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Το 73% των νέων ηλικίας 18-34 μένουν με τους 
γονείς τους, αναφέρει σε έρευνά της η Eurostat. Η 
Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις χώρες 
της Ε.Ε. μας περνά μόνο η Κροατία με 77%. Τελευταία 
είναι η Δανία με ποσοστό 16%. 
Πέρα από τους αστεεισμούς και τις γραφικολογίες 
ότι τα ελληνόπουλα είναι παιδιά της ... μαμάς κι ότι 
σπανίως αποχωρίζονται το σπιτικό φαί, το πρόβλημα 
εντοπίζεται στα κίνητρα. Η Δανία ενώ είναι η χώρα με 
τα περισσότερα έξοδα στέγασης στην Ευρώπη (ένα 
μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, ενοικιάζεται 
περίπου 900 ευρώ, ενώ για οικογένεια για ένα 
διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, θα κοστίσει περίπου 
1.500 ευρώ) ταυτόχρονα όχι μόνο υπάρχει ελάχιστη 
ανεργία αλλά οι νέοι τροφοδοτούνται με κίνητρα τόσο 
στην αγορά εργασίας, όσο και στις σπουδές. Ο μέσος 
μισθός στη Δανία υπολογίζεται σε 5.500 ευρώ ενώ 
όλοι οι πολίτες και οι μετανάστες αποκτούν καθολική 
πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στη Δανία, που είναι απολύτως δωρεάν.
Οι εργάσιμες ώρες την εβδομάδα είναι 37, καθορισμένο 
μεσημεριανό διάλειμμα, 5 εβδομάδες πληρωμένων 
διακοπών το λιγότερο, αμειβόμενη γονική άδεια και 
ευέλικτα ωράρια με την επιλογή να εργάζονται από 
το σπίτι, καθώς και κίνητρα για τη φροντίδα των 
παιδιών, είναι μερικά από τα στοιχεία που δίνουν τη 
δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να προγραμματίζουν την 
καθημερινότητά τους. 
Η φροντίδα των παιδιών εκπίπτει του φόρου ενώ 
άδειες για τη φροντίδα των παιδιών δικαιούνται και 
οι δυο γονείς. Επειδή το κράτος παρέχει υπηρεσίες 
καθαριότητας και συντάξεων για τους ηλικιωμένους, 
εκείνοι δεν έχουν ανάγκη την βοήθεια των παιδιών 
τους σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας. Εξαιτίας 
της ποιότητας ζωής και της ικανοποίησης στον 
τομέα της εργασίας οι Δανοί ξοδεύουν ολοένα 
και λιγότερους πόρους για την υγειονομική τους 
περίθαλψη. Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα ελάχιστο 
χρόνο διακοπών μετ’ αποδοχών πέντε εβδομάδων. 

Ενας φοιτητής, μπορεί να βρει δουλειά σπουδάζοντας 
παράλληλα, σε εργασίες μερικής απασχόλησης, 
καλύπτοντας τα προσωπικά έξοδά του και κερδίζοντας 
κατά μέσο όρο περίπου 1000 ευρώ ανά μήνα. Η Δανία είναι 
η χώρα με τα περισσότερα – κατ’ αναλογία – αγγλόφωνα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα με μηδενικά δίδακτρα σε επίπεδο 
bachelor. Θυμίζω απλώς, ότι στο ΑΠΘ μόλις πρόσφατα 
αναγγέλθηκε το πρώτο αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής για 
ξένους φοιτητές στην ιστορία του Ιδρύματος και πήρε 
χαρακτήρα άφραστου θαύματος, αν όχι εποποιίας. 
Όλες οι κοινωνικές παροχές χρηματοδοτούνται από 
το μισό περίπου μεικτό εισόδημα των εργαζομένων, 
αλλά αυτά που μένουν είναι υπεραρκετά για μια υψηλής 
ποιότητας ζωή. Οι εργοδότες στη Δανία, εμπιστεύονται 
τους εργαζομένους και οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι 
θέλουν νε εργαστούν με κέφι. Θα απαντούσε κάποιος ότι 
και στην Ελλάδα αν οι μισθοί ήταν ανάλογοι της Δανίας οι 
εργαζόμενοι θα θύμιζαν τις «κεφάτες κυρίες» της παλιάς 
διαφήμισης του ... Βερόπουλου.
Θα μπορούσα να συμφωνήσω ότι η φυσιογνωμία του λαού 
των Βίκινγκς διαφέρει από το μεσογειακό ταπεραμέντο 
των «γήινων» Ελλήνων όπως και στο ό,τι εφαρμόζεται στο 
εξωτερικό δεν είναι ευπροσάρμοστο στις ιδιαιτερότητες 
της πατρίδας μας. Αλλά για παράδειγμα όταν οι παραγωγοί 
ελιάς και εσπεριδοειδών αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα στην αναζήτηση εργατών γης, τι εμποδίζει 
σε φοιτητές γεωπονίας αλλά και άλλων ειδικοτήτων να 
απασχοληθούν με μια μερική επιδότηση των ασφαλιστικών 
εισφορών από το κράτος; 
Δανία δε θα γίνουμε αύριο ή μεθαύριο αλλά ένα βήμα τη 
φορά μπορούμε να το καταφέρουμε. Όσο αδιαφορούμε 
για την κινητροδοσία στα νέα παιδιά, τόσο επιταχύνουμε 
προβλήματα που σχετίζονται με το δημογραφικό, την 
ανεργία και την ψυχική υγεία. Κι όσο στη χώρα μας οι 
τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους δηλώνουν 
εισόδημα έως 5.000 ευρώ ακόμη και αυτό το 73% των 
νέων που προτιμούν να μένουν με τους γονείς τους, 
μάλλον μοιάζει εντυπωσιακά μικρό. 

Του Δημήτρη 
Δραγώγια 
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Θα απαντούσε 
κάποιος ότι και 
στην Ελλάδα αν 
οι μισθοί ήταν 
ανάλογοι της Δανίας 
οι εργαζόμενοι 
θα θύμιζαν τις 
«κεφάτες κυρίες» 
της παλιάς 
διαφήμισης του ... 
Βερόπουλου.



Υποτροφίες COSMOTE: 
30 νέοι φοιτητές ενισχύθηκαν με πάνω από 
€500.000 για να πραγματοποιήσουν
τις σπουδές τους

Υποτροφίες COSMOTE συνολικής αξίας άνω των €500.000 
έλαβαν 30 πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πανεπιστήμιων 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποτροφίες COS-
MOTE παρέχουν οικονομική ενίσχυση1 για όλα τα έτη 
σπουδών, σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
και κοινωνικές δυσκολίες, με στόχο να μπορέσουν να 
πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Στα 21 χρόνια του 
θεσμού των υποτροφιών, του μακροβιότερου προγράμματος 
κοινωνικής συνεισφοράς της COSMOTE, έχουν δοθεί 
υποτροφίες συνολικής αξίας άνω των €7,5 εκατ. σε 
περισσότερους από 780 φοιτητές σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της φετινής απονομής, ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, 
συνομίλησε με τους υποτρόφους και δήλωσε σχετικά: 
«Μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών στηρίζουμε νέους 
ανθρώπους με όρεξη για μάθηση, με αξίες και προοπτικές. 
Νέους με πίστη στις δυνάμεις τους και πάθος για τον σκοπό 
τους, που ξεπερνούν δυσκολίες και ονειρεύονται ελεύθερα. 
Στην COSMOTE, πιστεύουμε σε έναν κόσμο καλύτερο για 
όλους μέσα από την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και 
στην ψηφιακή τεχνολογία. Επενδύοντας στη νέα γενιά, 
επενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας.»

Οι 30 υποτροφίες COSMOTE για το 2022 αποτελούνται από 
την τιμητική υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης», συνολικού 
μικτού ποσού €25.000, που απονέμεται σε φοιτητή του 
τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών στη μνήμη του διακεκριμένου στελέχους του 
Ομίλου ΟΤΕ, από 13 υποτροφίες συνολικού μικτού ποσού 
€18.750 η καθεμία για φοιτητές πενταετούς φοίτησης, και 
από 16 υποτροφίες συνολικού μικτού ποσού €15.000 η 
καθεμία για φοιτητές τετραετούς φοίτησης.

Επιπλέον της υποτροφίας, η COSMOTE προσφέρει στους 
υποτρόφους σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την 
κάλυψη των καθημερινών τους τηλεπικοινωνιακών 
αναγκών, όπως ένα πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet 
για όλα τα έτη των σπουδών τους, COSMOTE TV, αλλά και 
εξοπλισμό όπως laptop. 

Νέοι με όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την απονομή των 
υποτροφιών COSMOTE, οι νέοι υπότροφοι παρακολούθησαν 
βιωματικό εργαστήριο προσωπικής ενδυνάμωσης, όπου 
μοιράστηκαν σκέψεις και όνειρα για το μέλλον.

- Μιχάλης Τσαμάζ: «Επενδύοντας στη νέα γενιά, επενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας»
- Πάνω από 780 μέλη στη μεγάλη οικογένεια υποτρόφων COSMOTE στα 21 χρόνια του προγράμματος
- Παροχή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων για όλη τη διάρκεια των σπουδών
- Δυνατότητα πρακτικής εργασίας για τους υποτρόφους στον Όμιλο ΟΤΕ

Ενδεικτικά, η υπότροφος Χαρά Τένη, που σπουδάζει στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης στο τμήμα Χημικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος, φιλοδοξεί, μέσα από το 
επάγγελμά της, να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του πλανήτη. Ο Φώτης Ντούκας, πρωτοετής 
φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
θεωρεί την υποτροφία COSMOTE όχι μια απλή οικονομική 
στήριξη, αλλά μια ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητές του. 
Στόχος του είναι να συμβάλλει στην εξέλιξη της ρομποτικής 
μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι νέοι υπότροφοι είχαν ακόμη την ευκαιρία να λάβουν 
αναλυτικές πληροφορίες από την ομάδα Recruitment του 
Ομίλου ΟΤΕ, για τη δυνατότητα πρακτικής άσκηση στον Όμιλο. 
Στη συζήτηση συμμετείχαν και υπότροφοι οι οποίοι 
πραγματοποίησαν ήδη πρακτική άσκηση στο σύγχρονο 
και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου ΟΤΕ και 
μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία που αποκόμισαν.

Η πρακτική άσκηση για υποτρόφους COSMOTE ξεκίνησε το 
2022 με αφορμή τα 20 χρόνια προσφοράς του προγράμματος 
και θα συνεχιστεί για το 2022-2023.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την 
COSMOTE. Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης επικεντρώνεται 
στην Κλιματική Ουδετερότητα, την Κυκλική Οικονομία σε όλη 
την Αλυσίδα Αξίας, τη Συμπερίληψη και τις Ίσες Ευκαιρίες στην 
Εργασία και την Ψηφιακή Κοινωνία για όλους, ταυτόχρονα με 
τη στήριξη της κοινωνίας και των ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE ενισχύει την 
ισότιμη πρόσβαση στη γνώση. Γιατί, ένας κόσμος με ίσες 
ευκαιρίες για όλους, είναι ένας κόσμος καλύτερος για όλους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Μάχη παρασκηνίου για την 
+1 έδρα της Θεσσαλονίκης

Οι παρασκηνιακές μάχες είναι σκληρές καθώς η +1 
έδρα στην πρώτη Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης μετά 
την απογραφή δημιουργεί προσδοκίες σε πολλούς 
ενώ αντίστοιχη είναι η μάχη που δίνεται για την τρίτη 
και τελευταία έδρα της Β΄Περιφέρειας. Οι αλλαγές 
άλλωστε στις εκλογικές έδρες επηρεάζουν και τον 
αριθμό των υποψηφίων που θα έχει η κομματική λίστα. 
Μάλιστα η ποσόστωση επιβάλλει την επιλογή οκτώ 
τουλάχιστον γυναικών(στην Α΄Περιφέρεια). Εάν στις 
δυο ήδη εκλεγμένες βουλεύτριες, Έλενα Ράπτη και 
Άννα Ευθυμίου  προσθέσουμε και άλλη μία γυναίκα 
υποψήφια που ακούγεται, μένουν κενές αρκετές  θέσεις 
για την ολοκλήρωση του παζλ.
Σε πεδίο σκληρής εσωκομματικής  μάχης έχει μεταβληθεί 
για τους υποψηφίους της ΝΔ η Α΄και η Β΄Θεσσαλονίκης  
παρά το γεγονός ότι ούτε εκλογές  έχουν προκηρυχθεί 
ακόμη, αλλά ούτε έχουν γίνει οι επίσημες ανακοινώσεις 
των ονομάτων που θα συμπεριληφθούν στις λίστες του 
κόμματος. Ωστόσο οι εκλογικές επιδόσεις του καθενός 
θα μετρήσουν ιδιαίτερα στη δεύτερη κάλπη εκεί όπου η 
εκλογική λίστα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων  της πρώτης αναμέτρησης.
Την ίδια ώρα μυστικές δημοσκοπήσεις  που διαρρέουν 
δεν δείχνουν να σημειώνονται αξιοσημείωτες αλλαγές 
σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών 
τους 2019. Η τριάδα των Κώστα Γκιουλέκα, Σταύρου 
Καλαφάτη, Έλενας Ράπτη παραμένη ακλόνητη ενώ 
όσον αφορά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η απόφαση 
του εάν τελικά  θα είναι ή όχι υποψήφιος  παραμένη 
άγνωστη.

Πέραν λοιπόν των τριών +1, στη λίστα των υποψηφίων 
βρίσκονται τα ονόματα των νυν βουλευτών, Στράτου 
Σιμόπουλου, Άννας Ευθυμίου, Δημήτρη Κούβελα, ενώ 
τα ποσοστά τους μετράνε και οι Μάριος Δράμαλης, 
Παναγιώτης Κοκόρης, Διαμαντής Γκολιδάκης, Νίκος 
Καραγιαννακίδης, Γιώργος Ορφανός, Γιάννης Ταχματζίδης 
και Αφροδίτη Νέστορα.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που δίνουν οι 
τελευταίες δημοσκοπήσεις στο κόμμα της ΝΔ και τη διαφορά 
που αυτό έχει από το δεύτερο, η μάχη των υποψηφίων στην 
Α΄Θεσσαλονίκης για μια θέση στα έδρανα της επόμενης 
βουλής θα είναι σκληρή και θα δοθεί σώμα με σώμα. Αυτό 
σημαίνει πως πέραν των τριών +1 , για τη μία έξτρα έδρα, 
θα αναμετρηθούν τρεις νυν βουλευτές, τρεις πολιτευτές 
και τουλάχιστον τέσσερα  «νέα» πρόσωπα που γνωρίζουμε 
πως θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Επομένως στις 
δεύτερες κάλπες όσοι μείνουν εκτός θα επιδιώξουν να 
φέρουν όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο προκειμένου 
να εξασφαλίσουν μία θέση στους εκλεγμένους. Σε ότι έχει 
να κάνει με τη Β΄Θεσσαλονίκης πέραν του Θεόδωρου 
Καράογλου που εκλέγεται πρώτος και με μεγάλη διαφορά 
τη μάχη του σταυρού δίνουν δυο νυν βουλευτές, ο Σάββας 
Αναστασιάδης και ο  Δημήτρης Βαρτζόπουλους ενώ για την 
ανατροπή αυτού του πολιτικού σκηνικού παλεύει ο πρώτος 
επιλαχών στις εκλογές του 2019 και νυν υποψήφιος Φάνης 
Παπάς. Στο κομμάτι «γυναίκες υποψήφιες» η Κατερίνα 
Ζιούτα και η Χριστίνα Ανατολίτη Πλάρα έχουν εκφράσει 
ανοιχτά την επιθυμία να είναι εκ νέου υποψήφιες δίνοντας 
ήδη τον δικό τους αγώνα.

Προεκλογικό “ζέσταμα”η  Πολιτική Ακαδημία 
Επιμόρφωσης Στελεχών στη Θεσσαλονίκη

Την αίσθηση πως τα τοπικά στελέχη έχουν κομβικό 
ρόλο στον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει θα 
προσπαθήσει να δώσει αυτο το Σάββατο, η πρώτη για τη 
φετινή χρονιά, Πολιτική Ακαδημία Στελεχών της Νέας 
Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την 
ενημέρωση για το Κυβερνητικό έργο, τον απολογισμό 
των πεπραγμένων της Κυβέρνησης και μια συζήτηση 
για τους στόχους της επόμενη τετραετίας.

Οι εργασίες της Πολιτικής Ακαδημίας θα ξεκινήσουν με 
τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του Υφυπουργού παρά τω 
Πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκου, του Γραμματέα της 
Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλου 
Μαρινάκη και του Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου 
Κονταδάκη.

Κατόπιν, θα ακολουθήσουν θεματικές εισηγήσεις 
από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο 
για Θέματα Μακεδονίας- Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, 
τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά, την 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, 
τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, 
τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη 
Οικονόμου, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
και Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και 
την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου.

Στις εργασίες της Πολιτικής Ακαδημίας θα συμμετάσχουν 
μέλη και στελέχη του κόμματος από την Κεντρική 
Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη και τη Θεσσαλία. Χαιρετισμό θα 
απευθύνουν οι Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κώστας 
Γκιουλέκας, Έλενα Ράπτη, Στράτος Σιμόπουλος, Άννα 
Ευθυμίου και Δημήτρης Κούβελας, αλλά και ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Την Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών θα 
συντονίσει ο Υπεύθυνος Επιμόρφωσης Στελεχών ΝΔ 
Νίκος Λυσιγάκης.

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥΣ Η ΝΔ 
ΚΑΘΏΣ Η ΠΟΣΟΣΤΏΣΗ ΕΠΊΒΑΛΛΕΊ 
ΟΚΤΏ, ΑΠΟ ΤΊΣ ΟΠΟΊΕΣ ΓΝΏΣΤΕΣ 
ΕΧΟΥΝ ΓΊΝΕΊ ΜΟΝΟ ΤΡΕΊΣ
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Το πλέον αναγνωρίσιμο όνομα εμπιστοσύνης  
σε όλο τον κόσμο για την κλινική αποκατάσταση  
των μαλλιών με εγγυημένα αποτελέσματα.

43 χρόνια λειτουργίας,

70.000 μεταμοσχεύσεις μαλλιών, 

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

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

43 χρόνια κάνουμε μικρά θαύματα επί-κεφαλής!

Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α&

Ο ειδικός επί... κεφαλής!

Αντιμετωπίζουμε  
το πρόβλημα στη ρίζα του!

43Χρόνια
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Οι πολίτες θα κρίνουν πως 
ό,τι είπαμε το κάναμε

Ο υφυπουργός εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης στην «Κ»

Τέσσερα χρόνια σχεδόν μετά τις 
κάλπες του 2019 και έχοντας 
περάσει η χώρα  σοβαρές κρίσεις, ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας Θράκης 
Σταύρος Καλαφάτης κάνει τον δικό 
του απολογισμό μιλώντας στην 
εφημερίδα Karfitsa. Περιγράφει τη 
Θεσσαλονίκη του 2030 και όλα όσα 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην πόλη 
ενώ στο ερώτημα «ποιο είναι αυτό που 
πιστεύετε ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα 
των εκλογών» δίχως δεύτερη σκέψη 
απαντάει «Αυτό που, με κάθε ευκαιρία, 
υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνέπεια, η 
αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα. Το 
γεγονός πως ό,τι είπαμε, το κάναμε».

Η ΝΔ διανύει τους τελευταίους μήνες 
της τετραετούς διακυβέρνησης της. 
Εάν κάποιος σας ρωτούσε “πως τα 
πήγατε μέχρι σήμερα”, ποια θα ήταν 
η απάντησή σας;

Αντιμετωπίσαμε, στα χρόνια αυτά 
-όπως ολόκληρη η Ευρώπη- σοβαρές 
εξωγενείς  κρίσεις που όμοιές  τους  
δεν ειδαμε στην μεταπολεμική 
περίοδο: Την υβριδική επίθεση στον 
Έβρο, με την εργαλειοποίηση ενός 
ανθρώπινου δράματος από τους 
γείτονές μας.  Την παρατεταμένη 
ένταση στο Αιγαίο και την Αν Μεσόγειο. 
Την πανδημία και τις συνέπειες της 
στην κοινωνία και την οικονομία. 
Την εισαγόμενη πληθωριστική πίεση 
απόρροια της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και την ακρίβεια που πλήττει 
ολόκληρη την κοινωνία.  Καταφέραμε 
να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, 
και την οικονομία διαθέτοντας πάνω 
από 43 δισ. ευρώ, για τη στήριξη 
εργαζόμενων και επιχειρηματιών 
στη διάρκεια της πανδημίας και άλλα 
13 δισ. -κυρίως στη μεσαία τάξη 
και τους αδύναμους συμπολίτες 
μας- στη διάρκεια της ενεργειακής 
κρίσης. Παρά τις κρίσεις η οικονομία 
μας αναπτύσσεται δυναμικά, η 
ανεργία μειώνεται, ο  ψηφιακός  
μετασχηματισμός του κράτους 
υπηρετεί τον πολίτη, η εκπαίδευση 
αναβαθμίζεται, η ασφάλεια στις 
γειτονιές μας είναι περισσότερη, η 
χώρα από το περιθώριο της Ευρώπης 
βρίσκεται στο κέντρο των αποφάσεων. 
Ανταποκριθήκαμε σε όλες τις 
προεκλογικές μας δεσμεύσεις, 
ό,τι είπαμε το κάναμε.  Προφανώς 
υπήρξαν και αστοχύς. Δεν διεκδικούμε 
το αλάθητο. Ας σκεφτούμε όμως τι θα 
γινόταν αν δεν κυβερνούσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία,

Ως πολίτης και όχι ως Υπουργός, 
είστε ευχαριστημένος με την πόλη 
όπως είναι σήμερα; 

Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη και τους 
ανθρώπους της και είμαι περήφανος 
που ζω εδώ. Προφανώς θέλω -όπως 
θέλουμε όλοι- να βελτιωθούν πολλά. 
Είναι όμως, νομίζω  σημαντικό 
που μπορέσαμε να δώσουμε λύση 
στο πρόβλημα τόσων οικογενειών 
στα Μετέωρα, μόνιμη λύση για τον 
καθαρισμό του Θερμαϊκού, στήριξη 
συλλόγων ΑμεΑ. Έγινε σημαντική 
δουλειά για τα γήπεδα του ΠΑΟΚ 
και του Άρη και τις γηπεδικές 
εγκαταστάσεις του Ηρακλή. 
Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε 
το project “Θεσσαλονίκη 2030”, 
με τα 30+ έργα. Κάποια από 
αυτά ολοκληρώθηκαν, όπως η 
αναβάθμιση του αεροδρομίου 
“Μακεδονία”, ο δρόμος προς 
τη Χαλκιδική και η γέφυρα του 
Αλιάκμονα. Κάποια βρίσκονται 
σε τελικό στάδιο, όπως το Μετρό 
Θεσσαλονίκης που θα παραδοθεί στα 
τέλη του 2023 και θα αναβαθμίσει 
ολόκληρη την πόλη -με τις 
επεκτάσεις του προς την Καλαμαριά 
και τα δυτικά που θα ολοκληρωθούν 
αργότερα- και η ανάπλαση του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου 
Μελά, την ολοκλήρωση του 
οποίου διαπιστώνουν, μέρα με τη 
μέρα, οι Θεσσαλονικείς. Κάποιων 
η υλοποίηση άρχισε τώρα, όπως 
το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό 
Νοσοκομείο και το Νέο Ογκολογικό 
Νοσοκομείο. Κάποια σχεδιάζονται, 
όπως η ανάπλαση της Δυτικής 
Εισόδου. Όλα, όμως, έχουν στόχο 
η Θεσσαλονίκη, το 2030, να 
επανατοποθετηθεί στην ευρύτερη 
περιοχή. Να είναι μια πόλη που 
να θες να ζεις, να εργάζεσαι, να 
επισκέπτεσαι. Η αρχή έγινε και η αρχή 
είναι το ήμισυ του παντός.

Ποιο είναι αυτό που πιστεύετε 
ότι θα κρίνει το αποτέλεσμα των 
εκλογών και ποιο είναι το ισχυρό 
χαρτί της ΝΔ;

Αυτό που, με κάθε ευκαιρία, 
υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνέπεια, 
η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα... 
Το γεγονός πως ό,τι είπαμε, το 
κάναμε. Το γεγονός ότι η Πατρίδα μας 
είναι σήμερα πιο ισχυρή οικονομικά, 
γεωπολιτικά, στρατιωτικά. Η 
ελληνική οικονομία εξήλθε από την 
εποπτεία και αποκτά, πολύ σύντομα, 
επενδυτική βαθμίδα. 
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Στηρίξαμε τα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα, την μεσαία τάξη και τους 
επαγγελματίες, κατά τη διάρκεια 
των δύσκολων κρίσεων που 
αντιμετωπίσαμε. Μειώσαμε φόρους 
και εισφορές, ενώ αυξησαν μισθούς 
και συντάξεις. Μειώσαμε δραστικά 
την ανεργία και βάλαμε μπρος για 
καλύτερους μισθούς, προσιτή στέγη 
στα νέα ζευγάρια, καλύτερες υπηρεσίες 
υγείας.  

Ποιο είναι το «ταβάνι» που μπορεί να 
πιάσει η Ν.Δ. στις πρώτες εκλογές 
που θα γίνουν με την απλή αναλογική;

Προφανώς η αναλογική δεν οδηγεί σε 
κυβερνητικές πλειοψηφίες, συνιστά 
βόμβα ακυβερνησίας, την οποία 
υπαγόρευσαν κομματικές σκοπιμότητες 
σε βάρος του εθνικού συμφέροντος. Η 
χώρα όμως -και ιδίως σε περιστάσεις 
σαν και αυτές που ζούμε σήμερα- έχει 
ανάγκη σταθερής κυβέρνησης, που 
παίρνει άμεσα αποφάσεις, να έχει 
πρόγραμμα που την πάει πιο μπροστά 
με σίγουρα και στέρεα βήματα. 
Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και 
οι πολίτες δεν θα τινάξουν στον αέρα 
όσα με κόπους χτίσαμε. Οι πιο πολλοί 
επιλέγουν Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα 
Δημοκρατία. Είμαστε αισιόδοξοι για 
το αποτέλεσμα. Δεν εφησυχάζουμε, 
όμως και δεν έχουμε καμία αλαζονεία. 
Πιστεύω, όμως, ότι από την πρώτη 
κάλπη θα δείξουν ξεκάθαρα ποια θα 
είναι η επόμενη Κυβέρνηση. Και από 
τη δεύτερη κάλπη θα προκύψει ισχυρή 
πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. 

Η χρονιά που διανύουμε είναι 
επίσης εκλογική και για τη 
γειτονική Τουρκία. Φοβάστε, 
εν όψει των εκλογών, ότι θα 
βρεθούμε ακόμα και μπροστά 
σε ένα θερμό επεισόδιο;

Συμφωνούμε όλοι νομίζω, ότι 
το πρόβλημα με την Τουρκία 
δεν είναι ούτε τωρινό, ούτε 
προσωρινό. Η διεκδικητική 
τουρκική στρατηγική ξεκίνησε 
το ΄73 και συνεχίζεται 
εντεινόμενη και διευρυνόμενη. 
Αναγνωρίζουμε, επίσης, ότι το 
2023, εξαιτίας των τουρκικων 
εκλογών, κυνηγά και κάνει 
απρόβλεπτο τον Ερντογάν. 
Απειλούν ήδη πως θα έρθουν 
κάποια νύχτα. Απαντούμε 
ξεκάθαρα. Αν τολμήσουν κι 
έρθουν νύχτα, νύχτα θα φύγουν.  
Κι όπως πολύ χαρακτηριστικά 
είπε ο πρωθυπουργός, «όσοι 
φωνάζουν ότι θα έρθουν ξαφνικά 
μια νύχτα, θα προσγειωθούν 
απότομα». Καμία πρόκληση δεν 
πρόκειται να μείνει αναπάντητη. 
Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, όπου 
χρειαστεί, όποτε χρειαστεί για την 
προστασία της κυριαρχίας και των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. 
Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση. 
Έχουμε ιστορίες και περήφανες 
Ένοπλες Δυνάμεις, έχουμε τους 
συμμάχους στο πλευρό μας, 
έχουμε και το δίκιο με το μέρος 
μας. 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΊΝΑΊ Η 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, 
ΤΟ 2030, ΝΑ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΊ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΊΟΧΗ. ΝΑ ΕΊΝΑΊ 
ΜΊΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ 
ΝΑ ΘΕΣ ΝΑ ΖΕΊΣ, 
ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΊ, ΝΑ 
ΕΠΊΣΚΕΠΤΕΣΑΊ. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Η ώρα των 
υποψηφίων 

Ήγγικεν η ώρα. Λίγες ώρες έμειναν 
μέχρι την ανακοίνωση των υποψήφιων 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η προεργασία 
ολοκληρώθηκε σε μια διπλή σύσκεψη 
που έγινε στην Χαριλάου Τρικούπη 
υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. 
Αύριο Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 
στις 10:00, στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel στην Αθήνα θα συνεδριάσει 
η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του 
ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. 
Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι 
η έγκριση των ψηφοδελτίων του 
Κινήματος για τις επερχόμενες εθνικές 
εκλογές. Μια μέρα πριν θα συνεδριάσει 
το Πολιτικό Συμβούλιο.
Εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί ένα 
ποσοστό της τάξης του 80% για τα 
ψηφοδέλτια του κόμματος με το 
ποσοστό να είναι μικρότερο στις 
μεγάλες πόλεις όπου θα υπάρξουν 
θέσεις για πρόσωπα-εκπλήξεις στο 
δρόμο προς την κάλπη. 

Οι υποψήφιοι βουλευτές 
Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται να 
ανακοινωθούν περί τα 15 ονόματα 
για την Α’ Θεσσαλονίκης και περίπου 
8 ονόματα στην Β’ Θεσσαλονίκης. 
Ανοιχτές θέσεις θα υπάρξουν μέχρι 
τελευταία στιγμή για γυναίκες 
υποψηφίους καθώς λέγεται ότι δεν 
συμπληρώνεται ο σχετικός αριθμός 
της ποσόστωσης. 
Όσοι έχουν πάρει το πράσινο φως, πριν 
από τις γιορτές, έχουν ετοιμάσει ήδη 
το πρόγραμμα των εκδηλώσεων τους 
για τον Φεβρουάριο ενώ ακολούθως 
θα αναμένουν και τον κεντρικό 
σχεδιασμό των δύο νομαρχιακών 
οργανώσεων για να «οργώσουν» το 
νομό Θεσσαλονίκης. 

Το ψηφοδέλτιο της Α’ 
Θεσσαλονίκης 
Στην πρώτη περιφέρεια όπου ο στόχος 
είναι η εκλογή δύο βουλευτών, 
υποψήφιοι θα είναι ο νυν βουλευτής 
Χάρης Καστανίδης, ο δικηγόρος 

Αντώνης Σαουλίδης, ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
Πέτρος Λεκάκης, η γιατρός Πέννυ 
Δαλαμπούρα, ο πρώην υπουργός 
Γιάννης Μαγκριώτης, η πρώην 
δημοτική σύμβουλος με Μπουτάρη, 
Δήμητρα Αγκαθίδου, ο δικηγόρος 
Γιώργος Πινακίδης, ο γιατρός Νίκος 
Ξυλούρης, ο νεαρός επιχειρηματίας 
Νίκος Μπιλίκας, η πρώην υποψήφια 
Περιφερειακή σύμβουλος Χρύσα 
Γκαβανίδου και η πρώην υποψήφια 
βουλευτής Κρυσταλλία Μουτάφη. 
Στα τελευταία ονόματα που 
ακούγονται είναι αυτό του Καππαδόκη 
Κωνσταντίνου Αβανίδη, της πρώην 
δημοτικής συμβούλου με Μπουτάρη 
Θεοδώρας Λειψιστινού, η Νάνσυ 
Παπαδάτου από τον Εύοσμο και ο 
καρδιολόγος Θωμάς Παπαδόπουλος 
από την Ανανεωτική Αριστερά.  
Τελευταίες φήμες αναφέρουν ότι 
εκλογή στη Βουλή θα διεκδικήσει 
και η Κατερίνα Λάσπα. Όμως δεν 
αποκλείεται να απουσιάζει από το 
πρώτο γκρουπ των ανακοινώσεων 
και να υπολογίζεται σε δεύτερο χρόνο. 
Αρνούνται ότι θα είναι υποψήφιοι 
ο πρώην ευρωβουλευτής Κώστας 
Χρυσόγονος και ο αντιδήμαρχος 
Κορδελιού-Ευόσμου Κωστής 
Σωτηράκης. 

Το ψηφοδέλτιο της Β’ 
Θεσσαλονίκης 
Στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια, 
όπου στόχος είναι η άνοδος των 
ποσοστών του κόμματος και η 
επανεκλογή βουλευτή, υποψήφιοι 
θα είναι ο βουλευτής του κόμματος 
Γιώργος Αρβανιτίδης, η ανεξάρτητη 
βουλευτής Κωνσταντίνα Αδάμου, ο 
διευθυντής της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας Θανάσης Γλαβίνας, τα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής Κώστας 
Πετρίδης και Μιχάλης Πάππου, ο 
επιχειρηματίας Δημήτρης Στοΐτσας και 
ο πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης Γιώργος Φεστερίδης. 

ΣΤΗΝ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΊΝΑΊ Η ΕΚΛΟΓΗ 
ΔΥΟ ΒΟΥΛΕΥΤΏΝ, ΣΤΗΝ Β’ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΏΝ 
ΠΟΣΟΣΤΏΝ. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ 
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Σε δεύτερη μοίρα η Αυτοδιοίκηση 
Καμία διάθεση εμπλοκής στις μάχες της αυτοδιοίκησης δεν έχει 
η Χαριλάου Τρικούπη και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης πριν 
από την πρώτη κάλπη των εθνικών εκλογών. Ο στόχος είναι 
το μεγάλο διψήφιο ποσοστό στην κάλπη της απλής αναλογικής 
που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του κινήματος. 
Έτσι λοιπόν είτε στον δήμο Θεσσαλονίκης, είτε σε άλλους 
δήμους όπου οι υποψήφιοι από τον χώρο της Κεντροαριστεράς 
είναι περισσότεροι του ενός, η «γραμμή» της Τρικούπη τους 
παροτρύνει να κάνουν τις κινήσεις τους, να ανακοινώσουν τους 
συνδυασμούς τους και να δείξουν την δυναμική τους. 
Από κει και πέρα η Επιτροπή Διαβούλευσης ολοκληρώνει 
τις επόμενες ημέρες τον αρχικό γύρο των επαφών της με τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή να οργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 01 
Φεβρουαρίου. 

Ο προγραμματισμός 
Στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης υπολογίζοντας τις πρώτες 
κάλπες στις 2 Απριλίου μπαίνουν σε προεκλογικούς ρυθμούς 
καταγράφοντας για αρχή τους εκλογικούς αντιπροσώπους. 
Στις 4 Φεβρουαρίου θα γίνει επίσκεψη σε χώρους νοσοκομείων 
με αφορμή την Ημέρα κατά του Καρκίνου. Οι δράσεις θα γίνουν 
σε συνεργασία με τον τομέα Εθελοντισμού. 
Δύο μέρες μετά θα πραγματοποιηθεί η κοπή Βασιλόπιτας της 
Νομαρχιακής σε καφέ στο κέντρο της πόλης.  Για τις πρώτες 
μέρες του Μαρτίου προγραμματίζεται η εκδήλωση για την Υγεία. 
Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης αποτελεί η 
ενεργοποίηση νέων ανθρώπων. Ο υπεύθυνος του τομέα, 
Θανάσης Δέλλιος θα εισηγηθεί πλάνο δράσης.  Παράλληλα 
ξεκινάει προγραμματισμός για κιόσκια, περίπτερα κλπ από κάθε 
Δημοτική Οργάνωση. Στόχος η ύπαρξη εκλογικού καταστήματος 
στο κέντρο της πόλης και παρουσία σε όλους τους Δήμους.
Έγινε κάλεσμα στις Συντονιστικές να προχωρήσουν άμεσα σε 
σχεδιασμό δράσεων με έμφαση στις εξορμήσεις, την επαφή με 
τους συμπολίτες μας και τις πολλές και μικρές συναντήσεις.

ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΊΟΊΚΗΣΗ 
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΕΊ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 
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Η διοίκηση Ζέρβα έβαλε σε 
κίνηση τις μηχανές

Ο ειδικός σύμβουλος τεχνικών έργων του Δ. Θεσσαλονίκης Δημήτρης 
Μήτρου στην «K»

Ειδικός σύμβουλος του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης στον τομέα των τεχνικών 
έργων που υλοποιήθηκαν και συνεχίζονται σε 
ολόκληρη την πόλη. Ο Δημήτρης Μήτρου, ο 
άνθρωπος που έγινε «σκιά» του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, κατεβαίνει πλέον υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη «Ναι στη 
Θεσσαλονίκη» ζητώντας από τους πολίτες να 
τον «σταυρώσουν» στην κάλπη του Οκτωβρίου.
Σε συνέντευξή που παραχώρησε στην 
εφημερίδα «Karfitsa» ο κ.Μήτρου κάνει έναν 
απολογισμό των όσων ο ίδιος αλλά και η 
διοίκηση πέτυχαν από το 2019 έως και σήμερα. 
Δηλώνει υπερήφανος για κάθε δρόμο που 
ασφαλτοστρώθηκε στη Θεσσαλονίκη αλλά και 
για μεγαλύτερα έργα που ωριμάζουν, όπως για 
παράδειγμα το ξύλινο ντεκ της Παλιάς Παραλίας 
και η ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους.

-Κύριε Μήτρου, θα είστε υποψήφιος με 
τον Κωνσταντίνο Ζέρβα στις εκλογές του 
Οκτωβρίου. Γιατί να ξαναπούν οι δημότες 
«Ναι στη Θεσσαλονίκη»;

Να πουν ξανά «Ναι στη Θεσσαλονίκη» για 
να ολοκληρωθεί ένας μεγάλος κύκλος 
παρεμβάσεων που στο τέλος του θα έχει 
διαμορφώσει μια Θεσσαλονίκη για την οποία 
θα είμαστε υπερήφανοι. Μια πόλη πρότυπο, 
ιδανική να ζει, να εργάζεται, να δημιουργεί και 
να επισκέπτεται κανείς. Μια πόλη με δυνατή 
τοπική οικονομία, εξωστρεφή, με σημαντικές 
αναπλάσεις δημοσίου χώρου, πολλές εταιρείες 
και επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και 
-το βασικότερο ίσως όλων – με σημαντικές 
υποδομές. 
«Ναι στη Θεσσαλονίκη» σημαίνει ότι η 
πόλη ακολουθεί έναν σχεδιασμό, έχει 
προτεραιότητες, ότι υπάρχει φροντίδα για όλες 
τις γειτονιές και όχι μόνο για το κέντρο. «Ναι 
στη Θεσσαλονίκη» σημαίνει χαμηλότερα κατά 
30% δημοτικά τέλη, διεκδίκηση και εξασφάλιση 
σημαντικών χρηματικών πόρων για την πόλη, 
σημαίνει άνοδος του τουρισμού και ταυτόχρονα 
βελτίωση – αργή, δύσκολη και επίμονη – της 
καθημερινότητας των κατοίκων. Σημαίνει το 
μεγαλύτερο Τεχνικό Πρόγραμμα όλων των 
εποχών ( 50 εκ ευρώ) με το 84% των πόρων να 
προέρχονται από άλλες πηγές χρηματοδότησης. 
Σημαίνει ψηφιοποίηση των διαδικασιών 
και λιγότερες ουρές στους γκισέδες, έως 
καθόλου. «Ναι στη Θεσσαλονίκη» σημαίνει 
ότι στο τιμόνι της πόλης βρίσκονται άνθρωποι 
με αυτοδιοικητική ατζέντα που πάνω από όλα 
βάζουν την πόλη και κανένα άλλο μικροπολιτικό 
ή άλλου είδους συμφέρον.
 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΖΕΡΒΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ. 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-
2022, ΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΕΞΑΠΛΑΣΙΑΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ (350.000 Τ.Μ.) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2019.
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-Επί 3,5 χρόνια βρεθήκατε στο πλευρό του 
δημάρχου ως ειδικός σύμβουλος. Τι θεωρείτε 
ότι πέτυχε η διοίκηση σε αυτό το διάστημα και 
σε ποια κομμάτια είχε αδυναμίες;

Η διοίκηση πέτυχε πολλά. Σχηματικά μπορώ να 
πω ότι έβαλε σε κίνηση τις μηχανές της πόλης. 
Μπήκαμε δυνατά σε όλα τα πεδία και επιδιώξαμε 
να συμπαρασύρουμε τους πάντες προς τα εμπρός. 
Για παράδειγμα στις συγκοινωνίες – χωρίς να είναι 
στενά αυτοδιοικητική αρμοδιότητα – επιδιώξαμε 
λύσεις και συμβάλαμε ουσιαστικά στην ενίσχυση 
του στόλου. Με την επιμονή μας στο ζήτημα των 
υποδομών και των αναπλάσεων δώσαμε σε 
όλους να καταλάβουν που στοχεύουμε, ποιες 
είναι οι προτεραιότητες της πόλης και αυτό 
αναμφισβήτητα έφερε αποτελέσματα. Έργα που 
βάλτωναν, που ήταν στη σφαίρα των συζητήσεων 
εμείς τα μετατρέψαμε σε Τεχνικό Πρόγραμμα.
Πετύχαμε επίσης να δείξουμε έργο παρά τις 
αντιξοότητες και ξεκινώ από την απλή αναλογική, 
το ότι η πόλη διοικήθηκε ήταν ένας μικρός 
άθλος. Το ότι η πόλη δεν έχασε ούτε μία ημέρα 
λόγω «ακυβερνησίας», ούτε μια ευκαιρία, ούτε 
μία χρηματοδότηση, δεν ήταν ούτε εύκολο, 
ούτε αυτονόητο. Και είχαμε την πανδημία, τον 
πόλεμο, τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση. 
Και παρόλα αυτά σήμερα που διαβάζει κανείς 
αυτές τις γραμμές δεν υπάρχει γειτονιά χωρίς 
εργοτάξιο, χωρίς σχέδιο παρεμβάσεων, χωρίς 
βελτίωση. 
Αδυναμίες και αστοχίες υπήρξαν, αλίμονο. 
Για παράδειγμα στην επόμενη θητεία θα 
αναβαθμίσουμε την ανταπόκρισή μας στα 
αιτήματα των πολιτών που αφορούν στο πεδίο, 
βλάβες, ζημίες, ογκώδη, σημειακή έλλειψη 
φωτισμού. Σε αυτά θέλουμε γρηγορότερη 
απόκριση και θα το πετύχουμε.

-Στον τομέα των τεχνικών έργων με το οποίο 
ασχοληθήκατε, είστε ικανοποιημένος από 
όσα υλοποιήθηκαν; Και εάν σας ρωτούσε 
ένας πολίτης για ποιο έργο θα δηλώνατε 
περήφανος;

Ως μηχανικός δίνω μεγάλη σημασία στα δεδομένα. 
Ανεξάρτητα από την υποκειμενική άποψη του 
καθενός, τα δεδομένα και τα στοιχεία είναι κοινά 
για όλους. Η τεχνική παραγωγή επί διοίκησης 
Ζέρβα πολλαπλασιάστηκε. Την τελευταία 
τριετία 2020-2022, οι ασφαλτοστρώσεις 
εξαπλασιάσθηκαν σε τετραγωνικά μέτρα 
(350.000 τ.μ.) σε σχέση με την τριετία 2017-2019.
Συγκριτικά για τις ίδιες περιόδους οι 
πλακοστρώσεις πεζοδρομίων τριπλασιάστηκαν. 
Ο Δήμος επεμβαίνει με το κατασκευαστικό 
πρόγραμμα των γειτονιών και ανακατασκευάζει 
ή συντηρεί τις υποδομές μεγάλων 
πυκνοκατοικημένων και πυκνοδομημένων 
περιοχών. Αυτή τη στιγμή γίνονται επεμβάσεις σε 
τουλάχιστον 1.000.000 τ.μ. αστικών περιοχών. 
Ενδεικτικά αναφέρω για να γίνει κατανοητό στους 
αναγνώστες σας το μέγεθος των παρεμβάσεων, 
ότι ο άξονας της Αριστοτέλους από την παραλία 
έως την Εγνατία, την ανάπλαση του οποίου επίσης 
ετοιμάζουμε, έχει εμβαδόν 32.500 τ.μ.. Δεν θέλω 
να κουράσω με αριθμούς, όμως θεωρώ ότι τα 
στοιχεία είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους 
δηλώνουν αυθαίρετα στο δημόσιο διάλογο, ότι 
δεν γίνονται έργα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 
Σε ότι αφορά το ερώτημά σας για ποιο έργο 
θα δήλωνα περήφανος, μπορώ να σας πω ότι 
αισθάνομαι το ίδιο περήφανος για κάθε δρόμο 
που ασφαλτοστρώνουμε και κάθε γειτονιά που 
της δίνουμε ένα καλύτερο πρόσωπο, με τα 
μεγαλύτερα έργα που ωριμάζουμε όπως το deck 
στην παλιά παραλία ή η ανάπλαση του άξονα της 
Αριστοτέλους. Δεν σας κρύβω ότι όταν τελειώνει 
μια επέμβαση ή ένα έργο πηγαίνω πολλές φορές 
με το αυτοκίνητο και τα καμαρώνω. 

-Ο κ.Ζέρβας μιλάει για μία Θεσσαλονίκη 
του 2030. Στην περίπτωση που οι πολίτες 
επιλέξουν να του δώσουν νέα ψήφο 
εμπιστοσύνης, ποια είναι τα έργα που θα 
αλλάξουν την εικόνα της πόλης; 

Καταρχήν έχουμε έναν οκταετή σχεδιασμό 
που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια για την 
συντήρηση του οδικού δικτύου της πόλης, 
στα σημεία που χρειάζεται. Στις τρέχουσες 
εργολαβίες και τις εργασίες των συνεργείων 
του Δήμου έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη 
χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης 
με το ποσό των 4 εκ. ευρώ. Παράλληλα το 
κατασκευαστικό πρόγραμμα των γειτονιών 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με στόχο να φτάσει 
ο Δήμος σε κάθε γειτονιά μέχρι το τέλος της 
επόμενης θητείας. Σαρώνονται ολόκληρες 
περιοχές σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. 
Ακόμη η δημιουργία της λεγόμενης 
«Νοτιοανατολικής Πύλης» που περιλαμβάνει 
τη διάνοιξη του τμήματος της οδού Μ. Ψελλού 
πλησίον του τερματικού σταθμού του μετρό 
της Ν. Ελβετίας, μητροπολιτικό πάρκο 160 
στρ., πολυτροπικό σταθμό μετεπιβίβασης 
λεωφορείων και ταξί και δημοτικό χώρο 
στάθμευσης 1000 αυτοκινήτων, θα 
δημιουργήσει νέα βελτιωμένα κυκλοφοριακά 
και περιβαλλοντικά δεδομένα στην περιοχή.
Επίσης η ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους 
με πολύ πράσινο και σύγχρονα υλικά 
βιοκλιματικού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με 
την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο 
deck, θα αποτελέσουν ένα νέο ορόσημο για 
το ιστορικό τοπόσημο της πόλης, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής των πολιτών και της οικονομικής 
δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης.
H δημιουργία υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων 
κάτω από τα πάρκα απέναντι από τη νέα 
παραλία επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, είναι 
μια παρέμβαση που σχεδιάζουμε και θα 
δημιουργήσει τουλάχιστον άλλες 1000 θέσεις 
στάθμευσης. 
Τέλος η κατασκευή του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος μαζί με τη δημιουργία του 
ενός Μητροπολιτικού πάρκου πλησίον του, 
θα αναβαθμίσουν την δυτική περιοχή, ενώ 
παράλληλα, με την πολεοδομική τακτοποίηση 
και τη βελτίωση των υποδομών που έχουμε 
σχεδιάσει και υλοποιούμε, ήδη γίνεται 
προσέλκυση μεγάλων επιχειρήσεων που θα 
ιδρύσουν παραρτήματά τους στην περιοχή και 
θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δυτικού 
τμήματος του Δήμου ως επιχειρηματικού 
κέντρου. 

-'Οπως φαίνεται θα υπάρχει μεγάλος 
ανταγωνισμός στο ψηφοδέλτιο σας. Είστε 
έτοιμος και γι αυτή τη μάχη;
Το γεγονός ότι συμπολίτες μας με μεγάλη 
πολιτική, κοινωνική, επαγγελματική 
και επιχειρηματική δράση πυκνώνουν 
καθημερινά τα ψηφοδέλτια του συνδυασμού 
μας, αποτελεί την καλύτερη ψήφο 
εμπιστοσύνης στην προσπάθειά μας και αυτό 
είναι πολύ ενθαρρυντικό. Οπότε αυτό δεν 
με προβληματίζει – ίσα ίσα είναι μία θετική 
πρόκληση. 
Τώρα σε ό,τι με αφορά μπορώ να πω ότι έχω 
πλέον πέρα από την επαγγελματική εμπειρία 
και την διοικητική γνώση των διαδικασιών, 
την αντικειμενική θέαση των εμποδίων που 
συναντά κανείς σε τέτοιες προσπάθειες. 
Γνωρίζω τα πρόσωπα, τις δομές και μπορώ 
«να κάνω τη δουλειά» με αποτελεσματικότητα 
αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχω πλήρη 
εικόνα των προτεραιοτήτων σχεδόν σε κάθε 
γειτονιά. Για αυτή τη μάχη είμαι πανέτοιμος.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΘΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ, ΒΛΑΒΕΣ, 

ΖΗΜΙΕΣ, ΟΓΚΩΔΗ, ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
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 Άρρωστα βοοειδή και αιγοπρόβατα 
κατέληγαν σε κτηνοτροφική μονάδα 
στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης, που 
στα χαρτιά ήταν… κενή από ζώα. 
Είναι η υπόθεση που συνδέεται, ως 
παράμετρος, με την άγρια δολοφονία 
59χρονου κτηνοτρόφου για την οποία 
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη 
50χρονος έμπορος κρεάτων. 
Αποκαλύπτεται πως είχε στήσει 
μηχανισμό εκμετάλλευσης άρρωστων 
ζώων των οποίων ο θάνατος είχε ήδη 
αποζημιωθεί σε άλλες μονάδες. Όμως 
τα ζώα είχαν μεταφερθεί ζωντανά. Ο 
έμπορος κρεάτων καταδικάστηκε την 
περασμένη εβδομάδα, αυτή τη φορά 
από το Πλημμελειοδικείο, σε φυλάκιση 
18 μηνών για πρόκληση διασποράς 
νοσημάτων από κοινού.   
Τον Μάιο του 2019 αστυνομικοί 
της δίωξης ανθρωποκτονιών 
της ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με επιστήμονες του 
εργαστηρίου γεωφυσικής του Α.Π.Θ. 
λύνουν το μυστήριο της εξαφάνισης του 
κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού. Τα ίχνη 
του είχαν χαθεί από το Νοέμβριο του 2016 
όταν εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό 
του. Η σορός του ανακαλύφτηκε κάτω 
από τόνους λάσπης, ενώ θαμμένο 
βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Λίγα μέτρα 
μπροστά από την κτηνοτροφική μονάδα 
του 50χρονου εμπόρου κρεάτων, στο 
Ανατολικό Θεσσαλονίκης. 
Η εξιχνίαση της δολοφονίας που 
παρέμενε μυστήριο επί τρία χρόνια 
οδήγησε σε έναν καταιγισμό 
αποκαλύψεων για τη δράση του 
συλληφθέντα και ήδη καταδικασθέντα 
εμπόρου κρεάτων. Ένα χρόνο πριν 
την εξιχνίαση του εγκλήματος, το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο είχε ήδη 
προσδιορίσει την ταυτότητα του 
κατηγορούμενου εμπόρου κρεάτων: 
«Δεν έχει αναστολές να σκηνοθετήσει 
υποτιθέμενες αξιόποινες πράξεις», 
ανέφερε στην απόφασή του και αθώωνε 
κτηνιάτρους οι οποίοι είχαν συλληφθεί 
κατηγορούμενοι για δωροδοκία. Λίγους 
μήνες μετά τη δίκη για τη σκηνοθετημένη 
σε βάρος των κτηνιάτρων δωροδοκία, ο 
έλεγχος στην κτηνοτροφική του μονάδα, 
αποκάλυπτε ότι συγκέντρωνε άρρωστα 
ζώα. Ήταν βοοειδή και αιγοπρόβατα για 
τα οποία είχαν εισπραχθεί αποζημιώσεις 
και σκοπός ήταν για να διοχετευτούν με 
άλλες ταυτότητες σε άλλες μονάδες. 
Και ίσως να εισπραχθούν πάλι 
αποζημιώσεις. 

Τα νεκρά βοειδή… ζωντάνεψαν! 
 
«Εκπλαγήκαμε όταν πήγαμε για έλεγχο 
στη μονάδα, καθώς στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων φαινόταν ότι τα ζώα 
είχαν φύγει από τον Αύγουστο του 
2018, έπρεπε να είναι άδεια», κατέθεσε 
την περασμένη εβδομάδα στο Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 
προϊστάμενος του τμήματος υγείας 
ζώων της περιόδου εκείνης ο οποίος 
διενήργησε τον έλεγχο. «Τον Αύγουστο 
του ’18 σφάχτηκε και το τελευταίο 
ζώο, έτσι έλεγαν τα έγγραφα, έπρεπε 
να είχε ελεγχθεί η σφαγή από το τοπικό 
κτηνιατρείο», συμπλήρωσε. Ανέφερε 
πως μέτρησαν περίπου 70 βοοειδή 
και έως 100 αιγοπρόβατα. Μάλιστα 
περιγράφοντας τί συνέβη, είπε πως ο 
έμπορος κρεάτων, για τον οποίο ακόμη 
δεν είχε αποκαλυφτεί η εμπλοκή του 
στο άγριο έγκλημα, «άνοιξε τις πόρτες 
και έδιωξε όλα τα ζώα. Κάποια όμως 
που γνώριζαν τη μονάδα επέστρεφαν 
μόνα τους». Το έπραξε, όπως κατέθεσε, 
αφού προηγουμένως ρώτησε αν μπορεί 
να αρνηθεί τον έλεγχο και ενημερώθηκε 
για τις συνέπειες. Μάλιστα αδιαφόρησε 
ακόμη και από το γεγονός ότι στη 
μονάδα πήγε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. 
όταν ο ίδιος ήταν βασικός ύποπτος για 
τη δολοφονία του Δημήτρη Γραικού.  
«Όλα τα ζώα ήταν τρυπημένα, άρα 
στα κτηνιατρεία είχαν βρεθεί θετικά 
σε ασθένειες και έπρεπε να είχαν 
σφαχθεί. Άλλα ζώα είχαν δηλωθεί 
σαν σφαγμένα και κάποια ότι ήταν 
νεκρά από ασθένεια», περιέγραψε ο 
προϊστάμενος της υπηρεσίας. Για την 
υπόθεση καταδικάστηκε ο έμπορος 
κρεάτων, που είναι ήδη στη φυλακή 
για το έγκλημα, και ο αδερφός του ο 
οποίος κατονομάστηκε ότι ήταν παρών 
στον έλεγχο και βοήθησε τον 50χρονο 
να απελευθερώσουν τα άρρωστα ζώα.  
Από το 2019 πάντως, όταν αποκαλύφτηκε 
το έγκλημα και συνελήφθη ο 50χρονος 
έμπορος, η Εισαγγελία διενήργησε 
ξεχωριστή έρευνα για το εύρος των 
επιδοτήσεων που ενδεχομένως 
να εισπράχθηκαν για ζώα τα οποία 
παρουσιάστηκαν ότι σφαγιάστηκαν ή 
πέθαναν, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις, 
αλλά κυκλοφορούσαν άρρωστα σε 
διάφορες μονάδες, μεταξύ των οποίων 
και του κατηγορούμενου.  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Τα επιδοτούμενα «νεκρά» 
αιγοπρόβατα και οι γεμάτες 
κτηνοτροφικές μονάδες 

 ΤΟ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ» ΜΕ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ 
ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΓΡΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Ο επικεφαλής της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης της ΕΛ.ΑΣ. υποστράτηγος Πασχάλης 
Συριτούδης ενημερώνει προσεκτικά τους πρέσβεις 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας 
και της Μεγάλης Βρετανίας για όσα συμβαίνουν το 
τελευταίο διάστημα στον Έβρο με τις μεταναστευτικές 
ροές. Βρίσκονται στο τμήμα του μεγάλου φράχτη 
που έχει στηθεί στο ύψος των Φερών. Πίσω από το 
ύψους πέντε μέτρων τεχνητό εμπόδιο ο ποταμός 
Έβρος έχει φουσκώσει, καλύπτοντας μικρές νησίδες, 
που αποτελούν τα σημεία που εκμεταλλεύονται οι 
διακινητές.  
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης 
Θεοδωρικάκος βλέπει απέναντι, μέσα από τα ανοίγματα 
του φράχτη. Γνωρίζει ότι η πίεση των ροών, που έχουν 
μειωθεί αυτή την περίοδο, αυξάνει ανάλογα με τις 
διπλωματικές πιέσεις της γειτονικής χώρας. Και οι 
νησίδες έχουν τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο. 
Η υπόθεση των 38 προσφύγων του Αυγούστου, όπως 
εξελίχθηκε και οι ισχυρισμοί ότι μεταξύ τους ένα παιδί 
έχασε τη ζωή του, το οποίο στη συνέχεια διαψεύστηκε 
από τις ελληνικές αρχές, έδειξε ότι τα κυκλώματα 
των δουλεμπόρων βρήκαν νέους τρόπους να 
προωθούν στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό προσφύγων 
και μεταναστών. «Χρησιμοποιούν νέες πρακτικές 
εργαλειοποίησης, μέσω της προώθησης προσφύγων 
σε νησίδες του Έβρου, με την ανοχή ή και ενεργή 
εμπλοκή των τουρκικών αρχών», είπε ακριβώς στην 
ομιλία του προς τους πρέσβεις ο κ. Θεοδωρικάκος.  
Με αυτή τη φράση μετέφερε στους εκπροσώπους 
της Ευρώπης ότι οι δουλέμποροι χρησιμοποιούν νέες 
μεθόδους για να πιέσουν τις ελληνικές δυνάμεις. 
Οδηγούν τους πρόσφυγες στις νησίδες και έτσι οι 
συνοριοφύλακες προχωρούν σε διάσωσή τους. 

Όμως τέτοιες τακτικές θεωρούνται ιδιαίτερα 
επικίνδυνες. «Σκεφτείτε εάν στην περίπτωση των 38 
κάναμε διάσωση στη συγκεκριμένη νησίδα που τελικά 
ήταν τουρκική», έλεγε στην Karfitsa στέλεχος των 
συνοριακών δυνάμεων που βρέθηκε στην επίσκεψη 
του υπουργού με τους πρέσβεις της Ε.Ε. «Θα ήταν 
η τέλεια αφορμή για την Τουρκία, προκειμένου να 
προκαλέσει ένα μεθοριακό επεισόδιο», συμπλήρωσε.  
Η τακτική των νησίδων είχε χρησιμοποιηθεί και 
παλιότερα, όμως σύμφωνα με εκτιμήσεις των 
αρχών στα σύνορα ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται 
συχνότερα το τελευταίοι διάστημα. «Έτσι οργανώθηκε 
μία εκστρατεία κατασυκοφάντησης της Ελλάδας», 
υποστήριξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος 
στην υπόθεση των 38. Σύμφωνα με τους αριθμούς που 
ανακοινώθηκαν, οι ελληνικές αρχές έχουν προχωρήσει 
σε 300 διασώσεις το 2022. 
 
Ο φράχτης και η επέκταση 
  
Πολλές από τις νησίδες του Έβρου εμφανίστηκαν 
μετά την οριοθέτηση ακόμη και της νέας γραμμής των 
συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον Έβρο. 
Αυτές δεν έχουν καθοριστεί σε ποια πλευρά ανήκουν, 
όμως μπορούν να αποτελέσουν μία τέλεια αφορμή για 
τις ήδη διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 
«Από την ώρα που τα μπουλούκια των μεταναστών 
φτάνουν στις νησίδες και χτυπάει η γραμμή βοήθειας 
του 112 όλα αρχίζουν και δυσκολεύουν», σχολίασε 
αξιωματικός στα σύνορα.  Στελέχη στρατού και 
αστυνομίας θεωρούν ότι αυτή την ιδιότυπη μάχη με τα 
κυκλώματα δουλεμπόρων, πίσω από τα οποία θεωρούν 
βέβαιο ότι βρίσκονται οι τουρκικές συνοριακές αρχές, 
μπορεί να κερδηθεί με τον φράχτη.

 Η επέκταση κατά 25 χιλιόμετρα στις Φέρες θεωρείται 
ότι προκάλεσε θετικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση 
των μεταναστευτικών ροών. «Είναι αλήθεια ότι στη 
δική μας περιοχή δεν έχουμε άλλους μετανάστες», 
διαπιστώνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Φερών Πόρου Αθανάσιος Πεμούσης. Εκτιμά μάλιστα 
πως η επέκταση του φράχτη σε όλο τον Έβρο θα 
σηματοδοτήσει τον απόλυτο περιορισμό των ροών.  
Την ίδια ώρα ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωνε τους 
εταίρους πρεσβευτές πως η κυβέρνηση αποφάσισε 
την επέκταση του φράχτη κατά 35 χιλιόμετρα. Με 
εθνικούς πόρους ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. 
Αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι το τεχνητό εμπόδιο 
θα αποτελέσει ένα από τα βασικά αμυντικά μέσα στην 
περιοχή των συνόρων και δεν θα περιοριστεί μόνον 
στην αποτροπή των μεταναστών.  

Σπρώχνουν σε νησίδες 
τα μπουλούκια των 
προσφύγων 

 Η νέα τακτική των 
διακινητών που 
προβληματίζει 

τις αρχές στα 
ελληνοτουρκικά 

σύνορα
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H Θεσσαλονίκη στο κέντρο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
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 Ο συντονιστής Α.Π.Ε. της γραμματείας παραγωγικών 
τομέων της Ν.Δ. Μάριος Δράμαλης, μιλά για τις 
ενεργειακές δυνατότητες της χώρας και την προοπτική 
της Θεσσαλονίκης στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης. 
Με πλούσιο βιογραφικό και εξειδίκευση στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των φωτοβολταϊκών 
ο συντονιστής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της 
γραμματείας παραγωγικών τομέων της Ν.Δ. , Μάριος 
Δράμαλης καταθέτει τις θέσεις του πάνω στο κρίσιμο 
ενεργειακό ζήτημα της χώρας αλλά και την προοπτική 
της Θεσσαλονίκης στην επόμενη ημέρα της πράσινης 
ανάπτυξης.

Κύριε Δράμαλη αρκούν μόνο οι κλιματολογικές 
συνθήκες για να καταστεί η χώρα μας ηγέτης 
στην ενέργεια;

Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί η μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας ,σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η Βιώσιμη 
Ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Η Ελλάδα 
έχει απίστευτες δυνατότητες για ηλιακή και αιολική 
ενέργεια, και για γεωθερμία. Η Ελλάδα θα μπορούσε 
καταστεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ολόκληρη την 
Ευρώπη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να 
προωθήσει περαιτέρω την επιστήμη και την τεχνολογία 
στις Α.Π.Ε. εξειδικεύοντας σπουδές Μηχανικών Α.Π.Ε. 
που πιστεύω είναι μια καλή στρατηγική την οποία θα 
πρέπει να υιοθετήσει και η χώρα μας. 
Η κρισιμότερη παράμετρος στο τρίπτυχο που αποτελεί 
την εθνική ενεργειακή στρατηγική, είναι η επιτάχυνση 
της πράσινης μετάβασης η οποία είναι η μόνη λύση 
για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας και τη 
μείωση του κόστους σε σταθερή βάση για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις.  Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτουμε συγκριτικά 
με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και να αξιοποιήσουμε 
το πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό της χώρας. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον 
άνεμο, δύο φυσικούς πόρους που η πατρίδα μας διαθέτει 
σε αφθονία, κοστίζει έως και πέντε φορές λιγότερο 
από εκείνη που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Είναι 
ενδεικτικό ότι για κάθε 1.000 MW νέων έργων ΑΠΕ που 
συνδέουμε, εξοικονομούμε έως και 250 εκατ. ευρώ από 
εισαγωγές φυσικού αερίου με τις υφιστάμενες τιμές. 

Κύριε Δράμαλη ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις 
για την επόμενη ημέρα στην ενέργεια ;

Aρχικά η ίδρυση των Πράσινων Νησιών όπως η Τήλος 
και η Αστυπάλαια που ήταν προστάσεις μου προς την 
κυβέρνηση, με 100% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
τους από Α.Π.Ε. και κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρικά 
οχήματα
 Είναι καταστροφικό για τον τουρισμό μας να έχουμε και 
άλλα black out όπως της Σαντορίνης στα πανέμορφα 
νησιά μας που λειτουργούν με απαρχαιωμένους 
πετρελαιοκινητήρες μολύνοντας το περιβάλλον και 
να μην έχουν δια νόμου απαγορευτεί πλέον αφού 
και ακατάλληλοι τεχνικά είναι και απαρχαιωμένοι, 
μολύνουν το περιβάλλον ,πληρώνουμε τεράστια ποσά 
προστίμων για την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα την 
ώρα που μπορούμε να γεμίσουμε με φωτοβολταικά και 
άλλες μορφές ΑΠΕ τα νησιά μας και να έχουμε δωρεάν 
ενέργεια από τον ήλιο χωρίς καμία διακοπή ρεύματος 
ξανά με πολλές ανεξάρτητες παροχές διάσπαρτες που θα 
εξομαλύνουν και το φορτίο του δικτύου και με δωρεάν 
ψύξη και θέρμανση με αντλίες θερμότητας και δωρεάν 
μετακινήσεις των πολιτών με ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 
μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος καθιστώντας τα 
νησιά μας πρότυπα γαλάζια και πράσινα νησιά.
Τα νησιά μας είναι η αρχή και η πειραματική μας πρακτική, 
μέχρι το αρχικό μοντέλο και αποτέλεσμα να είναι ικανό να 
εφαρμοστεί σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

Πρόταση  για 
ίδρυση Ενεργειακής 
Τράπεζας 
Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, 
Ε.Τ.Α.Π.Ε. στην 
Ελλάδα ΜΕ ΕΔΡΑ 
ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
όπου βρίσκονται το 65% των 
εγκαταστάσεων φωτοβολταικών 
και θα είναι ένα οικονομικό μοντέλο 
τεράστιας ανάπτυξης της Βόρειας 
Ελλάδας με ενεργειακό κέντρο την 
Θεσσαλονίκη για όλα τα Βαλκάνια 
αλλά και την Ευρώπη ,με αποθέματα 
ενέργειας από φωτοβολταικά που θα 
μπορούμε να εξάγουμε σε όλη την 
Ευρώπη αλλά και από άλλες Α.Π.Ε. 
με πρόγραμμα χρηματοδότησης από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  
με συγκεκριμένο σχεδιασμό και 
ωρίμανση του έργου. 
Πιστεύω η Θεσσαλονίκη ενδείκνυται 
για το έργο αυτό και η θέση αυτής 
της Τράπεζας ενέργειας μπορεί να 
είναι στην ζώνη καινοτομίας στην 
Αλεξάνδρεια ζώνη και συγκεκριμένα 
στο  διεθνές πάρκο τεχνολογίας 
και καινοτομίας Thess INTEC που 
εξήγγειλε και ο Πρωθυπουργός. 
Μπορούμε να το διεκδικήσουμε 
αρκετοί φορείς της πόλης αυτό και 
να το πάρουμε γιατί το δικαιούμαστε 
και ως πόλη και ως χώρος 
εγκαταστάσεων μονάδων Α.Π.Ε.. 

Οι συνολικές προτάσεις του 
κ. Δράμαλη:
• Nα ιδρυθεί ένας οργανισμός με μορφή Α.Ε., με έδρα την 
Θεσσαλονίκη, που θα συγκεντρώνει όλες τις Α.Π.Ε. σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και οργανόγραμμα, που θα αποφασιστεί, που 
θα προΐσταται και θα συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία, 
Περιφέρειες, δήμους, οργανισμούς, επενδυτές funds και ιδιώτες. 
( Τα πρότυπα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ , ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ).
• Στο Δ.Σ. θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι από το Υπουργείο 
ενέργειας ανάπτυξης, εσωτερικών, ΔΕΔΔΗΕ , ΡΑΕ, ΚΑΠΕ 
, ΑΠΘ, ΥΜΑΘ, Περιφέρειας και σύμβουλοι από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς.
• Να γίνει αποτύπωση όλων των ελευθέρων χώρων για 
εγκατάσταση φωτοβολταικών σε όλη την χώρα, σε συνεργασία 
με το Κτηματολόγιο, και το Υπουργείο Εσωτερικών και Ενέργειας.
• Να γίνει ένα business plan ανάπτυξης και κανόνων διάθεσης 
των χώρων, για εγκαταστάσεις που θα περιλαμβάνει κρατικές 
εγκαταστάσεις, ιδιωτικές, αλλά και συμπράξεις ΣΔΙΤ.
• Να γίνει ένας κρατικός μηχανισμός επιδοτήσεων της Ελλάδας, 
αλλά και των παραγωγών αποκλειστικά για ΑΠΕ, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Ανάπτυξης και να γίνει ένα ξεχωριστό κομμάτι 
οικονομικής ζώνης στον Οργανισμό, που θα είναι υπεύθυνο για 
όλη την επιδότηση και χρηματοδότηση των έργων είτε ιδιωτών 
είτε επιχειρηματικών funds είτε ΣΔΙΤ.
• Να γίνουν μελέτες αποκατάστασης κορεσμένων δικτύων σε 
όλη την Ελλάδα από τον ΔΕΔΔΗΕ με σχεδιασμό και επίβλεψη 
από τον Οργανισμό.
• Να προχωρήσει άμεσα η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων και μελέτη υλοποίησης έργων στα νησιά και 
ηπειρωτική Ελλάδα.
• Σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και 
το Α.Π.Θ. να υπάρχει τμήμα έρευνας και καινοτομίας των ΑΠΕ 
με στόχο την αποθήκευση ενέργειας αλλά  και όλες τις άλλες 
καινοτόμες λύσεις ερευνητικών ιδρυμάτων ,σε συνεργασία της 
πανεπιστημιακής έρευνας και της  επιχειρηματικής κοινότητας. 
• Να γίνουν αντίστοιχα τμήματα στον Οργανισμό ανά κατηγορία 
ΑΠΕ για:
Φωτοβολταικα έργα
Αιολικά έργα
Υδροηλεκτρικά έργα
Έργα βιομάζας 
Έργα Βιοαέριου
Ηλεκτροκίνηση
ESCO 

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η 
ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ 
ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΤΕΑΙ 
ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΘΕΣΜΟΥΣ. 
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H STEGNO 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ. 
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Με μεγάλη επιτυχία και σε κλίμα αισιοδοξίας  πραγματοποίησε 
η αλυσίδα καθαριστηρίων, Stegno την Παρασκευή 20 
Ιανουαρίου τα εγκαίνια του  πρώτου καταστήματος της στη 
Θεσσαλονίκη. Στα εγκαίνια του καθαριστηρίου που βρίσκεται 
στην οδό 25ης Μαρτίου 85 παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, 
όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί  για τις σύγχρονες 
μεθόδους καθαρισμού και σιδερώματος των ρούχων και 
ειδών σπιτιού, καθώς και για τις υψηλές υπηρεσίες που 
παρέχει η εταιρεία στους καταναλωτές. 
Η εταιρεία καθαριστηρίων, Stegno  ξεκίνησε το 2011 
κι έχει ήδη ένα μεγάλο  δίκτυο με περισσότερα από 42 
καταστήματα στην Ελλάδα και τρία στη Βουλγαρία. Η 
εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δυνατό δίκτυο επιτυχημένων 
συνεργατών, δίνοντας  παράλληλα την ευκαιρία σε νέους 
επενδυτές να μπουν στην οικογένεια της μεγάλης αλυσίδας. 
Με μια επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης έχει καταφέρει 
να γίνει μεγάλη δύναμη στον χώρο των καθαριστηρίων. Τα 
τελευταία χρόνια η Stegno αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερη 
αλυσίδα καθαριστηρίων της Ελλάδας. 
«Είμαστε η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα καθαριστηρίων 
στη χώρα, έως τώρα η ανάπτυξη μας ήταν κυρίως στην 
Αθήνα και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις,  είχαμε φτάσει 
μέχρι και τη Λάρισα, όσον αφορά το κομμάτι της Βόρειας 
Ελλάδας. Ήμασταν προσεκτικοί και αναζητούσαμε τον 
κατάλληλο συνεργάτη για να ανοίξει το πρώτο κατάστημα 
στη Θεσσαλονίκη, γιατί θεωρούμε ότι είναι μία αγορά 
που μας ταιριάζει κι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Βίλλη 
Παπάζογλου είχε όλα τα εχέγγυα κι είμαστε χαρούμενοι 
και περήφανοι που μαζί κάνουμε το πρώτο βήμα στη 
Θεσσαλονίκη», αναφέρει στην εφημερίδα Karfitsa ο Γιάννης 
Χίνος,  διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Stegno.
Η παρουσία της  Stegno στη Θεσσαλονίκη, ενισχύθηκε με την 
προσθήκη ενός εντυπωσιακού καταστήματος σχεδιασμένου 
στα σύγχρονα πρότυπα και τις καταναλωτικές ανάγκες.  
«Επιλέξαμε τον καλύτερο συνεργάτη που μπορεί να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των 
καταναλωτών. Η  κ. Βίλλη Παπάζογλου θα φέρει εις πέρας 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο κατάστημα της» 
σχολιάζει ο Θανάσης Τριανταφυλλίδης, πρόεδρος  της 
εταιρείας Stegno.
Το νέο κατάστημα Stegno στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ένα  
πλήρως εξοπλισμένο καθαριστήριο που παρέχει  ποιοτικές  
και φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες καθαρισμού και 
σιδερώματος για τα ρούχα και όλα τα είδη σπιτιού, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στις ιδιαιτερότητες των 
υφασμάτων.
«Είμαι παρά πολύ χαρούμενη. Με τίμησαν με  την 
εμπιστοσύνη τους και στοχεύουμε μαζί τους να ξεκινήσουμε 
μία πολύ ωραία επιχειρηματική πορεία, ξεκινώντας από 
αυτό το κατάστημα στην οδό 25ης Μαρτίου 85 και δεν θα 
σταματήσουμε εδώ», τονίζει από την πλευρά της,  η Βίλλη 
Παπάζογλου, ιδιοκτήτρια του καταστήματος Stegno στη 
Θεσσαλονίκη. 

Λαμπερά εγκαίνια του 
πρώτου Stegno στη 
Θεσσαλονίκη

Γιάννης Χίνος,  
διευθύνων σύμβουλος της 

εταιρείας Stegno  (CEO / Owner)

Βίλλη Παπάζογλου, 
ιδιοκτήτρια του καταστήματος 

Stegno στη Θεσσαλονίκη

Θανάσης Τριανταφυλλίδης, 
πρόεδρος  της εταιρείας Stegno 

(President / Owner)
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Η δημοσκόπηση στη 
Χαλκιδική

Στη Θεσσαλονίκη ο 
Μπρατάκος για Money Show 
και ... υποψηφίους

Με Λάσπα στο 
ψηφοδέλτιο 

Έτοιμος ο Αγγελούδης για το 
Δήμο Θεσσαλονίκης 

Ετοιμάζεται η 
Τσανακλίδου 

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗ, ΦΑΝΗΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΠΟΥ… ΕΡΙΞΕ ΤΟ FB 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ LIKE!

Ο μπλε 
Αντιδήμαρχος 
που 
«πρασινίζει» τη 
Θεσσαλονίκη

Μετρήσεις σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία και την αποδοχή 
τεσσάρων - δυνητικά - υποψηφίων βουλευτών του Ν. 
Χαλκιδικής έκανε εταιρεία με τηλεφωνικές ερωτήσεις 
σε αξιόλογο δείγμα (άνω των χιλίων) δημοτών του 
νομού. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε μια διάθεση 
ανανέωσης που ζητούν οι πολίτες του Νομού και 
γενικώς είχαν καλή γνώμη για τρεις άνδρες (έναν 
νέο υποψήφιο και δυο παλαιότερους) και μία 
γυναίκα (προστατευομένου απερχόμενου βουλευτή. 
Απαντήσεις έδωσαν και οι πέντε δήμαρχοι… Οι 
τρεις είπαν τα … καλύτερα για τους τέσσερις οιωνεί 
υποψήφιους οι δυο απέφυγαν να πάρουν σαφή θέση. 

Μέσα σε διάστημα μόλις 15 ημερών ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ και προσφάτως πρόεδρος 
της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για τις προσεχείς 
βουλευτικές εκλογές Γιάννης Μπρατάκος θα 
βρεθεί ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά ως 
κεντρικός ομιλητής στο 31ο Money Show που θα 
πραγματοποιηθεί 27-29 Ιανουαρίου. Παράλληλα με 
αυτή του την επίσκεψη στην πόλη οι  φήμες λένε πως 
θα κλείσουν και οι όποιες εκκρεμότητες έχουν μείνει 
για τα ψηφοδέλτια της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

Η Κατερίνα Λάσπα αναμένεται να είναι υποψήφια 
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκης. 
Ερωτηματικό αν θα ανακοινωθεί με τα υπόλοιπα 
ονόματα στην Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής ή 
θα κρατηθεί για τα "επικοινωνιακά χτυπήματα" του 
Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς τις κάλπες. 

Ο κύβος ερρίφθη και ο Στέλιος Αγγελούδης φαίνεται 
πανέτοιμος να διεκδικήσει τον δήμο Θεσσαλονίκης. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη «τρέξει» όλες 
τις διαδικασίες και έχουν ήδη σχηματιστεί γύρω από 
την υποψηφιότητα του τρία επιτελεία: ένα πολιτικό, στο 
οποίο συμμετέχουν άτομα από όλους τους πολιτικούς 
χώρους, ένα κοινωνικών φορέων και στελεχών με 
έμφαση στους φορείς της αγοράς, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού και ένα τρίτο, οργανωτικό επιτελείο. 
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ.Αγγελούδης 
έχει έτοιμο και το ψηφοδέλτιο, στο οποίο -έως 
τώρα- συμπεριλαμβάνονται 50 υποψηφιότητες από 
όλους τους χώρους. Μετά την επίσημη ανακοίνωση 
αναμένονται τα επόμενα βήματα που θα είναι το 
όνομα της Κίνησης, τα στελέχη, οι ιδέες και οι 
προτάσεις για το μέλλον της Θεσσαλονίκης. 

Η Τάνια Τσανακλιδου είναι ένα από τα ονόματα στον 
καλλιτεχνικό χώρο που έχει ανοιχτή γραμμή με τον 
Αλέξη Τσίπρα για να συμμετέχει στα ψηφοδέλτια του 
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ακούγεται ειναι να είναι υποψήφια 
στην Α' Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι δεν ήταν τυχαία 
και η εμφάνισή της στην ΕΡΤ κρατώντας την κούπα 
του καφέ με σχόλιο "απόφοιτος δημοτικού".

Όταν γνώρισα τον Διαμαντή πριν από περίπου 9 χρόνια, ήταν ειδικευόμενος 
ιατρός στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Γνωριστήκαμε σε ένα νυχτερινό 
μαγαζί μέσω κοινών γνωστών και το πρώτο θέμα συζήτησης μας ήταν….η 
εξωτερική πολιτική και οι διεθνείς σχέσεις. Πόσο αντιφατικό! Μάλιστα, μου 
πρότεινε να γίνω μέλος σε μια ομάδα σχετική με αυτά τα θέματα για να 
διαβάζω άρθρα ώστε να με βοηθήσουν στις σπουδές μου στις πολιτικές 
επιστήμες.

Απο την πρώτη στιγμή με παραξένευσε αυτή του η ενασχόληση με το 
αντικείμενο και δεν άργησα να συμπεράνω, ότι οι γνώσεις του στην πολιτική 
και τις διεθνείς σχέσεις ξεπερνάνε κατά πολύ αυτό που φανταζόμουν. 
Επίσης, δεν ήταν λίγες και οι φορές που ζήτησα να μου λύσει απορίες πάνω 
σε αυτά τα θέματα και να με βοηθήσει στο διάβασμα μου για την εξεταστική.

Μετά από κάποια χρόνια, ξεκινώντας την δημόσια ομιλία του σε διαφορά 
μέσα, ήταν δύσκολο να συγκρατήσει την άποψη του, αν και στην αρχή δειλά 
δειλά και έπειτα με περισσότερη ορμή, άρχισε να μιλάει για την εξωτερική 
και αμυντική πολιτική και για όλα τα τεκταινόμενα. Εκεί βέβαια, υπήρξαν οι 
εξής εύλογες αντιδράσεις.
Τι δουλειά έχει ένας γιατρός να μας πει για αυτά τα θέματα; Και τι γνωρίζει 
ο καρδιολόγος από F35, Belharra και Soft/Hard Power?
Βέβαια, ο στιβαρός του λόγος, αποτελούσε την καλύτερη απάντηση σε όλες 
αυτές τις απορίες.

Πριν από δύο χρόνια και έχοντας ήδη ολοκληρώσει το διδακτορικό του 
στην ιατρική (και κάπου εκεί λέω επιτέλους αυτός ο άνθρωπος θα πάψει να 
διαβάζει) μου ανακοίνωσε ότι θέλει να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στο 
αντικείμενο των διεθνών σχέσεων και ότι θα ξεκινήσει το μεταπτυχιακό 
του στις «Διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές». 
Εγώ βέβαια ήξερα, ένας ακόμη λόγος που το κάνει, ήταν για να μπορεί να 
εκφράζεται δημοσίως για αυτά τα θέματα χωρίς να δημιουργεί συνεχώς 
την εντύπωση του ανθρώπου που έχει άποψη για τα πάντα χωρίς να ξέρει 
τίποτα.

Έτσι, αυτά τα δυο χρόνια, εκτός από την εργασία του, τις δράσεις του και 
άλλα πολλά, προσέθεσε στην καθημερινότητα του και αυτό, και κάπως έτσι 
φτάσαμε στην σημερινή του ορκωμοσία η οποία επισφραγίζει με επιτυχία 
αυτή του την προσπάθεια. 

Συγχαρητήρια σε έναν άνθρωπο που εμπνέει μέσα από την φιλοσοφία του 
για την ζωή. 

Με συγκινείς πάντα.

Η κλιματική ευθύνη αποτελεί 
προτεραιότητα στο Δήμο 
Θεσσαλονικης που βρίσκεται 
σε δυο Αποστολές για το κλίμα 
και την μείωση του ανθρακικού 
αποτυπώματος. 
Αποστολή «Κλιματικά Ουδέτερης 
και Έξυπνης πολης για το 2030» 
και Αποστολή «Κλιματικής 
Προσαρμογής».
Δυο δράσεις της Ευρώπης με 
επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη 
Κούπκα που τρέχει συνεχώς 
εντός και εκτός Ελλάδος ώστε η 
Θεσσαλονίκη να εκπροσωπείται 
παντού! 
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Γιάννης Μπρατάκος

Κατερίνα Λασπα

Στέλιος Αγγελούδης

Τάνια Τσανακλίδου



1928.01.2023

Η επίθεση του 
«έφηβου 75χρονου» 
δημάρχου σε 
δημοσιογράφο

Το χρονικό της 
«ένδυσης 

Το post του 
υδραυλικού για τα 
ρούχα της ειδικής 
συμβούλου

Η κληρονομιά της 
υποψηφιότητας του 
Βαγιωνά

Φραστική επίθεση με ακατανόμαστες 
εκφράσεις που δε συνάδουν με το 
ήθος ενός δημάρχου, έκανε ο «έφηβος 
75χρονος» δήμαρχος Πολυγύρου 
Αστέριος Ζωγράφος σε γυναίκα 
δημοσιογράφο στο περιθώριο ημερίδας 
που έγινε στην αίθουσα αντιπεριφέρειας 
Χαλκιδικής με κεντρικό ομιλητή τον 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστα για την πορεία 
υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 και 
το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 2021 – 
2027. 
Αιτία αποτέλεσε η αναδημοσίευση 
της είδησης της εφημερίδας «Karfit-
sa» περί της έρευνας που αποφάσισε 
ο εισαγγελέας διαφθοράς στις 
πολύμηνες καταγγελίες της εφημερίδας 
"προκειμένου να εξακριβώσει αν όλα 
αυτά που έχουν δημοσιευτεί έγιναν… 
νόμιμα και σύννομα και δεν έχουν 
βλάψει το δημόσιο συμφέρον".
Ο δήμαρχος Πολυγύρου μάλιστα όχι 
μόνο επιτέθηκε προς την δημοσιογράφο 
που εργάζεται σε site της Χαλκιδικής 
που αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο 
άρθρο, αλλά την «υποχρέωσε» να 
το «κατεβάσει» με απειλές μάλιστα 
προς το πρόσωπό της παρουσία και 
άλλων παρευρισκομένων και επίσημων 
καλεσμένων. 

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2022 η Karfit-
sa είχε γράψει μεταξύ άλλων:
Ένα εκ των έργων που ανατέθηκαν απ’ 
ευθείας και αφορά την προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας για το προσωπικό 
του δήμου, κόστους 35.000 ευρώ, 
ανατέθηκε σε εταιρία οικοδομικών 
και χρωμάτων που μικρή σχέση έχει με 
εμπορία συγκεκριμένων ειδών. Μάλιστα 
η εταιρία ανήκει στην ειδική σύμβουλο 
του δημάρχου, η οποία προσφέρει τις 
υπηρεσίες της σε θέματα πολιτισμού.
Προξενεί εντύπωση πώς μία εταιρία που 
διακινεί οικοδομικά υλικά και χρώματα, 
έχει τη δυνατότητα εμπορίας ειδών 
όπως μπλουζάκια εργασίας, άρβυλα, 
γαλότσες, παντελόνια εργασίας, 
φόρμες, μπουφάν και καπέλα. Η 
απ’ ευθείας ανάθεση του δημάρχου 
Αστέριου Ζωγράφου έγινε με πράξη που 
δημοσιεύτηκε στα τέλη του περασμένου 
Ιουλίου.
Παράλληλα εξετάζεται το γεγονός ότι 
η ίδια εταιρία ανέλαβε την προμήθεια 
και μεγάλων ποσοτήτων οικοδομικών 
υλικών του δήμου. Συγκεκριμένα 
προκύπτει ότι από το ταμείο του δήμου 
κόπηκαν χρηματικά εντάλματα από τον 
περασμένο Ιούνιο μέχρι και τα τέλη 
Οκτωβρίου για προμήθεια οικοδομικών 
υλικών και υλικών συντήρησης στον 
δήμο Πολυγύρου ύψους 7.800 ευρώ, στη 
δημοτική ενότητα Ζερβοχωρίων ύψους 
12.000 ευρώ και στη δημοτική ενότητα 
Ορμύλιας ύψους 8.600 ευρώ. Όλα τα 
εντάλματα αφορούν την ίδια εταιρία 
ιδιοκτησίας της ειδικής συμβούλου του 
δημάρχου".

Όσο για τα ρούχα … εργασίας που 
προμηθεύτηκε ο δήμος Πολυγύρου ιδού 
τα αποτελέσματα από μια ανάρτηση 
υδραυλικού που παρέλαβε την … ειδική 
«ένδυση».
«Σαν υδραυλικός στο Δήμο,(εδώ και 
23 χρόνια) ντρέπομαι για το ποστ 
που θα διαβάσετε αλλά αυτή είναι η 
πραγματικότητα.
Τα ρούχα ασφαλείας που βλέπετε στην 
φωτογραφία πιο κάτω είναι αυτά που 
τίθενται στην διάθεση μου βάση νόμου 
του κράτους, απο την υπηρεσία ύδρευσης 
του Δήμου μου και σύμφωνα με το Ν.3850 
ΑΡΘ. 49 ΠΑΡ. 2Β είμαι υποχρεωμένος να 
χρησιμοποιώ σωστά.
Παντελόνι δικαιούμαι αλλά δεν υπήρχε (θα 
μου φέρουν ή όχι; Δεν κατάλαβα). Μάλλον 
είμαι χοντρός πολύ και το 3XL είναι σπάνιο! 
Τα υπόλοιπα πρέπει να τα φοράω ένα χρόνο 
και να τα προσέχω (βάση νομοθεσίας). 
Οπότε με αυτά που είδατε πρέπει να 
δουλέψω στο χιόνι στις αντίξοες και χαμηλές 
θερμοκρασίες.
Ο νόμος δεν προβλέπει ένα μπουφάν, ένα 
γιλέκο μια φούτερ μπλούζα βρε αδερφέ; 
Που ζούμε στον Ισημερινό;
Δεν συζητάω αν λερωθεί/λασπωθεί κάτι;
Θα τα φοράω μια εβδομάδα και θα τα πλένω 
Σαββατοκύριακο γιατί δεύτερα δεν έχω.
Λυπάμαι και πάλι για αυτό που είδατε, αλλά 
αύριο έτσι θα πάω για δουλειά.
Υ. Γ. Αυτά τα παρέλαβα με υπογραφή 
12/01/2023 για το έτος 2022.(ετσι μου 
είπανε)... 
Συρόπουλος Ιωάννης
ΙΔΑΧ Υδραυλικός

Δαχτυλίδια μοιράζει ο νυν βουλευτής της ΝΔ 
Γιώργος Βαγιωνάς στις επερχόμενες εκλογές 
θαρρείς και πρόκειται για κληρονομικό 
δίκαιο. Μάλιστα όταν είχε προσκληθεί 
στην κοπή πίτας της ΔΕΕΠ ΝΔ Χαλκιδικής 
στον Πολύγυρο, εκείνος απάντησε: «Δε θα 
έρθω λόγω παρουσίας μου στη Βουλή αλλά 
στέλνω εκπρόσωπό μου την Ζαφειρούλα 
Μυλωνά». Δεν είναι άγνωστο ότι ο 
σημερινός βουλευτής της ΝΔ στηρίζει την 
υποψηφιότητα της Ζαφειρούλας Μυλωνά 
εφόσον συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια 
της ΝΔ στη Χαλκιδική αλλά θα ήταν χρήσιμο 
στο τέλος της πολιτικής καριέρας του και 
στην … τρυφερή ηλικία των 83 ετών να ήταν 
περισσότερο έμφρων ώστε να γνωρίζει 
ότι τα δαχτυλίδια στην πολιτική ανήκουν 
στην εποχή ακόμη που πολιτευόταν στις 
παρελθούσες δεκαετίες κι ότι η όποια 
προστατευομένη του κουμπάρα οφείλει 
πρωτίστως να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών με την αξιοσύνη της κι ύστερα να 
προσδοκά σταυρούς από τα «αδιάθετα» του 
απερχόμενου υπέργηρου βουλευτή. Εκτός κι 
αν ο κ. Βαγιωνάς θεωρεί τους ψηφοφόρους 
του ευεπίφορους σε υποδείξεις και 
κατευθύνσεις σταυροδοσίας…
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Μία κλήση το λεπτό  δέχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022  οι 
τέσσερις τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης και βοήθειας που 
παρέχει το «Χαμόγελο του Παιδιού». Πίσω από κάθε κλήση 
υπήρξε μία ιστορία σωματικής και ψυχολογικής βίας, εκφοβισμού, 
παρενόχλησης και εξαφάνισης. Το 2022 περισσότερα από 2.000 
παιδιά έπεσαν θύματα κάποιας μορφής βίας. Η εξειδικευμένη 
ομάδα 464 επαγγελματιών και επιστημόνων του Οργανισμού 
στήριξε 72.501 παιδιά και τις οικογένειές τους, αριθμός που 
παρουσίασε αύξηση κατά 41%  σε σχέση με το 2021. 
«Το 2022, υποστηρίξαμε, εξειδικευμένα και ολιστικά 72.501 
παιδιά και τις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους θεσμούς 
του κράτους, καταγράφοντας μία αύξηση 41% στα παιδιά που 
στηρίξαμε το 2021. Διαχειριστήκαμε 197.548 κλήσεις στις 
4 Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, 1 κλήση το λεπτό, με 
μέσο χρόνο αναμονής, μόνο 12 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, 
συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τα ενήλικα παιδιά, φροντίζοντας, 
για άλλη μια φορά, να είμαστε δίπλα τους» δήλωσε ο Κώστας 
Γιαννόπουλος,  πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε 
εκδήλωση για τον απολογισμό του έργου του Οργανισμού κατά 
το προηγούμενο έτος. 

Είκοσι υποθέσεις παιδικής κακοποίησης την ημέρα

Κάθε χρόνο η χώρα μας καταγράφει νέα κρούσματα παιδικής 
κακοποίησης. «To 2022 διαχειριστήκαμε περίπου είκοσι 
υποθέσεις παιδιών που βίωναν σωματική, συναισθηματική, 
σεξουαλική βία, παραμέληση ή βρισκόταν σε κίνδυνο η ψυχική 
και σωματική τους ακεραιότητα και χρειάστηκε να ενημερώσουμε 
τις αρχές», υπογράμμισε η Φωτεινή Παπαδάτου, Ψυχολόγος από 
το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης. 
Συνολικά καταγράφηκαν συνολικά 1.191 αναφορές σοβαρών 
περιστατικών κακοποίησης παιδιών, εκ των οποίων οι 66 ήταν 
επώνυμες, ενώ οι  1.125 ανώνυμες.  

Σοκαριστικός είναι ο αριθμός των 2.048 παιδιών και εφήβων 
που έπεσαν θύματα κακοποίησης και βίας.  Σύμφωνα με  τα 
στατιστικά στοιχεία για το 2022, 818 παιδιά έπεσαν θύματα 
σωματικής κακοποίησης, 54 σεξουαλικής κακοποίησης, 
ενώ 1.176 παιδιά και έφηβοι δέχτηκαν οικονομική και 
συναισθηματική εκμετάλλευση, παραμέληση, εξώθηση στη 
πορνεία και επαιτεία. 

Αύξηση 74% στον αριθμό των εξαφανίσεων

Μεγάλη αύξηση που αγγίζει το 74% καταγράφηκε στον 
αριθμό των εξαφανίσεων παιδιών και εφήβων το 2022, ενώ 
σε ποσοστό που αγγίζει το 106%  αυξήθηκαν οι εξαφανίσεις 
ενηλίκων με σοβαρά προβλήματα υγείας. 
«Ένα παιδί ανά περίπου δύο ημέρες εξαφανίζεται, αγνοείται. 
Ωστόσο, σε αυτή τη συνθήκη της εξαφάνισης τα παιδιά δεν 
αγνοούνται μόνο, κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν να πέσουν θύματα 
κακοποίησης, κινδυνεύουν να πάθουν κάποιο ατύχημα. Γι’ αυτό, 
όλοι και όλες, στο Το Χαμόγελο του Παιδιού προσπαθούμε, όχι 
μόνο να προλάβουμε τα παιδιά από το να εξαφανιστούν, αλλά 
και να τα προστατεύσουμε από κινδύνους όταν εξαφανίζονται», 
ανέφερε ο Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος και Συντονιστής 
του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις.
Σύμφωνα με  τα στοιχεία που παρουσίασε το «Χαμόγελο 
του Παιδιού», 40.735 παιδιά υποστηρίχθηκαν με δράσεις 
πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της 
βίας, ενώ 1.515 παιδιά και 167 ενήλικες υποστηρίχθηκαν 
με δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της 
εξαφάνισης. Παράλληλα, 13.686 παιδιά υποστηρίχθηκαν με 
δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα 
της υγείας. Κατά τη διάρκεια του 2022, περισσότερα από 
276 παιδιά θύματα βίας φιλοξενήθηκαν στα  11 σπίτια του 
Οργανισμού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΤΣΟΥΠάνω από 2.000

παιδιά θύματα βίας

ΑΥΞΗΣΗ 74% 
ΣΤΟΝ ΑΡΊΘΜΟ ΤΏΝ 
ΕΞΑΦΑΝΊΣΕΏΝ 
ΠΑΊΔΊΏΝ ΚΑΊ 
ΕΦΗΒΏΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 
2022 ΣΤΗ ΧΏΡΑ 
ΜΑΣ, ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ 
ΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΊΔΊΟΥ».

Πρόεδρος του Δ.Σ 
Κώστας Γιαννόπουλος
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Υπάρχουν ευτυχισμένες μέρες;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Η ανάγκη των ανθρώπων να μοιράζονται τις στιγμές και 
τις ζωές τους, αλλά και η αγωνία της ύπαρξης σε τούτο 
τον κόσμο μεταφέρεται μέσα από το έργο του Σάμιουελ 
Μπέκετ, «Ευτυχισμένες Μέρες». Το, για πολλούς, 
θεατρικό αριστούργημα σκηνοθετεί ο Δημήτρης 
Κανέλλου και θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αμαλία, από 
την τη Δευτέρα 6 έως την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου. Οι δυο 
πρωταγωνιστές της παράστασης η Νατάσα Παπαμιχαήλ 
και ο Γιάννης Οικονομίδης μιλούν στην Karfitsa και 
μέσα από τις απαντήσεις τους μας βάζουν στον κόσμο 
του έργου.

Υπάρχουν ευτυχισμένες ημέρες; Και τι τις ορίζει 
ως «ευτυχισμένες»;

Ν.Π.: Η ευτυχία είναι στιγμές που ομορφαίνουν τις 
μέρες. Είναι ένα βλέμμα αποδοχής, μια προσπάθεια 
που βρήκε ανταπόκριση, ένα όνειρο, η επικοινωνία με 
έναν άνθρωπο, ένα τραγούδι που βγαίνει απ' τα χείλη… 
αυθόρμητα σε ανύποπτο χρόνο. 

Γ.Ο.: Η κινητήριος δύναμη για να ζήσεις και να γευτείς 
την ευτυχία είναι η αγάπη, αυτό το υπέρτατο αγαθό. Η 
αγάπη για τον/τη σύντροφό σου, για τη δουλειά σου, για 
τον συνάνθρωπο δημιουργεί ευτυχία, γαλήνη, αισιοδοξία, 
ελπίδα και δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Η ευτυχία έρχεται, 
όταν υπάρχει κατανόηση, ανταπόκριση, έμπνευση, 
αλληλοβοήθεια. Ναι, υπάρχουν ευτυχισμένες μέρες, κι 
είναι οι μέρες που τα απλά και δεδομένα γίνονται δώρα 
ζωής.

Τι σας έμαθε αυτή η παράσταση;

Ν.Π.: Ο Σάμιουελ Μπέκετ γεμίζει τις «Ευτυχισμένες 
μέρες» με παύσεις. Αν υπάρχει για εμένα μία αποκάλυψη 
στο έργο αυτό, είναι η αξία της παύσης. Η παύση, η σιωπή 
δεν είναι κενός χρόνος. Είναι οι σκέψεις και τα λόγια που 
υπάρχουν πριν και μετά από όσα λέγονται. Οι βαθύτερες 
επιθυμίες. Αυτά που δεν μπορούν να γίνουν λέξεις. Η 
αλήθεια.

Γ.Ο.: Μου έμαθε να βλέπω την ουσία της ανθρώπινης 
φύσης. Να δικαιολογώ και να αντιμετωπίζω με αγάπη 
ακόμα και τους ανθρώπους, με τους οποίους δεν μπορώ 
να επικοινωνήσω και να συνεννοηθώ.

Έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τότε που 
γράφτηκε το έργο. Τι το καθιστά διαχρονικό 
σήμερα;

Ν.Π.: Οι ήρωες στις «Ευτυχισμένες μέρες» είναι δυο 
άνθρωποι της κάθε εποχής. Η Γουίννυ και ο Γουίλλυ είναι 
δύο άνθρωποι που αφιέρωσαν τις ζωές τους ο ένας στον 
άλλον. Τους συνδέει μια διαχρονική ανθρώπινη ανάγκη. 
Η ανάγκη για επικοινωνία. Κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες και όπως μπορούν, οι άνθρωποι αναζητούν 
έναν τρόπο για να μοιράζονται πράγματα και αισθήματα. 
Η ευτυχία γίνεται μεγαλύτερη όταν μπορεί να μοιράζεται 
μεταξύ των ανθρώπων.

Γ.Ο.: Το έργο αυτό θα παραμείνει διαχρονικό για πολύ 
καιρό ακόμη. Είναι ένα έργο που μιλάει για τον αγώνα 
του ανθρώπου να κρατηθεί στη ζωή, ακόμα κι όταν όλα 
γύρω του έχουν καταστραφεί. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, 
θα υπάρχει αγάπη, ελπίδα, αλληλοβοήθεια. Θα υπάρχουν 
ευτυχισμένες μέρες.

Γιάννης 
Οικονομίδης

Νατάσα 
Παπαμιχαήλ

Υπάρχουν ευτυχισμένες μέρες;

ΜΊΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ» ΟΊ 
ΠΡΏΤΑΓΏΝΊΣΤΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΤΑΣΑ 
ΠΑΠΑΜΊΧΑΗΛ – ΓΊΑΝΝΗΣ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΔΗΣ 

«Η ΚΊΝΗΤΗΡΊΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 
ΓΊΑ ΝΑ ΖΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΝΑ 
ΓΕΥΤΕΊΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΊΑ ΕΊΝΑΊ 
Η ΑΓΑΠΗ»
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ«Πρέπει να σπάσουν τα 

εργασιακά στερεότυπα για 
τα άτομα με αναπηρία»
Πόσα άτομα με αναπηρία συναντάς στην καθημερινότητα 
σου να εργάζονται; Στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ; Σε 
ένα τηλεφωνικό κέντρο; Σε κάποια γραμματεία; Σε ένα 
σχολείο; Πόσες φορές σε έχει εξετάσει γιατρός ΑμεΑ; Η 
απάντηση είναι: «ελάχιστα, έως κανένα». Οι εργασιακές 
διακρίσεις δεν έχουν εξαλειφθεί απέναντι στα άτομα με 
αναπηρία. Αν η εύρεση εργασίας είναι μια χρονοβόρα 
διαδικασία, για ένα άτομο με αναπηρία είναι ένα διαρκές 
σαφάρι που τις περισσότερες φορές καταλήγει απλά 
στο ψάξιμο. Έτσι, άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν 
καταλήγουν στην περιθωριοποίηση. Η Karfitsa μίλησε 
με δυο ανθρώπους με αναπηρία, που εργάζονται 
καθημερινά και ξετυλίγουν τις δικές τους ιστορίες, οι 
οποίες αναβλύζουν δύναμη και πείσμα.

«Είναι θέμα ευκαιριών, αλλά κυρίως εξοικείωσης. 
Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ένα άτομο με 
αναπηρία μπορεί να δουλέψει, να είναι λειτουργικό και 
παραγωγικό», τονίζει η Τάνια Κεραμιδά, αθλήτρια ΑμεΑ 
και εργαζόμενη. Για την Τάνια η εργασιακή ορατότητα 
των ανθρώπων με αναπηρία είναι πολύ σημαντική. «Θα 
έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας 
για ΑμεΑ. Ποτέ δεν είναι αργά, ας ξεκινήσει η πολιτεία 
να κάνει βήματα μπροστά τώρα. Όλοι μπορούμε να 
κάνουμε μια δουλειά. Ο καθένας με τον τρόπο του. 
Πρέπει να υπάρξει καλύτερη μέριμνα και ευκαιρίες», 
υπογραμμίζει.  

Το πάθος για την δουλειά της

Η Τάνια είχε πάθος από μικρή με τον αθλητισμό. Ξεκίνησε 
να κολύμπα 3 ετών. Το κολυμβητήριο της Νεάπολης, 
στη Θεσσαλονίκη, ήταν το μέρος που έκανε τα πρώτα 
της, υδάτινα, βήματα. Έπειτα, στράφηκε στον στίβο. «Το 
ταρτάν είναι οικογενειακή μας παράδοση», σημειώνει. 
Μεγαλώνοντας έκανε μια παύση για να ακολουθήσει το 
μεγάλο της όνειρο και να το πραγματοποιήσει, να γίνει 
στρατιωτικός. Μετά από ένα διάστημα πήρε μετάθεση για 
την Λήμνο. Ήταν 20 ετών όταν μια μέρα του 2017 έχασε 
το φως της ξαφνικά «Είχα ισχυρό πονοκέφαλο, αδυναμία 
και κατέρρευσα. Πήγα μπουσουλώντας στο σπίτι. Μετά 
από ιατρικούς ελέγχους, εξετάσεις και ραντεβού με 
γιατρούς, που διήρκησαν τρεις μήνες, βγήκε η διάγνωση, 
η οποία ήταν μια σπάνια αυτοάνοση νευρολογική νόσος, 
η μυασθένεια Gravis».  

«Δεν ήθελα να χάσω το όνειρο μου»

«Πέρασα από όλα τα στάδια μέχρι να φτάσω στην 
αποδοχή. Σε κάθε φάση όμως η μόνη μου έννοια ήταν να 
μπορέσω να γυρίσω πίσω στη δουλειά. Είχα αγωνία και 
φόβο μήπως χάσω την δουλειά μου. Αν την έχανα, δεν θα 
έχανα απλά μια δουλειά, αλλά το όνειρο μου.

 Η υπηρεσία μου, ωστόσο, με στήριξε πάρα πολύ. Ένιωθα 
τυχερή, όμως υπήρχαν στιγμές που σκεφτόμουν πως 
αν ήμουν στον ιδιωτικό τομέα ίσως να μην είχα την 
αντίστοιχη στήριξη», περιγράφει. Η Τάνια θυμάται ακόμη 
την ανυπομονησία της να γυρίσει πίσω στην εργασία της. 
«Από την στιγμή που γύρισα νιώθω την δουλειά μου πιο 
πολύ σαν ευχαρίστηση. Όταν ξυπνάω κάθε πρωί νιώθω 
χαρά που θα πάω να εργαστώ και ευγνωμοσύνη», λέει 
και η χαρά της δεν κρύβεται στον τόνο της φωνής της. 
Μάλιστα, το 2019 γύρισε ξανά στο στίβο, έπειτα από 
προτροπή της παραολυμπιονική, Στέλλας Σμαραγδή. 
«Επέστρεψα στον αθλητισμό δειλά στην αρχή, γιατί 
νόμιζα ότι δεν το ‘’έχω’’, αλλά εν τέλει έκανα λάθος», 
διαπιστώνει η Τάνια.
Βέβαια υπήρξαν και οι στιγμές που ένιωθε ανασφάλεια 
ότι δεν ήταν αρκετό το αποτέλεσμα της δουλειάς της. «Αν 
και ένιωθα πως έδινα την ψυχή μου φοβόμουν, μήπως 
αυτό δεν φαινόταν στην δουλειά και με έδιωχναν», 
εξομολογείται. Όμως οι αρνητικές σκέψεις διαλύθηκαν 
στο μυαλό της όταν ήρθε η βράβευση της από την Ένωση 
Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
«Με την βράβευση ένιωσα ότι αναγνωρίστηκε ο κόπος 
μου. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή», περιγράφει.

ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ» 
ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΚΑΙ ΞΕΤΥΛΙΓΟΥΝ 
ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΝ 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ 

ΠΕΙΣΜΑ

Τάνια ΚεραμιδάMaρία Φωτιάδου
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Θα σας πω δυο λόγια για τους δύο πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που 
ξέρω. 
Η πρώτη είναι συνάδελφος μου από τη δουλειά. Πριν από χρόνια και ενώ 
ήταν χωρισμένη, με δύο παιδιά και τίγκα στα οικονομικά προβλήματα 
επισκέφτηκε μία ρευματολόγο διότι είχε πόνους στις αρθρώσεις. Η 
διάγνωση ήταν ρευματοειδής αρθρίτιδα και η γιατρός της είχε πέσει και 
μέσα και έξω.Λίγες μέρες μετά μούδιασαν τα άκρα της και η γιατρός της 
σύστησε να πάει στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο μπήκε περπατώντας 
με τον σύντροφο της και βγήκε με φορείο παράλυτη, με Guillen Barrre, 
ένα σπάνιο αυτοάνοσο σύνδρομο που το ανοσοποιητικό σου σύστημα 
επιτίθεται στα νεύρα σου και παραλύεις. Όταν την ρωτούσα στο 
νοσοκομείο τι κάνει μου απαντούσε “Πολλή υπομονή". Κάποια στιγμή 
ειδοποίησαν τον σύντροφο της,( ο οποίος της στάθηκε υπέροχα σε 
όλο αυτό) ότι ο οργανισμός της δεν ανταποκρίνεται και ότι πιθανώς θα 
πεθάνει. Πήγαμε και την είδαμε στην εντατική και πάλι δεν παραπονιόταν 
κιχ. Και νίκησε. Αν θυμάμαι καλά,κάθισε περίπου 4 μήνες σε κέντρο 
αποκατάστασης και το σύνδρομο της έχει αφήσει μία ελαφρά παράλυση 
στο ένα πόδι. Επί μήνες κυκλοφορούσε με αναπηρικό αμαξίδιο και 
μάλιστα η πρώτη της έξοδος ήταν στα γενέθλια μου. Κυκλοφορεί 
έκτοτε με πατερίτσα. Και πάλι δεν παραπονιέται κιχ. Επιπλέον, πήρε 
προαγωγή στη δουλειά της, βελτίωσε τη σχέση με τον σύντροφο της, 
δικτυώθηκε με 3 συναδέλφισσες της και τρώνε μία φορά την εβδομάδα 
έξω, βελτίωσε το στιλ της, ντύνεται πολυ κομψά και στέκεται υπέροχα 
στα παιδιά της. Σαν να μην έφταναν τα βάσανα με την υγεία της ο πρώην 
σύζυγος της έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό. Και πάλι στάθηκε 
βράχος στα παιδιά της. Πήγαμε λοιπόν προχθές σ΄ένα πάρτυ μαζί. Ήταν 
κούκλα. Στιβαρή και λαμπερή. 

Κανείς δεν θα μπορούσε να το πιστέψει όλα όσα είχε 
περάσει. Συζητούσαμε για μένα και μου πέταξε δύο 
ατάκες που περιέγραφαν ακριβώς το πώς νιώθω. Και 
γιατί ασφυκτιώ με κάποια πράγματα που κάνω. “πρέπει 
να το εξελίξεις” μου είπε. “Ασφθυκτιάς”. Και εσύ; τη 
ρώτησα. Δεν βαρέθηκες; Δεν ασφυκτιάς; Μου απάντησε 
όχι. Γιαυτό και είμαι σίγουρη ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος 
άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Γιατί είναι ευχαριστημένη 
με αυτό που έχει.  
 
Το πιο δημοφιλές μάθημα στο Yale είναι αυτό της 
καθηγήτριας ψυχολογίας Λορι Σάντος διαβάζω στο 
propaganda. Το μάθημα αφορά την αναζήτηση της 
ευτυχίας και η Σάντος επιμένει πως τα “ λεφτά σε κάνουν 
πιο ευτυχισμένο μόνο όταν ζεις κάτω από το όριο της 
φτώχειας και δεν μπορείς να βάλεις φαγητό στο τραπέζι, 
και τώρα μπορείς” όπως λέει “αν το εισόδημά σου αλλάξει 
από 100.000 δολ. σε 600.000, η ευτυχία σου θα πάει ας 
πούμε από το 64% στο 65%” 
Με λίγα λόγια κέρδισε τόσα χρήματα όσο η δουλειά που 
κάνεις σου αφήνει και ελεύθερο χρόνο να τα χαρείς.  

Υ.Γ. Ο δεύτερος πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που ξέρω 
είναι ευτυχισμένος χάρη στη γυναίκα του. Του λέω ότι 
κάθε πρωί πρέπει να λέει ευχαριστώ που την βρήκε.  
* Η Σύνθια Σάπικα είναι δημοσιογράφος της ΕΡΤ 3

Πες μου αν είσαι ευτυχισμένηOpinion ΤΗΣ ΣΥΝΘΙΑΣ ΣΑΠΙΚΑ*

KΕΡΔΊΣΕ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΟΣΟ Η ΔΟΥΛΕΊΑ ΠΟΥ 
ΚΑΝΕΊΣ ΣΟΥ ΑΦΗΝΕΊ ΚΑΊ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΤΑ 
ΧΑΡΕΊΣ.  

Κόντρα στις δυσκολίες

Η Μαρία Φωτιάδου σε μια κοινωνία, όπως η 
ελληνική, που δεν αφήνει τα άτομα με αναπηρία να 
ονειρευτούν εκείνη με πείσμα πήγε κόντρα. Από το 
2004 εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία και μιλώντας 
στην «Κ» περιγράφει πώς κατάφερε να περάσει 
μέσα από συμπληγάδες και να πετύχει τα όνειρα 
της. «Η οικογένεια μου με μεγάλωσε με το σκεπτικό 
ότι η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο και πως πρέπει 
να πάω σχολείο, να σπουδάσω και να εργαστώ», 
τονίζει. Βέβαια ο δρόμος είχε δυσκολίες για εκείνην. 
Γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό κοντά στη Βέροια. «Στο 
δημοτικό η είσοδος του κτιρίου μέχρι την τάξη μου 
απείχε είκοσι σκαλιά, όμως δεν υπήρχε ράμπα. Με 
ανέβαζε στα χέρια του ο πατέρας μου. Στο Γυμνάσιο 
και στο Λύκειο, επί έξι χρόνια η τάξη μου ήταν στην 
ίδια αίθουσα, γιατί εκείνη είχε τα λιγότερα σκαλιά. 
Ούτε εκεί είχαν ράμπες. Όταν σπούδαζα Οικονομικά 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την 
περίοδο του 1991, η πρόσβαση μου δεν ήταν ιδανική. 
Το καρότσι μου δεν χωρούσε στο ασανσέρ για να πάω 
στην αίθουσα των καθηγητών. Έμπαινα με κανονική 
καρέκλα στον ανελκυστήρα για να ανέβω στον 
όροφο που ήταν τα γραφεία τους, όταν χρειαζόταν να 
συναντηθώ με κάποιον καθηγητή», περιγράφει.
Μετά τις σπουδές της βγήκε στο κυνήγι της εργασίας. 
Χτύπησε πολλές πόρτες, γνωστών της και μη. Μάταια 
όμως. «Δεν ήθελαν να μου δώσουν ούτε μια ευκαιρία», 
τονίζει. Επτά χρόνια προσπαθούσε. Στο ενδιάμεσο, 
για να μην μένει αδρανής, έκανε επιμορφωτικά 
σεμινάρια. Εντούτοις, μέσα στην ατυχία της στάθηκε 
τυχερή, δηλώνει. Μετά από τόσα χρόνια κατάφερε 
να βρει δουλειά σε μια νεοσύστατη Κοινωφελής 
Επιχείρηση. Ενάμιση χρόνο μετά αποφάσισε να φύγει 
και να μετακομίσει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, το 2004, 
καθώς την είχαν προσλάβει σε μια υπηρεσία, μέσω 
του ΑΣΕΠ. 

Όταν ξεκίνησε να εργάζεται στο ΙΚΑ Αριστοτέλους 
συνειδητοποίησε ότι η υπηρεσία είχε μεν τις προδιαγραφές 
για ένα άτομο με αναπηρία, όμως δεν τις πληρούσε 
τελείως. «Ευτυχώς έγιναν κάποιες εργασίες για να 
καταστεί άνετη η πρόσβαση μου, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Οι συνάδελφοι μου ήταν καλοπροαίρετοι μαζί 
μου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων», σημειώνει.
«Σε αυτά τα χρόνια που ήμουν εκεί υπήρχαν καλές, αλλά 
και κακές στιγμές. Δεν μπορώ να ξεχάσω την περίοδο 
των μνημονίων που τέθηκα, μαζί με άλλα 90 άτομα, σε 
διαθεσιμότητα. Δεν υπήρχε πουθενά κάποια πρόβλεψη 
για να προστατευτεί ένας εργαζόμενος ΑμεΑ. Παρά τις 
ενστάσεις που έκανα, δεν βρήκα το δίκιο μου. Στη νέα 
υπηρεσία που με μετέφεραν πέρα από ένα ασανσέρ 
δεν είχε καμία άλλη προδιαγραφή για εμένα. Δεν 
είχε τουαλέτα και για ένα μήνα δεν δούλευα μέχρι να 
φτιαχτεί. Όταν επέστρεψα στη δουλειά δεν μπορούσα να 
περάσω από τους διαδρόμους, γιατί ήταν γεμάτοι από 
τσουβάλια με έγγραφα. Για να διασχίσω τον διάδρομο 
έπρεπε να μεταφέρουμε τα τσουβάλια. Αναγκάστηκα να 
αλλάξω υπηρεσία και να πάω σε μια άλλη, η οποία αν 
και είναι μακριά από το σπίτι μου οι συνθήκες είναι πιο 
ανθρώπινες», αναφέρει.
Από την άλλη, η Μαρία θυμάται με χαρά όταν 
προϊστάμενοι από άλλα τμήματα στην δουλειά της της 
είχαν εκμυστηρευτεί ότι στην αρχή δεν την ήθελαν στον 
τομέα τους και πως είχαν μετανιώσει για αυτό. «Μου 
είχαν πει ότι τελικά μετάνιωσαν που είχαν επιφυλάξεις 
για την παραγωγικότητα μου, γιατί διαπίστωσαν, μέσω 
εμού, ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να δουλέψουν. 
Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω, γιατί όλοι μας δεν 
έχουμε εξοικειωθεί με την εικόνα ενός εργαζόμενου 
ΑμεΑ. Πρέπει, λοιπόν, να σπάσουν τα στερεότυπα και τα 
ΑμεΑ να έχουν ευκαιρίες εργασίας. Μπορούμε και πρέπει 
να είμαστε μέρος του εργασιακού δυναμικού της χώρας».

ΑΝ Η ΕΥΡΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΑΜΕΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣ 
ΣΑΦΑΡΙ ΔΥΟ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
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Polispin-up
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Η ‘‘ΒΡΟΧΗ’’ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ
ΗΛΙΑ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ

Ο Ηλίας Καμπακάκης, ο ιδιαίτερος 
ερμηνευτής και συνθέτης, μας 
παρουσιάζει το νέο του single «Βροχή» 
σε στίχους και μουσική του ίδιου. 
  
Ο αισθαντικός και αγαπημένος 
δημιουργός με το δικό του, ιδιαίτερο 
ηχόχρωμα που πάντα βρίσκει στόχο στις 
καρδιές μας, επιστρέφει ανανεωμένος 
και διαφορετικός, μ΄ ένα τραγούδι 
σε λαϊκούς δρόμους που θα κάνει τη 
διαφορά! 

Στο video clip του τραγουδιού σε 
σκηνοθεσία του Γιάννη Παπαδάκου, 
βλέπουμε αυτό ακριβώς που είναι ο 
Ηλίας, όλα αυτά που εκπέμπει στα 
live του! Ενέργεια, αλήθεια, ένταση, 
δυναμισμό! 
  
Η «Βροχή» του Ηλία θα μας 
«πλημμυρίσει» με έντονα συναισθήματα 
και θα μας κάνει να την τραγουδήσουμε 
και να την αφιερώσουμε δυνατά, σε 
έρωτες που τέλειωσαν νωρίς… αλλά μας 
έχουν αφήσει το σημάδι τους! 
  
Αυτή τη περίοδο, ο Ηλίας Καμπακάκης 
εμφανίζεται με την μπάντα του σε 
επιλεγμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα 
και τη Κύπρο, γεμίζοντας ασφυκτικά κάθε 
φορά τους χώρους αυτούς,  χαρίζοντάς 
μας πάλι με τα τραγούδια και την ενέργεια 
του την παρεΐστικη διάθεση που μας είχε 
λείψει.

H EVANGELIA ΜΑΓΕΥΕΙ ΜΕ ΤΑ 
SINGLES & ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ
Η Evangelia, η ταλαντούχα και εντυπωσιακή τραγουδίστρια, συνεχίζει δυναμικά τα 
δισκογραφικά της βήματα, έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει και να «μαγέψει» το κοινό, τόσο 
με τα singles της, όσο και με τις live εμφανίσεις της. 

Από το πρώτο κιόλας τραγούδι που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, το «Pame Pame», η νεαρή 
Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια & τραγουδοποιός αγαπήθηκε από τον κόσμο και έδειξε 
πως ήρθε για να μείνει, καθιερώνοντας το ξεχωριστό μουσικό της στίγμα που συνδυάζει 
παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία με τη international pop μουσική του σήμερα.
Με τη συνεργασία της με την Ελένη Φουρέιρα στο «Fotia» και τα solo hits «Pame 
Pame», «Onira» και «Aphrodite», η Evangelia έκανε ξεχωριστή επιτυχία, μετρώντας πάνω 
από 20 εκατομμύρια YouTube views και περισσότερα από 10 εκατομμύρια Spotify streams. 
Έχοντας πάντα δίπλα της τον παραγωγό της Jay Stolar, η Evangelia ετοιμάζει τα επόμενα 
δισκογραφικά της βήματα, που θα κυκλοφορήσουν σύντομα από την Panik Records και, 
σίγουρα, θα εντυπωσιάσουν! 

Παράλληλα, αυτή την περίοδο συνεχίζει να γοητεύει το κοινό και με τις on stage εμφανίσεις 
της, δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Σάκη Ρουβά, στο «Teatro».
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Η ‘‘ΒΡΟΧΗ’’ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ
ΗΛΙΑ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗ

Η διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη έχει όνομα και είναι ΜΟΥΣΕΣ Εν Χορώ!  Από Τετάρτη έως Κυριακή είναι αναμφίβολα ο νούμερο ένα 
προορισμός στη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης!Ο πλέον αγαπημένος χώρος live διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη,εκεί όπου χρόνια τώρα 

έχουν γραφτεί ατελείωτες ιστορίες κεφιού,οι ΜΟΥΣΕΣ εν χορώ μετακόμισαν στην χειμερινή τους έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
και χαρίζουν μοναδικές στιγμές διασκέδασης με ένα εκπληκτικό πρόγραμμα στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.μία 

σταθερή αξία στον χάρτη διασκέδασης της πόλης.Μαζί του ο Κώστας Μικέλης,ο Παύλος Παούνης που κάνει δυναμικό comeback,Ειρήνη 
Αλεξάνδρου,Ιωάννα Κόζη,Αλεξάνδρα Αστεριάδου,Ειρήνη Κωστελίδου,Γιώτα Δρούκα, και Νεκτάριος Ρήγας.Καλλιτεχνική διεύθυνση 

Γαβριήλ Γαβρήλογλου. | Διεύθ. Αγγελάκη 25,περιοχή Έκθεσης,τηλ.2310 231237,2310 231799.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΥΣΕΣ ΕΝ ΧΟΡΩ.
TO MUST ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

Το Παραδοσιακό στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης διαθέτει 
ελληνική κουζίνα και έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στα δυτικά 
της πόλης. Η νοστιμιά κάθε πιάτου μας ξεκινά από το μεράκι για 
γευστικές δημιουργίες και καταλήγει σε μια θέση στο τραπέζι σας 
η ακόμα και σε takeaway πακέτο για το σπίτι!
Τις πιο νόστιμες στιγμές της ζωής θα τις βρείς σίγουρα στο 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ!Μία όμορφη,ζεστή γωνιά με πεντανόστιμα 
μεζεδάκια.Κάθε πιρουνιά και μία διαφορετική γευστική εμπειρία.
Ενα είναι σίγουρο.Οτι και εάν επιλέξετε από τον πλούσιο κατάλογό 
μας,είτε θαλασσινό είτε κρεατικό,θα σας μείνει αξέχαστο!

Διεύθ. Φλογητών11,Νεάπολη(Μαύρο Γάτο).
Τηλ. 2310 611073.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

#Συνεχίζουν δυναμικά όπως 
ξεκίνησαν κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο στο VOGUE live clubbing οι 
Πέτρος Ιακωβίδης,Josepfine και ο FY.

#ΡΑΝΤΕΒΟΥ... στην όμορφη 
Θεσσαλονίκη και τον Φεβρουάριο, με 
τον Τάκη Ζαχαράτο στο Vergina The-
atro.Ο μοναδικός showman χαρίζει 
απλόχερα χαρά, γέλιο, συγκίνηση, 
διασκέδαση προκαλώντας το κοινό 
της συμπρωτεύουσας να ταξιδέψει 
μαζί του σε ένα φαντασμαγορικό 

εορταστικό show υψηλών 
προδιαγραφών.

#Ο Φοίβος Δεληβοριάς και 
οι εκλεκτοί του συνεργάτες, 

επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη στο 
Principal Club Theater (νέος χώρος), 

το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, 
για μια μουσική παράσταση που τα 

περιέχει όλα.

#Στη σκηνή του Radio City Theater 
στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει 
ο Γιάννης Κακλέας τη θεατρική 

υπερπαραγωγή «Γη του Πόντου», 
βασισμένη στο έργο του Δημήτρη 

Ψαθά κάθε Παρασκευή,Σάββατο και 
Κυριακή.

#Συνεχίζουν την πολύ μεγάλη 
τους επιτυχία στο BARBARELLA live 
clubbing ο αγαπημένος Θοδωρής 
Φέρρης με την Κατερίνα Λιόλιου 
κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

#Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη, στο κοινό που τον 

λατρεύει και τον ακολουθεί πιστά και 
ανεβαίνει στη σκηνή του Block 33, 
από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 
έως και το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 
2023, για λίγες μόνο εμφανίσεις.

#Η Κατερίνα Βρανά φέρνει 
την καινούρια stand-up comedy 

παράστασή της «Ντερμπεντέρισσα» 
στην Θεσσαλονίκη για 2 μόνο 

παραστάσεις, Δευτέρα 30 & Τρίτη 
31 Ιανουαρίου 2023, στο θέατρο 

Αριστοτέλειον!!

#Η υπερμπάντα Polkar 
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 

να παρουσιάσουν Σάββατο 28 
Ιανουαρίου 2023, στον πολυχώρο 

We ένα στραφταλιζέ πανηγύρι μέχρι 
τελικής πτώσης.

#Η νέα ψυχαγωγική πρόταση στην 
Ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, 
το Beerfest παρουσιάζει το Σάββατο 
28 Ιανουαρίου τον Κώστα Μπίγαλη 

και την Πωλίνα.

#Μία βραδιά αφιερωμένη στο 
Θάνο Μικρουτσικο φιλοξενεί το 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
με τον Γιάννη Κότσιρα kαι την Ρίτα 
Αντωνοπούλου, την Παρασκευή 3 

Φεβρουαρίου 2023, με τίτλο “Κάτω 
από φώτα κόκκινα κοιμάται η 

Σαλονίκη”.

#Το MONEY SHOW για 31η φορά 
από την Παρασκευή 27 μέχρι και 
την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στο 
ξενοδοχείο Hyatt Regency της 

Θεσσαλονίκης.
Το επιχειρηματικό οικονομικό 
Πολυσυνέδριο MONEY SHOW 

διοργανώνεται από το Ελληνο-
Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

και την Organotecnica.
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«ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ; 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΣΤΗ 
ΖΩΗ»

Αυτό που επιθυμούμε στη φαντασία μας δεν είναι απαραίτητα 
ανεκτό στην πραγματικότητα μας. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν 
θέλουν αυτό που λένε ότι θέλουν τελικά. Αυτό ισχύει για ένα εύρος 
τομέων της ζωής, αλλά ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται με 
τις ανθρώπινες σχέσεις. Νωρίς στη ζωή, όταν βιώνουμε απόρριψη 
και συναισθηματικό πόνο, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανοποίηση της φαντασίας μας, χρησιμοποιώντας το ως μηχανισμό 
αντιμετώπισης. Αργότερα, συνήθως προτιμάμε να βασιζόμαστε σε 
αυτές τις διαδικασίες φαντασίας από τις προσωπικές επιτυχίες και 
την κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση. Αυτές οι καταστάσεις 
βέβαια συγκρούονται με τυχόν αρνητικά σημεία ταυτότητας που 
σχηματίσαμε στις οικογένειές μας και απειλούν τις άμυνές μας, 
προκαλώντας έτσι αντιδράσεις άγχους.

Τι πραγματικά θέλεις;
Αυτή είναι μια ερώτηση που κάνουμε συχνά τόσο στον εαυτό μας 
όσο και στους άλλους. Αναρωτιόμαστε, τι πραγματικά θέλουμε 
στη ζωή, τι θέλουμε από τους άλλους, τι πραγματικά έχει σημασία 
για εμάς και πώς το καταλαβαίνουμε, τι νόημα έχει το καθετί 
για εμάς κ.α. Στην πραγματικότητα, αυτές είναι ερωτήσεις με τις 
οποίες παλεύουν προσωπικά αρκετοί άνθρωποι.
Στην περίπτωση που δεν ξέρουμε τι θέλουμε, υπάρχει μεγάλο 
ρίσκο στο να δυσκολευτούμε να θέσουμε όρια, να θέσουμε 
στόχους και να διεκδικήσουμε πράγματα που θα μας έκαναν 
ευτυχισμένους και θα βελτίωναν την ποιότητα ζωής μας. 

Στην πραγματικότητα, κάνουμε κάποιες ενέργειες, αλλά είτε 
είναι λάθος ή αν φοβόμαστε να κάνουμε τη λάθος κίνηση, 
επιλέγουμε να μην κάνουμε καμία απολύτως κίνηση. 
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς τι θέλει 
πραγματικά ώστε να ξεκινήσει να ζεί μια ζωή που αντανακλά 
και καλύπτει τις ανάγκες, τις αξίες και τους στόχους του. 

Αυτό που θέλεις, σε κάνει χαρούμενο;
Αν ρωτήσεις την πλειοψηφία των ανθρώπων τι θέλει στη ζωή 
του, θα σου απαντήσει μέσα σε όλες τις πιθανές απαντήσεις, 
πως θέλει ευτυχία. Ακόμα και σε ευχές γενεθλίων οι 
άνθρωποι εύχονται ευτυχία στους εορτάζοντες. Με τον όρο 
ευτυχία συμπεριλαμβάνονται όλα τα θετικά συναισθήματα 
ενός ατόμου όπως είναι η χαρά, η ευημερία, η ηρεμία, η 
ικανοποίηση αλλά και την ευδαιμονία στον σκοπό της 
ζωής του καθενός. Έτσι, όταν αναρωτιόμαστε τι θέλουμε, 
πιθανότατα κατά βάθος αναρωτιόμαστε και τι μας κάνει 
ευτυχισμένους.
Στην ευτυχία μας αντίκτυπο έχουν τόσο οι εσωτερικές 
συναισθηματικές μας συνθήκες (όπως η τάση μας να 
είμαστε επικριτικοί ή η δυσκολία να αποδεχτούμε και 
να αγαπήσουμε τον εαυτό μας), όσο και οι εξωτερικές 
συνθήκες (όπως οι προκλήσεις στην εργασία, στο σπίτι μας, 
στη χώρα στην οποία ζούμε). 

Ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες 
σου;
Σύμφωνα με τον Maslow, ορισμένες 
ανάγκες μας προηγούνται από κάποιες 
άλλες, με αποτέλεσμα, οι ανάγκες 
που κατατάσσονται χαμηλότερα στην 
ιεραρχία (στη βάση των αναγκών 
μας), πρέπει να ικανοποιηθούν 
πριν μεταβούμε στην κάλυψη των 
επόμενων αναγκών μας που έρχονται 
υψηλότερα. Οι βασικές ανάγκες που 
είναι και οι πιο σημαντικές, είναι η 
τροφή, το νερό και η ασφάλεια. 
Έπειτα έρχονται οι ψυχολογικές 
μας ανάγκες (ανάγκη για κοινωνική 
σύνδεση και αυτοεκτίμηση). Για να 
μπορέσουμε να νιώσουμε ικανοποίηση, 
χρειάζεται να εκπληρώσουμε την 
επίτευξη των δυνατοτήτων μας και τη 
δημιουργικότητα μας. Όλες οι ανάγκες 
μας είναι σημαντικό να ικανοποιηθούν. 
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο αυτό της 
ιεραρχίας, μπορεί να σας βοηθήσει 
να σκεφτείτε ποιες ανάγκες να είναι 
ύψιστης προτεραιότητας για εσάς την 
κάθε στιγμή. 

Τι πραγματικά θα ήθελες αν δεν 
υπήρχαν όρια;
Πολλοί είναι εκείνοι που 
δυσκολεύονται να μάθουν τι θέλουν 
γιατί δεν έχουν κάποια πράγματα που 
θα ήθελαν να έχουν. Δεν επιτρέπουν 
καν στον εαυτό τους να μάθει τι 
πραγματικά θέλει γιατί δεν πιστεύουν 
σε αυτό που θα μπορούσαν να έχουν. 

Το να θέλεις άπειρα χρήματα δεν 
έχει καμία διαφορά αν δεν ξέρεις τα 
βασικά πράγματα στα οποία θέλεις 
να τα ξοδέψεις. Επίσης το να θέλεις 
κάποια περιζήτητη δουλειά δεν 
έχει σημασία αν η δουλειά αυτή δεν 
είναι κατάλληλη για τα προσόντα, τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες, καθώς 
επίσης τις αξίες σου. Με τη δύναμη του 
μυαλού σου με τη σκέψη των πιθανών 
άπιαστων στόχων για εσένα, μπορεί 
να σε οδηγήσει στο να αποκτήσεις 
μεγαλύτερη σαφήνεια των βαθύτερων 
επιθυμιών που μπορεί να έχεις κάποτε 
θάψει.

• Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι 
ψυχολόγος, συνιδρύτρια του Reggio 
Θεσσαλονίκη 
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ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ*

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ 
ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ, 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ 
ΡΙΣΚΟ ΣΤΟ ΝΑ 
ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΟΥΜΕ 
ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΟΡΙΑ
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ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

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

Οι παλαιότεροι θυμούνται μία διαφήμιση που έλεγε «40 χρόνια 
φούρναρης! Έχω ψήσει…». Σήμερα, πρωταγωνίστρια θα μπορούσε 
να είναι η ‘Ελσα Κουκουμέρια, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών 
Θεσσαλονίκης «Προφήτης Ηλίας». Μεγάλωσε με τις μυρωδιές του 
φούρνου, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση, ενώ από τα χέρια της 
πέρασαν τόνοι ψωμιού. Ας «γευτούμε» μαζί μία πολύ «νόστιμη και 
τραγανή» συνέντευξη!

Πόσα χρόνια φουρνάρισσα; 
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουν πάντα στο φούρνο. Καθαρά 
επαγγελματικά κλείνω φέτος 39 χρόνια.

Η μυρωδιά του ψωμιού φέρνει αναμνήσεις;
Προφανώς και η μυρωδιά του ψωμιού είναι συνδεδεμένη με την 
παιδική ηλικία με γιαγιάδες, παππούδες, με εικόνες και μνήμες.

Πώς είναι να δουλεύετε τις ώρες που οι άλλοι κοιμούνται;
Είναι μαγικό μέσα στην ησυχία της νύχτας να ξεκινάς μια παραγωγική 
διαδικασία όπου τρία άψυχα υλικά, αλεύρι, νερό και μαγιά, 
μετουσιώνονται σε ζυμάρι, ζεστό ψωμί και φυσικά να σκέφτεσαι την 
χαμογελαστή «καλημέρα» των πελατών.

Πρόκληση η δημιουργία νέων γεύσεων;
Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Μοιάζει σαν ένα νέο παιδί που το 
κανακεύουμε, το προσέχουμε μέχρι να μπει στο ράφι και να μας δώσει 
την ικανοποίηση ότι το αποδέχονται οι πελάτες.

Τι αγοράζει για πρωινό ο Θεσσαλονικιός;
Στα top three θα έλεγα ότι είναι το κουλούρι Θεσσαλονίκης, η χωριάτικη 
τυρόπιτα και η μπουγάτσα.

Υπάρχουν πελάτες που τρώνε για χρόνια το ίδιο πράγμα;
Φυσικά! Όταν βρει κάποιος κάτι που τον καλύπτει γευστικά δύσκολα 
αλλάζει την επιλογή του.

Εάν η Θεσσαλονίκη ήταν προϊόν φούρνου, ποιο θα ήταν;
Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Τραγανό εξωτερικά, μαλακό εσωτερικά, 
με την γνωστή καβουρντισμένη επίγευση του σουσαμιού. Νομίζω 
ότι πέρα  από σήμα κατατεθέν της ταιριάζει απόλυτα. 

Αγαπημένο σας σημείο στην πόλη;
Η παλιά παραλία με την αίγλη των λίγων εναπομείναντων 
νεοκλασικών κτιρίων σε συνδυασμό με το απέραντο της θάλασσας 

Δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι σας…
Ένα γεμάτο προζυμένιο ψωμι να συνοδεύει μια ποικιλία τυριών και 
φυσικά καλή παρέα.

Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ 
ΨΩΜΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ

‘ΕΛΣΑ ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο βόλεϊ φιλοδοξεί 
φέτος να γράψει τη δική του ιστορία 
στοχεύοντας στην κατάκτηση του 
πρωταθλήματος κάτι που ποτέ μέχρι 
σήμερα δεν έχει καταφέρει. Άλλωστε, 
βάση απόδοσης και βαθμολογίας η ομάδα 
του Μάρκο Φενόλιο μπορεί να καυχιέται 
και να ελπίζει πως είναι πιο κοντά από 
ποτέ στο να τα καταφέρει. Ο ΠΑΟΚ σε 
13 αγώνες μετράει 12 νίκες και μία 
μόλις ήττα και από πολλούς θεωρείται 
το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κόψει 
πρώτος το νήμα του πρωταθλήματος. 
Η Μαρία Κλέπκου αν και μόλις 23 ετών 
έχει προλάβει να ζήσει - από τα 18 της 
που πρωτοπήγε στον Δικέφαλο - σχεδόν 
τα πάντα και να ζήσει από κοντά όλα τα 
χρόνια της ανοδικής πορείας του ΠΑΟΚ 
από τις χαμηλές κατηγορίες μέχρι και τη 
φετινή σεζόν, ενώ έχει γευτεί και τη χαρά 
της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδος το 
2021. Η Ελληνίδα ακραία, που αποτελεί 
εκ των παλιότερων αθλητριών του 
συλλόγου μέσα από μία αποκαλυπτική 
της συνέντευξη στην Karfitsa μιλάει για 
τους στόχους και το μεγάλο της όνειρο: 
«Να γίνει πρωταθλήτρια με τον ΠΑΟΚ».

- Ποιο είναι το μυστικό της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ που 
οδεύει ολοταχώς για την πρώτη θέση στη κανονική διάρκεια 
του πρωταθλήματος;

«Πάντα πίσω από μεγάλες επιτυχίες κρύβεται η σκληρή δουλειά και η ικανότητα 
να είσαι προσηλωμένος στο στόχο όσα εμπόδια κι αν εμφανιστούν μπροστά σου. 
Αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό με το άψογο κλίμα που υπάρχει φέτος στην 
ομάδα του ΠΑΟΚ, έχουν καταφέρει να μας οδηγήσουν στη θέση που είμαστε 
τώρα και ευελπιστούμε να παραμείνουμε σε αυτή μέχρι το φινάλε της σεζόν για 
να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη επιτυχία όπως θα είναι αυτή της κατάκτησης του 
πρωταθλήματος».

- Έχεις ζήσει από κοντά όλα τα χρόνια της παρουσίας σου 
στον ΠΑΟΚ τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε μέχρι να φτάσει η 
ομάδα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ποιο πιστεύεις ήταν το 
κύριο στοιχείο που κάνει το γυναικείο βόλεϊ του Δικεφάλου να 
διεκδικεί πλέον σε κάθε σεζόν τους τίτλους;

«Καταρχάς είμαστε πολύ τυχερές και εμείς και το τμήμα βόλεϊ συνολικότερα που 
έχουμε τον κ. Κώστα Αμοιρίδη στην ηγεσία. Χωρίς καμία υπερβολή χωρίς αυτόν η 
ομάδα σίγουρα δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εδώ που είναι σήμερα. Πέρα όμως 
από αυτό θεωρώ ότι κάθε χρόνο όλες οι παίκτριες που έρχονται στην ομάδα 
καταλαβαίνουν αμέσως το ποσο μεγάλη τιμή και πρόκληση είναι να φορας τη 
φανέλα του ΠΑΟΚ και να παλεύεις για τον σύλλογο αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι 
απλώς μια ομάδα, είναι πολύ περισσότερα πράγματα και αυτό το βιώνεις με το 
που φορέσεις τη φανέλα της ομάδας αυτής».

ΣΤΟ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟ

«Ονειρεύομαι 
τη στιγμή 
που θα γίνω 
πρωταθλήτρια»

Η Μαρία Κλέπκου αποκαλύπτεται 
στην «Κ» και μιλάει για το μεγάλο 
όνειρό της με τον ΠΑΟΚ
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- Εδώ που έφτασε η σεζόν είναι 
κύριος και αποκλειστικός στόχος 
για τον ΠΑΟΚ το νταμπλ;

«Η ομάδα έχει δείξει ότι έχει μέταλλο, και 
πως ακόμα και στις πιο κακες της μέρες, 
μπορεί να βγάλει αντίδραση, όπως έγινε για 
παράδειγμα στην Αθήνα και το ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό εκεί όπου αν και βρισκόμασταν 
πίσω με 2-0 σετ στο σκορ καταφέραμε και 
κερδίσαμε με 3-2. Πρωταρχικός στόχος μας 
είναι να καταφέρουμε να κρατήσουμε σταθερή 
την απόδοση μας μέχρι το τέλος της σεζόν 
και να μπούμε στα πλέι οφ με πλεονέκτημα. 
Για μένα αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος μας 
αντίπαλος είναι ο κακός εαυτός μας».

- Έχοντας δώσει παιχνίδια με 
όλες τις υπόλοιπες ομάδες, 
ποιες θεωρείς είναι αυτές που 
θα ξεχωρίσουν και μαζί με εσάς 
θα δώσετε τη μάχη για τους δύο 
εγχώριους τίτλους;

«Τη δεδομένη χρονική στιγμή διανύουμε τη 
μεταγραφική περίοδο και βλέπουμε ήδη ότι 
πολλές ομάδες έχουν μπει στη διαδικασία 
να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Γι' αυτό 
πιστεύω ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι πιο 
δύσκολος και θα κρύβει εκπλήξεις. Πάντως 
όπως φαίνεται και στον βαθμολογικό πίνακα 
ξεχωρίζουν οι τέσσερις πρώτες ομάδες και 
θεωρώ πως αυτές θα διεκδικήσουν μέχρι 
τέλους το πρωτάθλημα».

- Σε προσωπικό επίπεδο πως 
βιώνεις τη φετινή σου σεζόν στον 
ΠΑΟΚ και πως ονειρεύεσαι το 
φινάλε της;

«Τολμώ να πω ότι απ' όλα αυτά τα χρόνια 
που είμαι στον ΠΑΟΚ η φετινή σεζόν είναι 
διαφορετική. Η επιθυμία όλων μας για το 
νταμπλ είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Προσωπικά 
ονειρεύομαι αυτήν την στιγμή από την πρώτη 
μέρα που φόρεσα τη φανέλα του Δικεφάλου 
και εύχομαι φέτος να είναι η χρονιά που αυτό 
το όνειρο θα πραγματοποιηθεί».

- Πόσο βοηθάει εσάς τις πιο νεαρές 
σε ηλικία αθλήτριες το γεγονός 
πως έχετε για συμπαίκτριές 
σας ονόματα εγνωσμένης αξίας 
και μεγάλης εμπειρίας από τα 
ευρωπαϊκά γήπεδα;

«Η ομάδα φέτος έχει αρκετές έμπειρες 
παίκτριες με ηγετικό χαρακτήρα μέσα στο 
γήπεδο. Η τριβή μαζί τους μόνο καλύτερη 
μπορεί να σε κάνει, ενώ σε ωθεί να 
προσπαθήσεις ακόμα περισσότερο για να 
ξεπεράσεις τον εαυτό σου και αυτό μόνο καλό 
μπορεί να κάνει».  

- Ονειρεύεσαι να δεις ένα Παλατάκι 
γεμάτο στα παιχνίδια που θα 
κρίνονται οι τίτλοι και κατά πόσο 
σας βοηθάει ο κόσμος στη μέχρι 
τώρα προσπάθειά σας;

«Είναι χαρά μας να έχουμε δίπλα μας τον 
κόσμο σε κάθε παιχνίδι, ενώ η παρουσία 
του ειδικά στα πιο δύσκολα ματς είναι 
καταλυτική. Και θέλω να πιστεύω πως ακόμα 
πιο σημαντική θα είναι στα play offs. Ελπίζω 
ο κόσμος να είναι για ακόμα μια φορά εκεί 
για εμάς. Πάντως και μόνο στην ιδέα πως θα 
ζήσω να δω ένα γεμάτο από κόσμο Παλατάκι 
με πιάνει... ανατριχίλα».

Ο Αρης θα πρέπει να περιμένει ακόμη έναν χρόνο, 
προκειμένου να δοκιμάσει τις δυνάμεις και να 
βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου. Θεσμό στον 
οποίο θεωρητικά έχει περισσότερες ευκαιρίες για να 
κατακτήσει έναν τίτλο. Κρατάει όμως πολλά χρόνια 
αυτή η κολόνια. Συμπληρώθηκαν 53 συνολικά από 
την τελευταία φορά που ο Αρης κατέκτησε το τρόπαιο. 
Είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα που οι «κίτρινοι» 
δεν έχουν καταφέρει τον πρώτο στόχο κάθε χρονιάς. 
Στα 52 προηγούμενα χρόνια, κατέκτησαν Κύπελλο, η 
Λάρισα, ο Πανιώνιος και ο ΟΦΗ, ομάδες με μικρότερο 
brand απ’ αυτό του Αρη, αλλά οι «κίτρινοι» δεν το 
κατάφεραν.
Με τον ίδιο στόχο ξεκίνησε ο Αρης και τη φετινή 
αγωνιστική περίοδο, αλλά το μόνο που κατάφερε 
ήταν να αποκλείσει τον Λεβαδειακό. Σαφώς και ο 
Ολυμπιακός από τον οποίο αποκλείστηκε δεν ήταν 
ομάδα του… χεριού του, αλλά φέτος οι Πειραιώτες 
δεν είναι από τις ομάδες που τρομάζουν. Ο Αρης έβαλε 
δύσκολα στον Ολυμπιακό και στον Πειραιά και την 
προηγούμενη Τετάρτη, αλλά αυτό δεν έχει καμία αξία. 
Αν υπάρχει κάποιο ελαφρυντικό είναι η απουσία πέντε 
συνολικά ποδοσφαιριστών, που με τον Μαντσίνι που 
μεταγράφηκε γίνονται έξι. Απουσίες οι οποίες δίνουν 
κάποιο άλλοθι, αλλά όσες ομάδες έχουν υψηλούς 
στόχους θα πρέπει να προετοιμάζονται για κάθε 
πιθανό σενάριο. Το θέμα είναι ότι ο Αρης δεν είχε κακή 
απόδοση, είχε όμως και πάλι αναποτελεσματικότητα, 
η οποία κορυφώθηκε με την απώλεια του πέναλτι 
από τον Γκρέι. Δηλαδή την παθογένεια την οποία την 
πλήρωσε ακριβά πολλές φορές φέτος. 
Σε κάθε όμως περίπτωση όλα αυτά μοιάζουν ως… 
παρηγοριά. Η ουσία είναι ότι ο Αρης για μία ακόμη 
χρονιά δεν κατάφερε να είναι συνεπής με την 
υπέρβαση. Αυτή που συζητήθηκε πολύ το περασμένο 
καλοκαίρι, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι η άσκηση επί 
χάρτου απείχε από την πράξη. 
Το ζήτημα είναι πλέον ο Αρη να βρει τι φταίει και 
μένει στάσιμος. Γιατί κανείς δεν νιώθει ικανοποίηση, 
από το γεγονός ότι η ομάδα συμμετέχει σε κάποια 
ευρωπαϊκή διοργάνωση χωρίς να πετυχαίνει ούτε καν 
την παρουσία στους ομίλους. Ή ότι υποχρεώνεται σε 
άδικους αποκλεισμούς.

Τελικά ο Αρης 
μαθαίνει 
από τους 
αποκλεισμούς 
του;
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▶ ΚΡΙΟΣ
Είστε αρκετά τυχεροί αυτή την περίοδο, γιατί ότι και 
να συμβαίνει, πάντα θα υπάρξουν προστατευτικές 
δικλίδες, από τον  Δία, που βρίσκεται στο ζώδιο 
σας. Η Πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στον τομέα 
που αφορά τα συναισθήματα σας και η πιθανότητα 
να παρεξηγηθείτε, ή να απομακρυνθείτε από ένα 

αγαπημένο σας πρόσωπο, είναι μεγάλη.  

▶ ΤΑΥΡΟΣ
Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στις 5 
Φεβρουαρίου, ενεργοποιεί τον Ουρανό που βρίσκεται 
στο δικό σας ζώδιο. Είναι πολύ άβολη στιγμή για σας, 
όπου κάθε τι που θέλετε να ελέγχετε, ενεργοποιείται 
από την ασύμβατη φύση του Ουρανού. Έτσι, για άλλη 
μια φορά, θα απομακρυνθείτε από την σιγουριά που 

τόσο πολύ θέλετε στην ζωή σας.   

▶ ΔΙΔΥΜΟΙ
Η καθημερινότητα σας αλλάζει αυτή την περίοδο, 
εφόσον νιώθετε ότι πολλά θέματα πρέπει να τα 
διαχειριστείτε με όσο τον δυνατόν διαφορετικό 
τρόπο, για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Έχετε 
αρκετή νευρικότητα, κάτι που μάλλον σας εκθέτει 
στους άλλους και χαλά τις σχέσεις σας, χωρίς  να 

υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι.  

▶ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα 
αυτή την περίοδο, με την Πανσέληνο να εντείνει 
αυτό το θέμα και να σας δημιουργεί ανασφάλεια. 
Η Αφροδίτη βέβαια από το ζώδιο των Ιχθύων, θα 
φέρει στην ζωή σας σταδιακά ήρεμες καταστάσεις 
και ίσως μετακινηθείτε με το ταίρι σας, βάζοντας μία 
συναισθηματική πινελιά στην καθημερινότητα σας.  

▶ ΛΕΩΝ
Η Πανσέληνος στο ζώδιο σας, δημιουργεί 
μία περίεργη κυκλοθυμική κατάσταση, όπου 
πρωταγωνιστούν τα επαγγελματικά σας, αλλά και η 
προσωπική σας ζωή. Απαλλαγείτε από καταστάσεις 
που σας ταλαιπωρούν και βγείτε από σχέσεις που δεν 

εκφράζουν τα ζητούμενα σας.  

▶ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο δωδέκατο 
ηλιακό σας σπίτι, όπου βγάζει απωθημένα και 
φοβίες, καταστάσεις από το παρελθόν που δεν έχουν 
θέση τώρα στην ζωή σας. Από την άλλη, η Αφροδίτη 
στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σας, 
ανανεώνει την προσωπική σας ζωή και γεύεστε 

όμορφες στιγμές.

▶ ΖΥΓΟΣ
Η Πανσέληνος στο τέλος της εβδομάδας θα σας 
δημιουργήσει την  επιθυμία της αναθεώρησης και της 
έντονης νοσταλγίας. Μπορεί επίσης να έχετε ανατροπή 
στα οικονομικά σας, όπου κυρίαρχος λόγος θα είναι, η 

κακή διαχείριση των εσόδων σας.  

▶ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η Πανσέληνος που πραγματοποιείτε στις 5 
Φεβρουαρίου σας βάζει σε δύσκολα μονοπάτια. Οι 
αλλαγές που θα συμβούν τώρα στην ζωή σας θα 
πρέπει να τις αντιμετωπίσετε με θάρρος, γιατί δεν θα 
έχετε άλλη επιλογή. Για σας του δευτέρου δεκαημέρου, 
ίσως ένας χωρισμός θα είναι μία κατάσταση, που δεν 
θα σας επιτρέπει εναλλακτικό σχέδιο, γιατί θα είναι το 

αποτέλεσμα μιας χρόνιας κατάστασης.

▶ ΤΟΞΟΤΗΣ
Είστε αρκετά ταλαιπωρημένοι με τον Άρη απέναντι 
σας, όπου σας δημιουργεί συνεχώς έναν πόλεμο 
με τους άλλους, λόγο διαφορετικών απόψεων και 
τρόπου ζωής. Η Πανσέληνος από το ζώδιο του 
Λέοντα, δεν βλέπει αρνητικά το ζώδιο σας, αλλά σας 
δημιουργεί την αίσθηση του άγχους, λόγο εργασίας 
και καθημερινών υποθέσεων που πρέπει να επιλύσετε.   

▶ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η Πανσέληνος του Φλεβάρη, θα προκαλέσει αστάθεια 
στα οικονομικά σας. Είναι πολύ δύσκολο να αποφύγετε 
τις απώλειες στο πορτοφόλι σας, που ξαφνικά και 
αναπάντεχα θα υπάρξουν έξοδα που δεν είχατε 
υπολογίσει. Καλό είναι επίσης να αποφύγετε τις 
εμμονικές σκέψεις, που δεν υπηρετούν κανένα σκοπό.  

▶ ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η Πανσέληνος στις 5 Φεβρουαρίου στον δικό 
σας άξονα, είναι μία στιγμή που πολλοί από εσάς 
περιμένατε να συμβεί. Αυτό που εννοώ είναι ότι η Νέα 
Σελήνη που είχε πραγματοποιηθεί στις 21/1 στο δικό 
σας ζώδιο, σας προετοίμασε για τα γεγονότα που 
συμβαίνουν τώρα, οπότε θεωρώ ότι η οποιαδήποτε 
αλλαγή θα έρθει για να ολοκληρώσει μία κατάσταση 

που περιμένατε.   

▶ ΙΧΘΥΕΣ
Η Αφροδίτη που έχει προχωρήσει στο δικό σας ζώδιο, 
θα σας ευνοεί σε σχέσεις και συνεργασίες. Βέβαια 
τις μέρες που θα υπάρξει η επιρροή της Πανσελήνου, 
θα έχετε κάποιες ανατροπές στα επαγγελματικά σας, 
αλλά και στην καθημερινότητα, που μπορεί να βγάλει 

αναπάντεχα και ενοχλητικά γεγονότα.

Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 30 Ιανουαρίου- 5 Φεβρουαρίου 2023

Oι Αστρολογικές Προβλέψεις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΑ

Σημαντικό γεγονός της εβδομάδας αυτής είναι η Πανσέληνος την Κυριακή 5 

Φλεβάρη, όπου θα έχει επιρροή, όλη την εβδομάδα. Θα πραγματοποιηθεί στον 

άξονα Υδροχόου – Λέοντα και είναι αρκετά έντονο και ανατρεπτικό διάστημα, για 

τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού. Σε αυτή την Πανσέληνο συμμετέχει ο Ουρανός, 

όπου οι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο του Ταύρου, Λέοντα, Σκορπιού και 

Υδροχόου, θα αναγκαστούν να υποστούν ηθελημένα και μη, αλλαγές που θα 

ορίσουν τους βασικούς τομείς της ζωής τους. «Εννοείται, ότι αν σε αυτά τα 

ζώδια έχουμε τον ωροσκόπο μας, ή κάποιον σημαντικό πλανήτη, θα πρέπει να 

προσέξουμε τις έντονες ανατροπές».  



Θα βρείτε την εφημερίδα
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▶Κάθε Σάββατο

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

∙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>>
Αβέρωφ Ζαχαροπλαστείο, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 11, 
Θεσσαλονίκη, +30 2310 814284 
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 2310508509
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
Apallou, Mητροπόλεως 51, 2310228898
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα Παραλία, 2310888000
Computer  pc doctor , Σαρανταπόρου 25,  2311829089
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 1598
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 2310271621
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομηλά 8, 2313087125
Green Family, Βατικιώτου 26–28 Πλ. Άθωνος, 2310257503
Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, Φάληρο 2310842509
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 4, 2310262300
Καφενείο Πύργος, Τσιρογιάννη 3, 2310285492
Κarolou Ntil, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
KitchenBar, Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Λούπινο, Κατούνη 4, 2310535707
Μέντα, Κομνηνών 20, 2313016593
Oλύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10 ,2310284001
Oval Bistronomy, Φιλικής Εταιρείας 1, 2310254533
Πλατεία Θεάτρου, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
Pelosof, Τσιμισκή 22, 6946744472
Thess Massage, Ολυμπιάδος 49, 6938772688
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310220985
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030
Παπασωτηρίου, Λευκός Πύργος, Παύλου Μελ, 2310241300

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τούμπα,2313026226
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών  
Mediterranean Cosmos,2310472333
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Hondos Center Apollonia, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
Mistral Seaside Bar, Τήνου 4, Καλαμαριά, 23110444845
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Mediterranean 
Cosmos,2310472706
Rumors, Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Sanna Coast, Θεμιστοκλή Σοφούλη 112, 2311 827941
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855, 2310 833460
Τρούφα Γρ. Λαμπράκη 207, 2310908680
Ρίζος cafe-bar, Κωνσταντινουπόλεως 58, Κυβέλεια, 6930983447
Stegno, 25ης Μαρτίου 85, 2310306769

ΔΥΤΙΚΑ
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 2310388000
Capi Coffee, Διομήδη Κομνηνού 3, Νεάπολη, 231051 3093
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 Μενεμένη , 2310584000
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Καφενείο Βασιλάκης, Αγνώστου Στρατιώτη 70, Πολίχνη, 
2310603222
Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999 
Pr Espresso, Πλατεία Ευόσμου, 27, Π. Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο 1.Θεσσαλονίκης 2.Νεάπολης Συκεών 3.Παύλου Μελά
4.Αμπελοκήπων 5.Εύοσμου Κορδελιού 6.Δέλτα  7.Πυλαίας 
Χορτιάτη 8.Καλαμαριάς 9.Θέρμης 10.Θερμαϊκού 
11.Ωραιοκάστρου

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

THΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτερο 1, 1ος ορ., Γραφείο 
Προγράμματος, 2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31, Γραφείο Προγράμματος 
Θεσσαλονίκη,  2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης 
Μπάμπης, 2310500005
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, Γραφείο Προγράμματος 
Θεσσαλονίκη, 2310261100

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ STAND
Τσιμισκή με Διαγώνιο
Τσιμισκή με Εθνικής Αμύνης
Ναυαρίνου με Εγνατία 
Τσιμισκή με Ικτίνου 
Μητροπόλεως με Βενιζέλου (Πλ. Ελευθερίας)
Ίωνος Δραγούμη με Ερμού
Αγίου Δημητρίου με Ιασωνίδου 
Δωδεκανήσου με Εγνατία
Έμπροσθεν δικαστικού μεγάρου 
Αγγελάκη με Αλεξάνδρου Σβώλου 
Πέτρου Συνδίκα με Βασιλίσσης Όλγας
Κλεάνθους με Λαμπράκη
Παπαναστασίου με Μπότσαρη 
Παπαναστασίου με Βούλγαρη
Σοφούλη μπροστά στον ΑΒ Βασιλόπουλο




