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Το σύνδρομο της 
«κακιάς ώρας»
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It's a wonderful life

Pinocchio

Indiana Jones 

Surviving Christmas
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Ο «πονοκέφαλος» και οι 
γκρίνιες  για την αναβολή 
στα ψηφοδέλτια 
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Τα αδιέξοδα, της εξωτερικής 
πολιτικής, είναι εμφανή

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ*
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Γιαν Κάρας,Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟΠΑΠ

Οδυσσέας Χριστοφόρου,
Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟΠΑΠ

Μάρκος Βερέμης, Ιδρυτικός
Partner της Big Pi Ventures και
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Endeavor Greece

Lars Rasmussen, Googlemaps
Co-Founder καιAngel Investor

Οδυσσέας Χριστοφόρου,Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΟΠΑΠ, ΣπύροςΠαντελιάς, Γενικός Διευθυντής
Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης
της Τράπεζας της Ελλάδος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ



www.terramine.eu

Terra-M�ne: Μια ψηφιακή εφαρμογή του 

Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη μας ξεναγεί στα 

λατομεία και τον οικισμό του Ασβεστοχωρίου

-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΡΜΑΤΣΗ
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Ποιοι θα λάβουν την επιταγή 
ακρίβειας των 250 ευρώ
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«ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΕΤΑΙ» ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ». ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 
ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. 
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Η συνέντευξη της Πέννυ Δαλαμπούρα στην Political 
το περασμένο συζητήθηκε αρκετά στη Θεσσαλονίκη. 
Η τοποθέτηση της για το ΕΣΥ ήταν to the point 
κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι γυρνά την ελληνική 
κοινωνία στις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60.  Είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο ΠΑΣΟΚ με την μεγάλη 
μεταρρύθμιση του Γιώργου Γεννηματά και η Πέννυ 
τους "άγγιξε". 

Όλοι σχεδόν οι Θεσσαλονικείς βουλευτές πλην του 
Θεόδωρου Καράογλου που είχε προγραμματισμένη 
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη έδωσαν το «παρών» 
στα εγκαίνια του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς» 
το οποίο εξελίχθηκε σε προσκλητήριο «γαλάζιας 
ενότητας». Μάλιστα το ... μάτι μας στα πλάνα που 
κυκλοφόρησαν έπεσε και πάνω στον πολιτευτή της 
ΝΔ και πρώην Γενικό γραμματέα επί πρωθπουργίας 
Αντώνη Σαμαρά, του Υπουργείου Εργασίας 
Παναγιώτη Κοκκόρη.  

Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ και ο δήμος Κασσάνδρας, 
όπως φαίνεται, έμειναν τελευταίοι στον στολισμό 
ενόψει των Χριστουγέννων… Οι περιοχές στο πρώτο 
πόδι της Χαλκιδικής είναι βυθισμένες στο σκοτάδι, 
όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης Τοπικού Συμβουλίου Κασσανδρείας, 
Βασίλης Μοσχίδης. Μέσω φωτογραφιών δείχνει 
τη μαυρίλα που επικρατεί στους δρόμους της 
Βάλτας και αναφέρει πως οι κάτοικοι αναγκάζονται 
να πηγαίνουν βόλτες στα Νέα Μουδανιά και στη 
Θεσσαλονίκη για να χαρούν και να γιορτάσουν. 
Εάν αργήσει λίγο ακόμη η δήμαρχος να στολίσει, οι 
κάτοικοι θα γιορτάσουν με το παλαιό ημερολόγιο.

Απο την στήλη έχετε ενημερωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητά 
δημάρχους με δυνατότητες επανεκλογής να στηρίξουν 
στις εκλογές του Οκτωβρίου. Στην Θεσσαλονίκη εκτός 
του Σίμου Δανιηλίδη εκτιμάται ότι και ο δήμαρχος 
Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης είναι μια ισχυρή 
επιλογή ακόμα και για εκλογή από τον πρώτο γύρο. Για 
τους καλά γνωρίζοντες, την παράταξη Δεμουρτζίδη 
έχουν ψηφίσει αρκετοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 
παρά την διαφορετική επιλογή του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. 

Διαδικτυακό καβγά έστησαν νυν και πρώην δήμαρχος Ωραιοκάστρου για το έργο που έκανε ο 
καθένας στη διάρκεια των θητειών τους. Παντελής Τσακίρης και Αστέριος Γαβότσης αντάλλαξαν 
«πυρά» στο facebook, κάτω από ανάρτηση του δημοτικού συμβούλου, Ηρακλή Τσακαλίδη, ο 
οποίος σχολίαζε τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο σε συγκεκριμένα σημεία του δήμου. Ο κ.Τσακίρης 
απάντησε στην ανάρτηση υπεραμυνόμενος των προσπαθειών της διοίκησής του, ενώ σε αυτή τη 
κόντρα μπήκε και ο κ.Γαβότσης. Μέχρι τώρα είχαμε δει αυτοδιοικητικούς να λύνουν τις διαφορές 
τους σε συνεντεύξεις, σε πάνελ, σε δημοτικά συμβούλια… στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρώτη 
φορά!

"Έχουμε υποχρέωση να διαβάσουμε τα 
μηνύματα από την παγκόσμια αγορά 
και να προχωρήσουμε στον στρατηγικό 
ανασχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής" 
ανέφερε η Κατερίνα Νοτοπούλου στο συνέδριο 
"Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! 
Δυνατότητες και Προοπτικές. Έθεσε τρεις 
άξονες για την τουριστική ανάπτυξη. Βιώσιμη, 
ευφυή και χωρίς αποκλεισμούς. 

Μία συμβουλή προς τη νέα γενιά έδωσε ο 
πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, στη διάρκεια ομιλίας του στο 
4ο Family Business Congress. ‘Οπως είπε το 
μυστικό είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν 
και να είναι αξιοπρεπείς. Να σέβονται τον 
απέναντί τους και την εργασία. «Να φέρεσαι 
στον χαμάλη που κουβαλάει σακιά με τον 
ίδιο σεβασμό που φέρεσαι σε Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Πρώτα από όλα ζούμε για 
να είμαστε άνθρωποι, όχι για να βγάζουμε 
λεφτά», τόνισε χαρακτηριστικά. 

KARFITSOMATA
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 ΝΕΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Τη Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδας επισκέφτηκε ο 
Διαμαντής Γκολιδάκης ανήμερα του Αγίου Νικολάου 
έχοντας  την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους 
αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού. Στην ανάρτησή 
του στην σελίδα του στο FB έγραψε χαρακτηριστικά: 
«Με τον σωματάρχη Γ ΣΣ,τον διοικητή&τους άνδρες 
και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού,που 
προασπίζουν τα υψηλά ιδανικά του Ελληνισμού. Ο 
Άγιος Νικόλαος να τους προστατεύει».

Διαδοχικές συναντήσεις με στελέχη υπηρεσιών 
του Λιμένος Θεσσαλονίκης είχε ο επικεφαλής της 
Ειδικής Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της 
Δ.Ε. Νομού Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας 
Παναγιώτης Καρδαράς στο πλαίσιο των επισκέψεών 
του σε χώρους, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Ο κ. Καρδαράς συναντήθηκε με τον Λιμενάρχη 
Θεσσαλονίκης, Πλοίαρχο του Λιμενικού 
Σώματος, Σταύρο Ευαγγελίδη, τον Διοικητή της 
Ναυτοεπισκευαστικής βάσης Θεσσαλονίκης Ιωάννη 
Λουκοβίτη, και με εκπροσώπους του Σωματείου 
Λιμενεργατών του ΟΛΘ.
Στο τέλος ο κ. Καρδαράς, που γνωρίζει καλά 
τις δραστηριότητες του χώρου, αφού διετέλεσε 
αντιπρόεδρος του ΟΛΘ δήλωσε:
“Ήταν μια επίσκεψη που έγινε σε οικείο περιβάλλον 
με φίλους, όπου ανταλλάξαμε απόψεις για ζητήματα 
του λιμανιού με σκοπό να συμβάλουμε στην καλύτερη 
λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς μάλιστα αυξάνονται 
οι ανάγκες του χώρου με την αναπτυξιακή δυναμική 
του ΟΛΘ, που δίνει νέες προοπτικές στη Θεσσαλονίκη 
και την ευρύτερη περιοχή”.

Ήταν να μην χαλαρώσουν τα μέτρα για την covid 
19 και αμέσως η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονικης ξεκίνησε τις 
δράσεις. Έτσι μετά από μια μικρή ανάπαυλα δυο ετών 
λόγω περιορισμών διοργανώνεται  πενθήμερο δωρεάν 
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων  σε ευ εργασία 
με τη ΔΗΜΤΟ Α' Διαμερίσματος. Συγκεκριμένα στην 
αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του δημαρχείου 
Θεσσαλονίκης, έχουν στηθεί εξεταστικά κέντρα, 
στα οποία πολίτες μπορούν να υποβάλλονται σε 
διαγνωστικό έλεγχο για παθήσεις που αφορούν σε 
περισσότερες από 17 ειδικότητες κατόπιν ραντεβού. 
Η δράση «Μάθε περισσότερα για την υγεία σου» που 
«επέστρεψε» με την υποστήριξη εθελοντών γιατρών, 
αλλά και του Ερυθρού Σταυρού.

Την πόρτα του δημαρχείου έκλεισε ο Ανέστης Τελίδης. 
Εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη 
Μπουτάρη, κατέβηκε στις εκλογές του 2019 με τον 
Σπύρο Βούγια και στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα ως ειδικός σύμβουλος. 
Ο κ.Τελίδης αποφάσισε να αποχαιρετήσει φίλους 
και συνεργάτες στο δημαρχιακό μέγαρο ενόψει της 
λειτουργίας του δικού του λογιστικού γραφείου. Οι 
πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως δεν μπαίνει 
οριστικό τέλος, καθώς θα κατέβει υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με τον κ. Ζέρβα στις εκλογές 
του 2023.

Διερευνητικές επαφές και συναντήσεις κάνει ο πρώην 
αντιδήμαρχος Ωραιοκάστρου, Πέτρος Αταμιάν, 
ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2023. Το 
όνομα του ακούγεται έντονα ως υποψήφιος δήμαρχος 
κόντρα στον Παντελή Τσακίρη. Το σίγουρο είναι ότι 
θα έχει τη στήριξη, εάν και όποτε το αποφασίσει, από 
τον πρώην δήμαρχο, Αστέριο Γαβότση.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει για τον εκνευρισμό 
που προκάλεσε η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη 
να αναβάλλει τις ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων. Οι 
υποψήφιοι είχαν ετοιμάσει ένα πλάνο προεκλογικής 
εκστρατείας μέσα στην εορταστική περίοδο. Και 
στις συσκέψεις από Δευτέρα εξετάζοντας τα νέα 
δεδομένα, υπάρχει η προτροπή να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Που παρά 
την αναβολή κάνει τα εγκαίνια του πολιτικού του 
γραφείου. Και νομίζω ότι μέχρι τις γιορτές αρκετοί 
θα αρχίσουν να ανακοινώνουν προλαμβάνοντας το 
κόμμα. 

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β' Θεσσαλονίκης, με 
διαχρονικά καλές σχέσεις με τους Ρομά από την 
εποχή που ήταν δήμαρχος στη Σίνδο και τα Διαβατά 
με αφορμή τα επεισόδια που ακολούθησαν στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τον 
βαρύτατο τραυματισμό ενός ανηλίκου Ρομά από 
αστυνομικούς με δήλωσή του ζήτησε από το δικαστικό 
σύστημα να κινηθεί άμεσα και να αποδώσει γρήγορα 
δικαιοσύνη. Τόνισε επίσης ότι "ένα σύγχρονο κράτος 
δεν βάζει απέναντί του καμία κοινωνική ομάδα και 
φροντίζει να λαμβάνει μέτρα στήριξής τους». 
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ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑΝ 

«ΠΝΕΥΜΟΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ.
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Article of law

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ 
ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ 

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ 
ΥΠΟΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑ 

Σοφία Παπάζογλου Σοφία Παπάζογλου 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πριν από τρεισήµισι χρόνια η Κάτια Γέρου αποφάσισε να 
«πιάσει» όλα εκείνα που την ενοχλούσαν στην κοινωνία 
µας και να τα µεταφέρει στην θεατρική σκηνή. Ήθελε 
να διακωµωδήσει τα κακώς κείµενα, να τους κάνει µια 
κριτική µε την δική της µατιά που θα είχε όµως γέλιο. 
«Για εµένα το γέλιο είναι µεγάλο όπλο, γιατί όταν γελάς 
παύεις να φοβάσαι τους µπαµπούλες που σε τροµάζουν 

«Stand up Tragedy» που πρόλαβε να ανεβεί για τρεις 
παραστάσεις όµως διεκόπη λόγω του πρώτου lockdown 
για τον κορονοϊό στη χώρα µας.

Αφού πέρασε ο καιρός και βγήκαµε από τις καραντίνες 
η Κάτια Γέρου διαπίστωσε πως δυστυχώς οι παθογένειες 
που είχε καταπιαστεί στο έργο εξακολουθούσαν να 
υπάρχουν στις ζωές µας. «Το κείµενο το έγραψα πριν 
από τρεισήµισι χρόνια. Είχα µια φοβία ότι ίσως θα έχανε 
την δυναµικότητα του όταν θα το επανέφερα στη σκηνή 
µετά την λαίλαπα που περάσαµε µε τον κορονοϊό, όµως 
είναι ακόµη επίκαιρες οι παθογένειες που αναφέρω», 
σηµειώνει. «Οι ρόλοι που παίζω είναι στο σύνολο πέντε. 
Σε έναν, για παράδειγµα, αναφέροµαι στο φτηνό θέαµα. 
Όχι εκείνο µε το οποίο µπορείς να διασκεδάσεις και να 
χαλαρώσεις, γιατί όλοι έχουµε ανάγκη κάποια στιγµή να 
παρακολουθήσουµε αυτό το είδος. ∆εν είναι κακό αυτό. 
Όµως όταν το φτηνό θέαµα γίνει η µόνιµη διασκέδαση 
µπαίνει µέσα στην ψυχή του ανθρώπου και την «τρώει» 
σαν σκουλήκι. Αυτό είναι κακό. ∆εν είναι φυσιολογικό 
να χαλαρώνει συνεχώς κάποιος µε «σκουπίδια». Σε 
αυτό το κοµµάτι λοιπόν εστιάζω πολύ».

Ξεβόλεµα

Τόσο το κοινό όσο και την ίδια την ηθοποιό η 
παράσταση έχει σκοπό να τους ξεβολέψει. «Υπάρχει 
ζόφος και ανοησία γύρω µας. Αυτό δεν µπορούµε να 
το προσπερνάµε και να κάνουµε ότι δεν µας αφορά. 
Το µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπων έχει σχέση µε 
όλα αυτά. Εποµένως αν µη τι άλλο όντας καλλιτέχνης 
οφείλω να το υπογραµµίσω. ∆εν είναι ότι κινδυνεύω 
από το φτηνό θέαµα, αλλά ακόµη και έτσι δεν πρέπει να 
το προσπερνάω, ούτε εγώ, ούτε κανείς», ξεκαθαρίζει. 
Άλλωστε, όπως προσθέτει «το φαίνεσθαι και το life-
style που κυριαρχεί στις µέρες µας είναι σαν δηλητήριο 
που µπαίνει µέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Υπάρχει 
µια διάχυτη χαζοµάρα και ένα πάρτι διαρκείας. Μια 
εφήµερη κουλτούρα.

Ήρθαµε σε αυτόν τον κόσµο για να ζήσουµε όσο 
ζήσουµε. Ας κάνουµε λοιπόν κάτι ουσιώδες. Ας 
αρχίσουµε να λέµε και να συζητάµε για κάποια πράγµατα 
που θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον».

Στο τέλος της παράστασης δεν είναι τυχαίο ότι η Κάτια 
Γέρου έχει επιλέξει να κλείσει µε έναν ρόλο που µιλάει 
για την µοναξιά. «Είναι ένας άνθρωπος που αναφέρεται 
στην µοναξιά που βιώνει. Κάνει µόνος του γενέθλια. 
Λέει ότι «πεθαίνω να ζω», παρ’ όλη την ταλαιπωρία που 
βιώνει. Το ζήτηµα της µοναξιάς βασανίζει αρκετό κόσµο 
στην εποχή µας και δεν έχει να κάνει µε την ηλικία. 
Νοµίζουµε ότι αφορά τις µεγαλύτερες ηλικίες, όµως 
δεν ισχύει. Ίσα ίσα η µοναξιά πλέον εντοπίζεται και σε 
νεαρές ηλικίες, ακόµη και σε παιδικές».

Η Θεσσαλονίκη

Οι φορές που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη η Κ. Γέρου 
είναι πολλές. Κυρίως για δουλειά. «Έχω άπειρες 
αναµνήσεις από τη Θεσσαλονίκη. Ερχόµασταν µε το 
Θέατρο Τέχνης και παίζαµε σε διάφορα µέρη, όπως το 
θέατρο ∆άσους. Το θεσσαλονικιώτικο κοινό έχει πάντα 
έναν αυθορµητισµό και µια γενναιοδωρία απέναντι στα 
πράγµατα που βλέπει», θυµάται. «Τις περισσότερες 
φορές που έχω ανέβει στη Θεσσαλονίκη ήταν πάντα για 
δουλειά. ∆εν είχα την ευκαιρία να την δω ως τουρίστρια. 
Έµενα στο ξενοδοχείο και είχα το µυαλό µου στην 
παράσταση. Παρ’ όλα αυτά την αγαπώ. ∆εν νοµίζω πως 
υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να µην αγαπάει τη 
Θεσσαλονίκη και να µην έχει να πει τα καλύτερα. Είναι 
µια κούκλα!».

*«Stand up Tragedy», στο θέατρο Αµαλία, 12 και 13 
∆εκεµβρίου

Υπάρχει 
ζόφος και 
ανοησία 
γύρω µας

«Το ζήτηµα 
της µοναξιάς 

βασανίζει 
αρκετό 

κόσµο»

Κάτια ΓέρουΣοφία Παπάζογλου 

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Polispin-up
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Διεύθ. 26ης Οκτωβρίου 27  
Τηλ. 2310227444

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ BARBARELLA!!
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Ιστορίες 
με ...κάρυ! 

Νίκος 
Σδούγγος

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΘΑΛΑΣΣΑ
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PSY
CHOLOGY«ΓΙΑΤΙ ΟΙ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΜΑΣ 
ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ 
ΝΙΩΘΟΥΜΕ 
ΘΛΙΨΗ;»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟ
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