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editorial
 

Το «Σχέδιο Ανάπτυξης»  
και οι προϋποθέσεις

{

{
Λίγο πριν κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση και η Ελλάδα μπει στην τελική ευθεία για την τυπική 

-και όχι ουσιαστική- έξοδο απ’ την εποχή των μνημονίων, η κυβέρνηση παρουσιάζει το «Ολιστι-
κό Σχέδιο Ανάπτυξης». Ένα Σχέδιο που κρατήθηκε κρυφό για καιρό και δόθηκε στη δημοσιότητα 
μόλις τώρα και αφού συζητήθηκε με τους δανειστές. Η ανησυχία που υπάρχει στον πολιτικό και 
επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στους απλούς πολίτες που άλλος προσδοκά σε μία δουλειά κι 
άλλος σε αύξηση των πενιχρών απολαβών του, είναι εύλογη. Ένα Σχέδιο βασισμένο σε γενικότητες 
και ευχολόγια δεν έχει τίποτα να προσφέρει στην «πληγωμένη» από την οκταετία των μνημονίων 
Ελλάδα, γι’ αυτό και πρέπει η κυβερνητική πρόταση να αναλυθεί και συγκεκριμενοποιηθεί στην 
λεπτομέρεια της. 

Τι έχει γίνει αντιληπτό μέχρι στιγμής; Η μονιμοποίηση του ΕΝΦΙΑ στο ύψος των 2,65 δισ. ευρώ 
ετησίως, ανεξαρτήτως των αντικειμενικών τιμών και πολύ περισσότερο των πραγματικών τιμών 
των ακινήτων. Από μία πρώτη ανάγνωση προκύπτει πως ακόμη και η πολυδιαφημισμένη αύξηση 
του κατώτατου μισθού -κυβερνητικό αφήγημα από την πρώτη ημέρα ανάληψης της εξουσίας- έχει 
αρκετούς αστερίσκους, υποσημειώσεις και προϋποθέσεις. Λογικό θα σχολιάσει κανείς, καθώς μία 
αύξηση του κατώτατου μισθού προϋποθέτει ανάπτυξη και όχι κοινοτυπίες. Αλήθεια, υπάρχει κανείς 
που να πείστηκε ότι το «Ολιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης» περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες 
θεσμικές παρεμβάσεις, ώστε να δημιουργηθεί φιλικό περιβάλλον για προσέλκυση επενδύσεων; 

Οι πραγματικές προκλήσεις είναι μπροστά μας και είναι μεγάλες. Τα χρόνια του μνημονίου 
-παρά τα εκάστοτε τρικ και κάποιες φουρνιές συμβασιούχων- η ανεργία αυξήθηκε, ενώ το ΑΕΠ 
μειώθηκε περίπου κατά 25%. Το μεγαλύτερο σοκ, ωστόσο, δεν είναι άλλο από τη μείωση του δια-
θέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης -σχεδόν κατά 40%-, λόγω της δημοσιονομικής 
προσαρμογής που βασίστηκε σε αυξήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων. Πως θα αναστραφεί αυτή 
η εικόνα; Πως θα αλλάξει σελίδα η ελληνική οικονομία; Ναι, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία 
της χώρας, όμως από μόνος του δεν μπορεί να διορθώσει τη ζημιά που έχει γίνει. Δεν γίνεται μία 
χώρα 11 εκατ. πολιτών να στηρίζεται μόνο σε αυτόν, ούτε σε συζητήσιμα σχέδια για καλλιέργεια 
θεραπευτικής κάνναβης. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει χώρα παραγωγής κι αυτό επιτυγχάνεται μόνο 
υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Το «κλειδί» είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις, που όμως για να έρθουν -προκαλώντας μείωση της 
ανεργίας και αύξηση των μισθών- απαιτούν σταθερό φορολογικό περιβάλλον και κράτος φιλικό 
προς όποιον θελήσει να ρίξει τα λεφτά του στη χώρα μας (σ.σ. αρκεί αυτά να προέρχονται από 
«καθαρές» δραστηριότητες). Όλα τα υπόλοιπα είναι ωραία για συζήτηση, ελάχιστα όμως μπορούν 
να προσφέρουν επί της ουσίας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι προβλέψει για την ανάπτυξη έχουν 
ήδη επικαιροποιηθεί προς τα κάτω, καθώς ο προϋπολογισμός 2018 έκανε λόγο για 2,5%, ωστόσο, 
με τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου, ο πήχης κατέβηκε στο 2% κι είναι μαθηματικά βέβαιο πως 
θα πέσει κι άλλο. 

Του Νίκου Καραμανλή
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Η πάλη της Δημοκρατίας  
με το φασισμό δεν είναι διχασμός

Η δολοφονική επίθεση εναντίον του δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη ήρθε ως επιβεβαίωση αυτού 
που διαφαινόταν  εδώ και καιρό. Ήταν το αποτέλεσμα μιας 
υποβόσκουσας πατριδοκαπηλίας, με έντονα ακροδεξιά χαρα-
κτηριστικά, το οποίο δυστυχώς κάποιες πολιτικές δυνάμεις, 
προσδοκώντας σε πολιτικά οφέλη, όχι μόνον δεν απομόνω-
σαν ούτε καταδίκασαν αλλά, αντίθετα, αγκάλιασαν. Ας μην 
κάνουν, λοιπόν, πως έπεσαν από τα σύννεφα κι ας αναλάβουν 
τις ευθύνες τους καταδικάζοντας έστω και τώρα τις εθνικιστι-
κές, διχαστικές και μισαλλόδοξες φωνές.

Αντ’ αυτού η ΝΔ αντί να μιλήσει ξεκάθαρα για ακροδεξιά 
και φασιστική βία καταφεύγει στο γνωστό της ιδεολόγημα 
περί ανομίας για την  οποία φταίει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ! Αντί να 
ονοματίσει τον ιδεολογικό χώρο ο οποίος κρύβεται πίσω από 
την επίθεση στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. προτιμά το γνωστό, 
ανιστόρητο και αβάσιμο συμψηφισμό καταδικάζοντας «τη βία 
από όπου κι αν προέρχεται». Έτσι εξισώνει τις  συμβολικές 
δράσεις του Ρουβίκωνα, που φυσικά είναι καταδικαστέες, με 
την επίθεση στο Γιάννη Μπουτάρη ακόμη και με τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα! Καταφεύγει στην παρελθοντολογία κατη-
γορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στον Κωστή Χατζηδάκη 
και τον εμπρησμό της Μαρφίν (το 2010!), γεγονότα που είχαν 
καταδικαστεί κατηγορηματικά τότε από το κόμμα.

Η ΝΔ δια στόματος Σταύρου Καλαφάτη, δε διστάζει να 
υποστηρίξει πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει «στις ακρότητες, το φανα-
τισμό και το διχασμό». Θεωρεί δηλαδή ο βουλευτής της ΝΔ, 
πως όποιος χαρακτηρίζει τους δράστες ως ακροδεξιούς και 
φασίστες καλλιεργεί κλίμα φανατισμού και διχασμού. Ενώ οι 
δηλώσεις επιφανών στελεχών της ΝΔ, οι οποίοι δικαιολογούν 
την επίθεση επειδή διαφωνούν με τα λεγόμενα του Μπουτάρ-
γη, είναι άκρως συμφιλιωτικές. Όπως εκείνες του  έκπτωτου 
περιφερειάρχη, Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος ελάχιστα μετά 
το θλιβερό περιστατικό, έλεγε για το δήμαρχο πως «πούλησε 
τη Μακεδονία, αυτή η χολέρα, αυτό το πολιτικό τραβέλι». 
Μήπως ο Σταύρος Καλαφάτης και η ΝΔ θα πρέπει να αναζητή-
σουν το φανατισμό και το διχασμό μέσα στο ίδιο τους το σπίτι;

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνον η συντηρητική πόλη του 
παρακράτους, του εθνικιστικού μίσους και του θρησκευτικού 
φανατισμού. Είναι και η πολυπολιτισμική πόλη του εργατικού 
κινήματος, των δημοκρατικών αγώνων και των ποιητών. 

Είναι δύο υπαρκτοί κόσμοι που συγκρούονται. Κι αυτό 
δεν είναι διχασμός. Είναι η πάλη του Καλού με το Κακό. Του 
Φωτός με το Σκοτάδι. Της Δημοκρατίας με το Φασισμό. Και 
η ΝΔ αντί να υποθάλπει τα ήδη επωασμένα ερπετά καλά θα 
κάνει να πάρει θέση και να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. 
Χωρίς να ζητήσει την άδεια από τους κ.κ. Βορίδη, Γεωργιάδη 
και Σαμαρά!

*Ο Στράτος Κερσανίδης είναι Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙ-
ΖΑ Θεσσαλονίκης

ΤΟΥ ΣΤΡΆΤΟΥ ΚΕΡΣΆΝΊΔΗ

Επιχείρηση διχασμού στήνει η κυβέρνηση

Με ρητορική που παραπέμπει σε άλλες εποχές, ο πρω-
θυπουργός, κατά την  επίσκεψή του στην πόλη μας προ-

σπάθησε να ξυπνήσει μνήμες του παρελθόντος, μιλώντας 
« για παρακράτος  και για  μαύρο παρελθόν ρατσιστικών 

και εθνικιστικών γεγονότων στη Θεσσαλονίκη».

Είναι πασιφανές   ότι τόσο η άναν-
δρη επίθεση στο πρόσωπο του Γιάννη 
Μπουτάρη όσο και η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα που προσπάθησαν να 
καλλιεργήσουν τις προηγούμενες 
ημέρες συγκεκριμένα  μέσα ενημέ-
ρωσης των Αθηνών καθώς και κυ-
βερνητικά στελέχη που μίλησαν «για 
πόλη των Κοτζαμάνηδων», φέρνο-
ντας στο προσκήνιο εικόνες από τις 
«μαύρες» σελίδες της πόλης, έδω-
σαν στον πρωθυπουργό την… πάσα 
που περίμενε για να επαναφέρει στο 
προσκήνιο ένα σκηνικό διχασμού.

Ο σκοπός του κυβερνώντος κόμ-

ματος είναι ξεκάθαρος.  Την ώρα που 
η κυβέρνηση βάλλεται από πανταχό-
θεν  για την «καθαρή έξοδο» από τα 
μνημόνια, για το θέμα με τις μειώσεις 
των συντάξεων από τις αρχές του 
επόμενου έτους και του αφορολόγη-
του, δημιουργείται ένα αφήγημα με 
το οποίο  ο Αλέξης Τσίπρας προσπα-
θεί να κινητοποιήσει τα δημοκρατικά 
αντανακλαστικά των ψηφοφόρων 
που τον στήριξαν στις προηγούμενες 
εκλογές προκειμένου να καταφέρει 
να συσπειρώσει την εκλογική του 
βάση.

Για το σκηνικό πόλωσης που καλ-
λιεργείται τις τελευταίες μέρες στην 
πόλη μας μίλησε στην karfitsa ο 
πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαβ-
βάκης υποστηρίζοντας ότι  «η Θεσ-
σαλονίκη ήταν, και παραμένει, σημείο 
αναφοράς για τον πολιτισμό, την επι-
χειρηματικότητα, και την κοινωνική 
ευαισθησία, όχι μόνο για την Ελλάδα, 
αλλά και για τους απανταχού Έλλη-
νες.

Η Θεσσαλονίκη του σήμερα κα-
τηγορηματικά δεν είναι η εικόνα δέκα 
ανθρώπων που προτάσσουν τη βία 
για να επιβάλλουν τις δήθεν απόψεις 
τους. Επιπλέον, όσοι προβάλλουν 

{
{

Ο πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ και ο πρό-
εδρος του ΤΕΕ 
μιλούν στην 

Karfitsa για την 
επιχείρηση διχα-
σμού της πόλης

ρεπορτάζ

Αθανάσιος  
Σαββάκης

Παρης 
Μπίλιας

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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Ευτυχώς, ο Γκοτζαμάνης παλεύει 
με τις τύψεις του στον τάφο

Τις περισσότερες φορές, τα πράγματα είναι πολύ πιο 
απλά απ’ όσο προσπαθούν να μας πείσουν. Ευτυχώς, ο 
Γκοτζαμάνης παλεύει ακόμη με τις τύψεις του στον τάφο 
και η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένας διαφορετικός, πιο σκο-
τεινός κόσμος από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος, 
όσο κι αν υπάρχουν εμφανείς ιδιαιτερότητες στις ταυτό-
τητες τα προβλήματα και τις αγωνίες των κατοίκων της. 
Απλώς, το στόρι της γενικευμένης μαυρίλας, που βασίζεται 
πάνω στις πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες του όχλου 
και της φασιστικής επίθεσης στον δήμαρχο της πόλης, 
εξυπηρετεί όσους νιώθουν με την πλάτη στον τοίχο.

Αφενός τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βρήκε ακόμη μία 
ευκαιρία για να χαράξει στην ελληνική κοινωνία μια δια-
χωριστική γραμμή που έρχεται από το παρελθόν ώστε να 
αποφύγει το βασανιστήριο της παρατεταμένης απολογίας 
για τις «αυταπάτες» του που κόστισαν στον τόπο μας 200 
δις € και το ζοφερό μέλλον το οποίο προεξοφλείται από τα 
φληναφήματα που συνιστούν το «ολιστικό σχέδιο ανάπτυ-
ξης» για το οποίο οι δανειστές έκριναν ότι δεν αξίζει ούτε 
καν το χαρτί που ξοδεύτηκε για να γραφεί. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στην προσπάθεια αυτήν πρωτοστάτησαν επισκεπτόμε-
νοι με αξιοθαύμαστη ταχύτητα την Θεσσαλονίκη, υπουργοί 
που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του, οι κ.κ. Βερναρ-
δάκης και Σπίρτζης. Όμως οι εποχές που ο κόσμος πίστευε 
στα φαντάσματα πέρασαν ανεπιστρεπτί. Οι Έλληνες ξέρουν 
ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ που νομιμοποίησαν την 
βία σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και την οποία 
εγκαθίδρυσαν στο κέντρο της πολιτικής ζωής, μετακομί-
ζοντας εκεί από το περιθώριο μαζί της και χάρις σε αυτήν. 
Φροντίζει ο Ρουβίκωνας να το υπενθυμίζει καθημερινά και 
ο κ. Τσίπρας να τον επιβραβεύει με την ανοχή του, αν όχι 
με την επίνευσή του.  

Αφετέρου τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος αναγνώρισε 
πολύ γρήγορα την ευκαιρία να μετατρέψει την αμέριστη 
και χωρίς όρους συμπαράσταση που του δόθηκε, σε μία 
προσωπική επιχείρηση ανάκαμψης της κλονισμένης 
δημοτικότητας του, όπως απέδειξε με την αυτοαναφορική 
και παραταξιακή ομιλία του στο δημοτικό συμβούλιο. Και 
ο δρόμος αυτός είναι επικίνδυνος γιατί προϋποθέτει μία 
απαξιωμένη, καθηλωμένη και διχασμένη πόλη στην οποία 
θα ξεχωρίζει ο «πεφωτισμένος» δήμαρχός της. 

Και οι δύο αυτές στρατηγικές είναι τελικά αδιέξοδες, 
αλλά αυτό που έχει σημασία για όσους ζούμε στη Θεσσα-
λονίκη είναι πως τον τελικό λογαριασμό θα πληρώσουμε 
εμείς, η πόλη μας και οι άνθρωποί της. 

*Ο κ. Ταχιάος είναι π. Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Αναπληρωτής Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας

*ΤΟΥ ΝΊΚΟΛΆΟΥ ΤΆΧΊΆΟΥ

Επιχείρηση διχασμού στήνει η κυβέρνηση

αυτή την εικόνα αποκλειστικά και 
ξεχνούν όσα προανέφερα, έχουν ως 
κύριο σκοπό τους την κακώς εννο-
ούμενη επικοινωνία και προσφέρουν 
κάκιστες υπηρεσίες στην πόλη.

Τελικά, μεμονωμένες ενέργειες, 
όπως η συγκεκριμένη, αντί να διχά-
σουν, αντίθετα ενώνουν το αίσθημα 
της τοπικής κοινωνίας για δημοκρα-
τικό διάλογο, κατάθεση όλων των 
απόψεων με νηφαλιότητα, παράθεση 
επιχειρημάτων και εν τέλει, δημιουρ-
γική σύνθεση».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Θεσσαλονίκης Πάρης Μπί-
λιας σχετικά τόνισε στην karfitsa ότι 
«πρέπει να σταματήσει το αυτομα-
στίγωμα της πόλης. Η Θεσσαλονίκη 
δεν είναι κάτι διαφορετικό απ’ όλες 
τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. 
Όπως υπάρχουν ακραία στοιχεία στην 
Αθήνα, υπάρχουν και στη Θεσσαλονί-
κη. Στην πόλη υπάρχουν πολλές εκ-
συγχρονιστικές δυνάμεις που επιδιώ-
κουν να την καταστήσουν οικονομικό 
και πολιτιστικό κέντρο των Βαλκανί-
ων. Η κυβέρνηση και η τοπική αυτο-
διοίκηση οφείλουν να συμβάλλουν 
σε αυτή την προσπάθεια».

Η επίσκεψη Τσίπρα  
και η στήριξη στον Μπουτάρη

Παρόλα αυτά, η επίσκεψη του 
Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη έστω 
και αν κράτησε μόνο λίγες ώρες  
έβγαλε πολλές ειδήσεις. Θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι η χθεσινή επίσκε-

ψη του πρωθυπουργού στην πόλη 
μας φανέρωσε όλα εκείνα τα σενάρια 
που εδώ και πολύ καιρό εξυφαίνο-
νται στο Μέγαρο Μαξίμου για τις επό-
μενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα στην 
πολιτική σκακιέρα.

‘Ένα κεντρικό σενάριο αφορά την 
πολιτική στήριξη που εδώ και καιρό 
φαινόταν ότι θα παρείχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές  
στο πρόσωπο του Γιάννη Μπουτάρη. 
Ο Αλέξης Τσίπρας άδραξε την ευκαι-
ρία μετά τα όσα διαδραματίστηκαν 
το προηγούμενο Σάββατο κατά τις 
εκδηλώσεις για τη μνήμη της Γενο-
κτονίας των Ποντίων στη σκιά του 
Λευκού Πύργου και την επίθεση που 
δέχτηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
από μια μερίδα θερμοκέφαλων και 
έχτισε το αφήγημα πάνω στο οποίο 
το κυβερνών κόμμα θα προχωρήσει 
στην πολιτική συμμαχία με τον Γιάννη 
Μπουτάρη στις επόμενες εκλογές.

Για τους καλά γνωρίζοντες τα 
πολιτικά παρασκήνια, η επιλογή του 
πρωθυπουργού να επισκεφτεί το 
δημαρχείο Θεσσαλονίκης και να εκ-
φράσει τη στήριξη του στο πρόσωπο 
του Γιάννη Μπουτάρη αποτελεί μια 
συνειδητή επιλογή στο δρόμο προς 
τις κάλπες και στη δημιουργία ενός 
προοδευτικού μετώπου.

Άλλωστε όσο αφορά το θέμα των 
αυτοδιοικητικών εκλογών η πρόσφα-
τη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία ανοίγει το 
δρόμο για τη συγκρότηση ενός ευρύ-
τερου μετώπου συμμαχιών. Μεταξύ 
άλλων στο κείμενο συμπερασμάτων 
αναφέρεται σχετικά με τις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές: «Οφείλουμε να μην 
αγνοήσουμε ξανά τις πολιτικές ιδι-
αιτερότητες της αυτοδιοίκησης, την 
ανάγκη συνεχών παρεμβάσεων σε 
τοπικό επίπεδο διαμέσου ευρύτερων 
αυτοδιοικητικών σχημάτων, την ανά-
δειξη στελεχών -όχι μόνο με βάση 
την πολιτική τους συγκρότηση και 
κομματική τους ένταξη, αλλά και με 
βάση την ενεργοποίησή τους στην 
επίλυση των τοπικών προβλημάτων. 
Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος 
με την καθιέρωση της απλής αναλο-
γικής δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για ενδυνάμωση της κουλτούρας των 
συνεργασιών, φέρνει νέες δυνάμεις 
στο προσκήνιο και προωθεί δημο-
κρατικές, προοδευτικές και προγραμ-
ματικές συγκλίσεις».

Στην ουσία η πρόταση αυτή, 
σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, 
αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του 
ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές που δεν θα έχει καμία σχέση με 
τη στρατηγική που ακολούθησε το 

2014 υποστηρίζοντας αποκλειστικά 
πολιτικά πρόσωπα από τον πολιτικό 
του χώρο.

Πέρα από τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές ο πρωθυπουργός φέρεται να 
επενδύει στο σκηνικό διχασμού για 
τις εθνικές εκλογές όποτε και αν απο-
φασισεί να τις πραγματοποιήσει προ-
σπαθώντας να ταυτίσει τη συντηρητι-
κή παράταξη με τη «μαυρίλα» και την 
ακροδεξιά ρητορική, στοχοποιώντας 
συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.

Στο σχεδιασμό του αυτό ο Πρω-
θυπουργός δεν δίστασε να πει ότι η 
Θεσσαλονίκη «έχει και μια μακρά 
παράδοση ενός μαύρου μετώπου 
-παλαιότερα το αποκαλούσαμε πα-
ρακράτος- ενός μετώπου εθνικισμού, 
ρατσισμού, μισαλλοδοξίας» ταυτί-
ζοντας παράλληλα τους αντιπάλους 
του νυν δημάρχου με αυτό το μέτω-
πο.  

Τέλος, στο μείζον ζήτημα των δι-
απραγματεύσεων για το όνομα των 
Σκοπίων, ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας 
στο πλευρό του τον Γιάννη Μπουτά-
ρη, ο οποίος στηρίζει τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης, θέλησε να περάσει 
στην αντεπίθεση.

Ο πρωθυπουργός άσκησε δρι-
μεία κριτική σε όσους υποκινούν 
ένα κλίμα ακατανόητου εθνικισμού, 
υποκινώντας και τα συλλαλητήρια, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, «δεν 
πάμε να δώσουμε κάτι, αντιθέτως 
παλεύουμε να πάρουμε πίσω εδώ 
αυτό που εδώ και 70 χρόνια έχου-
με χάσει». Εννοώντας τη μονομερή 
χρήση του όρου Μακεδονία από την 
πΓΔΜ, που δεν έχει καμία απολύτως 
σχέση με την βαριά πολιτιστική κλη-
ρονομιά των αρχαίων Μακεδόνων 
και τον Μέγα Αλέξανδρο, κάτι που το 
παραδέχονται οι ίδιοι όπως ειπε, κα-
θώς προέρχονται από τους Σλάβους 
και τους Αλβανούς.

Κατά το σκεπτικό του πρωθυ-
πουργού, «θα συνιστούσε μεγάλη 
νίκη στην διαπραγμάτευση, που βρί-
σκεται σε εξέλιξη εάν πετύχουμε ένα 
προσδιορισμό μπροστά από τον όρο 
Μακεδονία».

Αντιδράσεις
Με τον πλέον εμφατικό τρόπο 

αντέδρασε ο βουλευτής της ΝΔ και 
επικεφαλής της δημοτικής παράτα-
ξης  «Εντάξει» στην επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στο δημαρχιακό 
μέγαρο της πόλης. «Η σημερινή πα-
ρουσία του πρωθυπουργού στο Δη-
μαρχείο της Θεσσαλονίκης απλώς 
επιβεβαίωσε αυτό που λέμε πάνω 
από έναν χρόνο τώρα: Ότι ΣΥΡΙΖΑ και 
Μπουτάρης περπατούν χέρι – χέρι».
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Χρ. Παπαστεργίου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει Μπουτάρη  
λόγω της εκλογικής του κατάρρευσης

και δημόσια τα μέλη της Ν.Ε. για αυτό, 
θέλω να δεσμευτώ μαζί με όλους για την 
επίτευξη δύο σημαντικών στόχων:

 α) Την όσο το δυνατό καλύτερη κα-
ταγραφή των δυνάμεών μας στις ερχό-
μενες ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές, 
αλλά και της επιρροής μας στις αυτοδι-
οικημένης εκλογές του 2019. Αυτά προ-
ϋποθέτουν την σαφήνεια του προγραμ-
ματικού μας λόγου, τον ιεραρχημένο 
σχεδιασμό των εθνικών προτεραιοτήτων 
και τον (κυβερνητικό) τρόπο υλοποίησής 
τους. Επιπλέον δε, απαιτείται και η πει-
στική παρουσίαση των θέσεών μας για 
τα τοπικά και περιφερειακά ζητήματα. Θα 
είμαστε έτοιμοι.

β)  Την προετοιμασία του Κινήματός 
μας για το δεύτερο συνέδριο, το οποίο 
και θα υλοποιήσει το ενιαίο και μοναδικό 
της πολιτικής και οργανωτικής μας φυσι-
ογνωμίας. Την κατ΄ουσία δηλαδή ίδρυ-
ση του σύγχρονου πολιτικού φορέα της 
δημιουργικής, προοδευτικής παράταξης. 

Οι δύο παραπάνω στόχοι είναι αλ-
ληλένδετοι και θα κάνουμε, από την 
πλευρά μας, όλα όσα χρειάζονται για να 
επιτευχθούν.

Συμφωνείτε με την άποψη ότι «η 

Ως αποτέλεσμα της πλήρους κατάρ-
ρευσης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τα σε-
νάρια για ενδεχόμενη υποστήριξη  του 
κυβερνώντος κόμματος στην υποψηφι-
ότητα Μπουτάρη στις επόμενες εκλογές, 
ο νέος γραμματέας της νομαρχιακής επι-
τροπής Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήματος 
Αλλαγής και δημοτικός σύμβουλος της 
«Πρωτοβουλία» Χρήστος Παπαστεργίου. 
Παράλληλα, τονίζει ότι καλοδεχούμενα 
στην «Πρωτοβουλία» είναι όλα εκείνα 
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε κα-
λοπροαίρετα. 

Τέλος, ο  κ. Παπαστεργίου υποστηρί-
ζει ότι δεν συμφωνεί με το διχασμό που 
προβάλλουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις 
στην πόλη μας σημειώνοντας ότι «μην 
ξεχνάτε ότι το φαινόμενο της βίας, έν-
θεν και ένθεν, ξεκίνησε και γιγαντώθηκε 
στην Αττική».

Κύριε Παπαστεργίου, αναλάβατε 
τη θέση του γραμματέα της νομαρχια-
κής επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής 
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Ποιοί είναι οι 
στόχοι σας;

 Η εκλογή μου, ως γραμματέα του 
Κινήματος Αλλαγής, ήταν ομόφωνη. 
Εκτός από την ανάγκη να ευχαριστήσω 

Θεσσαλονίκη είναι  η πόλη των “Κο-
τζαμάνηδων”» και το διχασμό που 
πάει να επιβληθεί από κάποιες πολιτι-
κές δυνάμεις με αφορμή την επίθεση 
που δέχτηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης;

Δεν συμφωνώ. Η Θεσσαλονίκη είναι 
κυρίως η πόλη των γραφικών, γελοίων, 
έκπτωτων και απόστρατων «Γκοτζαμά-
νηδων». Μην ξεχνάτε ότι το φαινόμενο 
της βίας, ένθεν και ένθεν, ξεκίνησε και 
γιγαντώθηκε στην Αττική. Αγ. Παντελε-
ήμονας, δολοφονία Φύσσα, ξυλοδαρμοί 
αλλοδαπών, Ρουβίκωνες, δολοφονία 
των μελών της Χρυσής Αυγής κλπ εκεί 
υπάρχουν σε μεγαλύτερη έκταση και 
ένταση. Υπάρχει και στην πόλη μας το 
φασιστικό φαινόμενο, αλλά δεν είναι 
αποκλειστικότητά της και, το σημαντι-
κότερο, δεν την καθορίζει και δεν την 
περιορίζει στους ανοιχτούς της ορίζο-
ντες από το 2010 και μετά. Η δική μας 
Θεσσαλονίκη, δεν είναι η θλιβερή πόλη 
του προηγούμενου Σαββάτου.

Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για όσα 
ακούγονται τελευταία για ενδεχόμενη 
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην υποψηφιότη-
τα Μπουτάρη στις επόμενες δημοτικές 

εκλογές.
 Αν αυτό συμβεί, θα είναι αποτέλεσμα 

της πλήρους κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ στο 
επίπεδο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως 
επιδιώκουν με τον Κλεισθένη, να κατα-

στήσουν υποστατές τις ανυπόστατες 
αυτοδιοικητικές τους παρατάξεις, έτσι 
και στην Θεσσαλονίκη θα θελήσουν να 
κρυφτούν πίσω από την Πρωτοβουλία. 

Θα είναι καλοδεχούμενοι, όσοι έρθουν 
καλοπροαίρετα, θα απομονωθούν όσοι 
έρθουν προσχηματικά. Άλλωστε και χω-
ρίς τα μονοψήφια προς μηδενικά, πλέον, 
τοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, η Πρωτο-
βουλία και ο Γ. Μπουτάρης θα είναι οι νι-
κητές και των επόμενων εκλογών.

politics

Συνέντευξη  
στον Θοδωρή 

Δαφέρμο

Λευτέρης 
Αυγενάκης

Χρήστος 
Ταραντίλης

Βασίλης 
Φεύγας

Ένα νέο θεσμό έχει εισάγει για την 
επιμόρφωση των στελεχών της εδώ και 
περίπου ενάμισι χρόνο η Ν.Δ.. Στο διάστη-
μα αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της 
Karfitsa, έχουν πραγματοποιηθεί περισ-
σότεροι από 15 κύκλοι και έχουν επιμορ-
φωθεί περισσότερα από 1.500 στελέχη σε 
όλη την Ελλάδα.  Πεποίθηση του ίδιου του 
προέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη 
είναι ότι μέσα από τη λειτουργία της Πολιτι-
κής Ακαδημίας Στελεχών «διαμορφώνεται 
ένα ισχυρό πολιτικό δυναμικό» για το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μακεδονία 
έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις από τους 
δεκαπέντε κύκλους (δυο στη Θεσσαλονί-
κη, στη Φλώρινα και στην Κοζάνη).

Σημειώνεται πως η Πολιτική Ακαδημία 
απευθύνεται όχι μόνο σε κομματικά στε-
λέχη αλλά και σε πρόσωπα μη ενταγμένα 
αμιγώς στην κομματική οργάνωση, που 
ενεργοποιούνται πολιτικά, ενώ το εκπαι-
δευτικό προσωπικό της απαρτίζεται από 
πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστη-
μιακούς καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες 
και επαγγελματίες με υψηλού επιπέδου 
τεχνοκρατική κατάρτιση και εμπειρία σε 
τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στην Karfitsa μίλησε ο γραμματέας 
της Π.Ε. της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης ο 

οποίος σημείωσε ότι «η επιμόρφωση 
των στελεχών μας αποτελεί σημαντι-
κή προτεραιότητα για εμάς. Η Ν.Δ., 
ως ένα σύγχρονο φιλελεύθερο κόμ-
μα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλο-
κότητα και τις απαιτήσεις της εποχής 
λειτουργεί την Πολιτική Ακαδημία 
Στελεχών με στόχο την επιμόρφωση 
του πολιτικού - στελεχιακού δυναμι-
κού, ούτως ώστε να αποκτήσει υψη-
λό βαθμό εξειδίκευσης στα κυρίαρχα 
ζητήματα της πολιτικής ατζέντας, 
αλλά και ως εργαλείο που θα ενισχύ-
σει ποιοτικά τον δημόσιο λόγο των 
στελεχών του κόμματος και θα βο-
ηθήσει στην εμβάθυνση της σκέψης 
τους».

«Έως σήμερα έχουμε εκπαιδεύ-
σει περισσότερα από 1.500 στελέχη 
σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα θετικό 
γεγονός ότι σε αυτή τη διαδικασία 

πλάι στα έμπειρα κομματικά στελέ-
χη, προστίθνεται και νέα πρόσωπα 
τα οποία επιθυμούν να συμβάλουν 
στην ανανέωση της πολιτικής ζωής 
και να προσφέρουν στον τόπο τους, 
σε μια εποχή όπου υπάρχει έντονη 
ανασφάλεια και απογοήτευση. Επι-
πλέον, η εκπαίδευση των πολιτικών 
στελεχών ήταν κάτι που έλειπε από 
τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Συνε-
πώς, η λειτουργία της πολιτικής ακα-
δημίας που τελεί και υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκου Μητσοτάκη, δημιουργεί 
νέες δυνατότητες στην αποτελεσμα-
τικότερη μεταφορά του πολιτικού 
μηνυματος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης στην κοινωνία» τόνισε με 
τη σειρά του ένας εκ του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού, ο επικοινωνιολό-
γος Βασίλης Φεύγας. 

Στα… θρανία πάνω από 1.500 στελέχη της Ν.Δ.
Τέλος, από την πλευρά του ο 

γραμματέας Πολιτικού Σχεδι-
ασμού της ΝΔ και καθηγητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών Χρήστος Ταραντίλης σημείω-
σε «η πολιτική ακαδημία της ΝΔ 
αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό 
που εμπνεύστηκε ο πρόεδρος της 
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκοπός 
της είναι να παρέχει στα στελέχη 
τις κατάλληλες γνώσεις και δεξι-
ότητες ώστε αφενός να συνδρά-
μουν στη διεύρυνση της απήχησης 
του ιδεολογικού στίγματος και του 
προγραμματικού λόγου της ΝΔ και 
αφετέρου να εκτελούν αποτελε-
σματικά το απαιτούμενο έργο που 
κάθε φορά τους ανατίθεται. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι στο διάστημα 
των 18 μηνών λειτουργίας της 
πολιτικής ακαδημίας έχουν επι-
μορφωθεί περισσότερα από 1.500 
στελέχη σε ολόκληρη την Ελλάδα 
κυρίως σε θέματα στρατηγικής και 
πολιτικής επικοινωνίας, οικονομί-
ας, ηγεσίας και διοίκησης ομάδων, 
και τεχνικών διαπραγματεύσεων». 
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www.interlife-programms.gr/lifecare

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΔΩΡΕΑΝ παροχές προγράμματος
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Γενικό Check Up
...και πλήθος καλύψεων σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές

Πανελλαδική Κάλυψη 24/365
20 Νοσηλευτικά Ιδρύματα
200+ Διαγνωστικά Κέντρα
1.500+ Ιδιώτες Ιατροί όλων των ειδικοτήτων

...γιατί η Υγεία είναι δικαίωμα όλων!

Πρόληψη & Υγεία
προσιτή σε όλους!

MONO

50€
ετήσια ασφάλιστρακαι άτοκες δόσεις με χρήση  πιστωτικής κάρτας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
στο καλύτερο Ιδιωτικό Δίκτυο Υγείας!

Εκτός ΕΣΠΑ το μνημείο  
της Αμφίπολης;

Κινδυνεύει να θαφτεί στην 
ιστορία το μνημείο του Τύμ-
βου Καστά στην Αμφίπολη και 
να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. 
Το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού κωλυσιεργεί,  αφού 
«από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι 
και σήμερα, η Κυβέρνηση τηρεί  στά-
ση απάθειας και αδιαφορίας», τονί-
ζει στην Karfitsa ο δήμαρχος Αμφίπολης 
Κωνσταντίνος Μελίτος.   

«Έχω επισημάνει πολλές φορές, πως 
παρόλο που εγκρίθηκε ο φάκελος για να 
ενταχθεί το έργο, με δαπάνη ύψους 1,5 
εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ, το υπουργείο δεν 
είναι έτοιμο ούτε καν να αρχίσει  το έργο, 
λόγω ανωριμότητας των μελετών. Έτσι 
υπάρχει κίνδυνος να απενταχθεί. Δεν γίνε-
ται να έχει βρεθεί χρηματοδότηση για ένα 
τέτοιο έργο και να μην υλοποιείται. Ο δή-
μος έχει εκτελέσει έργα άνω των 100.000 
ευρώ στην περιοχή για ηλεκτροφωτισμό  κι 
άλλες εργασίες που έπρεπε να γίνουν. Βοη-
θήσαμε και στο κομμάτι των απαλλοτριώ-
σεων καθώς και σε τεχνικές λύσεις. Όμως, 
δεν υπάρχει πολιτική βούληση κι αυτό για 
μένα ήταν ξεκάθαρο από την αρχή», λέει 
χαρακτηριστικά ο κ. Μελίτος. 

Την αγωνία του για την πορεία του έρ-
γου εκφράζει  και ο περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, που δήλωσε πως «δεν πρόκειται να 
ανεχτούμε “παιχνίδια” σε βάρος αυτού του 
παγκόσμιου μακεδονικού μνημείου». 

«Kαλώ το υπουργείο Πολι-
τισμού να ξεκινήσει άμεσα τις 
εργασίες και να μην μας οδη-
γήσει ως διοίκηση της Περιφέ-

ρειας σε άλλα μέτρα». Μάλιστα 
ο κ. Τζιτζικώστας έστειλε επιστο-

λή προς την Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, 
στην οποία καταγγέλλει καθυστέ-

ρηση στην υλοποίηση των έργων και το-
νίζει,  ότι την αποκλειστική ευθύνη έχουν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, «οι 
οποίες έχουν υπερβεί όλα τα χρονικά περι-
θώρια στην εκτέλεση των προβλεπόμενων 
εργασιών». Υπογραμμίζει, ακόμη, πως η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέταξε 
το έργο στο ΕΣΠΑ από τον προηγούμενο 
Νοέμβριο, ενώ παρότι εκδόθηκε, στις 23 
Φεβρουαρίου, από την υπουργό, απόφαση 
έγκρισης για την εκτέλεση των πρώτων ερ-
γασιών, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί 
μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο 
Υποέργου, ώστε να αναγνωρίζει το σύστη-
μα ότι υπάρχει νομική δέσμευση. 

Τέλος, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
απέστειλε στη Διεύθυνση Αναστήλωσης 
Αρχαίων Μνημείων προειδοποιητική επι-
στολή, στις 27 Απριλίου, ενημερώνοντας 
ότι θα υποχρεωθεί από την ΕΕ να απεντά-
ξει το έργο στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος 
έτους, χωρίς να υπάρξει καμία ενέργεια 
από την πλευρά του υπουργείου. 

Της Έλενας 
Καραβασίλη  

ρεπορτάζ
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Πάνω από 8 εκατομμύρια φορολογούμε-
νοι καταθέτουν 6,3 εκατομμύρια δηλώσεις, 
για εισοδήματα που αφορούν τα έτη 2016-
2015. Δεν αλλάζει τίποτα στις δηλώσεις των 
παντρεμένων. Οι δηλώσεις θα είναι και φέτος 
κοινές. Να δούμε τις φετινές παγίδες

1. Αναδρομικά συνταξιούχων. Είναι τα 
αναδρομικά που έχουν στείλει τα ασφαλιστι-
κά ταμεία. Εδώ, κατά τον καθηγητή φορολο-
γίας Γιώργο Χριστόπουλο, είναι υποχρεωτική 
η τροποποιητική δήλωση προηγούμενων 
ετών. Προσοχή! Τα αναδρομικά τον Δεκέμ-
βριο του 2017 έχουν σταλεί από τα ταμεία 
ως εισοδήματα του 2017, ενώ αφορούν τα 
έτη 2012-2016. Απαιτούνται λοιπόν τρο-
ποποιητικές δηλώσεις, ενώ η δήλωση του 
2017 θα πρέπει να γίνει με επιφύλαξη και οι 
δηλώσεις των ετών 2012-2015 θα πρέπει 
να γίνουν στην Εφορία.

2. Τόκοι. Αν ο πολίτης έχει λογαριασμό, 
τον αφορά! Ήδη οι τράπεζες, μάς ενημερώ-
νει η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου, 
έχουν στείλει αναλυτικά στοιχεία και για τα 
δάνεια τα οποία δηλώνονται ως τεκμήρια.

3. Οι φιλοξενούμενοι. Εδώ συμπληρώ-
νουμε τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξε-
νείται. Ακόμη και το διάστημα για το οποίο 
έγινε η φιλοξενία το 2017. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο γίνεται η διασταύρωση μεταξύ της δή-
λωσης αυτού που παρέχει τη φιλοξενία και 
αυτού που την παρέχει.

4. ΑΜΚΑ παιδιών. Από φέτος φτάνουν συ-
μπληρωμένα τα στοιχεία με τους ΑΜΚΑ των 
παιδιών, για διευκόλυνση των γονέων.

5. Προσυμπλήρωση. Φέτος εισοδήματα 
από μισθούς και συντάξεις φτάνουν προσυ-
μπληρωμένα, χωρίς να μπορούν να διορθω-
θούν Αν δείτε να καταγράφονται εισοδήματα 
που δεν έχουν πληρωθεί, επικοινωνήστε με 
τον εργοδότη, ο οποίος πρέπει να διορθώσει 
τις αμοιβές στη σωστή τους θέση! Αν δεν το 
κάνει, υπογράψτε τη δήλωση με «επιφύλα-
ξη». Αυτό σημαίνει, κατά τη δικηγόρο Ολυ-
μπία Νικολοπούλου, ότι «σε χρονικό διάστη-
μα ενός μηνός θα πρέπει να προσκομίσετε 

στην Εφορία δικαιολογητικά για την επιφύ-
λαξή σας. Αν δεν συμβεί αυτό, η δήλωση θα 
εκκαθαριστεί κανονικά… με τον αυξημένο ή 
λανθασμένο φόρο!». 

6. Δωρεάν κατοικία. Παραχώρηση δω-
ρεάν κατοικίας. Θεωρείται εισόδημα και φο-
ρολογείται. Φόρος σε ανύπαρκτο εισόδημα! 
Προσοχή αν ο φοιτητής ή αν ο φιλοξενούμε-
νος έχει εισοδήματα.

7. Ο φοιτητής. Η κατοικία του φοιτητή. Το 
φοιτητικό ενοίκιο τώρα αποτελεί τεκμήριο! 
Δηλαδή φόρος 22%-44%.

8. Η ενοικίαση ακινήτου. Ενοικίαση 
ακινήτων μέσω Airbnb. Οσοι το 2017 είχαν 
εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις 
ακινήτων τύπου Airbnb επιβάλλεται να τα 
δηλώσουν στο έντυπο Ε2 και στη στήλη 7. 
Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται από 
15% έως 45%.

9. Απλήρωτα ενοίκια. Εδώ έχουμε φόρο 
από 15% έως 45% για όσα εισοδήματα απο-
κτήθηκαν το 2017. Εκχωρούμε το δικαίωμα 
στο κράτος να εισπράξει τα ενοίκια.

10. Φόροι ακινήτου. Τεκμήριο διαβίωσης 
δεν υπάρχει στις κενές κατοικίες. Για σπίτια 
κενά άνω των έξι μηνών, η προϋπόθεση μη 
πληρωμής φόρου είναι η προσκόμιση φωτο-
αντιγράφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή άλλου 
στοιχείου. Χτίζω ακίνητο ή αγόρασα… Η ανέ-
γερση ακινήτου αποτελεί τεκμήριο! Όταν κά-
ποιος έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής 
αξίας πάνω από 200.000-300.000 ευρώ θα 
έχει συμπληρωματικό φόρο με αυξημένους 
συντελεστές 0,1%-0,15%.
Προσοχή στους κωδικούς

1. Αποδείξεις. Οι κωδικοί 023-024 
αφορούν όσους εξαιρούνται από την προ-
σκόμιση αποδείξεων για τη μείωση φόρου 
1.900-2.100 ευρώ, ακόμη κι αν δεν έχουν 
συγκεντρώσει αποδείξεις.

2. Φιλοξενία ενηλίκων. Οι κωδικοί 007-
008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξε-
νούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δή-
λωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται 
στον Πίνακα 8.

{

{

Hρθε η ώρα 
της «λυπη-
τερής» για 
νέα χρω-
στούμενα 

σε αυτά που 
ήδη έχουμε!Προσοχή στις 21 παγίδες της δήλωσης

Του  
Γιώργου 

Αυτιά

3. Κληρονομιές. Ο κωδικός 329 αφο-
ρά κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, 
μεσεγγυούχο, προσωρινό διαχειριστή, 
σύνδικο πτώχευσης ή δικαστικό εκκαθα-
ριστή.

4. Θάνατος. Ο κωδικός 331 συμπλη-
ρώνεται από κληρονόμο του φορολογου-
μένου που απεβίωσε.

5. Επαγγελματίες. Οι κωδικοί 017-
018 αφορούν τους νέους επαγγελματίες 
που έχουν κάνει έναρξη εργασιών για 
πρώτη φορά από 1/1/2015 και μετά.

6. Μπλοκάκια. Τους κωδικούς 019-
020 θα συμπληρώσουν οι εργαζόμε-
νοι-μισθωτοί με «μπλοκάκι».

7. Επιχειρήσεις. Οι κωδικοί 027-028 
συμπληρώνονται από τους φορολογου-
μένους που ασκούν επιχειρηματική δρα-
στηριότητα με ιδιότητα εμπορική και γεν-
νήθηκαν μέχρι 31/12/1955 (65 ετών).

8. Συνταξιούχοι. Οι κωδικοί 013-014 
συμπληρώνονται από τους συνταξιούχους 
που έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/1952. 
Με τη συμπλήρωσή τους, τα τεκμήρια δι-
αβίωσης μειώνονται κατά 30%.

9. Ασφάλιση ΟΓΑ. Οι κωδικοί 021-022 
συμπληρώνονται όταν ασκείται επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και ο φορολογού-
μενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, προ-
κειμένου να υπολογιστεί η μείωση του 
φόρου 1.900-2.100 ευρώ για το μέρος 
του εισοδήματος που προέρχεται από την 
αγροτική δραστηριότητα.

10. Αγρότες. Στους κωδικούς 037-
038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο ασκών 
αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 
είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης.

11. Καταθέσεις εξωτερικού. Οι κωδι-
κοί 029-030 συμπληρώνονται από τον 
φορολογούμενο στην περίπτωση που 
έχει ακίνητα ή καταθέσεις ή οποιαδήπο-
τε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία στην 
αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το αν αποκτά 
από αυτή εισόδημα ή όχι.

οικονομία
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οικονομία
Πρέσιγνγκ στους κακοπληρωτές, αλλά και 

μέτρα προστασίας με πολλά. «ψιλά γράμμα-
τα» για τους πραγματικά αδύναμους, φέρνει 
το νέο πλαίσιο για τα «κόκκινα» δάνεια. Στό-
χος των τραπεζών είναι η θεαματική βελτίωση 
των ισολογισμών τους στο τέλος του 2019, το 
οποίο θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό και στις 
περίπου 40.000 κατασχέσεις ακινήτων που θα 
γίνουν. 

Οι εκπρόσωποι των «θεσμών» περιμέ-
νουν να δουν στην πράξη την εφαρμογή του 
νέου νόμου, ο οποίος θα φέρει σε δύσκο-
λη θέση όσους έχουν και δεν πληρώνουν ή 
όσους εκμεταλλεύονται τα «παράθυρα» των 
ρυθμίσεων για να πάρουν... παράταση ζωής. 
Το θέμα τέθηκε επί τάπητος στις συναντήσεις 
που είχε προ ημερών η επικεφαλής της επο-
πτικής Αρχής των τραπεζών (SSM) Ντανιέλ 
Νουί με αξιωματούχους της κυβέρνησης αλλά 
και εκπροσώπους των τραπεζικών ομίλων. Οι 
εκπρόσωποι των «θεσμών» αλλά και ο SSM 
απέκλεισαν προς το παρόν... γενναίες διευκο-
λύνσεις, αφήνοντας τις όποιες παρεμβάσεις 
μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμμα-
τος και ειδικότερα το 2019. 

Με βάση τις αλλαγές που επέρχονται στους 
νόμους Κατσέλη - Σταθάκη, βασικός παράγο-
ντας για να ενταχθεί κάποιος σε ρύθμιση είναι 
να αποδεχθεί την άρση του τραπεζικού απορ-
ρήτου. Ο έλεγχος θα φτάνει σε βάθος ετών από 
τη στιγμή που προέκυψε η «κόκκινη» οφειλή 
και τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι έτσι θα 
υπάρξει σημαντική ανταπόκριση των... ενδια-

φερομένων υπό τον φόβο να βρεθούν 
αντιμέτωποι με την κατάσχεση της α΄ 
κατοικίας ή άλλων περιουσιακών στοι-
χείων. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να 
βοηθούν όσους βρίσκονται πραγματικά 
σε οικονομική αδυναμία να διασώσουν 
την πρώτη και κύρια κατοικία τους και ο 
αποκλεισμός όσων μπορούν να πληρώ-
σουν αλλά το αποφεύγουν χρησιμοποι-
ώντας διάφορα δόλια μέσα. 

Το νέο πλαίσιο προβλέπει την άρση 
του τραπεζικού απορρήτου ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στους πιστωτές να 
έχουν πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του 
οφειλέτη. Στη ρύθμιση δεν πρόκειται να 
ενταχθούν οι οφειλέτες που προχώρη-
σαν σε δόλια χρεοκοπία ή μεταβίβασαν 
δολίως περιουσιακά στοιχεία σε άλλα 
πρόσωπα ή παραποίησαν σκόπιμα την 
πραγματική οικονομική τους κατάσταση. 
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που υπάρχει 
καθυστέρηση καταβολής των δόσεων οι 
οποίες έχουν εκδοθεί με δικαστική από-
φαση, τότε απορρίπτονται οι εκπτώσεις 
που παρέχει ο πιστωτής προς τον οφει-
λέτη. Πάντως, σε ειδικές περιπτώσεις, ο 
οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει εκ νέου 
ρύθμιση με βάση τις νέες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν. Ταυτόχρονα, μέσω 
των νέων αλλαγών, όποιος οφειλέτης 
ζητάει ματαίωση της δίκης και δεν ζη-
τήσει την εκδίκαση της υπόθεσής του σε 
νέα ημερομηνία εντός 30 ημερών, τότε 
βγαίνει από το καθεστώς προστασίας και 
θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη διαδικασία 
της κατάσχεσης. 

Μέτρα προστασίας
Διευκολύνσεις προς τους αδύναμους 

ακόμη και μέσω επιδοτήσεων αλλά με 
αρκετά «ψιλά γράμματα» περιλαμβάνει 
το πλαίσιο προστασίας της α  ́κατοικίας. 
Σε αυτή την κατηγορία θα ενταχθούν μι-
σθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι 
επαγγελματίες και μικρέμποροι, είτε είναι 
οφειλέτες είτε εγγυητές δανείων. 

Ειδικότερα, το σχέδιο  
προβλέπει τα εξής: 

1. Οι τράπεζες και οι δημόσιοι φορείς 
αναλαμβάνουν τη συλλογή των απαραί-
τητων εγγράφων των οφειλετών, ώστε 
αυτοί να ενταχθούν στο πρόγραμμα πα-
ροχής επιδότησης των στεγαστικών δα-
νείων μέσω του σχετικού κονδυλίου του 
Προϋπολογισμού. 

Ποιοι και γιατί κινδυνεύουν από  
τις αλλαγές στα «κόκκινα» δάνεια

Του  
Λουκά  

Γεωργιάδη

2. Αν το δικαστήριο εκδώσει από-
φαση για την καταβολή πληρωμής 
δόσης που είναι χαμηλότερη από την 
ενδεχόμενη υψηλότερη, τότε ο οφει-
λέτης θα διευκολύνεται ώστε να καλύ-
πτεται η σχετική διαφορά. 

3. Εφόσον ο εγγυητής πληρώσει 
την οφειλή προς την τράπεζα, τότε θα 
μπορεί να υποκαταστήσει τον αρχικό 
δανειολήπτη. 

4. Η πρώτη κατοικία θα προστα-
τεύεται στη βάση της εμπορικής αξίας, 
εφόσον κάτι τέτοιο αποδεικνύεται από 
έγγραφη έκθεση ανεξάρτητου εκτιμη-
τή, αναγνωρισμένου και εγγεγραμμέ-
νου στο μητρώο του υπουργείου Οικο-
νομικών. 

5. Παρέχεται ευελιξία για την απο-
πληρωμή οφειλών στις περιπτώσεις 
πρώτης κατοικίας. 

6. Διασφαλίζεται ότι οι δόσεις για 
την απαλλαγή από τα χρέη με βάση 
την τριετή ρύθμιση, αλλά και οι δόσεις 
για την προστασία της κύριας κατοικίας 
στη βάση εικοσαετούς ρύθμισης, δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν την πραγματι-
κή ικανότητα αποπληρωμής του οφει-
λέτη. 
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«Πότε θα ανακάμψει η αγορά»; «Πιάσαμε πάτο ή έχου-
με κι άλλο… δρόμο να διανύσουμε»; Αυτά είναι ορισμέ-
να από τα ερωτήματα που τέθηκαν από επιχειρηματίες 
οι οποίοι παρακολούθησαν την πρόσφατη επετειακή 

εκδήλωση του «Βαρόμετρου» του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) που 
συμπληρώνει 10 χρόνια, σχεδόν όσα και η οικονομική 

κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία. 

Ο Αρμαγεδδών της κρίσης και η βίαιη 
φτωχοποίηση της Θεσσαλονίκης

οικονομία

Τα διαχρονικά αποτελέσματα των 
ερευνών του «Βαρόμετρου» που διε-
νεργούνται από την Palmos Analysis 
καταγράφουν το βαθύ «αποτύπωμα» της 
κρίσης στη Θεσσαλονίκη και εξηγούν εν 
πολλοίς τη συρρίκνωση του επιχειρημα-
τικού τομέα, τα λουκέτα στο λιανεμπόριο 
και την κατάρρευση της κτηματαγοράς. 
Μια αχτίδα ελπίδας αρχίζει να αχνοφαί-
νεται για τους εκπροσώπους του επιχει-
ρείν η οποία, ωστόσο, δεν βασίζεται σε 
πραγματικά δεδομένα αλλά σε… ελπίδες 
για καλύτερες μέρες. 

Τα ευρήματα για τον «Αρμαγεδδώ-
να» που σάρωσε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις στη Θεσσαλονίκη την τελευταία 
δεκαετία είναι αποκαλυπτικά: Η μείωση 
των εισοδημάτων των νοικοκυριών κατά 
τη διάρκεια της κρίσης, από το 2009 μέ-
χρι και σήμερα, φτάνει σχεδόν τα 1.000 
ευρώ σε μηνιαία βάση (!) ή σχεδόν στο 
40% του εισοδήματος που καταγραφό-
ταν το 2009 (σ.σ. από 2.525 ευρώ που 
ήταν το συνολικό μηνιαίο εισόδημα τον 
Μάρτιο του 2009, μειώθηκε, τον Μάρτιο 
του 2018, στα 1.555 ευρώ). 

«Πρόκειται για μια βίαιη φτωχοποί-
ηση, η οποία έλαβε χώρα κυρίως το δι-
άστημα 2009 – 2012. Και είναι αυτό το 
σοκ που προφανώς εξηγεί τις πολιτικές 
εξελίξεις στο αντίστοιχο χρονικό διά-
στημα, με την εκλογική ισοπέδωση του 
ΠΑΣΟΚ στο νομό (από την ευρεία εκλο-

γική του νίκη το 2009 και το 39% στην 
Α’ Θεσσαλονίκης, στο 10% τον Ιούνιο του 
2012). Έκτοτε τα εισοδήματα συμπιέστη-
καν ακόμη περισσότερο αλλά σαφώς λι-
γότερο, ενώ τα νοικοκυριά προσάρμοσαν 
σταδιακά τις δαπάνες τους. Ωστόσο, η δι-
αδικασία προσαρμογής δεν έγινε ‘’αναί-
μακτα’’: στο αποκορύφωμα της μείωσης 
των εισοδημάτων το 2012, το 54% των 
νοικοκυριών του νομού έφτασε να επι-
βιώνει είτε αναλώνοντας αποταμιεύσεις 
προηγούμενων ετών, είτε με διάφορες 
μορφές δανεισμού ή πίστωσης. Παράλ-
ληλα, το ποσοστό των νοικοκυριών που 
αποταμίευαν είχε πέσει στο 7%, στο χα-
μηλότερο σημείο της δεκαετίας», εξηγεί 
στην Karfitsa ο διευθυντής Ερευνών της 
Palmos Analysis, Πασχάλης Τεμεκενίδης 
προσθέτοντας πως σήμερα η κατάστα-
ση εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη, 
καθώς το τελευταίο έτος καταγράφεται 
πολύ μικρή ανάκαμψη των εισοδημάτων 
(σ.σ. η μικρή μείωση της ανεργίας, έστω 
και με μερική, περιστασιακή και χαμη-
λά αμειβόμενη απασχόληση, προσθέτει 
κάτι στο εισόδημα του νοικοκυριού). 
Ταυτόχρονα υπάρχει μικρή ανάκαμψη 
στο ποσοστό των νοικοκυριών που απο-
ταμιεύουν (14%) και αποκλιμάκωση 
όσων χρεώνονται ή τρώνε από τα έτοιμα 
(34%). Η απαισιοδοξία ωστόσο εξακο-
λουθεί να είναι διάχυτη στους κατανα-
λωτές, που αντιμετωπίζουν με μεγάλη 

επιφύλαξη το μέλλον και δεν δείχνουν 
-ακόμη- πρόθυμοι να προβούν σε σημα-
ντικές καταναλωτικές δαπάνες.
Θετικές προσδοκίες

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων στο 
νομό Θεσσαλονίκης, παρατηρείται σα-
φής βελτίωση των δεικτών επιχειρη-
ματικών προσδοκιών σε όλους τους 
κλάδους (μεταποίηση, λιανεμπόριο, 
υπηρεσίες, κατασκευές),  οι οποίοι βρί-
σκονται στο καλύτερο σημείο τους από 
την έναρξη των μετρήσεων του «Βαρό-
μετρου ΕΒΕΘ». Ωστόσο, σύμφωνα με 
τον κ. Τεμεκενίδη, «η βελτίωση αυτή 
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις θε-
τικές προσδοκίες για το επόμενο χρονικό 
διάστημα και όχι στην θετική αξιολόγηση 
της παρούσας κατάστασης». 

Παράλληλα, οι σταθερές εκτιμήσεις 
σε σχέση με τις εξαγωγές, οδηγούν στο 
πιθανό συμπέρασμα ότι οι θετικές προσ-
δοκίες για το επόμενο διάστημα τροφο-
δοτούνται από εκτιμήσεις για τόνωση της 
εσωτερικής ζήτησης, κάτι που –όπως 
τονίζει ο κ. Τεμεκενίδης, «δεν επιβεβαι-
ώνεται από τις απαντήσεις των κατανα-
λωτών σε σχέση με την πρόθεση πραγ-
ματοποίησης σημαντικών αγορών στο 
επόμενο διάστημα. Είναι, συνεπώς, πιθα-
νό οι προσδοκίες αυτές των επιχειρήσε-
ων να προέρχονται από την πεποίθηση 
ότι μια ισχυρή τουριστική περίοδος, θα 
δημιουργήσει την απαιτούμενη ζήτηση 
και θα οδηγήσει σε ενίσχυση της δραστη-
ριότητάς τους». 

Σχολιάζοντας τα διαχρονικά αποτε-
λέσματα των ερευνών του Βαρόμετρου ο 
α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Εμμανουήλ 
Βλαχογιάννης σημειώνει πως «στα πρώ-
τα χρόνια της κρίσης, οι καταναλωτές 
προσπάθησαν να διατηρήσουν το βιοτι-
κό τους επίπεδο, προσφεύγοντας ακόμη 
και σε δανεισμό, ενώ τα τελευταία χρό-
νια φαίνεται ότι αυτοί έχουν προσαρμό-
σει ανάλογα τη συμπεριφορά τους, έτσι 
ώστε να προσπαθούν να αποταμιεύσουν 
και να εξυπηρετούν προηγούμενα δά-
νεια. Παρουσιάζεται ανάγλυφα το δράμα 
ενός καταρρεύσαντος κατασκευαστικού 
τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε φάση ανα-
διάρθρωσης. Καταδεικνύεται επίσης η 
ψυχραιμότερη στάση της μεταποίησης 
και η μεταβλητότητα του εμπορίου και 
των υπηρεσιών. Αναδεικνύονται, τέλος, 
διαφορές σε σχέση με το σύνολο της 
χώρας, που μπορούν να αποδοθούν στη 
διαφορετική επίδραση του τουρισμού».
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οικονομία
Εντυπωσιακή είναι η πορεία του ομί-

λου της EpsilonNet που, με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, κατάφερε να εδραιωθεί ως η 
μεγαλύτερη εταιρία επιχειρηματικού λο-
γισμικού στην Ελλάδα σε έργα του ιδιωτι-
κού τομέα. Κατέκτησε όμως και την πρώτη 
θέση στην… καρδιά των εργαζομένων της, 
οι οποίοι- αντίθετα με τα όσα βιώνουν οι 
συνάδελφοί τους σε άλλες επιχειρήσεις 
της χώρας- είδαν τις αποδοχές τους να 
αυξάνονται και τον αριθμό τους, εν μέσω 
κρίσης, σχεδόν να τριπλασιάζεται. Μόλις 
πρόσφατα, η Epsilon Net επιβραβεύτηκε 
για άλλη μια φορά για τον ανθρωποκε-
ντρικό χαρακτήρα της, κατακτώντας τη 2η 
θέση στα Βραβεία Best  Workplaces για το 
καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην κα-
τηγορία των μεγάλων εταιρειών στην Ελ-
λάδα. Να σημειωθεί ότι η λίστα των Best 
Workplaces είναι η μεγαλύτερη έρευνα 
εργασιακού περιβάλλοντος με παρουσία 
σε περισσότερες από 50 χώρες.

Όμως, η διάκριση της εταιρίας στον το-
μέα του καλύτερου εργασιακού περιβάλ-
λοντος ξεπέρασε τα σύνορα, καθώς πέ-
ρυσι η EpsilonNetκατέκτησε τη 19η θέση 
στη λίστα των BestWorkplacesinEurope. 
Επίσης, φέτος, ως National Winner, θα εκ-
προσωπήσει την Ελλάδα στην κατηγορία 
«Digital Technology» σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, στην τελική φάση του διαγωνισμού που 
θα διεξαχθεί στην Πολωνία στις 23 Μαΐου, 
όπου η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την 
καλύτερη επιχείρηση για την κατηγορία 
και θα της απονείμει το βραβείο European 
Business Award.
Υψηλές παροχές

«Η βράβευση στον διαγωνισμό Best  
Workplaces μεγαλώνει ακόμη περισσό-
τερο την ευθύνη και τη δέσμευσή μας να 
διατηρήσουμε το άριστο περιβάλλον, να 
εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές διοίκη-
σης, αλλά και να προσφέρουμε σημαντικές 
παροχές προς τους ανθρώπους μας», δή-
λωσε στην Karfitsa η γενική διευθύντρια 
και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβου-
λος της EpsilonNet, Βασιλική Αναγνώστου 
προσθέτοντας πως το ανθρώπινο δυναμι-
κό της εταιρίας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα 
αριθμεί περισσότερους από 400 εργαζό-
μενους πλήρους απασχόλησης που λαμ-
βάνουν έξτρα μπόνους παραγωγικότητας, 
ενώ απολαμβάνουν και υψηλές παροχές 
υγείας. Παράλληλα, η εταιρία διοργανώνει 
ειδικές εσωτερικές δράσεις για την ψυχα-
γωγία των εργαζομένων και των οικογε-
νειών τους ώστε το εργασιακό περιβάλλον 
να… εκπέμπει «εμπιστοσύνη, χαμόγελο 
και πάθος», που, σύμφωνα με την κυρία 
Αναγνώστου,«αποτελούν πηγή έμπνευσης 
και δημιουργικότητας».

Αύξηση κύκλου εργασιών 20,11% 
Το εργασιακό περιβάλλον έχει –σύμ-

φωνα με την κυρία Αναγνώστου- άμεσο 
αντίκτυπο και στην συνεχώς αυξανόμενη 
αναπτυξιακή πορεία του ομίλου εταιρειών 
της Epsilon Νet που δραστηριοποιείται από 
το 1999 στους τομείς της πληροφορικής 
(Epsilon Net Software), της δημιουργίας 
ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο 

(Epsilon Net Network) και της εκπαί-
δευσης (Epsilon Net Training). 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργα-
σιών του ομίλου κατά τηχρήση του 
2017 διαμορφώθηκε στα 14,965 
εκατ. ευρώ έναντι 12,46 εκατ. ευρώ 
κατά την χρήση 2016, σημειώνοντας 
αύξηση 20,11%. 

Παράλληλα με την αύξηση του 
κύκλου εργασιών, τα κέρδη μετά 
από φόρους της χρήσεως 2017 του 
ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 687,55 
χιλ. ευρώ έναντι 115,59 χιλ. ευρώ το 
2016,ενώ αύξηση 69,3% σημειώθη-
κε στα κέρδη προ φόρων, χρηματο-
δοτικών, επενδυτικών αποτελεσμά-
των και αποσβέσεων (EBITDA) της 
χρήσεως 2017 που διαμορφώθηκαν 
σε 2,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,3 εκατ. 
ευρώ το 2016.
Οι στόχοι

Η διοίκηση της εταιρίας –που 
είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών από το 2008- προβλέπει ότι 
ο κύκλος εργασιών της EpsilonNetθα 
παρουσιάσει έντονους ρυθμούς 
ανάπτυξης και την επόμενη τριετία 
2018-2020 με την υλοποίηση της 
στρατηγικής του Ομίλου που βασίζε-

ται στους ακόλουθους άξονες:
1. Διεύρυνση του μεριδίου 

αγοράς Cloud Business Solutions 
στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις (ERP, Εμπορικολο-
γιστικές εφαρμογές, CRM, Mobile 
Applications, καθώς επίσης και 
εφαρμογές λογισμικού για κάθετες – 
εξειδικευμένες αγορές). 

2. Ενίσχυση της συνεργασίας 
με την Vodafone στις Cloud εφαρμο-
γές Eμπορικολογιστικής οργάνωσης 
Epsilon Net Books Management. 

3. Περαιτέρω διείσδυση των 
εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας 
και διαχείρισης ανθρώπινου δυνα-
μικού (Payroll& HRM Systems) στις 
επιχειρήσεις  

4. Ενίσχυση της παρουσίας 
του ομίλου στην αγορά των λογιστι-
κών γραφείων και των ελευθέρων 
επαγγελματιών λογιστών – φορο-
τεχνικών με νέα προγράμματα και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, καθώς 
και νέες τεχνολογικά αναπτυγμέ-
νες λύσεις που πρωτοπορούν στην 
Ελληνική αγορά όπως, η λύση 
DigitalAccounting, Epsilon Cloud και 
CRMΛογιστών.

EpsilonNet: Πρώτη στην αγορά και 
στην… καρδιά των εργαζομένων
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Συνέδριο για τον καρκίνο  
του μαστού

Σε συνέδριο για τον καρκίνο 
του μαστού που πραγματοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη ήταν συ-
ντονιστής ο πρώην βουλευτής 
και ιατρός Γιώργος Συμπιλίδης. 
Στο συνέδριο που διοργάνω-
σε το Θεαγένειο Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο  έδωσαν το παρών 
ειδικοί επιστήμονες ενώ ομιλη-
τής ήταν και ο πρόεδρος του Ια-
τρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Θανάσης Εξαδάκτυλος.

{
{

Ποιός επιφανής 
οικονομικός 

παράγοντας της 
πόλης έχει δεχτεί 
κρούση από στενό 

συνεργάτη του 
προέδρου της ΝΔ 
προκειμένου να 
είναι υποψήφιος 

στις επόμενες 
εκλογές με το 
«γαλάζιο» ψη-

φοδέλτιο στην Α’ 
Θεσσαλονίκης;

Ποιός δημοτικός 
σύμβουλος της 
παράταξης του 

Γιάννη Μπουτάρη 
δεν καλοβλέπει 

τα… χαριεντίσμα-
τα με τον ΣΥΡΙΖΑ 

και ετοιμάζεται το 
επόμενο διάστημα 
να ακολουθήσει 
μοναχική πορεία;

Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα
Μια συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα 

γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ. Στη συνάντηση προσκλήθηκαν οι 
προέδροι των ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ Θεσσαλονίκης, όλα τα μέλη της Πολιτικής Επι-
τροπής του κόμματος, πολιτευτές,  μέλη του Μητρώου Στελεχών και «γαλάζια» 
στελέχη των επιμελητηρίων της πόλης. Σκοπός της συνάντησης ήταν να πραγ-
ματοποιηθεί μια συζήτηση γύρω από οργανωτικά και οικονομικά θέματα που 
αφορούν στην οργάνωση. Ωστόσο η κουβέντα περιστράφηκε και γύρω από τα 
θέμα της πολιτικής επικαιρότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, όλα 
τα στελέχη συμφώνησαν στην άποψη ότι η Ν.Δ. μετά τα όσα διαδραματίζονται 
με τη διαφαινόμενη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Γιάννη Μπουτάρη θα πρέπει να 
κινηθεί γρήγορα και να… ανοίξει τα χαρτιά της όσον αφορά στον υποψήφιο που 
θα κατεβάσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές για το δήμο Θεσσαλονίκης. Τα 
«γαλάζια» τοπικά στελέχη έχουν φαίνεται πάρει το μάθημα των προηγούμε-
νων ετών και καταλαβαίνουν ότι η παράταξή τους δεν πρέπει να χρονοτριβεί, 
γι’ αυτό άλλωστε και η ανακοίνωση της Διοικούσας για τη συνάντηση Τσίπρα – 
Μπουτάρη στο δημάρχειο ήταν ιδιαιτέρως επιθετική…

Και ο Άδωνις  
στο πλευρό του ΠΑΟΚ

Βάζει πλώρη για  
Ευρωβουλή η Έφη

Δεύτερες σκέψεις

Όλο και πληθαίνουν τα στελέ-
χη της Ν.Δ. που βγαίνουν ανοιχτά 
κάνοντας άνοιγμα προς την ομάδα 
του ΠΑΟΚ. Σειρά είχε ο αντιπρόε-
δρος της  ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης ο 
οποίος σε συνέντευξή του σε ραδι-
όφωνο της πόλης υποστήριξε «το 
έχω ξαναπεί πως για μένα ο ΠΑΟΚ 
είναι ο πραγματικός Πρωταθλητής 
και η καλύτερη ομάδα της φετινής 
περιόδου. Όλοι έχουν καταλάβει ότι 
ο ΠΑΟΚ είναι ο κανονικός Πρωτα-
θλητής. Έχω τοποθετηθεί και στο 
παρελθόν πως ο διαιτητής δεν χειρίστηκε καλά την κατάσταση».

Μάλλον εκεί στην Αθήνα κατάλαβαν το λάθος μέτωπο που άνοιξαν το 
προηγούμενο διάστημα με τους οπαδούς του Δικεφάλου και ένα ένα τα «γα-
λάζια» στελέχη αρχίζουν να… ρίχνουν γέφυρες προς το Βορρά...

Πλώρη για την ευρωβουλή 
μαθαίνουμε ότι βάζει η υπουργός 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. Αν και 
τα σενάρια για το πολιτικό της μέλ-
λον δίνουν και παίρνουν παρόλα 
αυτά η νεαρή υπουργός, σύμφωνα 
με καλά πληροφορημένες πηγές, 
φέρεται να έχει επιλέξει το δρόμο 
των Βρυξελλών. Το όνομα της έχει 
ακουστεί τόσο για τα ψηφοδέλτια 
του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη όσο 
και για υποψήφια για τη δημαρχία 
της πόλης. Βλέπετε η κα Αχτσιό-
γλου έχει θητεύσει ως στέλεχος 
του κυβερνώντος κόμματος στις 
τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
στην πόλη μας.

Δεύτερες σκέψεις φέρεται πως 
κάνει ο δημοτικός σύμβουλος της 
παράταξης «Εντάξει» Μάκης Κυ-
ριζίδης για την ανακοίνωση της 
υποψηφιότητάς του για το δήμο 
Θεσσαλονίκης. Αρχικά οι πληρο-
φορίες ήθελαν τον κ. Κυριζίδη να 
ανακοινώνει την υποψηφιότητά του 
στα τέλη Μαΐου. Λίγο, όμως, η δι-
αρροή του Σταύρου Καλαφάτη λίγο 
οι πιέσεις που δέχτηκε έκαναν  τον 
36χρονο δικηγόρο να το ξανασκε-
φτεί…K

ar
fi
ts
om

at
a



26 Μαΐου  2018 | 13

Οι ψηφοφόροι  
τους περιμένουν στη  
γωνία της κάλπης…

«Τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Αυτό 
ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου του 2015, με τις οποίες ο ελληνικός 
λαός έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα νέα ευκαιρία και 
με αυτό το δόγμα κυβερνούν τη χώρα.

Μόνο που πλέον η διαχωριστική γραμμή έχει 
αλλάξει αναγκαστικά, καθώς πλέον το δίλημμα 
«μνημονιακός ή αντιμνημονιακός» δεν υπάρχει 
από το καλοκαίρι του 2015, όταν ο πρωθυπουρ-
γός υπέγραφε τα πάντα και μάλιστα παρακαλώ-
ντας τους δανειστές  γνωρίζοντας ότι το λογαρια-
σμό της «περήφανης διαπραγμάτευσης» θα τον 
πλήρωνε ο λαός και όχι η κομματική νομενκλα-
τούρα.

Το δίλημμα που προσπαθούν να στήσουν 
τώρα στο Μαξίμου είναι πιο σκληρό: «Με τους 
Συριζαίους ή με τους φασίστες», λένε και προ-
σπαθούν να χτίσουν ιδεολογικό τείχος με σαθρά 
υλικά, όπως είναι η ρητορική του μίσους και η 
μισαλλοδοξία.

Το μόνο που καταφέρνουν είναι να απομονώ-
νονται από το πολιτικό σύστημα και να απαξι-
ώνονται στα μάτια των πολιτών που βλέπουν 
την προσπάθεια των εκλεκτών της εξουσίας να 
δηλητηριάσουν τη δημόσια ζωή μόνο και μόνο για 
να κρατηθούν στις καρέκλες τους.

Είναι φανερό ότι ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί 
τα βήματα του Μαδούρο, μιλάει για «μαύρο μέ-
τωπο» όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραχωρήσει τα πάντα 
στους δανειστές, από την παράταση της λιτότητας 
και το «τσεκούρωμα» των συντάξεων μέχρι την 
εκχώρηση της κρατικής περιουσίας για 99 έτη στο 
υπερταμείο.

Κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι 
βρίσκεται πίσω από την επίθεση Μπουτάρη όταν 
επί χρόνια τροφοδοτούσε την κοινωνία με μηνύ-
ματα μίσους μιλώντας για προδότες, γερμανοτσο-
λιάδες και νενέκους.

«Πας μη Συριζαίος φασίστας», είναι το νέο 
δόγμα του Μαξίμου, μόνο που δεν πείθει κανέναν, 
αντιθέτως οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 
προπαγανδιστές της κυβέρνησης παραπέμπουν σε 
καθεστώτα τύπου Μαδούρο, με τα οποία άλλωστε 
συνδέονται πολλαπλώς. 

Αυτοί που κόβουν συντάξεις και αυξάνουν 
φόρους ενώ υπόσχονται ότι τα Μνημόνια τε-
λειώνουν, θέλουν να μετατρέψουν την πολιτική 
ζωή σε αρένα, μόνο που δεν αντιλαμβάνονται 
ότι οι ψηφοφόροι τούς περιμένουν στη γωνία της 
κάλπης…

Ο κ. Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας - π. 
Βουλευτής  Νέας Δημοκρατίας

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΆΡΆΝΆΣΊΟΥ*

Λίγο προσοχή από την ΝΔ  
με τον Μπουτάρη

Επειδή πέντε έξι ανόητοι αποφάσισαν δια της 
βίας που άσκησαν, να ξανακάνουν Δήμαρχο τον 
Μπουτάρη, δεν χρειάζεται να τους ακολουθήσου-
με όλοι σε αυτή την λογική. Η καταδίκη της βίας, 
όποιας μορφής και προέλευσης, είναι υπεραρκετή. 
Όλα τα άλλα είναι περιττά και πολλές φορές και 
υποκριτικά. Το να αναδείξουμε τον Μπουτάρη ως 
σύμβολο κατά της βίας, όταν πολλοί ΝΔκράτες 
έχουν «εισπράξει» περισσότερες από αυτόν και 
έχουν υποστεί πολύ περισσότερο bulling από ότι 
ο Μπουτάρης, είναι άδικο απέναντι σε αυτούς που 
πραγματικά μάτωσαν.

Ο Μπουτάρης κατάφερε να αποτρέψει την κριτι-
κή που του γίνεται ως Δήμαρχος και αποπροσανατο-
λίζοντας τον κόσμο, να στρέψει την προσοχή του στη 
βία που του ασκήθηκε. Ω τι βολικό για αυτόν. Αν δεν 
γινόταν θα έπρεπε να το εφεύρει! Είναι ένας κακός 
δήμαρχος. Η πόλη είναι μόνιμα βρώμικη, δεν έχει 
κάνει ούτε ένα πεζοδρόμιο, κοντεύει να ξεμείνει από 
αστικές συγκοινωνίες, έχει προκαλέσει με την στάση 
του προβλήματα στο έργο του μετρό, μείναμε από 
νερό και ρεύμα για πολλές μέρες και υπήρξε χαλα-
ρή έως αόρατη παρέμβαση από αυτόν και θυμίζω 
ότι επί των μερών του «πάγωσε» το αλάτι! Για αυτά 
έπρεπε να κριθεί και όχι για τις όποιες δηλώσεις του 
για τις οποίες του επιτέθηκαν οι ανεγκέφαλοι.

Πριν λοιπόν αρχίσουν τα Je suis Boutaris, να θυ-
μίσω ότι το 2010 στις δημοτικές εκλογές δεν έχασε 
ο Γκιουλέκας ή μόνο ο Γκιουλέκας από τον Μπουτά-
ρη, έχασε και η ΝΔ. Το 2014 δεν έχασε ο Καλαφάτης 
ή μόνο ο Καλαφάτης από τον Μπουτάρη, έχασε και 
η ΝΔ. Αν μπούμε στη λογική ότι αφού δεν μπορούμε 
να τον κερδίσουμε, ας τον κάνουμε δικό μας, ας το 
πει η ΝΔ στους Θεσσαλονικείς να το ξέρουν και ας 
αποφασίσουν αυτοί  τι θα κάνουν. 

Ο Κυρ Γιάννης είναι ένας ευχάριστος φίλος για 
παρέα, ένας bon viveur, ευκατάστατος, με πολ-
λές επιτυχίες στον επαγγελματικό χώρο που  αν 
βγεις μαζί του ένα βράδυ θα περάσεις όμορφα και 
σίγουρα θα θέλεις να το ξανακάνεις. Μέχρι εκεί. Για 
δήμαρχος δεν κάνει! Μη σας ξεγελάει η λάμψη του. 
Η πόλη επί Παπαγεωργόπουλου ήταν πιο καθαρή, 
έγινε πράσινη από τις 10.000 δενδροφυτεύσεις, 
απέκτησε καινούργιο Δημαρχείο και νέα παραλία 
που ευχαριστιούνται όλοι. Και όταν κέρδιζε τις εκλο-
γές ο Παπαγεωργόπουλος, τις κέρδιζε και η ΝΔ! 
Αυτά μόνο για να γίνονται και κάποιες συγκρίσεις.

*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής 
της INTERVIEW

*ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΆΣΊΛΕΊΆΔΗ 

★ Διανύσαμε ημέρες ηρωϊ-
κές και ένδοξες. Ημέρες Γιάννη 
Μπουτάρη. Ημέρες που τα έβαλε με 
φασισταριά πόντιους, τραμπούκους 
και τόσα άλλα. Μπράβο δικέ μου 
Γιάννη χωρίς το σιορ.

★ Μ’ αυτά και μ’ αυτά Μπουτα-
ριστάν το κάναμε. Χορεύουμε και 
κρεμόμαστε στα μανταλάκια για 
πάρτη σου δημαρχάρα μας. Βεβαίως 
αν ζούσε κι ο δικός σου Κεμάλ θα 
σ’ έβλεπε και θα σε χαιρόταν. Στα 
γόνατά του θα σ’ έπαιζε, και τό-
μπολα θα παίζατε αλλά και τσιλίκι. 
Και ήταν τόσο καλός Γιάννη μου ο 
Κεμάλ με κάθε Έλληνα που υπήρξε 
στο διάβα του. Θου Κύριε τι λέω, για 
να μην με πούνε και μένα φασίστα 
και τόσα άλλα.

★ Μ’αυτά και μ’αυτά γίναμε 
ρεζίλι σαν Θεσσαλονικείς ή θέλανε 
να μας κάνουν. Κάθε περίεργος ή 
δημοκράταρος απ’ την Αθήνα μας 
κουνούσε το δάχτυλο και ανα-
τρέχοντας στους Γκοτζαμάνηδες 
μας τοποθετούσε στο ακραίο, στο 
συντηρητικό, λίγο από μαύρο φίδι 
δεξιό και τόσα άλλα. Θυμάμαι όμως 
εκεί κάτω κάτι Κουμουτσάκους και 
Χατζηδάκηδες με αίματα και κανέ-
νας δεν τους θυμήθηκε τώρα που 
ομαδικά ο συμφερτός υποστήριξε 
τον δημοκράτη, τον κάτι άλλο, τον 
εξωπραγματικό δήμαρχό μας τον 
δικό μου Γιάννη.

★ Ας πούμε όμως για το έργο 
του Γιάννη μας. Ακυβέρνητο καράβι 
μοιάζει η πόλη, θαμπή, με σκου-
πίδια, με χαμένη ταυτότητα. Που 
είναι η λάμψη της, η ομορφιά της, οι 
γειτονιές της. Τραμ μας είπες Γιάννη 
δεν έγινε, τον Θερμαϊκό μας είπες 
ότι θα καθαρίσεις δεν το έκανες, 
έργα αναπλάσεων δεν έγιναν, πάρ-
κινγκ δεν έκανες, το κυκλοφοριακό 
δεν το έλυσες, τα σκουπίδια μα-
ζεύονται κατά το δοκούν, τα πάρκα 
της παραλίας που δεν ήθελες παλιά 
βρώμισαν ή καταστράφηκαν, και και 
και. Παρόλα αυτά το επικοινωνιαλί-
κι το παίζεις καλά και στοχευμένα. 
Πόπολο μας θεωρείς ποδοπατώντας 
μας καθημερινά σαν τα τσαμπιά των 
σταφυλιών που ποδοπατούσες για 
να βγάλεις το κρασάκι του Θεού. 

★ Κυρ Γιάννη, λέω αυτό και 
το κλείνω, πρόσεξε τα σταφύλια 
πολλές φορές ξυνίζουν και βγάζουν 
ξυνό κρασί που δεν βράζει και το 

ρίχνουμε τότε ζάχαρη και άλλα 
γλυκαντικά για να το συνεφέρουμε. 
Το στόρυ το ξέρεις καλά και μετά 
βράζει και πολλές φορές χύνεται 
και σπάει άλλες φορές το βαρέλι 
γιατί δεν έχει καλές βάσεις. Έτσι και 
εσύ κόψε τα ξυνά, τα πικρόχολα 
σχόλια για Κεμαλ, Σκόπια, ΠΑΟΚ και 
τόσα άλλα και ασχολήσου με την 
δουλειά σου που είναι δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης και όχι Υπουργός των 
Εξωτερικών ή υποψήφιος του κάθε 
κυβερνώντος κόμματος. Σταμάτα 
την υψηλή πολιτική και μπες στο 
νόημα του πραγματικού δημάρχου 
που ψηφίσαμε. Και να κλείσεις 
τα στόματα όλων αυτών που μας 
κουνάνε το δάχτυλο, βρίσκοντας 
την ευκαιρία να αποκτήσουν ενός 
λεπτού δημοσιότητα σε βάρος της 
Θεσσαλονίκης.

★ Εγώ τον Γιάννη ψήφισα, είμαι 
φίλος του από τότε με το Μπαλκάν 
και τον Αρκτούρο. Ξέρω και άλλα 
θα τα αφήσω όμως γιατί η ζωή δεν 
είναι ούτε πολιτική ούτε κουτσο-
μπολιό. Ας προσέχαμε.

★ Βρήκε κι η Κυβέρνηση την 
ευκαιρία να βγει από την στεναχώ-
ρια και τα δικά της προβλήματα. 
Θα πατάξει λέει την βία, την κάθε 
σκοταδιστική διάθεση και τόσα 
άλλα. Αχού, που δέρνουν σήμερα να 
πάω κι εγώ και να έρθει ο Αλέξης, 
άντε για μένα κανένας από το πρω-
θυπουργικό γραφείο να με πατάξει 
να με ισοπεδώσει λέω βεβαίως 
βεβαίως.

★ Βρήκε την ευκαιρία και ο 
Απόστολός μου να επισκεφθεί το 
Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης 
για να συμπαρασταθεί στον Γιάννη 
μου. Δεν λέω τίποτα άλλο αφού 
το ξέρετε ότι είναι φίλος μου. Ας 
πρόσεχα!

★ Ασχολήθηκα με αυτά και δεν 
έγραψα τίποτα γι’ αυτά που με πλη-
ρώνει ο εκδότης. Και έχω μαζέψει 
πολλά και τσιμπιτά καρφιτσωματά-
κια. Πάκο σας λέω έγιναν περίμενε-
τε την άλλη βδομάδα.

★ Ας μην χαρεί ο φίλος μου εκεί 
στην Σταυρούπολη. Έχω ράμματα 
για την γούνα του αλλά εγώ σπίτια 
δεν κλείνω. 

★ Δεν έχω χρόνο τώρα και δεν 
προλαβαίνω, την άλλη βδομάδα τα 
λέμε.



14 | 26 Μαΐου 2018

Συνάντηση με τον… δημότη Πρόξενο 
Τον Γενικό πρόξενο της 

Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη 
Βάλτερ Στέχελ, συνάντησε στο 
γραφείο του στο Πανόραμα, ο 
δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. «Η συ-
νάντηση πραγματοποιήθηκε 
ύστερα από πρωτοβουλία του 
Γερμανού διπλωμάτη, ο οποίος 
μάλιστα είναι κάτοικος του δή-
μου, καθώς διαμένει στην Πυλαία. Στη συνάντηση έγινε αναλυτική συζήτηση για ζητήματα που 
αφορούν ενδεχόμενες συνεργασίες του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με δήμους της Γερμανίας σε 
επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Μάλιστα έγινε και ιδιαίτερη αναφορά 
στο Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και τα τραγικά γεγονότα του 1944, όπου 149 Έλληνες έχασαν 
τη ζωή τους εξαιτίας της ναζιστικής θηριωδίας. Από την πλευρά του ο Γερμανός πρόξενος ση-
μείωσε το έμπρακτο ενδιαφέρον της Γερμανίας για την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης, 
καθώς και για θέματα που αφορούν στην καλύτερη συνεννόηση των δύο χωρών στο μέλλον», 
σημείωσε ο δήμαρχος. 

{

Μαθαίνουμε ότι 
υπουργός της 

κυβέρνησης  έχει 
διορίσει στο γραφείο 
αντιπρόεδρο συλλό-
γου από τη Βόρεια 
Ελλάδα. Βλέπετε ο 
υπουργός θέλει βο-
ήθεια για τις εκλογές 

και δεν έχασε την 
ευκαιρία

Πέταξαν την μπάλα στην κερκίδα
Απροθυμία έδειξαν οι μεγαλοπαράγοντες της πόλης απέ-

ναντι στην υπεράσπισή της στον… πόλεμο που δέχτηκε όλη 
αυτή τη βδομάδα από συγκεκριμένα κέντρα των Αθηνών 
όπου παρουσιάζεται ως «πόλη των Κοτζαμάνηδων». Ούτε 
μια λέξη δεν βρήκαν να πούνε και να υπερασπιστούν τους 
πολίτες της Θεσσαλονίκης οι οποίοι στοχοποιούνται  καθ’ 
αυτό τον τρόπο. Μάλλον έχουν μάθει στις εθιμοτυπικές δη-
λώσεις και όταν η… μπάλα «καίει» προτιμούν να την πετούν 
στην κερκίδα. Γνωστό το σύστημα που παίζουν αλλά και οι 
πολίτες πλέον καταλαβαίνουν…

Είναι ο Ψωμιάδης μέλος της ΝΔ;

O αρραβώνας θα καταλήξει σε γάμο;

Ένα από τα ερωτήματα που μας άφησε αναπάντητα η 
εβδομάδα που μας πέρασε ήταν αν τελικά ο πρώην περιφε-
ρειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι μέλος της ΝΔ. Αρχικά 
ο πρόεδρος της ΝΔ από το βήμα της Βουλής, προσπάθησε 
με χιούμορ να αντικρούσει τους ισχυρισμούς Τσίπρα ότι ο κ. 
Ψωμιάδης είναι μέλος της ΝΔ. «Για τον κ. Ψωμιάδη ρωτάτε 
τον λάθος άνθρωπο, ρωτήστε την κυρία Γεννηματά καθώς 
από όσο ξέρω ψήφισε στις εκλογές του Κινήματος Αλλαγής. 
Δεν ξέρω ποιον ψήφισε, αλλά ψήφισε» είπε ο κ. Μητσοτάκης 
και συμπλήρωσε: «καμία σχέση δεν έχει ο κ. Ψωμιάδης με 
εμάς εδώ και καιρό».

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πλη-
ροφορίες, ο πρώην περιφερειάρχης εμφανίζεται ως ενεργό 
μέλος της ΝΔ έχοντας πληρώσει την οικονομική εισφορά για 
το τρέχον έτος προς το κόμμα. Μάλιστα, ο ίδιος έγραψε στο 
twitter του ότι είχε συμμετάσχει κανονικά στις εσωκομματι-
κές εκλογές της ΝΔ.

Τελικά ο Ψωμιάδης ξέρει να τους μπερδεύει…

Με αφορμή την επίθεση κάποιων ανεγκέφαλων κατά του δημάρχου Θεσσαλονίκης απο-
καλύφθηκε αυτό,  που ήταν θέμα συζήτησης τους τελευταίους μήνες: Ο «αρραβώνας» του 
ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιάννη Μπουτάρη, ενόψει των δημοτικών εκλογών του επόμενου έτους. Αλλά 
η συνεργασία αυτή δεν θα γίνει σε προσωπικό επίπεδο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δείξει, ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε κυβερνητική συνερ-
γασία με το Κίνημα Αλλαγής, ενδεχομένως μετά τις βουλευτικές εκλογές. 

Θέλει να δείξει, ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ βρίσκεται στο τελευταίο της στάδιο. Ίσως, 
η χαριστική βολή, σε έναν ετερόκλητο κυβερνητικό συνασπισμό, να είναι η υπερψήφιση μιας 
συμφωνίας για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.

Θέλει να απευθυνθεί στο αριστερόστροφο ακροατήριο και να πει ότι «τώρα που βγαίνου-
με από το μνημόνιο, μπορούμε να χαράξουμε κεντροαριστερή πορεία».

Για να φτάσει, όμως εκεί, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του δίνει η επίθεση κατά του 
Μπουτάρη, για να αναπτύξει την αριστερή διλημματική πολιτική, προκειμένου να «ξυπνήσει» 
το αντιδεξιό φρόνημα. 

Θυμίζει στους πολίτες παλιές καταδικασμένες καταστάσεις και κάνει λόγο για τη «Θεσ-
σαλονίκη των Γκοτζαμάνηδων» αδιαφορώντας αν συκοφαντεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελλάδας και τους κατοίκους της. 

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα στην πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκει την πολιτική επιβίωση. 
Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ερωτεύτηκε τον Μπουτάρη. Η αριστερή πρακτική 

και μεθοδολογία δείχνει, ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο την υπόθεση 
Μπουτάρη, προκειμένου να πετύχει τη μεγάλη κυβερνητική σύγκλιση που επιδιώκει. Τότε και 
μόνον τότε, ο Γιάννης Μπουτάρη θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Αν δεν επιτευ-
χθεί ο στρατηγικός αυτός σχεδιασμός, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού εκμεταλλευθεί πολιτικά τον κυρ 
Γιάννη, θα τον «πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα» λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές. Σε 
καμιά περίπτωση, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θελήσει να χρεωθεί:

- Την πανθομολογούμενη ανικανότητα του Μπουτάρη να διοικήσει
- Τη βρώμικη Θεσσαλονίκη
- Το μηδενικό έργο μιας 8ετούς θητείας.
- Την αμετροέπεια και τον προσβλητικό λόγο του Μπουτάρη, προς μεγάλες κοινωνικές 

ομάδες, από τις οποίες αντλεί ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο Γιάννης Μπουτάρης δεν είναι δικός του υποψήφιος. Υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Tο 

Ποτάμι, τη Δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους κάνει τη χάρη να υποστηρίξει τον Μπουτάρη, μόνον αν 
του δώσουν τον πρώτο ρόλο στην Κεντροαριστερά και τον ακολουθήσουν για μια νέα κυβερ-
νητική πρόταση συνεργασίας.

karfitsomata

*ΤΟΥ ΓΊΆΝΝΗ ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΥ
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κοινωνία
Είναι 6:00 το απόγευμα και η αί-

θουσα αναμονής του κοινωνικού 
ιατρείου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσ-
σαλονίκης «Άγιοι Ανάργυροι», είναι 
ήδη γεμάτη με ανθρώπους που περι-
μένουν να εξεταστούν από τον καρδι-
ολόγο, πατέρα Δημήτριο Τάνο. Είναι 
εφημέριος στον ιερό Ενοριακό Ναό 
αγίου Ελευθερίου. Όπως περιέγραψε 
στην Karfitsa, τελείωσε την ιατρι-
κή και στα μέσα της ειδικότητάς του, 
έγινε παπάς. «Για τέσσερα χρόνια, 
έκανα τις εφημερίες στο Ιπποκρά-
τειο και μετά πήγαινα στην εκκλησία. 
Υπήρχαν μέρες που δεν υπήρχε χρό-
νος να ξεκουραστώ, όμως δεν με πεί-
ραζε. Πλέον, προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου σε ένα πολυιατρείο του δήμου 
Αμπελοκήπων- Μενεμένης και στο 
κοινωνικό ιατρείο της Μητρόπολης».

Το κοινωνικό ιατρείο λειτουργεί 
εδώ και τρία χρόνια στο κέντρο της 
πόλης και δημιουργήθηκε με πρωτο-
βουλία του Παναγιότατου Μητροπο-
λίτη Άνθιμου. Ανήκει στο φιλόπτωχο 
ταμείο της ενορίας, από όπου και χρη-
ματοδοτείται. Από τις ειδικότητες δεν 
λείπει σχεδόν καμία, αφού στο ιατρείο 
υπάρχει καρδιολόγος, παθολόγος, 
πνευμονολόγος, ψυχίατρος, ψυχο-
λόγος, φυσιοθεραπευτές και γυναι-
κολόγοι σε εξωτερική βάση που συ-
νεργάζονται με το κοινωνικό ιατρείο, 
αγγειοχειρουργός, δερματολόγος και 
οδοντίατροι. Όπως είπε ο πατήρ Δη-
μήτριος Τάνος που είναι υπεύθυνος 
του κοινωνικού ιατρείου, «έχουμε και 
χειρουργούς που είναι πρώην καθη-
γητές Πανεπιστημίου και διευθυντές 
στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έτσι αν το πε-
ριστατικό είναι σοβαρό, συνεννοού-
νται με τους μαθητές τους». Οι γιατροί 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στο κοινωνικό ιατρείο, είτε εργάζο-
νται σε δημόσια νοσοκομεία, είτε είναι 
ιδιώτες, είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί. 
«Έχουμε αρκετούς γιατρούς που αφή-
νουν τα ραντεβού τους στα ιατρεία 
τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τον κόσμο που έρχεται εδώ», αναφέ-
ρει ο παπά- Δημήτριος. Υπάρχουν δύο 
παθολογικά ιατρεία που εξυπηρετούν 
όλες τις ειδικότητες, ένα οδοντια-
τρείο και μία φαρμακαποθήκη. Όλοι 
όσοι εργάζονται στο κοινωνικό ια-
τρείο, από τους γιατρούς μέχρι τους 
γραμματείς, το κάνουν εθελοντικά. 
Όσον αφορά στα αναλώσιμα, τα έξο-
δα καλύπτονται από τη Μητρόπολη. 
«Έχουμε ένα μικρό φαρμακείο όπου 
φέρνουν φάρμακα οι πολίτες και κα-
λύπτουν τις ανάγκες μας στο 70%. Τα 
υπόλοιπα φάρμακα τα αγοράζουμε. 
Όλες οι υποδομές είναι καινούριες και 
έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με έξοδα 
της Μητρόπολης, χωρίς αυτήν, δεν θα 
μπορούσαμε να λειτουργήσουμε», 
σημειώνει. Μάλιστα, όπως αποκά-
λυψε, ανά περιόδους, το κοινωνικό 
ιατρείο προμηθεύει με φάρμακα και 

αναλώσιμα, νοσοκομεία σε διάφορες 
περιοχές. «Έχει τύχει να μας προ-
σφέρουν μεγάλη ποσότητα υλικών 
- όπως σύριγγες για παράδειγμα και 
ινσουλίνες – κι επειδή εμείς δεν τα 
χρειαζόμασταν, τα στείλαμε σε περι-
φερειακό νοσοκομείο. Έχει τύχει να 
στείλουμε υλικά και στο Ιπποκράτειο 
ή όπου αλλού χρειάζεται».

Όσον αφορά στους πολίτες που 
επισκέπτονται το κοινωνικό ιατρείο, 
πρόκειται κυρίως για ανασφάλιστους 
ανθρώπους. «Έρχονται εδώ, εξετά-
ζονται άμεσα και τους δίνουμε τα 
φάρμακα που χρειάζονται. Αν κριθεί 
απαραίτητο, συνεννοούμαστε με άλ-
λες κοινωνικές δομές και τους παρα-
πέμπουμε εκεί, έτσι ώστε μία δουλειά 
που σε ένα νοσοκομείο θα γινόταν 
σε πέντε με έξι μήνες, εδώ γίνεται σε 
μία βδομάδα. Αυτό που παρατηρού-
με βέβαια, είναι ότι μέσα στην κρίση, 
οι ανασφάλιστοι αυξάνονται». Όπως 
είπε ο παπά- Δημήτριος, μία άλλη με-
ρίδα ανθρώπων που εξυπηρετούνται 
από το ιατρείο είναι πρόσφυγες και 
μετανάστες που έχουν φτάσει στην 
πόλη μας. «Μεγάλος όγκος προσφύ-
γων, προωθούνται στο οδοντιατρείο 
κι αυτό γιατί το ιατρείο μας είναι πάρα 
πολύ καλό. Επίσης στην πλειοψηφία 
τους είναι νέοι άνθρωποι κι έτσι δεν 
έχουν προβλήματα υγείας», εξηγεί.

Συνολικά, στο κοινωνικό ιατρείο 

απασχολούνται 25 γιατροί, ενώ το 
ιατρείο λειτουργεί τις καθημερινές, 
για τρεις ώρες το πρωί και τρεις ώρες 
το απόγευμα. «Οι ώρες απασχόλησης 
είναι λίγες, έτσι όποιος γιατρός ενδι-
αφέρεται, μπορεί να μας βοηθήσει, 
παρέχοντας τις υπηρεσίες του», ανα-
φέρει ο παπά- Δημήτρης. Οι ειδικότη-
τες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, είναι οι 
οδοντίατροι, παθολόγοι, καρδιολό-
γοι, και ψυχίατροι. «Μηνιαίως, εξυ-
πηρετούμε περίπου 600 ασθενείς. Αν 
είχαμε περισσότερους ανθρώπους να 
βοηθούν στη γραμματειακή υποστή-
ριξη, θα μπορούσαμε να λειτουργού-
με για περισσότερες ώρες». 

Η Ευαγγελία Δεληγιάννη είναι δι-
οικητική υπάλληλος στο νοσοκομείο 
της Έδεσσας, παράλληλα, μία φορά 
την εβδομάδα προσφέρει γραμμα-
τειακή υποστήριξη στο κοινωνικό ια-
τρείο. «Η μέρα μου ξεκινάει στις 5:00 
το πρωί, όμως μόλις έρχομαι εδώ, 
μου φεύγει η κούραση κι αλλάζει τε-
λείως η διάθεσή μου. Οι καθημερινές 
υποχρεώσεις πάντα θα τρέχουν, έχω 
τρία παιδιά, όμως δεν νιώθω πως 
στερούμε κάτι, ίσα ίσα το συναίσθη-
μα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η ώρα 
περνάει πολύ ευχάριστα κι έχουμε 
αναπτύξει πλέον και φιλικές σχέσεις 
μεταξύ μας. Αυτό που κάνω με γεμί-
ζει», καταλήγει η ίδια.

{
{

{
{

Το πολυϊατρείο, 
που δημιούργησε 

και συντηρεί η 
Μητρόπολη Θεσ-

σαλονίκης

Ανασφάλιστοι και 
πρόσφυγες εξετά-

ζονται δωρεάν

Ο γιατρός των ψυχών  
και των σωμάτων

Της  Έλενας 
Καραβασίλη  
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Το 2009 ήταν η τελευταία χρονιά που τα Λουτρά Θέρ-
μης γέμισαν με κόσμο που ήθελε να χαρεί τις ιαματικές 
πηγές. Μέσα σε μία εκτενή έκταση πρασίνου που έσφυ-
ζε από ζωή, γεμάτη καταλύματα, κιόσκια και παιδική 
χαρά που ήταν γεμάτη με γέλια και φωνές. Πλέον η 
εικόνα που αντικρίζει κανείς, είναι αποκαρδιωτική. 

«Θαμμένα» στη γραφειοκρατία  
και την αδιαφορία τα Λουτρά Θέρμης   

ρεπορτάζ

Οι οθωμανικοί τρούλοι των λου-
τρών είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν 
και η βλάστηση έχει σχεδόν «πνίξει» τα 
εγκαταλελειμμένα δωμάτια που πλέον 
«φιλοξενούν» αστέγους που φτάνουν 
εκεί με τη γραμμή του ΟΑΣΘ. Το «μπαλά-
κι των ευθυνών» μοιάζει να περνάει από 
τον δήμο Θεσσαλονίκης στο υπουργείο 
Τουρισμού, χωρίς όμως μέχρι και σήμε-
ρα να έχει γίνει κάποια ενέργεια για την 
αξιοποίηση αυτού του φυσικού πόρου. 

Όπως εξηγεί στην Karfitsa η αντι-
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
δημοτική σύμβουλος στο δήμο Θεσσα-
λονίκης με την παράταξη «Εντάξει»  και 
μέλος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματι-
κών Πηγών Ελλάδος, Σωσώ Αδαμίδου 

– Γκιουλέκα, «Μέχρι πρότινος όλες οι 
ιαματικές πηγές της χώρας, λειτουρ-
γούσαν με προσωρινές άδειες. Κάποια 
στιγμή, βγήκε ένας νόμος που καθόριζε 
πως πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες τε-
χνικές μελέτες ώστε να αναγνωριστούν 
οι φυσικοί πόροι. Ο φάκελος αυτός κα-
τατέθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης 
τον Οκτώβριο του 2009 και έλαβε θετι-
κή γνωμοδότηση το 2013. Από κάποια 
όμως αστοχία, αυτή η αδειοδότηση 
δεν πέρασε στο ΦΕΚ». Η κ. Αδαμίδου – 
Γκιουλέκα σημειώνει μάλιστα πως «Σε 
ερώτησή μου στο δημοτικό συμβούλιο, 
ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης αλλά 
και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θανάσης 
Παππάς, μου απάντησαν πως ο δήμος 

δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους 
για την αξιοποίηση του χώρου, κάτι που 
είναι απόλυτα κατανοητό και λογικό. 
Όμως, υπάρχουν προγράμματα ευρω-
παϊκά αλλά και του υπουργείου, που 
θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί».  

Η ίδια εξηγεί πως σε κάθε περίπτω-
ση, η διαδικασία αναγνώρισης πρέπει να 
γίνει. «Ο δήμος δεν έχει προσπαθήσει να 
επισπεύσει τις διαδικασίες. Πως θα έχου-
με ανάπτυξη, όταν αφήνουμε τέτοιες 
εγκαταστάσεις να ερημώνουν και να 
παραμένουν αναξιοποίητες; Ο ιαματικός 
τουρισμός είναι κι αυτός ένας πόλος έλ-
ξης και θα έπρεπε να τον αξιοποιήσουμε. 
Προσωπικά, έχω κάνει παρεμβάσεις στο 
δημοτικό συμβούλιο και οι απαντήσεις 
που λαμβάνω είναι σχεδόν μηδαμινές. 
Στο παρελθόν, υπήρξαν φήμες πως 
ενδιαφέρεται για τον χώρο ο κ. Σαββί-
δης. Ούτε σε αυτό όμως είχαμε κάποια 
ενημέρωση». Ως μέλος του δημοτικού 
συμβουλίου, η κ.  Αδαμίδου – Γκιουλέ-
κα  αναφέρει πως από το 2014 και για 
δύο χρόνια, είχαν παραχωρηθεί κάποιες 

Της  Έλενας 
Καραβασίλη  

{

{
{ {

 «Το υπ. Του-
ρισμού άρχισε 

σοβαρά να ασχο-
λείται στο τέλος 
του 2015 αρχές 
του 2016 άρα 
είναι λογικό να 

χρειάζεται να ξα-
ναγίνουν κάποια 

πράγματα»

«Ο δήμος δεν έχει 
προσπαθήσει να 
επισπεύσει τις 
διαδικασίες»
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ρεπορτάζ

εκτάσεις σε άπορες οικογένειες, στο πλαίσιο 
προγράμματος αντιμετώπισης της φτώχειας. 
Όμως, «πλέον αυτό σταμάτησε, χωρίς να 
υπάρξει κάποια εξήγηση για το ποιες είναι οι 
διαθέσεις της διοίκησης ως προς τη χρήση του 
χώρου», συμπληρώνει η ίδια.  

Από την  πλευρά του ο Μάρκος Δανάς  γ.γ. 
Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλά-
δας, μέλος Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών 
Φυσικών Πόρων του υπ.Τουρισμού και μέλος 
Εκτελεστικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Συνδέ-
σμου Ιστορικών Λουτροπόλεων σημειώνει 
πως «Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν 
έχει γίνει καμία σοβαρή επένδυση όσον αφο-
ρά στις ιαματικές πηγές. Αυτό συμβαίνει γιατί 
δεν είχαν προχωρήσει οι αναγνωρίσεις των 
φυσικών πόρων ως ιαματικών άρα, κανένας 
φυσικός πόρος δεν είχε ταυτότητα. Έτσι δεν 
μπορούσαμε να ξέρουμε τις θεραπευτικές εν-
δείξεις του Ιαματικού Φυσικού Πόρου  και τον  
τρόπος χρήσης του. Αν δεν υπάρχουν αυτά, 
δεν μπορείς να προχωρήσεις σε καμία ενέρ-
γεια. Μόλις πριν από δύο μήνες ψηφίστηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές για να μπορούν οι 
Μονάδες και τα Κέντρα μας να βγάζουν άδεια 
δηλαδή να αποκτούν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
όπως όλα τα τουριστικά καταλύματα. Χωρίς 
άδεια λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει καμία 
επένδυση». Ενδεικτικά αναφέρει πως μέχρι 
31/12/14 είχαν κατατεθεί στο υπουργείο Του-
ρισμού, 23 φάκελοι για αναγνώριση και είχε 
βγει ΦΕΚ για μόλις δύο. Σήμερα ο αριθμός αυ-
τός έχει ανέλθει στους 124 φακέλους και 51 
ΦΕΚ. «Τώρα λοιπόν ο δήμος μπορεί να προ-
χωρήσει. Κατά τη διαδικασία των αναγνωρίσε-
ων  κατατίθενται: μία υδρογεωλογική μελέτη, 

μία υγειονομική έκθεση, δύο φυσικοχη-
μικές αναλύσεις, δύο μικροβιολογικές, 
μία ραδιολογική, ένα τοπογραφικό και 
το ιδιοκτησιακό. Αυτά έχουν κατατεθεί 
από την πλευρά του δήμου. Αυτός ο 
φάκελος περνάει από την επιτροπή η 
οποία ζητάει συμπληρωματικές - νέες 
αναλύσεις, διότι έχει περάσει ο καιρός 
από τότε που κατατέθηκε ο φάκελος, 
αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία που κα-
θυστερεί από την πλευρά υπηρεσιών 

του δήμου. Ζητούνται νέες αναλύσεις 
επειδή το Υπ. Τουρισμού άρχισε σοβαρά 
να ασχολείται στο τέλος του 2015 αρχές 
του 2016 άρα είναι λογικό να χρειάζεται 
να ξαναγίνουν κάποια πράγματα». 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θανάσης 
Παππάς εξηγεί πως γραφειοκρατικές 
διαδικασίες από την πλευρά του υπουρ-
γείου, καθυστερούν την αναγνώριση του 
πόρου, για να μπορέσει στη συνέχεια ο 
δήμος να αξιοποιήσει τα Λουτρά Θέρμης. 

«Θαμμένα» στη γραφειοκρατία  
και την αδιαφορία τα Λουτρά Θέρμης   
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«Ο δήμος δεν έχει 
προσπαθήσει να 
επισπεύσει τις 
διαδικασίες»

Μετά  
το 2009  

«φιλοξενεί» 
αστέγους
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Στην απομόνωση ο ισοβίτης αγγειοχειρουργός του Ιπποκρατείου 
Δύσκολες ώρες φέ-
ρεται να περνά μέσα 
στις φυλακές Δια-
βατών ο 39χρονος 
αγγειοχειρουργός, 
ο οποίος καταδι-
κάστηκε σε ποινή 
ισόβιας κάθειρξης, 
από το Μεικτό 
Ορκωτό Δικαστή-
ριο Θεσσαλονίκης, 
για το θάνατο της 
36χρονης Γεωργια-
νής μεσίτριας τον 
Απρίλιο του 2017 
στο Ιπποκράτειο 
νοσοκομείο. 

απομόνωσης, που είναι κατασκευασμένο 
για κρατούμενους που χρίζουν συνεχούς 
παρακολούθησης από τους σωφρονι-
στικούς υπαλλήλους μέσα από κάμερες 
ασφαλείας. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι 
τον κρατούν σε απόσταση από τους υπό-
λοιπους κρατούμενους των φυλακών, 
προστατεύοντάς τον από ενδεχόμενη βί-
αιη επίθεση. 

Ο 39χρονος βγαίνει από το κελί του 
για μια ώρα κάθε μέρα, μόνο για να τη-
λεφωνήσει ενώ συχνά έχει επισκεπτήριο 
από τους γονείς και τον δικηγόρο του. 
Στην καθημερινότητά του μέσα στη φυ-
λακή δεν μιλάει σχεδόν σε κανέναν παρά 
μόνο στον ψυχίατρο των φυλακών, που 
επισκέπτεται το σωφρονιστικό κατάστημα 
μια φορά την εβδομάδα. Είναι ο γιατρός 
που σύμφωνα με πληροφορίες διέγνωσε 
αυτοκτονικό ιδεασμό και διαταραγμένη 
ψυχική υγεία στον 39χρονο αγγειοχει-
ρουργό. 
Δεν θέλει να πάει σε άλλη φυλακή 

Ο συνήγορος  του αγγειοχειρουργού, 
Γιώργος Νικολακόπουλος δήλωσε στην 
Karfitsa, την αγωνία του για τη ζωή του 
πελάτη του, εκφράζοντας παράλληλα την 

Ο γιατρός σύμφωνα με πληροφορίες 
της Karfitsa, δέχεται απειλές από τους 
Γεωργιανούς κρατούμενους των φυλα-
κών, οι οποίοι επιχειρούν να τον τιμωρή-
σουν για το θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Πριν ακόμη δικαστεί από το Κακουρ-
γιοδικείο Θεσσαλονίκης, ο 39χρονος ως 
υπόδικος κρατούμενος στις φυλακές Δι-
αβατών δέχτηκε απειλές για τη ζωή του 
από συγκρατουμένους του Γεωργιανούς, 
οι οποίοι τον προπηλάκισαν και προσπά-
θησαν να τον χτυπήσουν. «Καταφέραμε 
να τον γλυτώσουμε από μια ομάδα μαι-
νόμενων κρατουμένων» αναφέρει στην 
Karfitsa, σωφρονιστικός υπάλληλος ο 
οποίος ήταν παρόν στο περιστατικό.
Ζήτησε προστασία για τη ζωή του 

Μετά την  έκδοση της απόφασης των 
δικαστών, ο γιατρός, επέστρεψε στα Δι-
αβατά και ζήτησε προστασία από την δι-
εύθυνση των φυλακών,  φοβούμενος για 
τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 
39χρονος φοβάται τα αντίποινα από τους 
Γεωργιανούς κρατούμενους που βρίσκο-
νται σε κελιά του ισογείου και  του πρώ-
του ορόφου των φυλακών. Αμέσως διατά-
χθηκε η μεταφορά του στο ειδικό κελί της 

εμπιστοσύνη του στους σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους των φυλακών Διαβατών. 
Σύμφωνα με τον κ. Νικολακόπουλο, ο πε-
λάτης του είναι αδύνατον να μεταφερθεί 
σε άλλη φυλακή καθώς δεν θα μπορούν 
να τον επισκέπτονται οι γονείς του οι οποί-
οι είναι υπερήλικες. Ο συνήγορός  του έχει 
καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης 
απόφασης του ΜΟΔ, ωστόσο εκτιμά ότι η 
εκδίκαση από το Εφετείο αναμένεται να 
καθυστερήσει. 
Η μοιραία χειρουργική επέμβαση 

Η τραγική υπόθεση εκτυλίχθηκε  τον 
περασμένο Απρίλιο, όταν η 36χρονη, μη-
τέρα τριών παιδιών, επισκέφτηκε τον για-
τρό στο «Ιπποκράτειο» για να υποβληθεί 
σε μικροεπέμβαση αφαίρεσης κιρσών. 
Εκεί, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βού-
λευμα, ο γιατρός της χορήγησε δύο ισχυ-
ρά αναισθητικά. Στη συνέχεια, τη μετέφερε 
και την πέταξε σε γκρεμό στο Παλιούρι 
Χαλκιδικής. Το πτώμα της 36χρονης βρέ-
θηκε μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή 
της. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 
γιατρού από το στίγμα του κινητού του τη-
λεφώνου, ενώ στο αυτοκίνητό του βρέθη-
κε DNA της 36χρονης.

ρεπορτάζ

Της Δέσποινας 
Κρητικού
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Η ΔΙΑΣ είναι μια ξεχωριστή ομάδα αστυ-
νομικών με τη δική της φιλοσοφία. Οι αστυ-
νομικοί που υπηρετούν σε αυτήν, λατρεύουν 
τις μηχανές και γνωρίζουν ότι σε καθημερινή 
βάση «τρέχουν» με υψηλές ταχύτητες πάνω 
σε δύο ρόδες για να προλάβουν να φτάσουν 
όπου κληθούν  ή να επέμβουν όπου χρεια-
στεί. Οι αστυνομικοί αυτοί θαυμάζονται από 
τους πολίτες ωστόσο δεν απολαμβάνουν 
τον σεβασμό των οδηγών στο βαθμό που θα 
ήθελαν.  

Η Karfitsa «εντόπισε» εν ώρα κα-
θήκοντος δυο  αστυνομικούς  της  ομάδας 
ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Ο 51χρονος Δημή-
τρης Κομπογιάννης είναι αρχιφύλακας και 
υπηρετεί στις μοτοσυκλέτες από την πρώτη 
ημέρα που συστάθηκε η ομάδα, τον Μάρτιο 
του 2010. Φέτος έκλεισε οκτώ χρόνια σε αυ-
τήν την υπηρεσία. Ο δεύτερος , ο 26χρονος 
αστυφύλακας  Δημήτρης Τεπελίδης,  γιος 
αστυνομικού, είναι μόλις 6 μήνες στη ΔΙΑΣ.  
Οι δυο τους ανήκουν σε διαφορετικές γενιές 
αστυνομικών καθώς  έχουν ηλικιακή από-
σταση 30 ετών.  Είναι οδηγοί καθώς έχουν 
λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση και συνή-
θως είναι αυτοί που οδηγούν τις μηχανές και 
τρέχουν για να προλάβουν. 

«Στην ομάδα Δίας έχουμε κυνηγήσει 
δράστες για κλοπές τσαντών που γκρεμίζουν  
στην κυριολεξία ανυπεράσπιστες γριούλες 
στο οδόστρωμα. Έχουμε κυνηγήσει ληστές 
τραπεζών, καταστημάτων, έχουμε έρθει 
αντιμέτωποι με δράστες όπου μπαίνουν και 
λεηλατούν τα σπίτια και τις περιουσίες των 
πολιτών, με ναρκομανείς, και άτομα με ψυ-
χολογικά προβλήματα» αναφέρει ο Δημή-

τρης Κομπογιάννης. «Η αστυνόμευση πάνω 
σε μια μοτοσυκλέτα είναι ιδιαίτερα αποτε-
λεσματική στην καταπολέμηση του εγκλή-
ματος και αυτό διότι μπορούμε να προσεγ-
γίσουμε οποιοδήποτε σημείο της πόλης σε 
πραγματικά ελάχιστο χρόνο όσο μεγάλη 
και αν είναι η κίνηση στους δρόμους καθώς 
είμαστε περισσότερο ευέλικτοι. Έτσι βρι-
σκόμαστε πρώτοι σε ληστείες, διαρρήξεις, 
κλοπές και στη βοήθεια ανυπεράσπιστων 
συνανθρώπων μας, πράγμα που μας κάνει 
ιδιαίτερα αγαπητούς στον κόσμο» εξηγεί ο 
αστυφύλακας  Δημήτρης Τεπελίδης. Ο ίδιος 
εξηγεί στην Karfitsa ότι μπήκε στην αστυ-
νομία θέλοντας να προσφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο και να προστατεύει τους πολίτες. Με 
το όνειρο να γίνει αστυνομικός μεγάλωσε 
και ο Δημήτρης Κομπογιάννης  ο οποίος πριν 
από σχεδόν τριάντα χρόνια άρχισε να φοιτά 
στη σχολή της Αστυνομίας.
Οι κίνδυνοι πάνω σε δύο ρόδες 

Οι δυο αστυνομικοί  αναφέρονται  στους 
κινδύνους που ελλοχεύει η γρήγορη οδή-
γηση πάνω σε δύο τροχούς άλλα και στα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα 
με τους οδηγούς που αγνοούν τις σειρήνες  
και τους φάρους και δεν κάνουν στην άκρη. 
«Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί ασυνείδητοι 
οδηγοί που δεν σου δίνουν σημασία και δεν 
μας αφήνουν χώρο στο να κινηθούμε, ακόμα 
και αν έχουμε φάρο και σειρήνες. Το έργο της 
Αστυνομίας είναι γενικά δύσκολο και με τα 
χρόνια γίνεται πιο δύσκολο και πιο επικίνδυ-
νο» εξηγεί ο κ Κομπογιάννης.  

Ο Δημήτρης Τεπελίδης περιγράφει ένα 
περιστατικό στο οποίο πήρε επιβράβευση και 

{

{

Οι δικυκλι-
στές της 

ΔΙΑΣ  φτά-
νουν εκεί 

που καλού-
νται για να 
επέμβουν 

το αργότερο 
σε 4 λεπτά

Η ομάδα ΔΙΑΣ μέσα από  τα ματιά δύο γενιών
ευγνωμοσύνη όταν κατάφερε με το συ-
νάδελφο του  να εντοπίσουν και να συλ-
λάβουν κλέφτη  που άρπαξε την τσάντα 
μιας, φοιτήτριας με χρήματα και χρήσιμα 
έγγραφα. «Στο τέλος της αυτόφωρης δι-
αδικασίας η κοπέλα μας ευγνωμονούσε. 
Μου έχει μείνει στην μνήμη η χαρά και η 
ασφάλεια που ένιωθε τη στιγμή που εμείς 
απλά εκτελούσαμε το καθήκον μας» ανα-
φέρει ο κ. Τεπελίδης. 

«Όταν πάμε σε κάποιο περιστατικό 
βλέπουμε κόσμο να βγαίνει στα μπαλ-
κόνια τους  για να μας δούνε. Υπάρχουν 
άνθρωποι που μας σταυρώνουν και προ-
σεύχονται για εμάς να είμαστε γεροί για 
να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό που 
προσφέρουμε. Η αγάπη του κόσμου έχει 
μείνει χαραγμένη μέσα μας και μας δίνει 
δύναμη ψυχής να συνεχίζουμε παρά τους 
κινδύνους», τονίζει ο κ. Κομπογιάννης. 

Ο 51χρονος αρχιφύλακας  ελπίζει να 
κλείσει την αστυνομική καριέρα στη ΔΙΑΣ 
ενώ ο 26χρονος αστυφύλακας δηλώνει 
ότι επιθυμεί να συνεχίσει για πολύ ακόμη 
σ αυτήν την υπηρεσία. 

Η ομάδα ΔΙΑΣ λειτουργεί εδώ και 
οκτώ χρόνια. Στο δυναμικό της έχει  
350 αστυνομικούς και 250 μοτοσυκλέ-
τες. Από τις αρχές του 2018 οι αστυνο-
μικοί της ΔΙΑΣ έχουν πραγματοποιήσει 
931 συλλήψεις για κλοπές, ναρκωτικά 
και παράνομη είσοδο μεταναστών  στη 
χώρα. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 
2637 συλλήψεις ενώ το 2016 συνελή-
φθησαν 2496 άτομα από αστυνομικούς 
δικυκλιστές. 

Της Δέσποινας 
Κρητικού

Δημήτρης  
Κομπογιάννης

Δημήτρης 
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κοινωνία
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Φοιτητές του ΑΠΘ έγιναν… γλυπτά!

Οι ατελείωτες ώρες σε μια βιβλιοθήκη Πανεπιστημί-
ου μπορεί για κάποιους να φαντάζει βαρετή υπόθεση, 

ωστόσο για μια φοιτήτρια του ΑΠΘ φαίνεται πως είναι… 
έμπνευση.

Η Σοφία Μυλωνά, φοιτήτρια στη 
Σχολή Καλών Τεχνών επισκέπτεται 
συχνά το Αναγνωστήριο της Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Το γεγονός 
αυτό στάθηκε η αφορμή να δημιουρ-
γήσει τρία γλυπτά φοιτητών και να 
τα τοποθετήσει σε σημεία εντός της 
βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο της Φοιτη-

τικής Εβδομάδας του Πανεπιστημί-
ου. Τα έργα απεικονίζουν φοιτητές 
να διαβάζουν ή να κρατούν στα χέρια 
κάποιο βιβλίο. Η εγκατάσταση έχει 
τον τίτλο «BookRoute», εξήγησε στην 
Karfitsa η Σ. Μυλωνά και πρόσθε-
σε ότι: «Τα γλυπτά τα έκανα μέσα σε 
τρεις εβδομάδας και οι φιγούρες τους 

{

{
Από τις 30 Απριλί-
ου οι φοιτητές του 
ΑΠΘ βλέπουν κάτι 
διαφορετικό στο 

Αναγνωστήριο της 
Κεντρικής Βιβλιο-

θήκης

είναι φίλων μου, οι οποίοι είναι και οι 
ίδιοι φοιτητές και περνούν και εκείνοι 
πολλές ώρες στο αναγνωστήριο».

Παράλληλα, η συγκεκριμένη 
εγκατάσταση εντάσσεται στη «Δη-
μόσια Τέχνη», ένα καλλιτεχνικό κί-

νημα που είναι άκρως διαδομένο στο 
εξωτερικό, ενώ τα τελευταία χρόνια 
κάνει «βήματα» και στην Ελλάδα. 
«Το ‘’Public Art’’ καλύπτει ένα τερά-
στιο φάσμα τεχνών, καθώς περιέχει 
από ζωγραφική και χορό μέχρι κινη-
ματόγραφο και πολλά άλλα, ωστόσο 
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι 
γίνονται σε εξωτερικούς χώρους», 
σημείωσε η ίδια.

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, 
σύμφωνα με την φοιτήτρια, περιοχές 
όπως τα στενάκια της Ροτόντας και 
της Καμάρας χρειάζονται εικαστικές 
παρεμβάσεις. «Οι δυο αυτές περιοχές 
είναι πολύ όμορφες, αλλά τα στενά-
κια τους είναι πιο χλωμά και σκούρα. 
Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει λίγο 
«φως» με εικαστικές παρεμβάσεις. 
Ωστόσο, γενικά η Θεσσαλονίκη είναι 
μια πόλη γεμάτη τέχνη», υπογράμ-
μισε η ίδια. Μάλιστα, επεσήμανε ότι 
«ένα ακόμη σημείο που θα μπορού-
σαν να τοποθετηθούν καλλιτεχνικές 
εγκαταστάσεις είναι το φοιτητικό 
campus του ΑΠΘ, καθώς έχει περι-
θώρια να εκσυγχρονιστεί και έτσι η 
νέα γενιά να έρθει πιο κοντά στις τέ-
χνες».

ρεπορτάζ

Της Φιλίππα 
Βλαστού

Η Άρτεμις

Ο Κίμωνας

Η δημιουργός  
των γλυπτών  

Σοφία Μυλωνά

Η Βερόνικα
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ΒΆΣΊΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ

Στην Αγγλία, χώρα που 
μπορεί να έχει τις δικές της πα-
θογένειες, τα Πρωταθλήματα 
έχουν σταθερές ημερομηνίες 
έναρξης, οι ημερομηνίες των 
αγώνων είναι τόσο σταθερές 
όσο η εμφάνιση του ήλιου από 
την ανατολή και τα γήπεδα ποδοσφαίρου των ομά-
δων μέχρι την 5η κατηγορία υποχρεωτικά έχουν 
σκέπαστρο σ’ όλες τις κερκίδες! Ακόμη οι Άγγλοι 
γνωρίζουν πώς θα φορολογηθούν για τα επόμενα 
τρία χρόνια και ποιες διακυμάνσεις θα έχουν οι μι-
σθοί τους.

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ελληνική 
κοινωνία αυτά φαντάζουν… εξωγήινα. Ούτε καν 
τα γήπεδα της Super League έχουν σκεπασμένες 
όλες τις κερκίδες, ούτε οι ημερομηνίες των αγώ-
νων είναι σταθερές. Η έναρξη των πρωταθλημά-
των μοιάζει με λάστιχο και η χειρότερη επιλογή 
για έναν φίλαθλο, κάτοικο εξωτερικού, είναι να 
προγραμματίσει ένα ταξίδι στην Ελλάδα για να πα-
ρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης του ομάδας. 
Όσο για το φορολογικό σύστημα, συναγωνίζεται το 
ποδόσφαιρο στην… ασυνέπεια. 

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειά-
δης με τη συναίνεση και του Πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα επεξεργάζεται σε συνεργασία με τις διεθνείς 
Ομοσπονίδες και την ΕΠΟ την αναδιάρθρωση των 
επαγγελματικών κατηγοριών προκειμένου να γί-
νουν περισσότερο ελκυστικές. Το τέρμα του σχε-
δίου είναι η δημιουργία την αγωνιστική περίοδο 
2019-2020 τριών κατηγοριών: Super League 1  
και 2 και Football League. Το σχέδιο της αναδιάρ-
θρωσης συμπεριλαμβάνει και σημαντικά εγγυημέ-
να έσοδα για τις ΠΑΕ, από τηλεοπτικά συμβόλαια.

Ως γέφυρα σ’ αυτό το σχέδιο, ώστε να μην θεω-
ρηθεί βίαια η αλλαγή, έπεσε στο τραπέζι η πρόταση 
να υπάρξουν αλλαγές από φέτος. Για παράδειγμα 
να δημιουργηθούν στη Super League δύο ισοδύ-
ναμοι όμιλοι των 10 ομάδων, με επιλογή των ομά-
δων από τη διοργανώτρια.

 Μετά το τέλος των πρω-
ταθλημάτων οι πέντε πρώτες 
ομάδες από κάθε όμιλο θα 
αγωνισθούν σε ενιαίο γκρουπ 
για τις θέσεις 1-5 (πρωταθλη-
τής και συμμετοχές στην Ευ-
ρώπη), ενώ ταυτόχρονα οι 10 

ομάδες θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη 
Super League 1 του 2019-’20.

Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες ομάδες; Αυτές θα 
δημιουργήσουν ένα νέο όμιλο και θα δώσουν 18 
αγώνες με στόχο να κερδίσουν την συμμετοχή τους 
στη Super League 1. 

Σε απλά μαθηματικά, με τη νέα δομή του επό-
μενου πρωταθλήματος, κάθε ομάδα θα δώσει συ-
νολικά τη νέα χρονιά 36 αγώνες.

Οι ομάδες που δεν θα προβιβαστούν στη 
Super League 1, αλλά ούτε θα υποβιβαστούν 
στη Football League θα διαμορφώσουν τη Super 
League 2 της μεθεπόμενης σεζόν μαζί με αυτές 
που θα προβιβαστούν την επόμενη χρονιά από τη 
δεύτερη κατηγορία.

Το σχέδιο το οποίο κρίνεται ιδιαιτέρως φιλό-
δοξο έχει αρκετά κενά, τα οποία προβληματίζουν 
την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού. Πάντως αν 
τελικώς υιοθετηθεί θα δώσει ανάσα στο επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο. 

Το ερώτημα όμως παραμένει: 38 χρόνια μετά 
τη δημιουργία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
στην Ελλάδα είναι δυνατόν ακόμη να αναζητείται 
το μοντέλο εκείνο το οποίο θα κάνει τα πρωτα-
θλήματα περισσότερο ελκυστικά; Κι αν τελικώς 
περάσει η νέα πρόταση από την οποία θα υπάρξουν 
και δυσαρεστημένοι, ποιος εγγυάται ότι την επό-
μενη χρονιά δεν θα γίνουν νέες αλλαγές; Και κάτι 
ακόμη; Οι ιδιοκτήτες γιατί δεν ένιωσαν την ανάγκη 
να αλλάξουν κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο 
και περίμεναν την ευαισθησία του κ. Βασιλειάδη; 
Μήπως ήταν ευχαριστημένοι ή βολεύονταν από το 
νεφελώδες περιβάλλον;

Δεν αρκεί η αναδιάρθρωση 
για να σωθεί το πρωτάθλημα

αθλητικά
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Νοικοκύρης

Μεγάλος σκόρερ!

Αθάνατος...

Μεγάλη απώλεια

Μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης του ΑΣ 
ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος Θ. Κατσαρής, μίλησε στους 
εκπροσώπους του Τύπου για θέματα που αφο-
ρούν τον σύλλογο.  Κάποια από τα σημεία της 
συνομιλίας με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ:
Μετά από τόσα χρόνια προσφοράς πού βρίσκε-
τε αντοχές; “Οι αντοχές έρχονται από τις επιτυ-
χίες πρώτα και δεύτερον από την ικανοποίηση 
που νιώθω ότι όλοι τουλάχιστον παραδέχονται 
ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα υγιέστατο σωματείο, ένα 
σωματείο που πρωταγωνιστεί σε όλα του τμή-
ματα, που δεν χρωστάει πουθενά και παρόλα 
αυτά έχει πολλές επιτυχίες”. Η αποτύπωση της 
προσφοράς σας θα είναι το νέο γήπεδο της 
Τούμπας;  “Σίγουρα θα είναι μεγάλη ικανοποί-
ηση μιας και συνεχίζω ακόμη μία τριετία, σε 
αυτή την τριετία να ολοκληρώσουμε και αυτό 
το γήπεδο. Και πιστεύω ότι θα το ολοκληρώ-
σουμε γιατί υπάρχει οικονομική δυνατότητα. 
Το όνειρο του Σαββίδη, είναι να δημιουργήσει 
ένα γήπεδο στολίδι για τη Θεσσαλονίκη.”. Για το 
ότι ένας από τους δυο γιους του Ιβάν Σαββίδη 
θέλει να βρεθεί κοντά στον Ερασιτέχνη για να 
μάθει την κατάσταση καλύτερα:  «Μακάρι να 
γίνει, το θέμα είναι πως θα δυσκολευτεί πολύ 
γιατί η ελληνική πραγματικότητα είναι τελείως 
διαφορετική και όταν έχεις να κάνεις με 20-25 
τμήματα, είναι ότι θέλει να έχεις γνώσεις… άρα 
κάποιος που έχει γνώσεις μέσα από τον ΠΑΟΚ 
πρέπει να τον πάρει και να συνεχίσουν μαζί. 
Μακάρι, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία».

Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν απο τη μέρα που έφυγε απο τη ζωή ο Παναγιώτης Ποικιλί-
δης… Ο Ολυμπιονίκης της πάλης και διοικητικός παράγοντας του ΠΑΟΚ, έφυγε από τη ζωή 
στις 23 Μαϊου 2014, σε ηλικία 49 ετών, υστερα από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά του… 
Ο Παναγιώτης Ποικιλίδης γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1965 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε 
την πάλη στον ΒΑΟ και πήρε μέρος σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, (Λος Άντζελες 1984, 
Σεούλ 1988, Βαρκελώνη 1992, Ατλάντα 1996) με καλύτερο πλασάρισμα την 4η θέση στη 
διοργάνωση του 1984 (σε ηλικία 19 ετών) στην ελληνορωμαϊκή. Στη Βαρκελώνη ήταν 8ος, 
αλλά στην Ατλάντα το 1996 ανέβηκε στην 5η θέση στην Ελληνορωμαϊκή και θα κατακτούσε 
σίγουρα ένα μετάλλιο εάν δεν έβρισκε απέναντί του τον “ανίκητο” Αλεξάντερ Καρέλιν, ο οποί-
ος τον νίκησε με πτώση. Από το 1986 μέχρι το 1991 πάλεψε σε τέσσερα παγκόσμια πρωτα-
θλήματα με καλύτερη θέση την 6η στα 100κ. της ελληνορωμαϊκής, στη διοργάνωση του 1986, 
ενώ σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων είχε κατακτήσει δύο 4ες θέσεις στα 130κ στις 
διοργανώσεις του 1991 και του 1994. Το 2000 επανίδρυσε το τμήμα πάλης του ΠΑΟΚ, που 
είχε μείνει ανενεργό από την περίοδο της κατοχής. Από το καλοκαίρι του 2007 ήταν μέλος του 
ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το εθνικά πρωταθλήματα τελείωσαν και οι πρώτοι σκό-
ρερ έχουν γίνει γνωστοί όπως και ο κάτοχος του χρυσού 
παπουτσιού Λιονέλ Μέσι. Μαζί λοιπόν με τους αστέρες 
του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου υπάρχει και το όνομα του 
Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς ο οποίος με τα 19 γκολ που πέτυχε 
κατατάσσεται στην θέση 55 της σχετικής λίστας.
Η θέση του Σέρβου κρίνεται βάση του συντελεστή δυ-
σκολίας του Ελληνικού πρωταθλήματος (Χ 1,5) και έτσι ο 
Πρίγιοβιτς συνυπάρχει μαζί με ηχηρά ονόματα  όπως των 
Μέσι, Ρονάλντο, Σαλάχ κ.α.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στο Facebook έσπευσε να εκφράσει τα 
θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Χάρρυ Κλυνν: Η ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ εκφράζει τη μεγάλη της θλίψη για το χαμό του Χάρρυ Κλυνν, 
ενός εκ των σπουδαιότερων καλλιτεχνών που παρήγαγε η Βόρεια 
Ελλάδα. Ο Χάρρυ Κλυνν υπήρξε μέτοχος της νεοσύστατης ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
από το 1979 και η μοίρα του επιφύλαξε να κάνει γρήγορα το «ταξίδι» 
αντάμωσης με τον γιο του, σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ για τα 90 χρό-
νια ΠΑΟΚ, Νικόλα. Καλό Παράδεισο, συλλυπητήρια στους κοντινούς 
του ανθρώπους. #RIP

Δύσκολος στόχος
«Βροχή» από προτάσεις δέχεται, σύμφωνα με στενό του φίλο, ο πρώην μέσος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και μεταγραφικός στόχος του 
ΠΑΟΚ, Πόντους Βέρνμπλουμ. Σύμφωνα με όσα είπε: «Κάθε μέρα που περνάει, ο Πόντους Βέρνμπλουμ δέχεται και και μία καινού-
ρια πρόταση από ομάδα. Οι λόγοι που έφυγε από την ΤΣΣΚΑ ήταν οικογενειακοί και αυτοί θα είναι και αυτοί που θα καθορίσουν 
την επόμενη του ομάδα.Είναι επαγγελματίας και θα κοιτάξει και τα χρήματα, αλλά δεν θα πάει στην ομάδα που θα του προσφέρει 
τα πιο πολλά λεφτά. Έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Ψάχνει μία χώρα, μία πόλη που θα ταιριάζει σε όλη την οικογένεια, 
πρέπει να την εγκρίνει και η γυναίκα του η Νίνα. Πριν αποφασίσει, θα ζυγίσει πολύ καλά το ανθρώπινο κομμάτι και την ποιότητα 
ζωής».

αθλητικά

Ο Ιβάν Σαββίδης είναι εδώ. Ο άνθρωπος που 
ήρθε κι έβγαλε τον ΠΑΟΚ απ’ τη μιζέρια και την 
ταπείνωση, αυτός που τον ξαναέκανε περήφανο 
και νοικοκύρη. Δεν έχει όρια, δεν έχει σταματη-
μό. Ξενοδοχεία, βιομηχανίες, ακίνητα, λιμάνια, 
κανάλια, περνάνε στην ιδιοκτησία του και η 
παρουσία του, η αποτελεσματικότητά του αλλά 
και η οικονομική του δύναμη, δημιουργούν μια 
απίστευτη ένταση σε όλους αυτούς που είχαν 
συνηθίσει αλλιώς. Πολιτικούς, μεγαλοεπιχει-
ρηματίες, εκδότες κι όλο αυτό τον συρφετό 
που ξεζούμιζε διαπλεκόμενο το κρατικό χρήμα, 
φέρνοντας τη χώρα στο σημείο που βρίσκεται 
σήμερα. Το ζήτημα είναι πολύ βαθύ, γιατί ο 
Ιβάν αγοράζει με τα δικά του χρήματα και δεν 
έχει ανάγκη καμία διαπλοκή και φυσικά καμιά 
υποχρέωση να μοιράζει χαρτζιλίκι για να κάνει τη 
δουλειά του. Πρωτόγνωρο, γι’ αυτό κι εφιαλτικό 
για όλους αυτούς που η απατεωνιά έγινε συνή-
θεια μέσα σε μια μακροχρόνια διαδρομή χωρίς 
όρια κι ενδοιασμούς. Η καθαρότητα του Ιβάν 
μαζί με την τεράστια δυναμική που δημιουργείται 
στον ΠΑΟΚ, είναι ότι χειρότερο γι’ αυτούς που 
τελειωμό δεν έχουν τα θέλω τους. Η δυσκολία 
που έχουν να προσαρμοστούν σε μια νέα τάξη 
πραγμάτων και η απειρία τους σε τέτοιους είδους 
καταστάσεις, δημιουργεί απίστευτες αντιδράσεις 
και δεν είναι λίγες οι στιγμές που προσφέρουν 
κι άφθονο γέλιο. Ίσως το χειρότερο μαρτύριο γι’ 
αυτούς είναι ο απόλυτος εξευτελισμός τους.  
Και ο πιο αδαής, αντιλαμβάνεται πως αυτό το 
παραμύθι που ζούμε δεν έχει τελειωμό. Κι όσοι 
πιστεύουν πως μπορεί να σταματήσει με θεσμι-
κές παρεμβάσεις, είναι βαθιά γελασμένοι.
Ποτέ μα ποτέ ιστορικά, δεν υπήρξε και δεν θα 
υπάρξει, συμφωνία κυρίων, γιατί τα συμφέροντα 
είναι πολλά και τα λεφτά περισσότερα.
Ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός και πάνω 
απ’ όλα μοναχικός. Δεν υπήρχαν και δεν θα 
υπάρξουν ποδοσφαιρικές φιλίες στο Ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Μόνος σου τραβάς την ανηφόρα κι 
ανάλογα τη δύναμη, την εξυπνάδα και τη γνώση 
που διαθέτεις, προχωράς και παίρνεις πάντα όχι 
αυτό που δικαιούσαι και αξίζεις, αλλά αυτό που 
επιδιώκεις και κυνηγάς. Με οποιοδήποτε τρόπο, 
με οποιοδήποτε κόστος.
Εύχομαι να’ χει πειστεί πλέον κι ο Ιβάν Σαββίδης, 
πως όταν δεν τον σέβονται αυτόν και τον ιστορι-
κό σύλλογο στον οποίο είναι ηγέτης, η μόνη λύση 
απέναντι στη βρώμικη καθεστωτική αντίληψη 
που υπάρχει στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι να 
τον φοβούνται..
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι η απαιτού-
μενη ενότητα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όλοι 
έχουν την υποχρέωση σ’ αυτές τις σημαντικές 
στιγμές που για μια ακόμη μια φορά ο ΠΑΟΚ είναι 
στο στόχαστρο, θέλοντας να παίξει το δικό του 
ρόλο στο μέλλον του Ελληνικού ποδοσφαίρου, 
να έχουν μια ενωτική διάθεση. Μια φωνή και 
συνάμα πολύ δυνατή.

Δυνατοί και ενωμένοι

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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Τα τηλεοπτικά σε πρώτο πλάνο
Η παρουσία του Θόδωρου Καρυπίδη στην Αθήνα αυτές τις ημέρες αναμένε-
ται να… επιφέρει εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα, που αφορούν στην «επόμενη 
μέρα» του Άρη, αλλά κυρίως στο «καυτό» θέμα των τηλεοπτικών. Άλλωστε είναι 
ένα ζήτημα που θέλει η διοίκηση να κλείσει το συντομότερο δυνατό, ώστε να 
προχωρήσει το πλάνο της για την Σούπερ Λιγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες τα 
επόμενα 24ωρα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης θα έχει επαφές με εκπροσώπους 
τηλεοπτικών σταθμών, που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα δικαιώματα της 
επόμενης αγωνιστικής περιόδου, δίχως πάντως να αποκλείεται το ενδεχόμενο 
οι… κινήσεις να αφορούν συνολικά τις τηλεοπτικά «άστεγες» ΠΑΕ. Η κυβέρνηση, 
αλλά και η Λίγκα εμφανίζονται «θορυβημένες» από την πρόθεση των ομάδων 
να «μπλοκάρουν» την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος μη υπογράφοντας 
την προκήρυξη και για το λόγο αυτό επιθυμούν να βρεθεί μία λύση το συντομό-
τερο δυνατό. Για τον Άρη τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή, μαζί με 
τον Παναθηναϊκό είναι οι δύο πιο εμπορικές ΠΑΕ και τα χρήματα που θέλει να 
καρπωθεί από μία ενδεχόμενη συμφωνία, ξεπερνούν κατά πολύ το ένα εκατομ-
μύριο ευρώ, που ήταν η πρώτη πρόταση της NOVA προ καιρού. Όπως λένε οι 
άνθρωποι του Άρη συζητούν με όλους τους ενδιαφερόμενους, γίνονται διαπραγ-
ματεύσεις κι ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Αισιόδοξες δηλώσεις

Ενδιαφέρον

Απλά δημοσιεύματα;

Ο Νίκος Βαφειάδης μίλησε για όλα τα ζη-
τήματα που “τρέχουν” στον Ηρακλή ενώ 
έκανε αναφορά και στο σχεδιασμό της 
νέας χρονιάς, ώστε του χρόνου τέτοιο 
καιρό οι “κυανόλευκοι” να πανηγυρίζουν 
την επιστροφή στη Super League.
Ο κ. Βαφειάδης επισήμανε αρχικά: «Γί-
νονται οι απαιτούμενες ενέργειες και οι 
απαιτούμενες ζυμώσεις. Είναι πράγματι 
δύσκολη χρονιά, καθώς πρέπει να γί-
νουν πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό 
διάστημα. Πρέπει να γίνει ο απαραίτητος 
σχεδιασμός, προκειμένου του χρόνου 
τέτοιο καιρό η ομάδα να έχει εξασφαλί-
σει την άνοδο στη Superleague».

Ο Μιχάλης Μπαστακός εντάχθηκε στον Άρη τον περασμέ-
νο Ιανουάριο, χωρίς να καταφέρει ως τώρα να αφήσει το 
«στίγμα» του στην ομάδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 
επιθετικός εξετάζεται από τον Λεβαδειακό, πηγαίνοντας 
μάλιστα την υπόθεση ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζο-
ντας ότι οι δυο πλευρές έχουν δώσει ήδη τα χέρια. Το ζή-
τημα είναι πως ο νεαρός φορ έχει συμβόλαιο με τον Άρη. 
Άρα πρώτα θα πρέπει να λυθεί για να αναζητήσει αλλού 
τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ηρακλής έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδό του στη Football League 
και όπως είναι λογικό το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην δημι-
ουργία ΠΑΕ και τι θα γίνει με το διοικητικό. Αν δηλαδή θα υπάρξει 
επιχειρηματίας, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας-εταιρεί-
ας. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις, τέσσερις είναι οι υποψήφιοι που 
μπορούν να σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος μίας τόσο μεγάλης 
ομάδας. Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλάκη (πρώην ιδιοκτήτης 
Καλλονής), Βαγγέλη Πλεξίδα, Ηλία Θεοδωρίδη (πρώην ιδιοκτήτης 
του Αγροτικού Αστέρα) και Γιώργο Αρβανιτίδη (πρώην ιδιοκτήτης 
Βέροιας). Αναμένεται να πραγματοποιηθούν συζητήσεις μέσα στις 
επόμενες μέρες, καθώς το ποσό που καλούνται να σηκώσουν ανέρ-
χεται περίπου στις 500.000 ευρώ.

Φαβορί ο Ισπανός
Ο Πάκο Ερέρα είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Για την ακρίβεια είναι 
το ακλόνητο φαβορί, καθώς απ’ ότι φαίνεται έχει το «πακέτο» που ψάχνει η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» για την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο 64χρονος Καταλανός τεχνικός είναι ενήμερος για το ενδιαφέρον του Άρη και προφα-
νώς εκείνο που απομένει για «κλείσει» το deal είναι μία επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη, η οποία αναμένεται να γίνει 
σύντομα. Ο Ισπανός προπονητής έχει θητεία σε μεγάλες ομάδες της πατρίδα του, όπως η Νουμάνθια, η Αλμπαθέτε, η 
Θέλτα, η Σαραγόσα, η Βαγιαδολίδ και τελευταία η Σπόρτινγκ Χιχόν, ενώ έχει διατελέσει βοηθός του Ράφα Μπενίτεθ στη 
Λίβερπουλ για δυο σεζόν (2004-06). Στην Ισπανία γράφουν ότι για τον Ερέρα ενδιαφέρεται και η Λας Πάλμας.

Ξεκινάει η δουλειά για την καινούργια 
χρονιά στον μπασκετικό Άρη και η ΚΑΕ 
Άρης αναφέρει:
“Μετά από τις συναντήσεις του ιδιοκτήτη 
της Άρης Κ.Α.Ε., κ. Δημήτρη Γουλιέλμου 
με τον προπονητή της ομάδας μας, Βαγ-
γέλη Αγγέλου αποφασίστηκε να ξεκινήσει 
από  τις 24/05 το μεταβατικό πρόγραμμα 
προπονήσεων, που θα αποτελείται από 
τρία μέρη: Α) Αιματολογικές εξετάσεις, 
Β) Μπάσκετ με έμφαση στην τεχνική και 
ατομική βελτίωση, βάσει των αναγκών 
των αθλητών, Γ) Προπόνηση φυσικής 
κατάστασης με έμφαση σε εκρηκτικότη-
τα, ενδυνάμωση, αντοχή και νευρομυϊκή 
συναρμογή.
Οι μπασκετικές προπονήσεις θα γίνουν 
υπό την επίβλεψη των Σάββα Καμπερίδη 
και Θανάση Μολυβδά, αλλά και με την 
προσθήκη του Δημήτρη Νικολαΐδη, ειδι-
κευμένου προπονητή με ιδιαίτερη ικανό-
τητα στην ατομική βελτίωση αθλητών.
Στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, ο 
γυμναστής της ομάδας μας, Παναγιώτης 
Ζάλογγος θα έχει στις 24/05 συνάντηση 
με τους γυμναστές Γιώργο Χρυσάφη και 
Βασίλη Βαρδή, ιδιοκτήτες του αθλητικού 
κέντρου «Proponisis», στη διάρκεια της 
οποίας θα συζητηθούν λεπτομέρειες του 
προγράμματος”.
Για τα στοιχεία που συνέβαλαν στην εξα-
σφάλιση της ανόδου: «Αυτό που οδήγησε 
τον Ηρακλή τη φετινή χρονιά στην άνο-
δο ήταν οι άνθρωποι που κλήθηκαν να 
βοηθήσουν δε σκέφθηκαν μισθούς και 
συμβόλαια. Στη συνέχεια είχαμε τη συ-
σπείρωση του κόσμου, τόσο με τη στήριξη 
των οργανωμένων όσο και με την πα-
ρουσία των χορηγών. Βέβαια, η φυσική 
και η… νόμιμη θέση του Ηρακλή είναι στη 
Superleague, γι’ αυτό και δε θα κάνουμε 
κάποιας μορφής φιέστα».

Την αναδόμηση της Μαρσέιγ αναμένεται 
να πληρώσει ο Κώστας Μήτρογλου, αφού 
σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «Le 
Equipe» βρίσκεται στην λίστα των υπό παρα-
χώρηση παικτών. 
Οι Γάλλοι είχαν καταβάλει 15 εκατομμύρια 
ευρώ στην Μπενφίκα για το 50% του διεθνή 
επιθετικού και τον έχει βγάλει στο… σφυρί 
για να γλιτώσει τα 12.500.000 που προέβλε-
πε η αρχική συμφωνία, αν δεν υπήρχε άλλη 
πρόταση σε βάθος δυο ετών. Τα 13 γκολ σε 30 
αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα 
της Μαρσέιγ, δεν φαίνονται ικανά να τον κρα-
τήσουν στο «Βελοντρόμ».

Προγραμματισμός

Παραχωρείται ο Μήτρογλου

αθλητικά
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Αρβανιτάκη 
Ελευθερία 

ΘΕΑΤΡΟ 
ΔΑΣΟΥΣ

WAREHOUSE RAVE
Τρεις μουσικές σκηνές πάνω στην 
φιλοσοφία και την κουλτούρα των Rave 
απo όταν ξεκίνησαν και εδραιώθηκαν 
στα 90’s θα πραγματοποιηθούν στις 26 
Μαΐου, στο Block33. Ώρα: 23:00. Τιμές 
εισόδου: 5 ευρώ και 7 ευρώ.

Ειδικότερα, στο Stage 1 θα είναι το 
Rave - Acid – Techno, στο Stage 2 το 
Warehouse Rave - Psy Trance Stage και 
το Stage 3 το Dubstep - Drum&Bass. 
Αναλυτικό πρόγραμμα: Stage 1 line Up: 
Desmond Kind, It’s Dark Inside, Bio, 
Mechon. Στο Stage 2 line Up live από 
Paganorium Project, Atrus, Blaum’arak 
και dj sets από τους Tangie, DJ Psyonic 
και Parmesan.

LIV
E Σ

ΚΗ
ΝΈ

Σ

CRADLE OF FILTH 4 FOUR NATASSA  
MARE MOUMTZIDOU

DE FACTO UNPLUGGED THIEVERY CORPORATION  
& UB40Οι Cradle of Filth θα ανέβουν στη σκηνή 

του Principal Club Theater στη 1 Ιουνίου. 
Ώρα: 20:30. Τιμές εισιτηρίων: 28 ευρώ 
στο ταμείο, 22 ευρώ και 26 ευρώ στην 
προπώληση.

Τον Ιούνιο, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια 
οι Cradle of Filth επιστρέφουν στην 
Ελλάδα για να διηγηθούν μπροστά στο 
κοινό ιστορίες για την Elizabeth Bathory, 
τη Lilith , τον Gilles De Reis, το Malleus 
Maleficarum, τη φωτιά και το Θειάφι.

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη από τις 4 Μαΐου και 
απογειώνει το κοινό της πόλης, στο «FIX 
Night Club», όπου εμφανίζεται κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο. Το πρόγραμμα 
από το Κέντρο Αθηνών μεταφέρεται στην 
Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας στο κοινό βρα-
διές διασκέδασης με τον Νίκο Οικονομό-
πουλο να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. 
Οι εμφανίσεις αναμένεται να κρατήσουν  
έως και τον Ιούνιο.

JAMES LEG
Ο James Leg θα βρεθεί στο Rover Bar 
στις 30 Μαΐου. Ώρα: 21:00.  

Ο keyboard-ίστας James Leg, είναι γνω-
στός ως ο βασικός τραγουδιστής και ορ-
γανοπαίκτης / πιανίστας της heavy blues 
rock μπάντας Black Diamond Heavies, 
είναι όμως και ένας solo καλλιτέχνης, 
ο οποίος χαράζει τον δικό του δρόμο, 
παράλληλα με αυτόν στον οποίον πο-
ρεύεται το σχήμα του. Το 2011ολοκλή-
ρωσε και κυκλοφόρησε το πρώτο solo 
album του, με τίτλο «Solitary Pleasure». 
Στη συνέχεια κυκλοφόρησε το «Below 
the Belt» και δουλεύοντας για άλλη μια 
φορά με τον παραγωγό / μηχανικό ήχου 
Jason Soda κυκλοφόρησε το τρίτο του 
album «Blood on the Keys».

Η Νατάσσα Μάρε Μουμτζίδου επιστρέφει 
στο Μέγαρο Μουσικής, στις 31 Μαΐου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το 
κανονικό και 5 ευρώ το μειωμένο.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια επιστρέφει 
στο Μέγαρο Μουσικής, καλεσμένη του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού και Κοινωνικού 
Συλλόγου της ΣυνΑνθρωπίας StarClassic 
Radio σε μία σύμπραξη με τους εξαί-
ρετους Έλληνες μουσικούς της τζαζ, 
Φίλιππο Κωσταβέλη, Γεώργιο Σμυρνή και 
Γιώργο Κλουτζό Χρυσίδη. Οι οπαδοί του 
είδους μπορούν να προσβλέπουν σε μια 
υψηλής ποιότητας συναυλία. To κουαρ-
τέτο θα παρουσιάσει μία σειρά τραγου-
διών από την προσωπική δισκογραφία 
της καλλιτέχνιδας καθώς και μέρη από 
την πρόσφατη δουλειά των τεσσάρων 
μουσικών.

Οι De Facto θα τραγουδήσουν στο 
Καφωδείο Ελληνικό στις 30 Μαΐου. Ώρα: 
22:00. 

Οι De Facto είναι ένα συγκρότημα με 
κάτι περισσότερο από 25 χρόνια ζωής 
στην Ελληνική ποπ/ροκ σκηνή και με 20 
χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, που 
συνεχίζει να συνθέτει, να ηχογραφεί και 
να δίνει συναυλίες σε όλη τη χώρα μέχρι 
και σήμερα. To συγκρότημα αποτελούν 
οι: Πέτρος Παρασκευάς στην κιθάρα και 
στη φωνή, Πέτρος Μίσκος στο μπάσο και 
στα φωνητικά και ο Δημήτρης Ράπτης 
στα τύμπανα.

Οι Thievery Corporation και οι UB40 θα 
ανέβουν στη σκηνή του Fix Factory στις 
30 Μαΐου. Ώρα: 19:00. Τιμές εισιτηρίων: Η 
προπώληση ξεκινάει στα 30 ευρώ και για 
περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά 
την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 
35 ευρώ, ενώ στο ταμείο η τιμή θα είναι 
40 ευρώ.

Οι Thievery Corporation επιστρέφουν, 
μετά την περσινή τους εμφάνιση, αυτή τη 
φορά μαζί με τους UB40, με τον τραγου-
διστή τους Ali Campbell στα φωνητικά και 
τα ιδρυτικά μέλη Astro και Mickey Virtue 
να ηγούνται της πολυμελούς μπάντας 
τους.

πολιτισμός

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: 
Φιλίππα Βλαστού
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συνέντευξη
Η τραγουδοποιός και ερμηνεύ-

τρια Βάσω Βασιλειάδου ξεκίνησε τη 
μουσική της πορεία παίζοντας κρου-
στά σε σχήματα της Θεσσαλονίκης 
από το 1995. Πριν από εφτά χρόνια 
όμως άρχισε να δίνει ρυθμό στους 
στίχους της και να τραγουδά, ανάμε-
σα σε κομμάτια αγαπημένων καλλι-
τεχνών, και τα δικά της τραγούδια. Το 
κοινό την αγκάλιασε αμέσως, καθώς 
έγινε γνωστή σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα, μέσα από τις εμφανίσεις της 
σε μουσικές σκηνές, εντός κι εκτός 
πόλης αλλά κι από τις συμμετοχές της 
σε φεστιβάλ. Τον Δεκέμβρη του ’15 
κυκλοφόρησε την πρώτη προσωπική 
της δουλειά με τίτλο «Βάλσαμο», ένα 
cd-ποιητική συλλογή, στο οποίο συμ-
μετέχει η Ματούλα Ζαμάνη, η Μαρία 
Κώττη, καθώς και πλήθος μουσικών. 
Η Karfitsa συνάντησε την κ. Βασι-
λειάδου στο «Βιδάνιο», την περασμέ-
νη Πέμπτη, λίγο πριν ξεκινήσει ένα 
ακόμη live της.

Ποια ήταν η αφορμή για να ξεκι-
νήσετε επαγγελματικά το τραγούδι;

Ξεκίνησε σαν χάδι, πολύ αυθόρ-
μητα. Έπαιζα κρουστά και ασχολιό-
μουν με τη  μουσική από μικρή, αλλά 
ποτέ δεν σκέφτηκα να τραγουδήσω. 
Ωστόσο, αφορμή στάθηκε μια φίλη 
μου μουσικός που έπαιζε σε ένα μα-
γαζί της Θεσσαλονίκης και με ανέβα-
σε στη μουσική σκηνή για να πω ένα 
τραγούδι και έτσι σιγά σιγά «από λίγο 
λίγο έγινε πολύ». 

Το ρεμπέτικο πως μπήκε στη 
ζωή σας;

Το ρεμπέτικο ήταν από τα είδη 
μουσικής που άκουγα από πολύ μι-
κρή ηλικία, πολλά χρόνια πριν αρχί-
σω να τραγουδάω επαγγελματικά. Το 
ρεμπέτικο είναι οι ρίζες μας. Η απλό-
τητα, η αμεσότητα των στίχων και η 
αλήθεια των τραγουδιών είναι αυτό 
που αγγίζει τα δικά μου θέλω σε ένα 
τραγούδι. Έτσι αγάπησα το ρεμπέτικο 
και αυτός είναι ένας από τους λόγους 
που το τραγουδάω. Η θεματολογία 
του ρεμπέτικου ακόμα και σήμερα εί-
ναι κάτι που μας αφορά και αυτό θα 
ισχύει πάντα.

Ξέρουμε ότι κάνετε live και 
σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αλλά 
επιμένετε η βάση σας να είναι στη 
Θεσσαλονίκη. Δεν έχετε σκεφτεί να 
πάτε στην Αθήνα;

Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει 
παρά πολύ να έχω σαν σπίτι μου τον 
κάθε χώρο που δουλεύω, σαν να φι-
λοξενούμε δηλαδή εμείς τον κόσμο 
που έρχεται να μας ακούσει. Μέσα 
στις σκέψεις μου είναι κάποια στιγμή 
να κατέβω στην Αθήνα, αλλά όταν 
αυτό έρθει ομαλά και φυσικά, γιατί 
έτσι πρέπει να γίνει.

Πως είναι πλέον η μουσική στη 
νύχτα της Θεσσαλονίκης;

Δεν υπάρχουν πολλές μουσικές 
σκηνές, σε σχέση με τους μουσικούς 

που υπάρχουν στην πόλη, αλλά επει-
δή η Θεσσαλονίκη είναι «μουσικομά-
να» βρίσκει τον τρόπο να δημιουρ-
γούνται στέκια  εκεί που ούτε καν θα 
το φανταζόμασταν. Για παράδειγμα, 
όταν ξεκίνησα να τραγουδάω παίζα-
με σε ένα καφενείο, όπου το μετα-
μορφώναμε σε ένα στέκι νεολαίας. 
Αυτό κράτησε περίπου δυο χρόνια 
και έπειτα βρήκαμε άλλους χώρους 
που ήταν… πάλι «ακατάλληλοι» για 
ζωντανή μουσική, αλλά και εκεί κά-
ναμε κάτι που αγαπούσαμε! Έτσι, ο 
κόσμος μας πλησίασε, βρήκε σε εμάς 
αυτό που ζητούσε μουσικά, είδε την 
αλήθεια και το πάθος μας να επικοι-
νωνούμε με το τραγούδι και μας ακο-
λουθεί μέχρι και σήμερα. 

Το καλό με την πόλη και τους 
Θεσσαλονικείς είναι ότι αγαπούν τη 
μουσική, συνδέονται με τους μουσι-
κούς γιατί οι χώροι είναι μικροί και 
άμεσοι, γινόμαστε όλοι μια παρέα 

και δημιουργούνται  καταστάσεις που 
μας αφήνουν μια πάρα πολύ ωραία 
αίσθηση μετά από κάθε live.

Παρόλα αυτά οι Θεσσαλονικείς, 
όπως και ο περισσότερος κόσμος έχει 
ανάγκη να ακούει πολλά διαφορετικά 
είδη και ευτυχώς έχει αυτή την δυνα-
τότητα, καθώς η πόλη έχει δημιουρ-
γήσει πολλά στέκια.

Οι νέοι ασχολούνται με τα πα-
ραδοσιακά είδη μουσικής, όπως το 
ρεμπέτικο;

Μπορεί στο ξεκίνημα τους να 
ακούν άλλα είδη μουσικής, κυρίως 
αγγλόφωνη, αλλά στην πορεία τους 
σίγουρα, το μεγαλύτερο ποσοστό, 
ανακαλύπτει και άλλα είδη, όπως 
αυτό του ρεμπέτικου, του παραδοσι-
ακού και άλλα. Έτσι, αν κάποιος γνω-
ρίσει το ρεμπέτικο και ασχοληθεί μαζί 
του είναι σίγουρο ότι θα το αγαπήσει.

{

{

Η Βάσω Βασιλειά-
δου έχει αγαπηθεί 
από το κοινό και 
πλήθος κόσμου 

την ακολουθεί σε 
κάθε live της «Το ρεμπέτικο  

είναι οι ρίζες μας»

Στη Φιλίππα 
Βλαστού

Η Karfitsa συνάντησε την ερμηνεύτρια στο Βιδάνιο
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Έλενα Ασηµακοπούλου

    

Με παρανυφάκι την κόρη τους 

FOLLOW

«Σας Ευχαριστούµε όλους παρά πολύ που µας τιµήσατε µε την 

παρουσία σας και ακόµα ένα τεράστιο Ευχαριστώ για όλες τις 

υπέροχες ευχές που µας έχετε στείλει!!! Να είστε όλοι καλά!!!», 

ήταν η λεζάντα που συνόδευε την πιο ευτυχισµένη στιγµή της ζωής 

του Μπρούνο Τσιρίλο και της  Έλενας Ασηµακοπούλου που 

ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, µε παρανυφάκι την κόρη τους. 

Εµείς τους ευχόµαστε βίων ανθόσπαρτων!  

vieirinha
    

Αφιερωµένο εξαιρετικά 

FOLLOW

Στη γυναίκα του Βάσω αφιέρωσε το κύπελλο ο αρχηγός της οµάδας 
του ΠΑΟΚ, που βγήκε να γιορτάσει τη νίκη, µαζί µε τους συµπαίκτες 
του στο Stage Live, όπου τραγουδούσε η Πάολα, αποκλειστικά και 
µόνο για χάρη της οµάδας του Ιβάν Σαββίδη. «Thank you to be 
always by my side...this is for you my love... @vaso_vergidou_-
vieirinha #cup2018 #paok», έγραψε ο άσσος του ΠΑΟΚ. 

#  
   L
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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.

Η QueenDina προκάλεσε και πάλι πανικό στα social media ποζάροντας 
ναζιάρικα με μαγιό για… το καλό του τουρισμού της χώρας. «Ζούμε στην 

πιο όμορφη χώρα του κόσμου.. Συμφωνείτε;», έγραψε η Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου και οι καρδούλες άρχισαν να πέφτουν βροχή από το πρώτο 

λεπτό της δημοσίευσης. 

Μόλις δύο μήνες έχουν περάσει από τότε που η Αθηνά Οικονομάκου έφερε στον κόσμο το γιο της Μάξιμο και φαίνεται 
σαν να μην έμεινε έγκυος ποτέ! Η όμορφη ηθοποιός που αυτές τις μέρες βρίσκεται στη Μύκονο ανεβάζει φωτογραφίες 
της στο Instagram και πραγματικά δείχνει να έχει χάσει όλα τα κιλά που πήρε (23 όπως είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη 

συνέντευξή της). 

Τhe Queen

Αέρινη στη Μύκονο 

f

Σοφία Τουντούρη
    

Η γλώσσα της αγάπης 

FOLLOW

«Τα µάτια, αυτή η σιωπηλή γλώσσα της αγάπης...», έγραψε 

αινιγµατικά η Θεσσαλονικιά συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά στο 

«Πρωινό» Σοφία Τουντούρη. Με τους followers της να της 

αφιερώνουν µέχρι και ποιήµατα… 

Κατερίνα Καινούριου    

Έβαλε µαγιό και προκάλεσε πανικό…

FOLLOW

Πώς και πώς περιµένει το καλοκαίρι η Κατερίνα Καινούριου, 
προκειµένου να φορέσει το µαγιό της και να ξεχυθεί στις παραλίες. 
Οι καρδούλες που απέσπασε από τους θαυµαστές της… χιλιάδες! 
Εµείς θα περιµένουµε να δούµε αν θα επισκεφτεί και φέτος κάποιο 
beach bar της Χαλκιδικής, όπως έκανε και πέρυσι. 

social media
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κοσμικά
#PIN_STORIES

Το Πανόραμα της πόλης συνάντησε 
το πανόραμα της τέχνης

Oι Σχολές χορού «Arabesque» της Τατιάνας Παπαδοπούλου και της Αρετής Κουτσικοπούλου παρου-
σίασαν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την «Λίμνη των κύκνων», γιορτάζοντας τα 20 χρόνια τους. Το 
θερμό χειροκρότημα σε ένα κατάμεστο θέατρο ήταν η επιβράβευση για δασκάλους και μαθητές.
Ρυθμός και κίνηση

Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου και η Αρετή Κου-
τσικοπούλου, απόφοιτος Επαγγελματικής Σχολής Χορού, δημιουργούν το 1998 την πρώτη τους σχολή 
χορού με την επωνυμία “ARABESQUE”. Το 2001 δημιουργούν τη “2nd ARABESQUE” στο Πανόραμα Θεσ-
σαλονίκης. Λειτουργούν τμήματα κλασικού μπαλέτου, μοντέρνου χορού, hiphop, r’n’b, latin-ευρωπαϊκών 
χορών, pilates όπως και ειδικό τμήμα εκγύμνασης ενηλίκων. Η σχολή προετοιμάζει τους μαθητές για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Παρέχει διπλώματα διδασκαλίας RAD και ISTD. Μέλημα 
των δασκάλων είναι η προώθηση του χορού ως τέχνης και ως τεχνικής. Ως τέχνη εκφράζει συναισθήματα 
και σκέψεις. Απελευθερώνει και ανοίγει τις παιδικές τρυφερές ψυχές στο ρυθμό και στην κίνηση. Μπο-
ρεί και καλλιεργεί τις αυριανές συνειδήσεις με πολιτιστικές και πολιτισμικές αξίες. Ως τεχνική καλλιεργεί 
ισόρροπα το σώμα ως εργαλείο έκφρασης, το αθλεί και αναπτύσσει το μυϊκό σύστημα με επιστημονική 
μεθοδολογία. Βελτιώνει τη σωματική κατάσταση αντιμετωπίζοντας πιθανά προβλήματα και προλαμβάνο-
ντας μελλοντικά. Τέλος, μεταφέρει στο παιδί από την τρυφερή του ακόμα ηλικία την αίσθηση της σωστής 
στάσης και κίνησης του σώματος. Ο χορός, λοιπόν, είναι μία εξωσχολική δραστηριότητα με πολύπλευρη, 
πολυδιάστατη και πολύ σημαντική από κάθε άποψη προσφορά στη σωματική ανάπτυξη και την αισθη-
τική ανάπτυξη του παιδιού. Η κ. Παπαδοπούλου και η κ. Κουτσικοπούλου δημιούργησαν το 1994 την 
επαγγελματική ομάδα χορού “Χορευτές του Βορρά”, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες διοργανώσεις (Ορ-
γανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρωπης , Διεθνής Μήνας Χορού ,Φεστιβάλ Unesco, 1η και 
2η Πλατφόρμα Χορού στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ,Balkan Arts market, Φεστιβάλ Χορού Αθηνών). 
Εκπροσώπησαν την Ελλάδα το 2004 στην Biennale Νέων Καλλιτεχνών. Μελλοντικός στόχος των δα-
σκάλων είναι η επαγγελματική ομάδα χορού “Χορευτές του Βορρά”, που είναι επιχορηγούμενη από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, να μπορέσει να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την απορρόφηση ταλαντούχων 
μαθητών.

Δήμητρα Μιμιλίδη και Τατιάνα Παπαδοπούλου

Πάολα, Φώτης Ζοφλοπίτης, Αρετή Κουτσικοπούλου

Χριστίνα Ιωαννίδη, Ελένη Ιωαννίδου, Μαρία και Φένια Τσουρμά
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Ένα Fashion brand που έχει κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική μόδα είναι 
οι 4Tailors.  Γεννήθηκε το 2015 από την Τάνια Παπαδοπούλου η οποία προέρχεται 
από μια οικογένεια με παράδοση στο χώρο του Textile. Θέλοντας να προσφέρει τη 
γνώση της και την αγάπη της για το ρούχο αποφάσισε να δημιουργήσει, μαζί με 
τα υπόλοιπα τρία μέλη της οικογενείας της, το δικό της brand. Η δημιουργία των 
4Tailors αποτέλεσε το επόμενο βήμα και της έδωσε την ευκαιρία να υλοποιήσει το 
όνειρό της, να σχεδιάζει ρούχα που θα ήθελε η ιδία να φοράει. Η υψηλή ποιότητα 
των υλικών που επιλέγει, η προσοχή στη λεπτομέρεια καθώς και η συνεχής έρευνα, 

είναι ενδεικτικά χαρακτηριστικά των υψηλών προδιαγραφών που έχει θέσει η ίδια 
για το Brand.  Βλέποντας το αστικό τοπίο σαν ένα καμβά εμπνέεται και δημιουργεί 
minimal συλλογές, σε λιτές γεωμετρικές γραμμές από φυσικά υλικά όπως βαμβάκι, 
βισκόζη και λινό. Η φιλοσοφία των 4Tailors χαρακτηρίζεται από Essential all day 
κομμάτια σε μοντέρνες εκδοχές  με διαχρονική αισθητική συνδυάζοντας feminime 
flair με tomboy looks, στις μονόχρωμες παλέτες του λευκού, του μαύρου και του 
γκρι.  
 Enjoy!

ΜΟ
ΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Stylish all day long
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ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ ΑΛΟΓΑ
Η παράσταση «Ερωτευμένα άλογα» θα 
ανέβει στη Μονή Λαζαριστών έως τις 27 Μα-
ΐου. Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό, 
5 ευρώ και 8 ευρώ το μειωμένο και ΑμεΑ 
δωρεάν.

Περίληψη: Η νέα παραγωγή της ομάδας 
«Εν δυνάμει», σε σκηνοθεσία Ελένης 
Ευθυμίου, επιχειρεί, μετά από πολύμηνη 
έρευνα, να καταγράψει την πορεία ενός «…
αχ!», ενός επιφωνήματος που συνοδεύει 
τον κεραυνοβόλο έρωτα, την απόρριψη, την 
ανάταση, την οδύνη, αλλά και την ηδονή. 
Μια παράσταση για τον έρωτα, αυτή την 
«αναπηρία», που εξουσιάζει, τορπιλίζει, 
δυναμιτίζει, τρελαίνει, φλέγει.

ΘΈΑΤΡΑΥΠΟΛΗΨΗ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ MΑΤΘΙΛΔΗΝ ΓΡΑΝΑΔΑ
Η «Υπόληψη» θα ανέβει στο μικρό θέ-
ατρο της Μονής Λαζαριστών, από τις 31 
Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου. Τιμή εισιτηρίου: 
10 ευρώ.

Περίληψη: Στις αρχές του 20ού αιώνα, 
στις τάξεις κυρίως των λογοτεχνών, 
εμφανίστηκε μια αμφισβητησιακή ιδεο-
λογία, με το όνομα «κοινωνισμός», που 
ενώ καταδίκαζε την αδικία και την εκμε-
τάλλευση, κατά βάση στράφηκε εναντίον 
ξεπερασμένων ιδεών και αντιλήψεων 
που επικρατούσαν στην ελληνική 
ύπαιθρο, εκφράζοντας μια πιο ελαστική 
αντίληψη περί ηθικής που συμβάδιζε με 
την ταχέως αστικοποιούμενη ελληνική 
κοινωνία. Οι νεοαστοί και οι διανοούμε-
νοι είχαν μια ευρωπαϊκή κουλτούρα, και 
ένιωθαν την ανάγκη να ξεφορτωθούν 
κάποιες αντιλήψεις που τις θεωρούσαν 
αναχρονιστικές.

ΤΙΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
Το έργο «Τίτος Ανδρόνικος» θα ανέβει 
στο «Labattoir», έως τις 27 Μαΐου. Ώρα: 
21:15. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανο-
νικό και 8 ευρώ το μειωμένο.

Περίληψη: Η συγγραφή της τραγωδίας 
χρονολογείται μεταξύ 1588 και 1593. 
Θεωρείται πως είναι η πρώτη τραγωδία 
του συγγραφέα αλλά και η πιο βίαιη. 
Στο σενάριο υπάρχει κάθε μορφής βία, 
δοσμένη πάντα με τον ποιητικό λόγο του 
Shakespeare. Στόχος του έργου ήταν να 
σοκάρει το κοινό του 16ου αιώνα, όμως, 
παραμένει επίκαιρο ανά τους αιώνες, 
καθώς καταπιάνεται με τις έννοιες της 
ηθικής, της δικαιοσύνης και της εκδίκη-
σης και τις αμφισβητεί με γλαφυρή και 
φιλοσοφική διάθεση.

ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
Το έργο «Νυφικό Κρεβάτι» θα παρουσι-
αστεί στο πολιτιστικό κέντρο «Αλέξαν-
δρος», τις 26 Μαΐου. Ώρα: 21:00. Είσοδος 
ελεύθερη.

Περίληψη: Μια εγκαταλελειμμένη μο-
νοκατοικία πρέπει να πουληθεί, άμεσα, 
είναι κατάρα πλέον τα ανεκμετάλλευτα 
ακίνητα, χρέη, μετανάστευση, νεύρα και 
ξαφνικά ένα παλιό ημερολόγιο γεμίζει 
χρώμα, ρομαντισμό και κυρίως αγάπη 
τους σκονισμένους τοίχους αυτού του 
σπιτιού. Ο Μάικ και η Αγνή. Δύο απλοί, 
καθημερινοί άνθρωποι, ξεφυτρώνουν για 
να ζωντανέψουν στιγμές της ζωής τους 
απ’ την πρώτη νύχτα ως την τελευταία.

FRIDA ΚΙ ΑΛΛΟ
Οι Fly Theatre παρουσιάζουν τη νέα 
τους δουλειά, βασισμένη στη ζωή και 
το έργο της Frida Kahlo, με τίτλο «Frida 
κι άλλο», έως την 1 Ιουνίου στο θέατρο 
«Τ». Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονι-
κό και 10 ευρώ το μειωμένο.

Περίληψη: Η Frida, σύμβολο επιμονής, 
αντοχής και ελευθερίας, αντισταθμίζει 
την ακινησία της, «κινώντας» τη ζωή της 
στο μέγιστο. Τούτο την οδήγησε να πα-
ράγει ένα μοναδικό έργο, ακόμη και όταν 
«κοιτάζει προς τα μέσα», που εκφράζει 
μια καθολική και βαθιά εικόνα του γύρω 
κόσμου.

Η «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη 
θα ανέβει στο Τελλόγλειο, τις 30 Μαΐου. 
Ώρα: 21:00.

Περίληψη:  Πρόκειται για μια θεατροποι-
ημένη εκδοχή του γνωστού έργου του 
Νίκου Καζαντζάκη, ενός συμπυκνωμένου 
κειμένου που εκφράζει τη μεταφυσική 
πίστη του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα. 
Ο ίδιος υποστήριζε ότι η «Ασκητική» 
είναι μια Κραυγή και όλο το έργο του 
ένα σχόλιο που μεταφέρει την αγωνία 
του ξεπεράσει τα σύνορα του νου, τα 
φαινόμενα και να λύσει το μυστήριο της 
ύπαρξης.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα θα βρεθεί στο 
θέατρο «Βεργίνα» για να παρουσιάσει το 
stand up comedy «Κατά Ματθίλδην», τις 
30 Μαΐου. Ώρα: 21:45. Τιμή εισιτηρίου: 10 
ευρώ με ένα welcome drink.

Περίληψη: Με όπλο το πηγαίο χιού-
μορ της και ασπίδα το ταλέντο της, η 
ταλαντούχα καλλιτέχνιδα επιδίδεται σε 
ένα απολαυστικό one woman μουσικό 
κα σατυρικό stand up με μοναδικές 
μιμήσεις, που ανατρέπουν την εικονική 
μας πραγματικότητα και το κατεστημένο 
της εποχής.

Το έργο «Γρανάδα» θα παρουσιαστεί έως 
τις 27 Μαΐου, στο θέατρο της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών. Τιμές εισιτηρίων: 
15 ευρώ το κανονικό και 5 ευρώ, 8 ευρώ 
και 10 ευρώ το μειωμένο.

Περίληψη: Η Γρανάδα είναι μια παράσταση 
για την απώλεια, τις συμπτώσεις που δέ-
νουν τις ζωές για πάντα, τις τροχιές των 
άστρων, τα γεγονότα που κανονικά δεν 
θα έπρεπε να συμβούν και τους ανθρώ-
πους που θέλουν να προχωρήσουν.

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: 
Φιλίππα Βλαστού

πολιτισμός
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Καταφέρνεις να γίνεις δυναμικός 
και να πάρεις δραστικές αποφάσεις, 
που αφορούν στη ζωή σου. Κάνε τις 

κινήσεις που θέλεις με ηρεμία και 
χωρίς πανικό. Σιγά σιγά θα δεις ότι 

τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα 
νιώσεις καλύτερα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,34,45.

Προσπάθησε να μη λάβεις υπόψη σου 
το κάθε σχόλιο ή γνώμη, που μπορεί 
να σε βγάλει από το πρόγραμμα που 

ακολουθείς και δείξε εμπιστοσύνη 
στις δυνάμεις σου. Η αλήθεια είναι ότι 

υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν 
να βάλουν εμπόδια στην εξέλιξη σου 

και πρέπει να προσέχεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,22,39.

 H εβδομάδα θα είναι κάπως 
δύσκολη για εσένα,  θα έρθεις αντι-
μέτωπος με κάποιες οικογενειακές 
συγκρούσεις, κυρίως για οικονομι-

κούς λόγους. Μην προσπαθήσεις να 
καλύψεις τα λάθη σου με ψέματα, 
γιατί θα αποκαλυφθείς και θα νιώ-

σεις άσχημα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,16,29,42.

Αυτή η εβδομάδα είναι κατάλληλη για 
να πάρεις αποφάσεις και να τολμήσεις 

να κάνεις κάτι πέρα από τα συνηθι-
σμένα, που θα σε ανανεώσει. Μην 
φοβηθείς το κόστος, γιατί θα είναι 
πολύ μικρότερο από αυτά που θα 

αποκτήσεις και θα απολαύσεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,22,43.

  Η κούραση των τελευταίων ημερών, 
μπορεί σήμερα να εκδηλωθεί έντονα 

και να σε κουράσει. Βρες άμεσα 
τον χρόνο να ξεκουραστείς και μην 

ωθείς τον εαυτό σου στα άκρα, χωρίς 
να υπάρχει σημαντικός λόγος. Η 

οικογένειά σου είναι κοντά σου, για να 
σε βοηθήσει σε ότι χρειαστείς. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,15,36,45.

Τα αισθηματικά σου,  συνεχίζουν τη 
θετική τους πορεία. Μπορείς να χαρείς 
μέσα στη σχέση σου,ή αν είσαι μόνος, 
με κάποιο φλερτ που θα προκύψει. Το 
πλανητικό σκηνικό θα σου χαρίσει μία 

ακατανίκητη λάμψη, που μπορεί να 
γοητεύσει τους πάντες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,25,33,48.

  Για να απαλλαγείς από το άγχος 
που σε έχει κυριεύσει, πρέπει να ξε-
κινήσεις από το παρελθόν, που σου 
έχει αφήσει ζητήματα προς επίλυση 
και μετά να συνεχίσεις με το παρόν. 

Πάντως τα νεύρα και η πίεση δεν θα 
σε ωφελήσουν.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,23,40.

Η εβδομάδα είναι καλή για σκέψη,  
αφού θα είσαι ήρεμος και σε θέση 

να κάνεις έναν ουσιαστικό διάλογο 
με τον εαυτό σου. Πρόσεξε την 

υγεία αλλά και την εμφάνισή σου 
και μην παρασύρεσαι σε υπερβολές. 

Δεν σου κάνουν καλό!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,14,28,42. 

 Αισιοδοξία και δυναμισμός είναι 
τα χαρακτηριστικά  και δεν πρέπει 
να αφήσεις στιγμή που να μην την 

αξιοποιήσεις όπως θα έπρεπε. Τώρα, 
τα σχέδιά σου προχωρούν όπως 

τα υπολόγιζες και η αναποδιά των 
προηγούμενων ημερών δίνει τη 

θέση της στο χαμόγελο.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,37,43.

Η διάθεσή που σε χαρακτηρίζει, εί-
ναι να κάνεις αλλαγές και να φέρεις 

τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό 
που πρέπει να προσέχεις είναι πως 

αν βιαστείς για όλα αυτά, κινδυνεύ-
εις να βρεθείς ακόμα πιο μπερδεμέ-

νος. Δώσε το χρόνο στις καταστάσεις 
και κράτησε την αισιοδοξία σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,19,37,45.

Η εβδομάδα σε βρίσκει σε μια αρκετά 
ευαίσθητη φάση και με μια τάση 

απομόνωσης από τους γύρω σου. Μη 
νομίζεις ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται 

και δεν νοιάζεται για σένα και τις ανά-
γκες σου. Είναι μάλλον άδικο για τους 

δικούς σου ανθρώπους, που ανησυ-
χούν και πραγματικά στέκονται δίπλα 
σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,33,49.

Η εβδομάδα είναι πολύ καλή, γιατί θα 
καταφέρεις να συγκροτηθείς και θα 

οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου, 
με μεθοδικότητα και ρεαλισμό. Κρά-
τησε αυτή την τακτική, για να λύσεις 

διάφορα θέματα που έχουν προκύψει 
και σε έχουν αγχώσει. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,18,22,41.

Όλοι κάποια στιγμή ζήσαμε την απόρριψη…  που έχει 
να κάνει με ερωτική σχέση, φίλους, ομάδες, ή επαγ-
γελματική.  Η απόρριψη «πονάει» όσο μία φυσική 
πληγή από κάποιον τραυματισμό που έχει αφήσει 
σημάδι σε κάποιο σημείο του σώματός μας.
Γιατί όμως πονάει; Ο άνθρωπος από τη φύση του 
έχει την ανάγκη να ανήκει κάπου  και η σχέση αυτή 
να διαρκεί. Αυτό εξελικτικά παρείχε στον άνθρωπο 
ασφάλεια. Η απόρριψη οδηγεί σε πλήθος ψυχολογι-
κών συνεπειών. Επιφέρει θυμό, ζήλεια, κατάθλιψη, 
άγχος και έλλειψη λειτουργικότητας.
 Δε μπορούμε να λειτουργήσουμε ομαλά στην καθη-
μερινότητα μας, να σκεφτούμε με ηρεμία, ακόμη και 
να κοιμηθούμε.  Το ανοσοποιητικό μας σύστημα χάνει 
τις αντοχές του. Η απόρριψη, ωστόσο, ξεπερνιέται. 
Απλά για τον καθένα αλλάζει ο χρόνος και ο τρόπος 
που ξεπερνάει την απόρριψη. Οι λιγότερο ευαίσθητοι 
διαχωρίζουν το «όχι» της απόρριψης. Υπάρχουν όμως 
και αυτοί που απλά αρνούνται την απόρριψη. Λει-
τουργούν σαν μην έγινε ποτέ, γιατί απλά φοβούνται 
να την αντιμετωπίσουν. Έτσι όμως δεν αποφεύγεται 
ο πόνος. Η απόρριψη επομένως ξεπερνιέται…  όταν 
αξιολογείται και δεν ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα 
της χαμηλής αυτοπεποίθησης. Μας απέρριψαν γιατί 
αυτοί έχουν κάποιους λόγους. Τους γνωρίζουμε ή 
απλά εικάζουμε; Κι αν τους γνωρίζουμε συμφωνούμε 
πραγματικά και επιθυμούμε την αλλαγή κάποιων 
πραγμάτων που πιθανά θα φέρουν την αποδοχή ή 
συμβιβαζόμαστε; Ναι η αποδοχή μέσω της παραγω-
γής ορμονών μας δίνει την αίσθηση ότι μπορούμε να 
κάνουμε πολλά πράγματα και να είμαστε περισσότε-
ρο ενεργητικοί, δραστήριοι και αισιόδοξοι. Όμως και 
η απόρριψη, αν αξιοποιηθεί σωστά, θα δώσει πολλά 
περισσότερα. Αρκεί να πεισμώσουμε και να ξαναπρο-
σπαθήσουμε. Αρκεί να βελτιωθούμε και δραστηριο-
ποιηθούμε. Αρκεί να προχωρήσουμε γιατί η απόρριψη 
δεν είμαστε εμείς αλλά η στιγμή, οι συνθήκες και η 
αλήθεια του άλλου που μας απέρριψε.

Η δίνη της απόρριψης – 
Πώς την αντιμετωπίζουμε

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, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, 
2316007575
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλε-
ως, 2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 
2310888000

One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250
200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 
2310284001
Εστία Café
Δ. Γούναρη & Παύλου Μελά, 
2310230000
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958
Coffee And Staff
Δημ. Γούναρη 50, 2311821272

ΔΥΤΙΚΑ
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 
2310706600

Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο  Παπασωτη-
ρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολί-
χνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica 
Outlet Mall, 2310538627

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
TGI Fridays 
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μου-
δανιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλο-
νίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλο-
νίκη, 2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμα-
ριά, 2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13, Καλαμαριά, 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 
Καλαμαριάς, 2310432122

Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414
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