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Η έννοια του αδιάφθορου στην ιστορία της διεθνούς ποινικής δικαστικής ιστορίας, επικεντρώνεται στους Ιταλούς Τζιοβάνι Φαλκόνε και 
Πάολο Μπορσελίνο που είχαν το θάρρος να τα βάλουν με τη σικελική Μαφία. Ο θάνατός τους από βόμβες της Κόζα Νόστρα αποτέλεσε 
εγχειρίδιο για τη μεταφορά όλων αυτών των υποθέσεων είτε στην τηλεόραση μέσω ντοκιμαντέρ, είτε στον κινηματογράφο. 
Είναι αλήθεια ότι ο παραλληλισμός των δυο ηρωϊκών δικαστών – εισαγγελέων με την ελληνική πραγματικότητα είναι αδόκιμος ως προς 
το περιεχόμενο που καλούνται να ερευνήσουν και την έκταση των «εγκλημάτων» που συντελούνται. Τα θυμήθηκα όλα αυτά σε σχέση με τα 
«εγκλήματα» που συντελούνται στη Χαλκιδική με αποκλειστική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά κυρίως, την ανοχή των δικαστικών 
αρχών. 
Η  εισαγγελέας Πρωτοδικών Βασιλεία Σαριδάκη που διερεύνησε και έστειλε στο ακροατήριο την γνωστή πια υπόθεση αναβάθμισης 
υδρομέτρων που στοίχισε το ελληνικό δημόσιο άνω των 9 εκατ. ευρώ με βαρύτατο κατηγορητήριο στον πρώην δήμαρχο Σιθωνίας και 
άλλα ένδεκα πρόσωπα που εμπλέκονται από πρώην συνεργάτες του έως και αναδόχους έργων, ο διάδοχός της έχει στα χέρια μετατέθηκε 
τον Ιούλιο. Ο διάδοχός της Θωμάς Καριοφύλλης την διαδέχθηκε κι έκτοτε έχει στα χέρια του αναρίθμητες καταγγελίες τόσο από την 
αντιπολίτευση του δήμου Σιθωνίας όσο και απλούς πολίτες. Το ερώτημα είναι γιατί παρατηρείται αυτή η κωλυσιεργία αν όχι αδράνεια σε 
σχέση με το έργο της προκατόχου του. 
Αρκεί να ελέγξει τη διαδρομή του χρήματος: Επενδυτικά προγράμματα κοινοτικών ή δημοσίων πόρων, μέσω Περιφέρειας στους δήμους και 
με τις τεχνικές υπηρεσίες επί ποδός στους εργολάβους αναδόχους, απευθείας ή φωτογραφικούς ανοιχτούς διαγωνισμούς, τα εκατομμύρια 
απλώνονται σαν τραχανάς. Αποτέλεσμα; Μηδενικό... Πολεοδομία, αρχαιολογία και δασαρχείο συμπλέουν στο ίδιο μήκος κύματος, ή στην 
καλύτερη περίπτωση επιβάλλουν προστίματα μερικών χιλιάδων ευρώ που είναι σταγόνα στον ωκεανό των εκατομμυρίων που γεμίζουν τις 
τσέπες αναδόχων και λοιπόν ενδιαφερομένων.
Εις μάτην έρχονται ογκώδεις φάκελοι με καταγγελίες στα εισαγγελικά γραφεία: Καταπάτηση κοινοτικής περιουσίας (οικόπεδα, γήπεδο 
Νικήτης κ.λπ.) συνολικής έκτασης χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Καμία εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου με αποτέλεσμα την κατάχρηση του δημόσιου χώρου στην παραλία Νικήτης από ιδιώτες.
Χαλασμένοι βιολογικοί που αποτελούν υγιειονομικές βόμβες για χιλιάδες μονίμων κατοίκων και ακόμη περισσοτέρων παραθεριστών 
ελλήνων και ξένων κατά τους θερινούς μήνες, ενώ στοίχισαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την αποκατάστασή τους.
Τριπλοδημοπρατημένοι ΧΑΔΑ που ουδέποτε αποταστάθηκαν ενώ στοίχισαν στον Έλληνα πολίτη και φορολογούμενο εκατομμύρια ευρώ.
Απευθείας αναθέσεις χιλιάδων ευρώ με υπογραφή δημάρχου προς εταιρία συνεργάτιδός του ειδικού συμβούλου.
Καμία τήρηση των προϋποθέσεων περάτωσης έργων όπως ασφαλτοστρώσεων μέσα από τις οποίες φύτρωναν ... φυτά!
Καμία μελέτη για αντιπλημμυρικά έργα εκατομμυρίων ευρώ.
Καταβολή άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ από το δημοτικό ταμείο, κυρίως με διαταγές πληρωμής, από το 2010 έως σήμερα, σε εργολάβους 
και προμηθευτές χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες (μελέτες, δημοπρασίες κ.λπ.).
Αναθέσεις μεγάλων έργων με κατάτμηση (προκειμένου να γίνουν απευθείας χωρίς διαγωνισμό).
Έκδοση ψευδών βεβαιώσεων για κάθε χρήση (άδειες καταστημάτων, πολεοδομικές κ.λπ.). Ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος Σιθωνίας και άλλοι 
ένδεκα είτε πρώην συνεργάτες του είναι υπόδικοι σε βαθμό κακουργήματος για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία και έκδοση ψευδών 
βεβαιώσεων.
Αναρωτιόμαστε αν έχουν βάση τελικώς οι κομπορρημοσύνες του πρώην δημάρχου Σιθωνίας ο οποίος εμπλέκεται στις περισσότερες από 
όλες αυτές τις υποθέσεις, ότι «δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να με καταδικάσει η δικαιοσύνη», ή γνωρίζει κάτι που εμείς δεν 
γνωρίζουμε αν και υποπτευόμαστε. Γιατί σε μια κλειστή κοινωνίας όπως της Χαλκιδικής όλοι γνωρίζονται με τα ονοματεπώνυμά τους. Και 
τα έργα τους επίσης…
Αλλά, όπως έλεγε ο ηρωϊκός δικαστής Τζιοβάνι Φαλκόνε «η Μαφία είναι ένα ανθρώπινο φαινόμενο και τοιουτοτρόπως, όπως όλα τα 
ανθρώπινα φαινόμενα, έχει μια αρχή και μια εξέλιξη. Και επίσης θα έχει ένα τέλος…». 
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Αδιαφορία ή συγκάλυψη 
της δικαστικής εξουσίας στα 
εγκλήματα της Χαλκιδικής;
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, 
ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΑΝ 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ



Νοέμβριος στο COSMOTE HISTORY HD 
με 2 νέες σειρές ντοκιμαντέρ & νέα 
επεισόδια της εκπομπής 
«Μηχανή του Χρόνου» 

«Στρατηγική: Από τον Δούρειο Ίππο στην 
τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Νοέμβριος ξεκινά στο COSMOTE HISTORY με τη νέα 
σειρά ντοκιμαντέρ «Στρατηγική: Από τον Δούρειο 
Ίππο στην τεχνητή νοημοσύνη» (Τρίτη 1/11, 22.00). 
Με οδηγό τα έργα μεγάλων Ελλήνων ιστοριογράφων, 
η νέα παραγωγή της COSMOTE TV αναδεικνύει τη 
στρατηγική σκέψη πίσω από στρατιωτικές τακτικές, 
πολιτικές και διπλωματικούς χειρισμούς που 
εφαρμόστηκαν στον ελλαδικό χώρο ανά τους αιώνες. 
Η σειρά έκανε πρεμιέρα την Τρίτη 1/11 στις 22.00 
(COSMOTE HISTORY HD & επίσημο YouTube κανάλι 
της COSMOTE TV) και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 
22.00 και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 18:00. 
Στο επόμενο επεισόδιο με τίτλο «Η κατάκτηση 
της οικουμένης», κεντρικό θέμα είναι ο Μέγας 
Αλέξανδρος. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινά από τη Μακεδονία για να 
κατακτήσει τον κόσμο. Ο νεαρός Μακεδόνας βασιλιάς 
ονειρεύεται να γίνει ο κατακτητής της οικουμένης. 
Μέσα σε δώδεκα χρόνια κατορθώνει να φτάσει ως την 
άκρη του τότε γνωστού κόσμου. Η αυτοκρατορία του 
ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Στα 33 του χρόνια ο ανίκητος στρατηλάτης ηττάται 
από τον θάνατο. Ο μύθος του όμως ταξιδεύει ακόμη 
στα μήκη και στα πλάτη της γης. Είκοσι πέντε αιώνες 
αργότερα, η μεγαλοφυΐα του Μακεδόνα βασιλιά 
εμπνέει την επιχειρηματική στρατηγική εταιρικών 
κολοσσών σε όλο τον πλανήτη. Ο ίδιος ο Μέγας 
Αλέξανδρος έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του σε 
διάφορους πολιτισμούς. Η δίψα του φτάσει ως τα 
πέρατα του κόσμου μπορεί να συγκριθεί με το όνειρο 
της ανθρωπότητας να επεκτείνει τα σύνορά της πέρα 
από τα όρια της γης, στο αχανές διάστημα.. 

«Ατσάλινη Ιστορία»

Μέσα από το μηνιαίο αφιέρωμα του COSMOTE 
HISTORY θα γνωρίσουμε, ακόμη, τα οχήματα που 
πρωταγωνίστησαν στους πολέμους του 20ού  αιώνα. 
Τζιπ, μοτοσυκλέτες, φορτηγά, καταδρομικά αεροσκάφη 
που άφησαν το σημάδι τους στις ελληνικές ένοπλες 
δυνάμεις, «αναβιώνουν» μέσα από τη νέα συμπαραγωγή 
της COSMOTE TV, «Ατσάλινη Ιστορία». Με αφετηρία 
την Κυριακή 6/11, η σειρά θα προβάλλεται κάθε 
Κυριακή του Νοεμβρίου στις 21.00. 
Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς, «πρωταγωνιστεί» το 
ελληνικό Spitfire. Ένα ιστορικό αεροσκάφος που πέταξε 
για περισσότερο από 36 χρόνια στους ελληνικούς 
αιθέρες από τους Σύμβολο του Αγώνα και ελπίδα για 
τη νίκη. Ένα αεροσκάφος θρύλος! Το Spitfire τίθεται 
σε λειτουργία εκτοξεύοντας φλόγες και καπνούς. Μια 
επικών διαστάσεων μάχη μέλλεται να λάβει χώρα 
στους ουρανούς της Αγγλίας. Ογδόντα χρόνια μετά τη 
Μάχη της Αγγλίας ένα από τα θρυλικά αυτά αεροσκάφη, 
κειμήλιο της Πολεμικής μας Αεροπορίας, είναι ξανά 
έτοιμο να πετάξει. Το ελληνικό Spitfire συνιστά ένα 
από τα καλύτερα ανακατασκευασμένα και αρτιότερα 
διατηρημένα της Ευρώπης. Η θέα της πτήσης ενός 
τόσο ιστορικού αεροσκάφους καθηλώνει. Στο ίδιο 
επεισόδιο παρουσιάζεται ένα διαφορετικό μουσείο με 
σπάνια αεροπορικά εκθέματα. Το Μουσείο Πολεμικής 
Αεροπορίας στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο 
Τατόι κερδίζει τις εντυπώσεις!

Νέα επεισόδια της εκπομπής «Μηχανή του 
Χρόνου»

Η δημοφιλής εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου» 
επιστρέφει τον Νοέμβριο με 4 νέα επεισόδια. 
Μεταξύ άλλων, οι τηλεθεατές θα «γνωρίσουν» τους 
διανοούμενους και τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν 
στην πρώτη γραμμή του μετώπου κατά τη διάρκεια 
του πολέμου του 1940. Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης 
Τσαρούχης, Νίκος Καββαδίας, Γιώργος Θεοτοκάς, 
Γιώργος Σαραντάρης, Λάμπρος Κωνσταντάρας 
και Διονύσης Παπαγιαννόπουλος «μπαίνουν στο 
μικροσκόπιο» της έρευνας του Χρίστου Βασιλόπουλου 
που αποκαλύπτει μία άλλη πτυχή της ιστορίας τους. Στα 
επόμενα επεισόδια του μήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο της 
εκπομπής η δράση της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων 
Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). Τα νέα επεισόδια της εκπομπής 
«Μηχανή του Χρόνου» θα προβάλλονται κάθε Δευτέρα 
στις 21.00 και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 17:00.

Όλα τα επεισόδια των σειρών του 
COSMOTE HISTORY, μετά την προβολή τους, θα 
είναι διαθέσιμα για on demand θέαση.

To COSMOTE HISTORY καλωσορίζει τον Νοέμβριο με 2 νέες σειρές ντοκιμαντέρ σε παραγωγή και συμπαραγωγή COSMOTE TV, καθώς και 4 νέα 
επεισόδια από τη δημοφιλή εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου». Αμέσως μετά την προβολή τους στο COSMOTE HISTORY HD, κάθε νέο επεισόδιο των 
σειρών θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Γράφουν και σβήνουν ονόματα 
στις λίστες των ψηφοδελτίων 
προκειμένου να επιλεγούν οι 
καταλληλότεροι υποψήφιοι 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ

Την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου σήμανε 
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το κλείσιμο 
ουσιαστικά της ομιλίας  του στην Πολιτική Επιτροπή της 
Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας «Καλή δύναμη και καλό μας 
αγώνα»! Πρόκειται για μια μακρά προεκλογική περίοδο η 
οποία, θα διαρκέσει από 5 έως 7 μήνες.
Άλλωστε η μόνη νύξη που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός για 
εκλογές είναι να τις τοποθετεί την Άνοιξη του 2023. Με 
αυτά τα δεδομένα τις τελευταίες ημέρες κερδίζει ολοένα 
και περισσότερο έδαφος η Κυριακή της 2ας Απριλίου, μια 
καλή ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών αφού οι δεύτερες 
κάλπες θα μπορούσαν  να στηθούν προτού ξεκινήσουν οι 
εξετάσεις στα σχολεία. Λόγω των διερευνητικών εντολών 
που θα έρθουν στα χέρια των κομμάτων, το μίνιμουμ των 
τριών εβδομάδων που θα μεσολαβήσει μεταξύ των δύο 
εκλογικών αναμετρήσεων δεν αποκλείεται να αυξηθεί 
στις τέσσερις.Επίσης δύσκολο είναι να στηθούν κάλπες 
από τις 22 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου λόγω των εξετάσεων.
Υπενθυμίζεται πως οι Πανελλαδικές για τα ΓΕΛ ξεκινούν 
στις 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ για 
τα ΕΠΑΛ την 1η Ιουνίου έως τις 16 Ιουνίου.

ΝΔ:Γράφουν...σβήνουν τα ονόματα στις λίστες των 
ψηφοδελτίων

Προκειμένου να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο 
ισχυρά ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα, είναι πιθανόν, 
να υπάρξουν ανατροπές ακόμα και για ονόματα που μέχρι 
πρότινος η συμμετοχή τους ήταν δεδομένη.
Μέσα λοιπόν σε αυτό το ρευστό σκηνικό στην Πειραιώς 
δουλεύουν στο φουλ για να καταρτιστούν τα εκλογικά 
ψηφοδέλτια .Στόχος είναι να υπάρξει άνοιγμα σε νέα 
πρόσωπα με ευρεία αναγνωρισιμότητα. Χαρακτηριστική 
περίπτωση αυτή του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  και χρυσού σκόρερ του Euro 2004 Άγγελου 
Χαριστέα, το όνομα του οποίου ακούστηκε πολύ έντονα 
για τη λίστα της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, με τον ίδιο 
όμως να δηλώνει ξεκάθαρα σε πρόσφατη συνέντευξη 
του, «καθήκον και χρέος μου απέναντι στον κόσμο που με 
εμπιστεύτηκε είναι να συνεχίσω στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα. Θα 
είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Αλληλεγγύης στις 
περιφερειακές εκλογές του Οκτώβρη».
Ανάλογη απάντηση στις φήμες περί υποψηφιότητας της 
στην Α΄Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ είχε δώσει σε συνέντευξη 

της στην εφημερίδα Καρφίτσα και η Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, «δεν πάω πουθενά, θα 
μείνω στην Περιφέρεια» είχε πει χαρακτηριστικά.
«Παραμένω στις Βρυξέλλες, κάνω την δουλειά μου εδώ  
μέχρι να μου δοθεί η εντολή για κάτι άλλο» δήλωσε μόλις 
προχθές η Ευρωβουλευτής της ΝΔ όταν ρωτήθηκε εάν 
τελικά θα είναι υποψήφια βουλευτής στην Α΄Θεσσαλονίκης.
Έτσι λοιπόν  διαρκώς σβήνουν και γράφουν ονόματα για τις 
τελικές λίστες των υποψηφίων που θα δώσουν τη μάχη του 
σταυρού στις εκλογές , όποτε και αν γίνουν, με μια σειρά 
από δεδομένα να οδηγούν σε ανατροπές ακόμα και για τις 
υποψηφιότητες που αρκετοί θεωρούσαμε «κλειδωμένες».
Την ίδια ώρα η ΝΔ προγραμματίζει μπαράζ εξορμήσεων 
στην Αττική αλλά και στην  Περιφέρεια από κυβερνητικά και 
κομματικά στελέχη. Ο στόχος του νέου κύκλου περιοδειών 
του Πρωθυπουργού είναι πολύπλευρος.
Απολογισμός κυβερνητικού έργου, διαρκής και αμφίδρομη 
επαφή με την κοινωνία χωρίς μεσάζοντες αλλά και 
απευθείας συζητήσεις με τους πολίτες  ώστε να κάνει ο ίδιος  
τη δική του «δημοσκόπηση» για το πως αξιολογεί ο κόσμος 
τις προσπάθειες και τα μέτρα της κυβέρνησης  για την 
στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την ενεργειακή κρίση και τις παρενέργειες 
της στην αγορά.
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7+3 δράσεις για το 
αύριο των νέων 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ 

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας 
ανακοίνωσε 7+3 δράσεις που δημιουργούν 
μια καλύτερη προοπτική για τους νέους. 
Πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι την κυβερνητική 
πολιτική; Οι ανακοινώσεις Χατζηδάκη και οι 
αντιδράσεις νέων της πόλης στην «Κ». 

Στην εκδήλωση για την δωρεάν χορήγηση της 
Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε περισσότερους 
από 116.000 νέους, ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης 
αναφέρθηκε στις δράσεις της κυβέρνησης που 
οδήγησαν στη μείωση της ανεργίας των νέων 
και τη βελτίωση της θέσης και των προοπτικών 
τους, καθώς και τις πρωτοβουλίες που τίθενται 
σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα. 

Στην ομιλία του ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στην 
μείωση της ανεργίας από το 17,4% το καλοκαίρι 
του 2019, στο 11,8% τον περασμένο Σεπτέμβριο. 
Μείωση που, όπως είπε, επηρεάζει και την 
ανεργία των νέων κάτω των 29 ετών, η οποία 
έπεσε από το 27,6% το δεύτερο τρίμηνο του 
2019, στο 24% το δεύτερο τρίμηνο του 2022. 

5 δράσεις που ήδη υλοποιούνται 

Στις δράσεις για τους νέους που ήδη υλοποιούνται, 
περιλαμβάνονται σύμφωνα με τον υπουργό:

1. Το πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, 
με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία, 
προϋπολογισμού 88 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της 
περιόδου 2014–2020, μέσω του οποίου 6.000 άνεργοι νέοι 
έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 
με επιχορήγηση 15.000 ευρώ.

2. Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, όπως 
το «Πρώτο Ένσημο».

3. Τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας από νέους.

4. Τα προγράμματα κινητικότητας για αναζήτηση εργασίας, 
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης σε διαφορετική περιοχή από 
τον τόπο διαμονής εντός Ελλάδος.

5. Τα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης της 
ΔΥΠΑ, πολλά από τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε 
νέους. «Σημειώνω ότι, ενώ οι νέοι αποτελούν το 15% των 
εγγεγραμμένων ανέργων, πήραν πάνω από το 38% των 
50.131 σχετικών επιδοτούμενων θέσεων που δημιούργησε η 
ΔΥΠΑ σε διάστημα 18 μηνών εν μέσω πανδημίας το διάστημα 
2020-2021. Ενώ, το 2022 διαθέτουμε 86.000 επιπλέον νέες 
τέτοιες θέσεις εργασίας, με πολλά από τα προγράμματα να 
έχουν και πάλι ως προτεραιότητα τους νέους!», ανέφερε ο κ. 
Χατζηδάκης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης

Οι ανακοινώσεις Χατζηδάκη για τη νέα γενιά και οι αντιδράσεις 
νέων της πόλης στην «Κ»
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΚΩΣΤΑΣ 

ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

Τρέφω μεγάλη συμπάθεια για τα ζώα. 
Μπορώ να καταστήσω εαυτόν στους 
φιλόζωους και να κάνω γνωστό ότι μαζί 
με ζωάκια μεγάλωσα. Και το γράφω για να 
ξεκαθαρίσω τη θέση μου, πριν διατυπωθούν 
όποιες αντιδράσεις. Θεωρώ πως το 
τελευταίο διάστημα στην αντιμετώπιση 
δικαστικών υποθέσεων με εμπλεκόμενους 
ανθρώπους και ζώα, κινδυνεύουμε να 
χάσουμε το μέτρο.  

Θα αναφερθώ με συγκεκριμένα 
παραδείγματα: σε πρόσφατο επεισόδιο 
σε περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη 
με καταδρομική επίθεση ενόπλων  
τραυματίστηκαν τρία άτομα από 
πυροβολισμούς.  Μάλιστα το ένα σοβαρά, 
παρ’ ότι ο τραυματισμός προήλθε από φίλια 
πυρά. Μεταξύ των τραυματιών - ευτυχώς 
ελαφρά – ήταν και ένα ανήλικο κορίτσι. 
Στα θύματα της επίθεσης ήταν και ένας 
σκύλος που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ και 
δολοφονήθηκε. Σε αυτή τη δικογραφία 
που σχηματίστηκε και παραπέμφθηκε στον 
εισαγγελέα, το μοναδικό κακούργημα για το 
οποίο κατηγορούνται οι εμπλεκόμενοι ήταν 
η θανάτωση του σκύλου. Για όλα τα υπόλοιπα 
οι κατηγορίες ήταν πλημμεληματικές.  

Άλλη περίπτωση: πρόσφατα σε υπόθεση με 
καταγγελίες ότι κάποιος πέταξε στη θάλασσα 
ένα γατάκι στην περιοχή των Μουδανιών 
Χαλκιδικής, αρχικά συνελήφθησαν… έξι 
άτομα. Η δικογραφία… συμμαζεύτηκε στη 
συνέχεια και κατέληξε σε ένα πρόσωπο, 
σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη 
για κακούργημα και παραπέμφθηκε 
στον ανακριτή. Αφέθηκε ελεύθερος με 
τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης 
εξόδου από τη χώρα. Ακριβώς με τον ίδιο 
περιοριστικό όρο είχε αφεθεί ελεύθερος 
προ ημερών από τον ίδιο ανακριτή, ένας 
κατηγορούμενος για βιασμό ανήλικης!   

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά της 
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί μετά 
τις εντολές για αυστηρούς ελέγχους και 
αντιμετώπιση. Είμαι κι εγώ υπέρμαχος των 
αυστηρών μέτρων για όσους κακοποιούν 
τα ζώα, που είναι ανυπεράσπιστα. Όμως 
θεωρώ ότι με παρόμοια αντιμετώπιση 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσουμε το 
μέτρο, να ισοπεδωθούν τα πάντα. Κι αυτό 
μόνον επειδή οι θεσμοί λειτουργούν για 
χάρη της εικόνας.  

Μή 
χάσουμε 
το μέτρο 

Οι νέες πρωτοβουλίες

Οι νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των νέων που 
τίθενται σε εφαρμογή περιλαμβάνουν:

1. Τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την απασχόληση 
των νέων, με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. που 
κατανέμονται εξ ίσου σε δράσεις των υπουργείων 
Παιδείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Πρόκειται για:

· Προγράμματα κατάρτισης για την ένταξη στην αγορά 
εργασίας ανέργων 18-29 ετών,

· Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, 
και γαλάζια οικονομία,

· Ενίσχυση Μαθητείας για τους νέους έως 29 ετών,

· Προγράμματα υποστήριξης και καθοδήγησης νέων 
επιχειρηματιών, με παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, και

· Προγράμματα κινητικότητας για την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας σε άλλα κράτη της Ε.Ε.

2. Τα νέα προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που 
θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Βελτίωση της καθημερινότητας 

Πέρα από τα θέματα απασχόλησης και κατάρτισης, ο κ. 
Χατζηδάκης παρουσίασε τις πολιτικές που εφαρμόζονται 
και αποσκοπούν στη γενικότερη βελτίωση των προοπτικών 
και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των νέων, όπως 
είναι:

1. Η μεταρρύθμιση στις επικουρικές συντάξεις των νέων, 
με τους «ατομικούς κουμπαράδες» μέσω της οποίας οι νέοι 
μπορούν βάσιμα να προσδοκούν ότι θα πάρουν επικουρικές 
συντάξεις, που με βάση μελέτες του ΟΟΣΑ, θα είναι από 
43% έως 68% υψηλότερες από τις σημερινές.

2. Η νέα στεγαστική πολιτική με το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» 
προϋπολογισμού 1,75 δισ. Ευρώ με έμφαση στη στέγαση 
νέων και νέων οικογενειών με επιδοτούμενα ή άτοκα 
στεγαστικά δάνεια, χαμηλά ενοίκια με τη θέσπιση του 
θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής κ.ά.

3. Οι δράσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής, που περιλαμβάνουν:

· Άδεια πατρότητας 14 ημερών, γονική άδεια και για τους 
δύο γονείς με τους δύο μήνες να επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ, 
το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται.

· Διεύρυνση των επιδοτούμενων από την ΔΥΠΑ αδειών 
μητρότητας από 6 σε 9 μήνες με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
που κατατίθεται στη Βουλή.

· Την επέκταση του προγράμματος επιδότησης για τους 
βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ: το 2021-2022 
έλαβαν voucher 30.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με το 
2019 ενώ για το 2022-2023 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
333 εκατ. ευρώ με περισσότερα κουπόνια να δίνονται από 
ποτέ

· Το πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς για φροντίδα 
βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, 
οι μονάδες παιδικής φροντίδας σε 120 μεγάλες ελληνικές 
επιχειρήσεις, οι 50.000 νέες θέσεις σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς και 9.000 νέες θέσεις σε ΚΔΑΠ.

· Τα οικογενειακά επιδόματα τα οποία από 1,2 δις ευρώ το 
2021το 2022 αυξάνονται κατά 234 εκατ. το 2022 λόγω των 
έκτακτων ενισχύσεων στο επίδομα παιδιού.

· Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας νηπιαγωγείων και 
ολοήμερων δημοτικών σχολείων, δράση του Υπουργείου 
Παιδείας, η οποία χρηματοδοτείται κατά 50% από το 
Υπουργείο Εργασίας.

Η ανεργία των νέων κάτω των 
29 ετών, έπεσε από το 27,6% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019, στο 
24% το δεύτερο τρίμηνο του 2022

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι νέοι συνθέτουν τον πυρήνα της παράταξής της και η 
Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι είναι 
εκείνη η πολιτική παράταξη τις Ελλάδας που παρέχει 
ασφαλείς κι ελπιδοφόρες προοπτικές για τις νέους» 
σημειώνει στην «Κ» ο Νικόλαος Πατσέας υπεύθυνος 
Οργανώσεων ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης. 

«Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, η ενίσχυση τις νεανικής 
επιχειρηματικότητας, τα προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας και κατάρτισης, καθώς και οι 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση τις καθημερινότητας των 
νέων γονέων, είναι τις σταθερές γύρω από τις οποίες 
αναπτύσσεται η κοινωνική ατζέντα τις κυβέρνησης της Τις 
Δημοκρατίας, εστιάζοντας στο παρόν για ένα καλύτερο 
και πολλά υποσχόμενο μέλλον για τις επόμενες γενιές» 
συμπλήρωσε. 

Ψευδαισθήσεις

«Δυστυχώς οι προτάσεις  είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς 
ενώ καταδεικνύουν τις ψευδαισθήσεις μέσα στις οποίες 
ζει η κυβέρνηση» επισημαίνει στην «Κ» ο Αθανάσιος 
Δέλλιος, υπεύθυνος Τομέα Νεολαίας και Αθλητισμού Ν.Ε. 
ΠΑΣΟΚ Α΄ Θεσσαλονίκης. 

«Η Ελλάδα είναι σταθερά  πρώτη στην ανεργία των νέων, 
ενώ  παράλληλα  οι νέοι της πατρίδας μας γνωρίζουν 
ότι με τον μισθό στα 600€ και το εργασιακό πλαίσιο 
που ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης εισήγαγε βυθίζονται στην 
εκμετάλλευση και την ανέχεια.  Όνειρα όπως η δημιουργία 
οικογένειας και η απόκτηση κατοικίας δεν είναι εφικτά, 
ενώ η μετανάστευση μοιάζει μονόδρομος. Ενώ η  ακρίβεια  
αυξάνεται , τα εργασιακά δικαιώματα απειλούνται   και το 
στεγαστικό πρόβλημα  διογκώνεται, από ότι φαίνεται η 
κυβέρνηση "ακούει" τους πάντες εκτός από τους νέους» 
προσθέτει. 

Ανεργία και στέγαση

«Οι νέοι και οι νέες απαιτούν αυτή την περίοδο ουσιαστικές 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
τους και για ένα καλύτερο αύριο» σημειώνει στην «Κ» 
ο Μάριος Σαπουντζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης. 

«Η ανεργία και η στέγαση είναι δύο καίρια ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα και είναι πολύ θετικό που υπάρχει 
πρόθεση για δράση από όλους τους πολιτικούς χώρους. 
Όμως, είναι σαφής η ανάγκη ύπαρξης κινήτρων για να 
μείνουν στον τόπο τους, ποιοτικής εκπαίδευσης, στήριξης 
για επιχειρηματικότητα, αλλά και δριμείων παρεμβάσεων 
σε τοπικό επίπεδο με λύσεις για βιώσιμες πόλεις, με 
δράσεις και χώρους που προάγουν την νεανική έκφραση 
μέσω του πολιτισμού και του αθλητισμού και βέβαια, με 
ουσιώδη στήριξη των νεανικών οργανώσεων» καταλήγει. 

Αθανάσιος 
Δέλλιος

Μάριος 
Σαπουτζάκης
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Οι δημοσκοπήσεις 
που «τρέχουν» 

αυτό το διάστημα 
έχουν στόχο να 
βολισκοπηθούν 

οι προθέσεις των 
κατοίκων, αλλά και 

να εντοπιστούν τα 
κύρια προβλήματα 

της πόλης.

«Καλησπέρα, σας καλούμε από εταιρεία δημοσκοπήσεων και 
θα θέλαμε να μάθουμε ποιον ή ποια θα ψηφίζατε για δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης». Σίγουρα, αρκετοί δεχτήκατε ανάλογο τηλεφώνημα 
προκειμένου να πάρετε μέρος σε δημοσκόπηση για τον κεντρικό 
δήμο και ερωτηθήκατε ποιο είναι το πρόσωπο που σας κάνει «κλικ» 
και ενδεχομένως θα ψηφίσετε όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, τον 
Οκτώβριο του 2023.
Αυτό το διάστημα τρέχει δημοσκόπηση σε όλα τα δημοτικά 
διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης και μεταξύ των υποψηφίων 
δημάρχων συμπεριλαμβάνονται ένα σωρό ονόματα. Στόχος είναι να 
βολισκοπηθούν οι προθέσεις των κατοίκων, αλλά και να εντοπιστούν 
τα κύρια προβλήματα της πόλης.
Γίνεται επίσης προσπάθεια να καταγραφεί η αναγνωρισιμότητα των 
προσώπων που επιθυμούν να κατέβουν για δήμαρχοι -κατά πόσο 
έχουν διείσδυση στην κοινωνία- και ακολούθως η πρόθεση των 
πολιτών, εάν δηλαδή θα τους σταύρωναν την ώρα της κάλπης. 
Ανάμεσα στα ονόματα που καλούνται να επιλέξουν οι Θεσσαλονικείς 
στην τελευταία δημοσκόπηση συγκαταλέγονται βουλευτές της ΝΔ 
και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης ο νυν δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
αλλά και αρκετοί ακόμη όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Ορφανός, ο 
Αθανάσιος Σαββάκης, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.
Στην ίδια δημοσκόπηση υπάρχει επίσης ερώτηση για το ποια διοίκηση 
από αυτές των τελευταίων χρόνων, του Παπαγεωργόπουλου, του 
Μπουτάρη ή του Ζέρβα, θεωρούν οι δημότες πως ήταν η καλύτερη.

Ζέρβας εναντίον ποιου;
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα διεκδικήσει 
μία δεύτερη θητεία. Πέρα από το ότι ανακοίνωσε την πρόθεσή του 
αρκετά νωρίς, προχώρησε ήδη σε επίσημη εκδήλωση απολογιστικού 
χαρακτήρα αλλά και στίγματος των έργων που σχεδιάζει για τα 
επόμενα χρόνια, ενώ ξεκίνησε και την ενίσχυση της ομάδας με την 
οποία θα κατέβει στις εκλογές.
Ο κ.Ζέρβας ανακοίνωσε την πρώτη «11αδα» των υποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων και ανάλογες κινήσεις θα ακολουθήσουν το 
επόμενο διάστημα. 

Στόχος του δημάρχου είναι να κλείσει το «ρόστερ» το συντομότερο 
δυνατό, ώστε να προπορεύεται αρκετά από τους συνυποψηφίους του.
Για τον Γιώργο Ορφανό, που είχε κατέβει και στις εκλογές του 2019, 
γνωρίζουμε πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Το έκανε γνωστό ο 
ίδιος μέσω δηλώσεων του, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει ακόμη 
σε κάτι πιο επίσημο όπως για παράδειγμα εκδήλωση ή κίνηση για 
ενίσχυση της παράταξής του.
Πάντως, ο κ.Ορφανός γυρίζει από γειτονιά σε γειτονιά το τελευταίο 
διάστημα, συζητά με τους δημότες, καταγράφει προβλήματα 
κατατάσσοντας την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό ψηλά στην 
ατζέντα, ενώ κρίνει αυστηρά τη διοίκηση Ζέρβα για το έργο που έχει 
επιτελέσει σε αυτά τα 3,5 χρόνια της θητείας της. 
«Γιατί είχε τέτοιο άγχος και αγωνία ο δήμαρχος να ανακοινώσει από 
νωρίς την υποψηφιότητά του; Εδώ και 40 χρόνια που παρακολουθώ 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο τελευταίος που ανακοινώνει συνήθως 
είναι ο δήμαρχος. Μου κάνει εντύπωση που έτρεξε. Πιστεύει ότι 
μπορεί να σταματήσει κάποιον που έχει προετοιμαστεί επαρκώς με 
τις δηλώσεις του; ‘Οταν δεν υπάρχουν τα έργα και όταν κάθε μέρα 
μεγαλώνει η αγανάκτηση του Θεσσαλονικιού; Μάλλον την αγωνία και 
τον φόβο του δείχνει και αυτό είναι κακός σύμβουλος για την πόλη», 
δηλώνει ο κ.Ορφανός. 
Ο Αθανάσιος Σαββάκης, από την άλλη, εξακολουθεί και τηρεί σιγή 
ιχθύος. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, 
κάνει επαφές και δείχνει μεγάλη διάθεση να ασχοληθεί με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και να κατέβει υποψήφιος στον δήμο Θεσσαλονίκης.
Μέχρι τα Χριστούγεννα, ίσως τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου, 
αναμένονται οι τελικές αποφάσεις και από άλλους φερόμενους 
διεκδικητές όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο Δρόσος 
Τσαβλής και ο Σάκης Τζακόπουλος. Βέβαια, οι πληροφορίες που 
φτάνουν τελευταία στα δημοσιογραφικά γραφεία κάνουν λόγο και για 
«new entry» υποψηφιότητες… ενός άνδρα και μίας γυναίκας που εάν 
«σκάσουν» θα δημιουργήσουν αίσθηση και ντόρο. Τις καταγράφουμε 
και θα επανέλθουμε!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Ποιον θα ψηφίζατε για 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης;
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Ο Μητσοτάκης 
κερδίζει κατά 
κράτος τον 
Τσίπρα στη 
διαχείριση 
κρίσεων

Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης 
μιλά στην «Κ»

Για τον νομό απ’όπου εκλέγεται, την Καβάλα μιλάει σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα Καρφίτσα ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης 
επισημαίνοντας πως  «διαθέτει ένα πακέτο από σημαντικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε πυλώνα οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Ερωτηθείς για το 
ζήτημα της ακρίβειας σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα 
που έχει πάρει η κυβέρνηση τονίζει ότι «τα πράγματα δεν είναι εύκολα, 
αλλά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, 
σταθερά δίπλα στον πολίτη».

Η ακρίβεια τον τελευταίο μήνα καλπάζει. Και ναι μεν ανακοινώθηκαν μέτρα 
στήριξης από την κυβέρνηση, ωστόσο και πάλι οι πολίτες θα πρέπει να 
βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πώς θα ανταπεξέλθουμε;
Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη, παγκόσμια κρίση πληθωρισμού, 
που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα και αυτούς 
αφορούν πρωτίστως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ 
και τίθενται αυτόν τον καιρό σε εφαρμογή. Η Κυβέρνηση έχει καταφέρει, 
παρά τις αλλεπάλληλες δομικές διεθνείς κρίσεις, να προστατεύσει -στο μέτρο 
του εφικτού και καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες- την 
ελληνική κοινωνία από τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Δεν θα σταματήσουμε να 
αξιοποιούμε κάθε εργαλείο που υπάρχει στη διάθεσή μας για τη δύσκολη αυτή 
μάχη. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η 
ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός έπεσε στο 9,1 από 12,2% που ήταν τον προηγούμενο 
μήνα. Παράλληλα, το καλάθι του νοικοκυριού, μολονότι κάποιοι το λοιδόρησαν, 
συνέβαλε στη μείωση των τιμών σε 101 προϊόντα και τη σταθεροποίησή τους σε 
πολύ περισσότερα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ούτε λύνουμε με ένα μαγικό 
ραβδάκι όλα τα προβλήματα, αλλά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι 
καλύτερο μπορούμε, σταθερά δίπλα στον πολίτη. 

Ποια  είναι η μεγαλύτερη αγωνία που σας εκφράζουν οι κάτοικοι της 
Καβάλας; Εκτιμάτε πως η κυβέρνηση από μόνη της μπορεί να αντιμετωπίσει 
την κατάσταση;
Αυτό που απασχολεί περισσότερο τους κατοίκους, όχι μόνο της Καβάλας, αλλά 
ολόκληρης της χώρας είναι τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, ιδίως 
αυτά που συσχετίζονται με τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αναγνωρίζουν τις 
προσπάθειες της Κυβέρνησης, η οποία, άλλωστε, έχει στηρίξει την κοινωνία με 
43 δισ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 14 δισ. ευρώ από την έναρξη της 
ενεργειακής κρίσης, ενώ έχουν καταλάβει πως το πρόβλημα είναι εξωγενές 
και δεν οφείλεται στην εφαρμοζόμενη πολιτική εντός των συνόρων. Όμως το 
πρόβλημα είναι υπαρκτό και το βιώνουν στις τσέπες τους.

Γεγονός είναι ότι καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις που προκύπτουν και γι’ αυτό επιβάλλεται η Ευρώπη και σε αυτή 
τη φάση, όπως και στην πανδημία, να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά, 
συνδράμοντας στις κρατικές προσπάθειες οι οποίες -ας μην γελιόμαστε- 
δεν επαρκούν. Όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, «η Ευρώπη είναι ένα 
υπερωκεάνιο. Δεν στρίβει πάντα με την ταχύτητα που θα θέλαμε». Αισιοδοξώ 
ότι άμεσα θα έχουμε ευχάριστα νέα.  

Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η Ευρώπη να επιστρέψει σε μία κανονικότητα ως 
προς το ενεργειακό και τις συνέπειές του;  
Κάποια στιγμή αυτό θα συμβεί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει 
ακόμα χρονικά, καθώς εξαρτάται άμεσα από την έκβαση του πολέμου στην 
Ουκρανία και τη στάση του Ρώσου προέδρου. Μέχρι τότε βέβαια η χώρα 
μας -όπως και η κάθε χώρα- θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
ενεργειακού κόστους και, όπως αποδεικνύεται, η ελληνική Κυβέρνηση έχει 
καταφέρει να ελέγξει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι άμεσες επιδοτήσεις των καταναλωτών 
από τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων των παραγωγών, μειώνουν 
δραστικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, τα τιμολόγια του 
ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα βρέθηκαν τον Οκτώβριο στη 2η πιο χαμηλή 
θέση μεταξύ 15 ευρωπαϊκών κρατών, την ίδια ώρα που την ίδια περίοδο είχε 
το μεγαλύτερο ποσοστό αποκλιμάκωσης των τιμών του φυσικού αερίου σε 
ποσοστό 55%. Παράλληλα, εντείνονται οι προσπάθειες για την ενεργειακή μας 
αυτονομία, η οποία παραμένει το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης. Σχεδόν το 
ήμισυ της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται σήμερα από τον άνεμο, τον 
ήλιο και το νερό και, παρά την προσωρινή αναγκαία χρήση επιπλέον λιγνίτη, το 
ποσοστό αυτό θα συνεχίσει να ανεβαίνει, προς όφελος των πολιτών.
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Ποιο είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών και 
ποιο είναι το ισχυρό χαρτί της ΝΔ;
Το βασικό δίλημμα των εκλογών το 2023 θα είναι αν θα προχωρήσουμε 
μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Οι ψηφοφόροι θα κληθούν να διαλέξουν 
ποιος είναι ικανός να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις κρίσεις, θωρακίζοντας, 
την πατρίδα, αναπτύσσοντας την οικονομία και  στηρίζοντας την κοινωνία: 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας; Και είναι αναμφισβήτητο ότι ο 
σημερινός Πρωθυπουργός κερδίζει κατά κράτος τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Παρά τις πρωτόγνωρες κρίσεις, η Κυβέρνηση έχει καταφέρει 
σημαντικά αποτελέσματα. Με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις συνθέτει την 
Ελλάδα του μέλλοντος, την Ελλάδα που προχωρά με ταχείς ρυθμούς και, 
προς απογοήτευση κάποιων, δεν γυρίζει πίσω. Αυτό βλέπουν οι πολίτες, 
το αναγνωρίζουν και είμαι βέβαιος ότι θα το αποτυπώσουν και με την ψήφο 
τους στις κάλπες, επιλέγοντας τη σταθερότητα του τόπου, τη συνέχεια της 
εφαρμοζόμενης πολιτικής και τη συνέπεια που επιδεικνύει η Νέα Δημοκρατία.

Αδιαμφισβήτητα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. 
Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης του Νομού Καβάλας;
Πριν από τις εκλογές του 2019 είχα παρουσιάσει το αναπτυξιακό μου σχέδιο 
«Καβάλα 2020-2050». Στόχος του ήταν να αποτελέσει το εφαλτήριο για την 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο Νομός Καβάλας. 
Βάσει αυτού πολιτεύομαι και είμαι περήφανος που σε μεγάλο μέρος του αυτό 
έχει λάβει σάρκα και οστά ή δρομολογείται προς υλοποίηση. Θεωρώ ότι αυτό το 
σχέδιο σήμερα, με την πολύπλευρη κρίση να ταλανίζει την κοινωνία μας, είναι 
πιο επίκαιρο από ποτέ. Μετά λόγου γνώσεως σας λέω ότι η Καβάλα διαθέτει 
ένα πακέτο από σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει τις δυνατότητες 
να εξελιχθεί σε πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με μελέτη, συνέργειες, εξωστρέφεια και καινοτομία 
μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη για τους πολίτες του τόπου. Με ένωση 
δυνάμεων και εμπειριών, η περιοχή μπορεί να μετατραπεί σε πρότυπο ανάπτυξης 
σε ολόκληρη την βόρεια Ελλάδα. Βούληση υπάρχει, ικανοί άνθρωποι επίσης, η 
συμπαράσταση από την Πολιτεία δεδομένη, οπότε οι προοπτικές είναι ευοίωνες. 

Η Καβάλα διαθέτει ένα πακέτο από σημαντικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει τις δυνατότητες 
να εξελιχθεί σε πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ 

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει 
ως πολιτική επιλογή»

«Η χώρα χρειάζεται ένα κόμμα που πιστεύει στην 
Ελληνίδα και τον Έλληνα, που πιστεύει ότι αυτή η χώρα 
μπορεί και θα ξανασταθεί στα πόδια της. Αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο με ένα αυτόνομο και αυτοδύναμο ΠΑΣΟΚ» 
δηλώνει στην «Κ» ο Παύλος Γερουλάνος. 
Το ΠΑΣΟΚ έχει ανεβάσει κατά πολύ τα δημοσκοπικά 
του ποσοστά. Τι εκτιμάτε ότι πρέπει να κάνει το 
κίνημα στο δρόμο προς τις εκλογές για να κρατήσει 
τη δυναμική του;
Να παραμείνει πηγή πολιτικής αξιοπιστίας και να κατεβεί 
στο δρόμο με προτάσεις.  Αυτό που εισπράττω στις 
γειτονιές της Αθήνας είναι ότι, το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει 
ως πολιτική επιλογή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσελκύει 
νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την πολιτική και 
το κόμμα θέτει συνέχεια ζητήματα που απασχολούν τον 
πολίτη μέσα από ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν 
είναι τυχαίο ότι στη ΔΕΘ η ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ «υιοθέτησαν» 
ιδέες του.   
Η χώρα χρειάζεται ένα κόμμα που πιστεύει στην Ελληνίδα 
και τον Έλληνα, που πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί και 
θα ξανασταθεί στα πόδια της. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο 
με ένα αυτόνομο και αυτοδύναμο ΠΑΣΟΚ που θα μιλήσει 
για αναδιανομή πλούτου και αποσυγκέντρωση της 
εξουσίας σε θεσμούς που λογοδοτούν στον πολίτη. Έτσι 
θα συγκινήσουμε ξανά τους 2 εκατομμύρια συμπολίτες 
μας που από το 2009 απέχουν από τις κάλπες. 
Πολλοί κατηγόρησαν το ΠΑΣΟΚ και τον Ν. 
Ανδρουλάκη για μονοθεματική αντιπολίτευση λόγω 
της παρακολούθησης του. Υπήρξαν λάθη στην τακτική 
που ακολουθήθηκε;

Όσοι το λένε αυτό αγνοούν ότι την εποχή που οι 
υποκλοπές δέσποζαν στις ειδήσεις, το ΠΑΣΟΚ μιλούσε 
για την ακρίβεια, την υγεία, την κοινωνική κατοικία, 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κόκκινα δάνεια, την 
ενδυνάμωση των θεσμών και μια σειρά από θέματα 
που αφορούν την καθημερινότητα όλων μας. Ελάχιστα 
έφτασαν στα αυτιά του κόσμου διότι αυτό που ενδιέφερε 
τα μέσα πρωτίστως ήταν οι θέσεις μας για τις υποκλοπές. 
Υπάρχουν βέβαια και βουλευτές της ΝΔ που απαξίωναν το 
θέμα. Θυμόσαστε τι έλεγαν; «Τι σας νοιάζουν οι υποκλοπές 
αφού όλοι ασχολούνται με την ακρίβεια;»  Έβαζαν 
δηλαδή τους πολίτες να διαλέξουν μεταξύ Δημοκρατίας 
και επιβίωσης. Έτσι απαξίωσαν και τις διαδικασίες της 
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Εξεταστικής 
Επιτροπής. Αυτή η λογική δεν θα περάσει. Όχι μόνο διότι 
πρέπει να τιμωρηθούν όσοι έπραξαν αυτά τα εγκλήματα 
αλλά διότι αν δεν λάμψει η αλήθεια δεν θα μάθουμε 
ποτέ τι πρέπει να διορθώσουμε για να διασφαλίσουμε 
ότι κανένας επόμενος πρωθυπουργός δε θα λειτουργεί 
ανέλεγκτα, υποβαθμίζοντας τη Δημοκρατία.
Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των 
Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Πώς κρίνετε τις πολιτικές 
της κυβέρνησης; 
Πολύ λίγα, πολύ αργά.  Έχασε πολύ χρόνο. Αγνόησε την 
ακρίβεια που ήρθε από τις εφοδιαστικές αλυσίδες και 
από την κυκλοφορία νέου χρήματος από τις κεντρικές 
τράπεζες. Αγνόησε την αγορά και τους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες που το επισημαίνανε και άκουγε τους 
τραπεζίτες. Αυτό επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά πόσο 
μακριά από την πραγματικότητα βρίσκεται.

Είναι δυνατόν, δώδεκα μήνες μετά την έξαρση της 
ακρίβειας, να μιλάει για πρώτη φορά για ελέγχους της 
αγοράς; Είναι δυνατόν να καταφεύγει τώρα σε κινήσεις 
απελπισίας όπως το καλάθι του νοικοκυριού;  Η αλήθεια 
είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θέτει τις βάσεις για την 
επόμενη χρεοκοπία της χώρας. Κάνοντας τους πλούσιους 
πλουσιότερους, φτωχοποιώντας τα μεσαία και χαμηλά 
στρώματα και αυξάνοντας τα χρέη των επόμενων γενιών. 
Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι την επόμενη 
πτώχευση θα την πληρώσουν εκείνοι που σήμερα 
επιδοτεί διότι οι πλουσιότεροι Έλληνες προστατεύουν τα 
χρήματά τους στο εξωτερικό.
Ο Αλέξης Τσίπρας έτεινε χείρα φιλίας μιλώντας 
για "κοκκινοπράσινο" χάρτη στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές.  Είστε ανοιχτοί σε συμμαχίες με τον ΣΥΡΙΖΑ; 
Στόχος δικός μας είναι ένα δυνατό, αυτοδύναμο ΠΑΣΟΚ 
που θα διασφαλίσει την προοδευτική διακυβέρνηση 
της χώρας. Άρα δεν συζητάμε για συνεργασίες που 
στόχο έχουν να μοιράσουν καρέκλες εξουσίας αλλά για 
συνεργασίες που θα πάνε την Ελλάδα μπροστά.  
Τέτοιες συνεργασίες απαιτούν αξιοπιστία, σεβασμό 
στις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, καθαρούς 
στόχους, συζήτηση σε σοβαρή προγραμματική βάση. Μια 
συνεργασία καλή για τον τόπο θα πρέπει να διορθώσει 
τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος που έχουν 
υπηρετήσει πλέον όλα τα κόμματα. Αυτό σημαίνει 
μεταφορά εξουσίας εκεί που πραγματικά λογοδοτεί στον 
πολίτη, σημαίνει αναδιανομή πλούτου ώστε περισσότερες 
Ελληνίδες και Έλληνες να μπορούν να αξιοποιήσουν τον 
απίστευτο πλούτο της χώρας σημαίνει ένα κοινωνικό 
κράτος που διασφαλίζει ασφάλεια σε όλους.  Μόνο έτσι 
θα δημιουργηθούν συνθήκες προόδου για την κοινωνία. 
Δυστυχώς δεν βλέπω άλλο κόμμα να θέτει ξεκάθαρα τη 
ίδια στόχευση.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος μιλά στην «Κ» 

Ο κ. Μητσοτάκης 
σήμερα θέτει τις 
βάσεις για την 

επόμενη χρεοκοπία 
της χώρας. Κάνοντας 

τους πλούσιους 
πλουσιότερους, 
φτωχοποιώντας 

τα μεσαία και 
χαμηλά στρώματα 
και αυξάνοντας τα 
χρέη των επόμενων 

γενιών
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Αδριανουπόλεως 20, 551 33 Καλαμαριά, Τ.: 2310 458 555
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

kord.gr

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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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

Νέος γύρος καταθέσεων για καταγγελίες που είχαν 
συγκλονίσει σχετικά με τον ρόλο μελών του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), μέχρι και 
με τη χορήγηση βεβαιώσεων σε μη τοξικομανείς για να 
τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης σε δικαστήρια, ξεκίνησε 
στον πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την 
έρευνα που άρχισε εδώ και δύο χρόνια στο πλαίσιο 
προκαταρκτικής εξέτασης για τα έργα και τις ημέρες 
του Κέντρου, όπως αυτές αποτυπώνονται μέχρι και σε 
εσωτερικό πόρισμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα 
χέρια των δικαστικών αρχών βρίσκονται πλέον και 
συγκεκριμένα ονόματα ευνοουμένων από το πρόγραμμα, 
χωρίς αυτοί να είναι εξαρτημένοι. Εξετάζεται πλέον από 
ποιούς εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις και πώς τα πρόσωπα 
εξακολουθούσαν να κινούνται ανενόχλητα, ακόμη και εν 
μέσω εισαγγελικών παρεμβάσεων.  
Το πρώτο «μπαμ» στο εσωτερικό της λειτουργίας της 
θεραπευτικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει 
τον Ιούνιο του 2016. Στην αίθουσα του Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης μία 35χρονη 
κατηγορούμενη για εμπορία ναρκωτικών υποστήριξε 
ότι είναι τοξικομανής και διεκδικεί να τύχει ευνοϊκής 
μεταχείρισης από το δικαστήριο λόγω της εξάρτησής της, 
όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
Καταθέτει ένα έγγραφο του ΚΕΘΕΑ σύμφωνα με το οποίο 
είναι εξαρτημένη και παρακολουθεί το πρόγραμμα, ενώ 
και υπάλληλος του Κέντρου με κατάθεσή του βεβαιώνει 
ότι πρόκειται για τοξικοεξαρτημένη που δικαιούται να 
αντιμετωπιστεί επιεικώς από το δικαστήριο. 

Το δικαστήριο δεν πείθεται καθώς η κατηγορούμενη έχει 
και άλλες καταδίκες για εμπορία ναρκωτικών και πως 
στην απολογία της πέφτει σε αντιφάσεις σχετικά με το 
πρόγραμμα και τους δικαιούχους του. Την καταδικάζει σε 
κάθειρξη 13 ετών χωρίς να την κρίνει ως τοξικομανή. 
Ταυτόχρονα, τα πρακτικά της δίκης διαβιβάζονται στον 
εισαγγελέα για να διερευνήσει τι συμβαίνει στο ΚΕΘΕΑ. 
Ακολουθεί στις εισαγγελικές αρχές καταγγελία εκ των 
έσω που αναφέρεται ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις. 
«Φωτογραφίζονται» συγκεκριμένα πρόσωπα και 
κατατίθενται πρακτικές με βεβαιώσεις, ακόμη και με 
χρήση ουσιών. Αφήνονται σαφείς αιχμές για έρευνα και 
για το πρόγραμμα των φυλακών Διαβατών, που αποτελεί 
«διαβατήριο» προς την ελευθερία. 
 
Το πόρισμα – φωτιά 
 
Η έκρηξη όμως γίνεται με όσα το ίδιο το ΚΕΘΕΑ διερευνά 
για τα πεπραγμένα των μελών του. Τα ευρήματα της 
ομάδας εργασίας σοκάρουν και διαβιβάζονται στο 
υπουργείο Υγείας. «Αναδείχθηκε ένα ζήτημα που 
φαίνεται να εμφανίζεται από νωρίς στη λειτουργία 
του προγράμματος: η έκδοση βεβαιώσεων σε μέλη 
που παράτυπα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα (γιατί 
προφασιζόμενα πρόβλημα εξάρτησης εντασσόταν στη 
θεραπευτική διαδικασία), αλλά και κυρίως η χρήση 
νομικών ευεργετημάτων σε μέλη του προγράμματος 
και απόφοιτους που χρησιμοποιούσαν το πρόγραμμα 
χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα με τη χρήση ουσιών. 
Αυτό τροφοδότησε την αντίδραση μέρους του επίσημου 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης με δημοσίως 
εκφρασμένη αμφισβήτηση της αξίας των βεβαιώσεων 
που εκδίδει το ΚΕΘΕΑ», τονίζεται στο πόρισμα. Η 
αποκάλυψη συνδέεται με το εύρημα του Τριμελούς 
Κακουργημάτων δύο χρόνια νωρίτερα.  

Ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης Στέφανος Ζαρκαντζιάς με παραγγελία 
του ζήτησε να διερευνηθούν όσα καταγγέλλονται, 
ενώ στην έρευνα περιλαμβάνεται και το πόρισμα 
– φωτιά της ομάδας εργασίας του ΚΕΘΕΑ. Και δεν 
είναι μόνον η έκδοση βεβαιώσεων που εξετάζει ο 
εισαγγελέας. «Αναφέρθηκε συστηματική εμπλοκή 
κάποιων εργαζομένων σε δραστηριότητες οριακής 
νομιμότητας αν όχι παράνομης συμπεριφοράς. Η 
εκτεταμένη συστηματική χρήση παράνομων ουσιών 
για σημαντικό χρονικό διάστημα, από προσωπικό 
και μέλη, επαναλήφθηκε είτε ως βάσιμη υποψία, 
είτε ως βεβαιότητα από στελέχη του προγράμματος, 
από μέλη του προγράμματος και από εξωτερικά 
εμπλεκόμενους», σημειώνεται στο πόρισμα και δίνει 
και τέτοιες διαστάσεις στην εισαγγελική έρευνα. 
Εκείνη η έρευνα το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 
«πάγωσε» λόγω κορωνοϊού, παίρνει σήμερα νέες 
διαστάσεις καθώς εμπλεκόμενοι καλούνται να 
δώσουν όλες τις διαστάσεις του ζητήματος. Έγκυρες 
πηγές αναφέρουν άλλωστε πως εκτός όλων αυτών 
των στοιχείων, νέα καταγγελία που έγινε στις αρχές 
του χρόνου στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο για συνέχεια 
των ίδιων πρακτικών στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα. 
«Πρέπει να ελεγχθούν όλες οι βεβαιώσεις που 
έχουν δοθεί σε πρόσωπα που εμφανίζονται ότι 
παρακολουθούν το πρόγραμμα, παρ’ ότι δεν είναι 
τοξικομανείς», λένε στην Karfitsaπρόσωπα που 
γνωρίζουν τι συμβαίνεις το ΚΕΘΕΑ. Πληροφορίες 
ανέφεραν μάλιστα ότι στον πταισματοδίκη έχει ήδη 
κατατεθεί και κατάλογος με συγκεκριμένα ονόματα 
εμπλεκομένων.  

Καταθέτουν εμπλεκόμενοι σε καταγγελίες για βεβαιώσεις ... 
«μαϊμού» σε μη τοξικομανείς 

Έρευνα με ονοματεπώνυμα 
για τα ... πεπραγμένα 
του ΚΕΘΕΑ 
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Την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022, ο οργανισμός της 1ης 
κλινικής μαλλιών στην Ελλάδα, Bergmann Kord, γιόρτασε 

μια «ξεχωριστή μέρα, για ξεχωριστούς ανθρώπους». 
Εκπρόσωποι της εκκλησίας, της πολιτικής (Βουλευτές, 

παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης), επιχειρηματίες, 
ηθοποιοί, άνθρωποι της τηλεόρασης, του τύπου και των 
κοινωνικών μέσων δικτύωσης πλαισίωσαν τα μέλη της 
οικογένειας Bergmann Kord (Διοικητικούς Εκπροσώπους 
Συνεργαζομένων εταιρειών του Εξωτερικού, Εργαζομένους 
της εταιρείας, Ιατρούς, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.) και 
απόλαυσαν  μια μαγευτική Αθηναϊκή βραδιά στο κεντρικό 
κτίριο της Bergmann Kord (Λεωφόρος Κηφισίας 348, 152 33 
Χαλάνδρι, απέναντι από το Νοσοκομείο «Υγεία»), με μουσική, 

χορό, εκλεκτό φαγητό κα αστείρευτο κέφι.
Στην Bergmann Kord εφαρμόζουμε, απολαμβάνουμε και 

γιορτάζουμε οτιδήποτε ξεχωριστό μας φέρνει σε ξεχωριστές 
θέσεις. Στην αγορά και στην καρδιά σας!

Ο εκδότης της Free Press <<Karfitsa>> o κ. Νίκος Καραμανλής
με την πρόεδρο της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord

κ. Βασιλική Κορδερά και τον γενικό διευθυντή
της κλινικής μαλλιών Begmann Kord κ. Βαρδή Κορδερά

ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η πρόεδρος της 
κλινικής μαλλιών Bergmann Kord κ. Βασιλική Κορδερά και η
γενική διευθύντρια της μεταφορικής εταιρείας OMONIA TRANS

κ. Φωτεινή Γιαννοπούλου

Η πρόεδρος της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord κ. Βασιλική 
Κορδερά, ο γενικός διευθυντής της κλινικής μαλλιών Begmann Kord 
κ. Βαρδής Κορδεράς, ο επίτιμος πρόεδρος Begmann Γερμανίας κ. Klaus 
Muller και ο γενικός διευθυντής Bergmann Γερμανίας κ. Faik Unuvar

Ο εκδότης της
Free Press <<Karfitsa>> 

κ. Νίκος Καραμανλής 
με τη σύζυγό του

Mια «ξεχωριστή μέρα, για 
ξεχωριστούς ανθρώπους».

Ο εκδότης της
Free Press <<Karfitsa>> 

κ. Νίκος Καραμανλής 
με τον γενικό διευθυντή 

της κλινικής μαλλιών
Bergmann Kord

κ. Βαρδή Κορδερά
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Αναμφίβολα η καθαριότητα είναι από τα πρωταρχικά 
θέματα που απασχολούν τους δημότες της Θεσσαλονίκης. 
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Κώστας Ιακώβου, παραμένει 
στο «τιμόνι» της Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης, 
μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της διοίκησης Ζέρβα, 
και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «K» απαντά σε 
όλα: στην εικόνα που παρουσιάζει η πόλη και εάν ο ίδιος 
είναι ικανοποιημένος από τη μάχη απέναντι στα σκουπίδια, 
στα παράπονα των πολιτών και εάν τα συμμερίζεται, 
στο πρόγραμμα τοποθέτησης των καφέ κάδων και στην 
επέκταση της υπογειοποίησης, αλλά και στην κριτική από 
την πλευρά της αντιπολίτευσης ενόψει των δημοτικών 
εκλογών του 2023. 
-Κύριε Ιακώβου, τι σημαίνει η απόφαση του δημάρχου 
να σας διατηρήσει στην αντιδημαρχία Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό της 
διοίκησης;
Ευχαριστώ θερμά τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, που επισφράγισε την εμπιστοσύνη του προς το 
πρόσωπό μου ανανεώνοντας τη θητεία ως αντιδημάρχου 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Είναι ένας ευρύς τομέας με πολλές απαιτήσεις. Το 
στοίχημα τίθεται καθημερινά. Ο αγώνας είναι διαρκής με το 
αποτέλεσμα να εξαρτάται από την επιτυχημένη συνεργασία 
διοίκησης - εργαζόμενων - δημοτών. Με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και σκληρή δουλειά, δίνω τον καλύτερο μου εαυτό 
με τη δέσμευση για αδιάκοπο αγώνα, για τη βελτίωση της 
εικόνας της πόλης και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών 
μου εμπνεόμενος από το όραμα του δημάρχου.
-Είστε ικανοποιημένος από όσα πετύχατε το διάστημα 
που είστε επικεφαλής της υπηρεσίας Καθαριότητας;
Η καθαριότητα είναι μια μάχη και κανείς δεν μπορεί να 
είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Επισκέπτομαι τις γειτονιές, 
συνομιλώ με κατοίκους και επαγγελματίες οι οποίοι μου 
μεταφέρουν την αλλαγή της εικόνας της πόλης. Καθημερινά 
όλος ο τεχνικός εξοπλισμός που έχουμε στη διάθεση 
μας βρίσκεται στις επάλξεις και τώρα πλέον πλένονται 
συστηματικά οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι κάδοι, οι 
πλατείες, οι παιδικές χαρές. Καθοριστικής σημασίας είναι οι 
παρεμβάσεις της Ομάδας Ευταξίας. Οι παραβατικοί δημότες 
πλέον εντοπίζονται, γίνονται έγγραφες, παρατηρήσεις 
συμμόρφωσης ώστε π.χ. να απομακρύνουν τα ογκώδη

αντικείμενα με δική τους μέριμνα, διότι διαφορετικά θα 
επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. 
Ένα νέο καινοτόμο σχεδιασμό εφαρμόσαμε αναφορικά 
με την εκφόρτωση των απορριμμάτων της μπλε γραμμής 
(ανακύκλωση) στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, 
και όχι στα ΚΔΑΥ που βρίσκονται εκτός πόλης με αποτέλεσμα 
τη σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση των 
ρύπων στο γενικότερο πλαίσιο των πράσινων πολιτικών 
που έχουμε υιοθετήσει. 
Σημαντικό να αναφερθεί η ένταξη στο στόλο των 50 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων βαρέους τύπου, η λειτουργία 
23 σταθμών φόρτισης και η κυκλοφορία 10 καινούργιων 
σύγχρονων απορριμματοφόρων. Θα σημειώσω επίσης τον 
καθαρισμό των Μνημείων, των Ιερών Ναών και άλλων 
ιστορικών χώρων. Στοχευμένες δράσεις θα υπάρξουν για 
την ενίσχυση της ανακύκλωσης, ενώ σύντομα θα τεθεί σε 
εφαρμογή ο σχεδιασμός που υπάρχει για την αποτροπή της 
κλοπής των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Κώστας Ιακώβου στην «K»

Η καθαριότητα της Θεσσαλονίκης 
είναι μία διαρκής μάχη

Καλό είναι προτού 
κρίνουμε την 

αποτελεσματικότητα 
της διοίκησης, να 

αναρωτηθούμε τι κάνουμε 
και ατομικά ως πολίτες
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-Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά παράπονα από 
τους πολίτες για την εικόνα που παρουσιάζει η 
πόλη. Τα συμμερίζεστε;
Καθημερινά απαντάμε έμπρακτα σε κάθε είδους 
θετική ή αρνητική κριτική. Η εικόνα της πόλης 
θα βελτιωθεί ουσιαστικά μόνο εάν συμβάλλουμε 
όλοι, δημότες και δήμος Θεσσαλονίκης! Αν οι 
πολίτες συνεχίσουν να εναποθέτουν τα ογκώδη 
απορρίμματα τους σε δρόμους και πεζοδρόμια, 
να πετούν τα σκουπίδια τους έξω από τον κάδο, 
να μην διπλώνουν τα χαρτόνια πριν τα βάλουν 
στον κάδο ανακύκλωσης, και δεν προσέχουν 
τον δημόσιο χώρο το πρόβλημα αυτό δεν θα 
είναι μόνο σημερινό, αλλά θα διαιωνίζεται. Για 
τον έλεγχο ή την επιβολή προστίμων δεν είναι 
εφικτό ούτε για την ΕΛΑΣ, ούτε για τη Δημοτική 
Αστυνομία, ούτε για την Ομάδα Ευταξίας να 
βρίσκονται ταυτόχρονα σε όλη την πόλη.
Η πλειονότητα των δημοτών είναι σύμμαχοι μας 
αλλά η εικόνα μιας πόλης καθρεπτίζει και τη 
συμπεριφορά των πολιτών απέναντι της. Γι αυτό, 
καλό είναι πριν κρίνουμε την αποτελεσματικότητα 
της διοίκησης, να αναρωτηθούμε τι κάνουμε 
και ατομικά ως πολίτες. Είναι η στιγμή να 
υιοθετήσουμε τις ευρωπαϊκές πρακτικές.
-Ποια περιοχή της Θεσσαλονίκης θεωρείτε ότι 
έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα πρέπει να 
ρίξετε βάρος;
Ως αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
δεν μας φοβίζει η διαχείριση του όγκου των 
απορριμμάτων σε όποια περιοχή αυτά και αν 
βρίσκονται. Σίγουρα στις πιο πυκνοκατοικημένες 
περιοχές παρουσιάζονται εντονότερα 
προβλήματα, όπως επίσης κατά διαστήματα σε 
περιοχές στην δυτική είσοδο που έχουμε τις 
γνωστές εστίες εναπόθεσης ογκωδών. Όλα 
αντιμετωπίζονται με συντονισμένες δράσεις διότι 
κοιτάμε την πόλη συνολικά και δεν αφήνουμε να 
διογκώνονται τα θέματα.
-Πότε θα αρχίσουν να τοποθετούνται οι πρώτοι 
καφέ κάδοι; Επίσης, προχωρά η επέκταση της 
υπογειοποίησης σε άλλα σημεία πέραν του 
κέντρου;
Το πρόγραμμα τοποθέτησης του καφέ κάδου 
υλοποιείται σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ 
Κεντρικής Μακεδονίας ο οποίος έχει και τον 
τελικό χρονοπρογραμματισμό παράδοσης 
του εξοπλισμού και των οχημάτων. Ο δήμος 
Θεσσαλονίκης έχει προβεί στον σχεδιασμό 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ο δήμαρχος 
υποσχέθηκε υπόγειους κάδους και έκανε πράξη 
τη δέσμευση αυτή. 
Η διοίκηση ξεπάγωσε και «έτρεξε» διαδικασίες 
και τελικά σε χρόνο ρεκόρ εγκατέστησε τους 
πρώτους 59 υπόγειους κάδους στο ιστορικό 
και εμπορικό κέντρο. Ένα έργο που ξεκίνησε 
στο παρελθόν δύο φορές αλλά δεν έγινε ποτέ, 
όχι μόνο είναι πραγματικότητα, αλλά σήμερα 
προχωράμε στην επέκταση του. 
Η χωροθέτηση και εγκατάσταση 185 υπογείων 
κάδων θα γίνει σε βάθος τριετίας σε 83 συνολικά 
επιλεγμένες θέσεις στις Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ δημοτικές 
κοινότητες. Η λειτουργία τους συμβάλλει στην 
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού 
καθαριότητας, στην ταχύτερη αποκομιδή, την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση, την τουριστική 
ανάδειξη της πόλης, την αποσυμφόρηση 
των πολυσύχναστων πεζοδρομίων και την 
εξοικονόμηση πόρων.

-Να σας πάω στις κινητοποιήσεις των 
εργαζομένων και στην αποχή από την 
Κυριακάτικη εργασία. Δυσκολεύουν το έργο 
σας;
Εδώ και 10 εβδομάδες, κάθε Κυριακή, γίνεται 
αποχή των εργαζομένων από την εργασία τους. 
Η καρδιά της καθαριότητας είναι το ανθρώπινο 
δυναμικό της, οι εργαζόμενοι που εργάζονται 
κάτω από σκληρές συνθήκες, νυχθημερόν 365 
μέρες το χρόνο. Σίγουρα δυσκολεύει το έργο 
και την ομαλή ροή του στρατηγικού σχεδιασμού 
που υλοποιούμε αλλά και το έργο των ίδιων των 
εργαζομένων αφού επιφορτίζονται με επιπλέον 
εργασία τις επόμενες μέρες. 
Η διοίκηση εξ αρχής έχει σκύψει πάνω απ’ 
τα προβλήματα όλων των εργαζομένων και 
ιδιαίτερα όσα αφορούν τον νευραλγικό τομέα 
της καθαριότητας και αφορούν είτε την καταβολή 
των νομίμων υπερωριών είτε τη χορήγηση των 
Μέσων Ατομικής Προστασίας. Σε εξέλιξη είναι 
ένας διάλογος συνεργασίας με το νέο Δ.Σ. του 
Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης ο 
οποίος αντιλαμβάνεται το κοινό αίσθημα ευθύνης 
που μας διακατέχει, αλλά όπως θα γνωρίζετε οι 
διαγωνιστικές διαδικασίες ειδικά τόσο μεγάλων 
και εξειδικευμένων διαγωνισμών απαιτούν και 
χρόνο και ιδιαίτερη προσοχή στην υλοποίηση 
τους.
-Στις εκλογές του 2023 υποθέτω θα είστε 
υποψήφιος με την παράταξη του κ. Ζέρβα... 
Γνωρίζετε, ωστόσο, πως η καθαριότητα ήταν 
και θα είναι από τα κυρίαρχα ζητήματα της 
προεκλογικής ατζέντας. Νιώθετε πως καλείστε 
να σηκώσετε επιπλέον βάρος προτού έρθει η 
ώρα της κάλπης;
Όπως είναι φυσικό σε κάθε προεκλογική περίοδο 
μείζον θέμα της πολιτικής ατζέντας αποτελεί 
και η καθαριότητα. Παρατηρούμε όμως ότι 
μοναδικός στόχος της αντιπολίτευσης είναι 
το έργο της καθαριότητας γιατί δεν έχει άλλο 
αντιπολιτευτικό μέτωπο να εστιάσει ώστε να 
ασκήσει αντιπολίτευση. Η κριτική είναι θεμιτή 
όταν όμως συνοδεύεται από προτάσεις. Και μέχρι 
σήμερα, πέρα από άγονη και στείρα αντιπολίτευση 
η οποία ξεπερνά τα όρια της καταστροφολογίας, 
προτάσεις από την αντιπολίτευση δεν ακούμε…
Δικός μας πρωταρχικός μας στόχος είναι η 
συνέπεια απέναντι στους συμπολίτες μας! Στο 
σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω τη μεγαλύτερη 
προεκλογική δέσμευση του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
που έγινε πράξη. Τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν 
συνολικά κατά 30% έως σήμερα παρά τις 
δύσκολες οικονομικοκοινωνικές επιπτώσεις 
της πανδημίας του κορονοϊού και τώρα της 
ενεργειακής κρίσης. Ο δήμος Θεσσαλονίκης και ο 
Κωνσταντίνος Ζέρβας αποδεικνύει ότι είναι δίπλα 
στον πληττόμενο δημότη και στέλνει το μήνυμα 
στην πόλη, ότι μπαίνει τάξη και αποκαθίσταται η 
εικόνα της καθημερινότητας
Κυρία Καρυπίδου, ασχολούμαι χρόνια με τα κοινά 
ως οικονομικός επόπτης στο επαγγελματικό 
επιμελητήριο της πόλης, έχω δώσει αγώνες στο 
πλευρό των επαγγελματιών ως συνδικαλιστικός 
εκπρόσωπος και θα συνεχίζω να το κάνω. Με 
τιμά η εμπιστοσύνη τόσο των συναδέλφων 
όσο και των πολιτών και αυτή προσπαθώ να 
κερδίζω καθημερινά για το καλό της πόλης και 
των συμπολιτών μου. Στηρίζω το όραμα του 
Δημάρχου μας Κωνσταντίνου Ζέρβα, λέμε ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη του αύριο, λέμε ΝΑΙ σε μια 
Θεσσαλονίκη πρωταγωνίστρια.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
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Περιφερειακή Τάφρος

Πολυκατοικίες στην οδό της Θεσσαλονίκης – Πρανές Περιφερειακής 
Τάφρου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΚΚΑ

Με τον φόβο των... καταιγίδων ζουν εδώ και καιρό οι κάτοικοι 
της Πυλαίας περιμετρικά της Περιφερειακής Τάφρου της 
Θεσσαλονίκης. Οι συχνές κατολισθήσεις που προκαλούνται από 
έντονες βροχοπτώσεις «κατατρώνε» όλο και πιο πολύ το πρανές 
της τάφρου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ανησυχούν και να 
φοβούνται για την ασφάλεια των σπιτιών τους.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, καθώς έχει παρατηρηθεί 
ήδη από το 2017, οπότε και είχαν γίνει οι πρώτες κατολισθήσεις 
κι αποκολλήσεις χωμάτων από το πρανές κατά μήκος της 
Περιφερειακής Τάφρου. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, οι κάτοικοι 
της περιοχής ανησυχούν όλο και περισσότερο για την εξέλιξη του 
φαινομένου, καθώς το «χείλος» της τάφρου πλησιάζει όλο και πιο 
κοντά στις κατοικίες τους.

Όπως σημειώνουν κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στην 
Karfitsa, ειδικά έπειτα από τις τελευταίες κακοκαιρίες και 
τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τον Σεπτέμβριο τη 
Θεσσαλονίκη, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά ρωγμές στην 
άσφαλτο στους δρόμους γύρω από την τάφρο. Το πρόβλημα 
είναι εντονότερο στην περιοχή κοντά στη συμβολή των οδών 
Καραϊσκάκη και Θεσσαλονίκης της Πυλαίας, όπου δεν υπάρχουν 
και δέντρα στα πρανή της τάφρου ώστε να «βάζουν φρένο» στη 
διάβρωση του εδάφους από τα νερά της βροχής. Μάλιστα, στην 
οδό Θεσσαλονίκης πολλές οικοδομές είναι χτισμένες αρκετά 
κοντά στο «χείλος» μιας τάφρου που πλησιάζει σε αυτές όλο και 
πιο κοντά, γεμίζοντας τους περιοίκους με ανησυχία.

Το πρόβλημα επισημαίνεται και σε έγγραφο (45032/1-12-
17) της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη, όπου σημειώνεται πως το φαινόμενο των κατολισθήσεων 
επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται «ο κίνδυνος ευστάθειας στην οδό Καραϊσκάκη και στην 
οδό Θεσσαλονίκης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι 
ζητούν επιτακτικά από τους αρμόδιους να επιληφθούν του 
θέματος. «Έχουμε ενημερώσει τις αρχές πολλές φορές για τα 
προβλήματα», σημειώνει κάτοικος της περιοχής που προτιμάει να 
διατηρήσει την ανωνυμία της.

 Η ίδια τονίζει πως οι περίοικοι δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής 
επίσημη απάντηση και πως το μόνο που έχει γίνει για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος είναι «μερικά μπαλώματα στην 
άσφαλτο. Έχουν τοποθετήσει κολωνάκια στα επικίνδυνα σημεία, 
ώστε να αποφεύγουν οι περαστικοί να περνάνε από εκεί, ενώ και 
στα σημεία όπου το έδαφος έχει υποχωρήσει έχει τοποθετηθεί 
συρματόπλεγμα. Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν αποτελεί μόνιμη 
λύση», δηλώνει. 

Εν αναμονή μόνιμων μέτρων
Το γεγονός ότι η δημοτική αρχή έχει ενημερώσει επανειλημμένα 

για το πρόβλημα τόσο την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΚΜ) όσο και το υπουργείο Υποδομών, ζητώντας να μεριμνήσουν 
επί του θέματος και να λάβουν μέτρα σε επίπεδο πολιτικής 
προστασίας, υπογραμμίζει στην Karfitsa του ο δήμαρχος Πυλαίας 
– Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Πρόκειται για ένα έργο εθνικής 
εμβέλειας που το εξετάζουν και η ΠΚΜ και το υπουργείο», 
δηλώνει. Ο ίδιος τονίζει ακόμα ότι ο δήμος έχει ήδη προχωρήσει 
«σε κάποια συντηρητικά μέτρα», όπως στην περίφραξη ενός 
τμήματος με συρματόπλεγμα και την τοποθέτηση κολωνακίων 
για να εμποδίσουμε αυτοκίνητα και πεζούς να πλησιάσουν στο 
σημείο. «Επίσης, όπου υπήρξαν ρωγμές προχωρήσαμε στην άμεση 
σφράγισή τους, ώστε να μην εισχωρήσει νερό και δημιουργηθούν 
περαιτέρω προβλήματα», δηλώνει ο κ. Καϊτεζίδης.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Δικτύων και 
Υποδομών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις 
Μπίλλιας, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Περιφέρεια έχει 
ενημερώσει αρμοδίως τόσο την Πολιτική Προστασία, όσο και το 
υπουργείο Υποδομών, ώστε να παρέμβουν άμεσα εφόσον κάτι 
τέτοιο κριθεί αναγκαίο. «Η Περιφέρεια παρακολουθεί την περιοχή 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναμένουμε να ολοκληρωθεί 
η μελέτη του χώρου της Περιφερειακής Τάφρου που βρίσκεται 
ήδη σε εξέλιξη από το υπουργείο Υποδομών. Η μελέτη αυτή θα 
δώσει ολοκληρωτική λύση σε όλα τα προβλήματα που έχουν 
προκύψει», υπογραμμίζει ο κ. Μπίλλιας.

Πυλαία: 
Μία νεροποντή μακριά
από τον γκρεμό...

Οι έντονες βροχοπτώσεις «κατατρώνε» όλο και πιο πολύ το πρανές της 
Περιφερειακής Τάφρου

Κολωνάκια 
στην οδό 

Καραϊσκάκη 

Σφράγισμα ρωγμών στο 
οδόστρωμα στην οδό 

Καραϊσκάκη

Συρματόπλεγμα στην οδό 
Καραϊσκάκη
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27 χρόνια προσφοράς γιόρτασε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε μία επετειακή 
εκδήλωση όπου τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος κα 
Ρίτσα Μπιζόγλη .  Ο Πρόεδρος, κος Κώστας Γιαννόπουλος 
και το αεικίνητο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού, 
τίμησαν την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των 

ανθρώπων της Β. Ελλάδας και της Θεσσαλίας. 

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο κ. Δημήτριος 
Γαλαμάτης, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης της Κυβέρνησης, ως εκπρόσωπος του 
κ. Πρωθυπουργού, ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και μεταξύ άλλων, μέλη 
της κυβέρνησης, Δικαστικοί Λειτουργοί, εκπρόσωποι 
του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι 
θεσμικών φορέων, πρέσβεις και εκπρόσωποι 
ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, χορηγοί, 
υποστηρικτές, εθελοντές, φίλοι κι εργαζόμενοι του 
Οργανισμού. Τιμώμενο πρόσωπο μεταξύ άλλων, ήταν η κα 
Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος που ανήκει στη 

μεγάλη Οικογένεια του Οργανισμού.

Την εκδήλωση έκλεισε η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης υπό τη Διεύθυνση του Αρχιμουσικού κ. 
Χάρη Ηλιάδη, ερμηνεύοντας πέντε εμβληματικά έργα του 

Νίκου Σκαλκώτα.

27 χρόνια προσφοράς γιόρτασε 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Ρένα Κουβελιώτη, δημοσιογράφος και πολύτιμη φίλη του Οργανισμού Ο Θεοχάρης Παρίσης, marketing manager της Alumil με τον 
Κώστα Γιαννόπουλο

Η Ξένια Κούρτογλου, Πρόεδρος της Focus Bari 
ο Βασίλης Μαυρίδης, Δήμαρχος Ορεστιάδας και πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ 

με τον Κώστα Γιαννόπουλο

Ο Κώστας Γιαννόπουλος με τον Γιώργο Παυλίδη, καθηγητή και 
επιστημονικό διευθυντή των Dyslexia Centers – Pavlidis Method, 

Στιγμιότυπο από το ανθρώπινο δυναμικό και τους εθελοντές του 
Χαμόγελου του Παιδιού, με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κώστα 

Γιαννόπουλο 

Την εκδήλωση τίμησαν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο Δημήτριος Γαλαμάτης, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης της Κυβέρνησης, ως εκπρόσωπος του κ. Πρωθυπουργού, 
η Βούλα Πατουλίδου,  Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, 
ο Γιάννης Δαρδαμανέλης, Δημάρχος Καλαμαριάς, ο Σίμος Δανιηλίδης 
Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, ο Γεώργιος Δούβαλης, Γενικός Επιθεωρητής 

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και Αντιστράτηγος.

ο Νίκος Παπαποστόλου, επικεφαλής της εταιρείας Παπαποστόλου με τον 
Κώστα Γιαννόπουλο

Η Ρίτσα Μπιζόγλη, δημοσιογράφος και συντονίστρια της βραδιάς με τον 
Πρόεδρο του Οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλο

η Αθηνά Νουσιοπούλου Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοινωνικής 
ευθύνης της Isomat, o Κώστας Γιαννόπουλος και η Παναγιώτα Χρυσοχόου 

της Isomat
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Στο 1ο Συνέδριο Θαλάσσιου 
Τουρισμού & Επαγγελματικής 
Αλιείας ο Μάριος Δράμαλης 

Γιατί όλοι μιλούν για τον 
Γκολιδάκη;

Πανταχού – παρών στα 
... εργοτάξια ο Δημήτρης 
Μήτρου 

Έλενα και Εύα μέσα στις 
... δημοσκοπήσεις 

Στις εργασίες του 1ου Συνεδρίου Θαλάσσιου Τουρισμού 
& Επαγγελματικής Αλιείας μετέσχε ο Συντονιστής ΑπΕ 
Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ Μάριος Δράμαλης 
με θέματα: «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» και «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ» που συνδιοργάνωσε το 
διαδικτυακό κανάλι για την καινοτομία και την ανάπτυξη 
www. ka-business.gr με την Pelagic Expo που διοργάνωσε 
την 1η έκθεση «Thessaloniki Boat & Fishing Show – Sea & 
Tourism Expo202» στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ – HELEXPO. 
Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων Γεώργιος Γεωργαντάς ο οποίος έδωσε το 
αποτύπωμα της επαγγελματικής αλιείας στην χώρας μας. Τις 
εργασίες άνοιξε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας αφού προηγουμένως εγκαινίασε την 1η έκθεση της 
θαλάσσιας έκθεσης. 

Στα περισσότερα πολιτικά πηγαδάκια της Θεσσαλονίκης ένα 
από τα ονόματα που συζητιέται αρκετά είναι ο καρδιολόγος 
και πολιτευτής με την ΝΔ, Διαμαντής Γκολιδάκης.
Όσο περνούν οι μήνες και πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 
βουλευτικές εκλογές οι κουβέντες για τα ονόματα που 
αναμένεται να … πρωταγωνιστήσουν πάνε και έρχονται. 
Μερικά όμως είναι για κάποιους «σιγουράκια» και ένα από 
αυτά είναι του Δ. Γκολιδάκη. Η αλήθεια είναι πως τα αγαθά 
κόποις κτώνται και αναμφίβολα ο Διαμαντής έχει «τρέξει» 
αρκετά.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει «φωτιά» τα τεχνικά 
έργα στο Δήμο Θεσσαλονίκης με πληθώρα εργοταξίων 
παντού. Από αυτά που βλέπουμε στα social media ο Τεχνικός 
Σύμβουλος του Δημάρχου Δημήτρης Μήτρου είναι κατά 
κάποιο τρόπο ενορχηστρωτής της προσπάθειας, καθώς 
μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό παρουσιάζει - 
προαναγγέλλει αλλά πολλές φορές επιβλέπει αυτοπροσώπως 
το αποτέλεσμα των έργων. Το θετικό της υπόθεσης όμως 
είναι πως απαντά ο ίδιος σε ερωτήσεις και σε υποδείξεις 
που του κάνουν Θεσσαλονικείς, εξηγώντας το σχέδιο του 
Δήμου, τις προτεραιότητες του Κ. Ζέρβα και τις μελλοντικές 
παρεμβάσεις. Αυτή η άμεση επικοινωνία εκτιμάται.

 Έλενα Ράπτη και Εύα Καϊλή είναι δύο ονόματα γυναικών 
που συμπεριλαμβάνονται σε δημοσκόπηση που «τρέχει» 
το τελευταίο διάστημα για τον δήμο Θεσσαλονίκης. Τα 
ονόματα των δύο κυριών παίζουν πολύ ως υποψήφιες για 
τη διεκδίκηση της δημαρχίας, με τις ίδιες πάντως να μην 
κάνουν καμία αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Μήπως κάτι 
ήξερε ο δημοσκόπος που τις συμπεριέλαβε στις μετρήσεις; 

1
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KARFITSOMATA

Δημήτρης Μήτρου

Ο Διαμαντής Γκολιδάκης

Γρηγόρης Τάσιος, Βασιλική Καρακάση, Μάριος Δράμαλης, 
Μαριάννα Βαραντίνη, Ραλλιώ Λεπίδου

Έλενα Ράπτη

Εύα Καϊλή
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Λίλτσης: «Η ανατροπή 
έρχεται»

Ζύμωση μετά τύρου 
και ... αχλαδιού ο 
Λεκάκης

Στο Ευρωκοινοβούλιο 
η συναυλία της Δήλου 
για τον πλανήτη 

Στην Πειραιώς ο Νίκος 
Τσερκεζίδης 

Άσφαλτος που 
φυτρώνουν ... φυτά 
στη Νικήτη

Ζύμωση μετά πόσης 
και βρώσης 

Νάκου: «Δε θα είμαι 
υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος»

Ραντεβού για 
το μέλλον της 
Καλαμαριάς 

 «Η Ανατροπή στον δήμο Παύλου Μελά έρχεται»… την 
υπόσχεση αυτή έδωσαν ο υποψήφιος δήμαρχος, Γιώργος 
Λίλτσης και τα στελέχη της παράταξης του σε πρόσφατη 
συνάντησή τους. Ο κ.Λίλτσης εξέφρασε την πεποίθηση 
πως σε 11 μήνες από σήμερα ο δήμος Παύλου Μελά θα 
αποκτήσει τη διοίκηση που του αξίζει, μία διοίκηση με 
όραμα, με ανθρώπους που έχουν διάθεση και θα σηκώσουν 
τα μανίκια για να δουλέψουν σκληρά. Παράλληλα, βέβαια 
ο κ.Λίλτσης ασκεί σκληρή κριτική στον δήμαρχο με αφορμή 
το καθεστώς αργίας που τέθηκαν τέσσερις αντιδήμαρχοι 
και ένας εντεταλμένος σύμβουλος (με απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κάνοντας λόγο για έναν δήμο 
που κινείται στον «αυτόματο πιλότο».

Σε παραλιακό μαγαζί, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση 
της υποψηφιότητας του απο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ για την Α 
Θεσσαλονικης μάθαμε πως ο Πέτρος Λεκάκης προσκάλεσε 
τα μέλη του συνδυασμού του για χαλαρή  κουβεντούλα. 
Μάλιστα στο επιτυχημένο αυτό κάλεσμα του προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονικης  το παρών 
έδωσε και ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζερβας. Η στήριξη 
στον Πέτρο Λεκάκη έρχεται απ όλες τις πλευρές, άλλωστε 
οι γλώσσες λένε πως είναι ο άνθρωπος που μέχρι σήμερα 
έχει υπερκεράσει εμπόδια και έχει σώσει καταστάσεις. 

Ηχηρό μήνυμα επείγουσας δράσης γα την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, εστάλη 
από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, 
όπου προβλήθηκε σε ειδική εκδήλωση που 
έγινε στην αίθουσα  Yehudi Menuhin, η 
συναυλία που δόθηκε το Μάιο στη Δήλο για 
την προστασία του πλανήτη με τίτλο "Al-
pha Mission Delos & Οι «αβέβαιες» Τέσσερις 
Εποχές". Την εκδήλωση  διοργάνωσαν η 
ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη 
και η πρόεδρος του World Human Fo-
rum Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Η συναυλία 
της Δήλου αποτέλεσε  μια συλλογική 
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης της 
παγκόσμιας κοινότητας για τον πλανήτη, 
συνδυάζοντας την επιστήμη, την τεχνολογία 
του διαστήματος τη μυθολογία και την 
τέχνη.

Ο προσφάτως βραβευμένος από το 
εμπορικό επιμελητήριο Χαλκιδικής και 
επιτυχημένος επιχειρηματίας Νίκος 
Τσερκεζίδης βρέθηκε στην Αθήνα στα 
γραφεία της ΝΔ οπου συναντήθηκε 
μεταξύ άλλων με τον γραμματέα Παύλο 
Μαρινάκη. Η επίσκεψή του σχετιζόταν με 
την προσπάθεια που καταβάλει η Πειραιώς 
προκειμένου να στελεχώσει τα ψηφοδέλτιά 
της στους περιφερειακούς Νομούς με 
επιτυχημένους και, - κυρίως – έντιμους και 
καθαρούς επαγγελματίες με απήχηση στην 
τοπική κοινωνία. 

Αυτός ο δρόμος βρίσκεται στη Νικήτη. 
Εντάχτηκε όπως κι άλλοι, στα πρόσφατα 
έργα ασφαλτόστρωσης του οδικού 
δικτύου του Δήμου Σιθωνίας με ανάθεση 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και – 
προφανώς – προϋποθέσεις περάτωσης του 
έργου. Οπως φαίνεται η ανάδοχος εταιρεία 
έστρωσε μόλις ένα εκατοστό άσφαλτο πάνω 
στο χώμα με αποτελεσμα να ... φυτρώσουν 
τα φυτά μέσα στο ... οδόστρωμα. Προφανώς 
οι τεχνικές υπηρεσίες του Δ. Σιθωνίας 
δεν έβαλαν μυαλό από τις ατέλειωτες 
παρατυπίες για τις οποίες κατηγορούνται επί 
εποχής ακόμη του πρώην δημάρχου Ιωάννη 
Τζίτζιου. Και εννοούν να λειτουργούν και 
πάλι τον πολύπαθο δήμο ως βιλαέτι τους... 
Γιατί αλλιώς πως εξηγούνται οι τραγικές 
αυτές εικόνες από την επιτροπή παραλαβής 
των τεχνικών έργων; Αλλά η λογοδοσία 
ειναι κοντά... 

Οι εκλογές έρχονται και οι υποψήφιοι βουλευτές 
"ζυμώνονται". Ακόμα και σε θρυλικά "καλοφαγεία" της 
Θεσσαλονίκης. Όπως σε ένα που βρέθηκε ο διευθυντής της 
ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Γλαβίνας μαζί με τον επιχειρηματία 
Γιώργο Μαραντέλο, το στέλεχος της Β' Θεσσαλονίκης 
Αχιλλέα Μεταλούλη και τη νέα γενιά του κόμματος. 

Τέλος στη φημολογία ότι κατεβαίνει υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος έβαλε η Βίκυ Νάκου. Κάποιες πληροφορίες 
ανέφεραν πως θα συγκαταλέγεται μεταξύ των ονομάτων 
που θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα. Η ίδια ξεκαθάρισε 
πως αυτά τα σενάρια δεν ισχύουν και διαβεβαίωσε πως 
δεν θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος, αφού μόνο 
της μέλημα είναι να ασκεί στο ακέραιο τα καθήκοντα της 
ως πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης είχε προαναγγείλει διάλογο 
σε συνεργασία με τις δημοτικές οργανώσεις για κάθε 
περιοχή. Στόχος να υπάρξει ένας "φάκελος Θεσσαλονίκη" 
με τις θέσεις της οργάνωσης για την πόλη της επόμενης 
δεκαετίας. Πρώτη συνάντηση, αυτή την Κυριακή στην 
Καλαμαριά και συγκεκριμένα στο θεατράκι της Χηλής. 
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O Νίκος Τσερκεζίδης στην Πειραιώς

Γιώργος Λίλτσης

10.
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Αλεξάκη* 

Σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (ΚΠΔ) εάν κάποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα, 
αθωώθηκε ή έπαυσε η ποινική δίωξη του δε μπορεί να ασκηθεί 
σε βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη ακόμη και αν της έχει 
δοθεί διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός (άρθρο 57 παρ3 
ΚΠΔ). Για την ύπαρξη δεδικασμένου θα πρέπει να συντρέχουν 
οι εξής προϋποθέσεις: α) αμετάκλητη απόφαση (ή βούλευμα) 
που αποφαίνεται για τη βασιμότητα ή μη της κατηγορίας ή παύει 
οριστικά την ποινική δίωξη για μια ποινικά κολάσιμη πράξη 
β) ταυτότητα προσώπου του κατηγορουμένου που δικάστηκε 
με την απόφαση από την οποία απορρέει το δεδικασμένο γ)
ταυτότητα της πράξεως η παράλειψης που περιλαμβάνει και το 
αξιόποινο αποτέλεσμα που προκλήθηκε από αυτή (ΑΠ767/2013).
Το δεδικασμένο αποτελεί αρνητική δικονομική προϋπόθεση η 
ύπαρξη του οποίου δεν επιτρέπει την άσκηση ποινικής δίωξης 
για την ίδια πράξη και αποτελεί έκφραση της αρχής ne bis in 
idem κατά τον οποίο καθένας μόνο μία φορά και με μία μόνο 
διαδικασία επιτρέπεται να υποβληθεί στην κρίση της δικαστικής 
αρχής ως υπαίτιος συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης με εφάπαξ 
άσκηση της ποινικής δίωξης (ΑΠ 5/2009 δημ στη Νόμος, ΑΠ 
19/2007 ΠοινΧρ 2007.915). Οι διατάξεις που εκδίδονται από τον 
Εισαγγελέα στο πλαίσιο της προδικασίας βάσει του άρθρου 47 
ΚΠΔ αποτελούν οιωνεί δεδικασμένο δίνοντας στον Εισαγγελέα την 
εξουσία να απορρίψει νέες τυχόν καταγγελίες που αφορούν ίδιο ή 
παρεμφερές περιστατικό κατά ίδιων προσώπων βασιζόμενη στα 
ίδια αποδεικτικά στοιχεία ή σε επουσιώδη συμπλήρωση αυτών ως 
νομικά αστήρικτη, ενώ το δεδικασμένο βάσει των άρθρων 47 και 
48 ΚΠΔ κάμπτεται εάν προκύψουν νεότερα ουσιώδη πραγματικά 
περιστατικά (ΑΠ 1995/2004 ΠοινΛογ 2004/2385, ΔιατΕισΕφΛαρ 
134/2005, ΠοινΧρ ΝΖ', 182, Διάτ. Εισαγ. Πρωτοδικών Αθηνών 
907/94). Η ύπαρξη δεδικασμένου ιδρύει λόγο αναίρεσης (άρθρο 
510παρ 1 στοιχ Στ ΚΠΔ) και κατοχυρώνεται ενδεικτικά διεθνώς  
στα άρθ. 53 έως και 57 της Συμφωνίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τη Διεθνή Ισχύ των Ποινικών Αποφάσεων (1970) και 
στα άρθ. 35 με 37 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
περί Μεταφοράς Ποινικής Διαδικασίας (1972. Το δεδικασμένο 
εκλαμβάνει έξι διαστάσεις, της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας 
του ατόμου, της παγίωσης της κοινωνικής ειρήνης, της αποφυγής 
εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, της δεσμευτικότητας των 
δικαστικών πράξεων και της εδραίωσης της εμπιστοσύνης των 
πολιτών στη δικαιοδοτική λειτουργία. 

Το δεδικασμένο διακρίνεται σε απόλυτο και σε σχετικό. Στο 
απόλυτο, δεν μπορεί να ασκηθεί πλέον κανένα ένδικο μέσο από 
οποιονδήποτε δικαιούμενο, καθώς και δεν καθίσταται δυνατό να 
προσβληθεί η απόφαση σε οποιοδήποτε μέρος της. Στο σχετικό 
υποκειμενικό δεδικασμένο, η απόφαση δεν δύναται να προσβληθεί 
από ορισμένο μόνο από τα νομιμοποιούμενα προς άσκηση αυτού 
πρόσωπα, αλλά μπορεί να προσβληθεί από άλλο δικαιούχο. Μερικό 
ή σχετικό αντικειμενικό έχουμε όποτε η απόφαση έχει καταστεί 
αμετάκλητη μόνο σε ορισμένο τμήμα της, συνεπώς και δεν 
δύναται να προσβληθεί ως προς αυτό, ενώ δύναται να προσβληθεί 
ως προς άλλο μέρος αυτής. Το μερικό δε χωρίζεται σε κάθετο και 
οριζόντιο. Στην μία περίπτωση ο κατηγορούμενος προσβάλλει την 
απόφαση μόνο κατά ένα από τα συρρέοντα εγκλήματα, ενώ στην 
άλλη η απόφαση προσβάλλεται ως προς ορισμένη παραδοχή της.

To ουσιαστικό δεδικασμένο αφορά την επίδραση της απόφασης 
σε μια μεταγενέστερη δίκη με το ίδιο αντικείμενο.

Συμπερασματικά το δεδικασμένο εκλαμβάνεται ως αλήθεια(Res 
judicata pro veritate habetur) μπορεί όμως να είναι αμφισβητήσιμο 
καθώς η εκτίμηση είναι ελεύθερη (άρθρο 177 ΚΠΔ)

• Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Το δεδικασμένο 
στην ποινική δίκη Πέμη Ζούνη 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Είναι μια από τις πιο γοητευτικές και 
ταλαντούχες ηθοποιούς στην Ελλάδα, 
έχει γράψει και συνεχίζει ακόμη να 
γράφει την μεγάλη της πορεία στην 
υποκριτική και όπως έχει πει παλαιότερα 
πάλι σε συνέντευξη της στην Karfit-
sa στη Θεσσαλονίκη έχει ζήσει έντονες 
καλλιτεχνικές συγκινήσεις. Η Πέμη Ζούνη 
με την παράσταση «Στου Μποχώρη», 
θα ανέβει τις επόμενες ημέρες στη 
Θεσσαλονίκη και μιλάει στην «Κ» για τον 
ρόλο της, εξηγεί με ποια κριτήρια επιλέγει 
τα έργα που συμμετέχει και αποκαλύπτει 
πώς την έχει επηρεάσει η τριβή της με το 
θέατρο. 

Πείτε μας λίγα λόγια για τον ρόλο σας; 
Στον ρόλο της Ρηνιώς με συγκινεί ο 

αγώνας με τους εφιάλτες της μνήμης, η 
πάλη της να προχωρήσει, η γενναιότητα 
που αναγκάζεται να έχει για να επιζήσει 
ψυχικά. Όλα αυτά δηλαδή που τόσοι 
άνθρωποι, ανά τους αιώνες, πέρασαν και 
περνάνε λόγω των πολέμων.

Στον ρόλο αυτό με προκαλεί επίσης το ότι 
η Ρηνιώ ζει επί σκηνής τρεις διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. Τις μέρες της 
καταστροφής της Σμύρνης, τις μέρες στον 
Πειραιά έναν χρόνο μετά και τον χρόνο 
στον οποίο την πρωτοσυναντάμε, αρκετά 
χρόνια αργότερα. Παρόν και  παρελθόν 
μπλέκονται συνέχεια και συνθέτουν μια 
δυναμική ψυχική διαδρομή.

Τι σας έκανε να πείτε το «ναι» για αυτή 
την παράσταση;

Κατ’ αρχάς οι συνεργάτες. Πάντα είναι το 
πιο σημαντικό για μένα. Βεβαίως πρέπει να 
με ενδιαφέρει το κείμενο. Αλλά το ζήτημα 
είναι με ποιους θα το κάνεις. Κι εδώ έχω 
τους αγαπημένους  και γνώριμους από 
παλιά Βάνα Πεφάνη στη σκηνοθεσία, Κώστα 
Αρζόγλου και Βασίλη Ευταξόπουλο επί 
σκηνής, που μαζί με τους τρεις υπέροχους 
μουσικούς δημιουργούν το πλέον ασφαλές 
καλλιτεχνικό περιβάλλον! 

Δε γίνεται να μην μοιραστώ βέβαια και 
το γεγονός ότι όλοι έχουμε ρίζες από τη 
Σμύρνη ή την Πόλη. Άρα για όλους μας 
είναι ένας προσωπικός φόρος τιμής…

Γενικά με ποιο ή ποια κριτήρια 
επιλέγετε την παράσταση ή την σειρά 
που θα συμμετάσχετε;

Εκτός από αυτά που μόλις σας είπα, 
δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το 
ανθρώπινο περιβάλλον, αυτό που 
επιδιώκω στους ρόλους είναι να μην 
επαναλαμβάνομαι. Προσπαθώ να επιλέγω 
διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. 
Ευκαιρίες για μεταμόρφωση.

Έχετε μετανιώσει ποτέ για κάποια σας 
(επαγγελματική) απόφαση;

Όχι. Ποτέ. Αν υπάρχουν επιφυλάξεις 
φροντίζω να τις λύνω από πριν. 

Υπήρξε κάποιος ρόλος σας όλα αυτά τα 
χρόνια που ξεχωρίζετε; Και αν ναι ποιος;

Τους αγάπησα και τους στήριξα όλους. 
Υπήρξαν πολλές ξεχωριστές στιγμές 
φυσικά. Η Μάρθα από το «Ποιος φοβάται 
τη Βιρτζίνια Γουλφ», η Μαργαρίτα από το 
«Η Μαργαρίτα Γκωτιέ ταξιδεύει απόψε» και 
η Μπλανς από το «Λεωφορείο ο Πόθος».

Στην Ελλάδα μπαίνουν πιο εύκολα οι 
ταμπέλες, όπως π.χ. «κωμικός» σε έναν 
ηθοποιό;

Ναι, μπορεί οι ταμπέλες να μπαίνουν 
εύκολα, αλλά είναι στο χέρι του ηθοποιού 
να συντηρήσει ή να καταργήσει την 
ταμπέλα με τις επιλογές του.

Υπάρχει ανάπτυξη της μυθοπλασίας 
στην ελληνική τηλεόραση, ειδικά φέτος. 
Πιστεύετε πως το κομμάτι των σειρών 
μπαίνει σε μια νέα τροχιά;

Σαφώς! Όλη αυτή η έκρηξη της 
μυθοπλασίας μόνο καλό μπορεί να κάνει. 
Ανεβάζει αναπόφευκτα τον πήχη!

Η ενασχόληση σας με το θέατρο πως 
σας έχει επηρεάσει στη ζωή σας; Τι σας 
έχει μάθει;

Όταν μελετάς ρόλους και κείμενα 
σπουδαία είναι σαν να σπουδάζεις 
Ψυχολογία. Μετά από 40 χρόνια νομίζω 
έχω κάνει διδακτορικό! Επομένως κατανοώ 
περισσότερο τους ανθρώπους. Ας πούμε 
ότι γνωρίζω αρκετά περισσότερο και τον 
εαυτό μου. Μεγάλο βήμα. Σε βοηθάει να 
χτίζεις πιο γερές σχέσεις. 

Αν μπορούσατε να αλλάξατε κάτι στον 
χώρο της υποκριτικής (στην Ελλάδα) 
ποιο θα ήταν αυτό;

Το κάνω τα τελευταία 28 χρόνια 
που διδάσκω. Με πολλή αγάπη. Αλλά 
αυτό απαντιέται από τους ίδιους τους 
συναδέλφους που με είχαν δασκάλα. Ή 
από το βιβλίο που ίσως κάποτε γράψω. 

Πέμη Ζούνη Δεν έχω 
μετανιώσει καμία 
επαγγελματική 
μου συνεργασία 

«Στου Μποχώρη»
Τέλος του 1923, αρχές του 1924. Ένας ηλικιωμένος άντρας, ο Αναστάσης, με δανεικά και τις λίγες οικονομίες του, στήνει 

ένα ταβερνάκι με μουσική στον Πειραιά. Το ονομάζει «Στου Μποχώρη», από το γνωστό τραγούδι της εποχής. Έφυγε από τη 
Σμύρνη, μαζί με την κόρη του Ρηνιώ –που έχασε τον άντρα της κάτω από άσχημες συνθήκες- και είναι μορφωμένη και πολύ 
καλή τραγουδίστρια και τον παιδικό φίλο της Ρηνιώς τον Φώτη.

Το έργο διατρέχει το χρονικό διάστημα από τις τελευταίες μέρες πριν από την καταστροφή έως το πρώτο χρονικό διάστημα 
της προσφυγιάς και βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν αυτή την ξεχωριστή 
εμπειρία.

Μέσα από την μνήμη της Ρηνιώς περνάνε όλα τα σημαντικά γεγονότα από το 1890 έως το 1924. Η καθημερινή ζωή των 
Ελλήνων της  Σμύρνης, οι  συνθήκες σε Ελλάδα και Τουρκία που οδήγησαν στη Μικρασιατική Καταστροφή και στη Συνθήκη της 
Λωζάννης με την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, η Τέχνη κι ο Πολιτισμός στη Σμύρνη, οι γεύσεις και η κουζίνα, το ρεμπέτικο και 
ο αγώνας των άξιων μουσικών να το καθιερώσουν παρά τον πόλεμο και την αμφισβήτηση στην Αθήνα και τον Πειραιά.

Σημαντικές δραματουργικές αναφορές γίνονται ακόμα στα πρώτα δύσκολα χρόνια της εγκατάστασης του 1.500.000  των 
προσφύγων στην Ελλάδα, ανθρώπων που γνώρισαν περιφρόνηση, έχθρα, ακόμα και πόλεμο από τους συμπατριώτες τους, με 
τους οποίους μιλούσαν την ίδια γλώσσα…

Μια από τις θεατρικές παραστάσεις που θα συζητηθούν και αφορούν στη μεγάλη επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, είναι αυτή με το έργο του Μηνά Βιντιάδη «Στου Μποχώρη»,  σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη, με πρωταγωνιστές 
τον Κώστα Αρζόγλου, την Πέμη Ζούνη και τον Βασίλη Ευταξόπουλο. Μαζί τους οι μουσικοί Ζιγκερίδης Βασίλης-κανονάκι, 
Ζιγκερίδης Κων/νος- ακορντεόν , μπαντονεόν και Παπαγεωργίου Γιάννης- κιθάρα, φωνή.

*info:  25, 26, 27 Νοεμβρίου στο θέατρο Αμαλία

« Όταν μελετάς 
ρόλους και 

κείμενα σπουδαία 
είναι σαν να 
σπουδάζεις 
Ψυχολογία»
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Polispin-up
Ο ένας και μοναδικός Λευτέρης 
Πανταζής προσθέτει ακόμα ένα 
hit στο πλούσιο ρεπερτόριό 
του και μας κάνει όλους να 
αναρωτηθούμε... «Τι Κάνει Το 
Μωρό Μου»!
 
Με τη ξεχωριστή και 
χαρακτηριστική «σφραγίδα» 
του, ο Λευτέρης Πανταζής 
μας ξεσηκώνει μ’ ένα άκρως 
ανεβαστικό single, που 
κυκλοφορεί από την Panik 
Platinum, σε μουσική και στίχους 
του Χρήστου Αναστασίου.
 
Το «Τι Κάνει Το Μωρό Μου» 
συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο 
music video, που σκηνοθέτησε ο 
Μάνος Καμπίτης.
 
Παράλληλα, ο Λευτέρης 
Πανταζής χαρίζει μοναδικές 
στιγμές και στη νυχτερινή 
Αθήνα, μέσα από τις εμφανίσεις 
του στην «Αυτοκίνηση», με 
τον Χρήστο Δάντη, κάθε 
Παρασκευή,και Σάββατο. 
Το σχήμα συμπληρώνουν ο 
Κωνσταντίνος Παντελίδης και η 
Αθηνά Πολίτη, ενώ συμμετέχουν 
οι Θοδωρής Μεταξάς, Μαριάννα 
Κάρα και Μαρίνα Νικολοπούλου.

Η νέα επιτυχία της Άσπας έχει τον τίτλο «Έλα», και 
αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα hits του φθινοπώρου.

 
Μετά τα smash hits της «Στάχτη» και “Oh No” που 

βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις των ψηφιακών και 
ραδιοφωνικών charts, η Άσπα επέστρεψε δισκογραφικά 
με το «Έλα», ένα φρέσκο χορευτικό λαϊκό τραγούδι σε 
στίχους και μουσική του Γιώργου Καλογεράκου.

 
Το νέο hit της Άσπας μπορείτε να απολαύσετε και στο 

YouTube με το δυναμικό και ιδιαίτερα sexy music video 
του, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν στο 
κέντρο της Αθήνας σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου. 
Λίγα εικοσιτετράωρα μάλιστα μετά την κυκλοφορία του, 
το βίντεο κλιπ βρέθηκε στην πρώτη θέση των YouTube 
Trends, ξεπερνώντας μέχρι σήμερα τις 1,2 εκατομμύρια 
προβολές.

ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ!!!

BACKSTAGE ΑΠΟ 
ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΝΟ1 ΗIT ΈΛΑ’

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΥ 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Και έρχεται η ώρα του φαγητού.Εκεί είναι που θα συναντήσετε το απίστευτο στην κυριολεξία με τις 
ασύλληπτες σε φαντασία και γεύση βραβευμένες δημιουργίες του σεφ Νίκου & Νίτσας Πασπάλη!Από 
τοπικές σπεσιαλιτέ μέχρι Ελληνικά και διεθνή πιάτα που απογειώνουν τον ουρανίσκο φτιαγμένα όλα με 

πάρα πολύ μεράκι.
Όσον αφορά τα επιδόρπια και αυτά εξελίχθηκαν και συμβαδίζουν με όλα τα προαναφερθέντα αφού 

πλέον το κομμάτι αυτό επιμελείται ο pastry chef Βαγγέλης Πασπάλης.
Εν κατακλείδι, ένα γεύμα η δείπνο στην ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ είναι μία εμπειρία ζωής από όλες τις 

απόψεις!

*Απαραίτητη προϋπόθεση πριν ξεκινήσετε να φροντίσετε να κλείσετε τραπέζι.
Διεύθ. 18ο χιλ. Αμυνταίου-Καστοριάς,Σκλήθρο.Τηλ. 2310  2386 031206

Κάθε φορά η επίσκεψη στην ΤΑΝΕΡΝΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ είναι μία απίθανη εμπειρία.Μία εμπειρία από πολλές 
απόψεις και η πρώτη ξεκινάει από το γεγονός ότι φτάνοντας στο Σκλήθρο,ένα μικρό χωριό στο μέσον 
του πουθενά,μόλις ανοίξεις την πόρτα συναντάς αυτόν τον εκπληκτικά ζεστό και φιλόξενο χώρο που σε 
κερδίζει από την πρώτη στιγμή.Απίστευτη εξυπηρέτηση και ξεκινάς να επιλέξεις κρασί με την βοήθεια 
του sommelier Θωμά Πασπάλη.Εκεί χάνεις το νου σου από τις εκατοντάδες Ελληνικές ετικέτες με τις πιο 

χαμηλές ίσως τιμές που θα συναντήσετε σε εστιατόριο.

#Στο VOGUE μετά τις 
θριαμβευτικές εμφανίσεις του 

Νίκου Οικονομόπουλου,ξεκίνησαν 
τις εμφανίσεις τους ο Πέτρος 
Ιακωβίδης,με την Josephine 

και τον FYκάθε Παρασκευή και 
Σάββατο.

#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 απόλυτη Ελληνίδα σταρ 
Άννα Βίσση κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο  στον απόλυτο χώρο 
διασκέδασης.Στο  BARBARELLA σε 
ένα μοναδικό live party που δεν 

χάνεται!

# ASTRON live λέγεται ο 
νέος χώρος διασκέδασης στην 
Μπότσαρη και πρωταγωνιστούν 
Διογένης,Χρήστος Κωσταράς και 

Αφροδίτη Σοφιανίδου.

#Ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο 
τραγουδιστής που ξέρει να μιλάει 

στην καρδιά μας έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Βεργίνα 
το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022.Ο 
Γιώργος Μαργαρίτης είναι ο πιο 

γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, που 
με την φωνή και τους στίχους των 
τραγουδιών του πάντα μιλάει στην 

καρδιά μας.

#Κάθε Σάββατο και Κυριακή ο 
Νικηφόρος σε ένα πρόγραμμα 

υψηλής καλλιτεχνικής αξίας στο 
THE STAGE CLUB στην πλατεία 
Αριστοτέλους.Μαζί του η Μαρία 

Κορέλλι,π Χρήστος Τσιλόπουλος,η 
Ανχελίτα και ο dj Ζαφείρης 

Λογοθετίδης.

#Η Ήρα Κατσούδα έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη στο Ian’s Lounge Bar 

το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 
με την 3η σόλο stand up comedy 
παράστασή της, που έχει τον τίτλο: 

Μίνιμαλ.

#Μενέες ημερομηνίες επιστρέφει 
στη σκηνή του Θεάτρου Metro-
politan η παράσταση, Η Βίλα (Ο 

Δρόμος που δεν Πήραν) του Guill-
ermo Calderon, το Σάββατο 19 και 
την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022.

#Η πολιτική θεατρική 
ιλαροτραγωδία «Πάτα το Κουμπί» 

μετά την αρχική αναβολή της, 
έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Αμαλία 
την Παρασκευή και θα παραμείνει 
στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 19 
και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 

2022.

#Το θέατρο Αυλαία φιλοξενεί σε 
Πανελλήνια πρώτη, το θεατρικό 
έργο «Κάποιος να με Προσέχει» 

του Frank McGuinness,κάθε 
Παρασκευή,Σάββατο και Κυριακή.
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ΔΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, 
25 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

Το βιβλίο «Βαγγέλης: 25 (+1) Ιστορίες πριν το 
Αλτσχάιμερ» (Εκδόσεις «Ianos») έχει για συγγραφείς 
δύο δημοσιογράφους. Έναν εν αγνοία του, τον Βαγγέλη 
Χριστοφορίδη. Και έναν εν γνώσει του, τον Γιώργο 
Χριστοφορίδη. Ο Βαγγέλης έγραψε τα διηγήματα του 
πρώτου μέρους του βιβλίου. Και, μετά, έφυγε. Ο Γιώργος, ο 
γιος του Βαγγέλη, είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση των 
Ιστοριών του πατέρα του και για τη συγγραφή του δεύτερου 
μέρους.

Ο Βαγγέλης Χριστοφορίδης άρχισε να γράφει διηγήματα 
πριν αρκετές δεκαετίες. Έγραψε Ιστορίες από τη ζωή και την 
καθημερινότητά του. Μιλούν, όλες, για τον Άνθρωπο. Κάθε 
χρώματος, κάθε επιλογής, κάθε τάξης κοινωνικής, κάθε 
μόρφωσης. Τον αγαπούσε αυτόν τον Άνθρωπο, ο Βαγγέλης. 
Οι περισσότερες από αυτές τις Ιστορίες διαδραματίζονται 
στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της (σαν τη 
Χαλκιδική δεν έχει, εξάλλου…). Στη Θεσσαλονίκη όπου 
γεννήθηκε, έζησε όλη του τη ζωή και πέθανε (στις 12 
Μαρτίου του 2022). Αυτός την αγάπησε, αυτή τον καθόρισε. 
Έγραφε για τον εαυτό του ο Βαγγέλης, όχι για τους άλλους. 
Δεν είχε στο μυαλό του ότι αυτές οι Ιστορίες θα μπορούσαν 
ποτέ να εκδοθούν, να γίνουν βιβλίο.

Ο Γιώργος Χριστοφορίδης άρχισε να σκέφτεται την ιδέα 
ενός τέτοιου βιβλίου ακριβώς όταν συνειδητοποίησε ότι 
ο πατέρας του έπαιρνε τον δρόμο προς αποχώρηση (λέγε 
με Αλτσχάιμερ). Άρχισε θέλοντας απλά να σώσει τα 25 
διηγήματα του μπαμπά. Ίσως και για να πει δυο κουβέντες 
που περιγράφουν τη δημοσιογραφία μιας άλλης εποχής 
-μια δημοσιογραφία που δεν υπάρχει πια. Μετά –και όσο 
προχωρούσε το Αλτσχάιμερ– ήθελε να πει κάτι για τους 
ανθρώπους που το ζουν από τόσο κοντά. Για τη μητέρα του, 
δηλαδή. Τη μητέρα του και τόσους άλλους ήρωες. Γιατί οι 
απ’ έξω δεν καταλαβαίνουν. Ο Γιώργος σκέφτηκε ότι, αφού 
δεν μπορούν να καταλάβουν, ίσως μπορούν να διαβάσουν 
λίγα γι’ αυτό. Για να έχουν, έστω, μια μικρή ιδέα πώς να 
σταθούν την επόμενη φορά, απέναντι σε κάποιον που ζει 
δίπλα στην αρρώστια.

Info 
Η παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Χριστοφορίδη, 

«Βαγγέλης: 25 (+1) Ιστορίες πριν το Αλτσχάιμερ» 
(Εκδόσεις «Ianos»), θα πραγματοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στις 7μμ 
στον Παιδικό Ιανό (Γρ. Παλαμά 3). Για το βιβλίο θα 
μιλήσουν:

• Νίκος Καρράς, δημοσιογράφος, πρόεδρος  
 της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 
Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ),
• Γιώργος Κορδομενίδης, συγγραφέας, διευθυντής  
 του περιοδικού «Εντευκτήριο»,
• Αντώνης Κούρτης, δημοσιογράφος, πρώην
  πρόεδρος της  ΕΣΗΕΜ-Θ,
• Τριάδα Μπράτσιου, δημοσιογράφος.

Στις 24/11 η 
παρουσίαση του 

βιβλίου του Γιώργου 
Χριστοφορίδη 

«Βαγγέλης: 25 (+1) 
Ιστορίες πριν το 

Αλτσχάιμερ»
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Ιστορίες 
με ...κάρυ! 

Αν και δικηγόρος, ο Στέλιος Αγγελούδης σύνδεσε το όνομα του με τον αθλητισμό. 
Πέρασε από πολλές θέσεις ευθύνης, όπως ο ΟΛΘ και η Γραμματεία Αθλητισμού 
Μακεδονίας - Θράκης, έβαλε το χεράκι του στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 
2004» και σήμερα είναι Α’ αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 
Μαζί θα συζητήσουμε για αθλήματα και το …σπορ της πολιτικής! ‘Ετοιμοι για 
εκκίνηση;

Τι κοινό έχουν η Νομική και ο Αθλητισμός;
Ο αθλητισμός είτε ως κίνηση, είτε ως αξιακό αφήγημα είναι ΠΑΝΤΟΥ. Η ευγενής 
άμιλλα, η κοινωνική αλληλεγγύη και ενσωμάτωση, η ισότητα στα δικαιώματα, είναι 
βασικές ολυμπιακές αξίες που προστατεύονται από τον νομικό μας πολιτισμό.

Για ποια στιγμή της πορείας σας είστε υπερήφανος;
Είχα την ευλογία πολλών, όμορφων, εμπειριών. Γνωρίζω, όμως, ότι τη ψυχή μου 
την πήρε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κρατώ τα οικονομικά του πεπραγμένα μιας 
δύσκολης εποχής και την ανάπλαση που το έβαλε στην καρδιά της πόλης .

Δύσκολη απόφαση που κληθήκατε να πάρετε…
Δέκα χρόνια πριν όταν γύρισα σελίδα αποχωρώντας από την ενεργό πολιτική δράση.

Πρόκληση το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης;
Ένα διαμάντι της παγκόσμιας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. 
Μεγάλη προσπάθεια και αγώνας για να παραμένει το μοναδικό μουσείο στη χώρα.

Μπορεί να …επανέλθει το ΠΑΣΟΚ;
Τα ιστορικά κόμματα οφείλουν να αλλάζουν, να ανανεώνονται και να προχωρούν 
εφόσον μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα. 

Από τι έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη;
Από ενωμένη και δυνατή πνευματική και πολιτική ηγεσία που θα εμπνεύσει και θα 
εγείρει το συλλογικό υποκείμενο της πόλης. 

Τι αγαπάτε και τι μισείτε στην πόλη;
Εκτός από την υγρασία, τι θα μπορούσες να μισήσεις σ’ αυτή την πόλη; Μάλλον 
τίποτα! 

«Αγώνες» που αξίζει να παλεύουμε μέχρι τέλους;
Κάθε συλλογική προσπάθεια που έχει στόχο την δημιουργία και όμορφες αξίες.

Στιγμή μέσα στο 2022 που δεν θα ξεχάσετε…
Η σημαία στο Τόκιο, με το πρώτο χρυσό του Ντούσκο, ανεβαίνει και βρίσκει τους 
λιγοστούς Έλληνες  ένα κουβάρι και μια μεγάλη αγκαλιά... 

Τι δεν ξέρουμε για τον Στέλιο Αγγελούδη;
Πολλά, αλλά δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον ιδιαίτερα όταν ο κόσμος έχει τα μεγάλα 
και καθημερινά του προβλήματα. 

Στέλιος 
Αγγελούδης

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΔΥΝΑΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

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

ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου μεσούσης της σεζόν θα διεξαχθεί 
το Mundial. Μία ασυνήθιστη και αν μη τι άλλο 
πρωτοποριακή ιδέα που υλοποιεί η FIFA στα 
γήπεδα του Κατάρ. Για να συμβεί αυτό βέβαια 
καθοριστικό ρόλο έπαιξαν δύο γεγονότα. Το 
πρώτο έχει να κάνει με την διεξαγωγή του για 
πρώτη φορά σε αραβική χώρα και το δεύτερο 
πως για πρώτη φορά θα διεξαχθεί Παγκόσμιο 
Κύπελλο την χειμερινή περίοδο. Αυτό ήταν 
απόφαση της FIFA, καθώς η μέση θερμοκρασία 
το καλοκαίρι στο Κατάρ είναι απαγορευτική για 
να παιχτεί ποδόσφαιρο. Επομένως, η επιλογή του 
χειμώνα, είχε να κάνει με τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν στην αραβική χερσόνησο. Με 
βάση όλα τα παραπάνω πολλοί θεωρούν πως 
αυτό θα βοηθήσει τόσο στο θέαμα, όσο και 
στην ανταγωνιστικότητά, από τη στιγμή που οι 
ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται σε φουλ φόρμα 
και όχι «ξεζουμισμένοι» μετά από μία σεζόν με 50 
και 60 παιχνίδια στα πόδια τους. Το αν δικαιωθούν 
αυτές οι προσδοκίες είναι κάτι που θα το μάθουμε 
μόνο όταν κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι. Μία ημέρα 
πριν την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής 
διοργάνωσης η Karfitsa σας βάζει στο κλίμα 
όλων όσων πρόκειται να παρακολουθήσετε μέσα 
από έναν μίνι-οδηγό για το Mundial του Κατάρ.

Οι ώρες των αγώνων και η ημερομηνία του 
τελικού

Μέσα σε διάστημα 13 ημερών (20/11 - 2/12) θα 
πραγματοποιηθεί η φάση των ομίλων, με τα ματς 
να διεξάγονται στις 12:00, 15:00, 18:00 και 21:00. 
Οι αναμετρήσεις από τη φάση των «16» και μετά θα 
διεξάγονται 17:00 και 21:00 (ώρα Ελλάδος), ενώ ο 
μεγάλος τελικός στις 17:00 της 18ης Δεκεμβρίου. Το 
εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης θα διεξαχθεί 
την Κυριακή (20/11) μεταξύ Κατάρ και Ισημερινού με 
τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 18:00. Όσον αφορά 
την μπάλα του Μουντιάλ 2022, είναι εμπνευσμένη 
από τα χρώματα του Κατάρ και έχει το όνομα «Το 
ταξίδι» (Al Rihla). Πρόκειται για την γρηγορότερη 
μπάλα που έχει εμφανιστεί σε ποδοσφαιρική 
διοργάνωση και φέρει την υπογραφή της Adidas.

Οι όμιλοι και τα μεγάλα φαβορί

Όπως συμβαίνει πάντα έτσι και φέτος οι ομάδες 
κατόπιν κλήρωσης έχουν χωριστεί σε οκτώ ομίλους 
των τεσσάρων ομάδων. Στους περισσότερους 
ομίλους υπάρχει τουλάχιστον ένα ισχυρό φαβορί, 
ωστόσο, όλες οι ομάδες μοιάζουν αποφασισμένες 
να... πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους εντός 
γηπέδου.

Α' όμιλος: Ολλανδία, Ισημερινός, Κατάρ, Σενεγάλη
Β' όμιλος: Αγγλία, ΗΠΑ, Ιράν, Ουαλία
Γ' όμιλος: Πολωνία, Αργεντινή, Μεξικό, Σαουδική Αραβία
Δ' όμιλος: Γαλλία, Δανία, Τυνησία, Αυστραλία
Ε' όμιλος: Γερμανία, Ισπανία, Κόστα Ρίκα, Ιαπωνία
ΣΤ' όμιλος: Κροατία, Βέλγιο, Καναδάς, Μαρόκο
Ζ' όμιλος: Ελβετία, Βραζιλία, Σερβία, Καμερούν
Η' όμιλος: Πορτογαλία, Ουρουγουάη, Γκάνα, Νότιος 
Κορέα

Φάση Νοκ-Άουτ

Μετά τη φάση των ομίλων του Mundial 2022 θα περάσουμε 
στα νοκ-άουτ. Η φάση των «16» είναι προγραμματισμένη 
για το διάστημα 3-6 Δεκεμβρίου, ενώ το διήμερο 9-10 
Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί. Στις 13 του 
ίδιου μήνα είναι προγραμματισμένος ο ένας ημιτελικός και 
την επομένη ο άλλος. Ημερομηνία του μεγάλου τελικού 
έχει οριστεί η 18η Δεκεμβρίου, με τον μικρό τελικό να 
διεξάγεται μια μέρα νωρίτερα.

Τα... World Class γήπεδα του Κατάρ

Οκτώ είναι συνολικά τα γήπεδα ου θα φιλοξενήσουν 
αγώνες στο Μουντιάλ του Κατάρ. Τα 3 βρίσκονται 
στην πρωτεύουσα της χώρας, Ντόχα. Από τις αρχές 
του Μαρτίου του 2010 είχαν παρουσιαστεί τα πρώτα 5 
προτεινόμενα γήπεδα, ενώ σε όλα θα χρησιμοποιηθεί 
τεχνολογία ψύξης προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία 
εντός των γηπέδων μέχρι και 20 °C, αφού αυτή την εποχή 
οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 35 βαθμούς κελσίου.

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΣ 

Η Super 
League 
πάει... 
Μουντιάλ!

H Karfitsa σας παρουσιάζει έναν μίνι-οδηγό για 
να γνωρίζετε όλα όσα πρέπει για το Mundial 
του Κατάρ που κάνει σέντρα την Κυριακή
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Πολύς λόγος γίνεται εδώ και καιρό για το πόσο 
θα εξυπηρετήσει τις ομάδες η διακοπή του 
Πρωταθλήματος, λόγω του Μουντιάλ του Κατάρ. 
Οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν φθάσει ακόμη στα 
επιθυμητά αγωνιστικά επίπεδα, «ποντάρουν» 
πολλά στη διακοπή, με επιχείρημα ότι «η δουλειά 
που θα γίνει χωρίς άγχος θα βοηθήσει την ομάδα 
να βελτιωθεί αγωνιστικά». Δηλαδή θα καταφέρει 
να αποκτήσει καλύτερη φυσική κατάσταση και οι 
ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν αυτοματισμούς 
το παιχνίδι τους. Θεωρητικά έχει βάση αυτή 
η άποψη γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες 
ολοκλήρωσαν τις μεταγραφές το περασμένο 
καλοκαίρι στο και… πέντε. 
Αρα δεν υπήρχε η πολυτέλεια της 
ολοκληρωμένης δουλειάς με όλο το ρόστερ. Κι 
όταν πλέον άρχισαν οι επίσημες υποχρεώσεις, 
κάτω από την πίεση των βαθμών, είναι δύσκολο 
να γίνει καλή δουλειά σ’ αυτό το κομμάτι. 
Είναι αλήθεια ότι οι 37 ημέρες που μεσολαβούν 
μέχρι την επανέναρξη του Πρωταθλήματος 
είναι αρκετά μεγάλο διάστημα ώστε να γίνουν 
οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις ώστε οι 
ομάδες α παρουσιαστούν διαφορετικές στο 
ξεκίνημα του β’ γύρου. 
Κατά πόσο όμως μπορεί  να αλλάξει θεαματικά 
η εικόνα του βαθμολογικού πίνακα; Ο 
Παναθηναϊκός έχει οκτώ βαθμούς διαφορά από 
την δεύτερη ΑΕΚ, 12 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό 
και 16 από τον Αρη. Οι «πράσινοι» έχουν πετύχει 
σχεδόν το απόλυτο στον α’ γύρο, κάτι το οποίο 
πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 
ήταν συγκυριακό. Δηλαδή ότι το αγωνιστικό 
προφίλ της ομάδας δεν δικαιολογεί αυτή τη 
συγκομιδή βαθμών. Αρα αν ασπαστούμε αυτή 
τη θεωρία, ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνει το 
μεγάλο μεταγραφικό μπαμ, έχει φτάσει στο pick 
της απόδοσης του, με ότι σημαίνει αυτό. Κάτι 
που δεν ισχύει για τις υπόλοιπες ομάδες που τον 
κυνηγούν. Σε λίγο καλύτερη θέση βρίσκεται η 
ΑΕΚ, αλλά οι υπόλοιπες έχουν να προσθέσουν 
πράγματα στο παιχνίδι τους κατά τη διακοπή.
Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι πανάκεια οι 
37 ημέρες. Γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από την 
ποιότητα της δουλειάς, αλλά και το κατά πόσο 
οι ομάδες που προηγούνται στην βαθμολογία θα 
εκτροχιαστούν στους υπόλοιπους 13 αγώνες της 
κανονικής περιόδου και τους 10 των πλέι οφ. 
Και η ομάδα που κυνηγάει τον προπορευόμενο 
είναι αυτή που έχει το πρόβλημα.  

H διακοπή του 
Πρωταθλήματος 
δεν είναι 
πανάκεια για τις 
ομάδες
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Αναλυτικά τα γήπεδα:

Στάδιο Ματς Χωρητικότητα Πόλη
Lusail Iconic Stadium 10 80.000 Lusail
Al Bayt Stadium 8 60.000 Al Khor
Ahmad Bin Ali Stadium 7 44.740 Al Rayyan
Education City Stadium 8 45.350 Al Rayyan
Khalifa International Stadium 8 45.416 Al 
Rayyan
Stadium 974 7 40.000 Doha
Al Thumama Stadium 8 40.000 Doha
Al Janoub Stadium 7 40.000 Al Wakrah

Σε ποια συχνότητα θα παρακολουθήσουμε το 
Mundial

Το Μουντιάλ 2022 είναι ιδιαίτερο και για το 
ελληνικό κοινό. Κι αυτό καθώς είναι το πρώτο που 
θα μεταδοθεί από δύο κανάλια. Την τηλεόραση 
του ΑΝΤ1 και την ιντερνετική του πλατφόρμα, 
το ANT1+. Από τα συνολικά 64 ματς, τα 32 θα 
μεταδοθούν από την ελεύθερη συχνότητα του 
σταθμού και άλλα τόσα από την συνδρομητική του 
πλατφόρμα. Από την φάση των προημιτελικών 
και έπειτα ωστόσο, όλα τα ματς θα μεταδοθούν 
ελεύθερα από την επίγεια τηλεόραση του ANT1.

Οι 13 εκπρόσωποι της Super League

Με 13 παίκτες θα «εκπροσωπηθεί» η ελληνική 
Super League στο Μουντιάλ του Κατάρ. Τους 
περισσότερους, συνολικά πέντε, έχει η ΑΕΚ: 
Ντομαγκόι Βίντα (Κροατία), Εχσάν Χατζισαφί 
(Ιράν), Μιλάντ Μοχαμάντι (Ιράν), Ορμπελίν 
Πινέδα (Μεξικό), και Νταμάν Σιμάνσκι (Πολωνία). 
Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με τέσσερις παίκτες: 
Πιερ Κουντέ (Καμερούν), Παπέ Αμπού Σισέ 
(Σενεγάλη), Ουί Τζο Χουάνγκ (Νότια Κορέα), 
Ινμπεόμ Χουάνγκ (Νότια Κορέα). Ενώ από ένα 
θα έχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ο 
Άρης (Νίκολας Νκουλού-Καμερούν), ο ΠΑΟΚ 
(Αντρίγα Ζίβκοβιτς-Σερβία), ο Παναιτωλικός 
(Ντέρεκ Κορνέλιους-Καναδάς) και ο Ατρόμητος 
(Βαϊντί Κεχρίντα-Τυνησία). Φυσικά η συμμετοχή 
όλων των παραπάνω παικτών στα γήπεδα του 
Κατάρ θα φέρει και έσοδα στα ταμεία των ομάδων 
τους, αφού η FIFA ενημέρωσε ότι για κάθε 
ποδοσφαιριστή που δεσμεύεται στο διάστημα του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική του ομάδα, 
θα καταβάλλει στον σύλλογό του αποζημίωση 
ύψους 9.500 ευρώ για κάθε ημέρα, μετρώντας 
δύο εβδομάδες πριν την εκκίνηση των ομίλων. 
Αυτό σημαίνει πως από τη στιγμή που το τουρνουά 
ξεκινά στις 20/11 και τα γκρουπ τελειώνουν στις 
2/12 και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η 
Παγκόσμια Ομοσπονδία μετρά και δύο εβδομάδες 
πριν την έναρξη του τουρνουά, μιλάμε για 27 
ημέρες, ήτοι 256.000 ευρώ για κάθε παίκτη, 
μέχρι και την ολοκλήρωση των ομίλων, ποσό που 
κάλλιστα μπορεί να αυξηθεί αν κάποιες ομάδες 
συνεχίσουν και στα νοκ άουτ.



19.11.202230

«ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ «ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΜΑΖΙ ΣΟΥ;» ΜΑΖΙ ΣΟΥ;» 

PSY
CHOLOGY

PS
YC

H
O

LO
G

Y

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ*

Οι τραυματικές εμπειρίες είναι μέρος της ζωής του 
καθενός, μόνιμα συνδεδεμένες με την ηλικία στην 
οποία συνέβησαν. Πολύ συχνά πιστεύουμε ότι τα 
έχουμε επιλύσει ή τα έχουμε θάψει με ασφάλεια, ώστε 
να μην μας επηρεάσουν στο παρόν, αλλά η αλήθεια 
είναι ότι αυτές οι αγωνιώδεις αναμνήσεις μπορούν να 
αναδυθούν ξανά ανά πάσα στιγμή, αν πυροδοτηθούν.
Κατά τη διάρκεια των ψυχοθεραπειών, οι 
θεραπευόμενοι  συχνά κάνουν τις εξής ερωτήσεις:

-«Τι κάνει μια σχέση να διαρκεί;»

-«Γιατί με απάτησε;»

-«Πώς μπορώ να ξέρω τι είναι η αληθινή αγάπη;»

-«Θα τον/την βρω ποτέ;»

-«Μπορούμε να φτιάξουμε ξανά τη σχέση μας;»

-«Γιατί οι σχέσεις μου καταρρέουν;»

-«Είμαι τόσο δυστυχισμένος. Γιατί δεν μπορώ να τον/
την αφήσω;»

Ωστόσο, η πιο σημαντική ερώτηση από όλες είναι: 
«Είναι ασφαλές για μένα να μοιράζομαι τραυματικά 
σημεία της ιστορίας μου με τον σύντροφό μου και να 
ξέρω ότι θα με παρηγορήσει αν δεν είμαι σε θέση να 
ελέγξω τα συναισθήματά μου;»
Συχνά διστάζουμε να τα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας 
από φόβο μήπως νιώσουμε αμηχανία ή πιθανή κρίση. 
Οι τραυματικές αναμνήσεις του παρελθόντος, είτε 
συνειδητές είτε ασυνείδητες, μπορούν να αναδυθούν 
με όλη τη συναισθηματική αγωνία που τις συνόδευε 
αρχικά, σταθερά συνδεδεμένες με την ηλικία στην 
οποία συνέβησαν.

Όταν ένας σύντροφος βιώνει ξανά ένα προηγούμενο 
τραύμα σαν να συνέβαινε στην πραγματικότητα αυτή 
τη στιγμή, πονάει για ένα καταφύγιο ασφάλειας και 
κατανόησης στο παρόν που δεν είχε όταν συνέβη 
το τραύμα. Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται ο 
σύντροφός του μπορεί να εμβαθύνει ή να βλάψει την 
εμπιστοσύνη του- και αυτός ο σύντροφος μπορεί να μην 
ξέρει καν γιατί.
Ορισμένες φράσεις είναι πιο πιθανό να συνοδεύουν μια 
τραυματική παλινδρόμηση:

-«Δεν νοιάζεσαι ποτέ για μένα;»

-«Γιατί δεν μπορείς ποτέ να σκεφτείς εμένα αντί για 
εσένα;»

-«Πάντα νομίζεις ότι έχεις δίκιο».

-«Δεν θα πάρεις ποτέ αυτό που θέλεις».

-«Πρέπει να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο».

Αυτές οι τραυματικές παλινδρομήσεις είναι πιο πιθανό 
να συμβούν σε περιόδους ανασφάλειας, απογοήτευσης 
ή ανάγκης. Οι καβγάδες συχνά τους πυροδοτούν: Ένα 
ζευγάρι θα ξεκινήσει μια διαφωνία σε πραγματικό 
χρόνο. Αν ενεργοποιηθεί το τραύμα, το συναισθηματικό 
περιβάλλον αλλάζει. Ο τραυματισμένος σύντροφος 
αρχίζει να μιλά στον άλλον, σαν να ήταν το άτομο από 
το παρελθόν που τον πλήγωσε. Το παρελθόν γίνεται 
παρόν.
Μερικές φορές, οι σύντροφοι μπορεί να προκαλέσουν 
παλινδρομήσεις ηλικίας ο ένας στον άλλον και τότε 
κανένας δεν είναι πρόθυμος ή ικανός να ηρεμήσει ή να 
βοηθήσει τον άλλον. 
Ακολουθεί παραδείγματα για το τι μπορεί να συμβεί όταν 
οι σύντροφοι βιώνουν μια τραυματική παλινδρόμηση 
ηλικίας.

 Ένα ζευγάρι κάνει έρωτα. Νιώθουν πλήρως ο ένας 
με τον άλλον και ελεύθεροι να εκφράσουν την 
ευαλωτότητα και τις επιθυμίες τους. Ο ένας λέει 
αθώα στον άλλο: «Το δέρμα σου είναι τόσο απαλό και 
μυρίζει τόσο γλυκά». Ο άλλος σύντροφος, δυστυχώς, 
δεν μοιράστηκε ποτέ ότι ήταν θύμα κακοποίησης 
ως παιδί και ότι ο θήτης της χρησιμοποιούσε αυτή 
τη φράση. Ξαφνικά γίνεται ψυχρός και θυμωμένος, 
φωνάζοντας στον άλλο: «Μην μου το ξαναπείς αυτό! 
Μιλάς μόνο για τις ανάγκες σου. Αυτό δεν έχει να 
κάνει με εμένα. Φεύγω από εδώ.»
Ο σύντροφός νιώθει άδικα κατηγορούμενος και 
αρχίζει να υπερασπίζεται τον εαυτό του. "Τι εκανα 
λαθος? Δεν εννοούσα κανένα κακό. Γιατί είσαι τόσο 
θυμωμένος; Το είπα για το καλό».
Αλλά, φυσικά, δεν μπορεί. Είναι μόλις τεσσάρων.
Εάν ο άλλος σύντροφος αντιληφθεί τι συμβαίνει 
και μπορεί να δει την εμφανή παλινδρόμηση της 
ηλικίας, μπορεί απλώς να ακούσει, να συγχωρήσει 
και να νοιαστεί, χωρίς να χρειάζεται να υπερασπιστεί 
ή να ακυρώσει. Όταν τελικά έρθουν δάκρυα και ο 
σύντροφος που παλινδρομεί μπορεί να επιστρέψει 
στο παρόν, θα αισθανθεί βαθιά εμπιστοσύνη, 
σύνδεση και ευγνωμοσύνη. Αν, αντί αυτού, αυτός ο 
κατηγορούμενος σύντροφος απαντήσει σαν να είναι 
το παρόν για τον άλλον, μπορεί να προκληθεί σοβαρή 
ζημιά στη σχέση.
Χρειάζεται λοιπόν οι σύντροφοι να μοιράζονται αυτές 
τις εμπειρίες εκ των προτέρων και να μπορούν να 
αναγνωρίσουν μια αναδυόμενη απόκριση τραύματος, 
να τη διαφοροποιήσουν από την παρούσα και να μην 
πάρουν τις επιθέσεις προσωπικά.

• Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος, συνιδρύτρια 
του Reggio Θεσσαλονίκη

Οι τραυματικές 
εμπειρίες είναι 
μέρος της ζωής του 
καθενός. Πώς μπορούν 
να βοηθήσουν οι 
σύντροφοι;

«ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ 
ΜΑΖΙ ΣΟΥ;» 
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▶ ΚΡΙΟΣ
Βρίσκεστε σε μία πολύ ευνοϊκή περίοδο, όπου 
συνοδεύεται με την πολυαστρία στον Τοξότη. Λόγο 
του ίδιου στοιχείου, δηλαδή της Φωτιάς, θα έχετε 
ευκολία των προσπαθειών σας σε κάθε τομέα, ενώ 
η Νέα Σελήνη επίσης στο ίδιο ζώδιο, στις 23/11 
θα σας δημιουργήσει την αίσθηση της χαράς και 
της προσμονής, για τα όμορφα που περιμένετε να 

έρθουν.  

▶ ΤΑΥΡΟΣ
Βρίσκεστε μετά από μία δύσκολη περίοδο που 
πραγματικά σας είχαν προβληματίσει οι καταστάσεις 
και τα γεγονότα γύρω σας. Τώρα ανοίγεται μπροστά 
σας μία ανανεωτική στιγμή, όπου θα αναγνωρίσετε 
τα λάθη που έχουν γίνει, για να προχωρήσετε στην 

απαραίτητη κάθαρση.  

▶ ΔΙΔΥΜΟΙ
Βρίσκεστε μεταξύ δύο ταχυτήτων, όπου θα πρέπει 
να ισοβαθμήσετε τις καταστάσεις γύρω σας, για 
να νιώσετε πολύ καλά με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο 
ανάδρομος Άρης στο δικό σας ζώδιο, σας ταλαιπωρεί 
με τις ατυχείς καταστάσεις που παρουσιάζει, ενώ από 
την άλλη, η πολυαστρία στο ζώδιο του Τοξότη και η 
Νέα Σελήνη, ευνοεί εσάς του πρώτου δεκαημέρου.  

▶ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Γενικότερα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ανάδρομος 
Άρης στον ευαίσθητο 12 τομέα σας, συνεχίζει να 
σας δημιουργεί αρκετό παρασκήνιο και τοξικές 
συμπεριφορές από πρόσωπα που καλό είναι 
να απομακρυνθείτε. Ευνοϊκή περίοδος για τα 
επαγγελματικά σας σχέδια, όπου η Νέα Σελήνη θα 

σας φέρει αρμονία, μέσα από τις επιθυμίες σας.  

▶ ΛΕΩΝ
Αλλάζουν οι ενέργειες με την πολυαστρία στον 
Τοξότη και αρχίζετε να νιώθετε μία γλυκιά 
προσμονή για τα καλά της ζωής, τον έρωτα, την 
δημιουργικότητα σας, τα κέρδη, την αγάπη και 
τις επιτυχημένες επαγγελματικές κινήσεις. Για 
σας του τρίτου δεκαημέρου δεν αποκλείεται να 
έχετε επανασυνδέσεις από πρόσωπα που είχατε 

απομακρυνθεί, λόγο λεκτικών αντιπαραθέσεων.  

▶ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πριν τοποθετήσουμε τις εξελίξεις αυτής της 
εβδομάδας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας 
πολύ ευαίσθητος τομέας αυτή την περίοδο είναι η 
κοινωνική σας εικόνα και η καριέρα σας. Φροντίστε 
να είστε καλά προετοιμασμένοι για τυχόν ανατροπές, 
που θα προκληθούν από πρόσωπα που εποφθαλμιούν 
την θέση σας. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη, είναι πολύ 
ευνοϊκή για θέματα που αφορούν την οικογένεια σας 

και το σπίτι σας.

▶ ΖΥΓΟΣ
Νέα πρόσωπα μπαίνουν τώρα στην ζωή σας, ενώ η Νέα 
Σελήνη στον Τοξότη επισφραγίζει μία περίοδο όπου 
όλα θα έχουν γρήγορη εξέλιξη. Για την συναισθηματική 
σας ζωή, θα υπάρξουν καλές εξελίξεις, με την 
προϋπόθεση ότι, οι σχέσεις και οι γνωριμίες σας, θα 

στηρίζονται σε σοβαρές προδιαγραφές.

▶ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αν και βρίσκεστε ακόμη σε μία περίοδο που αφορά 
τις δύο προηγούμενες εκλείψεις που σας επηρέασαν 
έντονα, αυτή η εβδομάδα έχει μία πολύ θετική εξέλιξη 
για σας, κυρίως πάνω σε υλικά αγαθά. Οι περισσότερο 
ευνοημένοι αυτής της περιόδου είναι οι γεννημένοι 
24 - 25 – 26 Οκτωβρίου, όπως επίσης 20 - 21 – 22 

Νοεμβρίου.  

▶ ΤΟΞΟΤΗΣ
Τα πράγματα είναι αρκετά θετικά για σας, όπου 
η πολυαστρία, αλλά και η Νέα Σελήνη στο δικό σας 
ζώδιο θα φέρουν την αισιόδοξη πλευρά στην ζωή σας. 
Είναι μία αρκετά καλή στιγμή για να κάνετε καινούρια 
τυχερά ξεκινήματα, αν έχετε γεννηθεί 23 – 24 – 25 
Νοεμβρίου. Επίσης εσείς που έχετε γεννηθεί 12 έως 16 
Δεκεμβρίου, να προσέχετε τους συνεργάτες, αλλά και 

τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας.  

▶ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ένα παραπάνω άγχος το έχετε αυτή την περίοδο, 
ιδίως σε ότι αφορά τις εργασιακές σας ασχολίες. Η 
πολυαστρία στο ευαίσθητο 12 τομέα σας, δημιουργεί 
έναν παρασκηνιακό συνωστισμό, ενώ προστίθεται 
και η Νέα Σελήνη σε όλο αυτό. Το καλό είναι ότι 
αν ασχολείστε με επικοινωνιακά επαγγέλματα, θα 
υπάρξουν πολύ καλές εξελίξεις, ακόμη και προαγωγές.  

▶ ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 24 Νοεμβρίου, 
θα σας φροντίσει αρκετά σε συναισθηματικό 
επίπεδο, κυρίως εσάς που έχετε γεννηθεί 21 και 22 
Ιανουαρίου. Γενικότερα η πολυαστρία στον 11 τομέα 
σας, ενεργοποιεί τους στόχους, τις συμμαχίες και 
ανανεώνεται ο φιλικός σας κύκλος. Για σας που έχετε 
γεννηθεί 10 – 11 – 12 Φεβρουαρίου, πολύ πιθανόν να 

επανασυνδεθείτε με πρόσωπο από το παρελθόν.  

▶ ΙΧΘΥΕΣ
Είστε σε μία αρκετά τυχερή περίοδο, όπου τα 
επαγγελματικά, αλλά και η προσωπική σας ζωή έχει 
μία πολύ θετική προοπτική. Από την άλλη, ο ανάδρομος 
Άρης στο 4 τομέα σας, δημιουργεί τροχοπέδη και 
δυσκολεύει ως ένα βαθμό τις σχέσεις σας, με πρόσωπα 

που βρίσκονται στο οικογενειακό σας περιβάλλον.   

Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 21 έως 27 Νοεμβρίου 2022

Oι Αστρολογικές Προβλέψεις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΑ

Μία αρκετά αισιόδοξη εβδομάδα, εφόσον ο Ήλιος μετακινείται στο ζώδιο του 
Τοξότη, ενώ έχουν περάσει από την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο ζώδιο, 
ο Ερμής και η Αφροδίτη. Η Νέα Σελήνη στις 24/11, με την συμπαράσταση 
του Δία, φέρνει νέα ξεκινήματα που χαρακτηρίζονται από υπερβολή και 
τάση ανάπτυξης, οικονομικής και πνευματικής.  
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