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editorial
 

Η Ελλάδα ως κράτος δικαίου 
και η Τουρκία του Ερντογάν

{

{
Εν αντιθέσει με την Τουρκία, που καθημερινά ρέπει όλο και περισσότερο προς τα σκοτει-

νά καθεστώτα αποχαιρετώντας τη δημοκρατία και την πιθανότητα ένταξης στην ΕΕ, η Ελλάδα 
αποδεικνύει πως παραμένει κράτος δικαίου. Και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε μία 
χώρα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά από τη βάσανο των μνημονίων και μία άλλη 
που θέλει να λέγεται υπερδύναμη, αλλά επιστρατεύει μεσαιωνικές μεθόδους! Ο λόγος για τις 
διαφορές στη διαχείριση δύο παρόμοιων περιστατικών. 

Από την 1η Μαρτίου, εδώ και περισσότερες από 65 ημέρες δηλαδή, στις φυλακές υψίστης 
ασφαλείας της Αδριανούπολης κρατούνται δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Αν και επιδεικνύοντας 
χαρακτηριστική κωλυσιεργία η τουρκική Δικαιοσύνη δεν έχει αποδώσει κατηγορίες, οι Άγγελος 
Μητρετώδης και Δημήτρης Κουκλατζής έχουν προφυλακιστεί επειδή πέρασαν στο έδαφος της 
γειτονικής χώρας. Επισήμως η Άγκυρα ερευνά το ενδεχόμενο στρατιωτικής κατασκοπείας, αγνο-
ώντας ότι η σκέψη και μόνο είναι αστεία, πως δύο άνδρες πέρασαν ένστολοι και οπλισμένοι με 
τυφέκια G3 την οριογραμμή στις Καστανιές Έβρου για να... κατασκοπεύσουν! Πριν από μερικές 
ημέρες όμως, ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «ομολόγησε» αυτό που λίγο-πολύ όλοι υποψιάζο-
νταν, απ’ όταν έγινε γνωστό ότι η Τουρκία σκοπεύει να... ξεψαχνίσει την υπόθεση και να κρατήσει 
προφυλακισμένους για όσο χρειαστεί τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς.

Εν έτει 2018 φαντάζει αστείο μία χώρα που θέλει να λέγεται υπερδύναμη να λειτουργεί με 
«ομηρίες» πολιτών προκειμένου να αναγκάσει μία άλλη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων. Για την ακρίβεια, όχι να καθίσει να συζητήσει αλλά να αποδεχτεί το «φιρμάνι» για 
έκδοση στην Τουρκία των 8 αξιωματικών που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά την αποτυχημένη 
απόπειρα πραξικοπήματος. Μία απόπειρα που σηκώνει πολλή συζήτηση, καθώς ο μοναδικός 
που αναδείχθηκε κερδισμένος είναι αυτός σε βάρος του οποίου επιχειρήθηκε το πραξικόπημα. 
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκτοτε πράττει ως «σουλτάνος» και όχι ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, με 
τη Δικαιοσύνη στη γειτονική χώρα να δέχεται πρωτοφανή χειραγώγηση. Γι’ αυτό και η απόφαση 
του ελληνικού δικαστηρίου, για πεντάμηνη φυλάκιση με αναστολή στον Μουσά Αλερίκ αποκτά 
ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα.

Η Ελλάδα έδειξε όχι μόνο στην Τουρκία αλλά στην παγκόσμια κοινότητα ότι δεν προσδοκά 
«οφέλη» από τυχαία περιστατικά. Έδειξε ότι παραμένει κράτος δικαίου που ο νόμος είναι πάνω 
από το θυμικό και έδειξε ακόμα ότι δεν εκδικείται. Όχι ότι θα ίδρωνε το αφτί του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν εάν κρατούνταν για κάποιους μήνες προφυλακισμένος ένα υπάλληλος του Δήμου 
Αδριανούπολης. Τουναντίον θα τον ηρωοποιούσε κιόλας, σε μία προεκλογική περίοδο που σπεύ-
δει να εκμεταλλευτεί το καθετί. Κακά τα ψέματα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η Τουρκία 
του «σουλτάνου» θα παραδειγματιστεί από την Ελλάδα, που παρέδωσε μάθημα δημοκρατίας. 
Είναι όμως λαϊκή απαίτηση να αυξηθούν οι πιέσεις –πάνω και κάτω απ’ το τραπέζι– για την επι-
στροφή των δύο στρατιωτικών.

Του Νίκου Καραμανλή

Οι χειρισμοί στην 
περίπτωση του 
εργάτη Μουσά 

Αλερίκ αποτελούν 
μάθημα δημοκρα-
τίας στον «σουλ-

τάνο»
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politics
Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσ-

σαλονίκη κλείνει ουσιαστικά σήμερα, 
παρόλα αυτά η χθεσινή ημέρα ήταν 
αρκετή προκειμένου να βγάλουμε 
συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα πα-
ρουσία του αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

Αδιαμφισβήτητα η σύσκεψη του 
προέδρου της ΝΔ με τον περιφερειάρ-
χη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο 
Τζιτζικώστα, τους αντιπεριφερειάρχες 
και τους δημάρχους της Κεντρικής 
Μακεδονίας κατέδειξε ότι η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αποτελεί άμεση προ-
τεραιότητα για το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, που στόχο έχει  
την επικράτησή του στις επόμενες 
εκλογές. Παράλληλα, το νέο νομοθε-
τικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνη-
ση με τις αλλαγές στο χώρο της αυτο-
διοίκησης δίνουν τη δυνατότητα στον 
αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης να συσπειρώσει δίπλα του ένα 
διακομματικό αυτοδιοικητικό μέτωπο 
που θεωρεί ότι το εκλογικό σύστημα 
της απλής αναλογικής στους δήμους 
δεν πρέπει να εφαρμοστεί.

Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης  είχε μια δεύτερη συνάντηση 
(η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα 28-03-2018) με τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής μετά τις αλλα-
γές που πραγματοποιήθηκαν.  Στενοί 
συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ μι-
λώντας στην karfitsa δήλωναν από-
λυτα ικανοποιημένοι από το κλίμα 
που συνάντησε ο κ. Μητσοτάκης στις 
επαφές του με τα κομματικά στελέχη 
της Βορείου Ελλάδας.

Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης  σε 
όλες του τις συναντήσεις δεν παρέ-
λειψε να τονίσει ότι «είμαστε εδώ για 
να επαναλάβουμε και να διατρανώ-
σουμε την έντονη πολιτική και συ-
ναισθηματική μας σχέση με τη Βόρειο 
Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη». Μια 
φράση που σε μεγάλο βαθμό περι-
κλείει  το πόσο κομβικό θεωρείται 
για την ηγεσία της ΝΔ στις επόμενες 
εκλογές ένα καλό εκλογικό αποτέλε-
σμα στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, όπως ανέφεραν πη-
γές της ΝΔ, η επίσκεψη του προέδρου  
βοηθάει και στην κατάρτιση ενός πει-
στικού και αναλυτικού προγράμματος 
για τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζει 
η Πειραιώς και θα παρουσιαστεί σε 
επόμενο χρόνο. «Ο πρόεδρος είχε την 
ευκαιρία να ακούσει πέρα από τα κομ-
ματικά στελέχη, ανθρώπους της αγο-
ράς της Θεσσαλονίκης, νέους ανθρώ-
που που ζουν και εργάζονται στην 
πόλη και πολίτες όλων των ηλικιών 
παίρνοντας μια… γεύση των προβλη-
μάτων που χρήζουν άμεσης λύσης».

Εκείνο που σημείωναν στενοί συ-
νεργάτες του προέδρου της ΝΔ στη 
karfitsa, είναι ότι «ο κ. Μητσοτάκης 
στις περιοδείες του επιχειρεί να έχει 
άμεση επαφή με τους πολίτες δημι-

ουργώντας εξωστρέφεια και άμεση 
επαφή με την κοινωνία. Αυτό το μο-
ντέλο εφαρμόστηκε και στη διήμερη 
περιοδεία μας στη Θεσσαλονίκη».
Οι εσωκομματικές εκλογές

Από εκεί και πέρα μεγάλο στοίχη-
μα για την ηγεσία της ΝΔ αποτελούν 
και οι εσωκομματικές εκλογές που 
θα πραγματοποιηθούν την επόμενη 
Κυριακή 13 Μαΐου. Για την εκλογή 
προέδρων στις ΝΟΔΕ Κεντρικού και 
Ανατολικού Τομέα δεν πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν εκλογές μιας και 
δεν βρέθηκαν υποψηφιότητες πέραν 
του Τάσου Εμμανουηλίδη και του Θό-
δωρου Μητράκα αντίστοιχα.

Στον Δυτικό Τομέα θα υπάρξει 
μάχη μεταξύ του Διονύση Μανωλό-
πουλου και του Δημήτρη Βασιλειάδη. 
Ο κ. Μανωλόπουλος φέρεται πάντως 
να έχει τη στήριξη του απερχόμενου 
προέδρου κ. Ηλία Ζάχαρη καθώς 
επίσης και του προέδρου της ΠΕΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας και δημάρχου 
Αμπελοκήπων Λάζαρου Κυρίζογλου. 
Ενώ ο κ. Βασιλειάδης  διετέλεσε στο 
παρελθόν πρόεδρος των εργαζομέ-
νων της ΕΥΑΘ, έχει τη στήριξη τοπι-
κών στελεχών και στις εσωκομμα-
τικές εκλογές για την ηγεσία της ΝΔ 
είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του 
Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Από εκεί και πέρα στη Β’ Θεσσαλο-
νίκης η αρχική φημολογία για κώλυ-
μα της υποψηφιότητας του νυν προ-
έδρου και εκ νέου υποψήφιου Θωμά 
Βράνου λόγω ότι είναι πρόεδρος της 
ΑΝΕΘ, έφερε άλλες δυο υποψηφιότη-
τες αυτές του προέδρου της ΔΗΜΤΟ  

Πανοράματος Διονύσης Μάντζαρη 
και του προέδρου της ΔΗΜΤΟ Ωραιο-
κάστρου Αντώνη Λακόπουλου.

Ωστόσο η ένσταση που κατατέθη-
κε για την υποψηφιότητα Βράνου δεν 
έγινε δεκτή από την Κεντρική Εφο-
ρευτική Επιτροπή. Η υποψηφιότητα 
του Θωμά Βράνου φέρεται να έχει τη 
στήριξη του βουλευτή Σάββα Αναστα-
σιάδη,  του περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα 
και του σαμαρικού Δημήτρη Βαρτζό-
πουλου.  Η υποψηφιότητα του κ. Λια-
κόπουλου φέρεται να έχει μητσοτακι-
κό άρωμα ενώ η υποψηφιότητα του 
κ. Μάντζαρη φέρεται να στηρίζεται 
από τον αντιπρόεδρο Άδωνι Γεωργιά-
δη. Ερωτηματικό πάντως αποτελεί η 
στάση του βουλευτή Θόδωρου Κα-
ράογλου ο οποίος στις προηγούμενες 
εκλογές είχε στηρίξει τον αντίπαλο 
του κ. Βράνου Στέλιο Τσομαρίδη.

Τέλος, εκεί που παρουσιάζε-
ται μεγάλο ενδιαφέρον είναι στην 
εκλογή των συνέδρων. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι θέσεις των συνέ-
δρων από την Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης 
ανέρχονται στις 107. Στον Ανατολικό 
Τομέα οι υποψήφιοι είναι 52 και θα 
παλέψουν για 33 θέσεις. Στο Δυτικό 
Τομέα οι υποψήφιοι είναι 25 και θα 
παλέψουν για 22 θέσεις. Στον Κεντρι-
κό Τομέα οι υποψήφιοι είναι 34 και θα 
παλέψουν για 18 θέσεις ενώ στη Β’ 
Θεσσαλονίκης οι υποψηφίοι είναι 43 
και θα παλέψουν για 34 θέσεις.

{

{

Στενοί συνεργάτες 
του προέδρου 

της ΝΔ μιλώντας 
στην karfitsa 

δήλωναν απόλυτα 
ικανοποιημένοι 

από το κλίμα στη 
Βόρεια Ελλάδα

Το… στοίχημα Μητσοτάκη 
και το… πάζλ των 
εσωκομματικών εκλογών 
της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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Ν. Κοτζιάς: «Αν λύναμε το Σκοπιανό, θα έκανα πάρτι...»
Τις διάφορες εναλλακτικές για το ονοματολογικό έθεσαν στο τραπέζι της συνάντησης του υπουρ-

γού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, με τον Σκοπιανό ομόλογό του, Νίκολα Ντιμιτρόφ, κατά την τρίτη υπουρ-
γική συνάντηση Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, ΠΓΔΜ, που ολοκληρώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. 
«Έχουμε κάνει τόση δουλειά, και εγώ και ο φίλος μου ο Ντιμιτρόφ, τους τελευταίους μήνες που θα 
ήταν κρίμα να μην αποδώσει καρπούς», απάντησε ο κ. Κοτζιάς σε ερώτηση αν υπάρχει το ενδεχόμε-
νο συμφωνίας και συνέχισε: «Λέμε ότι πιο συχνά βλέπουμε ο ένας τον άλλον παρά τις οικογένειες 
μας». Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αν θα προλάβουν τις ημερομηνίες ο κ. Κοτζιάς απάντησε: «Η Ιστορία 
προκάνει, εμείς οφείλουμε να προκάνουμε την ιστορία». Σε ερώτηση αν υπήρξε συμφωνία για μια 
ονομασία για όλες τις χρήσεις έναντι όλων «erga omnes» απάντησε πως αν είχε συμβεί αυτό θα έκα-
νε πάρτι. Όπως δήλωσε ο κ.Κοτζιάς, το Σάββατο 12 Μαΐου θα βρεθεί στην Αθήνα ο μεσολαβητής του 
ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, γία μία ακόμη τριμερή. Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Νίκος Κοτζιάς ευχαρίστησε 
τους ομολόγους τους, της Αλβανίας, Ντιμίτρ Μπουσάτι, της Βουλγαρίας Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, αλλά 
και το Νίκολα Ντιμιτρόφ, για την παρουσία τους στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης.  Ο κ.Κοτζιάς μεταξύ 
άλλων εξέφρασε την ελπίδα να λυθούν τα προβλήματα της περιοχής, χαιρετίζοντας την διάσκεψη.

Προβληματίζει η εντεινόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας

και η προσέγγιση στο ελληνικό πο-
λεμικό, κανείς δεν θα μπορεί να αα-
παντήσει με βεβαιότητα, αν πρόκειται 
για γκάφα ή αν το τουρκικό εμπορικό 
πλοίο Karmate έβαλε στο στόχαστρο 
το ελληνικό πολεμικό πλοίο. 

Το περιστατικό σημειώθηκε 4 
ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 
Μυτιλήνης με το τουρκικό πλοίο των 
2.000 τόνων να προσεγγίζει το ελ-
ληνικό πολεμικό πλοίο από πίσω και 

Προβληματίζει την κυβέρνηση, 
αλλά και την ηγεσία των ενόπλων 
δυνάμεων, η συνεχώς αυξανόμενη 
επιθετικότητα, από την πλευρά της 
Τουρκίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προ-
καλεί η εμπλοκή «ασύμμετρων πα-
ραγόντων» σε επεισόδια, που μπορεί 
να προκαλέσουν «ατύχημα». 

Ένα νέο επεισόδιο, σημειώθη-
κε χθες τα ξημερώματα ανοιχτά της 
Μυτιλήνης, όταν τουρκικό εμπορικό 

πλοίο εμβόλισε την κανονιοφόρο 
«Αρματωλός» του Πολεμικού Ναυτι-
κού. Οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες 
συνέβη το περιστατικό, δημιουργούν 
υπόνοιες, που ενισχύουν την άποψη, 
ότι «δεν μπορεί όλα να γίνονται από 
...λάθος».

Ωστόσο, για το νέο συμβάν, όσο 
και αν εξετάζονται λεπτομερώς, η 
πορεία του σκάφους σε σχέση με τον 
τελικό προορισμό του, οι ελιγμοί του 

αριστερα και με τη δεξιά του πλευρά 
να πέφτει πάνω στην κανονιοφόρο 
του ΠΝ.

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν 
σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός 
ή «σοβαρές ζημιές», όπως αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημει-
ωθεί στις 17 Ιανουαρίου όταν τότε 
σκάφος της τουκρικής ακτοφυλακής 
είχε ακουμπήσει την κανονιοφόρο 
«Νικηφόρος».

Όπως αναφέρεται στην ανακοί-
νωση του ΓΕΝ «μετά το συμβάν το 
εμπορικό πλοίο αύξησε ταχύτητα 
και απομακρύνθηκε, κινούμενο προς 
τις πλησιέστερες ακτές της Τουρκί-
ας, χωρίς να απαντήσει στις κλήσεις 
ασυρμάτου της κανονιοφόρου ΑΡΜΑ-
ΤΩΛΟΣ».

Τη σοβαρότητα με την οποία αντι-
μετώπισε η πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων την 
υπόθεση, αποδεικνύει το γεγονός, 
ότι την επιχείρηση απεγκλωβισμού 
της κανονιοφόρου και της ανάπτυ-
ξης των άλλων μονάδων συντόνισε 
προσωπικά ο υπουργός Άμυνας Πά-
νος Καμμένος. Ενημέρωσε τον πρω-
θυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών 
και την αξιωματική αντιπολίτευση, 
ενώ έγιναν όλες οι προβλεπόμενες 
για την απόδοση ποινικών και αστι-
κών κυρώσεων βάση του διεθνούς 
ναυτικού δικαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές 
στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

politics
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Αυξημένη 
ετοιμό-

τητα στις 
ένοπλες 
δυνάμεις
στο Ν.Α. 
Αιγαίο

Τουρκικό 
φορτη-

γό πλοίο 
«εμβόλι-

σε»
την κανο-
νιοφόρο 

«Αρματω-
λός»
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συνέντευξη
Ν. Παρασκευόπουλος:  
«Συνθηματολογία χωρίς λογική, όσα λέγονται σε βάρος μου»

Λέει ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στη δι-
καιοσύνη.

Παραγράφηκαν κάποια από τα αδική-
ματα ;

Ναι. Παραγράφηκε το έγκλημα της απι-
στίας διότι το σύνταγμά μας προβλέπει μια 
πολύ σύντομη προθεσμία αποσβεστική, 
δηλαδή παραγραφής και όλες οι υποθέσεις 
οι οποίες μένουν στη Βουλή προς εκδίκαση 
παραγράφονται στην ουσία.

Δηλαδή πολύς ντόρος για το τίποτα, 
όπως λέει κι ο λαός...

Κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό που λέτε 
«πολύς ντόρος για το τίποτα» ήταν προϊόν 
μιας συστηματικής ψευδολογίας και προπα-
γάνδας. Αυτοί που έλεγαν «πολύ κακό για το 
τίποτα» ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή η πορεία, 
δηλαδή η πορεία προς τη δικαιοσύνη την 
οποία ακολουθήσαμε είναι η πορεία η οποία 
θα βγάλει στο φως τα πάντα και επειδή φο-
βούνται τα πάντα για αυτό λένε «πολύ κακό 
για το τίποτα». 

Είστε πρόεδρος της επιτροπής για την 
βία στον χώρο των πανεπιστημίων. Θα 
έχουμε σύντομα ένα πόρισμα;  

Θέλω να διευκρινίσω το εξής, για να μην 
υπάρχει παρεξήγηση αυτή η επιτροπή δεν 
είναι επιχειρησιακή, δηλαδή δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα ένα φαινόμε-
νο που θα παρουσιαστεί. Είναι γνωμοδοτική 
και μόνο σε πάγια βάση, δηλαδή θα προσπα-
θήσει να κάνει έναν οδηγό, να δώσει κάποια 
κριτήρια στα πανεπιστήμια και γενικά στους 
αρμόδιους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
σχετικά φαινόμενα 

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχετε 
τι φαίνεται;

Μπορώ να σας πω ότι φαίνεται πως 
υπάρχουν πανεπιστήμια με σημαντικό πρό-
βλημα και πανεπιστήμια τα οποία πάνε πολύ 
καλά και δεν έχουν πρόβλημα.

Τα περιφερειακά ή τα κεντρικά έχουν 
πρόβλημα;

Η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα. Νομίζω 
ότι και τώρα το πανεπιστήμιο της Θεσσαλο-
νίκης έχει ξεκινήσει μια τέτοια συνεργασία, 
αλλά βέβαια έχουμε να κάνουμε με ένα πρό-
βλημα που δεν τιθασεύεται εύκολα. Αυτό το 
οποίο βλέπουμε είναι ότι το πρόβλημα συν-
δέεται με την συμπεριφορά πολλών φορέων.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν και εξωγενείς 

Ο Νίκος Παρασκευόπουλος, ο καθηγητής 
ποινικού δικαίου για τέσσερις δεκαετίες, στη 
Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου, αποτελεί τα τελευταία χρόνια το «κόκ-
κινο πανί», για όσους θεωρούν, ότι με τον πε-
ριβόητο νόμο του, ευθύνεται για την αύξηση 
της εγκληματικότητας στη χώρα. 

Κάθε φορά, που καταγράφεται ένα 
έγκλημα, μια ληστεία, ένα παράπτωμα, κα-
ταγγέλλεται ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, 
ως « ο κατ΄εξοχήν υπεύθυνος για όσα συμ-
βαίνουν».

Πως καταφέρατε εσείς, ένας πανεπι-
στημιακός δάσκαλος, να διχάσετε την κοι-
νωνία και οι μισοί Έλληνες να αναθεματί-
ζουν τον Παρασκευόπουλο για τον νόμο 
του;

Νομίζω ότι έχετε αρκετά δίκιο, δηλαδή 
εδώ και τρία χρόνια περίπου αναφέρονται 
στο πρόσωπό μου, ως τον υπεύθυνο για όλα 
τα εγκλήματα που γίνονται στην Ελλάδα. 
Νομίζω πως είναι πολύ φανερό πια ότι αυτή 
η φήμη, ότι συνδέομαι με την εγκληματικό-
τητα στην Ελλάδα δεν έχει καμία απολύτως 
λογική βάση. Καταλαβαίνω ότι τα λογικά 
επιχειρήματα απέναντι στην προπαγάνδα δεν 
«πιάνουν». Σε όλα αυτά τα χρόνια, σε πολ-
λές περιπτώσεις έχουν έρθει στοιχεία από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης και εννοώ στο σημε-
ρινό στο οποίο δε συμμετέχω, στα οποία φαί-
νεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε λιγότε-
ρες αποδράσεις, ότι η βαριά εγκληματικότητα 
έχει μειωθεί. Αυτά ωστόσο, καθώς φαίνεται, 
δεν πείθουν. Αναπαράγεται μια συνθηματο-
λογία χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς λογική.

Πάντως κύριε καθηγητά, τα τελευταία 
περιστατικά συνδέονται άμεσα με τον νόμο 
τον δικό σας. Από τα στοιχεία φαίνεται πως 
οι δράστες βγήκαν από τη φυλακή με βάση 
τις ευεργετικές διατάξεις του συγκεκριμέ-
νου νόμου. 

Καταρχήν είναι νόμος αποσυμφορητικός, 
δηλαδή ευεργετικός, ισχύει από το 2005 μέ-
χρι σήμερα. Η αλλαγή που συνδέεται με τον 
νόμο που έγινε, όταν ήμουν εγώ υπουργός, 
ήταν το αίτιο που για ορισμένους από αυτούς 
που θα απολύονταν ούτως ή άλλως, απολύ-
θηκαν μερικούς μήνες νωρίτερα.

Ας πάμε στην Novartis στην οποία είχα-
τε ένα πόρισμα για την υπόθεση, το οποίο 
τι λέει;

Τον προσφωνούν «Δάσκαλε» βουλευτές απ΄όλα τα κόμματα και 
τις πτέρυγες της Βουλής. Τον σέβονται και τον εκτιμούν. Ακόμη 
και τώρα, μέσα στη Βουλή, παραμένει ο δάσκαλος για πολλούς 

βουλευτές, που σπούδασαν στη Νομική του Αριστοτελείου  
Πανεπιστημίου. 

παράγοντες στον χώρο του πανεπιστημίου που επιτείνουν το πρό-
βλημα; 

Φυσικά. Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στον χώρο του πανεπι-
στήμιου και διακινούν ναρκωτικά δεν έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο 
αυτό είναι δεδομένο.

Στην Έλενα 
Καραβασίλη  
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Καραγκούνης: Ο «νόμος 
Παρασκευόπουλου » 
ακολουθεί μια γραμμή 

«βγάλτε τους όλους έξω»
Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση 

εξαπολύει μέσω συνέντευξή του στην  
karfitsa ο αναπληρωτής τομεάρ-
χης Δικαιοσύνης και βουλευτής της 
ΝΔ  Κώστας Καραγκούνης αναφορι-
κά με την κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα στο σωφρονιστικό σύστημα 
της χώρας. Παράλληλα, ο κ. Καρα-
γκούνης σχετικά με το «Παρασκευ-
όπουλο» επισημαίνει ότι «ο «νόμος 
Παρασκευόπουλου» ακολουθεί στην 
ουσία μια γραμμή… βγάλτε τους 
όλους έξω».

Τέλος, για την υπόθεση Novartis 
o βουλευτής της ΝΔ κάνει λόγο για 
σκευωρία που σύντομα θα καταπέσει.

Κύριε Καραγκούνη, αν είχε 
υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της κυ-
βέρνησης Σαμαρά για τη δημιουρ-
γία φυλακών υψίστης ασφαλείας, 
πιστεύετε θα ήταν διαφορετική η 
εικόνα του σωφρονιστικού συστή-
ματος;

Αυτή η κυβέρνηση από την πρώ-
τη στιγμή που ανέλαβε δεν είχε κα-
μία στρατηγική και κανένα όραμα για 
το σωφρονιστικό σύστημα. Εμείς το 
2012 βάλαμε μπροστά ένα πολύ συ-
γκεκριμένο στρατήγημα. Πρώτα απ’ 
όλα επειδή έχει αλλάξει η ποιότητα 
του εγκλήματος και είδαμε να γίνονται 
πολύ βαριά κακουργήματα, είπαμε ότι 
πρέπει να υπάρχει  διαχωρισμός του 
εγκλήματος σε ήπιας εγκληματικότη-

τας και βαριάς εγκληματικότητας.
Με στόχο να πετύχουμε και τον 

εξανθρωπισμό και τον εκσυγχρονισμό 
των φυλακών. Από τη μια για το ήπιο 
έγκλημα  να βρούμε εναλλακτικούς 
τρόπους έκτισης των ποινών, γι’ αυτό 
θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά το 
ηλεκτρονικό βραχιόλι, αλλά και άλ-
λους τρόπους όπως είναι η κοινωνική 
εργασία. Δώσαμε έτσι και νομοθετι-
κά περισσότερα κίνητρα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Όπως, ανοίξαμε τις 
αγροτικές φυλακές και μεταφέραμε 
πάνω από 800 τότε κρατουμένους 
στα κλειστά καταστήματα των αγρο-
τικών φυλακών. Ξεκινήσαμε δηλαδή 
τον διαχωρισμό του εγκλήματος σε 
ήπιας και βαριάς μορφής.  

Για τους κρατουμένους βαριάς 
εγκληματικότητας είχαμε ένα άλλο 
σχέδιο. Νομοθετήσαμε τις φυλακές 
υψίστης ασφαλείας φυλακές τύπου 
Γ’.  Να έχουμε δηλαδή μια καλύτε-
ρη φύλαξη και να διασφαλίσουμε τη 
δημόσια ασφάλεια με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας 
άλλωστε ισχύουν σε όλα τα ευρωπα-
ϊκά κράτη και βεβαίως και στην Αμε-
ρική αλλά και σε άλλα κράτη σε όλο 
τον κόσμο.

Αυτό ήταν λοιπόν το δικό μας 
στρατήγημα το οποίο δεν ακολουθή-
θηκε από τη σημερινή κυβέρνηση.

{

{
Μέχρι σήμερα 

από τη στιγμή της 
ισχύος του έχουν 
αποφυλακισθεί 

κοντά στους 
27.000 κρατού-

μενοι, εκ των 
οποίων πάνω από 

2.500  είναι για 
βαριά κακουργή-

ματα

Τελικά ο «νόμος Παρασκευό-
πουλου» βοήθησε στην αποσυμφό-
ρηση των φυλακών ή δημιούργησε 
παραπάνω προβλήματα;

Ο «νόμος Παρασκευόπουλου» 
ακολουθεί στην ουσία μια γραμμή 
«βγάλτε τους όλους έξω». Μέχρι 
σήμερα από τη στιγμή της ισχύος 
του έχουν αποφυλακισθεί κοντά 

στους 27.000 κρατούμενοι, εκ των 
οποίων πάνω από 2.500  είναι για βα-
ριά κακουργήματα. 

Μόνο για το 2017 έχουν αποφυ-
λακισθεί με τον προνομιακό «νόμο 
Παρασκευόπουλου» 320 ληστές και 
1137 κρατούμενοι για κλοπές. Αν 
πάρουμε υπόψη μια στρατηγική που 
ισχύει στην Ελλάδα και παντού στον 
κόσμο που αναφέρει ότι το 55% με 
60% όσων μπαίνουν στις φυλακές 
όταν αποφυλακιστούν επιστρέφει στις 
φυλακές. Με συχνά βαρύτερα κα-
κουργήματα.

Όταν οι κακούργοι και οι εγκλη-
ματίες γνωρίζουν ότι θα έχουν την 
αντιμετώπιση τέτοιων συγκεκριμέ-
νων διατάξεων ( είναι και ο «νόμος 
Κοντωνή» εκτός από το «νόμο Πα-
ρασκευόπουλου) υπάρχει μεγάλο κί-
νητρο να διαπράξουν κάποιο αδίκημα 
αφού γνωρίζουν το ευνοϊκό νομοθε-
τικό πλαίσιο που ισχύει. 

Για την υπόθεση Novartis ποια 
είναι η άποψη σας; Υπάρχει σκάν-
δαλο;

Είναι σαφές τι ήθελε να κάνει η 
κυβέρνηση. Ήθελε να ξεφύγει από τα 
καυτά και πολύ σημαντικά προβλή-
ματα και τα μεγάλα αδιέξοδα που η 
ίδια έχει δημιουργήσει στην οικονο-
μία.

Ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα 
ανέπτυξε το υποτιθέμενο σκάνδαλο  
Novartis στο οποίο η ΝΔ συμφώνησε 
να διερευνηθεί. Σε όσες εξεταστικές  ή 
όσες προανακριτικές έχει φέρει αυτή 
κυβέρνηση εμείς ψηφίσαμε ναι. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει πει όχι σε όλες τις εξετα-
στικές και προανακριτικές  τις οποίες 
ζητήσαμε εμείς.

Λέμε κάτι καθαρό να διερευνη-
θούν όλα. Αλλά όχι με τη λογική 
που έκανε αυτή κυβέρνηση, αν ρίξει 
λάσπη στον ανεμιστήρα, να σπιλώσει 
τους πολιτικούς της αντιπάλους, για 
να πετάξει την… μπάλα στην εξέδρα 
και να ξεφύγει από τα αδιέξοδά της.

Ήρθε το θέμα στη Βουλή, καλέ-
σαμε την κυβέρνηση να καλέσουμε 
αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν και 
ρίχνουν.. λάσπη  σε πρώην πρωθυ-
πουργούς και σε πρώην υπουργούς, 
να καταθέσουν και να απαντήσουν, 
έστω και με αλλοιωμένα χαρακτηρι-
στικά, στα ερωτήματα όσων συναδέρ-
φων κατηγορούνται.  

Η ουσία είναι ότι η υπόθεση γυρ-
νάει πίσω στη δικαιοσύνη καθώς δεν 
υπήρξε κανένα στοιχείο. Εμείς λέμε 
ότι η σκευωρία αυτή θα καταπέσει.

συνέντευξη

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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Η ζημία είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι φαίνεται

Η περίπτωση του διεθνούς φήμης επιστήμονα κ. Κριμιτζή και ο τρόπος 
που του συμπεριφέρθηκαν δεν συνιστά ένα στιγμιαίο περιστατικό, που θα 
ξεχαστεί. Συνιστά δείγμα κατάντιας, παρακμής, αβάσταχτης ελαφρότητας 
μιας Κυβέρνησης που εμπιστεύεται τελικά μόνο τα παιδιά του κομματικού 
σωλήνα και τους υπάκουους. Η παραίτηση αυτή δείχνει ότι έχουμε φτάσει 
σ΄ ένα σημείο που κανείς με προσωπικότητα και δική του ταυτότητα και 
πορεία δεν τους αντέχει και βέβαια και οι κυβερνώντες μας δεν αντέχουν 
άλλους. Αυτή η αλήθεια αποτελεί και έναν από τους λόγους της συντριπτι-
κής πολιτικής και κοινωνικής απομόνωσής της.

Αν το θέμα βέβαια ήταν αν παθαίνουν ζημιά οι ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ θα ήταν 
μικρό το κακό. Το πρόβλημα είναι ότι η αντίληψη, η κουτοπονηριά, η 
αγωνία τους να σώσουν ότι σώζεται, τους οδηγεί σε πρακτικές που εμπε-
δώνουν παραπέρα την αντίληψη της φαυλότητας, της αναξιοκρατίας, του 
κομματισμού. Εκπέμπουν επομένως το μήνυμα σε εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες που αναζήτησαν την τύχη τους στο εξωτερικό να βλέπουν ότι σ’ 
αυτή τη χώρα και μ΄ αυτούς τους κυβερνώντες, δεν έχει κανένα νόημα να 
γυρίσουν πίσω. Εκπέμπουν το μήνυμα και σε χιλιάδες ανθρώπους που θα 
μπορούσαν να κάνουν σχέδια για την Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει μέλλον.

Αυτά συμβαίνουν όταν οι θεσμοί αντιμετωπίζονται ως πηγή ψήφων και 
όχι παραγωγής πολιτικής, έργων, αποτελεσμάτων. Όταν επιστήμονες του 
επιπέδου ενός Κριμιτζή αντιμετωπίζονται – αν τολμήσουν να μιλήσουν 
– ως ανεπιθύμητοι και περίπου τεμπέληδες από έμμισθους ενός νεοστα-
λινικού μορφώματος που κάποιοι εντοπίζουν μάλιστα την σοσιαλδημο-
κρατικοποίησή τους! Μήπως τα ίδια δεν έγιναν και όταν δεκάδες επιφανείς 
Έλληνες ήρθαν από τα καλύτερα διεθνώς Πανεπιστήμια για να στελεχώ-
σουν τα Συμβούλια Διοίκησης σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι και έφυγαν τρέχοντας;

Η ζημιά είναι επομένως πολύ μεγαλύτερη απ΄ ότι φαίνεται. Μπορεί 
λοιπόν, όσοι φέρονται με αυτήν την αντίληψη να δημιουργήσουν συνθήκες 
Ανάπτυξης; Μοιάζει μάλλον με ανέκδοτο. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά 
στον κίνδυνο να σέρνεται για χρόνια και νέες καταιγίδες - ίσως και πιο 
ισχυρές -  να εμφανιστούν  τώρα που υποτίθεται ότι βγαίνουμε καθαρά από 
το Πρόγραμμα και θα προχωρήσουμε δήθεν δυναμικά, όπως ισχυρίζονται 
ορισμένοι.

Αυτή είναι η αλήθεια. ‘Η θα υπάρχει αλλαγή ή η χώρα θα διαλύεται 
σερνόμενη και ευτελιζόμενη.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

*ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΊΑ ΖΟΥΠΗ 
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Σε δημοπρασία έβγαλε ο Οργανισμός Προβολής Ελ-
ληνικού Πολιτισμού ΑΕ (Ο.Π.Ε.Π ΑΕ) τρεις πολιτιστικές 
συλλογές που έχουν κηρυχτεί σύγχρονα πολιτιστικά 

κειμήλια, από το υπουργείο Πολιτισμού. 

Στο σφυρί δύο πολιτιστικά 
μνημεία της Θεσσαλονίκης

κοινωνία

{

{

Μάλιστα, δύο από τις συλλογές, 
«προστατεύονται» από τις διατάξεις 
του νόμου «περί προστασίας αρχαι-
οτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς»! Πρόκειται για τη φωτο-
γραφική συλλογή «Boisonnas» - θε-
ματοφύλακας της οποίας ήταν το Μου-
σείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης- και 
τη συλλογή «Hellafi» που εσωκλείει 
όλη την ιστορία του ελληνικού κινημα-
τογράφου και φυλάσσεται στο Μουσείο 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 
τρίτο κειμήλιο που θα περάσει σε χέρια 
ιδιώτη, είναι η συλλογή του συνόλου 
των έργων τέχνης με τίτλο «Διαπολιτι-
σμοί» που εν δυνάμει σύμβασης χρησι-
δανείου, βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. 

Οι πολιτιστικές συλλογές, αποκλει-
στικής κυριότητας του υπό εκκαθάριση 
χρεωκοπημένου Ο.Π.Ε.Π., μετά από 
ανοικτή δημόσια πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο του Δημόσιου και Ιδιωτικού 
τομέα, παύουν να αποτελούν μέρος 
της ελληνικής κληρονομιάς. Καταλη-
κτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδια-
φέροντος ήταν η Παρασκευή 4 Μαΐ-
ου. Μάλιστα, όπως διευκρινίζεται «το 
τίμημα της προσφοράς θα καθοριστεί 

Οι  Έλληνες  
πιλότοι, άνθρω-
ποι ξεχωριστοί, 

δεν πετούν για τα 
λεφτά ή την  

υστεροφημία. 
Πετούν για 

να ζούμε εμείς 
ελεύθεροι...

με βάση τις υποβληθείσες προσφορές, 
σε συνδυασμό με την τιμή κτήσης των 
συλλογών από τον ΟΠΕΠ ΑΕ, την τρέ-
χουσα εμπορική αξία τους και την 
έγκριση του τιμήματος και της πώ-
λησης σε τρίτους, από την υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό 
την προϋπόθεση της μη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και προτίμησης εξαγο-
ράς των συλλογών από το δημόσιο, το 
ίδιο το υπουργείο Πολιτισμού και τους 
εποπτευόμενους φορείς του με το ίδιο 
τυχόν προσφερθέν από τρίτους τίμη-
μα». Οι δε ενδιαφερόμενοι, είχαν τη 
δυνατότητα να… δούνε τι αγοράζουν, 
προκειμένου να εκτιμήσουν το είδος, 
την κατάσταση και την αξία (!) έκαστης 
συλλογής. 
Τα πολιτιστικά κειμήλια που παύουν 
να ανήκουν στο κράτος 

Το ιστορικό αρχείο των αδερφών 
Boissonnas, περιλαμβάνει περίπου 
13.000 αντικείμενα (φωτογραφικά 
αντικείμενα, εκτυπώσεις, γυάλινες 
πλάκες, αρνητικά, contact / βιβλία, 
ημερολόγια, αλληλογραφία) της περι-
όδου 1903-1935. Μέρος της συλλογής 
έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις φωτο-
γραφίας στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό σε συνεργασία με άλλους φορείς, 

κυρίως με μοντέρνες αναπαραγωγές. 
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
(ΦΕΚ Β’ 1976/19-6-2012), το ελληνι-
κό τμήμα του φωτογραφικού αρχείου 
μελών της οικογένειας Boissonnas, 
χαρακτηρίσθηκε ως κινητό μνημείο. 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το έργο του 
Fred Boissonnas - ιδιαίτερα γνωστός 
για τη φωτογραφική τεχνική του αλλά 
και την εκτεταμένη φωτογράφιση του 
ελληνικού χώρου επί τριάντα περίπου 
έτη- θεωρείται εν γένει πρωτοποριακό, 
αλλά και καθοριστικό για την εξέλιξη 
της ελληνικής φωτογραφίας κατά τον 
20ό αιώνα.

Η συλλογή Hellafi, χαρακτηρίστηκε 
ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβού-
λιο Νεωτέρων Μνημείων. Περιλαμ-
βάνει 193 ζωγραφικά έργα σε καμβά 
που αποτυπώνουν κινηματογραφικές 
αφίσες, 24 ακουαρέλες αφισών μικρό-
τερου μεγέθους, περίπου 50 προσχέ-
δια έργων με διάφορα μέσα, 35 λιθο-
γραφικές αναπαραγωγές αφισών και 
29 φωτογραφίες. Η πλειονότητα των 
έργων της συλλογής χρονολογούνται 
την περίοδο 1950 -1975. «Η κάλπικη 
λίρα», «Για ποιον χτυπά η καμπάνα», 
«Η Αλίκη στο ναυτικό», «Ο αγαπητικός 
της βοσκοπούλας», «Μανταλένα» και 
«Οι Γερμανοί ξανάρχονται» είναι λίγες 
μόνο από τις ταινίες που αποτυπώνο-
νται. Η συλλογή παρουσιάζει ιδιαί-
τερη ιστορική αξία, καθώς αποτελεί 
τεκμήριο της ιστορίας του κινηματο-

γράφου στην Ελλάδα και της επίδρα-
σης της κινηματογραφικής τέχνης στο 
κοινό.

Η συλλογή «Διαπολιτισμοί», απο-
τελείται από έργα Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών που παραγγέλθηκαν ει-
δικά για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και προβλεπόταν να παραμεί-
νουν στη μόνιμη συλλογή του Μουσεί-
ου ως ένας σημαντικός διεθνής πυρή-
νας. Μάλιστα, μία εκ των καλλιτεχνών 
είναι και η Δανάη Στράτου, σύζυγος του 
πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη 
Βαρουφάκη. Οι υπόλοιποι καλλιτέ-
χνες των έργων είναι οι: Κώστας Βα-
ρώτσος, Bill Viola, Emily Jacir, Kendell 
Geers, KimSooja, Γιάννης Κουνέλλης, 
Wolfgang Laib, Miroslaw Balka, Shirin 
Neshat, Walid Ra’ad and the Atlas 
Group, Do-Ho Suh, Κώστας Τσόκλης, 
Katharina Fritsch, Γιώργος Χατζημιχά-
λης, Mona Hatoum, Gary Hill. 

Της Έλενας 
Καραβασίλη  



Καφές...
Το ρόφηµα που έχει συνδεθεί µε την συνήθεια και την απόλαυση!
Ο µυρωδάτος µας καφές στο COFFEE DROP κάνει πιο γευστική και λαχταριστή αυτήν την 
αγαπηµένη σου ρουτίνα!!
Αν έχεις δοκιµάσει έστω και µία φορά τον γευστικό µας καφέ, θα έχεις διαπιστώσει την 
εµπειρία µας στην Τέχνη του Take Away καφέ γιατί...
- Ο Καφές σου θα είναι όπως τον θέλεις – 

Το απίστευτα γευστικό µας χαρµάνι!
Η σειρά Cinque Stelle έχει σχεδιαστεί ειδικά γι' αυτούς που θέλουν espresso µε το 
χαρακτηριστικό, παραδοσιακό άρωµα του 
caffe Molinari
Το χαρµάνι Rossa µε αναλογια 90% Arabica είναι ιδανικό για οσους αναζητούν την αληθινή 
γεύση του espresso.

Στο κατάστηµά µας θα βρεις επίσης πληθώρα προϊόντων:
Coffees, drinks, snacks, baked, sandwiches, salads, sweeties.

∆ιεύθυνση :  Ανδρέα Παπανδρέου 28 | Κορδελιό | Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 231 600 7645 | Facebook : Coffee_Drop |  Instagram : _coffeedrop_

Ήρθαν, τα είπαν κι έφυγαν χωρίς 
αντίλογο οι υπουργοί για το μετρό

Πάνω από 300.000 νέα 
ευρήματα αποκαλύφθηκαν στο 
πλαίσιο των ανασκαφών που θα 
καταγράφουν και θα χρονολογη-
θουν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο τα δεδομένα τους.

Μέσα στα ευρήματα αποκαλύ-
φθηκαν και 50.000 νομίσματα.

Αυτό επισήμαναν οι δύο υπουργοί Υπο-
δομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης και 
Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, αλλά και ο 
πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε. Γιάννης 
Μυλόπουλος και η έφορος αρχαιοτήτων 
πόλης Θεσσαλονίκης Τζένη Βελένη, μιλώ-
ντας στην εκδήλωση «Και μετρό και αρ-
χαία» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της λειτουργίας της 15ης Διεθνούς Έκθε-
σης Βιβλίου.

«Πρέπει να προστατέψουμε αυτό που 
μας δωρηθηκε. Ο πολιτισμός μας χαράζει 
την επόμενη μέρα. Πρέπει να λειτουρ-
γεί ως μια ανάγκη που ορίζει την ύπαρξη 
μας. Ετοιμάζουμε μάλιστα λεύκωμα με την 
πλήρη εποπτεία του έργου για να αντιλη-
φθούμε τον πλούτο των ευρημάτων και το 
εύρος του έργου. Η πολη κέρδισε δυο νέ-
ους αρχαιολογικούς χώρους στο ιστορικό 
κεντρο της πόλης» σημείωσε η υπουργός 
Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου. Παράλληλα 
σημείωσε πως μένει ένα 5% για την ολο-
κλήρωση του αρχαιολογικού έργου.

 Ο υπουργός μεταφορών και δικτύων 
Χρήστος Σπίρτζης, απάντησε  στα «διλήμ-
ματα» που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης λέγο-
ντας πως «ούτε μετρό ούτε αρχαία είχαμε 
το 2015. Προτείνω στη ΝΔ να διαγράψει 
από το λεξιλόγιό της, έννοιες όπως μετα-
φορές».

Ο πρόεδρος της Αττικό Με-
τρο Γιάννης Μυλόπουλος έκανε 

λόγο για «έγκλημα» μιλώντας 
για την πρόταση που υπήρξε να με-

ταφερθούν τα αρχαία του σταθμού 
της Βενιζέλου. «Είχε τεθεί το ζήτημα 
ή αρχαία ή μετρό. Ήταν μια ανιστό-

ρητη τοποθέτηση. Σήμερα αναδεικνύου-
με τα αρχαία και παράλληλα το έργο πάει 
σφαίρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα μίλησε για ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης την τελευταία διετία, «συνδυ-
άσαμε την τεχνολογία με τον πολιτισμό. 
Το μοντέλο αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης 
λέει, πως δε θα απαξιώσουμε τον πολιτι-
σμό μιας σύγχρονης πολης για να κάνου-
με μετρό. Έχουμε ένα διπλό επίτευγμα και 
αρχαία και μετρό που θα φέρει ανάπτυξη 
στην πόλη. Σε ένα μήνα από σήμερα θα 
ανοίξουμε δυο κεντρικούς σταθμούς, όπου 
θα εκτεθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα 
σε φωτογραφίες, για να τα δει όλος ο κό-
σμος».

Η έφορος Αρχαιοτήτων πόλης θεσσα-
λονικης Τζένη Βελένη ευχαρίστησε τον δη-
μαρχο θεσσαλονίκης για την επιμονή του 
να διασωθούν οι αρχαιότητες της Βενιζέ-
λου. «Οι αρχαιολόγοι κατηγορούνται πως 
ροκανίζουν το χρόνο. Όμως, ο Αρχαιολο-
γος καλείται να προβλέψει τη χρήση ενός 
χώρου σε μια χρονική στιγμή της ιστορίας, 
χωρίς αλλά εργαλεία στη φαρέτρα μας» 
είπε η κ. Βελένη. Και συμπλήρωσε: «Παρά 
τις πιέσεις, αποκαλύψαμε έναν νέο κόσμο 
στα έργα του μετρό, όπου αποκαλύφθηκαν 
παρά πολλές νέες πληροφορίες για την 
πόλη».

Της Έλενας 
Καραβασίλη  
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Θεσσαλονίκη: 
Βρώμικη και 
άναρχη για τους 
τουρίστες
Από το κακό στο χειρότερο φαίνεται πως 
πηγαίνει η εικόνα της Θεσσαλονίκης, με 
την καθαριότητα, την ασφάλεια και την 
κατάσταση πεζοδρομίων και πλατειών να 
προβληματίζουν τους εμπλεκόμενους με 
τον  τουρισμό φορείς.  

Τα ευρήματα της πρόσφατης ικα-
νοποίησης τουριστών και απόδοσης 
ξενοδοχείων 2017 που εκπονήθη-
κε από την GBR Consulting για την 
Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης 
(ΕΞΘ) είναι αποκαλυπτικά: η δημόσια 
καθαριότητα, η ηχορύπανση, οι πλα-
τείες, τα πεζοδρόμια και τα πάρκα, η 
ασφάλεια και η πληροφόρηση πήραν 
-στην αξιολόγησή τους από τους επι-
σκέπτες της πόλης- τη χαμηλότερη 
βαθμολογία, η οποία μάλιστα είναι 
ακόμη πιο χαμηλή σε σχέση με την 
προηγούμενη έρευνα με αποτέλεσμα 
τη μείωση της συνολικής ικανοποίη-
σης από το 8,2 το 2016 σε 8 το 2017. 

Το γεγονός αυτό προβληματίζει 
τους ξενοδόχους, όπως είπε στην 
Karfitsa ο πρόεδρος της ΕΞΘ, Αν-
δρέας Μανδρίνος προσθέτοντας πως 
η δημόσια καθαριότητα και τα πάρ-
κα αξιολογήθηκαν με το μικρότερο 
βαθμό (6,4), ενώ κάτω από το μέσο 
όρο ικανοποίησης βαθμολογήθηκαν 
τα μέσα μεταφοράς (6,5), οι πλα-
τείες-πεζοδρόμια, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση και η ηχορύπανση (6,6), οι 
πληροφόρηση για ειδικές εκδηλώ-
σεις (6,9), τα σήματα- πληροφόρη-
σης και η ασφάλεια στην πόλη (7,2). 
Όλοι οι παραπάνω δείκτες δείχνουν 
μειωμένη ικανοποίηση σε σχέση με 
το 2015 και το 2016  με εξαίρεση 
την ηχορύπανση η οποία παρέμεινε 
σταθερή τα τελευταία χρόνια, ενώ 
τα πάρκα και το «πράσινο» σημείω-

σαν τη μεγαλύτερη μείωση ικανο-
ποίησης. Πιο αυστηροί στην κριτική 
τους για την εικόνα της πόλης είναι 
οι ταξιδιώτες αναψυχής οι οποίοι τα-
ξίδεψαν μόνοι και βαθμολόγησαν με 
5,7 τα πάρκα- «πράσινο», με 5,8 την 
καθαριότητα και 5,9 τα πεζοδρόμια- 
πλατείες.

«Οι απόψεις των επισκεπτών όχι 
μόνο δεν απέχουν πολύ από την από 
την πραγματικότητα, αλλά αντίθε-
τα είναι επιεικείς», επισήμανε στην 
Karfitsa ο οικονομικός επόπτης του 
Οργανισμού Τουριστικής Προβο-
λής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης 
και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΘ, Κωστής 
Χαντζαρίδης υπογραμμίζοντας πως 
«παρότι η Θεσσαλονίκη έχει τον 
πλέον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 
ωστόσο δεν κατάφερε να πετύχει το 
σύγχρονο “πρόσωπο” μιας κοσμο-
πολίτικης πόλης, αφού αυτό απαιτεί 
καθαριότητα και ευταξία». Σήμερα, 
σύμφωνα με τον κ. Χαντζαρίδη «η 
καθαριότητα δεν είναι στα επιθυμητά 
επίπεδα, ενώ επικρατεί αναρχία στην 
κίνηση των οχημάτων, στη στάθμευ-
ση και στις δημόσιες συγκοινωνίες». 
Επιπρόσθετα η πόλη υστερεί σημα-
ντικά σε επίπεδο πληροφόρησης των 
ξένων τουριστών. «Οι επισκέπτες 
δεν βλέπουν πουθενά αγγλόφωνη 
-ή έστω σε greeklish- πληροφόρηση 

για τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ, για τις 
στάσεις και τους προορισμούς ώστε 
να βοηθηθούν στις μετακινήσεις 
τους», σημειώνει ο κ. Χαντζαρίδης  
προσθέτοντας πως όσοι επιλέγουν να 
περπατήσουν βρίσκονται αντιμέτω-
ποι με την θλιβερή –πολλές φορές- 
καθημερινότητα όσον αφορά στην 
καθαριότητα: «Πέφτουν» πάνω σε 
ξεχειλισμένους με σκουπίδια κάδους, 
σε σπασμένα πλακάκια, σε πάρκα 
που πνίγονται στα χόρτα, σε επαί-
τες, σε σεντόνια με πραμάτεια κάθε 
είδους, σε παράνομα σταθμευμένα 
αυτοκίνητα,  σε μηχανάκια που… 
αλωνίζουν τους πεζόδρομους και σε 
ρακοσυλλέκτες οι οποίοι αδειάζουν 
τους κάδους ανακύκλωσης αφαιρώ-
ντας τα αντικείμενα που θέλουν και 
πετώντας τα υπόλοιπα στον δρόμο. Η 
επίκληση της κακής νοοτροπίας των 
πολιτών από τον δήμαρχο, Γιάννη 
Μπουτάρη δεν μπορεί, σύμφωνα με 
τον κ. Χαντζαρίδη, να αποτελεί άλλο-
θι για το συγκεκριμένο πρόβλημα. «Η 
δημοτική αρχή δεν πρέπει να επαφίε-
ται στην καλή συμπεριφορά πολιτών. 
Πράγματι, μεγάλο μερίδιο ευθύνης 
βαρύνει τα καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος, ωστόσο, φταίει, 
κυρίως, η ατιμωρησία, καθώς δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους δεν 
συμμορφώνονται με τους νόμους και 
τον κανονισμό καθαριότητας», ση-
μειώνει ο ίδιος προσθέτοντας πως «η 
πόλη έχει υπάρξει καθαρότερη. Σή-
μερα, το πρόβλημα της καθαριότητας 
είναι οξυμμένο, παρότι το ιστορικό 
κέντρο καθαρίζεται, καθώς μετά το 
μεσημέρι η πόλη αφήνεται στην τύχη 
της». 
Κλειστά μουσεία  
και εικονική περιήγηση

Ένα άλλο στοιχείο που ξαφνιάζει 
δυσάρεστα τους τουρίστες είναι ότι 
μουσεία και μνημεία κλείνουν από 
τις 4:00 το απόγευμα. Το πρόβλημα 
επιχειρεί να λύσει σε ένα βαθμό ο 
Οργανισμός Τουριστικής Προβολής 
και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης με δύο 
καινοτόμες εφαρμογές εικονικής πε-
ριήγησης σε 15 μνημεία της Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που 
διαθέτει η πόλη, όπως ο Λευκός Πύρ-
γος, τα τείχη, η Ροτόντα, η Αγία Σοφία 
και ο Άγιος Δημήτριος κ.α. Για το σκο-
πό αυτό ο Οργανισμός έχει ήδη προ-
μηθευτεί 200 μάσκες Virtual Reality 
και τις διαθέτει στους ξεναγούς δω-
ρεάν ώστε οι τουρίστες να μπορούν 
να περιηγηθούν τρισδιάστατα στα ση-
μαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Με 
αυτήν την εφαρμογή ο χρήστης μπο-
ρεί να «μπει» και μέσα στα μνημεία, 
όπως μέσα στον Λευκό Πύργο, ενώ η 
περιήγηση μπορεί να γίνει και χωρίς 
τη μάσκα, μέσω ειδικής εφαρμογής 
στο κινητό ακόμη και αν ο επισκέπτης 
δεν βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. 

{

{

Οι απόψεις  
των επισκεπτών 

όχι μόνο δεν απέ-
χουν πολύ  

από την από  
την πραγματικό-

τητα, αλλά  
αντίθετα είναι 

επιεικείς

οικονομία
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Νέα δρομολόγια, νέα καραβάκια
Νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, τα αγαπημέ-
να πλέον «Καραβάκια» της Θεσσαλονίκης, αρμενίζουν 

στο Θερμαϊκό κόλπο από τις αρχές Μαΐου.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να σας ανακοινώσουμε την έναρξη 
των δρομολογίων με τα «Καραβά-
κια», από το Σάββατο 5 Μαΐου, με 
καθημερινά δρομολόγια από και 
προς Θεσσαλονίκη για Περαία και 
Νέους Επιβάτες» τονίζει ο υπεύθυ-
νος επικοινωνίας της «Karavakia 
Thessaloniki Waterbus» Νίκος Τσα-
μασλής.

Τη φετινή χρονιά, τα «Karavakia 
Thessaloniki Waterbus», με το γνω-
στό τους μότο, «Κάθε Μέρα Θάλασ-
σα», εγκαινιάζουν τα δρομολόγια με 
τον «Κωνσταντή», εκτελώντας, αρ-
χικά δέκα δρομολόγια, καθημερινά, 
συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη με τις 
παραλίες της Περαίας και των Νέων 
Επιβατών, και αντίστροφα, σε λιγότε-
ρο από μια ώρα.  

Το πρώτο δρομολόγιο ξεκινάει το 
Σάββατο 5 Μαΐου, από το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης στις 09.45, και συνε-
χίζει στις 12.00, 14.15, 17.15, 19.30. 
Αντίστοιχα, από Νέους Επιβάτες και 
Περαία τα δρομολόγια θα εκτελού-
νται στις 10.45, 13.15, 15.30, 18.30 
και 20.30. Η αφετηρία στη Θεσσαλο-
νίκη είναι το λιμάνι, στην Προβλήτα 
Α’, με στάση για επιβίβαση/αποβίβαση 
στο Λευκό Πύργο. 

Τα «Karavakia» δεν εφησυχάζουν
Στα δρομολόγια του «Κωνστα-

ντή», θα έρθει να προστεθεί και το 
δεύτερο παραδοσιακό καραβάκι, ο 
«Άγιος Γεώργιος», εντός του Ιουνίου. 
Ωστόσο, τα «Καραβάκια» της Θεσ-
σαλονίκης, δεν εφησυχάζουν, και 
θέλοντας να παραμείνουν πιστά και 
συνεπή στους πελάτες τους, φέτος, 
το καλοκαίρι, προσθέτουν και νέο 
προορισμό αλλά και νέο καραβάκι. 
Έτσι λοιπόν, φέτος, τα «Karavakia 
Thessaloniki Waterbus», θα συνδέ-
ουν τη Θεσσαλονίκη με τις κοντινές 
και βραβευμένες, με τη «Γαλάζια 
Σημαία» παραλίες, της Περαίας και 
των Νέων Επιβατών, προσθέτοντας 
στα δρομολόγια τους, και την Αγία 
Τριάδα. «Φέτος, για πρώτη φορά, στα 
καθημερινά μας δρομολόγια, μεταξύ 
Θεσσαλονίκης – Περαίας – Νέων Επι-
βατών, και αντίστροφα, προσθέτου-
με, και την Αγία Τριάδα» επισημαίνει 
ο κ. Τσαμασλής. «Πρόκειται για ένα 
χρόνιο αίτημα των κατοίκων και των 
παραθεριστών της Αγίας Τριάδας, και 
εμείς, από την πλευρά μας, είμαστε, 
φέτος, έτοιμοι να το υλοποιήσουμε» 
αναφέρει ο ίδιος. Παράλληλα, στα 
φετινά δρομολόγια της «Karavakia 
Thessaloniki Waterbus», έρχεται να 

προστεθεί και ένα τρίτο σκάφος. Πρόκειται για το υπερσύγ-
χρονο ταχύπλοο με την ονομασία «Ολυμπία», το οποίο θα 
έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 170 επιβατών, προσεγγίζοντας 
και τη Σκάλα της Αγίας Τριάδας. «Αισθανόμαστε υπερήφανοι, 
με τη νέα, αυτή, προσθήκη, στο δυναμικό της «Karavakia 
Thessaloniki Waterbus», το υπερσύγχρονο ταχύπλοο που θα 
φέρει την ονομασία ‘Ολυμπία’ και θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη 
με την Περαία, τους Νέους Επιβάτες και την Αγία Τριάδα – για 
πρώτη φορά-, μειώνοντας παράλληλα τη διάρκεια της θαλάσ-
σιας διαδρομής» καταλήγει ο κ. Τσαμασλής. 
Σχετικά με τα «Karavakia Thessaloniki Waterbus»

Η κοινοπραξία «Karavakia Thessaloniki Waterbus» απο-
τελείται από μια ομάδα επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης. Τα 
δρομολόγια πραγματοποιούνται από Μάιο έως και Οκτώβριο. 
Σ’ ότι αφορά τα χαρακτηριστικά των πλοίων, ο πλήρως ανα-
καινισμένος «Κωνσταντής» έχει μήκος 24 μέτρα, και χωρητι-
κότητα 180 επιβάτες. Διαθέτει εσωτερικό σαλόνι, αναπαυτικά 
καθίσματα, κλιματισμό και τηλεοράσεις. Για τα παιδιά, υπάρ-
χει ειδική αίθουσα όπου προβάλλονται κινούμενα σχέδια ενώ 
υπάρχει και ειδικός χώρος θηλασμού. Λειτουργεί μπαρ σερ-
βίροντας καφέ, αναψυκτικά, χυμούς, αλκοόλ, κρύα και ζεστά 
σνακ. Ο «Άγιος Γεώργιος»  με μήκος 18 μέτρα έχει τη δυνα-
τότητα να μεταφέρει 100 επιβάτες. Είναι ένα αξιόπλοο, καλο-
τάξιδο, παραδοσιακό σκαρί που διαθέτει δύο μηχανές General 
Motors Marine. Το νέο υπερσύγχρονο ταχύπλοο «Ολυμπία» 
με μήκος 23,5 μέτρα, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 170 
επιβάτες. Το σκάφος, το οποίο έχει ναυπηγηθεί σε ελληνικό 
ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, διαθέτει 2 μηχανές τύπου General 
Motors, ιπποδύναμης 539  BHP, έκαστη. Και τα τρία καραβάκια 
διαθέτουν τουαλέτες ενώ επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα (με 
λουρί) καθώς και τα ποδήλατα. Ο χρόνος της διαδρομής υπο-
λογίζεται σε 50 λεπτά της ώρας.

οικονομία

Η εταιρία ΤΕΝΤΕΣ ΜΟΚΑΣ, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται, από το 1989, στην 
κατασκευή, τοποθέτηση και επισκευή συστηµάτων σκίασης. Με συνέπεια και επαγγελµατισµό 
αναλαµβάνει την τοποθέτηση τεντών στην κατοικία σας, τον επαγγελµατικό σας χώρο, σε µέρη 
εστίασης κ.λ.π.  Μέσα στις παροχές της µπορείτε να βρείτε τέντες παντός τύπου, τεντοπέργκολες, 
σίτες,σιδεροκατασκευές και ζελατίνες.

Η εταιρία ΤΕΝΤΕΣ ΜΟΚΑΣ καλύπτει τις ανάγκες πελατών σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη 
αλλά και στη βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Το έµπειρο προσωπικό είναι σε 
θέση να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας και να 
προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση 
βάσει των αναγκών σας.
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Πάνω από τις 

100.000 περιμέ-
νουν να φτάσει 

η συμμετοχή για 
τις εσωκομματι-
κές εκλογές της 
ΝΔ στην Πειραι-
ώς. Πάντως στη 

Θεσσαλονίκη δεν 
φαίνεται να ξεπερ-

νά τις 9.000.

Μπαλαδόρος από μικρός 

Η εκδήλωση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη 

Πέρασε απαρατήρητη 

Πολλές φορές το facebook λειτουργεί ως… ρουφιάνος φέρνοντας στο 
προσκήνιο στιγμές από το παρελθόν μας. Μια τέτοια περίπτωση δημιουργή-
θηκε και με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο. Ένα βιντεάκι από στιγμές  που ως πο-
δοσφαιριστής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης… φόρτωνε με γκολ τα δίχτυα των 
αντιπάλων ήταν αρκετό για τον πρώην γραμματέα της ΝΔ να δεχτεί τα σχόλια 
των διαδικτυακών του φίλων. Επειδή η μπάλα όσα χρόνια και αν περάσουν 
δεν ξεχνιέται, περιμένουμε να δούμε από τον Ανδρέα αν παραμένει μπαλαδό-
ρος και σε άλλα επίπεδα πιο πολιτικά…

Την εμφάνισή του μετά από καιρό κάνει στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Βαγγέλης Βενιζέλος. Μέσω του φόρουμ 
e Kyklos που έχει δημιουργήσει ο κ. Βενιζέλος διοργανώνει εκδήλωση με 
θέμα: «Η Ελλάδα μετά: Ελπίδες και Κίνδυνοι». Ομιλητές αναμένεται να είναι 
ο πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, ο καθη-
γητής του ΑΠΘ Ανδρέας Πανταζόπουλος, η πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας 
στο ΔΝΤ Μιράντα Ξαφά, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσι-
ος Τσαυτάρης και ο καθηγητής του ΑΠΘ Στέργιος Λογοθετίδης. Η εκδήλωση 
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε ότι 
οι σχέσεις του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της Χαριλάου Τρικούπη δεν 
βρίσκονται και στα καλύτερα τους…

Το πρωινό της σε γνωστό ξε-
νοδοχείο στο Παλιούρι Χαλκιδικής 
έπαιρνε το πρωί της Κυριακής η 
υφυπουργός Μακεδονίας – Θρά-
κης Κόλλια Μαρία Τσαρουχά συνο-
δευόμενη από την κόρη της. Η κα 
Κόλλια εμφανώς ευδιάθετη και με 
χαλαρή εμφάνιση έδειχνε να απο-
λάμβανε τις στιγμές χαλάρωσης. 
Πάντως η δημοτικότητά της δεν 
περνά και τα καλύτερα της  αν κρί-
νουμε ότι η παρουσία της πέρασε 
απαρατήρητη από τους υπόλοιπους 
θαμώνες του ξενοδοχείου.K
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Ο Μητσοτάκης, ο ΠΑΟΚ  
και η… μπύρα Voreia

■ Ένα από τα… αγκάθια που είχε να διαχειριστεί κατά την επίσκεψή του στη Θεσ-
σαλονίκη ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και το θέμα του ΠΑΟΚ και 
το μέτωπο έχει ανοιχτεί το προηγούμενο διάστημα με την ομάδα της πόλης. Με μια 
έξυπνη… τρίπλα ο κ. Μητσοτάκης απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων για το συ-
γκεκριμένο θέμα υποστηρίζοντας ότι «ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και 
χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει ποδοσφαιρικά πολύ καλύτερα.Τα ματς και 
τα πρωταθλήματα πρέπει να κρίνονται πάντα στο γήπεδο». Παράλληλα ο κ. Μητσο-
τάκης σήμερα θα συναντηθεί παλαίμαχους της ομάδας μεταξύ των οποίων θα είναι 
ο Γιώργος Κούδας, ο Κώστας Ορφανός, ο Θοδωρής Ζαγοράκης κλπ. Ο πρόεδρος της 
ΝΔ πάντως φαίνεται ότι έκανε ένα άνοιγμα προς την ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά 
προκειμένου να κλείσει αυτό το μέτωπο ενώ αναφορικά με το θέμα της υποψηφιό-
τητας Γκάλη ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν του έγινε πότε πρόταση από τη ΝΔ.

■ Ένα δώρο περίμενε τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση 
που είχε στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου με τον περιφερειάρχη κεντρι-
κής Μακεδονίας, τους δημάρχους και αυτοδιοικητικά στελέχη Α’ και Β’ βαθμού της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δήμαρχος Σιντικής Φώτιος Δομουχτσίδης πρόσφερε στον 
κ. Μητσοτάκη μια μπύρα «Voreia».

■ Με μέλη της πολιτικής επιτροπής από τη Βόρεια Ελλάδα  γευμάτισε το μεση-
μέρι της Παρασκευής ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης στη ταβέρνα «Λι-
μανάκι» στους Αμπελοκήπους. Στο γεύμα συμμετείχαν ο πρόεδρος της Διοικούσας 
Θεσσαλονίκης Αντώνης Γυφτόπουλος και οι βουλευτές Α’ και Β’

Θεσσαλονίκης. Το κλίμα ήταν πολύ καλό ο κ. Μητσοτάκης άκουγε όσα του μετέ-
φεραν τα στελέχη του ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας τονί-
ζοντας ότι « είμαστε έτοιμοι όποτε και αν γίνουν εκλογές».
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Οι ατάκες της 
«πρώτη φορά αριστερά» 

«Ο Τσίπρας πρωθυπουργός, τα 
Μνημόνια νεκρά. Η μόνη ρεαλιστική 
και σωτήρια εναλλακτική πρόταση  
είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε 
ένα άρθρο, όλων των μέτρων λιτότη-
τας. Ο Ντάισελμπλουμ τρόμαξε από τον 
Βαρουφάκη, θα κάνει ότι του λέει η κυ-
βέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει κωλοτού-
μπες, θα εφαρμόσει όσα υποσχέθηκε. 

Τέλος η τρόικα, από σήμερα έρ-
χονται οι θεσμοί. Θα διαγράψουμε το 
χρέος, αλλιώς θα πληρώσουμε με… 
αέρα τα δάνεια. “Όχι” στη συμφωνία – 
Μνημόνιο του Γιούνκερ, δημοψήφισμα 
για το τέλος της λιτότητας.

Δεν θα επιβληθούν capital controls. 
Τα capital controls θα αρθούν σύντομα. 

Μετά από 17ωρη διαπραγμάτευση 
ο Τσίπρας γονάτισε τους Ευρωπαίους, 
κάναμε έντιμο συμβιβασμό, δεν υπο-
γράψαμε Μνημόνιο αλλά πρόγραμμα. 

Ο Βαρουφάκης είναι ψεύτης, δεν θα 
υπάρξουν νέα μέτρα, δεν θα επιβλη-
θούν νέοι φόροι, δεν θα μειωθούν οι 
συντάξεις. 

Το ΔΝΤ μας εκβιάζει. Το ΔΝΤ μας 
στηρίζει για το χρέος. 

Φέτος το Πάσχα (του 2016) τελειώ-
νουν τα Μνημόνια. 

Mας επιβάλλουν μέτρα που δεν 
θέλουμε. Η πολιτική που εφαρμό-
ζουμε φέρνει την ανάπτυξη και βγάζει 
τη χώρα από την κρίση.  Θα πάρουμε 
γαλλικές φρεγάτες. Δεν υπάρχει θέμα 
για γαλλικές φρεγάτες.  Ο Γιούνκερ από 
νεοφιλελεύθερος έγινε σοσιαλδημο-
κράτης. 

Βγαίνουμε από τα Μνημόνια. Λεφτά 
υπάρχουν». Καλή η πλάκα αλλά τα 
πράγματα είναι πολύ σοβαρά, ο Αλέξης 
Τσίπρας και οι σύντροφοί του μπορούν 
να υπόσχονται ότι θέλουν, δικαίωμά 
τους αλλά θα κριθούν από το λαό. 

Αλλά μια κυβέρνηση που κάνει 
διαρκώς τα ακριβώς αντίθετα από όσα 
έλεγε στο παρελθόν και έχει διαψευστεί 
στον υπέρτατο βαθμό, τουλάχιστον 
θα έπρεπε πλέον να μην προκαλεί, θα 
πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν το 
πιο σημαντικό, η δυσαρέσκεια κατά της 
κυβέρνησης  δημιουργείται από όσα 
επώδυνα προκαλεί η ίδια στις ζωές των 
πολιτών.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. 
Βουλευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική και 
επιχειρηματίας.

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΊΟΥ*

★ Αφού πέρασε κι η Πρωτο-
μαγιά, μπήκαμε για τα καλά στην 
προ-καλοκαιρινή περίοδο της 
ραστώνης και της χαλάρωσης. 
Ελλάδα μπροστά για την ανά-
πτυξη. Μια χώρα χαλαρότητας, 
ωχ-αδελφισμού, μιζέριας και κα-
κοήθειας, πατώντας ευκαιριακά 
σε κάθε ψευτοελπίδα τυχάρπαστη 
όλων αυτών που μας υπόσχονται 
ότι μαγικά όλα θα αλλάξουν.

★ Είμαστε μια χώρα που δεν 
προστατεύουμε τα ζώα αλλά 
είμαστε φιλόζωοι, αγαπάμε 
κάθε νεωτερίστικο αλλά είμαστε 
συντηρητικοί σε κάθε αλλαγή, 
πιστεύουμε σε κάθε έναν που θα 
μας υποσχεθεί ότι δεν έχουμε 
κατακλυσμούς αλλά κρατάμε 
ομπρέλα όταν ο ίδιος μας φτύνει 
γιατί ζητάμε όσα μας υποχέθηκε 
πριν τις εκλογές.

★ Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το γραφείο 
του πρωθυπουργού για να δώσει 
λύσεις ή για επικοινωνιακούς 
λόγους; Έβαλε την καλίγραμμη 
νεαρά ευελπιστώντας σε δημι-
ουργία ενός τοπικού κέντρου 
λήψης αποφάσεων ή για να 
δημοσιοποιούνται μέσα από αυτό 
θέματα προστασίας της πιτσι-
λωτής κουκουβάγιας; Πάντως η 
υπεύθυνη είναι συμπαθητική και 
σίγουρα δεν αποτελεί το πρόβλη-
μα.

★ Στη Θεσσαλονίκη φάγαμε 
φούμαρα και στις εκλογές για 
την κυβέρνηση και για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και σε λίγο συνω-
στιζόμενοι στον τοίχο του ΜΕΤΡΟ 
στη Βενιζέλου, θα καπνίζουμε 
για την πλήξη μας και θα ανα-
λογιζόμαστε πότε είχαμε δίκιο. 
Όταν ψηφίζαμε τον Μπουτάρη 
για Δήμαρχο με λυμένα για δυό 
φορές μάλιστα τα καθημερινά 
μας προβλήματα ή την σημερινή 
Κυβέρνηση όταν διαφήμισε το 
πρόγραμμά της σαν πρόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης και όποτε 
αναφέρεται κάποιος σ’ αυτό μας 
πιάνουν τα δάκρυα από τα γέλια.

★ Σήμερα μ’ έπιασε και μένα 
μιζέρια και εσωστρέφεια. Ίσως 
φταίει η άνοιξη ή το μνημόνιο που 
σε λίγο λήγει και βγαίνουμε ελεύ-

θεροι και αψεγάδιαστοι αλήθεια; 
Στην ελεύθερη αγορά βεβαίως.

★ Πάντως γύρισε και ο 
Απόστολός μου και ακόμη δεν 
έβγαλε δελτίο τύπου ότι έφτασε 
το αεροπλάνο του από την Αμερι-
κή όπου ήταν.

★ Έρχεται κι Μητσοτάκης 
στην πόλη για να μαζέψει τα 
προβλήματα του κόμματος στη 
Θεσσαλονίκη όπως ο ΠΑΟΚ, για 
να στηρίξει λέει τα όργανα που δι-
όρισε ο ίδιος και να συναντηθεί με 
στελέχη ή φορείς της περιοχής. 
Έτσι απλά τα λέω μεταφέροντας 
την ατζέντα του. Είναι ικανοποι-
ητικά; Τέλος πάντων ας το κρίνει 
ο ίδιος.

★ Στον ΣΥΡΙΖΑ διάβασα ότι 
ετοιμάζονται για τις εκλογές της 
αυτοδιοίκησης. Ο Φάμελλος είναι 
η επικρατέστερη επιλογή για 
την Περιφέρεια με τον Μπόλαρη 
να έχει κάποιες πιθανότητες. 
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αν δε 
έρθει η Αχτσιόγλου, επιλογή θα 
αποτελέσει η στήριξη του σιορ 
Γιάννη Μπουτάρη ντε. Υπάρχουν 
και σκέψεις για στήριξη κάποιων 
άλλων δημάρχων, κυρίως σαν 
ρουσφέτι σε κάποιους τοπικούς 
παράγοντες. Τι μου θυμίζουν όλα 
αυτά; Επανέρχεται ραγδαία στα 
υψηλά προμνημονιακά ποσοστά 
του.

★ ΚΟΥΙΖ: Ποιος είναι ο 
αξιωματικός της ΕΛΑΣ, που αν 
κατέβει στις εκλογές στο Δήμο 
Αμπελοκήπων κινδυνεύει σοβαρά 
ο Λάζαρός μας, ο Κυρίζογλου ντε;

★ Στις εκλογές της ΝΔ στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη και στην Β’ 
Θεσσαλονίκης προέκυψε κόντρα, 
όπως είχα προβλέψει. Η δυνα-
μική των τάσεων στο κόμμα θα 
επικρατήσει ή των τοπικών πα-
ραγόντων; Εγώ πάντως συνεχίζω 
και ψηφίζω τον Δημήτρη Βασιλει-
άδη για την Δυτική Θεσσαλονίκη 
και δεν ανήκω στους τοπικούς 
παράγοντες.

★ Α! και στο Δήμο Θεσσα-
λονίκης είμαι με τον Χάρη τον 
γιατρό μου. Χάρη μην τρέχεις 
τόσο γιατί οι εκλογές θα γίνουν σε 
1,5 χρόνο.

Μητροπολιτικός Δήμος ανάγκη  
για το μέλλον της Θεσσαλονίκης

Σήμερα η Θεσσαλονίκη με συγκεντρωμένες δραστηρι-
ότητες μιας μεγαλούπολης, πορεύεται, χωρίς σχεδιασμό 
«στη λογική ας το αφήσουμε για αύριο και βλέπουμε», 
με την αφαίμαξη του επιχειρησιακού, επιστημονικού και 
τεχνικού δυναμικού της στην Αθήνα ή το εξωτερικό για 
καλύτερη τύχη, με ελλείψεις σε θεσμούς, κονδύλια και 
έργα περιβάλλοντος, με αδράνεια και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες στην πολιτιστική κληρονομιά, με το κρυφτού-
λι των υπευθύνων και την πολυδιάσπαση των αρμοδι-
οτήτων, με βασικές ελλείψεις στο κυκλοφοριακό και τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με ψεύτικα τοπικά κέντρα 
εξουσίας και κυρίως μακριά από τις λύσεις που δίνουν τα 
Υπουργεία και οι άμεσες ενέργειες των Υπουργών λόγω 
της καθημερινής διαβίωσής τους στην Αθήνα. Οι πολίτες 
της συνωθούνται σε ένα ασφυκτικό παρόν αλλά και ένα 
αβέβαιο μέλλον στην καθημερινή τους λειτουργία.

Σκοπός πρέπει να είναι η βελτίωση της καθημερινό-
τητας με απλές και εφικτές λύσεις. Να μειωθούν δηλαδή 
όσα μας ενοχλούν και μας συνθλίβουν καθημερινά. Ο 
τρόπος είναι ένας, η πολιτική βούληση του κράτους, των 
τοπικών φορέων και των πολιτών. Το κράτος δίνοντας 
εργαλεία και θεσμούς. Οι τοπικοί φορείς συνειδητοποι-
ώντας την ευθύνη και το ρόλο τους και επιτέλους να 
δράσουν. Οι πολίτες να αφήσουν το ρόλο του θεατή και 
να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
αυτενεργώντας συνειδητά. 

Ειδικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να 
αποκτήσει δύναμη και αυτοτέλεια ξεπερνώντας να σύν-
δρομα των πλακοστρώσεων και των εκδηλώσεων.  Αυτό 
όμως δεν γίνεται από μόνο του και μ’ ένα μαγικό ραβδάκι. 
Χρειάζονται νόμοι καινούριοι αλλά και καινούρια νοοτρο-
πία. Χρειάζονται έναν Μητροπολιτικό Δήμο, που θα συ-
γκεντρώσει όλες τις αρμοδιότητες (διοικητικές, αναπτυ-
ξιακές, πολιτιστικές). Μητροπολιτικό Δήμο που θα μπορεί 
να βάζει στόχο, να τον σχεδιάζει εντάσσοντάς τον στους 
Εθνικούς και Περιφερειακούς Σχεδιασμούς. Έναν Δήμο 
που θα ξεκινάει και τα μικρά και τα μεγάλα έργα και θα 
είναι αυτοδύναμος και οικονομικά αυτοτελής. Θα ελέγχει 
και θα λειτουργεί όλες τις υποδομές εκπαίδευσης, συ-
γκοινωνίας, κυκλοφοριακού, ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Όσο για τους διοικούντες τον Μητροπολιτικό Δήμο αυτοί 
θα λογοδοτούν για αυτά που έκαναν οι ίδιοι. 

Έτσι ο πολίτης θα πάψει να αποτελεί χειροκροτητή και 
ιθαγενή και θα εξελιχθεί σε δημιουργό και εκφραστή. Έτσι 
οι διεκδικήσεις του θα συναντήσουν ευήκοα ώτα ξεπερ-
νώντας τα σύνδρομα της ερωτικής πόλης, με το καλό 
φαγητό και την διασκέδαση. Για να μην περιμένει από 
κάθε υπουργό, που πέρασε κάποτε καλά στην πόλη, να το 
θυμηθεί για να του χαρίσει κάτι απ’ αυτά που χρειάζεται.

Για να πάψει η πόλη να στηρίζεται στην καλή διάθεση 
ή την πίεση για εξαγγελίες και εγκαίνια όταν γιορτάζει. Για 
να στηριχθεί στα πόδια της και από μόνη της να φτιάξει 
το μέλλον της. Για να σταματήσει να αντιπολιτεύεται τον 
εαυτό της.

*Ο κ. Τζακόπουλος είναι Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός

*ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Μια φωτογραφία και η αινιγματική απάντηση Ράπτη 
Φωτιά πήραν οι φήμες για 

νέο δεσμό μεταξύ των βου-
λευτών της ΝΔ Βασίλη Κικίλια 
και της Έλενας Ράπτη. Αφορμή 
στάθηκε μια φωτογραφία που 
ανέβασε στο λογαριασμό του 
στο Instagram ο κ. Κικίλιας και 
στην οποία ποζάρει δίπλα στην 
κα Ράπτη. Η λήψη έγινε σε μια 
εκδήλωση με θέμα την ασφά-
λεια των παιδιών στην οποία είχαν παρευρεθεί και οι δύο. Έτσι στο Instagram δεν άργησαν να 
φανούν σχόλια του τύπου «Ταιριάζετε», «Είστε ωραίοι μαζί» και «Μα τι ωραίο ζευγάρι». Έτσι 
όταν οι δημοσιογράφοι εντόπισαν την Έλενα Ράπτη στην παρουσίαση του βιβλίου της Τένιας 
Μακρή όπου φωτογραφήθηκε με τον Τάκη Ζαχαράτο, την ρώτησαν σχετικά. Εκείνη με πολύ 
χιούμορ, απάντησε: «Δεν μας βλέπετε; Είμαστε αγκαλίτσα. Αυτό τίποτα δεν σας λέει; Ήρθαμε 
αγκαλίτσα!», είπε αγκαλιάζοντας τον Τάκη Ζαχαράτο ενώ κι εκείνος σιγόνταρε από δίπλα «Θα 
βγάλουμε μια μαζί να τους μπερδέψουμε ακόμα περισσότερο». Τελικά δεν ξέρουμε τι να πιστέ-
ψουμε...

{
{

Ποιος βουλευτής της 
ΝΔ από την Α’ Θεσ-
σαλονίκης φέρεται 
να έλεγε σε πηγα-
δάκι «σιγά να μην 

κάτσω να ασχοληθώ 
με τις εσωκομματι-

κές εκλογές»;

Ποιός φέρελπις 
υποψήφιος για το 

δήμο Θεσσαλονίκης 
έκανε  φωτογράφιση 
στα Λαδάδικα με τις 
συμβουλές γνωστού 
επικοινωνιολόγου;

Εκδήλωση με καραμανλικό άρωμα 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκδήλωση που 

θα πραγματοποιήσει την επόμενη Τετάρτη στο ξενοδοχείο 
Holidays In το ΡΕΥΜΑ με θέμα «Νέο – Οθωμανικός Επεκτατι-
σμός – Μπορούμε να μετατρέψουμε την απειλή σε ευκαιρία;». 
Πρόκειται για την το think tank που έχουν δημιουργήσει ο 
πρώην υπουργός Θανάσης Σκορδάς και ο πρώην ευρωβου-
λευτής Μανώλης Αγγελάκας. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο 
πρώην υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο καθηγη-
τής του ΑΠΘ Ηλίας Κουσκουβέλης και ο πολιτικός Επιστήμο-
νας Λευτέρης Κουσούλης. 

ΠΑΣΟΚ από τα παλιά 

Περισσότερες από 100 
εκδηλώσεις σε τρεις ημέρες  

«Ανεκτίμητη προσφορά  
στον τόπο μας» 

Εικόνες από 
άλλες εποχές 
θύμισαν οι εορ-
τασμοί για την 
εργατική Πρω-
τομαγιά. Εκείνο 
που προκάλεσε 
εντύπωση και 
συζητήθηκε 
αρκετά αφορά 
την παρουσία 
πολλών στε-
λεχών του ΠΑ-
ΣΟΚ. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι 
ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ο μοναδικός πολιτικός χώρος που 
κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Εργάτη (μπροστά από το 
κτίριο του ΕΚΘ). Βλέπετε το ΚΚΕ πραγματοποίησε δική του 
ξεχωριστή πορεία και κατάθεση στεφάνων. 

Με την παρουσία του συνόλου σχε-
δόν των παραγωγικών φορέων της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και της επιχειρη-
ματικής κοινότητας ολοκληρώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία από την Παρασκευή 
27 μέχρι την Κυριακή 29 Απριλίου στο 
ξενοδοχείο Hyatt Regency Τhessaloniki 
το χρηματο-οικονομικό Πολυσυνέδριο 
Money Show που διοργανώθηκε  από το 
Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Θεσ-
σαλονίκης και την Excess Advertising. 
Σε περισσότερες από 100 εκδηλώσεις 
που έλαβαν χώρα το τριήμερο παρου-
σιάστηκαν και συζητήθηκαν τα εργαλεία 
που μπορούν να βοηθήσουν την ελλη-
νική οικονομία να εξέλθει από τη μακρά 
περίοδο κρίσης όπως επίσης πραγμα-
τοποιήθηκαν συνέδρια, παρουσιάσεις 
και συζητήσεις γύρω από θέματα που 
πιστεύεται ότι μπορούν να δώσουν ώθη-
ση στην οικονομία της χώρας, όπως ο 
αγροδιατροφικός τομέας, ο τουρισμός, η 
ανακύκλωση και τα ενεργειακά δίκτυα.

Σε 75 λεπτά ήρθαν στην επιφάνεια γεγονότα, 
άνθρωποι, τοπωνύμια, αλλά και μεγάλα έργα, 
που κρατούν ζωντανή την ιστορία του δήμου Πυ-
λαίας- Χορτιάτη, μέσα από την παρουσίαση του 
πρώτου ιστορικού ντοκιμαντέρ. «Είναι ένα ιδιαί-
τερα σημαντικό δημοτικό έργο, που δεν αποτελεί  
έργο υποδομής, ούτε  έργο καθημερινότητας. 
Δεν έχει σχέση με τα πεζοδρόμια, τα πάρκα και  
τα σκουπίδια. Αλλά παραμένει ένα έργο μεγάλο. 
Μια προσφορά ανεκτίμητη για τον τόπο μας, τους 
ανθρώπους του, αλλά κυρίως για τις επόμενες 
γενιές», σημείωσε στον χαιρετισμό του ο δήμαρ-
χος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Πρό-
σθεσε μάλιστα πως «Το ντοκιμαντέρ, το πρώτο 
στην ιστορία του δήμου, μαζί με το ιστορικό λεύ-
κωμα που εκδώσαμε πριν από 2,5 χρόνια αποτε-
λούν μια παρακαταθήκη για την κατανόηση και 
την ιστορική γνώση του τόπου μας. Μια πραγμα-
τικά ανεκτίμητη δουλειά που τιμά πρόσωπα και 
εποχές και που κρατά ζωντανή την ιστορία».
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Ακόμη μια αποδόμηση  
με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση έθεσε σε διαβούλευση νομο-
σχέδιο, του οποίου κεντρική στόχευση αποτελεί 
η επιβολή της απλής αναλογικής ως εκλογικού 
συστήματος των δημοτικών εκλογών. Πρόκειται 
για έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των υπο-
σχέσεων και των νομοθετικών παρεμβάσεων 
που επιλέγει τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση 
με μοναδικό σκοπό την αποδόμηση της κοινω-
νίας, του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού και 
του κράτους, ώστε να είναι προσαρμόσιμο στα 
μέτρα ενός ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζεται αν επανέλ-
θει στη φυσική κατάστασή του με την ελπίδα να 
διατηρήσει ένα υπολογίσιμο εκλογικό ποσοστό.

Ας προσπαθήσουμε να υποθέσουμε πως θα 
μοιάζει η λειτουργία ενός δήμου εάν ο δήμαρ-
χος ο οποίος θα εκλεγεί δεν έχει την πλειοψη-
φία του δημοτικού συμβουλίου και πρόκειται 
κάθε φορά να αναζητά τη σύμπραξη των αντι-
πάλων του. Αφήνω στην άκρη το ηθικό θέμα 
της στέρησης της θεμελιώδους δυνατότητας 
να υλοποιήσει το πρόγραμμα για το οποίο θα 
εκλεγεί ένας δήμαρχος με την απόλυτη πλειο-
ψηφία των συμπολιτών του και να αναγκάζεται 
να υποβάλλεται σε ταπεινωτικές και εκπτωτικές 
συνδιαλλαγές με τους αντιπάλους του. Πηγαίνω 
κατευθείαν στο πρακτικό ζήτημα:

Όταν, στο δήμο Θεσσαλονίκης, ερχόταν για 
έγκριση διάφορα στάδια αποπληρωμής της 
μελέτης της νέας παραλίας, ο νυν δήμαρχος 
καταψήφιζε με το αιτιολογικό, μεταξύ άλλων 
απιθανοτήτων, ότι δεν προβλεπόταν η φύτευση 
μακεδονικής δρυός. Σκεφθείτε λοιπόν έναν 
δήμαρχο που θα πρέπει να ξεκολλήσει από το 
κεφάλι ενός φανατισμένου για την εξόντωση 
του αντιπάλου την πεποίθηση ότι η βελανιδιά 
ενδείκνυται για γειτνίαση με τη θάλασσα. Ή 
διερωτηθείτε, τι έχει συμβεί στο συνδικαλισμό, 
όπου η απλή αναλογική υπήρξε κανόνας; Δια-
πλοκή και διαφθορά, μόνο.

Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής: Ο 
ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ότι η απλή αναλογική δεν θα 
εφαρμοστεί, καθώς είναι αδύνατον να εξαντλή-
σει τη θητεία του. Οι βουλευτικές εκλογές και 
η πτώση του θα έχουν μεσολαβήσει και η δέ-
σμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ακύρωση 
του μέτρου είναι σαφής. Η αναστάτωση όμως 
από μία παρατεταμένη εκκρεμότητα, με χιλιά-
δες επίδοξους δημάρχους που θα περιφέρονται 
μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο αποτελεί την 
απορρύθμιση που φαντάζεται ότι θα επιτύχει σε 
ένα πεδίο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει από 
ετών κερδίσει προνομιακή θέση. Πλανάται!

*Ο κ. Ταχιάος είναι αναπληρωτής Γραμμα-
τέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινω-
νίας της Ν.Δ. και πρ. αντιδήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης

*ΤΟΥ ΝΊΚΟΛΑΟΥ ΤΑΧΊΑΟΥ

Κ. Μητσοτάκης:  
«Δεν θα γίνουν εκλογές στην 
Τ.Α. με την απλή αναλογική»

{

{
Με τη ρητή δέσμευση ότι η αλλαγή του 

νομικού πλαισίου που προωθεί η κυβέρνηση 
στη Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μείνει στα χαρτιά 
εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης στη δίωρη σύσκεψη που συμμε-
τείχε στην  αίθουσα του περιφερειακού συμ-
βουλίου το μεσημέρι της Παρασκευής με τον 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολο Τζιτζικώστα, τους αντιπεριφερειάρχες, 
τους δημάρχους και αυτοδιοικητικά στελέχη 
Α’ και Β’ Βαθμού.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΝΔ εξέφρα-
σε την πεποίθησή του ότι ο νόμος της απλής 
αναλογικής  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν 
πρόκειται να εφαρμοστεί και σημείωσε ότι 
«ο εκλογικός νόμος της αυτοδιοίκησης θα 
ξαναλλάξει και οι επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές θα γίνουν με το ίδιο εκλογικό σύστη-
μα, αυτό το οποίο ισχύει σήμερα».

Ενώ ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε «απο-
λύτως σίγουρος» ότι οι εθνικές εκλογές θα 
προηγηθούν των αυτοδιοικητικών εκλογών

Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επί-
θεση στην κυβέρνηση σημειώνοντας ότι ««Ο 
Κλεισθένης έχει συνδέσει το όνομά του με τις 
πρώτες μεταρρυθμίσεις στην εποχή της αθη-
ναϊκής δημοκρατίας, η κυβέρνηση με την οπι-
σθοδρόμηση και την ακυβερνησία».

«Κακώς το νομοσχέδιο έχει το όνομα 
Κλεισθένης, είναι προσβολή και ντροπή» συ-
μπλήρωσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ενώ κάλεσε να αποσυρθεί το νο-
μοσχέδιο και να επιστραφεί ως απαράδεκτο.

Ενώπιον των αυτοδιοικητικών στελεχών 
της Κεντρικής Μακεδονίας ο πρόεδρος της 
ΝΔ δεσμεύτηκε ότι θα σταθεί στο πλευρό τους 
λέγοντας τους ότι «θα δώσουμε αγώνα και θα 
στηρίξουμε την Αυτοδιοίκηση».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του 
συγχαίροντας τους κ. Τζιτζικώστα και Κυρί-
ζογλου για την άριστη συνεργασία Α΄ και Β΄ 
βαθμού Αυτοδιοίκησης.

Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης αναφέρθηκε στο σχέδιο του κόμ-
ματός του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπο-
στηρίζοντας  πως πρόκειται για ένα φιλόδοξο 
σχέδιο το οποίο θα ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότη-
τες, θα περιορίζει το ρόλο της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης και θα μεταφέρει αρμοδιότητες 
και πόρους.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο πρόε-
δρος της ΝΔ έκανε αναφορά στα θέματα συ-
ναίνεσης σημειώνοντας «είμαστε αντιμέτωποι 
με μια κυβέρνηση με τοξικό και ακραία διχα-
στικό λόγο και δεν θα την ακολουθήσουμε σε 
αυτό το δρόμο».

«Κακώς το νο-
μοσχέδιο έχει το 
όνομα Κλεισθέ-

νης, είναι προσβο-
λή και ντροπή»

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου

ρεπορτάζ

και Της Έλενας 
Καραβασίλη  
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Άνω-κάτω περιφέρειες και δήμοι από τον «Κλεισθένη»
Ο «Κλεισθένης», το νομοσχέδιο που αλλάζει τα πάντα στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου 

και δεύτερου βαθμού, είναι το θέμα που κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα. Το περιεχό-
μενό του καθορίζει τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των δημοτικών και περιφερειακών 
συμβουλίων της χώρας, αλλά παράλληλα, δίνει μια πρόγευση, για αυτό που θα συμβεί και 
στην κεντρική πολιτική σκηνή, με την καθιέρωση της απλής αναλογικής, από την επόμενη 
εκλογική αναμέτρηση. 

Οι ενώσεις Δήμων και Περιφερειών αντίστοιχα, αντιδρούν αρχικά, με αιτιολογία το μικρό 
χρόνο διαβούλευσης (δύο εβδομάδες έδωσε το υπουργείο και ήδη παρήλθε η μία). Έχουν 
προγραμματίσει για την ερχόμενη εβδομάδα γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορί-
σουν τη στάση τους, απέναντι στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή. Εκεί, 

αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι θέσεις των αιρετών, για το εκλογικό σύστημα, τα τοπικά 
δημοψηφίσματα, τoν απεγκλωβισμό τους από την εποπτεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων, για τον τρόπο ορισμού των αντιπεριφερειαρχών.

Οι γνώμες διίστανται. Οι δήμαρχοι και περιφερειάρχες, που πρόσκεινται στην αντιπολί-
τευση, Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ, αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις αλλαγές. Αντίθετα, οι προσκείμενοι 
στην κυβερνητική πλευρά, αλλά και οι επικεφαλής των μικρότερων –σε ποσοστά- δημοτικών 
παρατάξεων, φαίνεται ότι συμφωνούν με τα περισσότερα προβλεπόμενα.

Η Karfitsa ζήτησε την άποψη των αιρετών, είτε ασκούν διοίκηση είτε είναι στην αντιπο-
λίτευση των δήμων και των περιφερειών και την παρουσιάζει:

Απόστολος 
Τζιτζικώστας

Γιάννης 
Μπουτάρης 

Περιφερειάρχης  
Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν λύ-
νει κανένα πρόβλημα διοίκησης. Δεν αντιμε-
τωπίζει τα οικονομικά προβλήματα των δήμων, 
καθώς δεν δίνει νέες αρμοδιότητες, δεν ενισχύει τη 
δεσμική αυτοτέλεια, δεν προωθεί την οικονομική ανε-
ξαρτησία των περιφερειών και των δήμων. Άρα δεν 
πρόκειται για μια ρύθμιση αλλά για μια απορρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκηση Α’ Και Β’ βαθμού. Το μόνο 
που ουσιαστικά εισάγει είναι ένα νέο εκλογικό σύστη-
μα, ιδιαίτερα προβληματικό στην εφαρμογή του και θα 
οδηγήσει σε ακυβερνησία δήμους και περιφέρειες.

«Το νέο σχέδιο νόμου για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση που έχει τεθεί προς διαβούλευση 
περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές για σοβαρά 
ζητήματα που εν πολλοίς κινούνται στη σωστή κα-
τεύθυνση. Να αναφέρω ενδεικτικά την ευελιξία που παρέχει 
στους δήμους να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με ΝΠΙΔ, τις 
ουσιαστικές αρμοδιότητες που δίνει στην δημοτικές κοινότητες και 
την προαγωγή της άμεσης δημοκρατίας μέσω της διενέργειας δη-
μοψηφισμάτων. Ωστόσο, δεν είναι η μεταρρυθμιστική τομή που έχει 
ανάγκη η αυτοδιοίκηση, καθώς, όπως και οι προηγούμενοι νόμοι, δε 
διασφαλίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, ενώ 
παραπέμπει στις καλένδες τη μητροπολιτική διοίκηση που είναι ανα-
γκαία για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη».

«Ή δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ή 
το ξέρεις και πετάς αητό για να μην στεναχωρήσεις την κυβέρνη-
ση. Για να λύσουμε τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει 
να υπάρχει διοίκηση. Και με αυτό το σύστημα δε θα υπάρχει διοίκηση».

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με το βαρύγδουπο όνομα «Κλεισθένης» προσβάλει 
τον Κλεισθένη ως θεμελιωτή της Δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Ταυτόχρονα, όμως, 
δεν προωθεί καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους και της αυτο-
διοίκησης. Καθώς είναι κοινός αποδεκτό ότι το έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες. Δεν 
είναι μεταρρύθμιση αλλά οδηγεί σε απορρύθμιση, ακυβερνησία και διάλυση την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Δεν προωθεί την αποκέντρωση και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με τη 
μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Δίνει τη δυνατότητα σε άθλιες, αδιαφανείς, περίεργες συνεννοήσεις και συναλλαγές  μετά 
τις εκλογές και ερήμην των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Εφαρμόζει πλειοψηφικό 
στις κοινότητες και απλή αναλογική στους δήμους! Ασκεί το κεντρικό κράτος πιο έντονο 
και ασφυκτικό έλεγχο και παρεμβάσεις στην αυτοδιοίκηση. Με αποτέλεσμα όλων αυτών 
είναι να προσβάλλεται το νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 102  του συντάγματος περί 
διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Λάζαρος 
Κυρίζογλου
Δήμαρχος Αμπελοκήπων-
Μενεμένης και πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας

Σταύρος 
Καλαφάτης 
Επικεφαλής «ΕΝΤΑΞΕΙ»
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Οι αιρετοί μιλούν στην Karfitsa για τον «Κλεισθένη»
Γλυκερία Καλφακάκου  
Επικεφαλής «Θεσσαλονίκη - 
Ανοιχτή Πόλη»

«Ένα θετικό του νέου νόμου  
είναι η καθιέρωση της απλής ανα-
λογικής, με την οποία θα αποτυ-
πώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια 
και δημοκρατία η θέληση των πολι-
τών. Αυτό βοηθάει στο να αναπτυχθεί 
ένα πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης 
σε θέμα τοπικής αυτοδιοικήσης που αφορούν και 
την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι θέματα στα 
οποία μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις να συγκλί-
νουν . Η αναγκαιότητα που θα προκύψει στη διοίκη-
ση του δήμου απαιτεί πνεύμα συνεργασίας.

Ένα θετικό είναι ότι βάζει τη συμμετοχή των πρό-
εδρων των κοινοτήτων όπου υπάρχει το δικαίωμα 
ψήφου σε θέματα που τους αφορούν.

Οπωσδήποτε στο θέμα των συνεργασιών θα πρέ-
πει να δούμε το θέμα ώστε να εξασφαλιστεί η δια-
φάνεια». 

Ιωάννης Δελής  
Επικεφαλής «Λαϊκή Συσπείρω-
ση Θεσσαλονίκης»

Με το νομοσχέδιο «Κλεισθέ-
νης 1» η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ ξεκινά το νέο γύρο των 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων 
στην τοπική διοίκηση ώστε να προ-
σαρμοστούν Δήμοι και Περιφέρειες πιο 
αποτελεσματικά στη νέα φάση της καπιτα-
λιστικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να συμ-
βάλει και στην αναμόρφωση του αστικού πολιτικού 
συστήματος.

Κι όλα αυτά εν μέσω μιας κατάστασης διευρυ-
μένης φτώχειας, υψηλής ανεργίας και γενικευμένης 
ανασφάλειας των λαϊκών στρωμάτων εξαιτίας της 
πολιτικής που υλοποιείται πιστά και από τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των Δημάρχων και των Περιφε-
ρειαρχών. Αυτό, μόνο, δείχνει και το πόσο αποπρο-
σανατολιστικός είναι ο καβγάς τους για την απλή 
αναλογική.

Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται οι πόροι της το-
πικής διοίκησης να έχουν ως κύρια πηγή τους την 
ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα δηλ. 
τις λαϊκές τσέπες με την κρατική χρηματοδότηση να 
έχει απλώς συμπληρωματικό χαρακτήρα. 

Το ΚΚΕ απορρίπτει και τις παλιές και τις νέες κόπια 
αντιδραστικές αλλαγές στην τοπική διοίκηση. Καμία 
φιλολαϊκή τοπική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει, 
όσο η γενική πολιτική παραμένει αντιλαϊκή. 

Ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης υπογράμμισε 
πως με το σχέδιο νόμου που κατα-
τέθηκε, είναι φανερή η πρόθεση 
της κυβέρνησης να αυξήσει την 
επιρροή της με κομματική καθαρά 
λογική, σε βάρος της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης. «Σε καμία περίπτωση 
δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση στην 
αυτοδιοίκηση, όπως μεγαλόσχημα δι-

ατυμπάνιζε η κυβέρνηση. Δεν απαντά στα κρίσιμα 
ζητήματα της αυτοδιοίκησης, όπως είναι η αποκέ-

ντρωση, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων 
για να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία. Δεν 
απαντά στο αίτημα για σύγχρονη αυτοδιοίκηση, 
στη γραμμή του ευρωπαϊκού μοντέλου. Τελικά, 
το μόνο που προτάσσει είναι το εκλογικό σύστη-
μα κι αυτό σε μία λογική του να μην μπορούν 

να διοικηθούν οι δήμοι. Η απλή αναλογική θα 
είχε ενδιαφέρον αν υπήρχαν ταυτόχρονα δικλείδες 

ασφαλείας για τη λειτουργία των δήμων και όχι για 
την μη διοίκησή τους, κάτι που θα οδηγήσει στην 
παράλυσή τους. Αν ισχύσει αυτό το νομοσχέδιο, θα 
εύχεται κανείς να εκλέγεται αντιπολίτευση κι όχι διοί-
κηση, διότι ως αντιπολίτευση θα μπορείς να διοικείς 
μέσω αυτού του νομοσχεδίου, διότι ως πλειοψηφία 
θα μπλοκάρεσαι συνεχώς». 

Διαφορετική άποψη έχει για 
το ζήτημα ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης 
στο Δημοτικό Συμβού-
λιο του δήμου Πυλαί-
ας- Χορτιάτη Απόστολος 

Αντωνούδης. Εξηγεί 
πως κατά τη δική του 
άποψη, ήταν μία πα-
ρέμβαση που έπρεπε να 
γίνει. «Μετά από οκτώ χρόνια 
εφαρμογής του, ο Καλλικράτης έπρε- π ε 

να εκσυγχρονιστεί. Είναι σημαντική τομή το ότι 
μπαίνει η απλή αναλογική, άρα λοιπόν αποτυ-

πώνεται πάρα πολύ καλά η αντιπροσώπευση των 
πολιτών. Θεωρώ ότι είναι μία ευκαιρία για να μπορέ-
σουν οι παρατάξεις να ωριμάσουν και να συνεννοη-
θούν. Όλοι θεωρούσαμε τους πολιτικούς αντιπάλους 
εχθρούς όμως, η κοινωνία έχει δείξει ότι χρειαζόμα-
στε συναίνεση και συνεργασία. Θεωρώ λοιπόν πως 
πρόκειται για μία τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Από εκεί και πέρα υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις 
όπως η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των γυναικών 
στο 40%, η μείωση του αριθμού των υποψηφίων – 
που ξέρουμε ότι σε πολλούς δήμους για να καταρτι-
στούν τα ψηφοδέλτια έπρεπε να υπερβαίνουν τα 100 
άτομα, άρα η μείωση αυτή απελευθερώνει δυνάμεις 
και δημιουργεί συλλογικότητες. Βλέπω πολύ θετικά 
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο». 

«Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου είναι απαρά-
δεκτο, είναι εκτός κοινής λογικής. Δεν δίνει λύσεις 
στα προβλήματα που διαπιστώσαμε τα προηγούμε-
να χρόνια από την εφαρμογή του Καλλικράτη αλλά, 
αντίθετα, προσθέτει κι άλλα. Δεν λύνει το πρόβλημα 
της υποχρηματοδότησης, της αποκέντρωσης πόρων 
κι αρμοδιοτήτων, της θεσμικής ενίσχυσης της Αυτο-
διοίκησης. Δυστυχώς η κυβέρνηση εμμένει στις ιδε-
οληπτικές τις απόψεις και δεν λαμβάνει υπόψη τις 

θέσεις που έχει εκφράσει και καταθέσει επίσημα η 
Κ.Ε.Δ.Ε. Δεν μπορεί να οδηγείται σε διάλυση ένας 
θεσμός όπως η αυτοδιοίκηση που στη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία στάθηκε κοντά στον πολί-
τη και διατήρησε την κοινωνική συνοχή, παρά 
τις πολύ μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότη-

ση. Όταν συζητάς για τα θεμέλια του κράτους, 
σε μια συγκυρία που οφείλουμε όλοι να αγωνι-

στούμε για ένα νέο μοντέλο διοίκησης του κράτους, 

δεν μπορεί να λειτουργείς με 
προσχηματικό αλλά μόνο 
με πραγματικό διάλογο», 
τόνισε ο δήμαρχος Δέλ-
τα Μίμης Φωτόπουλος. 

Ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του δήμου Δέλτα Γιώργος 
Γλώσσης, σημείωσε πως 
«επί της αρχής διαφωνώ 
με την απλή αναλογική. 
Εκτιμώ πως αυτό γίνεται 
καθαρά για λόγους σκο-
πιμότητας. Αρχικά δεν 
μπορούν να εκπροσω-
πηθούν όλα τα δημοτικά 
διαμερίσματα. Για παράδειγ-
μα ο Εχέδωρος που έχει τη με-
γαλύτερη δεξαμενή ψήφων, λόγω 
πληθυσμού, μπορεί να κυριαρχήσει και να μην υπάρ-
χουν εκπρόσωποι από τον Αξιό ή από την Χαλάστρα. 
Θα προκληθεί χάος στην τοπική αυτοδιοίκηση». 

Ασφυκτικό χαρακτήρισε το χρο-
νικό περιθώριο των δύο εβδο-
μάδων διαβούλευσης, ο 
δήμαρχος Χαλκηδόνας 
Γιάννης Τσουκνιδάς, 
καθώς πρόκειται για ένα 
νομοσχέδιο που θα επι-
φέρει σημαντικότατες 
αλλαγές στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και στον τρόπο 
λειτουργίας της. «Είμαστε 
κάθετα αντίθετοι με την θέσπιση 
της “απλής αναλογικής”, ως συστή-
ματος εκλογής των αυτοδιοικητικών οργάνων, γιατί 
ένα τέτοιο σύστημα πρόκειται να οδηγήσει σε ακυ-
βερνησία και πλήρη λειτουργική αναποτελεσματικό-
τητα τους ΟΤΑ, επιφέροντας αρνητικές συνέπειες στις 
κοινωνίες Δήμων σαν τον δικό μας. Θεωρούμε ακόμη 
πως σε κανένα σημείο του κατατεθειμένου νομοσχε-
δίου δεν προβλέπονται διαδικασίες και τρόποι που θα 
οδηγήσουν στην πολυπόθητη οικονομική αυτοδυνα-
μία των Δήμους μας. Τέλος, κρίνουμε θετικά τα προ-
τεινόμενα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτο-
τελών Πόρων (ΚΑΠ), κριτήρια που δεν θα βασίζονται 
αποκλειστικά στον πληθυσμό κάθε Δήμου, αλλά θα 
συνυπολογίζουν διάφορες άλλες παραμέτρους όπως 
το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, το 
μήκος του οδικού δικτύου, τις παρεχόμενες κοινωνι-
κές υπηρεσίες, το ποσοστό ανεργίας των κ α -
τοίκων των ΟΤΑ, τη χωρική έκτα-
ση των Δήμων και άλλα».

Για κρατικό εναγκα-
λισμό κάνει λόγο ο δή-
μαρχος Καλαμαριάς Θε-
οδόσης Μπακογλίδης, 
τονίζοντας παράλληλα 
πως: «Το υπό κατάθεση 
νομοσχέδιο αποδεικνύεται 
κατώτερο των προσδοκιών 
μας, αφού συνεχίζεται ποιο 
ασφυκτικά ο κρατικός εναγκαλι-

ρεπορτάζ
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σμός, δεν εξασφαλίζει την οικονομική και 
διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων, δεν 
αποκεντρώνει αρμοδιότητες και πό-
ρους, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα». Ο κ. Μπακογλίδης σημείωσε 
βέβαια πως στο εν λόγο νομοσχέδιο, 
υπάρχουν και θετικά σημεία όπως «ο 
ελεγκτής νομιμότητας, η κατηγοριοποίη-
ση των Δήμων, η συμμετοχική διαδικασία, τα 
τοπικά δημοψηφίσματα. Όμως, οι αλλαγές του 
τρόπου χρηματοδότησης των Δήμων με βάση τις 
πραγματικές τους ανάγκες χάνονται μέσα στο πο-
λυσέλιδο κείμενο και αναδεικνύεται ως διακύβευ-
μα ο τρόπος εκλογής δημάρχων, δημοτικών συμ-
βούλων και συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Με 
δεδομένο ότι η χώρα αποκτά σταθερό βηματισμό, 
το μοντέλο του κομματικού δημάρχου ξεπερά-
στηκε, θεωρώ ότι πρέπει να παγώσει η κα-
τάθεση του νομοσχεδίου, να ανοίξει ένας 
ουσιαστικός διάλογος με σύμμαχο την 
Αυτοδιοίκηση, τον πολίτη συμμέτοχο, 
για την ουσιαστική αλλαγή, με γνώση 
και σθένος,  του κράτους και της Αυτο-
διοίκησης, το αποτέλεσμα του οποίου 
θα θωρακισθεί μέσα από την συνταγμα-
τική αναθεώρηση με επίκεντρο τον πολί-
τη και την άμεση εξυπηρέτησή του. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι η λύση στο πρόβλημα και 

αποτελεί μοχλό ανάπτυξης των τοπικών 
κοινωνιών». Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβού-
λιο του δήμου Καλαμαριάς Μανόλης 
Λαμτζίδης εξέφρασε την άποψη πως 
είναι εξαιρετικά σημαντικά και «εξόχως  

“αναζωογονητικά” για το θεσμό της Τ.Α. 
τα ακόλουθα σημεία: Η κατηγοριοποίηση 

Δήμων-Κοινοτήτων που είναι σημαντική για 
την κατανομή των πόρων και για τις αρμοδιότη-

τες. Επίσης, υπάρχει η εισαγωγή ενός νέου εκλο-
γικού  συστήματος. Ορίζεται διάρκεια θητείας των 
οργάνων  στα τέσσερα αντί για πέντε χρόνια, ορίζε-
ται το ποσοστό στο ύψος του 40% για τις υποψη-
φιότητες των γυναικών,  και αλλάζει η κατανομή 
των εδρών με βάση την απλή αναλογική. Τέλος, 

ορίζεται η αλλαγή του συστήματος διακυβέρ-
νησης Δήμων και Περιφερειών, καθώς και 

στο σύστημα Εποπτείας των Ο.Τ.Α., ενώ  
καθιερώνονται  συμμετοχικές διαδικα-
σίες  (δημοψηφίσματα  κλπ.)». 

«Πρόκειται για ένα Νομοσχέδιο 
που δεν προάγει τη λειτουργία της 
Αυτοδιοίκησης», λέει ο δήμαρχος Λα-

γκαδά Γιάννης Καραγιάννης και εξη-
γεί πως «δε δίνει λύσεις σε δομικά της 

προβλήματα και κυρίως κάθε άλλο παρά 
ενισχύει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικη-

τική της αυτοτέλεια. Η θέση της Αυτοδιοίκησης 
έχει ήδη εκφραστεί από το θεσμικό της όργανο, την 
ΚΕΔΕ, και θα αποτυπωθεί επισήμως στις 12 Μαΐ-
ου. Όσον αφορά στην πολυσυζητημένη εφαρμογή 
της απλής αναλογικής, η άποψη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των αυτοδιοικητικών, είναι ότι θα δη-
μιουργήσει ουσιαστικά ζητήματα στη διοίκηση Δή-
μων και Περιφερειών, οδηγώντας σε λειτουργική 
αναποτελεσματικότητα. Η ΚΕΔΕ δεν είναι αντίθετη 
στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Αυ-
τοδιοίκησης. Έχει μάλιστα καταθέσει τεκμηριωμέ-
νες προτάσεις μέσα από τα συνέδριά της τα τελευ-
ταία δύο χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, 
πριν από οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική πρόταση, 
είναι να προηγηθεί ένας ειλικρινής διάλογος και 
μια διεξοδική διαβούλευση με διάθεση προσέγγι-
σης και συμφωνίας».
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Η είσοδος του φερόμενου  ως αρχηγού  της ρωσόφω-
νης Μαφίας, Vor V ZAKONE,  Lasha Sousanasvilli στις 

φυλακές  Διαβατών, μπορεί να προκάλεσε αναστάτωση 
στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όμως συσπείρω-
σε, σύμφωνα με πληροφορίες, όλους τους ρωσόφω-

νους κρατούμενους γύρω από το πρόσωπό του.

Η ζωή των μαφιόζων  
πίσω από τα… κάγκελα

ρεπορτάζ

{

{

Οι όποιες μικροδιαφωνίες υπήρ-
χαν ανάμεσα στους Γεωργιανούς και 
σε άλλους ρωσόφωνους κρατούμε-
νους «έσβησαν» με την εμφάνιση 
του 57χρονου στο σωφρονιστικό 
κατάστημα της Θεσσαλονίκης.  Οι 
ρωσόφωνοι  θεωρούνται οι πλέ-
ον «σκληροί» κρατούμενοι καθώς 
λειτουργούν οργανωμένα σαν πο-
λυμελή οικογένεια. Ο αρχηγός τους 
επιλέγει τους βοηθούς του ενώ οι 
υπόλοιποι είναι ίσοι και λειτουργούν 
σαν μία κλειστή κάστα πάντα υπό τις 
εντολές του αρχηγού. Οι συγκεκριμέ-
νοι κρατούμενοι, δεν έχουν επαφές  
με τους υπόλοιπους ενώ ακολου-
θούν συγκεκριμένους κανόνες με  
απόλυτη μυστικότητα. 

Ο 57χρονος Lasha Susanasvilli, 
οδηγήθηκε στην πτέρυγα του πρώ-
του ορόφου, στο  ίδιο κελί όπου 
κρατούνταν πριν την αποφυλάκισή 
του τον Ιούλιο του 2015. Εκεί βρήκε 
έναν  κρατούμενο ρωσικής καταγω-
γής, τον οποίο δεν γνώριζε από το 
παρελθόν, όμως  λίγες ώρες μετά τη 
συνάντησή τους,  τον «έχρισε» προ-
σωπικό  του σωματοφύλακα. Η κρά-
τηση του 57χρονου στις φυλακές της 
Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει δέος 
στους υπόλοιπους  κρατούμενους 
του πρώτου ορόφου, οι οποίοι όμως 
δεν καταφέρνουν να τον συναντή-
σουν καθώς «φρουρείται» από τους 

Οι ρωσόφωνοι 
στις ελληνικές 

φυλακές  
αριθμούν σχεδόν 

το ένα πέμπτο 
του συνόλου των 

κρατουμένων

ομοεθνείς του συνεχώς.  Στο κελί του 
Lasha, υπάρχει σύμφωνα με πληρο-
φορίες  μόνο μια τηλεόραση ενώ το 
air-condition που χρησιμοποιούσε 
κατά τη διάρκεια της παραμονής 
του μέχρι τον Ιούλιο του 2015, έχει 
απομακρυνθεί. Μέχρι στιγμής σύμ-
φωνα με πληροφορίες δεν έχει υπο-
βάλλει κάποιο αίτημα στο Συμβούλιο 
των Φυλακών, ωστόσο ακολουθεί 
συγκεκριμένη διατροφή λόγω προ-
βλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.  
Ο 57χρονος φέρεται να έχει ζητήσει 
να εξεταστεί από την ομάδα των για-
τρών που τον παρακολουθούσαν όσο 
ήταν εκτός φυλακής τους οποίους  
φαίνεται να εμπιστεύεται απόλυτα. 

Οι ρωσόφωνοι στις ελληνικές 
φυλακές αριθμούν σχεδόν το ένα πέ-
μπτο του συνόλου των κρατουμένων. 
Στις φυλακές Διαβατών δεν ξεπερ-
νούν τους 100  ενώ στις φυλακές της 
Νιγρίτας φτάνουν τους 60. Στις δύο 
αυτές φυλακές  βρίσκονται ο Lasha 
Sousanasvilli, ο φερόμενος ως αρχη-
γός, οι  δύο υπαρχηγοί, V Vor Zakone  
και οι υπόλοιποι 11 ρωσόφωνοι που 
συνελήφθησαν ως μέλη, της  πολυ-
μελούς σπείρας που εξάρθρωσαν  
πρόσφατα οι αστυνομικοί της ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης στην Πυλαία. 
Κουζίνα και ψυγείο ζήτησαν  
οι δύο… στις φυλακές Νιγρίτας

O  Nodar  Shukakidze και ο Merab 

Abanidze, oι δύο φερόμενοι ως 
υπαρχηγοί της Ρωσόφωνης Μαφίας 
και μέλη της εγκληματικής οργάνω-
σης, της οποίας φέρεται να ηγείται ο 
Lasha Sousanasvili, έχουν προφυ-
λακιστεί στις φυλακές της Νιγρίτας. 
Όπως αναφέρουν στην Karfitsa, κρα-
τούμενοι, λίγες  ώρες μετά την εγκα-
τάστασή τους στη 3η πτέρυγα των 
φυλακών, ζήτησαν ηλεκτρική κου-
ζίνα  και ψυγείο στα κελιά τους προ-
κειμένου να ετοιμάζουν μόνοι τους 
το φαγητό τους. Το αίτημα αναμένε-
ται να συζητηθεί από το Συμβούλιο 
των Φυλακών ωστόσο σπάνια τέτοια 
αιτήματα γίνονται αποδεκτά. Οι ρω-
σόφωνοι κρατούμενοι ζήτησαν από 
τη διοίκηση των φυλακών, προϊόντα 
ρώσικης προέλευσης τα οποία εγκρί-
θηκαν από το Συμβούλιο των Φυλα-
κών και τοποθετήθηκαν στο σουπερ 
μάρκετ του καταστήματος κράτησης. 
Οι Γάλλοι θέλουν τον  
Lasha Sousanasvilli

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται 
να φτάσει στη Θεσσαλονίκη η δικο-
γραφία των Γαλλικών διωκτικών 
αρχών, μεταφρασμένη  προκειμένου 
να ενημερωθούν οι συνήγοροι  του  
57χρονου Lasha Sousanasvilli, για 
τα αδικήματα για τα οποία κατηγο-
ρείται.  Οι αρχές της  Γαλλίας,  έχουν 

ζητήσει την έκδοσή του και σύμφωνα 
με πληροφορίες δεν αποκλείεται το 
αίτημα αυτό  να βρει θετική ανταπό-
κριση. Όπως μας εξηγούν δικαστικές 
πηγές τα αδικήματα στη Γαλλία έχουν 
προσδιοριστεί ενώ στην Ελλάδα ακό-
μη δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιες 
διακεκριμένες  κλοπές εμπλέκεται 
ώστε  να απαγγελθούν συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες και να κληθεί να απο-
λογηθεί. Εξάλλου υπάρχει δυνατότη-
τα να απολογηθεί για τα αδικήματα 
που τέλεσε επί ελληνικού εδάφους 
σε δεύτερο χρόνο και με την παρο-
χή ελληνικής δικαστικής συνδρομής 
στη Γαλλία, δηλαδή με την αποστο-
λή εισαγγελέα και ανακριτή από τη 
Θεσσαλονίκη. Επίσης οι Γάλλοι αξιω-
ματούχοι διασφαλίζουν τη φυλάκισή 
του σε κατάστημα κράτησης υψίστης 
ασφαλείας, στο οποίο ο 57χρονος θα 
μπορεί να νοσηλευτεί καθώς αντιμε-
τωπίζει πρόβλημα υγείας. Οι συνή-
γοροι του πάντως  υποστηρίζουν ότι 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ο Lasha, 
πρέπει να δικαστεί στην Ελλάδα εφό-
σον έχουν διαπραχθεί αδικήματα στη 
χώρα μας.  

Της Δέσποινας 
Κρητικού
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ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη 
η απόφαση-σκάνδαλο της Super 
League, να μην υποβιβάζονται οι 
ΠΑΕ που δεν θα πάρουν άδεια συμ-
μετοχής για το νέο Πρωτάθλημα. 
Εδώ και έναν σχεδόν μήνα γινόταν 
προσπάθεια, με ηγέτιδα την Α.Ε.Κ, 
ώστε οι πράσινοι οι οποίοι έχουν 
στην πλάτη τους χρέη δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ να μην πιούν 
το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού. 
Η μόνη ελπίδα ήταν οι 11 από τις 
16 ομάδες της Super League να 
ψηφίσουν στο δ.σ. υπέρ της πρότα-
σης η οποία θα πάει στη συνέχεια στην Ε.Π.Ο. Αφού 
χρειάστηκε να ακυρωθούν δύο συνεδριάσεις της 
διοργανώτριας γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά, προ-
χθές επιτεύχθηκε το…  έγκλημα, το οποίο δίνει το 
δικαίωμα στον Ηρακλή που υποβιβάστηκε για τον 
ίδιο λόγο πριν από λίγα χρόνια να αισθάνεται αδικη-
μένος. Συγχρόνως η διοργανώτρια χάνει κάθε ηθικό 
δικαίωμα να υποστηρίζει ότι λειτουργεί ισόνομα. Αν 
είχε αυτή την πρόθεση θα μπορούσε να αποφασίσει 
να αλλάξει ο κανονισμός από την επόμενη χρονιά, 

όταν πλέον θα είχε κριθεί η τύχη 
του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή 
όμως που τη σωτηρία του Παναθη-
ναϊκού την ήθελε η Κυβέρνηση για 
ψηφοθηρικούς λόγους, ήταν θέμα 
χρόνου οι ιδιοκτήτες των ομάδων 
να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να 
ξεκινήσουν ένα παρασκηνιακό πα-
ζάρι με πολλαπλά οφέλη με άξονα 
την ψήφο τους. Καλή η δυναμική 
του Παναθηναϊκού και η εμπορική 
του αξία, αλλά επειδή το επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο είναι μπίζνες, 
υπάρχει η εκτίμηση ότι η αλλαγή 

του κανονισμού αποτέλεσε αντικείμενο πολλών πο-
λιτικοοικονομικών παρασκηνιακών ζυμώσεων.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ανάσα αλλά στην ουσία θα 
παραμείνει στην εντατική γιατί σύμφωνα με όσα απο-
φασίστηκαν θα ισχύσει:

-Ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών (-6) από το επόμε-
νο πρωτάθλημα.

-Μία μόνο μεταγραφή άνω των 23 ετών Έλληνα 
ή ξένου παίκτη.

-Δύο ανανεώσεις συμβολαίων άνω των 23 ετών 

και στις δύο μεταγραφικές περιόδους (καλοκαίρι-Γε-
νάρης).

-Μία μεταγραφή τη χειμερινή μεταγραφική περί-
οδο άνω των 23 ετών, αποκλειστικά Έλληνα παίκτη.

-Απεριόριστος αριθμός Ελλήνων παικτών κάτω 
των 23 ετών.

-Απαγόρευση αύξησης των αποδοχών στις (μάξι-
μουμ δύο) ανανεώσεις που προβλέπονται.

-Απαγόρευση ποσού άνω των 100.000 ευρώ στα 
συμβόλαια των νέων μεταγραφών.

-Καμία μεταγραφή ή δανεισμός με πληρωμή σε 
ομάδα (ο δανεισμός θεωρείται μεταγραφή). 

Στην ουσία δηλαδή οι εταίροι του στη Super 
League έδειξαν μεγαλοψυχία απέναντι του, ξέροντας 
ότι θα έχουν απέναντι τους έναν ξεδοντιασμένο πάλαι 
ποτέ ισχυρό αντίπαλο.

Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Αξία έχει ότι πάντα 
τα ευεργετήματα των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο τα απολαμβάνουν οι ισχυρές ομάδες ή 
οι δορυφόροι τους. Το ίδιο γίνεται και με την εύνοια 
των διαιτητών. Κι αυτός είναι ο λόγος που γκρινιάζει 
η αθλητική κοινωνία και αμφισβητεί την αξιοπιστία 
του Πρωταθλήματος. Μ’ αυτά που γίνονται όμως, εί-
ναι δίκαια πέρα για πέρα η δυσπιστία του κόσμου.

«Παζάρι» συμφερόντων η Super League

Ο μόνος που αδικήθηκε είναι ο Ηρακλής
θηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός 
σώθηκε επειδή οι ιδιο-
κτήτες των υπολοίπων 
ΠΑΕ ήθελαν να γλυ-
τώσουν ουσιαστικά 
το τομάρι τους, κα-
θώς γνωρίζουν ότι 
αργά η γρήγορα θα 
χτυπούσε και γι’ αυ-
τούς το καμπανάκι. 
Το επιβεβαίωσαν και 
οι ίδιοι με δηλώσεις 
τους, όπως για παρά-
δειγμα ο Φώτης Κω-
στούλας!

Αρα μπορεί να φαίνεται 
εκ πρώτης όψης, ότι έκαναν 
χάρη στους «πράσινους» και έτσι να 
βγήκε προς τα έξω, αλλά αυτό που 
έκαναν στην πραγματικότητα, είναι 
ότι προλαβαίνουν από τώρα τα δύ-
σκολα! Προσέχουν για να έχουν...

Ο μοναδικός που μπορεί να φω-
νάζει είναι ο Ηρακλής, καθώς η ομά-
δα της Θεσσαλονίκης υποβιβάστηκε 
όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά 
επειδή δεν πληρούσε τις προυποθέ-

Χθες, αμέσως μόλις βγήκε η από-
φαση της Super League, εξέφρασα 
με breaking blog στο gazzetta.gr την 
άποψη μου για το θέμα του ενδεχόμε-
νου υποβιβασμού του Παναθηναϊκού, 
σε περίπτωση μη αδειοδότησης.

Πίστευα και εννοείται ότι πιστεύω 
ακόμα, ότι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο 
σοβαρό, όπως είναι ο υποβιβασμός, 
δεν πρέπει να κρίνεται μέσω δικαστι-
κών ή πειθαρχικών αποφάσεων αλλά 
η απόφαση να... βγαίνει στα γήπεδα.

Μόνο σε ελάχιστες και ακραίες 
περιπτώσεις και για ιδιαιτέρως σο-
βαρά θέματα, όπως για παράδειγμα 
η επιβεβαιωμένη με στοιχεία και απο-
δείξεις, αλλοίωση αποτελέσματος για 
στοιχηματισμό, πρέπει να καταφεύ-
γουμε σε βαριές τιμωρίες.

Με τον υποβιβασμό διαφωνώ 
ακόμα και στην περίπτωση σοβαρών 
επεισοδίων, καθώς υπάρχουν πολ-
λές και βαριές ποινές που μπορούν 
να επιβληθούν και να πλήξουν μία 
ομάδα.

Ας πάμε, όμως και στη συγκεκρι-
μένη απόφαση για την οποία μπορούν 

πολλοί να αναρωτηθούν εύλογα: 
«αφού ο Παναθηναϊκός δεν πληροί 
τα κριτήρια αδειοδότησης, δεν πρέπει 
να υποβιβαστεί;»

Η απάντηση είναι απλή καθώς 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθη-
ναϊκός πληρώνει ήδη την ασυνέπεια 
του και την αφερεγγυότητα του, με 
ετήσιο αποκλεισμό από την Ευρώπη!

Υπάρχει μεγαλύτερη και πιο ντρο-
πιαστική τιμωρία από αυτή; Ο πάλαι 
ποτέ Ευρωπαίος Panathinaikos δεν 
έχει το δικαίωμα να παίξει εκεί, όπου 
κάποτε πραγματοποιούσε σπουδαίες 
πορείες και εξάπλωνε τη φήμη του σε 
κάθε γωνιά της Ευρώπης, με εξαιρε-
τικά αποτελέσματα.

Υπάρχει άραγε σώφρων φίλος 
του Παναθηναϊκού που δεν θεωρεί 
αυτό το πλήγμα τεράστιο; Ακόμα και 
οι αντίπαλοι οπαδοί αντιλαμβάνονται 
ότι οι «πράσινοι» πληρώνουν με βα-
ρύτατο τίμημα την κατάντια των τε-
λευταίων ετών.

Ομως, για να λέμε τα πράγματα 
με το όνομα τους, ο Παναθηναϊκός 
δεν σώθηκε επειδή είναι ο... Πανα-

σεις για την αδειοδότηση!
Και όχι μόνο μπορεί να φωνάζει, 

αλλά δικαιούται να φωνάζει καθώς 
αποδείχθηκε ότι ο κανονισμός εφαρ-
μόστηκε μόνο γι’ αυτόν και για κανέ-
ναν άλλο...

αθλητικά
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Δικαίωση  
για τον Ρουμάνο

Νάσο ζεις...!

Οι θύρες του τελικού

Δίκιο και ισονομία

Μετά από χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετικό 
προπονητή. Στάθηκε όρθιος στα δύσκολα 
και κράτησε την ομάδα σε εγρήγορση 
δίνοντας κίνητρο στους απογοητευ-
μένους ποδοσφαιριστές. Ο Ρουμάνος 
είναι ο άνθρωπος που στην αρχή της 
παρουσίας του αμφισβητήθηκε από ένα 
μεγάλο κομμάτι του κόσμου του ΠΑΟΚ. 
Ένα κόσμο πολύ δύσκολο, απαιτητικό 
και πιεστικό. Πάνω απ’ όλα ο ΠΑΟΚτσής 
θέλει να βλέπει καλή μπάλα και η ομάδα 
να του δίνει το δικαίωμα να πιστεύει σε 
τίτλους κι επιτυχίες. Ο Λουτσέσκου αυτό 
το κατάφερε και τώρα απολαμβάνει τη 
δικαίωσή του. Και την αλήθεια με τον πιο 
έντονο τρόπο φώναξε δημόσια και ποτέ 
δεν μάσησε τα λόγια του. Έκανε ομαδάρα 
και την ώρα που όλα κατέρρεαν και η 
απογοήτευση κυριαρχούσε, αυτός βρήκε 
τον τρόπο και κράτησε την ομάδα δυνατή, 
δίνοντάς της κίνητρο για τη συνέχεια. Η 
επόμενη χρονιά θα είναι όλη δική του και 
τίποτα δεν θα μπορεί να σταματήσει την 
ΟΜΑΔΑΡΑ που φτιάχνει.

Στη χώρα του παραλογισμού, των λαμόγιων, της ρουφιανιάς, της αδικίας και 
της ανεντιμότητας, στη χώρα που παράγοντες του αθλητισμού μιλάνε μεταξύ 
τους με πακιστανικά τηλέφωνα, για να καθορίσουν το “παιχνίδι” και δεν ιδρώνει 
το αυτάκι κανενός, σε μια χώρα που έχει χάσει το δρόμο της στα πάντα, σε μια 
χώρα κυριολεκτικά χαμένη σε έναν απίστευτο λαβύρινθο, όσοι πιστεύουν πως 
θα βρουν το δίκιο τους με λογικές αντιδράσεις και τακτικές, ή βαθιά γελασμένοι 
είναι ή δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο δρόμος είναι ένας 
και μοναδικός κι εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο από τους συνδέσμους του 
ΠΑΟΚ. ‘’Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη’’. Σ’ αυτή τη φαρσοκωμωδία που είμα-
στε αναγκασμένοι να συμμετέχουμε, ήρθε η ώρα να επιβάλουμε τον πρωταγω-
νιστικό μας ρόλο, το δίκιο και την ισονομία.

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ο Νάσος έφυγε 
τόσο άδικα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών και το πρωί 
της Κυριακής 29 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο 
μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα 
Γεροσκήπου της Πάφου και το «παρών» έδωσαν συγγενείς, 
φίλοι, οπαδοί του ΠΑΟΚ και πλήθος κόσμου, για να τιμή-
σουν τη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού του Δικεφάλου.
Το σύνθημα «Νάσο ζεις για πάντα ΠΑΟΚτσής» ακούστηκε 
για ακόμα μια φορά, ενώ την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπρο-
σώπησε ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Κανείς δεν θα 
ξεχάσει ποτέ τον Νάσο!

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τον τελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας και έγιναν γνωστές οι θύρες που παίρνουν ΑΕΚ 
και ΠΑΟΚ. Που θα γίνει η προ-συγκέντρωση και τι ζήτησε η 
Αστυνομία να τοποθετηθεί στο ΟΑΚΑ.
Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του 
τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί στις 12 
Μαΐου στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης στις 20:30, με το μεγάλο 
θέμα συζήτησης να είναι πόσα εισιτήρια θα πάρουν ο ΠΑΟΚ 
και η ΑΕΚ.
Τελικά, οι δύο «δικέφαλοι» θα παραλάβουν από 17.196 
εισιτήρια συν 200 προσκλήσεις με τους φίλους του ΠΑΟΚ 
να κάθονται στις θύρες 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 και τη 
μισή 13.

«Φωτιά» η Κ20
Με την ισοπαλία, που πήρε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, έκανε το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος, αφού χρειάζεται 4 βαθμούς στα δύο εντός έδρας παιχνίδια με τον Λεβαδειακό και τον Πλατανιά, για να κατακτήσει και 
μαθηματικά τον τίτλο. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έχει κάνει φοβερό δεύτερο γύρο και είναι πραγματικός… οδοστρωτή-
ρας! Η τελευταία ήττα για την Κ20 του ΠΑΟΚ ήταν στις 10 Δεκεμβρίου, όταν έχασε στη Σουρωτή από τον Παναθηναϊκό με 
1-0. Από τότε πήρε φόρα και είναι ασταμάτητη! Μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ είχε 13 νίκες σερί, με γκολ 
43-5! Αν σκεφτεί κανείς ότι τα 3 γκολ τα δέχτηκε στο 5-3 με τον Παναθηναϊκό, ο απολογισμός είναι ακόμη πιο εντυπωσια-
κός…

αθλητικά

Όταν ο Γιώργος Σαββίδης αποκάλεσε τον 
Λουτσέσκου κορυφαίο προπονητή, πολλοί 
από τους γνωρίζοντες τα πάντα και θεωρητι-
κούς φιλόσοφους, τον ειρωνεύτηκαν όπως 
συνηθίζουν και κρυφογελώντας περίμεναν την 
αναποδιά για ν’ απαντήσουν. Ο δρόμος τους 
ήταν μακρύς κι αναγκαία η υπομονή τους. 
Ο Ρουμάνος δεν χάνει ποτέ κι αποδεικνύει 
την ποιότητά του πάντα με πράξεις και στο 
χορτάρι. 
Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται πιο αναγκαία 
η ενεργοποίηση προσώπων της οικογένειας 
Σαββίδη σε σημαντικούς ρόλους στον ΠΑΟΚ 
και γύρω απ’ αυτόν. Ο Νίκος Σαββίδης ετοιμά-
ζεται...
Όταν ένας επιχειρηματίας του επιπέδου του 
Ιβάν Σαββίδη με δραστηριότητες σε πάρα 
πολλούς τομείς, έχει τη δυνατότητα να εμπι-
στεύεται θέσεις κλειδιά σε μέλη της οικογέ-
νειας, μόνο θετικά κι ευχάριστα αποτελέσματα 
μπορεί να έχει. Η επικοινωνία και κυρίως 
η προστασία από περίεργες και ιδιόμορφες 
καταστάσεις, ιδίως στην Ελλάδα όπου υπάρχει 
πονηριά, μυστικοπάθεια κι απατεωνιά, μπορεί 
να φανεί πάρα πολύ σημαντική και να διορθώ-
νει καταστάσεις, πριν αυτές δημιουργηθούν. 
Θα είναι πολύ μεγάλη η χαρά στην οικογένεια 
του ΠΑΟΚ, τέτοια πρόσωπα, όπως οι δύο γιοί 
του μεγαλομετόχου, να είναι μπροστάρηδες 
και παρόντες στην Τούμπα και στα δρώμενα 
του ΠΑΟΚ, ώστε να επιφέρουν μια ηρεμία 
και ησυχία και την άριστη ενημέρωση για το 
τί συμβαίνει μέσα και γύρω απ’ την ομάδα, 
από ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης 
του μεγαλομετόχου. Είναι βέβαιο πως πολλά 
πράγματα θα μπουν σε τάξη και θα ξεπερ-
νιούνται χωρίς χρονοτριβή τα προβλήματα και 
τα εμπόδια. Τον τελευταίο καιρό, πέραν του 
Γιώργου Σαββίδη, η παρουσία του μικρότερου 
του Νίκου Σαββίδη, είναι καθημερινή στα 
γραφεία της Τούμπας και θεωρείται δεδομένη 
η ενεργοποίησή του στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. 
Ο Νίκος είναι διαφορετικός χαρακτήρας από 
το Γιώργο κι ο συνδυασμός δείχνει ως η μεγα-
λύτερη ευλογία για τα επόμενα πολλά χρόνια 
στον ΠΑΟΚ μας. 
Τις δύσκολες αυτές καταστάσεις που περνάει ο 
ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο, η ενεργοποίηση όλης 
της οικογένειας, μόνο θετικά αποτελέσματα 
μπορεί να φέρει. Κανείς δεν περισσεύει και η 
αναγκαιότητα της παρουσίας τους είναι επιτα-
κτική. Το έχει ανάγκη και ο Ιβάν που έχει πάρα 
πολλά ζητήματα στην ατζέντα του καθημερινά 
και θέλει να έχει τον ΠΑΟΚ στα καλύτερα 
και τους κατάλληλους ανθρώπους για να το 
υλοποιήσουν.

Οικογενειακή υπόθεση

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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Κατάθεση ψυχής από Σπανό
«Για να υπάρξεις σε μία ομάδα υψηλού επίπεδου, θα πρέπει να είσαι 
σκληρός χαρακτήρας. Εγώ αυτό έκανα από την πρώτη μέρα. Είχα το 
πλάνο, τον στόχο μου και με την βοήθεια των παικτών, υλοποιήσαμε τον 
στόχο μας. Όταν είσαι άνθρωπος και ακούς πράγματα, στεναχωριέσαι. Θα 
κρατήσω όλες τις καλές στιγμές, δεν θα έβγαζα καμία. Το βασικό κομμάτι 
σε όλα αυτά είναι ότι ξέραμε, καταλάβαμε σε ποια ομάδα βρισκόμαστε 
και έτσι οφείλουμε να συνεχίσουμε». Για την έντονη μεταγραφολογία που 
έχει αναπτυχθεί και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας: «Όταν είναι 
με το 1,5 πόδι στην άνοδο ο Άρης, είναι λογικό και είναι και το σωστό 
ν’ ακούγονται διάφορα. Ό,τι και να συμβεί, να θυμάστε ότι μία ομάδα 
σαν τον Άρη, τον έχεις πάντα στην καρδιά σου. Θέλω λοιπόν να κλείσει 
η χρονιά, όπως άρχισε. Όλα είναι καλά και στις χαρές δεν χρειάζονται 
άσχημες κουβέντες».

Μήνυμα με αιχμές...

Το «αντίο» στον Τσαλδάρη

Όλα καλά για ΗΡΑ

Το δικό του μήνυμα για την άνοδο του 
Άρη απέστειλε μέσω γραπτής δήλωσης 
του ο μεγαλομέτοχος των «κιτρινόμαυ-
ρων», Θεόδωρος Καρυπίδης.
«Μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας μας, 
που σήμανε την εξασφάλιση του στόχου 
μας και μαθηματικά, έκλεισε ένας 
μεγάλος κύκλος. Τέσσερα χρόνια είναι 
πολλά…
Τα τρία τελευταία χρόνια, που βρίσκομαι 
εγώ στον ΑΡΗ, ζήσαμε χαρές και λύπες. 
Περάσαμε πολλά… Υπήρξαν στιγμές 
απογοήτευσης, αμφισβήτησης και έντο-
νης κριτικής, άλλοτε καλοπροαίρετης και 
άλλοτε κακοπροαίρετης. Προσωπικά, 
δεν λύγισα όμως. Και ούτε θα λυγίσω 
ποτέ. Ξέρω ποιες είναι οι ευθύνες μου 
και τις αναλαμβάνω πλήρως. Δεν κρύ-
φτηκα και δεν θα το κάνω ποτέ.
Επιπλέον, αυτά τα τρία χρόνια, μέτρησα 
συμπεριφορές και φίλους. Έχω καταλά-
βει, πλέον, ποιοι θέλουν, πραγματικά, το 
καλό του ΑΡΗ και ποιοι επενδύουν στην 
αποτυχία για να εξυπηρετήσουν… “άλλα 
συμφέροντα”. Γι’ αυτούς θα μιλήσω κά-
ποια άλλη στιγμή. Να είναι σίγουροι ότι η 
σιωπή μου δεν σημαίνει αδυναμία.
Το βέβαιο είναι ότι μέσα από τις δυσκολί-
ες αυτών των τριών χρόνων δυναμώσα-
με και γίναμε όλοι σοφότεροι. Προσωπι-
κά, έχω πεισμώσει περισσότερο».

Ο Δημήτρης Τσαλδάρης έπαιξε για τον Άρη κατά το 
παρελθόν και μάλιστα σε δύο θητείες. Η αγάπη του για 
τον “κίτρινο” σύλλογο είναι γνωστή ενώ και η ΚΑΕ Άρης 
εξέδωσε ανακοίνωση για το “αντίο” του Έλληνα γκάρντ. Ο 
ίδιος ευχαρίστησε τους ανθρώπους των κιτρινόμαυρων 
και απάντησε στη σχετική ανακοίνωση με τα εξής λόγια: 
«Αισθάνομαι τιμή και περηφάνια που υπήρξα παίκτης του 
Άρη και πήρα όλη αυτή την αγάπη από την οικογένεια του 
Άρη. Είστε πάντα μέσα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ 
πολύ!»

Την νίκη με 2-0 πήρε ο Ηρακλής με αντίπαλο τον ΝΠΣ 
Βόλο στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο 
Καυτατζόγλειο. Το σκορ άνοιξε στο 25΄ ο Τάι και στο 63’ ο 
Πτηνόπουλος από δημιουργός έγινε εκτελεστής κάνοντας 
το 2-0 και δίνοντας το έναυσμα για τρελά πανηγύρια στις 
εξέδρες του Καυτατζογλείου. Μετά τη νίκη αυτή, ο γηραι-
ός βλέπει με σιγουριά το αίσιο τέλος αυτής της διαδικασίας 
και το μυαλό όλων είναι στην επόμενη χρονιά και πως 
θα καταφέρει η ομάδα ν’ ανταπεξέλθει στις προκλήσεις 
της επόμενης σαιζόν, για να ξαναεπανέλθει στη μεγάλη 
κατηγορία.

Πέδρο Εμάνουελ για Άρη
Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που… στέλνουν προπονητές στον Άρη κι ένα ακόμη έρχεται αυτή τη φορά από την 
Κύπρο και αφορά σε ξένο τεχνικό. Πρόκειται για τον 43χρονο Πορτογάλο Πέδρο Εμανουέλ, ο οποίος τον περασμένο 
Οκτώβριο απομακρύνθηκε από την Εστορίλ κι έκτοτε είναι χωρίς ομάδα. Πηγές από την Ελλάδα αναφέρουν πως ο 
Πέδρο Εμάνουελ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πορτογάλος τεχνικός του Απόλλωνα 
και της Εστορίλ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πρόεδρο του Άρη, Θεόδωρο Καρυπίδη. Να σημειώσουμε πως ο Άρης 
από τη νέα χρονιά θα είναι στην Σούπερ Λίγκ και ψάχνει ένα ξένο προπονητή οποίος θα τον οδηγήσει ξανά στα υψηλά 
στρώματα του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένας  ηγέτης, ένας μεγάλος σε αξία ποδοσφαι-

ριστής και συγχρόνως… record-man.

Η 152η εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 

παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί 

ρεκόρ για έναν ποδοσφαιριστή και τον Πορτο-

γάλο να ξεπερνά στη σχετική λίστα τον  πρώην 

αρχηγό της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ερνάντεθ. 

Έτσι λοιπόν ο Ρονάλντο γίνεται πρώτος σε 

συμμετοχές στο Champions League αν όμως 

εξαιρέσουμε τους τερματοφύλακες καθώς 

στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο 

Ικερ Κασίγιας που έχει 167 συμμετοχές με το 

σήμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνω-

σης στο μανίκι.

Για μία ακόμη φορά ο διευθυντής επικοινωνίας 
της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς 
επιτίθεται μέσω του λογαριασμού του στο 
Facebook στην εφημερίδα «Φως των σπορ».
Αναλυτικά όσα γράφει:
«Ούτε λέξη στο πρωτοσέλιδο (καλά έχει δυο 
λέξεις… ) του Φωτός για τη δήλωση του κ. 
Βαγγέλη Μαρινάκη για Τσίπρα και Τζανακό-
πουλο. Ο ηγέτης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ δέχεται 
αυτό τον πόλεμο αλλά ούτε μια πρωτοσέλιδη 
αναφορά δεν υπάρχει στην εφημερίδα που 
απευθύνεται στον κόσμο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. 
Προφανώς για να είναι αρεστοί στο χορηγό 
τους. Σε αυτές τις εποχές, ο κόσμος δεν τρώει 
κουτόχορτο. Αυτό να θυμάστε…
ΥΓ.: Ρεπορτάζ Ολυμπιακού δεν έχει εδώ και 
καιρό, αλλά έχει το BBQ τίτλου του Χιμένεθ… 
Είναι λίγο ότι και να πεις.
ΥΓ.2: Το να μιλάει για ευρωπαϊκό διαφωτισμό 
ο σταλινικός αρπακτικός σκοταδισμός, είναι 
τουλάχιστον κωμικό…».

Ο Γκάρι Ροντρίγκες συνεχίζει να μονοπωλεί 
το ενδιαφέρον αρκετών Ευρωπαϊκών ομάδων 
που καλοβλέπουν την περίπτωσή του.
Μάλιστα, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ παρα-
κολούθησαν άνθρωποι της Λυών στην ανα-
μέτρηση της Γαλατάσαραϊ με την Μπεσίκτας, 
μένοντας…άναυδοι από τις επιδόσεις του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας 
goalbien.com ο Γαλλικός σύλλογος φέρεται να 
είναι διατεθειμένος να δώσει 14 εκατομμύρια 
ευρώ για να τον κάνει δικό της!
Να υπενθυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ θα έχει 
οικονομικό όφελος από πιθανή πώληση του 
Γκάρι Ροντρίγκες καθώς έχει 25% ποσοστό 
μεταπώλησης.

Record-man!!!

Επίθεση στο ΦΩΣ

Λυών για Ροντρίγκες.

αθλητικά
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ρεπορτάζ
Σέρφερ δαμάζουν τα κύματα  

στη λίμνη της Βόλβης 
καφέ ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται 
υπηρεσίες αποθήκευσης εξοπλισμού. 
Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να νοικι-
άσει ποδήλατα βουνού, windsurf sup 
και να κάνει αντίστοιχα μαθήματα. 
«Το club είναι ανοιχτό όλο το χρόνο 
και δέχεται επισκέπτες εκτός των με-
λών του, χωρίς περιορισμό», εξηγεί ο 
κ. Μπακιρτζής. 

Φανατική σέρφερ είναι η εκπαι-
δευτικός Βασιλική Ρεπανά. Ξεκίνησε 
να κάνει wind surfing τα τελευταία 
περίπου πέντε χρόνια και όρθια κω-
πηλασία (SUP) τα τελευταία έξι. Μι-
λώντας στην Karfitsa περιέγραψε 
πως «Αυτό που με συναρπάζει πε-
ρισσότερο, πέρα από την επαφή με τη 
φύση γιατί για εμένα αυτό είναι τρό-
πος ζωής, είναι  η πλεύση πάνω στο 
νερό και η αίσθηση που σου αφήνει 
, κυρίως πληρότητας και χαράς ότι 
τα έχεις καταφέρει. Πρέπει επίσης να 
αναφέρω ότι επειδή το wind surfing , 
εκτός από μία καλή αερόβια άσκηση 
είναι ένα αρκετά τεχνικό σπορ,  απαι-
τεί συγκέντρωση και για εμένα αυτό 

Οι λάτρεις των σπορ έχουν από το 
2009 το δικό τους πλήρως εξοπλι-
σμένο καταφύγιο… αναψυχής, λίγα 
μόλις χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσα-
λονίκη, στο δήμο Βόλβης. Η αγάπη 
του Θωμά και της Σταυρούλας Μπα-
κιρτζή για το σερφ, τους οδήγησε στο 
επιχειρηματικό βήμα, να δημιουρ-
γήσουν το surf club stonero. «Έχο-
ντας συμπληρώσει τουλάχιστον 17 
χρόνια σερφ στη Βόλβη, χωρίς καμία 
υποδομή για τους σέρφερς αλλά και 
τους συνοδούς τους, η δημιουργία 
ενός χώρου -κέντρου αναψυχής και 
ξεκούρασης για όλους πριν και μετά 
το σερφ, ήταν όνειρο πολλών. Έτσι 
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το 
stonero που αγκαλιάστηκε από τους 
λάτρεις του αθλήματος από την περι-
οχή της ευρύτερης Μακεδονίας αλλά 
και από τους γειτονικούς νομούς της 
Θράκης, τη Βουλγαρία και τα Σκό-
πια», περιγράφει ο κ. Μπακιρτζής.  

Στο χώρο ο οποίος βρίσκεται μέσα 
σε ένα καταπράσινο οικόπεδο οκτώ 
στρεμμάτων,  λειτουργεί ένα πλήρες 

είναι μία βασική ομορφιά του αθλή-
ματος γιατί αδειάζει πλήρως το μυα-
λό».

Κατά την άποψή σας πρόκειται 
για ένα δύσκολο άθλημα;

Είναι ένα τεχνικό άθλημα που 
χρειάζεται επιμονή για να εξελι-
χθείς, αλλά είναι πολύ εύκολο 
στην αρχή να ανέβεις στη σανίδα, να 
σηκώσεις πανί  και να κάνεις μικρές 
πλεύσεις,  φυσικά πάντα με την κα-
τάλληλη καθοδήγηση από έμπειρο 
εκπαιδευτή. Αυτός είναι και ο λόγος 
που εγώ επιλέγω οργανωμένα surf 
club, όπως το συγκεκριμένο στη λί-
μνη Βόλβη γιατί πρώτον υπάρχει 
ασφάλεια και σωστικό μέσο αν κάτι 
συμβεί στον εξοπλισμό σου, δεύτε-
ρον για κάποιον που θέλει τώρα να 
δοκιμάσει το άθλημα μπορεί να νοικι-
άσει εξοπλισμό και να κάνει μαθήμα-
τα με εκπαιδευτή. Τρίτο και πιο σημα-
ντικό για εμένα, είναι ότι στο surf club 
στο νερό, υπάρχει η αίσθηση της κοι-
νότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ 
των μελών και των ανθρώπων που 
βρίσκονται εκεί. Έχουμε γίνει όλοι μία 
μεγάλη παρέα, ανθρώπων που αγα-
πούν το wind surfing και σέβονται το 
περιβάλλον και τη λίμνη. Ο καθένας 
μπορεί να το απολαμβάνει ακόμη και 
σε λίγο αέρα και με ήπιες συνθήκες, 
ανάλογα με τις ικανότητές του και τις 
συνθήκες που επικρατούν, ένταση 
ανέμου, κυματισμός κλπ. Γίνεται πιο 
δύσκολο το σπορ,  όταν οι  συνθήκες 
είναι πιο δύσκολες. 

Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός  
κόσμου που να στηρίζει τέτοιου τύ-
που δράσεις στη λίμνη;

Όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτε-
ρικό γνωρίζουν πολύ καλά πως οι 
λίμνες προσφέρονται για πάρα πολ-
λές δράσεις και για όλη την οικο-
γένεια από κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, 
wind surfing, SUP, kite surf, αλλά και 

Της Έλενας 
Καραβασίλη 

για ποδηλασία ή trekking με 
διαδρομές γύρω από τη λί-
μνη. Δυστυχώς στη χώρα μας 
έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε 

όλα αυτά, όχι μόνο σε ελλεί-
ψεις υποδομών και τρόπων 
αξιοποίησης των λιμνών, 
θαλασσών και βουνών 

μας αλλά κυρίως δεν έχου-
με αναπτύξει  μία κουλτούρα  
ενασχόλησης με τον αθλη-
τισμό σαν τρόπο ζωής και 
ψυχικής ανάγκης. Παρόλα 
αυτά, αν κάποιος έρθει μια 
μέρα στη λίμνη θα διαπιστώ-
σει με έκπληξη ότι υπάρχει 
μία ολόκληρη «κοινότητα» 
ανθρώπων που ασχολείται με 
το σπορ αυτό και σίγουρα θα 
απολαύσει ένα εντυπωσιακό 
θέαμα και θα θέλει να ξανα-
έρθει.

{

{
Ειδική προσφορά για τους 

αναγνώστες της Karfitsa: Το 
stonero προσφέρει μια μοναδι-
κή εκδρομή για παρέες άνω των  
4 ατόμων, η οποία περιλαμβάνει 
θεωρητικό και πρακτικό μάθημα 

windsurf και sup, εξάσκηση 
για όλους στο νερό, βόλτες με 
mountain bikes στην παραλί-

μνια περιοχή και σπιτικό φαγητό 
σε πλούσιο μπουφέ. Όλα αυτά 
με 40 ευρώ/άτομο και κατόπιν 
ραντεβού στα τηλέφωνα: 2310 

901 999 και 6974508008.
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συνέντευξη
Πόπωτας, Κατακουζηνός, Βεζύρης, 

Δάγκας είναι μερικοί από τους ρόλους που 
έσπασαν τα μηχανάκια της τηλεθέασης και 
έκαναν το τηλεοπτικό κοινό να βλέπει τις 
σειρές του σε επανάληψη και να μην… τις 
βαριέται. Ο λόγος για τον ηθοποιό, σεναρι-
ογράφο και σκηνοθέτη Χάρη Ρώμα, ο οποί-
ος  παρότι λείπει από την τηλεόραση, τα 
τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά 
με το θέατρο. «Αισθανόμουν ενοχές απέ-
ναντι στη θεατρική μου καριέρα, τις οποίες 
μπορεί να μου τις δημιούργησαν κιόλας 
κάποιοι άνθρωποι του χώρου αποκαλώ-
ντας με τηλεοπτικό σταρ», είπε ο κ.Ρώμας 
σε συνέντευξη του στην Karfitsa.

Ο Φιλέας Φογκ είχε θέσει ένα μεγά-
λο στοίχημα, να γυρίσει τον κόσμο μέσα 
σε 80 μέρες. Εσείς έχετε θέσει ποτέ τον 
εαυτό σας στη διαδικασία ενός μεγάλου 
στοιχήματος;

Δεν ονομάζω στοιχήματα τους καθημε-
ρινούς ή και τους μεγαλύτερους στόχους 
που βάζω. Σίγουρα όμως όλη μου η ζωή 
έχει να κάνει με στόχους που πολλές φορές 
είναι και απώτεροι, δηλαδή θα μπορού-
σε κανείς να πει ότι ταυτίζονται με όνειρα, 
διότι έχουν μικρές πιθανότητες να γίνουν, 
αλλά δεν παύει να υφίσταται και αυτό. Από 
πράγματα που πρέπει να πετύχω στην κα-
θημερινότητα μου για να είναι πιο ποιοτι-
κή, μέχρι υψιπετής στόχους που έχουν να 
κάνουν με την κληρονομιά που θα αφήσεις 
πίσω σου πνευματικά ή ό,τι άλλο. Έτσι και 
αλλιώς είμαι πεπεισμένος πλέον ότι περ-
νώντας από αυτή τη ζωή η κληρονομιά μας 
είναι ότι επηρεάζουμε κάποιους.

Έχετε περισσότερο άγχος όταν παίζε-
τε σε μια αίθουσα γεμάτη με θεατές παι-
διά αντί με ενήλικες; Είναι πιο αληθινοί 
και σκληροί κριτές σε κάτι που δεν τους 
αρέσει;

Η έκφραση «τα παιδιά είναι δύσκολοι 
κριτές» είναι ωραιοποιημένη. Τα παιδιά εί-
ναι πιο σκληροί θεατές, με την έννοια ότι 
αν βαρεθούν ή δεν τους αρέσει αυτό που 
βλέπουν το δείχνουν άμεσα. Όταν κά-
νει κάποιος παιδικό θέατρο θα πρέπει να 
φροντίζει η παράσταση να είναι ελκυστι-
κή, θεαματική και ταυτόχρονα να έχει μια 
αισθητική αναβαθμισμένη για να μπορέσει 
να διαπαιδαγωγήσει σωστά τα παιδιά. 

Στη Θεσσαλονίκη ανεβάζετε πάντα 
όποιο θεατρικό παρουσιάζετε.

Η Θεσσαλονίκη μαζί με την Αθήνα είναι 
ένας καλλιτεχνικός πόλος που αφορά κάθε 
Έλληνα καλλιτέχνη. Παρότι είναι πολύ 
αδύναμη καλλιτεχνικά η ζωή, με την έν-
νοια της ποσότητας, γίνονται πάντα ποιοτι-
κά και διαφορετικά πράγματα. Μου αρέσει 
πάρα πολύ το γεγονός ότι ένας καλλιτέ-
χνης μένει και επιμένει στη Θεσσαλονίκη, 
ασχέτως αν θα δυσκολευτεί να επιβιώσει 
εδώ, γιατί δεν έχει τόσο πολλή δουλειά για 
τόσο αρκετό κόσμο. 

Από τα τηλεοπτικά δρώμενα λείπετε. 
Γιατί ποιον λόγο είστε αποστασιοποιημέ-
νος;

Ξεκίνησε με την πρόθεση να κάνω πε-
ρισσότερο θέατρο, αφού είχα κάνει έναν 
πολύ μεγάλο κύκλο στην τηλεόραση και 

αισθανόμουν ενοχές απέναντι στη 
θεατρική μου καριέρα, τις οποίες 
μπορώ να σας πω ότι μου τις δημι-
ούργησαν κιόλας κάποιοι άνθρωποι 
του χώρου αποκαλώντας με τηλεο-
πτικό σταρ. Επίσης, με είχε κουράσει 
η διαδικασία συγγραφής, σκηνοθεσί-
ας και ρόλου στην τηλεόραση και για 
αυτό ήθελα να έχω ένα προσωπικό 
στίγμα ως θεατρικός συγγραφέας και 
να κάνω τελείως διαφορετικές δου-
λειές. Από εκεί και πέρα με πέτυχε 
και η κρίση και όταν αποφάσισα για 
οικονομικούς λόγους να επιστρέψω 
δεν νομίζω ότι έλειπα και σε κανέναν. 
Μπορεί να έλειπα στο κοινό, πάντως 
δεν έλειπα τόσο πολύ στα γραφεία 
των τηλεοπτικών παραγωγών ή των 

ανθρώπων που επιλέγουν τις τηλεο-
πτικές σειρές.

Οπότε το «Καφέ της Χαράς» 
που ακούγεται ότι θα επιστρέψει 
δεν ισχύει;

Αυτή την ερώτηση δεν την απα-
ντάω, γιατί είμαι προληπτικός. Έχουν 
γίνει συζητήσεις για να επιστρέψει, 
αλλά σημασία έχει και με ποιον τρό-
πο θα γίνει αυτό. Πριν από καιρό είχα 
προτάσεις να κάνω πράγματα στην 
τηλεόραση, αλλά στην πορεία βλέ-
ποντας την εξέλιξη και τον τρόπο που 
κινείται το συγκεκριμένο κανάλι που 
μου είχε κάνει την πρόταση σκέφτηκα 
ότι θα ήταν πολύ οδυνηρό καλλιτε-
χνικά για μένα να συνυπάρξουμε. Δεν 
έχω τόσο μεγάλη ανάγκη να δηλώσω 
την ύπαρξη μου με τηλεοπτικό τρόπο. 

{

{
Ο Χάρης Ρώ-
μας βρέθηκε 
στην πόλη 
για την πα-
ράσταση «Ο 
γύρος του 
κόσμου σε 
80 μέρες»

«Η Θεσσαλονίκη είναι ένας 
καλλιτεχνικός πόλος που αφορά 
κάθε καλλιτέχνη»

Στη Φιλίππα 
Βλαστού



26 | 05 Μαΐου 2018

Η αγάπη της Άννας Οικονόμου για το μοναδικό και χειροποίητο της έδω-
σε την ιδέα να δημιουργήσει την σειρά τσαντών MonZouZou. Ένα αξεσουάρ 
που όλοι αγαπάμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά 

Έμπνευση της η ίδια η ζωή, η φύση το φως το συναίσθημα. Όλα αυτά 
αποτυπωμένα στον καμβά άλλοτε με κλασικά σχέδια βγαλμένα από την 
ιστορία του κεντήματος άλλοτε από την ίδια σαν ένας μικρός ζωγραφικός 
πίνακας. Μέσα σ’ όλα αυτά ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν και τα συναισθή-
ματα και η ανάγκη να εξωτερικευθούν... ίσως ακόμη να κυριαρχεί σε όλα η 
αγάπη για το μοναδικό και το απόλυτο και να γίνεται αυτή το τέλειο κίνητρο 
για τη δημιουργία. 

Η διάθεση της είναι να ενώσει την τέχνη και την  παράδοση με την μόδα. 
Για να το πετύχει αυτό διαλέγει τα καλύτερα δέρματα και Suede κάθε σχέδιο 
κεντιέται αποκλειστικά  μια φορά και προσαρμόζεται επάνω του η τσάντα.

Η καθεμιά τους είναι μια μοναδική χειροποίητη δημιουργία. Η κάθε γυ-
ναίκα που θα προτιμήσει να τις κρατά στα χέρια της, θα ξέρει πως η τσάντα 
της φέρει μια μοναδική ιστορία, όπως υποδηλώνει και το ξεχωριστό όνομα 
που δόθηκε σε κάθε μια απ’ αυτές από τη δημιουργό τους. Ένα μοναδικό 
κομμάτι στα χέρια μιας μοναδικής γυναίκας

Εκείνο που μένει είναι και να τις αγαπήσετε  
και να γίνουν οι δικές σας MonZouZou.ΜΟ

ΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

MonZouZou... for Retro Lovers!



05 Μαΐου  2018 | 27

κοσμικά
#PIN_STORIES

«Βουτιά»  στο νέο βιβλίο της Ανθής Παπαργυρίου
Μία από τις πλέον πρωτότυπες παρουσιάσεις βιβλίου έγινε στη 

Θεσσαλονίκη με αφορμή την κυκλοφορία του νέου μυθιστορήμα-
τος της Ανθής Παπαργυρίου “Σανίδα Σωτηρίας”  

από τις “Εκδόσεις Κομνηνός”. 

Η προσέλευση στο χώρο του δημοφιλέστατου μπαρ ρεστοράν “Ρέμβη” ήταν πολύ μεγάλη 
από κολυμβητές, προπονητές, φίλους, βιβλιόφιλους και κοινό.

Οι ομιλητές Περικλής Στέλλας, δημοσιογράφος, Δαυίδ Σαΐας, συγγραφέας, Νικόλας Ρεπα-
νάς, προπονητής μαραθώνιας κολύμβησης και πόλο και Νίκος Παπανικολάου, δημοσιογράφος 
και επικεφαλής των “Εκδόσεων Κομνηνός”, έγιναν ουσιαστικά ένα με τους πέντε ηθοποιούς 
Δανάη Σπανιά, Χρήστο Κόκκινο, Δημήτρη Ελιά, Εβελίνα Σανιδά, Χρυσόστομο Γιαννουλάκη, 
τους μουσικούς Σοφία Νάτσιου και Νεφέλη Τσαγκαλίδου, την ερμηνεύτρια Εύη Σιαμαντά, τον 
καλλιτεχνικό επιμελητή Ιωάννη Κυφωνίδη και την ίδια τη συγγραφέα Ανθή Παπαργυρίου.

Η κλασική δομή της παρουσίασης του βιβλίου “μπλέχτηκε” σε ένα δημιουργικό “κουβάρι” 
με το καλλιτεχνικό κομμάτι της δραματοποίησης αποσπώντας τα κολακευτικά σχόλια των πα-
ριστάμενων.

Την παράσταση “έκλεψαν” η συγκλονιστική ερμηνεία της Εβελίνας Σανιδά, η εξαιρετική 
φωνή της Εύης Σιαμαντά και το γνήσιο ταλέντο της έφηβης σολίστ του βιολιού Νεφέλη Τσα-
γκαλίδου, χωρίς να υστερούν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. 

Η επόμενη επίσημη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 12 Μαίου στις 18.00 
στο χώρο “Έλευσις & Υδράνη” στο Γκάζι, στην Αθήνα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:
H ιστορία διαδραματίζεται με φόντο κάθε κολυμβητήριο. Με φόντο ανθρώπους εντός κι 

εκτός κολυμβητήριου, άλλους που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους με τη συγγραφέα , άλλους 
που την άφησαν μόνη της να τις πλάσει παρατηρώντας τους. Κι έτσι μπλέκονται οι ιστορίες 
αυτές μεταξύ τους κι εμπλέκονται σε αλυσιδωτές αντιδράσεις εξομολογήσεων, σκέψεων και 
συναισθημάτων. Κάθε μία κρύβει και από μία αλήθεια μέσα της.

Παναγιώτης Παπαργυρίου, Σοφία Νάτσιου, μουσικός, Ανθή Παπαργυρίου, Νίκος Παπανικολάου, εκδό-
της, Εύη Σιαμαντά, τραγουδίστρια, Νικόλας Ρεπανάς, προπονητής μαραθώνιας κολύμβησης

Νεφέλη Τσαγκαλίδου, μουσικός, Ιωάννης Κυφωνίδης

Ιωάννης Κυφωνίδης, καλλιτεχνικός επιμελητής,  

ηθοποιός και σκηνοθέτης

Οι ηθοποιοί: Χρήστος Κόκκινος, Εβελίνα Σανιδά, Δανάη Σπανιά
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Γρηγόρης Μπάκας 

    

∆ιαγωνισµός κοιλιακών

FOLLOW

Μία άκρως χιουµοριστική φωτογραφία ανέβασε στον προσωπικό 

του λογαριασµό στο instagram ο Γρηγόρης Μπάκας κερδίζοντας 

αµέτρητα like! Ο δηµοσιογράφος µπήκε σε διαγωνισµό κοιλιακών 

µε τον Γιάννη Σπαλιάρα κάνοντάς µας να ξεκαρδιστούµε στα γέλια 

ενώ σχολίασε: «Άσε µας ρε σπαλ!!!:) fitness models»

Μαντώ Γαστεράτου     

«Μαργαρίτες να µαδάει…»

FOLLOW

Στον ανθισµένο κήπο της φωτογραφήθηκε όλο χαρά η Μαντώ 
Γαστεράτου και ανέβασε αυτή την ανοιξιάτικη φωτογραφία στον 
λογαριασµό της στο Instagram σχολιάζοντας: «Καλέ ούτε η Άντζελα 
τόση χαρά που άνθισαν οι µαργαρίτες...».

#  
   L

A_
ST

I_
fO

RA

Όλα τα νέα των celebrities... 
στη φόρα! Η Karfitsa τους 

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Την πρώτη της βουτιά έκανε πριν λίγες μέρες η Ντορέττα 
Παπαδημητρίου και θέλησε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή 

της με τους φίλους της στα social media. H θαρραλέα 
παρουσιάστρια με το αψεγάδιαστο κορμί σχολίασε: 

«Επιτέλους ήρθε η ώρα για την πρώτη βουτιά. Καλό 
καλοκαίρι να έχουμε, με υγεία, χαρά και όμορφες 

εμπειρίες»

Μιας και φέτος οι ζέστες ξεκίνησαν από νωρίς, αυτή την πρωτομαγιά, η  Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να την περάσει στην 
παραλία, μαζί με την κολλητή της. Τα αίματα άναψαν φυσικά όταν οι δυο φίλες εμφανίστηκαν με καυτά μαγιό κάνοντας 

λουόμενους και followers να παραληρούν. 

Πρώτο μπάνιο

Πρωτομαγιά με μαγιό

f

Αθηνά Οικονοµάκου

    

Η πιο γλυκιά Πρωτοµαγιά

FOLLOW

Την πιο χαρούµενη Πρωτοµαγιά της ζωής της πέρασε η Αθηνά 

Οικονοµάκου, κάνοντας βόλτες µε τον γιο της Μάξιµο, που 

γεννήθηκε πριν µόλις ενάµιση µήνα. Οι δυο τους µέσω του 

Instagram ευχήθηκαν στους followers τους: «Me & Maximos wish 

you a Happy First of May!!!»

Σµαράγδα Καρύδη     

Ώρα για λουλουδοφύτευση

FOLLOW

Έπιασε το Μάη φυτεύοντας λουλούδια, η ηθοποιός Σµαράγδα 
Καρύδη και έσπευσε να ανεβάσει αυτή την όµορφη πράξη της στο 
instagram, γράφοντας: «Καλό µήνα! Καλή Πρωτοµαγιά! Σήµερα µε 
τις φίλες µου φυτεύουµε παντού λουλούδια»

social media
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Οι Κώστας Μαλιάτσης, Ηλίας Φουντούλης και Αλέξανδρος Μαλιάτσης, συνεχίζοντας 
την περιοδεία τους σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, η οποία χαρακτηρίστηκε από 
πανηγυρικά sold out, όπου εμφανίστηκαν, επισκέπτονται για πρώτη φορά την Αριδαία, 
με δύο αγαπημένους προσκεκλημένους
Οι Unboxholics, το δίδυμο-φωτιά, από την Αριδαία, θα πάρει μέρος σε αυτή τη μεγάλη 
γιορτή που θα στηθεί το Σάββατο 5 Μαϊου στο κλειστό Γυμναστήριο Φ.Ο.Α. για μία 
βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σε όσους θα δώσουν το παρών.
Ώρα έναρξης: 21.00 - Γενική είσοδος: 9 ευρώ - Προπώληση εισιτηρίων στο 
βιβλιοπωλείο «Συμβολή» (Πλατεία Γάτσου Αγγελή, Αριδαία, τηλ.2384024866)

Η ομάδα θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει – για πρώτη φορά στην Ελλάδα – το έργο 
της Μπιλιάνα Σερμπλιάνοβιτς «Σεράγεβο 1914 – Μου είναι μικρός αυτός ο τάφος» σε 
σκηνοθεσία Θάνου Νίκα, από τις 10 εώς τις 13 Μαΐου στο Μικρό Θέατρο της Μονής 
Λαζαριστών.
Στις 28 Ιουνίου 1914 στο Σεράγεβο, που βρίσκεται υπό Αυστριακή κατοχή, ο 19χρονος 
φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί τον διάδοχο του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου 
Φραγκίσκο Φερδινάνδο και τη σύζυγό του Σοφία. Η πράξη του, γνωστή ως «η 
δολοφονία του Σεράγεβο», έγινε η σπίθα που πυροδότησε τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τον πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία του εικοστού αιώνα. Ο Γκαβρίλο Πρίντσιπ 
καταδικάστηκε, λόγω ηλικίας, σε 20 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας και πέθανε 
από φυματίωση τον Απρίλιο του 1918.
Το έργο διαδραματίζεται στο Σεράγεβο το 1914, τις φυλακές της Θεσσαλονίκης 
το 1917 και το φρούριο Τερεζίν στη σημερινή Τσεχία το 1918. Αν και βασίζεται σε 
πραγματικά γεγονότα, το έργο δε μιλά για γεγονότα.
Γκαβρίλο Πρίντσιπ. Ένα μπερδεμένο παιδί, θύμα του τόπου και του χρόνου. Ένα 
αλλοπαρμένο αγόρι που υποστήριζε με πάθος πως «εμείς πρέπει ή να πεθάνουμε 
στη ζωή ή να ζήσουμε στον θάνατο». Ευαίσθητος, συνεσταλμένος και ασθενικός, ο 
Γκαβράκο ήθελε να γίνει ήρωας, να μείνει στην ιστορία. Το «Σεράγεβο 1914 – Μου 
είναι μικρός αυτός ο τάφος» είναι η ιστορία του. Μια ιστορία συναρπαστική γεμάτη 
νιάτα και ιδεαλισμό. Μια ιστορία σαν αστυνομικό μυθιστόρημα, γεμάτη ίντριγκες, 
συνωμοσίες και εγκλήματα.

Θέατρο, σινεμά, 
συναυλίες, φεστιβάλ  
και ό,τι ενδιαφέρον 
«παίζει» στην πόλη!  

Κάθε εβδομάδα  
η Karfitsa βρίσκει 
για εσάς τα events… 
που δεν πρέπει  
να χάσετε!#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;

Η Εταιρεία παραγωγής «TEXNIS» παρουσιάζει σε περιοδεία 
ανά την Ελλάδα τον ξεκαρδιστικό μονόλογο του Γιώργου 
Γαλίτη, δεν λέει να μας αφήσει χρόνους, να μείνει στον τόπο 
και να τινάξει τα πέταλα. Τώρα πια δεν τον πάνε τέσσερις 
αλλά επτά. Επτά χρόνια επικήδειος, Έβδομη φορά θανατερά!
Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας να δείτε «Τα ραδίκια ανάποδα», σε 
νέο τόπο, εν τόπω χλοερώ και αναψύξεως!!!  
Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, 
ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, 
φέρετρο και οστεοφυλάκιο. Ένα one dead man show, ένα 
black total κωμικό μονόλογο με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς 
κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν! Τους 
ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους 
υποδύεται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο αείμνηστος 
Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Aπό Παρασκευή 11 έως Κυριακή 13 Μαΐου στο Θέατρο Ράδιο Σίτυ

Οι Planet of Zeus ολοκληρώνουν την 
ανοιξιάτικη ευρωπαϊκή περιοδεία τους 
με τον καλύτερο τρόπο. Οι Αθηναίοι 
rockers που τίμησαν τον δρόμο με 
αμέτρητες στάσεις στο πρόγραμμά τους 
για το έτος που έφυγε,και φεστιβάλ 
όπως το Desertfest & το Graspop Μetal 
Μeeting στο πρόγραμμά τους για το 
2018, έρχονται στην αγαπημένη τους 
Θεσσαλονίκη και το Principal Club στις 
11 Μαΐου 2018 για να γιορτάσουν τη 
λήξη του tour αλλά και τα δέκα χρόνια 
από την κυκλοφορία του πρώτου τους 
άλμπουμ.
Το Eleven The Hard Way κυκλοφόρησε 
το 2008, και ήταν το πρώτο βήμα του 
συγκροτήματος στη δισκογραφία και 
την πορεία τους τόσο στην εγχώρια όσο 
και τη διεθνή hard rock σκηνή.

Το αριστούργημα του Ντέιβιντ Όμπερν, με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Βαλαβανίδη και σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά, 
μεταφέρεται στην σκηνή του θεάτρου «Αυλαία», στις 9 και 10 Μάϊου. Το «Από Μηχανής Θέατρο» μετά την τεράστια επιτυχία που 
γνωρίζει στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση «Ράφτης Κυριών» επιστρέφει με το «Proof». Ένα συγκινητικό έργο για τις κόρες 
και τους πατεράδες, τη φύση της διάνοιας και τη δύναμη της αγάπης, την αφοσίωση και τη συμφιλίωση με την οικογένεια αλλά 
και με ό, τι μας κάνει ξεχωριστούς. Το έργο, το 2001, απέσπασε τα βραβεία Pulitzer Prize for Drama και Tony Award for Best 
Play ενώ το 2005 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Άντονι Χόπκινς στους κεντρικούς ρόλους 
ενώ οι παραστάσεις σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο γνώρισαν τεράστια επιτυχία με εξαιρετικές διακρίσεις και κριτικές.

Τα Ραδίκια Ανάποδα

Οι Planet of Zeus στο Principal

Clash of the Titans

«Σεράγεβο 1914 –  
Μου είναι μικρός αυτός ο τάφος»

Proof

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Fix
Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια ο αγαπημένος 
τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος επιστρέφει 
στον ολοκαίνουργιο χώρο της περιοχής του Φιξ.
Το FIX NightClub είναι πλέον γεγονός και 
κάθε Παρασκευή & Σάββατο οι νύχτες της 
συμπρωτεύουσας αλλάζουν με ένα άκρως 
διασκεδαστικό πρόγραμμα που μόνο ο Nikos 
Oikonomopoulos ξέρει να χαρίζει στους 
φανατικούς θαυμαστές του.
Σ’ ένα live stage υψηλής αισθητικής και 
χωρητικότητας 1.500 ατόμων το μοναδικό live 
act θα πλαισιώσουν οι ταλαντούχοι: Tania Karra 
– Josephine – Anastasios Rammos – Eva 
Veneti και η Σιμέλα (Simela Christopoulou).
Για λίγες μόνο εμφανίσεις.

coming up next
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Η δουλειά σου μπορεί να έχει  αυξημέ-
νες απαιτήσεις. Κάνε ότι χρειάζεται, αλλά 
μην ανοίγεσαι σε όλους και μην συζητάς 
τα σχέδιά σου, αν δεν είσαι σίγουρος για 

την εχεμύθεια των συνομιλητών σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,25,33

Τα επαγγελματικά σου θα κινηθούν σε 
καλά επίπεδα. Μπορείς να κάνεις συζητή-
σεις με τους συναδέλφους σου για κάποια 
κοινά σας σχέδια που έχουν καθυστερήσει 

αρκετά και να βρείτε τις απαραίτητες 
λύσεις, που θα σας βγάλουν από πιθανές 

δύσκολες θέσεις.  
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,22,41.

Μπορείς να υλοποιήσεις πολλά από αυτά 
που σκέφτεσαι, αρκεί να δείξεις μια ώριμη 

στάση και υπομονή απέναντι στις κατα-
στάσεις. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν άτομα 

από το οικογενειακό σου περιβάλλον 
που μπορούν να σε βοηθήσουν, σήμερα 

είναι μια καλή μέρα για να τα πλησιάσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,28,39.

Θα πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να 
συγκρατήσεις τα νεύρα σου και να μην 
ξεσπάσεις σε δικά σου άτομα, που δεν 
φταίνε σε τίποτα, Κάποια δικά σου θέ-

ματα θέλουν προσεχτική αντιμετώπιση 
και μόνο εσύ μπορείς να τα λύσεις. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,19,34,28

Θετικές εξελίξεις σε περιμένουν, και 
θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις αρκετά 

ζητήματα, που αφορούν τόσο στις 
φιλικές όσο και στις οικογενειακές σου 

σχέσεις. Μην αφήσεις καμιά ευκαιρία 
ανεκμετάλλευτη, για να βάλεις σε 

σειρά ότι σε απασχολεί.  
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,28,42.

Στη δουλειά σου, θα χρειαστεί ώριμη 
σκέψη για να πάρεις κάποιες αποφά-

σεις, που αφορούν στα μελλοντικά σου 
σχέδια. Πριν το κάνεις, φρόντισε να 

δεις όλες τις πλευρές και μην βιάζεσαι. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,33,45.

Τα πράγματα αρχίζουν να βελτιώνονται 
αισθητά για εσένα .Αρκετά ζητήματα 

που σε απασχολούν, θα μπουν σε μια 
σειρά και θα μπορέσεις να προχωρή-

σεις ανενόχλητος με τα σχέδιά σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,28,42.

Περιόρισε το άγχος της δουλειάς και 
μην προσπαθήσεις να τακτοποιήσεις 
όλες τις εκκρεμότητες μόνος σου. Οι 

ικανότητές σου είναι πάρα πολλές, 
αλλά δεν χρειάζεται να αναλαμβάνεις 

και δουλειές άλλων.   
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,28,46.

Οι σχέσεις είναι δύσκολες για να βρεις άνθρωπο να 
ταιριάζεις. Τα άγχη, οι αγωνίες, οι υποχρεώσεις δεν 
μας αφήνουν να αφεθούμε, και να ασχοληθούμε με 
την προσωπική μας ζωή. Μήπως, όμως, αυτά είναι 
δικαιολογίες;
 
Λόγοι 
1. Έχεις πολλές απαιτήσεις & υψηλά στάνταρντ: 
Άφησες να περάσουν δίπλα σου άνθρωποι που σε 
διεκδίκησαν και επειδή πάντα δεν ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες σου. Η εξωτερική εμφάνιση είναι 
το πρώτο που προσέχουμε . Βρες έναν άνθρωπο να 
νοιάζεται για σένα, θα σε προσέχει, θα σε κάνει να 
γελάς και θα περνάτε όμορφα μαζί κι ας μην είναι και 
ο σούπερ γκόμενος/α.
2. Έχεις μεγάλο εγωισμό: Όταν σε νοιάζει μόνο ο 
εαυτός σου, αδιαφορείς για τους άλλους, έχεις ωραι-
οπάθεια & μεγάλο εγωισμό πιστεύοντας πως αξίζεις 
τα καλύτερα και συνέχεια καυχάσαι, είναι δύσκολο να 
προσέξεις τους άλλους γύρω σου αφού η μύτη σου 
δεν πεφτει αλλά και να τους κάνεις να σε συμπαθή-
σουν. 
3. Έχεις το φόβο της δέσμευσης: Μήπως φοβάσαι να 
αφεθείς στο συναίσθημα και να κάνεις  σοβαρή σχέση 
και όσοι είναι γύρω σου το καταλαβαίνουν γι΄ αυτό 
και φεύγουν; Μήπως  τελικά δεν είσαι και πολύ της 
δέσμευσης;
4. Είσαι υπερβολικά ντροπαλός/η: Αυτό είναι ένα 
θέμα, αλλά το ότι αλλάζεις 10 χρώματα όταν είσαι 
με κάποιον που σου αρέσει, δεν θα βοηθήσει στο να 
προσελκύσεις . Αν δεν κάνεις και εσύ μια κίνηση για 
να δει ο ενδιαφερόμενος ότι είσαι ανοιχτός/η πώς θα 
σε προσεγγίσει;
5. Έχεις μείνει στα παλιά: Μην ψάχνεις το γιατί, από 
τη στιγμή που δεν ξεπέρασες το παρελθόν σου. 
Γνωρίζεις κόσμο που σου αρέσει και μιλάς συνέχεια 
για την προηγούμενη σχέση σου. Αυτό ξενερώνει και 
διώχνει ακόμα και κάποιον που πραγματικά ενδιαφέ-
ρεται όταν βλέπει πως έχεις μείνει στα παλιά και δεν 
μπορείς να ξεκολλήσεις.
6. Είσαι κολλημένος/η με την δουλειά σου: Οι γνωρι-
μίες και οι σχέσεις χρειάζονται χρόνο και αφοσίωση.
7. Είσαι βαρετός/η : Αν δεν έχεις καθόλου ενδιαφέ-
ροντα στη ζωή σου και βαριέσαι ακόμα κι εσύ τον ίδιο 
σου τον εαυτό, τότε γιατί να σε πλησιάσουν οι άλλοι; 

Στη δουλειά σου θα είσαι αρκετά 
παραγωγικός και θα μπορέσεις να 
κάνεις αρκετές αλλαγές που έχεις 

στο μυαλό σου εδώ και καιρό, με την 
βοήθεια που θα σου προσφέρουν 

οι συνεργάτες σου. Αρκεί βέβαια να 
ακούσεις τις συμβουλές τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,22,38

Στη δουλειά σου, απόφυγε τις εντά-
σεις και μη δίνεις συνέχεια σε σχόλια 

που μπορεί να σε αποσυντονίζουν. 
Σε καμία περίπτωση μην κλείσεις 

συμφωνίες και δώσε προσοχή στα 
οικονομικά ανοίγματα, που θα 

σου προταθούν. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…8,17,25,36.

Η στασιμότητα, αλλά και τα εμπόδια που 
αντιμετώπιζες μέχρι τώρα, αρχίζουν να 
μένουν πίσω σου σιγά-σιγά, Διατήρησε 
την ψυχραιμία σου και την ήρεμη αντι-
μετώπιση, για να μπορέσεις να δώσεις 

λύσεις σε αυτά που σε απασχολούν. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,14,25,48.

Η δουλειά σου θα σε προβληματίσει 
αρκετά αλλά αν έχεις δουλέψει στο 

παρελθόν βάζοντας κάποια πράγματα 
σε σειρά, θα εξελιχθούν όλα όπως θέ-
λεις και αυτό θα το δεις μπροστά σου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,10,28,37. 

Γιατί είσαι ακόμη 
μόνος/η σου 

Η στήλη προέρχεται απο τηντηλεοπτικη 
εκπομπή Ζώδια & συμβουλές,  

της Βαλεντίνης Βασιλειάδου

Από την  
Βαλεντίνη  
Βασιλειάδη

Τηλ:  
6951106266  
Τηλ. Γραφ: 
2314007050 

Facebook: 
Βαλεντίνη  
Βασιλειάδου 
–Ζώδια και  
Συμβουλές
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία αλλά και σε όλα τα cafe 
της Λ. Νίκης, της Αριστοτέλους (από εγνατίας μέχρι και παραλία).  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou 
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 
2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 
2310250309
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 9, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒUTLER 
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 
2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλο-
νίκη, 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 
2310228520
CHILAI 
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 
2313054500
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 
2316007575
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 
2310288008
Ernest 
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 
2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
LOCAL CAFÉ
Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 17, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
2310-223307
MANOIR CAFÉ
ΚΑΤΟΥΝΗ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
6973-808906
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 
2310277444
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 
2310223739
The Rolling Burger 
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 
2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
Θεσσαλονίκη, 2310242280
ΠΛΑΤΕΙΑ ASSOS ODEON

 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  
2310233173
CIEL
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12, ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ
ONE
ΚΑΡ.ΝΤΗΛ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 
Θεσσαλονίκη
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 
2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 
2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 
2310549000
Ξενοδοχείο TOBACCO
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
2310-515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 
2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 
2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 
2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονί-
κη, 2310284001
ΕΣΤΙΑ CAFÉ
Π.ΜΕΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310-
230000
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσ-
σαλονίκη, 2310220596
BOX CAFÉ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5, ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310-267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 
0530480

Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλο-
νίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ
ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 256, ΜΕΝΕΜΕΝΗ, 
2310584000
SUBITO
Π.ΜΕΛΑ ΕΥΟΣΜΟΣ, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΠΑΠΑΣΩΤΗ-
ΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 100, ΕΥΟΣΜΟΣ, 
2310660300
TIMES CAFÉ BAR
ΑΓ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 25, ΠΟΛΙΧΝΗ, 2310-
600885
LOONEY BAR
ΚΩΤΤΑ ΡΟΥΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CITY GATE, 
2310-538627

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, 
Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
TGI Fridays 
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδα-
νιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις 
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονί-
κη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονί-
κη, 2310 824221-8 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 40, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 

2310419654

Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13 , 
Καλαμαριά , 2310402017

Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλα-
μαριάς , 2310432122

PLAISIR
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

THE PRINCE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

TOTHELO
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

BRULEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

PERSE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

BISCUTTO COFFEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

LA PASTERIA
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟ
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

COFFICE BOOKS & COFFEE
ΑΙΓΑΙΟΥ 62, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2310-
403550
ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 205, ΑΝ.ΤΟΥΜΠΑ, 
2310-900707
PAPILLON
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 207, ΑΝ.ΤΟΥΜΠΑ, 
2310-908680
LE MONDE CAFÉ
Μ.ΚΑΛΛΑΣ 3, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ, ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, 2313038414

πού θα μας βρείτε
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