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Ανάμεσα στις πολυάριθμες αναφορές μηνυμάτων συμπαράστασης 
είτε ανακοινώσεων, το μάτι μου «έπιασε» μία από την Ένωση Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος. Σε μια υπεραπλουστευμένη λογική 
οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για τα αεροπλάνα έχουν ανάλογο 
ρόλο με αυτόν που έχουν οι σταθμάρχες στις αμαξοστοιχίες. Μετά από 
τα συλλυπητήρια, η ΕΕΕΚΕ επισήμανε τις διαχρονικές σημαντικές 
ελλείψεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και προσωπικό χτυπώντας ένα 
ηχηρό «καμπανάκι» και ζητώντας την ανάληψη πρωτοβουλιών από 
τους υπεύθυνους (αναβαθμίσεις των κρίσιμων συστημάτων και 
προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας), προκειμένου «να 
αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον».
Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω «προειδοποιήσεις» από τους 
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 
2021 θυμάμαι το μπλακ άουτ όταν για διάστημα μεγαλύτερο της μίας 
ώρας, καμία πτήση δεν απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Αθήνας 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και από νησιωτικά αεροδρόμια, ενώ 
εκτελούνταν μόνο οι προσγειώσεις των πτήσεων που βρίσκονταν 
ήδη στον αέρα καθώς ο έλεγχος γινόταν με το εφεδρικό σύστημα, το 
οποίο παρακολουθούσε και τις υπερπτήσεις στον ελληνικό εναέριο 
χώρο.
Πόσοι από εσάς γνωρίζετε την είδηση; Πόσα από τα τηλεοπτικά 
κανάλια την αναπαρήγαγαν; Οι υφυπουργοί Μεταφορών 
και Υποδομών (που είναι αλήθεια οι κ.κ. Γ. Καραγιάννης, Μ. 
Παπαδόπουλος) έχουν κάποια απάντηση στα «καμπανάκια» κινδύνου 
των Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας; Ή σε ένα - δυο μήνες που 
θα αφιχθούν οι πρώτοι τουρίστες θα προσευχόμαστε μη γίνει το 
απονενοημένο και μετά αρχίσει πάλι το μαστίγωμα μεταξύ ημών και 
υμών για το «ναι κάπου το άκουσα αλλά δεν…».
Η δημοσιογραφία δε διαφέρει από κανέναν άλλον κλάδο ως προς 
την αξιοσύνη των μελών της. Κάποιοι είναι ικανοί, κάποιοι λιγότερο 
για να αξιολογήσουν μια είδηση όπως αντιστοίχως σε όλες τις 
συντεχνίες με τους κατάλληλους και ακατάλληλους. Αλλά πέρα 
από τα προοίμια των καταστατικών της περί «ισηγορίας, ισονομίας, 
ευθυκρισίας και πάει λέγοντας», η σχέση δημοσιογράφου και 
«πελάτη» είναι αμφίδρομη: Το κοινό καθορίζει τις προτιμήσεις του, 
ο δημοσιογράφος  του σερβίρει αυτό που θέλει, ο διαφημιζόμενος 
τον επιβραβεύει γιατί προσδοκά στο καταναλωτικό κοινό του κι έτσι 
πληρώνει το Μέσο του και πάει λέγοντας. Κι αν έχετε αντίρρηση, 
ρωτήστε αυτήν την εβδομάδα στα media shops πόσες ακυρώσεις 
είχαν από τους μεγάλους χορηγούς των καναλιών σε ό,τι αφορά 
στις διαφημίσεις.

Εν μέσω κηδειών και κλαυθμών ποιος θέλει να διαφημίζει την 
πραμάτεια του; 
Ο αντίλογος είναι, «μα καλά, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι 
που να αναδεικνύουν τα κακώς κείμενα;». Υπάρχουν και 
πολλοί και ικανότατοι. Αλλά πόσοι από εσάς θα πληρώσετε 
για να διαβάσετε ένα θέμα που θα είναι προϊόν ενδελεχούς 
δημοσιογραφικής έρευνας; Εκτός κι αν θεωρήσουμε ότι οι 
δημοσιογράφοι είναι ιεραπόστολοι του εθελοντισμού. Πείτε μου 
μία εκπομπή έρευνας την τηλεόραση. Κι όσοι δημοσιογράφοι 
ερευνητές μετριούνται στα δάχτυλα των άκρων μας, πόσο 
πιστεύετε ότι αντέχουν να το πράττουν χωρίς καμία στήριξη 
όταν το ρεπορτάζ τους πλήξει συμφέροντα εκατομμυρίων; 
Εδώ και μερικούς μήνες η «Κ» ερευνά αναρίθμητα 
σκάνδαλα σε βάθος εικοσαετίας περίπου, στη Χαλκιδική. 
Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κακοδιαχείρηση 
κονδυλίων πολλών εκατομμυρίων, καταχρήσεις και απιστίες 
αιρετών της αυτοδιοίκησης, πλαστογραφίες, καταπατήσεις 
δασικών εκτάσεων, υποδομές που ξεκίνησαν και ουδέποτε 
ολοκληρώθηκαν, δρόμοι καρμανιόλες για την αποκατάσταση 
των οποίων εξακολουθούν να ξοδεύονται εκατομμύρια 
τα οποία θα μπορούσαν να κατασκευάζουν οδοστρώματα 
για Formula 1. Ασφαλτοστρώσεις πάνω σε … αγριάδες, 
μολονότι πληρώθηκαν γι αυτό ανάδοχοι με πολλές χιλιάδες 
ή και εκατομμύρια ευρώ, «μαϊμού» αναβαθμίσεις υποδομών 
ύδρευσης και αποχέτευσης, μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων 
των μεταλλείων στην Ολυμπιάδα με ολέθρια αποτελέσματα για 
τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας και την υγεία συνολικά 
του πληθυσμού της περιοχής. Για κάποια από αυτά παρενέβησαν 
εισαγγελείς , σχηματίστηκαν δικογραφίες, αλλά οι … Γκρούεζες 
πολλαπλασιάζονται όσο περισσότερο κόβεις τα κεφάλια τους 
σαν τη Λερναία Ύδρα… Κι όπως σήμερα τα κανάλια εξουσίας 
χύνουν κροκοδείλια δάκρυα κατόπιν εορτής, ελπίζω να μην 
πράξουν το ίδιο όταν εν μέσω θέρους χιλιάδες τουρίστες 
βρεθούν με γαστρορραγίες, γαστρεντερίτιδες και ασθένειες 
κολυμπώντας σε παραλίες … ακατέργαστων αποβλήτων 
εξαιτίας των χαλασμένων βιολογικών για την αποκατάσταση 
των οποίων ξοδεύτηκαν εκατομμύρια. 
Κι αν μας προσβάλλει το ότι κάποιοι … Κανάκηδες μας κουνούν 
το δάκτυλο, ας αναρωτηθούμε μήπως νωρίτερα, προλάβαμε 
και κρυφτήκαμε πίσω από το δικό μας…

Του Δημήτρη 
Δραγώγια 

ed
it

or
ia

l
Ο φαύλος κύκλος των 
«χαμένων» … ειδήσεων  
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ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΌ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ;



ΓΕΡΜΑΝΟΣ:
Αύξηση εσόδων το 2022 και νέα 
προϊόντα το 2023 

Περίπου 1.000 συνεργάτες και 
εργαζόμενοι έλαβαν μέρος στο 
ετήσιο συνέδριο του Δικτύου 

Μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά με ισχυρές επιδόσεις 
αποδείχτηκε το 2022 για τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
όπως ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο συνεργατών 
του Δικτύου. Περίπου 1.000 συνεργάτες και εργαζόμενοι 
των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ από όλη την Ελλάδα, 
ενημερώθηκαν για τα σημαντικότερα επιτεύγματα της 
χρονιάς που πέρασε και για τους στόχους του 2023, με 
επίκεντρο την άριστη εμπειρία του πελάτη. Στο συνέδριο 
παρουσιάστηκε και η νέα επικοινωνία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ με 
κεντρικό μήνυμα «Για ό,τι θέλεις, ό,τι κι αν σκεφτείς ο 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι ΕΚΕΙ».

«Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι σήμερα στα καλύτερά του. Με 
ξεκάθαρη στρατηγική, αναβαθμισμένα καταστήματα, νέες 
κατηγορίες προϊόντων, περισσότερα digital στοιχεία και 
πιο γρήγορη και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Θα 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες 
και την καλύτερη εμπειρία στους πελάτες μας, χτίζοντας 
δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους», τόνισε στο 
συνέδριο ο κ. Θανάσης Στράτος, Chief Customer Opera-
tions Officer του Ομίλου ΟΤΕ και Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Άνάπτυξη σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων 
το 2022

Παρά τις προκλήσεις, το 2022 ο τζίρος των προϊόντων 
αυξήθηκε σημαντικά στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
ενώ αύξηση σημειώθηκε και στην επισκεψιμότητα για 
πρώτη φορά στην μετά COVID εποχή. Σημαντικές ήταν οι 
επιδόσεις στις συνδέσεις σταθερής, ιδίως στο Fiber To The 
Home, στην κινητή, αλλά και στις συνδέσεις COSMOTE 
TV. Σημαντικό ήταν και το μερίδιο στα smartwatches, τις 
τηλεοράσεις και τα αξεσουάρ, ενώ άνοδο σημείωσαν και 
οι πωλήσεις business προϊόντων. Όπως σημειώθηκε στο 
συνέδριο, τη χρονιά που πέρασε ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ παρέμεινε 
Νο1 προορισμός για service (κινητού & προϊόντων 
τεχνολογίας), ενώ No1 παρέμεινε και το branded κανάλι 
του στο YouTube.

Ιδιαίτερα επιτυχημένη αποδεικνύεται η νέα υπηρεσία G 
Click & Collect, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγκλισης 
του ψηφιακού καναλιού με το φυσικό, που επιτρέπει στον 
πελάτη να κάνει την παραγγελία του online και να παραλάβει 
τις αγορές του στο σπίτι ή από το κατάστημα της επιλογής 
του μέσα σε λίγη ώρα, σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά το 
2022, τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ εξυπηρέτησαν 50.000 
παραγγελίες μέσω G Click & Collect, ενώ έμφαση δόθηκε 
και στη νέα υπηρεσία αυθημερόν παράδοσης, με δυνατότητα 
παράδοσης στον χώρο του πελάτη σε μία ώρα. 

Έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και το 2023

Το 2023 ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα συνεχίσει να είναι δίπλα στον πελάτη 
με νέα experiential καταστήματα,  με βελτιωμένο e-shop, με 
ενίσχυση του service των συσκευών εντός καταστήματος, 
αλλά και με νέες προϊοντικές κατηγορίες. Όπως τόνισε ο 
κ. Στράτος, πολύ σύντομα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα 
φέρουν περισσότερες «έξυπνες» συσκευές που συνδέονται 
με το νοικοκυριό, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την 
επισκεψιμότητα, αλλά και την εικόνα των καταστημάτων. 

«Με 263 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι 
ΕΚΕΙ για κάθε πελάτη, είτε είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση, με 
ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, εξειδικευμένους 
συμβούλους σε θέματα τεχνολογίας -τους Tech Experts-, 
άμεση παράδοση προϊόντων, αλλά και με after sales 
εξυπηρέτηση», σημείωσε ο κ. Κώστας Βούζας, Διευθυντής 
BU Retail Ομίλου ΟΤΕ. Και πρόσθεσε: «Για εμένα, οι άνθρωποί 
μας είναι η δύναμή μας. Είναι αυτοί που στέκονται δίπλα στον 
πελάτη, ακούνε τις ανάγκες του και τον εξυπηρετούν. Με 
χαμόγελο, γνώσεις και ενσυναίσθηση.»

Στο συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, 
ο οποίος ευχαρίστησε τους συνεργάτες της ΓΕΡΜΑΝΟΣ για τη 
συμβολή τους στις επιδόσεις του Ομίλου. Τα αποτελέσματα 
της χρονιάς που πέρασε και τη στρατηγική για το 2023, 
παρουσίασαν στους συνεργάτες της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και οι κ.κ. 
Πέτρος Παπαγγέλης, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων 
Ομίλου ΟΤΕ και Γιάννης Γαλανάκης, Διευθυντής Retail Prod-
ucts & Services Ομίλου ΟΤΕ. 

Ο κ. Θανάσης Στράτος, Chief Customer Operations Officer 
του Ομίλου ΟΤΕ και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ο κ. Πέτρος Παπαγγέλης, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων 
Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Γιάννης Γαλανάκης, Διευθυντής Retail Products & Services 
Ομίλου ΟΤΕ

Ο κ. Κώστας Βούζας, Διευθυντής BU Retail Ομίλου ΟΤΕ
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Τις πανελλαδικές μετρήσεις που αποτυπώνουν τα όσα 
συνέβησαν στα Τέμπη έχουν στα χέρια τους κυβέρνηση 
αλλά και αντιπολίτευση. Όπως είναι λογικό εκείνο που 
ενδιαφέρει είναι ποιες οι απώλειες ή τα κέρδη που 
καταγράφει ο καθένας. Από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις η ΝΔ 
δείχνει να χάνει περίπου 3 μονάδες , άλλωστε ήταν και αυτή 
με τα υψηλότερα ποσοστά. Δυσαρέσκεια υπάρχει όμως 
και για τον ΣΥΡΙΖΑ όπου και αυτός χάνει 1 με 2 μονάδες 
από τα εκλογικά του ποσοστά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο 
πως ο πρώην Υπουργός Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος 
Σπίρτζης παραμένει άφαντος, παρά τα όσα βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας και τον αφορούν.  Επίσης αξίζει να 
σημειωθεί πως τα «πάνω» τους παίρνουν κόμματα εκτός 
Βουλής ενώ ο αριθμός των αναποφάσιστων σε σύγκριση 
με τις τελευταίες μετρήσεις έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί.
Σε κάθε περίπτωση , όπως μας έλεγαν δημοσκόποι, για να 
διεξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα θα πρέπει αυτές 
οι μετρήσεις να επαναληφθούν μετα από δύο εβδομάδες .
Οι πολίτες δείχνουν την οργή τους στις τηλεφωνικές 
δημοσκοπήσεις αναφερόμενοι στην υποκριτική 
αγανάκτηση και των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα 
οποία συγκαταλέγονται στα κόμματα εξουσίας. Μάλιστα 
το  «περίεργο» είναι πως στις τελευταίες μετρήσεις 
δεν μπορούν να εντοπιστούν σε ποιο κόμμα ανήκουν 
ψηφοφόροι οι οποίοι είτε δεν απαντούν στο τι ψήφισαν 
στις προηγούμενες εκλογές είτε επιλέγουν το «δεν ξέρω, 
δεν απαντώ» στο ερώτημα: «Τί θα ψηφίσετε σε αυτές τις 
εκλογές»; Μάλιστα τη δεδομένη στιγμή οι αναποφάσιστοι 
ξεπερνούν το 20%.

Αυτό που για την ώρα δεν μπορεί να εκτιμηθεί είναι η 
διάρκεια των αντιδράσεων και, κυρίως, αν ο αρχικός 
σχεδιασμός της ΝΔ για εκλογές μέσα στον Απρίλιο και η 
επίτευξη αυτοδυναμίας έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Τις 
τελευταίες ημέρες μάλιστα είχε ενισχυθεί το σενάριο της 
μετάθεσης τους για τις 21 Μαΐου ωστόσο όπως μαθαίνουμε 
επανέρχεται στη συζήτηση το ενδεχόμενο να στηθούν οι 
κάλπες την Κυριακή του Θωμά, 23 Απριλίου.
Οι βουλευτές πάντως που έχουν αρχίσει τον προεκλογικό 
αγώνα τους αντιλαμβάνονται ότι είναι πλέον βαρύ το 
κλίμα μεταξύ των ψηφοφόρων στις περιφέρειές τους. 
Από την άλλη υπάρχουν και οι υποψήφιοι, στην Α΄και 
Β΄Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο , που έχουν πάρει θεωρητικά 
το «πράσινο» φως και πιέζουν να δοθούν τα ονόματα τους 
στη δημοσιότητα ώστε να μπορούν, έχοντας λάβει και 
επίσημα το χρίσμα από την ηγεσία να τρέξουν για σταυρούς.
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: 
«Συγγνώμη και πάλι, όλοι φταίμε και εμείς πρώτα ως 
κυβέρνηση»
«Συγγνώμη» και πάλι ζήτησε, αυτή τη φορά κατά την 
εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στα Τέμπη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που αναλογεί 
στην κυβέρνησή του και τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να 
κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρώπινων λαθών».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν τον 
ενδιαφέρει να υπάρξει μια στείρα πολιτική αντιπαράθεση, 
χρησιμοποιώντας τη φράση «όλοι φταίμε και εμείς πρώτα 
ως κυβέρνηση».

Μάλιστα προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις 
τις επόμενες ημέρες για τις αποζημιώσεις και τη στήριξη 
των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της 
τραγωδίας στα Τέμπη. Τόνισε, χαρακτηριστικά, πως θα 
κινήσει γη και ουρανό για να ολοκληρωθεί το έργο της 
τηλεδιοίκησης. προσθέτοντας ότι «αυτό θα συμβεί μέχρι 
το τέλος του καλοκαιριού».
Επίσης, κάλεσε τους υπουργούς της κυβέρνησης 
να ανατρέψουν το «προβληματικό κράτος» παρά τις 
αντιδράσεις που θα υπάρξουν, λέγοντας ότι το «ποτέ ξανά» 
για την τραγωδία των Τεμπών θα πρέπει να μετατραπεί σε 
«τώρα ή ποτέ» και δίνοντας το σύνθημα πως οι αλλαγές 
θα πρέπει να γίνουν «τώρα»
Ωστόσο έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους νέους οι 
οποίοι όπως τόνισε «διαμαρτύρονται με ευπρέπεια, 
έχουν πιστεύω κάθε δίκιο να είναι θυμωμένοι, το ίδιο 
και οι γονείς τους. Γιατί στα τραγικά θύματα των Τεμπών 
βλέπουμε όλοι μας, όλοι μας βλέπουμε τα παιδιά μας, οι 
νεότεροι βλέπουν τους δικούς τους φίλους. Θα επιμείνω 
όμως ότι όσο σημαντικό είναι να δώσουμε χώρο στη θλίψη 
και στην οργή, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτή 
να γίνει σπίθα ενός νέου διχασμού, γιατί είναι και αυτός 
μια όψη ενός νομίσματος που η χώρα έχει πληρώσει πολύ 
ακριβά». 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΦΕΝΙΑ ΚΛΙΑΤΣΗ

Τέλος στα σενάρια για εκλογές
πριν το Πάσχα βάζει ο Μητσοτάκης

ΦΘΟΡΆ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ  ΤΗΣ 
ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΊΆ, ΩΣΤΟΣΟ, ΔΈΝ 
ΦΆΊΝΈΤΆΊ ΝΆ ΠΊΣΤΩΝΈΤΆΊ ΟΥΤΈ Ο ΣΥΡΊΖΆ 
ΆΛΛΆ ΟΥΤΈ ΤΆ ΥΠΟΛΟΊΠΆ ΚΟΜΜΆΤΆ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ, ΚΆΤΆΓΡΆΦΟΥΝ ΤΆ ΈΥΡΗΜΆΤΆ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΈΩΝ 
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stegno, το καθαριστήριο μου!
Το κατάστημα μας είναι μέλος του δικτύου stegno που με πάνω από 40 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό αποτελεί τον ηγέτη στον κλάδο 
όπως το πιστοποιούν και οι μαρτυρίες των πελατών μας 
 
Νοιαζόμαστε για τα ρούχα σας αλλά και τις δικές σας ανάγκες που αφορούν την περιποίηση  κάθε υφάσματος που υπάρχει στο σπίτι σας. 
 
Αναλαμβάνουμε τη φροντίδα για  όλα τα είδη των ρούχων, δερμάτινα, καλύμματα καναπέδων, κουρτίνες, παπλώματα, τα χαλιά σας, ακόμα και 
τη μπουγάδα σας ώστε να έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 
 
Ενημερώνεστε άμεσα με sms για την ολοκλήρωση της φροντίδας του ρούχου σας. 
 
Σε κάθε συναλλαγή συγκεντρώνετε πόντους και σας επιστρέφουμε χρήματα σε μορφή δωροεπιταγής ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
Στη boutique του  καταστήματος  μας θα βρείτε πλήρη γκάμα προϊόντων για τα ρούχα, το σπίτι, ακόμα και για τα κατοικίδια σας! Βιοδιασπώμενα 
απορρυπαντικά, μαλακτικά με μικροκάψουλες για μεγαλύτερη διάρκεια, αρωματικά-αντισκωρικά ντουλάπας,  ρολά για την προστασία και την 
φροντίδα των τετράποδων φίλων, απολυμαντικά πλυντηρίου, σετ 4 καθαριστικών προϊόντων με βιταμίνη F για τα ευαίσθητα δέρματα είναι 
μόνο μερικά από τα είδη που προτείνουμε! 
 
Λύσεις προσφέρουμε και στους επαγγελματίες. Ειδικά για τα AIRBNB αλλά και μικρά BOUTIQUE HOTEL, δίνουμε τη δυνατότητα να 
απολαύσουν οι πελάτες σας τη μοναδική εμπειρία της περιποίησης stegno με εξειδικευμένα πιστοποιημένα προΐόντα ιταλικής προέλευσης που 
κάνουν τη διαφορά. 
 
Η πολυετής εμπειρία stegno, ο σύγχρονος εξοπλισμός και τα υψηλής ποιότητας καθαριστικά μας, εγγυώνται άψογο αποτέλεσμα. 
 
Η διάθεση μας να σας φροντίσουμε εγγυάται μια σχέση πιστότητας! 
 
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα και συνεχώς θα σας εντυπωσιάζουμε με αναπάντεχες εκπλήξεις!



11.03.20236

Με σεβασμό στους νεκρούς
Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη 
άφησε πολύ καλές εντυπώσεις για τον τρόπο που – μέσω 
τραγωδίας – χειρίστηκε τις υποθέσεις και τα ερωτήματα του 
Αντώνη Σρόιτερ. 
Στην Θεσσαλονίκη ειδικά, από το ίδιο βράδυ οι αναρτήσεις 
στα social media έδειχναν ότι το «μήνυμα ελήφθη» από τα 
στελέχη ενώ και στις συζητήσεις στις αρχές της εβδομάδας 
το ύφος «σεμνά και ταπεινά με σεβασμό στους νεκρούς» 
ήταν κυρίαρχο. 
Παράλληλα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, όταν οι 
κατηγορίες άγγιξαν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αυτό αποσύρθηκε 
αμέσως από τα ψηφοδέλτια. Είχε προηγηθεί η άμεση 
διαγραφή της Εύας Καϊλή όταν συνελήφθη με βαρύτατες 
κατηγορίες. 
Στο ΠΑΣΟΚ αντιπαραβάλουν στον δημόσιο διάλογο την 
στάση τους με όσα πράττουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με τα δικά τους 
στελέχη. «Είναι σαφές ποιοι εκπροσωπούν ένα νέο πολιτικό 
ήθος αντιμετωπίζοντας ριζικά παθογένειες και ποιοι για 
ασύγκριτα βαρύτερες πράξεις που πλήττουν ευθέως το 
δημόσιο συμφέρον, δεν κάνουν τίποτα  αποτελώντας 
αναπόσπαστο μέρος τους και καλύπτοντας εγκληματικές 
ευθύνες» σχολίαζαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. 

Πρόταση και ερώτηση 
Απαντώντας στις προτάσεις Γεραπετρίτη για την 
επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου στο ΠΑΣΟΚ ζητούν 
περαιτέρω δικλείδες ασφαλείας από τους δύο σταθμάρχες 
ανά σταθμό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής αφορά 
στην εγκατάσταση φωτοσήμανσης στο τμήμα Λάρισα – 
Θεσσαλονίκη και ενίσχυση και κατάρτιση  του ανθρώπινου 
δυναμικού με αξιοκρατικές διαδικασίες.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης παράλληλα αξιοποιώντας την 
ιδιότητα του ευρωβουλευτή επιδιώκει με ερώτησή του στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάδειξη των προειδοποιήσεων 
από τις Βρυξέλλες προς τη χώρα μας. 
«Η Ελλάδα σύμφωνα με τις δύο τελευταίες διετείς εκθέσεις 
(2022, 2020) για την Ασφάλεια και Διαλειτουργικότητα 
Σιδηροδρόμων στην ΕΕ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), ήταν σταθερά πρώτη στο δείκτη 
θνησιμότητας ανά σιδηροδρομικά χιλιόμετρα» σημειώνει 
αρχικά στην ερώτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

«Γιατί τρία χρόνια καθυστέρηση;»
«Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 της Επιτροπής 
της 5ης Ιανουαρίου 2017, προβλέπει την εγκατάσταση και 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της 
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας ERTMS στην Ελλάδα και 
την ολοκλήρωση του έργου στο σημείο του δυστυχήματος 
των Τεμπών, ήδη από το 2020 (στο τμήμα Δομοκός - 
Θεσσαλονίκη). Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα, η Ελλάδα 
ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022 
και έλαβε τριετή παράταση» σημειώνει ρωτώντας την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
- Ποιους λόγους επικαλέστηκε η Ελληνική κυβέρνηση για 
να αιτηθεί την τριετή καθυστέρηση; 
- Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε το αίτημα της 
ελληνικής κυβέρνησης ενώ η Ελλάδα έχει την υψηλότερη 
θνησιμότητα ανά σιδηροδρομικά χιλιόμετρα βάσει των 
εκθέσεων του ERA;
- Τι έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας στο ελληνικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο έχουν χρηματοδοτηθεί από τον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
και της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, πότε 
έπρεπε να ολοκληρωθούν και σε ποιο στάδιο βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή;

Εκλογές: Όλα θα εξαρτηθούν από τις δημοσκοπήσεις
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε πολιτικό επίπεδο θα συνεχίζουν να πιέζουν για άμεση προσφυγή στις κάλπες υποστηρίζοντας 
ότι η κυβέρνηση έδειξε τα διαπιστευτήριά της και δεν υπάρχει πολιτικός χρόνος να παράξει πολιτικό έργο. 
«Είχε 4 χρόνια και δεν έκανε έργο. Να περιμένουμε λίγες εβδομάδες ακόμα; Τι θα αλλάξει με τα δέκα νομοσχέδια που 
έρχονται» σχολίασε στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη στην «Κ». 
Με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν για το στήσιμο της κάλπης, έμπειρα πολιτικά στελέχη εκτιμούσαν στην 
«Κ» ότι όλα θα εξαρτηθούν πλέον από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Στον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν ως «γελοιότητα» 
το σενάριο για εκλογές τον Σεπτέμβριο με τον πρωθυπουργό να εξαντλεί τα συνταγματικά όρια για να στηθούν οι 
κάλπες. 

Παράδειγμα προς μίμηση θέλει να γίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΌΚ-Κίνημα Αλλαγής Νίκος 
Ανδρουλάκης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κρίσεων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΤΣΗΣ 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

Ήταν 13 Μαΐου 2017 τη νύχτα και η επιβατική 
αμαξοστοιχία Ιντερσίτι κινείται με κατεύθυνση τη 
Θεσσαλονίκη. Ο μηχανοδηγός έχει αναπτύξει ταχύτητα 
μεγαλύτερη των 140 χιλιομέτρων χωρίς να αντιληφθεί, 
ούτε να ειδοποιηθεί, ότι άλλαζε η γραμμή κατεύθυνσης 
στο ύψος του Άδενδρου. Η διαγώνιος οδήγησε στον 
εκτροχιασμό του τρένου που κατέληξε πάνω στο σπίτι 
του ΟΣΕ, στο ύψος του σταθμού, που ήταν κλειστός. 
Τραγικός απολογισμός τρεις νεκροί, ο μηχανοδηγός, 
ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας και ένας επιβάτης, 
γιατρός στο επάγγελμα, που καθόταν στο βαγόνι του 
κυλικείου. Και 13 επιβάτες τραυματίστηκαν.  
Το σιδηροδρομικό δυστύχημα του Άδενδρου έχει 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το δυστύχημα των 
Τεμπών, σχετικά με τις αιτίες πρόκλησής του. Μόνον 
που τότε η δικαστική έρευνα κατέληξε σε μία κλασική 
απόδοση ποινικών ευθυνών στον έναν μηχανοδηγό, 
καθώς ο δεύτερος που χειριζόταν την αμαξοστοιχία 
είχε χάσει τη ζωή του και στη συνέχεια την αθώωση 
του κατηγορούμενου λόγω αμφιβολιών. Και απλώς 
μία αναφορά στο δικαστήριο στις ελλείψεις των 
σιδηροδρόμων. Οι επισημάνσεις του προέδρου των 
μηχανοδηγών Κωνσταντίνου Γενηδούνια που κατέθεσε 
ως μάρτυρας ότι η τηλεματική δεν λειτουργούσε, 
δεν συγκίνησαν κανέναν. Απλώς καταγράφηκαν στα 
πρακτικά του δικαστηρίου.  
«Άργησε να γίνει. Θα γινόταν ούτως ή άλλως. Το 
Άδενδρο μας το είχε δείξει». Μηχανοδηγός εν ενεργεία 
μιλώντας στην Karfitsa τονίζει ότι στον χώρο των 
σιδηροδρομικών το δυστύχημα των Τεμπών ήταν το 
χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.

 «Τα προβλήματα εκεί στο Άδενδρο ήταν τα ίδια 
με τα Τέμπη. Δεν λειτουργούσε η φωτοσήμανση, ο 
μηχανοδηγός δεν ενημερώθηκε, δεν είδε φωτόσημο και 
δεν σταμάτησε», συμπλήρωσε.  Στη δίκη στο Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όλοι επικεντρώθηκαν 
στο… δέντρο. Οι περισσότερες αναφορές έμειναν στην 
υψηλή ταχύτητα με την οποία κινούταν το τρένο και την 
υποχρέωση του μηχανοδηγού, ο οποίος ήταν νεκρός, να 
μειώσει την ταχύτητά του στα 60 χιλιόμετρα από τα 144 
επειδή υπήρχε παράκαμψη.  
 
Το δάσος της τηλεματικής 

Κανείς όμως δεν διερωτήθηκε στο δικαστήριο για 
ποιόν λόγο ο μηχανοδηγός μέσα στη νύχτα δεν 
αντιλήφθηκε την παράκαμψη στην οποία το «σύστημα» 
έστελνε την αμαξοστοιχία σε παράκαμψη λόγω του 
σιδηροδρομικού σταθμού. Άλλωστε όλα τα μέλη των 
επιτροπών διερεύνησης που κατέθεσαν στο δικαστήριο, 
υποστήριξαν ότι η αιτία του δυστυχήματος ήταν η 
υπερβολική ταχύτητα. «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ 
ότι δεν θα αντιδράσει σωστά», είπε απολογούμενος 
ο κατηγορούμενος. Ανέφερε πάντως ότι ο ίδιος 
δεν αντιλήφθηκε ούτε τον ιστό των φωτοσημάτων, 
ενδεχομένως επειδή χόρτα τον κάλυπταν.  
Ήταν όμως δεδομένο ότι τα φωτοσήματα δεν 
λειτουργούσαν. Σε τέτοια περίπτωση, ακόμη και πίσω 
από χόρτα θα έδινε σήμα στον μηχανοδηγό να μειώσει 
ταχύτητα.

 Μέσα στη νύχτα όμως κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να το δει. 
Ότι υπάρχει ένας ιστός φωτοσήματος που δεν λειτουργεί 
και στη βάση του έχει γραμμένη την ταχύτητα κίνησης 
σε εκείνο το σημείο. Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών το 
είπε στην κατάθεσή του. Ότι δηλαδή ότι η τηλεματική 
λειτουργούσε το 2012. Όμως από τότε λόγω του 
μνημονίου ξεκίνησε η κατηφόρα. Η τηλεδιοίκηση 
υποστελεχωνόταν και οι υπάλληλοι στέλνονταν σε 
άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να μείνει ο ΟΣΕ στον 
στόχο. Η χρηματοδότηση των 125 εκατομμυρίων ευρώ 
τον χρόνο για συντηρήσεις των έργων τηλεματικής 
έπεσαν λόγω κρίσης στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Και με 
τις ζημιές που σχετίζονται με τις κλοπές των καλωδίων, 
αυτά τα χρήματα δεν έφταναν ποτέ. «Ό,τι χαλούσε ο ΟΣΕ 
δεν το αντικαθιστούσε λόγω έλλειψης κονδυλίων. Ήταν 
μία φθίνουσα πορεία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα», 
λένε μηχανοδηγοί.  
Στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – 
Αλεξανδρούπολη, η τηλεδιοίκηση εφαρμόζεται μέχρι 
τον σταθμό του Στρυμόνα, στη διασταύρωση για 
τη Βουλγαρία. Στο υπόλοιπο τμήμα ακολουθείται η 
παραδοσιακή μέθοδος συνεννόησης. Αυτή της δεκαετίας 
του ’60. Δύο σταθμάρχες συνεννοούνται τηλεφωνικά 
μεταξύ τους και αφήνουν τρένα. «Κράτα εσύ αυτό το 
τρένο, στέλνω εγώ το άλλο». Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Και πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση, αρκετή 
για να κάνει ακόμη περισσότερα βήματα πίσω ο 
σιδηρόδρομος στην Ελλάδα.   

Το Άδενδρο δείχνει
το δρόμο της εξυγίανσης 

 Το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς και 13 τραυματίες προκλήθηκε λόγω 
ελλείψεων οι οποίες απλώς καταγράφηκαν στα πρακτικά του δικαστηρίου
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O δήμος Θεσσαλονίκης, διαχρονικά, παρουσιάζει 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτή τη φορά, όμως, 
προβλέπονται σκληρές μάχες και σε άλλους δήμους 
του πολεοδομικού συγκροτήματος, λόγω των πολλών 
και δυνατών υποψηφιοτήτων, όπως για παράδειγμα σε 
Καλαμαριά, Ευόσμου Κορδελιού και Παύλου Μελά.
Οι υποψήφιοι έχουν ήδη καταστρώσει μεγάλο μέρος 
των σχεδίων τους, οι αναμετρήσεις προβλέπονται 
αμφίρροπες και οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν 
στις 8 Οκτωβρίου, ποιος θεωρούν πως είναι ο 
καταλληλότερος για δήμαρχος ώστε να λύσει τα 
προβλήματα και να βελτιώσει την καθημερινότητα την 
επόμενη 5ετία.

Ζέρβας, Άγγελούδης, Ορφανός και οι λοιποί 
μονομάχοι του Δ.Θεσσαλονίκης
Τα κομμάτια του παζλ που αφορούν τους επίσημους 
διεκδικητές του δήμου Θεσσαλονίκης έχουν αρχίσει 
να μπαίνουν στη θέση τους και ο Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, γνωρίζει πλέον τους βασικούς αντιπάλους 
του. Η εκκίνηση της μάχης δόθηκε από τον δήμαρχο, 
που επιθυμεί να διεκδικήσει μία νέα θητεία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, προχώρησε ήδη σε μία απολογιστική 
εκδήλωση του έργου της διοίκησής του στο Μέγαρο 
Μουσικής, παρουσίασε μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου 
του και ξεκίνησε τις περιοδείες στις γειτονιές. 
Ο Στέλιος Αγγελούδης, από την άλλη, μπορεί να 
μπήκε στον αγώνα πριν από περίπου ένα μήνα, 
όμως κατάφερε να καλύψει αρκετό έδαφος. Μετά 
την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, 
ακολούθησε μία μεγάλη εκδήλωση στο Ολύμπιον 
και ήρθε σε συνεργασία με πρόσωπα από όλους τους 
πολιτικούς χώρους. Παράλληλα, ετοιμάζει τους άξονες 
του προγράμματός του και τις επόμενες ημέρες θα 
παρουσιάσει τα πρώτα 70  ονόματα του ψηφοδελτίου 
του, ενώ -όπως έχει δηλώσει- θα έχει επαφή με τους 
δημότες πόρτα - πόρτα.
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview 
για την Politic, αποτυπώνεται μία πρώτη «εικόνα» με 
τους Θεσσαλονικείς να δηλώνουν δυσαρεστημένοι από 
το έργο της διοίκησης Ζέρβα σε ποσοστό που αγγίζει 
το 70%. Στην πρόθεση ψήφου, ο δήμαρχος λαμβάνει 
ένα 23%, ακολουθεί ο κ.Αγγελούδης με 13,1% και 
αμέσως μετά ο Γιώργος Ορφανός με 9,6%. Ο πρώην 
υπουργός θα είναι υποψήφιος δήμαρχος και σε αυτές 
τις εκλογές, όπως ακριβώς και το 2019 ως επικεφαλής 
της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον». 
Ο κ.Ορφανός ανέλυσε τις σκέψεις του και μέσω του 
δημοτικού συμβουλίου, ενώ μαζί του συμπορεύεται ο 
Σάββας Χαλιαμπάλιας, που είχε ανακοινώσει και αυτός 
υποψηφιότητα για δήμαρχος. Ωστόσο, αποφασίστηκε 
τελικώς να ενώσουν δυνάμεις και ο κ.Χαλιαμπάλιας να 
κατέβει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Στους υπόλοιπους επίσημους διεκδικητές είναι ο Σπύρος 
Πέγκας που ανακοίνωσε το όνομα της παράταξης 
«Θεσσαλονίκη για ‘Ολους», ο Δρόσος Τσαβλής που 
προχωράει ακάθεκτος και ο Σάκης Τζακόπουλος που 
κλείνει δημοτικούς συμβούλους, όπως επίσης οι 
Ιωάννης Κουριανίδης και Ιωάννης Νασιούλας. 
Αναμένεται η επίσημη απόφαση του έμπειρου 
αυτοδιοικητικού και με χρόνια παρουσίας στα δημοτικά 
έδρανα Βασίλη Γάκη, όπως επίσης και του ‘Ακη 
Σακισλόγλου. Θεωρείται σίγουρο πως στις εκλογές του 
Οκτωβρίου υποψήφιο θα κατεβάσουν οι παρατάξεις 
«Λαϊκή Συσπείρωση», «Η Πόλη Ανάποδα - Δύναμη 
Ανατροπής», «Μένουμε Θεσσαλονίκη» και «Οικολογία 
Αλληλεγγύη».

Μισή ντουζίνα υποψήφιοι στον Δήμο Καλαμαριάς
Ο δήμαρχος, Γιάννης Δαρδαμανέλης, έχει κάνει εδώ και 
καιρό σαφή την πρόθεσή του να ανανεώσει τη θητεία 
του. Μάλιστα, προχώρησε σε εκδήλωση στο δημοτικό 
θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» όπου παρουσίασε το έργο της 
διοίκησής του και τους πρώτους 69 υποψηφίους δημοτικούς 
συμβούλους.
Στη σκηνή του ίδιου χώρου, λίγες ώρες νωρίτερα, ανέβηκε 
η Χρύσα Αράπογλου. Η υποψήφια δήμαρχος αποκάλυψε το 
όνομα της παράταξης «Καλαμαριά Μητέρα Πόλη» και τους 
πρώτους 39 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Στο 
πλευρό της έχει και στελέχη από την παράταξη Μπακογλίδη.
Ο πρώτος που βγήκε μπροστά για να διεκδικήσει την 
ψήφο των δημοτών ήταν ο δικηγόρος, Χρήστος Βάρδας, ο 
οποίος συνεχίζει δυναμικά την προσπάθεια. ‘Ηταν Μάρτιος 
του 2021 όταν ανέλαβε δημόσια την πρωτοβουλία για τη 
συγκρότηση μίας ευρείας και ενωτικής παράταξης και από 
τότε έχει κάνει πολλές κινήσεις.
Στη μάχη των παραπάνω διεκδικητών, θα πρέπει να 
προστεθούν ο πρώην αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, Ματθαίος 
Αμπατζίδης, ο ‘Αρης Τεμεκενίδης που θα κατέβει με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, και ο Αβραάμ Περσίδης υποψήφιος με το ΚΚΕ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ Εκλογές: Τέσσερις δήμοι

σε σκληρή …πολιορκία!

ΌΙ ΥΠΌΨΗΦΙΌΤΗΤΕΣ, 
ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΌΝΌΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΌΙ ΚΌΝΤΡΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ 

Ο Στέλιος Αγγελούδης Ο Κωνσταντίνος  Ζέρβας

Δημαρχείο Καλαμαριάς

Ο Γιώργος Ορφανός
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Συνωστισμός… υποψηφιοτήτων στον 
Δήμο Κορδελιού Ευόσμου 
Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές στα επιτελεία 
των υποψηφίων δημάρχων στον δήμο 
Κορδελιού Ευόσμου. Ο Κλεάνθης Μανδαλιανός 
προχώρησε σε πολύ δυνατές συνεργασίες 
όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Κυριλλίδης, 
που ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αμπελοκήπων 
- Μενεμένης. Μετά την απόφαση του να μη 
θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, άρχισαν οι φήμες 
πως ο κ.Κυριλλίδης θα διεκδικήσει τον σταυρό 
σε άλλον δήμο. Και επαληθεύτηκαν με τον 
«γάμο» που σύναψε με τον κ.Μανδαλιανό.
Ο δήμαρχος έχει πραγματοποιήσει μία 
απολογιστική εκδήλωση, ενώ σχεδιάζει μία 
ακόμη όπου θα παρουσιάσει τους υποψηφίους 
του. Στη «μαγιά» της ομάδας που υπάρχει από 
το 2019 θα προστεθούν νέα πρόσωπα από 
όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τις 
ηλικιακές ομάδες.
Ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης, από την άλλη, έκανε 
ήδη δύο συγκεντρώσεις όπου παρουσίασε 
55+55 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. 
Προχωράει την υποψηφιότητά του με σταθερά 
βήματα, ενώ φαίνεται πως έχει στο πλευρό του 
τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, 
Γιάννη Καμαρινό.
Την ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού της 
παρουσίασε η Μαρία Μανούκα, η μόνη γυναίκα 
υποψήφια δήμαρχος, ενώπιον των 55 πρώτων 
υποψηφίων δημοτικών της συμβούλων 
της. Την κ.Μανούκα υποστηρίζει ο πρώην 
δήμαρχος, Πέτρος Σούλας. 
Τα πρώτα 20 στελέχη της παράταξής του έχει 
παρουσιάσει και ο Μίλτος Τασούλης ενώ 
το όνομα του Βασίλη Ανδρεάδη (που έχει 
ανακοινώσει παράταξη) ακούγεται πως θα 
συμπεριληφθεί στους υποψηφίους βουλευτές 
της ΝΔ για την Α’ Θεσσαλονίκης.

 Στην πρώτη λίστα δεν ήταν, όμως παραμένει 
ανοιχτή αφού οι εθνικές εκλογές πηγαίνουν 
πιο πίσω εξαιτίας του δυστυχήματος των 
Τεμπών. Τέλος, δεδομένο θεωρείται πως 
υποψήφιος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» θα 
κατέβει ο Θανάσης Κοκονάς.

Ή τριπλέτα «φωτιά» του Δ.Παύλου 
Μελά
Δημήτρης Δεμουρτζίδης - Γιώργος Λίλτσης - 
Δημήτρης Ασλανίδης. Αυτή είναι η τριπλέτα 
«φωτιά» των υποψηφίων δημάρχων που θα 
διεκδικήσουν τον δήμο Παύλου Μελά στις 
επερχόμενες εκλογές. ‘Ολοι τους ξεκίνησαν 
τις προσπάθειες να προσεγγίσουν τους 
δημότες με τελικό σκοπό να τους πείσουν 
προτού έρθει η ώρα της κάλπης.
Και δεν είναι μόνο οι προτάσεις για θέματα 
βελτίωσης του δήμου που ρίχνουν στο 
τραπέζι αλλά και τα πολύ δυνατά ονόματα 
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που 
συμπεριλαμβάνουν στα ψηφοδέλτια τους. 
Ενδεικτικά, με την παράταξη Δεμουρτζίδη 
κατεβαίνει η κόρη του αείμνηστου δημάρχου 
Χρήστου Τσακίρη, με τον Γιώργο Λίλτση ο 
πρώην δήμαρχος Σταυρούπολης Σάββας 
Σερασίδης και με τον Δημήτρη Ασλανίδη 
η κόρη του επίσης αείμνηστου δημάρχου 
Διαμαντή Παπαδόπουλου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το επόμενο 
διάστημα οι μάχες θα ενταθούν με επιπλέον 
ενισχύσεις και …κλεψίματα στελεχών από 
αντίπαλες παρατάξεις. Το σίγουρο είναι πως 
η μάχη ήταν αμφίρροπη και στις εκλογές του 
2019 όπου ο νυν δήμαρχος εκλέχθηκε με 
διαφορά μόλις 78 ψήφων από τον κ.Λίλτση 
και η είσοδος του κ.Ασλανίδη θα ανακατέψει 
ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού

Δημαρχείο Παύλου Μελά
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΡΜΑΤΣΗ 

Οι ευθύνες αφορούν τις 
κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο κοινοβουλευτικός τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόγκας 

«Απαράδεκτες οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού 
και της Κυβέρνησης», τονίζει μιλώντας στην «Κ» 
ο Κοινοβουλευτικός Τομεάρχης Υποδομών και 
Μεταφορών του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Γκόγκας. 
Ο βουλευτής Άρτας καταθέτει τα πρώτα 
συμπεράσματα για την τραγωδία των Τεμπών, 
απαντά στις επιθέσεις της κυβέρνησης, σχολιάζει 
τη συγνώμη του πρωθυπουργού και μιλά για την 
επόμενη μέρα στον σιδηρόδρομο.  

Βρεθήκατε στον τόπο της τραγωδίας. Οι πολίτες 
ζητούν εκτός των άλλων την αλήθεια για το τις 
«πταίει». Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα; 
Η τραγωδία των Τεμπών συγκλόνισε την ελληνική 
κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό στη νωπή ακόμα 
μνήμη των θυμάτων, πολλοί μάλιστα ήταν νέοι, αλλά 
και στην οδύνη των οικογενειών τους, το ελάχιστο 
και αυτονόητο χρέος μας αφορά στην αποκάλυψη 
όλης της Αλήθειας. Αλλά και στην απόδοση του 
δικαίου και της ευθύνης, σε όλα τα επίπεδα.
Με ειδικούς και ανεξάρτητους πραγματογνώμονες 
και με τη Δικαιοσύνη, που εμπιστευόμαστε ότι θα 
επιτελέσει ανεπηρέαστο το έργο της.
Είναι απαράδεκτες οι παρεμβάσεις του 
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, προς την 
Τριμελή Επιτροπή που οι ίδιοι συγκρότησαν, με 
σκοπό την υιοθέτηση του δικού τους πορίσματος, 
που αφορά στον ανθρώπινο παράγοντα, και παρά 
την απρέπεια και ασέβεια, με την επιστολή - οδηγία 
προς τη Δικαιοσύνη για την  αποδοχή αυτού του 
πορίσματος.
Όμως αντί για ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
καταλήξαμε να μην έχουμε καμία δικλείδα ασφαλείας 
απέναντι στο όποιο λάθος ή αστοχία, χωρίς την 
τεχνολογία που δίνει αυτές τις δυνατότητες και 
λειτουργεί εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες, και 
χωρίς την πρόνοια εναλλακτικών μέτρων, εφ’ όσον 
δεν διαθέτουμε ακόμα αυτή την τεχνολογία.

Στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν επίθεση στις 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Πώς απαντάτε σε 
όσα χρεώνουν στο ΠΑΣΟΚ; 
Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του, αντί 
να αναλάβουν τις μεγάλες τους ευθύνες , αφού 
κυβερνούν τέσσερα χρόνια, καταφεύγουν σε μια 
προσπάθεια επιμερισμού των  ευθυνών  σε όλους.
Σε μια επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας, 
χωρίς αναστολές, και με μια προσπάθεια 
αποπροσανατολισμού, με διάφορους τρόπους 
μικροπολιτικής.
Το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε, το 2009, τον ΟΣΕ 
υπερχρεωμένο με 10,9 δισ. ευρώ και προχώρησε 
στην εξυγίανσή του. Από το 2000 έως το 2011 
λειτουργούσε σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο 
εγκαταλείφθηκε σταδιακά ως το 2018.

Οι ευθύνες για τις συμβάσεις, 717/2014, με 
41,3 εκατ. Ευρώ και τη συμπληρωματική 
717/1 του 2021, με 13,3 εκατ.  ευρώ, για την 
εγκατάσταση συστήματος Σηματοδότησης και 
Τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο, οι οποίες μετά 
από 9 χρόνια, αντί για 2 συν 1 χρόνο, δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, αφορούν συγκεκριμένη περίοδο 
των Κυβερνήσεων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως και οι ευθύνες για την έλλειψη προσωπικού, 
και σε κρίσιμες μάλιστα ειδικότητες, όπως 
σταθμαρχών και κλειδούχων. 
Τον δε περασμένο μήνα είχαμε παραπομπή 
της χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για παραβίαση οδηγίας που σχετίζεται 
και με θέματα ασφάλειας.

Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ για την 
επόμενη μέρα στον σιδηρόδρομο; Να μην 
κυκλοφορήσει κανένα επιβατικό τρένο μέχρι 
να μπουν τα συστήματα ασφαλείας;
Η διασφάλιση της ασφάλειας στους 
σιδηροδρόμους, για επιβάτες και εργαζομένους, 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Να μη φθάσουμε 
όμως στο άλλο άκρο της απαξίωσης ενός μέσου 
χρήσιμου, οικολογικού και κρίσιμου για πολλούς 
τομείς στη χώρα μας.
Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που 
δεν υπάρχει, για αναβάθμιση του υπάρχοντος 
δικτύου, εγκατάσταση όλων των σύγχρονων 
συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και 
ελέγχου της κυκλοφορίας, στις γραμμές και στα 
τρένα. Αλλά και επανεξέταση της Σύμβασης με τη 
Hellenic Train.
 Άμεσα να εγκατασταθεί φωτοσήμανση, 
παράλληλα με την ενίσχυση σε ανθρώπινο 
δυναμικό με αξιοκρατικές διαδικασίες, επαρκή 
κατάρτιση και αντικειμενική πιστοποίηση. 
Επίσης, να περιφρουρηθεί η  περιουσία του ΟΣΕ.

Πως κρίνετε την στάση του Πρωθυπουργού 
από το συγνώμη μέχρι την αλλαγή περί 
μοιραίου λάθους; 
Μπροστά στη γενικότερη κατακραυγή ο 
κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε, και μάλιστα 
καθυστερημένα, να ζητήσει μια δήθεν συγγνώμη.
Πήρε μόνος του μάλιστα το δικαίωμα να 
ζητήσει συγγνώμη και για τις προηγούμενες 
Κυβερνήσεις. Πρόκειται για μια επικοινωνιακή 
αναδίπλωση.
Και όπως φαίνεται από τις συνεχιζόμενες 
δηλώσεις, αλλά και ενέργειες του ίδιου αλλά 
και Υπουργών της Κυβέρνησης, στην ουσία 
παραμένουν στη ίδια λογική, αυτή του μοιραίου 
λάθους.

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΌΥΣ 
ΣΙΔΗΡΌΔΡΌΜΌΥΣ, ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΥΣ, 
ΑΠΌΤΕΛΕΙ ΠΡΩΤΗ ΠΡΌΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ. ΝΑ ΜΗ ΦΘΑΣΌΥΜΕ 
ΌΜΩΣ ΣΤΌ ΑΛΛΌ ΑΚΡΌ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΕΝΌΣ ΜΕΣΌΥ



HELLENIC TRAIN: το παρελθόν το 
παρόν και το αύριο

Μάριος Δράμαλης:

Καταρχάς, οφείλουμε ως πολιτικό σύστημα μια συγγνώμη 
προς την ελληνική κοινωνία και ειδικότερα τις οικογένειες 
όλων των θυμάτων αυτού του τραγικού δυστυχήματος για 
τις διαχρονικές παθογένειες των ελληνικών σιδηροδρόμων.
Τώρα είναι η ώρα του συλλογικού και ατομικού πένθους. 
Όχι της πόλωσης ούτε της αδιέξοδης οργής. Διότι όλοι 
βλέπουμε στα πρόσωπα των θυμάτων τα δικά μας παιδιά 
και αδέλφια και σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να είμαστε 
όλοι ενωμένοι όχι διχασμένοι.
Η κοινωνία όμως πρέπει να γνωρίζει ότι το κράτος και η 
κυβέρνηση θα αποδώσουν άμεσα, δίκαια και ονομαστικά τις 
ευθύνες εκεί που πρέπει και θα σταθούν δίπλα σε καθεμία 
από τις οικογένειες των θυμάτων. Αυτό είναι το αυτονόητο 
και ηθικά επιβεβλημένο.
Με τη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών να απλώνεται 
βαριά σε ολόκληρη τη χώρα, οι εντολές που έχει δώσει 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σαφείς και κινούνται προς 
τρεις κατευθύνσεις:
• Τη διερεύνηση των αιτιών του σιδηροδρομικού 
δυστυχήματος των Τεμπών, με κυβερνητικά στελέχη να 
επισημαίνουν ότι η έρευνα θα γίνει με τρόπο διαφανή και 
ενδελεχή.
• Την εξασφάλιση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού 
υποδομών, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί ώστε να μην 
υπάρχει καμία καθυστέρηση στα τρέχοντα έργα.
• Τις άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας 
των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. 
Υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές εδώ με το παρελθόν. 
Κάθε κρατικός λειτουργός σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, 
από την κορυφή έως τη βάση της κρατικής  Πυραμίδας, 
πήρε την ευθύνη που του αναλογεί και έχει ονοματεπώνυμο.
Δεν κρύψαμε ποτέ τα διαχρονικά προβλήματα των 
ελληνικών σιδηροδρόμων.

Υπάρχουν πολλές δημόσιες δηλώσεις τόσο του 
πρωθυπουργού όσο και του Κ. Καραμανλή κατά τη 
θητεία του που μιλούν για τον «μεγάλο ασθενή» των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. 
Η δεύτερη διαφορά συνεπώς είναι ότι εμείς καταρτίσαμε ένα 
εθνικό σχέδιο ανάταξής τους που για πρώτη φορά τέθηκε 
σε εφαρμογή μετά τις μνημονιακές περικοπές που είχαν 
οδηγήσει στην περαιτέρω απίσχναση ενός ήδη αδύναμου 
ακόμη πριν από την κρίση χρέους δικτύου τρένων και 
σιδηροδρόμων.
Είναι νωπά ακόμη τα γεγονότα για να κάνουμε συγκρίσεις 
και απολογισμούς, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα διαθέτει Εθνικό 
Σχέδιο αναμόρφωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών με 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 4,5 δισ. ευρώ.
Το τραγικό συμβάν των Τεμπών αποτελεί πλέον μια τομή 
στον χρόνο που επιβάλλει αυτό το σχέδιο επενδύσεων και 
μεταρρυθμίσεων να υλοποιηθεί χωρίς καμία καθυστέρηση.
Με τα έργα αυτά αναβαθμίζονται 486,6 χλμ. γραμμών σε 
σύνολο 920 χλμ. με έμφαση στη γραμμή από Πειραιά/
Αθήνα έως Θεσσαλονίκη και κατασκευάζονται 302,2 χλμ. 
νέων γραμμών που συνδέουν για πρώτη φορά λιμάνια 
με σιδηροδρόμους και επιχειρηματικές – βιομηχανικές 
ζώνες ώστε το ελληνικό δίκτυο τρένων να αποτελέσει και 
αναπτυξιακό εργαλείο μετατρέποντας τη χώρα σε κόμβο 
της διεθνούς εφοδιαστικής και του διαμετακομιστικού 
εμπορίου.

Το έργο τηλεσήμανσης και τηλεδιοίκησης, που δικαίως μας 
απασχολεί αυτές τις μέρες, είναι πράγματι ένα πολύπαθο 
έργο που ξεκίνησε το 2014 και πάγωσε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017, 
αφού είχε παραδοθεί μόλις το 17%.

Λόγω ενστάσεων και διαχειριστικών ελέγχων παρέμεινε 
παγωμένο έως το 2020 και ξεκόλλησε τελικά χάρη στις 
δικές μας ενέργειες το 2021 με αποτέλεσμα σε ενάμιση 
χρόνο να έχει ολοκληρωθεί περισσότερο από το 50% αυτού.
Τμήματα του έργου λειτουργούν ήδη, όπως, για παράδειγμα, 
στο βόρειο τμήμα του δικτύου από την Πιερία έως τον 
Προμαχώνα. Όχι όμως -δυστυχώς- και στο επίμαχο σημείο 
της Λάρισας. Το σύνολο του έργου παραδίδεται έως τον 
Σεπτέμβριο του 2023 και η Ελλάδα θα είναι μια από τις 
λίγες ευρωπαϊκές χώρες που θα έχουν εγκατεστημένο σε 
πλήρη λειτουργία ένα τέτοιο σύστημα τηλεδιοίκησης.
 
Τα γεγονότα επιτάσσουν να δούμε από την αρχή τα 
ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης και εποπτείας όλων 
των φορέων που ασχολούνται με το σιδηροδρομικό έργο. 
Από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έως 
τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, τους παρόχους σιδηροδρομικών 
μεταφορών και βεβαίως να γίνουν οι αναγκαίες εκείνες 
παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν το μεγάλο έλλειμμα 
εμπιστοσύνης που γεννάται ως προς την ασφάλεια 
μεταφορών -απολύτως εύλογα μετά το τραγικό δυστύχημα. 

Επιγραμματικά προτείνω τα εξής:
 
• Άμεση πανεπιστημιακή πρόταση του ΆΠΘ για την 
ΤΡΆΙΝΟΣΕ
• Άμεση απόδοση ευθυνών και αποζημιώσεων
• Άμεση παρέμβαση εγκατάστασης των συστημάτων 
ασφάλειας και τηλεδιοίκηαης
• Άναδιοργάνωση ΆΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΆΜΙΚΟΎ και 
θέσεων εργασίας σε όλες τις δομές του της 
ΤΡΆΙΝΟΣΕ , ΕΡΓΟΣΕ.
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Σιθωνία:Υδρόμετρα – «μαϊμού» 
για χάρη της αθώωσης 

«Σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι 
τα συγκεκριμένα παροχόμετρα έχουν έτος κατασκευής το 
2014 και τοποθετήθηκαν κατά τον χρόνο εκείνο στο πλαίσιο 
σύμβασης μεταξύ του δήμου Σιθωνίας και της κοινοπραξίας 
«Υδροφίλη» για την προμήθεια με τίτλο «αναβάθμιση 
δικτύου ύδρευσης δήμου Σιθωνίας», ενώ η τοποθέτησή 
τους έλαβε χώρα μετά την 18 Ιανουαρίου 2019». 
Το κατηγορητήριο για όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο του 
σκανδάλου με τα υδρόμετρα στη Σιθωνία αποκαλύπτεται 
με κάθε λεπτομέρεια. Ύστερα από εισαγγελική έρευνα 
αποκαλύφτηκε ότι στελέχη της εταιρίας «Υδροφίλη» 
κατηγορούνται ότι ανέθεσαν σε άγνωστο πρόσωπο την 
τοποθέτηση υδρομέτρων μαϊμού για να παρουσιάσουν 
ότι το έργο των 9,4 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο 
κατηγορούνται και έχουν παραπεμφθεί σε άλλο δικαστήριο 
εκτελέστηκε κανονικά! Ωστόσο από την έρευνα μίας 
υπαλλήλου, η οποία είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας 
στην υπόθεση, αποκαλύφτηκε ότι οι αριθμοί των 
αισθητήρων είναι πλαστοί και έχουν τοποθετηθεί πινακίδες 
με σειριακούς αριθμούς που δεν αντιστοιχούν σε κανέναν 
αισθητήρα γνωστής πολυεθνικής εταιρίας.  
Η υπόθεση οδηγείται σε δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο 
Πολυγύρου στις 21 Μαρτίου και στο εδώλιο παραπέμπονται 
να καθίσουν τρεις εκπρόσωποι της «Υδροφίλης», με 
την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία. 
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τοποθέτησαν τα 
συγκεκριμένα υδρόμετρα στις αρχές του 2019, όμως 
οι σειριακοί τους αριθμοί εμφανίζουν ημερομηνίες που 
αντιστοιχούν στο 2014, ως έτος κατασκευής, καθώς τότε 
έπρεπε να γίνουν οι προμήθειες για το βασικό έργο. Όμως 
από την έρευνα που έγινε προέκυψε πως οι συγκεκριμένοι 
σειριακοί αριθμοί δεν αντιστοιχούν σε υδρόμετρα του 2014, 
όμως έχουν κατασκευαστεί το 2018 και τοποθετήθηκαν 
μόνον για να φανεί ότι το έργο εκτελέστηκε κανονικά. Με 
τον τρόπο αυτό φέρονται ότι είχαν σκοπό να πετύχουν 
καλύτερο αποτέλεσμα στην κύρια δίκη που έχει οριστεί 
με κατηγορούμενο τον πρώην δήμαρχο Σιθωνίας 
Ιωάννη Τζίτζιο, έναν πρώην αντιδήμαρχο, υπηρεσιακούς 
παράγοντες και στελέχη της εταιρίας «Υδροφίλη».  

Το σκάνδαλο 
 
Οι συγκεκριμένοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν 
στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για απιστία και 
συγκεκριμένα για το έργο «αναβάθμισης του δικτύου 
ύδρευσης του δήμου Σιθωνίας» της διετίας 2014 – 15. 
Το έργο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ καθώς κρίθηκε ότι 
δεν έγινε ούτε η αρχή εκτέλεσής του, όμως ένα μέρος 
του πληρώθηκε στον εργολάβο. Το έργο προέβλεπε την 
εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων για την ακριβή 
καταγραφή της κατανάλωσης, όμως τέτοια υδρόμετρα δεν 
εγκαταστάθηκαν ποτέ σύμφωνα με την κατηγορία.  
Η υπόθεση ύστερα από καταγγελίες που έγιναν διερευνήθηκε 
από τον εισαγγελέα διαφθοράς και ύστερα από ανάκριση 
παραπέμφθηκε σε δίκη στο Κακουργιοδικείο. Διαπιστώθηκε 
ότι παρ’ ότι το έργο κόστους 9,4 εκατομμυρίων ευρώ 
διακόπηκε με απόφαση της αρμόδιας αρχής, αφού δεν 
ξεκίνησε να εκτελείται, ωστόσο πληρώθηκε στον εργολάβο 
ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς με βεβαίωση της 
διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών έλαβε βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης του έργου! 

Όταν άρχισαν να κινούνται οι διαδικασίες και ασκήθηκε 
δίωξη σε βάρος των υπευθύνων, τρία χρόνια αργότερα, 
και συγκεκριμένα το 2018 εμφανίστηκαν σε  γεωτρήσεις 
ψηφιακά υδρόμετρα, που έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί τη 
διετία 2014 – 15. Μάλιστα η τότε δημοτική αρχή παρουσίαζε 
τα υδρόμετρα ότι είχαν εγκατασταθεί την περίοδο που 
προέβλεπε το έργο, δηλαδή τη διετία 2014-15. Στην έρευνα 
που ακολούθησε όμως διαπιστώθηκε ότι απλώς είχαν… 
τοποθετηθεί πινακίδες με πλαστούς σειριακούς αριθμούς 
για να παραπέμψουν στο 2014.  
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο με το οποίο παραπέμπονται 
σε δίκη για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία οι τρεις 
εκπρόσωποι της εταιρίας οι πλαστοί αισθητήρες μέτρησης 
νερού (παροχόμετρα) τοποθετήθηκαν σε πέντε δεξαμενές σε 
Νικήτη, Νέο Μαρμαρά, Όρμο Παναγιάς και Σπαθιές από τον 
Ιανουάριο του 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020. Στη 
δικογραφία περιλαμβάνονται και στοιχεία από την εταιρία 
των συγκεκριμένων υδρομέτρων, που επιβεβαιώνουν 
ότι οι συγκεκριμένοι σειριακοί αριθμοί είναι πλαστοί και 
δεν αντιστοιχούν σε υδρόμετρα κατασκευής του 2014, 
όπως κατηγορούνται ότι ήθελαν να τα παρουσιάσουν οι 
κατηγορούμενοι.  

 ΣΤΌ ΕΔΩΛΙΌ ΤΌΥ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΌΔΙΚΕΙΌΥ 
ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΌΥΡΓΙΑ 

ΣΕ ΠΛΑΣΤΌΓΡΑΦΙΑ 
ΤΡΕΙΣ ΕΚΠΡΌΣΩΠΌΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΥΔΡΌΦΙΛΗ» ΠΌΥ 
ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΌ 

ΣΚΑΝΔΑΛΌ ΤΌΥ ΔΗΜΌΥ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
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«Δικαίωση των γηγενών κατοίκων 
του Άδενδρου Δήμου Χαλκηδόνος 
για τα Ανταλλάξιμα Οικόπεδα 
που κατέχουν»

Αδάμου Κωνσταντίνα:

Η Αδάμου Κωνσταντίνα, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης και μέλος 
της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στον 
Υπουργό Οικονομικών, κ Σταϊκούρα Χρ., με τίτλο «Δικαίωση 
των γηγενών κατοίκων του Άδενδρου Δήμου Χαλκηδόνος για 
τα Ανταλλάξιμα Οικόπεδα που κατέχουν»
Η κ. Αδάμου με την ερώτησή της επιδιώκει να αποκαταστήσει την 
αδικία εις βάρος των κατοίκων του Άδενδρου Θεσσαλονίκης. 
Όπως επισημαίνει, το Άδενδρο είναι μια κωμόπολη του Δήμου 
Χαλδηδόνας, η οποία προϋπήρχε της απελευθέρωσης από 
τους Οθωμανούς το 1912 και που μετά το 1922 δέχθηκε έναν 
ορισμένο αριθμό προσφύγων. Ωστόσο, οι αρμόδιες κρατικές 
αρχές για την ανταλλαγή των περιουσιών αγνόησαν εσφαλμένα 
τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των γηγενών κατοίκων του 
Άδενδρου, με αποτέλεσμα τα οικόπεδά και τα αγροτεμάχιά τους 
να χαρακτηρισθούν ως ανταλλάξιμα και οι κάτοχοί τους ως 
καταπατητές.
Η κ. Αδάμου υπογραμμίζει ότι η αδικία αυτή ταλαιπωρεί τους 
κατοίκους του Άδενδρου εδώ και 100 χρόνια και αναφέρεται 
στην πρόταση που κατέθεσε  η Επιτροπή Κατοίκων Άδενδρου, 
με σκοπό την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για την εξαγορά 
των κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου. 

Εξηγεί επίσης ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου 
Υφυπουργού,  το άρθρο 16 του προαναφερθέντος σχεδίου 
νόμου αφήνει περιθώρια για πολλές αντικρουόμενες ερμηνείες 
κι έτσι δε διασφαλίζεται η επίλυση του ζητήματος.

Η Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας ηθικά 
απαράδεκτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους 
γηγενείς κατοίκους του Άδενδρου και επικαλούμενη το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 
ρωτά τον Υπουργό Οικονομικών αν έχει λάβει υπόψη του 
τις επισημάνσεις της Επιτροπής Κατοίκων Άδενδρου και αν 
δεσμεύεται ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 επιλύεται 
οριστικά το ιδιοκτησιακό ζήτημα των χαρακτηρισμένων ως 
ανταλλάξιμων εκτάσεων γης.

Κωνσταντίνα Αδάμου 
Βουλευτής Β´ Θεσσαλονίκης, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Ιστορικός με μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Φιλίππα Βλαστού
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Φιλίππα Βλαστού

άν γυρίσουμε τον χρόνο αιώνες πίσω η 
θέση της γυναίκας στην κοινωνία δεν 
έχει καμία σχέση με εκείνην που έχει 

στην εποχή μας. Μια γυναίκα εργαζόμενη και 
πόσο δε leader ή επιχειρηματίας, παλαιότερα, 
ήταν σενάριο φαντασίας. Μεταπηδώντας στο 
σήμερα η γυναίκα έχει κατακτήσει ένα ποσοστό 
στο μερίδιο που της ανήκει για να υπάρχει η 
λεγόμενη «ισότητα» έναντι του αντρικού φύλου 
στον τομέα του επιχειρείν, όμως ο δρόμος 
έχει και άλλα χιλιόμετρα για να ξεπεραστούν 
στερεότυπα που έχουν «κολλήσει» στις 
γυναίκες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 
που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 8 Μαρτίου, η Karfitsa μίλησε με δυο 
γυναίκες επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης. 
Η καθεμία μοιράζεται την δική της ιστορία 
στον επιχειρηματικό χώρο, σχολιάζουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει μια γυναίκα στο 
επιχειρείν και στέλνουν το δικό τους μήνυμα 
προς τις γυναίκες.

Η Μαρία Χουβαρδά Διαμαντίδου ήταν 19 ετών 
όταν ξεκίνησε την εργασιακή της διαδρομή 
στην εταιρεία ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ, στη Νέα Μηχανιώνα, 
ως μια απλή υπάλληλος.

«Άρχισα να εργάζομαι στην εταιρεία  ΔΙΟΠΑΣ 
ΑΕ, που ασχολείται με την κατασκευή διχτυών 
όταν παντρευτήκαμε με τον σύζυγο μου, 
Σίμο Διαμαντίδη. Τότε δεν είχαμε κανέναν 
εργαζόμενο οπότε δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη 
όταν έπρεπε να πάω να φορτώσω από τις 
μεταφορικές εμπορεύματα, να οδηγήσω το 
κλαρκ ή να κάνω οποιαδήποτε χειρωνακτική 
εργασία υπήρχε ανάγκη», θυμάται και 
προσθέτει πως «όταν πήραμε τον πρώτο 
υπάλληλο αναρωτιόμασταν αν θα μπορούμε 
να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Σήμερα 
στην εταιρεία μας απασχολούμε 103 άτομα 
(με αυξητικές τάσεις σε ετήσια βάση), μόνιμο 
προσωπικό, η πλειοψηφία των οποίων είναι 
πολλά χρόνια μαζί μας».

Αυτή τη στιγμή η κα Χουβαρδά Διαμαντίδου 
είναι Διοικητική Προϊσταμένη στην εταιρεία, 
Υπεύθυνη στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, στο 
Οικονομικό Τμήμα και Υπεύθυνη Εισπράξεων 
και Πληρωμών. Η ίδια πιστεύει ότι, στην 
εποχή μας, δεν υπάρχουν ανδροκρατούμενα 
επαγγέλματα. Βλέποντας, τουλάχιστον, τα 
στοιχεία της εταιρείας της ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ «το 80 
% των εργαζομένων  στην παραγωγή είναι 
γυναίκες και στα γραφεία το 95 %. Ποσοστά 
ιδιαίτερα υψηλά», σχολιάζει.

Πέρα από επιχειρηματίας η Μαρία Χουβαρδά 
Διαμαντίδου έχει και τον ρόλο της μητέρας 
τριών παιδιών. Μάλιστα, στην εταιρεία 
εργάζεται τόσο μαζί με τον σύζυγο της 
Σίμο, όσο και με τα παιδιά της. «Ως γυναίκα 
επιχειρηματίας καλείσαι σε καθημερινή βάση 
να διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
και να συνδυάσεις τον ρόλο της μητέρας, της 
συζύγου και της εργαζόμενης. Η μέρα πολλές 
φορές μοιάζει να έχει πολύ λίγες ώρες που δεν 
σου φτάνουν να κάνεις όλα όσα πραγματικά 
θέλεις. Το να εργάζεσαι μαζί με τον σύζυγο ή τα 
παιδιά για πολλούς είναι άθλος. Για εμένα είναι 
ευλογία που είμαστε όλοι μαζί, με διακριτούς 
βέβαια ρόλους ο καθένας», υπογραμμίζει.

Αναφερόμενη στα θετικά γνωρίσματα 
που διακατέχεται η γυναικεία φύση η 
επιχειρηματίας, αναφέρει, ότι η  γυναίκα έχει 
περισσότερο αυτοέλεγχο, διαίσθηση, υπομονή 
και επιμονή, που δημιουργούν ένα «κοκτέιλ» 
που την κάνει να πρωταγωνιστεί στο εργασιακό 
περιβάλλον και όχι μόνο. «Η συνέπεια και ο 
επαγγελματισμός έρχονται να ολοκληρώσουν 
αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να έχει ο κάθε 
επιχειρηματίας είτε μιλάμε για γυναίκα, είτε για 
άντρα. Και φυσικά θα πρέπει να βάζουμε και τα 
δικά μας όρια, κάτι το οποίο θεωρώ ότι εμείς οι 
γυναίκες το κάνουμε συχνά», επισημαίνει.
 

Eπιχειρείν:
Το «κοκτέιλ» που κάνει
τη γυναίκα πρωταγωνίστρια

ΔΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
«K» ΤΗΝ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΧΏΡΟ

E

Μαρία Χουβαρδά Διαμαντίδου
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Νεαρή επιχειρηματίας και το στερεότυπο της ηλικίας

Η Αθηνά Μπέκα είναι μια νέα, ηλικιακά, επιχειρηματίας. Η ζωή της, όμως, 
ήταν ανέκαθεν περιτριγυρισμένη από τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
της οικογένειας της. Η πρώτη επιχείρηση της οικογένειας είναι τα γνωστά 
γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το Βουβαλινό γάλα «Οικογένεια Μπέκα», που 
χρονολογείται από το 2005 και η δεύτερη ένα ξενοδοχείο στα Ζαγοροχώρια που 
ονομάζεται «Αγγέλων Καταφύγιο» ξεκίνησε την λειτουργία του το 2018.

Η Αθηνά έχει αποφοιτήσει από το λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και 
σπουδάζει Τεχνολογία Τροφίμων, στα ΤΕΙ της Σίνδου. Η κύρια επαγγελματικής 
της ασχολία είναι η  επιχείρηση των γαλακτομικών προϊόντων. «Από τότε που 
θυμάμαι τον εαυτό μου βοηθούσα πάντα με τον τρόπο μου στην επιχείρηση, 
αλλά 100% ενεργή είμαι από το 2018, όταν τελείωσα το λύκειο», περιγράφει 
στην Karfitsa, μιλώντας για την πορεία της.  Η ίδια επέλεξε πρώτα να ασχοληθεί 
με τους βασικούς τομείς της εταιρείας, πριν περάσει στις αρμοδιότητες της 
διοίκησης. «Ξεκίνησα από την παραγωγή των προϊόντων για τρία χρόνια. Τον 
τελευταίο ένα χρόνο έχω αναλάβει τις αρμοδιότητες  γραφείου», αναφέρει.

Μιλώντας μαζί της για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν 
στο γυναικείο επιχειρείν η ίδια επιβεβαιώνει ότι «δυστυχώς ακόμα υπάρχουν 
τα στερεότυπα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Δεν σε παίρνουν πάντα 
στα σοβαρά όταν μιλάνε με μια γυναίκα, ειδικά όταν αυτή είναι αρκετά νέα. Μου 
έχει τύχει να πάω σε ραντεβού και λόγω ηλικίας να μην με πάρουν στα σοβαρά. 
Βέβαια με το πέρασμα της ώρας από την συζήτηση άλλαξε η στάση απέναντι μου 
αλλά αυτό δεν γίνεται πάντα».

Για εκείνην το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλει να πει σε κάθε γυναίκα που 
επιθυμεί να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα είναι «πως τίποτα δεν 
είναι ακατόρθωτο αρκεί να το θες πραγματικά. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν 
πείσμα, δυναμισμό και να μην τις ‘’ρίχνουν’’ τα αρνητικά σχόλια και κυρίως οι 
συμπεριφορές των άλλων απέναντι τους».
 

 Αθηνά Μπέκα
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KARFITSOMATA
Ο Τοπάρχης και ο DAREK ο ... 
Μούργος «Ελληνικός Χρυσός»: Τηρούνται ή όχι οι 

περιβαλλοντικοί όροι της ΚΥΑ του 2011;

Υπογράφηκε η σύμβαση για την 
ανάπλαση στην περιοχή Ιπποκρατείου 

Αγγελούδης για Πλατεία 
Ναυαρίνου: «Εικόνες παρακμής 
και εγκατάλειψης στην καρδιά της 
πόλης»

1 4

2

3

Κουίζ τι σχέση έχει ο ΤΟΠΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.ΖΕΡΒΑΣ με τον DAREK 
τον ΜΟΥΡΓΟ και με γνωστή εταιρεία συμβούλων της Θεσσαλονίκης; 
Σύντομα θα σας εξηγήσουμε γιατί, ο ΤΟΠΑΡΧΗΣ Ζέρβας τους έχει 
ιδιαίτερη αδυναμία...

Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold Χρήστος 
Μπαλάσκας μπορεί να μας απαντήσει αν τηρούνται βασικοί περιβαλλοντικοί 
όροι της ΚΥΑ 26.7.2011 η οποία ισχύει μέχρι σήμερα; Συγκεκριμένα...
Α) «Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών 
τελμάτων συνολικής έκτασης 265 στρεμμάτων». Έχει αποκατασταθεί η λίμνη 
τελμάτων στην Ολυμπιάδα;
Β) «Μέχρι την ολόκληρωση της κατασκευής της νέας σήρραγγας Ολυμπιάδας 
– Μαντέμ Λάκκου, για τις μεταφορές προς το Στρατώνι να χρησιμοποιείται η 
υφιστάμενη επαρχιακή οδός Ολυμπιάδας – Στρατωνίου. Για το διάστημα που 
θα χρησιμοποιείται η οδός για τις μεταφορές, ο κύριος του έργου να αναλάβει 
πληρως την ευθύνη της συντήρησης – καθαρισμού και βελτίωσης της οδού 
όπου απαιτείται έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση και η ιθανή φθορά από 
τις μεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό να ελεχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η 
δυνατότητα αβαθάμισης της οδού έτσι ώστε να διαθέτει τριες λωρίδες. Σε αυτήν 
την περίπτωση η δαπάνη να καλυφθεί από τον κύριο του έργου. Τα έργα που 
τυχόν απαιτηθούν θα πρέπει να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις». Συντηρείται ο δρόμος Στρατωνίου – Ολυμπιάδας; Τι από όλα 
αυτά ολοκληρώθηκε;
Γ) «Η αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων αποθέσεων από το παρελθόν να 
ξεκινήσει άμεσα μετά από την κατασκευη του νέου χώρου απόθεσης επικίνδυνων 
αποβλήτων στον Κοκκινόλακα. Να ξεκινήσει κατά προτεραιότητα από τους 
χώρους που παρουτσιάζουν την υψηλότερη επικινδυνότητα για το περιβάλλον 
και για τους κατοίκους της περιοχής οπως οι υποθέσεις στην πλατεία της Στοάς 
53 που γειτνιάζουν με τον οικισμό του Στρατωνίου». Έχουν απομακρυνθεί οι 
σωροί της Στοάς 53 που βρίσκονται κόντά στον οικισμό Στρατωνίου; 
Κι επίσης, οι αρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Αδωνις Γεωργιάδης και Κώστας Σκρέκας τα γνωρίζουν όλα αυτά;
Έπεται συνέχεια...

Στην υπογραφή της σύμβασης για τα έργα ανάπλασης στην περιοχή του 
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς 
πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (1,9 εκ. ευρώ), 
προχώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Τα έργα θα εξελιχθούν στα όρια της Δ’ και της Ε’ Δημοτικής Κοινότητας 
και πιο συγκεκριμένα στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Κλεάνθους, 
Μιαούλη, Σόλωνος, Σταματοπούλου, Αλ. Φλέμινγκ, Βαρόνου Χιρς και 
Κρίτωνος.
(Φωτο αρχείου, από την παρουσίαση κατά την έγκριση της 
χρηματοδότησης του έργου με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβα, 
τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τν αντιπεριφερειάρχη 
Β. Πατουλίδου και τον ειδικό σύμβουλο τεχνικών έργων του Δ. 
Θεσσαλονίκης Δ. Μήτρου)

Ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, σημείο αναφοράς 
στην καθημερινότητα όλων, τον άξονα της Δημητρίου Γούναρη 
επισκέφτηκε σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος της πόλης και επικεφαλής 
της παράταξης «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» Στέλιος Αγγελούδης. 
Ο κ. Αγγελούδης συνομίλησε με καταστηματάρχες και κατοίκους της 
περιοχής, κατέγραψε τα προβλήματα και άκουσε τα παράπονα τους, τις 
καταγγελίες τους για «πλήρη ανεπάρκεια και απόλυτη αδιαφορία  της 
δημοτικής αρχής για τον κεντρικότερο πεζόδρομο της Θεσσαλονίκης».  
Ο υπ. δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε πως το επόμενο χρονικό 
διάστημα θα επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση 
των προβλημάτων που χρονίζουν και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. 
«Η εικόνα της πλατείας Ναυαρίνου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης 
προσβάλει την πόλη, προσβάλει τη λογική, λειτουργεί απωθητικά για 
το εμπόριο και τον τουρισμό» δήλωσε προσθέτοντας ότι «δεσμεύτηκα 
στους συμπολίτες μας πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθώ 
και πάλι κοντά τους, με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα 
γίνουν πράξη, δεν θα μείνουν στα χαρτιά. Θέλουμε την ευκαιρία να 
αποδείξουμε πως κρατάμε το λόγο μας. Πολιτική σημαίνει συνέπεια και 
αξιοπιστία, όχι επικοινωνία και μακέτες». 

Παράλληλα στηλίτευσε την ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής να 
υλοποιήσει τη δέσμευση της για ολική ανάπλαση της περιοχής, για την 
οποία δεσμεύτηκε τον Ιανουάριο του 2022.
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KARFITSOMATA Συγκινητική η αποδοχή της Τουρκίας από τη 
βοήθεια της ΕΠΟΜΕΑ

Με μαύρο πανό ο 
ΣΥΡΙΖΑ 

Δ. Μήτρου: Υλοποιούμε το μεγαλύτερο τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου ύψους 50 εκατ. ευρώ

Γυναίκα και κοστούμι 
Dress code, υποσυνείδητο και στερεότυπα.5

6

7

Η αποστολή της ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της ΕΠΟΜΕΑ Ελλαδος 
στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας έκανε υπερήφανους όλους τους 
Έλληνες και έτυχε της συγκινητικής αποδοχής από την γείτονα χώρα. Στη φωτό 
ο Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Χαλκιδικής Νίκος Τσερκεζίδης ο οποίος 
έκανε μια σημαντική δωρεά ύψους 40.000 ευρώ με την αποστολή βοήθειας στην 
γείτονα χώρα, ο Μίλτος Μπενάκης και ο Τούρκος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Εφέ 
Τζεϊλάν. 

Και στα δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε 
αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί μάλιστα επιλέχθηκε ένα μαύρο πανό για τα 
δικαιώματα της γυναίκας, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα. Πίσω από το πανό 
μαζί με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου. 

Στη Γενική Συνέλευση του Προξενικού Σώματος Θεσσαλονίκης μίλησε ο μέχρι 
πρότινος Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μήτρου 
καθώς ήταν κεντρικός ομιλητής με θέμα ''Η πρόκληση της ανάπτυξης της 
Θεσσαλονίκης στον 21ο αιώνα''. Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας αναφερόμενος τόσο στον ρόλο του 
Προξενικού Σώματος και στη σημασία του για την πόλη της Θεσσαλονίκης όσο 
και στις βασικές αρχές του σχεδίου του.  Στην ομιλία του ο Δημήτρης Μήτρου 
παρουσίασε συνοπτικά το έργο που έχει γίνει δίνοντας έμφαση στις υποδομές. "Η 
επιτυχία της Θεσσαλονίκης δεν θα είναι επιτυχία μόνο της ίδιας της πόλης αλλά 
θα αποδειχθεί επιτυχία εθνικής κλίμακας καθώς η δημιουργία ενός δεύτερου 
αστικού πόλου ανάπτυξης θα εμβαθύνει το ελληνικό ΑΕΠ και πιθανά θα προσδώσει 
μεγαλύτερους βαθμούς εξωστρέφειας'' τόνισε στην αρχή της τοποθέτησής του.  
Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στα τεχνικά έργα του Δήμου Θεσσαλονίκης 
'' για το 2023 υλοποιούμε το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα όλων των εποχών 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης ύψους 50 εκ. ευρώ'' ενώ παρουσίασε μια λίστα έργων 
και αναπλάσεων του δημοσίου χώρου  που υλοποιούνται ήδη και άλλα που έχουν 
προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον. Συμπλήρωσε πως τα 3,5 χρόνια της 
παρούσας διοίκησης δόθηκε έμφαση και στην υλοποίηση αλλά και στον σχεδιασμό 
ενώ αναφέρθηκε στο ύψος των εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων ύψους 160 
εκ. ευρώ για έργα στην πόλη από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας 
της πόλης, στις ξένες επενδύσεις,στην άνοδο του τουρισμό και κλείνοντας 
απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους ζητώντας να γίνουν συμμέτοχοι της 
προσπάθειας. ''Το  μήνυμα προς τα έξω που μπορείτε και εσείς με ασφάλεια 
να μεταφέρετε είναι ένα - επενδύστε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθείτε στη 
Θεσσαλονίκη, αγοράστε στη Θεσσαλονίκη …. σήμερα … που είμαστε στα πρώτα 
στάδια της ανόδου.Μπορείτε να γίνετε πρεσβευτές της Θεσσαλονίκης''.

Ως γυναίκα υπάλληλος & επιχειρηματίας πολλές φορές λέω από μέσα μου 
με σιγουριά: 

«αν ήμουν άντρας θα είχα καταφέρει περισσότερα». Τις προάλλες είπα σε έναν 
φίλο: «Θα θελα να είμαι άντρας και όταν φοράω τα oxford παπούτσια μου 
νιώθω πιο δυναμικά» και μου απάντησε: «αυτό μην το ξαναπείς ποτέ και ποτέ 
μην χάσεις την θυληκότητά σου, τα καταφέρνεις μια χαρά ως γυναίκα». 

Η αλήθεια ωστόσο είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι τυχαίο ότι γυναίκες 
στελέχη, πολιτικοί και επιχειρηματίες φοράνε κοστούμι με γόβα. 

Το dress code σίγουρα δεν υπάρχει πια, άρα τι τις ωθεί σε αυτό το ντύσιμο; Η 
υποσυνείδητη ανάγκη να «μοιάσουν» εξωτερικά με άντρα. Γιατί όμως; Για να 
είναι περισσότερο υπολογίσιμες στα «μάτια του άλλου», εκ πρώτης όψεως 
που λέμε. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. 

Αντικρίζεις ένα ανδρόγυνο ντύσιμο και αμέσως το συνδέεις επιχειρηματικά. 
Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει επειδή η εκάστοτε γυναίκα το έχει ανάγκη ή ο 
άλλος που την αντικρίζει για να την «πάρει στα σοβαρά» έχει ανάγκη να την 
δει με το σακάκι. 

Η γνώμη μου είναι πως συμβαίνει διότι έτσι έχει συνηθίσει το μάτι και το 
υποσυνείδητο με τα χρόνια. Αν δηλαδή μια πολιτικός εμφανιστεί με ένα φόρεμα 
με τιράντα ροζ σε ένα τραπέζι γεμάτο άντρες ή με ένα κλειστό κοστούμι, σε 
ποιές από τις δυο εικόνες θεωρείτε ότι θα δώσουν βάση στον λόγο της;   Και 
φτάνουμε στην αρχή με τα 
oxford. 
Πρέπει να προσπαθούμε να 
μοιάσουμε με άντρα στον 
επιχειρηματικό στίβο; 

Γιατί η βουλή έχει από τα 
300 μέλη μόνο 62 γυναίκες; 

Μήπως κατά βάση ισχύουν 
ακόμα τα στερεότυπα για 
την θέση της γυναίκας και 
είμαστε και σε αυτό πίσω

-Κατερίνα Χαρκιολάκη

Opinion
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H Ελλάδα θρηνεί. Η Ελλάδα σε σοκ. Η Ελλάδα στα 
μαύρα. Οι μισές ειδήσεις στα δελτία αφορούν κηδείες 
νέων ανθρώπων. Περνούν λευκά φέρετρα, άνθρωποι 
ντυμένοι στα μαύρα σφαδάζουν. ΟΙ άλλες μισές 
διαδηλώσεις εξαγριωμένων νέων ανθρώπων σε όλη 
την Ελλάδα. Η Ελλάδα ζητάει απαντήσεις.  
Μέσα σε αυτό το κλίμα επισκέφτηκα την Biennale του 
Momus. Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο ήταν εκεί 
σε μία ξενάγηση-πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού 
Οργανισμού. Αυτό το Μουσείο το αγαπώ. Αγαπάω και 
την Κατερίνα την Καμάρα, τη Μυρτώ τη Λάγιου και 
όλους όσοι  μαζί με τον Μπουτάρη έφτιαξαν το πρώτο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην πόλη μας αλλά και 
σε όλη την Ελλάδα. Το Μουσείο αγαπήθηκε από την 
πόλη απαξιώθηκε από την Αθήνα και πάλι. Αρχικά επί 
ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και τώρα. Εάν δείτε τις επιχορηγήσεις για 
τη νέα χρονιά, τα αθηναϊκά Μουσεία παίρνουν τα πάντα. 
Αυξήσεις και οικονομική βοήθεια. Μάταια προσπαθεί 
εδώ ο νέος πρόεδρος του Momus. Τα Μουσεία της 
Θεσσαλονίκης δεν παίρνουν τίποτα.  
Εκλογές βλέπετε. 4 χρόνια πριν ακούγαμε μεγάλα λόγια 
για την ανάπλαση στο Τατόι (δεν έγινε τίποτα, καλά που 
έγινε εκεί και η κηδεία του τέως για να φυτευτούν 
κάποια δέντρα),και άλλα λόγια για το πώς θα γίνει το 
αρχαιολογικό Μουσείο. 
Στην Θεσσαλονίκη ΤΙΠΟΤΑ. 
Η Μενδώνη προσπαθεί και είναι από τις καλύτερες που 
έχουμε, αλλά και πάλι η Θεσσαλονίκη απουσιάζει.

Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν πήγα στη Μπιενάλε. 
Και ξεχώρισα το έργο του Άγγελου Πλέσσα. 
Τοποθετημένο πλάι στα τέμπλα του Μουσείου 
Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε όλον το κόσμο η τάση 
είναι να συνυπάρχουν τα έργα σύγχρονης τέχνης 
με τα κλασσικά. Στην Θεσσαλονίκη υπήρξαν 
διαμαρτυρίες για βλάσφημη τοποθέτηση. Δεν θα το 
συνεχίσω. Ωστόσο θα αναφερθώ στο πλάσμα που 
επινόησε, τον homus Noosphericus, που όπως λέει 
θα επικρατήσει στο μέλλον. Και αναρωτήθηκα: είναι 
το διαδίκτυο η νέα πνευματικότητα; Ξέρει μήπως 
κάτι η νέα γενιά, και εάν ναι, ας το μοιραστεί μαζί 
μας διότι σίγουρα κάτι έχουμε κάνει λάθος.  
Είχε προηγηθεί στο καθιερωμένο μας οικογενειακό 
τραπέζι το Σάββατο, η συζήτηση με την ακτιβίστρια 
ανιψιά μου, από την οποία πάντα κάτι μαθαίνω.  
Την ρώτησα για την τραγωδία του Τεμπών. Μου 
είπε με μία πρόταση: “Σκέψου τι προηγείται κάθε 
ιδιωτικοποίησης. Πρώτα αφήνουν την εταιρία να 
παρακμάσει, μετά πουλάνε το κερδοφόρο κομμάτι, 
και το κράτος κρατάει το ζημιογόνο, συνήθως 
τις υποδομές, τις οποίες ποτέ δεν αναβαθμίζει. 
Πάντα την ιδιωτικοποίηση σε όλον τον κόσμο , την 
διαδέχονται ατυχήματα".  
Και μετά η ανηψιά μου έφυγε, πήγε στην 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας. 

• Η Σύνθια Σάπικα είναι δημοσιογράφος της ΕΡΤ 3

Η τέχνη της απαξίωσης Opinion ΤΗΣ ΣΥΝΘΙΑΣ ΣΑΠΙΚΑ*

ΞΕΡΕΙ ΜΗΠΩΣ 
ΚΑΤΙ Η ΝΕΑ 
ΓΕΝΙΑ, ΚΑΙ 
ΕΑΝ ΝΑΙ, ΑΣ 
ΤΌ ΜΌΙΡΑΣΤΕΙ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΔΙΌΤΙ 
ΣΙΓΌΥΡΑ ΚΑΤΙ 
ΕΧΌΥΜΕ ΚΑΝΕΙ 
ΛΑΘΌΣ.  

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ*

Όλα στο φως
Όταν η Ελλάδα πενθεί τα παιδιά της κάθε τι άλλο είναι 
περιττό. Οι ημέρες εθνικού πένθους και συλλογισμού 
που βιώνουμε απαιτούν από όλους σεβασμό στη μνήμη 
των νεκρών και σοβαρότητα-υπευθυνότητα ως προς τη 
διαλεύκανση των μεγάλων αναπάντητων ερωτημάτων που 
συνοδεύουν την τραγωδία. 
Όλα πρέπει να έρθουν στο φως! Αυτό σημαίνει ότι 
οφείλουμε να βαδίσουμε στο μονόδρομο της αλήθειας 
ώστε να επέλθει η κάθαρση σε όλα τα επίπεδα και να μην 
παραμείνει καμία σκιά που θα συντηρεί «μύθους» γύρω από 
το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Άρα, πρέπει να 
υπάρξει ενδελεχής διερεύνηση κάθε πτυχής του, να δοθούν 
ουσιαστικές, τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα «γιατί» 
που βασανίζουν τις οικογένειες των θυμάτων και την 
κοινωνία και φυσικά να διορθώσουμε όλες τις παραλείψεις 
και όλα τα «κακώς κείμενα» ώστε να διασφαλίσουμε (στο 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό) ότι δεν θα επαναληφθεί 
γεγονός ανάλογης έντασης και μεγέθους. 
Σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου έχω επισημάνει ότι η 
λογοδοσία είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να θεραπεύσουμε 
διαχρονικές παθογένειες που διατρέχουν το κράτος μας. 
Διότι, όπως αποδείχθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα, 
όσες πολυεπίπεδες βελτιώσεις αλλά και αναβαθμίσεις 
υλοποιήθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο την τελευταία 
τετραετία δεν ήταν αρκετές να αποτρέψουν το δυστύχημα. 

Γι’ αυτό, ως πολιτικό προσωπικό, έχουμε ευθύνη να 
υλοποιηθούν πολύ γρήγορα όσα δεν έγιναν για δεκαετίες. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος 
Υπουργός κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, τεχνικό κλιμάκιο του 
ευρωπαϊκού οργανισμού για τους σιδηροδρόμους βρίσκεται 
στην Ελλάδα ώστε να δρομολογηθεί το νέο πλαίσιο 
λειτουργίας και ασφάλειας. Επίσης, υπάρχει εκπόνηση 
σχεδίου για την αλλαγή φιλοσοφίας της προσέγγισης 
ασφάλειας στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ θα έρθει προς 
ψήφιση στη Βουλή αυστηρότερο πλαίσιο για κλοπές και 
δολιοφθορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Είναι σαφές ότι η επανεκκίνηση του ελληνικού 
σιδηρόδρομου θα γίνει με όρους απόλυτης ασφάλειας. 
Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να γράψω και λίγες 
γραμμές για τον ανίερο «χορό» πολιτικής αξιοποίησης και… 
εμπορευματοποίησης της λαϊκής συγκίνησης. 
Είναι απολύτως κατανοητό ότι στην κοινωνία υπάρχει θυμός 
για τις αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο 57 συνανθρώπους 
μας. Ωστόσο, συμφωνούμε όλοι ότι η καταστροφική οργή 
που βάλλει ανεξέλεγκτα κατά δικαίων και αδίκων δεν 
γιατρεύει τον πόνο ούτε διορθώνει τα λάθη. 

Εξίσου μηδενιστικό είναι και το να «τσουβαλιάζεις» τους 
πάντες. Η γενίκευση αποτελεί εύκολο μέσο άσκησης 
κριτικής. 

Μόνο που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως χρήσιμη. Το αντίθετο θα έλεγα… Είναι μια μεθοδευμένη 
προσπάθεια στρεβλής επίδρασης στην κοινή γνώμη. Γιατί 
είναι εύκολο να παριστάνεις τον αντισυστημικό έχοντας 
προηγουμένως εξασφαλίσει παχυλά τηλεοπτικά συμβόλαια. 
Όσον αφορά στη στοχοποίηση κάθε διαφορετικής άποψης, 
έχω να προσθέσω ότι η άποψη ελέγχεται, αξιολογείται, 
κρίνεται, μα δεν φιμώνεται.
Σε τελική ανάλυση, οι πολίτες θυμούνται, βλέπουν, κρίνουν. 
Όλα στο φως, λοιπόν! 

• Ο Θεόδωρος Γ. Καράογλου είναι Βουλευτής Β΄ 
Θεσσαλονίκης Ν.Δ.   

ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΣΚΙΑ ΠΌΥ ΘΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙ 
«ΜΥΘΌΥΣ»
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Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες που καλείται η δικαστική εξουσία να 
επιλύσει θέματα που άπτονται της αποκλειστικής αρμοδιότητας της κυβέρνησης 
και της κοινοβουλευτικής της ομάδας.Και δεν είναι μόνο τα ζητήματα των 
δανειοληπτών που δυστυχώς έλαβαν κολοσσιαία έκταση τελευταία. Είναι και 
θέματα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, λειτουργίας της αγοράς, ωράρια εργασίας 
κα. Αντί δηλαδή να υπάρξει ρητή διάταξη του νόμου ή η εφαρμογή κάποιων 
μέτρων να προκύπτει συνδυαστικά από περισσότερες διατάξεις,εναπόκειται στα 
δικαστήρια να ερμηνεύσουν το νόμο εκεί όπου, πιθανόν σκόπιμα, υφίστανται κενά.
Το πρόβλημα είναι διαρκές, έλαβε τώρα όμως απτή υπόσταση και ανέδειξε οδυνηρά 
αποτελέσματα αφού ο Αρειος Πάγος έλυσε δια ροπάλου το χρονίζον ζήτημα 
των κόκκινων δανείων. Μέχρι τώρα υπήρχαν, όχι λίγοι Δικαστές κατωτέρων 
δικαστηρίων και Εφετείων,  που έδιναν την δική τους ερμηνεία, απέκρουαν τα 
funds και τις εταιρίες διαχείρισης των κόκκινων δανείων από πλειστηριασμούς, 
προσάρμοζαν τα δάνεια κατά την δικανική τουs πεποίθηση, αναπροσάρμοζαν τις 
συμβάσεις με περίεργες ρήτρες ή με ελβετικό φράγκο. Τώρα όμως κανείς Δικαστής 
δε δικαιούται να αποφανθεί διαφορετικά, άλλως τιμωρείται πειθαρχικά, καθ’ότι η 
απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έχει δεσμευτική ισχύ. Από την ώρα 
που είχε θεσμοθετηθεί η τιτλοποίηση και μεταβίβαση των αξιώσεων από κόκκινα 
δάνεια άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου.
Υστερα ήρθαν τα funds οι  servicers δηλαδή στην ουσία εφαρμόστηκε σταδιακά 
στην πράξη η αναγκαστική εκτέλεση κατά των δανειοληπτών. Και ασφαλώς μιλάμε 
για μια πλειοψηφία που χάνει ή, το λιγότερο, που διακινδυνεύει να χάσει την πρώτη 
κατοικία, όχι από δυστροπία ή από κακό υπολογισμό αλλά από τις έξωθεν και 
έσωθεν ασύμμετρες συγκυρίες που εξανέμισαν το εισόδημα των πολιτών. Από το 
2010 και μετά είχαμε άγριες περικοπές μισθών και συντάξεων  για τους δημοσίους 
αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσιονομική καταιγίδα για τους  ελεύθερους 
επαγγελματίες και πολλαπλασιασμό φόρων για όλους. Και όλα αυτά, όπως και τα 
μνημόνια,γίναν και γίνονται για να σωθούν και πάλι οι τράπεζες. Αλλά ως πότε θα 
συμβαίνει αυτό; 

Κι όμως, αντί να υπάρξει συνεννόηση τραπεζών με το υπουργείο οικονομικών, είχαμε νέες 
αυξήσεις των επιτοκίων τη στιγμή που η κοινωνία στενάζει από την ακρίβεια και τη διαχρονική  
μείωση των εισοδημάτων της. Η στέγη όμως είναι το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη. Αν το  
χάσει ή θα βυθιστεί στην απελπισία ή θα επαναστατήσει. Κανείς όμως δεν επεμβαίνει ώστε να 
αντιστρέψει το κλίμα και τη δυσμενή ροή των φαινομένων αυτών Αλλά και κανείς δεν υπόσχεται 
σαφή μέτρα αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων. Δεν είναι συνεπώς  μόνο οι δικαστές που 
αποφάνθηκαν αρνητικά στο θέμα αυτό. Είναι κυρίως το υπάρχον πολιτικό σύστημα.  
• Ο Γιάννης Νισύριος είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, παρ’Αρείω Πάγω

 
Νωρίς πρωί Σαββάτου. Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», γιατροί και νοσηλευτικό 
προσωπικό ετοιμάζονται να κατεβάσουν τα ρολά από τα επείγοντα. Η εφημερία 
πλησιάζει στο τέλος της. Ωστόσο δεν αρνούνται να εξυπηρετήσουν τους λιγοστούς 
που έρχονται τελευταίοι, στο παρά πέντε.  
Έτσι κι εγώ. Έφτασα μισή ώρα πριν τη λήξη. Με αφόρητους πόνους. Ο ταξιτζής 
είχε σπεύσει να με προϊδεάσει: «Πρέπει να πας σε νοσοκομείο που θα αρχίσει 
την εφημερία του μετά τις 8. Από εδώ θα σε διώξουν». Οι ταξιτζήδες συνήθως 
γνωρίζουν… Δεν τον άκουσα και επέμεινα στο παραπέντε.  
Μία νοσηλεύτρια έκρινε αμέσως την κατάστασή μου. Δύο γιατροί, νεαρές 
ειδικευόμενες του χειρουργικού τμήματος, με υποδέχτηκαν και με «ξεσκόνισαν» 
στον έλεγχο. Μία νοσηλεύτρια, πιο έμπειρη, δεν δυσανασχέτησε που την ανάγκαζα 
σε υπερωρία. Και μία ακτινολόγος, επίσης νεαρή, επί μία ώρα με εξέταζε. Χωρίς 
καν να δει το ρολόι της που είχε περάσει τις 8.30 το πρωί. Δηλαδή είχε σχολάσει. 
Το ίδιο και οι συναδέλφισσές της. Περίμεναν υπομονετικά να ολοκληρωθεί ο 
έλεγχος για να κρίνουν τι θα πράξουν με μένα. Κι εκείνες είχαν σχολάσει, όμως δεν 
τις ενδιέφερε. «Γι’ αυτό είμαστε εδώ, δεν υπάρχει λόγος», απάντησαν όλες όταν 
ψέλλισα μία συγγνώμη για την ταλαιπωρία εκτός ωραρίου.  
Φαινόταν κουρασμένες, όλες τους, όμως έδειξαν ότι δεν τους πτοεί η κούραση, 
μπροστά στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Κι εγώ δικαιώθηκα. Για την επιλογή μου να 
επισκεφτώ ένα δημόσιο νοσοκομείο, στη λήξη της εφημερίας. Εξυπηρετήθηκα και 
αποχώρησα ασφαλής γι’ αυτό που μου μετέφεραν ότι είχα.  
Το αδικούμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και οι κυβερνώντες, όλοι, το αδικούν. 
Πρέπει να το ενισχύσουν. Είναι αξιόπιστο και τα στελέχη του είναι σπουδαία. Και ο 
ασθενής αισθάνεται εκεί ασφαλής.  
 

Τα «κόκκινα» δάνεια
στο στόχαστρο

Το δημόσιο σύστημα Υγείας
είναι εγγύηση 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΣΥΡΙΟΣ * 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 



ΕΚΔΉΛΩΣΉ
50 ΧΡΟΝΙΆ ΆΝΘΟΥΛΆΚΉΣ 

Η κορυφαία μεταφορική εταιρεία ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ, ξεχώρισε με την εντυπωσιακή παρουσία της φέτος στην 31η Έκθεση Detrop, στον εκθεσιακό χώρο 
της Helexpo.  Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης και με αφορμή τα 50 χρόνια επιτυχημένης πορείας, το απόγευμα του Σαββάτου 

18 Φεβρουαρίου, η εταιρεία Ανθουλάκης διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, ένα μοναδικό VAN BAR SIGNATURE COCTAIL EVENT.
Φίλοι και συνεργάτες της εταιρείας παρευρέθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο  έξω από το περίπτερο 8, και είχαν την ευκαιρία 

απολαύσουν το καταπληκτικό και δροσερό επετειακό κοκτέιλ Gin Basil Smash και να περάσουν στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης.

H Σοφία Σφαιροπούλου, η Μαρία Χαρίση και η 
Μαρία και Θανάσης Ανθουλάκης 

Η Σοφία Σφαιροπούλου, η Μαρία και η Κυριακή 
Ανθουλάκη, η Μαρία Ιωαννίδου, η  Βασιλική 
Βαβάτσικα και η Βασιλική Ανθουλάκη

Η Νάνσυ Υφαντίδου από την PR Bizz και η Μαρία 
Ανθουλάκη

Η Μαρία Ιωαννίδου,ο Δημήτρης Ανθουλάκης και η 
Τάνια Γεωργιάδου 

Η  Μαρία Ανθουλάκη, η Μαρία Ιωαννίδου,η 
Βασιλική και η Κυριακή Ανθουλάκη

O Σάκης Καζάκης, ο Δημήτρης Λέτας και ο Θανάσης 
Ανθουλάκης 

O Δημήτρης Ανθουλάκης, οι σεφ Χρήστος Γκότσης και Δημήτρης 
Κυριακόπουλος από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Β Ελλάδος, ο Θανάσης και η 
Μαρία Ανθουλάκη

Η Μαρία Ανθουλάκη, ο Θανάσης Βαβάτσικας ,η Μαρία 
Καπανίδου και ο Πασχάλης Δίγκας 

Η Νατάσα Κίννα, Ευδοκία Μυγδαλιά, η Μαρία Ιωαννίδου, 
η Μαρία Ανθουλάκη, ο Γιάννης Νικολόπουλος, ο Βασίλης 
Αντωνιάδης, ο Δημήτρης Νικολόπουλος και η Σοφία Ζωικίδου

Η Μαρία Ανθουλάκη, το ζεύγος Νίκος Καλαιτζής και ο Δημήτρης 
Ανθουλάκης 
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Λευτέρης Ανδριανός

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, από 
μικρή ηλικία κατάλαβε ότι είχε το «μικρόβιο» της 
μουσικής και το άστρο του δεν άργησε να λάμψει. 
Ο λόγος για τον Λευτέρη Aδριανό, έναν ερωτικό 
τραγουδιστή, όπως τον αποκαλούν πολλοί. Σε 
συνέντευξη του στην Karfitsa θυμάται την είσοδο 
του στην μουσική, το πρώτο live που έκανε στη 
Θεσσαλονίκη και τονίζει ότι τα λαϊκά τραγούδια 
δεν θα πάψουν ποτέ να μεταφέρονται από γενιά 
σε γενιά.

Πως μπήκε η μουσική στη ζωή σας; Πότε 
πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε 
επαγγελματικά;

Η μουσική μπήκε από πολύ μικρή ηλικία στην ζωή 
μου, απ ' όσο θυμάμαι τον εαυτό μου τραγουδάω. 
Ήμουν 3 ετών όταν άνοιξαν στο σπίτι ένα 
ραδιόφωνο και το πρώτο τραγούδι που άκουσα, 
μου άρεσε τόσο πολύ που το έμαθα αμέσως και 
το ψιθύριζα με θράσος κιόλας κι έτσι οι δικοί μου 
άνθρωποι σκέφτηκαν για να μην πω, κατάλαβαν, 
πως υπάρχει ένα «μικρόβιο» μέσα μου που 
ονομάζεται «τραγούδι». Γενικώς στο σπίτι πάντα 
υπήρχε η μουσική και σε πολλά είδη!
Αργότερα στην ηλικία των 8, ξεκίνησα κάποιες 
μουσικές σπουδές οι οποίες με βοήθησαν αρκετά
και μου έδωσαν μία καλή βάση. Ξεκίνησα 
μαθαίνοντας μπουζούκι ώσπου έφτασα σε 
ένα καλό επίπεδο και στην συνέχεια ξεκίνησα 
να μαθαίνω κιθάρα. Μάλιστα, το πρώτο μου 
μπουζούκι, μου το έκανε δώρο η γιαγιά μου στην 
ηλικία των 8 και ήταν πιο μεγάλο από εμένα!

Η επαγγελματική πορεία ήρθε πολύ αργότερα, 
στα 15 μου, όταν και ξεκίνησα να παίζω με μία 
μπάντα που είχαμε φτιάξει κάποιοι φίλοι μουσικοί, 
σε φοιτητικά μαγαζιά στο κέντρο της πόλης που 
κατάγομαι κιόλας, την Θεσσαλονίκη! Το πρώτο 
μας live, δεν είχε την επιτυχία που περιμέναμε, 
αλλά ήμασταν τόσο χαρούμενοι που παίξαμε 
πρώτη φορά σε μαγαζί που από την χαρά μας δεν 
πληρωθήκαμε πάρα μόνο τις βενζίνες μας. Πάνω 
στον μήνα όμως, μας έμαθε ο κόσμος και έτσι το 
ένα live έφερε το άλλο...

Η εξέλιξη σας στον χώρο της μουσικής 
έγινε πολύ γρήγορα και με σταθερά 
βήματα. Που πιστεύετε οφείλεται; Τύχη ή 
σκληρή δουλειά;

Είναι μια σύμπραξη. Προσωπικά αν με ρωτήσεις, 
θα σου πω πως δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα. Η 
εξέλιξη δεν έχει όρια, γι' αυτό κατά την δική μου 
γνώμη θεωρώ πως πρέπει να γίνεται με σταθερά 
βήματα! Σίγουρα παίζει ρόλο και ο παράγοντας της 
τύχης αλλά όχι τον απόλυτο! Με σκληρή εργασία, 
θέληση και σύνεση, μπορείς να προχωρήσεις, 
οπουδήποτε, όχι μόνο στον δικό μας χώρο!

«Στο μέλλον θα ακούμε
λαικοτράπ τραγούδια»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Ποιο ήταν το πρώτο μαγαζί που 
τραγουδήσατε; Τι θυμάστε από εκείνη 
την πρώτη φορά;

Το πρώτο μαγαζί που τραγούδησα 
επαγγελματικά, ήταν στην Θεσσαλονίκη το 
ΛΙΘΙΝΟ live στην περιοχή της Καμάρας, ένα 
φοιτητικό στέκι για τα τότε δεδομένα και 
θυμάμαι πως ήταν μικρής χωρητικότητας , 
αλλά είχε θαμώνες που μας στήριζαν απόλυτα 
και αυτό μας έδινε κίνητρο.
Θυμάμαι πως, είχαμε προβάρει αρκετά 
τραγούδια τις προηγούμενες ημέρες για να 
είμαστε έτοιμοι.

Έχετε συνεργαστεί με μεγάλα 
ονόματα στον χώρο του ελληνικού 
πενταγράμμου. Ποια συμβουλή 
κρατάτε και από ποιον;

Η τύχη που προαναφέραμε, έφερε στον 
δρόμο μου συνεργασίες με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες και σίγουρα από τον καθένα πήρα 
αρκετά πράγματα όπως, εμπειρία, γνώση, 
ιδέες αλλά και αρκετές συμβουλές! Μία πολύ 
όμορφη και θαρρώ βιωματική συμβουλή που 
έλαβα, ήταν από την κυρία  Δημητρίου που 
μου είπε: «Σε αυτό που κάνεις, να είσαι ο 
εαυτός σου και μόνο, αν όχι σταμάτα το
τώρα γιατί τον κόσμο δεν τον κοροϊδεύεις...». 
Μεγάλη συμβουλή την οποία κρατάω και θα 
κρατάω σε όλη μου την πορεία.

Σας αποκαλούν «ερωτικό 
τραγουδιστή». Πώς σας ακούγετε 
αυτός ο «τίτλος»;

Υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από τον 
χιλιοτραγουδισμένο έρωτα...; Οπότε είναι 
μεγάλη τιμή για εμένα να με συνδέουν με ένα 
τέτοιο τίτλο. Έχω την εντύπωση όμως πως οι 
τίτλοι είναι απλά
για να υπάρχουν. Ο έρωτας, το μίσος, η 
αγάπη, η θλίψη και η χαρά είναι συναισθήματα 
που υπάρχουν σε εκατομμύρια τραγούδια 
που όσο περνάει ο καιρός θα αναπαράγονται 
όλο και περισσότερο γιατί πολύ απλά είναι 
αποτυπωμένα βιώματα. Προσωπικά μου 
αρέσουν τραγούδια που είναι βιωματικά 
και με ωραίο στίχο, τώρα αν αναφέρουν 
τον έρωτα για εμένα ακόμα καλύτερα γιατί 
πιστεύω πως μου ταιριάζουν τέτοιου είδους 
τραγούδια εκ των οποίων δεν κρύβω
ότι κάποια είναι και δικά μου βιώματα. 
Γενικώς ό,τι μου φέρνει έμπνευση και όρεξη 
για δημιουργία είναι καλοδεχούμενο!

Κάνετε περιοδείες και στο εξωτερικό. 
Μάλιστα, από όσο γνωρίζω, στο 
Ισραήλ έχετε μεγάλη απήχηση. Τους 
αρέσει η ελληνική μουσική;

Κάνω συχνά εμφανίσεις στο εξωτερικό 
και είμαι πολύ ευτυχισμένος που έρχεται ο 
κόσμος και μου δείχνει την αγάπη του. Το 
Ισραήλ όντως είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση 
για εμένα. Oι πρώτες μου εμφανίσεις στο 
Ισραήλ ήταν το 2012 και έκτοτε σχεδόν κάθε 
χρόνο προγραμματίζω κάποιες εμφανίσεις 
συνήθως την καλοκαιρινή σεζόν. Έχω κάνει 
πάρα πολλούς φίλους και γεμίζω χαρά, 
αγάπη και ευγνωμοσύνη κάθε φορά που 
επισκέπτομαι την συγκεκριμένη χώρα, που 
πραγματικά λατρεύει την ελληνική μουσική 
και την ελληνική κουλτούρα. Δεν σας κρύβω 
πως σε αρκετά πράγματα ειδικά στο κομμάτι 
της διασκέδασης, οι δύο λαοί ταυτίζονται 
απόλυτα.

Πρόσφατα κυκλοφορήσατε 
το νέο σας τραγούδι με τίτλο 
«Κράτησα», από την Ηeaven 
Μusic.

Ναι, είναι μία δυναμική μπαλάντα 
σε μουσική δική μου και στίχους 
του Γιάννη Αργυρίου η οποία έχει 
κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες 
από τις 7 Φεβρουαρίου.
Το video clip επιμελήθηκε ο Αλέξης 
Φάλαντας γυρίστηκε στην Νάουσα σε 
ένα μαγευτικό μέρος με εκπληκτικά 
τοπία και αρκετή φύση. Είναι το 
δεύτερο music video single που 
κυκλοφορώ από την εταιρία μου την 
Heaven Music την οποία και ευχαριστώ 
από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και 
την εκτίμηση προς το πρόσωπο μου 
και που απάντησε θετικά στο release 
αυτής της παραγωγής που επιμελείται 
ο Βασίλης Λαμπριανός.

Το λαϊκό τραγούδι πιστεύετε 
θα διατηρηθεί μελλοντικά στα 
ακούσματα των επόμενων 
γενιών;

Φυσικά και θα διατηρηθεί. Το λαϊκό 
τραγούδι διατηρείται εδώ και 70-80 
χρόνια και είναι κομμάτι του πολιτισμού 
μας. Υπάρχει Ελλάδα χωρίς λαϊκό 
τραγούδι; Άλλωστε τι είναι το λαϊκό 
τραγούδι, είναι αυτό που πάνω απ’ 
όλα στηρίζεται στον άμεσο, περιεκτικό 
στίχο. Αυτόν που περιγράφει 
καθημερινές στιγμές, μικρές χαρές 
και λύπες, έρωτες, ήττες, αγωνίες κι 
οράματα, προβληματισμούς, αυτόν που 
αναφέρετε στη γέννηση και στο τέλος, 
ακόμα και με μεταφυσική ματιά.
Γιατί δεν με ρωτάτε για το ρεμπέτικο; 
Εξαφανίστηκε το ρεμπέτικο τραγούδι 
ή οι ρεμπέτες τραγουδιστές; Aπλά 
υπάρχει εξέλιξη… Στην γλώσσα, στις 
ιδέες, στα θέλω και είναι λογικό διότι 
η κάθε γενιά είναι διαφορετική και 
δημιουργεί αυτό το διαφορετικό από 
την προηγούμενη. Μην αναρωτηθείτε 
αν ακούτε στο μέλλον λαικοτράπ 
τραγούδια, όπως βλέπετε και λαικοτράπ 
σχήματα στα μαγαζιά.
Ένας λόγος που μου αρέσει η τραπ είναι 
γιατί έχει άμεσο στίχο εναρμονισμένο 
στην ελληνική λαϊκή τάξη. Στο μόνο 
που διαφωνώ, είναι στην καυστικότητα 
και στις ακραίες βρισιές ειδικά 
απέναντι στις γυναίκες, κατά τα άλλα 
γιατί να το κρίνουμε εφόσον είναι 
κομμάτι της κοινωνίας μας. Έτσι και το 
λαϊκό τραγούδι δεν είναι δυνατόν να 
εξαφανιστεί, αφού υπάρχει παντού.

Αυτή την περίοδο που 
εμφανίζεστε; Ποια είναι τα 
επόμενα σχέδια σας;

Βρίσκομαι σε μια πανέμορφη πόλη, τα 
Ιωάννινα και σε έναν πολύ ζεστό χώρο 
το Πρόβα Live.
Είμαι σε συζητήσεις για κάποιες 
καλοκαιρινές εμφανίσεις στην Αθήνα 
και στο εξωτερικό. Δισκογραφικά είμαι 
στο στούντιο και δοκιμάζω τραγούδια 
για να κυκλοφορήσω ένα καινούργιο 
κομμάτι λίγο πριν το Πάσχα από την 
Heaven Music.

«Στο μέλλον θα ακούμε
λαικοτράπ τραγούδια» Ό ΕΡΩΤΙΚΌΣ ΤΡΑΓΌΥΔΙΣΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗ ΣΤΗΝ «Κ» ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΌ 

«ΛΑΪΚΌ ΤΡΑΓΌΥΔΙ ΠΌΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΔΩ 

ΚΑΙ 70-80 ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΌΜΜΑΤΙ ΤΌΥ 

ΠΌΛΙΤΙΣΜΌΥ ΜΑΣ»
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‘ΧΡΥΣΗ’ ΑΠΟΝΟΜΗ

Polispin-up ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΟΛΥ 

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Σε μία βραδιά γεμάτη επιτυχίες, μουσική, καλούς φίλους 
και πλήθος κόσμου, ο Νίκος Απέργης και η Panik Platinum 
γιόρτασαν τις χρυσές πωλήσεις του δίσκου «Κομμάτι Της 
Ζωής Μου».

Ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, παρέδωσε την 
χρυσή πλακέτα στον Νίκο Απέργη κι εκείνος, φανερά 
συγκινημένος, ευχαρίστησε, τόσο τον ίδιο προσωπικά, όσο 
και τη δισκογραφική εταιρεία, καθώς και τους συντελεστές 
των τραγουδιών, τους μουσικούς που έπαιξαν στον δίσκο, 
την οικογένειά του, τον συνεργάτη του Θεόφιλο Μαλαχία 
και τον κόσμο που, για ακόμα μία φορά, αγκάλιασε κι 
αγάπησε τα τραγούδια του.
Για τις χρυσές πωλήσεις του album, που κυκλοφορεί στα 
ψηφιακά καταστήματα καθώς και σε μορφή CD στα φυσικά 
σημεία πώλησης, βραβεύτηκαν όλοι οι συντελεστές, καθώς 
και ραδιοφωνικοί σταθμοί για την υποστήριξή τους.

Η λαμπερή απονομή, που έγινε στον φιλόξενο χώρο του 
«Cabaret», όπου ο Νίκος Απέργης εμφανίζεται με μεγάλη 
επιτυχία κάθε Σάββατο και Κυριακή, με παρουσιάστρια την 
Ιλένια Williams. Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο event 
ήταν καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και άνθρωποι από τον 
χώρο του ραδιοφώνου.

ΝΕΑ,ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ
Η Χριστίνα Σάλτη, μία από τις πιο ταλαντούχες τραγουδίστριες, τραγουδά το «Παράλληλη Αγάπη» και 
συναρπάζει! Μέσα σε 48 ώρες, το music video εκτοξεύτηκε στο no1 των γενικών τάσεων του You-
Tube, ενώ παράλληλα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των trends στην κατηγορία μουσική.

Με την εξαιρετική φωνή της, η Χριστίνα Σάλτη ερμηνεύει το δυνατό ζεϊμπέκικο, σε μουσική Κώστα 
Μηλιωτάκη και στίχους Σμαρούλας Μαραγκουδάκη, που κυκλοφόρησε το 1999 από την Άντζυ Σαμίου 
και παραμένει ένα από τα διαχρονικά και πολυαγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

Το «Παράλληλη Αγάπη», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, γοήτευσε αμέσως το κοινό και τις 
ραδιοφωνικές συχνότητες, ενώ συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video με πρωταγωνίστρια 
την Χριστίνα Σάλτη.

Nίκος Απέργης
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#Συνεχίζει με απίστευτη επιτυχία τις 
εμφανίσεις του στο VOGUE live clubbing 
ο εκπληκτικός Πέτρος Ιακωβίδης κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο.Μαζί του η Jose-
phine και ο FY.

#Στην ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ αυτό το Σάββατο ο 
μοναδικός Στέλιος Ρόκκος με την νέα 
λαϊκή σταρ Λένα Ζευγαρά.

#Στο VERGINA theatro του HYATT 
Regency Casino 15,22 και 29 Μαρτίου 
και μόνον για 3 παραστάσεις η μοναδική 
Σοφία Μουτίδου ενώ από 17 Μαρτίου και 
κάθε Παρασκευή,Σάββατο και Κυριακή η 
Γλυκερία με την Μελίνα Ασλανίδου.

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

#Κάθε Κυριακή στο STAGE club στο 
κέντρο της πόλης ο μοναδικός Λευτέρης 
Πανταζής βάζει φωτιά στις νύχτες μας.
Μαζί του η Χριστίνα Μηλιού.

#Στο ολοκαίνουργιο W ξεκίνησε τις 
εμφανίσεις του ο αγαπημένος Πάνος 
Κιάμος κάθε Παρασκευή και Σάββατο και 
για πολύ περιορισμένες εμφανίσεις.

#Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου και ο 
Κώστας Φλωκατούλας είναι ο Χοντρός 
και ο Λιγνός, στην κωμικοτραγωδία 
Μποστ και Φλωξ, που έρχεται στο Θέατρο 
Κολοσσαίον στη Θεσσαλονίκη.Σάββατο 11 
Μαρτίου στις 21:00

#Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει το πρώτο 
θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη 
με τίτλο «Όποιος Θέλει να Χωρίσει…να 
Σηκώσει το Χέρι του!» σε ανανεωμένη 
εκδοχή, στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό 
Θέατρο.

#Ο πολυτάλαντος Πάνος Βλάχος 
επιστρέφει στον πολυχώρο We στη 
Θεσσαλονίκη, με ένα μουσικό πρόγραμμα 
από τον καινούργιο του δίσκο, επιλογές 
από αγαπημένα ελληνικά και ξένα 
τραγούδια και όχι μόνο.Την Τρίτη 14 
Μαρτίου στις 21:00

#Ο δημοφιλής ερμηνευτής Γιάννης 
Κότσιρας με την επιτυχημένη 
μουσικοθεατρική παράσταση 
“Κατάστρωμα Α”, βάζει πλώρη τη 
σκηνή του Θεάτρου Αριστοτέλειον, στη 
Θεσσαλονίκη.17 και 18 Μαρτίου στις 
21:00.

#Το διάσημο αστυνομικό θρίλερ του 
Φρέντερικ Νοτ «Στο πέμπτο σκαλοπάτι» 
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν στο 
Θέατρο Φαργκάνη για λίγες μόνο 
παραστάσεις.Από 11 Μαρτίου κάθε 
Σάββατο και Κυριακή.

#Η Μαρίζα Ρίζου, λίγο μετά την 
κυκλοφορία του 4ου δίσκου της, έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη στο Block 33, για να 
παρουσιάσει τα νέα της τραγούδια και να 
μας θυμίσει πολλές από τις παλιότερες 
επιτυχίες της.Σάββατο 11 Μαρτίου στις 
21:00.

Αν σας εξιτάρουν οι γαστρονομικές προκλήσεις 
και αναζητάτε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, 
φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι, σίγουρα είστε 
στο σωστό μέρος. Γήινα χρώματα, πέτρα και ξύλο, 
αγκαλιάζουν και δένουν αρμονικά στον χώρο ενώ το 
προσωπικό που απαρτίζεται κυρίως από νεαρά και 
έμπειρα άτομα είναι πανέτοιμο να σας εξυπηρετήσει 
ταχύτατα. Ότι και εάν επιλέξετε,θα ενθουσιαστείτε με 
την πανδαισία των γεύσεων που μόνο στο κορυφαίο 
ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ μπορείτε να απολαύσετε. Ξεχωριστές 
οινικές επιλογές, σε μια ειδικά επιλεγμένη Wine 
List! Ρωτήστε τον Αλέξανδρο και επιλέξτε μαζί το 
κρασί που ταιριάζει ιδανικά με το δικό σας πιάτο!
Κάθε Τρίτη, δίνουμε ραντεβού με την γεύση, 
συντροφιά με αγαπημένες λαϊκές επιτυχίες! Σας 
περιμένουμε!!

Διεύθ. Κων.Καραμανλή 6 | Ελευθέριο Κορδελιό 
Τηλ. 231 070 0100

Μέσα στην καρδιά της πόλης, δημιουργούμε μία 
χαλαρή ατμόσφαιρα συνδυάζοντας την ομορφιά 
του κέντρου της Θεσσαλονίκης με εξαιρετικές 
επιλογές μέσα από τον κατάλογο μας. Απολαύστε 
την κάθε σας στιγμή στην υπέροχη αυλή μας σε ένα 
από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης, είτε πρωί με 
απολαυστικά ροφήματα και επιλογές για πρωινό είτε 
νωρίς το απόγευμα ή το βραδυ με δροσιστικά cock-
tails & κρασιά. 
Στο Hermanos αγαπάμε τα lunch breaks καθώς και 
τα after work drinks έτσι όλη τη διάρκεια της ημέρας 
φροντίζουμε η εξυπηρέτηση μας να είναι άμεση 
και ευγενική και η μουσική πάντα με κατάλληλες 
επιλογές και ανάλογα την ώρα θα ακούσετε από chill 
house μέχρι και pop greek hits. 

Απολαύστε την κάθε σας στιγμή, Vamos 
Hermanos! 
Διεύθ. Παλαιών Πατρών Γερμανού 18, Τ. 231 025 
6707.

MEZE MEZE

HERMANOS  
ESPRESSO 
WINE BAR
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«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ. ΠΟΤΕ ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;»

Μία από τις πιο ύπουλες παγίδες στις οποίες μπορούμε να 
πέσουμε τις δύσκολες μέρες είναι το συναισθηματικό μούδιασμα. 
Στην ουσία είναι ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται για να 
ξεφύγουμε από τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας κάνοντας 
άλλα πράγματα. 
Όταν λοιπόν το κάνουμε αυτό, απομακρύνουμε τα δύσκολα 
συναισθήματα που μας προκαλούν πόνο ή δυσφορία, 
αναισθητοποιώντας τα. 
Το γεγονός ότι πολλές οικογένειες και πολιτισμοί διδάσκουν 
στους ανθρώπους, είτε ρητά είτε σιωπηρά, να καταπιέζουν τα 
συναισθήματά τους, επιδεινώνει την κατάσταση αυτή. 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να 
μουδιάζουμε συναισθηματικά, όπως το αλκοόλ, τα ναρκωτικά 
ή το κάπνισμα, αλλά και με την παρακολούθηση εκπομπών ή 
καταστροφικών δελτίων ειδήσεων. 
Μία από τις πιο καθολικές στρατηγικές μουδιάσματος είναι και η 
υπερβολική εργασία. Θα έχετε σίγουρα συναντήσει ανθρώπους 
να δηλώνουν ότι δουλεύουν πολλές ώρες για να μην έρχονται 
αντιμέτωποι με τα προβλήματά τους. 
Επίσης, μπορεί να είναι τα ψώνια, ο τζόγος, το φαγητό ή το σεξ, 
ή ακόμα και υπερβολική άσκηση ή το καθάρισμα. Μερικά από 
αυτά, όπως η άσκηση, μπορεί να είναι μία υγιεινή συνήθεια, 
αλλά αν γίνεται σε υπερβολικό βαθμό, τότε αποτελεί πρόβλημα.
Όλο και περισσότερο, συνηθίζουμε να βλέπουμε και 
να συναντάμε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολλές 
συμπεριφορές μουδιάσματος ταυτόχρονα, όπως το ποτό, 
η αποστολή γραπτών μηνυμάτων και το σερφάρισμα στο 
διαδίκτυο.  Το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να 
κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μερικά μπορούν να γίνουν 
με μέτρο ή ακόμα και στον ίδιο βαθμό. Το κλειδί είναι να 
επιλέξουμε ποιες συμπεριφορές μας εξυπηρετούν και να 
μην αφήσουμε τον εαυτό μας να μουδιάσει ασυναίσθητα τα 
κομμάτια της ζωής μας. 

Δεν είναι αυτοσκοπός να στερήσουμε από τον εαυτό μας 
τις απολαύσεις, αλλά να σταματήσουμε να ξεφεύγουμε 
από τη ζωή μας.
Η σοβαρότητα του εν λόγω μηχανισμού, έχει να κάνει με τη 
συμπεριφορά ενός ατόμου. Οι μουδιαστικές συμπεριφορές, 
μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες ή μέτριες έως σοβαρές, 
και στο άκρο αυτού του φάσματος βρίσκεται ο εθισμός.

Γιατί Μουδιάζουμε συναισθηματικά;
Ο μηχανισμός αποφυγής αρνητικών συναισθημάτων, έχει 
πολλούς παράγοντες που τον συνθέτουν. 
Αρχικά, ο ψυχικός πόνος που είναι αβάσταχτος για πολλούς, 
η έντονη ανησυχία για κάτι, η αποσύνδεση από τους 
άλλους, καθώς και το αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης.
 
Το αισθήματα αναξιότητας επίσης είναι ένα από τους 
βασικούς παράγοντες, η αβεβαιότητα και το άγχος που 
προκαλείται συνήθως από ανταγωνιστικές απαιτήσεις της 
ζωής μας και της εποχής που ζούμε, το αισθήματα κενού 
και η απογοήτευση από τον εαυτό μας που δεν μπορούμε 
να χειριστούμε τα πάντα τέλεια. 
Συχνά οι άνθρωποι που το βιώνουν έχουν την αίσθηση ότι 
ζούν μια ζωή στην οποία δεν είναι αληθινοί με τον εαυτό 
τους. 
Επίσης ένα τραυματικό γεγονός, πολύ συχνά οδηγούν στο 
συναισθηματικό μούδιασμα ή οι καταχρήσεις ουσιών.  
Κάτω από την ταλαιπωρία που προσπαθεί κανείς να 
ξεφύγει, κρύβονται φόβοι και δυσκολίες.  
Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να οφείλεται σε μια 
βαρετή, μονότονη δουλειά, χωρίς ευκαιρίες για αυτονομία 
και πρωτοβουλία, χωρίς σκοπό, σύνδεση ή ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και αναγνώριση.

Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για 
να μειώσουμε τις μουδιαστικές συμπεριφορές μας και να 
μετριάσουν τις επιπτώσεις τους. 
Αναγνωρίζοντας πρωτ’απ’όλα  ότι το σώμα μας προσπαθεί 
να μας μιλήσει μέσω των συναισθημάτων μας. Τα 
συναισθήματά μας μπορούν να λειτουργήσουν  ως σήματα 
ή προειδοποιήσεις.

Έπειτα, συνειδητοποιώντας ότι αρχίσαμε να μουδιάζουμε 
για κάποιο λόγο και ανακαλύπτοντας ποιος ήταν αυτός ο 
λόγος. 
Παρατηρώντας τις ενοχλητικές μας συμπεριφορές και 
τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μας οδήγησαν στην 
κατάσταση αυτή.  
Ονομάζοντας τα συναισθήματα που μας κάνουν να θέλουμε 
να μουδιάσουμε και αφιερώνοντας χρόνο για να νιώσουμε 
αυτό που νιώθουμε. 
Μέσα από την αποδοχή του εαυτού μας, χωρίς να μας 
κρίνουμε, συνδεόμαστε μαζί του και αναγνωρίζουμε το 
γιατί τον αποφεύγουμε. 
Ο πόνος μας υπάρχει για κάποιο λόγο και μπορούμε να τον 
χειριστούμε καλύτερα όταν επιτρέψουμε στον εαυτό μας 
να τον νιώσει και να τον επεξεργαστεί. 
Τέλος, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τα συναισθήματά 
μας με έναν έμπιστο φίλο ή έναν ειδικό ψυχική υγείας. 

• Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος, συνιδρύτρια του 
Reggio Θεσσαλονίκη 

PSYCHOLOGY

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΝΑΝΣΥ ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ*

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌΣΚΌΠΌΣ ΝΑ 
ΣΤΕΡΗΣΌΥΜΕ ΑΠΌ ΤΌΝ ΕΑΥΤΌ ΜΑΣ ΤΙΣ 
ΑΠΌΛΑΥΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΌΥΜΕ 
ΝΑ ΞΕΦΕΥΓΌΥΜΕ ΑΠΌ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.
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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.

Το «ταξίδι» στη δημοσιογραφία για τον Δημήτρη Ασπροπούλη ξεκίνησε όταν 
ήταν μαθητής Λυκείου. Εάν απαριθμήσω αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες 
που εργάστηκε θα χρειαστώ μισή σελίδα. Εάν προσθέσω ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς επίσης δελτία Τύπου για διάφορους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις θα απαιτηθεί άλλο τόσο. Με δύο λόγια θα πω, 
πως είναι από τους συναδέλφους που χαίρεσαι να συνεργάζεσαι μαζί του. Για 
τον επαγγελματισμό, την κρίση, την αξιοπρέπεια του.

Μετάνιωσες που «μπλέχτηκες» με τη δημοσιογραφία;
Δεν ωφελεί να κλαις πάνω από το χυμένο γάλα… Μετά από 40 χρόνια καριέρας, 
είναι αργά για δάκρυα, Αναστασία…

Στιγμή της πορείας σου που ξεχωρίζεις;
Είναι αρκετές: Η πρώτη μου συνέντευξη με τον πολίστα του ΠΑΟΚ Μανώλη 
Γεωργαντόπουλο σε ηλικία 17 ετών. Το πρώτο μου ρεπορτάζ για την κατάσταση 
των κοιμητηρίων της Πυλαίας, το 1984. Το ρεπορτάζ για την πυρκαγιά στο 
τζαμί της Αλεξανδρούπολης. Η κάλυψη της περιοδείας του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη στη Θράκη το 1991 και οι πτήσεις με τα Σινούκ από τη μία πόλη στην 
άλλη. Η πτώση του Γιάκοβλεφ το 1997. Το ρεπορτάζ για τη μεγάλη πυρκαγιά 
στο Άγιον Όρος. Το πρώτο ραδιοφωνικό δελτίο ειδήσεων που παρουσίασα 
στον Αντέννα 97,5. Η συνέντευξη του Ιωάννη Μελισσανίδη όταν ήταν ακόμη 
μαθητής… Γυμνασίου και προπονούνταν στα σκοροφαγωμένα στρώματα στο 
υπόγειο του Παλέ. Η συνέντευξη της Βούλας Πατουλίδου στο σπίτι της πίσω 
από τη Θύρα 7 του γηπέδου της Τούμπας. Οι τρεις συνεντεύξεις στην TV100 
με τον Μανώλη Ρασούλη. Η βραδιά που βυθίστηκε το Σάμινα ως φρέσκος 
αρχισυντάκτης της «Θεσσαλονίκης»… 

Μέσο που εργάστηκες και σου έκανε περισσότερο «κλικ»;
Το ραδιόφωνο του Αντέννα 97,5. Ήμουν εκεί από την ημέρα που άνοιξε, ως 
την ημέρα που αποφασίστηκε η μετατροπή του σε «διασκεδαστικό» ραδιόφωνο 
-από ενημερωτικό.

Μπορείς να υπολογίσεις πόσα δελτία Τύπου έχεις γράψει;
Δεν έχω τόσα δάχτυλα…

Τρεις λέξεις από «Ά» που κυριαρχούν στη ζωή των δημοσιογράφων…
Που κυριαρχούν, ή που θα έπρεπε να κυριαρχούν; Αλήθεια, Ακρίβεια, Αφοσίωση. Αφήνω 
σ’  εσάς την κατάταξη.

Δημιούργησες φιλίες στο χώρο;
Ναι. Λίγες και «βαθιές». Σα χαρακιές.

Πώς σου φάνηκε το …τρολάρισμα με τον Τζορτζ Τσούνη;
Έξυπνο! Αλλά… δεν φταίω εγώ. Ο πρέσβης μου μοιάζει!

Τι θα ήθελες να είχε χθες η Θεσσαλονίκη;
Μετρό, τραμ, μονορέιλ, πάρκινγκ, πάρκα σε κάθε γειτονιά, ενιαίο θαλάσσιο μέτωπο, τρόπο 
να περπατήσω στο Σέιχ Σου, λιγότερη μουρμούρα, περισσότερη ενσυναίσθηση.

Άγαπημένο σου σημείο στην πόλη;
Το θέατρο Γης. Παίζαμε εκεί όταν ήταν νταμάρι. Όλη η πόλη πιάτο στα πόδια σου.

Τί θα συμβούλευες τους νέους συναδέλφους;
Παραφράζοντας τον Φρέντι Γερμανό, θα έλεγα «να αγοράσουν ένα λάπτοπ για να ΄χουν 
κάτι να πουλήσουν αργότερα». Το έλεγε για τη γραφομηχανή. Νομίζω ότι παραμένει 
επίκαιρο.

ΛΕΩ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΝΑ 
ΛΑΠ ΤΟΠ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΚΑΤΙ 
ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΠΡΟΠΟΎΛΗΣ
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Ο Αλέξανδρος Νικολιάς δεν αποτελεί μία 
συνηθισμένη περίπτωση επαγγελματία 
ποδοσφαιριστή. Κάθε άλλο και για τους λόγους 
που θα διαβάσετε παρακάτω ο ίδιος κάλλιστα 
μπορεί να καυχιέται πως αποτελεί έναν «φάρο» 
διαφορετικότητας για όσα καταφέρνει παίζοντας 
ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο από την ηλικία 
των 18 ετών μέχρι και σήμερα, μολονότι η 
ποδοσφαιρική διαδρομή του ουδέποτε ήταν 
στρωμένη με ροδοπέταλα. Φτάνοντας στο σήμερα 
σε ηλικία 29 ετών (γεννηθείς το 1994) ο μέσος της 
ΑΕΛ αποφοίτησε από το τμήμα φαρμακευτικής της 
Πάτρας και είναι πτυχιούχος σε μία σχολή που από 
μικρός ονειρεύονται να περάσει, την ώρα που η 
δική του μοίρα τα έφερε έτσι που παράλληλα με τα 
μαθήματα και τη σχολή, κατάλαβε πως είχε έφεση 
και στο ποδόσφαιρο. Και αυτό τελικά τον κέρδισε 
επαγγελματικά, παίζοντας μεταξύ άλλων σε ΑΕΚ, 
ΠΑΣ, ΑΕΛ και Ολυμπιακό. Ποιος ξέρει όμως τι του 
επιφυλάσσει το μέλλον;

Ο Αλέξανδρος Νικολιάς, στα 18 του - τότε - 
και έχοντας καταφέρει ήδη να περάσει στην 
φαρμακευτική σχολή, ντρεπόταν να ζητήσει από την 
ομάδα του, την ΑΕΚ, ένα νέο ζευγάρι παπούτσια και 
αν δεν το παρατηρούσε ο Βαγγέλης Βλάχος ακόμα 
με τα ίδια θα το πολεμούσε να πείσει ότι αξίζει μία 
θέση στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. «Η αλήθεια 
είναι ότι προσπάθησα πολύ, γινόταν το δρομολόγιο 
Αθήνα - Εύβοια ώστε να συνδυαστεί το σχολείο 
καθώς τελείωσα εκεί και η ακαδημία, μία πολυέξοδη 
οικογενειακή ταλαιπωρία αλλά δεν το μετανιώνω 
που τα συνδύασα. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, 
το ταβάνι στο πού μπορείς να φτάσεις το γνωρίζει 
μόνο ο Θεός», ανέφερε ο ίδιος ενθυμούμενος τα 
πρώτα του χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Έντεκα χρόνια μετά, ο Αλέξανδρος Νικολιάς, είναι 
και με τη... βούλα πτυχιούχος φαρμακευτικής και δεν 
κρύβει τη χαρά του γι' αυτό. «Είναι μία ανακούφιση 
από τον κόπο όλων αυτών των χρόνων και μία 
δικαίωση γιατί περάσαμε πολλά σαν οικογένεια. 

Το lifestory του Νικολιά

Ο Νικολιάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Κύμη 
Ευβοίας. Προερχόμενος από μία φτωχή οικογένεια 
έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά ποδοσφαιρικά 
βήματα στην ΑΕΚ. Η πλούσια κόμη σε συνδυασμό 
με την άρτια τεχνική του τον έκαναν να ξεχωρίσει 
αμέσως και το 2012 ο τότε προπονητής της ΑΕΚ, 
Βαγγέλης Βλάχος, τον κάλεσε στις προπονήσεις 
της πρώτης ομάδας. «Τον έβλεπα να κάνει αυτά 
τα φοβερά κόλπα με τη μπάλα, να πασάρει καλά, 
να ντριμπλάρει, αλλά όταν έκανε σουτ ήταν όλα... 
τζούφια. Δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί 
και κάποια στιγμή πρόσεξα ότι τα παπούτσια του 
ζάρωναν. Τον πλησίασα και του είπα “αγόρι μου τι 
νούμερο παπούτσι φοράς;”. «43», μου απάντησε. 
«Και αυτά τι είναι;». “Αυτά είναι 45” κόουτς», είπε σε 
παλαιότερη συνέντευξή του ο Έλληνας τεχνικός… 

Αλέξανδρος Νικολιάς: 
To ποδοσφαιρικό... φάρμακο
της ζωής του!

Επαγγελματίας 
ποδοσφαιριστής και 
πλέον πτυχιούχος 
Φαρμακευτικής 
ο Αλέξανδρος 
Νικολιάς 
αποκαλύπτει 
τη ζωή του και 
πως κατάφερε 
να συνδυάσει 
εκπαίδευση και 
ποδόσφαιρο

ΤΟΎ 
ΘΩΜΑ ΜΊΧΟΎ
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Ταξίδια, ταλαιπωρίες, μαθήματα, 
κόποι, πάρα πολλά. Όλα αυτά τα 
χρόνια πιστεύω είχα αφοσιωθεί λίγο 
περισσότερο στο ποδόσφαιρο γι' αυτό 
άργησα τελειώνοντας στα 9 και όχι στα 
5 χρόνια. Με βοήθησε και η περίοδος 
του Covid καθώς έγιναν μαθήματα και 
εξεταστικές εξ' αποστάσεως, πολλά 
υποχρεωτικά εργαστήρια», είπε και 
πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια που 
είμαι στη Λάρισα, έγιναν πολλά ταξίδια. 
Είναι δύσκολο να τα συνδυάσεις γιατί 
και εγώ ως φοιτητής δεν ήμουν τέλειος. 
Κάποιες φορές βαριόμουν να διαβάσω, 
να πρέπει να φύγω από τον έναν χώρο 
ώστε να πάω στον άλλο. Με υπομονή 
και σωστή διαχείριση και κατανομή του 
χρόνου σε σημαντικά πράγματα, μπορεί 
να πετύχει κάποιος». Ή συνέχεια της 
κουβέντας μας θέλοντας και μη πήγε 
στο... μέλλον με τον ίδιο να δείχνει 
έτοιμος να ακολουθήσει το επάγγελμα 
του φαρμακοποιού. «Θα σκεφτόμουν ν' 
ανοίξω φαρμακείο, χρειάζεται ωστόσο 
και κάποια άλλα πράγματα να κάνω ώστε 
να συμβεί αυτό. 

Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι παροδικό, 
έχει ημερομηνία λήξης. Πρέπει τα νέα 
παιδιά να έχουν και ένα αντικείμενο που 
θα μείνει για ν' ασχοληθούν. 

Δεν είναι ο σκοπός να γίνουν όλοι άριστοι, 
οποιαδήποτε μόρφωση λάβει κάποιος, 
φτάνει για να του δώσει ίσως μία δουλειά 
στη ζωή». Λόγια παράδειγμα προς όλους 
όσοι έχουν όνειρα και στόχους και 
οφείλουν να τα κυνηγήσουν όσα εμπόδια 
ή δυσκολίες συναντήσουν μπροστά τους. 
Κλείνοντας τα όσα ενδιαφέροντα μας 
είπε ο 29χρονος άσος της ΆΕΛ μίλησε και 
για την επανέναρξη του πρωταθλήματος 
της SL2 λέγοντας: «Οι αγώνες είναι 
η τροφή του ποδοσφαιριστή, ήμασταν 
έτοιμοι κάθε βδομάδα για να παίξουμε 
κάνοντας προπονήσεις σε έντονο ρυθμό. 
Τώρα άμα γίνει κάτι και δεν παίξουμε 
πάλι τι να πω, στην Ελλάδα βρισκόμαστε 
αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε όπως 
ακριβώς ήμασταν όταν σταματήσαμε».

Αλέξανδρος Νικολιάς: 
To ποδοσφαιρικό... φάρμακο
της ζωής του! Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ μοιάζει πλέον με ένα 

«θερμοκήπιο» που γεννάει ταλέντα. Ο «Δικέφαλος» 
τώρα εισπράττει τα κέρδη της επένδυσης που έκανε πριν 
από αρκετά χρόνια. Μόλις ο Ιβάν Σαββίδης μπήκε στο 
πνεύμα της ελληνικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. 
Ακουσε τις εισηγήσεις των συνεργατών του και άναψε το 
«πράσινο φως» για την δημιουργία ισχυρών υποδομών. 
Χρειάστηκε χρόνο, αλλά κυρίως πολλά χρήματα για να 
«χτιστεί» πάνω σε γερά θεμέλια το οικοδόμημα. Στην 
αρχή αμφισβητήθηκε η προσπάθεια γιατί δεν απέφερε 
άμεσα αποτελέσματα. Με το πέρασμα των χρόνων 
ο… «σπόρος» άρχισε να γεννά καρπούς, τους οποίους 
γεύθηκε και γεύεται ο ΠΑΟΚ.
Τζανδάρης, Μπαλογιάννης, Γιαννούλης, Τζόλης, 
Τσιγγάρας, Λύρατζης, Τσαούσης, Κούτσιας, 
Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης, Τζίμας, είναι μόνο κάποια 
από τα δημιουργήματα του project των υποδομών. 
Θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι οι παίκτες αν 
δημιουργούνταν νωρίτερα η β’ ομάδα που έχει εδώ και 
λίγα χρόνια, δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
της Super League2. Δεν υπήρχε, οπότε κάποια ταλέντα 
βρήκαν κλειστή την πόρτα της καθιέρωσης τους στην 
πρώτη ομάδα. Ηταν στο μεταίχμιο της ποδοσφαιρικής 
τους ενηλικίωσης και δεν υπήρχε χρόνος για καλύτερη 
εκπαίδευση και απόκτηση εμπειριών. 
 Ο ΠΑΟΚ κερδίζει χρήματα και αγωνιστική προσφορά 
πλέον από τα δικά του παιδιά. Εντεκα συνολικά παίκτες 
του ΠΑΟΚ κλήθηκαν στην Εθνική Ελπίδων πριν από λίγες 
ημέρες για τους φιλικούς αγώνες με το Ισραήλ. Σχεδόν 
η μισή αποστολή αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές 
που ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα 
υποδομών του ΠΑΟΚ, στα οποία προΐσταται ο Βαγέλλης 
Πουρλιοτόπουλος. Την ίδια ώρα που  Κωνσταντέλιας, 
Κουλιεράκης και Τζίμας είναι ποδοσφαιριστές που 
έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων του 
ΠΑΟΚ και τον σεβασμό των συμπαικτών τους με τα όσα 
κάνουν μέσα στο γήπεδο. Σύντομα ο «Δικέφαλος» θα 
αξιοποιήσει οικονομικά αυτά τα μεγάλα ταλέντα. Ολοι 
οι ποδοσφαιριστές έχουν τη δική τους χρηματιστηριακή 
αξία, οπότε δύσκολα μπορεί κάποιος να τους κλείσει τον 
δρόμο. Το δύσκολο όμως είναι να βρεθεί το καλύτερο 
timing ώστε και η ομάδα να εισπράξει κομμάτι από την 
αγωνιστική αξία των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών 
και να τους πουλήσει στην υψηλότερη τιμή. Δεν είναι η 
ευκολότερη εξίσωση αυτή, αλλά αξίζει οι άνθρωποι του 
ΠΑΟΚ να επιχειρήσουν να τη λύσουν. Αν το πετύχουν θα 
έχουν πετύχει bingo μετά την τεράστια επιτυχία του proj-
ect της παραγωγής ποδοσφαιριστών από τα τμήματα 
των υποδομών. 

Το project του 
ΠΑΟΚ
που δικαιώνεται 
εκκωφαντικά 
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▶ ΚΡΙΟΣ
Μεγάλο παρασκήνιο αυτές τις μέρες που αφορά 
εσάς και ίσως κάποια πρόσωπα που βρίσκονται 
στον επαγγελματικό σας τομέα, αλλά και στο 
περιβάλλον σας. Το ψέμα έχει κοντά πόδια και 
όποιος προσπαθήσει να σας σαγηνεύσει με αυτά, 
θα χάσει αργότερα την εμπιστοσύνη σας.

▶ ΤΑΥΡΟΣ
Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείτε να τα 
αιτιολογήσετε και βρίσκεστε σε μία σύγχυση 
λόγο των καταστάσεων που συμβαίνουν κυρίως 
στον φιλικό και κοινωνικό σας κύκλο. Είναι πολύ 
ασαφές το πρόγραμμα σας, αλλά και καλό είναι να 
προσέξετε τις χρηματικές απώλειες.  

▶ ΔΙΔΥΜΟΙ
Εσείς που έχετε γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο, 
είστε αρκετά πιεσμένοι και εύκολα μπορεί να 
παρασυρθείτε από τις φιλοφρονήσεις και τις 
ψευδείς ειδήσεις. Η υπερένταση θα είναι ένα 
σημείο αναφοράς αυτής της περιόδου.

▶ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αν και δεν έχετε αρνητικές όψεις προς το ζώδιο 
σας, βρίσκεστε εδώ και αρκετούς μήνες σε μία 
έντονη εσωτερική ανησυχία, που σίγουρα θα 
υπάρξουν καταστάσεις, που θα πρέπει να τις 
διαχειριστείτε καλά. Μην επιτρέψετε να σας 
μειώσουν και να πατήσουν πάνω στα δικά σας 
σχέδια.

▶ ΛΕΩΝ
Γενικότερα εσείς του τρίτου δεκαημέρου, θα έχετε 
μία έντονη ανησυχία για οικονομικές υποθέσεις 
που σας έχουν κουράσει λόγο της ασάφειας που 
υπάρχει σε αυτόν τον τομέα. Καλό είναι να μην 
εμπιστεύεστε και μην κάνετε δηλώσεις, αν δεν 
είστε σίγουροι για εκείνο που λέτε.  

▶ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πολλές εντάσεις σας περιμένουν αν ανήκετε στο 
τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας, ή έχετε εκεί 
τον ωροσκόπο σας, ή κάποιον πλανήτη. Πολύ 
πιθανόν να υπάρξουν και κάποιες ψευδείς ειδήσεις 
ή κάποιες συζητήσεις που σκοπό έχουν να σας 
παραπλανήσουν. Γενικότερα να έχετε και δεύτερες 
σκέψεις πριν οποιαδήποτε απόφαση σας.  

▶ ΖΥΓΟΣ
Η καθημερινότητα σας γίνεται αρκετά περίπλοκη, άλλα 
κανονίζετε άλλα σας παρουσιάζονται, ενώ αν βρίσκεστε 
σε έναν εργασιακό χώρο, καλό είναι να αποφύγετε κάθε 
συζήτηση και το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν κρυφά σημεία 
που δεν γνωρίζετε ακόμη.  

▶ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή η εβδομάδα έχει κάποιες προσωπικές δυσκολίες 
σε όσους ανήκουν στο τρίτο δεκαήμερο, αλλά εσείς των 
πρώτων ημερών, η παρουσία της Αφροδίτης στον τομέα 
των σχέσεων σας διαφυλάττει τα συναισθήματα σας και σας 
δίνει καλές προοπτικές.  

▶ ΤΟΞΟΤΗΣ
Ότι και να συμβαίνει γύρω σας, η προστασία του Δία από 
το ζώδιο του Κριού, ενεργοποιεί την αισιοδοξία σας. Από 
την άλλη το σύνολο κάποιων πλανητικών συνδυασμών, 
σας δημιουργεί ένα κοκτέιλ περίεργων συμπεριφορών, 
τσακωμών και σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές που δύσκολα 
θα ελέγξετε τα νεύρα σας. Οικογένεια και πολύ προσωπικές 
σχέσεις, θα έχουν έναν έντονο ρόλο αυτή την εβδομάδα.  

▶ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η Αφροδίτη θα περάσει αυτή την εβδομάδα στο ζώδιο του 
Ταύρου και μαζί με την στήριξη που θα έχει από τον Κρόνο, 
ανοίγει ένα πολύ θετικό κεφάλαιο στην ζωή σας, ιδίως 
αν ανήκετε στις πρώτες μέρες του ζωδίου σας.  Από την 
άλλη καλό είναι να προσέξετε τις αντιπαραθέσεις με άλλα 
πρόσωπα, που θα σας δημιουργήσουν κακό προηγούμενο 
και τσακωμούς.  

▶ ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Συναισθηματικά και οικονομικά προσέξτε πως σπαταλιέστε, 
εφόσον όλα δείχνουν ότι δεν σταματάτε με το πρώτο 
αρνητικό σημάδι που παρουσιάζεται, αλλά προχωράτε σε 
ένα επικίνδυνο και ανεξέλεγκτο δόσιμο της ενέργειας σας.  

▶ ΙΧΘΥΕΣ
Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη με αντιφάσεις. Ο Ήλιος, 
Ερμής και Ποσειδώνας δημιουργούν σύνοδο στο ζώδιο 
σας και παράλληλα με τον Άρη, σχηματίζουν ένα εκρηκτικό 
κοκτέιλ καταστάσεων που σίγουρα δεν είναι από τα πιο 
εύκολα. Γενικότερα είστε πρωταγωνιστές μιας περιόδου 
που βγάζει πολλά θέματα, όπου δεν μπορείτε τώρα να 
τα κατανοήσετε, αλλά πολύ σύντομα θα βρεθείτε σε ένα 
καρμικό ταξίδι, που θα αναγνωρίσετε ότι όλα για κάποιο 
λόγο γίνονται.    

Εβδομαδιαίες προβλέψεις 13 έως 19 Μαρτίου 2023

Oι Αστρολογικές Προβλέψεις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΤΑ

Ο μήνας συνεχίζει να είναι ακατάστατος σε θέματα επικοινωνιακά, σε 
καταστάσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως μία απροσεξία 
που μπορεί να μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γενικότερα οι 
συνθήκες δεν είναι καλές για τα ζώδια του Μεταβλητού Σταυρού 
του τρίτου δεκαημέρου και καλό είναι να μην γίνει τίποτα οριστικό 
αυτή την περίοδο, γιατί το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί και πάλι 
αναπροσαρμογή.  
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▸Κάθε Σάββατο

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

ΚΕΝΤΡΟ
Αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Αβέρωφ Ζαχαροπλαστείο, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 11, 
Θεσσαλονίκη, +30 2310 814284 
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 2310508509
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
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
Θέατρο Αμαλία, Αμαλίας 71, Φάληρο 2310842509
Κarolou Ntil, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Λούπινο, Κατούνη 4, 2310535707
Oλύμπιον, Πλατεία Αριστοτέλους 10 ,2310284001
Πλατεία Θεάτρου, Εθνικής Αμύνης 4, 2310231422
Thess Massage, Ολυμπιάδος 49, 6938772688
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310220985
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Παπασωτηρίου, Λευκός Πύργος, Παύλου Μελ, 2310241300
Parking ΧΑΝΘ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Hondos Center Apollonia, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκληπιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανόραμα, 2310344803
Ρίζος cafe-bar, Κωνσταντινουπόλεως 58, Κυβέλεια, 6930983447
Stegno, 25ης Μαρτίου 85, 2310306769

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

ΔΥΤΙΚΑ
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 2310388000
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 Μενεμένη , 2310584000
Θέατρο Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 25, Παύλου Μελά, 
2310589102 
Nephrocare Ιατρική, 6ο χλμ. Συμμαχικής Οδού Θεσσαλονίκης-
Ωραιοκάστρου, 2310686438
Kαφενείο Βασιλάκης , Αγνώστου Στρατιώτη 70, Πολίχνη
Mansion Bar Terrace, Μητροπολιτικού Καραβαγγέλη 21, Νεάπολη
Β' Καπή Νεάπολης, Διομήδη Κομνηνού 3,(απέναντι από ΟΑΕΔ-
Λαγκαδά 29), Νεάπολη, 2310513093
Γ' Καπή Συκεών Μεσολογγίου και Περγάμου 1, 
Υπέθυνη κ.Σοφία,6989177045
Pr Espresso, 27, Π. Μελά 25, Εύοσμος, 2311242181

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
Εγνατία με Αριστοτέλους
Βαλαωρίτου με Δραγούμη
Τσιμισκή με Αριστοτέλους
Μητροπόλεως με Αριστοτέλους
Τσιμισκή με Αγίας Σοφίας




