχολογικά από την εικόνα του σώματος του, 
να αναζητά το προσωπικό του στυλ, να επιθυμεί να κατα-
νοήσει την επίδραση των χρωμάτων στη ψυχολογία του, 
να θέλει να αλλάξει το τρόπο με τον οποίο καταναλώνει 
επηρεασμένος από τριτογενής παράγοντες, είτε ακόμα και 
να διανύει μια δύσκολη περίοδο της ζωής του θέλωντας 
να ακουστεί και να βοηθηθεί χρησιμοποιώντας τη μόδα. Οι 
περιπτώσεις και οι εφαρμογές είναι αμέτρητες, η επιστήμη 
της ψυχολογίας σε συνδυασμό με τη μόδα μπορεί να απο-
τελέσει τη λύση. 

Τί προσφέρει σε εταιρικό επίπεδο; Σε εταιρικό 
επίπεδο, ο σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση του κα-
ταναλωτή και των αναγκών του, συνδυάζοντας βαθιές 
γνώσεις τόσο από την επιστήμη της ψυχολογίας όσο και 
από το χώρο της μόδας, με απώτερο στόχο τη παροχή δη-
μιουργικών και καινοτόμων λύσεων που θα αναπτύξουν 
την επιχείρηση. Η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο μπορεί 
να αφορά τη διαφήμιση, το στήσιμο του καταστήματος 
(visual merchandising), το χρώμα που χρησιμοποιείται στο 
branding, τη κατανόηση της κίνησης των καταναλωτών 
μέσα στο φυσικό κατάστημα. Επίσης, υπάρχει η δυνατό-
τητα χρήσης μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας που επιτρέ-
πει στον επαγγελματία να αντιλαμβάνεται στο μέγιστο τις 
καταναλωτικές συμπεριφορές. Τέλος, όλες οι παραπάνω 
υπηρεσίες αφορούν και το ηλεκτρονικό εμπόριο σε συνερ-
γασία με την ομάδα της κάθε επιχείρησης.

Τί είναι το Interview Section; Έχει δημιουργη-
θεί ένα κομμάτι μέσα στην ιστοσελίδα που ονομάζεται 
“INTERVIEWS”, και ως feature θα είναι σύντομα ανοιχτό 
στο κοινό. Στην ενότητα αυτή, συζητάμε με ανθρώπους 
του χώρου της μόδας καθώς και άλλων ειδικοτήτων, θέ-
ματα που αφορούν τη καθημερινότητα. Ακόμα, ανακαλύ-
πτουμε νέα brands και εξερευνούμε τη φιλοσοφία τους. 
Έχοντας ως στόχο να δώσουμε απαντήσεις σε πολλά από 
τα ερωτήματα που μας απασχολούν, θα χαρούμε πολύ να 
ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις θεμάτων για επό-
μενες συνεντεύξεις. 

Επικοινωνήστε 
μέσω του hello@lydiakyriakopoulos.com.

Website: www.lydiakyriakopoulos.com
Facebook Page: Lydia Kyriakopoulos
Instagram: lydiakyriakopoulos
Mail: hello@lydiakyriakopoulos.com

ΣΤΗ ΝΤΟΛΗ ΖΕΡΒΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Lydia Kyriakopoulos Consulting
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Η εβδομάδα αυτή, είναι από τις πιο έντονες και απαι-
τητικές του μήνα, κυρίως στο ξεκίνημα της, όπου 
δεσπόζει η ολική  Έκλειψη Σελήνης, που πραγμα-

τοποιείται στις 16/5, στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού. Η Παν-
σέληνος, «έκλειψη», δέχεται ένα δύσκολο τετράγωνο από 
τον Κρόνο, όπου δείχνει και την περίεργη ψυχολογία που 
μπορεί να υπάρξει κυρίως στα ζώδια του Σταθερού Σταυρού, 
του τρίτου δεκαημέρου, «Ταύρος, Σκορπιός, Λέοντας και 
Υδροχόος». Προς το τέλος της εβδομάδας, θα υπάρξουν θε-
τικοί πλανητικοί κραδασμοί, που θα βοηθήσουν το αρνητικό 
κλίμα που υπάρχει λόγο των εκλείψεων. 

ΚΡΙΟΣ
Ο Δίας έχει περάσει πλέον στο δικό σας ζώδιο, βάζοντας μία αισι-

όδοξη νότα στην ζωή σας, κυρίως σε σας του πρώτου πενθημέρου.  
Από την άλλη η έκλειψη Σελήνης αυτή την εβδομάδα, επηρεάζει 
εσάς του τρίτου δεκαημέρου, με αρκετές ψυχολογικές ανατροπές και 
συναισθηματικά παιχνίδια που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. 

ΤΑΥΡΟΣ
Η ολική Έκλειψη της Σελήνης που πραγματοποιείται στον δικό 

σας άξονα, συνδυαστικά με την Κρόνια παρουσία, θα σας δημιουργή-
σει μία βαριά ατμόσφαιρα στις σχέσεις σας, αλλά και στις συνεργασί-
ες σας. Ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου, βρίσκεστε σε μία έντονη 
συναισθηματική κρίση. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Βρίσκεστε σε μία περίοδο όπου το άγχος, σας έχει κυριέψει και 

χρειάζεστε τον χρόνο για να τακτοποιήσετε καταστάσεις από το πα-
ρελθόν, που περιμένουν την δική σας φροντίδα. Από την άλλη η 
έκλειψη ίσως ταλαιπωρήσει την υγεία σας, αλλά θα υπάρξει κάποια 
επιτυχία, που δεν θα συμβεί άμεσα και αυτό θα το διαπιστώσετε τους 
επόμενους μήνες.   

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Για σας τους Καρκίνους, η εβδομάδα αυτή θα σας δώσει ένα μά-

θημα, που αφορά τις συναισθηματικές σας σχέσεις. Ίσως χάσετε την 
εμπιστοσύνη σας, λόγο κακής συμπεριφοράς αγαπημένου σας προ-
σώπου. Καλό είναι να μην αφήσετε τους άλλους να νομίζουν ότι μπο-
ρούν να σας υποτάξουν, ανάλογα με τις επιθυμίες τους, που πολλές 
φορές παραβαίνουν, τα δικαιώματα σας.  

ΛΕΩΝ
Βρίσκεστε σε μία πολύ απαιτητική περίοδο, όπου οι εκλείψεις 

σας έχουν προσθέσει επιπλέον έγνοιες και ανασφάλειες. Για σας του 
τρίτου δεκαημέρου και λόγο της ολικής έκλειψης Σελήνης, θα δη-
μιουργηθούν εκ νέου ταραχές, συνδυαστικά και με τον Κρόνο που 
βρίσκεται απέναντι σας και δυστυχώς δυσκολεύει τις σχέσεις σας με 
τους άλλους. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή η εβδομάδα είναι μία σχετικά ήρεμη εβδομάδα, που θα επι-

διώξετε περισσότερο, συζητήσεις και επαφές με πρόσωπα από το πε-
ριβάλλον σας, ή μικρές μετακινήσεις που μάλλον θα σας κουράσουν. 
Ο ανάδρομος Ερμής, θέλει να σας υπενθυμίσει ότι οι εκκρεμότητες 
σας από το παρελθόν, θα πρέπει να τις τακτοποιήσετε για να προχω-
ρήσετε, στα νέα σας σχέδια.  

ΖΥΓΟΣ
Για σας τους Ζυγούς, η περίοδος αυτή θέλει και πάλι να σας δεί-

ξει, ότι οι οικονομικοί σας πόροι θα πρέπει να μπουν σε μία άλλη σει-
ρά, ώστε να είστε αυτόνομοι και να μην περιμένετε βοήθεια, που δεν 
θα έρθει σύντομα. Ο Κρόνος βοηθά αυτή την λογική και εντοπίζει τα 
λάθη του παρελθόντος, βάζοντας μία βάση, για τα επόμενα χρόνια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Τα νέα για αυτή την εβδομάδα δεν είναι τα καλύτερα, αλλά θα 

υπάρξουν λύσεις στους προβληματισμούς σας, εφόσον επαναπροσ-
διορίσετε τις σχέσεις σας και τις καταστάσεις που χρειάζονται ανα-
προσαρμογή. Ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου, η Έκλειψη Σελήνης 
στο δικό σας δεκαήμερο, θα σας δημιουργήσει μία αναστάτωση, βά-
ζοντας στο στόχαστρο άτομα που δεν σας συμπεριφέρονται με δίκαιο 
και ηθικό τρόπο.  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, η Έκλειψη της Σελήνης δημιουρ-

γεί κάποιες δυσκολίες στο να προσαρμόσετε τις καταστάσεις στο κα-
θημερινό σας πρόγραμμα. Είναι η στιγμή που θα νιώσετε ότι η υγεία 
σας χρειάζεται φροντίδα, όπως επίσης κρίση θα περάσουν οι σχέσεις 
σας, που μέχρι τώρα δεν έχουν μάθει να σας σέβονται.  

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η Έκλειψη Σελήνης στον ενδέκατο τομέα σας, θα ανατρέψει τα 

σχέδια σας για μία κατάσταση, ή μία σχέση, ή μία φιλία. Μέσα από 
αυτές τις αλλαγές κάτι θα μάθετε και κυρίως κάτι θα σας γίνει γνωστό 
που μέχρι σήμερα το υποπτευόσασταν, αλλά δεν ήσασταν απόλυτα 
σίγουροι. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Άλλη μία έκλειψη στους γωνιακούς σας τομείς, θα σας δημι-

ουργήσει για ακόμη μία φορά μεγάλες ανατροπές και πολύ έντονες 
απογοητεύσεις. Σίγουρα τώρα έχει έρθει η στιγμή της μάθησης και 
όχι των οριστικών αποφάσεων. Αφήστε τον χρόνο να μιλήσει και να 
φροντίσει δίκαια, την καρδιά και την ψυχή σας. 

ΙΧΘΥΕΣ
Η Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Σκορπιού, βλέπει εσάς με 

κάποια θετικότητα, ενώ θα πρέπει να διαχειριστείτε τον εκνευρισμό 
αυτών των ημερών, λόγο του Άρη στο δικό σας ζώδιο. Εδώ θέλω 
να επισημάνω ότι οι εκλείψεις στον άξονα Ταύρου -  Σκορπιού, θα 
αλλάξουν πολλές από τις αποφάσεις σας, εφόσον επενεργούν πάνω 
στον τρόπο που σκέφτεστε.

ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΚΑΡΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 
16 ΕΩΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2022
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ» 

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 2310508509
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
Apallou, Mητροπόλεως 51, 2310228898
Apre, Μητροπόλεως 40, 2310284532
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτερο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Βutler, Μητροπόλεως  42, 2310281350
Chilai, Α.Μηνά 4, 2313054500
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα Παραλία, 2310888000
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 1598
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρίου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 2310271621
Ergon Agora, Παύλου Μελά 42,  2310288008
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Λευκός Πύργος, Παύλου Μελά 6, 2310241300
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομηλά 8, 2313087125
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310257503
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 4, 2310262300
KitchenBar, Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Λούπινο, Κατούνη 4, 2310535707
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center,  2310504300
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 2310897444
Oλύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10 ,2310284001
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 2310262478
Πλατεία Θεάτρου, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
Pararrazi, Αγίας Σοφίας 27, 2310268213
Pelosof, Τσιμισκή 22, 6946744472
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310220985
Tribeca, Λεωφ.Νίκης 21,  2310226604
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030

ΔΥΤΙΚΑ
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 2310388000
Calderon, Επταπυργίου 82, Συκιές,2313039993
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 Μενεμένη , 2310584000
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Καφενείο Βασιλάκης, Αγνώστου Στρατιώτη 70, Πολίχνη, 2310603222
Mansion Bar Terrace, Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 21, Νεάπολη, 2310610263
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Ακαδημία art restaurant, Αγίου Μηνά 3, 2310 521803 
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τούμπα,2313026226
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Da Leonardo Cucina Italiana, Φιλίππου 50, Πυλαία, 2310 323377
Hondos Center Apollonia, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Zebra, Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω Τούμπα, 2310908680
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos,2310472706
Rumors, Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Sanna Coast, Θεμιστοκλή Σοφούλη 112, 2311 827941
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Χρωστήρας, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Πέτρου Συνδίκα 24, 2310 833460

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Εύοσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Αριστοτέλους 27
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Αριστοτέλους 27

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

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

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΊΑ Karfitsa

Karfitsa.gr
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