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ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ 
ΦΌΡΩΝ ΣΕ ΤΡΌΦΊΜΑ ΚΑΊ 

ΚΑΎΣΊΜΑ ΜΕΧΡΊ ΤΗΝ 
ΑΎΞΗΣΗ ΤΌΎ ΚΑΤΩΤΑΤΌΎ 

ΜΊΣΘΌΎ ΚΑΊ ΤΌ ΝΕΌ 
ΕΚΑΣ ΠΡΌΤΕΊΝΕΊ Ό 

ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΌΎ ΠΑΣΌΚ. 
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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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EUROPE DIRECT Thessaloniki KEDITH

Kidonion 2,54655, Thessaloniki

2313317350,2313317351
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Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΟΥ 
ΣΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 
ΚΑΊ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ 

ΕΜΠΕΊΡΊΑ ΤΟΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ 

ΣΤΟΊΧΗΜΑ: ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΩ 
ΩΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΊΣ 

ΚΑΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΊΚΕΣ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ  

ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΟΤΗΤΑ ΓΊΑ ΤΟΥΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΕΊΣ
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Η ΟΠΟΊΑ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΦΥΣΊΚΟ ΑΕΡΊΟ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΊ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΊΤΥΧΊΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. ΣΗΜΕΡΑ, ΓΊΝΟΝΤΑΊ ΣΗΜΑΝΤΊΚΑ 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΊΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΊ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΊΡΊΟ ΕΡΩΤΗΜΑ. 
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Ό,τι «ανεβαίνει» δε 

διαγράφεται από 

τον αχανή χώρο 

του Ίντερνετ – 

Φωτογραφίες και 

βίντεο «κυνηγούν» τα 

θύματα revenge porn
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ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ 
ΛΑΣΤΊΧΑ, Η ΚΊΝΗΣΗ 
ΣΤΌ ΑΝΤΊΘΕΤΌ 
ΡΕΎΜΑ ΚΑΊ ΤΌ 
ΧΑΜΕΝΌ ΠΌΡΤΌΦΌΛΊ 
ΤΗΣ ΑΤΎΧΗΣ 
21ΧΡΌΝΗΣ 
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Στην   «K»  μίλησε 
ο Γιώργος Βήλος, 

Γενικός Διευθυντής 
Ανάπτυξης της Fraport 

Greece για τις επιδόσεις 
των ελληνικών 

αεροδρομίων και 
το μεγάλο  έργο της 

αναβάθμισης του 
αεροδρομίου Μακεδονία 

στη Θεσσαλονίκη.
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ΘΕΣΗ 654
ΕΓΝΑΤΙΑ 154 |ΔΕΘ HELEXPO | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 | 1ος ΟΡΟΦΟΣ 

www.atlastv.gr
AtlasTV_KMAtlas TV Κεντρικής Μακεδονίαςatlas_tvatlastv.gr

2310 501 006 | e-mail: atlastv@atlastv.gr
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 ΝΕΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
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εκδηλωση 38 ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Πολιτικοί,
εκπρόσωποι της Τ.Α.,

του Πολιτισμού και των
ΜΜΕ, επιχειρηματίες κ.ά.,

τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση που οργάνωσαν

η ΝΚ MEDIA GROUP ΕΠΕ
και ο εκδότης Νίκος

Καραμανλής
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Hταν όλοι εκεί, στη λαμπερή γιορτή της
POLITICAL. Πολιτικοί, εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πολιτισμού
και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,

επιχειρηματίες κ.ά., τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωση που οργάνωσαν την περασμένη Τετάρτη στο
ξενοδοχείο «Marriott Athens» η NK MEDIA GROUP
ΕΠΕ και ο εκδότης Νίκος Καραμανλής για τον 2o
χρόνο κυκλοφορίας της πρωτοποριακής ημερήσιας
ψηφιακής πολιτικής και οικονομικής εφημερίδας
POLITICAL. Την καινοτόμο πρωτοβουλία για την πρώτη
ψηφιακή εφημερίδα εξήραν όλοι οι ομιλητές, 
οι οποίοι, συγχαίροντας τον εκδότη και πρόεδρο της
NK MEDIA GROUP κ. Νίκο Καραμανλή, εστίασαν στην
έγκυρη, άμεση και πλουραλιστική ενημέρωση από την
POLITICAL. Ιδιαίτερη αναφορά στο «απολύτως
επιτυχημένο εγχείρημα» της κυκλοφορίας της
POLITICAL σε ψηφιακή μορφή έκαναν ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, οι υπουργοί Άδωνις
Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης, Τάκης
Θεοδωρικάκος, Κυριάκος Πιερρακάκης, Κώστας
Τσιάρας, Γιάννης Πλακιωτάκης, οι βουλευτές
Θοδωρής Ρουσόπουλος, Διονύσης Χατζηδάκης και
Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης και η αναπληρώτρια
εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αναστασία
Σιμητροπούλου, οι οποίοι και εξέφρασαν τις
ευχαριστίες του πολιτικού κόσμου, αφού η εφημερίδα,
όπως τόνισαν, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
βουλευτές, όλων των αποχρώσεων, να εκφράζουν
σε αυτήν τις απόψεις τους.

Λαμπερή γιορτή          χρονια

Ο εκδότης Νίκος
Καραμανλής 

με τη σύζυγό του
(αριστερά), 
τη Μάγδα

Τσέγκου και τον
γιο του, Γιώργο

Γιώργος Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής, Μάγδα
Τσέγκου, Αθηναγόρας Ανδρεάδης, επιχειρηματίας

Γιάννης Μπρατάκος, υφυπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργώ

Γιώργος Λυμπέρης, (δεξιά) Κωνσταντίνος
Λυμπέρης, εταιρεία Palladian 

Γιώργος Κώτσηρας,
υφυπουργός Δικαιοσύνης

Μάριος Θεμιστοκλέους, γενικός γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του υπ. Υγείας

Λευτέρης Οικονόμου, υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Εδουάρδος Καρρέρ,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της VERTICAL SOLUTIONS S.A

Διονύσης Χατζηδάκης, βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, Νικήτας Κακλαμάνης βουλευτής
Α’ Αθηνών,  Θέμης Χειμάρας βουλευτής Φθιώτιδας, Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής Μαγνησίας, 
Γιώργος Βλάχος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής.

Νίκη Κεραμέως, υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γιάννης Οικονόμου, υφυπουργός Παρά τω
Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος
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39
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: 

«Συνεχίζουμε 
με υπευθυνότητα 
και συνέπεια»

Γ ια τα δύο χρόνια κυκλοφορίας της POLITICAL μί-
λησε ο εκδότης και πρόεδρος της ΝΚ MEDIA
GROUP, κ. Νίκος Καραμανλής. Μεταξύ άλλων εί-

πε: «Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από την ημέρα που κάναμε
το παράτολμο όραμά μας πράξη. Μια πλήρης καθημερι-
νή ψηφιακή εφημερίδα, με θέματα πολιτικά, οικονομικά,
επιχειρηματικά, πηγαίνει κάθε πρωί στα emails πολλών
χιλιάδων αναγνωστών. Δυο χρόνια τώρα, στόχος μας εί-
ναι όχι μόνο η καταγραφή των θεμάτων της επικαιρότη-
τας, αλλά η σοβαρή ανάλυση και σωστή αντιμετώπιση
των γεγονότων. Με πείσμα και προσήλωση στην έγκυρη
και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, στις αρχές της δημοσιο-
γραφικής δεοντολογίας και αρτιότητας, τις οποίες πιστά
υπηρετούμε.

Δύο χρόνια τώρα, η POLITICAL δεν στρογγυλεύει γω-
νίες, δεν κάνει εκπτώσεις στις απόψεις της, διεγείρει
προβληματισμούς, σχολιάζει αντικειμενικά τα γεγονότα
και, με τις δυναμικές παρεμβάσεις της, αρκετές φορές
τα διαμορφώνει. Με άξονα τις ιδεολογικές και πολιτικές
της πεποιθήσεις, με συνεκτική συγκρότηση λόγου και εκ-
φορά του, με ευπρέπεια και ήθος, έχει κερδίσει την απο-
δοχή και την επιβεβαίωση από το σύνολο του αναγνωστι-
κού κοινού.

Το παράτολμο εγχείρημα της POLITICAL, πριν από δύο
χρόνια, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τίποτα δεν είναι
αδύνατο! Ο στόχος ενός επιτυχημένου ειδησεογραφικού
και επιχειρηματικού μοντέλου, δηλαδή μίας ημερησίας
αναπτυσσόμενης ψηφιακής εφημερίδας και μίας νέας
εκδοτικής επιχείρησης, βασισμένα πάνω στον νέο ψη-
φιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, επετεύχθη και
σήμερα νιώθουμε δικαιωμένοι και περήφανοι για το δη-
μιούργημά μας, που ακούει στο όνομα POLITICAL».

       για τα 2 χρόνια POLITICAL

«Το πρώτο μας ψηφιακό φύλλο κυκλοφόρησε στις 17
Νοεμβρίου 2020. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, ο αριθμός
των αναγνωστών μας έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρό-
οδο και έχουμε ξεπεράσει σε αριθμό αναγνωστών κατά
πολύ όλες τις κλασικές εφημερίδες.  Η ψηφιακή εφημε-
ρίδα POLITICAL κυκλοφορεί από Τρίτη έως Σάββατο και
διαβάζεται καθημερινά από 45.000 έως 50.000 ανα-
γνώστες και με στόχο την επόμενη χρονιά, το 2023, μια
πολλαπλά εκλογική χρονιά, να διπλασιάσει τον αριθμό
των αναγνωστών. Ο πολιτικός κόσμος αγκάλιασε την
εφημερίδα POLITICAL, γιατί, στην πολλαπλή κρίση που
έπληξε τη χώρα μας, γεωπολιτική, πληθωριστική, υγει-
ονομική, οικονομική αλλά και πολιτική, βρέθηκε στη σω-
στή πλευρά της κοινωνίας, με την ψύχραιμη και αντικει-
μενική ενημέρωση των αναγνωστών της.  Επίσης, ο επι-
χειρηματικός κόσμος είδε τη μεγάλη διεύρυνση του ανα-
γνωστικού κοινού και την αποτελεσματικότητα της δια-
φημιστικής επένδυσης στην POLITICAL και ανταποκρί-
νεται καθημερινά, συμμετέχοντας με όλο και μεγαλύτε-
ρο διαφημιστικό κονδύλι.   Συνεχίζουμε με υπευθυνότη-
τα και συνέπεια την καθημερινή ενημέρωση χιλιάδων
αναγνωστών. Με αποκαλύψεις που ξαφνιάζουν, με απο-
κλειστικότητες που προκαλούν, με συνεντεύξεις που συ-
ζητιούνται και με πίστη στην αλήθεια της είδησης. 
Στη χώρα μας, η εφημερίδα POLITICAL συνεχίζει πρώτη
να γράφει την ιστορία του Ψηφιακού Ημερήσιου Τύπου». 

17 Νοεμβρίου 2020

Μιχάλης Παπαδόπουλος, υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Λευτέρης Κρητικός, 
τέως υποδιοικητής ΕΦΚΑ

Σίμος Κεδίκογλου, υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γιώργος Τσαπρούνης, διευθυντής 
Επικοινωνίας του Ομίλου ΙNTRAKAT

Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μάγδα Τσέγκου, Κυριάκος Πιερρακάκης,
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, 
υπουργός Δικαιοσύνης

Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT sales director Fixed Mobile OTE
(Δεξιά) Διονύσης Μαντάς, στέλεχος ΟΤΕ
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Ο νεαρός Δημήτρης 
με σύνδρομο Down, 

μοιράζεται στην «Κ» τη 
χαρά και τον ενθουσιασμό 

του για την ευκαιρία 
που του δόθηκε να 

παρασκευάζει καφέδες κι 
άλλα ροφήματα σε πελάτες 

της Θεσσαλονίκης. 
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 «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΔΩ 
ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΊ 

ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ 
ΣΥΛΛΟΓΊΚΑ ΚΑΊ ΟΧΊ 

ΑΤΟΜΊΚΑ»
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ΜΊΑ ΕΝΔΊΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΊΑ ΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΑ «ΘΕΛΩ» 
ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
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