
ΝΔ
Ψάχνουν γυναίκες 
στην Α’ Θεσσαλονίκης 
Σελ. 4

ΠΑΣΟΚ
Τι απαντούν 
τα στελέχη στο 
«υποκλοπές τέλος»
Σελ. 6-7

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ανακοινώνονται
οι πρώτες
υποψηφιότητες
Σελ. 10-11

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
«Δεν αντιμετώπισα 
δύσκολες συνθήκες 
στο θέατρο»
Σελ. 24

ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ 
Η Θεσσαλονίκη 
χρειάζεται 
άλλη διοίκηση
Σελ. 25

ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΕΛ. 14ΣΕΛ. 14

Αρ. Φύλλου:
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- ΧΡΕΩΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ 
  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ!
- ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΡΩΗΝ 
  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΧΤΙΖΕΙ ΒΙΛΕΣ ΣΕ … ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 
- ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΚΥΑΝΟΚΡΑΝΟ ΠΟΥ «ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ» 
  ΚΑΙ Ο ΚΟΜΒΟΣ- ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ
- ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ «ΚΟΡΙΟΥΣ» ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΕΣ

EDITORIAL: ΠΟΣΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ (ΘΑ) ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ; ΣΕΛ. 2

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κινδυνεύουμε να 
βρεθούμε σε ένα 
νέο 2009 
Σελ. 8

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Θα κάνουν το 
παν για να μην 
πληγωθούμε από 
το χειμώνα
Σελ. 12-13

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΟΡΔΕΡΑ
Η «σιδηρά» 
κυρία της 
Bergmann Kord   
Σελ. 21

«ΦΑΜΠΡΙΚΑ»  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 
ΦΑΝΑΡΙΩΝ 

«ΦΑΜΠΡΙΚΑ»  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ 
ΦΑΝΑΡΙΩΝ 



Αν κάτι μας δίδαξε ο πόλεμος στην Ουκρανία 
είναι ο μπούσουλας «σε έναν πόλεμο είσαι 
μόνος…». Πέρα από κάποια λόγια συμπάθειας, 
μια ανθρωπιστική βοήθεια, η όποια συμμαχία 
στα δύσκολα θα φροντίσει πρωτίστως να 
προφυλάξει τα του οίκου της. 
Το αφήγημα περί της αλληλέγγυας Ευρώπης έχει 
καταρριφθεί προ πολλού και το έχουμε ζήσει στο 
πετσί μας στην εποχή του μνημονίου. Το είδαμε 
στη διαχείριση της πανδημίας. Και το βιώνουμε 
με την ενεργειακή κρίση. 
Η Γερμανία θα δανειστεί 200 δισ ευρώ ώστε να 
βάλει πλαφόν, μόνη της, στην χώρα, στην τιμή 
του φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα οι δορυφόροι 
της όπως η Ολλανδία, η Δανία αντιστέκονται 
σθεναρά στην πρόταση της Ελλάδας και άλλων 
χωρών της υπόλοιπης ΕΕ για πλαφόν στην τιμή 
του αερίου για «ιδεολογικούς λόγους». Καθώς οι 
ΗΠΑ και η Νορβηγία αποκομίζουν πρωτοφανή 
κέρδη από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, 
οι χώρες της ΕΕ εξαπολύουν δριμεία επίθεση για 
τις ακριβές τιμές που προσφέρουν οι δυο χώρες 
το LNG.
Η ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει 
την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Ενώ η 
Ρωσία, η αιτία της κρίσης, ήταν ένας από τους 
μεγαλύτερους ωφελημένους, οι σύμμαχοι της 
ΕΕ, κυρίως οι ΗΠΑ και η Νορβηγία, αποκομίζουν 
ακραία έκτακτα κέρδη καθώς καλύπτουν το κενό 
που άφησε πίσω της η Ρωσία. 
Η γερμανίδα Υπουργός Άμυνας, δήλωσε, επίσης, 
παλαιότερα πως ο γερμανικός στρατός

που θα αναδιοργανωθεί με τα 100 δισ που 
θα διατεθούν δεν θα είναι στρατός της Ε.Ε. 
Θα είναι γερμανικός. Σε δύο μεγάλα ζητήματα 
που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία 
των πολιτών της Ευρώπης η ηγεμονεύουσα 
δύναμη, η Γερμανία, ακολουθεί δική της πολιτική 
αποκλίνουσα της αλληλεγγύης. Προσθέστε σ’ 
αυτά και την διαιωνιζόμενη προκλητική στάση 
του γραμματέα του ΝΑΤ Γενς Στόλτενμπεργκ για 
να αντιληφθεί ο καθένας το τι θα μπορούσε 
να συμβεί στο απονενοημένο σενάριο ενός 
πολέμου. 
Και μπορεί να βαυκαλιζόμαστε ότι η ετοιμότητα 
των ενόπλων δυνάμεων είναι η μοναδική 
σταθερά αλλά η ικανότητα του πολιτικού 
προσωπικού να διαχειριστεί την καθημερινότητα 
απογοητεύει μέρα με τη μέρα. Τα έργα και οι 
ημέρες των δημοτικών αρχόντων, η ιδιοτέλεια 
που υπερτερεί του συλλογικού συμφέροντος 
αφαιρεί κομμάτια από την αισιοδοξία μας.  Ένα 
ατύχημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης 
αρκεί για να σε βγάλει εκτός προγραμματισμού. 
Το μποτιλιάρισμα σου σμπαραλιάζει τα νεύρα, 
μια διαδρομή πενταπλασιάζεται, μαζί κι οι 
πιθανότητες επαπειλούμενου εμφράγματος. 
Ποτέ δεν έγινε μια ουσιαστική συζήτηση 
στην πόλη για να αναζητηθούν λύσεις στο 
κυκλοφοριακό, πέραν της επωδού ότι το Μετρό 
θα δώσει απαντήσεις. Δε θέλω να φανταστώ 
την αντίδραση όλων αυτών στη στιγμή ενός 
κινδύνου. 

Του Δημήτρη 
Δραγώγια 

Βαυκαλιζόμαστε ότι 
η ετοιμότητα των 
ενόπλων δυνάμεων είναι 
η μοναδική σταθερά 
αλλά η ικανότητα του 
πολιτικού προσωπικού 
να διαχειριστεί την 
καθημερινότητα 
απογοητεύει μέρα με τη 
μέρα
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Πόσο μόνοι μας (θα) 
είμαστε τη στιγμή του 
κινδύνου;
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Με τις κάλπες να έρχονται όλο και πιο κοντά, στα κομματικά 
επιτελεία επικρατεί αναβρασμός, καθώς πρέπει να κλείσουν 
οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν με τα ψηφοδέλτια. Τα 
σενάρια με ενδεχόμενες ημερομηνίες για την διεξαγωγή 
των εκλογών την Άνοιξη  έχουν πάρει φωτιά, με τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη να λαμβάνει την τελική απόφαση για το 
timing της επόμενης αναμέτρησης.Μέχρι τότε εντείνονται οι 
διεργασίες για την οριστικοποίηση των προσώπων, που θα  
ριχθούν στη μάχη του σταυρού.
Στα ψηφοδέλτια θα είναι σίγουρα οι εν ενεργεία βουλευτές, 
ενδεχομένως κάποιοι που δεν τα κατάφεραν να εκλεγούν 
στις εκλογές τους 2019, ενώ αναζητούνται και νέες 
υποψηφιότητες που θα δώσουν μια νότα ανανέωσης. 
Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπάρξει ισχυρή 
παρουσία γυναικών στα ψηφοδέλτια, κάτι το οποίο για την 
ώρα , τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, μοιάζει να είναι 
αρκετά δύσκολο.
Το ενδιαφέρον της  για  να πολιτευτεί  στις εθνικές εκλογές 
στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης έχει εκφράσει εδώ 
και καιρό η Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη η 
οποία φαίνεται να αποχαιρετά τις Βρυξέλλες . Το όνομα της 
δικηγόρου Αφροδίτης  Νέστωρα θα βρίσκεται στο γαλάζιο 
ψηφοδέλτιο ενώ στην ονοματολογία προστέθηκε  η Δημοτική 
Σύμβουλος Δήμητρα Ακριτίδου, η οποία παρεμπιπτόντως 
διοργανώνει ως Τομεάρχης  Παιδείας της Διοικούσας 
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ν.Θεσσαλονίκης, 
εκδήλωση με τίτλο «Διδάσκοντας ιστορία μέσα από τα 
διεθνή και εθνικά δεδομένα του σήμερα». Στην εκδήλωση 
θα μιλήσει ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών 
Σχέσεων της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου ενώ το ραντεβού 
έχει δοθεί  στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του 
Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, στις 11:00 το πρωί 
του Σαββάτου σε μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό. 

Η Δήμητρα Ακριτίδου Η  Έλενα Ράπτη Η Μαρία Σπυράκη

Με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ ακούγεται πως φλερτάρει και 
η γιατρός Όλια Βασιλάκη –Καρόζη, η οποία το 2019 
συμμετείχε στις εκλογές ως Περιφερειακή σύμβουλος με 
την παράταξη του Απόστολου Τζιτζικώστα. 

Οι αποχωρήσεις πολιτευτών απο το ψηφοδέλτιο της ΝΔ 
και οι «μετέωροι» σταυροί στην Α΄Θεσσαλονίκης
Στις εκλογές του 2019 στην Α’ Θεσσαλονίκης η Νέα 
Δημοκρατία συγκέντρωσε ποσοστό 35,2%, εκλέγοντας 
7 βουλευτές, 5 άντρες και 2 γυναίκες. Επικεφαλής του 
ψηφοδελτίου ήταν  ο Κώστας Καραμανλής που εκλέγεται 
πρώτος βουλευτής ως πρώην πρωθυπουργός. Ανά 
διαστήματα μπορεί να κυκλοφορούν σενάρια για ενδεχόμενη 
αποχώρησή του από την πολιτική, ωστόσο κάθε φορά τα 
σενάρια αυτά διαψεύδονται.  Επίσης στη Α΄Θεσσαλονίκης 
εκλέγονται εδώ και χρόνια , ο Κώστας Γκιουλέκας, η Έλενα 
Ράπτη και ο Σταύρος Καλαφάτης, ενώ στα βουλευτικά 
έδρανα από το 2019 κάθονται, ο Στράτος Σιμόπουλος, η 
Άννα Ευθυμίου και ο Δημήτρης Κούβελας.Μάλιστα και οι 
πρόσφατες δημοσκοπήσεις επιβεβαίωσαν πως η πρώτη 
τριάδα των εκλεγμένων δεν «σπάει».
Στην εκλογική αναμέτρηση του 2019 πρώτος σε σταυρούς, 
ως πρώην Πρωθυπουργός είναι ο Κώστας Καραμανλής 
ενώ σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου 
Εσωτερικών η σειρά κατάταξης σε σταυρούς έχει ως 
εξής: Κώστας Γκιουλέκας (36.459), Έλενα Ράπτη (32.337), 
Σταύρος Καλαφάτης (31.685), Στράτος Σιμόπουλος (16.040), 
Άννα Ευθυμίου(14.922)και Δημήτρης Κούβελας (14.480).

Πρώτος επιλαχών βουλευτής της ΝΔ είναι ο Παναγιώτης 
Κοκκόρης μετά από ένσταση κατά του Νίκου Ταχιάου 
ο οποίος είχε περισσότερους σταυρούς (13.435) έναντι  
του Παναγιώτη Κοκκόρη (13.321), ο Δημήτρης Βενιέρης 
(13.103), Διαμαντής Γκολιδάκης (11.846), ο Δημήτρης 
Σταμάτης (11.559), ο Δημήτρης Γαλαμάτης (10.090), η 
Σύνθια Σάπικα (9.446), ο Νίκος Καραγιαννακίδης (8.729), η 
Βίκυ Νάκου (6.300), η Νιόβη Παυλίδου (6.217), η Αφροδίτη 
Λατινοπούλου  (5.287), η Αναστασία Τζαμπαζλή (4.237) και 
η  Φίλου Άτζελα (2.746).
Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, του 2023, εκτός 
ψηφοδελτίου μένουν σίγουρα  4 πολιτευτές οι οποίοι 
κατέχουν κρατικές θέσεις. Πρόκειται για τον Νίκο Ταχιάο 
που είναι πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, τον Δημήτρη 
Σταμάτη που είναι πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τη Βίκυ Νάκου που είναι πρόεδρος του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, 
και τον Δημήτρη Γαλαμάτη που είναι Γενικός Γραμματέας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας .Επίσης εκτός είναι και η 
Αφροδίτη Λατινοπούλου η οποια μετά την διαγραφή της 
από τη ΝΔ  έγινε αντιπρόεδρος στην Εθνική Συμφωνία, το 
κόμμα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου ενώ καμία πρόθεση 
να βρεθούν ξανά στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο δεν έχουν 
εκφράσει η Σύνθια Σάπικα, η Νιόβη Παυλίδου, η Αναστασία 
Τζαμπαζλή, και η Άτζελα Φίλου.
Και το ερώτημα που γεννάται  είναι ...που θα πάνε αυτοί οι 
χιλιάδες σταυροί; 

Η ΝΔ ψάχνει γυναίκες 
για το ψηφοδέλτιο της 
Α΄Θεσσαλονίκης

Η ποσόστωση επιβάλλει την 
επιλογή οκτώ τουλάχιστον 

γυναικών, εάν σε αυτά τα νέα 
τέσσερα ονόματα που ακούγονται 

προσθέσουμε και τις δυο ήδη 
εκλεγμένες βουλεύτριες, Έλενα 

Ράπτη και Άννα Ευθυμίου, 
μένουν κενές δύο θέσεις για την 

ολοκλήρωση του παζλ.



→ Μια ολιστική λύση, εντελώς ψηφιακή, πολύ απλή στη χρήση, που απευθύνεται σε όλους, μέσα από το κινητό για όλες τις 
καθημερινές ανάγκες πληρωμών & συναλλαγών

→ Άμεσα απόκτηση IBAN λογαριασμού, έκδοση χρεωστικής κάρτας, πληρωμές λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων μέσω chat, 
μοίρασμα εξόδων, ανταμοιβή σε χρήματα 

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Payments, κ. 
Χρήστος Φουσκούδης, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ο Chief Marketing Officer Consumer 
Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης και ο Chief Officer 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Payments, κ. 
Χρήστος Φουσκούδης

Απεριόριστα data για 1 μήνα με κάθε νέα εγγραφή 
Οι συνδρομητές κινητής COSMOTE, με κάθε νέα εγγραφή στο 
payzy by COSMOTE, κερδίζουν απεριόριστα data για 1μήνα. 

PAYZY BY COSMOTE: 
Ο νέος τρόπος ηλεκτρονικών 
πληρωμών & συναλλαγών στο κινητό

Έναν νέο τρόπο πληρωμών, χωρίς πορτοφόλι, φέρνει 
η νέα mobile εφαρμογή “payzy by COSMOTE”. Tο 
νέο app είναι μια ολιστική λύση, εντελώς ψηφιακή, 
για όλους αυτούς που θέλουν ευελιξία και απλότητα 
στην καθημερινότητά τους. 

Το payzy by COSMOTE, που παρουσιάστηκε επίσημα 
στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Διοικητικό Μέγαρο 
του Ομίλου ΟΤΕ, είναι προϊόν της COSMOTE Pay-
ments, θυγατρικής του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία έχει 
λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος ως 
ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος. Το payzy επιτρέπει 
στον χρήστη να καλύπτει καθημερινές αγορές και 
λογαριασμούς, κάνοντας παράλληλα συναλλαγές με 
τους δικούς του ανθρώπους, μέσα από το κινητό του 
εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Τι είναι το payzy by COSMOTE και τι προσφέρει

To payzy by COSMOTE είναι μια πρωτοποριακή λύση 
για όλες τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές. 
Μέσω εφαρμογής στο κινητό (iOS & Android), ο 
χρήστης μπορεί να αποκτήσει έναν ελληνικό IBAN 
λογαριασμό, να εκδώσει χρεωστική VISA κάρτα 
(ψηφιακή ή/και φυσική) και να κάνει όλες τις αγορές 
του σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Χωρίς 
κόπο και με ασφάλεια. Επίσης, με το payzy μπορεί να 
πληρώσει λογαριασμούς στη στιγμή.

Εκτός από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, το 
payzy by COSMOTE περιλαμβάνει και καινοτόμες 
λειτουργικότητες που δεν έχουν καμία χρέωση, όπως 
η δυνατότητα του χρήστη να ανταλλάσσει χρήματα με 
τους φίλους του μέσω chat, άμεσα, μέσω του Chat & 
Pay. Το Chat & Pay συνδυάζει την επικοινωνία με την 
ανταλλαγή χρημάτων. 

Για παράδειγμα, ένας χρήστης πηγαίνει στο σπίτι 
ενός φίλου του να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. 
Στη διαδρομή σταματάει στο περίπτερο να αγοράσει 
αναψυκτικά και σνακ που του ζήτησε ο φίλος του, 
επειδή θα μαζευτούν πολλοί. Τα χρήματα, όμως, του 
χρήστη δεν είναι αρκετά και έτσι ζητάει από τον φίλο 
του να του στείλει χρήματα μέσω Chat & Pay.

Μια ακόμα δυνατότητα του payzy είναι το Split 
It, όπου μπορεί κανείς να μοιράζεται κοινά έξοδα 
με τους δικούς του ανθρώπους. Το Split It μπορεί 
να έχει πολλές και διαφορετικές εφαρμογές στην 
καθημερινότητά. Για παράδειγμα μπορεί ο χρήστης 
να μοιράζεται τα έξοδα με τους φίλους του ή την 
οικογένειά του στο φαγητό, στο σινεμά, σε ένα ταξίδι 
ή ακόμα και τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Και 
όλα αυτά μέσα από το κινητό, σε μια μόνο εφαρμογή. 
Ένα έξοδο μπορεί να μοιραστεί ισομερώς ή με 
ακριβές ποσό ανά άτομο. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς 
υπολογισμούς.

Μια ακόμα δυνατότητα του payzy είναι το Split 
It, όπου μπορεί κανείς να μοιράζεται κοινά έξοδα 
με τους δικούς του ανθρώπους. Το Split It μπορεί 
να έχει πολλές και διαφορετικές εφαρμογές στην 
καθημερινότητά. Για παράδειγμα μπορεί ο χρήστης 
να μοιράζεται τα έξοδα με τους φίλους του ή την 
οικογένειά του στο φαγητό, στο σινεμά, σε ένα ταξίδι 
ή ακόμα και τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Και 
όλα αυτά μέσα από το κινητό, σε μια μόνο εφαρμογή. 
Ένα έξοδο μπορεί να μοιραστεί ισομερώς ή με 
ακριβές ποσό ανά άτομο. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς 
υπολογισμούς.

Ανταμοιβή με ευρώ – Φόρτιση χωρίς προμήθεια

Το payzy by COSMOTE αποτελεί το μοναδικό mobile 
app στην ελληνική αγορά που ανταμείβει με χρήματα 
τον χρήστη, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει 
όποτε θέλει και όπου θέλει. Έτσι ο χρήστης κερδίζει 
χρήματα, όσο περισσότερο χρησιμοποιεί το payzy.

Το payzy by COSMOTE είναι εξολοκλήρου ψηφιακό και 
απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες καταναλωτές, 
ανεξάρτητα από τον τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο. 
Ο χρήστης μπορεί να τα πληρώνει όλα και όλους από 
το κινητό του, ενώ δεν υπάρχει προμήθεια κατά την 
φόρτιση του ΙΒΑΝ λογαριασμού του. Είναι διαθέσιμο 
στο Google Play και το App Store.

Διαδικασία εγγραφής με απλά βήματα

Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ εύκολη, διαρκεί 
λίγα λεπτά και ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί το 
smartphone του, το email και τον αριθμό του κινητού 
του. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής χρειάζεται 
να έχει την ταυτότητά ή το διαβατήριό του, ενώ η 
διαδικασία μπορεί να απαιτήσει και μία βιντεοκλήση 
με εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της COSMOTE 
Payments.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ 

Πώς απαντά
το ΠΑΣΟΚ
στο 
<<υποκλοπές 
τέλος>>

«Κούρασε το ΠΑΣΟΚ», «υποκλοπές 
τέλος». Ατάκες ή πρωτοσέλιδοι 
τίτλοι σε συνδυασμό με ευρήματα 
δημοσκοπήσεων που πιέζουν την 
ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Τοπικά 
στελέχη στην Θεσσαλονίκη μιλούν στην 
«Κ» και απαντούν στις κατηγορίες περί 
μονοθεματικής αντιπολίτευσης και στην 
κριτική περί δημοσκοπικής πτώσης. 
«Μας κατηγορούν για μονοθεματική 
αντιπολίτευση όταν το ΠΑΣΟΚ είχε 
θέσεις για όλα τα ζητήματα πρώτο. 
Μας λένε ότι το θέμα κούρασε αλλά 
αγνοούν πως η δημοκρατία, οι κανόνες 
και οι θεσμοί είναι προϋποθέσεις της 
ανάπτυξης και της ευημερίας του λαού» 
σημειώνει ο γραμματέας της Ν.Ε. 
ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, Ευρυβιάδης 
Ελευθεριάδης. 
«Η εξουσιαστική μανία της κυβέρνησης 
να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες 
σε ένα κλειστό club ανθρώπων περί 
τον πρωθυπουργό στο όνομα της 
αποτελεσματικότητας ήταν βέβαιο ότι 
έκρυβε και τέτοιες μεθοδεύσεις. Αν δεν 
υπάρχει διαφάνεια, θεσμική λειτουργία, 
κανόνες, αν η δημοκρατία πλήττεται 
μέσα από παράνομες παρακολουθήσεις 
πολιτικών αντιπάλων για ποια οικονομία, 
ποιες μεταρρυθμίσεις και ποια ανάπτυξη 
να μιλήσουμε;» προσθέτει.  

«Δεν τους έπιασε ο πόνος»
«Το "υποκλοπές τέλος» έχει μία άλλη 
ανάγνωση» σημειώνει το μέλος του 
Πολιτικού Συμβουλίου Αντώνης 
Σαουλίδης. 
«Οι υποκλοπές έβαλαν τέλος στο 
λεγόμενο ''επιτελικό κράτος'' του κ. 
Μητσοτάκη γιατί ανέδειξαν με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο ότι στην πραγματικότητα 
δεν συνιστούσε μοντέλο διακυβέρνησης 
της χώρας αλλά μία αντιθεσμική - 
παραθεσμική λειτουργία. Έβαλαν τέλος 
στη διαγγελματική δημοκρατία του 
πρωθυπουργού, στην αντίληψη που 
θέλει το κράτος λάφυρο και τους θεσμούς 
του εμπόδιο στην απόλυτη εξουσία. 
Έβαλαν τέλος στην αντίληψη πως είναι 
δημοκρατικό και λειτουργικό τη χώρα 
να κυβερνά μία παρέα 5-6 κοντινών 
ανθρώπων του πρωθυπουργού χωρίς 
καμία θεσμική εγγύηση» συμπληρώνει. 
«Και αν εδώ το θέμα των υποκλοπών έχει 
κουράσει κάποιους, πρέπει να μάθουν 
ότι έξω από τη χώρα τα βλέπουν αλλιώς 
τα πράγματα. Κάτω από τη λαδομπογιά 
της σύγχρονης μεταρρυθμιστικής 
ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς, κάτω από το 
προφίλ ενός σύγχρονου πρωθυπουργού 
κρύβονται τακτικές και μεθοδεύσεις των 
προηγούμενων δεκαετιών.

Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, Αντώνης Σαουλίδης, Πέτρος 
Λεκάκης, Θανάσης Γλαβίνας και Κώστας Πετρίδης 
μιλούν στην "Κ" 

Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης Αντώνης Σαουλίδης Πέτρος Λεκάκης

Πώς αντιδρούν 
τοπικά στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ στην πίεση 
των ΜΜΕ και των 

δημοσκοπήσεων για 
τις υποκλοπές
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Όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ανάπλαση 
του χώρου έξω από το δικαστικό μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, η πρώτη θετική αντίδραση 
στους παροικούντες το Βαρδάρι (ή τον 
Βαρδάρη για όσους το προτιμούν) ήταν ότι 
επιτέλους θα γίνει μία διάβαση στην 26ης 
Οκτωβρίου. Αυτό ήταν και το πρώτο αίτημα 
των παραγόντων της Δικαιοσύνης στον 
δήμο. Είναι γνωστό ότι η κάθετη διέλευση 
του δρόμου που περνάει έξω από την είσοδο 
των δικαστηρίων από τους πεζούς, είναι 
σαν ρώσικη ρουλέτα. Κινδυνεύεις άμεσα 
να παρασυρθείς από διερχόμενα – και με 
αυξημένη ταχύτητα – αυτοκίνητα.  
Όταν μάλιστα άρχισε η κατασκευή των 

πεζοδρομίων παρατηρήθηκε ότι στον 
σχεδιασμό περιλαμβανόταν η διάβαση. Τα 
έργα εξελίχτηκαν, με γρήγορους μάλιστα 
ρυθμούς, τα νέα και μεγάλα πεζοδρόμια 
ολοκληρώθηκαν, δέντρα φυτεύτηκαν, οι 
θέσεις στάθμευσης άλλαξαν, μέχρι και η 
οδός αμφιδρομήθηκε, όπως παλιά. Διάβαση 
όμως δεν έγινε. Μάλιστα στη μία πλευρά του 
δρόμου υπάρχει μικρή ράμπα για να περνούν 
τη σχεδιαζόμενη διάβαση αναπηρικά 
καροτσάκια ή παιδικά καρότσια, αλλά και 
τυφλοί, όμως από την απέναντι πλευρά του 
πεζοδρομίου, τέτοια ράμπα δεν υπάρχει.   
Η διέλευση της 26ης Οκτωβρίου έγινε ακόμη 

πιο επικίνδυνη για χιλιάδες κόσμου που σε 
καθημερινή βάση περνούν απέναντι για να 
εισέλθουν στο δικαστικό μέγαρο. Πλέον οι 
κατευθύνσεις των αυτοκινήτων είναι και 
από τις δύο πλευρές, οι ταχύτητες πάλι 
αυξημένες, παντού διπλοπαρκαρισμένα. 
Τοποθετήθηκαν και πορτοκαλί κώνοι για 
να εμποδίσουν την αντίθετη στροφή και 
τα εμπόδια αυξήθηκαν. Είναι αλήθεια ότι η 
εικόνα μπροστά από το δικαστικό μέγαρο 
έχει βελτιωθεί, ειδικά με την κατασκευή των 
μεγαλύτερων πεζοδρομίων, όπως και αυτών 
που κατασκευάστηκαν στη νότια πλευρά του 
μεγάρου, μαζί με τον ποδηλατόδρομο. Είναι 
όμορφα.  
Όμως είναι αδιανόητο να πρέπει οι πεζοί 

να μετακινούνται είτε στο φανάρι της 
διασταύρωσης με την οδό Πολυτεχνείου, 
είτε σε αυτό της πλατείας Δημοκρατίας για 
να περάσουν απέναντι. Ασφαλώς και δεν το 
κάνουν γι’ αυτό και οι παρασύρσεις πεζών 
δεν θα είναι έκπληξη. Όσοι σχεδίασαν την 
ανάπλαση της περιοχής είναι φανερό ότι 
κάτι ξέχασαν. Και καλό θα είναι γρήγορα να 
αποκαταστήσουν το λάθος. Πριν είναι αργά.  

Η διάβαση 
αργεί ακόμη 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ  

Τέλος η δημοσκοπική απήχηση του ΠΑΣΟΚ 
λίγο κάτω από τον διπλασιασμό των εκλογικών 
ποσοστών του δε νομίζω ότι είναι μία κακή επίδοση. 
Σίγουρα δεν τους έπιασε ο πόνος για την πορεία 
του» καταλήγει.

«Τα σκάνδαλα δεν κλείνουν τόσο εύκολα»
«Από την ημέρα που η κυβέρνηση παραδέχτηκε την 
παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη οι τίτλοι 
των εφημερίδων θα έπρεπε να είναι «Ιδιωτικότητα 
Τέλος», «Αναζήτηση Ευθυνών» ή «Απαξίωση 
της Δημοκρατίας»» επισημαίνει ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρος 
Λεκάκης.  
«Το θέμα των υποκλοπών δεν είναι προσωπικό του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ή δημοσκοπικό. 
Είναι ζήτημα Δημοκρατίας, το οποίο η κυβέρνηση 
θέλησε να το κλείσει με διαδικασίες εξπρές, 
σπεύδοντας να συμπεράνει πως δεν αφορά την 
κοινή γνώμη. Δηλαδή δεν αφορά τους πολίτες μία 
ΕΥΠ που μετατρέπεται σε παρακρατικό μηχανισμό 
και μία κυβέρνηση που εκθέτει τη χώρα διεθνώς; Τα 
σκάνδαλα δεν κλείνουν τόσο εύκολα, ο δρόμος είναι 
μακρύς, με αγώνα μέχρι τέλους για την αποκάλυψη 
της αλήθειας. Εκτός και αν κάποιοι αδιαφορούν για 
τη λειτουργία της Δημοκρατίας» καταλήγει.

«Οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης»
«Το σκάνδαλο των υποκλοπών απασχολεί την 
ελληνική κοινωνία κάτι περισσότερο από 2 μήνες. 
Ουδείς αμφισβητεί ότι παράλληλα και άλλα ζητήματα 
απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, περισσότερο 
ή λιγότερο, με την ακρίβεια, την ενεργειακή 
ανασφάλεια και την τουρκική επιθετικότητα» 
σημειώνει από τη μεριά του ο Διευθυντής της Κ.Ο. 
Θανάσης Γλαβίνας. 
«Αυτό ωστόσο που προκαλεί αρνητικά 
αντανακλαστικά είναι η σπουδή κυβέρνησης και 
φιλικών μέσων ενημέρωσης να κλείσουν το θέμα 
των υποκλοπών με κάθε τρόπο.

Η εξεταστική επιτροπή έκλεισε τις εργασίες της 
όπως-όπως με σημαντικά κενά ως προς το εύρος της 
έρευνας ενώ τις ίδιες μέρες το μήνυμα «υποκλοπές 
τέλος» κυριαρχούσε στην επικαιρότητα παράλληλα 
με συνάδουσες δημοσκοπήσεις. Αν μη τι άλλο ο 
κύκλος των διαβολικών συμπτώσεων επιμένει να 
εμφανίζεται σε ένα ζήτημα που μόνο σε συμπτώσεις 
δεν οφείλεται. Εξεταστική επιτροπή-Μέσα μαζικής 
ενημέρωσης-Δημοσκοπήσεις σε ένα οργανωμένο 
σχέδιο συγκάλυψης» καταλήγει. 

«Δεν κουράσαμε, τραντάξαμε» 
«Ακούσαμε πρόσφατα πως το ΠΑΣΟΚ "κούρασε" 
με τις υποκλοπές. ΄Όπως ακούγαμε παλιότερα 
πως είμαστε η "πατερίτσα" του Μητσοτάκη. Όπως 
ακούγαμε πρόσφατα πως είμαστε "η ουρά του 
Τσίπρα". Μετά από τους ίδιους ακριβώς που έλεγαν 
το ένα, ακούγαμε το άλλο, και ανάποδα» αναφέρει 
αρχικά ο Κώστας Πετρίδης, μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής.
«Δεν «κουράσαμε›› στο ΠΑΣΟΚ, «τραντάξαμε›› ένα 
τεχνητό δίπολο εξουσίας που πολιτεύτηκε πάνω 
στις αρχές της πόλωσης και του λαϊκισμού. Έχουμε 
θέσεις, προτάσεις και έχουμε λάβει πρωτοβουλίες 
για την κοινωνία με την κοινωνία στο προσκήνιο. 
Και αυτή η κοινωνία, δεν «καταλαβαινει›› ούτε από 
«έρευνες›› ούτε από δημοσκοπικά ευρήματα, σας 
το λέω από τώρα, το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει ακόμα 
και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες γιατί αυτό που δεν 
μετριέται στα ΜΜΕ και τις έρευνες, είναι η ανάγκη της 
κοινωνίας για μεστό πολιτικό λόγο, ολοκληρωμένο 
αφήγημα και νέο πολιτικό ήθος, αυτά, μόνο η 
Δημοκρατική παράταξη, το  ΠΑΣΟΚ μπορεί να τα 
προσφέρει στον Ελληνικό λαό» καταλήγει.   

Θανάσης Γλαβίνας Κώστας Πετρίδης
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Ο Γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας 
Σπυρόπουλος μιλά στην «Κ» 

Κινδυνεύουμε να 
βρεθούμε ξανά σε 
ένα «νέο» 2009

«Η κυβέρνηση έδωσε πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα 
τελευταία δύο χρόνια σε οριζόντιες παροχές που αφενός δεν 
ανακουφίζουν τους πιο ευάλωτους, αφετέρου επιβαρύνουν 
το ήδη πολύ υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας» σημειώνει 
στην «Κ» ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής 
του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Ανδρέας Σπυρόπουλος. 

Κύριε Γραμματέα, από τη μία σας λένε στα πάνελ ότι 
«κουράσατε», από την άλλη βλέπετε οι πολίτες να μην 
βάζουν σε προτεραιότητα τις παρακολουθήσεις. Πώς το 
αντιμετωπίζετε; 
Η υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα για 
την ίδια τη Δημοκρατία. Η εστίαση χρειάζεται να γίνει όχι στην 
περίπτωση της παγίδευσης του κινητού και παρακολούθησης 
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην ποιότητα των θεσμών. 
Χώρες με χαμηλή ποιότητα θεσμών δεν έχουν τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής επίλυσης των σύγχρονων κρίσεων που 
μαστίζουν τις κοινωνίες.. Δείτε τι έγινε στην ενέργεια. Ένας 
πρωθυπουργός με ελάχιστη γνώση των διεθνών εξελίξεων 
αποφάσισε να κάνει απανθρακοποίηση χωρίς να έχει 
νομοθετικό πλαίσιο εξοικονόμησης και χωρίς ενισχυμένο 
δίκτυο, παραδίδοντας τη χώρα στα λόμπι του φυσικού 
αερίου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Η ίδια λογική 
αποτυπώνεται και στην αντιμετώπιση των καθημερινών 
προβλημάτων των πολιτών. Σοβαρά ζητήματα όπως η 
ακρίβεια, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα χαμηλά εισοδήματα, 
η έλλειψη στέγης, η πράσινη μετάβαση αντιμετωπίζονται 
με μια χαμηλών προσδοκιών επιδοματική πολιτική. Όλα 
συνδέονται όμως με την ποιότητα των θεσμών που έχουμε 
ως κράτος. 

Υπάρχει τρόπος να μάθουμε ποτέ οι πολίτες τον λόγο της 
παρακολούθησης; Υπάρχει θεσμική διαδικασία;
Η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών, μαζί φυσικά με τη Βουλή και τη Δικαιοσύνη, 
αποτελούν τους θεσμικούς πυλώνες για τη διαλεύκανση της 
κρίσιμης αυτής υπόθεσης. Δυστυχώς όμως, η κυβερνητική 
πλειοψηφία κάνει ό,τι μπορεί για να συγκαλύψει την αλήθεια, 
όπως φαίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή με το μπλοκάρισμα 
από τη ΝΔ στην κλήτευση μαρτύρων που είναι κλειδιά 
για την υπόθεση. Το ζήτημα βέβαια, έχει λάβει πλέον και 
ευρωπαϊκή διάσταση. Το Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποιεί 
ήδη ανεξάρτητη έρευνα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να 
συνεχίσουμε στον δρόμο της θεσμικής υπευθυνότητας, ώστε 
να μην υπάρξει καμία σκιά συγκάλυψης.

Γιατί χαρακτηρίζετε δημοσιονομικό λαϊκισμό τις εξαγγελίες 
Μητσοτάκη και Τσίπρα από την ΔΕΘ;
Η κυβέρνηση έδωσε πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ 
τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ 
δηλαδή, σε οριζόντιες παροχές που αφενός δεν ανακουφίζουν 
τους πιο ευάλωτους, αφετέρου επιβαρύνουν το ήδη πολύ 
υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας. Με κίνδυνο βέβαια να 
βρεθούμε ξανά σε ένα «νέο» 2009. Δείτε για παράδειγμα 
τις επιδοτήσεις στην ενέργεια, οι οποίες ενισχύουν τους 
μεγάλους παραγωγούς με χρήματα των φορολογούμενων, 
την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να μοιράσει τα 
βάρη και στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Εμείς ζητήσαμε, 
εξαρχής, να τεθεί πλαφόν στη λιανική και να φορολογηθούν 
τα πραγματικά υπερκέρδη. 

Η περίπτωση Μελόνι και η νίκη της ακροδεξιάς στις 
ιταλικές εκλογές ανησυχεί την Ελλάδα; 
Είναι πράγματι μια ανησυχητική εξέλιξη τόσο για το μέλλον 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και για την ποιότητα της 
δημοκρατίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Στην πράξη βέβαια, 
έχει αποδειχτεί ότι τέτοιου είδους ανεύθυνες ηγεσίες όταν 
ανεβαίνουν στην εξουσία βάζουν πολύ νερό στο κρασί τους, 
αν και η ζημιά στο Κράτος Δικαίου και στα δικαιώματα των 
πολιτών είναι δεδομένη σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. 
Ωστόσο, ο ορατός κίνδυνος ενίσχυσης της ακροδεξιάς, τόσο 
στην Ευρώπη όσο και την Ελλάδα,  αποτελεί καμπανάκι 
κινδύνου και ηθικό χρέος για τις προοδευτικές δυνάμεις, ώστε 
να αγωνιστούμε να προσφέρουμε ριζοσπαστικές αλλά και 
ρεαλιστικές λύσεις στα τεράστια προβλήματα επιβίωσης που 
αντιμετωπίζουν εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το 
έχουμε κάνει στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε και στο 
παρόν, για ένα καλύτερο μέλλον ανθρωπιάς, ανεκτικότητας 
και αλληλεγγύης.   

Ο ορατός κίνδυνος ενίσχυσης της 
ακροδεξιάς, τόσο στην Ευρώπη 
όσο και την Ελλάδα,  αποτελεί 
καμπανάκι κινδύνου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΡΜΑΤΣΗ 

Κινδυνεύουμε να 
βρεθούμε ξανά σε 
ένα «νέο» 2009

Σοβαρά ζητήματα όπως η ακρίβεια, 
το υψηλό ενεργειακό κόστος 

αντιμετωπίζονται με μια χαμηλών 
προσδοκιών επιδοματική πολιτική



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Vasily Petrenko
Sergej Krylov

ΒΙΟΛΙ

ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Prokofiev
Συμφωνία αρ. 1 
σε ρε μείζονα, έργο 25

Κοντσέρτο για βιολί αρ. 1 
σε σολ ελάσσονα, έργο 26

Συμφωνία αρ. 2 
σε ρε μείζονα, έργο 43

SibeliusBruch

13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2022

Πληροφορίες - εισιτήρια: 2310 895 938/9   |  Τιμές εισιτηρίων: 80€ | 70€ | 60€ | 45€ | 20€ (μειωμένο)

Ώρα: 21.00    |    Μ1 - ΑΊΘΟΥΣΑ ΦΊΛΩΝ ΜΟΥΣΊΚΉΣ

www.tch.gr

w
w

w
.b

le
nd

er
sk

g
.g

r



08.10.202210

Δημοτικές εκλογές 
2023: Αρχίζει το ματς! 

Ένα χρόνο προτού οι πολίτες οδηγηθούν στην κάλπη, 
ο Κωνσταντίνος Ζέρβας επιχειρεί να πετύχει ένα διπλό 
στόχο: από τη μία να «κλειδώσει» την υποψηφιότητα 
του και μαζί να δεσμεύσει όλα τα μέλη της διοίκησης 
σ’ έναν κοινό αγώνα και από την άλλη να φρενάρει 
τις «ορέξεις» κάθε πιθανού ενδιαφερόμενου.
Την προσεχή Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο 
Μουσικής ο κ. Ζέρβας θα μιλήσει σε επίσημη 
εκδήλωση της παράταξης του «Ναι στη Θεσσαλονίκη» 
με θέμα «Δημιουργώντας τη Θεσσαλονίκη του 2030». 
Αναμένεται να σταθεί στα έως τώρα πεπραγμένα της 
θητείας του και παράλληλα να ανακοινώσει επίσημα 
τους στόχους για την επόμενη τετραετία.
Είναι δεδομένο πως στο πλευρό του κ.Ζέρβα θα 
βρίσκονται οι Πέτρος Λεκάκης, Μάκης Κυριζίδης 
και Χάρης Αηδονόπουλος. Και οι τρεις είχαν κατέβει 
στις προηγούμενες εκλογές ως υποψήφιοι δήμαρχοι 
Θεσσαλονίκης, ωστόσο, στην πορεία συνέπραξαν με 
την παράταξη Ζέρβα και ανέλαβαν θέσεις ευθύνης. 
Ο πρώτος αρχικά ως αντιδήμαρχος και στη συνέχεια ως 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
ο δεύτερος ως αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘Εργων, 
ενώ ο κ. Αηδονόπουλος φαίνεται πως αναλαμβάνει 
και πάλι χαρτοφυλάκιο αντιδημάρχου, μετά τον 
ανασχηματισμό που αναμένεται τα επόμενα 24ωρα.
Μαζί τους θα βρεθούν στην ίδια εκδήλωση 
αποδεικνύοντας έμπρακτα στήριξη στον κ. Ζέρβα 
αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι, πρόεδροι των νομικών 
προσώπων και δημοτικοί σύμβουλοι. 

Αμέσως μετά την πρώτη επίσημη εκδήλωση μπαίνει 
σε εφαρμογή το επόμενο βήμα του σχεδίου που είναι 
οι …μεταγραφές. ‘Αμεσα θα ξεκινήσει η ανακοίνωση 
των ονομάτων των νέων υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων που θα στελεχώσουν την παράταξη του 
δημάρχου και θα διεκδικήσουν τη ψήφο των πολιτών 
με στόχο να βρεθούν στα έδρανα του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 

Οι υπόλοιποι επίσημοι διεκδικητές
Ο Γιώργος Ορφανός ανακοίνωσε στις αρχές του 
2022 την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης. ‘Αλλωστε, έκοψε τρίτος το 
νήμα του τερματισμού με λίγες ψήφους διαφορά από 
τον κ. Ζέρβα στις εκλογές του 2019.
Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον» έλαβε 
την απόφαση να κατέβει και πάλι για δήμαρχος 
δηλώνοντας «έντονα απογοητευμένος» από το 
έργο και τα πεπραγμένα της σημερινής διοίκησης. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ.Ορφανός σχεδιάζει 
και υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές, 
επομένως αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις του.
Επίσημα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Ιωάννης Νασιούλας. 
Ποιοι ακολουθούν
Ο Οκτώβριος θα είναι σίγουρα ένας μήνας με πολλές 
αποκαλύψεις όσον αφορά και τους υπόλοιπους 
διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου. 

Από τη στιγμή που άνοιξε ο χορός με τον κ. Ζέρβα 
εκτιμάται πως θα ακολουθήσουν σύντομα και οι 
υπόλοιποι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα θελήσουν να 
χάσουν ούτε μέρα από αυτόν τον αγώνα.
Ο Δρόσος Τσαβλής είναι ένας εξ αυτών. ‘Εχει 
εκδηλώσει την πρόθεση να κατέβει υποψήφιος 
και αναμένονται τα επόμενα επίσημα βήματα του 
πνευμονολόγου και πρώην προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Στο πλευρό του έχει 
συμβούλους που κατέβηκαν με τον κ.Ζέρβα όμως 
στην πορεία ανεξαρτητοποιήθηκαν, άλλωστε και ο 
ίδιος εξελέγη με την ίδια παράταξη στις εκλογές του 
2019, ενώ έχει πραγματοποιήσει και αρκετές επαφές 
με νέα πρόσωπα.
Οι επόμενες κινήσεις αναμένονται και από τον 
πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος, Αθανάσιο Σαββάκη. Μετά την αλλαγή 
σκυτάλης στον ΣΒΕ φαίνεται πως σκέφτεται πιο 
σοβαρά το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας στον 
δήμο, στηριζόμενος από πολλά πρώην στελέχη της 
διοίκησης Μπουτάρη.
Ο κ. Σαββάκης με μία εξαιρετική θητεία στο τιμόνι 
του Συνδέσμου, ο μακροβιότερος πρόεδρος στη 
σύγχρονη ιστορία ενός από τους πιο παλιούς φορείς 
της Θεσσαλονίκης, θεωρείται από πολλούς ως το 
όνομα που θα μπορέσει να κοντράρει και να στερήσει 
τη δημαρχία από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος Ο Γιώργος Ορφανός Ο Δρόσος Τσαβλής
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Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας Ο Σάκης Τζακόπουλος

Ποιοι φημολογούνται πώς 
ενδιαφέρονται να κατέβουν

Εύα Καϊλή, Θοδωρής Ζαγοράκης, 
Ανδρέας Παπαμιμίκος... Τρία 
ονόματα που παίζουν πάρα πολύ 
στα πηγαδάκια όσον αφορά την 
υποψηφιότητα για τη δημαρχία, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει καμία περαιτέρω 
κίνηση από τους παραπάνω. 
Ενδιαφέρον φαίνεται πως δείχνει και 
ο Σάκης Τζακόπουλος, ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος, ενώ από την 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να είναι 
υποψήφιος ο πρώην πρύτανης του 
ΑΠΘ και πρώην πρόεδρος της Αττικό 
Μετρό, Γιάννης Μυλόπουλος.  

Η κλεψύδρα για τις δημοτικές εκλογές του 2023 μετράει πλέον αντίστροφα και οι πρώτοι 
υποψήφιοι για τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης μόλις ξεκίνησαν 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Για το ενεργειακό κόστος το οποίο 
εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα 
για το σύνολο των Δήμων της χώρας, μιλάει 
στη συνέντευξη του στην εφημερίδα Karfitsa ο 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και Δήμαρχος Τρικκαίων 
Δημήτρης Παπαστεργίου, διαβεβαιώνοντας 
ότι «και αυτή τη φορά θα κάνουμε ότι είναι 
δυνατόν, ώστε ο χειμώνας που θα έρθει να μην 
πληγώσει τους δήμους και τους συμπολίτες 
μας». Παράλληλα ο κ. Παπαστεργίου επισημαίνει 
πως ζήτημα για την ΚΕΔΕ είναι τα σχολεία 
υπενθυμίζοντας ότι το  κόστος λειτουργίας 
των σχολείων είναι ευθύνη του Κράτους και 
όχι των Δήμων. Για το λόγο αυτό, αναφέρει 
« όποιο επιπλέον κόστος προκύψει, θα δοθεί 
απολογιστικά, όπως συμφωνήθηκε με τους 
Υπουργούς».

Το φετινό φθινόπωρο και ο χειμώνας 
που θα ακολουθήσει, προοιωνίζονται 
εξαιρετικά δύσκολοι για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των δήμων. Τι σκοπεύετε να 
κάνετε προκειμένου να αντεπεξέλθετε 
στις δυσκολίες που θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν οι δημότες; 

H Αυτοδιοίκηση είναι εξοικειωμένη με τα 
δύσκολα. Οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια 
έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία πολύ δύσκολες 
καταστάσεις, όπως ήταν η πρόσφατη 
διαχείριση της πανδημίας και αποδείξαμε, ότι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κρατήσαμε 
τους Δήμους μας ανοικτούς και τις κοινωνίες 
μας όρθιες. Το ίδιο συμβαίνει εδώ και πολλούς 
μήνες με την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, 
που δοκιμάζει ήδη τις οικονομικές αντοχές 
μας. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και τις 
δημοτικές μας υπηρεσίες να παρέχουμε και την 
αύξηση του κόστους, να μην έχουμε περάσει 
στις τσέπες των νοικοκυριών. Ελπίζουμε να 
υπάρξει κάποια στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μια συγκροτημένη πολιτική ανάσχεσης του 
ενεργειακού κόστους , γιατί από μόνες τους 
οι εθνικές παρεμβάσεις δεν αρκούν. Σε κάθε 
περίπτωση εμείς θα κάνουμε και πάλι τη 
δουλειά μας, θα συνεργαστούμε με το Κεντρικό 
Κράτος για να διασφαλίσουμε τους πόρους, 
για να μην σταματήσει η λειτουργία κρίσιμων 
δημοτικών υπηρεσιών.  Θα κάνουμε ότι είναι 
δυνατόν για να μειώσουμε την ενεργειακή 
κατανάλωση και σε κάθε περίπτωση, θέλω να 
σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε κι αυτή τη 
φορά ότι είναι δυνατόν, ώστε ο χειμώνας που 
θα έρθει να μην πληγώσει τους δήμους και 
τους συμπολίτες μας. 

Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και 
δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης 
Παπαστεργίου στην «Κ»

Θα κάνουμε τα 
πάντα ώστε ο 
χειμώνας να 
μην πληγώσει 
δήμους και 
πολίτες
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Τέλος, όλοι οι κυβερνητικοί παράγοντες 
παραδέχονται πως οι ΔΕΥΑ πρέπει να βοηθηθούνε. 
Αυτό αποτελεί άλλωστε πάγια θέση της ΚΕΔΕ, 
επιμένοντας πως πρέπει να ενταχθούν σε ένα 
διαφορετικό μοντέλο επιδότησης κάτι που 
αναμένεται να συμβεί με βάση πιθανότατα τα 
στοιχεία κατανάλωσης της εκάστοτε ΔΕΥΑ.

Είναι δυνατόν να υπάρξει κοινό σχέδιο 
αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης για όλους 
τους δήμους της χώρας;

 
Η  πρόσφατη συνάντηση της ΚΕΔΕ, με τον Υπουργό 

κ. Βορίδη, τον αναπληρωτή του κ. Πέτσα και τον 
αν. Υπ. Οικονομικών κο Σκυλακάκη ήταν μια καλή 
συνάντηση, που ελπίζουμε να δρομολογήσει 
μια σειρά από λύσεις στη βάση των προτάσεων 
της ΚΕΔΕ. Αναγνωρίζουμε πως πρέπει καταρχήν 
να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης του 
ζητήματος που μας απασχολεί όλους, που θα είναι 
όμως ευέλικτο ώστε να μην αντιμετωπίζει οριζόντια 
και με τον ίδιο τρόπο τους δήμους π.χ. της Κρήτης, 
με τους δήμους της Βόρειας Ελλάδας κι αντίστοιχα 
τις μεγάλες ΔΕΥΑ, με τις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις 
και το μεγάλο δίκτυο ύδρευσης , με τις μικρότερες. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ.Μακης Βορίδης 
πρόσφατα δήλωσε  πως «οι Δήμοι οι οποίοι 
δεν θα πετύχουν τον στόχο της μείωσης 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%, θα 
υποστούν κυρώσεις, δεν θα μπορούν να κάνουν 
προσλήψεις, δεν θα τους δίνω προσωπικό». 
Ποσο εύκολο είναι να εναρμονιστείτε με αυτή την 
απόφαση ; 

Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε πως οι Δήμοι θα 
συμμετάσχουν με όλες τους τις δυνάμεις στην 
εθνική προσπάθεια, για μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και ενεργειακής εξάρτησης της 
χώρας. Κι αυτό αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή 
της ΚΕΔΕ κι όχι αναγκαστική επιλογή,  υπό την απειλή 
επιβολής κυρώσεων.  Σε αυτή την προσπάθεια, 
Κεντρική Κυβέρνηση κι Αυτοδιοίκηση είμαστε 
σύμμαχοι κι όχι αντίπαλοι. Έτσι λειτουργούμε όλο 
αυτό το διάστημα που έχει ξεσπάσει η κρίση. Στο 
πλαίσιο αυτό και για να καλυφθεί το επιπλέον 
ενεργειακό κόστος δόθηκαν στους Δήμους 50 και 14 
εκ. ευρώ ενώ άλλα 50 εκ. ευρώ θα δοθούν ως το 
τέλος του χρόνου, με την προϋπόθεση οι Δήμοι να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να πετύχουν τους στόχους για την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Δεν τίθεται πλέον θέμα κλεισίματος 
φώτων στους δρόμους. Άλλωστε το να ανάψουμε 
ή να σβήσουμε τα φώτα στους δρόμους μισή ώρα 
μετά ή πριν είναι κάτι που είναι εφικτό να γίνει. 

Ζήτημα είναι για μας τα σχολεία. Παρά το γεγονός 
ότι μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 28 εκ. για την κάλυψη 
του επιπλέον ενεργειακού κόστους των σχολείων, τα 
χρήματα αυτά δεν επαρκούν.  Το κόστος λειτουργίας 
των σχολείων είναι ευθύνη του Κράτους και όχι 
των Δήμων, για το λόγο αυτό όποιο επιπλέον 
κόστος προκύψει, θα δοθεί απολογιστικά, όπως 
συμφωνήθηκε με τους Υπουργούς.

Μπορούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές 
να μεταφερθούν το 2024, μαζί με τις 
ευρωεκλογές, όπως αναφέρουν κάποιες 
φήμες;

Δεν μου αρέσει να σχολιάζω φήμες που δεν 
έχουν βάση και δεν επιβεβαιώνονται από καμία 
αρμόδια πλευρά. Σε κάθε όμως περίπτωση 
η θέση μου είναι πως οι αυτοδιοικητικές 
εκλογές είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, για να 
αντιμετωπίζονται ως εργαλείο εξυπηρέτησης 
μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Ποιός μπορεί 
να είναι αυτός ο τόσο μεγάλης εθνικής 
σημασίας λόγος, που επιβάλλει τη μεταφορά 
των εκλογών της αυτοδιοίκησης;

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι 
πολύ σοβαρή υπόθεση, για να 
αντιμετωπίζονται ως εργαλείο 
εξυπηρέτησης μικροκομματικών 
σκοπιμοτήτων
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

Ψάχνουν «φάμπρικα» 
παιδιών των φαναριών 
με… ενοίκιο  

Που στρέφονται οι 
έρευνες της δίωξης 
οργανωμένου 
εγκλήματος για 
την εισαγόμενη 
επαιτεία στη 
Θεσσαλονίκη 

«Συμφωνώ και δίνω την άδειά μου να ταξιδέψουν τα παιδιά μου με 
τη συνοδεία της σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή 
δεν γνωρίζω γράμματα υπογράφω με τον αντίχειρα του δεξιού μου 
χεριού». Το σημείωμα που φέρει σφραγίδες από τις βουλγαρικές αρχές 
συνοδεύεται από ένα αποτύπωμα δακτύλου. Είναι η «υπογραφή» της 
μητέρας ενός ανήλικου κοριτσιού, μόλις 6 χρόνων. Ο εντοπισμός του 
στην αγκαλιά μίας 54χρονης, με την οποία ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο 
της οδού Τσιμισκή, έχει οδηγήσει σε βαθύτερες έρευνες τη δίωξη 
οργανωμένου εγκλήματος της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ενδείξεις 
ότι παιδιά «νοικιάζονται» από τη Βουλγαρία για να επαιτούν στην 
Ελλάδα έχουν σημάνει συναγερμό.  
Το φαινόμενο της εκμετάλλευσης ανηλίκων, αρχικά από την Αλβανία 
και στη συνέχεια από τη Βουλγαρία, είχε αναπτυχθεί ειδικά πριν την 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Μάλιστα ειδικά για τα παιδιά των 
φαναριών από την Αλβανία είχε αποκαλυφτεί ότι πωλούνταν σε 
επιτήδειους, οι οποίοι με τη σειρά τους τα νοίκιαζαν σε κυκλώματα 
επαιτών. Τα χρησιμοποιούσαν για να βγάλουν χρήματα. Μέχρι αυτά 
να ξεφύγουν. Η ιστορία του πρώτου παιδιού στη Θεσσαλονίκη, που 
μάλιστα πήρε πρόσφατα ελληνική υπηκοότητα με μία απόφαση – 
χαστούκι για τα κυκλώματα εμπορίας παιδιών, είναι ενδεικτική. Είχε 
πουληθεί και νοικιάζονταν από οικογένεια σε οικογένεια. Μέχρι που 
δραπέτευσε και ζούσε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κυνηγημένος για 
χρόνια.  
Ισχυρές ενδείξεις, που έχουν στα χέρια τους οι διωκτικές αρχές 
της Θεσσαλονίκης, οδηγούν στη δράση παρόμοιων κυκλωμάτων 
με θύματα παιδιά από τη Βουλγαρία, κυρίως από περιοχές ρομά 
της γειτονικής χώρας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ανήλικα 
παραδίδονται από τους γονείς τους σε τρίτους, με εξουσιοδοτήσεις 
όπως αυτή που αποκαλύπτει η Karfitsa, με στόχο να διέρχονται 
ανενόχλητοι οι εκμεταλλευτές τα σύνορα και για να κερδίζουν 
από την επαιτεία μεγάλα χρηματικά ποσά. Φόβοι εκφράζονται ότι 
πολλά παιδιά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πέσουν θύματα και 
κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Άλλωστε πολλές είναι οι 
νεαρές από τη Βουλγαρία οι οποίες έχουν οδηγηθεί στις παράνομες 
«πιάτσες» της οδού Γιαννιτσών.  

Ένα χαρτί και μία συγγένεια 
 
Η ιστορία της 54χρονης και του 6χρονου κοριτσιού που επί δύο μήνες 
επαιτούν στο πεζοδρόμιο της Τσιμισκή, έχει προκαλέσει την έρευνα 
σε βάρος της ασφάλειας. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές 
η μέθοδος της «εξουσιοδότησης και της συγγένειας» εξετάζεται εάν 
εφαρμόζεται και σε άλλες περιπτώσεις επαιτείας ανηλίκων από τη 
Βουλγαρία. 
Η 54χρονη το μεσημέρι της τρίτης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη 
και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία της. Η ανήλικη 
φιλοξενείται στο παιδικό χωριό SOS και επιτέλους περνά τις ώρες 
της σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον.  
Πέραν της υποτιθέμενης εξουσιοδότησης της μητέρας του παιδιού 
που ήταν το «διαβατήριο» για την έξοδο της 6χρονης από τη 
Βουλγαρία, η γυναίκα που προφυλακίστηκε επιδείκνυε στις αρχές και 
μία ληξιαρχική πράξη θανάτου του πατέρα του παιδιού. Υποστήριζε 
ότι είναι γιαγιά του και πως ζητιανεύει από ανέχεια. Έτσι εκτιμάται 
ότι δρα το κύκλωμα εμπορίας παιδιών. Τα παιδιά παραδίδονται, 
έναντι τιμήματος, σε τρίτα πρόσωπα και η παράδοση συνοδεύεται 
από μία εξουσιοδότηση, όπως ακριβώς αυτή που είχε η 54χρονη. Με 
τον τρόπο αυτό ερευνάται πλέον οργανωμένα, εάν έχουν οδηγηθεί 
και άλλα παιδιά από τις περιοχές των ρομά στη Βουλγαρία, στα 
φανάρια και στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης. Συνοδευόμενα από 
άτομα που παριστάνουν τους συγγενείς όμως τελικά είναι στυγνοί 
εκμεταλλευτές. 
Ήδη στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η δίωξη οργανωμένου 
εγκλήματος της ασφάλειας ζητήθηκαν στοιχεία από τη Βουλγαρία, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι οικογενειακές ρίζες του 
συγκεκριμένου παιδιού. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί 
στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενη είναι και η μητέρα του, που το 
παρέδωσε στη συλληφθείσα, για να επαιτεί. Εξετάζεται επίσης 
εάν τα συγκεκριμένα πρόσωπα συνδέονται και με μέλη των 
κυκλωμάτων εμπόρων βρεφών που έχουν εξιχνιαστεί κατά καιρούς 
στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια παράνομων αγοραπωλησιών, με 
στόχο την υιοθεσία.
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Το πλέον αναγνωρίσιμο όνομα εμπιστοσύνης  
σε όλο τον κόσμο για την κλινική αποκατάσταση  
των μαλλιών με εγγυημένα αποτελέσματα.

43 χρόνια λειτουργίας,

70.000 μεταμοσχεύσεις μαλλιών, 

7 επιστημονικά κέντρα στην Ελλάδα 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του.

Με παγκόσμια πιστοποιητικά ποιότητας  
και ολοκληρωμένα προγράμματα διάγνωσης  
και εξατομικευμένης θεραπείας κατά της τριχόπτωσης, 
δημιουργούν την πραγματική αναγέννηση  
των μαλλιών σας.

43 χρόνια κάνουμε μικρά θαύματα επί-κεφαλής!

Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α&

Ο ειδικός επί... κεφαλής!

Αντιμετωπίζουμε  
το πρόβλημα στη ρίζα του!

43Χρόνια
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ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: 
Τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που 
«χάθηκαν» και ο 
κόμβος – καρμανιόλα

Στα τέλη Μαίου στην παραλία της Χανιώτης του δήμου 
Κασσάνδρας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Εθελοντικής Δράσης 
Χανιώτης Ιωάννης Κολοκυθάς ανακαλύπτει ένα αντικείμενο 
ξεβρασμένο από τη θάλασσα στην περιοχή Μόλος. Εμοιαζε 
με ένα αρχαιολογικό εύρημα αλλά από εκεί και πέρα αρχίζει η 
περιπέτειά του. 
«Το απόγευμα περίπου στις 19.30 ώρα Ελλάδος τουρίστες με 
ειδοποίησαν για το συγκεκριμένο αντικείμενο που ξεβράστηκε 
στην περιοχή μόλος στη Χανιώτη...
περισυνέλεξα το συγκεκριμένο εύρημα για να το διασφαλίσω και 
έστειλα φωτογραφία σε φίλο αρχαιολόγο ο οποίος διαπίστωσε 
ότι πρόκειται περί αρχαίο (κυανόκρανο ή κιονόκρανο) και κάλεσα 
την Ελληνική Αστυνομία έτσι ώστε να παραδώσω το εύρημα το 
οποίο βρίσκεται στα γραφεία της εθελοντικής μας αυτή τη στιγμή 
και περιμένω τους αρμόδιους να έρθουν να το παραλάβουν» 
δήλωσε μιλώντας στην «Κ». «Λόγω του ότι επιλήφθηκε του 
θέματος το Λιμενικό διότι επρόκειτο για αιγιαλό, το παρέδωσα 
ζητώντας πρωτόκολλο παραλαβής. Μολονότι ζήτησα πολλές 
φορές το χαρτί παραλαβής αυτό δε μου επιδόθηκε ποτέ. Εφτασα 
μέχρι το αρχηγείο Λιμενικού αλλά μέχρι τώρα πέντε μήνες 
αργότερα ουδέν συνέβη».
Τώρα για το πως βρέθηκε εκεί το αρχαίο αυτό αντικείμενο ο κ. 
Κολοκυθάς εικάζει ότι πρέπει να το πετάξανε εκεί κάποιοι κατά 
τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, για να μην σταματήσουν 
οι εργασίες. «Είναι συνήθης πρακτική των εργολάβων καθώς 
υπάρχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή να πετάνε 
ό,τι αρχαία βρίσκουν. Και έτσι καταστρέφεται ο αρχαιολογικός 
θησαυρός».

ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ
Ωστόσο, η περιοχή στη Χανιώτη δεν πλήττεται μόνο από την 
ασυνειδησία των εργολάβων και την γραφειοκρατία. Ο κόμβος 
της Χανιώτης αποτελεί εδώ και χρόνια – καρμανιόλα. Έχουν 
χάσει τη ζωή τους άνθρωποι σε τροχαία. Υπήρξε μελέτη για την 
ανάπλαση του κόμβου, την τοποθέτηση φαναριών αλλά ο κ. 
Γιάννης Κολοκυθάς καταγγέλλει ιδιοτελή συμφέροντα που δεν 
θέλουν τον κόμβο στην περιοχή. 
«Υπήρξε μελέτη από τη διοίκηση του πρώην δημάρχου το 2016 
κ. Κυρίτση η οποία όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε. Στην περιοχή 
βρίσκονται τέσσερις (!) στάσεις του ΚΤΕΛ, έχουν σημειωθεί 
άπειρα τροχαία και χάσαμε ζωές. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα 
ξεκινά από τα συμφέροντα επιχειρηματιών που διατηρούν εκεί 
μπροστά τις επιχειρήσεις τους και δε θα ήθελαν ένα φανάρι 
ακριβώς μπροστά στην περιοχή. Αν συνδυάσει κανείς και την 
επιχειρηματική σχέση του αντιπεριφερειάρχη με τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση μπορεί να απαντήσει στο γιατί δεν ολοκληρώνεται το 
έργο», τόνισε αφήνοντας αιχμές και κατά του αντιπεριφερειάρχη 
Χαλκιδικής κ. Γιάννη Γιώργου.
«Ως πρόεδρος Ε.Ο.Δ. Χανιώτης έχω δώσει ήδη εντολή 
στο δικηγόρο της ομάδας μας να προχωρήσει με γοργούς 
ρυθμούς καταθέτοντας και εμείς στον εισαγγελέα αλλά και 
δημοσιοποιώντας τα στοιχεία που ήδη έχουμε στα χέρια μας ...». 
Η απάντηση της αντιπεριφέρειας πάντως, είναι ότι το έργο θα 
γίνει και οι σχετικές διαδικασίες δημοπράτησης θα αρχίσουν έως 
το τέλος Οκτωβρίου.

Κυανόκρανο πολλών χιλιάδων ετών 
βρέθηκε στη Χανιώτη και παραδόθηκε 
στο λιμεναρχείο κι έκτοτε «αγνοείται  
Γιατί δεν ολοκληρώνεται ο κόμβος που 
στοίχισε ανθρώπινες ζωές και έμεινε 
στη μελέτη του 2016
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ΣΙΘΩΝΙΑ: 
Χρεώθηκε ο δήμος 
εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ για αυτοκίνητο 
που έμεινε σε …
ακινησία!

Μια άλλη «περίεργη» υπόθεση που πάντως, στοίχισε 
πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ  στο δήμο 
Σιθωνίας εκτυλίσσεται. Το 2016 είχε χρεωθεί έναντι 
πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο δήμο 
Σιθωνίας ένα μινι βαν μάρκας VW γκρι το οποίο θα 
χρησιμοποιείτο από την εταιρία που είχε αναλάβει 
την υπόθεση αναβάθμισης των υδρομέτρων 
(Εταιρεία ΥΔΡΟΦΥΛΗ Α.Ε) . Μεσα σ’ αυτό υπήρχαν 
υποτίθεται όργανα για ηλεκτρονικές μετρήσεις των 
γεωτρήσεων, θα συνδέοταν ψηφιακά με το Δήμο 
Σιθωνίας και γι αυτό το λόγο «αιτιολογήθηκε» το 
εύρος της τιμής. 
Θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν πιστευτά αν 
το αυτοκίνητο έβγαζε κανονικά άδεια. Μόνο που 
στο Δήμο Σιθωνίας δεν υπήρξαν έγγραφα που να 
δικαιολογούν αυτήν την δαπάνη. 
Με καταγγελία του πρώην κοινοτάρχη Νικήτης και 
νυν δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Αναγνωσταρά 
ερωτήθηκε η σημερινή διοίκηση υπό τον Πάρη 
Ντέμπλα, γιατί δεν ανοίγεται το αυτοκίνητο 
ενώπιον των μελών της διοίκησης του δήμου για 
να διερευνηθεί τι έχει στο περιεχόμενό του, γιατί 
δεν έχει άδεια κυκλοφορίας και πως δαπανήθηκαν 
τόσες χιλιάδες ευρώ για εργασίες που δεν έγιναν.
Η απάντηση από τον αντιδήμαρχο Γιώργο 
Δαλδογιάννη ήταν γενικόλογη ότι έχουν απευθυνθεί 
στο υπουργείο Συγκοινωνιών και άρχισαν οι 
διαδικασίες για την εξασφάλιση της άδειας 
κυκλοφορίας!

Πώς χρεώθηκε αυτό το αυτοκίνητο με τόσες χιλιάδες 
ευρώ από 400.000 έως 700.000 ευρώ λέγεται ότι 
χρεώθηκε στο δήμο Σιθωνίας. Για ποιες εργασίες 
χρησιμοποιήθηκε; Για ποιο λόγο μένει ακίνητο και 
δεν έχει ανοιχτεί καν;

ΒΙΛΕΣ ΧΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΤΟΣ …ΖΩΝΗΣ
Οι καταγγελίες του Μιχάλη Αναγνωσταρά ωστόσο, 
δεν έμειναν εκεί. Αφορούν και παρανομίες εταιρείας 
που χτίζει οικισμό με πολυτελείς κατοικίες σε 
περιοχή που είναι εκτός ζώνης. Μάλιστα, ζήτησε 
από την πολεοδομία απάντηση για το αν οι εργασίες 
είναι σύννομες και ως προς την κατάτμηση των 
οικοπέδων (με άλλα λόγια καταγγέλλεται ότι έχουν 
χρησιμοποιηθεί αγροτεμάχια για οικόπεδα) ακόμη 
και ως προς την κάλυψη των εκτάσεων που είχε 
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ο εργολάβος.
Θα επρόκειτο για μια ακόμη υπόθεση καταπάτησης 
εκτάσεων προς οικοπεδοποίηση, αν η εργολάβος 
εταιρία που χτίζει τις βίλες δεν ανήκει στον πρώην 
δήμαρχο Σιθωνία Ιωάννη Τζίτζιο.  
Ο φάκελος καταγγελιών έχει φτάσει στον 
εισαγγελέα ο οποίος δεσμεύτηκε να διερευνήσει το 
βάσιμο των καταγγελιών και τις άδειες που έχουν 
«εξασφαλιστεί» από την πολεοδομία.

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΟΡΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΑΜΕΡΕΣ…

Ένα πουλάκι από τον Πολύγυρο μας πληροφόρησε 
ότι το τελευταίο διάστημα ο εβδομηνταπεντάχρονος 
«νεαρός» δήμαρχος, μετά τις αποκαλύψεις της 
ΚARFITSA είναι πολύ ανήσυχος… Και έφερε ειδικό 
τεχνικό να ψάξει στο γραφείο του και στα γραφεία 
των συνεργατών του μήπως έχουν βάλει «κοριούς» 
και κάμερες παρακολούθησης! 

Τηλεφωνήσαμε στο Δήμο να δούμε αν είναι αλήθεια, 
αλλά μας είπαν πως ο «νεαρός» Δήμαρχος είναι 
απασχολημένος σε meeting με την σύμβουλό του, 
κ. Έφη Κελιαφανού. Οπότε αναγκαστήκαμε να 
τηλεφωνήσουμε στον Πυροσβέστη μήπως και 
μάθουμε κάποιο νέο, αλλά δυστυχώς μας είπε πως 
η Πυροσβεστίνα πλέον απέχει από τα δρώμενα! 

Παρόλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και 
θα απευθυνθούμε και αλλού! 

Πληροφορηθήκαμε επίσης πως ο «νεαρός» 
Δήμαρχος, συνδέεται με μακρά φιλία με τον επί 
χρόνια Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Γιώργο ο οποίος 
διατηρεί κατάστημα με κουρτίνες και λόγω της 
θεσμικής τους ιδιότητας και της φιλίας έχουν 
καθημερινή επικοινωνία! 

Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία 
και μαζί του μήπως μάθουμε κάποιο νέο και 
επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα με φρέσκο 
ρεπορταζ!

Στον εισαγγελέα υπόθεση 
πρώην δημάρχου για 
καταπάτηση εκτάσεων 
προκειμένου να χτιστούν 
πολυτελείς βίλες 
κατοικιών
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

«Κάποιους καταλύτες πλέον μας τους αγοράζουν 
μέχρι και 1.000 ευρώ. Η δουλειά ανέβηκε». 
Κατηγορούμενος σε παλιότερη υπόθεση κλοπής 
καταλυτών, που τώρα υποστηρίζει ότι δεν 
εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις, περιγράφει 
στην Karfitsa ότι οι κλοπές του συγκεκριμένου 
εξοπλισμού του αυτοκινήτου έχουν αυξηθεί 
κατακόρυφα. Τα κυκλώματα φτάνουν σε σημείο 
ακόμη και ν’ αγοράσουν μεταχειρισμένους 
καταλύτες. Στοχεύουν στην πλατίνα που έχει στο 
εσωτερικό του.  
Οι κλοπές καταλυτών από αυτοκίνητα που είναι 
σταθμευμένα ακόμη και σε πολυσύχναστες περιοχές 
της Θεσσαλονίκης αποτελούν… συνήθεια. Μόλις 
την περασμένη εβδομάδα αστυνομικοί ύστερα 
από περιπετειώδη καταδίωξη στη δυτική είσοδο 
συνέλαβαν τρία άτομα. Ο ένας εξ αυτών οδηγήθηκε 
στις φυλακές και οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, 
ο ένας με όρους και ο άλλος χωρίς περιορισμούς. 
Ο τελευταίος είναι ανήλικος, ηλικίας 14 χρόνων. 
Είναι αυτός, που σύμφωνα με τη δικογραφία που 
σχηματίστηκε από την ασφάλεια Λευκού Πύργου 
είχε τον ρόλο του «κόφτη». 
Η μέθοδος που ακολουθούν οι μικροομάδες 
κακοποιών βασίζεται στην ταχύτητα της δράσης. 
Εντοπίζουν το αυτοκίνητο συνήθως σε πάρκινγκ. 
Το προσεγγίζουν και αμέσως πιάνουν… δουλειά. 
Σηκώνουν με γρύλλο το σασί και ο πλέον 
μικρόσωμος μπαίνει από κάτω και με ηλεκτρικό 
τροχό κόβει τον καταλύτη. Σε λίγα λεπτά βρίσκεται 
στην καρότσα του αυτοκινήτου και μαζί με άλλους 
– κλεμμένους επίσης – οδηγείται για το παράνομο 
εμπόριο. Στην περίπτωση των τελευταίων 
συλλήψεων ο 14χρονος που οδηγήθηκε στις 
δικαστικές αρχές μαζί με τους άλλους δύο ενήλικες 
είχε τον ρόλο του… «αρουραίου», που έφτανε με 
ευκολία στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Με τον 
τροχό στο χέρι έκοβε τους καταλύτες γρήγορα. 

«Αν είναι από κάτω στο αυτοκίνητο ο καταλύτης 
μπορούν να τον κόψουν και σε ένα λεπτό», 
μεταφέρει στην Karfitsa ιδιοκτήτης συνεργείου 
αυτοκινήτων που έχει κληθεί να διορθώσει τις 
βλάβες που προκαλούν τέτοιες κλοπές.  
Στο φορτηγάκι με τους τρεις συλληφθέντες 
βρέθηκαν τρεις καταλύτες που κατηγορήθηκαν ότι 
είχαν κόψει νωρίτερα από σταθμευμένα αυτοκίνητα, 
κυρίως στην περιοχή του λιμανιού Θεσσαλονίκης. 
Ισχυρίστηκαν ότι θα τους πουλούσαν αντί 50 ευρώ 
τον καθένα. Η ασφάλεια ερευνά εάν εμπλέκονται 
και σε άλλες κλοπές που έχουν καταγγελθεί στο 
άμεσο παρελθόν ή αν συνδέονται με πρόσωπα που 
έχουν διαπράξει τέτοιες κλοπές. » 
 
Σε Ευρώπη και Αμερική 
 
Την ώρα πάντως που οι κλοπές καταλυτών 
απασχολούν έντονα τις διωκτικές αρχές και οι 
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πονοκεφαλιάζουν, η μαύρη 
αγορά διακίνησης των καταλυτών για να καταλήξουν 
σε εγκαταστάσεις με μηχανισμούς διαχωρισμού 
ευγενών μετάλλων, παρουσιάζει κατακόρυφη 
άνοδο. Εκτός των κλεμμένων καταλυτών, τα μέλη 
ομάδων που εμπορεύονται τα συγκεκριμένα υλικά, 
πλέον αγοράζουν ακόμη και μεταχειρισμένους 
καταλύτες από μάντρες αυτοκινήτων. 
«Εμείς υποπτευόμαστε ότι μέσα έχουν χρυσό. 
Αλλιώς δεν εξηγείται ότι κοστίζουν τόσα πολλά 
χρήματα», μετέφερε ο νεαρός που στο παρελθόν 
είχε συλληφθεί για τέτοιες κλοπές και υποστηρίζει 
ότι γνωρίζει την «πιάτσα». 

Τη… ζήτηση μεταχειρισμένων, ακόμη και 
κατεστραμμένων καταλυτών, επιβεβαιώνουν 
ιδιοκτήτες μαντρών με μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα. «Τα αγοράζουν πολλά χρήματα. 
Μπορεί ένας μεταχειρισμένος καταλύτης, 
γνήσιος, που πλέον δεν μπορεί αν λειτουργήσει 
να πουληθεί μέχρι και 500 ευρώ, όταν ο 
καινούργιος κοστίζει περίπου 1.400 ευρώ. Σε 
πολυτελή αυτοκίνητα, μεγάλου κυβισμού, οι 
τιμές αυξάνονται, όπως και οι δυσκολίες κλοπής 
των καταλυτών. Εκεί πρέπει να κλαπεί όλο 
το αυτοκίνητο για να αφαιρεθεί ο καταλύτης 
χωρίς οι κλέφτες να γίνουν αντιληπτοί», έλεγαν 
πρόσωπα που γνωρίζουν.  
Οι… έμποροι είτε κλεμμένων, είτε 
μεταχειρισμένων καταλυτών φαίνεται πως τους 
στέλνουν στη βόρεια Ευρώπη ή στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. «Eμάς μας έχουν πει ότι τους στέλνουν 
στην Ολλανδία», μεταφέρει ο νεαρός που γνωρίζει 
από κλοπές καταλυτών. «Άλλοι λένε πως πάνε 
Αμερική. Εμείς δεν ξέρουμε», καταλήγει. Εκεί 
θεωρείται ότι οι έμποροι «ανακυκλώσιμων» 
υλικών, που τις περισσότερες φορές είναι 
αγορασμένα σε χαμηλές τιμές από τη μαύρη 
αγορά των κλεμμένων, τα μεταφέρουν για να 
γίνει ο διαχωρισμός και να κρατηθούν τα ευγενή 
μέταλλα, κυρίως η πλατίνα. Το συγκεκριμένο 
μέταλλο την εβδομάδα που διανύσαμε ξεκίνησε 
από 27,5 δολάρια το γραμμάριο. Οι γνήσιοι 
καταλύτες, επώνυμων εταιριών, έχουν 
μεγαλύτερο βάρος σε πλατίνα, όπως και αυτά 
των πολυτελών αυτοκινήτων. Εκεί κρύβεται και 
το μυστικό των κλοπών και των επιλογών των 
καταλυτών.

Τι κρύβεται πίσω από την αύξηση των κλοπών από αυτοκίνητα 
ακόμη και σε πολυσύχναστα πάρκινγκ

Πολύτιμοι 
καταλύτες 
στα χέρια 
μικροκλεφτών 

Πολύτιμοι 
καταλύτες 
στα χέρια 
μικροκλεφτών 
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Διαμαντής Γκολιδάκης: Επισκέψεις 
σε 3η & 4η ΥΠΕ, Ιπποκράτειο και 
ΑΧΕΠΑ 

Πανταχού παρών ο Δ. 
Βαρτζόπουλός

Έκοψαν και την 
«καλημέρα»

Συνάντηση Δράμαλη – Τζιτζικώστα 
με θέμα την «πράσινη» μετάβαση

Την 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδος(ΥΠΕ) στη 
Θεσσαλονίκη, το Ιπποκράτειο και το ΑΧΕΠΑ επισκέφθηκε 
ο καρδιολόγος και πολιτευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΝΔ) 
Διαμαντής Γκολιδάκης. 
Ο Δ. Γκολιδάκης, ως ιατρός και μοναδικός υποψήφιος στις 
τελευταίες εκλογές προερχόμενος από το χώρο της υγείας, 
γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα που απασχολούν το χώρο της 
Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μετά 
το πέρας των επισκέψεων ο κ. Γκολιδάκης έκανε την εξής 
δήλωση: « Στη Θεσσαλονίκη συντελείται ένα τεράστιο έργο 
από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές – νοσηλεύτριες και τους 
υπόλοιπους υγειονομικούς, αλλά και διοικητικούς σε όλες τις 
μονάδες υγείας. Είναι ευτυχής συγκυρία ότι προχωράει με 
ταχείς ρυθμούς η κατασκευή καινούριων νοσοκομείων στην 
πόλη. Η Υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, στο οποίο έχω 
αφιερώσει όλη μου τη ζωή και θα συνεχίζω να προσφέρω 
τόσο ως γιατρός όσο και ως πολιτικός. Πιστεύω ακράδαντα 
ότι στους πολίτες αξίζουν οι καλύτερες δυνατές παροχές 
υπηρεσιών και δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για αυτό 
το σκοπό».

Περατζάδα από τα υπουργικά γραφεία κάνει το τελευταίο διάστημα ο Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος (εδώ με τον Μάκη Βορίδη). Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β Θεσσαλονίκης 
αντιλαμβάνεται πως είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της 
περιφέρειας του και δεν σταματά να ενημερώνεται και να διεκδικεί προς όφελος των 
συμπολιτών του.

Ούτε «γεια» δεν λένε πλέον ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Ευθύμης Φωτόπουλος. Οι 
σχέσεις των δύο ανδρών που συνεργάστηκαν στενά με τις ιδιότητες του δημάρχου και 
του γενικού γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως είναι κάτι παραπάνω 
από ψυχρές και παγωμένες. Χαρακτηριστική ήταν η συνάντηση στο πλαίσιο του Bal-
kan Forum, όπου δεν αντάλλαξαν βλέμμα ή μία καλημέρα. Παρά τις διαρροές από την 
πλευρά της διοίκησης να γίνει λόγος για «βελούδινο διαζύγιο» με τον Μίμη, φαίνεται 
πως μόνο τέτοιο δεν ήταν!

Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολο Τζιτζικώστα, είχε ο συντονιστής Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας της γραμματείας Παραγωγικών Τομέων 
της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος Δράμαλης. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του περιφερειάρχη 
και είχε ως θέμα την οργάνωση εκδήλωσης για την 
«πράσινη» μετάβαση και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις «πράσινες» 
επενδύσεις. Ο περιφερειάρχης από την πλευρά του 
αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. Δράμαλη να παραστεί σε 
προσεχή εκδήλωση που θα οργανωθεί και να μιλήσει για την 
«πράσινη» μετάβαση και τις «πράσινες» επενδύσεις στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ετοιμάζουν ... σχήμα για το Δήμο;
Το ραντεβού ήταν προκαθορισμένο να γίνει στο Βυζαντινό 
Μουσείο. Εκεί, βρέθηκαν νυν και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι 
της Θεσσαλονίκης όπου συζήτησαν τις ευθύνες που έχει η 
διοίκηση Ζέρβα για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη 
αλλά και για τις επόμενες εκλογές. Συμμετείχαν -μεταξύ 
άλλων- οι πρώην αντιδήμαρχοι της διοίκησης Μπουτάρη, 
Φωτίου και Πέγκας, οι νυν εκλεγμένοι Ορφανός, Κουράκης, 
Αρχοντή, Καλαϊτζίδης, Καλφακάκου, Τζακόπουλος και ο 
υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του 2019 Γρ.Ζαρωτιάδης. 
Την πρόθεση να συμμετέχουν σε επόμενο κάλεσμα 
εξέφρασαν Τσαβλής, Χρυσίδου και Αϊβάζογλου. Να 
προσθέσουμε ότι στο ίδιο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν και 
ενεργοί πολίτες της πόλης, όπως για παράδειγμα ο ‘Αρης 
Στυλιανού, ο Πρόδρομος Νικηφορίδης και η Μαρία Ζουρνά. 
Λέτε να γίνει καμία «ένωση» ανθρώπων από διαφορετικές 
αφετηρίες και παρατάξεις ώστε να βγουν μπροστά και να 
διεκδικήσουν τη δημαρχία από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα;

# Κι αν αυτή ήταν η αρχική πρόθεση –να βρουν κοινό 
σημείο που να τους ενώνει κόντρα στη σημερινή διοίκηση 
του δήμου Θεσσαλονίκης- πολύ γρήγορα φαίνεται πως 
διαφώνησαν. Οι Αρης Στυλιανού, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης και 
Ρία Καλφακάκου εξέδωσαν νέα ανακοίνωση όπου τόνισαν 
πως δεν ενημερώθηκαν για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων 
τους, ούτε συμφώνησαν σε κάτι που θα παρέπεμπε στην 
ίδρυση κάποιας νέας δημοτικής κίνησης ή παράταξης. 
«Είμαστε παρόντες και παρούσες στην προσπάθεια για την 
προοδευτική αλλαγή, και ταυτόχρονα ικανοί και ικανές να 
εκφραζόμαστε χωρίς παρεμβολές», τόνισαν χαρακτηριστικά.
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KARFITSOMATA

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας και ο 
Μάριος δράμαλης

Ο Δ. Βαρτζόπουλος

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης στην επίσκεψή του στις υγειονομικές μονάδες
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Ο Μάριος Δράμαλης ειδικός επί των θεμάτων ενέργειας, 
ΑπΕ και φωτοβολταϊκών μας δίνει χρήσιμες απαντήσεις 
για όλα όσα απασχολούν όσους θέλουν να τοποθετήσουν 
φωτοβολταϊκά. Όπως μας εξήγησε η  επιδότηση θα είναι 
40%-60% αφορά 250.000 εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών 
σε κατοικίες , επιχειρήσεις και αγρότες.
 
Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για 
φωτοβολταϊκά;
 Το νέο πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών μέχρι 10 kW για ενεργειακό συμψηφισμό 
(net metering) αφορά 250000 στέγες κατοικιών, 
επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
Συγκεκριμένα 100000 κατοικίες, 75000 επιχειρήσεις 
και 75000 στέγες αγροτικής εκμετάλλευσης θα λάβουν 
επιχορήγηση για την κατασκευή φ/β έως 10 kW στη στέγη 
τους . Δεδομένου ότι πολλές κατοικίες θα εγκαταστήσουν 
φ/β μικρότερης ισχύος οι δικαιούχοι θα είναι αρκετά 
περισσότεροι.

 Τι είναι το net metering;
 Το net metering ή αλλιώς ενεργειακός συμψηφισμός είναι 
ένα εργαλείο για την σιτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση. 
Συγκεκριμένα μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού 
δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή για παραγωγή 
και κατανάλωση της δικής του ενέργειας. Τυχόν έλλειμμα 
ενέργειας καλύπτεται μέσω απορρόφησης ενέργειας από 
το δίκτυο ενώ το πλεόνασμα αποθηκεύεται στο δίκτυο της 
ΔΕΗ για μελλοντική χρήση.
 

Τι απαιτείται για την εγκατάσταση ενός μικρού 
φωτοβολταϊκού στην στέγη;
 Για την εγκατάσταση ενός φ/β σε μία στέγη απαιτείται η 
νόμιμη χρήσης και κυριότητα της στέγης που αποδεικνύεται 
με τα σχετικά έγγραφα, ενώ σε περίπτωση πολυκατοικίας 
απαιτείται εγγράφως η σύμφωνη γνώμη όλων των 
ιδιοκτητών.

Ποιο είναι το ποσοστό της επιδότησης;
 Το ποσοστό της επιδότησης θα είναι από 40-60% . 
Αναμένεται να ανακοινωθούν ακριβείς λεπτομέρειες για το 
πρόγραμμα και τους δικαιούχους καθώς και για τον τρόπο 
ένταξης στο πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο οι 
ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν να ξεκινήσουν τις αιτήσεις 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και να λάβουν 
την επιχορήγηση σε δεύτερο χρόνο με την έναρξη του 
προγράμματος.

Ποιό το κόστος για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών μίας κατοικίας;
 Δεδομένου ότι μία μέση κατοικία καταναλώνει περίπου 
6000kWh ετησίως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 
5 kW καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες. Πρακτικά 
αυτό συνεπάγεται ένα κόστος περίπου στα 5000 ευρώ 
(1000 ευρώ/kW). Φυσικά το μέγεθος της ισχύος που θα 
εγκατασταθεί εξαρτάται από την κατανάλωση κάθε οικίας. 
Συνεπώς γίνεται μία ενεργειακή μελέτη σύμφωνα με τους 
ετήσιους λογαριασμούς ρεύματος και υπολογίζεται το 
μέγεθος του φωτοβολταικού.

 

 Ποιο το οικονομικό όφελος από την επένδυση σε 
οικιακό φωτοβολταϊκό;
 Με το net metering ο καταναλωτής θα γλιτώνει 
ετησίως μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ή ακόμα 
και ολόκληρη την ενέργεια πληρώνοντας μηδενικούς 
λογαριασμούς. Πρακτικά με τις τρέχουσες τιμές ρεύματος 
ένα νοικοκυριό καλείται να πληρώσει περίπου 2000-2500 
ευρώ ετησίως χρήματα τα οποία πλέον θα μένουν στο 
κουμπαρά του νοικοκυριού.

Σε πόσο χρονικό διάστημα γίνεται η απόσβεση των 
χρημάτων που επενδύθηκαν;
 Δεδομένου των ποσών που αναφέραμε πιο πάνω με 
μία μέση επένδυση 5-6 χιλιάδες ευρώ η απόσβεση τους 
εξοπλισμού γίνεται μέσα σε 2-3 χρόνια, ενώ όσο αυξάνεται 
η τιμή του ρεύματος τόσο πιο γρήγορα γίνεται η απόσβεση 
αφού ο καταναλωτής συμψηφίζει το ίδιο το προϊόν (την 
ενέργεια). Μάλιστα εφόσον περίπου το μισό κόστος θα 
καλυφθεί μέσω επιχορήγησης, η απόσβεση γίνεται σε 
λιγότερο από 2 έτη. Η σύμβαση με το ΔΕΔΔΗΕ είναι 
25ετής πράγμα που καθιστά το net metering μια ιδιαίτερα 
κερδοφόρα επένδυση.
 Γιατί να επενδύσει ένα νοικοκυριό σε οικιακό 
φωτοβολταϊκό;
 Με την εγκατάσταση φωτοβολταικού στη στέγη και μέσω 
του ενεργειακού συμψηφισμού ο καταναλωτής πλέον 
αποδεσμεύεται από την ενεργειακή αστάθεια που επικρατεί, 
γίνεται αυτάρκης και παράλληλα συνεισφέρει στην 
προώθηση της πράσινης ενέργειας.
 
• Πληροφορίες στο τηλ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
2310478992 , 6951113648

Να βάλω φωτοβολταϊκά 
στη στέγη ή στο χώρο μου; MAΡΙΟΣ

ΔΡΑΜΑΛΗΣ

Απευθύναμε 
οκτώ ερωτήσεις 
στον πρόεδρο 

του Πανελληνίου 
Συνδέσμου 
Οικιακών 

Κτηριακών 
Φωτοβολταϊκών 
«ΣΤΕΓΗ», Μάριο 
Δράμαλη για όλα 
όσα όσα θέλουμε 
να μάθουμε για 

τη χρήση και 
τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΡΔΑ

Μια εκπληκτική γυναίκα ηγείται του υπέρ-σύγχρονου 
κολοσσού Bergmann Kord Ελλάδας! Η «σιδηρά» κυρία 
Βασιλική Κορδερά, με τη φήμη και το έργο της να έχουν 
ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, βρίσκεται για τέσσερις 
δεκαετίες στην κορυφή της μεγαλύτερης και πιο σύγχρονης 
κλινικής μεταμοσχεύσεων μαλλιών χαρίζοντας στους 
70.000 πελάτες της μεγάλα χαμόγελα!

- Η Bergmann Kord γιορτάζει φέτος 43 χρόνια 
επαγγελματικής επιτυχίας! Ήταν δύσκολος ο δρόμος για 
την κορυφή;
Η αρχική αποδοχή των πρωτόγνωρων για την Ελλάδα 
υπηρεσιών της κλινικής μας, προοιώνιζε την δυναμική 
του εγχειρήματος μας! Η πορεία συνεχίζεται και σήμερα 
με την καταγραφή περισσοτέρων από 70.000 αισθητικά 
άρτιων μεταμοσχεύσεων μαλλιών και πολλαπλάσιων 
θεραπειών αντιμετώπισης της τριχόπτωσης. Το μέλλον 
προδιαγράφεται «φρέσκο» και ιδιαίτερα υποσχόμενο, 
με την εμπλοκή της Νέας Γενιάς της Οικογένειας Berg-
mann Kord στους τομείς της Ιατρικής, της διοίκησης, των 
οικονομικών και της αισθητικής λειτουργίας του Ομίλου 
μας. Δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανη για την 
φυσική αυτή συνέχεια.

- Τι σας οδήγησε στη δουλειά που κάνετε σήμερα και 
μάλιστα, να την κρατήσετε σε τόσο υψηλό επίπεδο;
Οι οικογενειακές μου ρίζες, η καλή συγκυρία και η αγάπη 
των ανθρώπων οι οποίοι εκτίμησαν την εργατικότητα και 
την φιλοσοφία που διέπει την καθημερινότητά μου και δεν 
είναι άλλη από την αναζήτηση της υπεροχής.

 Γεννημένη στον Πειραιά και με καταγωγή από το Αϊβαλί, 
μετέβηκα στο Ντίσελντορφ προκειμένου να ολοκληρώσω 
τις σπουδές μου. Στο διάστημα αυτό εργαζόμουν στην 
γερμανική εταιρεία Bergmann, η οποία δραστηριοποιείται 
στο χώρο των μαλλιών για περισσότερα από 140 χρόνια, 
έχοντας κατακτήσει παγκόσμια αναγνώριση. Αποφοίτησα 
από τη γερμανική Bergmann Hair Academy κι επέστρεψα 
στην Ελλάδα, με σκοπό να προσφέρω τις επιστημονικές 
αυτές υπηρεσίες σχετικά με την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

- Δυναμική επιχειρηματίας, πρωτοπόρος στον τομέα 
σας, σπουδαία συνεργάτιδα και υπέροχη μητέρα. Σε 
ποιόν τίτλο θα δίνατε προτεραιότητα;
Για εμένα ένας είναι ο ύψιστος τίτλος τιμής: Αυτός του 
ενεργού, με κοινωνική συνεισφορά, ανθρώπου. Πιστέψτε 
με, δεν αισθάνομαι ότι έχω προσφέρει ακόμη όλα αυτά 
που επιθυμώ. Τα μελλοντικά μου σχέδια απλώνονται σε 
«λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας» με παρακαμπτήριους 
οδούς τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

- Η επιτυχία της Bergmann Kord ξεπέρασε τα σύνορα 
και φιγουράρει πλέον στην κορυφή συμβάλλοντας στην 
αύξηση του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας. 
Με  ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα των περιπτώσεων 
ξένων ενδιαφερομένων που μας εμπιστεύθηκαν για να 
υποβληθούν σε μεταμόσχευση μαλλιών, ξεπέρασαν κάθε 
πρόβλεψη και προσδοκία.

- Σήμερα τι πρωτοποριακό προσφέρει η κλινική στο 
θέμα τριχόπτωση;
Η συσσωρευμένη εμπειρία, πρακτική και συνεχώς 
αναπτυσσόμενη τεχνογνωσία τόσων ετών και περιστατικών, 
αποτελεί από μόνη της πρωτοπορία στον ιδιαίτερο ιατρικό 
κλάδο, στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.

- Αντιμετωπίζετε θεραπευτικά όλες τις περιπτώσεις 
απώλειας μαλλιών;
Κάθε είδους και με απόλυτη επιτυχία! Δυστυχώς, 
καταγράφονται πολλές περιπτώσεις κάθε μορφής και 
κατηγορίας, αλλά διαθέτουμε και τα επιστημονικά κριτήρια 
και εξατομικευμένες εφαρμογές.

- Ένα σημαντικό έργο που αποφεύγετε με σεμνότητα 
να δημοσιοποιήσετε, είναι η αμέριστη προσφορά και 
στήριξη σας, στους συλλόγους καρκινοπαθών Ελλάδος.  
Ομολογώ ότι ο τομέας αυτός, χρόνο με τον χρόνο, 
καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της καρδιάς και 
των επιχειρηματικών μου σχεδιασμών. Εδώ και δεκαετίες 
τείνει αυξανόμενη (ποιοτικά και ποσοτικά) η συμμετοχή 
των δραστηριοτήτων κοινωνικής υπευθυνότητας στο 
γενικότερο portfolio δραστηριοτήτων της εταιρείας 
μας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η διαπίστωση ότι 
καθημερινά η κοινωνία μας στρέφεται προς την προσφορά  
μεγαλύτερης και πιο ζεστής αγκαλιάς, στον πάσχοντα 
συνάνθρωπό μας. Ωραία η Ομορφιά. Αλλά η ανθρώπινη 
στήριξη και ψυχολογική αρωγή, ακόμα καλύτερη!

Η «σιδηρά» κυρία 
της Bergmann Kord

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΕΡΑ 
Τέσσερις δεκαετίες 

είναι στην κορυφή της 
μεγαλύτερης και πιο 
σύγχρονης κλινικής 

μεταμοσχεύσεων μαλλιών 
χαρίζοντας στους 70.000 

πελάτες της μεγάλα 
χαμόγελα
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Εάν μέχρι τώρα ξέραμε πως ο Σκρουτζ είναι ο πιο 
«ορκισμένος εχθρός» των Χριστουγέννων, φαίνεται 
πως η φετινή χρονιά έρχεται να καταρρίψει κι αυτό 
το παραμύθι. Η ενεργειακή κρίση θα είναι ακόμη 
μεγαλύτερος «αντίπαλος» των αγαπημένων γιορτών 
καθώς οι δημοτικές αρχές σε όλη τη Θεσσαλονίκη θα 
αναγκαστούν να περιορίσουν τα χιλιάδες λαμπιόνια 
και τους στολισμούς - υπερπαραγωγές σε δέντρα, σε 
πλατείες και σε πάρκα σε μία προσπάθεια να μειώσουν 
τις κιλοβατώρες.
Η εξίσωση για τους δημάρχους είναι δύσκολη, 
αφού από τη μία γνωρίζουν καλά πως οι πολίτες 
και ενδεχομένως αρκετοί έμποροι θα διστάσουν 
να στολίσουν τα μπαλκόνια και τις βιτρίνες των 
καταστημάτων τους, όπως συνήθιζαν να κάνουν άλλες 
χρονιές, φοβούμενοι τη …λυπητερή των λογαριασμών 
που θα κληθούν να πληρώσουν με το νέο έτος λόγω 
του εορταστικού διάκοσμου. 
Ξέρουν, επίσης, πως έναν χρόνο πριν τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές δεν θα μπορέσουν να αφήσουν ολοκληρωτικά 
στο σκοτάδι την πόλη και πόσο μάλλον σε αυτές τις 
εορταστικές περιόδους όπου η αγορά περιμένει να 
κινηθεί και να δουλέψει, ενώ ο κόσμος να χαμογελάσει 
και να αφήσει για λίγο στην άκρη τα όποια προβλήματα.
Με όλα τα παραπάνω δεδομένα, η φετινή μάχη 
«Χριστούγεννα vs Ενεργειακή Κρίση» εξελίσσεται σε 
έναν πονοκέφαλο για τους αυτοδιοικητικούς. Μέσα 
στις αρχικές σκέψεις είναι να γίνει «συρρίκνωση» των 
εορταστικών ημερών, δηλαδή τα χριστουγεννιάτικα 
δέντρα και ο στολισμός στους δρόμους να ανάψουν 
αργότερα από ότι συνηθίζεται ημερολογιακά. Επίσης, 
εξετάζεται στο πλαίσιο της οικονομίας, ο φωτισμός 
που θα τοποθετηθεί για τις γιορτές καθημερινά να 
ανάβει αργότερα και να σβήνει νωρίτερα από ότι τα 
προηγούμενα χρόνια.
Ωστόσο, εκτός από τον περιορισμό του διακοσμητικού 
φωτισμού, αρχίζουν τα επιτελεία στους δήμους της 
Θεσσαλονίκης να επεξεργάζονται και άλλες λύσεις 
όπως για παράδειγμα πολλά από τα λαμπιόνια να 
αντικατασταθούν με άλλες λάμπες τύπου led που θα 
«καίνε» λιγότερο.
«Σεμνά» Χριστούγεννα ο κεντρικός δήμος
Μέχρι πέρσι, ο μεγάλος «μπελάς» των Χριστουγέννων 
ήταν η πανδημία του κορονοϊού. Οι υγειονομικές 
συνθήκες που δεν επέτρεπαν την παρουσία πλήθους 
κόσμου, τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις αλλά και το 
στήσιμο μιας σκηνής στην πλατεία Αριστοτέλους ώστε 
να μπορέσουν μικροί και μεγάλοι να διασκεδάσουν.

Κι εκεί που πίστευαν στον δήμο Θεσσαλονίκης πως τα 
πράγματα κυλούν καλύτερα στο συγκεκριμένο κομμάτι 
(αν και ακόμη διατηρούνται ορισμένες επιφυλάξεις για 
πώς θα πάει ο χειμώνας) ήρθε η ενεργειακή κρίση για να 
ανατρέψει όλα τα φετινά χριστουγεννιάτικα σχέδια.
Η διοίκηση Ζέρβα προσανατολίζεται και αυτή -όπως 
επιτάσσουν οι απαιτήσεις της ενεργειακής κρίσης 
και ακολουθώντας την κατευθυντήρια γραμμή των 
υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών- να κινηθεί 
«σεμνά» κατά τη διάρκεια των γιορτών. 
Εξετάζονται όλα τα σενάρια με βάση και τις συστάσεις από 
τα υπουργεία για περισσότερο από 10% εξοικονόμηση 
ενέργειας. Γενικότερα για το θέμα της μείωσης της 
κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος θα υπάρξει και 
συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, ώστε να δοθεί κοινή γραμμή προς 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Δήμοι αλλάζουν τους διαγωνισμούς
Χαρακτηριστικό παράδειγμα πως αλλάζουν τα 
χριστουγεννιάτικα πλάνα είναι ο δήμος Νεάπολης - 
Συκεών. 

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου πήρε την 
απόφαση να ματαιώσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση 
εορταστικού διάκοσμου φωτισμού έτους 2022.
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός προκηρύχθηκε 
μέσα στον Αύγουστο, ωστόσο αποφασίστηκε 
πως πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία με τη 
σύνταξη νέου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών 
εναρμονισμένο στις απαιτήσεις που επιβάλλει η 
ενεργειακή κρίση που έχει επηρεάσει και την 
χώρα μας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Μέσα στις αρχικές σκέψεις 
είναι να γίνει «συρρίκνωση» 

των εορταστικών ημερών, 
δηλαδή τα χριστουγεννιάτικα 

δέντρα και ο στολισμός 
στους δρόμους να 

ανάψουν αργότερα από ότι 
συνηθίζεται ημερολογιακά

Τα πιο σκοτεινά 
Χριστούγεννα 
έρχονται…

Τα πιο σκοτεινά 
Χριστούγεννα 
έρχονται…
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

«Η Θεσσαλονίκη  διαθέτει αναπτυγμένη ψηφιακή 
κουλτούρα», τονίζει η π. γενική γραμματέας του Δήμου 
Θερμαϊκού, Msc Γεωλόγος, μέλος της πανελλήνιας ένωσης 
γενικών γραμματέων «Κλεισθένης», Αναστασία Κασάπη.

Σε συνέντευξη της στην Karfitsa εξηγεί πώς οι ψηφιακές 
εφαρμογές είναι σύμμαχος για τους Δήμους στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, σημειώνει τα άλματα που έχουν 
γίνει στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και τονίζει 
πως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παράγει 
μεγάλο και σημαντικό έργο.

Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αναπτυγμένη ψηφιακή 
κουλτούρα από πλευράς Δήμων αλλά και κατοίκων;

Η Θεσσαλονίκη, πόλη που φιλοξενεί το κέντρο ψηφιακής 
καινοτομίας της Pfizer, το διεθνές κέντρο ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Cisco και αναμένεται να φιλοξενήσει 
το THESSINTEC, Τεχνολογικό Πάρκο Καινοτομίας 4ης 
γενιάς, μοναδικό στην Ευρώπη, μήτρα ανάπτυξης, δεν 
μπορεί παρά να διαθέτει αναπτυγμένη ψηφιακή κουλτούρα. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασικό παράγοντα 
του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της οργανωσιακής 
λειτουργίας των Δήμων.

Έχουν προσαρμοστεί οι ΟΤΑ στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό;

Η ψηφιακή μετάβαση των ΟΤΑ υπήρχε στο πρόγραμμα. 
Άλματα όμως έγιναν την περίοδο της πανδημίας. Το Μάρτιο 
του 2020 προτεραιότητα δόθηκε στην εξ’ αποστάσεως 
ψηφιακή εξυπηρέτηση, όπως η έκδοση πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων και η υποβολή αιτημάτων και στην εξ’ αποστάσεως 
εργασία γνωστή ως τηλε-εργασία. 

Αναστασία Κασάπη: 
«Η Θεσσαλονίκη διαθέτει 
αναπτυγμένη ψηφιακή κουλτούρα»

Ήταν η περίοδος που το σύνολο της Ευρώπης έπρεπε να 
λειτουργήσει χωρίς φυσική παρουσία. Η ολιστική μετάβαση 
και προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή προχωρά με γοργό 
ρυθμό και σταδιακά, καθώς η επιχειρησιακή συνέχεια 
απαιτεί ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, 
ψηφιοποίηση του αρχείου των δημόσιων υπηρεσιών, 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού των ΟΤΑ και ψηφιακό γραμματισμό των πολιτών 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων τρίτης ηλικίας. Όλοι οι 
χρήστες, από την παιδική ηλικία έως το γήρας, θα πρέπει 
να χειραφετούνται και να προστατεύονται. Οι ψηφιακές 
τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων αρκεί να 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι παράγοντες του ψηφιακού τομέα 
ενεργούν υπεύθυνα και με ασφάλεια. 

Κατά την γνώμη σας, που έχουν γίνει άλματα και ποιες 
υπηρεσίες έχουν τη μεγαλύτερη προτίμηση από τους 
δημότες;

Θεωρώ πως η ασημένια διάκριση για την Ελλάδα στον 
τομέα της ψηφιακής καινοτομίας που απονεμήθηκε στην 
ΑΑΔΕ για τις εφαρμογές myDATA, timologio και appodixi, στο 
Συνέδριο των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (TADEUS), κατέχοντας την 2η θέση, με πρώτη την 
Γαλλία, αποτελεί ένδειξη καινοτομίας.

Επίσης το έργο που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο GOV.GR, η υποστήριξη μέσω 
του συνεργαζόμενου φορέα ΕΔΥΤΕ και η χρηματοδότηση 
των ΟΤΑ για ολιστική μετάβαση είναι αξιοσημείωτες 
ενέργειες.

Η ένωση μας, Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΣΘΕΝΗΣ» στέκεται αρωγός 
και συμβάλλει θετικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των ΟΤΑ με καλές πρακτικές και λειτουργικές εφαρμογές 
εσωτερικής αναδιοργάνωσης, οικονομίας πόρων και 
παροχής υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης BEYOND, σε συνεργασία 
με την Φορουμ Διεθνής πραγματοποιήσαμε σχετική 
επιστημονική ημερίδα για αιρετούς, τεχνοκράτες και 
στελέχη ΟΤΑ.

Πως συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων; 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συμβάλλει θετικά στην 

εξοικονόμηση των πόρων καθώς μία έξυπνη πόλη ρυθμίζει 
αποδοτικά, το χώρο, το χρόνο, τις μετακινήσεις, την 
παραγωγή και τη δικτύωση. 

Με ποιον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν οι ψηφιακές 
εφαρμογές στην εξοικονόμηση ενέργειας, ένα φλέγον 
θέμα για τους Δήμους;

Στην εξοικονόμηση ενέργειας, οι ψηφιακές εφαρμογές 
διευκολύνουν την μέτρηση και τη διαχείριση της 
κατανάλωσης και την πιο άμεση λήψη μέτρων, συστήματα, 
μοντέλα και εργαλεία ήδη δοκιμασμένα από την ερευνητική 
κοινότητα.

Τα ψηφιακά μέσα είναι σύμμαχος στην 
εξοικονόμηση ενέργειας στους δήμους

Αναστασία 
Κασάπη
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Γιώργος 
Χριστοδούλου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

 «Η ζωή μοιράζεται στους έχοντες, τους κατέχοντες και τους 
αντέχοντες. Εγώ ανήκω στους αντέχοντες, έλεγε ο Μήτσος».   

Ακριβώς και εγώ ανήκω στους αντέχοντες. Αυτό με κέντρισε, 
περιγράφει ο Γιώργος Χριστοδούλου μιλώντας για το έργο «Ο 
Φονιάς» που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.

Το έργο διαδραματίζεται την δεκαετία του ΄70. Μια βροχερή 
μέρα μέσα σε ένα μικροαστικό σπίτι τέσσερα πρόσωπα έρχονται 
αντιμέτωπα με το ένοχο παρελθόν τους. Ο Σάββας, ο Ταρζάν, 
η Μαρία και ο Γιάννης, θύτες και θύματα των προσωπικών 
τους τραγωδιών αγωνίζονται να υπάρξουν μέσα σε μια ηθικά 
διεφθαρμένη κοινωνία. 

«Πιστεύω μαζί με τους συνεργάτες μου καταθέτουμε 
καθημερινά την αλήθεια μας σε αυτό το σπουδαίο έργο του 
Μήτσου Ευθυμιάδη που μας δικαίωσε για την επιλογή μας», 
τονίζει ο κ. Χριστοδούλου.

Στο έργο βλέπουμε πως κάποια στιγμή έρχεται το παρελθόν 
μπροστά μας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε το 
παρελθόν μας ορίζει;

Πιστεύω το παρελθόν είναι οδηγός της ζωής μας. Όπως λέει 
και μια παροιμία. Ότι κάνουμε θα το βρούμε μπροστά μας. 
Είναι σπουδαίο να διαβαίνεις το μονοπάτι της ζωή σου χωρίς 
κακίες, ίντριγκες προσπαθώντας με καλοσύνη και Αγάπη να 
συνεργάζεσαι στον χώρο του Θεάτρου. Γιατί κάποια στιγμή 
όλοι μας θα καταλήξουμε σε ένα κηπάκι με μενεξέδες. Άρα 
Αγάπη και καλοσύνη. Και ο νοών νοήτω.

Έχετε αντιμετωπίσει δύσκολες εργασιακές συνθήκες στο 
θέατρο;

Από μικρό παιδί έχω μάθει από τους γονείς μου να χορεύω 
πάντα με τις    δυνάμεις τις δικές μου. Πρώτα γιατί αυτό 
μου δίδαξαν, άλλα και δεύτερον οι συνθήκες ήταν τέτοιες 
που μάθαμε να στηριζόμαστε στα πόδια μας. Επομένως δεν 
αντιμετώπισα δύσκολες συνθήκες στο θέατρο γιατί η καρέκλα 
που κάθομαι είναι δικιά μου. Και δεν θα μου την πάρει κανένας. 
Σε σχέση με άλλες καταστάσεις που αν δεν είσαι καλοπαίδι θα 
σου τραβήξουν την καρέκλα και άντε γεια.  

Είστε παρά πολλά χρόνια στον χώρο του θεάτρου. Πόσο 
έχει αλλάξει;

Το Θέατρο ήταν και είναι για μένα πάντα το ίδιο. Είναι ένας 
χώρος σκέψης περισυλλογής και σεβασμού. Αυτό δεν αλλάζει. 
Αλλάζουν οι άνθρωποι που με την μισαλλοδοξία τους, τον 
εγωισμό τους, πως εγώ είμαι και κανένας άλλος, πως εγώ είμαι 
ο καλύτερος ηθοποιός, πως εγώ μπορώ να κριτικάρω τους 
πάντες και τα πάντα εκτός από τον εαυτό μου και να πιστεύω 
εγώ πως είμαι η αρχή και το τέλος. Αλήθεια πόση δυστυχία. 
Ας ξυπνήσουν κάποια στιγμή και ας δουν πως ο ουρανός είναι 
γαλάζιος χωρίς σύννεφα. Αν μπορούν.

Τι συμβουλεύετε κυρίως τους νέους που μπαίνουν τώρα 
στον χώρο ; 

Σεβασμό, αφοσίωση στο λειτούργημα του Θεάτρου και πάνω 
απ’ όλα σεβασμό σε καταξιωμένους ηθοποιούς που έχουν 
γράψει ιστορία στο Ελληνικό Θέατρο.

Σεβασμός. Και ο πληθυντικός σίγουρα δεν βλάπτει.

Υπάρχει αξιοκρατία στο θέατρο; 
Την αξιοκρατία την δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Όταν 

σεβόμαστε και τον πιο μικρό να είμαστε βέβαιοι πως θα μας 
σέβονται και εμάς. Εμείς θα δώσουμε το παράδειγμα στη νέα 
γενιά. Εμείς θα τους περάσουμε το μήνυμα. 

«Ο Φονιάς» του Μήτσου Ευθυμιάδη από Πέμπτη 
13 έως Κυριακή 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αμαλία

Δεν αντιμετώπισα 
δύσκολες συνθήκες 
στο θέατρο

«Την αξιοκρατία την 
δημιουργούμαι εμείς οι ίδιοι. 

Όταν σεβόμαστε και τον πιο 
μικρό να είμαστε βέβαιοι πως 

θα σέβονται και εμάς»
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ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Ιστορίες 
με ...κάρυ! 

Τι κι αν γεννήθηκε στην Καλαμάτα; Η Ρία 
Καλφακάκου αγωνίζεται χρόνια για μία καλύτερη 
Θεσσαλονίκη. Τα έδρανα είναι το φόρτε της: ως 
καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 
και ως δημοτική σύμβουλος Δ. Θεσσαλονίκης, 
συμμετέχει ενεργά σε κινητοποιήσεις και δεν παύει 
να ονειρεύεται ένα ομορφότερο αύριο για όλους… 

Πώς μετακόμισε μία Καλαματιανή στη Θεσσαλονίκη;
Στις εισαγωγικές για το Πολυτεχνείο, για λίγα μόρια, 
βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη αντί για την Αθήνα. 
Aγάπησα τη Θεσσαλονίκη, έμαθα την ιστορία της, 
απέκτησα στέρεες φιλίες, εξελίχθηκα επαγγελματικά 
και έκανα οικογένεια. Η Καλαμάτα, είναι πάντα 
στην καρδιά μου, αλλά η καρδιά μου ανήκει στη 
Θεσσαλονίκη.

Τι σας λείπει ως Καθηγήτρια στο ΑΠΘ;
Το κλίμα ελευθερίας, αναζήτησης, ανταλλαγής ιδεών, 
δημιουργικότητας που υπήρχε μετά τη μεταπολίτευση 
στο πανεπιστήμιο. Κι έφτιαχνε όχι μόνο επιστήμονες 
αλλά πολίτες με ευαισθησίες και αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης. Η σημερινή φιλοσοφία ατομισμού και 
στεγνής γνώσης, με θλίβει.

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.

Συναισθήματα για φοιτητές που προόδευσαν;
Πολλοί φοιτητές μου προόδευσαν και με γεμίζει χαρά. Μεγάλη χαρά και όταν φοιτητές με 
ευχαριστούσαν για τη γνώση, τη βοήθεια, και την ψυχολογική στήριξη που τους έδωσα.

Επιστρέφουν μνήμες από τη φυλακή του 1973;
Σε όνειρα ξαναζώ την έξαρση, το πάθος, την πίστη, την ελπίδα, που μας οδήγησε στην εξέγερση 
του Πολυτεχνείου. Μα και τη βία σωματική και ψυχολογική, και κυρίως την αγωνία που ζήσαμε, 
στα υπόγεια της ασφάλειας. Ξαναβιώνω εκείνη την εποχή όταν νέοι αντιδρούν με αγνότητα 
και ενθουσιασμό στον κυνισμό των κυβερνήσεων και των τεχνοκρατών, όπως το 2006 ενάντια 
στο άρθρο 16.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι για εσάς…
Το πεδίο όπου μπορώ να παλέψω για να βελτιωθεί η πόλη και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Για μια πόλη πράσινη, όμορφη, βιώσιμη, φιλική. Για να αντικατασταθεί το μοντέλο της 
αντιπαροχής που την ασχήμυνε και τη τσιμεντοποίησε, με  ένα μοντέλο πράσινης ανάπτυξης 
που θα δώσει δουλειές και μέλλον. Για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη τη θέση που είχε 
διαχρονικά και να πάψει να είναι μια μίζερη, φοβική, και θρησκόληπτη επαρχία.

Θα είστε εκ νέου υποψήφια;
Ελπίζω να συμβάλλω στη δημιουργία ενός εκλογικού σχήματος χωρίς κομματική ταυτότητα, 
που θα δίνει σαφείς απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα, συγκοινωνίες, καθαριότητα, 
σχολεία, κοινωνικές δομές. Με χωρικά σχέδια ενταγμένα στη λογική μιας ολιστικής 
αντιμετώπισης στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα σε συνεργασία με τους άλλους δήμους. 
Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από μια άλλη διοίκηση που θα πραγματοποιήσει τα όνειρα των 
πολιτών.

Τι θα αλλάζατε εάν μπορούσατε στην πόλη;
Την αίσθηση προχειρότητας και αποσπασματικών κινήσεων χωρίς ευρύτερο όραμα. Και κάθε 
μέρα θα κέρδιζα μια γωνιά με χώμα και όχι τσιμέντο, θα σκεφτόμουν μια μικρή λύση για ένα 
απλό πρόβλημα.

«Χαλαρώνει» ποτέ η σχέση μάνας με γιο;
Αλλάζει, περνάει διαφορετικές φάσεις, αντιπαράθεσης, συμπόρευσης, ενοχών και 
επιβραβεύσεων, αλλά ποτέ δεν χαλαρώνει.

Μικρά μυστικά της ζωής…
Τίποτα δεν αξίζει όσο η αγάπη, ο έρωτας, η φιλία, η συμπόνια, το νοιάξιμο για τους άλλους. 
Αν είσαι στο νοσοκομείο πριν μια δύσκολη επέμβαση θυμάσαι κάποιες προσωπικές στιγμές, 
κάποιο χάδι, ένα καλό λόγο, μια έκφραση ευγνωμοσύνης από κάποιον που βοήθησες, παρά τα 
βραβεία που έχεις κρεμάσει στους τοίχους.

Δεν ξέρουμε για τη Ρία Καλφακάκου…
Το μεγάλο πάθος για τη λογοτεχνία, την
 ποίηση και τον κινηματογράφο.

Ρία
Καλφακάκου 

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 
ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ
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Polispin-up
Η διασκέδαση στη 

Θεσσαλονίκη έχει όνομα και 
είναι ΜΟΥΣΕΣ Εν Χορώ!  Από 
Τετάρτη έως Κυριακή είναι 
αναμφίβολα ο νούμερο ένα 
προορισμός στη νυχτερινή 
διασκέδαση της πόλης!Ο 
πλέον αγαπημένος χώρος 
live διασκέδασης στη 
Θεσσαλονίκη,οι ΜΟΥΣΕΣ 
εν χορώ μετακόμισαν 
στην χειμερινή τους έδρα 
και χαρίζουν μοναδικές 
στιγμές διασκέδασης με 
ένα εκπληκτικό πρόγραμμα 
στο οποίο πρωταγωνιστεί 
ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, 
μία σταθερή αξία στον 
χάρτη διασκέδασης της 
πόλης.Μαζί του Κώστας 
Μικέλης.Κρυσταλλία  
Βαραβαρίδου,Ιωάννα Κόζη 
και ένα αξιόλογο team.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: 
Γαβριήλ Γαβρήλογλου.

Διεύθ: Αγγελάκη 25,
περιοχή Έκθεσης, 
τηλ:2310 231237,2310 231799.

Ένα εξαιρετικό τραγούδι θα ντύσει μουσικά τους τίτλους της πολυαναμενόμενης 
δραματικής σειράς «Μαύρο Ρόδο» του Mega και θα κυκλοφορήσει από την 
Panik Oxygen. Συνθέτης του ομότιτλου τραγουδιού είναι ο κορυφαίος 
δημιουργός Γιώργος Θεοφάνους και ερμηνεύτρια η Ελένη Βιτάλη, η σπουδαία 
φωνή του ελληνικού λαϊκού ρεπερτορίου. 

Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάζονται για πρώτη φορά και βρέθηκαν πριν από 
λίγες μέρες στο στούντιο για την ηχογράφηση του τραγουδιού, το οποίο 
αποδίδει μοναδικά τα έντονα συναισθήματα που βιώνουν οι ήρωες της σειράς 
και μεταφέρει την ατμόσφαιρα της ιστορίας.  

Τους στίχους έγραψε η Κερασιά Ανδριανάκη, μαθήτρια του Γιώργου 
Θεοφάνους, η οποία επελέγη μέσα από διαγωνισμό που έκανε ο συνθέτης στο 
Διαδίκτυο ανάμεσα στους μαθητές του. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο τραγούδι 
που έγραψε και θα κυκλοφορήσει.

Το τραγούδι «Μαύρο Ρόδο» θα συνοδεύεται και από μία ειδική ορχηστρική 
εκδοχή με τον σολίστα του κλαρίνου Βασίλη Σαλέα.  Ο Γιώργος Θεοφάνους, 
εκτός από το τραγούδι των τίτλων, θα επενδύσει μουσικά τη σειρά «Μαύρο 
Ρόδο», η οποία έρχεται το φθινόπωρο στο Mega. Το σενάριο, που βασίζεται στο 
ομότιτλο βιβλίο της Ελένης Καπλάνη, επιμελείται ο Γιώργος Κρητικός και το 
εκλεκτό καστ καθοδηγεί σκηνοθετικά ο Κώστας Αναγνωστόπουλος.

Χειμερινές ΜΟΥΣΕΣ εν χορώ.
To must στην διασκέδαση!

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΥ 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Στον κορυφαίο 
προορισμό 
διασκέδασης,τις 
χειμερινές ΜΟΥΣΕΣ 
εν χορώ,ο ιδιοκτήτης 
Μάρκος Βεγίρης,o 
μαέστρος Γαβριήλ 
Γαβριήλογλου, 
με τον Βασίλη 
Λουσιόπουλο,τους 
τραγουδιστές Κώστα 
Μικέλη και Κρυσταλλία 
και τον Στέλιο Βρατόλη 
στα καλύτερά τους!
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Ένα όνομα συνώνυμο των εκπληκτικών γεύσεων!Καλώς ήρθατε στο εκπληκτικό περιβάλλον και υψηλών 
προδιαγραφών ψητοπωλείο ΑΛΑΤΟΡΙΓΑΝΗ που επιλέγει πάντα κρέατα αρίστης ποιότητας και ολόφρεσκα 
υλικά για να δημιουργήσει μοναδικές σαλάτες, ποικιλία ορεκτικών, πιάτα της ώρας και κορυφαία κρεατικά 
σούβλας.Και όλα αυτά φτιαγμένα με μεράκι και φροντίδα από έμπειρους ψήστες. Πάντα με την κορυφαία 
εξυπηρέτηση!

Delivery 12.00-02.00,τηλ. 2310 831110.
Διεύθ. Βασ. Όλγας 177.

Από τα νέα σχετικά hot spot στον γαστρονομικό χάρτη της πόλης που μας εντυπωσίασε με τις γεύσεις,την 
αισθητική,το περιβάλλον αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση.Σε ένα από τα πλέον γραφικά στενάκια της 
Θεσσαλονίκης, οι Μεσογειακές γεύσεις έχουν την τιμητική τους και αναμφίβολα πρόκειται για μία μοναδική 
εμπειρία γεύσεων και αισθήσεων σε έναν χώρο που θα σας κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Όλα αυτά με 
μεράκι και επιλεγμένες πρώτες ύλες για το τέλειο αποτέλεσμα!

Διεύθ. Αποστόλου Παύλου 24.Τηλ. 2310 205718.

ΑΛΑΤΟΡΙΓΑΝΗ  
ψητοπωλείο

ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΓΗ

#Στον χάρτη διασκέδασης 
της πόλης πρωτοστατούν 
οι χειμερινές ΜΟΥΣΕΣ εν 

χορώ στον γνώριμο χώρο 
της Αγγελάκη με ανεβαστικό 

πρόγραμμα και πρωταγωνιστή 
τον αγαπημένο Δημήτρη 

Χρυσοχοίδη. 
#Η μία και μοναδική Άννα 

Βίσση κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στο BARBARELLA.

# ASTRON live λέγεται ο 
νέος χώρος διασκέδασης στην 

Μπότσαρη και πρωταγωνιστούν 
Χρήστος Κωσταράς,Διογένης και 

Αφροδίτη Σοφιανίδου.
#Ξεκίνησαν και οι χειμερινές 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο με 
πρωταγωνιστή τον Βασίλη 

Μπατή.
#Η αχτύπητη τριάδα 

Μπίγαλης, Μαντώ και Πωλίνα 
έρχονται για το απόλυτο party: 

“Γρανίτα από Ντισκοτέκ” στο 
Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος 

Κατράκης», το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου 2022.Κέφι, χορός, 
νοσταλγία και ατελείωτα Hits 
από τις δεκαετίες ΄80 & ΄90.

#To Vergina Theatro 
παρουσιάζει τους Χρήστο 

Νικολόπουλο, Πίτσα 
Παπαδοπούλου και Στέλιο 

Διονυσίου, κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο στη μουσική 

παράσταση «Λαϊκές 
Συναντήσεις».

#Η παράσταση «Συμπέθεροι 
από τα Τύραννα» παρουσιάζεται 
στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, 

τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 
2022, από τη Θεατρική Ομάδα 

Θεατροποινίτες του Π.Σ 
ΕνΔράσει, με ελεύθερη είσοδο 

για το κοινό.
#Η πολιτική ιλαροτραγωδία 

του Άγγελου Πυριόχου «Πάτα 
το Κουμπί» έρχεται στο θέατρο 
Αμαλία τη Δευτέρα 10 και την 
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και 
υπόσχεται πού και λυτρωτικό 

γέλιο.
#Ο σαγηνευτικός Mario 

Biondi έρχεται στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, την 

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 
για να μοιραστεί μαζί μας τις 

σημαντικότερες soul, jazz 
ιστορίες του.

#Ο Ορφέας Αυγουστίδης 
στο θέατρο Αριστοτέλειον με 
την επιτυχημένη παράσταση 
«Η Μηχανή του Τούρινγκ».

Τελευταίες παραστάσεις 8 και 9 
Οκτωβρίου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αν κάποιος γνωρίζει καλά το dna του συλλόγου και 
το ειδικό βάρος της φανέλας αυτός δεν είναι άλλος 
από τον Μανώλη Παπαστεριανό. Τον Χαλκιδικιώτη 
μέσο που επέστρεψε από πέρυσι στον σύλλογο που 
ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά για να συνεισφέρει και 
αυτός στο νέο ξεκίνημα του συλλόγου που μοναδικό 
στόχο έχει για τη φετινή χρονιά την επιστροφή 
της ομάδας στη Super League. Ο 35χρονος χαφ 
με τα 123 παιχνίδια στη Super League με τους 
Κυανόλευκους μίλησε αποκλειστικά στην «Karfit-
sa» και έδωσε το σύνθημα ενόψει του ξεκινήματος. 
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα έχει η χρονιά, 
δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως η ομάδα έχει 
και το υλικό και το ταλέντο, αλλά και τη δυναμική 
να αναδειχθεί πρωταθλήτρια και να επιστρέψει στη 
μεγάλη κατηγορία.

- Μανώλη ποιες είναι οι κύριες διαφορές που 
έχεις εντοπίσει συγκριτικά με την προηγούμενη 
θητεία σου στον Ηρακλή;

«Η κύρια διαφορά που υπάρχει στην τωρινή 
κατάσταση είναι η σταθερότητα που μας παρέχει η 
διοίκηση. Μπορεί να είναι μία ακόμα νέα αρχή, όμως 
αυτή τη φορά υπάρχουν οι σωστές βάσεις. 

 Η διοίκηση του κυρίου Στράτου Ευγενίου έχει βάλει 
υγιείς βάσεις, παρέχει οικονομική σταθερότητα και 
σε συνδυασμό με τη σοβαρή δουλειά που γίνεται και 
τις εγκαταστάσεις του Ηρακλή που μας παρέχονται 
χτίζουμε κάτι καλό και δυνατό. Αυτά είναι πράγματα 
που τουλάχιστον για την κατηγορία που βρισκόμαστε 
δεν τα βρίσκει κανείς σε τέτοιο βαθμό και αυτό κάνει 
τη διαφορά».

- Στον Ηρακλή έζησες όλα τα χρόνια της παρουσίας 
σου σχεδόν τα πάντα. Τι είναι αυτό που σου έκανε 
περισσότερο εντύπωση στη δεύτερη θητεία σου 
στον σύλλογο;

«Ο Ηρακλής ήταν και παραμένει ένας τεράστιος 
σύλλογος. Θα σας πω κάτι που θα μου μείνει βαθιά 
χαραγμένο στη μνήμη μου για πάντα. Το καλοκαίρι 
ήμασταν στα 3-5 Πηγάδια για προετοιμασία. 
Εκεί καθημερινά έρχονταν ένας ηλικιωμένος 
κύριος, 85 ετών, που ήταν από τη Νάουσα για να 
παρακολουθήσει καθημερινά τις προπονήσεις της 
ομάδας. Στα μάτια αυτού του ανθρώπου έβλεπες τη 
«φωτιά» στο βλέμμα του, την ανιδιοτελή του αγάπη 
για τον σύλλογο. 

Ένας άνθρωπος που παρά την ηλικία του οδηγούσε 
κάθε ημέρα από τη Νάουσα για να παρακολουθήσει 
απλώς τις προπονήσεις και πολλές φορές έμενε 
και όλη μέρα για αν υπήρχαν διπλές προπονήσεις 
στο πρόγραμμά μας. Οπότε αν κάποιος θέλει να 
μάθει το τι είναι ο Ηρακλής και γιατί είναι ένας τόσο 
ξεχωριστός σύλλογος, τότε θα πρέπει να ρωτήσει 
αυτόν τον άνθρωπο και θα καταλάβει».

- Έχεις ως κρυφό σου πόθο να επιστρέψει η ομάδα 
στη Super League;

«Για μένα είναι πολύ μεγάλη η χαρά που επέστρεψα 
στην ομάδα που αγαπώ και έζησα ωραίες στιγμές και 
κατά το παρελθόν. Η περσινή χρονιά σε προσωπικό 
επίπεδο ήταν πολύ δύσκολη, είχα έναν σοβαρό 
τραυματισμό, έκανα ένα τρίτο χειρουργείο στο πόδι. 
Εισέπραξα μεγάλη στήριξη και αγάπη, κατάφερα να 
το ξεπεράσω γιατί υπήρξε ακόμα και σενάριο να μην 
καταφέρω να παίξω ποδόσφαιρο ξανά - τουλάχιστον 
- στο επίπεδο που εγώ ήθελα. Νιώθω πλέον καλά, 
είμαι έτοιμος και ναι ο βασικός μου στόχος είναι είτε 
παίξω ένα λεπτό, είτε όλα τα παιχνίδια να επιστρέψει 
η ομάδα από φέτος στη Super League».

ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟ

«Γύρισα για να 
παίξω ξανά με τον 
Ηρακλή στη 
Super League»!

Ο Μανώλης Παπαστεριανός μιλά στην «Κ» για την 
έναρξη της περιόδου στο πρωτάθλημα της Super 
League 2

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ, ΜΙΛΗΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2
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Μόλις έξι αγωνιστικές από την έναρξη της 
Super League1 ο Παναθηναϊκός κατάφερε 
να αποκτήσει βαθμολογικό πλεονέκτημα έξι 
βαθμών από την ΑΕΚ, επτά από Ολυμπιακό 
και ΠΑΟΚ, οκτώ από τον Αρη.
Σαφώς και ο Πρωταθλητής δεν κρίνεται 
τόσο νωρίς, αλλά οι «πράσινοι» έχουν 
αποκτήσει βαθμολογικό προβάδισμα σε 
σχέση με τις ομάδες με τις οποίες θα έχει 
ανταγωνισμό για τον τίτλο.
Οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί των 
αντιπάλων του επιχειρούν να μειώσουν το 
επίτευγμα του Παναθηναϊκού, σκανάροντας 
λεπτό προς λεπτό όλους τους μέχρι τώρα 
αγώνες του. Στόχος τους να αποδείξουν 
ότι ο πρωτοπόρος δεν είναι μία εξαιρετική 
ομάδα κι ότι οι διώκτες του εξακολουθούν 
να βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι του 
τίτλου. Πάντα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό 
με δεδομένο ότι εκτός από την κανονική 
περίοδο υπάρχουν και τα πλέι οφ. Μία 
βαθμολογική διαφορά έξι ή επτά βαθμών 
όμως δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. 
Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που 
ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει και 
κερδίσει, μέσα την ΑΕΚ και εκτός τον ΠΑΟΚ.   
Ναι, έχει ποδοσφαιρική ρέντα, αλλά κι 
αυτή είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Νίκησε 
στην πρεμιέρα με πέναλτι στο 45’+3’ τον 
Ιωνικό, κέρδισε δύο πέναλτι στον αγώνα 
με την ΑΕΚ και πέτυχε το νικητήριο γκολ με 
πέναλτι στην Τούμπα.
Τυχαίο και το ότι μαζί με τη Ντνίπρο είναι οι 
μοναδική ομάδα στην Ευρώπη χωρίς ήττα; 
Μάλλον όχι. Ο Παναθηναϊκός «χτίζει» τη 
φετινή ομάδα από πέρυσι. Κράτησε τον ίδιο 
προπονητή, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός 
άλλαξε ήδη δύο, και τον κορμό της ομάδας. 
Ο ΠΑΟΚ στην ουσία κάνει ανανέωση, η ΑΕΚ 
προσπαθεί να βρει τα πατήματα της και ο 
Αρης που «ξερίζωσε» το περσινό ρόστερ 
θέλει ακόμη τον χρόνο του. Μόνο που στο 
Πρωτάθλημα αγώνας που περνάει δεν 
ξαναπερνάει και σε επίπεδο κορυφής οι 
βαθμολογικές απώλειες δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Αρα οι διώκτες των «πρασίνων», 
σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
Πρωτάθλημα, θα πρέπει να βρουν γρήγορα 
αγωνιστικό ρυθμό. Πάντως οι περισσότερο 
κερδισμένοι είναι οι φίλαθλοι που βλέπουν 
ένα Πρωτάθλημα με… αλατοπίπερο.  

- Ως ο πιο έμπειρος των αποδυτηρίων, 
τι είναι αυτό που προσπαθείς να 
περάσεις στους πιο νεαρούς σε ηλικία 
ποδοσφαιριστές του συλλόγου;

«Όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο μεγάλη 
ομάδα είναι ο Ηρακλής. Το νιώθουν, το 
αφουγκράζονται από τις εγκαταστάσεις, 
τον κόσμο, την οργάνωση. Εγώ αυτό που 
προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν 
είναι πως ο κόσμος είναι εδώ, αγαπάει την 
ομάδα και πως για εμάς θα είναι ένα μεγάλο 
κίνητρο να επιστρέψει στο γήπεδο μαζικά. 
Αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να γεμίζει 
όλους με...αέρα και να μη λειτουργήσει ως 
ένα επιπλέον βάρος στα πόδια τους. Μακάρι 
να τα καταφέρουμε γιατί θα είναι κάτι που 
μόνο... φτερά θα μας δώσει».

- Γνωρίζοντας και τις υπόλοιπες ομάδες 
θεωρείς πως είναι εφικτός ο στόχος της 
ανόδου;

«Το νέο σύστημα είναι σαφώς καλύτερο από 
πέρυσι, αφού ανεβαίνουν στη κατηγορία οι 
δύο πρωταθλητές από κάθε όμιλο. Η ομάδα 
έχει ενισχυθεί, βέβαια υπάρχουν πολλές 
καλές ομάδες στον όμιλο που έχουν τον 
ίδιο στόχο. Ο Ηρακλής αν κάνει ένα καλό 
ξεκίνημα έχει όλα τα φόντα να πετύχει αυτό 
που θέλει και να αλλάξει κατηγορία».

- Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις εσύ 
στον κόσμο της ομάδας, κυρίως για 
τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να 
έρθουν...

«Θέλω να ξέρουν πως είμαστε μια 
ομάδα καθαρή από όλα. Η διοίκηση, το 
τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές 
δουλεύουμε όλοι από κοινού με έναν στόχο, 
να επαναφέρουμε τον Ηρακλή εκεί που του 
αξίζει. Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς 
και τους πρωταθλητές. Σίγουρα θα έρθουν 
και δύσκολες στιγμές όμως θα πρέπει όλοι 
να είμαστε ένα, να παραμείνουμε ενωμένοι 
και μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε».

         
Το προνόμιο του 
Παναθηναϊκού
και ο έντονος 
ανταγωνισμός
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ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ*

Η ανάπτυξη της ενήλικης ζωής δεν είναι να 
μαθαίνεις νέα πράγματα ή να προσθέτεις 
πράγματα στο δοχείο του νου. Πρόκειται για 
την προσωπική μεταμόρφωση, την αλλαγή του 
τρόπου με τον οποίο γνωρίζουμε και βλέπουμε 
τον κόσμο. Αντί να αλλάζει το περιεχόμενο του 
μυαλού, μοιάζει με την αλλαγή του πραγματικού 
δοχείου.

Επιστρέφοντας σε μια πόλη στην οποία είχε 
ζήσει νωρίτερα ένας άνθρωπος, βρίσκει ότι 
οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο φιλικοί από ότι 
τους θυμόταν. Στην πραγματικότητα, εκείνος 
ήταν αυτός που είχε αλλάξει! Μόνο μέσω της 
μεταμόρφωσης μπορούμε πραγματικά να 
περάσουμε από ένα στάδιο της ανθρώπινης 
ανάπτυξης σε ένα ανώτερο στάδιο.

Τις περισσότερες φορές, βρισκόμαστε 
σε μετάβαση μεταξύ σταδίων και 
συμπεριφερόμαστε κάπως διαφορετικά με 
διαφορετικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Ο 
στόχος είναι να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, 
πώς μοιάζει η συμπεριφορά σε αυτό το στάδιο, 
από πού προέρχεται και πώς εξυπηρετεί εμάς και 
τους άλλους - τον αντίκτυπο. Όταν γνωρίζουμε 
αυτά τα στοιχεία και έχουμε κίνητρο, σαφήνεια 
και εστίαση, μπορούμε σκόπιμα να εργαστούμε 
για να αλλάξουμε τους εαυτούς μας σε επίπεδα 
πεποιθήσεων, σκέψης και συναισθημάτων.

Στάδιο 1: είναι το στάδιο της ανάπτυξης, 
είναι το Παρορμητικό μυαλό και εμφανίζεται 
στην πρώιμη παιδική ηλικία, το οποίο δεν θα 
εξερευνήσουμε στο παρόν άρθρο.

Στάδιο 2: Το αυτοκρατορικό μυαλό. 
Αυτό το στάδιο αφορά την ικανοποίηση των 
δικών σας αναγκών, σε αντίθεση με μια κοινή 
εσωτερική εμπειρία με άλλους.

 Ο φόβος είναι ότι δεν θα ικανοποιηθούν 
οι δικές σας ανάγκες. Επιπλέον, σε αυτό 
το στάδιο ως έφηβος ή νεαρός ενήλικας, 
ακολουθείτε κανόνες όχι λόγω της καλής 
αξίας του κανόνα αλλά επειδή θα σας 
ωφελήσει.

Στάδιο 3: Το κοινωνικοποιημένο μυαλό.
Τα πιο σημαντικά πράγματα στο στάδιο 
2 είναι οι προσωπικές μας ανάγκες και 
ενδιαφέροντα. Στο στάδιο 3, τα πιο σημαντικά 
πράγματα είναι οι ιδέες, οι κανόνες και οι 
πεποιθήσεις των ανθρώπων σε συστήματα 
γύρω μας – για παράδειγμα, η οικογένεια, 
η κοινωνία ή ο πολιτισμός και η ιδεολογία 
μας. Αρχίζουμε να λειτουργούμε βασιζόμενοι 
περισσότερο στο πώς μας βιώνουν οι άλλοι. 
Σε αυτό το στάδιο, οι πεποιθήσεις μας και τα 
ήθη μας πηγάζουν από εξωτερικές πηγές. 
Αυτά μπορεί να είναι θρησκεία, εργασία, 
πολιτισμός ή φίλοι. Επιπλέον, σε αυτό το 
στάδιο, δίνουμε μεγάλη ευθύνη στους άλλους 
ανθρώπους όσον αφορά το πώς μας βλέπουν, 
έτσι ώστε να περνάμε τον περισσότερο 
χρόνο μας προσπαθώντας να αποφύγουμε 
να δείχνουμε άσχημα ή να πληγώνουμε τα 
συναισθήματα των άλλων. 

Στάδιο 4: Ο αυτοσυγγραφικός νους.
Στο στάδιο 4, δίνουμε προτεραιότητα 
στον καθορισμό του ποιοι είμαστε 
και απομακρυνόμαστε από το να μας 
καθορίζουν άλλοι άνθρωποι, οι σχέσεις μας 
ή το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι είμαστε 
ένα άτομο με σκέψεις, πεποιθήσεις και 
συναισθήματα και ότι είμαστε ανεξάρτητοι 
από τις προσδοκίες του πολιτισμού μας. 

Σε αυτό το στάδιο, είμαστε σε θέση να 
διαφοροποιήσουμε τις απόψεις των άλλων 
από τις δικές μας, και αναπτύσσουμε την 
«έδρα της κρίσης» μας: Αυτό είναι το άτομο 
που είμαι και αυτό αντιπροσωπεύω. Σε αυτό 
το στάδιο, αναπτύσσουμε μια εσωτερική 
αίσθηση κατεύθυνσης και την ικανότητα 
να αναπτύξουμε και να ακολουθήσουμε τη 
δική μας διαγραμμένη πορεία. Τα πρόσθετα 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την ικανότητα 
να αμφισβητούμε τις δικές μας προσδοκίες 
και πεποιθήσεις, να κρατάμε δυνατά αυτά 
που πιστεύουμε, να ορίζουμε όρια και να 
επιλύουμε προβλήματα με ισχυρή αίσθηση 
του σωστού και του λάθους για τον εαυτό 
μας. 

Στάδιο 5: Ο διασυνδεδεμένος νους.
Μόνο το 1 τοις εκατό των ενηλίκων από τις 
ερευνητικές μελέτες λειτουργεί στο στάδιο 
5. Στο στάδιο 5, η αίσθηση του εαυτού σας 
δεν συνδέεται με συγκεκριμένες ταυτότητες 
ή ρόλους. Αντιθέτως, δημιουργείται μέσα από 
την εξερεύνηση της δικής σας ταυτότητας. 
Καλλιεργείται μέσα από την αλληλεπίδραση 
με τους άλλους. Υπό αυτή την έννοια, ο 
εαυτός εξελίσσεται διαρκώς, σε μια συνεχή 
κατάσταση αλλαγής.

Σε αυτό το στάδιο, δεν αμφισβητούμε 
μόνο την εξουσία, αλλά αμφισβητούμε 
και τον εαυτό μας. Αναγνωρίζουμε την 
πολυπλοκότητα της ζωής και συνεχώς 
επανεφευρίσκουμε τη δική μας ταυτότητα.

• Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος, 
συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

Η εκμάθηση για τα στάδια 
της ανάπτυξης των 
ενηλίκων μπορεί να δώσει 
μία μεγάλη προοπτική για 
να γνωρίσει κάποιος τον 
εαυτό του και τις ενέργειες 
χρειάζεται να κάνει για να 
βελτιωθεί και να φτάσει στο 
επόμενο επίπεδο. 

«ΤΑ 5 ΣΤΑΔΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
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▶ ΚΡΙΟΣ
Η εβδομάδα αυτή είναι πολύ καλή για σας του 
πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου. Οι εξελίξεις θα 
είναι θετικές στην προσωπική σας ζωή και μάλλον 
να είστε έτοιμοι για αποφάσεις συμβίωσης, ή 
ουσιαστικότερης δέσμευσης. Επίσης νέες γνωριμίες, 
θα έχουν κάτι να σας μάθουν, εφόσον ο ρόλος τους 

θα είναι πολύ θετικός.

▶ ΤΑΥΡΟΣ
Η εργασία και η υγεία, είναι οι τομείς που θα σας 
απασχολήσουν περισσότερο. Η Αφροδίτη στους 
τομείς αυτούς, θα ισορροπήσει τις σχέσεις που 
έχουν αναπτυχθεί στο εργασιακό σας περιβάλλον 
και θα φροντίσει την αρμονία στον χώρο που ζείτε 
ή εργάζεστε. Προσοχή θα δώσετε, στις οικονομικές 

σας συναλλαγές.  

▶ ΔΙΔΥΜΟΙ
Είστε από τα ζώδια που ευνοούνται αυτή την 
περίοδο, βάζοντας σε εγρήγορση τα όνειρα σας, τις 
σχέσεις σας και τα σχέδια σας για το μέλλον. Επίσης 
ο πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, ο Ερμής, θα 
βρίσκεται έως τις 29/10 στο συμβατό με το δικό σας 
ζώδιο του Ζυγού, όπου θα ανανεώσετε την ανάλαφρη 
διάθεση σας. Για σας του τρίτου δεκαημέρου, 
προσοχή μεγάλη να δώσετε, στις επαγγελματικές 

συμφωνίες, όπου μπορεί να εξαπατηθείτε.  

▶ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οικογενειακές υποθέσεις θα σας ανανεώσουν αυτή 
την περίοδο, ενώ θα ασχοληθείτε με τον προσωπικό 
σας χώρο. Από την άλλη θα νιώσετε την επιθυμία 
να επικοινωνήσετε με ανθρώπους που νιώθετε 
οικειότητα και εμπιστοσύνη. Προσοχή στην υγεία 

σας.

▶ ΛΕΩΝ
Οι συνθήκες στην επικοινωνία και την καθημερινότητα 
σας θα έχουν έντονη την σφραγίδα, της ανανέωσης 
και της υπερβολής. Με την επιρροή του Ερμή στο 
πρώτο δεκαήμερο του Ζυγού, θα αναζητήσετε 
πνευματικά ταξίδια, σπουδές και συμφωνίες. Η 
δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα, θα επενεργήσει σε 

οικονομικά θέματα, που οφείλετε να προσέξετε.  

▶ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα οικονομικά σας, θα σας απασχολήσουν αυτές τις 
μέρες έντονα,  με αποτέλεσμα να έχετε την διαχείριση 
των χρημάτων σας, σε άψογη οργάνωση. Από την 
άλλη, η δύσκολη όψη του Άρη με τον Ποσειδώνα, 
θέλει να σας δυσκολέψει αρκετά, βάζοντας 
τροχοπέδη στα νέα επαγγελματικά σας ξεκινήματα, 

αλλά και στις σχέσεις σας.   

▶ ΖΥΓΟΣ
Η πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο, θα σας φέρει 
πολύ ξεχωριστές καταστάσεις, θα αναδειχθούν 
τα ταλέντα σας και η υπερβολή κάποιες φορές 
θα δουλέψει εις όφελος σας. Η γοητεία σας έχει 
ανέβει σε υπερβολικό βαθμό, αναβαθμίζοντας την 
κοινωνικότητα σας. Βέβαια αφήστε μία υποψία 
ανησυχίας, να ενεργοποιεί την αυτοπροστασία σας.

▶ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι μέρες αυτές έχουν μία μικρή επικινδυνότητα, 
όταν μάλιστα χειρίζεστε κάποια χρήματα, ή κάνετε 
κάποιους διακανονισμούς. Ένας δωδέκατος τομέας 
με πολλούς πλανήτες, θα σας δημιουργήσει μία 
πεσμένη ενέργεια, που μπορεί να παρουσιάσει 

έντονο παρασκήνιο, που πρέπει να αποφύγετε.  

▶ ΤΟΞΟΤΗΣ
Η εβδομάδα αυτή έχει κάποια πολύ θετικά στοιχεία, 
όπου αναδεικνύει την κοινωνικότητα σας, βάζοντας 
ακόμη και την υπερβολή σε αυτό τον τομέα. Βέβαια 
ο Άρης με την δύσκολη όψη που θα σχηματίσει 
με τον Ποσειδώνα, αφορά κυρίως εσάς του 
τρίτου δεκαημέρου, όπου σχέσεις προσωπικές και 
οικογενειακές, περιπλέκονται και δημιουργούνται 

παρεξηγήσεις και κρυφές ενέργειες.

▶ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αρκετή πίεση αυτές τις μέρες, ιδίως με το οικογενειακό 
σας περιβάλλον, όπου θα πρέπει να χαλαρώσετε λίγο 
τις πολλές υποχρεώσεις. Βέβαια τα επαγγελματικά 
σας, θα έχουν μία πολύ έντονη δραστηριότητα, με 
συμφωνίες, συζητήσεις και νέα δεδομένα. Προσοχή 
σε θέματα που αφορούν την υγεία σας, κυρίως αν 

ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο.

▶ ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η πολυαστρία στο ζώδιο του Ζυγού σας ευνοεί και 
αναπτύσσει την πνευματική σας υπόσταση. Ίσως 
αποφασίσετε να κάνετε κάποιο ταξίδι, ή να ανοίξετε 
τους ορίζοντες σας προς μία φιλοσοφική ή άλλη 
κατεύθυνση. Επίσης τις μέρες αυτές καλό είναι να 
μην αναλώνετε τα συναισθήματα σας, σε λάθος 

πρόσωπα.

▶ ΙΧΘΥΕΣ
Από την μια θα έχετε την τάση να βάλετε σε σειρά 
τα οικονομικά σας, από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος 
να κάνετε λάθη σε αγορές αγαθών, που μάλλον 
σας είναι περιττές. Κάτι που θα πρέπει να είστε 
προετοιμασμένοι, είναι οι σχέσεις με τους οικείους 
σας, όπου κάποια βαριά λόγια μπορεί να ειπωθούν 

και να μην μπορέσετε αργότερα, να τα μαζέψετε.  

Εβδομαδιαίο από 10 έως 16 Οκτωβρίου

Oι Αστρολογικές Προβλέψεις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΑ

Η εβδομάδα αυτή θα έχει αρκετά καλούς πλανητικούς κραδασμούς, όπου οι 
σχέσεις συνεχίζουν να κτίζουν ασπίδες προστασίας, αν βέβαια υπάρχουν όλες 
οι κατάλληλες προδιαγραφές. Επίσης η Αφροδίτη από τον Ζυγό, φροντίζει 
τα ζώδια του Αέρα, να βάλουν στην προσωπική τους ζωή μακροχρόνιες 
βάσεις. Από τις 11/10 ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Ζυγού, ανανεώνοντας 
συμφωνίες, συνεργασίες και οι συζητήσεις πραγματοποιούνται, μέσα από 
την διπλωματική οδό. Το μελανό σημείο της εβδομάδας έχει να κάνει με 
την δύσκολη όψη του Άρη με τον Ποσειδώνα, όπου οι εξαπατήσεις και οι 
τάσεις φυγής, θα ταλαιπωρήσουν τα ζώδια «Διδύμους, Παρθένο, Τοξότη 
και Ιχθύες», του τρίτου δεκαημέρου.
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