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editorial
 

Αν δεν μιλήσουμε και τώρα για 
τις συντάξεις, τότε πότε;

{

{
«Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για αυτά τώρα». Με αυτήν τη φράση ο Ευκλείδης Τσακαλώτος 

ξέκοψε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την κουβέντα για τις συντάξεις. Ο υπουργός Οικο-
νομικών θέλησε κάπως έτσι να καταστήσει σαφές ότι η συζήτηση στους κόλπους της κυβέρνησης 
γίνεται αυτή την περίοδο για τα «μεγάλα». Ναι, προφανώς και το ζήτημα της ολοκλήρωσης του 
τρίτου μνημονίου ή η επίτευξη συμφωνίας για την ελάφρυνση του χρέους είναι σημαντικά. Όμως, 
δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίζει ότι υπάρχουν μερικά εκατομμύρια συμπολιτών μας που αγω-
νιούν για τα «μικρά». Για το εάν θα τους κοπεί ακόμη ένα πολύτιμο κατοστάρικο από τη σύνταξη, 
για το εάν θα δουν το αφορολόγητο να πέφτει έτι δε περισσότερο.

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, μας έμα-
θαν σε «δύσκολες» και μακρές σε χρόνο διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Ήταν η λογική τού 
να δείξουμε ότι «παλεύουμε» το καθετί πριν το αποδεχτούμε και το υλοποιήσουμε, συνήθως επι-
βαρυμένο με κάτι περισσότερο λόγω του χρόνου που χάθηκε. Γι’ αυτό, αν και όλοι γνωρίζουν πως 
δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μην κοπούν ξανά οι συντάξεις, αποφεύγουν να το ομολογήσουν και 
παραπέμπουν τη συζήτηση στο μέλλον. Λες και είναι κανένα κρατικό μυστικό ότι όλες, μα όλες, 
οι μακροοικονομικές προβλέψεις έχουν γίνει με αυτό το μείον 1% του ΑΕΠ, που αντιστοιχεί στο 
«ψαλίδισμα» της προσωπικής διαφοράς.

Ίσως, βέβαια, να βολεύει το οικονομικό επιτελείο η μετάθεση της συζήτησης για αργότερα, 
προκειμένου να... πασπαλιστεί με τα περίφημα «αντίμετρα» που –σε συμφωνία με τους δανειστές– 
δεν είναι παρά παρηγοριά στον άρρωστο. Από τη μία έχουμε να κάνουμε με μία μόνιμη περικοπή κι 
από την άλλη με ένα «αντίδωρο», που βαφτίζεται επικοινωνιακά «13η σύνταξη», αλλά πρόκειται 
για ένα επίδομα –μικρότερο από μία σύνταξη– που θα δίδεται με εισοδηματικά κριτήρια, λες και 
οι άνθρωποι που δούλεψαν περισσότερα από 35 χρόνια στη ζωή τους για να πάρουν μία καλύτερη 
σύνταξη πρέπει να «τιμωρούνται» γι’ αυτό. Είναι άλλο η πρόνοια για τους αδύνατους κι άλλο το να 
ρίχνει κανείς στον Καιάδα αυτούς που τις παλαιότερες δεκαετίες αποκαλούσαμε νοικοκυραίους και 
που σήμερα βλέπουν τα όνειρά τους για ένα πιο καλό επίπεδο ζωής, διανύοντας την 7η και την 8η 
δεκαετία της ζωής, να... εξανεμίζονται. 

Μήπως, λοιπόν, κύριε Τσακαλώτε, είναι τώρα η ώρα να μιλήσουμε και για τις συντάξεις, αλλά 
και για όλα εκείνα τα «μικρά» που χαλάνε μεν τη «μεγάλη εικόνα» της κυβέρνησης περί «κα-
θαρής εξόδου» από τα μνημόνια, αλλά καίνε και τσουρουφλίζουν την κοινωνία; Η συντριπτική 
πλειονότητα των πολιτών έχει μάθε πλέον να εκτιμά την ειλικρίνεια, αλλά απαιτεί δικαιοσύνη στις 
αποφάσεις!

Του Νίκου Καραμανλή

Μπορεί κάποιες 
συζητήσεις να 

είναι πικρές και να 
χαλάνε τη «μεγά-
λη εικόνα», όμως 
αυτά τα «μικρά» 
είναι που καίνε 
την κοινωνία 
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Η εξουσία έλαβε το μήνυμα;

Η Ελλάδα συγκλονίστηκε την περασμένη Τετάρτη. 
Ηλικιωμένοι και νέοι, άνδρες και γυναίκες, πλούσιοι και 
φτωχοί, μορφωμένοι και μη, ένωσαν τη φωνή τους για 
τη Μακεδονία. Για την Ιστορία. Για το μέλλον του τόπου. 
Είπαν «όχι» για άλλη μια φορά, στα σχέδια παραχώρησης 
του ονόματος.

Σε 24 πόλεις της Ελλάδας το σύνθημα ήταν το ίδιο: «Η 
Μακεδονία είναι Ελλάδα». Το μήνυμα προς την κυβέρνη-
ση, αλλά και ολόκληρη την πολιτική ηγεσία, ήταν το ίδιο: 
«Μην ξεπουλήσετε την πατρίδα. Μην παραχαράξετε την 
Ιστορία.» 

Ήταν μήνυμα αγωνίας, απόγνωσης και οργής ενός 
λαού.  Η αλήθεια είναι, ότι η Ελλάδα, μέσα απ΄αυτή τη 
διαπραγμάτευση για την ονομασία του γειτονικού κρά-
τους των Σκοπίων, για πρώτη φορά συζητάει ουσιαστικά, 
την αναγνώριση «μακεδονικού έθνους». Με το «Βόρεια 
Μακεδονία» ή το «Άνω Μακεδονία» δείχνει να αποδέχεται 
ως πραγματικότητα, όσα επικαλείται και αναφέρει η προ-
παγάνδα των βορείων γειτόνων. Ότι δηλαδή, η Μακεδο-
νία είναι ένα μεγάλο, γεωγραφικά, διαμέρισμα, που έχει 
κατατμηθεί σε Ελλάδα, Σκόπια και Βουλγαρία. Μια άλλη 
αλήθεια, που μάλλον δεν «βλέπει» ή κάνει πως δεν κατα-
λαβαίνει η ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και 
το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι η «Βόρεια Μακεδονία» έχει 
πάντα και ... «νότια». Ότι, υπάρχουν κάποια «κομμάτια» 
που κάποτε πρέπει να ενωθούν. Ότι μ΄αυτόν τον τρόπο 
αναπαράγεται, διογκώνεται και εξαπλώνεται ο αλυτρωτι-
σμός, που διδάσκεται στα σχολεία της γειτονικής χώρας.

Το τεράστιο ψέμα, όμως, που διοχετεύεται από κυβερ-
νητικούς κύκλους είναι η ...εδώ και πολλά χρόνια «ανα-
γνώριση της μακεδονικής γλώσσας ή και της μακεδονικής 
κρατικής οντότητας».

Ποτέ και κανείς ΟΗΕ ή άλλος μεγάλος οργανισμός δεν 
αναγνώρισε καμιά «μακεδονική» γλώσσα, καμιά «μακε-
δονική» εθνικότητα. 

Δυστυχώς, ο κ. Κοτζιάς και οι συνεργάτες του, προκει-
μένου να κρύψουν τις «εκπτώσεις» στις οποίες προέβη-
σαν, σε βάρος της χώρας και της ιστορίας της, επιχειρούν 
να μεταθέσουν τις ευθύνες και να παρουσιάσουν , κατά 
την προσφιλή τους τακτική, την άποψη, ότι «άλλοι πριν 
από μας έκαναν λάθη και μεις προσπαθούμε να τα διορ-
θώσουμε».

Με την τακτική αυτή δείχνουν, ότι όχι μόνον «δεν 
έλαβαν το μήνυμα» της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
πολιτών, αλλά είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε συμφω-
νία με επώδυνους όρους για τη χώρα. 

ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια  
για την εξεύρεση λύσης

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η διαπραγμάτευση της ελληνική κυβέρνησης με εκείνη 
των Σκοπίων σχετικά με το ονοματολογικό της γειτονικής χώρας.  Σύμφωνα με τις έως 
τώρα πληροφορίες, Αθήνα και Σκόπια έχουν συμφωνήσει σε σύνθετη ονομασία που θα 

περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» με γεωγραφικό προσδιορισμό. 

Εκεί, όμως, που παραμένουν τα «αγκάθια» είναι 
στο γεγονός ότι η Αθήνα ζητά επιτακτικά την αναθεώ-
ρηση του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, κάτι που η σκοπιανή 
κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις, ενώ ούτως 
ή άλλως δεν έχει στη Βουλή την υπερπλειοψηφία δύο 
τρίτων που απαιτείται ώστε να ψηφιστεί η αλλαγή.

Άλλο κρίσιμο θέμα αποτελεί η απαίτηση της ελλη-
νικής πλευράς για χρήση erga omnes, δηλαδή ενιαία 
χρήση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Το 
εν λόγω ζήτημα συνδέεται άρρηκτα με το Σύνταγμα, 
όπου είναι άλλωστε διατυπωμένη η σημερινή ονο-
μασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ενώ στις αρχές 
της εβδομάδας ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν 
Ζάεφ εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια ονομασία erga 
omnes στην αλλαγή του Συντάγματος.
Χρονοδιάγραμμα

Ορίζοντας για τις διαπραγματεύσεις είναι η Σύνοδος 
Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη Ιουνίου, 
όπου δεν αποκλείεται να εγκριθεί η έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων για την ΠΓΔΜ, και η επακόλουθη 
σύνοδος του NATO, στις 11 και 12 Ιουλίου.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν κα-
ταστρώσει εναλλακτικό σχέδιο ώστε να διατηρήσουν 
ζωντανές τις διαβουλεύσεις ακόμα κι αν δεν υπάρξει 
συμφωνία μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται να συνομο-
λογηθεί διεθνής συμφωνία που θα συνδέει μεν την 
FYROM με το NATO, χωρίς να της δίνει στάτους πλή-
ρους μέλους. Ως αντάλλαγμα, η ενδιάμεση συμφωνία 
θα προβλέπει και εγγυήσεις για την αναμόρφωση του 
Συντάγματος των Σκοπίων.

Για το θέμα μιλούν σήμερα στην karfitsa ο περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώ-
στας και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης Χρήστος Μέτιος.

Ο κ. Τζιτζικώστας  τονίζει ότι «θα πρέπει το επόμενο 

διάστημα να προκύψει επιτέλους μια ολοκληρωμένη 
και ενιαία θέση της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι που 
δεν υπάρχει σήμερα αφενός και αφετέρου -μιας και 
πολλά ακούγονται για το ενδεχόμενο να έρθει η όποια 
λύση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο- θα σας πω ότι, κατά 
την άποψή μου, ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και μια τέτοια 
λύση δεν θα μπορέσει σε καμία περίπτωση να σταθεί 
είτε σήμερα, είτε στο μέλλον με πλειοψηφία 155-157 
βουλευτών» 

Ενώ ακόμη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας τονίζει ότι «γι’ αυτό και ζητώ, όταν και εάν έρθει 
αυτή η λύση, η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή να έρ-
θει με αυξημένη πλειοψηφία και να περάσει με αυξη-
μένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Τότε μόνο θα μπορούμε 
να μιλήσουμε για μια λύση που θα μπορεί να σταθεί 
σήμερα και στο μέλλον».

 «Βασική προϋπόθεση των ειρηνικών σχέσεων εί-
ναι η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός της ιστορίας και 
το απαραβίαστο των συνόρων κάθε χώρας» υπογραμ-
μίζει μιλώντας στην karfitsa ο Περιφερειάρχης Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος.

Ο κ. Μέτιος ακόμη υποστηρίζει ότι «η ελληνική κυ-
βέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις 
διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την 
επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ ώστε:

-η ΠΓΔΜ να απαλείψει από το Σύνταγμα, από τα 
επίσημα έγγραφα και από οπουδήποτε αλλού κάθε 
αναφορά, άμεση ή έμμεση, αλυτρωτικού χαρακτήρα 
κατά της Ελλάδας, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
ως προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος της 
ονομασίας και στη συνέχεια να επιτευχθεί η καθιέρω-
ση μίας κοινά αποδεκτής ονομασίας για την ΠΓΔΜ, για 
κάθε χρήση, η οποία θα απέχει σαφώς από αλυτρω-
τισμούς και την παραχάραξη της ιστορίας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η λέξη Μακεδονία δεν μπορεί να περιλαμβά-
νεται στην ονομασία της γειτονικής χώρας».

{
{

Οι περιφερειάρχες 
της Μακεδονίας 
στέλνουν μή-

νυμα μέσω της 
karfitsa
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Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΔΩΡΕΑΝ παροχές προγράμματος
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις
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200+ Διαγνωστικά Κέντρα
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Πρόληψη & Υγεία
προσιτή σε όλους!

MONO

50€
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
στο καλύτερο Ιδιωτικό Δίκτυο Υγείας!

politics

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου

Η «κίνηση των έξι» και η …
εξίσωση των δημοτικών εκλογών

Τα πράγματα εντός των δη-
μοτικών παρατάξεων του δή-
μου Θεσσαλονίκης μοιάζουν 
εντελώς ρευστά. Θα μπορούσε 
κανείς να παρουσιάσει το σκη-
νικό που δημιουργείται ως... 
κινούμενη άμμο. Οι διαλυτικές 
τάσεις είναι εμφανής στους 
κόλπους της «Πρωτοβουλί-
ας» και όσο ο χρόνος  των δη-
μοτικών εκλογών θα πλησιά-
ζει τόσο πιο έντονη θα είναι η κριτική που 
ασκείται προς τη διοίκηση από μια ομάδα 
συμβούλων που δείχνουν να ακολουθούν 
τη δική τους πορεία.

Η «κίνηση των έξι» αποτελεί για πολ-
λούς μια νέα «δημοτική παράταξη» αποτε-
λούμενη από τον ανεξάρτητο πλέον δημο-
τικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Ζέρβα, τους 
δημοτικούς συμβούλους της «Πρωτοβου-
λίας» Παναγιώτη Αβραμόπουλο, Μόνικα  
Αϊβάζογλου, Γιώργο Αρβανίτη και Ανδρέα 
Κουράκη και τον δημοτικό σύμβουλο της 
«Ανοιχτής Πόλης» Γιώργο Αβαρλή.

Οι πληροφορίες της karfitsa αναφέ-
ρουν ότι η κίνηση αυτή βρίσκεται σε πρώι-
μο στάδιο και σύμφωνα με τους καλά γνω-
ρίζοντες τα δημοτικά δρώμενα της πόλης 
είναι πολύ νωρίς να πει κανείς αν θα κα-
ταλήξει στη δημιουργία ενός πολυσυλλε-
κτικού συνδυασμού που θα διεκδικήσει το 
δημαρχιακό θώκο της συμπρωτεύουσας.

Είναι εμφανές πάντως πως όλες αυτές 
οι κινήσεις του τελευταίου διαστήματος και 
το… σφυροκόπημα που ασκεί η  «ομάδα 
των έξι» στη διοίκηση μέσω ερωτήσεων 
που αφορούν σημαντικά ζητήματα του 
δήμου αποδεικνύουν τη στόχευση που 
έχει η ομάδα να καταστεί στην ουσία ως 
η αξιωματική αντιπολίτευση του δημοτι-

κού συμβουλίου. Πάντως τα 
μέλη της «ομάδας των έξι» 
αποφεύγουν να σχολιάσουν 
τα σενάρια που τους θέλουν 
να προχωρούν στη δημιουρ-
γία νέας δημοτικής παράταξης 
και αρέσκονται στο να επιση-
μαίνουν ότι τους ενώνουν οι 
κοινές τους ανησυχίες για την 
πορεία που έχει πάρει η τωρινή 
διοίκηση του δήμου Θεσσαλο-

νίκης. Τέλος, η παρουσία του Παναγιώτη 
Αβραμόπουλου και του Γιώργου Αβαρλή 
στην παρουσίαση της υποψηφιότητας του 
δημοτικού σύμβουλου των «Εντάξει» 
Μάκη Κυριζίδη αποδεικνύει ότι τα πράγμα-
τα σε ότι αφορά το… παζλ των επόμενων 
δημοτικών εκλογών στο δήμο Θεσσαλο-
νίκης είναι περίπλοκα. «Όλοι μιλάνε με 
όλους» αυτή είναι η φράση που χρησιμο-
ποιεί αυτοδιοικητικό στέλεχος με θητεία 
πολλών χρόνων στα δημοτικά έδρανα. 
Ενώ πολλά για την πορεία της «ομάδας 
των έξι» θα εξαρτηθούν και από την από-
φαση του Γιάννη Μπουτάρη αν θα είναι εκ 
νέου υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές. 
Ένα, όμως, είναι σίγουρο ότι η συγκεκρι-
μένη ομάδα έχει πάρει… διαζύγιο από την 
«Πρωτοβουλία» δημιουργώντας νέα δε-
δομένα στον κεντροαριστερό χωρό.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν από το φθινόπω-
ρο, καθώς εκεί τοποθετούν οι περισσότεροι 
που ασχολούνται με τα δημοτικά δρώμενα 
τις αποφάσεις για το πολιτικό τους μέλλον. 
Ο Σεπτέμβριος για πολλούς αναμένεται να 
είναι πιο θερμός μήνας από τους καλοκαι-
ρινούς όσα αφορά τα δημοτικά δρώμενα 
της πόλης μιας και μπαίνουμε πλέον στην 
τελική ευθεία των επόμενων δημοτικών 
εκλογών.
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Για όλους και για όλα μιλά ο ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην 

karfitsa. 

Κ. Ζέρβας: Ο Μπουτάρης είναι  
εγκλωβισμένος στις εμμονές  
του και σε μία αυλή κολάκων

politics

Ο κ. Ζέρβας σχολιάζει το… ειδύλλιο 
μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη 
Μπουτάρη ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η τοποθέτησή του για τον τομέα καθα-
ριότητας της πόλης όπου εξηγεί γιατί με 
άλλους πέντε δημοτικούς συμβούλους 
κατέθεσαν ερώτηση στην οποία κρούουν 
των κώδωνα του κινδύνου  για την κα-
τάρρευση αυτού του νευραλγικού τομέα.

Κύριε Ζέρβα, θα θέλαμε να μας 
σχολιάσετε τη στήριξη που παρείχε ο 
ΣΥΡΙΖΑ στο δήμαρχο Γιάννη Μπουτά-
ρη και μεταφράζεται ως χρίσμα για τις 
επόμενες εκλογές.

Εδώ έχουμε 2 πολιτικούς το Γ. Μπου-
τάρη και τον Α. Τσίπρα που αποφάσισαν 
να ενώσουν τις τύχες τους μετά από ένα 
καταδικαστέο γεγονός. Στην πολιτική 
όμως 1+1 δεν κάνει 2. Αφήστε που κα-
νείς δεν κατάλαβε τί ακριβώς θα προ-
σθέσουν. Χωρίς ατζέντα, χωρίς συνεννό-
ηση με τα στελέχη τους. 

Με το γκουβέρνο για το γκουβέρνο 
λοιπόν, χωρίς πρόγραμμα και ουσία. Τα 
θαύματα όμως κρατάν 3 μέρες, κι αυτό 
το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι 
ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτών των …
πρωτοβουλιών. Άλλωστε ούτε ο Γ. 
Μπουτάρης ούτε ο Α. Τσίπρας φημίζονται 
για την αποτελεσματικότητα τους. Στον 
εντυπωσιασμό και την ατάκα όμως είναι 

μάστερ σεφ. Πιστεύω λοιπόν ότι απλά 
αγοράζουν χρόνο!

Να είσθε σίγουρος ότι θα δούμε 
στο μέλλον και πολλά ακόμη «μέτω-
πα», χρίσματα αλλά και αφορισμούς. 

Στο τελευταίο δημοτικό συμβού-
λιο καταθέσατε  μαζί με άλλους πέ-
ντε δημοτικούς συμβούλους ερώτηση 
στην οποία καταγγέλλετε τη διοίκηση 
του δήμου για κακοδιαχείριση στο το-
μέα της καθαριότητας. Μάλιστα κάνετε 
λόγο για πλήρη κατάρρευση του τομέα 
της καθαριότητας. Πείτε μας τι πραγ-
ματικά συμβαίνει;

Η καθαριότητα είναι η βασική υπη-
ρεσία που πρέπει να προσφέρει ένας 
δήμος στους πολίτες. Ο δήμος Θεσσα-
λονίκης «πρωτοτυπεί» καθώς δεν έχει 
αντιδήμαρχο καθαριότητας αλλά εντε-
ταλμένο σύμβουλο. Για ένα χρόνο είχε 
υπεύθυνο το γεν. γραμματέα του. Αυτό 
από μόνο του δείχνει τη σοβαρότητα της 
διοίκησης!

Είναι το δαπανηρότερο κομμάτι του 
δήμου αφού ξοδεύει περίπου 50 εκατ. 
ευρώ το χρόνο, με περίπου 1600 εργα-
ζόμενους. 

Βλέπουμε όμως εμείς αλλά και οι 
επισκέπτες της πόλης κάδους διαλυμέ-
νους, ογκώδη παρατημένα, ένα βρώμικο 

δήμο. Δεν υπάρχουν σακούλες, απορρυ-
παντικά, ανταλλακτικά, μέσα ατομικής 
προστασίας για τους εργαζόμενους. 

Η κατάσταση είναι εξίσου τραγική 
και στο ΣΜΑ. Η ίδια η διοίκηση έφερε στο 
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση 
που περιέγραφε την πλήρη κατάρρευση 
του. 

Πώς γίνεται με τόσα χρήματα που 
πληρώνουν οι δημότες με τα ανταποδο-
τικά τέλη, να μην μπορεί να μπει τάξη, να 
υπάρχουν ορατά αποτελέσματα;

Πρέπει να γίνει άμεσα μια συνολική 
συζήτηση για την καθαριότητα, να έχου-
με μια πλήρη εικόνα και να λάβει ο καθέ-
νας τις ευθύνες που του αναλογούν.

Πως κρίνετε τη δεύτερη θητεία του 
Γιάννη Μπουτάρη;

Η δεύτερη θητεία του Γ. Μπουτάρη 
ανέδειξε τα προβλήματα της προσωπι-
κότητας του. Η ομάδα που τον περιέβα-
λε στη διάρκεια της πρώτης θητείας και 
τον ίδιο προστάτευε και για την πόλη 
δούλευε. Για λόγους που μόνο ο ίδιος 
γνωρίζει τη διέλυσε!

Πλέον είναι εγκλωβισμένος στις εμ-
μονές του, αλλά και σε μία αυλή θαυμά-
των και κολάκων. Η διοίκηση του έχει 
πάρει διαζύγιο από τα προβλήματα της 
πόλης. Υπάρχει αδυναμία σχεδιασμού 
και ολοκλήρωσης έργων υποδομής, 
ανεπάρκεια στη διαχείριση θεμάτων κα-
θημερινότητας, στην επίλυση κρίσεων. 
Ο ίδιος χαίρεται που είναι σταρ και οι 
συνεργάτες του που έχουν την τύχη να 
«επιβιώνουν» δίπλα του και να κάνουν 

το συχνότερο δυνατόν ταξιδάκια! 
Η διοίκηση που αρχικά πρόσθετε 

και πολλαπλασίαζε πλέον αφαιρεί και 
διαιρεί. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή 
παντού γύρω μας. 

Διακρίνουμε ότι μέσα στην 
«Πρωτοβουλία» έχει δημιουργηθεί 
μια υποομάδα στην οποία συμμετέ-
χετε και εσείς, ασκώντας με ερωτή-
σεις σκληρή κριτική στη διοίκηση. 
Στην ομάδα αυτή έχει προστεθεί 
και ο κ. Αβαρλής από την «Ανοιχτή 

Πόλη». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
κίνηση αυτή αποτελεί τη… μαγιά ενός 
νέου εκλογικού συνδυασμού;

Καταρχάς εδώ και καιρό δεν ανήκω 
στην «Πρωτοβουλία», και μάλλον ούτε 
η ίδια η διοίκηση ανήκει στην παράταξη 
που είχε κάποτε αυτό το όνομα. Είναι πια 
ένα άδειο πουκάμισο χωρίς ούτε ομάδα, 
ούτε υποομάδες! Οι παρεμβάσεις συμ-
βούλων διαφορετικής παραταξιακής 
προέλευσης αφορούν θέματα καθημερι-
νότητας και ποιότητας ζωής. Θίξαμε από 
κοινού θέματα περιβαλλοντικά, πολιτι-
κής προστασίας και το μείζον θέμα της 
καθαριότητας. Δεν προχωρούμε με βάση 
ιδεολογικές απόψεις αλλά με την κοινή 
λογική, τη γνώση και την αγάπη για την 
πόλη. 

Το ότι αυτό γίνεται από ομάδα συμ-
βούλων και όχι από παρατάξεις είναι κάτι 
που πρέπει να απασχολήσει τις ηγεσίες 
και να χαροποιήσει τους πολίτες. Το θε-
ωρώ και υγιές αλλά και χρήσιμο για την 
πόλη.

{

{

Υπάρχει αδυναμία 
σχεδιασμού και 
ολοκλήρωσης 

έργων υποδομής, 
ανεπάρκεια στη 
διαχείριση θεμά-
των καθημερινό-
τητας, στην επίλυ-

ση κρίσεων

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο



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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ 
ΑΚΤΏΝ 6ΗΜΕΡΕΣ

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€

Ο
Ι Τ

ΙΜ
ΕΣ

 Δ
ΕΝ

 Σ
ΥΜ

Π
ΕΡ

ΙΛ
Α

Μ
Β

Α
Ν

Ο
ΥΝ

 Φ
Ο

ΡΟ
ΥΣ

.

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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Η πολιτική κρίση στην Ιταλία και ο κίνδυνος ανατα-
ράξεων στις αγορές αναγκάζουν την κυβέρνηση να 
αναβάλει την έκδοση δεκαετούς ομολόγου, μετά την 
άνοδο των επιτοκίων, ενώ το βάρος πέφτει τώρα στην 
εφαρμογή των προαπαιτουμένων ώστε να ανοίξει ο 

δρόμος για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, εν μέσω 
μεγάλων εμποδίων. 

«Σακατεύεται» η... καθαρή έξοδος
οικονομία

Ουσιαστικά, το σκεπτικό του υπουρ-
γείου Οικονομικών εδράζεται στην άπο-
ψη ότι αυτήν τη στιγμή, χωρίς την πλήρη 
εφαρμογή των τελευταίων «καυτών» 
προαπαιτουμένων και με ανοικτό το 
θέμα της ρύθμισης του χρέους, μια έξο-
δος στις αγορές και μάλιστα με το δεκα-
ετές ομόλογο αναφοράς, θα οδηγούσε 
σε... κάζο, λόγω και της ιταλικής πολιτι-
κής κατάστασης. Αν η ολοκλήρωση των 
προαπαιτούμενων είναι το πιο... εύκολο 
στην παρούσα φάση (πολιτικά θα είναι 
εξαιρετικά επιζήμιο για τους ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ), εντούτοις στο θέμα της ρύθμισης 
του χρέους, η κυβέρνηση κινδυνεύει να 
πάθει και νέο «στραπάτσο». Επί της ουσί-
ας, θα ακυρώσει το όποιο αφήγημα δια-
νοηθεί να... διαφημίσει από το φθινόπω-
ρο για το τέλος των μνημονίων και την 
«καθαρή έξοδο» στις αγορές. Κι αυτό θα 
συμβεί γιατί, σύμφωνα με όλες τις ενδεί-
ξεις, η Γερμανία είναι αποφασισμένη να 
επιβάλλει τις πλέον σκληρές ρήτρες για 
τη ρύθμιση του χρέους, θέλοντας να δι-
ασκεδάσει ενόψει ευρωεκλογών ακόμη 
και την τελευταία εντύπωση ότι για ακό-
μη μία φορά κάνει... χάρες στην Ελλάδα. 

 Το μοντέλο που φαίνεται να 
προωθεί το Βερολίνο, ακόμη και αν χρει-
αστεί να βγει εντελώς εκτός προγράμμα-
τος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει 
να κάνει με τον σχεδιασμό για την παροχή 
διευκολύνσεων στη ρύθμιση του χρέους, 
επί τη βάσει ύπαρξης συγκεκριμένων 
συνθηκών και με την εκπλήρωση συγκε-
κριμένων όρων και προϋποθέσεων. Έτσι, 
το ΔΝΤ θα περιοριστεί σε έναν εποπτικό 
και τεχνικό ρόλο στο μεταμνημονιακό 
πρόγραμμα, ενώ οι Γερμανοί προωθούν 
ένα σχέδιο αυξημένων εξουσιών του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM), με βάση το δόγμα ότι «αυτός 
που πληρώνει έχει πάντα τον πρώτο 
και τον τελευταίο λόγο γι’ αυτόν που 
δανείζει». Εξάλλου, η απόρριψη του 
γαλλικού μοντέλου ρύθμισης του ελ-
ληνικού χρέους φέρνει στο προσκήνιο 
το μοναδικό σενάριο που αφορά την 
ενίσχυση του ESM με απόλυτους κυρίαρ-
χους τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες 
συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά στην 
Ευρωζώνη, όπως άλλωστε συμβαίνει 
και στην περίπτωση του προγράμματος 
διάσωσης της Ελλάδας. Επί της ουσίας, ο 

ρόλος του ESM ανάγεται στη δημιουργία 
ενός ταμείου κατά τα πρότυπα του ΔΝΤ, 
το οποίο μάλιστα θα προωθήσει και τις 
διαδικασίες για την τραπεζική ενοποίηση 
μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική που προ-
ωθεί ο άξονας Βερολίνου - Παρισιού. 

Επώδυνα ανταλλάγματα
Το γερμανικό σχέδιο για τη ρύθμιση 

του ελληνικού χρέους ισοδυναμεί με τη 
λήψη των πλέον επώδυνων δεσμεύσε-
ων και... μέτρων από την ελληνική κυ-
βέρνηση. 

Η ψήφιση του τελευταίου νομοσχε-
δίου-σκούπα, με τα προαπαιτούμενα της 
τέταρτης αξιολόγησης ως… προαπαιτού-
μενο για την έναρξη των συζητήσεων 
περί ρύθμισης του ελληνικού χρέους, θα 
έχει τεράστιο πολιτικό κόστος στην περί-
πτωση που ο κ. Τσίπρας επιλέξει να πάει 
σε εκλογές το 2019. Η μείωση των συ-
ντάξεων, η αύξηση των αντικειμενικών 
αξιών, η κατάργηση επιδομάτων και η 
αύξηση των φόρων, έτσι όπως αυτά προ-
κύπτουν από τα προαπαιτούμενα της τέ-
ταρτης και τελευταίας αξιολόγησης, δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια για την προ-
κήρυξη εκλογών το 2019. Επιπλέον, σε 
12 μέρες, στις 21 Ιουνίου, το Eurogroup 
θα βάλει την τελική σφραγίδα του στην 
ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, 
εξετάζοντας τον νόμο με τα προαπαι-
τούμενα, πριν αρχίσει η εφαρμογή του 
σχεδίου μεταμνημονιακής εποπτείας. 
Το σχέδιο αυτό θα έχει σκληρότατες δε-
σμεύσεις για δεκαετίες ως παρελκόμενα 
της όποιας ρύθμισης χρέους, κάτι που θα 
είναι εξαιρετικά βαρύ από πολιτικής άπο-
ψης για τη σημερινή κυβέρνηση. 

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι, έτσι όπως 
διαμορφώνονται οι συνθήκες, καλείται 
να επιλέξει έναν εξαιρετικά περιορισμέ-
νο και ουδέτερο πολιτικό χρόνο, προ-
κειμένου να παρουσιάσει το εύθραυστο 
αφήγημα του τέλους των μνημονίων 
και της «καθαρής εξόδου» στις αγορές. 
Ο χρόνος αυτός είναι μεταξύ του τέλους 
Αυγούστου και του τέλους Οκτωβρί-
ου. Από κει και πέρα θα γίνονται... χει-
ροπιαστές οι επιπτώσεις στο εκλογικό 
σώμα διά της εφαρμογής των σκληρών 
μέτρων. Βεβαίως, το τέλος των μνημο-
νίων δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
την ολοκλήρωση του προγράμματος 
του τρίτου μνημονίου, στο οποίο μπήκε 
η χώρα εντελώς αψυχολόγητα το 2015 
και το οποίο ολοκληρώνεται, γιατί πολύ 
απλά οι δανειστές μας έχουν πάρει την 
απόφαση να μη διαθέσουν άλλα χρή-
ματα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έως το 

καλοκαίρι του 2019 είναι προστατευμέ-
νη από πλευράς χρηματοδότησης, λόγω 
του «μαξιλαριού» ασφαλείας των 27,5 
δισ. ευρώ, ενώ, εφόσον συνεχιστούν οι 
αναταράξεις στην Ιταλία, ίσως τότε κατα-
στεί αναγκαία η υιοθέτηση και προληπτι-
κής πιστωτικής γραμμής, όπως θέλουν η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τρά-
πεζα Ελλάδος. 

{
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{
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«Μαχαίρι» στους μισθούς του Δημοσίου

προσωπικού στον δημόσιο τομέα, εκτός 
από τις ΔΕΚΟ.

3. Συμβασιούχοι. Εδώ έχουμε θέμα! 
Αφορά, τονίζει η κα Νικολοπούλου «τις 
μετατροπές των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, 
μετά ύστερα από οριστικές αποφάσεις 
της Δικαιοσύνης». Τι θα συμβεί; Απαι-
τούνται χρήματα! Θα πρέπει να βρεθεί 

Κι όμως! Έως το 2022 έχουμε πλα-
φόν στη μισθολογική δαπάνη του Δημο-
σίου, ενώ οι μισθοί θα περικοπούν λόγω 
της μείωσης του αφορολόγητου. Όλα 
αυτά τη στιγμή που οι εξελίξεις στο Δη-
μόσιο δρομολογούνται ταχύτατα. Δείτε!

1. Μείωση μισθών. Το Μεσοπρό-
θεσμο Πρόγραμμα 2019-2022, κατά 
τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, 
«θα προσδιορίσει ανώτατα όρια για το 
μισθολογικό κόστος. Ακόμη, το επίπεδο 
δημόσιας απασχόλησης, πάντα προσαρ-
μοσμένο στην επίτευξη των δημοσιο-
νομικών στόχων». Το Μεσοπρόθεσμο 
ορίζει σαφώς «πτωτική τάση του μισθο-
λογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ 
έως το 2022». Οι μισθοί θα χάσουν και 
λόγω μείωσης του αφορολόγητου… Οι 
μειώσεις θα είναι από 404 ευρώ μηνιαί-
ου μισθού.

2. Προσλήψεις. Όλα αλλάζουν και 
στις προσλήψεις. Από 1 προς 3 το 2018, 
σε 1 προς 1 από το 2019 και μετά. Εξαι-
ρέσεις αφορούν την κινητικότητα του 

κωδικός. Δηλαδή μέτρα «για την τήρηση 
του προβλεπόμενου μισθολογικού κό-
στους». Είπαμε, καμία παρέκκλιση από 
τα συμφωνηθέντα. Τι θα θυσιάσει η κυ-
βέρνηση; Μέρος του πλεονάσματος;

4. Διορισμός των γενικών διευθυ-
ντών αλλά και των 220 διευθυντών.

Για όλα αυτά έχουμε και πολιτική κό-
ντρα! Η ΝΔ δεν αναγνωρίζει τις επιλογές 

της κυβέρνησης. «Δεν θα αναγνωρίσου-
με κομματικούς», λέει η ΝΔ. «Η αξιω-
ματική αντιπολίτευση… παίζει τα ρέστα 
της, στην προσπάθεια υπονόμευσης της 
κυβέρνησης και της εθνικής προσπάθει-
ας για οριστική έξοδο από την επιτρο-
πεία…» απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ! Τι συμβαίνει 
όμως με τις προσλήψεις στο Δημόσιο 

διαχρονικά;
 

Δείτε τα στοιχεία του υπουργείου
 Αριθμός μόνιμων υπαλλήλων, Δε-

κέμβριος 2014: 576.856.
Αριθμός μόνιμων υπαλλήλων, Φεβρου-
άριος 2018: 566.505.
Αριθμός συμβασιούχων που επιβαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό, Δε-
κέμβριος 2015: 48.084.
Αριθμός συμβασιούχων που επιβαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό, Δε-
κέμβριος 2016: 49.448.
Αριθμός συμβασιούχων που επιβαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό, Δε-
κέμβριος 2017: 48.300.
Αριθμός συμβασιούχων που επιβαρύ-
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό, Φε-
βρουάριος 2018: 47.743.

 
Όλα δείχνουν ότι πάμε σε εξελίξεις 

που έχουν άμεση σχέση με το Δημόσιο, 
λόγω και του αφορολόγητου…

οικονομία

Του  
Γιώργου 

Αυτιά
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Αναστάσιος 
Καπνοπώλης

Σε ασκήσεις… ισορροπίας εξακολου-
θούν να επιδίδονται χιλιάδες επιχειρήσεις 
και ελεύθεροι επαγγελματίες της Θεσσα-
λονίκης οι οποίοι κινούνται σε τεντωμένο 
σκοινί εδώ και περίπου μία δεκαετία. Με 
δυσκολία αντεπεξέρχονται στις υποχρεώ-
σεις τους και λυγίζουν από τα βάρη των 
φορολογικών και ασφαλιστικών επιβα-
ρύνσεων παρότι οι τελευταίες έρευνες που 
εκπονούνται από Επιμελητήρια αποτυπώ-
νουν μια στασιμότητα στο επιχειρείν αλλά 
και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες. Τα 
«λουκέτα» παραμένουν σε ημερήσια διά-
ταξη και οι όποιες νέες επιχειρήσεις ιδρύ-
ονται αφορούν κυρίως ατομικές επιχειρή-
σεις, αλλά και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρίες (ΙΚΕ) οι οποίες κάθε άλλο παρά 
γεννούν θέσεις εργασίες, καθώς αφορούν, 
κυρίως, αυοπαπασχολούμενους που στρέ-
φονται στο επιχειρείν από ανάγκη για να… 
ξορκίσουν το φάντασμα της ανεργίας

Η ίδρυση μεγάλων μεταποιητικών μο-
νάδων αποτελεί προς το παρόν άπιαστο 
όνειρο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς 
που βλέπουν να μην ανάβουν πια νέα 
«φουγάρα» στη Βιομηχανική Περιοχή της 
Σίνδου ή στα μεγάλα Βιοτεχνικά Πάρκα 
του νομού. Και όσες επιχειρήσεις εξακο-
λουθούν να μην σκέφτονται τις απολύσεις 
δεν το κάνουν επειδή… ήρθε η ανάπτυξη, 
αλλά διότι ήδη λειτουργούν με το απολύ-
τως απαραίτητο προσωπικό, όπως κατέδει-
ξε, μεταξύ άλλων, και η πρόσφατη έρευνα 
που εκπόνησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εται-
ρία Interview.

Τα στοιχεία των τριών παραγωγικών 
Επιμελητηρίων του νομού που συγκέντρω-
σε η Karfitsa για το πρώτο πεντάμηνο του 
2018 είναι αποκαλυπτικά για την εξέλιξη 
της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη. 
Από την Πρωτοχρονιά έως τις 31 Μαΐου 
2018, τα «λουκέτα» έπεφταν με ρυθμό 
περίπου 10 επιχειρήσεων τη μέρα και το 
σύνολο των διαγραφών ανήλθε σε 1.444 
έναντι 1.718 πέρυσι, ενώ οι εγγραφές ήταν 
1.777 έναντι 1.617 στην αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο.
Αρνητικό ισοζύγιο στο ΒΕΘ

Άκρως ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις 
στον βιοτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης 
όπου το ισοζύγιο εγγραφών –διαγραφών 
παραμένει αρνητικό, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την απασχόληση και την παραγω-
γή πλούτου για την πόλη που άλλοτε ήταν 
το κέντρο της βιοτεχνίας στη Βόρεια Ελλά-
δα με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΒΕΘ, οι 
εγγραφές πενταμήνου του 2018 ανήλθαν 
σε 198 και οι διαγραφές σε 236, δηλαδή 
38 περισσότερες ήταν οι επιχειρήσεις που 
έκλεισαν από εκείνες που άνοιξαν. Αντί-
στοιχα στο πεντάμηνο του 2017 οι εγγρα-
φές ήταν 150, ενώ διπλάσιες -302- ήταν οι 
διαγραφές. 

«Η αιμορραγία στον επιχειρηματικό 
κόσμο, δυστυχώς, συνεχίζεται. Τα στοιχεία 
πενταμήνου, όπως αυτά αποτυπώνονται 
από τις εγγραφές διαγραφές στο ΒΕΘ κα-
ταδεικνύουν πως αχνοφαίνεται ένα θετικό-
τερο κλίμα, ωστόσο το αρνητικό ισοζύγιο 

εγγραφών - διαγραφών συνεχίζεται πλέον 
της μίας δεκαετίας», σχολίασε στην Karfitsa 
ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνο-
πώλης και πρόσθεσε: «Είναι χαρακτηρι-
στικό πως τα λουκέτα το πρώτο πεντάμηνο 
του έτους μειώθηκαν κατά 22%, έναντι του 
αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ενώ οι 
εγγραφές αυξήθηκαν κατά 32%. Πάντως 
για να υπάρξει ουσιαστική αναθέρμανση 
της οικονομίας θα πρέπει να σταματήσει 
η ανελέητη φορολαίλαπα, να σχεδιαστεί 
η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
και να στηριχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία 
καθώς αυτή προσφέρει θέσεις εργασίας, 
ενισχύει την παραγωγική διαδικασία και, 
αναμφίβολα, τα δημόσια έσοδα».
Της… μόδας οι ΙΚΕ

Στο ΕΕΘ οι εγγραφές επιχειρήσεων στο 
α’ πεντάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 1.119 
και οι διαγραφές σε 950 με το ισοζύγιο να 
εμφανίζεται θετικό κατά 169 επιχειρήσεις, 
σε αντίθεση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, όπου τα λουκέτα ήταν 85 περισ-
σότερα (1.161 οι διαγραφές έναντι 1.076 
εγγραφών).

Η πλειονότητα των λουκέτων στο α’ 
πεντάμηνο του τρέχοντος έτους αφορού-
σε ατομικές επιχειρήσεις (749 έναντι 970 
στο πεντάμηνο του 2017) όπου οι ιδρύ-
σεις ήταν λιγότερες (665 έναντι 698) κα-
θιστώντας το ισοζύγιο αρνητικό κατά 84 
επιχειρήσεις (έναντι -272 στην περσινή 
περίοδο). Η μορφή των επιχειρήσεων που 
εξακολουθεί να κάνει… θραύση στο ΕΕΘ 
είναι οι ΙΚΕ με το ισοζύγιο να είναι πλεο-
νασματικό κατά 186 επιχειρήσεις! (σ.σ. οι 
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Θεσσαλονίκη: Κάθε μέρα κλείνουν 10 επιχειρήσεις!

νέες ιδρύσεις ήταν 206 έναντι 131 πέ-
ρυσι και οι διαγραφές 20 έναντι 18 στο 
πεντάμηνο του 2017).

Οι ομόρρυθμες εταιρίες ξεχωρίζουν 
επίσης τόσο στις ιδρύσεις (134 ένα-
ντι 43) όσο και στις διαγραφές (122 
έναντι καμιάς διαγραφής στο περσινό 
πεντάμηνο) και ακολουθούν οι ετερόρ-
ρυθμες με 80 (έναντι 41) εγγραφές και 
35 διαγραφές (έναντι 34). Υποτονικό 
είναι το ενδιαφέρον στο «μέτωπο» των 
ανωνύμων εταιριών –όπου είθισται να 
απασχολείται και μεγαλύτερος αριθμός 
εργαζομένων- , καθώς ιδρύθηκαν μόλις  
11 επιχειρήσεις  και διαγράφηκαν δύο.
Το ΕΒΕΘ

Στο ΕΒΕΘ οι εγγραφές επιχειρήσεων 
στο α’ πεντάμηνο του 2018 ανήλθαν 
σε 460 και οι διαγραφές σε 258 με το 
ισοζύγιο να εμφανίζεται θετικό κατά 
202 επιχειρήσεις, ενώ στην αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, οι εγγραφές ήταν 391 
έναντι 255 των διαγραφών .

Η πλειονότητα των διαγραφών και 
στο ΕΒΕΘ στο α’ πεντάμηνο του τρέχο-
ντος έτους αφορούσε ατομικές επιχει-
ρήσεις (115 έναντι 143 στο πεντάμηνο 
του 2017) ενώ εγγράφηκαν 127 επι-
χειρήσεις αυτής της μορφής έναντι 112 
πέρυσι.

Και τα μέλη του ΕΒΕΘ φαίνεται πως 
επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό να μπουν 
στον επιχειρηματικό στίβο συστήνοντας 
μια ΙΚΕ με τις εγγραφές να είναι 177 
και τις διαγραφές 17, έναντι 135 και 10 
αντίστοιχα στο περυσινό πεντάμηνο.

οικονομία
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Κρι Κρι: Στο 50% ο πήχης των εξαγωγών 
και νέες επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ  

της Κρι Κρι με ενεργό φυτικό άνθρακα 
και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, το Rodeo 
Black Cookies. To καινοτόμο παγωτό, 
ένα μόλις μήνα μετά την επίσημη κυκλο-
φορία του, είναι ήδη διαθέσιμο σε Κύπρο, 
Αλβανία και Σκόπια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρί-
ας, η Κρι Κρι στηρίζει την επιτυχημένη 
και συνεχώς ανοδική πορεία της σε επεν-
δύσεις που επικεντρώνονται σε τέσσερα 
πεδία: 

1. Κάλυψη της παραγωγής και εκ-
συγχρονισμός γραμμών παραγωγής, 
μιας και η ανάπτυξη των όγκων παραγω-
γής όλων των προϊόντων τα τελευταία 
χρόνια βαίνει με διψήφια νούμερα.

2. Αύξηση των κτιριακών εγκαταστά-
σεων για στέγαση νέων μηχανών, απο-
θηκών κ.λπ.

3. Επένδυση σε έρευνα, ανθρώπινο 
δυναμικό και εργαστήρια, με στόχο την 
ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, 
σύμφωνα με τις διεθνείς σύγχρονες δι-
ατροφικές τάσεις, συνδυασμένες πάντα 
και με την γευστική παλέτα του Έλληνα 
καταναλωτή.

Με αλματώδη ρυθμό συνεχίζεται η 
εξαγωγική δραστηριότητα της  γαλα-
κτοβιομηχανίας Κρι Κρι, παρουσιάζοντας 
στο σύνολό της ανάπτυξη 47,5% κατά το 
α’ τρίμηνο του 2018, ενώ η εταιρία προ-
γραμματίζει νέες επενδύσεις 10 εκατ. 
ευρώ για την επόμενη διετία. 

Για το 2017 οι εξαγωγές αντιπρο-
σώπευαν το 32,4% (24,5 εκατ. ευρώ) 
του τζίρου της εταιρείας με το 88% των 
εξαγωγών να αφορά το γιαούρτι και το 
12% παγωτό. Στόχος της σερραϊκής γα-
λακτοβιομηχανίας είναι σε λίγα χρόνια 
οι εξαγωγές της να αντιπροσωπεύουν το 
50% του κύκλου εργασιών της!

Σήμερα, σύμφωνα με τη την εται-
ρία, η «αιχμή του δόρατος» για την Κρι 
Κρι στο εξωτερικό είναι «το αυθεντικό 
ελληνικό γιαούρτι, λόγω των πλεονε-
κτημάτων του σε σχέση με τα υπόλοιπα 
γιαούρτια, καθώς, είναι πιο πλούσιο και 
κρεμώδες και είναι πηγή πρωτεΐνης». 
Επίσης, πρόσφατα –στη διεθνή έκθεση 
PLMA, στο Άμστερνταμ- τις εντυπώσεις 
«έκλεψε» και το νέο καινοτόμο παγωτό 

4. Προστασία του περιβάλλοντος, με 
επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ιδρύο-
ντας μονάδα βιοαερίου με συμπαραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας για ολική ανακύ-
κλωση.
Οι επενδύσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα της πε-
νταετίας 2014-2018  υπολογίζεται ότι 
έχει ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ. Μόνο 
το 2017 οι επενδύσεις υπερέβησαν τα 
10 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις που 
τρέχουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν 
μέσα στο 2019, αγγίζουν τα 8 εκατ. 
ευρώ. Παράλληλα προγραμματίζονται 
επενδυτικά προγράμματα για την τριε-
τία 2019 -2021, που προϋπολογίζονται 
γύρω στα 10 εκατ. ευρώ. 

Η Κρι Κρι έχει επενδύσει τα τελευταία 
χρόνια και σε ένα ισχυρό επικοινωνιακό 
πλάνο, παράλληλα με την αύξηση των 
σημείων διανομής -τα οποία αγγίζουν 
πλέον τα 15.000 πανελλαδικώς, καθώς 
και σε δυναμικά λανσαρίσματα νέων, 
καινοτόμων προϊόντων στην κατηγορία  
του παγωτού.

οικονομία

To εντυπωσιακό περίπτερο της Κρι Κρι   
στη διεθνή έκθεση PLMA – “World of Private Label”
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Ιάπωνες και Βούλγαροι στην Πέλλα
Το συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας 

στη Πέλλα πέρα απ’ ότι τράβηξε τα φώτα όλων των ελληνι-
κών ΜΜΕ είχε και την παρουσία ξένων δημοσιογράφων. Στη 
γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρέθηκαν δυο βουλ-
γαρικά κανάλια και ένα ιαπωνικό. Πιο συγκεκριμένα από τη 
γείτονα χώρα ήρθε η δημόσια βουλγαρική τηλεόραση ΒΝΤ 
και η NOVA TELEVIZIA ενώ από την Ιαπωνία το ΝΗΚ. Και αν το 
ενδιαφέρον των Βουλγάρων λόγω γειτνίασης μπορεί να χα-
ρακτηριστεί λογικό, οι Ιάπωνες δημοσιογράφοι όπως έλεγαν 
ήρθαν για να δούνε από κοντά των αγώνα που δίνουν οι Μα-
κεδόνες για την ιστορία τους ενώ επεσήμαναν ότι το συγκε-
κριμένο ζήτημα προκαλεί ενδιαφέρον και στη χώρα τους κα-
θώς χιλιάδες Ιάπωνες ταξιδεύουν κάθε χρόνο στη Μακεδονία 
για να επισκεφτούν τα μνημεία του μακεδονικού πολιτισμού.

{
{

Ποιος «γαλάζιος» 
αυτοδιοικητικός 
παράγοντας που 

ακουγόταν το 
τελευταίο διάστη-
μα εντόνως ότι θα 
μεταπηδήσει στην 
κεντρική πολιτική 
σκηνή, κάνει τώρα 
δεύτερες σκέψεις;

Ποιος πολιτευτής 
της ΝΔ στην Α’ 

Θεσσαλονίκης έχει 
παράπονα από τη 
Διοικούσα Επιτρο-
πή Θεσσαλονίκης 
για τη στάση που 
έχει κρατήσει σε 

μείζονα θέμα που 
αφορούν κεντρικά 
έργα ανάπτυξης 

της πόλης;

Συζητούν για τον Θερμαϊκό εν πλω
Μια πρωτότυπη εκδήλωση μακριά από τους συνηθισμένους χώρους πραγ-

ματοποιεί σήμερα το απόγευμα η ΝΟΔΕ Ανατολικού Τομέα.  Η ρπωτοτυπία της 
εκδήλωσης εδράζεται στο γεγονός ότι θα διοργανωθεί εν πλω. Πιο συγκεκρι-
μένα παρουσία του αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστά Χατζηδάκη θα οργανωθεί συ-
ζήτηση πάνω σε πλοιάριο στο Θερμαϊκός με θέμα «Θερμαϊκός – ΟΛΘ: Η σημα-
σία τους για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης».

Ομιλητές, εκτός από τον κ. Χατζηδάκη θα είναι ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορμπίδης, 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΚΜ Πάρις Μπίλιας και ο πρώην πρόεδρος της ΕΞΘ Τέλης 
Θωμόπουλος.

Όπως και να ‘χει πρόκειται για μια εκδήλωση που πάει να ξεφύγει από τα 
τετριμμένα και ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και με τη συζήτηση που θα λάβει 
χώρα εν πλω για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για την πόλης μας.

Τα... καρφιά για  
την οικογενειοκρατία 

Σύσκεψη για τη Φώφη

Ειδικό ρόλο

Δεν έλειπαν τα… καρφιά κατά 
την παρουσίαση της υποψηφιότη-
τας του Μακη Κυριαζίδη. Με μια 
προσεκτική ματιά των λεγομένων 
του νεαρού δικηγόρου καταλαβαί-
νει κανείς πως τα …βέλη σχετικά 
με την …οικογενειοκρατία και τα 
τζάκια είχαν συγκεκριμένους απο-
δέκτες μέσα στην παράταξη των 
«Εντάξει». Ο κ. Κυριζίδης απαντώ-
ντας για το λόγο που επέλεξε τη 
συγκεκριμένη περίοδο για να ανα-
κοινώσει την υποψηφιότητά του 
υποστήριξε ότι δεν προέρχεται από πολιτική οικογένεια και χρειάζεται χρόνο 
για να τον γνωρίσει ο κόμσος. Μάλλον γι’ αυτό κάποιοι πρώην «σύντροφοι» 
βγήκαν τόσο επιθετικά απέναντί του μετά τις ανακοινώσεις του. Πάντως οι 
πληροφορίες μας θέλουν τον κ. Κυριζίδη να σηκώνει και άλλο τους τόνους 
απέναντι στην οικογενειοκρατία. Κρατηθείτε γιατί η προεκλογική περίοδος 
μόλις ξεκίνησε…

Σύσκεψη πραγματοποίησαν το 
βράδυ της Πέμπτης τα μέλη της 
νομαρχιακής επιτροπής του Κινή-
ματος Αλλαγής στην Α’ Θεσσαλονί-
κης. Βασικό θέμα συζήτησης, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η άφιξη τη 
Δευτέρα στην πόλη της προέδρου 
του κόμματος Φώφης Γεννηματά. 
Η κα Γεννηματά το απόγευμα της 
Δευτέρας αναμένεται να μιλήσει 
στο   Grand Hotel. Η συζήτηση επε-
κτάθηκε και στο ονοματολογικό 
των Σκοπίων με την πλειοψηφία 
των μελών του Κινήματος Αλλαγής 
να συμφωνούν στο γεγονός ότι το 
κόμμα τους δεν πρέπει να στηρίξει 
στη Βουλή μια συμφωνία που δεν 
τηρεί τις προϋποθέσεις που από την 
αρχή ετέθησαν από την κα Γεννη-
ματά.

Ένα ειδικό ρόλο στα νεοδη-
μοκρατικά δρώμενα της Βορείου 
Ελλάδας ο πρώην υπουργός Γιώρ-
γος Κωνσταντόπουλος. Ο νέος 
πρόεδρος του ΣΕΒΕ, σύμφωνα με 
πληροφορίες, έχει αναλάβει ρόλο 
προκειμένου να έρθει σε επαφή 
με ισχυρούς οικονομικούς παρά-
γοντες της Β. Ελλάδας για να βο-
ηθήσει στην οικονομική ενίσχυση 
της ΝΔ. Άλλωστε πριν λίγες μέρες 
είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα 
γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής 
Θεσσαλονίκης με κύριο θέμα την 
οικονομική ενίσχυση του κόμματος.K
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karfitsomata
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Χάσαμε την  
αναπτυξιακή ευκαιρία …

Επί ΣYΡΙΖΑ χάσαμε τη μεγάλη αναπτυξιακή 
ευκαιρία της τριετίας, το 2,3% ακούγεται μεν 
εντυπωσιακό, αλλά επειδή την τριετία 2015-
2017 η οικονομία είχε παραμείνει στάσιμη, η 
φετινή «πρόοδος» είναι μία μικρή αναπλήρω-
ση του χαμένου εδάφους από το 2014, όταν 
είχε ξεκινήσει η προσπάθεια ανάκαμψης.

Η οικονομία ουσιαστικά ωθείται μόνο από 
την αυξητική πορεία του τουρισμού, αν και η 
κυβέρνηση «πολέμησε» το τουριστικό προϊόν 
επιβάλλοντας χαράτσια στις διανυκτερεύσεις 
και αυξάνοντας τον ΦΠΑ σε προϊόντα, υπηρε-
σίες και νησιά, ευτυχώς η διεθνής συγκυρία 
αποδείχθηκε ισχυρότερη από την πολιτική του 
Μαξίμου.

Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 
0,3% λόγω της υπερφορολόγησης και της 
μείωσης των εισοδημάτων, ενώ ακόμη πιο 
ανησυχητική ήταν η πτώση των επενδύσεων 
κατά 10,4% σε σχέση με πέρυσι και κατά 28% 
σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Όσο διατηρείται το καθεστώς της υπερ-
φορολόγησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
τόσο πιο αδύναμη θα είναι η εσωτερική αγορά 
και πιο ισχνές οι επενδυτικές πρωτοβουλίες 
και η μείωση των συντάξεων κατά 18% από 
τον Δεκέμβριο θα περιορίσει περαιτέρω την 
ιδιωτική κατανάλωση και θα αυξάνει την 
ύφεση.

Η ανάπτυξη του 2018 έπρεπε να είχε κα-
ταγραφεί από το πρώτο τρίμηνο του 2015, δεν 
χάσαμε απλώς τρία χρόνια, αλλά η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. υπονόμευσε και την πορεία της 
οικονομίας για το επόμενο διάστημα φορτώ-
νοντας τους πολίτες με μέτρα πολλών δισεκα-
τομμυρίων.

Εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος τρόπος για 
αύξηση των δημοσίων εσόδων από αυτόν 
της κοινωνικής διάλυσης με την φορολογική 
εξόντωση των αγροτών και των μικρομεσαίων 
που έχετε επιλέξει εσείς και αυτός ο τρόπος 
είναι ένας, επενδύσεις από την  ιδιωτική πρω-
τοβουλία, τον οποίο δεν επιλέγετε γιατί απαιτεί 
ρήξη με τα συμφέροντα που εκπροσωπείτε.  

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

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΆΡΆΝΆΣΙΟΥ*

karfitsomata

Με λαμπερές παρουσίες της πόλης γιόρτασε  
τα δυο χρόνια λειτουργίας της η Rhetor

Μια ξεχωριστή βραδιά περίμενε τους πελάτες και φίλους της δικηγορικής 
εταιρίας Rhetor Δ. Ζάχος – Α. Παπαμιμίκος & Συνεργάτες στο μοναδικής αρ-
χιτεκτονικής αισθητικής νεοκλασικό κτίριο, που στεγάζονται τα γραφεία της 
εταιρίας, δίπλα στο λιμάνι της πόλης.

Η δικηγορική εταιρία γιόρτασε τα 2 χρόνια λειτουργίας της στην Θεσσαλονί-
κη προσφέροντας στους καλεσμένους της μια ανεπαναληπτη βραδιά.

Επιχειρηματίες, πολιτικοί, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, όλοι οι άνθρωποι 
«κλειδιά» της Βορείου Ελλάδας, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Τα «πηγαδάκια» που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς ήταν εξό-
χως ενδιαφέροντα ενώ οι συζητήσεις κυμάνθηκαν σε όλα τα επίπεδα από την 
πολιτική -που είχε την τιμητική της - μέχρι την επιχειρηματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Rhetor law firm είναι μια εταιρία με 18 εξειδικευ-
μένους συνεργάτες και γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. 

Η δομή της αναπτύσσεται σε πρότυπα Αμερικάνικων δικηγορικών εταιριών 
και η μοναδικότητα της βασίζεται στην ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας 
παροχή νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, σε εξατομικευμένες υπηρεσίες 
και σε ακριβείς, πρακτικές συμβουλές. Μετρά ήδη πολλές αποκλειστικές συ-
νεργασίες με κορυφαίες επιχειρήσεις πανελλαδικά και αποτελεί έναν από τους 
leader του κλάδου στην Βόρειο Ελλάδα. 

Επιπλέον των νομικών συμβουλών, συνεργάζεται σε κομβικά έργα και 
επενδύσειςπου εξελίσσονται στην Θεσσαλονίκη και φιλοδοξούν να ενισχύσουν 
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της πόλης.

Εκμεταλλευόμενη ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών της, καθώς και τις άρι-
στες γνώσεις των συνεργατών, μπορεί και παρέχειολοκληρωμένες συμβου-
λευτικές υπηρεσίες σε θέματα τουρισμού, golden visa, εξωδικαστικού μηχα-
νισμού και GDPR.

O Ανδρέας Παπαμιμίκος με τη σύζυγό του Σόνια και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης 
Μπουτάρης

Ο Δημήτρης Ζάχος, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος και ενδιάμεσά τους ο διευθυντής της 
Κλινικής «Άγιος Λουκάς» Δημοσθένης Κατσάρκας

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο πρόεδρος 
της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας και ο επικοι-
νωνιολόγος Γρηγόρης Τσιμογιάννης

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος με την Εμπορική Διευθύντρια της 

Karfitsa Χριστίνα Βασιλάκη και τον πρόεδρο του Ομίλου ΝΚ 

Media Group και εκδότη της Karfitsa Νίκο Καραμανλή

Ο πρόεδρος των Κινέζων Ελλάδος Lee Fengiping 

και ο Ανδρέας Παπαμιμίκος 

Με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη και τον πρώην 

πρέσβη του Ισραήλ Ραμ Αβιράμ 

Ο Δημήτρης Ζάχος μαζί με το ζεύγος Αϊλούδη της γνω-

στής αλυσίδας των καφέ «Coffee Island»
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Εξακολουθούμε να 
πιστεύουμε ότι η 

μοναδικότητα μας 
βρίσκεται στο γεγονός 

πως έχουμε καταφέρει 
να συνδυάσουμε τις 

γεύσεις των burg-
ers με την παρουσία 

της pizza και την 
γλυκύτητα της κρέπας. 

Όλα αυτά με υγιεινά, 
σπιτικά υλικά και 

αυθεντικές συνταγές 
δίπλα στη θάλασσα. 

Τηλέφωνα:   
23920 51150,  
6980 931 888, 
6974 058 820

Οικονομίου 75, Αγ. Τριάδα  
www.tastefood.gr

fb page: Tastefood Online

{

Ποιο κορυφαίο 
κυβερνητικό 

στέλεχος δεν έχει 
δει με καλό μάτι 

τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ 
στον Μπουτάρη 

και έχει πυκνώσει 
την παρουσία του 

στην πόλη; 

Η αδυναμία στο… 
instagram

Τα έχωσε ο Σιμόπουλος για τα έργα του Μετρό στη Βενιζέλου

Σε δεινή χρήστης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης εξελίσ-
σεται η διευθύντρια του πρω-
θυπουργικού γραφείου Θεσσα-
λονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου. 
Η κ. Νοτοπούλου φαίνεται πως 
έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο 
instagram όπου σε καθημερινή 
βάση φροντίζει να ανεβάζει φω-
τογραφίες από διάφορα όμορφα 
τοπία της πόλης. Ενώ ιδιαίτερη 
προτίμηση  δείχνει στη Νέα Πα-
ραλία όπου αρκετές φορές φρο-
ντίζει να αναδεικνύει και διάφο-
ρές εκδηλώσεις που λαμβάνουν 
χώρα στο συγκεκριμένο μέρο.

Λάβρος κατά της κυβέρνησης, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της διοίκησης του δήμου 
Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρώην Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος σχετικά με τα έργα του Μετρό στη 
Βενιζέλου. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά την πορεία του έργου  τονίζο-
ντας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην κατασκευαστεί ο σταθμός».

Ακόμη υποστήριξε ότι « ακόμη δεν έχουμε προϋπολογισμό, μελέτη και χρονοδια-
γράμματα για την παραμονή και συντήρηση  των αρχαιολογικών ευρημάτων «in city».

Ενώ υποστήριξε ότι ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης και οι ιθύνοντες «έχουν 
εγκλωβιστεί σε ένα αδιέξοδο δρόμο. Δεν θέλουν να το παραδεχτούν για μην δείξουν 
ότι έχουν εγκλωβιστεί πολιτικά».

Τους δίχασε η Έφη

Η εύστοχη ερώτηση της Ράπτη

Διεγράφη από τη ΝΔ λόγω Μπουτάρη  

Μπορεί η κυβέρνηση να βρί-
σκει συνολικά τους βιομηχάνους 
απέναντί της τα τελευταία 3 χρόνια, 
ωστόσο η υπουργός Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου φαίνεται ότι κατάφερε 
να… τους διχάσει με μία πρόβλεψη 
στο νομοσχέδιο του υπουργείου 
της που βρίσκεται σε διαβούλευση. 
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 41, ανα-
γνωρίζεται ο ρόλος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) ως ισότιμου κοινωνικού 
εταίρου. Αυτό, όμως, καίτοι απο-
τελεί ένα πάγιο αίτημα των οικο-
νομικών παραγόντων της Βόρειας 
Ελλάδας, δεν άρεσε καθόλου στον 
ΣΕΒ, που δεν επιθυμεί απλώς τα 
πρωτεία, αλλά και το… μονοπώλιο 
στην έκφραση των ισχυρών επιχει-
ρηματιών της χώρας. Μάλιστα, ο 
ΣΕΒ έχει αποστείλει κείμενο στους 
υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους 
καλώντας τους να… προσυπο-
γράψουν για να διατρανώσουν τη 
διαφωνία τους και πλέον το εν-
διαφέρον εστιάζεται στο ποιοι και 
πόσοι θα προσυπογράψουν αυτό το 
κείμενο, αφού μεταξύ άλλων το δί-
λημμα θα τεθεί και στην ΓΣΕΕ…

Ρεπόρτερ έγινε για λίγες ώρες, σύμφωνα με 
πληροφορίες, η βουλευτής της ΝΔ Έλενα Ράπτη. 
Για ένα διήμερο η κα Ράπτη μάζευε στοιχεία προ-
κειμένου να καταθέσει ερώτηση στη Βουλή σχετικά 
με την επίθεση με μολότοφ που δέχτηκε η κλούβα 
των ΜΑΤ το βράδυ του Σαββάτου στο ΑΠΘ. Η κα 
Ράπτη στην ερώτησή ανέφερε ότι μέσα σε οκτώ 
χρόνια έχουν γίνει δεκαπέντε παρόμοιες επιθέσει ς 
στο συγκεκριμένο σημείο. Σαφώς και πρόκειται για 
μια πολύ εύστοχη ερώτηση από την κα Ράπτη για 
ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την πόλη και την 
ασφάλεια των πολιτών.

Έκτος Ν.Δ. έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «γα-
λάζιο» δήμαρχο, με αφορμή αναφορές του  για 
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. «Οι  
αναφορές του δημάρχου Αργους Δημήτρη Καμπό-
σου για τον Γιάννη Μπουτάρη είναι χυδαίες και απο-
λύτως καταδικαστέες. Με εντολή του προέδρου της 
Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ετέθη ήδη 
εκτός κόμματος», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. 
Νωρίτερα, το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει 
λόγο για «ακροδεξιό παραλήρημα», τονίζοντας 
πως «οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί του δημάρχου 
Άργους και μέλους της ΠΕ της ΝΔ Δ. Καμπόσου 
εναντίον του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη 
εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη ΝΔ και προσωπικά τον 
κ. Μητσοτάκη». Παράλληλα, πριν ανακοινωθεί η 
αποπομπή του κ. Καμπόσου, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως 
«η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης κάλυψαν το στέλεχος 
της ΝΔ για την πανηγυρική του ανάρτηση για τον ξυ-
λοδαρμό του δημάρχου Θεσσαλονίκης και δεν τον 
διέγραψαν, παρά μόνο ανακοίνωσαν ότι θα κληθεί 
σε απολογία».

karfitsomata
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Άνοιξε για τα καλά ο χορός των υποψηφίων για τη 
δημαρχία Θεσσαλονίκης. Τι κι αν δεν έχει προσδιορι-
στεί ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών αλλά και το 
εκλογικό σύστημα που θα εφαρμοστεί, παρόλα αυτά 
ήδη μετράμε έξι επίσημες υποψηφιότητες.

Η αρχή είχε γίνει πριν λίγες εβδομάδες  με τον ο 
61χρονο χειρουργό-ουρολόγο Χάρη Αηδονόπουλο 
που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, με την παρά-
ταξη Πρώτα η Πόλη μας. Προέρχεται από το χώρο της 
κεντροδεξιάς και είναι είναι συντονιστής Κοινωνικής 
Συνοχής και Μεταναστευτικού – Προσφυγικού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πάντως πολλοί 
ήταν εκείνοι που συνέδεσαν την κίνηση Αηδονόπου-
λος με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστας, χωρίς κάτι τέτοιο να επιβε-
βαιώνεται από  το ρεπορτάζ.

Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για το δήμο 
Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε τον περασμένο Απρί-
λιο ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Βεργίνα  TV 
Στέργιος Καλόγηρος, ο οποίος ήταν εκ των διοργανω-
τών των συλλαλητηρίων για το σκοπιανό στην Αθή-
να και τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Καλόγηρος σε μια λιτή 
ανακοίνωση του γνωστοποιούσε ότι  «θέτει τον εαυτό 
του στη διάθεση των Θεσσαλονικέων υπηρετώντας 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης».  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
κ. Καλόγηρος φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον 

αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη 
αλλά και εκκλησιαστικούς κύκλους.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την 
γνωστοποίηση της απόφασης του 
επικεφαλή της δημοτικής παράταξης 
«Εντάξει» Σταύρου Καλαφάτη να μην 
είναι εκ νέου υποψήφιος για το δημαρ-
χιακό θώκο της πόλης, ανακοίνωσε 
την υποψηφιότητά του ο  36άχρονος 
δημοτικός σύμβουλος των «Ενταξει» 
Εφραίμ Κυριζίδης.

Ο κ. Κυριζίδης προερχόμενος και 
αυτό από τον κεντροδεξιό χώρο τά-
ραξε τα νερά στο εσωτερικό της ΝΔ 
σε μια περίοδο που το κόμμα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης φέρεται να 
βρίσκεται σε αναζήτηση προσώπου 
για τη διεκδίκηση της δημαρχίας στις 
επόμενες εκλογές.

Ένα άλλο πρόσωπο από τον κε-
ντροδεξιό χώρο που ανακοίνωσε 
υποψηφιότητα στα μέσα της εβδο-
μάδας είναι ο αντιστράτηγος εν απο-
στρατεία, πρώην γενικός αστυνομικός 
διευθυντής Θεσσαλονίκης Βασίλης 
Μωυσίδης. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες,  η επίσημη ανακοίνωση του συν-

δυασμού του αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί  την 13η Ιουνί-
ου 2018 στο Βελλίδειο Συνεδρι-
ακό Κέντρο.

Από το χώρο της κεντροαρι-
στεράς στην ίδρυση δημοτικής 
ομάδας με το όνομα «ΠΟΛΥχρω-
μη Θεσσσαλονίκη» προχώρη-
σε ο πρώην υπουργός Σπύρος 
Βούγιας. Ωστόσο για τις τελικές 
αποφάσεις για το αν θα είναι ο 
ίδιος επικεφαλής ή θα υπήρξει 
αυτόνομη κάθοδος του συνδυ-
ασμού τους τις άφησε για το Σε-
πτέμβριο.

Τέλος, υποψήφιος για το 
δήμο Θεσσαλονίκης θα είναι 
και ο Γιώργος Κοζακίδης με την 
παράταξη «Όμορφη Θεσσαλο-
νίκη 2019». Στις προηγούμενες 
εκλογές ο κ. Κοζακίδης είχε κα-
τέλθει στις εκλογές με το συνδυ-
ασμό «Συμμαχία Πολιτών για τη 
Θεσσαλονίκη Μας» ενώ παλαι-
ότερα ήταν υποψηφίος βουλευ-
τής Α’ Θεσσαλονίκης με το κόμ-
μα της κ. Ντόρα Μπακογιάννη.

{

{
Τι κι αν δεν έχει προσ-
διοριστεί ο χρόνος διε-
ξαγωγής των εκλογών 
αλλά και το εκλογικό 

σύστημα που θα εφαρ-
μοστεί, παρόλα αυτά 

ήδη μετράμε έξι επίση-
μες υποψηφιότητες.

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται  
οι υποψηφιότητες για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Του Θοδωρή Δαφέρμου

Χ. Αηδονόπουλος

Β. Μωισίδης

Στ. Καλόγηρος

Σπ. Βούγιας

Εφ. Κυριζίδης

Γ. Κοζακίδης
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Στην κόψη του ξυραφιού  
η καθαριότητα στο δήμο Θεσσαλονίκης

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται ο τομέας καθαρισμού 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Από τη μια η κατάσταση που 
επικρατεί στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Σ.Μ.Α και από την άλλη η ανικανότητα διαχείρισης του 
τομέα από τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης που 
καταγγέλλετε από έξι δημοτικούς συμβούλους έχουν 

οδηγήσει τον ευαίσθητο αυτό τομέα στα όρια του.

Η κατάσταση που επικρατεί στο 
ΣΜΑ Θεσσαλονίκης φέρεται να είναι 
εξόχως προβληματική. Από τις τέσσε-
ρις πρέσες αυτή τη στιγμή λειτουργεί 
μόνο η μια με τον κίνδυνο και αυτή 
από τον μεγάλο όγκο απορριμμάτων 
που διαχειρίζεται σε καθημερινή να 
βάση να βρεθεί κάποια στιγμή εκτός 
λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί πως 
αν τελικά πάθει βλάβη και η μια πρέ-
σα που δουλεύει σήμερα αυτό θα 
οδηγήσει το δήμο να πάρει την από-
φαση τα απορρίματα να μεταφέρονται 
στο ΣΜΑ Ευκαρπίας με αποτέλεσμα 

να αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό το 
κόστος διαχείρισης των απορριμμά-
των. 

«Από το 2014 δεν έχει καταλήξει 
κανένας διαγωνισμός για τη συντή-
ρηση του ΣΜΑ Θεσσαλονίκης» καταγ-
γέλλει στη karfitsa γραμματέας του 
Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και πρώην προϊστάμε-
νος καθαριότητας του Δήμου Κώστας 
Φουντούκης.

 Παράλληλα ενημέρωση για την 
κατάσταση που επικρατεί στον τομέα 
της καθαριότητας, ζητούν έξι δημοτι-
κοί σύμβουλοι, από διαφορετικές πα-
ρατάξεις, του δήμου Θεσσαλονίκης, 
κάνοντας λόγο για «πλήρη και πατα-
γώδη αποτυχία της διοίκησης Μπου-
τάρη στον συγκεκριμένο τομέα». 

Το αίτημα που κατατέθηκε στην 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, 
Καλυψώ Γούλα, υπογράφουν, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της «Πρωτοβου-
λίας» Παναγιώτης Αβραμόπουλος, 
Ανδρέας Κουράκης, Γιώργος Αρβα-
νίτης και Κωνσταντίνος Ζέρβας ο 
δημοτικός σύμβουλος της «Ανοιχτής 
Πόλης», Γιώργος Αβαρλής και η επι-
κεφαλής της παράταξης «Γειτονιές σε 
Δράση», Μόνικα Αϊβάζογλου.

Οι έξι στέκονται ιδιαίτερα στο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων – με αφορμή συζήτηση θέ-
ματος στο χθεσινό δημοτικό συμ-
βούλιο – υπογραμμίζοντας πως από 
την πλευρά της διοίκησης «υπάρχει 
σαφής ομολογία ότι ο ΣΜΑ δεν λει-
τουργεί και αυτό συμβαίνει εδώ και 

{
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Από τις τέσσερις 
πρέσες αυτή τη 

στιγμή λειτουργεί 
μόνο η μια με τον 
κίνδυνο και αυτή 
από τον μεγάλο 

όγκο απορριμμά-
των που διαχει-
ρίζεται σε καθη-
μερινή να βάση 

να βρεθεί κάποια 
στιγμή εκτός λει-

τουργίας.

πάρα πολύ καιρό. Επιπλέον, οι εγκα-
ταστάσεις του είναι επικίνδυνες για 
την ασφάλεια, την υγεία και τη ζωή 
των εργαζομένων σε αυτές και, προ-
φανώς, επικίνδυνες για τη δημόσια 
υγεία». Παράλληλα, ο δημοτικός 
σύμβουλος της «Ανοιχτής Πόλης» 
κ. Γιώργος Αβαρλής μιλώντας στην 
karfitsa αναφέρεται στην εικόνα που 
παρουσιάζουν οι κάδοι των απορριμ-
μάτων στην πόλη υπογραμμίζοντας 
ότι « οι κάδοι που υπάρχουν είναι οι 
περισσότεροι κατεστραμμένοι. Ο δι-
αγωνισμός που πραγματοποιήθηκε 
για την προμήθεια νέων κάδων  ενώ 
ήταν να κατοχυρωθεί, τελικά δεν κα-
τοχυρώθηκε. Ο λόγος είναι ότι η επι-
τροπή που είχε οριστεί να ελέγχει τις 

προσφορές βάση της προκήρυξης, 
δεν είχε ελέγξεις τίποτα. Με απο-
τέλεσμα να εξετάζονται και πάλι 
οι προσφορές. Και η ιστορία αυτή 
με την προμήθεια νέων κάδων δεν 
πρόκειται να τελειώσει πριν τον 
Οκτώβριο. Το πρόβλημα με τους 
κάδους θα παραμένει οξύτατο».

Από την άλλη ο στόλος των 
οχημάτων για την αποκομιδή των 
απορριμμάτων παρουσιάζει προ-
βλήματα καθώς πάρα την ενίσχυση 

με εκατό οχήματα το 2015 δεν έχει 
προχωρήσει κανένας διαγωνισμός 
για την προμήθεια ανταλλακτικών 
όπως αναφέρουν πηγές από το ΣΜΑ.

ρεπορτάζ

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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Παίρνουν φωτιά οι τιμές των διοδίων 

στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξο-
νες. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης κοινή υπουργική  απόφαση, 
την οποία συνυπογράφουν οι υπουργοί 
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και 
Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης. Με την από-
φαση καταργείται κάθε απαλλαγή από 
την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων 
για όλους τους οδηγούς, εκτός των ανέρ-
γων. Οι τελευταίοι θα διέρχονται από τους 
σταθμούς μόνο με την επίδειξη της κάρτας 
ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται 
σε ισχύ κατά τη διέλευση.

Στην απόφαση, αναφέρεται ακόμη, ότι 
αναπροσαρμόζεται η χιλιομετρική χρέω-
ση για διέλευση από τον αυτοκινητόδρομο 
που διαπερνά ολόκληρη τη Βόρεια Ελλά-
δα στα 0,05 ευρώ ανά χιλιόμετρο για τα ΙΧ 
οχήματα, από 0,03 ευρώ ανά χλμ που είναι 
σήμερα. Η χρέωση αυτή θα επιβάλλεται 
για όλο το μήκος του κάθε τμήματος. Ως εκ 
τούτου, στον σταθμό διοδίων στα Μάλγα-
ρα, που οι οδηγοί θα πληρώνουν για ζώνη 
χρέωσης 59,7 χιλιομέτρων, το ύψος του 
αντιτίμου, από τα 1,20 ευρώ όπου βρίσκε-
ται σήμερα, θα εκτοξευθεί στα 2,98 ευρώ, 
που σημαίνει αύξηση 150%!

Για τον σταθμό Παμβώτιδα, το μήκος 
καθορίζεται σε 39,7 χιλιόμετρα με χρέωση 
1,98 ευρώ (από 1,20 ευρώ σήμερα), για το 

Μαλακάσι σε 48,1 χιλιόμετρα με χρέ-
ωση 2,40 ευρώ (από 2,10), για τη Σι-
άτιστα σε 48,6 χλμ. με χρέωση 2,40, 
για τον Πολύμυλο σε 48,2 χλμ. με 
2,41 ευρώ (από 2,40), στα Μάλγα-
ρα για μήκος 59,7 χλμ με 2,98 ευρώ 
(από 1,20 ευρώ), στη Θεσσαλονίκη 
για μήκος χρέωσης 13,8 χλμ σε 0,69 
ευρώ, στην Ανάληψη για 58,8 χλμ σε 
2,94 ευρώ (από 2,40 ευρώ), στην 
Ασπροβάλτα για 28,5 χλμ. το κόστος 

ανέρχεται σε 1,42 ευρώ, στη Μου-
σθένη με μήκος χρέωσης 54,3χλμ. η 
χρέωση γίνεται 2,71 ευρώ (από 2,40 
ευρώ), στην Καβάλα με 47,2 χλμ 
2,36 ευρώ, στον Ίασμο για 46,2 χλμ 
η χρέωση διαμορφώνεται σε 2,31 
ευρώ (από 1,90 ευρώ), στη Μέστη 
με 55,7 χλμ σε 2,78 ευρώ (από 1,70 
ευρώ) και στο Αρδάνιο για 40,5 χλμ 
σε 2,02 ευρώ.

Αυξήσεις –φωτιά στα διόδια

Πάνω από μισό δισ. ευρώ αυξήθηκαν σε έναν 
μήνα τα απλήρωτα χρέη στην εφορία. Τα στοιχεία ει-
σπράξεων για τον μήνα Απρίλιο που δημοσιοποίησε η 
ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη 
πολιτών και επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 599 εκατ. 
ευρώ. Συνολικά από την αρχή του έτους, πριν καν 
αρχίσει η πληρωμή των νέων εκκαθαριστικών του 
φόρου εισοδήματος, τα ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών 
στην εφορία είχαν φτάσει -ως τον Απρίλιο- στα 3,665 
δισ. ευρώ, έναντι 3,309 δισ. τον Μάρτιο.

Συνολικά, μαζί με τα παλαιά χρέη πριν το 2018, 
ανέρχονται στα 105,738 δισ. ευρώ έναντι 105,196 
δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Δηλαδή αυξήθηκαν 
κατά 542 εκατ. ευρώ συνολικά.

Μέχρι και τον Απρίλιο του 2018 έχουν επιβληθεί 
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε 1.117.530 οφειλέ-
τες, από το σύνολο των 1.717.563 οφειλετών που 
έχουν χρέη άνω των 500 ευρώ και εις βάρος των 
οποίων μπορούν να επιβληθούν κατασχέσεις.

Μόνον τον μήνα Απρίλιο ασκήθηκαν μέτρα σε 
7.559 άτομα, δηλαδή επιβάλλονται 300 κατασχέ-
σεις κατά μέσο όρο κάθε εργάσιμη ημέρα του μήνα. 
Ο αριθμός των ατόμων με οφειλές έως και 500 ευρώ 

μειώθηκαν τον Απρίλιο κατά 3.127 άτομα (από τα 1.720.690 άτομα τον Μάρτιο στα 1.717.563 άτομα τον 
Απρίλιο) ενώ ο συνολικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου μειώθηκε κατά 41.965 άτομα (από τα 
3.907.847 άτομα τον Μάρτιο στα 3.865.882 άτομα τον Απρίλιο).

Μεγαλώνουν τα «φέσια» προς το Δημόσιο
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συνέντευξη
Με μία επένδυση ενός πενταστερου ξενοδοχείου στην Ασπροβάλτα 

στο οποίο θα απασχοληθούν ντόπιοι εργαζόμενοι, ο δήμαρχος Βόλβης 
Διαμαντής Λιάμας ανοίγει την πόρτα στους ιδιώτες επενδυτές.  Μιλώντας 
στην karfitsa αποκαλύπτει τα σχέδια του για την τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής βάζοντας ως προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική  και δηλώ-
νει ότι θα είναι υποψήφιος στις αυτοδιοίκητές εκλογές του 2019.

Ο τουρισμός στην περιοχή σας αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων 
για τον δήμο σας. Υπάρχει ζήτηση από ιδιώτες για μεγάλες επενδύ-
σεις;  

Ο δήμος Βόλβης βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακή θέση. Δυο μεγά-
λοι εθνικοί οδικοί άξονες (η Εγνατία οδός και η παλιά εθνική οδός Θεσ-
σαλονίκης – Καβάλας) τον διασχίζουν, ενώ υπάρχει μεγάλη εγγύτητα με 
την πόλη της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο «Μακεδονία», καθώς και με 
τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε συνδυασμό με τις ακτές του Στρυμο-
νικού κόλπου, οι οποίες, συστηματικά βραβεύονται με Γαλάζιες Σημαίες, 
συγκροτούν ένα πολύ ελκυστικό χώρο για τουριστικές επενδύσεις. Ο δή-
μος Βόλβης αποφάσισε να διαθέσει αναξιοποίητες δημοτικές εκτάσεις σε 
όσους ενδιαφέρονται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ήδη την εμφάνιση επεν-
δυτικού σχήματος για την ενοικίαση παραλιακού δημοτικού οικοπέδου 
στην Ασπροβάλτα. Με βάση ένα αυστηρά οριοθετημένο χρονοδιάγραμμα, 
πρόκειται να ανεγερθούν σε αυτόν τον χώρο, το πρώτο ξενοδοχείο πο-
λυτελείας στον δήμο μας, καθώς και ιστορικό θεματικό πάρκο. Μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω, ότι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αντίστοιχες 
επενδύσεις σε Βρασνά και Σταυρό, αλλά και στα Λουτρά Νέας Απολλωνί-
ας, ενδιαφέρον το οποίο ελπίζω σύντομα να αποκτήσει σάρκα και οστά.

Σε τι είδους ενέργειες προβαίνει ο δήμος για την προσέλκυση 
περισσότερων τουριστών; Ποιοι είναι οι στόχοι για το καλοκαίρι του 
2018;

Στο θέμα του τουρισμού προχωράμε με συγκροτημένο σχέδιο και 
στρατηγική. Αφού αρχικά θωρακίσαμε το τουριστικό προϊόν μας (δημι-
ουργία τουριστικού σήματος, εκπόνηση έρευνας σε τουρίστες και στρα-
τηγικού σχεδίου ανάπτυξης, αύξηση Γαλάζιων Σημαιών κλπ), έπειτα 
προχωρήσαμε στις ανάλογες συνεργασίες σε τουριστικές αγορές του εξω-
τερικού (συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, επαφές με προξενι-
κές αρχές, αδελφοποιήσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές με βαλκανικούς 
δήμους κλπ). Με τον τρόπο αυτό, καταγράφουμε συνεχείς αυξήσεις τόσο 
στην προσέλευση τουριστών στο δήμο Βόλβης, όσο και φυσικά στις θέ-

σεις απασχόλησης. Γενικότερος στό-
χος, όχι μόνο για το καλοκαίρι, είναι 
η επέκταση της τουριστικής περιόδου 
και εκτός θερινής περιόδου και φυ-
σικά η εξάπλωση του τουρισμού και 
στις υπόλοιπες περιοχές, με επίκεντρο 
κυρίως τη λίμνη Βόλβη. Παράλληλα 
επιδιώκουμε το «έμμεσο όφελος» 
των δημοτών, μέσω της προώθησης 
των τοπικών προϊόντων.  

Θα είστε υποψήφιος στις εκλο-
γές του 2019;

Είμαι διατεθειμένος να τεθώ εκ 
νέου στην κρίση των συνδημοτών 
μου. Έχω τη βεβαιότητα ότι μπορούμε 
να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο 
το επίπεδο ζωής και τις προσφερόμε-
νες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Με 
συνέπεια, με αποφασιστικότητα, με 
εντιμότητα. 

Ποιο ρόλο παίζει η κοινωνική 
πολιτική για τη δημοτική αρχή και 
για εσάς προσωπικά;

 Η κοινωνική πολιτική, μαζί με 
την Παιδεία και το σεβασμό προς το 
περιβάλλον, αποτελούν βασικούς πυ-
λώνες της πολιτικής μας. Έχουμε ανα-
πτύξει σχεδόν όλη τη βεντάλια των 
κοινωνικών παροχών, ιδιαίτερα προς 
όλες τις ευπαθείς ομάδες. Προχωρή-
σαμε σε πρωτοποριακές πρωτοβου-
λίες σε πανελλαδικό επίπεδο όπως η 
δημιουργία γραφείου ευρέσεως εργα-
σίας όπου οι άνεργοι συμπολίτες μας 
ενημερώνονται άμεσα για τις θέσεις 
εργασίες που προκύπτουν στους το-
μείς ενδιαφέροντος τους. Παράλληλα, 
η διατήρηση των σχολικών μας μονά-
δων σε άψογη κατάσταση και η διαρ-
κής ενεργοποίηση των δημοτών μας, 
μέσω του εθελοντισμού, στις μαζικό-
τερες εκστρατείες καθαριότητας σε 
πανελλαδικό επίπεδο, αποτελούν ορι-
σμένες μόνο ενδείξεις ότι κινούμαστε 
αταλάντευτα σε αυτή την κατεύθυνση. 

{
{

Επένδυση  
πεντάστερου  
ξενοδοχείου  
με δεκάδες  
νέες θέσεις  
εργασίας

Διαμαντής Λιάμας:  
Σε πρώτο πλάνο οι δημότες 

Στη Δέσποινα 
Κρητικού
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συνέντευξη
Από τα δυτικά Τείχη της πόλης ο 

υποψήφιος δήμαρχος  Θεσσαλονίκης 
Μάκης Κυριζίδης ανοίγει τα χαρτιά του 
στην karfitsa και μας παρουσιάζει τη 
«Θεσσαλονίκη θετικά».

Ο 36χρόνος δικηγόρος μας ανα-
φέρει το γεγονός που τον παρακίνησε 
να θέσει υποψηφιότητα για το δημαρ-
χιακό θώκο της πόλης ενώ παράλλη-
λα μας αποκαλύπτει τι πρόκειται να 
κάνει αν τελικά η ΝΔ δώσει το χρίσμα 
σε άλλη υποψηφιότητα.

Kύριε Κυριζίδη θα ήθελα να ξε-
κινήσουμε τη συζήτησή μας με το 
ζήτημα  της ονομασίας των Σκοπί-
ων. Ποια είναι η Θέση σας;

Είχα ταχθεί εξ αρχής κατά της 
Σύνθετης Ονομασίας και υπέρ των 
συλλαλητηρίων, ως συνταγματικό 
δικαίωμα και μονόδρομο. Παράλλη-
λα τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο 
και στο δημόσιο διάλογο, προσπάθη-
σα να αποκαλύψω τον αλυτρωτισμό 
των γειτόνων, στο Σύνταγμα και στα 
σχολικά βιβλία. Δεν νοείται ένα τόσο 
σοβαρό εθνικό θέμα να λυθεί από 
μία κυβέρνηση που δεν έχει εξουσιο-
δότηση. Το Σκοπιανό δεν ήταν μέρος 
της προεκλογικής ατζέντας των εθνι-
κών εκλογών. Για αυτό επιβάλλεται 
δημοψήφισμα ώστε να εκφραστεί η 
βούληση των πολιτών, κι όχι αυτοί να 
ενημερώνονται μέσω δημοσιογραφι-
κών διαρροών. 

Θα θέλαμε να μας πείτε τι ήταν 
εκείνο που σας παρακίνησε να θέ-
σετε υποψηφιότητα για τη δημαρχία 
Θεσσαλονίκης;

Ο Δήμος περνά μία από τις χειρό-
τερες περιόδους. Βασικές αυτοδιοι-
κητικές αρμοδιότητες καταρρέουν 
και η πόλη λειτουργεί στον αυτόματο 
πιλότο. Όμως το μοναδικό θέμα του 
δημόσιου διαλόγου δεν είναι η αυτο-
διοίκηση αλλά ποιον θα επιλέξει ως 
εκλεκτό ο εκάστοτε κομματικός αρχη-
γός ή ποιος πιθανός υποψήφιος είναι 
περισσότερο αρεστός στη μία ή στην 
άλλη κομματική οργάνωση. Παράλ-
ληλα ο Δήμαρχος οχυρωμένος πίσω 
από το Κυβερνητικό άρμα, αυτομάτως 
αποκαλεί τους αντιπάλους σκοταδι-
στές και οπισθοδρομικούς.

Θέτουμε υποψηφιότητα γιατί πι-
στεύουμε ότι ήρθε η ώρα να δρά-
σουμε, να οργανώσουμε και να σκε-
φτούμε την «Θεσσαλονίκη Θετικά». 
Να επαναφέρουμε την πολιτική αυ-
τοτέλεια της αυτοδιοίκησης και την 
ατζέντα του δημόσιου διαλόγου στο τι 
θέλουμε για την πόλη μας την περίο-
δο 2020-2025.

Τι συμβολίζει για εσάς το λο-
γότυπο που επιλέξατε αλλά και το 
«Θεσσαλονίκη Θετικά»;

Θετικά γιατί δεν θα ξοδέψουμε 
χρόνο και ενέργεια για να πούμε τι δεν 
έκαναν οι προηγούμενοι και τι είπαν οι 
άλλοι. Θετικά γιατί θέλουμε να πού-
με στους συμπολίτες το τι θα κάνου-

με εμείς και αυτά που με βεβαιότητα 
μπορούμε να υλοποιήσουμε. Θετικά 
γιατί δεν μας ενδιαφέρει η κομματική 
αντιπαράθεση. Θετικά γιατί ετοιμάζου-
με ένα κοστολογημένο, υλοποιήσιμο 
και αιτιολογημένο πρόγραμμα. Θετικά 
γιατί αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται η 
πόλη και οι πολίτες.

Αναφορικά με το λογότυπο, συμ-
βολίζει την υπεραξία που θέλουμε και 
μπορεί να έχει η Θεσσαλονίκη μέχρι το 
2025.

Αν η ΝΔ δώσει το χρίσμα σε κά-
ποιον άλλο υποψήφιο. Ποια θα είναι 
τα επόμενα βήματά σας;

Ξεκινάμε μια υπέροχη περιπέτεια, 
με πολλή όρεξη και κυρίως με σε-
βασμό στους συνδημότες, ώστε να 
κοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Αυτή 
η πορεία, πάντα θετικά, θα καταλήξει 
μέχρι τις κάλπες. Πιστεύουμε ότι όλοι 
οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι φορείς 
και τα κόμματα, πρέπει να επιλέγουν 
τους εκλεκτούς τους βάσει του προ-
γράμματος που καταθέτουν στον δη-
μόσιο διάλογο, της ικανότητας του να 
το υλοποιήσουν κι όχι με μικροκομ-
ματικά ελατήρια.

Αναφορικά με την Ν.Δ., ο κ. Μη-
τσοτάκης τάχθηκε εναντίον των κομ-
ματικών χρισμάτων στους Δήμους και 
υπέρ της πολιτικής αυτοτέλειας. Τον 
εκτιμώ και πιστεύω ότι ως σύγχρονος 
και ειλικρινής πολιτικός, δεν θα αθε-
τήσει το λόγο του, όπως κάνουν συνε-
χώς οι σημερινοί Κυβερνώντες. 

Σε περίπτωση που τελικά δεν 
εφαρμοστεί ο εκλογικός νόμος της 
απλής αναλογικής στις επόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές, θα εξετά-
ζατε συνεργασίες με άλλες παρατά-
ξεις;

Η πρώιμη (για κάποιους) ανακοί-
νωση αποδεικνύει ότι ανεξάρτητα από 
το εκλογικό σύστημα που θα ισχύσει, 
εμείς θα καταθέσουμε την πρόταση 
μας για την «Θεσσαλονίκη Θετικά». 
Γιατί σημασία δεν έχει πως θα εκλεγεί 
κάποιος αλλά το τι θα κάνει για να δώ-
σει υπεραξία στην πόλη.

Είμαι ανοικτός σε οιονδήποτε συμ-
φωνεί με την ατζέντα και την φιλοσο-
φία μας να προσχωρήσει στην ομάδα 
μας. Να δώσουμε μαζί τον όμορφο 
αγώνα που ξεκινάμε.

{

{

Ξεκινάμε μια 
υπέροχη περιπέ-
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τις θέσεις μας

Μ. Κυριζίδης: Ήρθε η ώρα 
να επαναφέρουμε  
την πολιτική αυτοτέλεια  
στην αυτοδιοίκηση

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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Κική Πακιρτζίδου, η δικηγόρος των μεγάλων υποθέσεων

Η ζωή της είναι συνυφασμένη με βαριές δικαστικές υποθέ-
σεις με πρωταγωνιστές «διάσημους» και μη κατηγορούμε-

νους σε υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο. 
Μεταξύ των πελατών της συγκα-

ταλέγονται μερικά από τα ονόματα 
των πιο διαβόητων κακοποιών σε 
Ελλάδα και Ευρώπη, άνθρωποι του 
οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος 
και του υποκόσμου. Είναι αυτοί που 
επιλέγουν να της εμπιστεύονται την 
ελευθερία τους έχοντας αναγνωρίσει 
ότι η μαχητικότητα, ο δυναμισμός, το 
κύρος, οι γνώσεις, η εμπειρία και ο 
επαγγελματισμός της, είναι τα εχέγ-
γυα ασφαλείας τους. Η δικηγόρος 
της Θεσσαλονίκης Κική Πακιρτζίδου, 
επιλέγει να διατηρεί χαμηλό προφίλ 
και επιδιώκει να γίνεται γνωστή μόνο 
μέσα από τη δουλειά της, συνδυά-
ζοντας αξιοθαύμαστα το ρόλο της 
μαχητικής ποινικολόγου με την κα-

νονικότητα μίας φυσιολογικής ελ-
ληνίδας μητέρας και συζύγου. 

Διαπιστώνουμε ότι η προσέγ-
γιση στους πελάτες σας γίνεται με 
όρους… ψυχανάλυσης. Πως και με 
ποια αφορμή προέκυψε αυτός ο 
ιδιαίτερος τρόπος;

Η προσέγγιση των πελατών μου 
είναι ανθρωποκεντρική. Στο Ποινικό 
Δίκαιο δεν τιμωρούνται οι πράξεις 
αλλά οι άνθρωποι που κάνουν μία 
παράνομη πράξη άρα λοιπόν η προ-
σέγγιση εν είδει «ψυχανάλυσης» 
όπως λέτε είναι απαραίτητη αφού 
θα πρέπει στο Δικαστήριο να αναδεί-
ξουμε όλη την πορεία του ανθρώπου 
τόσο πριν από την πράξη όσο και κατά 
τη διάρκεια αλλά και μετά, 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτέλεσε πολύκροτη υπόθεση με 
κατηγορούμενο Γεωργιανό υπήκοο 
για τη δολοφονία Αρχιμανδρίτη στην 
Καλαμάτα. Ο εν λόγω κατηγορούμε-
νος εμφάνιζε στην αρχή μία επιθετική 
και απόμακρη στάση και μία άρνηση 
για κάθε συνεργασία και συνομιλία. 
Τον είχαμε ενημερώσει ότι κατηγο-
ρείται για ανθρωποκτονία από πρό-
θεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, 
τον είχαμε ενημερώσει ότι μπορεί να 
του επιβληθεί η ποινή της ισοβίου 
καθείρξεως. Ήταν ένας άνθρωπος σε 
έξαλλη ψυχική κατάσταση, δήλωνε 
την αθωότητά του,  ήταν ένας εκρη-
κτικός κρατούμενος, με την έννοια 
ότι ένιωθε ότι τον πνίγει το δίκιο του 
και δεν μπορεί να το βρει, αντιμετώ-
πιζε άδικα, μια βαριά κατηγορία, δεν 
ήθελε να ακούσει την ενημέρωση, 
έλεγε είμαι αθώος, βοηθήστε με να 
αθωωθώ. Ήταν μια δύσκολη προ-
σέγγιση αλλά καταφέραμε να κερ-
δίσουμε την εμπιστοσύνη του. Όταν 
είδε ότι αξιοποιούμε κάθε στοιχείο 

{

{
Η δικηγόρος της 
Θεσσαλονίκης 

επιλέγει να διατη-
ρεί χαμηλό προ-
φίλ και επιδιώκει 
να γίνεται γνωστή 
μόνο μέσα από τη 

δουλειά της

και κάθε πληροφορία που μας παρέχει, 
ένιωσε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είχα-
με πιο αποτελεσματική συνεργασία και 
μπόρεσε έτσι να αναδειχθεί η αλήθεια 
και να μην υπάρξει μία δικαστική πλάνη 
και μάλιστα με την επικύρωση του Αρεί-
ου Πάγου.   

Έχετε φοβηθεί ποτέ σε κατ ιδίαν 
συναντήσεις με βαρυποινίτες;

  Δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν πελά-
τη ακόμη και τους πλέον επικίνδυνους 
κακοποιούς, κατηγορούμενους για στυ-
γερά εγκλήματα, τους αντιμετωπίζω με 
ειλικρίνεια. 

Μεγάλο κεφάλαιο στη δικηγορική 
σας καριέρα αποτέλεσαν τα ιατρικά 
λάθη. Πως αποφασίσατε ν ασχοληθεί-
τε με ένα τόσο δύσκολο αντικείμενο;

Το κεφάλαιο της ιατρικής αμέλειας 
με απασχόλησε για πρώτη φορά πριν 
από αρκετά χρόνια και μπορώ να πω ότι 
αποτέλεσε πρόκληση για εμένα καθώς 
διαπίστωσα από την αρχή την στείρα 
άρνηση των ιατρών μαρτύρων να 
βοηθήσουν το έργο του Δικαστή στην 

ανεύρεση της αλήθειας. Συνάντησα 
από τη μία την αγωνία των ανθρώπων 
που υπήρξαν θύματα ιατρικού λάθους 
ή συγγενείς των θυμάτων και από την 
άλλη μία κακώς εννοούμενη «ομερ-
τά» από ιατρούς που καλούνταν ως 
μάρτυρες κατά την εκδίκαση υποθέ-
σεων ιατρικής αμέλειας και κατέθεταν 
πράγματα όχι απλώς αντίθετα με τους 
κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της 
ιατρικής τέχνης και επιστήμης αλλά και 
πράγματα αντίθετα με την κοινή λογι-
κή. Προσπάθησα και σε ικανοποιητικό 
βαθμό κατόρθωσα να χαρίσω στους 
ανθρώπους αυτούς εμπιστοσύνη για 
τη δικαιοσύνη και να τους πείσω ότι 
δεν πρέπει αυτός που έχει φταίξει να 
μένει ατιμώρητος. Με το πέρασμα των 
χρόνων, οι δικαστές εξοικειώθηκαν και 
αντιλαμβάνονται πότε οι μαρτυρικές 
καταθέσεις και οι ιατροδικαστικές πραγ-
ματογνωμοσύνες είναι αξιόπιστες και 
πότε όχι χωρίς όμως να εκλείπουν και 
σήμερα περιστατικά αλληλο-συγκάλυ-
ψης στον ιατρικό κόσμο της χώρας.      

Πως συνδυάζεται η ακεραιότητα 
στους ρόλους της νοικοκυράς και της 
συνηγόρου;

Το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι η 
μεγαλύτερη ισορροπία και ευτυχία που 
μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Για 
μένα προσωπικά αποτελεί πηγή άντλη-
σης δύναμης, αγάπης για τον άνθρωπο 
και διάθεσης προσφοράς. Το να είμαι 
μητέρα πέρα από το ότι με γέμισε χαρά 
και ευγνωμοσύνη, με έχει κάνει ακό-
μη πιο δοτική και να νιώθω ακόμη πιο 
έντονα την ανάγκη να αφουγκράζομαι 
τις ανάγκες των συνανθρώπων μου.

συνέντευξη

Στη Δέσποινα 
Κρητικού
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Της Δέσποινας 
Κρητικού

ρεπορτάζ

Μια ακόμη περίπτωση σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων που ερευνούν οι 
αρχές στη Λαμία με φερόμενο ως δράστη 
έναν πάππου που φέρεται ότι κακοποίησε 
σεξουαλικά τα εγγόνια του αποτελεί μέρος 
μιας σειράς  νοσηρών  υποθέσεων που έρ-
χονται στο φως το τελευταίο διάστημα και 
αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλί-
κων. 

Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει  για με-
μονωμένα περιστατικά όμως τα επίσημα 
στοιχεία της ΕΛΑΣ δεν επιτρέπουν τέτοια 
εκτίμηση. Τα  στοιχεία δείχνουν ότι το φαι-
νόμενο λαμβάνει θηριώδεις διαστάσεις. 

Όπως αποκαλύπτει η Karfitsa, στη 
Θεσσαλονίκη οι αστυνομικοί του τμήμα-
τος προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας 
διαχειρίστηκαν από την αρχή της χρονιάς, 
29 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης 
ανηλίκων . Οι υποθέσεις αυτές καταγγέλ-
θηκαν στην αστυνομία τους πέντε πρώ-
τους μήνες του 2018, και μπήκαν στο μι-
κροσκόπιο των αρχών για να ερευνηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες για όλα 
αυτά τα περιστατικά  έχει επιβεβαιωθεί  το 
αληθές της καταγγελίας και ερευνάται  αν 
πρόκειται για ασέλγεια ή σεξουαλική κα-
κοποίηση ή ακόμη αν το περιστατικό είχε 

Όπου δε χωράει περιπολικό της αστυ-
νομίας χωράει… ένα ποδήλατο. Μια ομάδα 
αστυνομικών εξορμά  στο κέντρο της πό-
λης χρησιμοποιώντας ποδήλατα προκειμέ-
νου να καταφέρουν να φτάσουν στα στενά 
και πλακόστρωτα δρομάκια του κέντρου 
και να βοηθήσουν όπου χρειαστεί.  Η υπη-
ρεσία στην οποία ανήκουν οι αστυνομικοί 
ποδηλάτες είναι η τουριστική αστυνομία 
όμως τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας 
συμμετέχουν όπου κληθούν για να καλύ-
ψουν και άλλα περιστατικά κοινής παρα-
βατικότητας. 

Την περασμένη χρονιά οι εν λόγω 
αστυνομικοί εντόπισαν 430 παραβάσεις 
του ΚΟΚ ενώ πραγματοποίησαν 18  έλεγ-
χους σε τουριστικά γραφεία 19  ελέγχους 
σε καταστήματα και 92 ελέγχους  σε λεω-
φορεία. Τους πρώτους μήνες του 2018 κα-
τέγραψαν 149  παραβασεις ΚΟΚ και έκαναν 
55 ελέγχους σε τουριστικά λεωφορεία

Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας τους φέρουν ει-
δικού τύπου στολή για να μπορούν να κι-
νούνται άνετα πάνω στο ποδήλατο και είναι 
εφοδιασμένοι με όλα τα απαιτούμενα είδη 
(ατομικό οπλισμό, κατάλληλο αλεξίσφαι-
ρο γιλέκο, φορητό ασύρματο κ.τ.λ.), έτσι 
ώστε να είναι σε θέση  να  δράσουν σε κάθε 
περιστατικό που θα προκύψει. Σύμφωνα με 
τα όσα μας λένε. Πριν από λίγους μήνες μια 
ομάδα αστυνομικών που περιπολούσε στο 

χαρακτήρα ολοκληρωμένου βια-
σμού. 

Οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται 
με απόλυτη μυστικότητα και διακρι-
τικότητα έως ότου εντοπιστεί ο δρά-
στης. Τότε σε πολλές περιπτώσεις οι 
αστυνομικές αρχές ζητούν  από την 
αρμόδια εισαγγελία Πρωτοδικών, 
άδεια για την κοινοποίηση των  στοι-
χείων του δράστη. Όπως έγινε πρό-
σφατα μετά  τη σύλληψη του 78χρο-
νου Ιωάννη Λεπηνιώτη  σε βάρος 
του οποίου ασκήθηκε δίωξη για το 
αδίκημα της αποπλάνησης παιδιών 
κατ’ εξακολούθηση και κατά συρ-
ροή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρ-
χηγείου της ΕΛΑΣ από την αρχή του 
έτους  σε όλη την επικράτεια οι αρ-
χές κατέγραψαν  25 ανήλικα θύματα 
βιασμού,  33 ανήλικα θύματα απο-
πλάνησης και 17 ανήλικα θύματα 
ασέλγειας. 

Ακόμη ένα τραγικό στοιχείο που 
αποκαλύπτει η karfitsa είναι ότι ανά-
μεσα στους 97  δράστες των βια-
σμών που εντοπίστηκαν και συνελή-
φθησαν,  οι 11 είναι ανήλικοι κάτω 

πλακόστρωτο μπροστά από το Αρ-
χαιολογικό  Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
εντόπισε μια γυναίκα αιμόφυρτη στο 
έδαφος. Οι αστυνομικοί της παρείχαν 
τις πρώτες βοήθειες ενώ παράλληλα 
κάλεσαν ασθενοφόρο για να διακο-
μισθεί σε κάποιο νοσοκομείο. 
Το προφίλ των αστυνομικών 

Οι αστυνομικοί που συμμετέχουν 
σε αυτήν την ομάδα έχουν μόνο μια 
ιδιαιτερότητα. Τους αρέσει το ποδή-
λατο περισσότερο από ότι το αυτο-
κίνητο ή η μοτοσυκλέτα. Όπως μας 
λένε, οι ίδιοι οι αστυνομικοί, θεω-
ρούν ότι η χρήση ποδηλάτου είναι 
απαραίτητη, για όσους θέλουν να 
μεταβαίνουν άμεσα στον προορισμό 
τους. Οι αστυνομικοί έχουν άρτια 
φυσική κατάσταση και είναι εκπαι-
δευμένοι στην ποδηλασία. Οι περισ-
σότεροι είναι χρόνια ποδηλάτες και 
κινούνται με αυτό το μέσο και στην 
προσωπική τους ζωή. Εκτός από 
την συμβολή τους στην πάταξη της 
εγκληματικότητας έχουν σαν στόχο 
να κάνουν αγαπητό το ποδήλατο σε 
όλους τους Θεσσαλονικείς.  

Η συγκεκριμένη δράση που θε-
ωρείται πρωτοποριακή για την πόλη 
της Θεσσαλονίκης, αρχικά λειτούρ-
γησε μόνο το καλοκαίρι ενώ τελευ-
ταία επεκτάθηκε όλο το χρόνο με 
πολύ καλά αποτελέσματα. 

των 17 ετών. Εξάλλου σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, το 2017 σημει-
ώθηκαν συνολικά 73 βιασμοί ανηλί-
κων και 84  αποπλανήσεις παιδιών 
και εφήβων. Επίσης καταγράφηκαν  
49 περιπτώσεις ασέλγειας  καθ όλη 
τη διάρκεια του έτους.

Οι δράστες τέτοιων περιστατι-
κών είναι σύμφωνα με πληροφορίες  
άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι 
οποίοι ανήκουν στο οικείο περιβάλ-

Ερευνώνται 29 υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη Θεσσαλονίκη 

Οι ποδηλάτες της τουριστικής αστυνομίας στο κυνήγι της παρανομίας 

λον των ανηλίκων και συνήθως 
είναι υπεράνω υποψίας .  

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι για να φτάσει ένα τέ-
τοιο περιστατικό να καταγγελθεί 
χρειάζεται να περάσει πολύς και-
ρός  ωστόσο ενθαρρυντικό είναι  
ότι πλέον υπάρχει ενημέρωση και 
τα θύματα καταγγέλλουν άμεσα  
ακόμη και την απόπειρα ασέλγει-
ας σε βάρος τους.

{

{

Οι ποδηλάτες 
αστυνομικοί κλή-
θηκαν να επέμ-
βουν σε περισ-
σότερα από 200 
περιστατικά μέσα 
στο 2018 τα οποία 

δεν είχαν σχέση 
με τον Τουρισμό
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Φιλικά

Μαλεζάς για πάντα

Παρελθόν ο Μήτσας

Η ταινία του τελικού
Tο βράδυ της Κυριακής (10/6) 
στον κινηματογράφο του One 
Salonica, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα 
παρουσιάσει την ταινία-ντοκι-
μαντέρ, που έχει ετοιμάσει με 
αφορμή τον τελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας, με τις στιγμές πριν, 
αλλά και μετά από το παιχνίδι.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση 
που υπήρξε από την ΠΑΕ, την 
ταινία θα παρακολουθήσουν 30 
φίλοι του ΠΑΟΚ μέσω διαγωνι-
σμού στα social media, ενώ οι 
υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν 
από καλεσμένους, που θα απο-
φασίσει η ΠΑΕ.
Εισιτήρια δεν πρόκειται να 
υπάρξουν, καθώς στόχος της 
ασπρόμαυρης εταιρείας δεν είναι 
να έχει οικονομικό όφελος και 
μάλιστα όλοι οι φίλοι των ασπρό-
μαυρων θα μπορούν να δουν σε 
ζωντανή μετάδοση το ντοκιμα-
ντέρ από το PAOK TV.
Επίσης η ταινία θα κυκλοφορήσει 
ως DVD με την ειδική έκδοση του 
επίσημου περιοδικού του ΠΑΟΚ, 
Toumba Magazine Cup Issue.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τα φιλικά που θα πραγματοποιήσει στο Ολλανδι-
κό έδαφος, με τα “τεστ” να είναι πολύ δυνατά με Άντερλεχτ και Γκενκ 
και να είναι οι πρόβες για τις αναμετρήσει με ενός εκ των δύο πιθανών 
αντιπάλων (Άγιαξ-Βασιλεία).
Ενώ το σκεπτικό για την φιλική αναμέτρηση με την Κ23 της Γάνδης 
είναι καθαρά για ξεμούδιασμα τις ομάδας. Οι επιλογές δεν έγιναν 
τυχαία και όλοι αναμένουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ 
για πρόκριση.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού Στέλιου Μαλεζά για έναν 
ακόμα χρόνο. Ο Μαλεζάς έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στις 16.01.2006 στην εντός 
έδρας αναμέτρηση με την Ξάνθη κι αφού την προηγούμενη σεζόν είχε παραχωρηθεί δανεικός στον 
Ηρόδοτο. Σταδιακά, τα χρόνια που ακολούθησαν κατάφερε να καθιερωθεί στο βασικό σχήμα του 
Δικεφάλου, να κληθεί στην Εθνική ομάδα και να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το Μουντιάλ 
του 2010 και το Euro 2012. Το καλοκαίρι του 2012 έπειτα από την πιο γεμάτη από συμμετοχές και 
καλύτερη από πλευράς εμφανίσεων σεζόν του, επέλεξε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.Η Μπουντε-
σλίγκα και η Φορτούνα Ντίσελντορφ τον περίμενε. Έμεινε εκεί δύο σεζόν, βίωσε τον υποβιβασμό 
στη δεύτερη κατηγορία, αλλά κέρδισε σε εμπειρίες και παραστάσεις από το υγιές κομμάτι του 
ποδοσφαίρου. Το 2014 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Τρία χρόνια 
μακριά από την Τούμπα, όμως, ήταν πολλά και το 2015 γύρισε σπίτι του.Συνολικά έχει φορέσει 234 
φορές την φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος ενώ μετρά και πέντε τέρματα. Γενικά στην επαγ-
γελματική του καριέρα έχει αγωνιστεί σε 329 επίσημα παιχνίδια, έχοντας βρει συνολικά τον δρόμο 
προς τα αντίπαλα δίχτυα επτά φορές. Πέρυσι κατέκτησε με την φανέλα του Δικεφάλου το Κύπελλο 
Ελλάδας, τον πρώτο τίτλο της επαγγελματικής του καριέρας, ενώ την φετινή σεζόν ήταν αυτός που 
σήκωσε το τρόπαιο μαζί με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια , μέσα στο ΟΑΚΑ μετά τον τελικό κόντρα στην 
ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να κάνει το back to back. Ο αρχηγός μέτρησε 16 συμμετοχές μέσα στην σεζόν, 
ενώ σκόραρε και ένα γκολ κόντρα στον Πλατανιά».

Μετά από μια δύσκολη χρονιά, αλλά άκρως επιτυχημένη με την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρελθόν αποτελεί από την Γυναικεία 
ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ο προπονητής Γιώργος Μήτσας, ο 
οποίος σε δηλώσεις του, ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του ΠΑΟΚ 
για την χρονιά που πέρασε. “Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία τις 
παίκτριες της ομάδας, τον κ. Βαρδαλή, καθώς και τον κ. Ναλμπάντη 
και εύχομαι πάντα υγεία και πολλές νίκες”. Ο κ. Μήτσας ανέλαβε την 
ομάδα του ΠΑΟΚ την φετινή αγωνιστική χρονιά και την οδήγησε στην 
κατάκτηση του πιο δύσκολου πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια.

Ζόρια για Μελισσανίδη
Κατέρρευσε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η μετοχή της ναυτιλιακής Aegean Marine Petroleum, ιδρυτής της οποίας είναι ο Δημήτρης 
Μελισανίδης, μετά την αποκάλυψη της εταιρείας ότι προχώρησε σε διαγραφή απαιτήσεων 200 εκατ. δολαρίων, λόγω του ότι αυτές χαρακτηρί-
στηκαν ως «αμφισβητούμενες συναλλαγές». Οι αμφισβητούμενες συναλλαγές σχετίζονται με τέσσερις αντισυμβαλλόμενους και χρονολογούνται 
τουλάχιστον από το 2015. «Με βάση τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της ανασκόπησης, η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι περίπου 200 εκατ. 
δολάρια απαιτήσεων που οφείλονταν προς την εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 θα χρειαστεί να διαγραφούν», ανέφερε η Aegean Marine.
Σύμφωνα με την ίδια δήλωση ένας «αριθμός ατόμων» που πιστεύεται ότι συμμετείχαν στις εν λόγω συναλλαγές «έχουν απολυθεί ή έχουν τεθεί 
σε διοικητική άδεια εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας».

αθλητικά

Ο διαδικτυακός παραλογισμός στις τάξεις 
του κόσμου του ΠΑΟΚ, φουντώνει συνεχώς 
επικίνδυνα, αποπροσανατολίζοντας τους φιλά-
θλους απ’ αυτά που πρέπει να τους απασχο-
λούν. Ζούμε μια χαώδης κατάσταση...
Δεν έχει τέλος αυτό το απίστευτο πανηγύρι 
που δημιουργείται, σε όλα τα ζητήματα που 
απασχολούν τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Στο 
διαδίκτυο η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και 
το μπέρδεμα στο μυαλό του κόσμου, τείνει να 
φτάσει στα όριά του. Είναι φανερή η αδυναμία 
να βρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ τη σωστή κατεύ-
θυνση στα θέλω του και στις παραξενιές του. 
Η απουσία των συνδέσμων παίζει καθοριστικό 
ρόλο στο να δοθεί η κατεύθυνση και να βρεθεί 
ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος του ΠΑΟΚ 
θα είναι ενεργός, θα συμμετέχει, θα εκφράζει 
άποψη, αλλά δεν θα δημιουργεί αναταραχή, 
γκρίνια, μιζέρια και κυρίως αποπροσανατολι-
σμό απ’ αυτά που πρέπει πραγματικά να τον 
απασχολούν. Οι νεώτεροι σε ηλικία, οι οποίοι 
δεν γνωρίζουν τι συνέβαινε στον ΠΑΟΚ τα 
χρόνια πριν την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, 
δείχνουν μια λογική αδυναμία να ισορροπή-
σουν το δικό τους σκεπτικό και τον τρόπο 
με τον οποίο αυτοί επιζητούν την πραγματο-
ποίησή του, απέναντι στον ΠΑΟΚ που έμεινε 
ζωντανός στηριζόμενος σε μια πολύ διαφο-
ρετική φιλοσοφία απ’ αυτήν που πλανάται στο 
μυαλό γενικά της νέας γενιάς των οπαδών του 
ΠΑΟΚ. Χρειάζεται καθοδήγηση και η αναγκαι-
ότητα ενεργοποίησης των συνδέσμων, δείχνει 
να γίνεται επιτακτική. Ήρθε η στιγμή, κάποιος 
να δείξει και να επιβάλλει το δρόμο που πρέπει 
ν’ ακολουθηθεί. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα διαβολικά καλοκαίρια 
που ζήσαμε με το φόβο των προσφυγών, των 
αδειοδοτήσεων, ακόμη και της ύπαρξης του 
ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Θεωρώ, πως πρέπει να 
είναι η πυξίδα που θα μας οδηγήσει στο παρόν 
και στο μέλλον, στο δρόμο για να αγαπήσουμε 
αυτή την ομάδα. Να καταφέρουμε ν’ απε-
γκλωβιστούμε από την εσωστρέφεια και τη 
μιζέρια μας, την καχυποψία και την απαξίωση, 
σε ότι δε συμφωνεί με τα θέλω μας.
Η κριτική και η έκφραση άποψης, είναι κάτι 
υγιές κι εποικοδομητικό. Σε όλα όμως, υπάρ-
χει ένα όριο. 
Ο νέος ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, είναι 
εδώ. Τα εργαλεία είναι αναγκαίως αναλώσιμα 
και δεν θα είναι πάντα αυτά που θέλουμε και 
όπως τα θέλουμε. Εδώ όμως είναι και το 
σημαντικό. Ας τα δώσουμε τη δυνατότητα κι 
ας τα φτιάξουμε καλύτερα κι όπως τα θέλου-
με. Έτσι όπως ταιριάζει να είναι στο δικό μας 
ΠΑΟΚ.

Αγαπήστε την ομάδα...

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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ΑΜΚ στον ΑΡΗ
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, κάνει 
γνωστή την νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία 
θα καλυφθεί και αυτή εξ’ ολοκλήρου από τον Θόδωρο 
Καρυπίδη.
Ο ισχυρός άνδρας των κίτρινων, κάλυψε και την προηγού-
μενη που είχε οριστεί για 700.000 ευρώ.
Με αυτόν τον τρόπο δείχνει πως δεν θέλει να υπάρξει το 
παραμικρό ζήτημα σε ότι αφορά το κομμάτι της αδειοδότη-
σης και κλείνει τις εκκρεμότητες άμεσα.
«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι καλύφθηκε πλήρως από 
την μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, η αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου, όπως είχε αποφασισθεί κατά την τελευταία 
τακτική Γενική Συνέλευση.
Τις επόμενες ημέρες θα ορισθεί νέα έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση, με μοναδικό θέμα τη νέα αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά 1.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ’ 
ολοκλήρου από την μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ».

Αποφάσεις  
στον Ηρακλή

Πασσαλής για Άρη

Στη Βαρκελώνη ο Ηρακλής

To ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή ανακοίνωσε τις τιμές 
των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική πε-
ρίοδο, καθώς και τις κινήσεις που άρχισε για την επόμενη 
ημέρα της ομάδας.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο στην χθεσινή συνεδρίασή 
του και συζητώντας για τα βήματα που πρέπει να γίνουν 
άμεσα για τη συμμετοχή του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της 
Football League και ύστερα από την αναγκαία ψηφοφορία 
και με ομόφωνη απόφαση από όλα τα μέλη του αποφάσισε 
τα εξής:
1.Κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπει ο 
νόμος σε συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο της έδρας 
του Συλλόγου για την αίτηση υπαγωγής της προηγούμε-
νης ΠΑΕ στη διαδικασία της εκκαθάρισης, καταθέτοντας 
αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
2.Να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση νέας ΠΑΕ και το 
άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού. Για τον σκοπό 
αυτό και εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει σχετική 
ενημέρωση για τους τρόπους διάθεσης αλλά και την τιμή 
της μετοχής.
3.Την άμεση διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας 
ποδοσφαιρικής περιόδου. Η διάθεσή τους θα γίνεται καθη-
μερινά από τα γραφεία του Γ.Σ. Ηρακλή στο Κατσάνειο και 
ώρες από τις 10:00-14:00 και από τις 17:00-20:00
Οι τιμές των διαρκείας:
VIP-300 €
Gold-200 €
Kεντρική θύρα-120 €
Πέταλο-70 €

O παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη Πέτρος Πασσαλής 
μίλησε για την επάνοδο του Άρη στη Super League.
‘’Ο Άρης την πρώτη χρονιά, στην επάνοδο του στην κατη-
γορία θα πρέπει να προσπαθήσει να σταθεροποιηθεί και 
να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω με οδηγό την οικονομική 
κατάσταση που έχει. Ο Άρης ήταν, είναι και θα είναι μία 
ομάδα με πολύ μεγάλη διαδρομή και πολύ σημαντική στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περάσει 
ακόμα ένας χρόνος για να κοιτάξουμε πιο μακριά. Αυτό θα 
είναι ένα στάδιο μεταβατικό’’.

Στο ιατρικό συνέδριο της FIFA στο Camp Nou της Βαρκε-
λώνης, εκτός του Νίκου Ξυλούρη, βρέθηκε και ο ιατρός 
Λευτέρης Στέφας. Μάλιστα, ο γιατρός που είναι οπαδός 
του Ηρακλή έκλεισε τη δική του ομιλία στους περίπου 
4.000 συνέδρους με ξεχωριστό τρόπο. Συγκεκριμένα με 
τη φωτογραφία του Ημίθεου και τις τρεις συμβολικές ημε-
ρομηνίες «80.11.17» που συμβολίζουν τους τρεις άδικους 
εξωαγωνιστικούς υποβιβασμούς του Ηρακλή!

Εκεί θα χτιστεί ο Άρης
Στον Άρη προετοιμάζονται πυρετωδώς για την επιστροφή στην Super League με τους “κιτρινόμαυρους” να κάνουν γνωστό το 
πρόγραμμα της προετοιμασίας. Αρχικά ο Άρης θα συγκεντρωθεί στο Ρύσιο στις 2 Ιουλίου και για μια εβδομάδα θα προπονείται εκεί. 
Έπειτα θα μεταβεί στα “3-5 Πηγάδια” όπου και θα πραγματοποιηθεί το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας και στις 25/7 θα αποχωρήσει 
ενόψει του φιλικού με την ΑΕΚ. Στη συνέχεια οι “κιτρινόμαυροι” θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα προετοιμασίας στο εξωτερικό με 
αθλητικά κέντρα της Βόρειας Ιταλίας και της Ολλανδίας να έχουν προβάδισμα. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι πως ο Άρης θα δώσει 3-4 
φιλικά στην Ολλανδία με σκοπό να παρουσιαστεί πανέτοιμος για τη νέα σεζόν.

Σε ερώτηση που έγινε στον προπονητή του 
Απόλλωνα Καλαμαριάς, Δημήτρη Καλαιτζίδη, 
για το πρωτάθλημα που πέρασε, η απάντηση 
του προποντητή των Ποντίων, άφησε πολλά 
υπονούμενα...
«Με δεδομένο  ότι πριν από την έναρξη του 
πρωταθλήματος, δεν είχαμε κρύψει την πρό-
θεσή μας να προσπαθήσουμε, να τερματίσουμε 
στις δυο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που 
οδηγούν στην Super League, ασφαλώς δεν 
είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία μας.  Κι 
αυτό είναι ανεξάρτητο, από το αναμφισβήτητο 
γεγονός, ότι το πρωτάθλημα δεν διεξάγεται 
επί ίσοις  όροις. Κατά συνέπεια, η απάντηση 
στην ερώτησή σας διέπεται από περιορισμούς 
και δεν μπορεί να φανερώσει ολόκληρη την 
αλήθεια».

Η Βασιλεία και ο Άγιαξ είναι οι δύο ομάδες 
που μια εξ αυτών θα κληθεί να αντιμετω-
πίσει τον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριμα-
τικό γύρο του Champions League.
Όσον αφορά τους Ελβετούς, αναμένεται 
να έχουν μια απώλεια στην προετοιμασία 
τους πριν τα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αυτή 
ακούει στο όνομα Μίκαελ Λανγκ.
Ο δεξιός μπακ της Βασιλείας προέρχεται 
από «γεμάτες» σεζόν και αποτελεί μια 
λύση…εγγύηση για το άκρο της άμυνας 
των Ελβετών, κάτι που είδε και η εθνική 
τους ομάδα.
Χαρακτηριστικό είναι πως την χρονιά που 
ολοκληρώθηκε ο Λανγκ είχε 44 συμμετο-
χές, σκοράροντας δέκα γκολ!

Λεφτά με… ουρά θα δώσει φέτος η UEFA στις 
ομάδες των ευρωπαϊκών κυπέλλων και ειδικά 
σε εκείνες που θα αγωνιστούν στο Champions 
League! Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα 
έσοδα από τις δύο κορυφαίες διοργανώσεις 
(Champions League/Europa League) και το 
Super Cup υπολογίζονται στα 3,25 δισ. ευρώ!
Από τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν ύψους 
2,73 δισ., το 6,5% θα παραμείνουν στην UEFA 
και το άλλο 93,5% θα διανεμηθεί στους συλλό-
γους και πιο συγκεκριμένα 2,04 δισ θα πάρουν 
οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο Champions 
League και στο Super Cup και 510 εκ. θα λά-
βουν οι ομάδες που θα συνεχίσουν στο Europa 
League.

Απάντηση με υπονοούμενα...

Πλήγμα για Βασιλεία

Χοντρό πακέτο

αθλητικά
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ΒΆΣΙΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ

Στην Ελλάδα είναι παρεξηγη-
μένος ο επαγγελματικός αθλη-
τισμός. Οι εταιρείες αθλητικού 
θεάματος δημιουργήθηκαν πριν 
από 35 περίπου χρόνια προκει-
μένου να υπάρχει μεγαλύτερη 
διαφάνεια στα οικονομικά των 
ομάδων και καλύτερες αμοιβές 
στους αθλητές. Στη σύλληψη της 
η ιδέα ήταν εξαιρετική, καθώς η 
μετατροπή των ομάδων από ερα-
σιτεχνικές σε επαγγελματικές θα 
προσέλκυε στις ανώνυμες εται-
ρείες επιχειρηματίες-επενδυτές 
οι οποίοι πλέον θα ήταν μεγαλομέτοχοι. Τι ση-
μαίνει αυτό; Οτι δεν θα άγονταν και θα φέρονταν 
από το σώμα των μελών που θα είχαν δικαίωμα 
ψήφου πληρώνοντας μία χαμηλή συνδρομή. 

Το εγχείρημα στο τυπικό του μέρος πέτυχε, 
αλλά το αποτέλεσμα είναι δυσανάλογο με τις 
προσδοκίες. Οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και των ΚΑΕ 
λόγω απειρίας και παρασυρμένοι από τον ενθου-
σιασμό, δημιουργούν μπάτζετ μεγαλύτερα από 

τα προϋπολογισμένα έσοδα, με 
αποτέλεσμα στο τέλος η οικονο-
μική εξίσωση να βγάζει αρνητικό 
πρόσημο. Το κακό δεν ήταν μόνο 
για μία χρονιά. Ετσι να χρέη συσ-
σωρεύονταν και η μαύρη τρύπα 
μεγάλωνε. 

Μ’ αυτά τα δεδομένα μόνο 
κάποιος ο οποίος προσδοκά ανα-
γνωσιμότητα ή θέλει να χρησι-
μοποιήσει την ομάδα ως πολι-
ορκητικό κριό γινόταν και γίνεται 
ιδιοκτήτης ομάδας. Ετσι ότι χά-
νουν οι παράγοντες στον αθλητι-

σμό το κερδίζουν ή προσπαθούν να το κερδίσουν 
περιφερειακά από τις επαγγελματικές τους δρα-
στηριότητες. Αυτό όμως δεν είναι υγεία. Γι’ αυτό 
και οι παράγοντες αντί να προστατεύσουν τη βιω-
σιμότητα της αθλητικής εταιρείας, δίνοντας αξία 
στο αθλητικό προϊόν και αυξάνοντας τα έσοδα 
μέσα από τη λειτουργία της ομάδας, προτιμούν 
να ξοδεύουν στις ΠΑΕ και να ψάχνουν έσοδα απ’ 
άλλες πηγές. 

Οπότε δεν πρέπει να αναρωτιούνται γιατί το 
70% των ΠΑΕ είναι ζημιογόνες, έχοντας μάλι-
στα τεράστιες «μαύρες τρύπες». Και σ’ ένα πε-
ριβάλλον τοξικό επόμενο είναι να μην πλησιάζει 
κανένας σοβαρός επιχειρηματίας για να βάλει τα 
ωραία του τα λεφτά. Γι’ αυτό λοιπόν στον εγχώριο 
επαγγελματικό αθλητισμό υπάρχουν οι παθογέ-
νειες που όλοι ξέρουμε.

Καλή η συμπαράσταση των οπαδών, αλλά 
αυτό δεν είναι προνόμιο μόνο των ελληνικών 
ομάδων. Οπαδούς και μάλιστα με μεγαλύτερο 
αριθμό παρουσίας στους αγώνες έχουν όλες οι 
ομάδες. Τα έσοδα όμως που προσφέρουν στην 
ομάδα είναι μέσα στα προϋπολογισμένα και δεν 
αρκούν για να κάνουν τη διαφορά ή να δημιουρ-
γήσουν βιωσιμότητα. Γι’ αυτό δημιουργείται η 
ανάγκη ύπαρξης ισχυρού οικονομικά ιδιοκτήτη ο 
οποίος θα χρηματοδοτεί την εταιρεία για την ανά-
πτυξη της. Γιατί ο εθελοντισμός σε οποιαδήποτε 
μορφή του, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν μπορεί να 
αποτελεί τη βάση μίας επαγγελματικής αθλητικής 
ανώνυμης εταιρείας. 

Ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν επιβιώνει με…. εθελοντισμό 

αθλητικά

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας ποδο-
σφαιρόφιλων, που διενήργησε η εταιρεία έρευνας και ανάλυσης Ierax 
Analytix, σχετικά με τις συνήθειες γύρω από την παρακολούθηση του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου 2018 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Ρωσίας.
Σύμφωνά με την έρευνα, περίπου οι μισοί συμμετέχοντες θα παρακο-
λουθήσουν όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούν, ενώ 29% θα προσπα-
θήσει να τα δει όλα. Σχετικά με το κανάλι στο οποίο θα δούν τα παιχνίδια, 
88% θα προτιμήσει τα κρατικά κανάλια, 24% τα συνδρομητικά, ενώ 9% 
θα τα δει και από το Ίντερνετ.
Η πλειοψηφία των ποδοσφαιρόφιλων θα δει τα ματς από την άνεση του 
σπιτιού τους (80%), 34% θα πάνε σε κάποιο μπαρ για μερικά παιχνίδια 
και 24% σε σπίτια φίλων/συγγενών.
Στα πολλαπλά προϊόντα που θα καταναλώσουν συνδυαστικά οι φίλαθλοι, 
καθώς θα βλέπουν παιχνίδια, πρώτη έρχεται η μπύρα με 55%, ακολου-
θεί η πίτσα με 42%, τα αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, βότκα κ.λπ.) με 33%, τα 
μπέργκερς, σάντουιτς κ.λπ. και τα αναψυκτικά με 19% ενώ περίπου 8% 
θα προτιμήσει μόνο υγιεινές επιλογές. Στο 8% είναι και τα αλμυρά σνακς 
και τα γλυκά ενώ τέλος 15% δεν έχει κάποια συγκεκριμένη προτίμηση.
Σχετικά με την πιθανότητα να στοιχηματίσουν τουλάχιστον σε ένα αγώ-
να κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, οι συμμετέχοντες 
δήλωσαν σε ποσοστό 52% πως θα παίξουν σίγουρα κάτι, 24% πως θα 
παίξουν στοίχημα ανάλογα με τα παιχνίδια, αν βρούνε καλή ευκαιρία, 
ενώ 24% δεν πρόκειται να παίξει κάποιο στοίχημα.
Τέλος, όσον αφορά την εθνική ομάδα που θα υποστηρίξουν, 34% δήλω-
σε πως θα είναι με το μέρος της Αργεντινής, 2η έρχεται στις προτιμήσεις 
των φιλάθλων η Βραζιλία με 20% ενώ πολύ πιο κάτω ακολουθούν η 
Γαλλία 6%, η Αγγλία 5.8%, η Ισπανία 5.1%, η Πορτογαλία 3.4%, η Αίγυ-
πτος 2.5% και η Γερμανία 1.5%. Μόνο 8% θα παρακολουθήσει το Μου-
ντιάλ χωρίς να υποστηρίζει ομάδα.
Η έρευνα της ierax analytix, διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελί-
δας της εταιρείας (http://ierax.gr) και των social media, στο διάστημα 
5-7 Ιουνίου 2018. Συνολικά συμμετείχαν 530 άτομα από όλη την Ελ-
λάδα, ηλικίας 18 ετών και άνω, που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν 
σίγουρα τουλάχιστον ένα παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018. Η 
ierax analytix είναι εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αγοράς από την Θεσ-
σαλονίκη.

Πίτσα, μπίρα και... Αρτζεντίνα
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live σκηνές

ΜΑΡΙΑ ΡΙΖΟΥ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

«ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ»

Η Μαρίζα Ρίζου έρχεται στο Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, τη 
Δευτέρα 11 Ιουνίου. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 14 ευρώ στο ταμείο και 12 
ευρώ στην προπώληση.
Η τραγουδίστρια θα έρθει εδώ μαζί με 
όλα τα γνωστά της τραγούδια, όπως τα 
«Μια άλλη ευτυχία», «Πετάω», «Είναι 
μικρή η ζωή», «Πάμε μια βόλτα», αλλά 
και το «Ας Γελάμε Συχνά», το τραγούδι, 
που γεννήθηκε από την πρώτη της συ-
νεργασία με τον Κωστή Μαραβέγια. Στο 
πρόγραμμα θα υπάρχουν αγαπημένα της 
κομμάτια άλλων δημιουργών, μεταμορ-
φωμένα, ενορχηστρωμένα και ερμηνευ-
μένα με τον δικό της τρόπο.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης θα βρεθεί στη 
Μονή Λαζαριστών για μια συναυλία στις 
13 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρί-
ων: 12 ευρώ το φοιτητικό, των ανέργων 
και στην προπώληση και 14 ευρώ στο 
ταμείο.

Μετά από έναν sold out χειμώνα στο 
Σταυρό του Νότου, και με τη νέα του 
κυκλοφορία, τον δίσκο «Τραγούδια Που 
Ζούνε Λαθραία», ο Μίλτος Πασχαλίδης 
ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδεία. 
Γνωστός για την αυθεντική, γεμάτη 
συναίσθημα, σκηνική του παρουσία 
και την αμφίδρομη σύνδεσή του με τον 
κόσμο, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει 
στη Θεσσαλονίκη, με πολλή διάθεση 
για μια βραδιά μεγάλη με μπαλάντες, 
ροκ ενέργεια, παραδοσιακά κομμάτια, 
χιούμορ, τραγούδια «σταθμούς», αλλά 
και τις νέες του επιτυχίες.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα πραγμα-
τοποιήσει μια συναυλία, στο θέατρο 
Δάσους, στο πλαίσιο της περιοδείας της. 
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ 
στην προπώληση, 15 ευρώ στο ταμείο 
και 10 ευρώ για ΑμεΑ και ανέργους.
Κατά την διάρκεια της συναυλίας θα 
ακουστούν όλα αυτά που θέλουμε κάθε 
φορά από την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και 
πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές από την 
ελληνική δισκογραφία, πειραγμένα από 
αυτήν και τους συνεργάτες της σε ένα 
πρόγραμμα που φτιάχτηκε για να τρα-
γουδιέται, να διασκεδάζεται, να φέρνει 
κοντά τις παρέες.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης σε καλοκαιρινή διάθε-
ση υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό 
της πόλης μας μέσα από γνώριμους 
μελωδικούς, κλασικούς, ελληνικούς και 
ξένους χορευτικούς σκοπούς, στις 10 
Ιουνίου, δημαρχείο. Ώρα: 21:00. Είσοδος 
δωρεάν.
Στο ταξίδι αυτό πλοηγός είναι ο Θεσσα-
λονικιός μαέστρος και συνθέτης Άλκης 
Μπαλτάς με έργα μεγάλων συνθετών 
όπως Brahms, Dvorak, Haydn, Strauss 
κ.ά. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο 
εξωτερικό αμφιθέατρο του Δημαρχείου 
και αποτελεί φιλική συμμετοχή της Δι-
εύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του 
Δήμου στο πρόγραμμα των παράλληλων 
εκδηλώσεων του 37ου Πανελλήνιου 
Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
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ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΟΥΝ  
ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ 
Η Άννα Γαλανού υπογράφει το «Όταν φεύ-
γουν τα σύννεφα» . Περίληψη: Χριστίνα και 
Αλέξης. Εκείνη, πασίγνωστη τηλεπαρουσι-
άστρια, εκείνος, πλούσιος επιχειρηματίας. 
Ένα ζευγάρι με πολλά μυστικά. Καθένας 
τους κουβαλά το δικό του σκοτεινό 
παρελθόν. Κώστας. Τρυφερός, ρομαντικός 
και βαθιά ερωτευμένος με τη Χριστίνα. 
Ένας από επιλογή μοναχικός άνθρωπος 
με μεγάλες ευαισθησίες, που ψάχνει την 
αληθινή αγάπη. Ελίνα. Η γυναίκα που 
κάνει τη μεγάλη ανατροπή στην πλοκή της 
ιστορίας. Όταν εμφανίζεται στο προσκήνιο, 
όλα αλλάζουν αμέσως. 
Φανή. Η μητέρα της Χριστίνας και λυδία 
λίθος της ιστορίας. Οι πέντε ήρωες του 
βιβλίου ακολουθούν μονοπάτια που 
ποτέ δεν είχαν φανταστεί. Όλοι γράφουν 
τις ιστορίες τους, σε πρώτο πλάνο, Όταν 
Φεύγουν τα Σύννεφα.

ΘΕ
ΑΤ

ΡΟ
 - 

ΒΙ
ΒΛ

ΙΑ

ΦΕΤΙΧΙΣΤΗΣ HOMESICKNESS BLUES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ WILSON & WILSON
Η παράσταση «Φετιχιστής» θα ανέβει 
στο θέατρο «Τ», στις 9 (ώρα 21:30) και 
στις 10 Ιουνίου (ώρα 20:00). Τιμές εισι-
τηρίων: 10 ευρώ το κανονικό, 8 ευρώ 
το φοιτητικό και άνω των 65 ετών και 5 
ευρώ των ανέργων.
Σύνοψη: Ο Φετιχιστής είναι ο τίτλος του 
ενός και μοναδικού θεατρικού έργου 
του Μισέλ Τουρνιέ. Πρόκειται για ένα 
θεατρικό μονόλογο, όπου ένας τρόφιμος 
ψυχιατρικής κλινικής, ο Μαρτέν, διη-
γείται για πρώτη φορά την ιστορία του. 
Μιλάει για τη ζωή του πριν τον εγκλει-
σμό και τη σχέση του με την Αντουανέτ, 
ενώ αποκαλύπτει και το πάθος του για 
τα γυναικεία εσώρουχα. Με χιούμορ, 
τρυφερότητα και αγωνία περιγράφει από 
καρδιάς τη λατρεία του για το ντυμένο 
σώμα αποθεώνοντας το «φραμπαλά».

ΣΚΕΨΟΥ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ
«Σκέψου έναν αριθμό» είναι το βιβλίο 
του John Verdon. Περίληψη: «Σκέψ6υ 
έναν αρι8μό. Έναν οποιονδήποτ3.
Δες πόσο καλά γνωρίζω όλα σου τα μυ-
στικά». Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις 
στο γράμμα που έλαβε μυστηριωδώς ο 
Μαρκ. Και ήταν μόνο η αρχή. Μια σειρά 
από παράξενα στιχάκια με αμφίσημα 
μηνύματα και γρίφους οδηγούν τον 
Μαρκ να ζητήσει βοήθεια από τον παλιό 
του συμμαθητή και διάσημο ντετέκτιβ, 
Ντέιβ Γκάρνεϊ. O Ντέιβ, 47χρονος συντα-
ξιούχος αστυνομικός με εξαιρετικές 
επιτυχίες στην εξιχνίαση εγκλημάτων με 
κατά συρροή δολοφόνους, προσπαθεί 
να προσαρμοστεί στους ήρεμους πια 
ρυθμούς της νέας του ζωής. Όμως, 
μπροστά στην έκκληση του φίλου του 
το αστυνομικό δαιμόνιο ενεργοποιείται, 
οδηγώντας τον ξανά σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις.  Ο Μαρκ βρίσκεται νεκρός 
και δύο ακόμη δολοφονίες περιπλέκουν 
πιο πολύ την υπόθεση.

ΦΟΝΟΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ
Το βιβλίο «Φόνος 5 Αστέρων» της 
Έλενας Ακρίτα. Περίληψη: Δεκέμβριος 
2004. Ένα μικρό κοριτσάκι ξεφεύγει 
από την προσοχή των γονιών του και 
πνίγεται στη λίμνη Στυμφαλία. Μερικά 
μέτρα πιο πέρα μια άγνωστη φιγούρα 
το παρατηρεί μέχρι το τέλος. Δεκέμ-
βριος 2014. Κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, 
ο μεγιστάνας του τουρισμού Γιάννος 
Ασλάνογλου οργανώνει ένα μεγαλειώ-
δες οικογενειακό δείπνο στην έπαυλή 
του στη Φιλοθέη. Φέτος, ακριβώς 
τα μεσάνυχτα, βρίσκεται νεκρός στο 
δωμάτιό του με την πόρτα κλειδωμένη 
από μέσα. Η κόρη του μαζί με τη φίλη 
της δημοσιογράφο ξεκινούν μια έρευνα 
που θα τις βυθίσει στα πιο σκοτεινά 
στρώματα της «καλής» κοινωνίας. Σε 
κληρονομιές, εκβιασμούς και κρυμ-
μένα πάθη. Σε θαμμένες αλήθειες κι 
ερωτικά σκάνδαλα. 

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
«Το κόκκινο δωμάτιο» είναι ο τίτλος του 
νέου βιβλίου του Nicci French. Περίλη-
ψη: Μπες στο Κόκκινο Δωμάτιο – εκεί 
που οι χειρότεροί σου εφιάλτες γίνονται 
πραγματικότητα. Μετά τη βίαιη επίθεση 
που δέχεται η ψυχίατρος Κιτ Κουίν από 
έναν κρατούμενο, είναι αποφασισμένη 
να επιστρέψει γρήγορα στη δουλειά της. 
Όταν η αστυνομία ζητάει τη βοήθειά της 
για να συνδέσει τον άντρα που της επι-
τέθηκε με μια σειρά δολοφονιών, εκείνη 
αρνείται να δεχτεί το προφανές.
Όμως, όσο πιο κοντά την οδηγεί η 
έρευνά της στην αλήθεια που κρύβεται 
πίσω από τα άγρια εγκλήματα, τόσο πιο 
κοντά βρίσκεται και η Κιτ στον σκοτεινό 
πυρήνα των προσωπικών της φόβων.

Η παράσταση «Homesickness blues» θα 
ανέβει στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών στις 14 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό, 8 
ευρώ το φοιτητικό, 5 ευρώ των ανέργων και 
για ΑμεΑ δωρεάν.
Σύνοψη: Πρόκειται για μια μουσική παρά-
σταση βασισμένη σε κείμενα της Μαρίας 
Σαραντοπούλου-Οικονομίδου, της πρώτης 
Ελληνίδας δημοσιογράφου που επισκέφθηκε 
τους καταυλισμούς των μεταναστών στην 
Αμερική το 1914. 
Με τη συμμετοχή των The Speakeasies 
Swing Band o Ακύλλας Καραζήσης οργά-
νωσε μια παράσταση όπου η μουσική και ο 
λόγος αλληλοσυμπληρώνονται σε ένα είδος 
απολαυστικού μουσικού θεάτρου. Επιλεγμέ-
νη από τον Κώστα Βόμβολο, η μουσική απη-
χεί τη συνύπαρξη δύο εντελώς διαφορετικών 
ειδών που αναπτύσσονται την ίδια εποχή: της 
πρώιμης τζαζ και του ελληνικού, παραδοσια-
κού τραγουδιού στην αστική του εκδοχή.

Η παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος» του 
Τένεσι Ουίλιαμς θα ανέβει στο κινηματοθέ-
ατρο «Αλέξανδρος», στις 9 και 10 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:00. Είσοδος δωρεάν.
Σύνοψη: Το έργο διαδραματίζεται σε 
μια φτωχική, λαϊκή γειτονιά της Νέας 
Ορλεάνης. Εκεί, με το σαραβαλιασμένο 
λεωφορείο «Ο Πόθος» που ανεβοκατεβαί-
νει τα σοκάκια της, καταφτάνει η Μπλανς 
ψάχνοντας καταφύγιο στο σπίτι της 
μικρότερης αδερφής της. Βυθισμένη στις 
αναμνήσεις της και στο ένδοξο παρελθόν 
της οικογένειάς της, σημαδεμένη από τις 
τραυματικές εμπειρίες της και το χρόνο 
που παίρνει τη νιότη μακριά, απορρίπτει 
το «ρεαλισμό» και επιλέγει τη «μαγεία» 
δημιουργώντας έναν κόσμο φανταστικό. 
Ο σύζυγος της αδερφής της, ο βίαιος και 
σκληρός Στάνλευ Κοβάλσκι, αντιδρά στις 
ονειροπολήσεις της βλέποντας στο πρό-
σωπό της έναν εχθρό της οικογενειακής 
του γαλήνης. Ανάμεσα τους αναπτύσσεται 
ένας έντονος όσο και απαγορευμένος 
ερωτισμός που κάνει αναπάντεχα την 
εμφάνισή του. 

Το έργο «Wilson & Wilson» παρουσιάζε-
ται στο θέατρο «Τ», έως στις 14 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 
το κανονικό, 8 ευρώ το φοιτητικό, 5 
ευρώ των ανέργων και άνω των 65.
Σύνοψη: Πρόκειται για ένα έργο βασι-
σμένο στο διήγημα του ιδιοφυούς και 
αλλόκοτου παιδιού της αμερικανικής 
λογοτεχνίας Έντγκαρ Άλαν Πόε και 
πραγματεύεται το θέμα του σωσία, τον 
διχασμό προσωπικότητας, τις εσωτερι-
κές συγκρούσεις, τις εμμονές, και άλλες 
ψυχικές διαταραχές.Το ψυχολογικό αυτό 
έργο μυστηρίου ανεβαίνει σε δραματουρ-
γική επεξεργασία και μετάφραση Νικόλα 
Βαγιονάκη και Μιράντας Βατικιώτη και 
σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Νικόλα 
Βαγιονάκη.

προτάσεις

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: 
Φιλίππα Βλαστού
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Όταν όλα ξεκινούν από την ανάγκη για δημιουργία και το πάντρεμα της ΜΟΔΑΣ 
με την ΤΕΧΝΗ, τότε σίγουρα μιλάμε για το “ Pathos by MarylooS”. Μια ιδέα που 
ξεκίνησε από την κουβέντα δύο αγαπημένων φιλενάδων και την αναζήτηση του 
τέλειου καλοκαιρινού καπέλου και τσάντας για τον εαυτό τους. Ιδέα που έγινε ανά-
γκη της δημιουργού, να απελευθερώσει τους ανθρώπους από τα κλισέ της μόδας 
και να νιώθουν όμορφα και ξεχωριστά με την σφραγίδα ενός έργου τέχνης πάνω 
τους. Το πρόσωπο πίσω από το “ Pathos by MarylooS” είναι μια γυναίκα από την 
Θεσσαλονίκη με όραμα της, τα αξεσουάρ να γίνουν μέρος και απαραίτητη πινελιά σε 

κάθε εμφάνιση, προσδίδοντας αίγλη και λάμψη, που, τόσο, την έχουμε ανάγκη στην 
«θαμπή» περίοδο που διανύουμε. (Custom made). Η δημιουργός Μαρία Σαββίδου 
αντλεί την έμπνευσή της από τους ίδιους τους ανθρώπους, από οποιοδήποτε σχήμα 
της φύσης, της ιστορίας, των χρωμάτων, με έντονη επιρροή από την πεντάχρονη 
παραμονή της στην Φλωρεντία. Δημιουργώντας χειροποίητα καπέλα, τσάντες, 
πασμίνες και t-shirts ζωγραφισμένα στο χέρι, για άντρες και γυναίκες, με σκοπό την 
καινοτομία, την συνέπεια και αγάπη για τους ανθρώπους που θέλουν να επικοινω-
νήσουν μέσα από την « γλώσσα» της μόδας.

ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Pathos by MarylooS
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Ελένη Φουρέιρα
    

Στο Προεδρικό Μέγ. της Κύπρου η Φουρέιρα

FOLLOW

Στο Προεδρικό Μέγαρο υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης την Ελένη Φουρέιρα, η οποία 

εκπροσώπησε τη χώρα στον διαγωνισµό της Eurovision, κατακτώντας τη 

δεύτερη θέση. Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα πράσινο σύνολο και λευκές 

µπότες. Μετά το τέλος της συνάντησης, η Φουρέιρα ανάρτησε στον 

προσωπικό της λογαριασµό στο Instagram και την τιµητική πλακέτα που 

της δώρισε ο κ. Αναστασιάδης.

Λάουρα Νάργκες
    

Στον Άγιο ∆οµίνικο η Λάουρα

FOLLOW

Στα… παλιά της ληµέρια επέστρεψε για λίγες µέρες η πρώην 
παίκτρια του Survivor, Λάουρα Νάργκες. Η ραδιοφωνική 
παραγωγός ταξίδεψε έως τον Άγιο ∆οµίνικο αυτή τη φορά για να 
δει τον αγαπηµένο της, Μιχάλη Μουρούτσο, µετά από πρόσκληση 
της παραγωγής στις οικογένειες των παικτών. Μάλιστα, η ίδια 
επέτρεψε στην Ελλάδα έχοντας τα µαλλιά της ράστα!
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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.

Ο Frank Adrian Barron είναι ένας από τους πιο διάσημους ζαχαροπλάστες της Γαλλίας! Όπως εντοπίσαμε τις τελευταίες μέρες έχει επισκεφθεί τα όμορφα νησιά της Ελλάδας για 
τις διακοπές του αναρτώντας φωτογραφίες στο Instagram του. Ο pastry chef μεταξύ άλλων έχει ανεβάσει στιγμιότυπα από την Σίφνο και την Σαντορίνη. Να σημειώσουμε ότι τo 

instagram με nickname «Cake Boy Paris» έχει περισσότερους από 27.000 πιστούς followers.

Διάσημος pastry chef διαφημίζει την Ελλάδα στο Instagram

Όλγα Φαρµάκη 
    

Νέο look για την Όλγα Φαρµάκη

FOLLOW

Η Mrs. Survivor ή αλλιώς η Όλγα Φαρµάκη έκανε αλλαγές…! Πιο 

συγκεκριµένα η fashion blogger πήρε την απόφαση να αποχωριστεί 

τα µακριά µαλλιά της δοκιµάζοντας ένα καινούργιο look. Έτσι, 

επισκέφτηκε τον κοµµωτής, ο οποίος της έκοψε τα µαλλιά σε µακρύ 

καρέ και στη συνέχεια το έβαλε στο Instagram story της. Πάντως 

εµείς να πούµε ότι το νέο της χτένισµα της πάει πολύ!

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου    

Η Κωνσταντίνα σε ρόλο καπετάνισσας

FOLLOW

Στιγµές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς απολαµβάνει η Κωνσταντίνα 
Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια πριν από µερικές ηµέρες ταξίδεψε 
στο Νησί των Ανέµων. Εκεί έκανε τα µπάνια της, αλλά έκανε και 
βόλτα µε σκάφος. Η ίδια πόσταρε µια φωτογραφία της στο Instagram 
φορώντας κίτρινο ολόσωµο µαγιό που τόνιζε το µπούστο της κι ένα 
τζιν σορτς, γράφοντας χαρακτηριστικά «Παλεύοντας µε τα κύµατα».

social media
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Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΝΟΣΕΙ
Νέες Ελληνικές σειρές ετοιμάζονται να εντάξουν στο νέο 
τους πρόγραμμα αρκετά κανάλια, όπως ο Alpha και ο 
ΑΝΤ1.  Κάποιες απ’ αυτές θα είναι format ξένων σειρών 
και κάποιες με original σενάριο.  Μόνο που Ελληνική 
μυθοπλασία τα τελευταία χρόνια φαίνεται να νοσεί και 
μάλιστα βαριά.  Δεν θα ήθελα με τίποτε να είμαι στη θέση 
σεναριογράφου που μια υπόθεση επαρκή ίσα-ίσα για 
μια δίωρη τηλεταινία να πρέπει να την τραβήξω από τα 
μαλλιά για να την κάνω τηλεοπτική σειρά.  Και να έχω από 
πάνω τον σκηνοθέτη και την υποκριτική ανεπάρκεια του 
καστ να φέρνουν το σενάριο που το ‘γραψα για δραματικό 
– κοινωνικό – αστυνομικό στα όρια της κωμωδίας. 
#ΤΑΤΟΥΑΖ.

ΟΣΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ
Εμπλούτισε τους χαρακτηρισμούς του ξανθού με την κακία 
της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.  Μαζί το πλατινέ, το σαντρέ 
και τις άλλες αποχρώσεις του ξανθού έβαλε και το ξανθό 
το αντενί.  Αυτό που πρέπει να έχει μια παρουσιάστρια 
για να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1.   Αμάν, ρε 
κοπελιά!  Ούτε εγώ που είμαι τόσο κακός άνθρωπος δεν 
θα το έλεγα αυτό για μια τόσο ήπιων τόνων παρουσιάστρια 
όπως η Μαρία Μπεκατώρου.  ΄Η μήπως όσα δεν φτάνει η 
αλεπού…

ΤΟΠΟ ΣΤΟ ΦΡΕΣΚΟ
Ξέρετε τι μου έλειψε, βρε παιδιά από την Ελληνική 
Τηλεόραση? Μια νέα πρόταση.  Επαναλήψεις, αντιγραφές, 
ξένα format, ανακυκλώσεις προσώπων…   Ποιο θα είναι 
άραγε εκείνο το κανάλι που θα τολμήσει τη νέα σεζόν 
να ποντάρει σ’ ένα νέο, ταλαντούχο πρόσωπο και θα έχει 
την υπομονή να το δει να καθιερώνεται?  Οι διευθυντές 
προγράμματος είναι δέσμιοι της πίεσης που δέχονται 
από τους επιχειρηματίες να προτείνουν εκπομπές που θα 
κάνουν νούμερα από την πρώτη μέρα προβολής.  Αυτό δεν 
μπορείς να το πετύχεις με νέα πρόσωπα.  Γι’ αυτό και μας 

σερβίρουν 
τους ίδιους και 
τους ίδιους, ξανά και 
ξανά.  Ε, πόση ξαναζεσταμένη 
σούπα να φάει κι αυτός ο κακομοίρης 
ο τηλεθεατής?

ΦΥΓΕ ΣΥ, ΕΛΑ ΣΥ
Το «φύγε ‘συ, έλα ‘συ» γίνεται στο Epsilon TV.  Μπορεί 
το νέο καθεστώς ιδιοκτησίας να ισχύει από τις αρχές 
του 2018, όμως οι προθέσεις για τον προσανατολισμό 
του καναλιού θα φανούν με το νέο πρόγραμμα από 
Σεπτέμβριο.  Προς το παρόν ακούγονται τα ονόματα του 
«φύγε ‘συ» που περιλαμβάνουν την Τατιάνα Στεφανίδου, 
την Αννίτα Πάνια, τον Μένιο Φουρθιώτη και τη Ναταλία 
Γερμανού.  

COPY PASTE
Αναρωτιόμουν τις προάλλες πώς μέσα σ’ αυτό τον 
ορυμαγδό αντιγραφής concept καναλιού από κανάλι δεν 

βρέθηκε κανείς να αντιγράψει την ιδέα του «Στην υγειά 
μας».  Δεν αναρωτιόμουν καλύτερα για τους τυχερούς 
αριθμούς του τζόκερ?  Συζητάει, λέει, ο Alpha για μια 
παρόμοια εκπομπή, πρόταση του Αντώνη Ρέμου που θέλει 
και να την παρουσιάζει.  Γλυκάθηκε ο Αντώνης απ’ το 
γυαλί κι έπαθε στερητικό φαίνεται.

ΤΗΝ ΒΛΑΧΙΑΝ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ

Σε ντύνουν, σε στολίζουν, παντρεύεσαι τον άντρα τον 
κοινωνικά και οικονομικά καταξιωμένο, κυκλοφορείς σε 
κύκλους που στα μάτια σου φαντάζουν λαμπεροί και όμως 
κάτι στην όψη και πολύ περισσότερο κάτι όταν ανοίγεις το 
στόμα σου προδίδει την καταγωγή σου.  Δεν ξεπλένεται 
εύκολα η βλαχιά, κουκλίτσα μου.  (Οποιαδήποτε 
ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις δεν είναι καθόλου 
συμπτωματική).

pinning the media
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Θα δεις πολλά ζητήματα που σε είχαν 
απογοητεύσει με την στασιμότητά τους, 

να μπαίνουν σε μια πορεία εξέλιξης 
αρκετά ικανοποιητική. Αυτό που πρέπει 

να κάνεις εσύ, είναι να διατηρήσεις 
την ψυχραιμία σου και να μην αφήνεις 

το άγχος να σε καταβάλει, γιατί είναι 
σίγουρο ότι θα οδηγηθείς σε λάθη. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,22,34,41.

Θα σου χρειαστεί αρκετός προγραμμα-
τισμός και ψυχραιμία, για να τακτοποι-
ήσεις τα ζητήματα που σε απασχολούν 

και κυρίως όσα έρχονται από το πα-
ρελθόν. Μπορεί να προκύψουν κάποιες 

δυσκολίες, αλλά μην κάνεις πίσω και 
μην αναβάλεις να βρεις τις κατάλληλες 
λύσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,33.

Θα πρέπει να δείξεις αποφασιστικότητα 
για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις 

αυτά που θέλεις. Μην αφήσεις να σε 
παρασύρει η ένταση που νιώθεις, μόνο 

και μόνο επειδή θέλεις να τελειώνεις 
με κάποια ζητήματα. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-

ΜΟΙ…9,12,39,45.

Η εβδομάδα είναι πολύ θετική για εσένα 
και αυτό φαίνεται, καταρχήν από την καλή 

σου διάθεση και την όρεξη που έχεις, να 
βρεθείς με παρέες και να περάσεις πολύ 

όμορφα. Μην υποκύψεις λοιπόν σε όσα σε 
στενοχωρούν, γιατί σύντομα θα περάσουν. 

Ωστόσο, δείξε προσοχή σε κάποια άτομα, 
που μπορεί να σου βάζουν εμπόδια εκεί 

που δεν το περιμένεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…4,18,36,49.

Το τελευταίο διάστημα, σου έφερε 
καθυστερήσεις και άγχος με αποτέλεσμα 

να νιώθεις ότι όλα μένουν πίσω και δεν 
μπορείς να προχωρήσεις. Θα δεις ότι πολλές 

από αυτές τις καταστάσεις αρχίζουν να 
εξελίσσονται και μάλιστα με τρόπο που σε 
κάνει να αισθάνεσαι αρκετά τυχερός. Μην 

παρασυρθείς, βέβαια σε βιαστικές κινήσεις, 
γιατί θα τα καταστρέψεις όλα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,18,39,40.

Η εβδομάδα σου δημιουργεί τη διάθεση για 
περισυλλογή και την ανάγκη να κατανοήσεις 

καλύτερα διάφορα γεγονότα, που συμβαί-
νουν στη ζωή σου. Έτσι θα μπορέσεις να 

δώσεις και μια εξήγηση για τη συμπεριφορά 
κάποιων ατόμων, που σε προβληματίζουν. 
Μη διστάσεις να μιλήσεις στους δικούς σου 

ανθρώπους για όσα σκέφτεσαι γιατί μπορούν 
να σε βοηθήσουν σε αυτή την αναζήτηση.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,25,39.

Αν και το τελευταίο διάστημα, προκύψαν αρ-
κετές καθυστερήσεις που σε έχουν αγχώσει, 
τα πράγματα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο 

τρόπο και θα μπορέσεις να ηρεμήσεις. 
Αυτό που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή και 

ηρεμία, για να μην κάνεις λάθη.  ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,10,28,39.

Θα σε χρειαστούν κάποιοι άνθρωποι από 
το οικογενειακό και φιλικό σου περιβάλ-

λον και θα πρέπει να βρεις το χρόνο να 
τους συμπαρασταθείς, να ακούσεις τα 

προβλήματά τους και να βρεις τον τρόπο 
να τους βοηθήσεις. Μην παραμελείς τις 
προσωπικές σου σχέσεις, λόγω των αυ-

ξημένων επαγγελματικών σου υποχρεώ-
σεων, γιατί στο τέλος θα το μετανιώσεις. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,23,42.

Κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες, θα 
σου χαλάσουν τη διάθεση και δεν θα 

σου επιτρέψουν να λειτουργήσεις όπως 
θέλεις. Είναι καιρός να αλλάξει ορισμένες 

συνήθειες που σου δημιουργούν πρό-
βλημα και να φροντίσεις περισσότερο τον 

εαυτό σου. Κάνε μια νέα αρχή, που θα 
σε βοηθήσει να ζεις καλύτερα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,12,28,42.

Μια πολύ καλή εβδομάδα για εσένα,  καθώς 
η αισιοδοξία βρίσκει ξανά τη θέση της στο 

μυαλό και στη συμπεριφορά σου. Αυτό 
σου δημιουργεί μια αίσθηση ανανέωσης, 

ενώ θέλεις να κάνεις πράξη όλες τις ιδέες 
σου. Μη διστάσεις μπροστά σε τίποτα, όσο 

προχωρημένα ή ανατρεπτικά κι αν είναι 
αυτά που σκέφτεσαι. Επίσης, να θυμάσαι ότι 

οι δικοί σου άνθρωποι είναι εκεί για να σε 
υποστηρίξουν, οπότε μίλησέ τους άφοβα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,25,47.

Ευνοούνται οι συναναστροφές και επαφές 
με δικά σου άτομα. Μπορείς να επικοινω-
νήσεις με άτομα της οικογένειάς σου που 

έχεις να δεις καιρό, αλλά και με φίλους 
και παρέες που σε κάνουν να περνάς 

όμορφα. Γενικά θα την απολαύσεις τη 
σημερινή μέρα, καθώς η διάθεσή σου είναι 

καλή και έχεις την όρεξη να υλοποιήσεις 
πολλές από τις ιδέες σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-

ΜΟΙ…5,17,34,39.

Οι άνθρωποι εκτός από ύλη είμαστε και ενέργεια και σαν 
ενεργειακά όντα συνεχώς αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον 
άλλο. Όλο και περισσότερο ακούμε να γίνεται λόγος για 
την ενέργεια της Γης, των φυτών, των ζώων, των ανθρώ-
πων. Ενεργειακές θεραπείες, ενεργειακοί τόποι, αντικεί-
μενα φορτισμένα ενεργειακά είναι πλέον μέρος της ζωής 
μας. Η αύρα μας αντιδρά συνεχώς στην αύρα των άλλων. 
Όταν συναντάμε κάποιον που μας αρέσει, η αύρα μας 
ανοίγει και επιτρέπει στην αύρα του άλλου να αναμειχθεί 
μαζί της. Όταν δύο ερωτευμένοι είναι μαζί, οι αύρες τους 
δείχνουν συχνά να συνδυάζονται και να σχηματίζουν μια 
μεγάλη αύρα με έντονα λαμπρά και ζωντανά χρώματα.
Όταν συναντάμε κάποιον που δεν μας αρέσει, οι αύρες 
απωθούν η μια την άλλη. Σας έχει τύχει να συναντήσετε 
κάποιον που τον αντιπαθήσατε αμέσως, αν και δεν υπήρχε 
κανένας λόγος για κάτι τέτοιο; Η αύρα του απωθούσε τη 
δική σας προειδοποιώντας σας να μείνετε μακριά του.
 Ορισμένα άτομα είναι «ψυχικοί βρικόλακες», δηλαδή 
απομυζούν τη δική σας για να ενισχύσουν τη δική τους. 
 Αν κάνουμε συνεχώς αρνητικές και εχθρικές σκέψεις 
αυτές αποτυπώνονται στο τέλος στην αύρα μας και έχουν 
επίδραση στην υγεία μας.
 
Η αύρα ενός υγιούς ατόμου , κινείται και αλλάζει συνεχώς 
χρώματα. 
Αντιθέτως η αύρα ανθρώπων που είναι άρρωστοι μοιάζει 
με σκοτεινή λίμνη με στάσιμα νερά. 
- Άτομα που καπνίζουν έχουν μια γκρίζα αύρα. 
- Οι θετικές σκέψεις και πράξεις έχουν αντίστοιχα ευεργε-
τική επίδραση στην υγεία  
- Η αύρα επεκτείνεται σε μέγεθος και τα χρώματα της να 
γίνονται πιο λαμπερά στο φως του ήλιου 
- Όσο πιο δυνατή και υγιής είναι η αύρα μας, τόσο 
λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να επηρεαζόμαστε από 
εξωγενείς δυνάμεις.
  
Η αύρα αποδυναμώνεται από: 
-Αρνητικές σκέψεις 
-Ακατάλληλες δραστηριότητες 
-Άγχος 
-Κακή διατροφή 
-Υπερβολική κούραση 
-Έλλειψη φυσικής άσκησης 
-Έλλειψη καθαρού αέρα 
-Τοξικές ουσίες 
-Καπνό, αλκοόλ
Συμπέρασμα μόνο θετικές σκέψεις !!!

Πως αποδυναμώνεται  
η ενέργεια μας

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

Θα δεις πολλές υποθέσεις σου, που 
παρέμεναν στάσιμες, να αρχίζουν να εξε-

λίσσονται θετικά και μάλιστα με τον τρόπο 
που εσύ θέλεις. Να περιμένεις ειδήσεις 
και αλλαγές, που θα σε ευχαριστήσουν 

ιδιαίτερα. Η εβδομάδα θα σου χαρίσει μια 
ευχάριστη διάθεση κι αυτή, με τη σειρά της, 
την ενέργεια να κάνεις όσα έχεις στο μυαλό 

σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,15,36,48.
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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

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

ση
με

ία
 δι

αν
ομ

ής




