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editorial
 

Τη Μακεδονία και τα μάτια μας

{

{
Η όποια λύση στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων –ή Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρα-

τίας της Μακεδονίας, όπως είναι η επίσημη προσωρινή ονομασία του κρατιδίου– θα είναι επώδυνη 
και για τις δύο πλευρές. Επειδή, όμως, ακόμη και σήμερα η Ελλάδα είναι η πιο προηγμένη και ισχυ-
ρή χώρα των Βαλκανίων, ακριβώς γι’ αυτό κινδυνεύει να χάσει πολύ περισσότερα. Η κυβέρνηση, 
σε ένα τόσο κρίσιμο –ιστορικό για την ακρίβεια– ζήτημα, έχει επιλέξει μοναχική πορεία. Όχι μόνο 
δεν ρωτάει κανέναν στο εσωτερικό της χώρας για το πώς πρέπει να κινηθεί, αλλά δεν αφουγκρά-
ζεται κιόλας την κοινωνία. 

Μία κοινωνία πληγωμένη από την οκταετή περιπέτεια των μνημονίων, που ίσως «κουράστη-
κε» να διαδηλώνει για τις οικονομικές πολιτικές, αλλά που δεν δείχνει καμία ανοχή στα επικίνδυνα 
και αλυτρωτικά παιχνίδια των γειτόνων μας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις 
για το Μακεδονικό, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. 
Άνθρωποι ετερόκλητοι πολιτικά μεταξύ τους, με μοναδικό κοινό την αγάπη για την πατρίδα, την 
αγωνία να μην απολέσουμε ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Επισήμως, η κυβέρνηση αποφεύγει 
οποιοδήποτε σχόλιο για το περίγραμμα της συμφωνίας ή οτιδήποτε άλλο που φέρεται να βρίσκεται 
στο τραπέζι. Ο Ελβετός συγγραφέας και ποιητής Κέλερ Γκότφριντ είχε πει ότι «το να μιλάς είναι 
ασήμι, αλλά η σιωπή είναι χρυσός», μία ρήση που δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίσταση. Γιατί 
είναι πολλά που δεν έχουν ξεκαθαριστεί και που ένας λάθος χειρισμός μπορεί να έχει μη αναστρέ-
ψιμες επιπτώσεις για την πατρίδα μας.

Σε προσωπικό επίπεδο, η μεγαλύτερη ανησυχία του γράφοντος είναι ο κίνδυνος «σαλαμοποί-
ησης» της όποιας συμφωνίας, με μία ολοκληρωμένη συμφωνία να είναι χειρότερη εκδοχή από 
το «καθόλου συμφωνία». Αν δηλαδή επιλεγεί η τακτική της καταρχήν λύσης για το όνομα, μέσω 
διακρατικής συμφωνίας και χωρίς προηγουμένως να υπάρχει Συνταγματική αναθεώρηση από την 
πλευρά των Σκοπίων, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος η Ελλάδα να χάσει το ισχυρότερο διαπραγματευ-
τικό της χαρτί. Σε αυτή την απευκταία περίπτωση, θα έχει ανοίξει ο δρόμος για ένταξη των Σκοπίων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, χωρίς προηγουμένως να έχουν απαλειφθεί οι αλυτρωτικές 
αναφορές από το Σύνταγμα της χώρας και χωρίς καμία εγγύηση ότι αυτό θα γίνει. 

Όλα αυτά σε μία χρονική περίοδο που η Ευρώπη δεν θα έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί με 
το όποιο ελληνικό ζητήματα, καθώς η πτώση του Ραχόι στην Ισπανία και ο σχηματισμός ετερό-
κλητης κυβέρνησης στην Ιταλία σηκώνουν νέες φουρτούνες. Και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό. 
Όσο ο Σκοπιανός πρόεδρος Γκιόρκι Ιβάνοφ επιμένει να απορρίπτει την ονομασία erga omnes, τόσο 
απομακρύνεται το ενδεχόμενο επίλυσης του ζητήματος με βάση την εθνική γραμμή της Ελλάδας. 
Θα περίμενε, δε, κανείς από μία κυβέρνηση που διακηρύσσει σε κάθε ευκαιρία ότι δρα με βάση τη 
λαϊκή εντολή να προσφύγει στην κοινωνία, έστω και για συμβουλευτικούς λόγους! 

Του Νίκου Καραμανλή
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΏΠΗΣ

AΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΆΔΆΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΏΠΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ 

10ΗΜΕΡΕΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΟΛΏΝΙΑ 
7ΗΜΕΡΕΣ

ΕΛΣΊΝΚΊ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΟΥΨΆΛΆ-ΕΡΕΜΠΡΟ
ΚΆΡΛΣΤΆΝΤ-ΟΣΛΟ

ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΓΚΕΙΛΟ-ΚΟΠΕΝΓΧΆΓΗ
ΚΆΣΤΡΟ FREDERIKSBORG

ΚΡΆΚΟΒΊΆ - ΆΛΆΤΟΡΥΧΕΊΆ ΒΊΕΛΊΤΣΚΆ 
- ΆΟΥΣΒΊΤΣ-ΒΡΟΤΣΛΆΒ-ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΆ 

ΒΆΡΣΟΒΊΆ-ΤΟΡΟΥΝ

ΝΆΠΟΛΊ-ΠΟΜΠΗΊΆ-ΠΟΖΊΤΆΝΟ-ΆΜΆΛΦΊ
ΚΆΠΡΊ-ΣΆΛΕΡΝΟ-ΛΕΤΣΕ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΡΕΜΠΡΟ - ΚΆΡΛΣΤΆΝΤ-ΟΣΛΟ  

ΚΟΠΕΝΓΧΆΓΗ - ΕΛΣΊΝΚΊ-ΤΆΛΊΝ - ΡΊΓΆ

ΔΟΥΒΛΊΝΟ - COBH - CORK - KILLARNEY
GALWAY - ΜΠΕΛΦΆΣΤ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 
& ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ 

7ΗΜΕΡΕΣ

ΖΆΓΚΡΕΜΠ-ΛΊΟΥΜΠΛΊΆΝΆ-ΣΠΗΛΆΊΆ ΠΟΣΤΟΙΝΆ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ-
ΚΟΠΕΡ-ΟΠΆΤΊΆ-ΡΊΕΚΆ-ΖΆΝΤΆΡ- ΣΊΜΠΕΝΊΚ-ΤΡΟΓΚΊΡ-ΣΠΛΊΤ-

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΊΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΤΒΆ-ΤΊΡΆΝΆ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 5ΗΜΕΡΕΣ
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ΤΡΕΜΠΊΝΊΕ-ΣΠΛΊΤ-ΤΡΟΓΚΊΡ-ΝΕΟΥΜ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΊΚ-ΜΟΣΤΆΡ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΤΒΆ

ΦΊΛΊΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΜΕΣΗΜΒΡΊΆ – ΆΓΧΊΆΛΟΣ – ΣΩΖΟΠΟΛΗ 
ΒΆΡΝΆ – ΆΛΆΤΖΆ – ΠΥΡΓΟΣ (ΜΠΟΥΡΓΚΆΣ) - ΣΟΦΊΆ

Collect moments...
ΧΏΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

7ΗΜΕΡΕΣ
ΛΕΤΟΝΊΆ - ΕΣΘΟΝΊΆ - ΛΊΘΟΥΆΝΊΆ

ΚΡΟΥΆΖΊΕΡΆ ΕΛΣΊΝΚΊ

ΣΚΏΤΙΑ-HIGHLANDS & 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 7ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΔΊΜΒΟΥΡΓΟ - GLENCOE - FORT WILLIAM 
FORT AUGUSTUS - LOCH NESS - INVERNESS

FORTH BRIDGE - LOCH LOMOND
ΓΛΆΣΚΩΒΗ - ΜΠΕΛΦΆΣΤ - ΔΟΥΒΛΊΝΟ - CORK - COBH

από 1099€

από 565€ από 699€
από 999€ από 949€

από 279€

από 279€

από 655€ από 1345€ από 685€

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
6ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

7ΗΜΕΡΕΣ

ΜΊΛΆΝΟ-ΒΕΡΟΝΆ-ΒΕΝΕΤΊΆ-ΦΛΩΡΕΝΤΊΆ
ΣΊΕΝΆ-ΡΩΜΗ-ΒΆΤΊΚΆΝΟ

ΖΆΓΚΡΕΜΠ - ΓΚΡΆΤΣ - ΜΠΡΆΤΊΣΛΆΒΆ

ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES
ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

ΚΟΣΤΙΕΡΑ-ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ 
ΕΛΛΗΝΟΦΏΝΑ ΧΏΡΙΑ 

Ν. ΙΤΑΛΙΑΣ 6ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΏΤΕΥΟΥΣΕΣ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ

& ΒΑΛΤΙΚΗΣ
 7ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
 6ΗΜΕΡΕΣ

ΧΑΝΙΑ
 6,8ΗΜΕΡΕΣ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΕΡΜΙΟΝΗ

 6ΗΜΕΡΕΣ

από 
355€ από 

379€ από 
319€ από 

269€
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από 215€

από 269€από 95€

από 275€

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
4,5,6,8ΗΜΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ
ΛΕΥΚΑΔΑ 

5ΗΜΕΡΕΣ

THNΟΣ
 1,3,4,5 & 6

ΗΜΕΡΕΣ

ΡΟΔΟΣ
 5,6,8ΗΜΕΡΕΣ

...και πολλές άλλες εκδρομές σε Ελλάδα και Εξωτερικό!

Παπακυριαζή 37-43, Τηλ.: 2410 251550, larissa1@zorpidis.gr
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Εμείς, δηλαδή, είμαστε...  
νοτιομακεδόνες;

Τα αθηναϊκά ΜΜΕ προεξοφλούν, ότι μέσα στο Σαββατο-
κύριακο, θα ανακοινωθεί η συμφωνία για την ονομασία των 
Σκοπίων. Προεξοφλούν, μάλιστα, ότι η ονομασία του γειτονι-
κού κράτους θα είναι «Severna Macedonia», δηλαδή Βόρεια 
Μακεδονία.

Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, που μάλλον είναι 
διαρροές από τα ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, τότε, από το 
Σαββατοκύριακο η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία μας, θα είναι 
απλά η «Jusna Macedonia», δηλαδή η νότια Μακεδονία.

Αν οι Σκοπιανοί θα είναι οι «βορειομακεδόνες», τότε εμείς 
θα είμαστε - για όλο τον κόσμο - οι νοτιομακεδόνες. Κάτι, περί-
που σαν την Κορέα. 

Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Ελλάδας,  θα έχει κατα-
φέρει να αναγνωρίσει «μακεδονικό έθνος». Μάλιστα, θα έχει 
δεχθεί, με την ονομασία του γειτονικού κράτους, ότι η Μακεδο-
νία έχει διαιρεθεί. Και αφού υπάρχει «βόρεια και νότια» υπάρχει 
και αλυτρωτισμός, με ό,τι συνεπάγεται για την ιστορία, αλλά και 
το μέλλον του τόπου. 

Η συμφωνία αυτή, πάντως, φαίνεται να δημιουργεί 
περισσότερα προβλήματα, απ΄όσα λύνει, όπως πιστεύουν οι 
εμπνευστές της. Γιατί μπορεί να την επικαλεστούν ο ΟΗΕ, η Ε.Ε. 
και το ΝΑΤΟ, για να προχωρήσουν σε αναγνώριση και ένταξη 
του γειτονικού κράτους στις ευρωατλαντικές δομές, αδιαφορώ-
ντας όμως,  για όσες επιμέρους τριβές θα προκαλέσει αυτή η 
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων.

Δηλαδή, σε πιο πρακτικά και καθημερινά θέματα, κανείς δεν 
θα μπορεί να απαντήσει π.χ. αν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
θα συνεχίσει να φέρει τον ίδιο τίτλο, που σημειωτέον, είναι διε-
θνώς αναγνωρισμένος, με πρωτοβουλία της πανεπιστημιακής 
κοινότητας.

Πώς θα ονομάζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία και πώς ο 
τίτλος αυτός θα αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς;

Ακόμη, πώς θα ονομάζεται ο «μακεδονικός οίνος» και κάθε 
προϊόν με ονομασία προέλευσης; 

Ποιά συμφωνία, αν δεν εκφράζει την κοινή πεποίθηση του 
λαού, μπορεί να σταθεί και να μακροημερεύσει; Πώς μπορεί να 
γίνει αποδεκτή και από τα δύο μέρη;

Ήδη, στην κεντρική Μακεδονία ετοιμάζονται συλλαλητήρια 
και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Σε πολλές πόλεις. Ενδε-
χομένως, θα γίνει συλλαλητήριο, ακόμη και στην Αθήνα. Οι 
κινητοποιήσεις δείχνουν, ότι υπάρχει μια αντίδραση, γενικά για 
όσα υποψιάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ότι θα 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Η ίδια αντίδραση, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και 
στην άλλη πλευρά. Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια 
μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας. Οι Σκοπιανοί θα διαμαρτυ-
ρηθούν γιατί δεν... δέχονται την ονομασία «Βόρεια Μακεδονία». 
Θέλουν να λέγονται σκέτο «Μακεδονία». 

Οι... βορειομακεδόνες διαμαρτύρονται, όπως και οι... νοτιο-
μακεδόνες.

ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στήνουν φιέστα στις Πρέσπες 
για τη συμφωνία με τα Σκόπια

Στις Πρέσπες θα υπογραφεί τελικά, η συμφωνία για την ονομασία των Σκοπίων, 
όποτε ολοκληρωθεί. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε «φιέστα» 
προκειμένου να διαφημίσει τη συμφωνία, που κατά πάσα πιθανότητα, όπως όλα δεί-
χνουν, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, πιθανόν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. 

Πληροφορίες από τη Φλώρινα αναφέρουν, ότι στε-
λέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζουν την τελετή, 
καθώς πήραν εντολή από τα κεντρικά καθοδηγητικά 
όργανα του κόμματος, να είναι «όλα έτοιμα για την 
υπογραφή».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η 
συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί, ακόμη και μέσα στο 
Σαββατοκύριακο, ταυτόχρονα και στις δύο χώρες. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κυβερνήσεις 
έχουν καταλήξει στο όνομα «Severna Macedonia», 
δηλαδή στο «Βόρεια Μακεδονία», που δεν θα έχει μια 
γραφή και θα ισχύει έναντι όλων τόσο στους διεθνείς 
οργανισμούς και στις διεθνείς σχέσεις των Σκοπίων με 
τις άλλες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. 

Τόσο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όσο και 
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς είναι ιδιαίτε-
ρα αισιόδοξοι, ότι με τη συμφωνία αυτή, θα επιλυθεί, 
ύστερα από 25 χρόνια περίπου, ένα μεγάλο πρόβλημα 
στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Η επίλυσή του θα 
έχει, όπως υποστηρίζουν, μόνο θετικό αντίκτυπο για τη 
χώρα, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και στο ΝΑΤΟ. Είναι μά-
λιστα χαρακτηριστική η ηχηρή παρέμβαση και του Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ, με δήλωση που στηρίζει τις συνομιλίες 
και «την προσπάθεια των δύο χωρών για την εξεύρεση 
λύσης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακό-
πουλος, δήλωσε ότι «μέχρι να συμφωνηθούν όλα, 
δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν 

θα υπάρχει καμία συμφωνία αν δεν γίνει αποδεκτό το 
erga omnes. 

«Υπάρχουν οι πολιτικοί και κοινωνικοί συσχετισμοί 
για μια ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή, όταν θα έρθει 
προς ψήφιση η συμφωνία για το ονοματολογικό» τόνι-
σε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επεσήμανε, ότι «δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη 
στιγμή και, όταν θα υπάρξει, θα ενημερώσουμε τις πο-
λιτικές δυνάμεις και τον ελληνικό λαό, για να ακολου-
θήσει μια ευρεία και διεξοδική συζήτηση». 
Αντιδράσεις στα Σκόπια

Το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και 
Σκοπίων προκάλεσε τριγμούς και αντιδράσεις στην 
πολιτική ηγεσία της γειτονικής χώρας.

Αντίθετος στη χρήση της νέας ονομασίας της ΠΓΔΜ 
«έναντι όλων»  εμφανίστηκε εκ νέου ο Σκοπιανός πρό-
εδρος, Γκιόργκι Ιβανόφ σε δήλωσή του μετά από συ-
νάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκολα 
Ντιμιτρόφ.

Κατά τη συνάντηση  Ιβανόφ - Ντιμιτρόφ, ο τελευ-
ταίος ενημέρωσε τον πρόεδρο της χώρας για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις σχετικά με τις συζητήσεις για το ονομα-
τολογικό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης 
των Σκοπίων, ο Ιβανόφ είπε ότι η όλη διαδικασία μοιά-
ζει με μια προσωπική συμφωνία των δύο πρωθυπουρ-
γών επειδή δεν δεσμεύονται με τις απαιτούμενες νο-
μικές προβλέψεις για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. 

{
{

{
{

«Severna 
Macedonia»  

με αντιδράσεις

Η κυβέρνηση 
προσπαθεί να 
αποφύγει τα  
χειρότερα
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ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε περισσότερα από 1.700 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα

www.interlife-programms.gr/kindercare99

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

Καλύψεις Προγράμματος
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές
Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Επισκέψεις στα Επείγοντα
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις
Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις
Μικρές Επεμβάσεις & Ιατρικές Πράξεις

Ποιοτική
Φροντίδα Υγείας
για το παιδί σας!

...και ξέχνα τις 
πολύωρες αναμονές!

MONO

99€
ετήσια ασφάλιστρακαι άτοκες δόσεις με χρήση  πιστωτικής κάρτας

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 3 ΜΗΝΩΝ έως 18 ΕΤΩΝ

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά: Δεν θα 
επιτρέψουμε την κλοπή της Ιστορίας μας

«Στηρίζω την κυβέρνηση στις 
διαπραγματεύσεις για το Σκο-
πιανό αλλά δεν θα επιτρέ-
ψουμε , να γίνει κλοπή σε 
βάρος της Ελλάδας και του 
λαού μας» υπογραμμίζει σε 
συνέντευξή της στη karfitsa η 
υφυπουργός Εσωτερικών (Μα-
κεδονίας – Θράκης) Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά.

Η κ. Κόλλια καλεί όλους εκεί-
νους που μιλούν για τη Θεσσαλονίκη ως 
ένα «φυτώριο» βίας να περπατήσουν μαζί 
στην πόλη προκειμένου ο επισκέπτης να 
τη γνωρίσει από κοντά και να αλλάξει την 
άποψή του.

Κυρία Κόλλια, θα ήθελα το σχόλιο σας 
για τις άσχημες εικόνες στις οποίες γίναμε 
όλοι θεατές με τον ξυλοδαρμό του Δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη από 
μια μερίδα πολιτών κατά τις εκδηλώσεις 
μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων στο 
Λευκό Πύργο.

Δεν τίθεται ως ερώτημα ούτε καν ως 
αμφιβολία: Η βία είναι μη αποδεκτή από 
όπου και αν προέρχεται. Κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί ή να τη δικαι-
ολογεί επειδή διαφωνεί με τις απόψεις, με 
τα πιστεύω ή με τον τρόπο ζωής κάποιου 
άλλου. Το ερώτημα δεν μπορεί να το βά-
ζουν λοιπόν κάποιοι ως μια στάση υπέρ ή 
κατά κάποιου προσώπου, και μάλιστα αι-
ρετού.  Είναι στην ουσία του, υπέρ ή κατά 
του δικαιώματός μας στην Ελευθερία.

Πολλά αθηναϊκά Μ.Μ.Ε. προσπαθούν 
να «περάσουν» την άποψη ότι η Θεσσα-
λονίκη αποτελεί ένα «φυτώριο» βίας, 
παραλληλίζοντας τα σημερινά δρώμενα 
με «μαύρες» σελίδες της νεότερης ελλη-
νικής ιστορίας. Παράλληλα αυτή την προ-
σπάθεια βλέπουμε να την «οικοδομεί» και 
μια μερίδα πολιτικών παραγόντων της πό-
λης. Ποια είναι η δική σας άποψη;

Είναι αστείο και να το συζητάμε. Για 
όποιον έχει έστω και μια σκέψη προς αυτή 
την κατεύθυνση, τον καλώ να περπατή-
σουμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Να επισκε-
φτούμε τα Πανεπιστήμιά της, να παρα-

κολουθήσουμε παραστάσεις στα 
θέατρά της, να ξεφυλλίσουμε 
βιβλία στα βιβλιοπωλεία της, 
να επισκεφτούμε τα μουσεία 
της, να προσκυνήσουμε στους 
ναούς της και να σταθούμε σε 

διάφορα σημεία της πόλης για 
να συναντηθούμε με τους κατοί-

κους της.
Η ίδια η Θεσσαλονίκη και οι Θεσ-

σαλονικείς είναι η απάντηση σε αυτή 
την άθλια προσπάθεια σε βάρος της.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα λεγό-
μενα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, 
βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη λύση για 
το ονοματολογικό των Σκοπίων. Πιστεύετε 
ότι θα υπάρξει λύση; Οι Ανεξάρτητοι Έλ-
ληνες θα ψηφίσουν μια συμφωνία που θα 
εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία»;

Γεννήθηκα και ζω στη Μακεδονία, που 
δεν χρειάζεται κανενός είδους επιθετικό 
προσδιορισμό για να ξέρει ο οποιοσδήποτε 
για ποια μιλούμε. Εκπροσωπώ, στηριγμέ-
νη στην εμπιστοσύνη τους, τους κατοίκους 
της Μακεδονίας. Μιλώ όπως και εκατομ-
μύρια άλλοι Μακεδόνες και Μακεδόνισ-
σες, τη μοναδική γλώσσα αυτού του τό-
που, την Ελληνική. Για μένα δεν υπάρχει, 
όπως και για τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 
καμία περίπτωση να δεχτούμε την εκχώ-
ρηση της ιστορίας μας, της παρουσίας μας, 
και της προοπτικής μας για το μέλλον. 
Αναγνωρίζω το δικαίωμα του αυτοπροσ-
διορισμού στους βόρειους γείτονές μας, 
αρνούμενη όμως αυτό να γίνει με κλοπή 
σε βάρος της Ελλάδας και του λαού μας.

Ως βουλευτής και ως Υπουργός, στη-
ρίζω την προσπάθεια της Κυβέρνησης και 
του Υπουργού Εξωτερικών. Αλλά, όταν και 
αν υπάρξει κάποιου είδους οριστικό απο-
τέλεσμα που θα τεθεί στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο ή ακόμη και σε Δημοψήφισμα, 
τότε, υπεύθυνα και με σεβασμό απέναντι 
σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελλη-
νίδες, και στους  αγώνες για την απελευ-
θέρωση της Μακεδονίας, θα ασκήσω το 
καθήκον που μου υπαγορεύει ο ρόλος και 
η συνείδησή μου.

συνέντευξη

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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Ένας εκ των πρωτεργατών της «Πρωτοβουλίας», ο 
πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσ-

σαλονίκης Παναγιώτης Αβραμόπουλος ανοίγει σήμερα 
τα χαρτιά του σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη 

στην Κarfitsa υποστηρίζοντας ότι «η ‘‘Πρωτοβουλία’’ 
έχει χάσει τα πρωτογενή χαρακτηριστικά της και φο-

βάμαι πως δεν αρέσει και δεν εμπνέει πια».

Π.  Αβραμόπουλος:  Η «Πρωτοβουλία» 
δεν αρέσει και  δεν εμπνέει 

συνέντευξη

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης μιλά για μια πα-
ράλυση του δημοτικού μηχανισμού επι-
σημαίνοντας ότι «ο Γιάννης Μπουτάρης 
δείχνει ανόρεχτος –συχνά αδιάφορος- για 
όσα ζητήματα αφορούν στην πόλη».

Ενώ σχετικά με τον εναγκαλισμό της 
«Πρωτοβουλίας» με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αβρα-
μόπουλος αναφέρει ότι «ουδέποτε υπήρξε 
η «Πρωτοβουλία» διελκυστίνδα σε κομ-
ματικούς ανταγωνισμού».

Κύριε Αβραμόπουλε, θα θέλαμε το 
σχόλιό σας σχετικά με τη στήριξη που 
παρείχε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, κατά τη επίσκεψή του στο δημαρ-
χείο της πόλης, στον Γιάννη Μπουτάρη 
και τη δημοτική παράταξη της «Πρωτο-
βουλίας».

Πιστεύω ότι η στήριξη αυτή, στην πολι-
τική συγκυρία κατά την οποία εκδηλώθη-
κε, με τον τρόπο που διατυπώθηκε και με 
προφανείς τις επικοινωνιακές σκοπιμότη-
τες τις οποίες εξυπηρέτησε, δημιούργησε 
εύλογο σκεπτικισμό –τόσο στους ανθρώ-
πους που παρακολουθούν την «Πρωτο-
βουλία» όσο και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρό-
νια που η «Πρωτοβουλία» δέχεται το σφι-
κτό πολιτικό εναγκαλισμό ενός κόμματος 
και γίνεται, με απροκάλυπτο τρόπο, μέρος 
του σκηνικού πολιτικής πόλωσης που επι-
κρατεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα 
και συνεχώς εντείνεται στο δρόμο προς τις 

εκλογές..
Όμως η δήλωση της στήριξης ήρθε ως 

φυσική συνέχεια της σταδιακά εξελισσό-
μενης σύγκλισης μεταξύ της κυβέρνησης 
και της διοίκησης του δήμου, η οποία χτί-
ζεται μεθοδικά εδώ και μήνες και έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας αμοιβαίας πολιτικής 
«εξυπηρέτησης». Την παρακολουθού-
με να αρθρώνεται ως αποτέλεσμα μίας 
ακόμη πολιτικής μεταστροφής του Γιάννη 
Μπουτάρη – της πολλοστής, ομολογουμέ-
νως, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην 
αυτοδιοίκηση. 

Καταλύτης για την επίσημη δημόσια 
διατύπωση της στήριξης υπήρξε προφα-
νώς η ρητώς και σαφώς καταδικαστέα 
άνανδρη φασιστική επίθεση εναντίον του 
δημάρχου.  Γύρω από αυτήν όμως, στή-
θηκε ένας -κατά βάση- επικοινωνιακός 
καταιγισμός με αιχμή του δόρατος τη δημι-
ουργία ενός «πολιτικού μετώπου» υπερά-
σπισης της δημοκρατίας. Παρεμπιπτόντως, 
προτιμώ να κατατάξω στην κατηγορία των 
πολλών και συχνών ατυχών δηλώσεων 
του Γιάννη Μπουτάρη τα λόγια που είπε 
έχοντας δίπλα του τον πρωθυπουργό: 
«Αυτή η πόλη δεν πρέπει να αλλάξει δη-
μοτική αρχή για τα επόμενα πολλά χρόνια, 
δεν μπορεί να αλλάξει, δεν επιτρέπεται να 
επιστρέψουμε πίσω στο μαύρο σκοταδι-
σμό, στο φασισμό.»  Στη χώρα έχουμε δη-
μοκρατία και στη δημοκρατία οι εκλογές 
κερδίζονται στην κάλπη και καθορίζουν 

τις εξελίξεις. 
Είδαμε να σχολιάζετε τη συγκεκρι-

μένη κίνηση του πρωθυπουργού μέσω 
του προσωπικού σας λογαριασμού στο 
facebook, γράφοντας «Πρωτοβουλία 
για τη Θεσσαλονίκη» - Η ολική παρα-
μόρφωση!

Στο σχόλιό μου αναφέρθηκα επίσης 
στο «τέλος εποχής». Και το εννοώ. Ου-
δέποτε η «Πρωτοβουλία» σύρθηκε πίσω 
από τη στήριξη κομμάτων. Δημιουργήθηκε 
ως αυτοδιοικητική παράταξη με πυρήνα 
την αυτονομία από τα κόμματα και τον ιδε-
ολογικό πλουραλισμό. 

Ουδέποτε υπήρξε η Πρωτοβουλία 
διελκυστίνδα σε κομματικούς ανταγωνι-
σμούς. Η σχέση της με την κοινωνία ήταν 
ανοιχτή και οι πολιτικές συγκλίσεις είχαν 
πάντοτε προγραμματικό περιεχόμενο.

Θεωρείτε ότι ο ιστορικός κύκλος της 
«Πρωτοβουλίας» έκλεισε;

Η «Πρωτοβουλία» έχει χάσει τα πρω-
τογενή χαρακτηριστικά της και φοβάμαι 
πως δεν αρέσει και δεν εμπνέει πια. Οι 
επικοινωνιακοί εξωραϊσμοί δεν μπορούν 
να καλύψουν τα διοικητικά κενά και τα 
άλυτα προβλήματα που υπάρχουν στην 
πόλη. Πιστεύω ότι οι δεσμοί της με τους 

ενεργούς πολίτες που την στήριξαν τα 
προηγούμενα χρόνια έχουν διαρραγεί σε 
μεγάλο βαθμό. 

  Αν κάνατε έναν απολογισμό της 
μέχρι τώρα δημαρχιακής θητείας του 
Γιάννη Μπουτάρη, ποια θα ήταν η εικόνα 
που θα δίνατε;

Η πρώτη θητεία θα έλεγα πως ήταν η 
θητεία της έμπνευσης, της δημιουργίας και 
της εφαρμογής των προγραμματικών μας 
θέσεων. Έγιναν, βέβαια, λάθη και υπήρξαν 
παραλείψεις. Παρ’ όλα αυτά, οι Θεσσαλο-
νικείς έδειξαν εμπιστοσύνη και μας έδω-
σαν εκ νέου τη νίκη. Στη δεύτερη θητεία το 
σύστημα μοιάζει να έχει αποσυντονιστεί –
πορεύεται σαν ακυβέρνητο καράβι. Χωρίς 
συνεκτικό ιστό, διαγράφονται αυτόνομες 
τροχιές και εκδηλώνονται καθεστωτικές 
συμπεριφορές. Ο Γιάννης Μπουτάρης δεί-
χνει ανόρεχτος –συχνά αδιάφορος- για 
όσα ζητήματα αφορούν στην πόλη και τα 
προβλήματά της και μοιάζει προσανατολι-
σμένος κυρίως σε αυτά που τροφοδοτούν 
το εγώ του και φιλοτεχνούν το προφίλ του.

Τέλος, όλοι γνωρίζουν ότι υπήρξατε 
ένας εκ των πρωτεργατών της «Πρω-
τοβουλίας». Ποια θα είναι τα επόμενα 
πολιτικά σας βήματα;

Πρώτα απ’ όλα οφείλω να ανταποκρί-
νομαι με συνέπεια στα καθήκοντά μου και 
να τιμώ την εμπιστοσύνη των ανθρώπων 
που με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. 

Άλλωστε, «καιρός επί πάσιν άριστος», 
που σημαίνει  πως για όλα τα πράγματα 
υπάρχει ο σωστός χρόνος.

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε 
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

politics

Την κυβερνητική πρόταση της ΝΔ 
σχετικά με την ψηφιακή οικονομία πα-
ρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης συμμετέχοντας ως ομιλητής 
στην  εκδήλωση που πραγματοποίησε  η 
ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου 
του κόμματος Μαρία Σπυράκη.

Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για τη 
θέσπιση ενός υπουργού Επικρατείας παρά 
τω Πρωθυπουργώ σημειώνοντας ότι «θα 
είναι δίπλα στο πρωθυπουργικό γραφείο, 
που θα έχει τον κεντρικό συντονισμό όλης 
της ψηφιακής ατζέντας, όχι μόνο του ψη-
φιακού μετασχηματισμού   της δημόσιας 
διοίκησης, αλλά του συνολικού ψηφιακού 
μετασχηματισμού της κοινωνίας».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΝΔ περι-
έγραψε με μελανά σημεία την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η χώρα μας σχετικά 
με τη ψηφιακή οικονομία επισημαίνοντας 
ότι « ξεκινάμε από μια πολύ χαμηλή βάση: 
το ότι στο δείκτη ψηφιακής οικονομίας και 
κοινωνίας, στο DESI, η Ελλάδα βρέθηκε 
στην 27η θέση από την 26η στην οποία 
ήταν και σε όλους τους επιμέρους δείκτες 
με πολύ λίγες εξαιρέσεις, δυστυχώς οι επι-
δόσεις μας είναι πενιχρές».

Από την άλλη, ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «την ίδια 
στιγμή που άλλες χώρες με χαμηλότερο 

-και θέλω να το τονίσω αυτό- κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. από την πατρίδα μας, 
χώρες που είναι πιο φτωχές από μας, 
έχουν κάνει άλματα στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των οικονομιών, 
αλλά και των κοινωνιών τους. Τσε-
χία, Σλοβακία, Ρουμανία και η Βουλ-
γαρία. Έχουν κάνει πολύ σημαντικά 
βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. 
Δυστυχώς, εμείς έχουμε μείνει πίσω. 
Και αυτό προφανώς αυξάνει και τις 
ευθύνες τις οποίες έχουμε ως πολι-
τικές ηγεσίες, ως Νέα Δημοκρατία».

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης δε-
σμεύτηκε ότι «η επόμενη κυβέρνηση 
αυτού του τόπου θα είναι μια κυβέρ-
νηση, η οποία θα θέσει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της οικονομίας και 
της κοινωνίας σε απόλυτη προτε-
ραιότητα και μια κυβέρνηση η οποία 
θα θελήσει να παίξει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο και στη διαμόρφωση των 
καινούριων ψηφιακών πολιτικών 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην 
είμαστε μόνο ουραγοί και καταναλω-
τές Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως 
είμαστε συνήθως». Από την πλευρά 
της η Επίτροπος Γκάμπριελ παρέθεσε 
τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ψηφιακή αναβάθμιση της ΕΕ 
σε καίριους τομείς. Μεταξύ άλλων, η 
Επίτροπος ανακοίνωσε την πρόταση 
που κατατέθηκε στις 2 Μαΐου για ένα 
νέο ευρωπαϊκό ψηφιακό πρόγραμ-
μα, προϋπολογισμού 9 δισ. ευρώ με 
στόχο να γίνουν επενδύσεις για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ενώ 
ζήτησε από όλους τους αρμόδιους 
φορείς να μπει ένα «τέρμα στον νόμο 
της ζούγκλας» και να συμβάλλουν 
όλοι για τη διασφάλιση μίας ισχυρής 
και ασφαλούς Ευρώπης χωρίς απο-
κλεισμούς. Παρόντες, μεταξύ άλ-

Κ. Μητσοτάκης: Προτεραιότητα μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας

λων, στην ημερίδα ήταν ο Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, η Αντιπε-
ριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βού-
λα Πατουλίδου, οι βουλευτές της 
ΝΔ, Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος 
Καλαφάτης, Γιώργος Γεωργαντάς 
και Απόστολος Βεζυρόπουλος, ο 
πρόεδρος της ΠΕΔ/ΚΜ και δήμαρ-
χος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 
Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος 
Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης, ο 
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβου-
λος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, κ.α.

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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Οι εξελίξεις για τη ζωή μας δρομολογή-
θηκαν. Οι παρεμβάσεις είναι συγκεκριμένες.

Το σκηνικό ίδιο και απαράλλακτο, όπως 
και με τα δύο προηγούμενα μνημόνια… Μέ-
τρα, πολλά μέτρα!

Δείτε: Στις 40 σελίδες που ψηφίζονται 
σε μερικές εβδομάδες τονίζεται ότι «για την 
αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημό-
σιων οικονομικών η Ελλάδα θα στοχεύσει 
σε μεσοπρόθεσμα πρωτογενή πλεονάσματα 
3,5% του ΑΕΠ».

Τι σημαίνει αυτό; Μείωση έως 18% κύ-
ριων και επικουρικών συντάξεων, αύξηση 
φορολογίας και μέτρα «φορολογικής συμ-
μόρφωσης», που όμως φέρνουν και κάτι 
ακόμη… Το πακέτο των δανειστών σκληρό 
έως το 2060!
1. Πλεόνασμα 3,5% έως το 2022 και 2% έως 
το 2030.
2. Αυξήσεις μισθών μόνο με αύξηση παρα-
γωγικότητας.
3. Καμία πρόσληψη πλην των δεσμεύσεων.
4. Μείωση «κόκκινων» δανείων και πλειστη-
ριασμοί.
5. Πλήρης εφαρμογή των ψηφισθέντων μέ-
τρων.
6. Πλήρης υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων. 

 
1. Μέτρα αντίμετρα 

Δείτε τι λέει το κείμενο.
«Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακο-

λουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών και 
μελλοντικών δικαστικών αποφάσεων, και θα 
λαμβάνει μέτρα αντιστάθμισης, όπου απαι-
τείται, για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων 

δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της με-
σοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής 
και των ετησίων αναθεωρήσεων της».
Τι σημαίνει αυτό;

Η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου 
τονίζει ότι από μόνη της η συμφωνία κα-
θορίζει τις επόμενες κινήσεις… «Αν εφαρ-
μοστούν μέτρα που δικαιώνουν Έλληνες 
πολίτες μέσω δικαστικών αποφάσεων, θα 
πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, με νέα μέτρα!».

Στα φορολογικά τονίζεται με έμφαση: 
«Οι Αρχές, ως προαπαιτούμενο, θα προω-
θήσουν την εφαρμογή του μέτρου της φο-
ρολογίας εισοδήματος (αφορολόγητο) το 
2019 εάν το ΔΝΤ, σε συνεργασία με τα ευ-
ρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ελληνικές 
Αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αναθεώρη-
σης του προγράμματος, θεωρεί ότι, βάσει 
μιας διαφανούς εκ των προτέρων εκτίμησης, 
είναι απαραίτητη η εφαρμογή του για να επι-
τευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός 
στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 
3,5% το 2019, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί 
χωρίς επιζήμια για την ανάπτυξη μέτρα και, 
εάν χρειαστεί, θα εγκρίνουν νομοθεσία, σε 
συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, ώστε να 
εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη του δη-
μοσιονομικού στόχου, κατά τρόπο θετικό για 
την ανάπτυξη».

 Και με τα αντίμετρα τι θα γίνει; Αυτά 
έρχονται σε δεύτερη μοίρα, αφού «οι Αρχές 
θα υιοθετήσουν, μετά από μια διαφανή δι-
αδικασία, την απαραίτητη δευτερογενή νο-
μοθεσία για την εφαρμογή των αντίμετρων 
που ξεκινούν από το 2019. Το ποσό που θα 

{

{

Και οι επί 
μέρους δε-
σμεύσεις 

που «καίνε» 
μισθούς, 
συντάξεις 
φέρνουν 

φόρους, κα-
τασχέσεις, 

ΦΠΑ και ΕΝ-
ΦΙΑ-φωτιά Οι 10 αλλαγές στη ζωή μας

Του  
Γιώργου 

Αυτιά

υλοποιηθεί να ευθυγραμμιστεί με την 
προβλεπόμενη υπέρβαση σε σχέση με 
τους συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμους 
στόχους –με την προϋπόθεση ότι τα πε-
ριοριστικά μέτρα θα έχουν ήδη ενσωμα-
τωθεί στο βασικό σενάριο– προκειμένου 
να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων».

 
Τα μέτρα της διετίας 2019-2020
• Μείωση κύριων συντάξεων έως 18%.
• Μείωση Επικουρικών έως 18%.
• Μείωση εφάπαξ 6%.
• Κατάργηση επιδομάτων συζύγου - τέ-
κνων.
• Κατάργηση αφορολογήτου, φόρος 220-
620 ευρώ.
• Αύξηση αντικειμενικών αξιών.
• Εφαρμογή του ΦΠΑ 25% στα νησιά.
• «Πάγωμα» κατώτατων συντάξεων έως 
το 2022.
• Πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ.

 
 Τα ισοδύναμα 
• Μηδέν εισφορά αλληλεγγύης έως 
30.000 ευρώ.
• Μείωση ΕΝΦΙΑ 70 ευρώ, αν φτάνει έως 
τα 700 ευρώ.
• Επιδότηση ενοικίου 70 ευρώ με εισόδη-
μα έως 8.000 ευρώ.
• Σύνταξη έως 700 ευρώ, δωρεάν φάρ-
μακα.
• Σύνταξη 700-1.200 ευρώ, συμμετοχή 
50% σε φάρμακα.
• Μείωση φόρου επιχειρήσεων από 29% 
σε 26%.
• Φόρος επαγγελματιών από 22% σε 
20%.
• Σχολικά γεύματα και βρεφονηπιακοί 
σταθμοί. 
 
 2. Σκληροί φόροι για όλους!

Ως προς τους φόρους ο καθηγητής 
Γιώργος Χριστόπουλος αναφέρει:

1. Οι ελληνικές αρχές με τη βοήθεια 
τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να ευ-
θυγραμμίσουν τις αντικειμενικές τιμές 
των ακινήτων με τις εμπορικές τιμές και 
να νομοθετήσουν στο οργανόγραμμα 
του υπουργείου Οικονομικών μια μόνιμη 
μονάδα που θα έχει ως ρόλο την αναπρο-
σαρμογή των τιμών των ακινήτων.

2. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να 
νομοθετήσουν την αναπροσαρμογή των 
φορολογικών συντελεστών του ΕΝΦΙΑ 
και να διευρύνουν τη βάση του φόρου 
ακίνητης περιουσίας, εάν είναι απαραίτη-
το, με τρόπο ουδέτερο ως προς τα έσοδα, 
προκειμένου να εκδοθούν τα εκκαθαρι-
στικά του ΕΝΦΙΑ έως τον Αύγουστο του 
2018.

3. Μέχρι τον Ιούλιο του 2018 οι ελλη-
νικές αρχές θα αναπτύξουν μόνιμο σύστη-
μα πληροφορικής για την αναπροσαρμο-
γή των τιμών των ακινήτων. 

4. Ακόμη, η κυβέρνηση θα επανεξετά-
σει την εφαρμογή του φόρου κεφαλαιου-
χικών κερδών στην ακίνητη περιουσία και 
θα διασφαλίσει ότι η έκπτωση του ΦΠΑ 
στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου θα εξα-
λειφθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2018. 

5. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην 
επανεξέταση του συστήματος τεκμαρτού 
προσδιορισμού του εισοδήματος και θα 
προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση εάν 
απαιτείται αλλαγή. 

οικονομία
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
ΜΟΝΑΣΤHΡΙΟΥ 190  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΕΙ∆Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Μπαγκαζιέρες διαφόρων χωρητικοτήτων και χρωµάτων
µε διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών

Βάσεις ποδηλάτων, Μπάρες - Σχάρες για όλα τα µοντέλα των αυτοκινήτων.

Made in Germany 6 χρόνια εγγύηση Made in Italy

Μοναστηρίου 190,  54628, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 537819  Fax: 2310 515869  Email: karras@gkarras.gr
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Στην περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης, η oικο-
γένεια Τσακίρη πίσω στο μακρινό 1963, βάζει το πρώτο 
«λιθαράκι» για τη δημιουργία της ομώνυμης οικογε-
νειακής επιχείρησης που αρχικά είχε ως αντικείμενο 

την παραγωγή και τροφοδοσία της αγοράς της Θεσσα-
λονίκης με φρέσκα αβγά. 

Tsakiris Family: Δυναμικό άνοιγμα  
και στην αγορά δημητριακών 

οικονομία

Το έτος 1988 και αφού η επιχείρηση 
πέρασε στα χέρια της δεύτερης γενιάς, 
πετυχαίνει την επέκταση του δικτύου δι-
ανομής σε όλη τη  Μακεδονία και κάνει 
γνωστά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό τα 
«ΑΒΓΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ». 

Η ανάπτυξη είναι ταχύτατη καθώς το 
έτος 2005, μπαίνει στην εταιρία η τρίτη 
γενιά της οικογενείας, τα παιδιά του Γιάν-
νη Τσακίρη, Μαρία και Παύλος.

Με πολύ μεράκι για περαιτέρω ανά-
πτυξη, οι δυο νέοι δίνουν έμφαση στην 
παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων 
προϊόντων αλλά και στην επέκταση του 
δικτύου διανομών, ώστε αυτό σήμερα 
να είναι σε θέση να εξυπηρετεί, εντός 24 
ωρών, παραγγελίες σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδος.

Με μεγάλες επενδύσεις σε αβγά ει-
δικών εκτροφών (Αβγά Βιολογικής Γε-
ωργίας, Αβγά Ελευθέρας Βοσκής, Αβγά 
Ω3),η εταιρία λανσάρει νέα προϊόντα, 
πρωτοποριακά για να ελληνικά δεδομέ-
να,  όπως το EGGYPLAY, το οποίο θέλει να 
«συμφιλιώσει» το παιδί με το αβγό με 
την συσκευασία του να αποτελείται από 
τουβλάκια τύπου Lego. 

Χρονιά «σταθμός» για την εταιρία 
αποτέλεσε το έτος 2014. H εταιρία με-
τονομάζεται από «ΑΒΓΑ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΕ» σε 
«TSAKIRIS FAMILY AE» και παράλληλα 
επεκτείνει την δραστηριότητάς της σε 
νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Συγκεκριμένα, σε νέες εγκαταστά-
σεις που βρίσκονται επίσης στη Νεοχω-
ρούδα, σχεδιάζεται και δημιουργείται 
μια νέα μπράντα δημητριακών πρωινού 
με την ονομασία Le Petit Déjeuner. Στις 
αρχές του 2015 ακολουθεί η πρώτη το-
ποθέτησή τους στην ελληνική αγορά.

Δημιουργός των νέων προϊόντων η 
Μαρία Τσακίρη (σ.σ. γι’ αυτό τον λόγο 
βραβεύτηκε και ως «Νέα Επιχειρηματί-
ας») η οποία πραγματοποίησε έρευνα 
αγοράς σε όλη την Ευρώπη μέχρι να κα-
ταλήξει στον σχεδιασμό των νέων προ-
ϊόντων και να επιλέξει το όνομα και την 
άκρως φινετσάτη συσκευασία τους. 

«Ήταν τεράστιο το ρίσκο για να μπο-
ρέσουμε να μπούμε στην αγορά και να 
πάρουμε το δικό μας μερίδιο ως μονα-
δική ελληνική επιχείρηση που λανσά-
ρει με δικό της brand μια ευρεία γκάμα 
δημητριακών τα οποία έχουν ως πρώτη 

ύλη τον ‘’αφρό’’ της παγκόσμιας αγοράς. 
Kαταφέραμε να τοποθετήσουμε τα προ-
ϊόντα σχεδόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ 
της χώρας και να κερδίσουμε την εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών», είπε η 
Μαρία Τσακίρη οποία έχει αναλάβει το 
μάρκετινγκ και το τμήμα Εξαγωγών της 
επιχείρησης. Όπως η ίδια υπογραμμίζει, 
το «κλειδί» για την επιτυχία της νέας 
μπράντας είναι «η πολύ υψηλή ποιότητα 
των δημητριακών σε συνδυασμό με τις 
όμορφες και εργονομικές συσκευασίες 
και τη σωστή τιμή».

 Επιπρόσθετα, όπως η ίδια σημει-
ώνει, το νέο εγχείρημα «πάτησε» στην 
εμπιστοσύνη η οποία είχε ήδη «χτιστεί» 
όλα αυτά τα χρόνια λόγω της υψηλής 
ποιότητας των αβγών της οικογένειας 
Τσακίρη, η οποία έχει βραβευθεί μεταξύ 
των «αιωνόβιων brands» με το SILVER 
μετάλλιο για το brand «Αυγά ‘’Καλημέ-
ρα’’ Τσακίρη» που κυκλοφορεί στην αγο-
ρά εδώ και 55 χρόνια.
21 κωδικοί

Σήμερα η σειρά Le Petit Déjeuner 
παράγει 21 κωδικούς προϊόντων για παι-
διά και ενήλικες, όπως δημητριακά με 
βρώμη, με σοκολάτα, κανέλα, goji berry. 
Επίσης στην γκάμα της εταιρείας εμπερι-
έχονται προϊόντα χωρίς γλουτένη, ενώ 
σύντομα η εταιρία θα θέσει σε λειτουργία 
και νέα γραμμή παραγωγής –πάντα στη 
Νεοχωρούδα- μπάρας δημητριακών.

«Πρωταρχικός μας και κύριος στό-
χος, είναι η συσκευασία και η παραγω-
γή των δημητριακών Le Petit Dejeuner 
να μπορεί να γίνει αποκλειστικά μέσα 
στα σύνορα της χώρας μας, καθώς δεν 
υπολειπόμαστε σε τίποτα από τους αντα-
γωνιστές μας του εξωτερικού. Αυτό θα 
οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, σε μια περίοδο που τόσο πολύ 
το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία», 
εξηγεί η Μαρία Τσακίρη.

Οι επενδύσεις είναι συνεχείς όσο αυ-
ξάνεται η ζήτηση για τα Le Petit Déjeuner 
–τα οποία έχουν περάσει τα ελληνικά 
σύνορα- με στόχο την αύξηση της δυνα-
μικότητας και την πλήρη καθετοποίηση 
της παραγωγής. Σήμερα τα δημητριακά 
της οικογένειας Τσακίρη βρίσκονται στα 
ράφια πολυκαταστημάτων της Ρωσίας, 
Ρουμανίας, Ισπανίας, Ταιβάν, Νότια Κορέ-
ας και της Κίνας, ενώ είναι σε εξέλιξη η 
υλοποίηση συμφωνίας για είσοδο των Le 
Petit Déjeuner στην αγορά των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων.

Οι εξαγωγές των Le Petit Déjeuner 
έχουν διπλασιαστεί μόνο στη διάρκεια 
του τελευταίου έτους, με τις προβλέψεις 
της εταιρείας να είναι πολύ αισιόδοξες 
για το εγγύς μέλλον.

Μαρία Τσακίρη, 
βραβεύτηκε ως νέα 
επιχειρηματίας
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Περίπου 250 εκατ. ευρώ«ρίχνει» 
στην αγορά  η κυβέρνηση 

Τρία προγράμματα προϋπολογισμού 
250 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να 
ανακοινώσει, σύντομα, η κυβέρνηση στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Με τον τρό-
πο αυτό θέλει να στηρίξει την επιχειρημα-
τικότητα και να αντιστρέψει το δυσάρεστο 
κλίμα που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις 
των μικρομεσαίων για τη μέχρι σήμερα 
πολιτική της. Παράλληλα, θέλει να απα-
ντήσει στη σκληρή κριτική της ΝΔ και του 
Κινήματος Αλλαγής για τα θέματα των 
επενδύσεων και του επιχειρείν. Άλλωστε, 
όσοι την «πετροβολούν» δεν έχουν άδικο, 
καθώς μπορεί στο ΕΣΠΑ οι απορροφήσεις 
να δείχνουν ότι πάμε καλά σε συνολικό 
ποσοστό απορρόφησης, ωστόσο, όπως 
μαρτυρούν στοιχεία που έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, στα προγράμματα της 
επιχειρηματικότητας τα κονδύλια εμφανί-
ζουν πολύ χαμηλή απορρόφηση, παρά τις 
συνεχείς εντάξεις έργων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές 
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, τα τρία νέα προγράμματα αφορούν 
στον ποιοτικό εκσυγχρονισμό μεσαίων 
επιχειρήσεων (πάνω από 50 άτομα) και 
στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προ-
γράμματος θα είναι 150 εκατ. ευρώ. 

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρή-
σεις θα μπορούν να αγοράσουν μηχανήμα-
τα- εξοπλισμό, να αποκτήσουν συστήματα 
πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, να 
αγοράσουν μεταφορικά μέσα ανάλογα με 
τον τομέα δραστηριότητάς τους (μετα-
ποίηση-υπηρεσίες-εμπόριο), να προχω-
ρήσουν σε πρόσληψη προσωπικού μέσω 
κάλυψης του μισθολογικού κόστους των 
εργαζομένων (νέο προσωπικό) με κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών. Η αξιολόγη-
ση θα είναι άμεση. Οι επιχειρήσεις που θα 

απορρίπτονται θα έχουν δικαίωμα εκ νέου 
υποβολής της αίτησής τους.

Ψηφιακό βήμα
Στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» οι 

επιχειρήσεις θα συμπληρώνουν εκτός από 
το επενδυτικό σχέδιο ένα αρχικό ερωτη-
ματολόγιο της υφιστάμενης ψηφιακής 
τους ταυτότητας λαμβάνοντας σχετική  
βαθμολογία η οποία θα την κατατάσσει 
σε ένα από τα τέσσερα επίπεδα ψηφιακής 
βαθμίδας. Η επιχείρηση θα καλείται να 
υποβάλλει σχέδιο δαπανών προκειμένου 
να μεταβεί  κατά ένα  επίπεδο ψηφιακής 
βαθμίδας πιο ψηλά σε σχέση με το υφιστά-
μενο.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
δημόσιας δαπάνης είναι 50 εκατ. ευρώ, 
και το ποσοστό επιχορήγησης 50%. Ο προ-
ϋπολογισμός κάθε έργου κυμαίνεται από 
5.000 - 50.000 ευρώ. 

Ψηφιακό άλμα
Στο πρόγραμμα αυτό οι επιχειρήσεις θα 

συμπληρώνουν εκτός από το επενδυτικό 
σχέδιο ένα αρχικό ερωτηματολόγιο της 
υφιστάμενης ψηφιακής τους ταυτότητας 
λαμβάνοντας σχετική  βαθμολογία η οποία 
θα την κατατάσσει σε ένα από τα τέσσερα 
επίπεδα ψηφιακής βαθμίδας. Η επιχείρηση 
θα καλείται να υποβάλλει σχέδιο δαπανών 
προκειμένου να μεταβεί από το υφιστάμε-
νο σε ψηφιακό επίπεδο που είναι  κατά δύο 
επίπεδα μεγαλύτερο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δη-
μόσιας δαπάνης είναι 50 εκατ. ευρώ, και το 
ποσοστό επιχορήγησης 50%. Ο προϋπολο-
γισμός κάθε έργου κυμαίνεται από 55.000 
-400.000 ευρώ. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεί-
ξουν ότι έχουν το 60% της ιδιωτικής συμ-
μετοχής του επιχορηγούμε προϋπολογι-
σμού του επενδυτικού τους σχεδίου. Η 
αξιολόγηση θα είναι συγκριτική. 

οικονομία
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Στη Θεσσαλονίκη η Ντόρα το επόμενο Σάββατο

Περιμένει να γίνει παππούς

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται το επόμενο Σάββατο η πρώην υπουργός 
της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κα Μπακογιάννη 
αναμένεται να είναι ομιλήτρια σε εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνω-
σης Αμπελοκήπων-Μενεμένης της ΝΔ και θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο 
διασκεδάσεως «ΠΟΥΛΚΑΣ HILL» στο Δερβένι.

Στην ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης «ΠΟΛΥχρω-
μη Θεσσαλονίκη» προχώρησε ο πρώην υπουργός Σπύρος 
Βούγιας. Το μεσημέρι της Πέμπτης ο κ. Βουγιάς μιλώντας σε 
δημοσιογράφους εξέφρασε την απόφασή του να προχωρή-
σει στη συγκρότηση κίνησης με την οποία θα κατέλθει στις 
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2019. 
Ο πρώην υπουργός ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος καθώς όπως 
είπε περιμένει το πρώτο του εγγονάκι. Μάλιστα χαλαρώνο-
ντας λίγο το κλίμα της συζήτησης που αφορούσε αυτοδιοικη-
τικά θέματα είπε ότι δέχεται μόνο «erga omnes» για το όνομα 
του εγγονό του. Παράλληλα πρόσθεσε ότι θα έχει και τα δυο 
επίθετα και της μητέρας και του πατέρα. Στο ερώτημα αν θα 
πάρει το όνομα του παππού, ο κ. Βούγιας σημείωσε «φτάνει 
ένας Σπύρος για την οικογένεια δεν χρειάζεται άλλος»…

{
{

Ποιος «γαλάζιος» 
αυτοδιοικητικός 
παράγοντας σκέ-
φτεται εντόνως το 
τελευταίο διάστη-
μα να θέσει υπο-
ψηφιότητα για το 
δήμο Θεσσαλονί-
κης στις επόμενες 
αυτοδιοικητικές 

εκλογές;

Μαθαίνουμε ότι 
αποδέκτης πολ-
λών παραπόνων 
έγινε τις τελευ-
ταίες μέρες ο 

γεν, γραμματέας 
της νομαρχιακής 

επιτροπής του 
ΚΙΝ.ΑΛΛ Χρήστος 

Παπαστεργίου 
σχετικά με τον 

εναγκαλισμό Τσί-
πρα Μπουτάρη

Ομιλήτρια σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη η Μαρέβα
Τη Θεσσαλονίκη θα επισκεφτεί στις 13 Ιουνίου η σύζυγος του προέδρου της 

ΝΔ κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Η κα Γκραμπόφσκι αναμένεται να είναι 
ομιλήτρια σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί με θέμα  «Γυναικεία Επιχειρη-
ματικότητα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018.Την  εκδήλωση 
οργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών και παράλληλα ομιλήτριες θα είναι  
η Τέρψη Σκουλά-Μητρακούδη, μέλος της εταιρίας ΜΙΝΩΙΚΗ ΙΚΕ και  η Χρύσα 
Γρηγορίου-Κατραντσιώτη, οικονομολόγος επιχειρηματίας στον αγροτουρισμό.  
Ενώ την εκδήλωση θα προλογίσει η Αφροδίτη Μπλέτα, Δικηγόρος-Διαμεσολα-
βήτρια, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και Αντιπρόε-
δρος του Διεθνούς Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών (EUW).

Ένας… αδωνικός στα 
«γαλάζια» ψηφοδέλτια;

Το θερμό τετ α τετ  
Μητσοτάκη Τζιτζικώστα

Έβαλε πλώρη για το 
δήμο Νέαπολης Συκεών 
ο Ζάχαρης

Έρχεται στη  
Θεσσαλονίκη Φώφη

Ένας… αδωνικός ετοιμάζεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες της 
στήλης, για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ 
στην Α’ Θεσσαλονίκης.Πρόκειται για 
το νομικό και επιχειρηματία Σάκη 
Μουμτζή ο οποίος φέρεται να διεκ-
δικεί μία θέση στη λίστα της ΝΔ. Ο 
κ. Μουμτζής υπήρξε στο παρελθόν 
στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού ενώ 
συμμετείχε ως εισηγητής σε σεμι-
νάρια επιμόρφωσης στελεχών της 
ΝΔ. Μέλος της ΝΔ έγινε στις πρό-
σφατες «γαλάζιες » εσωκομματικές 
εκλογές προκειμένου να ψηφίσει τον Άδωνι Γεωργιάδη. Μάλιστα ο αντιπρό-
εδρος της ΝΔ είναι εκείνος που ακούγεται ότι προμοτάρει τη συγκεκριμένη 
υποψηφιότητα.

Ένα θερμό τετ τετ είχαν ο πρόε-
δρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης 
και ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιζτικώ-
στας κατά την εκδήλωση που πραγ-
ματοποίησε  η ευρωβουλευτής Μα-
ρία Σπυράκη στο ξενοδοχείο Porto 
Palace με θέμα «Ψηφιακή Οικονο-
μία: Επιταχυντής για την περιφερει-
ακή ανάπτυξη».

Ο κ. Τζιτζικώστας πλησίασε τον 
κ. Μητσοτάκη και κάθισε δίπλα του 
ενώ οι δυο άνδρες μια ολιγόλεπτη 
συζήτηση. Πάντως οι σχέσεις των 
δυο ανδρών δείχνουν να βρίσκο-
νται στην καλύτερη φάση που πέ-
ρασαν ποτε…

Με το «γαλάζιο» χρίσμα στο 
δήμο Νεάπολης Συκεών φλερτά-
ρει, σύμφωνα με πληροφορίες της 
στήλης ο Ηλίας Ζάχαρης. Ο κ. Ζά-
χαρης φέρεται ότι θα διεκδικήσει 
τη δημαρχιακό θώκο του δήμου 
Νέαπολης Συκεών και αυτός ήταν 
ένας από τους λόγους που δεν δι-
εκδίκησε την επανεκλογή του στην 
προεδρία της ΝΟΔΕ Δυτικού Τομέα.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στις 
11 Ιουνίου η πρόεδρος του Κινή-
ματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της στή-
λης, η κα Γεννηματά θα μιλήσει σε 
ανοικτή συγκέντρωση στο Βελίδειο 
ενώ είναι η πρώτη της παρουσία 
στην πόλη μετά τις εκλογές για 
την ηγεσία του νέου φορέα και την 
εκλογή νέων οργάνων.K
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Τουλάχιστον σταματήστε 
να διογκώνετε το χρέος!

Το ανέκδοτο με τη διαγραφή του επονείδι-
στου χρέους το έχουμε πια ξεπεράσει, όμως η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ας κάνει πρώτα το 
αυτονόητο, να σταματήσει να αυξάνει το χρέος! 

     Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
ΟΔΔΗΧ το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυ-
βέρνησης αυξήθηκε κατά 15 δισεκατομμύρια 
ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 

     Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στα 
343,74 δισ. ευρώ, από 328,7 δισ. ευρώ που 
βρισκόταν στα τέλη του 2017. 

     Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εκτα-
μίευση της δόσης για την Ελλάδα, καθώς τα 
δάνεια του μηχανισμού στήριξης αυξήθηκαν 
στα 238,1 δισ. ευρώ, αλλά και στις πράξεις 
repos, που αυξήθηκαν στα 22,5 δισ. ευρώ από 
14,93 δισ. ευρώ. 

     Το Μαξίμου φτιάχνει «κουμπαρά» με 
υψηλό κόστος για τους πολίτες και επιβαρύνει 
το χρέος για να σκηνοθετήσει την «καθαρή 
έξοδο».

     Στις καλένδες το Ν/Σ για το λαθρεμπόριο 
καυσίμων.

     Καλά έκαναν και το έκρυβαν τόσο καιρό 
το «Ολιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης» τα στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου.

     Η φλυαρία του κειμένου παραπέμπει 
σε ομάδες εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε ένα 
εθνικό σχέδιο που υποτίθεται ότι έχει ως στόχο 
την επιτάχυνση της ανάπτυξης. 

     Αλλά τι μπορεί να περιμένει κανείς από 
μία κυβέρνηση που κατάφερε την περίοδο 
2015-2016 να ρίξει την οικονομία στην ύφεση 
με τις τιμές του πετρελαίου στα 30 δολάρια; 

     Το μόνο «ενδιαφέρον» στοιχείο του 
«ολιστικού» είναι ότι μετατίθεται για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2019 η νομοθεσία για το 
λαθρεμπόριο καυσίμων.

     Στις προγραμματικές δηλώσεις του 2015 
ο κ. Τσίπρας υποστήριζε ότι από την καταπο-
λέμηση του λαθρεμπορίου το Δημόσιο θα είχε 
πρόσθετα έσοδα ύψους 1,5 δισ. Ευρώ, τώρα το 
σχετικό νομοσχέδιο το ρίχνει στα αζήτητα.

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

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΆΡΆΝΆΣΙΟΥ*

★ Μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι. Ετοίμασα γι’ αυτό 
το Σ/Κ σαγιονάρες και μαγιό να τρέξω στην κοντινότε-
ρη παραλία. Βατραχοπέδιλα όμως δεν χρησιμοποιώ τα 
αφήνω για τον φίλο μου τον Συριζαίο Αλέξη τον πρόεδρο, 
για να τσαλαβουτήσει μ’αυτά στα βαθιά λασπόνερα που 
έμπλεξε με τα Σκόπια.

★ Λες και τον τσίμπησε κουνούπι, απ’ αυτά που κα-
τεβάζει ο σκοπιανός Βαρδάρης και θέλει να μας τα λύσει 
όλα τα θέματα. Για την Οικονομία λέει τα έλυσε  όλα, για 
την Τουρκία δεν τίθεται λέει θέμα ας έχουμε δύο παιδιά 
μας σε κάτι φυλακές, το ασφαλιστικό βρήκε τον δρόμο 
του με τον Κατρούγκαλο βεβαίως βεβαίως, τα μνημόνια 
τα τέλειωσε, την Μέρκελ την έστειλε σπίτι της και τόσα 
άλλα. Τώρα βάλθηκε να μας ονομάσει Κατωμακεδόνες. 
Μήπως λαμβάνει ληγμένα δεν ξέρω. Ας δει τον (νέο) 
φίλο του  τον δικό μου Γιάννη, που έφτασε με τα λαμβά-
νοντα στις κουβέντες του τόσα χρόνια.

★ Η Θεσσαλονίκη φίλε μου Αλέξη δεν είναι ούτε 
σκοταδιστική ούτε συντηρητική ούτε το αυγό του φιδιού. 
Απλά έτυχε να έχει, και καλά να πάθουμε, τον σιορ Γιάννη 
Μπουτάρη δήμαρχό της (με μικρό δ). Άλλωστε εγώ 
αυτόν ψήφισα και το ξέρει, γιατί μου άρεσε σαν καρτούν, 
σαν εξαντρίκ, σαν σαν σαν… Δεν με πείραξε ούτε όταν 
βγήκε με την πετσέτα ζαρωμένος, δεν με πείραξε όταν 
φωτογράφησε τη Θεσσαλονίκη στα μπουρδέλα, ούτε 
όταν βρώμισε η πόλη, ούτε όταν δεν έκανε τίποτα από 
όσα μας είπε. Εγώ μια ώρα έκανα στο αυτοκίνητο για το 
σπίτι, μια κάνω και τώρα. Με πείραξε όμως που μ’ έβαλε 
στο κάδρο του φασίστα και του ακροδεξιού επειδή πήγε 
σε συγκέντρωση που δεν τον ήθελαν και τον έδιωξαν 
κακήν κακώς σπρωγμένο. Έπεσε μόνος του ή τον χτύ-
πησαν, όλοι είδαμε τι έγινε και μπορούμε να κρίνουμε. Η 
Θεσσαλονίκη όμως Γιάννη μου δεν σου έφταιξε σε τίποτα 
να την γελοιοποιείς καθημερινά και με όσα λες ο ίδιος 
και με όσα αφήνεις και αναμεταδίδει το Συριζοαριστερό 
σύστημα τάχατες εξυμνώντας εσένα αλλά στην ουσία 
διαλύοντας την φιλοσοφία μας σαν πόλη των στοχασμών 
και δείχνοντάς μας με το δάχτυλο σαν πόλη των δεξιών 
τραμπούκων τζιχαντιστών.

★ Και επειδή η μνήμη έχει κοντά ποδάρια όλοι 
ξέρουμε και σε μια πόλη που γνωριζόμαστε όλοι είμα-
στε. Ξέρουμε ποιος στήριξε και τι στήριξε, ποιος κοίταξε 
αριστεροδεξιά, έκλεισε το μάτι σε κάθε τι, αλλά φάνηκε 
φιρφιρίκος όταν το κουβέρνο ξεκίνησε και εσύ εκθίαζες 
την υποθαλάσσια του Άκτορα, το Μετρό που έκλεισε το 
κέντρο και εσύ Γιάννη το κωλλυσιέργησες όμως, τον 
Συριζαίο ΟΑΣΘ που επαίνεσες βάζοντάς τα με τους εργα-
ζόμενους και τόσα άλλα. Τέλος και για σήμερα μαζί σου 
γιατί θα με μαλώσει ο εκδότης.

★ Εκεί Δυτικά στη Θεσσαλονίκη μαθαίνουμε ότι ο Κυ-
ριλίδης πάει πολύ καλά για Δήμαρχος στους Αμπελόκη-

πους. Συγκεντρώνει την μεγάλη αντίδραση στο πρόσωπο 
του Κυρίζογλου και στρατεύονται μαζί του βασικά στε-
λέχη του χώρου της ΝΔ στους Αμπελόκηπους. Για πρώτη 
φορά μοιάζει ότι θα αλλάξει η διοίκηση του Δήμου.

★ Στα Δυτικά πάλι στην Σταυρούπολη εμφανίζονται 
συνέχεια καινούριοι υποψήφιοι δήμαρχοι. Όλοι πιστεύουν 
ότι αν κατέβουν όσοι εμφανίζονται τότε θα είναι πιο εύκο-
λη η επανεκλογή του σημερινού δημάρχου, του Δημήτρη 
Δεμουρτζίδη.

★ Και πάλι στα Δυτικά φαίνεται από κάποιες δημο-
σκοπήσεις που είδα ότι ισορροπούν σε δύναμη ο ση-
μερινός δήμαρχος ο φίλος μου ο Πέτρος με τον Γιάννη 
Καμαρινό. Όταν μάλιστα φύγουν οριστικά δημοτικοί 
σύμβουλοι απ’ την σημερινή διοίκηση, τράμπα σας λέω 
θα γίνει, τότε και εκεί θα έχουμε αλλαγή με νέο δήμαρχο. 
Θα δούμε και θα σας ενημερώνουμε.

★ Κουίζ: Ποιος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης ήταν 
στα νιάτα του στέλεχος της 4ης Αυγούστου του μεγάλου 
Πλεύρη;

★ Εγώ πάντως στη Δυτική Θεσσαλονίκη στηρίζω για 
πρόεδρο της ΝΟΔΕ της ΝΔ τον φίλο μου τον Δημήτρη 
Βασιλειάδη και για τις επόμενες εκλογές.

★ Εκεί στην Καστοριά που πήγα το προηγούμενο 
τριήμερο είδα μια πεντακάθαρη πόλη και έμαθα ότι εδώ 
και ένα χρόνο ανέλαβε μια γυναίκα ως  αντιδήμαρχος 
καθαριότητας. Τα μπράβο έχουν και ονοματεπώνυμο, 
Μαλαματή Αντωνίου.

★ Κουίζ: Για ποιον δήμαρχο αποπλήρωσαν τα δάνειά 
του ξενόφερτοι παράγοντες σαν εξυπηρέτηση που τους 
έκανε; Θα έρθουν και τα ονόματα.

★ Εγώ πάντως στηρίζω για δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
τον φίλο μου τον Χάρη Αηδονόπουλο. Τελεία και παύλα._

karfitsomata
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Ποιος πρώην βου-
λευτής της ΝΔ από 
την Κ. Μακεδονία 
είναι έτοιμος να 

δώσει τα χέρια και 
να είναι υποψήφι-
ος με τους ΑΝ.ΕΛ. 

στις επόμενες 
εκλογές;

Το τρέχει η Όλγα

Τριγμούς στην «Ανοιχτή Πόλη»

Συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη 
ετοιμάζει το επόμενο διάστημα η το-
μεάρχης Μακεδονίας της ΝΔ Όλγα 
Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, η κα Κεφαλογιάννη θα έχει 
σειρά επαφών με τοπικά στελέχη και 
αλλά και αυτοδιοικητικούς. Στη ΝΔ 
πέρα από τον εκλογικό συναγερμό 
που βρίσκεται το κόμμα έχουν αρχίσει 
και οι ζυμώσεις με φόντο τις αυτο-
διοικητικές εκλογές. Κρατήστε αυτή 
τη λεπτομέρεια καθώς το επόμενο 
διάστημα θα υπάρξει μεγάλη κινητι-
κότητα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο 
της πόλης γύρω από το συγκεκριμένο 
ζήτημα.

Τριγμούς προκαλεί στην «Ανοιχτή Πόλη» το άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα προς τον Γιάννη Μπουτάρη. Η πρώτη 
παραίτηση ήταν εκείνη του η περίπτωση του Πέτρου Απότσου ο οποίος την επομένη των δηλώσεων του κ. Τσίπρα 
υπέβαλλε την παραίτησή του από τη Γραμματεία και το Συντονιστικό της «Ανοιχτής Πόλης». 

Ωστόσο και στη δημοτική ομάδα υπάρχουν αντιδράσεις με πρώτη και καλύτερη εκείνη του Γιώργου Αβαρλή. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβαρλής είναι εντόνως δυσαρεστημένος και δηλώνει κατηγορηματικά σε συνομιλητές 
του ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια τέτοια κίνηση. Ερωτηματικό αποτελεί η στάση της κα Ρία Καλφακάκου. Η 
επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» δεν φαίνεται ακόμη να έχει ξεκαθαρίσει ποια στάση θα κρατήσει ωστόσο τα στε-
λέχη της «Ανοιχτής Πόλης» πνέουν τα λοίσθια με τον τρόπο που έγιναν οι ανακοινώσεις. Όπως φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ 
κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό μέτωπο με τα τοπικά τους αυτοδιοικητικά στελέχη. 

Για μια θέση 
στο ψηφοδέλτιο

Στα τοπικά δρώμενα του Κινή-
ματος Αλλαγής η συζήτηση που 
έχει ανοίξει εδώ και καιρό αφορά 
τις λίστες του κόμματος για τις επό-
μενες εκλογές. Το σενάριο ήθελε 
τον Ευ. Βενιζέλο να μετακομίζει 
στο Επικρατείας και τον πρώην 
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου 
–εκλέγεται χωρίς σταυρό- να συ-
μπεριλαμβάνεται στα ψηφοδέλτια 
της Α’ Θεσσαλονίκης> οι πληρο-
φορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη 
πάντως αναφέρουν ότι το σενάριο 
αυτό δύσκολα  θα ευοδωθεί καθώς 
η ηγεσία του ΚΙΝ. ΑΛ. δεν θα θελε 
να σπαταλήσει μια θέση από το Επι-
κρατείας για τον πρώην πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ. Έτσι μην εκπλαγείτε αν 
δείτε τον κ. Βενιζέλο να κατεβαίνει 
με σταυρό στις επόμενες εκλογές 
στην Α’ Θεσσαλονίκης 
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Ενα µοναδικό καφέ - ζαχαροπλαστείο µπροστά στη θάλασσα όπου µπορείτε να γευτείτε τον καφέ σας 
και υπέροχα ροφήµατα. Eπιλέξτε ανάµεσα σε µια µεγάλη ποικιλία γλυκών, εδεσµάτων και σνακ όλη 
την ηµέρα. Για τους µικρούς µας φίλους, αλλά και τους µελλονύµφους  ετοιµάζουµε την τούρτα των 

ονείρων τους.  Σας περιµένουµε στο χώρο µας για ένα ταξίδι µοναδικής απόλαυσης.

Κουντουριώτου & Εθνικής Αντιστάσεως, 57019 Nέοι επιβάτες,  Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2392 025575 | Fb: Alexandros Patisserie-Cafe-Gelateria
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Της  Έλενας 
Καραβασίλη  

Αναστάτωση προκάλεσε στην κοινότητα 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, η καταγγελία φοιτήτριας που φέρεται 
να έπεσε θύμα παρενόχλησης, την ώρα που 
διάβαζε, μέσα σε αίθουσα της Νομικής Σχο-
λής. Το περιστατικό δημιούργησε έντονες 
αντιδράσεις στους φοιτητές, που εξέφρασαν 
την ανησυχία τους για τις συνθήκες που επι-
κρατούν μέσα στο campus, αλλά και στους 
αρμόδιους φορείς του Πανεπιστημίου. 

Η φοιτήτρια, περιέγραψε σε ιστοσελίδα 
που διαχειρίζονται φοιτητές της Νομικής, τα 
δραματικά λεπτά που βίωσε, μέχρι να κατα-
φέρει να ξεφύγει από τον δράστη. «Την προ-
ηγούμενη Πέμπτη το απόγευμα, ήμουν στη 
σχολή της Νομικής και συγκεκριμένα στην 
αίθουσα 8, περιμένοντας να αρχίσει το μά-
θημα της ποινικής δικονομίας. Σκέφτηκα να 
περιμένω μέσα στην αίθουσα και να διαβά-
σω! Ξαφνικά άκουσα την πόρτα ν’ ανοίγει και 
μπήκε μέσα ένα παιδί. Ήταν περίεργος, οπό-
τε λέω ένα γεια και συνεχίζω το διάβασμα! 
Αυτός κατέβηκε τα σκαλιά, ήρθε στη δεύτερη 
σειρά όπου και καθόμουν και άρχισε να με 
πλησιάζει. Προχωρούσε προς το μέρος μου 
και έφτασε σε τέτοιο σημείο που παραβίαζε 
τον προσωπικό μου χώρο. Επειδή είχα αντι-
ληφθεί ότι δεν είναι νορμάλ, προσπάθησα να 
φερθώ φυσιολογικά και συστήθηκα. Αυτός 
όμως δεν σταματούσε και άρχισε να προσπα-
θεί να με αγγίξει. Κάποια στιγμή ύστερα από 
συνεχείς προσπάθειές μου να τον αποφύγω, 
βγήκε από την αίθουσα. Τότε κατάφερα να 
πάω στα πράγματά μου και κάλεσα κάποιον 
συμφοιτητή μου», κατήγγειλε η φοιτήτρια. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σε-

λίδα, ο δράστης είναι φοιτητής σε άλλη 
σχολή του Πανεπιστήμιου και αντιμετωπίζει 
ψυχολογικά προβλήματα. Η Κοσμητεία της 
σχολής, ενημερώθηκε για το ζήτημα, προ-
κειμένου να κάνει ότι είναι απαραίτητο, για 
την ασφάλεια όλων των φοιτητών, συμπερι-
λαμβανομένου και του φοιτητή που φέρεται 
να νοσεί. Από την πλευρά της η Κοσμητεία 
της Σχολής δε θέλησε να προβεί σε κάποια 
επίσημη δήλωση.

«Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε»
Την καταγγελία της φοιτήτριας ακολού-

θησαν κι άλλες αναφορές από φοιτήτριες 
που περιέγραφαν αντίστοιχα περιστατικά 
παρενόχλησης.  Μάλιστα, στα σχόλια της 
ιστοσελίδας, δεν ήταν λίγοι οι εξαγριωμένοι 
φοιτητές που έδειχναν (με τις τοποθετήσεις 
τους) να θέλουν να πάρουν την κατάσταση 
στα χέρια τους, με κάθε κίνδυνο η κατάστα-
ση να πάρει ανεξέλεγκτη τροπή. «Η φύλαξη 
στους χώρους του Πανεπιστημίου, δεν είναι 
επαρκής. Τις προάλλες άκουσα ότι λήστεψαν 
φοιτητή μπροστά στη βιβλιοθήκη. Αυτά τα 
περιστατικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δε 
νοείται να φοβάται ο φοιτητής να πάει στο 
πανεπιστήμιό του. Το περιστατικό στη νομική 
δεν ήταν τίποτα, το άτομο που το προκάλεσε 
ήταν διαταραγμένο και κατά πάσα πιθανό-
τητα άκακο. Τα πράγματα θα μπορούσαν να 
είναι πολύ χειρότερα», λέει ο Θωμάς Πανα-
γιώτου, επί πτυχίω φοιτητής της Νομικής. 
«Το θέμα είναι να μην αφήνουμε να φτάσει 
κανένας στο σημείο να κινείται απειλητικά 
προς μια κοπέλα που έχει πάει να διαβάσει 
μέσα σε ένα αμφιθέατρο. Σίγουρα πρέπει 

{

{

« Έζησα  
τον τρόμο 
μέσα στην 
αίθουσα...»

Καταγγελία φοιτήτριας προκάλεσε 
αναστάτωση στο ΑΠΘ 

να αλλάξουν πολλά πράγματα στο θέμα 
της ασφάλειας κι ας είναι δύσκολο, λόγω 
της μεγάλης έκτασης του κάμπους», συ-
μπληρώνει ο ίδιος. 

Ο Βασίλης Χρίστογλου είναι τεταρτο-
ετής φοιτητής στο τμήμα Πολιτικών Επι-
στημών. Περιγράφει πως «το συγκεκρι-
μένο περιστατικό έχει επαναληφθεί, όπως 
θα είδατε και σε άλλα σχόλια φοιτητών. 
Τώρα όσον αφορά στην ασφάλεια, γενι-
κά στο χώρο της νομικής και της φιλο-
σοφικής υπάρχουν φύλακες. Όμως, δεν 
θεωρώ πως είμαι σε ένα ασφαλές πανε-
πιστήμιο. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο 
περιστατικό που αφορούσε φοιτήτρια της 
Νομικής. Έχουν σημειωθεί κι αλλά περι-
στατικά στο συγκεκριμένο χώρο του πα-
νεπιστημίου». 

Μία ημέρα μετά τη δημοσίευση της 
καταγγελίας, οι διαχειριστές της ιστοσε-
λίδας, ανακοίνωσαν πως το θέμα θα το 
χειριστεί η Κοσμητεία σε συνεργασία και 
με τη φύλαξη του ΑΠΘ. «Το παιδί αυτό 
είναι φοιτητής του ΑΠΘ από όσο πληρο-
φορηθήκαμε, είναι έκδηλη και η ψυχική 
του ανισορροπία. Προσπαθήσαμε να τον 
πλησιάσουμε και να του μιλήσουμε αλλά 
έτρεμε και έτρεχε μακριά. Σε κάθε περί-
πτωση η δημόσια διαπόμπευσή του ή ο 
πανικός δεν είναι λύση και εφόσον πρό-
κειται για φοιτητή του ΑΠΘ οι αρμόδιες 
αρχές και φορείς θα αναλάβουν το θέμα. 
Στόχος όλων πρέπει να είναι και η προ-
στασία της ελευθερίας του καθενός μας 
αλλά και η βοήθεια που θα πρέπει να πα-
ρασχεθεί στον εν λόγω φοιτητή».

ρεπορτάζ
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ρεπορτάζ
«Δεν έχουμε ούτε περιπολικό, 

πολλές φορές, για να μεταφέρουμε 
πρόσφυγες και κρατούμενους» παρα-
δέχεται ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Κιλκίς Τριαντά-
φυλλος Ναλμπάντης. «Έχουμε ένα 
παλιό, που το χρησιμοποιούμε συνέ-
χεια. Χρειάζεται συνέχεια επισκευή και 
τότε κάνουμε περιπολίες και… μετα-
γωγές στο τμήμα, με τα πόδια». 

«Έχουμε άμεση ανάγκη από με-
ταγωγικά οχήματα, για τη μεταφορά 
προσφύγων και μεταναστών στο τμή-
μα, προκειμένου να ελεγχθούν τα έγ-
γραφά τους. Είναι μία διαδικασία που 
μπορεί να κρατήσει μέχρι και 12 ώρες 
και φυσικά, πρέπει να γίνει στο αστυ-
νομικό τμήμα», λέει ο κ. Ναλμπάντης. 
Εξηγεί πως  πρόκειται για ειδικά δια-
μορφωμένα οχήματα κλειστού τύπου, 
που μπορούν να κινηθούν σε αγροτι-
κές περιοχές, όπως είναι η Ειδομένη.

Θέμα ασφάλειας
«Για δέκα μέρες είχαμε μείνει 

χωρίς όχημα διότι χρειάστηκε να 
πάει στο συνεργείο για επισκευή. Το 
συγκεκριμένο όχημα κάνει περίπου 
15.000 χλμ/ μήνα. Την περασμένη 
Παρασκευή, έπρεπε να μεταφέρουμε 
πάνω από 30 ανθρώπους. Δεν είχαμε 
ούτε καν περιπολικό, διότι χρειάστηκε 

να μεταβεί στο Κιλκίς. Πέραν από τον 
κίνδυνο της διαφυγής αυτών των αν-
θρώπων, κινδυνεύει και η σωματική 
ακεραιότητα των αστυνομικών. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο οι ομάδες των με-
ταναστών επιτεθούν στα δύο με τρία 
άτομα προσωπικού που είναι στην 
περιπολία, δεν υπάρχει κανένα μέσο 
διαφυγής και προστασίας», υπογραμ-
μίζει ο ίδιος.  

«Στην Ειδομένη έγιναν τεράστια 
λάθη, τα οποία μοιάζει να συνεχίζο-
νται. Με το ένα μεταγωγικό όχημα 
που διαθέτουμε και στην κατάσταση 
που βρίσκεται αυτό, σημαίνει ότι μπο-
ρεί κάποια στιγμή να μην μπορούμε 
να τους μεταφέρουμε στο τμήμα. Άρα 
θα μείνουν να κατασκηνώσουν εκεί 
όπου βρίσκονται. Μία νέα Ειδομένη, 
είναι υπόθεση μιας εβδομάδας αδια-
φορίας… Μη ξεχνάτε πως το στρατό-
πεδο της Νέας Καβάλας, έχει γίνει μία 
νόμιμη “Ειδομένη”. Ξεκουράζονται 
και κάνουν τα σχέδιά τους για το πώς 
θα φύγουν από τη χώρα. Δεν νοείται 
να έχουμε μονάδα φιλοξενίας σε από-
σταση 15χλμ από τα σύνορα», λέει 

χαρακτηριστικά ο κ. Ναλμπάντης.
Η αγωνία του δήμαρχου  

«Υπάρχει αναβρασμός», τονί-
ζει για ακόμη μία φορά ο δήμαρχος 
Παιονίας Χρήστος Γκουντενούδης. 
«Επικοινωνούμε με τον γ.γ. μετανα-
στευτικής πολιτικής, Μιλτιάδη Κλάπα 
κι αυτό είναι θετικό. Όμως, έχουμε 
πει επανειλημμένως, πως το καλύ-
τερο θα ήταν να κλείσει το camp της 
Νέας Καβάλας. Εκ των πραγμάτων 
αυτήν τη στιγμή κάτι τέτοιο είναι ανέ-
φικτο. Φιλοξενούνται εκεί 600 άτομα 
και προβλέπεται να έρθουν ακόμη 
300. Η Ειδομένη είναι ένα πολύ εύ-
κολο πέρασμα. Υπάρχει πια πρόβλη-
μα με την ομαλή υδροδότηση αλλά 
και την ασφάλεια των πολιτών που 
πηγαινοέρχονται από το camp στο 
Πολύκαστρο. Είναι ένας δρόμος 3 
μόνο χιλιομέτρων, στον οποίο όμως 
η επικινδυνότητα, ιδίως τις βραδινές 
ώρες είναι μεγάλη.  Για όλα αυτά, έχω 
ενημερώσει το υπουργείο. Σε καμιά 
περίπτωση δεν θέλουμε να διαταρα-
χθεί η ζωή των κατοίκων», καταλήγει 
ο δήμαρχος.

{

{
 «Ασφυκτικά  

γεμάτο το camp 
στη Νέα Καβάλα»

Στην Ειδομένη δεν έχουν 
ούτε... περιπολικό

Της  Έλενας 
Καραβασίλη  
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Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζουν τους 
ετήσιους στόχους για την ανακύκλωση. Όπως εξηγεί o 
πρόεδρος του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας – Πρόεδρος 
Δ.Σ. Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Μιχάλης Γεράνης, μέχρι 
το 2025 θα πρέπει να ανακυκλώνουμε το 55 % των 
αστικών αποβλήτων, το 60% ως το 2030 και το 65% 

ως το 2035.

Μιχ. Γεράνης: «Η νέα τεχνολογία 
μειώνει τα απορρίμματα»

οικονομία

Παράλληλα οι νέοι κανόνες προβλέ-
πουν ότι έως το 2035, η ποσότητα των 
αστικών αποβλήτων που καταλήγουν 
σε χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει 
να μειωθεί στο 10% ή λιγότερο, της συ-
νολικής ποσότητας των παραγόμενων 
αστικών αποβλήτων. «Η νέα νομοθεσία 
ενισχύει την “ιεράρχηση των αποβλή-
των”, και συγκεκριμένα απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα που 
να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, 
στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανα-
κύκλωση, παρά στην υγειονομική ταφή 
και στην αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι 
δυνατή την υλοποίηση της κυκλικής οι-
κονομίας».

Ο Φορέας έχει πραγματοποιήσει 
ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού προ-
κειμένου να ενημερωθεί για την τε-
χνολογία που χρησιμοποιούν για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων. Σε σημαντικούς τομείς που 
αφορούν στη διαχείριση, μοιάζει να 
υστερούμε. Γιατί δεν έγιναν σχετικές 
ενέργειες νωρίτερα; 

Για το κάθε τι πρέπει να ωριμάσουν οι 
συνθήκες,  από την άλλη έπρεπε να πε-
ριμένουμε να γίνει η επικαιροποίηση του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού Απορριμμά-
των που αποτελεί την εξειδίκευση στο 
χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας των γε-
νικών κατευθύνσεων που περιλαμβάνο-
νται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Με τους 
στόχους που θέτει καθώς και τα χρο-
νοδιαγράμματα υλοποίησής τους απο-
βλέπει στη διαμόρφωση Οργανωμένων 
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμά-
των οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο 
της Περιφέρειας. Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΚΜ) είναι εναρμονισμένος με τις κοι-
νοτικές οδηγίες 94/62/ΕΚ και 99/31/
ΕΚ και το ισχύον εθνικό Δίκαιο, σχετικά 
με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε 
επίπεδο Χώρας.

Μπορεί ο φορέας να εκδώσει σχε-
τική προκήρυξη και να προχωρήσει 
τις διαδικασίες δημιουργίας μονάδας 
ενεργειακής αξιοποίησης; 

Ο ΦΟΔΣΑ  για να κάνει οποιαδήπο-
τε τέτοια ενέργεια αδειοδοτείται από το 
αρμόδιο υπουργείο και στη συνέχεια 
προχωράει τις διαδικασίες. Σήμερα που 
μιλάμε ο ΦΟΔΣΑ δουλεύει οργανωμένα 
για να δημιουργηθούν υποδομές που 
θα βελτιώσουν όλη τη διαδικασία από 
τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλο-
γή και φυσικά την υγειονομική ταφή. 
Την προσεχή προγραμματική περίοδο 
ωριμάζουν και υλοποιούνται στην ΠΚΜ 
σύγχρονα έργα για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, δηλαδή έργα που έχουν 
ως στόχο την επεξεργασία των απορριμ-
μάτων πριν την υγειονομική ταφή. Σύμ-
φωνα με τον εγκεκριμένο περιφερειακό 

σχεδιασμό αποβλήτων που υλοποιείται, 
προβλέπονται τρεις κεντρικές μονάδες 
διαχείρισης στερεών απορριμμάτων: 

• η μονάδα επεξεργασίας απορριμ-
μάτων στις Σέρρες που είναι σε στάδιο 
κατασκευής

• η μονάδα επεξεργασίας απορριμ-
μάτων ανατολικού τομέα που θα εξυπη-
ρετεί το 36% των απορριμμάτων της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης και της Π.Ε. Χαλκιδικής, 
και 

• η μονάδα επεξεργασίας απορριμ-
μάτων δυτικού τομέα που θα εξυπηρετεί 
του 64% των απορριμμάτων της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης και της Π.Ε Πιερίας, Ημα-
θίας, Πέλλας και τον Δήμο Παιονίας. 

Ο στόχος που έχει θέσει η Κεντρική 
Μακεδονία για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων είναι να οδηγούνται σε σύμ-
μεικτη μορφή στα παραπάνω τρία εργο-
στάσια των απορριμμάτων λιγότερο από 
τα μισά παραγόμενα απορρίμματα, αφού 
δίνεται έμφαση σε δημοτικό επίπεδο 
στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-
κλωσή τους με διαλογή στην πηγή. Από 
τα απορρίμματα που θα οδηγηθούν στα 
παραπάνω τρία εργοστάσια -ανάλογα με 
την τεχνολογία που θα επιλεγεί- θα ανα-
κτηθούν σε μεγάλο ποσοστό compost, 
ενέργεια και ανακυκλώσιμα υλικά, αφή-
νοντας ένα μικρό ποσοστό υπολείμματος 
προς διάθεση στους Χ.Υ.Τ.Υ.

Το όραμα του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι σταδιακά να εφαρ-
μόσει πολιτική σχεδόν μηδενικής πα-
ραγωγής απορριμμάτων (nearly ZERO 
WASTE), καταργώντας σχεδόν την υγει-
ονομική ταφή των απορριμμάτων και 
των υπολειμμάτων. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου θα πρέπει σήμερα να 
ξεκινήσει ο διάλογος με τους εμπλεκό-
μενους φορείς ώστε να σχεδιαστεί ένα 
έργο ολοκληρωμένο και βιώσιμο που να 
σέβεται τους περιβαλλοντικούς κανόνες. 
Οραματίζομαι να προχωρήσουμε στην 
3η γενιά διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς  
να βλέπουμε δαίμονες στις τεχνολογίες 
αλλά υιοθετώντας τις καλές πρακτικές 
που εδώ και δεκάδες χρόνια σε όλα τα 
προηγμένα κράτη του κόσμου εφαρμό-
ζονται με επιτυχία. Μια Περιφέρεια που 
με «έξυπνες» τεχνολογίες θα μειώνει 
τα απορρίμματα! Μια Περιφέρεια η 
οποία με την καθημερινή, ενεργό και 

συστηματική συμμετοχή των πολιτών 
της θ’ ανεβάσει δραστικά μέχρι το 2020 
τα επίπεδα ανακύκλωσης και ανάκτησης 
υλικών και θα προωθεί πρακτικές επα-
ναχρησιμοποίησης. Οραματίζομαι μια 
κοινωνία χωρίς άλλα πρόστιμα, χωρίς 
άλλες επιβαρύνσεις για τους πολίτες.

Στην  Έλενα 
Καραβασίλη  
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«Κάν’ το όπως τη δεκαετία του ‘90», μοιά-
ζει να σκέφτονται αρκετοί πολίτες που θέλουν 
να απολαύσουν εναλλακτικές διακοπές, με 
άνεση, χαμηλό κόστος και δυνατότητα να… 
μετακινήσουν το σπίτι τους. Οι τροχοσκηνές 
επανήλθαν στη μόδα, μετά από 18 χρόνια, 
σύμφωνα με τον Δημήτρη Στεφανίδη, ιδιοκτή-
τη του Stefanidis Trailers, καταστήματος με 
τρέιλερ, μπαγαζιέρες και τροχοσκηνές.

Όπως περιγράφει «ήταν μία τάση που 
έσβησε το 2000. Τώρα όμως, ο κόσμος εν-
διαφέρεται ξανά για τις τροχοσκηνές. Έχουν 
χωρητικότητά από δύο έως έξι άτομα και συ-
γκριτικά με τα τροχόσπιτα, είναι πολύ πιο οικο-
νομικές. Το κόστος κυμαίνεται από 3.000 έως 
5.000 ευρώ, είναι πολύ εύκολες στη μεταφο-
ρά τους και το εμβαδόν μπορεί να φτάσει από 
18 μέχρι 23 τ.μ.». 

Η τροχοσκηνή, σύμφωνα με τον κ. Στεφα-
νίδη, σας δίνει τη δυνατότητα να… πάρετε τους 
δρόμους, έχοντας μαζί σας μόνον την κουβέρ-
τα σας! «Ανοίγει πολύ εύκολα και γρήγορα 
σε χρόνους κάτω του ενός λεπτού. Έχετε στη 
διάθεσή σας ένα καταφύγιο, με όλα τα πλεο-

νεκτήματά του, ένα άνετο και φαρδύ κρεβάτι 
για δύο άτομα και με προέκταση τέντας χολ με 
roll-up παράθυρα, εξοπλισμένα με κουνουπιέ-
ρα που είναι έτοιμα μόλις ανοίξετε το ρυμουλ-
κούμενο».

Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά πως η ζήτηση 
των τροχοσκηνών, έχει αυξηθεί αισθητά και ο 
λόγος είναι πως «ο κόσμος ψάχνει οικονομι-
κές λύσεις για να κάνει τις διακοπές του και θέ-
λει να έχει και τη δυνατότητα επιλογής του χώ-
ρου και της τοποθεσίας. Με ένα τροχόσπιτο, η 
διαδικασία αυτή, δεν είναι και τόσο εύκολη. Η 
άδεια για την τροχοσκηνή βγαίνει αυθημερόν, 
ενώ είναι εύκολη στη μεταφορά της, ακόμη και 
με το πιο μικρό αυτοκίνητο». Όσο για το… ηλι-
κιακό γκρουπ που αναζητά αυτόν τον εναλλα-
κτικό τρόπο διακοπών, «οι πελάτες μας είναι 
από 25 μέχρι 65 ετών. Είναι πάρα πολύ εύκολο 
να στήσει κανείς την τροχοσκηνή. Η διάρκεια 
ζωής της, αν συντηρηθεί σωστά, μπορεί να ξε-
περάσει τα 30 χρόνια». Μάλιστα, η ζήτηση και 
η έρευνα αγοράς για τους… γνώστες, έχει ήδη 
ξεκινήσει από τον Μάρτιο. 

Άνετες και οικονομικές  
διακοπές με… τροχοσκηνές 

συνέντευξη
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Φυλακές Διαβατών:  εκπέμπουν SOS 
μετά την επίθεση από κρατούμενο

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Διαβατών, 
έζησαν στιγμές τρόμου όταν ξαφνικά το βράδυ της Δευτέ-
ρας, δέχτηκαν επίθεση από κρατούμενο την ώρα που οι 
κατάδικοι και οι υπόδικοι επέστρεφαν στα κελιά τους. 

Ο κρατούμενος, υπήκοος Κα-
ζακστάν,  απείλησε με μαχαίρι έναν 
φύλακα  και προσπάθησε να του 
αποσπάσει τα κλειδιά από την πτέρυ-
γα του πρώτου ορόφου. Αμέσως,  ο 
υπάλληλος  χτύπησε συναγερμό με 
αποτέλεσμα να σφραγιστούν οι σι-
δερένιες πόρτες στον πρώτο όροφο 
.  Στο σημείο βρίσκονταν άλλοι δύο 
υπάλληλοι,  ένας υπαρχιφύλακας και 
ένας φύλακας,  οι οποίοι έσπευσαν να 
βοηθήσουν,  όμως ξυλοκοπήθηκαν 
άγρια,  στο πρόσωπο και στο σώμα 
και λίγο αργότερα διακομίσθηκαν  
στο νοσοκομείο Παπανικολάου για 
τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας από  αυ-
τούς, έχει δύο κατάγματα στο πρό-
σωπο, ενώ ο  δεύτερος ένα ελαφρύ 

τραύμα στον ώμο.

Συμπλοκή με μαχαίρι  
για ένα κινητό

Η συμπλοκή έγινε  λίγη ώρα, 
αφού βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα 
κινητό τηλέφωνο από το κελί γνω-
στού  ρωσόφωνου κρατούμενου, που 
βρίσκεται τους τελευταίους μήνες 
στα Διαβατά. Το κινητό ανήκε στον 
συγκρατούμενό του από  το Καζακ-
στάν, ο οποίος μεταφέρθηκε στις φυ-
λακές Διαβατών πριν από ένα  χρόνο.  
Η κατάσχεση του κινητού,  εξόργισε 
τον κρατούμενο ο οποίος έστησε ενέ-
δρα στους φύλακες  και  απείλησε με 
μαχαίρι τον σωφρονιστικό υπάλληλο. 
Για να λήξει το επεισόδιο χρειάστηκε 
η επέμβαση και άλλων υπαλλήλων 
που κατάφεραν και αφόπλισαν τον 
κρατούμενο. Το  μαχαίρι κατασχέ-
θηκε και ο κρατούμενος τιμωρήθη-
κε με πειθαρχική μεταγωγή ενώ με 
απόφαση του συμβουλίου των φυ-
λακών Διαβατών οδηγήθηκε στην 
απομόνωση.  Ο ίδιος κρατούμενος 
πριν από 20 ημέρες  είχε εμπλακεί σε 
άλλο επεισόδιο με Αλβανό κρατού-
μενο ο οποίος χτυπήθηκε με γροθιές 
και κλωτσιές  και  διακομίσθηκε στο 
νοσοκομείο.   

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις 
φυλακές Διαβατών, αν και έχουν μεί-
νει 83 από τους 112 που προβλέπει 
το οργανόγραμμα,  βρίσκουν συχνά 
αυτοσχέδια μαχαίρια όταν κάνουν 
έρευνες στα κελιά των κρατουμένων.  
Τα περισσότερα από αυτά είναι φτιαγ-
μένα από σιδερένια κουτιά από κον-
σέρβες ή από κομμάτι σίδερου που 
κόβουν από τα κρεβάτια τους οι κρα-
τούμενοι. Για να φτιάξουν λαβή  τυλί-

{

{
Σε κατάσταση  συ-
ναγερμού έχουν  

τεθεί οι σωφρονι-
στικοί υπάλληλοι 
όλης της χώρας 

μετά τον τραυμα-
τισμό  υπαλλή-

λων από κρατού-
μενο στις φυλακές  

Διαβατών

γουν τη μία άκρη  με χοντρά κομμάτια 
από σεντόνια. Τα μαχαίρια αυτά χρη-
σιμοποιούνται  για να λύνουν τις  δια-
φορές τους οι Αλβανοί με τους ρωσό-
φωνους  κρατούμενους στα Διαβατά .  
Το συγκεκριμένο μαχαίρι  έφτασε στα 
χέρια του κρατούμενου από κάποιον 
συγκρατούμενό  του που έφυγε από 
τη φυλακή και το άφησε παρακατα-
θήκη.  Όπως φαίνεται χρησιμοποιή-
θηκαν ειδικά μηχανήματα για την κα-
τασκευή του και ίσως κάποιος τροχός 
από το συνεργείο που βρίσκεται μέσα 
στις φυλακές Διαβατών.  Οι έρευνες 
για τον τρόπο κατασκευής του μαχαι-
ριού συνεχίζονται. 

Πρόεδρος ΟΣΥΕ: H βία  
στις φυλακές δεν είναι fake news

«Εμείς καταδικάζουμε κάθε ενέρ-
γεια βίας απ όπου και αν προέρχεται 
και τον οποιοδήποτε λόγο.   Η προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής μέσα 
στο χώρο της φυλακής είναι υπο-
χρέωση μας  άλλα και προτεραιό-
τητα μας. Σε καμιά όμως περίπτωση 
δε ανεχόμαστε και δε θα γίνουμε 
σάκος του μποξ στις ορέξεις κάθε 
κρατούμενου που προσπαθεί να 
επιβληθεί δια της βίας», αναφέρεται 

μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της 
ένωσης υπαλλήλων δικαστικής φυ-
λακής Θεσσαλονίκης . Στις φυλακές 
Διαβατών τη Δευτέρα δε θα γίνουν 
μεταγωγές ούτε επισκεπτήρια κρα-
τουμένων καθώς οι σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι αποφάσισαν να πραγμα-
τοποιήσουν  3ωρη στάση εργασίας.  

 «Η βία στις φυλακές δεν είναι 
fake news όπως ορισμένοι την έχουν 
παρουσιάσει. Η βία στις φυλακές δεν 
αντιμετωπίζεται με ευχολόγια, ούτε 
με επιφανειακές ενημερωτικές ημε-
ρίδες. Η εργασία μας σε πολλές πε-
ριπτώσεις προσομοιάζει με συνθήκες 
γαλέρας ορυχείου. Είναι  απαραίτητη, 
η  δημιουργία ενός σαφέστατου και 
ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού 
συνολικά για το σύστημα κράτησης 
και όχι του υπάρχοντος ανεδαφικού 
που μοιάζει με ένα γενικόλογο ευχο-
λόγιο.  Ζητάμε άμεσα την πλήρη και 
εκ νέου κατηγοριοποίηση των κατα-
στημάτων κράτησης και την ενίσχυση 
του προσωπικού. Επίσης επιβάλλεται 
να υπάρξει κεντρικός και σαφής σχε-
διασμός αντιμετώπισης κρίσεων στις 
φυλακές», τόνισε στην Karfitsa, ο 
Σπύρος Καρακίτσιος, πρόεδρος της 
ΟΣΥΕ. 

«Δίχως καμία έκπληξη, αλλά με 
οργή πληροφορηθήκαμε το νέο πε-
ριστατικό βίας κατά συναδέλφων μας 
στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσα-
λονίκης. Απαιτούνται συγκεκριμένα 
μέτρα και ουσιαστικές πολιτικές που 
δυστυχώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
ως άμεσα υπεύθυνο,  ούτε καν έχει 
συζητήσει τουλάχιστον μαζί» αναφέ-
ρει ο Βασίλης Μπισμπίκης γραμματέ-
ας της ΟΣΥΕ. 

ρεπορτάζ

Της Δέσποινας 
Κρητικού



02 Ιουνίου 2018 | 21

Της Δέσποινας 
Κρητικού

ρεπορτάζ
Στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθο-

ράς Θεσσαλονίκης,  επέστρεψε σύμφω-
να με πληροφορίες η δικογραφία για την 
υπόθεση με τις κλοπές στις θυρίδες του 
υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας 
στην οδό  Ίωνος Δραγούμη. 

Σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους,  η 
ειδική  ανακρίτρια διαφθοράς που ανέλα-
βε την κύρια ανάκριση της υπόθεσης,  δεν 
εντόπισε ενδείξεις ενοχής σε βάρος  των 
έξι  κατηγορουμένων με αποτέλεσμα η 
ανάκριση να περατωθεί και ο φάκελος να 
επιστρέψει στον εισαγγελέα.   Οι έξι κατη-
γορούμενοι δεν απολογήθηκαν μετά τις 
ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν από 
τον Εισαγγελέα διαφθοράς. 

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους  εί-
ναι  διευθυντής, προϊστάμενος και υπάλ-
ληλοι αρμόδιοι  για τη φύλαξη των κλει-
διών στις θυρίδες στο υποκατάστημα της 
Ίωνος Δραγούμη στη Θεσσαλονίκη.

Ο φάκελος της υπόθεσης  βρίσκεται 
στα χέρια της  ειδικής ανακρίτριας  από τα 
τέλη Μαρτίου οπότε ο εισαγγελέας  δια-
φθοράς, άσκησε ποινική δίωξη για το αδί-
κημα της υπεξαίρεσης από εντολοδόχο, 
με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 
περί καταχραστών του δημοσίου. Σύμφω-
να με πληροφορίες από τα  στοιχεία και  τα 
έγγραφα  που πήρε στα χέρια της η ειδική 
ανακρίτρια, αλλά και από τις καταθέσεις 

που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
της προκαταρκτικής εξέτασης, δεν 
προέκυψε η ενοχή των κατηγορου-
μένων.  

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται 
να αποφασιστεί αν η υπόθεση θα πα-
ραπεμφθεί στο δικαστικό συμβού-
λιο προκειμένου να αποφανθούν οι 
δικαστές αν θα συνεχιστούν ή όχι οι  
ποινικές διώξεις.
Το χρονικό  της υπόθεσης 

Η υπόθεση ξεκίνησε στο τέλος 
του 2013, όταν υποβλήθηκαν μη-
νύσεις σε αστυνομικά τμήματα από  
καταθέτες που διαπίστωσαν ότι έλει-
παν τιμαλφή, χρυσαφικά, χρήματα, 
κ.α. από τις θυρίδες που διατηρού-
σαν στο υποκατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας, επί της οδού Ι. Δραγούμη.  
Η προκαταρκτική εξέταση ξεκίνη-
σε το καλοκαίρι του 2014.  Ύστερα 
από σχεδόν δύο χρόνια έρευνας 
της αστυνομίας η δικογραφία με το 
προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε 
τον Μάιο του 2016 στην Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.  Η 
έρευνα έδειξε ότι από εννέα τραπε-
ζικές θυρίδες που είχαν μισθώσει 13 

ιδιοκτήτες, αφαιρέθηκαν ρολόγια 
και χρυσαφικά, η αξία των οποίων 
προσεγγίζει τα 2,7 εκατ. ευρώ, χρυ-
σές λίρες, όπως επίσης 100.000 
ευρώ και 3.196 δολάρια ΗΠΑ σε 
μετρητά.

Στο μεταξύ   με την υπ’ αριθμόν 
4211/2016 απόφαση του, το Ειρη-

Πιθανόν στο αρχείο το σκάνδαλο με τις θυρίδες 

νοδικείο Θεσσαλονίκης δικαίωσε, 
ιδιοκτήτες θυρίδας υποχρεώνο-
ντας την τράπεζα να πληρώσει συ-
νολικό χρηματικό ποσό 121.000 
ευρώ που ισούται με την αξία 
περισσότερων από 118 κοσμη-
μάτων, χρυσών νομισμάτων και 
άλλων πολύτιμων αντικειμένων.
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ΒΟΥΝΟ!

Γκιούλα Λόραντ

Ευκαιρία για Ουάρντα

Σε σώμα η διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ
Μετά τις εκλογές στον ΑΣ ΠΑΟΚ, ακολούθησε η συγκρότη-
ση της διοίκησης (που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 
23ης Μαΐου) σε σώμα. Ο Θανάσης Κατσαρής είναι και πάλι 
πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η σύνθεση της νέας διοίκησης του ΑΣ ΠΑΟΚ 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αθανάσιος Κατσαρής
Α’ Αντιπρόεδρος – Εκπρόσωπος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Δημο-
κράτης Παπαδόπουλος
Β’ Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Ησαϊάδης
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Καπετανάκης
Ειδικός Γραμματέας: Δημήτριος Πατρίδας
Ταμίας: Διονύσιος Νικηφόρος
Εκπρόσωπος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ευάγγελος Γαλατσόπουλος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & ΜΜΕ: Θεολόγος Μπεκιάρης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & ΜΜΕ: Άγγελος Παυλίδης
Υπεύθυνος Γηπεδικών Εγκαταστάσεων: Χαράλαμπος 
Στέφος
Υπεύθυνος Γηπεδικών Εγκαταστάσεων: Χαράλαμπος 
Μελισσόπουλος
Υπεύθυνος Υγρού Στίβου: Ιωάννης Ελευθεριάδης
Υπεύθυνος Χάντμπολ: Γρηγόριος Πετρίδης
Υπεύθυνος Πισίνας Εκμάθησης Τούμπας: Δημήτριος Χα-
τζηγεωργίου
Υπεύθυνος Πάλης & Eπικοινωνίας με Συνδέσμους: Χαρά-
λαμπος Μάλλιος

Την Τετάρτη έγινε η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια 
της οποίας αποφασίστηκε νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 
11.100.000 ευρώ. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: “Πραγμα-
τοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, στις 12:00 στην αίθουσα 
Τύπου του γηπέδου της Τούμπας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κατά την Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κατά 11,1 εκατομμύρια 
ευρώ”. Η αύξηση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 20 Ιουνίου με δικαίωμα 
παράτασης για έναν ακόμη μήνα. Είναι προφανές πως όλο το ποσό θα 
καλυφθεί από τον Ιβάν Σαββίδη, με το μετοχικό κεφάλαιο να πηγαίνει 
στα 100.029.632,40 ευρώ, όση είναι ουσιαστικά και η επένδυση του 
προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην εταιρεία.’’

Ο Γκιούλα Λόραντ ταυτίστηκε με την ιστορία του ΠΑΟΚ, αφού 
ξεψύχησε στον πάγκο της ομάδας. Ήταν Κυριακή 31 Μαίου 1981. 
Ο Μαγυάρος προπονητής θα χάσει τις αισθήσεις του πριν τελειώ-
σει το πρώτο ημίχρονο. Ο τότε γιατρός του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης 
Γιγής, καλείται από την κερκίδα. Θα πέσει επάνω του για να του 
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Όμως, ήταν αργά… Μεταφέρθηκε 
στα αποδυτήρια και από εκεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου τελικά 
και άφησε την τελευταία πνοή του. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ άρχισαν 
να αντιλαμβάνονται το μοιραίο γεγονός στα αποδυτήρια, αλλά επι-
σήμως το πληροφορήθηκαν μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ με τον Λόραντ στον πάγκο έπαιξε ολοκληρωτικό ποδό-
σφαιρο. Τα πρώτα δείγματα γραφής φάνηκαν στην πρώτη μισή 
χρονιά του στην Τούμπα. Μ’ αυτόν προπονητή ο «Δικέφαλος» 
πέτυχε τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη στην ιστορία του επί του Άρη 
με 5-0  στις 16 Φεβρουαρίου 1975.
Κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα (με 21 νίκες, 7 ισοπαλίες και 2 
ήττες) στην ιστορία του την περίοδο 1975-’76. Στις 4 Ιανουαρίου 
1976 διέλυσε με 4-0 τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκη. «Είχε 
την ικανότητα να διαβάζει πολύ καλά τον αντίπαλο. 
Έκανε φινάλε μ’ αυτόν τον τραγικό τρόπο στις 31 Μαίου 1981: 
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-0.

Η Αίγυπτος προετοιμάζεται για την επιστροφή της σε Μουντιάλ και όλα 
τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Μοχάμεντ Σαλάχ, που τραυματίστη-
κε στον τελικό του Champions League.  O σταρ της Λίβερπουλ κάνει 
αγώνα δρόμου  για να προλάβει το μεγάλο ραντεβού, αλλά πιθανότατα 
δεν θα είναι έτοιμος για την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση της Αιγύ-
πτου στο Παγκόσμιο. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για να αγωνιστεί βασικός 
στο εναρκτήριο παιχνίδι με την Ουρουγουάη ο Άμρ Ουάρντα. Ο εξτρέμ 
του ΠΑΟΚ διεκδικεί θέση βασικού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με 
τον Σομπχί, εφόσον δεν το προλάβει τελικά ο Μο Σαλάχ.

ΠΑΟΚ και Μουντιάλ
Το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση που κρατά σε εγρήγορση τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία έναν 
μήνα γεμάτο δράση. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν το Παγκόσμιο Κύπέλλο της Ρωσίας καθώς ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς και ο Αμρ Ουάρντα έχουν 
κληθεί από την Σερβία και την Αίγυπτο αντίστοιχα. Στις 16 Ιουνίου η Αίγυπτος αντιμετωπίζει την Ουρουγουάη στις 15:00 ενώ ένα εικοσιτετράωρο 
αργότερα, η Σερβία του Πρίγιοβιτς θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κόστα Ρίκα. Στις 19 Ιουνίου η Αίγυπτος παίζει με την “οικοδέσποινα” Ρωσία στις 
21:00 ενώ το επόμενο παιχνίδι της Σερβίας είναι στις 22/6 με την Ελβετία, χώρα στην οποία μεγάλωσε ο Πρίγιοβιτς, στοιχείο που δίνει ιδιαίτερη 
“αίγλη” στο παιχνίδι. Τα οικονομικά οφέλη του ΠΑΟΚ: Ο ΠΑΟΚ θα έχει και οικονομικά οφέλη καθώς η παγκόσμια ομοσπονδία θα δίνει περίπου 
7,000 ευρώ για κάθε μέρα στην εκάστοτε ομάδα, που “χρησιμοποιεί’ έναν ποδοσφαιριστή.Έτσι ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει σχεδόν 370.000 ευρώ για 
τους δύο συμμετέχοντες ενώ το ποσό θα αυξηθεί σε περίπτωση που Αίγυπτος και Σερβία προχωρήσουν στη διοργάνωση.

αθλητικά

Δεν τους φοβήθηκες με Μπάτμαν και Γιάννη 
Γούμενο, με διοικήσεις πρωτοδικείου και 
λαική δημοκρατία. Τώρα λογικό είναι να γελάς 
με τα καμώματά τους, με ηγέτη το ΒΟΥΝΟ!!! 
Σαν παραμύθι διαδραματίζονται τα γεγονότα 
για τον ΠΑΟΚτσή. Η ασπρόμαυρη οικογέ-
νεια, ζει απίστευτες στιγμές κι απολαμβάνει 
τα δρώμενα χαμηλώνοντας το βλέμμα και 
κρυφογελώντας με νόημα απέναντι στην 
τρέλα εναντίον της. Από εκκολαπτόμενους 
Πρωθυπουργούς, μέχρι τον κάθε κατατρεγ-
μένο, το μίσος, η ζήλεια, τα συμφέροντα και 
η πίκρα, είναι στην καθημερινότητά τους η 
ανάσα τους και το μεγαλύτερο πρόβλημά τους 
ο ΠΑΟΚ του Ιβάν. Οι επιθέσεις είναι ανελέητες. 
Τηλεόραση, ραδιόφωνα, site, εφημερίδες, πε-
ριοδικά, καφενεία, ταβέρνες, του Κουτρούλη 
ο γάμος, με θέμα τον ΠΑΟΚ του Ιβάν. Χάσανε 
τη μπάλα, ξεφεύγουν και δεν έχουν όρια οι 
ασυναρτησίες και τα ψέματα που διοχετεύουν. 
Δεν υπάρχει οργανισμός στον κόσμο που 
θα άντεχε αυτή την ανελέητη επίθεση. Που 
να ήξεραν όμως όλοι αυτοί, πως αυτό που 
κάνουν στον ΠΑΟΚτσή είναι η τροφή του, είναι 
αυτό που τον τρελαίνει, τον δυναμώνει και 
τον κάνει ανίκητο. Είναι αυτό που τον κράτησε 
ζωντανό όταν αντιμετώπιζε όλους αυτούς, 
τους ίδιους που τώρα έχει απέναντί του, 
χωρίς ‘’όπλα’’, φτωχός και κατευθυνόμενος 
διοικητικά από τους αχυρανθρώπους που του 
προσέφερε η πολιτική εξουσία. Η ασπρόμαυρη 
οικογένεια κρατήθηκε δυνατή και όρθια, με 
μόνα όπλα την ψυχή, την περηφάνεια και την 
αγάπη της για την ομάδα. Μόνο οι χαζοί και οι 
στημένοι δεν μπορούν να φανταστούν τί τους 
περιμένει... 
Τώρα στον ΠΑΟΚ, ήρθε η ώρα να δούμε τα 
λάθη και τις παραλήψεις μας, να οργανω-
θούμε, να δώσουμε μάχη για την απόλυτη 
ενότητα όλης της ασπρόμαυρης οικογένειας, 
κοιτάζοντας μόνο το αύριο και τη δυναμική 
που πρέπει να δείξουμε απέναντι σ’ ένα σάπιο 
κατεστημένο. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να 
δυναμώσουμε και να συνεχίσουμε ανελέητα 
να είμαστε το εμπόδιο στα θελήματά τους και 
στα συμφέροντά τους. Το έργο είναι γνωστό 
και οι αδικίες συνεχόμενες και χωρίς όρια. Στο 
παρελθόν, αν και αδύναμοι κυρίως οικονομικά 
κι εξαρτώμενοι διοικητικά, αντισταθήκαμε και 
πολεμήσαμε. Κέρδη μπορεί να μην είχαμε, 
αλλά πίσω δεν κάναμε. Τώρα με τον Ιβάν 
μπροστάρη, ήρθε η ώρα να πάρουμε αυτό που 
δικαιούμαστε!!!

Περηφάνεια, ενότητα, 
επίθεση...

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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Μέσα στις επόμενες ημέρες 
θα αρχίσουν οι εργασίες 
αντικατάστασης του χλοοτάπητα του 
Κλεάνθης Βικελίδης
Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης, 
μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα 
αρχίσουν οι διαδικασίες, με τις προθέσεις των ανθρώπων 
της ομάδας να είναι να προχωρήσουν σε πλήρη αντικα-
τάσταση του αγωνιστικού χώρου και τοποθέτηση νέου 
που θα είναι ένας συνδυασμός συνθετικού και φυσικού 
χλοοτάπητα. Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες και στις 
κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης (ιδιαίτερα στα επίσημα 
και στις σουίτες), καθώς και στα αποδυτήρια του γηπέδου, 
ενώ βελτιωτικές εργασίες θα γίνουν και στο Δασυγένειο 
Αθλητικό Κέντρο στο Νέο Ρύσιο. Σε ό,τι αφορά στον χλοο-
τάπητα, το κόστος του έργου θα φτάσει στις 200.000 ευρώ 
και θα γίνει σε δύο φάσεις. Μία φέτος και μία στις αρχές 
της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Στόχος των ανθρώ-
πων της ΠΑΕ είναι το γήπεδο να είναι έτοιμο για το φιλικό 
παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 22 Ιουλίου.

Εποχή Ερέρα

Θετικός ο Βασιλειάδης

Ακαδημίες Ηρακλή

Ο Πάκο Ερέρα ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Άρη, 
και είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τον Άρη στην Super 
League.
Ο Πάκο Ερέρα, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 
για 1+1 χρόνια, γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1953 στη 
Βαρκελώνη.
Στο βιογραφικό του νέου προπονητή της ομάδας μας 
καταγράφεται η πετυχημένη παρουσία του στους πάγκους 
ομάδων, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο 
ισπανικό ποδόσφαιρο όπως, η Θέλτα, η Λας Πάλμας, η Σα-
ραγόσα, η Βαγιαδολίδ, η Νουμάνθια και η Σπόρτινγκ Χιχόν, 
ενώ για μια διετία (2004-2006) ήταν άμεσος συνεργάτης 
του Ράφα Μπενίτεθ στη Λίβερπουλ.
Άμεσος συνεργάτης του Πάκο Ερέρα, ο οποίος αναμένε-
ται την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για μόνιμη 
εγκατάσταση, θα είναι ο Τέλμο ντε Αντρές.
Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ο νέος προ-
πονητής του ΑΡΗ, έκανε την παρακάτω δήλωση στην 
επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας :
«Είμαι πολύ χαρούμενος, που ανήκω στην οικογένεια του 
ΑΡΗ. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί ο ΑΡΗΣ είναι ένας 
τεράστιος Σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Υπόσχομαι πολλή 
δουλειά για να κάνουμε περήφανους τους φιλάθλους μας 
μέσα από το ποδόσφαιρο που θα παίζει η ομάδα μας. Ξέρω 
ότι έρχομαι σε μια ομάδα με πολλούς και φανατικούς 
οπαδούς. Ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Καρυπίδη, ο οποίος 
μου δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε μια από τις 
μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Μετά τις τρεις συναντή-
σεις, που είχαμε στην Ισπανία και στην Ελλάδα, διαπίστωσα 
τη θέλησή του για να γίνω μέλος αυτής της οικογένειας».

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, εμφα-
νίζεται θετικός για την απαλλαγή των «κυανόλευκων» από 
τα χρέη που δημιούργησε ο Σπύρος Παπαθανασάκης.
Οι άνθρωποι των «κυανόλευκων» δεν ζητούν προνομια-
κή μεταχείριση αλλά να ισχύσει ό,τι ακριβώς και για την 
Παναχαϊκή.
Σε αυτήν την περίπτωση, τα χρέη της παλιάς ΠΑΕ Ηρα-
κλής θα βαρύνουν αποκλειστικά τον «Καναδό», όπως 
ακριβώς και τον πρώην μεγαλομέτοχο των Πατρινών, 
Πότη Τσιριμπή. Ευχή όλων να πάνε όλα καλά, ν’ απαλαγεί 
ο Ηρακλής απ’ αυτό το βραχνά και να κοιτάξει μπροστά...

Μετά την άνοδο στην Football League ο Ηρακλής ξεκινά 
τον σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα. Έτσι θα επανασυστα-
θούν οι ομάδες Κ17 και Κ20.  Το Σάββατο (2/6) και την 
Κυριακή (3/6) στις 9:30 το πρωί θα πραγματοποιηθούν 
προπονήσεις και προεγγραφές στη Μίκρα για παιδιά 
γεννημένα από το 2004 μέχρι το 2012. Οι «κυανόλευκοι» 
έδωσαν στην δημοσιότητα τα τηλέφωνα των υπευθύνων, 
Ιωάννη Δαλαμπίρα 6989679658 (ώρες 10-2) και Παναγιώ-
τη Μαρμαρινού 6945742425 (ώρες 5-9), για κάθε ενδια-
φερόμενο.

Αρχίζουν τα δύσκολα
Ο πρώτος στόχος της νέας διοίκησης της ΚΑΕ Άρης είναι να προχωρήσει άμεσα σε πλάνο διακανονισμών με προτεραιότητα στους 
παίκτες που έχουν δικαιωθεί στη FIBA, έτσι ώστε να αρθεί το απαγορευτικό και να μπορέσουν οι κίτρινοι να αποκτήσουν παίκτες για 
να χτισουν ρόστερ. Με την ισχύουσα απαγόρευση, ο Άρης μπορεί να πάρει μόνο παίκτες, που έπαιξαν φέτος στην Ελλάδα, καθώς 
δεν μπορεί να ζητήσει letter of clearence από άλλη χώρα. Υπάρχουν έξι υποθέσεις, αλλά ενδεχομένως να γίνουν περισσότερες, οπό-
τε απαιτείται καταρχήν ξεκαθάρισμα της κατάστασης, πολύ καλή διαχείριση της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά και φυσικά… χρήματα. 
Μέσα στη βδομάδα εφόσον οι παίκτες ενημερωθούν για τις προτάσεις διακανονισμών η ΚΑΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη και για να 
πληρώσει, αν και εφόσον γίνουν αποδεκτές και να προχωρήσει σε εναλλακτικό πλάνο, αν οι προτάσεις δεν γίνουν αποδεκτές.

Βόμβα στην Πορτογαλία, καθώς όπως δηλώ-
νουν ποδοσφαιριστές της Μαριτίμο, η Μπεν-
φίκα τους πρόσφερε από 40.000 ευρώ στον 
καθένα, για να έχουν μειωμένη απόδοση στο 
μεταξύ τους ματς, που έγινε τη σεζόν 2015-16!
Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι στις τελευταίες 
αγωνιστικές του πρωταθλήματος και οι «αετοί» 
της Λισαβόνας είχαν πάρει τη νίκη με 2-0. Θα 
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Μπενφίκα 
είχε καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα 
εκείνη την σεζόν, τερματίζοντας δύο βαθμούς 
μπροστά από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο για τη 
δικαιοσύνη, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο η 
Μπενφίκα αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή 
της και τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Με νέες δηλώσεις του ο Ούγκο Κάιπερς ξεκα-
θαρίζει ότι δεν θέλει να πάρει μεταγραφή στην 
ΑΕΚ, τονίζοντας μάλιστα πως δέχεται να πάει 
σε όλες τις ομάδες πλην της Ένωσης!
Ο 23χρονος επιθετικός μίλησε στην εφημερίδα 
La Derniere Heure του Βελγίου και μεταξύ 
άλλων είπε:

«Είναι ανώφελο να επιμένει. Δεν καταλαβαίνω 
γιατί η ΑΕΚ συνεχίζει να θέλει έναν παίκτη που 
δεν θέλει να φορέσει τη φανέλα της και που 
ποτέ δεν θα τη φορέσει.
Έχω σεβασμό για το κλαμπ, όμως δεν θα παί-
ξω σε αυτό για προσωπικούς λόγους. Και είναι 
δική μου απόφαση, δεν έχω επηρεαστεί από 
τον ατζέντη μου ή τον πατέρα μου. Προτιμώ να 
μείνω για ένα χρόνο στον Εργοτέλη από το να 
υπογράψω στην ΑΕΚ, όμως το παράθυρο των 
μεταγραφών μόλις που άνοιξε και η πόρτα μου 
είναι ανοικτή για κάθε κλαμπ πλην της ΑΕΚ».

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ 

Μαδρίτης αποτελεί ο Ζινεντίν Ζιντάν, όπως 

μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ .

Ο Γάλλος τεχνικός παραχώρησε έκτακτη 

συνέντευξη τύπου στο προπονητικό κέντρο 

της «βασίλισσας» και έριξε τη… βόμβα! Μετά 

από δυόμισι χρόνια στον πάγκο της ομάδας 

και μετά την κατάκτηση τριών συνεχόμενων 

Τσάμπιονς Λιγκ, φεύγει!

Ο Ζιντάν είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του 

συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, και οι εξελίξεις 

ήταν ραγδαίες καθώς τον ενημέρωσε για την 

πρόθεσή του να παραιτηθεί.

Κατηγορείται η Μπενφίκα

Εκτός από την ΑΕΚ...

Τέλος ο Ζιντάν

αθλητικά
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Είναι γνωστή σε όλο το φίλαθλο κόσμο της υφη-
λίου η «θεϊκή αποστολή» που είχε ο Μαραντόνα, στο 
ματς με την Αγγλία, για το παγκόσμιο κύπελλο του 
Μεξικού, το 1986.

Το «χέρι του Θεού» έδρασε την ώρα που έπρε-
πε, για τους φίλους του Αργεντίνου σούπερ σταρ ή 
ακριβώς τότε, που «κοιμήθηκε ο διαιτητής» για τους 
αντιπάλους του.

Σημασία έχει, ότι με εκείνο το γκολ, αλλά και το 
δεύτερο προσωικό του σε εκείνο το παιχνίδι ( τότε 
που πήρε τη μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, πέ-
ρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πλάσσαρε ιδανι-
κά) ο Μαραντόνα έστειλε στα ουράνια μια ολόκληρη 
χώρα.

Από τότε και για 30 χρόνια έχουν γραφτεί χιλιάδες 
άρθρα, έχει χυθεί πολύ μελάνι, έχουν «στενάξει» τα 
πληκτρολόγια στους υπολογιστές. Ο Μαραντόνα και 
το χέρι του Θεού. Αγαπημένο θέμα δημοσιογράφων, 
σχολιαστών και φιλάθλων. Πόλεμος δηλώσεων. Δι-
καιολογίες και κατηγορίες. Όπως ακριβώς επιβάλλε-
ται από το σταρ συστεμ.

Ο ίδιος ο Αργεντίνος έχει παραδεχθεί, πολλές 
φορές και χωρίς ενδοιασμούς, ότι χρησιμοποίησε 

το χέρι για να αλλάξει την πορεία 
της μπάλας. Ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα, θα μπορούσε να πει κανείς, 
θέλοντας να «δικαιώσει» μια άδικη 
στιγμή για τον ίδιο το Μαραντόνα. Ο 
σουπερ σταρ αυτή τη φορά έχει...χα-
μηλά τη μπάλα. Δεν προκαλεί, δεν 
ξεσηκώνει τον κόσμο. 
Προέβη σε άλλη μία δήλωση που 
ήδη συζητιέται.

«Αν υπήρχε το VAR, θα με είχαν 
συλλάβει. Δεν μπορείς να κλέβεις 
μπροστά σε 80.000 ανθρώπους. Το 
θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τον Φέν-
γκουικ να φωνάζει: ‘’Είναι χέρι, είναι 
χέρι’’. Και του απάντησα: ‘’Κανένα 
χέρι, είναι γκολ’’» δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο «Θεός» σχολιάζοντας 
την τεχνολογία που έχει μπει για τα 
καλά στο ποδόσφαιρο.

Μαραντόνα: «Αν υπήρχε VAR θα με είχαν συλλάβει...»

αθλητικά

Κουντουριώτου 119,  
Νέοι Επιβάτες, Θεσσαλονίκη,  

τηλ: 23920 22003,  
fb: mama bloom,  

instagram: mama.bloom
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ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΓ. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Θ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
& Σ. ΜΑΛΑΜΑΣΗ Γιώτα Νέγκα ξεκινάει την καλοκαιρινή 

της περιοδεία με δεύτερη στάση το Φεστι-
βάλ της Μονής Λαζαριστών, στις 8 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 14 ευρώ 
στο ταμείο, 12 ευρώ και 10 ευρώ στην 
προπώληση. Η ερμηνεύτρια ανακατεύει 
ξανά την παλέτα με τις επιρροές και τις 
αναμνήσεις της και φτιάχνει ένα πρόγραμμα 
στο οποίο παντρεύει όλα όσα αγαπά με 
την δική της ερμηνευτική αισθητική. Η 
προσωπική της δισκογραφία, ο προπομπός 
του επερχόμενου δίσκου της, «Οξυγόνο», 
σε στίχους Νίκου Μωραΐτη και μουσική 
Νίκου Μερτζάνου, η λαϊκή της ρίζα και οι 
δημιουργοί που την ακολουθούν σαν μια 
δεύτερη οικογένεια χτίζουν έναν μελωδικό 
κόσμο.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη θα πραγματοποι-
ήσει μια μοναδική εμφάνιση στο Θέατρο 
Δάσους με τα τραγούδια της ζωής της, στις 
6 Ιουνίου. Ώρα: 21:45. Τιμές εισιτηρίων: 
15 ευρώ στο ταμείο και 13 ευρώ στην 
προπώληση.
Τριάντα και πλέον χρόνια γεμάτα τραγούδια, 
ταξίδια σε όλες τις γωνιές της χώρας, αλλά 
και στις πέντε ηπείρους κυριολεκτικά, σε 
μουσικά φεστιβάλ και ιστορικούς χώρους 
της μουσικής, συνεργασίες με σπουδαίους 
συνθέτες, στιχουργούς και ποιητές, αλλά 
και διεθνείς καλλιτέχνες, εμβληματικές 
παραστάσεις που γίνανε πολύτιμα live 
albums, χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις 
είναι μερικές από τις στιγμές της πορείας 
της ερμηνεύτριας.

Ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου θα βρεθεί 
στο Μέγαρο Μουσικής στις 6 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 
το κανονικό και 5 ευρώ το μειωμένο. Ο 
Γ. Παπατριανταφύλλου, ένας από τους 
σημαντικότερους μπασίστες της τζαζ 
μουσικής σκηνής, παρουσιάζει συνθέσεις 
από τον πρώτο του προσωπικό cd με τίτλο 
«Absence», καθώς και συνθέσεις από το 
ευρύτερο ρεπερτόριο της τζαζ μουσικής. 
Περιλαμβάνοντας 10 πρωτότυπες συνθέ-
σεις, το cd αποτελεί ένα προσωπικό ταξίδι 
συναισθηματικών συγκρούσεων, που προ-
κύπτουν από τις απρόσμενες αλλαγές και 
μεταστροφές της υπαρξιακής αναζήτησης 
του καλλιτέχνη μέσα από εικόνες και ήχους 
της mainstream τζαζ μουσικής.

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και ο 
Σωκράτης Μάλαμας θα βρεθούν στο 
Θέατρο Γης, στις 4 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: Η προπώληση ξεκινάει 
προς 10 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό 
εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα 
συνεχιστεί στα 13 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή 
θα είναι 15 ευρώ.

Ο νέος δίσκος του Θανάση Παπακων-
σταντίνου με ερμηνευτή τον Σωκράτη 
Μάλαμα, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουά-
ριο, στάθηκε αφορμή για να αποφασίσουν, 
σαν έτοιμοι από καιρό, τη σύμπραξη για το 
φετινό συναυλιακό καλοκαίρι.

live σκηνές

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: 
Φιλίππα Βλαστού

10/6 Ν. Μαρμαράς  10€
17/6 Παραλία Αγ. Μάμα 8€

24/6 Αμμόλοφοι Καβάλας  13€
1/7  Αμμουλιανή  18€ (με ferry boat)

8/7  Λαγόμανδρα – Ν.Μαρμαράς  10€
15/7  Χανιώτη – Παλιούρι  10€
22/7  Άφυτος – Καλλιθέα  10€

29/7  Ουρανούπολη  12€
5/8  Παραλία Αγ. Μάμα  8€

12/8  Λαγόμανδρα – Ν.Μαρμαράς  10€
15/8  Σταυρός – Ολυμπιάδα  10€

19/8 Ν.Ποτίδαια  8€
26/8  Αμμουλιανή  18€(με ferry boat)

2/9  Χανιώτη – Παλιούρι  10€
9/9  Αμμόλοφοι Καβάλας  13€

ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε0000067800

Αν. Θράκης 98
Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Ημερήσιες εκδρομές για Μπάνιο

Κυριακίδου Tours
2310909316

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Ν. Πλάγια & Ν. Φλογητά

ΜΠΑΝΙΑ ΜΕ

Tαξίδια σε όλο τον κόσμο. Πακέτα εναλλακτικού τουρισμού: Οινικός, θρησκευτικός, 
γαστρονομικός τουρισμός. Yoga retreat και πολλά άλλα πακέτα. Μονοήμερες 
εκδρομές μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και στις γύρω περιοχές. Ενοικιάσεις  
κατοικιών για θερινές διακοπές έκδοση αεροπορικών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων όλα 
αυτά και πολλά άλλα σχετικά με τον σύγχρονο τουρισμό επιχειρεί το πρακτορείο 
urania maas travel με ειλικρίνεια και συνέπεια.

Λαμπριανίδου Ουρανία
Πολιτικός επιστήμονας, ΑΠΘ, 

PGD Glion, Eλβετία
Διεύθυνση: Βενιζέλου 8, 546 24 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 257 390 Fax: 2310 257 392
urania@uraniamaastravel.gr - www.uraniamaastravel.gr
Fb :Urania maas travel - Instagram:urania_maas_travel 

Yoga retreat

Ενοικιάσεις βιλλών Ταξίδια στη Ν. Υόρκη

Ταξίδια στην Αίγυπτο
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
Η «Γυναίκα με το μυστικό» είναι ο τίτλος 
του βιβλίου της Sophie Hannah. 
Περίληψη: Κολλημένη στην κίνηση, η 
Νίκι Κλέμεντς βλέπει από μακριά κάποιον 
που ήλπιζε πως δεν θα ξανάβλεπε ποτέ 
στη ζωή της. Για να τον αποφύγει, κάνει 
μία αναστροφή και ξεφεύγει. Έτσι πιστεύει, 
τουλάχιστον. Γιατί την επόμενη ημέρα ανα-
κρίνεται για πιθανή εμπλοκή στον φόνο 
του Ντέιμον Μπλάντι, ενός αμφιλεγόμενου 
αρθρογράφου. Η Νίκι αδυνατεί να απα-
ντήσει στις ερωτήσεις που της θέτουν οι 
επιθεωρητές. Δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί 
έκανε εκείνη τη μοιραία αναστροφή την 
ημέρα του φόνου, δίχως ταυτόχρονα να 
αποκαλύψει το μυστικό που θα καταστρέ-
ψει τη ζωή της. 

ΘΕ
ΑΤ

ΡΟ
 - 

ΒΙ
ΒΛ

ΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΡΤΥ GETAWAY, MIND TRIP ΘΙΑΣΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΟΡΦΑΝΑ
Η φαντασμαγορική μουσική παράσταση 
«Το πρώτο μας πάρτυ» θα παρουσιαστεί 
στο θέατρο Κήπου, στις 8 και 9 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 16 ευρώ 
το κανονικό και 13 ευρώ το μειωμένο.
Σύνοψη: Μια φαντασμαγορική μουσική 
παράσταση με υπέροχες εικόνες, νότες, 
μελωδίες, κείμενα, εντυπωσιακά σκη-
νικά και φώτα, εμπλουτισμένη με 150 
κοστούμια. Αγαπημένοι τραγουδιστές 
μια ολόκληρης εποχής όπως η Μπέσσυ 
Αργυράκη, η Σοφία Βόσσου, ο Ρόμπερτ 
Ουίλιαμς, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και 
ο Λάκης Τζορντανέλλι, με την συμμετοχή 
του Δημήτρη Κοργιαλά και της Εβελίνας 
Νικόλιζα, ξαναζωντανεύουν το «Πρώτο 
μας Πάρτι» και την υπέροχη ατμόσφαιρα 
των 60s και 70s.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ 
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
Η «Ανατομία ενός σκανδάλου» είναι το 
βιβλίο της Sarah Vaughan. 
Περίληψη: O Τζέιμς φαίνεται να τα 
έχει όλα: είναι όμορφος, χαρισματικός, 
καλός πατέρας και επιτυχημένο δημόσιο 
πρόσωπο. Κι όμως, κατηγορείται για 
ένα φοβερό έγκλημα. Η γυναίκα του, 
Σόφι, είναι πεπεισμένη πως είναι αθώος. 
Αλλά η Κέιτ, η δημόσια κατήγορος που 
έχει αναλάβει την υπόθεση, έχει κάθε 
λόγο να πιστεύει το αντίθετο. Ποια έχει 
δίκιο και ποια άδικο; Δύο γυναίκες 
βρίσκονται σ’ έναν κυκεώνα γεγονότων, 
που περιλαμβάνουν ερωτικά σκάνδαλα, 
πολιτική, φαντάσματα του παρελθόντος, 
διαφθορά και ηθικά διλήμματα. Μόνο μία 
θα δικαιωθεί…

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ
Το βιβλίο του Peter Robinson «Παρέα 
με τον διάβολο» κυκλοφόρησε.
Περίληψη: Δύο βίαια εγκλήματα σε 
δύο διαφορετικές πόλεις. Ένα κρύο κυ-
ριακάτικο πρωινό μια ανάπηρη γυναίκα 
βρίσκεται μαχαιρωμένη στο καροτσάκι 
της, ενώ αγνάντευε τη θάλασσα. Το 
ίδιο πρωί, πολλά χιλιόμετρα μακριά, το 
πτώμα μιας έφηβης, θύματος βιασμού 
και άγριας δολοφονίας, ανακαλύπτεται 
σε ένα στενάκι δίπλα από κάποια νυ-
χτερινά μαγαζιά, μετά από ένα ξέφρενο 
πάρτι με την παρέα της. Ο επιθεωρητής 
Άλαν Μπανκς και η επιθεωρήτρια Άνι 
Κάμποτ, καλούνται να εξιχνιάσουν τις 
δύο αυτές φαινομενικά ασύνδετες υπο-
θέσεις. Στην πορεία των ερευνών τους, 
εκείνος εντοπίζει πληθώρα υπόπτων, 
ενώ η συνεργάτιδά του βρίσκεται σε 
αδιέξοδο. 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
«Γραμμή αίματος» είναι ο τίτλος του 
βιβλίου του Michael Connelly.
Περίληψη:  Ο εκκεντρικός μεγιστάνας 
από τη Νότια Καλιφόρνια, καθισμένος 
στο γραφείο του, αποκαλύπτει ότι πριν 
από πολλά χρόνια είχε ερωτευτεί μια 
ανήλικη Μεξικανή. Όταν έμεινε έγκυος, 
εξαφανίστηκε για πάντα. Σε όλη τη ζωή 
του αναρωτιόταν αν είχε φέρει στον 
κόσμο το παιδί τους. Ο Μπος είναι ο 
μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να 
εμπιστευτεί και ο μοναδικός που μπορεί 
να παίξει επικίνδυνα. Ο σκληροτράχη-
λος ντετέκτιβ αρχίζει την έρευνα. Μια 
αυτοκτονία και η πτώση ενός ελικοπτέ-
ρου με πέντε επιβάτες στον πόλεμο του 
Βιετνάμ ξετυλίγουν το νήμα αυτής της 
παράξενης ιστορίας. Την ίδια στιγμή, 
τέσσερις βιασμοί με θύματα γυναίκες σε 
γόνιμες μέρες είναι μια υπόθεση που δεν 
μπορεί να αφήσει στα χέρια της τοπικής 
αστυνομίας. 

H παράσταση «GETAWAY, mind trip» θα ανέ-
βει στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 
στις 6 και 7 Ιουνίου. Ώρα: 21:30. Είσοδος 
ελεύθερη.
Σύνοψη: Σ’ έναν κόσμο, όπου «η λογική 
είναι η τρέλα των δυνατών» (Ιονέσκο) και 
σε μια εποχή «που γδέρνονται τα πάντα» και 
«που γδέρνει τον ίδιο της τον εαυτό» (Γιάννης 
Στίγκας) εμφανίζεται η ανάγκη να μιλήσεις, 
γιατί η ανάγκη είναι το κεντρί της τέχνης. Η 
ομάδα EXODUS του ΠΕΘΕΑ «Αργώ» με την 
υποστήριξη του ΚΘΒΕ ανεβαίνει στη σκηνή 
συνομιλώντας με πραγματικές μαρτυρίες και 
με κείμενα του Ματέι Βίσνιεκ.

Η παράσταση «Θίασος σε περιοδεία» θα 
παρουσιαστεί στο Βασιλικό Θέατρο, στις 7 
Ιουνίου. Ώρα: 20:30. Είσοδος ελεύθερη.
Σύνοψη: Ένας θεατρικός θίασος 
αποτελούμενος από 15 άτομα περίπου δη-
μιουργείται κάτω από αντίξοες συνθήκες 
και αποφασίζει να τολμήσει μία μεγάλη 
περιοδεία στη χώρα. Μέσα από την ιστορία 
γύρω από τα θεατρικά μπουλούκια και 
αναφορές στη commedia dell arte και 
αργότερα στο θέατρο Baracca του Λόρκα, 
οι πρόβες του θιάσου συνεχίζονται για την 
περιοδεία με κείμενα γνωστών Ελλήνων 
και ξένων συγγραφέων μιας και έχει απο-
φασιστεί ανέβασμα όχι ενός έργου αλλά 
κειμενικών αποσπασμάτων σε συρραφή.

Το ΚΘΒΕ παρουσιάζει το έργο τα «Ορφα-
νά» του Ντέννις Κέλλυ, έως τις 3 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:00. 
Σύνοψη: Ένα σπίτι. Μια οικογένεια. Ένα 
ζευγάρι: ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ο 
αδερφός της. Τρεις άνθρωποι που μέχρι 
το τέλος του έργου θα ανακαλύψουν τι 
σημαίνει όριο και πώς ξεπερνιέται, πώς η 
γραμμή για το τι είναι μια δικαιολογημένη 
πράξη χαράζεται στην άμμο και σταδιακά 
σβήνει για να ξαναχαραχθεί όλο και πιο 
μακριά, πιο βαθιά, ώσπου δεν υπάρχει 
πλέον κανένα όριο ανάμεσα στη λογική 
και την παράνοια, τη μισαλλοδοξία και 
το έγκλημα. (Απόσπασμα από το κείμενο 
της Βίκυς Αγγελάκη -  Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας Θεατρολογίας).

προτάσεις

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: 
Φιλίππα Βλαστού
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συνέντευξη
Στα «πάτρια» εδάφη του επέστρε-

ψε ο Θεσσαλονικιός ηθοποιός Άκης 
Σακελλαρίου με αφορμή την παρά-
σταση «Αναζητώντας τον Αττίκ» που 
θα ανέβει στο Μέγαρο Μουσικής, από 
τις 7 Ιουνίου. Ο ηθοποιός βρέθηκε 
στην πόλη ήδη από την προηγούμενη 
εβδομάδα και μάλιστα συμμετείχε στη 
συγκέντρωση που έγινε στις 23 Μαΐου 
κατά της επίθεσης του δημάρχου Γιάν-
νη Μπουτάρη. «Βλέποντας αυτές τις 
εικόνες, από την επίθεση που δέχθηκε 
ο κ. Μπουτάρης μέσα μου ένιωσα ένα 
σφίξιμο καρδιάς, θυμό και μια απί-
στευτη βαθιά στεναχώρια», εξομολο-
γήθηκε ο ηθοποιός σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην Karfitsa.

Πως ο Αττίκ αντέχει έως και σή-
μερα; Από πού πηγάζει η διαχρονι-
κότητα του;

Υπάρχουν δυο στοιχεία τα οποία εί-
ναι πολύ σημαντικά. Ο Αττίκ ήταν ένας 
συνθέτης, ο οποίος είχε κάνει κλασι-
κές σπουδές, οπότε ένα στοιχείο της 
διαχρονικότητας του είναι η ίδια του 
η μουσική. Οι μελωδίες και οι συνθέ-
σεις του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρου-
σες και ιδιαίτερες. Για αυτό και πολλά 
τραγούδια του γίνονται και διασκευές. 
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι στίχοι 
του έχουν μια αθωότητα, στην οποία 
πάντοτε επιστρέφουμε.

Το κοινό της Θεσσαλονίκης αγα-
πάει το θέατρο και το «αγκαλιάζει», 
ωστόσο γιατί μια παράσταση πρέπει 
πρώτα να γίνει επιτυχία στην Αθήνα 
και μετά να ανέβει στη Θεσσαλονί-
κη;

Αυτό δυστυχώς είναι θέμα αγοράς. 
Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να γί-
νεται ακριβώς το αντίθετο, όπως και 
στην Αμερική, δηλαδή ένα έργο ξεκι-
νάει off Broadway και μετά πηγαίνει 
στο Broadway. Στην Ελλάδα, λοιπόν, 
θα έπρεπε να γίνεται πρώτα στη Θεσ-
σαλονίκη και αναφέρομαι σε επίπεδο 
πορείας και όχι επιτυχίας και μετά να 
κατεβαίνουν στην Αθήνα.  

Πρόσφατα στην πόλη σημειώ-
θηκε ένα τραγικό περιστατικό και 
αναφέρομαι στην βίαιη επίθεση 
που δέχθηκε ο δήμαρχος, Γιάννης 
Μπουτάρης. Όντας Θεσσαλονικιός 
πως νιώσατε βλέποντας αυτές τις 
εικόνες;

Η Θεσσαλονίκη ήταν ανέκαθεν ή 
του ύψους ή του βάθους, των άκρων, 
του ακραίου συντηρητισμού και του 
ακραίου προοδευτισμού. Δυστυχώς 
αυτά τα συμβάντα είναι που πηγαίνουν 
την πόλη πίσω. Βλέποντας αυτές τις 
εικόνες, από την επίθεση που δέχθη-
κε ο κ.Μπουτάρης μέσα μου υπήρξε 
ένα σφίξιμο καρδιάς, θυμός και μια 
απίστευτη βαθιά στεναχώρια. Για τον 
κ. Μπουτάρη θεωρώ ότι είναι από 
τους ελάχιστους Έλληνες που έχουν 
εμπλακεί σε κάποιο τέτοιο αξίωμα, ο 
οποίος δεν είχε καμία σχέση με την 
πολιτική, από κάθε άποψη είναι ένας 

άνθρωπος πραγματικά χορτάτος και 
απλώς αγαπάει την πόλη του και αυτό 
που θέλει είναι να την εκσυγχρονίσει 
και να την «βγάλει» από το σκοτάδι.

Από την άλλη πλευρά, αυτό που 
θέλω να τονίσω είναι ότι ως Θεσσα-
λονικιός που ζει στην Αθήνα αυτό που 
καταλαβαίνω είναι ότι οι Θεσσαλονι-
κείς αγαπούν την πόλη τους και αυτό 
είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό 
είναι στα θετικά στοιχεία και μέσα από 
διάφορες εκδηλώσεις, όπως για πα-
ράδειγμα το «Δείπνο της Άνοιξης» 
που γίνεται κάθε χρόνο στην Αλ.Σβώ-
λου, δείχνουν ένα δρόμο ελπίδας και 
αισιοδοξίας. Άλλωστε, οι ντόπιοι, οι 
φοιτητές ή οι τουρίστες, όποιος έρθει 
ή μείνει στην πόλη την θεωρεί έναν 
σημαντικό κρίκο στην εξέλιξη του. 

Επίσης, αυτό που δεν πρέπει να 
ξεχνάμε είναι ότι η Θεσσαλονίκη ελ-
ληνοποιήθηκε, και είναι κάτι που επι-
τέλους αρχίζουμε να το καταλαβαί-
νουμε, κυρίως στην δεκαετία του ’30 
και έπειτα. Ωστόσο λίγα χρόνια πριν η 

Θεσσαλονίκη ήταν ένα κέντρο πολυ-
πολιτισμικό, μοναδικό στα Βαλκάνια 
και σε ίσως σε όλη την Ευρώπη. Αυτό 
είναι κάτι το οποίο οφείλουμε ως Θεσ-
σαλονικείς να το θυμόμαστε.

Αυτό το χαρακτηριστικό της πο-
λυπολιτισμικότητας που έκανε τη 
Θεσσαλονίκη ξεχωριστή και όμορ-
φη μπορεί να το αποκτήσει ξανά; 
Έχει πρόσφορο έδαφος για κάτι τέ-
τοιο;

Για αυτό λέω ότι το αρνητικό είναι 
ότι ο δημοκρατικός κόσμος δεν αντι-
δρά. Δεν λέω να αντιδρά βγαίνοντας 
στους δρόμους, αλλά μια αντίδραση 
θα ήταν τουλάχιστον να ανατρέξου-
με σε βιβλία και να διαβάσουμε την 
ιστορία μας ή να συμμετέχουμε σε 
κάποιο γκρουπ και να ξεναγηθούμε 
στην πόλη μαθαίνοντας πράγματα για 
την πόλης μας, κάνοντας μια βόλτα σε 
μέρη που περνάμε δεκαπέντε φορές 
τη μέρα και δεν ξέρουν τι έχει γίνει 
εκεί.

{

{

Ο Άκης Σακελ-
λαρίου μίλησε 

στην Karfitsa για 
την παράσταση 
«Αναζητώντας 
τον Αττίκ», για 
τη Θεσσαλονί-
κη αλλά και για 
την επίθεση που 

δέχτηκε ο Γιάννης 
Μπουτάρης 

«Οι παραστάσεις θα έπρεπε 
να ανεβαίνουν πρώτα  
στη Θεσσαλονίκη»

Στη Φιλίππα 
Βλαστού

Ο Άκης Σακελλαρίου με την Ζωζώ Σαπουντζάκη πρωταγωνιστούν στο 
«Αναζητώντας τον Αττίκ»
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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

    

Η QueenDina στα τερέν 

FOLLOW

Στην… καθηµερινότητά της και στο αγαπηµένο της άθληµα, το τένις, 

επέστρεψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπως µας ενηµέρωσε 

µέσω των social media. Λίγο πριν κάνει το σερβίς, η QueenDina 

ανέβασε τη σχετική φωτογραφία ρωτώντας τους φανατικούς 

θαυµαστές της για το δικό τους αγαπηµένο χόµπι.

Ελένη Μενεγάκη
    

Στην Άνδρο η Μενεγάκη 

FOLLOW

Στον δικό της παράδεισο, την Άνδρο, βρέθηκε µε τα παιδιά της η 
Ελένη Μενεγάκη, για το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος. Όταν 
επανήλθε βέβαια στο πλατό της, δεν παρέλειψε να ενηµερώσει τους 
τηλεθεατές της για την ταλαιπωρία που πέρασε κατά τον γυρισµό 
της από την Άνδρο στην Ραφήνα.

#  
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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.

Στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής βρέθηκαν ο Νίκος Οικονομόπουλος και η 
Ευαγγελία Αραβανή, προκειμένου να απολαύσουν τις βουτιές τους και τα… 

κοκτέιλ τους σε γνωστό bar στο Πευκοχώρι Χαλκιδίκης. Στην παρέα τους 
μάλιστα βρέθηκε και ο Χάρης Σιανίδης, που αν κρίνουμε από τα stories 
που δημοσίευσε στο Instagram, απήλαυσε ιδιαίτερα τη διαμονή του σε 

γνωστό, πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής. 

Απόδραση στη Χαλκιδική για 
Οικονομόπουλο, Αραβανή και Σιανίδηf

Σίσσυ Χρηστίδου 
    

«Βροχή» οι καρδούλες

FOLLOW

Την Κέρκυρα επισκέφτηκε µαζί µε τα παιδιά της η Σίσσυ Χρηστίδου 

και µοιράστηκε µε τους followers της τι όµορφες στιγµές των 

διακοπών της. Οι καρδούλες έπεφταν η µία πίσω από την άλλη µαζί 

µε αµέτρητες ευχές για την ονοµαστική της εορτή. 

Κατερίνα Καινούριου    

Ξεκινάει τη µέρα της µε pilates…

FOLLOW

Όλα είναι καλύτερα για την Κατερίνα Καινούριου που ξεκινάει τη 
µέρα της µε pilates… Την ανάρτηση βέβαια ακολούθησαν και… 
κακεντρεχή σχόλια πως… µόνη άβαφη δεν είναι η Κατερίνα µας, 
ακόµη κι όταν γυµνάζεται. 

social media
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LOVE  ΟΛΟΥΘΕ 
«Παρέμβαση εισαγγελέα για το Game of Love»… «Στο 
ΕΣΡ ο ΑΝΤ1 για το Game of Love»… «Προθεσμία πήρε 
το κανάλι»… «Στο σκαμνί του ΕΣΡ και ο ΣΚΑΪ για το 
Power of Love»… Κανένα καλτσόν μην σκίσετε με τόση 
αυστηρότητα. Γιατί εν τω μεταξύ μια χαρά μεταδίδονται 
τα τηλεσκουπίδια και θα την βγάλουν τη σεζόν η οποία 
οσονούπω τελειώνει. Σε ώρες μάλιστα που βλέπουν και 
παιδιά… Εκείνον τον Σειρηνάκη λυπάμαι μόνο που θα 
μείνει άνεργος.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΓΙΩΡΓΟ, ΚΟΥΚΙΑ ΣΠΕΡΝΩ 
Εκείνος δεν πολυκαταλαβαίνει τις ερωτήσεις που 
του κάνει (ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει γιατί δεν 
τον συμφέρει)… Εκείνη δεν καταλαβαίνει Χριστό από 
τις απαντήσεις του. (Όχι ότι πολυκαταλαβαίνουμε οι 
υπόλοιποι). Διάλογοι στα όρια του καλλιτεχνικού… 
Κάθε τρεις και λίγο ο Βαρεμένος στη Μπουσδούκου.  
Κάποιος στο σχεδιασμό της εκπομπής είναι φαν του 
σουρεαλισμού, φαίνεται.

Η ΚΟΤΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΑΥΓΟ 
Πόσο λυπηρό είναι ν’ ακούς έναν άνθρωπο της 
τηλεόρασης που μόλις ανέλαβε διευθυντικά καθήκοντα 
σε γνωστό κανάλι να υποστηρίζει ότι η ποιότητα της 
τηλεόρασης πρέπει να προσαρμοστεί στην κοινωνία της 
κρίσης. (Καλημέρης στο Vinylio).  Τo ότι την αξιακή κρίση 
της ελληνικής κοινωνίας την προκάλεσε η τηλεόραση 
ούτε που του περνάει από το μυαλό… Κρίμα.

ΤΡΕΙΣ 
ΛΑΛΟΥΝ 
ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΧΟΡΕΥΟΥΝ 
Καλέ, αυτούς τους καημένους στο Happy 
Day του Alpha μην τους υποχρεώνετε να μπαίνουν με 
τραγούδια και χορούς μετά από κάθε διάλλειμα. Είναι 
αρκετά αμήχανοι από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να 
γελοιοποιούνται κι από πάνω. Ούτε ένας τους δεν έχει 
αίσθηση του ρυθμού.

ΤΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ 
Σου δόθηκε η οδηγία –και πολύ ορθώς- κάθε φορά που 
κλείνεις μια συνέντευξη, μια ανταπόκριση, ένα ρεπορτάζ 
να επαναλαμβάνεις το όνομα του συνομιλητή σου για 
να ξέρει ο τηλεθεατής που άνοιξε κάπου στη μέση την 
τηλεόραση, ποιος ήταν αυτός που έβλεπε τόση ώρα. Το 
«ο Μπάμπης Χατζηδημητρίου, κυρίες και κύριοι» είναι 
κατάλληλος τρόπος να το κάνεις αν παρουσιάζεις βαριετέ. 
Για ενημερωτική εκπομπή, πάλι, δεν ενδείκνυται. 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΞΤΕ, ΛΕΜΕ 
Αχού και δεν με νοιάζει αν οι παίκτες των τηλεπαιχνιδιών 
είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά, τι δουλειά κάνουν 
και τι χόμπι έχουν! Πόσες άχρηστες πληροφορίες να 
επεξεργαστεί πχια κι αυτός ο εγκέφαλος;

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ 
Πόσο συγκινητικός ο τρόπος που ο Alpha –κόντρα σε 
κάθε λογική- υποστηρίζει τις επιθέσεις του Ρουβίκωνα! 
Με μπροστάρη τον αντιπρόεδρο του σταθμού, Δήμο 
Βερύκιο, βλέπουμε μια υποδειγματική προσπάθεια 
ταΐσματος σανού στο τηλεοπτικό κοινό. Χαλαρώστε, βρε!  
Μάλλον την εξασφαλίσατε την άδεια.

URBAN LANGUAGE 
Κι αφού κανείς από αυτούς που αρθρώνουν δημόσιο 
λόγο (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές) δεν 
θέλησε να μπει στον κόπο να ψάξει πότε βάζουμε και 
πότε δεν βάζουμε το «ν» στην αιτιατική και θεώρησε 
καλό να το εξαφανίσει εντελώς, τώρα το πάνε ένα βήμα 
παραπάνω… Πάνε να εξαφανίσουν και το «ς» από την 
γενική. Κουράστηκα ν’ ακούω «της καθαρή εξόδου». 
Παιδιά, ελάτε να το πάμε λίγο από την αρχή, γιατί  την 
ξεφτιλίσαμε τη γλώσσα μας.

pinning the media
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Τα πράγματα στην δουλειά γίνονται 
πολύ καλύτερα και ομαλά. Οι σπου-
δές και τα διανοητικά είδη εργασίας 
λαμβάνουν τις περισσότερες ευλο-

γίες. Επίσης, η εβδομάδα είναι καλή 
για λήψεις αποφάσεων σχετικά με 

την δουλειά και τις σπουδές σας. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,12,34,45.

Η δουλειά σας προχωράει αρκετά 
καλά και καλότυχα. Επίσης, λαμβά-

νετε κάποια μορφή ικανοποίησης από 
αυτήν. Υπάρχοντα θέματα υγείας θα 

βελτιωθούν, και γενικά αισθάνεστε πιο 
δυνατοί και δραστήριοι. Αν έχετε κά-

ποια σταθερή σχέση, μπορείτε να περι-
μένετε να περάσετε όμορφα με το ταίρι 

σας. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,13,42,48.

Τα αισθηματικά σας μοιάζουν καλά. Γι’ 
αυτούς που έχουν κάποια σχέση, οι κα-
ταστάσεις μέσα στην σχέση θα είναι αρ-
μονικές και χαρούμενες. Οι περισσότε-

ρες από τις άλλες πτυχές της ζωής σας, 
επίσης λαμβάνουν θετικές ενέργειες. Το 
φλερτ όμως, ίσως να χρειάζεται κάποια 

προσοχή τόσο κατά την διάρκεια, όσο 
και στον τρόπο που το προσεγγίζετε. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,28,44.

Τα πράγματα στην δουλειά θα είναι 
πολύ πιο ήρεμα. Το να είστε στο σπίτι 
και να ασχολείστε με αυτό σας φέρνει 

μία αίσθηση εσωτερικής ειρήνης κι 
αρμονία. Μπορεί όμως να είναι κάπως 

περίεργα τα πράγματα με τον σύντροφό 
σας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα λόγω 
δικών τους προβλημάτων και όχι λόγω 

προβλημάτων μεταξύ σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,34,43.

Θα είναι μία πολύ ευχάριστη εβδομάδα για 
εσάς. Όλες οι όψεις της ζωής σας μπορούν 

να είναι χαρούμενες και καλότυχες. Η 
κοινωνική σας και η αισθηματική σας ζωή 

είναι αυτές που λαμβάνουν τις περισσό-
τερες ευλογίες. Η υγεία σας, μπορεί να 

χρειάζεται κάποια προσοχή, περισσότερο 
επειδή έχετε μία τάση σε ατυχήματα. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,37,44.

Όλα όσα θεωρείτε σημαντικά εξελίσ-
σονται καλά .Ανάμεσα σ’ αυτά και τα 
οικονομικά. Εν τούτοις, φροντίστε να 
εστιάζετε στις οικονομικές ευλογίες 
που έχετε και που λαμβάνετε και όχι 

στα έξοδα και τις υποχρεώσεις που 
έχετε. Αν το κάνετε, ακόμα περισσότε-
ρες ευλογίες θα σας έρθουν. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,15,37,41.

Λίγο άγχος ή λίγη αποθάρρυνση μπορεί 
να λάβετε από τους πιο κοντινούς σας 

ανθρώπους, αλλά η αποφασιστικότητά 
σας και η αυτοπεποίθησή σας είναι σε 
πολύ καλή κατάσταση για να επηρεα-
στούν. Οι δουλειές που έχουν μεγάλη 

επαφή με πελάτες θα είναι οι πιο 
πολυάσχολες και καλότυχες. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,31,48.

Υπάρχει μία καλοτυχία στα οικονομι-
κά σας. Επίσης η διαίσθησή σας είναι 

σε καλή κατάσταση. Παλιά οικονο-
μικά ή επαγγελματικά σας σχέδια 
που τα έχετε παρατήσει μπορεί να 

αρχίσουν και πάλι να μοιάζουν 
εφικτά. Προβλήματα στις επικοινω-
νίες είναι πολύ πιθανό να συμβούν. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,37,42.

Μερικές αρνητικές φήμες μπορεί να 
φτάσουν σε εσάς. Αλλά το μυαλό σας 

είναι αρκετά καθαρό για να αναγνωρίσει 
είτε ότι είναι αβάσιμες, είτε ότι είναι 

παρατραβηγμένες. Η καλοτυχία σας 
και η αυτοπεποίθησή σας είναι επίσης 
πολύ ισχυρές, και έτσι τα περισσότερα 

πράγματα προχωράνε καλά και εύκολα. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,41,47.

Έχετε μία τάση για απαισιοδοξία. Αν αυτό 
είναι κάτι συνηθισμένο στην ζωή σας, 
τότε μπορεί να το νιώσετε πιο ισχυρά. 
Αλλά αν μπορέσετε να το ξεπεράσετε 

έστω και λίγο, θα δείτε ότι τα περισσό-
τερα θέματα της ζωής σας εξελίσσονται 

καλά. Η δουλειά ακόμα περισσότερο. Αν 
η δουλειά σας έχει σχέση με την τέχνη 

ακόμα περισσότερο. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…2,17,31,45.

Νοιώθετε πιο ήρεμοι, πιο ισορροπη-
μένοι και πολύ πιο εμπνευσμένοι. 

Κάθε δουλειά ή χόμπι που χρειάζεται 
έμπνευση και ευστροφία μπορεί να έχει 
αισθητά μεγάλη πρόοδο. Η διαίσθησή 

σας όμως δεν είναι και πολύ αξιόπιστη, 
οπότε χρησιμοποιείστε το μυαλό σας 
στην θέση της, όποτε αυτό μπορεί να 
γίνει. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,19,37,43.

Η ενέργεια έχει αρχίσει να ενισχύεται 
για όλους , η δική σας θα είναι πολύ 
ισχυρή και με λίγες παρενέργειες, αν 
έχει οποιαδήποτε. Ανάμεσα στα άλλα 
οφέλη, μπορεί να βελτιωθεί και η αι-

σθηματική σας ζωή. Η δουλειά επίσης 
λαμβάνει θετικές επιρροές. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,28,41.

Πιστεύετε ότι σας κυνηγάει η ατυχία; 
Οι εξηγήσεις:
α) Όταν έχουμε δυσάρεστη διάθεση, η προσοχή μας μειώ-
νεται, η συγκέντρωσή δεν είναι καλή, άρα κάνουμε λάθη.
β) Όταν δεν νιώθουμε όμορφα, τείνουμε να προσέχουμε 
τα αρνητικά και όχι τα θετικά που μας περιβάλλουν, 
γ) Υπάρχει και η περίπτωση της πραγματικής ατυχίας, 
καθώς σε μερικούς ανθρώπους συμβαίνουν περισσότερες 
κακοτοπιές απ’ ό,τι σε άλλους.
 Είναι αλήθεια ότι εσείς «τραβάτε» την ατυχία πάνω σας ή 
απλώς έχετε μάθει να εστιάζετε στα αρνητικά και να μην 
εκτιμάτε τα θετικά που σας συμβαίνουν; 
Αλλάξτε το …  Μάθετε να αποδίδετε κάθε γεγονός της 
ζωής σας στο πραγματικό αίτιο.
 Έτσι θα πάψετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας για ό,τι κακό 
σάς έχει τύχει, ενώ θα μπορέσετε να αναλάβετε προσωπι-
κή ευθύνη για πράγματα που φοβόσασταν να παραδεχτείτε 
και ενισχύεται η αυτοεκτίμηση
α) αν κάτι είναι θετικό, νιώθουμε καλύτερα όταν παραδε-
χόμαστε ότι εμείς το προκαλέσαμε• 
β) αν κάτι είναι αρνητικό, νιώθουμε δυνατοί, αφού ξεπερ-
νάμε τον σκόπελο της άρνησης και μπορούμε να αποδε-
χτούμε το γεγονός ότι δεν είμαστε τέλειοι.
Η ανάληψη ευθύνης για τα θετικά πράγματα που μας συμ-
βαίνουν είναι για πολλούς ανθρώπους δύσκολη υπόθεση. 
Για ποιον λόγο να μην παραδεχόμαστε ότι κάναμε κάτι 
καλό, αφού πραγματικά είναι δικό μας κατόρθωμα; 
Φυσικά δεν εννοούμε ότι καθετί που κάνουμε χρειάζεται 
να το διατυμπανίζουμε και να περηφανευόμαστε γι’ αυτό 
με αλαζονεία. 
Οι άνθρωποι όμως δυσκολεύονται να παραδεχτούν κάτι 
καλό για τον εαυτό τους για διάφορους λόγους, όπως:
• από φόβο μήπως τους χαρακτηρίσει κανείς αλαζόνες ή 
«ψώνια»,
• από φόβο μήπως γίνουν αποδέκτες φθόνου,
• από φόβο μήπως κάποιος τους μεταδώσει κάποιο είδος 
αρνητικής ενέργειας λόγω ζήλιας («κακό μάτι»),
• από ντροπή και συστολή,
• από δισταγμό, πιστεύοντας ότι αποκλείεται να ήταν 
τελικά δικό τους το κατόρθωμα,
• για να μην έρθουν σε δύσκολη θέση τραβώντας την 
προσοχή πάνω τους.
- Και αν δεν τα καταφέρνετε τότε επικοινωνήστε 
μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε το τρόπο.

Ατυχία: Πώς τη φέρνεις στη ζωή 
σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Η στήλη προέρχεται απο την τηλεοπτικη 
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 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολί-
χνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica 
Outlet Mall, 2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
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

πού θα μας βρείτε
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