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editorial
 

Η Μακεδονία είναι Ελλάδα  
και μόνο Ελλάδα

{

{
Αλήθεια, προς τι η τόση σπουδή να υπογραφεί τόσο γρήγορα η συμφωνία των Πρεσπών; Γιατί 

άραγε η κυβέρνηση επιδεικνύει βιασύνη να «κλείσει» ένα μείζον εθνικό θέμα, χωρίς καλά-καλά 
να έχoυν ενημερωθεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου και ο ελληνικός λαός; Ένας ελληνικός λαός 
τον οποίο ο πρωθυπουργός αγνοεί επιδεικτικά, λέγοντας ότι –όπως δήλωσε στην ΕΡΤ– θεωρεί πα-
ράλογο να αποφασίσουν οι Έλληνες την ονομασία ενός γειτονικού κράτους! Συγγνώμη, αλλά δεν 
μιλάμε για ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά για ένα κράτος που επιχειρεί να καπηλευτεί την ιστορία 
μας και που στήθηκε πάνω σε αλυτρωτικές τάσεις σε βάρος της πατρίδας μας. 

Εάν όντως ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι κατήγαγε «μεγάλη διπλωματική νίκη», τότε γιατί δεν 
φέρνει τη συμφωνία προς κύρωση από τη Βουλή, να την επισφραγίσει και να εισπράξει τα εύσημα; 
Γιατί δεν προσφεύγει στον ελληνικό λαό – αυτόν που ο ίδιος χαρακτηρίζει κυρίαρχο για ένα «μεί-
ζον εθνικό θέμα», όπως ακριβώς προβλέπει και το Σύνταγμα; Ούτε είναι απάντηση ότι «ο υπουρ-
γός Εξωτερικών διαθέτει την εξουσία και την αρμοδιότητα να υπογράφει διακρατικές συμφωνίες», 
γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται για την όποια διακρατική συμφωνία. Ποτέ άλλοτε κατά το παρελθόν 
δεν δεσμεύτηκε για ένα τόσο κρίσιμο θέμα η χώρα, χωρίς πρώτα να έχει ερωτηθεί η Ολομέλεια 
της Βουλής. Όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, «η συμφωνία ακόμα και πριν 
υπογραφεί παράγει ήδη έννομα αποτελέσματα». 

Δυστυχώς, οι κυβερνώντες επί μήνες διαπραγματεύονταν το πολύ κρίσιμο για τα εθνικά συμ-
φέροντα και την εθνική αξιοπρέπεια ζήτημα της ονομασίας της γειτονικής μας χώρας, ερήμην 
των πολιτικών δυνάμεων και των Ελλήνων πολιτών. Είναι οι ίδιοι που επιλέγουν να «κλείσουν» 
άρον-άρον αυτήν τη συμφωνία που όχι μόνο διχάζει τον ελληνικό λαό, αλλά δεν διασφαλίζει ούτε 
τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αντί να είναι τα Σκόπια πιεσμένα από την πολύχρονη αναμονή 
ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ (με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο ασφάλειας και χρηματοδότη-
σης), και να υποχωρούν σε κομβικά ζητήματα, εμφανίζεται η Ελλάδα να λέει «ναι» σε μία συμφω-
νία πολύ κατώτερη των περιστάσεων. 

Ακόμη κι αν αφήσει κανείς στην άκρη την παραχώρηση του ονόματος «Βόρεια Μακεδονία», 
είναι εθνικά απαράδεκτο να εκχωρήσουμε «μακεδονική» γλώσσα και εθνότητα, που μαζί με το 
όνομα είναι τα κατ’ εξοχήν εργαλεία του αλυτρωτισμού των Σκοπίων. Το τραγελαφικό της υπό-
θεσης, βέβαια, είναι η στάση των ΑΝΕΛ –κυβερνητικού εταίρου του ΣΥΡΙΖΑ– που λένε κατηγορη-
ματικά «όχι» σε μία συμφωνία που δεσμεύει ρητά τις όποιες επόμενες ελληνικές κυβερνήσεις, 
χωρίς πραγματική δυνατότητα υπαναχώρησης, αλλά ταυτόχρονα –στον βωμό της... καρέκλας– 
συνεχίζουν να προσφέρουν στήριξη στην κυβέρνηση! Δυστυχώς, αυτή η συμφωνία –εάν τελικά 
υπογραφεί– θα είναι πολλαπλά επιβλαβής για τα εθνικά συμφέροντα και σύντομα θα τα βρούμε 
μπροστά μας!

Του Νίκου Καραμανλή

Οι κυβερνώντες 
επί μήνες δια-

πραγματεύονταν 
ερήμην των πολι-
τικών δυνάμεων 
και των Ελλήνων 
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Ποια θα ήταν η σωστή λύση

    Το θέμα της συμφωνίας Ελλάδας- FYROM καλύπτει την 
επικαιρότητα και μάλλον θα απασχολεί την επικαιρότητα για πολύ 
καιρό. Δυστυχώς ακόμα και τώρα  η πλειοψηφία των Ελλήνων 
πολιτών δεν είναι ενημερωμένη για την ιστορία ,την εξέλιξη και τις 
παρενέργειες που θα υπάρξουν γι΄ αυτό χρήσιμο είναι επιγραμμα-
τικά να επισημάνουμε κάποια πράγματα:

1) Υπάρχουν κάποιοι που  χαρακτηρίζουν λανθασμένη την 
συμφωνία αλλά ελπίζουν ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων όταν θα 
γίνει δημοψήφισμα θα την απορρίψουν και «θα μας  σώσουν».  
Πλανώνται όσοι το πιστεύουν. Στα Σκόπια αντιδρούν κάποιοι 
θερμοκέφαλοι που όμως αποτελούν μειοψηφία. Η πλειονότητα 
των κατοίκων της ΦΥΡΟΜ θεωρεί ότι με την συμφωνία αυτή είναι 
κερδισμένοι διότι αναγνωρίζεται η γλώσσα τους ως «μακεδονική» 
και η «μακεδονική εθνότητα» και όπως μου έλεγε συνάδελφος 
από εκεί ,πήραν τόσα όσα δεν περίμεναν…κι΄ επειδή το ερώτημα 
που θα τεθεί θα είναι αν συμφωνούν να αλλάξουν το Σύνταγμά 
τους και να έχουν την ονομασία «βόρεια Μακεδονία» ως προα-
παιτούμενο για να ενταχθούν σε Ε.Ε και ΝΑΤΟ το βέβαιο είναι ότι η 
πρόταση θα εγκριθεί σε μεγάλη πλειοψηφία..

2) Λέει η κυβέρνηση ότι έγιναν λάθη από προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Σαφώς έγιναν λάθη και έπρεπε οι κυβερνήσεις την 
δεκαετία του 1950 να πιέσουν τον Τίτο για αλλαγή ονομασίας 
αλλά δυστυχώς πιεζόμενες από ΗΠΑ,ΝΑΤΟ κλπ. αντιδρούσαν 
υποτονικά με αποτέλεσμα να παγιώνονται καταστάσεις. Αυτό όμως 
δεν αποτελεί ελαφρυντικό για την σημερινή κυβέρνηση που επι-
πόλαια ξεκίνησε την διαπραγμάτευση από την «κόκκινη γραμμή» 
με αποτέλεσμα στην πορεία πιεζόμενη από Γερμανία και ΗΠΑ να 
υποχωρήσει περισσότερο και να κάνει ανεπίτρεπτες παραχωρήσεις 
όπως την αναγνώριση της σλαβικής διαλέκτου των Σκοπίων ως 
«μακεδονικής γλώσσας»…Σίγουρα θα τρίζουν τα κόκκαλα των 
αρχαίων Μακεδόνων που Ελληνικά μιλούσαν και την Ελληνική 
γλώσσα διέδωσαν στα πέρατα της γης..Επίσης ενώ ποτέ δεν υπήρ-
ξε ‘ Εθνος Μακεδόνων» τώρα έμμεσα αλλά ουσιαστικά αναγνωρί-
ζεται εθνότητα Μακεδόνων…

3) Οί ΄Ελληνες πολίτες αισθάνονται πληγωμένοι γιατί μετά 
από χιλιάδες χρόνια ιστορίας  που η λέξη Μακεδονία» ήταν ταυτι-
σμένη με τον Ελληνισμό και μάλιστα ο «μακεδονικός Ελληνισμός» 
ταυτίστηκε με στιγμές μεγαλείου του Ελληνισμού γιατί υπό την 
ηγεσία των Μακεδόνων ενώθηκε ο Ελληνισμός και έγινε η προς 
ανατολάς εκστρατεία με την οποία διαδόθηκε η Ελληνική γλώσσα 
και πολιτισμός στα πέρατα της γης. Τώρα ,για πρώτη φορά, κόντρα 
στην ιστορική πραγματικότητα η Ελλάδα αναγνωρίζει «μακεδονική 
γλώσσα» και «μακεδονική εθνότητα»…

Βεβαίως η χώρα μας πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας 
ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και βεβαίως πρέπει να 
στηρίζει την Ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων και 
βεβαίως  έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα με τα Σκόπια αλλά η 
λύση αυτή έπρεπε να είναι συμβατή με την ιστορική αλήθεια και 
πραγματικότητα.

      *Δικηγόρος, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑ*

Ανησυχούν οι εξαγωγείς

Προβληματισμός και έντονη ανησυχία διακατέχουν τον επιχειρηματικό κόσμο της 
Βόρειας Ελλάδας από την ανάγνωση του κειμένου της συμφωνίας την οποία ετοιμά-

ζεται να υπογράψει η κυβέρνηση με την ΠΓΔΜ. 

Οι εξαγωγείς ανησυχούν ιδιαίτερα για τα εμπορικά 
σήματα και τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία» και 
των παραγώγων του από προϊόντα που πωλούνται 
ήδη στο εξωτερικό από ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ 
προβλέπουν σύγχυση στις διεθνείς αγορές από εται-
ρίες της ΠΓΔΜ οι οποίες αναμένεται να χρησιμοποιούν 
πλέον με μεγαλύτερη ευκολία το όνομα της Μακεδο-
νίας και για τα δικά τους προϊόντα.  

Πάντως, όπως προκύπτει από το κείμενο, μετατίθε-
ται για το… μέλλον η διευθέτηση των εμπορικών ονο-
μασιών και των σημάτων. Μάλιστα το συγκεκριμένο 
θέμα θα  κριθεί από μια… διεθνή ομάδα ειδικών εντός 
τριετίας χωρίς κανείς να μπορεί να προεξοφλήσει από 
σήμερα τις αποφάσεις της με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την τύχη των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων. 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος, Γιώργος Κωνσταντόπουλος επισημαίνει ότι 
το θέμα των εμπορικών σημάτων «καίει» τις εξαγω-
γικές επιχειρήσεις, ενώ ήδη υπάρχει σύγχυση στις δι-
εθνείς αγορές, καθώς από την πλευρά της γειτονικής 

χώρας διαπιστώνεται κατάχρηση του ονόματος «Μα-
κεδονία» για μία σειρά προϊόντων, όπως το κρασί, οι 
πιπεριές και άλλα αγροτικά προϊόντα. 

«Θέλουμε λύση. Τα βόρεια σύνορά μας πρέπει 
να είναι ανοιχτά για να πραγματοποιούμε εξαγωγές 
απρόσκοπτα, αλλά πάνω από όλα είναι το εθνικό 
συμφέρον» είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος σε πρόσφα-
τη συνέντευξη Τύπου και διαβεβαίωσε ότι ο ΣΕΒΕ θα 
διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην επιτροπή η οποία 
πρόκειται να συσταθεί για τη διευθέτηση πρακτικών 
ζητημάτων που προκύπτουν από τη συμφωνία, ενώ 
θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μελών του, πολ-
λά από τα οποία χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια στα 
εμπορικά τους σήματα το όνομα της Μακεδονίας και 
παράγωγά του.

Το ντόμινο…
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι, σύμφωνα με τον 

γνωστό επιχειρηματία και πρώην πρόεδρο του ΣΕΒΕ, 
Δημήτρη Λακασά το γεγονός ότι με τη συμφωνία δεν 

politics
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για τα εμπορικά σήματα
δεσμεύονται τα Σκόπια με το λεγόμενο erga omnes, 
δηλαδή για ένα όνομα για όλες τις χρήσεις και έναντι 
όλων. Επίσης, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Olympia Electronics SA ανησυχεί για τις 
επιπτώσεις που θα έχει η αδικαιολόγητη παραχώρη-
ση του όρου «μακεδονική» για την εθνότητα και τη 
γλώσσα των γειτόνων. Επιπρόσθετα, όπως είπε ο κ. 
Λακασάς στην Karfitsa, είναι εύλογος ο προβληματι-
σμός διότι ενώ εξαγγέλθηκε μια συμφωνία δημιουρ-
γώντας τετελεσμένα δεν διασφαλίζεται η αλλαγή του 
συντάγματος από την ΠΓΔΜ. Σε αυτά τα πρωτεύοντα 
θέματα πρέπει να δώσει έμφαση η ελληνική πλευρά, 
καθώς, σύμφωνα με τον κ. Λακασά, αν χαθεί η «μάχη» 
σε αυτά τα σημεία, οι εξελίξεις θα είναι αρνητικές και 
με τη λογική του ντόμινο θα συμπαρασύρουν και τα 
εμπορικά σήματα καθώς και όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά 
ζητήματα.

Αναγκαία η λύση
Αναγκαία θεωρεί την επίτευξη συμφωνίας με την 

ΠΓΔΜ για το θέμα του ονόματος ο επιχειρηματίας και 
πρώην πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Κυριάκος Λουφάκης. «Εί-
ναι θετικό το γεγονός πως πηγαίνουμε σε λύση ενός 
προβλήματος που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τη 
χώρα», είπε στην Karfitsa o επικεφαλής της «Λουφά-

κης Χημικά ΑΒΕΕ» ο οποίος εκτιμά πως αν δεν υπάρξει 
λύση τότε τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι 
πολύ μεγαλύτερα. 

Σύμφωνα με τον κ. Λουφάκη, μη λύση του προ-
βλήματος συνιστά «κακή εξέλιξη» για τη χώρα μας 
και η μη επίτευξη συμφωνίας θα δυσχεράνει ακόμη 
περισσότερο τη θέση της η οποία είναι ήδη χειρότερη 
σε σχέση με το 1992. 

«Η ΠΓΔΜ βρίσκεται στο κέντρο των χερσαίων οδι-
κών και σιδηροδρομικών γραμμών που συνδέουν την 
Ελλάδα, και τη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα, με την Κε-
ντρική Ευρώπη, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα μας επιδι-
ώκει τη μετεξέλιξή της σε ένα hub παγκόσμιας σημασί-
ας όπου θα καταλήγουν οι θαλάσσιες γραμμές από την 
Ανατολή και οι χερσαίες από την Ευρώπη. Επομένως 
η μη επίτευξη συμφωνίας θα μπλοκάρει την επίτευξη 
αυτού του στόχους» , είπε ο κ. Λουφάκης ο οποίος πά-
ντως θεωρεί εύλογο τον προβληματισμό σχετικά με τα 
εμπορικά σήματα και με το ενδεχόμενο οι γείτονες να 
απαιτήσουν την απαλοιφή του ονόματος Μακεδονία ή 
παραγώγων του  από ελληνικά προϊόντα. «Είναι ένα 
επικίνδυνο σημείο το οποίο δεν πρέπει να αμελήσουμε 
όπως αμελήσαμε να χρησιμοποιείται ο όρος Μακεδο-
νία από την ΠΓΔΜ για 80 και πλέον χρόνια. Πρέπει να 
έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά», είπε ο κ. Λουφάκης.

politics



6 | 16 Ιουνίου 2018

Ως μια συμφωνία που ενθαρρύνει τον αλυτρωτισμό 
χαρακτηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική 

κυβέρνηση και την κυβέρνηση των Σκοπίων μιλώντας 
στη karfitsa o σύμβουλος επικοινωνίας του προέδρου 

της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Μ. Λαζαρίδης: Ο Καμμένος να εκφράσει 
έμπρακτα τη διαφωνία του πριν  
την υπογραφή της συμφωνίας

συνέντευξη

Παράλληλα, ο κ. Λαζαρίδης καλεί 
τον υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο να 
εκφράσει οφείλει να εκφράσει έμπρα-
κτα τη διαφωνία του πριν την υπογραφή 
της συμφωνίας αυτή τη στιγμή, καθώς 
σημειώνει ότι σε άλλη περίπτωση «θα 
πρόκειται για άλλη μια άθλια συμπαιγνία 
Τσίπρα – Καμμένου».

Ο σύμβουλος επικοινωνίας του προ-
έδρου της ΝΔ σχετικά με τα αυτοδιοικη-
τικά ζητήματα της πόλης μας σημειώνει 
ότι «ο Μπουτάρης αποδείχθηκε ανεπαρ-
κής στο ρόλο του δημάρχου».

Κύριε Λαζαρίδη, η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατέληξε σε συμφωνία με 
την κυβέρνηση της πΓΔΜ αποδεχόμε-
νη όνομα για τη γείτονα, που  περιέχει 
τον όρο «Μακεδονία». Η Νέα Δημο-
κρατία θα ψηφίσει την κύρωση της 
συμφωνίας;

Φοβάμαι ότι η κύρωση της συμφω-
νίας θα έλθει πολύ αργά, όταν ήδη θα 
έχει υπάρξει πρόσκληση ένταξης στο 
ΝΑΤΟ και δρομολόγηση ενταξιακών δι-
απραγματεύσεων με την Ε.Ε..  Γι’ αυτό - 
και επειδή ο κ. Τσίπρας δεν έχει πολιτική 
νομιμοποίηση για μια τέτοια συμφωνία 
- τον καλέσαμε να έρθει στη Βουλή πριν 
την υπογραφή της για να ζητήσει σχετι-
κή εξουσιοδότηση. Δεν ανταποκρίθηκε 
βέβαια και καταθέσαμε πρόταση δυσπι-

στίας, για να τοποθετηθούν υπεύθυνα 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Σε κάθε 
περίπτωση, όταν η συμφωνία έρθει 
στη Βουλή εμείς δεν πρόκειται να την 
ψηφίσουμε. Το ζήτημα ωστόσο είναι να 
την αποτρέψουμε, πριν παράξει αρνη-
τικά αποτελέσματα για τα εθνικά μας 
συμφέροντα. Φαίνεται, άλλωστε – και 
μάλιστα ξεκάθαρα - ότι η συμφωνία δεν 
θα ισχύει erga omnes, αφού το σύνθετο 
όνομα δεν θα αφορά ούτε την ταυτότητα 
ούτε τη γλώσσα. Παραβιάζει την εθνική 
γραμμή αναγνωρίζοντας «μακεδονικό 
έθνος», «μακεδονική ταυτότητα» και 
«μακεδονική γλώσσα». Δίνει το δικαί-
ωμα, στους γείτονές μας, με τη δική μας 
βούλα, να ονομάζονται «Μακεδόνες». 
Είναι μια εθνικά απαράδεκτη συμφω-
νία, αφού – όπως περηφανεύεται ο Ζό-
ραν Ζάεφ – διαφυλάττει τη «μακεδονι-
κή εθνική και πολιτισμική ταυτότητα» 
των Σκοπιανών. Μια συμφωνία που δεν 
εμποδίζει, αλλά ενθαρρύνει τον αλυ-
τρωτισμό.

Τι λέτε για τη στάση του κ. Πάνου 
Καμμένου που δηλώνει ότι θα κατα-
ψηφίσει στη Βουλή τη συμφωνία για 
το Σκοπιανό, αλλά εξακολουθεί να 
στηρίζει την κυβέρνηση; 

Η κύρωση της συμφωνίας από τη 
Βουλή των Ελλήνων - εάν εγκριθεί από 

τη Βουλή και το δημοψήφισμα των Σκο-
πιανών – θα έρθει αρκετό καιρό αργότε-
ρα. Έως τότε τα Σκόπια θα έχουν πάρει 

πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ και η 
πρόσκληση αυτή δεν είναι βέβαιο ότι 
μπορεί να ανακληθεί μετά από από-
φαση της ελληνικής Βουλής. Το όπλο 
που μας έδωσε η απόφαση του Βου-
κουρεστίου θα έχει παραδοθεί. Εάν, 
λοιπόν, ο κ. Καμμένος πράγματι δια-
φωνεί, οφείλει να εκφράσει έμπρακτα 
τη διαφωνία του πριν την υπογραφή 
της συμφωνίας. Έχει, τώρα, την ευκαι-
ρία να το κάνει. Διαφορετικά θα πρό-
κειται για άλλη μια άθλια συμπαιγνία 

Τσίπρα - Καμμένου. Δεν μπορεί να λέει 
ότι διαφωνεί και ταυτόχρονα να στηρίζει 
μια κυβέρνηση προκειμένου να διαπρά-
ξει αυτό που υποτίθεται ότι αποκρούει.

Τέλος, κύριε Λαζαρίδη θα ήθελα 
την άποψή σας όσο αφορά τα θέματα 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Είδαμε το Κί-
νημα Αλλαγής και το ΣΥΡΙΖΑ να στηρί-
ζουν στην πόλη μας το δήμαρχο Γιάννη 
Μπουτάρη για τις επόμενες εκλογές. 
Στη ΝΔ έχει ανοίξει η συζήτηση αυτή; Πι-
στεύετε ότι το κόμμα σας έχει αργήσει;

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα δι-
εξαχθούν κάτω από συνθήκες που δεν 
θα μοιάζουν με τις σημερινές, αφού θα 
έχουν προηγηθεί οι εθνικές εκλογές και 
η Νέα Δημοκρατία θα έχει αναλάβει την 
ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου. 
Επομένως υπάρχει καιρός μπροστά μας 
και ο αγώνας μας, τώρα, εστιάζει στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Σε ό,τι αφορά 
ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη είναι βέβαιο 
πως κ. Μπουτάρης αποδείχθηκε ανεπαρ-
κής στο ρόλο του δημάρχου.

{

{

Σε ό,τι αφορά 
ειδικότερα τη 

Θεσσαλονίκη είναι 
βέβαιο πως ο κ. 
Μπουτάρης απο-
δείχθηκε ανεπαρ-
κής στο ρόλο του 

δημάρχου

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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Πανστρατιά δημάρχων κατά της συμφωνίας

11 δρόμων και πλατειών στο Δοξάτο και 
να δώσει ονόματα Μακεδόνων βασιλέων 
και φιλοσόφων.

Ο κ. Γιάννου μιλώντας στην karfitsa 
τόνισε ότι « πρόκειται για μια συμβολική 
κίνηση που έχει και τη συγκατάθεση των 
δημοτών του».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Έδεσσας 
αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις που 
ετοιμάζονται από τους τοπικούς αυτοδι-
οικητικούς άρχοντες σημείωσε ότι « ήδη 
έχω στείλει επιστολή στον Περιφερειάρ-

Επί ποδός πολέμου βρίσκονται οι 
δήμαρχοι της  Μακεδονίας. Αντιτίθενται  
στη συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική 
κυβέρνηση και τη σκοπιανή για την ονο-
μασία του γειτονικού κράτους. Κλείνουν 
τα δημαρχεία, ανεβάζουν πανό με συν-
θήματα υπέρ της ελληνικότητας της Μα-
κεδονίας, παροτρύνουν τους βουλευτές 
των περιφερειών τους να μην ψηφίσουν 
τέτοια συμφωνία. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ετοιμάζουν δυναμικές κινητο-
ποιήσεις προκειμένου να αποτρέψουν 
την υλοποίηση της συμφωνίας.

Ο δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης Γιάν-
νου λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση 
της συμφωνίας προχώρησε σε μια συμ-
βολική κίνηση… κατεβάζοντας ρολά 
στο δημαρχείο του. Ο δήμαρχος Πέλλας 
Γρηγόρης Στάμκος έστειλε επιστολή 
στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ 
ο δήμαρχος Δοξάτου Δράμας, έκλεισε το 
δημαρχείο, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δια-
μαρτυρήθηκε στην υφυπουργό  Μακεδο-
νίας Θράκης κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 
και αποφάσισε να αλλάξει την ονομασία 

χη Κεντρικής Μακεδονίας προτείνοντας 
να διεξαχθεί κοινή συνεδρίαση της 
ΠΕΔ - Κεντρικής Μακεδονίας και του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας στο Βελλίδειο Συνεδριακό, 
στη Θεσσαλονίκη, να υπάρξει μια κοινή 
στάση στο θέμα». 
Ζητούν από τους Μακεδόνες βουλευ-
τές να μην ψηφίσουν τη συμφωνία

Ο κ. Γιάννου, ακόμη, δηλώνει έτοι-
μος να μην σταματήσει εδώ αυτός ο 
αγώνας ενώ βρίσκεται σε συντονισμό 
και με άλλους δημάρχους της Μακε-
δονίας. Ακόμη, προσθέτει « οι Μακεδό-
νες βουλευτές θα πρέπει να μελετήσουν 
πολύ τι θα υπογράψουν καθώς, όπως 
είπε, «μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπάρ-
χουν πράγματα που αύριο μεθαύριο θα 
στερούν από τα παιδιά μας την ελευθερία 
κινήσεων».

«Εμείς έχουμε ανακηρύξει τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυ-
λόπουλο  ως επίτιμο δημότη. Μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας είμαστε σε 
σκέψεις για να δούμε πως μπορούμε 

αυτό να το πάρουμε πίσω» επεσήμανε 
ακόμη ο Δήμαρχος Έδεσσας.

Τέλος, ο κ. Γιάννου στέλνει μή-
νυμα προς το πολιτικό σύστημα το-
νίζοντας ότι «θέλουμε να ζούμε στη 
Μακεδονία, να ζούμε ελεύθεροι, να 
ζούμε με τη γλώσσα μας. Δεν υπάρ-
χει ούτε μακεδονική γλώσσα, ούτε 
μακεδονικό έθνος, υπάρχει μόνο μία 
Μακεδονία» πρόσθεσε.

Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας 
μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου κάλεσε την κυβέρνη-

ση και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν 
πίσω τη συμφωνία με την πΓΔΜ αναφέ-
ροντας μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή 
της «πρέπει η συμφωνία συλλήβδην να 
απορριφθεί και τάχιστα να αποδοκιμαστεί 
από το σύνολο της Πολιτικής Ηγεσίας 
της Χώρας μας, όπως ήδη απορρίπτεται 
και αποδοκιμάζεται από την συντριπτι-
κή πλειοψηφία των συμπολιτών μας, οι 
οποίοι δεν αποδέχονται καμία υποχώρη-
ση και κανένα τέτοιου είδους «συμβιβα-
σμό».

politics

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου

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

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση



8 | 16 Ιουνίου 2018

Συνθήκες εποπτείας σε σημείο... σωφρονισμού επιφυ-
λάσσουν για την Ελλάδα, το Βερολίνο και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, πατώντας στη συμφωνία του 
Eurogroup του 2012, αλλά με βάση τα νέα δεδομένα 

που διαμόρφωσε το... ατύχημα του 2015. 

COLPO GROSSO για το χρέος
οικονομία

Μέρκελ, Λαγκάρντ, Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήρι-
ξης και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
έχουν καταλήξει πλέον στο σχέδιο το 
οποίο λαμβάνει υπ’ όψη του τα μέτρα 
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους σε 
πολλές... δόσεις και υπό συγκεκριμένους 
όρους. Κατ’ αρχάς οι δανειστές συμφω-
νούν ότι το ελληνικό χρέος μπορεί να 
εξυπηρετηθεί κανονικότα έως το 2022. 
Από κει και πέρα, θα υπάρξει ρύθμιση 
ανά περιόδους με βάση την εκπλήρωση 
των στόχων που θα έχουν τεθεί. Σ’ αυτό 
βοηθάει και το γεγονός ότι ουσιαστικά 
έως το 2030 δεν υπάρχουν πολύ πιεστι-
κές ανάγκες ως προς την εξυπηρέτηση 
του δημόσιου χρέους. Στόχος των εταί-
ρων-δανειστών και κυρίως του άξονα 
Βερολίνου - Ουάσινγκτον είναι να μην 
υπάρξει έστω... υπόνοια αποκλίσεων τις 
επόμενες δεκαετίες και έως ότου απο-
πληρωθεί το 75% των δανείων που έχει 
λάβει η Ελλάδα από τα κράτη-μέλη της 
Ευρωζώνης. 

Το μοντέλο ρύθμισης του χρέους, ως 

προς τη βασική φιλοσοφία του, βασίζεται 
στο «σχέδιο Σόιμπλε» που είχε κατατε-
θεί στο Eurogroup του Νοεμβρίου 2012, 
ωστόσο, λόγω του... ατυχήματος του 
2015, έχει προσαρμοστεί πλέον ποιοτικά 
και ποσοτικά στα σημερινά δεδομένα. Η 
ρύθμιση του χρέους, που θα κλείσει στις 
21 Ιουνίου, βασίζεται πλέον στη συμφω-
νία ότι έως το 2021 δεν υπάρχει κανένα 
απολύτως πρόβλημα για την Ελλάδα, 
καθώς οι χρηματοδοτικές της ανάγκες 
είναι εξασφαλισμένες. 

Κυρίαρχο ρόλο για την επόμενη 
μέρα αναλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Μη-
χανισμός Σταθερότητας (δηλαδή το... 
Βερολίνο), το οποίο αποτελεί τον χρη-
ματοδότη του ελληνικού προγράμμα-
τος και μέσω των δανείων του θα δη-
μιουργηθεί το «μαξιλάρι ασφαλείας» για 
τα πρώτα χρόνια τη αυστηρής εποπτείας. 
Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα μετά 
τις 21 Αυγούστου προβλέπεται ότι οι 
εμπλεκόμενες πλευρές θα συμφωνή-
σουν στο θέμα της ρύθμισης του χρέους, 
στη βάση του μοντέλου που θα φέρει ο 

ESM. Προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδι-
άζεται η μετακύλιση πληρωμών των δα-
νείων του EFSF έως και 15 χρόνια, έτσι 
ώστε να πάνε πολύ μετά το 2030. Ταυ-
τόχρονα, είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να 
υπάρξει πρόωρη αποπληρωμή του δα-
νείου που έχει συναφθεί από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο με ευρωπαϊκούς πό-
ρους, καθώς το επιτόκιο είναι σχεδόν δι-
πλάσιο από αυτό των δανείων του EFSF 
και των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. 
Επιπλέον, υπάρχει και η έτοιμη πηγή με 
τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από 
τα ελληνικά ομόλογα, αλλά, για να επι-
στραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο, θα 
πρέπει να οι ελληνικές Αρχές «να ματώ-
σουν» ως προς την εφαρμογή των με-
ταρρυθμίσεων με εξοικονόμηση σχεδόν 
1 δισ. ευρώ ετησίως. 
 
Σφίγγει η μέγγενη 

Η μεγάλη ανατροπή του προγράμ-
ματος το 2015 αναγκάζει τους δανειστές 
της Ελλάδας να θέσουν αυστηρότατο 
πλαίσιο, το οποίο θα δεσμεύσει τις επό-
μενες τουλάχιστον 10 κυβερνήσεις που 
θεωρητικά θα έχουν τις τύχες της χώρας 
έως το 2060!

Ο φόβος επανάληψης της ελληνι-
κής περιπέτειας του 2015 έχει αναγκά-
σει πλέον όλους τους παράγοντες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα διάσωσης 
να πάρουν αποφάσεις μακράς πνοής. Για 
τον λόγο αυτόν και η διευθύντρια του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν 
Λαγκάρντ μίλησε με αφοπλιστικό τρόπο 
την περασμένη Δευτέρα, λέγοντας ότι εί-
ναι απαραίτητη η παρουσία του διεθνούς 
οργανισμού. Και όλα αυτά τη στιγμή που 
αρκετοί πίστευαν ότι το ΔΝΤ θα εγκατα-
λείψει το ελληνικό πρόγραμμα λόγω μη 
ύπαρξης ασφαλούς μελέτης βιωσιμό-
τητας για το ελληνικό χρέος. Έτσι όπως 
διαμορφώνονται τα πράγματα, το ΔΝΤ 
μπορεί να έχει εποπτικό ρόλο στη μετα-
μνημονιακή εποχή, ωστόσο θα αποτελεί 
στην ουσία τον χωροφύλακα και τον 
εγγυητή για τις αγορές, έτσι ώστε να μη 
διανοηθεί κανένας κυβερνητικός σχη-
ματισμός στην Ελλάδα να ξανακάνει... 
αστεία. 

Ο ρόλος του ΔΝΤ θα επικεντρώ-
νεται σε αυτόν του… τροχονόμου και 
του... χωροφύλακα σε ό,τι αφορά τις 

μεταρρυθμίσεις. Η υψηλή ανεργία, η 
καθήλωση των μισθών και η απουσία 
ικανών επενδύσεων έχουν σημάνει συ-
ναγερμό στους κόλπους των δανειστών, 
ώστε από το 2022, όταν και η Ελλάδα θα 
ανοιχτεί για τα καλά στις αγορές, να μην 
αντιμετωπίσει νέα προβλήματα στη χρη-
ματοδότηση του χρέους της. 

{
{

{
{

Το σχέδιο, οι ρή-
τρες και το παρα-

σκήνιο ερήμην 
της Αθήνας – Η... 
τιμωρία της «πε-

ρήφανης διαπραγ-
μάτευσης»

Πώς θα γίνει και 
γιατί δεσμεύει 

τουλάχιστον τις 
επόμενες... 10 
κυβερνήσεις 

Του  
Λουκά  

Γεωργιάδη
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Τι φόρο θα πληρώσετε για το σπίτι σας

• Σε 3.792 αυξήθηκαν. 
 Επιπλέον, διευρύνεται το άνω όριο 

του πρώτου κλιμακίου του κύριου φό-
ρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του 
τρίτου από τα 1.000 στα 1.050 ευρώ.

Ακόμη αυξάνεται το αφορολόγητο 
όριο για το συμπληρωματικό φόρο από 
τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ.

 Από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις 

Δικαιώθηκαν όσοι έγραφαν και έλε-
γαν ότι έρχεται αύξηση των αντικειμενι-
κών αξιών. Έτσι, 926.671 ιδιοκτήτες θα 
πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ από 1 έως 
200 ευρώ!  

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία έχουμε τα εξής:
• Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά 
για 1.470.962 ή για το 23% των φυσικών 
προσώπων.
• Αμετάβλητα για 3.995.181 ή για το 
62%.
• Αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ 
κατά μέσο όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστι-
κά για 737.709 ή για το 12%.
• Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ θα έχουν 
τα εκκαθαριστικά 160.001 φυσικών 
προσώπων ή το 2,3%.
• Για το 0,7% ή για 48.961 φορολογου-
μένους θα προκύψει αύξηση πάνω από 
200 ευρώ.

 
Στις ζώνες έχουμε την εξής εικόνα:
• Σε 2.122 μειώθηκαν.
• Σε 4.302 έμειναν σταθερές.

προκύπτουν τα εξής:
1. Θα επιβαρυνθούν όσοι έχουν μι-

κρή περιουσία με σημερινή αντικειμενι-
κή στα 600 και 700 ευρώ/ τετραγωνικό 
μέτρο, με «πάγωμα» συντελεστών.

2. Για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιο-
κτήτες με μεσαία περιουσία, σχεδιάζεται 
αύξηση του αφορολόγητου ορίου στον 
συμπληρωματικό φόρο, έτσι ώστε να 

υπάρξει μείωση για όσους έχουν περιου-
σία με συνολική αξία ως 250 ευρώ.

3. Οι δανειστές έχουν ξεκαθαρίσει ότι 
από τον ΕΝΦΙΑ θα εισπραχθούν 3,5 δισ. 
ευρώ.

4. Θα μειωθεί ο φόρος κατά 50 ευρώ 
για όσους υπόκεινται σε συμπληρωματι-
κό φόρο.

 

Πού αυξάνεται ο ΕΝΦΙΑ
Θεσσαλονίκη:

Άγιος Αθανάσιος, Ασπροβάλτα, Αμπελό-
κηποι, Βασιλικά, Ελευθέριο, Κορδελιό, 
Επανομή, Ευκαρπία, Εχέδωρος, Θερμα-
ϊκός, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Κουφάλια, 
Λαγκαδάς, Μενεμένη, Μηχανιώνα, Μί-
κρα, Νεάπολη, Πεύκα, Πολίχνη, Πυλαία, 
Ρεντίνα, Σταυρούπολη, Συκεές, Τριαν-
δρία, Χαλάστρα, Χαλκηδόνα, Χορτιάτης, 
Ωραιόκαστρο.

Περιφέρεια Αττικής:
Αγία Βαρβάρα, Άγιος Δημήτριος, Άγι-

οι Ανάργυροι, Αθήνα, Αιγάλεω, Βύρω-
νας, Γαλάτσι, Δάφνη, Ίλιον, Καισαριανή, 
Καλλιθέα, Καματερό, Μεταμόρφωση, 
Μοσχάτο, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Νέα 
Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Περιστέ-
ρι, Πετρούπολη, Ταύρος, Χαϊδάρι.

οικονομία

Του  
Γιώργου 

Αυτιά
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Εξωστρέφεια, χρηματοδοτήσεις και ενεργειακή ασφάλεια 
στο κέντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

Διέξοδο σε αγορές του εξωτερικού και πρόσβαση σε 
διεθνείς οργανισμούς που χρηματοδοτούν projects του 
ιδιωτικού τομέα επιζητούν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

διαβλέποντας τις πεπερασμένες δυνατότητες της εγχώ-
ριας αγοράς η οποία έχει συρρικνωθεί ακόμη περισσότε-

ρο λόγω της οικονομικής κρίσης.
Παράλληλα αναζητούν τρόπους 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητάς τους αλλά και συνέργειες με 
τοπικούς εταίρους σε άλλες χώρες 
όπου υπάρχουν επενδυτικές ευκαι-
ρίες. 

Την τάση εξωστρέφειας, η οποία 
χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό και τις 

βορειοελλαδικές εταιρίες, επιβεβαι-
ώνουν η πυκνότητα των εκδηλώσε-
ων που διοργανώνονται το τελευταίο 
χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη 
από επιχειρηματικούς φορείς, αλλά 
και ο μεγάλος αριθμός των συμμετε-
χόντων σε αυτές. Είναι χαρακτηριστι-
κό πως μόνο το προσεχές δεκαήμερο 
θα πραγματοποιηθούν στην πόλη 
τουλάχιστον τέσσερα σημαντικά γε-
γονότα επιχειρηματικού ενδιαφέρο-
ντος με τις συμμετοχές να εκτιμάται 
πως θα ξεπεράσουν τις 800, με κορυ-
φαία εκδήλωση το 6ο Export Summit 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ) που φέτος φιλοδοξεί 
να προσελκύσει περισσότερους από 
500 επιχειρηματίες.  

Στο επίκεντρο του Export Summit 
θα βρεθεί ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός των επιχειρήσεων και τα οφέλη 
που προκύπτουν για την ανάπτυξή 
τους. Οι εργασίες του θα πραγματο-
ποιηθούν την Πέμπτη, 21 Ιουνίου 
(από τις 9.30 πμ), στο ξενοδοχείο 
Μακεδονία Παλλάς, ενώ στο δείπνο 
λήξης ομιλητής θα είναι ο αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, με θέμα: «Εξω-
στρέφεια και Ανταγωνιστικότητα για 

{

{
Το Φόρουμ θα 
πραγματοποιη-

θεί στην αγγλική 
γλώσσα και η 

συμμετοχή σ’ αυτό 
είναι δωρεάν, με 
την προϋπόθεση 

της προηγούμενης 
δήλωσης συμμε-

τοχής

την Ελλάδα του Αύριο». 
Η παρακολούθηση του συνεδρί-

ου είναι ελεύθερη, με προϋπόθεση 
οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν νω-
ρίτερα συμμετοχή, ενώ είναι εφικτή 
η παρακολούθηση του συνεδρίου 
μέσω Livestreaming.

Το θέμα του συνεδρίου («The 
digital e–ra, Business on the move, 
Exports in the fast lane») είναι 
άκρως επίκαιρο αφενός διότι η χώρα 
μας υστερεί σημαντικά στον όγκο 
των εργασιών που πραγματοποι-
ούνται ψηφιακά (σ.σ. από τον ΣΕΒΕ 
εκτιμάται πως κινείται σε μονοψήφιο 
ποσοστό) αφετέρου διότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων, αποτελεί βασικό ανα-
πτυξιακό εργαλείο στο νέο παγκοσμι-
οποιημένο περιβάλλον. «Ελάχιστες 
επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί στο 
ψηφιακό περιβάλλον της οικονομίας, 
ενώ είναι επιτακτική η ανάγκη να μπει 
η ψηφιακή λογική στο επιχειρηματικό 
τους… DNA», επισήμανε ο πρόεδρος 
του ΣΕΒΕ, Γιώργος Κωνσταντόπου-
λος παρουσιάζοντας τους στόχους 
του φετινού συνεδρίου.

Η θεματολογία θα καλύψει όλο 
το φάσμα της ψηφιακής επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας (e -services, e- 
logistics, e- consulting, e-business, 
e-finance, e-promotion  κλπ) δίνο-
ντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις 
και φορείς να ενημερωθούν αλλά και 
να εκπαιδευτούν σε ζητήματα νέων 
τεχνολογιών.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμέ-

οικονομία
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οικονομία
γκοσμίως- τα 27 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, ενώ το 60% των συμβολαίων 
είναι κάτω των 500.000 ευρώ. Από 
το 2008 και έπειτα, η συμμετοχή 
των ελληνικών επιχειρήσεων στους 
διαγωνισμούς της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας βαίνει αυξανόμενη και αφορά 
τόσο έργα κατασκευής υποδομών, 
όσο και projects συμβουλευτικής σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου με το 
συνολικό ποσό να ξεπερνά ετησίως 
τις 200.000 ευρώ.

Αναφορά θα γίνει, επίσης, στους 
διαγωνισμούς που διενεργεί –με συμ-
μετοχή και ελληνικών επιχειρήσεων- 
η Millennium Challenge Corporation 
των ΗΠΑ, ενώ η Παρευξείνια Τράπεζα 
Εμπορίου και Ανάπτυξης θα παρουσι-
άσει τα προγράμματα δανειοδοτήσε-
ων, αλλά και προμηθειών. 
«Ζεστό» χρήμα για μελέτες

Από την πλευρά τους, στελέχη 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) θα 
περιγράψουν μεταξύ άλλων ένα νέο 
πρόγραμμα επιδότησης εκπόνησης 
μελέτης, που απευθύνεται σε επιχει-
ρήσεις χωρών της Βαλκανικής και εν-
διαφέρει τόσο μελετητικές εταιρείες, 
όσο και επιχειρήσεις που θέλουν να 
χρηματοδοτήσουν μία ανάλογη μελέ-
τη. Η EBRD εφαρμόζει το Πρόγραμμα 
αυτό από το 1993 και μέχρι σήμερα 
έχει υποστηρίξει πάνω από 20,000 
επιχειρήσεις σε 30 περίπου χώρες 
στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τη 
Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία. 
Και τώρα ετοιμάζεται να το εφαρμό-
σει και στην Ελλάδα.

Ο βασικός σκοπός του εν λόγω 
προγράμματος είναι να υποστηρίξει 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
σχεδόν από όλους τους κλάδους προ-
κειμένου να αναπτυχθούν, μέσω της 
διασύνδεσής τους με τοπικούς συμ-
βούλους και διεθνείς εμπειρογνώμο-
νες, προκειμένου να λάβουν συμβου-
λευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ 
φάσμα, από θέματα στρατηγικής και 
επιχειρησιακού προγραμματισμού, σε 
θέματα βελτιστοποίησης εσωτερικών 
διαδικασιών, εξοικονόμησης ενέργει-
ας, διαχείρισης ποιότητας, οικονομι-
κής διαχείρισης, πληροφορικής και 
τεχνολογιών, προώθησης εξαγωγών, 
στρατηγικής marketing, branding 
κοκ.

Η EBRD υποστηρίζει τις επιχειρή-
σεις να επιλέξουν τον καταλληλότε-
ρο τοπικό σύμβουλο ή διεθνή εμπει-
ρογνώμονα που θα φέρει σε πέρας το 
συμβουλευτικό έργο, ανταποκρινό-
μενος κατά το μέγιστο στις ανάγκες 
της επιχείρησης, με τη αξιοποίηση της 
βάσης προ-επιλεγμένων συμβούλων 
που διαθέτουμε. Στη συνέχεια παρα-
κολουθεί την ορθή υλοποίηση του 
έργου μέχρι τη λήξη του, ώστε να 
διασφαλίσει ότι το έργο θα έχει τα κα-
λύτερα δυνατά αποτελέσματα για την 

νεται η παρουσίαση της πλατφόρμας 
Alibaba αλλά και εισηγήσεις που αφο-
ρούν θέματα όπως: «MadeinGreece: 
Το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών 
εξαγωγών», «Χτίζοντας μια Διεθνή 
Εταιρεία», «Ψηφιακή εποχή: Τεχνολο-
γίες & Στρατηγική», «Συγχρονισμός 
δεδομένων προϊόντων: το μέλλον 
στο λιανεμπόριο», «ΟΑΕΠ- Εργαλείο 
Ασφάλισης και Χρηματοδότησης για 
την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των 
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσε-
ων», «Ασφάλιση διαδικτυακών κίν-
δυνων στα νέα δεδομένα του GDPR», 
κλπ. 

Φόρουμ από την Παγκόσμια  
Τράπεζα και το ΕΒΕΘ

Οι ευκαιρίες που προκύπτουν 
από τη συμμετοχή ελληνικών επι-
χειρήσεων στους διαγωνισμούς της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, της Παρευ-
ξείνιας Τράπεζας Εμπορίου και Ανά-
πτυξης, της EBRD και του Millennium 
Challenge Corporation των ΗΠΑ, θα 
παρουσιαστούν στο πλαίσιο Επιχει-
ρηματικού Φόρουμ, που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Ιουνίου, 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης. «BLACK 
SEA BRIDGE Business opportunities 
from IFI-financed projects and IFI 
financing» είναι το θέμα του φόρουμ 
που διοργανώνεται από το ΕΒΕΘ και 
το Γραφείο Διασύνδεσης της Παγκό-
σμιας Τράπεζας με τον Ελληνικό Ιδι-
ωτικό Τομέα και έχει τη στήριξη του 
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 

Όπως είπε στην Karfitsa o επικε-
φαλής του Γραφείου Διασύνδεσης 
του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας στην Ελλάδα, Θεόδωρος Αξυλι-
θιώτης, έως τα μέσα της περασμένης 
εβδομάδας περισσότερες από 70 επι-
χειρήσεις από όλη την Ελλάδα είχαν 
ήδη δηλώσει συμμετοχή από κλά-
δους όπως η ενέργεια, το περιβάλ-
λον, οι μεταφορές και οι κατασκευές. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι του φό-
ρουμ θα είναι οι κατ’ ιδιίαν συναντή-
σεις των Ελλήνων επιχειρηματιών με 
τους ξένους συναδέλφους τους από 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς 
η εμπειρία έδειξε πως οι συνέργειες 
με τοπικές επιχειρήσεις, αυξάνουν τις 
πιθανότητες επιτυχίας για τις ελληνι-
κές εταιρίες οι οποίες επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς σε 
γειτονικές χώρες.

Από το «βήμα» του Φόρουμ –που 
θα πραγματοποιηθεί από τις 9 πμ έως 
5 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΕΒΕΘ (Τσιμισκή 24)- θα παρουσια-
στούν, μεταξύ άλλων, οι επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες, που προκύπτουν 
για τις ελληνικές εταιρείες από τους 
διαγωνισμούς και τα αντίστοιχα συμ-
βόλαια της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα 
οποία σε ετήσια βάση φθάνουν –πα-

επιχείρηση, ενώ καλύπτει από 67% 
έως 88% του καθαρού κόστους του 
συμβουλευτικού έργου, ανάλογα με 
το αν αυτό υλοποιείται μέσω τοπικού 
συμβούλου ή διεθνή εμπειρογνώμο-
να.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμ-
μετάσχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
όπως ορίζονται από την ΕΕ, δηλαδή 
επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασι-
ών μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ ή με 
σύνολο ενεργητικού μικρότερο των 
43 εκατομμυρίων ευρώ και αριθ-
μό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. 
Επιπλέον, πρέπει να είναι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας και 
να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχι-
στον δύο χρόνια. 

Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί 
στην Αγγλική γλώσσα και η συμμετο-
χή σ’ αυτό είναι δωρεάν, με την προϋ-
πόθεση της προηγούμενης δήλωσης 
συμμετοχής. 

Ημερίδα για τη βιονενέργεια και επί-
σκεψη γερμανικών επιχειρήσεων

Ημερίδα με θέμα τη βιοενέργεια 
στον αγροτικό και τουριστικό τομέα 
της Ελλάδας, διοργανώνει το Ελλη-
νογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο, επίσης στις 19 
Ιουνίου, με τη συμμετοχή έξι γερμα-
νικών επιχειρήσεων του κλάδου, που 
θα βρίσκονται στην Ελλάδα από τις 
18 έως τις 22 Ιουνίου, στο πλαίσιο 
πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας 
της Γερμανίας. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, 
που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο 
Mediterranean Palace, οι γερμανικές 
εταιρίες θα παρουσιάσουν τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ 
εξειδικευμένοι Έλληνες και Γερμανοί 
εισηγητές θα παρουσιάσουν το θε-
σμικό πλαίσιο, τις δυνατότητες εφαρ-
μογής και τις προοπτικές χρήσης των 
σχετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν 
B2B συναντήσεις εκπροσώπων των 
γερμανικών επιχειρήσεων με ελλη-

νικές επιχειρήσεις, ως μέρος σειράς 
δράσεων που υλοποιεί το Επιμελη-
τήριο στον τομέα της Βιοενέργειας 
εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, με 
στόχο την επίτευξη μελλοντικών συ-
νεργασιών μεταξύ των ελληνικών και 
γερμανικών επιχειρήσεων.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητή-
ριο έχει διαπιστώσει ότι ο τομέας της 
ενεργειακής εκμετάλλευσης οργανι-
κών αποβλήτων είναι ένας παρθένος 
τομέας για την Ελλάδα και παρουσι-
άζει πολλές επενδυτικές και ερευνη-
τικές ευκαιρίες. Γι’ αυτό οργανώνει 
σειρά ανάλογων δράσεων, έτσι ώστε 
ο τομέας του βιοαερίου να μπορέσει 
να συμμετάσχει ουσιαστικότερα στο 
ενεργειακό μίγμα της χώρας, ύστερα 
και από την πτώση που καταγράφηκε 
στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών. Επί-
σης, «βλέπει» ότι η Ελλάδα παρουσι-
άζει έντονη αγροτική δραστηριότητα, 
ενώ τα οργανικά απόβλητα του κλά-
δου παραμένουν ανεκμετάλλευτα, 
καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων 
παραγωγών δεν έχει την κατάλληλη 
πληροφόρηση για τις δυνατότητες 
εκμετάλλευσής τους.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι 
δωρεάν, ενώ για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου 
http://griechenland.ahk.de/gr στην 
ενότητα εκδηλώσεις, ή να επικοινω-
νούν στο τηλ. 2310 32 77 33/ -34. 
Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου 
αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. 

Ενεργειακή ασφάλεια στη ΝΑ Ευ-
ρώπη

Τέλος, στη  Θεσσαλονίκη θα δι-
εξαχθεί στις 26 και 27 Ιουνίου και ο 
11ος διάλογος για την ενέργεια στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το συνέ-
δριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενο-
δοχείο The Met  και διοργανώνεται 
από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) υπό την 
αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και με τη 
στήριξη κορυφαίων διεθνών και περι-
φερειακών οργανισμών και μεγάλων 
ενεργειακών εταιρειών. 

Να σημειωθεί ότι ο ενεργειακός 
διάλογος ξεκίνησε το 2007, επίσης, 
από τη Θεσσαλονίκη και η φετινή 
εκδήλωση, σύμφωνα με τους διορ-
γανωτές, έρχεται σε μια εποχή που 
υπάρχουν αρκετές σημαντικές εξε-
λίξεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο με βαθιές επι-
πτώσεις για την ενεργειακή ασφάλεια 
της περιοχής.
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Δεν θέλουν την εκδήλωση με Τσακαλώτο
Μπορεί να φαίνονται όλα ήρεμα 

στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσ-
σαλονίκη αλλά δεν  είναι έτσι. Όπως 
μαθαίνουμε εδώ και κάποιους μήνες 
η ομάδα των «53» πιέζει να γίνει μια 
εκδήλωση στην πόλη μας με κεντρι-
κό ομιλητή τον υπουργό Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο. Παρόλα αυτά η 
πλειονότητα των μελών της νομαρχι-
ακής επιτροπής φαίνεται να τρενάρει 
τη συγκεκριμένη εκδήλωση, βλέπε-
ται οι περισσότεροι είναι προεδρικοί. 
Και όπως λέει και μια παροιμία «φύ-
λαγε τα ρούχα σου να ‘χεις τα μισα».

{
{

Ποιος οικονομικός 
παράγοντας της 
πόλης βρίσκεται 

πίσω από την υπο-
ψηφιότητα του κ. 
Βασίλη Μωυσίδη 
για το Δήμο Θεσ-

σαλονίκης;

Ποιους βουλευτές 
της Α’ Θεσσαλο-
νίκης του ΣΥΡΙΖΑ 
όπως ακούγεται 
εντόνως το τε-
λευταίο διάστη-
μα σκοπεύει ο 

Τσίπρας να τους 
αφήσει εκτός ψη-

φοδελτίου; 

Η παρουσία Τσίπρα Μητσοτάκη στο ΣΒΒΕ
Την τιμητική της θα έχει στις αρχές Ιουλίου η Θεσσαλονίκη καθώς Αλέξης 

Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθούν στη συμπρωτεύουσα για τη συ-
νέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας.

Η συνέλευση θα γίνει την Πέμπτη 5 Ιουλίου στο “Hyatt” ενώ ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μιλήσει στο πρώτο και ο πρωθυπουργός στο 
δεύτερο μέρος της. Στον ΣΒΒΕ δεν υπάρχουν φέτος εκλογές και, κατά συνέπεια, 
το επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα στραφεί γύρω από τους δύο αρχηγούς.

Γκρίνιες στο ΚΙΝ. ΑΛΛ.

Μένει στην Περιφέρεια

Στους ΜΑΤατζήδες  
ο Βορίδης

Κάποιες γκρίνιες υπήρξαν στο 
εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής 
της πόλης μας  για την ομιλία της 
προέδρου του κόμματος Φώφης 
Γεννηματά. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι γκρίνιες εδράζονται στο 
γεγονός ότι παρόλο που η συγκέ-
ντρωση της προηγούμενης Δευτέ-
ρας στο Grand Hotel αναφερόταν 
ως συνέλευση των νομαρχιακών 
επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης 
μετά την ομιλία της κα Γεννηματά 
δεν υπήρξε κανένας διάλογος και 
δεν έλαβε κανένας το λόγο. Κά-
ποια στελέχη του Κινήματος Αλλα-
γής στην πόλη μας είναι ιδιαιτέρως 
προβληματισμένα και στις κατ’ ιδίαν  
συνομιλίες τους εκφράζουν την έλ-
λειψη εσωκομματικού διαλόγου.

Το έκλεισε μια και καλή το θέμα 
την εκ νέου υποψηφιότητά του για 
την Περιφέρεια Κεντρικής ο Από-
στολος Τζιτζικώστας. Παρουσία του 
αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζη-
δάκη σε κομματική εκδήλωση της 
ΝΔ ο κ. Τζιτζικώστας εξέφρασε την 
απόφασή του να διεκδικήσει την 
ανανέωση της θητείας στο θώκο 
του περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Ενώ ο αντιπρόεδρος της 
ΝΔ έσπευσε να τονίσει ότι η στήριξη 
της ΝΔ στο πρόσωπο του κ. Τζιτζι-
κώστα πρέπει να θεωρείται αυτο-
νόητη. Το θέμα για την Περιφέρεια 
δείχνει να κλείνει για τη ΝΔ ωστόσο 
τα δύσκολα είναι μπροστά της και 
αφορούν το δήμο Θεσσαλονίκης…

Ο Τομεάρχης Εσωτερικών 
της ΝΔ Μάκης Βορίδης μπορεί να 
βρέθηκε μόνο για λίγες ώρες την 
προηγούμενη Δευτέρα στη Θεσ-
σαλονίκη προκιεμένου να μιλήσει 
σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ ωστόσο 
επισκέφτηκε τη διμοιρία των ΜΑΤ 
που βρίσκεται στο τούρκικο προξε-
νείο. Ο βουλευτής της ΝΔ μίλησε με 
τους αστυνομικούς άκουσε τα προ-
βλήματά τους ενώ συνομίλησε για 
αρκετοί ώρα μαζί τους σχετικά και 
με τη δολοφονική επίθεση που δέ-
χτηκαν πριν λίγες μέρες από αγνώ-
στους με μολότοφ.K
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{
Ποιος δημοτικός 
σύμβουλος της 

«Πρωτοβουλία» 
ανέφερε σε συ-

ζητήσεις του ότι ο 
Μπουτάρης χαίρε-
ται για την επίτευ-
ξη συμφωνίας με 
τα Σκόπια για τις 
εταιρίες που έχει 

στη γείτονα χώρα;
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Όλα ανάποδα…Τα συνεχόμενα ψέματα 
του κ. Τσίπρα

Παίζουν με τη φωτιά

Επί εποχή Γιώργου Παπανδρέου κυκλο-
φορούσε το ανέκδοτο ότι ως πρωθυπουργός 
σκόπευε να τα κάνει όλα ανάποδα. 

Θα προχωρούσε σε δημοψήφισμα, θα έκανε 
κούρεμα του χρέους, θα έπαιρνε δάνειο 100 
δισεκατομμυρίων και στο τέλος θα έλεγε «λε-
φτά υπάρχουν». 

Κάτι αντίστοιχο έκανε ο Τσίπρας,  τα πάντα 
ανάποδα, τώρα περιμένει να του βγουν όλα 
σωστά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα γιατί πολύ 
απλά η άμαξα δεν προχωρά ούτε μέτρο εάν 
μπει το κάρο μπροστά από το άλογο.

Ο πρωθυπουργός, λόγω της άγνοιάς του, 
η οποία εκφράσθηκε με τη ματαιοδοξία του 
ότι θα αλλάξει την Ευρώπη και την υπεροψία 
του έναντι των υπολοίπων πολιτικών δυνάμε-
ων τις οποίες τσουβάλιασε στα «αζήτητα του 
παλιού», ακολούθησε την ανάποδη διαδρομή 
του Παπανδρέου.

Αντί να κλείσει μία λογική συμφωνία στις 
αρχές του 2015 με τους δανειστές, σήκωσε το 
λάβαρο της επανάστασης, έφτασε μία ανάσα 
πριν από το Grexit, έβαλε λουκέτο στις τρά-
πεζες με τα capital controls, εξαϋλώνοντας 
στη συνέχεια τα μερίδια του Δημοσίου και των 
μικρομετόχων μέσω της κεφαλαιοποίησης 
και τελικά υπέγραψε ένα τρίτο Μνημόνιο, που 
ακολουθήθηκε από ένα τέταρτο με διάρκεια 
ισχύος έως και το 2022.

Αφού χλεύασε τις αγορές με τα περίφημα 
νταούλια, τώρα έχει πέσει στην ανάγκη τους 
χτίζοντας με σαθρά θεμέλια το αφήγημα της 
καθαρής εξόδου. 

Ως συνήθως της νύχτας τα καμώματα τα 
βλέπει η μέρα και γελά και οι εξελίξεις στην 
Ιταλία σημειώνονται στη χειρότερη στιγμή για 
τα ελληνικά ομόλογα, που χωρίς την προστα-
σία της προληπτικής γραμμής έφτασαν ξανά 
στο 5%, επιτόκιο δηλαδή που είναι απαγορευ-
τικό για προσφυγή του Δημοσίου σε δανεισμό.

Ο κ. Τσίπρας επί τρία χρόνια κλοτσούσε τη 
μία ευκαιρία μετά την άλλη με αποτέλεσμα η 
Ελλάδα να μείνει εκτός της χρηματιστηριακής 
ευφορίας και της αναπτυξιακής δυναμικής που 
διέτρεχε την υπόλοιπη ευρωζώνη.

     Δεν μπορεί να περιμένει διαφορετικά 
αποτελέσματα τώρα που έχει ξεσπάσει η φουρ-
τούνα στις αγορές.

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

Θα περίμενε κανείς ότι, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, ο 
πρωθυπουργός δε θα έλεγε το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. 
Κι όμως, η απόκρυψη της αλήθειας, ή η παραποίησή της, 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στο θέμα της συμφωνίας με τα 
Σκόπια.
Είπε ψέματα για το ότι «κερδίσαμε» τη σύνθετη ονομασία. 
Τόσο στο ελληνικό όσο και στο αγγλικό κείμενο της συμ-
φωνίας από πουθενά δεν προκύπτει ότι η Ελλάδα μπορεί να 
χρησιμοποιεί αμετάφραστο τον όρο  “Severna Makedonija”, 
όπως ψευδώς υποστήριξε δημοσίως χθες ο κ. Τσίπρας. Ο 
όρος  “Severna Makedonija” δεν απαντάται πουθενά στη 
συμφωνία. Αντιθέτως το όνομα το οποίο συμφωνήθηκε είναι 
“Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Republic of North 
Macedonia) ή στη σύντομη εκδοχή του “Βόρεια Μακεδονία” 
(North Macedonia) (δείτε το άρθρο 1 παρ 3α της συμφωνίας, 
όπως δόθηκε στη δημοσιότητα). 
Είπε ψέματα και στο θέμα της erga omnes –μίας για κάθε 
χρήση- ονομασίας. Εμείς θα αποκαλούμε τη χώρα “Severna 
Makedonija” κι όλοι οι άλλοι… «Βόρεια Μακεδονία», μετα-
φρασμένο στη γλώσσα της κάθε χώρας..
Είπε ψέματα και για το ότι «κερδίσαμε» στο θέμα της εθνότη-
τας και της γλώσσας. Και με τη βούλα, με την υπογραφή της 
Ελλάδας πλέον, οι γείτονές μας ονομάζονται «Μακεδόνες» 
και αναγνωρίζουμε ότι μιλούν «μακεδονική γλώσσα». 
Είπε ψέματα και στο θέμα του συντάγματος. Οι υποχωρήσεις 
της κυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου δεν αντιμετωπίζουν τις 
αλυτρωτικές διαθέσεις των γειτόνων μας. Τι κι αν αλλάξει 
το σύνταγμα της γειτονικής χώρας όταν, μόνοι μας, παραδί-
δουμε τα όπλα μας –την εθνότητα, τη γλώσσα και, τελικά, το 
όνομα;
Είπε ψέματα στο ότι, πλέον, η ιστορία μας δεν κινδυνεύει. Ει-
δική επιτροπή θα εξετάσει τα σχολικά βιβλία και της Ελλάδας 
–κι όχι, μόνον, των Σκοπίων- για να αρθούν… αλυτρωτικές 
αναφορές. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η πρώτη Ελ-
ληνική κυβέρνηση που στριμώχνει την… Ελλάδα στα σχοινιά, 
υποστηρίζοντας κάτι τέτοιο! Αυτό, ήταν τουλάχιστον ανόητο!
Μετά από τόσα ψέματα, φαινόταν απολύτως λογική και ανα-
γκαία η προηγούμενη εξουσιοδότηση του κ. Τσίπρα από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο, για να υπογράψει μια τέτοια συμφω-
νία. Την απέφυγε όμως…
Γι’ αυτό και η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας και του 
Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη για κατάθεση πρότα-
σης δυσπιστίας, ήταν η πλέον υπεύθυνη και ενδεδειγμένη 
δημοκρατική αντίδραση. 
Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η συμφωνία αυτή έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της πλειονότητας των 
Ελλήνων.  Και αυτό επειδή είναι μια κακή λύση. Στο ΣΥΡΙΖΑ 
προφανώς δεν το αντιλαμβάνονται ή ακόμα χειρότερα δεν 
τους ενδιαφέρει να το αντιληφθούν. Διότι είναι οι ίδιοι που 
στο παρελθόν – λίγο πριν την απόφαση του Βουκουρεστίου – 
διακήρυσσαν ότι δεν είχαν καμία αντίρρηση να ονομάζεται η 
γειτονική μας χώρα σκέτο Μακεδονία.

*Ο κ. Καλαφάτης είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ

Δεν είναι λίγοι αυτοί  που θεωρούν ότι κάθε αναφορά 
σε έντονα φαινόμενα ανομίας και βίας είναι μια υπερ-
βολή των Μέσων Ενημέρωσης. Δεν έχουν ακούσει 
φαίνεται για το άβατο των Εξαρχείων, για τα συνήθη 
πια γεγονότα βίας γύρω από το Πολυτεχνείο, για τα 
καψίματα τρόλεϊ και λεωφορείων. Δεν έχουν ακού-
σει ότι αστυνομικοί μπροστά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ 
έχουν κινδυνεύσει από πυροβολισμούς. Δεν άκουσαν 
για την προσπάθεια να κάψουν αστυνομικούς λίγες 
μέρες πριν στην Θεσσαλονίκη με βροχή από μολότοφ, 
ούτε για τις συνεχείς καταγγελίες των Πρυτανικών 
Αρχών και φοιτητών για τα τι συμβαίνει τα βράδια στον 
χώρο του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Δεν έχουν 
δει κάποιο ρεπορτάζ για τον φόβο και τα φαινόμενα 
εμπορίας ναρκωτικών και πορνείας που κυριαρ-
χούν στο Πεδίον του Άρεως , ούτε για την κατάληψη 
δεκάδων δημοσίων κτιρίων από τις « συλλογικότη-
τες». Δεν έχουν ακούσει τις συνεχείς επιθέσεις του 
« Ρουβίκωνα», για τα « μπασίματα» σε όποιον χώρο 
θέλουν, φτάνοντας μέχρι Πρεσβείες σειράς χωρών,  το 
Πεντάγωνο, την Βουλή και τελευταίως  το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη.
Αυτή η αίσθηση υπερβολής  είναι η παροχή ασυλίας 
σε μια κατάσταση ανομίας που δεν μπορεί να ταιριάζει 
σε κανονική χώρα και βέβαια ενισχύεται από αυτή την 
περίεργη(;) ομπρέλα προστασίας  από την Κυβέρνηση . 
Η άποψή της ότι υπάρχει και επιτρεπτή βία που μπορεί 
μάλιστα να διαπνέονται από ανθρωπιστικά ιδανικά 
την καθιστά επικίνδυνη και στην πράξη σε μια στάση 
απραξίας. Γι αυτό άλλωστε και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
χαρακτηρίζουν ως «ακτιβισμό» τους τραμπουκισμούς 
του Ρουβίκωνα και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για 
το αν θα πάρει άλλη μια άδεια εξόδου ο δολοφόνος 
έντεκα ανθρώπων  Δ. Κουφοντίνας.
Δεν καταλαβαίνουν άραγε ότι παίζουν με την φωτιά για 
λίγους ψήφους; Πρώτον , γιατί όταν αυτή δράση – ει-
δικά των περίφημων συλλογικοτήτων – απλώνει, όταν 
ο δολοφόνος εμφανίζεται ως αγωνιστής που παλεύει 
για ιδανικά, όταν δημιουργείται το κλίμα υποστήριξης 
και Μέσα Ενημέρωσης τον διαφημίζουν παίρνοντας 
μέχρι και συνεντεύξεις , τότε πλησιάζει η ώρα που θα 
βρεθούμε μπροστά σε μια νέα 17 Νοέμβρη. Δεύτερο, 
γιατί όταν αυτή η δράση αυτή δεν εμποδίζεται από την 
Πολιτεία, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις  απάντησης 
με βία από την άκρα δεξιά και μάλιστα με λαϊκή στήρι-
ξη ή και μαζικής αυτοδικίας  πολιτών που θα αυτοορ-
γανωθούν με τις δικές τους συλλογικότητες.

*Ο κ. Ζούπης είναι Πολιτικός Αναλυτής

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ*ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ* ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΟΥΠΗ*

opinions
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Οι πρυτανικές εκλογές  
στο ΠΑΜΑΚ και η Σπυράκη

Τους απέφυγε ο Μπουτάρης

Το… καρφί Κοσκινά σε Βορίδη Το τετ-α- τετ Κούβελα 
Λαζαρίδη

Ένας Θεσσαλονικιός εκπρόσωπος τύπου των ΑΝΕΛ

Τα εύσημα Χατζηδάκη σε Μητράκα

Ο Στέλιος Κατρανίδης εκλέχτηκε νέος πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απέναντι στον 
Κώστα Παπαδόπουλο. Στις πρυτανικές εκλογές δεν 
λείπει και το κομματικό άρωμα. Όπως μαθαίνουμε 
ισχυρή στήριξη στην υποψηφιότητα Παπαδόπουλου 
παρείχε η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ Μαρία Σπυρά-
κη, η οποία θα είναι και υποψηφία με τη ΝΔ στην Α’ 
Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές. Παρόλα αυτά 
η στήριξη της κα Σπυράκη δεν φάνηκε αρκετή για 
τον κ. Παπαδόπουλο.

Μπορεί ο Τσίπρας να έσπευσε να δώσει τη στή-
ριξή του στο δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη για τις επό-
μενες εκλογές, ωστόσο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
δείχνει να ξανασκέφτεται τη συγκεκριμένη στήριξη. 
Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρξαν στο 
εσωτερικό της «Πρωτοβουλίας» από τη στήριξη 
ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπουτάρης προέβη σε μια κίνηση που 
συζητήθηκε αρκετά. Βλέπετε ο δήμαρχος φρόντισε 
να μην παραστεί στην εκδήλωση που διοργάνωσαν 
τρεις ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έστω και αν η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο. 

Την προηγούμενη Δευτέρα πραγματοποιή-
θηκε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης με 
ομιλητές τον πρώην υπουργός Μάκη Βορίδη και 
το σύμβουλο επικοινωνίας του προέδρου της 
ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη. Ωστόσο τις εντυπώσεις 
έκλεψε το… καρφί προς τον Βορίδη του ιστορι-
κού στελέχους της «γαλάζιας» παράταξης στην 
πόλη Χρήστου Κοσκινά. Ο πρώτος πρόεδρος 
της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης παίρνοντας τον λόγο 
είπε προς τον κ. Βορίδη. «Πολύ καλά τα λέτε κ. 
Βορίδη, αλλά τώρα θα ακούσετε την ιστορία της 
νεολαίας του κόμματος μας από αυτούς που την 
έζησαν από κοντά και όχι ως παρατηρητές». 

Ένα ενδιαφέρον τετ -α- τετ προέ-
κυψε στο πλαίσιο της εκδήλωσης της 
ΟΝΝΕΔ στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Ο 
δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κού-
βελας εθεάθη να συνομιλεί για αρκετή 
ώρα με το σύμβουλο επικοινωνίας του 
προέδρου της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη. 
Η κουβέντα είχε έντονα αυτοδιοικητι-
κό άρωμα ωστόσο οι δυο τους απέφυ-
γαν να κάνουν κάποιο σχόλιο…

Ένας Θεσσαλονικιός ανέλαβε τα ηνία της επικοινω-
νίας του κόμματος του Πάνου Καμμένου. Ο Θόδωρος 
Τοσουνίδης είναι ο άνθρωπος που επέλεξε ο πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ για να αντικαταστήσει τη Μανταλένα Παπα-
δοπούλου. Βέβαια ο κ. Τοσουνίδης τυγχάνει να είναι 
και κουμπάρος του Κώστα Καραμανλή μιας και ο πρώ-
ην πρωθυπουργός τον πάντρεψε, δεν ξέρουμε βέβαια 
τη ρόλο έπαιξε αυτό στην αναβάθμισή του πάντως τα 
φιλοκυβερνητικά μέσα φρόντισαν να αναδείξουν δεό-
ντως το συγκεκριμένο γεγονός. Και νοών νοείτο…

Τα εύσημα του αντιπροέδρου 
της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη δέχτηκε 
ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ανατολικού 
Τομέα Θοδωρής Μητράκας για την 
πρωτοβουλία να διοργανώσει συζή-
τηση για το Θερμαϊκό και τον ΟΛΘ εν 
πλω. Ο κ. Χατζηδάκης εκ των κεντρι-
κών ομιλητών της εκδήλωσης είπε 
μεταξύ άλλων « αυτό είναι ένα πολύ 
καλό παράδειγμα για τις κομματικές.

karfitsomata



16 Ιουνίου 2018 | 15

ρεπορτάζ

Της Δέσποινας
Κρητικού

Οι ροές των προσφύγων αυξήθη-
καν δραματικά το τελευταίο διάστη-
μα και μαζί τους αυξήθηκαν και οι 
ροές των παιδιών που φτάνουν στην 
Ελλάδα  χωρίς τη συνοδεία κάποιου 
ενήλικα είτε από την εμπόλεμη Συ-
ρία είτε από το Πακιστάν, το Αφγα-
νιστάν, το Μαρόκο, την Αλγερία, το 
Ιράν και το Ιράκ. Τα ασυνόδευτα παι-
διά μπαίνουν στις πλαστικές βάρκες 
των δουλεμπόρων από τα Τουρκικά 
παράλια και φτάνουν στα ελληνικά 
νησιά μαζί με εκατοντάδες άλλους 
πρόσφυγες και μετανάστες. 

 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους  πρόσφυγες  έχει καταγράψει 
3.500 παιδιά μέχρι το τέλος Μαΐου 
να είναι ασυνόδευτα σε ελληνικό 
έδαφος. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία από αυτά τα παιδιά η πλειο-
ψηφία τους  96,0%  είναι αγόρια, και 
μόλις 4,0% είναι κορίτσια. Τα περισ-
σότερα είναι έφηβοι και μόνο  193 
είναι κάτω των 14 ετών.  Οι περισ-
σότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι φιλο-
ξενούνται σε διάφορα σημεία στην 
Ελλάδα .Σε όλη τη χώρα λειτουρ-
γούν 50 δομές φιλοξενίας συνολι-
κής δυναμικότητας 1.091 θέσεων, 
δέκα  ασφαλείς Ζώνες 300 θέσεων 
και 11 ξενοδοχεία συνολικής δυνα-
μικότητας 500 ατόμων . Οι ξενώνες 
αυτοί λειτουργούν με την αμέριστη 
προσπάθεια, προσήλωση των ΜΚΟ.

Περισσότερα από 700  
άστεγα παιδιά 

Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο 
που έχει στη διάθεση της η Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗE είναι ο αριθμός των 
άστεγων παιδιών που έχει αυξηθεί 
δραματικά. Υπολογίζεται  ότι υπάρ-
χουν πάνω από 700 σε όλη τη χώρα 
που βρίσκονται σε συνθήκες αστεγί-
ας, ζουν δηλαδή σε πάρκα παγκάκια 
και πλατείες χωρίς να έχουν ένα ση-
μείο αναφοράς.   Όπως εξηγεί στην 
karfitsa η Σοφία Παπαδοούλου Συ-
ντονίστρια Δράσεων Παιδικής Προ-
στασίας της ΑΡΣΙΣ, η μεγάλη πλειο-
ψηφία των ασυνόδευτων ανήλικων 
ζουν και κοιμούνται στο δρόμο, σε 
εγκαταλελειμμένα κτίρια και εγκα-
ταλελειμμένα βαγόνια, παράγκες 
αλλά και πάρκα. Κάποιοι από αυτούς 
φιλοξενούνται προσωρινά από ομο-
εθνείς ή μένουν σε μέρη παραχω-
ρημένα από τους εργοδότες τους σε 
χωράφια ή βενζινάδικα. «Είναι ιδιαί-
τερα ματαιωτικό το να μην μπορού-
με να παρέχουμε άμεσα στα παιδιά 
αυτό που χρειάζονται περισσότερο: 
τη στέγη. Ωστόσο, προσπαθούμε να 
χτίσουμε ένα προστατευτικό δίκτυο 
το οποίο συνίσταται στη σχέση εμπι-
στοσύνης με το παιδί, σε τακτικές 
επαφές και σε συνοδείες του παι-
διού στις υπηρεσίες (σίτιση, ένδυ-
ση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ψυχολογική στήριξη) τις οποίες έχει 

ανάγκη» αναφέρει η κυρία Παπαδο-
πούλου.

Λίστα αναμονής για  
2.474 ασυνόδευτα ανήλικα 

Σε λίστα αναμονής για να βρουν 
κάποια θέση σε δομή φιλοξενίας 
βρίσκονται  2.475 παιδιά. Άλλα 367 
παιδιά βρίσκονται αυτές τις ημέρες 
σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποί-
ησης και άλλα  200 είναι σε προ-
στατευτική φύλαξη στα λεγόμενα 
«hotspots» στα 5 νησιά του Αιγαί-
ου, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κώ, Λέρο , σε 
ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας καταυ-
λισμούς στην ηπειρωτική χώρα, σε 
άτυπες δομές στις μεγάλες πόλεις. 
«Η Ύπατη Αρμοστεία έχει τονίσει 
πολλές φορές τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς 
βρίσκονται εκτεθειμένα σε αυξημέ-
νους κινδύνους. Υπάρχουν αρκετά 
παιδιά που σήμερα δεν λαμβάνουν 

επαρκή φροντίδα, ενώ το γεγονός 
ότι πολλά από αυτά κρατούνται σε 
κλειστούς χώρους προκαλεί μεγά-
λη ανησυχία.  Τα παιδιά δεν πρέπει 
να τίθενται σε κράτηση και χρειάζε-
ται να τους παρέχεται η κατάλληλη 
στέγαση και στήριξη» τονίζει στην 
karfitsa η Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη 
επικοινωνίας της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ στην Ελλάδα. 

 Όπως εξηγεί στην karfitsa η κα 
Παπαδοπούλου το διάστημα αναμο-
νής ξεπερνά συνήθως τον ένα μήνα 
για τα παιδιά που είναι στα αστυνο-
μικά τμήματα,  ενώ για τα παιδιά που 
βρίσκονται στο δρόμο ξεπερνά και 
τους δύο μήνες. «Το χρονικό διά-
στημα μειώνεται όταν πρόκειται για 
περίπτωση παιδιού που έχει πέσει 
θύμα κακοποίησης ή εκμετάλλευ-
σης, ή είναι σε πολλή μικρή ηλικία, ή 
νοσεί από κάποια σοβαρή ασθένεια» 
αναφέρει η κ Παπαδοπούλου. {

{

Σοκάρουν τα στοι-
χεία της ύπατης 
Αρμοστείας του 

ΟΗΕ και της ΕΚΚΑ 
για τα ασυνόδευτα 
παιδιά στη χώρα 

μας. Σε λίστα ανα-
μονής για φιλοξε-
νία 2474 ανήλικα 

Ξεπερνούν τις 3500  
τα  ασυνόδευτα ανήλικα 
στην Ελλάδα

Στέλλα  
Νάνου
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Ληγμένα κράνη και παλιός εξοπλισμός  
για τους μάχιμους πυροσβέστες 

Με ληγμένα κράνη, ακατάλληλα παπούτσια, και μάσκες 
που αγοράζουν από τη τσέπη τους ρίχνονται φέτος στη 

μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, όπως καταγγέλλουν 
στην karfitsa, οι συνδικαλιστές συνάδερφοι τους. 

Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 
οι πυροσβέστες βρίσκονται ακόμα 
αντιμέτωποι με μια σειρά από πρα-
κτικά προβλήματα που αφορούν στην 
ασφάλεια τους όταν επιχειρούν στο 
έργο της κατάσβεσης είτε στον αστικό 
ιστό είτε σε δάσος. 

Οι μάχιμοι πυροσβέστες στα πε-
ζοπόρα τμήματα που συμμετέχουν 
στην κατάσβεση των δασικών πυρ-
καγιών αλλά και οι συνάδερφοι τους 
που έχουν στην κύρια ευθύνη τους τις 
αστικές πυρκαγιές, έχουν να παραλά-
βουν  ολοκληρωμένο σετ με εξοπλι-
σμό αντιπυρικής προστασίας, από το 
2008 σύμφωνα με τα όσα καταγγέλ-
λει στην karfitsa, o  Ιωάννης Τσιλίκας, 

αρχιπυροσβέστης, μέλος το Δ.Σ. της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.  Ο 
ίδιος έχει κράνος 23 ετών! το οποίο 
έχει λήξει. «Το επιχειρησιακό κρά-
νος αστικού τύπου –ασημί- που έχω 
στη διάθεση μου είναι από το 1995. 
Έχω κάνει γραπτή αναφορά κι έχω 
διαμαρτυρηθεί έντονα προφορικώς 
αμέτρητες φορές κι ακόμη χρησιμο-
ποιώ ληγμένο κράνος για να σώσω 
τον συμπολίτη μου», 

Ο κ Τσιλίκας εξηγεί ότι «πολλά 
από τα δασικού τύπου κράνη κόκκι-
νου χρώματος, που χρησιμοποιούν τα 
πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστι-
κής, λόγω της πολύ συχνής χρήσης 
και της συχνής επαφής με ακραίες 
θερμοκρασίες στο πεδίο της φωτιάς, 
έχουν  ξεφλουδίσει και  χρειάζονται 
άμεση αντικατάσταση αλλά δυστυ-
χώς δεν αντικαθίστανται». Μάλιστα 
όπως αναφέρει σε πολλές περιπτώ-
σεις «ο  πυροσβέστης πληρώνει συ-
χνά αυτές  τις επισκευές στα εξαρ-
τήματα του εξοπλισμού του από την 
τσέπη του». 
Πιο εύκολα γίνεται ΕΔΕ παρά  
αντικατάσταση εξοπλισμού 

Στην πυροσβεστική υπηρεσία 
ακόμη και αν γίνει αίτημα για να αντι-
κατασταθεί μέρος του  εξοπλισμού 
κάποιου πυροσβέστη, αυτό χρειά-
ζεται να περάσει από πολλά στάδια 
για να εγκριθεί. Όταν ο πυροσβέστης 
ζητήσει αντικατάσταση φθαρμένου ή 
κατεστραμένου  εξοπλισμού, θα γίνει 
έρευνα από την υπηρεσία, ακόμα και 
Ε.Δ.Ε προκειμένου να διαπιστωθούν 
οι συνθήκες καταστροφής και να 
κριθεί αν θα αντικατασταθεί ο συ-
γκεκριμένος εξοπλισμός. Αφού ολο-
κληρωθεί αυτή η διαδικασία υπάρχει 

{

{
Στην πυροσβε-
στική υπηρεσία 

ακόμη και αν γίνει 
αίτημα για να αντι-
κατασταθεί μέρος 
του  εξοπλισμού 

κάποιου πυροσβέ-
στη, αυτό χρειάζε-
ται να περάσει από 
πολλά στάδια για 

να εγκριθεί

πιθανότητα να εγκριθεί το αίτημα για  αντι-
κατάσταση. «Ο χρόνος που θα μεσολαβήσει 
όμως θα είναι μεγάλος με αποτέλεσμα ο συ-
νάδελφος να αναγκαστεί αγοράζει με δικά 
του χρήματα ότι χρειάζεται για να μπορεί να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του» αναφέρει 
ο κ Τσιλίκας 

Ο ίδιος εξηγεί ότι έχουν γίνει αποσπασμα-
τικές προμήθειες πυροσβεστικών στολών  
τόσο κατά την περυσινή χρονιά όσο και φέτος 
άλλα όχι σε όλους τους πυροσβέστες. Επίσης 
αναφέρει ότι καινούργιο κράνος πήραν μόνο 
οι πυροσβέστες στα αεροδρόμια της χώρας 
– με χορηγία της μισθώτριας εταιρείας. «Αυ-
τοί οι συνάδελφοι σώθηκαν οι υπόλοιποι τι 
θα φοράνε;» αναρωτιέται ο κ Τσιλίκας. «Δεν 
μπορούμε να βασιστούμε στην αξιοπιστία 
ενός εξοπλισμού που χορηγήθηκε πέρυσι 
κι εφέτος καθώς είναι μόνο ρούχα και αυτά 
δεν επαρκούν», τόνισε ο Χαράλαμπος Αμα-
νατίδης, πυρονόμος  Γεν Γραμμ. Της Ένωσης 
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Οι αποσπασμένοι πυροσβέστες στους 
πυροσβεστικούς σταθμούς  των αεροδρο-

μίων της δεν θα συμμετέχουν στην κατά-
σβεση των δασικών πυρκαγιών φέτος μετά 
από σχετική απόφαση που τέθηκε σε ισχύ  
από την πρώτη Ιανουαρίου 2018.

  «Τα υποδήματα με πυροσβεστικές προ-
διαγραφές είναι ελάχιστα και αναγκαζόμαστε 
να προσεγγίζουμε τις πυρκαγιές με άρβυλα 
του ελληνικού στρατού τα οποία δεν είναι 
κατάλληλα καθώς είναι κατασκευασμένα 
για χώμα και όχι για υψηλές θερμοκρασίες. 
Στις φωτιές φοράμε και  τα παλιά ειδικού 
τύπου παπούτσια που προμηθευτήκαμε πριν 
από μια δεκαετία από την υπηρεσία μας και 
φυσικά έχουν καταστραφεί», εξηγεί ο Τσιλί-
κας.   «Το Πυροσβεστικό Σώμα λειτουργεί με 
το φιλότιμο των συναδέλφων», αναφέρει ο 
κ Αμανατίδης 
Δεν έχουν ούτε μάσκες καπνού 

Πριν από οκτώ χρόνια η πυροσβεστική 
υπηρεσία χορήγησε στο δυναμικό της, μά-
σκες καπνού για να μπορούν οι πυροσβέστες 
να αναπνέουν όταν πηγαίνουν σε κατάσβεση 
φωτιάς σε δασική έκταση που συνήθως έρ-
χονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ασφυξίας 
από τους πυκνούς καπνούς. Όπως καταγγέλ-
λουν συνδικαλιστές πυροσβέστες αποκαλύ-
φτηκε πως αυτές οι μάσκες ήταν ληγμένες. 
«Μέσα σε λίγες ημέρες, «βαφτίστηκαν» 
εκπαιδευτικές και μας απαγορεύτηκε να τις 
χρησιμοποιήσουμε στις πυρκαγιές, ωστόσο 
δεν αντιστάθηκαν ποτέ με άλλες και μέχρι 
σήμερα δεν έχουμε μάσκες τέτοιου τύπου 
από τη υπηρεσία μας» αναφέρει ο κ Τσιλίκας. 

 Στις αστικές πυρκαγιές η κατάσβεση γί-
νεται με μάσκες ατμοσφαιρικού αέρα που 
ευτυχώς υπάρχουν στα πυροσβεστικά αυ-
τοκίνητα. Όπως λένε οι πυροσβέστες, το 
Υπουργείο περιμένει από ιδιώτες να κάνουν 
δωρεές, κράνη και στολές και επικαλείται 
συνέχεια την οικονομική κρίση.

ρεπορτάζ

Της Δέσποινας 
Κρητικού

Ιωάννης 
Τσιλικας

Χαράλαμπος 
Αμανατίδης
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συνέντευξη

Στη Δέσποινα
Κρητικού

Η αγάπη της για τη μοτοσυκλέτα 
την οδήγησε να κατακτήσει μια από 
τις δυσκολότερες θέσεις μέσα στην 
Τροχαία Θεσσαλονίκης και να τη δια-
τηρήσει. Η  Αμαζόνα της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθημερινά 
ανεβαίνει στη μηχανή περιπολικό και 
συνδράμει σε μέτρα κυκλοφοριακής 
ρύθμισης ακόμη και σε τροχαία δυ-
στυχήματα μέσα στη Θεσσαλονίκη. 
Η 29χρονη Ευαγγελία Καρακώστα 
τρέφει απεριόριστη εκτίμηση στις 
γυναίκες οδηγούς μοτοσυκλέτας 
και το απέδειξε δημιουργώντας την 
ομάδα Ride me up στην οποία «ανή-
κουν» όλες οι γυναίκες οδηγοί μο-
τοσυκλετών μεγάλου κυβισμού στη 
Θεσσαλονίκη. Η νεαρή αστυνομικός 
δεν σταματά εδώ. Τον ελεύθερο της 
χρόνο, ασχολείται με  ΑμΕΑ ως εθε-
λόντρια στο ΚΕΠΕΠ  Άγιος Δημήτριος. 
Η 29χρονη αστυνομικός μιλά στην 
karfitsa για την καθημερινότητα της 
από την οποία αποκλείει συνειδητά τη 
λέξη «δεν μπορώ».

Πως άρχισε η σχέση σου με τα 
δίκυκλα μεγάλου κυβισμού;

Η αγάπη μου για τις μηχανές άρ-
χισε πριν από οκτώ  χρόνια. Πάντα 
θυμάμαι τον εαυτό μου να ασχολού-
μαι με κάτι πρωτότυπο, ποτέ δεν μου 
άρεσαν οι  περιορισμοί , ούτε  η λέξη 
«δεν μπορώ». Πιστεύω ότι μετά από 
υπομονή και επιμονή μπορεί ο καθέ-
νας  να κάνει ότι θέλει πραγματικά.

Πως εντάχθηκες στο τμήμα δι-
κυκλιστών της τροχαίας;

Αποφάσισα το 2010 ότι ήθελα να 
αλλάξω υπηρεσία και να ενταχθώ στο 
σώμα  δικυκλιστών της Διεύθυνσης 
Τροχαίας. Το 2011 μετατέθηκα από  το 
Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας στο τότε 
Β  ́Τμήμα Τροχαίας   Θες/νίκης ώστε 
να ανεβώ στα δίκυκλα. Η επιθυμία 
μου δεν έγινε πράξη αμέσως. Έκανα 
για αρκετό καιρό εκπαίδευση στις μη-
χανές. 

Το 2012 , ένα τροχαίο με την ιδιω-
τική μου μηχανή μ’ ανάγκασε να βγω 
εκτός υπηρεσίας για έναν χρόνο. Δεν 
σκέφτηκα ούτε στιγμή ν αλλάξω πό-
στο.  Μετά την αναρρωτική μου επέ-
στρεψα στην εκπαίδευση και λίγους 
μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 
2013, έγινα επιτέλους δικυκλίστρια 
της Τροχαίας. 

Πως είναι η καθημερινότητα σου 
με τον κόσμο και με τους συναδέρ-
φους σου, σε μια αμιγώς ανδροκρα-
τούμενη υπηρεσία;

Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι οι συνά-
δελφοι μου με αντιμετωπίζουν διαφο-
ρικά από τους υπολοίπους. Είμαστε 
δεμένοι σα μια γροθιά. Με προσέχουν 
υπερβολικά θα έλεγα . Έχουν κατα-
λάβει ότι η αγάπη μου για τις μηχανές 
είναι βαθιά και ουσιαστική και ότι η 
παρουσία μου σ αυτήν την υπηρεσία 
είναι μετά από συνειδητή επιλογή.  Ο 
κόσμος, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης 

με βλέπουν με θετική διάθεση ειδικά 
οι γυναίκες που μου χαμογελούν στο 
δρόμο σαν να θέλουν να μου δείξουν 
τη στήριξη τους.

  Έχεις κόψει πολλές κλήσεις για 
κράνος;  

Όλες οι επικίνδυνες και οι αντικοι-
νωνικές   παραβάσεις όπως το κράνος 
ή η ζώνη ασφαλείας, το αλκοόλ και η 
παραβίαση του ερυθρού σηματοδό-
τη είναι παραβάσεις σοβαρές και σαν 
τέτοιες αντιμετωπίζονται  .γενικότερα, 
πιστεύω όμως  ότι είναι θέμα παιδεί-
ας και γαλούχησης και σίγουρα κατά 
ποσό εμείς σεβόμαστε τον εαυτό μας 
και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας.

Πως εκφράζεται η αγάπη σου 
για τη μηχανή εκτός υπηρεσίας; 

Εκτός υπηρεσίας ασχολούμαι 
πολύ με τις μηχανές. Η αγάπη μου  
εκφράζεται μέσα από μια ομάδα που 
έχουμε δημιουργήσει για γυναίκες 
που οδηγούν μεγάλου κυβισμού μη-
χανές. Το Ride Me Up είναι μια ομάδα 
για γυναίκες οδηγούς μοτοσυκλετών  
η οποία δημιουργήθηκε για να νιώ-
σουν ότι υπάρχει μια κοινότητα που 
συμμερίζεται και αντιμετωπίζει τα ιδία 
θέματα με αυτές. Στόχος μας είναι να 
εμπνεύσει και όλες τις υπόλοιπες γυ-
ναίκες που θέλουν και δεν τολμούν, 
λόγω του «ταμπού» που επικρατεί 
στην Ελλάδα και της προκατάληψης 
ότι η γυναικά δεν είναι ικανή για  αυτό. 
Εμείς  ξεπερνάμε τα στερεότυπα που 
έχει δημιουργήσει η κοινωνία για μας 
με έναν πιο δημιουργικό τρόπο.  

Αυξάνονται οι γυναίκες οδηγοί 
μοτοσυκλετών;

Η μοτοσυκλέτα στις γυναίκες δεν 
είναι μια μόδα που πέρασε αλλά μια 
διαχρονική συνθήκη. Προσωπικά 

θεωρώ ότι το μέλλον, των γυναικών 
αναβατριών μοτοσυκλέτας είναι αισι-
όδοξο και ευοίωνο. Καθημερινά συνα-
ντώ γυναίκες που μου εκφράζουν την 
επιθυμία τους να αγοράσουν μηχανή. 
Και ας μην κρυβόμαστε οι γυναίκες 
αναβάτριες είναι πολύ πιο προσεκτι-
κές από ότι οι άντρες που κατά κύριο 
λόγο έχουν λίγο την ανάγκη για επί-
δειξη στα μηχανοκίνητα. Σοβαρότε-
ρο πρόβλημα πάντως από το τρόπο 
που αντιμετωπίζονται κοινωνικά οι 
γυναίκες οδηγοί μοτοσυκλετών, εί-
ναι η αντιμετώπιση των δικυκλιστών 
από τους οδηγούς αυτοκινήτων. Στην 
Ελλάδα, οι περισσότεροι  οδηγοί δεν 
σέβονται τα δίκυκλα, δεν τα βλέπουν 
καν όταν οδηγούν με τα αυτοκίνητα 
τους  στο δρόμο. Αυτή είναι μια νο-
οτροπία που θέλουμε ν αλλάξει και 
προσπαθούμε σαν τροχονόμοι και σαν 
δικυκλιστές της Τροχαίας να εμφυσή-
σουμε την ευαισθησία και το σεβασμό 
για τους  οδηγούς μηχανών  σε όλους 
τους υπόλοιπους οδηγούς τεσσάρων 
τροχών.

{

{

Η  29χρονη Ευαγ-
γελία Καρακώστα 
τρέφει απεριόρι-
στη εκτίμηση στις 
γυναίκες οδηγούς 

μοτοσυκλέτας 
και το απέδειξε 
δημιουργώντας 
την ομάδα Ride 

me up στην οποία 
«ανήκουν» όλες 

οι γυναίκες οδηγοί 
μοτοσυκλετών 
μεγάλου κυβι-

σμού στη Θεσσα-
λονίκη 

Ευαγγελία Καρακώστα:  
Οι γυναίκες είναι  
πολύ πιο προσεκτικές  
από τους άνδρες
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Τον προβληματισμό τους για τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγούνται τα 
voucher για φιλοξενία σε παιδικούς 
σταθμούς αλλά και για την ένταξη 
των προνηπίων στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση από την ηλικία των τεσ-
σάρων ετών εκφράζουν οι ιδιοκτήτες 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-
μών. Παράλληλα, ζητούν τη μείωση 
του ορίου ηλικίας στα 2 έτη από τα 
2,5 που είναι σήμερα για τα παιδιά 
που φιλοξενούνται στους  βρεφικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

«Ένα σημαντικό θέμα που ανέ-
δειξε ο κλάδος μας έχει σχέση με 
τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται 
τα voucherμέσω του ΕΣΠΑ. Η Ελλη-
νική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) τα χορηγεί 
στους γονείς με βάση τη μοριοδότη-
ση και χωρίς να γνωρίζει τον αριθμό 
των θέσεων οι οποίες διατίθενται σε 
μια περιοχή από τους βρεφονηπια-

κούς και τους παιδικούς σταθμούς. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αριθ-
μός των voucher που εκδίδονται να 
μην ανταποκρίνεται στις διαθέσιμες 
θέσεις», επισήμανε στην Karfitsa η 
γενική γραμματέας του Σωματείου 
Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονη-
πιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και 
Κεντρικής Μακεδονίας, Αναστασία 
Κουντουρούδη υπογραμμίζοντας 
πως η χορήγηση των voucher χω-
ρίς αντίκρισμα δημιουργεί μεγάλο 
πρόβλημα στους γονείς, οι οποίοι 
ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να 
τα χρησιμοποιήσουν.

Για παράδειγμα, μπορεί να χο-
ρηγηθούν 5.000 voucher σε γονείς  
όπου όμως οι διαθέσιμες θέσεις να 
είναι μόλις 1.000. Μάλιστα σε ορι-
σμένες περιοχές δόθηκαν voucher 
χωρίς καν να υπάρχουν εκεί αντί-
στοιχες δομές! 

Ιδιαίτερα προβλήματα κατα-

{
{

«Τι θα γίνει στην 
περίπτωση που 
ο δήμος στον 

οποίο μένει ένας 
γονέας περιλαμ-
βάνεται μεταξύ 
των 184 δήμων 

όπου εφαρμόζεται 
η υποχρεωτική 
φοίτηση των 

νηπίων από τα 
τέσσερα, ενώ ο 
ίδιος εργάζεται 
σε περιοχή που 

εξαιρείται από την 
πιλοτική εφαρμο-
γή και στην οποία 
βρίσκεται ο παιδι-
κός σταθμός όπου 
θέλει εγγράψει το 

παιδί του»;

Voucher χωρίς… 
αντίκρισμα και νηπιαγωγείο 
για τα τετράχρονα

γράφονται στα βρεφικά τμή-
ματα των ιδιωτικών παιδικών 
σταθμών με αποτέλεσμα, σύμ-
φωνα με καταγγελίες γονέων, 
κάποιοι ιδιοκτήτες να ζητούν 
«φακελάκι» για την αποδο-
χή του voucher! «Στα βρεφικά 
τμήματα οι σειρές αναμονής 
είναι τεράστιες, με τους γονείς 
να περιμένουν στην… ουρά από 
τις πρώτες πρωινές ώρες για να 
μπορέσουν να εξασφαλίσουν 
την πολυπόθητη θέση για το 
παιδί τους», τόνισε η κυρία Κου-
ντουρούδη προθέτοντας πως 
το πρόβλημα θα μπορούσε να 
περιοριστεί εφόσον μειωθεί το 
ηλικιακό όριο στους βρεφονηπι-
ακούς σταθμούς από τα 2,5 στα 
2 έτη.

Ένα δεύτερο σημαντικό πρό-
βλημα με το οποίο θα βρεθούν 
αντιμέτωποι οι παιδικοί σταθ-
μοί, αλλά και χιλιάδες γονείς 
προκύπτει από την πρόσφατη 
υπουργική απόφαση για ένταξη 
στο σύστημα της υποχρεωτικής 
προσχολικής εκπαίδευσης των 
παιδιών από την ηλικία των 
τεσσάρων ετών. Αυτό σημαίνει 
ότι σταδιακά από τον προσεχή 
Σεπτέμβριο και σε βάθος τριετί-
ας, παιδιά τα οποία θα πήγαιναν 
στον παιδικό σταθμό θα πρέπει 
να εγγραφούν στο νηπιαγω-
γείο, καθώς τα παιδιά ηλικίας 4 
έως 5 ετών εντάσσονται πλέον 
στην υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση. Έτσι, όπως εξηγεί 
η κυρία Κουντουρούδη, «όσοι 
παιδικοί σταθμοί δεν διαθέτουν 
τμήματα νηπιαγωγείου δεν θα 
μπορέσουν να φιλοξενήσουν 
παιδιά ηλικίας 4 ετών», με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τη βιωσι-
μότητα των παιδικών σταθμών, 
αλλά και για τις υφιστάμενες θέ-
σεις εργασίας οι οποίες προφα-
νώς τίθενται σε κίνδυνο. Αυτή η 
αλλαγή αναμένεται να επιφέρει 

αναστάτωση στην ομαλή λει-
τουργία τόσο των ιδιωτικών όσο 
και των δημοτικών παιδικών 
σταθμών, αλλά και σε χιλιάδες  
οικογένειες, καθώς θεωρείται 
αδύνατο –έστω και σε βάθος 
τριετίας- να απορροφηθούν όλα 
τα τετράχρονα παιδιά από τις 
υπάρχουσες δομές (ιδιωτικοί 
παιδικοί σταθμοί με νηπιαγω-
γείο, ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικά 
κολλέγια και δημόσια νηπιαγω-
γεία). 

Να σημειωθεί δε ότι η υπο-
χρεωτική φοίτηση των νηπίων 
που θα συμπληρώσουν την 31η 
Δεκεμβρίου του 2018 την ηλι-
κία των 4 ετών θα εφαρμοστεί 
από το σχολικό έτος 2018-2019 
σε πρώτη φάση σε 184 δήμους 
της χώρας. Και σε αυτό το «μέ-
τωπο» παραμένουν κάποιες 
ασάφειες όσον αφορά στους δι-
καιούχους των voucher. «Τι θα 
γίνει στην περίπτωση που ο δή-
μος στον οποίο μένει ένας γονέ-
ας περιλαμβάνεται μεταξύ των 
184 δήμων όπου εφαρμόζεται η 
υποχρεωτική φοίτηση των νηπί-
ων από τα τέσσερα, ενώ ο ίδιος 
εργάζεται σε περιοχή που εξαι-
ρείται από την πιλοτική εφαρ-
μογή και στην οποία βρίσκεται  
ο παιδικός σταθμός όπου θέλει 
εγγράψει το παιδί του», διερω-
τάται η κυρία Κουντουρούδη 
σημειώνοντας πως για το συ-
γκεκριμένο παράδειγμα είναι 
ασαφές το τοπίο και για τη χορή-
γηση του voucher. «Πρόκειται 
για θέματα που έχουμε επιση-
μάνει πολλές φορές στους αρ-
μόδιους των υπουργείων χωρίς 
ωστόσο να έχουμε λάβει σαφείς 
απαντήσεις», σημείωσε η γενική 
γραμματέας του σωματείου Ιδι-
ωτικών Παιδικών και Βρεφονη-
πιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης 
και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η γενική γραμματέας του Σωματείου Ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, Αναστασία Κουντουρούδη
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ΕΣΠΑ: Ποιοι δικαιούνται voucher για παιδικούς σταθμούς και 

Ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά θα 
δώσει και φέτος το πρόγραμμα φιλοξενίας σε παιδικούς 

σταθμούς (δημοτικούς ή ιδιωτικούς) που υλοποιείται μέσω 
του ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά-

πτυξης και Αυτοδιοίκησης).  
Η σχετική Κοινή Υπουργική Από-

φαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Αρ.
Φύλλου 2128) και προβλέπει όλα 
τα κριτήρια που ανοίγουν τον δρόμο 
για τη χορήγηση των voucher στους 
δικαιούχους για την περίοδο 2018 – 
2019, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μαζί με 
την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να 
καταθέσουν και μια σειρά δικαιολο-
γητικών τα οποία θα ελεγχθούν από 
τις αρμόδιες επιτροπές. Η τελική βαθ-
μολόγηση και κατάταξη θα γίνουν με 

βάση ένα σύστημα  μοριοδότησης με 
κριτήρια το οικογενειακό εισόδημα, 
την εργασιακή και την οικογενειακή 
κατάσταση. 

Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι: 
μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών 
ή/και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφή-
βων και ατόμων με αναπηρία, άτομα 
(γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει 
παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση 
η επιμέλεια παιδιών καθώς και άτομα 
που βρίσκονται σε χηρεία. Οι ωφε-

{

{
Στο ετήσιο δηλω-
θέν οικογενειακό 
εισόδημα, τα μό-
ρια υπολογίζονται 

βάσει μαθημα-
τικού τύπου που 
λαμβάνει υπόψη 
το συνολικό ετή-
σιο οικογενειακό 

εισόδημα 

λούμενες/οι θα πρέπει να είναι εργα-
ζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχο-
λούμενες/οι) ή να είναι άνεργες/οι οι 
οποίες/οι να διαθέτουν δελτίο ανεργίας 
σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. 

Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες 
εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του 
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και υπάλ-
ληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των 
ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού).

Η μοριοδότηση
Όσον αφορά στο ετήσιο δηλωθέν οι-

κογενειακό εισόδημα, τα μόρια υπολο-
γίζονται βάσει μαθηματικού τύπου που 
λαμβάνει υπόψη το συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα όπως αποτυπώ-
νεται στο πεδίο «Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΑΛΛΗΛ.» του εκκαθαριστικού σημειώ-
ματος της φορολογικής δήλωσης. 

Επίσης πριμοδοτείται η κατάσταση 
απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το 
είδος απασχόλησης ως εξής: 

-90 μόρια λαμβάνουν: οι εργαζό-
μενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής 
απασχόλησης,  οι εργαζόμενοι-ες με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό-
νου, οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο,  
οι άνεργοι-ες, οι οποίοι/-ες διαθέτουν 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύ-
ναμο έγγραφο, 

-85 μόρια λαμβάνουν: οι μισθω-
τοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου 
χρόνου καθώς και οι αυτοαπασχολού-
μενοι-ες.

Με βάση την οικογενειακή κατάστα-
ση:

-50 μόρια λαμβάνουν: οι μητέρες 
που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με 
ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, οι 
μητέρες που έχουν τέκνα που ανήκουν 
στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό ανα-
πηρίας 35% και άνω. 

-40 μόρια λαμβάνουν: άτομα που 
βρίσκονται σε χηρεία, οι μονογονεϊκές 
οικογένειες (άγαμες μητέρες), οι μητέ-
ρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάστα-
ση, οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πο-

ρεπορτάζ
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Η Προσχολική εκπαίδευση, ξανά στο επίκεντρο!

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο Προσχολική Αγωγή περιγράφεται η γνωστι-
κή και κοινωνική εκπαίδευση που δίνεται στον άνθρωπο πριν την υποχρεωτική εκπαίδευση, την 
ηλικία δηλαδή των πέντε με έξι ετών στις περισσότερες χώρες, περιλαμβάνοντας ηλικίες από 
μηδέν έως έξι ετών. 

Στη χώρα μας μέχρι και φέτος η ηλικία αυτή ήταν τα 5 έτη και από τη νέα σχολική χρονιά τα 
4 έτη σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο ορίζεται υποχρεωτική 
φοίτηση των προ-νηπίων με δόσεις και αυτό γιατί δεν υπάρχουν σε όλους τους δήμους οι υποδο-
μές για να υποδεχτούν όλα τα παιδιά. Δυστυχώς αυτό το μέτρο από μόνο του δημιουργεί ανισότη-
τες αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και δημιουργεί εκπαίδευση δύο ταχυτήτων. Άλλα 
παιδιά θα φοιτούν σε παιδικό σταθμό και άλλα σε νηπιαγωγείο ανάλογα με το δήμο διαμονής. 

Όλες αυτές οι αλλαγές που παρακολουθούμε κατά καιρούς από πλευράς Υπουργείου, κατα-
δεικνύουν, έστω και αν πολλές φορές υλοποιούνται με προχειρότητα, τον σημαντικό ρόλο της 
προσχολικής εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Πέρα από τα πολλαπλά οφέλη 
που έχουν καταγράψει ποικίλες έρευνες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών που παρα-
κολουθούν δομές προσχολικής εκπαίδευσης, υπάρχουν και θετικές επιπτώσεις στην κοινωνική 
συνοχή, την οικογενειακή πολιτική, την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση των ανισο-
τήτων σε μια κοινωνία.

Εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ψυχολόγοι, θεωρούν την προσχολική ηλικία την πιο κρίσιμη ηλικία 
στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι η περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι αναπτύσσουν όχι τόσο τις 
γνωστικές δεξιότητές τους, αλλά τον συναισθηματικό τους κόσμο. Αναπτύσσουν τη γλώσσα και 
τη νοημοσύνη τους με τρόπους που δεν μπορούν να αναπληρωθούν αργότερα. Για αυτό ακριβώς 
το λόγο, η αγωγή και η εκπαίδευση που λαμβάνουν εκείνα τα ευαίσθητα χρόνια θεωρείται πολύ 
μεγάλης σημασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων των παιδιών, όπως της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλη-
μάτων, της συνεργατικότητας, γιατί αυτές αποτελούν τη βάση για τη μετέπειτα εξέλιξη τους. 

Μια από τις σημαντικότερες έρευνες για την προσχολική εκπαίδευση, ήταν η έρευνα του Αμε-
ρικανού νομπελίστα οικονομολόγου Τζέιμς Χέκμαν, από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Η μελέτη 
του Χέκμαν, για την οποία συνεργάστηκαν επίσης ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες, αναδεικνύει 
το πώς η επένδυση ενός κράτους στην προσχολική ηλικία είναι η επένδυση με τη μεγαλύτερη 
απόδοση από οποιαδήποτε επένδυση σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, το ανθρώπινο μυα-
λό «χτίζει» τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα επόμενα στάδια της κοινωνικής και επαγγελ-
ματικής πορείας ενός ανθρώπου: την ικανότητα της εστίασης, την παρακίνηση, τον αυτοέλεγχο 
και την κοινωνικότητα.

Αποδείχτηκε ότι τα παιδιά που είχαν πρόσβαση σε προσχολική αγωγή τελείωναν το σχολείο 
σε μεγαλύτερο ποσοστό, σπούδαζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό, έβρισκαν δουλειά σε μεγαλύτερο 
ποσοστό και έβγαζαν περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, το μεγαλύτερο κέρδος με μεγάλη διαφορά 
εμφανιζόταν σε παιδιά από φτωχές οικογένειες.

Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε τον σημαντικό ρόλο των ίδιων των γονιών σε όλη αυτή την 
διαδικασία των κρίσιμων χρόνων για την ανάπτυξη των παιδιών. Αγάπη, αγκαλιά, επικοινωνία 
και φροντίδα των μωρών από τη στιγμή της γέννησης, ενεργοποιούν τον εγκέφαλο με θετικό 
τρόπο και δημιουργούν το δέσιμο (bonding) με το παιδί, απαραίτητο για την συναισθηματική του 
ανάπτυξη. 

Ειδικά τώρα που φτάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πολλά παιδιά θα σταματή-
σουν τον παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο, καλό είναι να θυμόμαστε ότι όσο πιο πολλά είναι τα 
θετικά ερεθίσματα που δέχεται ένα παιδί, τόσο πιο θετικές είναι οι εμπειρίες που καταγράφονται 
στον εγκέφαλό του και θα το βοηθήσουν στην ανάπτυξη του.

Για αυτό λοιπόν βγείτε έξω με τα παιδιά σας, προτιμήστε τη φύση και αφήστε τα να εκφρα-
στούν με τις 100 γλώσσες που κατανοούν τον κόσμο!

Η κ. Ρεπανά είναι Δρ. Νηπιαγωγός με Master στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
(Uni. of London) και Διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής (Uni. of London).

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΡΕΠΑΝΑ

λύτεκνες.
-30 μόρια λαμβάνουν: οι μητέρες που 

έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των 
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 
οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο.

Τα ανώτατα όρια δαπάνης 
Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης, που 

θα αναφέρονται στο voucher («αξία τοπο-
θέτησης») των ωφελούμενων και θα κατα-
βάλλονται από την ΕΕΤΑΑ στις Δομές, δια-
μορφώνονται ανά κατηγορία ως εξής: 
 
Α. Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί 
Σταθμοί: 

Α1.1. Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών: 
2.375 ευρώ χωρίς σίτιση και 2.945 ευρώ με 
σίτιση 

Α1.2. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 
2.375 ευρώ χωρίς σίτιση και 2.945 με σίτιση 

Α1.3. Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 
ετών: 2.375 ευρώ χωρίς σίτιση και 2.945 με 
σίτιση 

Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την 
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση: 1.805 ευρώ χωρίς σίτιση και 
2.375 με σίτιση. 

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν σε δομές 
που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειο-
δότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους 
είναι οκτώ ώρες ημερησίως.

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμέ-
νης Φροντίδας: 

Β1. Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 
2.375 ευρώ χωρίς σίτιση και 2.945 με σίτιση 

Β2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την 
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση: 1.805 ευρώ χωρίς σίτιση και 
2.375 με σίτιση 

Β3. Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 
ετών έως 6,5 ετών: 5.000 ευρώ. Τα ανωτέ-
ρω ποσά αφορούν σε δομές που, σύμφωνα 
με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, 
το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ 
ώρες ημερησίως.

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Παιδιά από την ηλικία των 5 ετών 
(ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση) έως 12 ετών και παιδιά με 
ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά 
προβλήματα: 1.330 ευρώ για την κάθε βάρ-
δια τεσσάρων ωρών κατ’ ελάχιστον.

Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ).

Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και 
άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική 
αναπηρία: 5.000 €. Το ανωτέρω ποσό αφο-
ρά σε δομές που, σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λει-
τουργίας τους είναι οκτώ ώρες ημερησίως.

ποια ποσά καταβάλλονται 
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Ενίσχυση στα τμήματα υποδομής

«Ποιες διακοπές; Τσάμπιονς Λιγκ!»

Στον ΟΦΗ ο Δεληγιαννίδης

‘’Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ’’.
Σε συνέντευξη σε ιστοσελίδα της πατρίδας 
του, ο τεχνικός του Ατρομήτου, Νταμίρ 
Κάναντι είπε:
«Ο ΠΑΟΚ ήταν κατά τη γνώμη μου η πιο 
δυνατή ομάδα, έπαιξε καλύτερα, τον θεω-
ρώ πρωταθλητή για τη σεζόν που ολοκλη-
ρώθηκε! Μετά από τόσα χρόνια κυριαρχίας 
του Ολυμπιακού, υπάρχει μεγάλη ιστορία 
στην κόντρα των ομάδων στην Ελλάδα. 
Ασφαλώς και η ενέργειά του Σαββίδη δεν 
ανήκει στο πλαίσιο ενός ποδοσφαιρικού 
αγώνα, αν και μετά ζήτησε συγγνώμη. 
Πάντως σίγουρα δεν μπορεί να συμβαίνει 
αυτό.
Μετά απ’ αυτό η κυβέρνηση διέκοψε 
το πρωτάθλημα. Είναι περιττά όλα όσα 
συνέβησαν, προφανώς όλοι προτιμάμε να 
παίζουμε σε γεμάτα γήπεδα, οι οπαδοί να 
έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά, να μην 
παρασυρόμαστε από τα λάθος συναισθή-
ματα. Η Ελλάδα δεν μοιάζει με την Αυστρία, 
διαφέρουν πολύ σαν χώρες, έχουν διαφο-
ρετική κουλτούρα, αυτό φαίνετα και στον 
τρόπο με τον οποίο φέρονται οι φίλαθλοι. 
Στην Αθήνα υπάρχουν τρεις μεγάλες ομά-
δες που παλεύουν για τον τίτλο και οπαδοί 
της μιας δεν μπορούν να πάνε σε περιοχές 
που “ανήκουν” σε άλλους».

Ακόμα δύο μεταγραφές πραγματοποιήθηκαν στις ακαδημίες του 
ΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν οι νεαροί Ιωάννης Γιαγκούλας και 
Μάριος Μπάμπουρας, με τον πρώτο να αγωνίζεται στην Κ14 και τον 
δεύτερο στην Κ15 του Δικεφάλου. Οι μεταγραφικές κινήσεις αφορούν 
το PAOKAcademy. Τα Τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ εντάσσουν στο 
δυναμικό τους δύο ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πρόκειται 
για τον Ιωάννη Γιαγκούλα, που έρχεται από τον Φίλιππο Δράμας για 
να αγωνιστεί ως αμυντικός στην PAOKu14 και τον Μάριο Μπάμπου-
ρα, επίσης πρώην παίκτη του Φίλιππου Δράμας, που αγωνίζεται ως 
επιθετικός και θα ανήκει στο δυναμικό της PAOKu15.

Ο Δικέφαλος θα παίξει με τον Άγιαξ ή την Βασιλεία στις 24 ή 25 Ιουλίου 
και υπάρχει η αμφιβολία για το αν θα έχει το μεγάλο του όπλο σ΄ αυτά τα 
παιχνίδια…
Σε περίπτωση που οι Σέρβοι περάσουν από τον όμιλο στη φάση των 16, τότε 
οι πιθανότητες για να είναι ο Πρίγιοβιτς έτοιμος ναι μεν λιγοστεύουν, αλλά 
δεν εξαφανίζονται. Ο ίδιος είναι διατεθειμένος να κάνει μια… θυσία για να 
μην χάσει το μεγάλο ραντεβού
«Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ το να καταφέρει να μπει στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Γι΄ αυτό σας υπόσχομαι πως αν γυρίσω σε 
ημερομηνία πριν από τους ευρωπαϊκούς μας αγώνες, δεν θέλω να πάρω 
άδεια. Θέλω να αγωνιστώ με την ομάδα για να μπορέσουμε από πολύ νωρίς 
στη σεζόν να πετύχουμε κάτι πολύ μεγάλο και να κάνουμε χαρούμενο, ήταν 
τα λόγια του Πρίγιοβιτς, σε πρόσφατη επαφή, που είχε με ανθρώπους του.

Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης πήρε την απόφαση να “μετακομίσει” στην 
Κρήτη και στον ΟΦΗ δεδομένου ότι αποτελεί μια επιλογή του Νίκου 
Παπαδόπουλου για την ομάδα της νέας χρονιάς.
Οι Κρητικοί έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος 
του κορμού που έφερε το πρωτάθλημα της Football League και την 
άνοδο, ωστόσο, θα προχωρήσουν και σε πινελιές… ενίσχυσης.
Μία από αυτές αφορά και τον άσο του ΠΑΟΚ, ο οποίος καλοβλέπει την 
συγκεκριμένη προοπτική προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια 
του και να επιστρέψει πιο έτοιμος στην Θεσσαλονίκη, όταν και θα 
ολοκληρωθεί ο δανεισμός του…

‘Ενιωσα ντροπή
Σε μια ιδιαίτερη εξομολόγηση προχώρησε ο παλαίμαχος της Μπάγερν, Κλάους Αουγκεντάλερ για τον τρόπο που είχε αποκλείσει 
η ομάδα του τον ΠΑΟΚ πριν από… 35 χρόνια! Μιλώντας σε εφημερίδα της Γερμανίας, τόνισε πως ένιωσε ντροπή όταν ο διαιτη-
τής του ζήτησε να εκτελέσει τρεις φορές το πέναλτι, για να νικήσει εν τέλει τον Φορτούλα. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε κοιτάξει 
στα μάτια την Μπάγερν τότε, αλλά «λύγισε» στα πέναλτι. Ένιωσα ντροπή γιατί στην διαδικασία των πέναλτι, ο διαιτητής ζήτησε να 
εκτελέσω ένα πέναλτι για τρίτη φορά! Αισθάνθηκα άσχημα, δεν ήθελα να εκτελέσω το πέναλτι τρεις φορές αλλά το έκανα. Η εύνοια 
που είχαμε σε αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εξαντλήθηκε με αυτές τις αποφάσεις».

αθλητικά

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 ξεκίνησε και θα 
ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου. Πίτσες, μπίρες και 
φυσικά μεταφορά της τηλεόρασης στο μπαλκόνι 
για ακόμη μία φορά θα έχουν την τιμητική τους. 
Η Βραζιλία είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της 
διοργάνωσης με 5 Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ είναι 
και η μόνη ομάδα που έχει συμμετάσχει σε όλες 
τις διοργανώσεις ανεξαιρέτως. Ακολουθούν η 
Ιταλία και η Γερμανία με 4 κατακτήσεις η καθεμία, 
ενώ σε ηπειρωτικό επίπεδο η Ευρώπη προηγεί-
ται με 11 τρόπαια έναντι 9 της Νοτίου Αμερικής.
Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο διοργανώθηκε 
το 1930 στην Ουρουγουάη. Με αυτόν τον τρόπο 
έγινε πραγματικότητα το όραμα του Γάλλου Jules 
Rimet, 3ου προέδρου της FIFA, ο οποίος το 1928 
ανέθεσε τον σχεδιασμό της διοργάνωσης σε μια 
πενταμελή επιτροπή.
Συνολικά 207 ομάδες έχουν συμμετάσχει σε προ-
κριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και 78 από 
αυτές έχουν προκριθεί τουλάχιστον μία φορά στα 
τελικά. Όμως μόνο 8 ομάδες έχουν κατακτήσει 
το Παγκόσμιο Κύπελλο και 12 συνολικά έχουν 
φτάσει στον τελικό. Οι οκτώ εθνικές ομάδες που 
έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες κόσμου έχουν 
προσθέσει αστέρια στις φανέλες τους, τόσα όσες 
και οι κατακτήσεις του Κυπέλλου.
Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που καλύφθηκε 
από την τηλεόραση ήταν του 1954. Σήμερα το 
Μουντιάλ αποτελεί το αθλητικό γεγονός που έχει 
τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, ξεπερ-
νώντας ακόμα και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι 
τηλεθεατές που παρακολούθησαν το παγκόσμιο 
κύπελλο του 2002 έφτασαν τα 2,82 δισεκατομ-
μύρια, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν 1,1 δις 
άνθρωποι. Την κλήρωση των ομίλων εκείνου του 
Μουντιάλ παρακολούθησαν 300 εκατομμύρια 
τηλεθεατές.
Η FIFA, να σημειωθεί, με ανακοίνωσή της γνω-
στοποίησε τα ποσά που θα διατεθούν τόσο στις 
Εθνικές Ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Μου-
ντιάλ του 2018 όσο και στους συλλόγους που 
θα στελεχώσουν με παίκτες τις Εθνικές Ομάδες. 
Συγκεκριμένα θα διανεμηθεί συνολικά το ποσό 
των 791 εκατομμυρίων δολαρίων!
Τα εισιτήρια πρώτης κατηγορίας θα στοιχίζουν 
από 110 έως 210 δολάρια, της δεύτερης κατη-
γορίας από 165 έως 710 δολάρια και της τρίτης 
κατηγορίας από 105 έως 455 δολάρια, ενώ τα 
εισιτήρια της τέταρτης κατηγορίας που θα αφο-
ρούν τους Ρώσους θα στοιχίζουν από 1280 έως 
7040 ρούβλια.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τουρίστες 
αναμένεται να επισκεφθούν τη Ρωσία κατά τη 
διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαί-
ρου, μετά την απόφαση της ρωσικής Κυβέρνη-
σης να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα χωρίς βίζα.

Παγκόσμιο Κύπελλο!

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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«Έφυγε» ο Βουρτζούμης!
Πένθος στην οικογένεια του Άρη και τον χώρο του μπάσκετ. Ο Βασίλης Βουρτζού-
μης, επί σειρά ετών μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης και αδερφός του βετεράνου παίκτη 
των “κιτρινόμαυρων” Βαγγέλη, δεν είναι πια στη ζωή. Έδωσε σκληρή μάχη με την 
επάρατη νόσο αλλά δεν τα κατάφερε να βγει νικητής κι άφησε την τελευταία του 
πνοή. Η περιπέτειά του είχε συγκλονίσει όσους το ήξεραν. Χαρακτηριστική ήταν η 
αφιέρωση του Δημήτρη Πρίφτη, μετά από παιχνίδι με την ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 
2017, όπου είχε δηλώσει «Θέλω να αφιερώσω τη νίκη και στο Βασίλη Βουρτζούμη 
που μας λείπει πάρα πολύ και θέλουμε να γυρίσει κοντά μας», ενώ πριν λίγο καιρό 
έγινε γνωστό πως είχε ζητήσει η πρώτη δόση από τα οφειλούμενα της ΚΑΕ να πάει 
στο λογαριασμό του καλού του φίλου και συνεργάτη του.

Αποκαλύψεις 
Καρυπίδη

Απίστευτο

Λύση απ’ το εξωτερικό

“Ήξερα ότι ο Άρης είναι μία 
πολύ μεγάλη ομάδα. Στην 
αρχή το είδα επιχειρηματικά, 
ότι θα έχω μία πολύ μεγάλη 
εταιρεία, η οποία θα τρέχει και 
θα έχει από πίσω πολύ κόσμο. 
Τα πράγματα δεν πήγαν όπως 
τα περίμενα, ο κόσμος δεν 
ερχόταν στο γήπεδο και όπως 
ήταν λογικό απογοητεύτη-
κα, γιατί έβλεπα στο γήπεδο 
1000 άτομα. Αυτά τα είχα και 
στη Βέροια, εδώ ήρθα για να 
κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, 
ενώ με απογοήτευσε πολύ 
και η εσωστρέφεια που είδα 
μέσα στο Σύλλογο. Υπήρχε μία 
καχυποψία και μία αρνητικότη-
τα προς το πρόσωπό μου. ‘Έχει 
λεφτά ή δεν έχει λεφτά; Είναι 
του Σαββίδη ή δεν είναι του 
Σαββίδη; Θα βάλει το 1.200.000 
ή δεν θα το βάλει; Θα κάνει την 
εκκαθάριση ή δεν θα την κάνει; 
Θα δημιουργηθεί η νέα ΠΑΕ ή 
όχι; Μονίμως κάτι υπήρχε για 
να αμφισβητούμαι, προσπάθη-
σα λοιπόν και νομίζω ότι έχω 
δώσει όλες τις απαντήσεις”.

Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι Έντερσον θέλη-
σε να υποδεχτεί το επερχόμενο Μουντιάλ με ανάρτησή 
του στο instagram! O πορτιέρο της Εθνικής Βραζιλίας 
ανάρτησε βίντεο στο οποίο ο ίδιος έχει γίνει… καρτούν το 
αξιοπερίεργο είναι βέβαια οτι το συγκεκριμένο βίντεο έχει 
“ντυθεί” μουσικά με ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα 
του Άρη! Μάλιστα αρκετοί φίλοι των “κιτρινόμαυρων” 
εντόπισαν το γεγονός και έσπευσαν να αποθεώσουν την 
ανάρτησή του ενώ αντίθετα άλλοι Έλληνες φίλαθλοι απο-
δοκίμασαν αυτή του την ενέργεια.

Είναι σίγουρο ότι δεν συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Συμβαίνει 
καιρό. Από τη στιγμή σχεδόν, που ο Ηρακλής εξασφάλισε και 
μαθηματικά την άνοδο στη Football League και η σύσταση της 
νέας ΠΑΕ κατέστη μία βεβαιότητα. Πρόκειται για τις διαρκώς 
και εντεινόμενες φήμες, οι οποίες επιμένουν ότι η μόνη προ-
σιτή και κοντινή προοπτική για να προκύψει ο ένας και μόνος 
μεγαλομέτοχος, χωρίς την ανάγκη για καταφυγή στη λύση της 
πολυμετοχικότητας, είναι το να ευοδωθεί το σενάριο ιδιοκτησι-
ακής λύσης από το εξωτερικό.

Εκεί θα «χτιστεί» ο Ηρακλής
Άνθρωποι του Ηρακλή βρέθηκαν στα 3-5 πηγάδια με σκοπό να επιθεωρήσουν το προπονητικό της περιοχής για να 
δουν που θα γίνει η προετοιμασία του ποδοσφαιρικού τμήματος ενόψει της νέας σεζόν. Συγκεκριμένα, ο  ο Σπύρος 
Μπαξεβάνος και ο Τάσος Κατσαμπής ταξίδεψαν στη Νάουσα και κατέληξαν πως τα 3-5 πηγάδια είναι το καταλληλότερο 
προπονητικό για να φιλοξενήσει τους “κυανόλευκους”. Μάλιστα κατέληξαν πως το διάστημα 1-13 Αυγούστου είναι 
ιδανικό για την έναρξη της προετοιμασίας, ωστόσο η τελική απόφαση για το προπονητικό και τις ημερομηνίες θα εγκρι-
θούν πρώτα από την διοίκηση και έπειτα θα μπορούμε να μιλάμε για οριστική εξέλιξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Guardian» η 
Λίβερπουλ παρακολουθεί την περίπτωση του 
Σουηδού διεθνή τερματοφύλακα της Κοπεγχά-
γης, Ρόμπιν Όλσεν.
O 28χρονος γκολκίπερ εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ 
τον Ιούλιο του 2015, έπειτα από μια τριετία 
στην Μάλμε, δεν ικανοποίησε στις 19 εμ-
φανίσεις που πραγματοποίησε σε όλες τις 
διοργανώσεις και τον Ιανουάριο του 2016 
μεταγράφηκε στον σύλλογο της πρωτεύουσας 
της Δανίας, όπου βρήκε ξανά τον καλό του 
εαυτό και μάλιστα αναμένεται να πάρει γάντια 
βασικού για την Εθνική Σουηδίας στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο του 2018, ενώ το μεταγραφικό 
ενδιαφέρον των «Reds» του Γιούργκεν Κλοπ 
αποτελεί ασφαλώς σπουδαίο κίνητρο για διά-
κριση στα γήπεδα της Ρωσίας.

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα έδωσε η 
Goldman Sachs στην δημοσιότητα, με την 
οποία κατάφεραν να μαντέψουν το ποια θα 
είναι η ομάδα που θα σηκώσει το Παγκό-
σμιο Κύπελλο. Οι αναλυτές της γνωστής 
τράπεζας, «έτρεξαν» 200.000 μοντέλα με 
τα χαρακτηριστικά των παικτών και των 
ομάδων, προσομοιώνοντας 1 εκατομμύριο 
μεταβλητές για την διοργάνωση, φτάνοντας 
έτσι στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, 
οι δύο ημιτελικοί θα είναι Γαλλία – Βραζιλία, 
με την Σελεσάο να παίρνει το εισιτήρια για 
τον τελικό, ενώ η Πορτογαλία θα συγκρου-
στεί με την Γερμανία και τα «πάντσερ» θα 
επικρατήσουν. Στο τελικό οι Βραζιλιάνοι θα 
είναι εκείνοι που θα χαμογελάσουν και θα 
πάρουν το 6ο Μουντιάλ τους.

Ο έμπειρος επιθετικός μίλησε στο site της Fifa 
και αναφέρθηκε στα φαβορί του Μουντιάλ, 
χρίζοντας ένα εξ αυτών την Σουηδία.
«Πιστεύω πως η Βραζιλία, η Ισπανία, η Γερ-
μανία και προφανώς η Σουηδία (είναι φαβορί). 
Επίσης η Αργεντινή, παρά τα γεγονός ότι δεν 
θέλουν να χαρακτηρίζονται ως φαβορί, είναι», 
είπε αρχικα΄ο Ιμπραϊμοβιτς και στη συνέχεια 
στήριξε την επιλογή με τα εξής:
«Νίκησαν κάποιες μεγάλες χώρες για να 
φτάσουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, οπότε μένει να δούμε. Όλα είναι συ-
ναρπαστικά και καινούργια. Ποτέ δεν ξέρεις τι 
πρόκειται να συμβεί. Όλα είναι θέμα στιγμής».

Θέλει Όλσεν η Λίβερπουλ

Η Goldman Sachs προέβλεψε...

Ζλάνταν Ιμπραίμοβιτς

αθλητικά
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Το ποδοσφαιρικό γεγονός που 
συναρπάζει δισεκατομμύρια αν-
θρώπους σ’ όλο τον πλανήτη, το 
Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαί-
ρου, έχει αρχίσει. Η διοργάνωση η 
οποία είναι ένα από τα ακριβότερα 
αθλητικά event θα στοιχίσει περισ-
σότερα απ’ ότι η προηγούμενη του 
2014 που διεξήχθη στη Βραζιλία. 
Οι  διοργανωτές όμως εκτιμούν ότι 
στη Ρωσία θα ταξιδεύσουν για τους 
αγώνες περίπου 1 εκατ. τουρίστες 
(ειδικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 
καταργήθηκε η βίζα εισόδου στη 
χώρα) που θα ξοδέψουν περίπου 1 
δισεκατομμύριο ευρώ!

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο οι θε-
ατές απολαμβάνουν το θέαμα και 
η FIFA νοιάζεται, εκτός των άλλων 
για την αύξηση των εσόδων. Αυτός 
είναι και ο λόγος που το Συμβού-
λιο της FIFA ενέκρινε την αύξηση 
του αριθμού των ομάδων στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο. Το Μουντιάλ θα 
αυξηθεί από 32 σε 48 ομάδες από 
το 2026, με 16 ομίλους των τριών 
ομάδων ο καθένας. Έτσι θα αυξη-
θούν τα έθνη που θα εκπροσω-
πούνται, χωρίς ακόμα να έχει γίνει 
γνωστή η αύξηση των ποσοστώσε-
ων.

Ο αριθμός των αγώνων του 
τουρνουά θα αυξηθεί από 64 σε 80, 
με συνέπεια να εκτιμάται μία αύξη-
ση των εσόδων σε 1 δις ευρώ. 

Όπως είναι γνωστό η FIFA, αύ-
ξησε τον αριθμό των ομάδων από 
το 1998, όταν στη Γαλλία έγινε το 
πρώτο Μουντιάλ με 32 ομάδες (8 
όμιλοι των 4 ομάδων), κάτι που 
ισχύει στη Ρωσία και θα ισχύσει στο 
Κατάρ το 2026.

Πέρα όμως από τους αριθμούς 
υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι. 
Ο «κράχτης» που φέρνει τα λεφτά. 

Το μεγάλο ερώτημα του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου της Ρωσίας είναι 
αν ο Μέσι θα μπορέσει να σφραγί-
σει την παρουσία του στα Μουντιάλ 
με την κατάκτηση από την Αργεντι-
νή εντός Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

Η κάτοχος του τροπαίου Γερμα-
νία, είναι μία διαχρονική αξία. Μπο-
ρεί να μην έχει ένα παίκτη-σούπερ 
σταρ τύπου Μέσι ή Ρονάλντο, αλλά 
είναι μία πειθαρχημένη ομάδα με 
πλήρες ρόστερ. Το ερωτηματικό 
είναι η ετοιμότητα του Μάνουελ 
Νόιερ.

Η Ισπανία έγινε άνω-κάτω κα-
θώς απολύθηκε ο προπονητής 
Γιούλεν Λοπετέγκι, μόλις μια ημέ-
ρα πριν από την έναρξη του Παγκο-

σμίου Κυπέλλου. Ο λόγος; Η πρό-
σληψη του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. 
Αντικαταστάτης του είναι ο τεχνικός 
διευθυντής της εθνικής Ισπανίας, 
Φερνάντο Ιέρο, ο οποίος εκτός των 
άλλων θα πρέπει να διαχειριστεί τις 
κόντρες που υπάρχουν στα αποδυ-
τήρια, πάντα μεταξύ των παικτών 
της Ρεάλ και της Μπατσελόνα. 

Η Βραζιλία έχει πλέον αγωνιστι-
κή ταυτότητα, είναι πολύ πιο αξιό-
πιστη στην άμυνα και έχει πλούσιο 
ταλέντο στην επίθεση.

Ο Νεϊμάρ γύρισε ετοιμοπόλεμος 
από τον τραυματισμό του, ο Κασε-
μίρο δίνει, όπως και στη Ρεάλ, την 
απαραίτητη ισορροπία στη μεσαία 
γραμμή και οι Φιλίπε Κοουτίνιο, 
Γουίλιαν και Γκαμπριέλ Ζεσούς συ-
μπληρώνουν, μαζί με τον Νέι, μια 
τετράδα που επιτρέπει στην Βραζι-
λία να ονειρεύεται ρεαλιστικά την 
κούπα, μετά από το 2002.

Η Γαλλία έχει ποιότητα, αλλά εί-
ναι άγνωστο αν θα βγάλει μέσα στο 
γήπεδο χαρακτήρα ώστε να προχω-
ρήσει μέχρι τους ημιτελικούς.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι 
παίκτες που περιμένουμε να πρω-
ταγωνιστήσουν είναι κουρασμένοι, 
κι αυτός είναι ένας παράγοντας ο 
οποίος δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
και ίσως λειτουργήσει καταλυτι-
κά στις αγωνιστικές συμπεριφορές 
των ομάδων. 

Η μεγάλη γιορτή της Ρωσίας, τα φαβορί και το θέαμα

αθλητικά

Αντιδημαρχία Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας

Πέμπτη 21 Ιουνίου 
(Παγκόσμια ημέρα μουσικής)
Λαϊκή Μουσική βραδιά 
με το  μουσικό σχήμα εργαζομένων 
του ΟΑΣΘ

Παρασκευή 22 Ιουνίου  
Rock βραδιά με τους 
CLIMACTIRIANS  
&  τους  CRAZY OLD BOYS 

Σάββατο 23 Ιουνίου 
Στέφανος Λιόλιος πλήκτρα
Φένια Πεκτεσίδου τραγούδι σε Pop, 
Funk, Disco, RnB & Soul τραγούδια

Δευτέρα 25 Ιουνίου 
Τραγούδια του χθες «Ρετρό» 
με την Χριστίνα Κακαλιάντη 

Τρίτη 26 Ιουνίου 
θρησκευτική μουσική 
από όλο τον κόσμο.
«Misa Criolla» του Ariel Ramírez 
«Little Jazz Mass» του Bob Chilcott 
Αφρικανικοί και βυζαντινοί ύμνοι 
Χώρος διεξαγωγής: Αύλειος χώρος 
Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Πυλαίας
Ώρα έναρξης: 9 μ.μ.

Τετάρτη 27 Ιουνίου 
Σύγχρονη  παραδοσιακή μουσική  
από το εργαστήριο μουσικής Ποι-
ητικής του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης του 
ΠΑΜΑΚ

Πέμπτη 28 Ιουνίου 
Musiques Croisees 
Γαλλόφωνα & Ελληνικά τραγούδια 
από τους Med Tempo

Παρασκευή 29 Ιουνίου
συναυλία με τους
The  Speakeasies’  Swing Band! 
σε τραγούδια, &  ήχους  Swing, Jazz, 
Blues και Dixieland.

Χώρος διεξαγωγής: 

Ελαιόρεμα Πυλαίας 

Ώρα έλευσης  9. μ.μ. 

σε όλες τις εκδηλώσεις

Είσοδος ελεύθερη

Καλλιτεχνική επιμέλεια 
& σχεδιασμός εκδηλώσεων: 

Καζάκης Ηρακλής 

Χορηγοί

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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TIGER LILLIES ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ Γ.ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & Π.ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΠ.ΤΣΕΡΤΟΣ & ΜΑΡΙΩ
Οι Tiger Lillies θα πραγματοποιήσουν 
μια συναυλία στο Θέατρο Δάσους στις 
20 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρί-
ων: 20 ευρώ το κανονικό και 15 ευρώ 
το μειωμένο.  Οι ζωντανοί θρύλοι της 
alternative σκηνής και κάποτε υποψή-
φιοι για Grammy, Tiger Lillies παρου-
σιάζουν μια παράσταση με τα καλύτερα 
τραγούδια της 29χρονης καριέρας τους. 
Γνωστοί ως η νούμερο ένα avant-garde 
μπάντα, οι βραβευμένοι με Olivier Tiger 
Lillies, ποτέ δεν παύουν να εκπλήσσουν, 
να σοκάρουν και να διασκεδάζουν με 
το αμίμητο μουσικό τους στυλ, που 
συνδυάζει με μαεστρία την μακάβρια 
μαγεία του προπολεμικού Βερολίνου 
με την ατίθαση αγριάδα του τσιγγάνικου 
punk, τους Monty Python με τον Bertolt 
Brecht, τον Jacques Brel και την Edith 
Piaf με τον Tom Waits. 

Ο Γιάννης Χαρούλης για μια συναυλία στο 
Θέατρο Γης, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου. Ώρα: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 11 ευρώ το 
μειωμένο και 13 ευρώ η γενική είσοδος.
Από εκεί θ’ αρχίσουν να ξετυλίγονται οι 
καλοκαιρινές οι ιστορίες και να βρίσκονται 
οι παρέες. Με νέα ανέκδοτα τραγούδια, ο 
Γιάννης Χαρούλης πιάνει το νήμα από τις 
τελευταίες ανοιξιάτικες εμφανίσεις του και 
μας οδηγεί με ορμή σε νέα μονοπάτια, που 
οδηγούν κατευθείαν στη ρίζα τους αισθή-
ματος. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ Δάσους 2018.

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος 
Παυλίδης θα βρεθούν στη Μονή Λαζαρι-
στών στις 16 Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 10 ευρώ και 12 ευρώ στην 
προπώληση και το μειωμένο και 14 ευρώ 
στο ταμείο.
Δύο φιγούρες του εγχώριου ροκ γίγνε-
σθαι, ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με την 
μπάντα του, «100° C» και ο Παύλος Παυ-
λίδης & οι Β-Movies βγαίνουν ξανά μαζί 
στον δρόμο και ανεβαίνουν στο ίδιο stage 
προσκαλώντας το κοινό «από γιορτή σε 
γιορτή». Η συναυλία θα γίνει στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2018.

Η παράσταση που πλημμύρισε με θεατές 
το Θέατρο Βεργίνα επιστρέφει και το ταξί-
δι στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγου-
διού συνεχίζεται με την Μαριώ και τον 
Μπάμπη Τσέρτος, στις 16 Ιουνίου. Ώρα: 
21:45. Τιμές εισιτηρίων: από 15 ευρώ 
με ένα welcome drink. 
Ο σπουδαίος μουσικός και ερμηνευτής 
Μπάμπης Τσέρτος και η Σαλονικιά Μαριώ 
ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή για ένα γλε-
ντζέδικο μινόρε του έρωτα, της προσφυ-
γιάς και της παρανομίας. Κάθε τραγούδι 
και ιστορία, κάθε στίχος βαμμένος με το 
χρώμα και τα συναισθήματα του λαού, 
κάθε νότα και ένα στιγμιότυπο από την 
απλή και λαϊκή καθημερινότητα.

live σκηνές

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: 
Φιλίππα Βλαστού



26 | 16 Ιουνίου 2018

ΨΥΧΟΓΡΑΦΕΣ
Μια υπόγεια διάβαση και συγκεκριμένα η 
διάβαση οδού Λαγκαδά 223 μεταμορφώ-
θηκε σε εναλλακτική υπόγεια διαδρομή, 
σε έναν χώρο ζωντανό! Στο σημείο φιλο-
ξενείται μια σημαντική έκθεση με «έργα 
ανθρώπινων ψυχών». Διάρκεια: έως 16 
Ιουνίου.
Ψυχο-Γραφές που αναζητούν μέσα από 
την τέχνη την έκφραση, την αποδοχή, τη 
σχέση, την επικοινωνία, την κατανόηση, 
τη θεραπεία. Άνθρωποι με ανάγκες τόσο 
διαφορετικές και τόσο ίδιες, ανθρώπι-
νες. Στην έκθεση αυτή συμπράττουν ο 
Δήμος Παύλου Μελά και το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Κοινός 
σκοπό τους είναι, μέσα από τη δύναμη της 
επικοινωνίας της τέχνης να συμβάλουν 
στην καλυτέρευση της προσωπικής και 
κοινωνικής ζωής.
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 - 

ΕΙΚ
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ΤΙΚ
Α

Η ΝΟΡΑ ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΛΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Η παράσταση «Η Νόρα» θα ανέβει στον 
πολυχώρο Μύλος έως στις 21 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:30. Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ 
με ποτό.
Περίληψη: Το έργο αποτελεί μια συνδυ-
αστική παράσταση θεάτρου και σύγχρο-
νου χορού, βασισμένη στην τραγωδία 
του Ευριπίδη «Μήδεια» και στο δράμα 
του Χένρικ Ίψεν «Το κουκλόσπιτο». To 
έργο παρατηρεί τη γυναικεία αφοσίωση 
και αυταπάρνηση, ως διαχρονική φόρμα 
απέναντι στο αντρικό πρότυπο. Μία 
διαδρομή που ξεκινά από τις αρχετυπι-
κές μορφές και φτάνει έως τις νεότερες 
εκφράσεις της γυναικείας θέσης στην 
κοινωνία.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΣΤΑΣ-Ν. ΥΟΡΚΗ
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης διοργανώνει την έκθεση ζωγρα-
φικής «Κώστας Λούτσας Νέα Υόρκη / 
Kostas Loustas New York».  Διάρκεια: 
έως 16 Σεπτεμβρίου2018.
Η έκθεση εστιάζει στη δημιουργική και 
εκθεσιακή δραστηριότητα του καλλι-
τέχνη στη Νέα Υόρκη την περίοδο από 
το 1962 ως το 1972, καθώς και στη 
μετέπειτα σχέση του με την αμερικάνικη 
μεγαλούπολη. Τα ζωγραφικά έργα με 
θέμα τα αστικά τοπία της Νέας Υόρκης, 
τις σκηνές της καθημερινότητας, τις 
νεκρές φύσεις, τις προσωπογραφίες 
και τις θαλασσογραφίες του καλλιτέχνη 
θα εκτεθούν παράλληλα με πρωτότυπο 
αρχειακό υλικό, προσωπικά τεκμή-
ρια, άρθρα, αλληλογραφία και έντυπα 
εκθέσεων.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
«THRESHOLDS»
Η ομαδική έκθεση «Thresholds» πα-
ρουσιάζεται στο Gonzo Unit. Διάρκεια: 
έως 23 Ιουνίου 2018.
Οι εκπρόσωποι της ομάδας Gonzo Unit 
ανακοινώνουν την πρώτη ομαδική 
έκθεση. Η ομάδα Gonzo Unit έχει έδρα 
το Nottingham και χρηματοδότηση από 
τη Βρετανία και θα παρουσιάσουν τη 
δουλειά 32 καλλιτεχνών από 15 χώρες. 
Τα έργα έχουν επιλεγεί από κριτική επι-
τροπή μετά από ανοιχτή πρόσκληση η 
οποία είχε ενθαρρύνει τους ενδιαφερό-
μενους καλλιτέχνες να υποβάλουν έργα 
που ανταποκρίνονται, αντανακλούν ή 
εμπνέονται με οποιονδήποτε τρόπο από 
τον όρο «Thresholds» (μεταφράζεται 
ως «Όρια», «σύνορα» ή «κατώφλια»).

ODI TO SHIP
Την μεγάλη θεματική του ενότητα  «Odi 
to ship» παρουσιάζει ο Λαρισαίος 
εικαστικός Μιχαήλ Βακαλούλης (Vakas) 
για λίγες εβδομάδες στον εκθεσιακό 
χώρο «Βιτρίνες Τέχνης του ΟΤΕ» στην 
Καρόλου Ντηλ 33. Διάρκεια: έως 30 
Ιουνίου 2018. 
Έργα φιλοτεχνούμενα με λάδι σε καμβά, 
εγκαταστάσεις επιζωγραφισμένες σε 
plexiglass είναι μερικά από τα θέματα 
που θα παρουσιαστούν στις βιτρίνες 
τέχνης του ΟΤΕ.

Το «Γοργόνες και Μάγκες» έρχεται στο 
θέατρο Δάσους, στις 21, 22 και 23 Ιουνίου. 
Ώρα: 21:15. Τιμές εισιτηρίων: 23 ευρώ 
το κανονικό, 17 ευρώ το μειωμένο και 12 
ευρώ για παιδιά κάτω των 12 ετών. 
Περίληψη:  Ένας μανιώδης ραλίστας, ο Πέ-
τρος, γιος εργολάβου οικοδομών, ο οποίος 
αδιαφορεί παντελώς για την παλιομοδίτικη 
κατά τη γνώμη του δουλειά του πατέρα του, 
μαθαίνει εμπιστευτικά ότι σε κάποιο άγονο 
νησί πρόκειται να γίνουν μεγάλα τουριστικά 
έργα κι αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί. 
Το μυστικό φτάνει στα αυτιά της Φλώρας, 
δυναμικής, όμορφης και γνωστής ιδιοκτήτρι-
ας κλαμπ στην Αθήνα. Η Φλώρα καταφθάνει 
στο νησί πριν από τον Πέτρο. Έτσι η συνά-
ντηση των δυο ανταγωνιστών θα ταράξει τα 
νερά του νησιού.

Η παράσταση «Σώμα ενόρκων» θα παρου-
σιαστεί στο θέατρο Σοφούλη στις 16 και 17 
Ιουνίου. Ώρα: 21:00. Τιμή εισιτηρίου: 5 
ευρώ γενική είσοδος.
Περίληψη: Μια παράσταση βασισμέ-
νη στο θεατρικό έργο του Ρέτζιναλντ 
Ρόουζ σε προσαρμογή και σκηνοθεσία 
της Μαριάνας Αλεξανδρή. 12 ένορκοι 
συνεδριάζουν για να βγάλουν απόφαση 
σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας. Οι χαρα-
κτήρες, τα βιώματα και η ψυχοσύνθεση 
του κάθε ενόρκου καθορίζουν την εξέλιξη 
της πλοκής και την τελική ετυμηγορία. 
H παράσταση θα ανέβει από τη θεατρική 
ομάδα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού 
Συλλόγου «Καλλίστη».

Η παράσταση «Λεύτερο Ζευγάρι» θα πα-
ρουσιαστεί στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο, στις 18 Ιουνίου. Ώρα: 20:00. 
Περίληψη: Μια θεότρελη κωμωδία 
με πολύ γέλιο και απρόοπτη εξέλιξη, 
μια παράσταση γεμάτη συγκινήσεις και 
σκηνές βγαλμένες από την καθημερινή 
ζωή. Το κλασσικό έργο των Ντάριο Φο 
και Φράνκα Ράμε παίρνει σάρκα και οστά 
σε ένα πολύ ζεστό χώρο, που σε καμία 
περίπτωση δεν θυμίζει θέατρο. Αντίθετα, 
νομίζεις πως είσαι στο σαλόνι σου ή σε 
κάποιο φιλικό σπίτι. Η παράσταση είναι 
των τελειόφοιτων μαθητών του τμήματος 
Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου και Κινη-
ματογράφου του Δ.ΙΕΚ Θέρμης Δήμητρα 
Ματθαιάδου και Μιχαήλ Μαντά.

προτάσεις

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: 
Φιλίππα Βλαστού
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κοσμικά
#PIN_STORIES

«Τα παιδιά τραγούδησαν για τα παιδιά» στη Θεσσαλονίκη

Αισθήματα ελπίδας ένιωσαν όσοι βρέθηκαν στις δύο μοναδικές παραστάσεις που διοργάνωσε το 
Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο Βασιλικό Θέατρο, στις 23 και στις 24 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, 170 παιδιά, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Ηρακλή Παναγόπουλου και τη 
θεατρική καθοδήγηση της κ. Κατερίνας Κουλιακιώτη, συνεργάστηκαν άψογα και συγκίνησαν το 
κοινό με τραγούδια και θεατρικά αποσπάσματα από το βραβευμένο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας 
της κ. Ελένης Δικαίου «Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά» που αναφέρεται στην Προσφυγιά. Κεντρικός 
αφηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γρηγόρης Βαλτινός και τα τραγούδια συνόδευσαν οι κορυφαί-
οι Τriomousikanti. Στην παράσταση επίσης, συμμετείχαν οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Νικολαΐδης και  
Ντία Ζούρα. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στην Παιδοογκολογική Κλινική του Ιπποκράτει-
ου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 

Ζεύγος Ντάλη, Δώρα Κωνσταντινίδου

Συντονίστριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Αρσακείων Σχολείων και στο κέντρο Δώρα Κωνσταντινίδου Δ/
ντρια Αρσάκειου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, Ηρακλής Παναγόπουλος

Όλγα Αγγελοπούλου της Ellinair, Δέσποινα  Κοραχάη

Νάνσυ Υφαντίδου, Ελένη Δικαίου

Ζεύγος Ιωσιφίδη της εταιρείας OrthoBiology

Παιδική χορωδία Αρσάκειου Δημοτικού Θεσσαλονίκης  

Γρηγόρης Βαλτινός
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Ελένη Φουρέιρα 
    

Η Φουρέιρα έβαλε…fuego!

FOLLOW

Η Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε το «Fuego» στον διαγωνισµό τραγουδιού 

Eurovision 2018 και «άναψε» φωτιές µε το υπέροχο λίκνισµα της επί 

σκηνής. Πριν από λίγες µέρες όµως και καθώς η θερµοκρασία ανεβαίνει η 

όµορφη Ελένη πήγε για µια βουτιά στη θάλασσα και πόσταρε στο Instagram 

της µερικές φωτογραφίες. Πάντως αν κάποιος δεν ήξερε ότι είναι η Ελένη 

Φουρέιρα στη φωτογραφία θα την είχε περάσει για αγγελάκι της Victoria's 

Secret.

Μπέττυ Μαγγίρα
    

Η ταλαντούχα show-woman Μπέττυ Μαγγίρα

FOLLOW

Ρίχνοντας µια πρώτη µατιά στη φωτογραφία πάει το µυαλό µας ότι 
είναι η Ελένη Φουρέιρα, όµως δεν είναι άλλη από την ταλαντούχα 
show-woman Μπέττυ Μαγγίρα! Η πανέµορφη Μπέτυ µιµήθηκε την 
αγαπηµένη τραγουδίστρια σε ένα βίντεο που ανέβασε στο insta 
story της κάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση της Φουρέιρα µε το 
κούνηµα των µαλλιών που κάνει σε κάθε της εµφάνιση. 

#  
   L

A_
ST

I_
fO

RA

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Το καλοκαιράκι μπήκε για τα καλά και οι πρώτες ζέστες εφέτος ήρθαν αρκετά νωρίς. Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως έχει μπει ήδη σε καλοκαιρινό κλίμα και ανυπομονεί για τις 
διακοπές που πλησιάζουν σε λίγο καιρό. Άλλωστε η ίδια έβαλε στο Instagram της μια φωτογραφίες φορώντας ένα γαλάζιο φόρεμα γράφωντας χαρακτηριστικά: «...παμε παραλια ? 

Η Ελένη Μενεγάκη μυρίζει… καλοκαίρι

Μιχάλης Κουινέλης

    

Η Ήβη Αδάµου έγινε µαµά!

FOLLOW

Σε πελάγη ευτυχίας πετάει το ζευγάρι  Ήβη Αδάµου και Μιχάλης Κουινέλης, καθώς 

έγιναν γονείς! Η τραγουδίστρια είχε µπει στον µήνα της και µαζί µε τον σύντροφο της 

περίµεναν µε ανυποµονησία να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. 

Την εβδοµάδα που µας πέρασε η Ήβη γέννησε! Ο Μιχάλης  θέλησε να ευχαριστήσει 

τον κόσµο για τις ευχές  και πόσταρε µία φωτογραφία του στο λογαριασµό του στο 

Instagram και έγγραψε: «Ευχαριστούµε για τις ευχές σας Αλάνια… µέσα απ´την 

καρδια µας… να µας έχει όλους καλά ο θεος… την αγάπη µας»

Κατερίνα Καινούργιου    

Απόδραση στο Παρίσι!

FOLLOW

Παριζιάνα για λίγες ώρες έγινε η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου. Η ίδια 

γνωστοποίησε το ταξίδι της µέσα από το Instagram της βάζοντας φωτογραφίες από 

την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Σε µία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα 

έγραψε: «∆εν υπάρχει µέρος στον πλανήτη που θα σε κάνει άλλο άνθρωπο. Σίγουρα 

υπάρχει µέρος στο οποίο θα νιώσεις ότι βρήκες τη φυλή σου. Σου εύχοµαι ολόψυχα 

να είναι αυτό το µέρος που ταξίδεψες... Κρίµα που δεν µας είπες πού. Θα ονειρευτώ 

ότι εννοείς το Παρίσι...», ενώ σε µια άλλη σχολίασε «Μελαγχολικό µου Παρίσι .... je t 

aime».

social media
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Η ΛΑΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
«Πες στον Γκιουλέκα να μιλάει σιγότερα για να μας δώσεις 
το ρεπορτάζ»  διέταξε ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής 
του ΣΚΑΪ τον κοινοβουλευτικό τους ρεπόρτερ 
αποδεικνύοντας έτσι πόσο λανθασμένα η τέταρτη εξουσία 
προσπαθεί να ελέγξει την πρώτη.  Και το είπε τρεις φορές.  
Ανθρωπάκια που νομίζουν ότι κάποιοι έγιναν επειδή 
βγαίνουν στο γυαλί.

ΠΡΩΗΝ ΦΙΛΕΣ
Κάποτε ήταν φίλες, αλλά τώρα η Φαίη Σκορδά ούτε που 
βλέπει την εκπομπή της Τσιμτσιλή.  Που και που στο 
ζάπινγκ αν την πετύχει… Την πέτυχε τις προάλλες και 
διαπίστωσε μετά από εβδομάδες ότι η Τσιμτσιλή επέστρεψε 
στην εκπομπή από την άδεια λοχείας.  Το ανακοίνωσε 
μάλιστα ως νέο στους συνεργάτες της, που την κοιτούσαν 
αμήχανοι.

ΟΙ ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ SURVIVOR
Τους τάζουν τηλεοπτική καριέρα αυτούς τους κακόμοιρους 
του Survivor και όταν φεύγουν από κει βγαίνουν στα 
κανάλια και κάνουν παράπονα είτε γιατί δεν τους έχει 
προταθεί τίποτε, είτε γιατί αυτά που τους προτείνονται δεν 

τους 

αρέσουν.  Δεν 
θέλει, λέει, να γίνει 
πανελίστας ο Δρυμωνάκος.  
Θέλει να κάνει μια εκπομπή για 
θαλάσσια σπορ.  Δώστε την, καλέ, του 
παιδιού.  Θα σπάσουν τα μηχανάκια της AGB.  

ΘΕΛΕΙ Η ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ  
ΚΙ Η ΑΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΕΙ
Όσο κολλητός κι αν είσαι με τον συνομιλητή σου σε 
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, είθισται όταν 
βγαίνετε στον αέρα να μιλάτε στον πληθυντικό, εκτός 
και αν από κοινού αποφασίσετε on air τον ενικό.  Όταν 
βγαίνετε και ο καλεσμένος υιοθετεί πληθυντικό κι εσύ που 
θεωρητικά είσαι ο επαγγελματίας, του απευθύνεσαι στον 
ενικό, δεν δείχνει μόνο την επαγγελματική σου ανεπάρκεια 
και ασχετοσύνη, αλλά αποκαλύπτει και την αμορφωσιά και 
την κακή αγωγή που πήρες απ’ το σπίτι σου.

ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ FOREVER ΣΤΟΝ ALPHA
Είναι ευχάριστο να ξέρεις πως ένα κανάλι επηρεάζεται από 
τις επιθυμίες του κοινού.  Μέχρι και ανακοίνωση έβγαλε 
ο ALPHA ότι κόβεται η «Μουρμούρα», αλλά μετά από 
γράμματα που δέχθηκε από τηλεθεατές, αποφάσισε να 
πάει για την έκτη χρονιά.  Από τις λίγες φορές που το είδα, 

θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο αξιοπρεπές προβάλλεται αυτή τη 
στιγμή σε ελληνικό σήριαλ, κι ας είναι ξένο φορμάτ.

ΑΛΛΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΑΛΛΟ ΕΙΡΩΝΕΙΑ, ΑΛΛΟ 
ΚΟΡΟΪΔΙΑ

Φαίνεται πως έχει αρχίσει να μπερδεύει τις έννοιες 
χιούμορ, ειρωνεία, κοροϊδία  ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 
αφηγητής στο Shopping Star και προσβάλλει βάναυσα 
τις διαγωνιζόμενες με τα σχόλιά του.  Όσο η Βίκυ Καγιά 
προσπαθεί να είναι ευγενική και να σχολιάζει ευπρεπώς 
τα στυλιστικά ατοπήματα των συμμετεχόντων, τόσο αυτός 
το χοντραίνει το θέμα.  Πράγμα αποτρεπτικό για όσες 
σκέφτονται να λάβουν μέρος στην εκπομπή.

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Κάποτε το να ανήκεις στο δυναμικό κάποιου καναλιού 
ισοδυναμούσε με … υπηκοότητα.  Οι μεταγραφές ήταν 
σπάνιες και οι «αποστάτες» αντιμετωπιζόταν σαν 
να αλλαξοπίστησαν.  Με την κρίση που περνάμε δεν 
βρίσκω τίποτε κακό στο να συζητάει κάποια ανερχόμενη 
παρουσιάστρια με διάφορα κανάλια.  Χαλαρώστε λίγο την 
κριτική σας εκεί στα διάφορα πάνελ γιατί αύριο μπορεί να 
βρίσκεστε κι εσείς στην ίδια θέση.

pinning the media
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Θα συνειδητοποιήσεις,  ότι τα ψέματα έχουν 
τελειώσει και είναι καιρός να αντιμετωπίσεις 

τις διάφορες καταστάσεις στην πραγματική 
τους διάσταση. Κάνε τα απαραίτητα ξεκα-

θαρίσματα και δες το μέλλον σου με θετικό 
μάτι. Σε κάθε περίπτωση, μην αφήσεις κάποια 
θέματα του παρελθόντος να σε κρατάνε πίσω. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,22,41.

Η εβδομάδα ενδέχεται να σου προκαλέσει 
εκνευρισμό και ένταση, εξ αιτίας κάποιων 

γεγονότων που δεν περίμενες και θα σε ταρά-
ξουν. Μην χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, 
γιατί αυτά που θέλεις να κάνεις σήμερα είναι 
αρκετά σημαντικά για να μείνουν πίσω. Από-
φυγε τις βιαστικές αποφάσεις, που μπορεί να 
σου δημιουργήσουν εμπόδια στο μέλλον και 
πράξε ήρεμα. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,12,25,42.

Μην αγχώνεσαι με όσα συμβαίνουν γιατί αυτό θα 
σε βγάλει από το πρόγραμμα που έχεις βάλει και το 
οποίο είναι πολύ σημαντικό για εσένα. Εξάλλου, η 

τελειομανία σου λειτουργεί άψογα, με αποτέλεσμα 
να μην αφήνεις καμία δουλειά στη μέση. Όπως και 

να έχει, θα πρέπει να είσαι ήρεμος και να φροντί-
σεις λίγο την υγεία σου, γιατί έχεις κουραστεί πολύ 

από τις υποχρεώσεις που έχεις μαζέψει. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,34,39.

Η εβδομάδα σε βρίσκει με πολύ καλή διάθεση 
και με ενισχυμένα ποσοστά αυτοπεποίθησης, 

οπότε η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Ότι βάλεις 
στο μυαλό σου μπορείς να το φέρεις εις πέρας 

και θα νιώσεις μεγάλη ικανοποίηση για τον 
τρόπο που διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,39.

Για να προχωρήσεις μπροστά, θα πρέπει να αφή-
σεις πίσω σου το παρελθόν που σε προβληματίζει 
και να κάνεις δραστικές κινήσεις που αφορούν στο 

μέλλον σου. Μην επιτρέψεις σε παλιά λάθη να 
στέκονται εμπόδιο σε όσα θέλεις να πετύχεις. Σε 

κάθε περίπτωση, μπορείς να μιλήσεις με τους δι-
κούς σου και να ζητήσεις τη βοήθειά τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,47.
 

Είναι καιρός,  να αρχίσεις να διεκδικείς αυτά 
που σου αξίζουν και να μη μένεις άπραγος 

μπροστά στις καταστάσεις. Ξεκίνα μιλώντας 
στα άτομα του περιβάλλοντός σου, αφού 

πρώτα έχεις αποφασίσει τι θέλεις. Σε κάθε 
περίπτωση, μην περιμένεις να σε σκεφτούν 

πρώτα οι άλλοι, αν δεν σκεφτείς εσύ τον 
εαυτό σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,28,33.

Ευτυχώς η διάθεσή σου είναι πολύ καλή κι 
αυτό σε κάνει να παίρνεις αποφάσεις μετά 

από ώριμη, αλλά και αισιόδοξη σκέψη. 
Θα σου είναι πολύ χρήσιμη αυτή η στάση, 

καθώς τα προβλήματα που θα προκύψουν 
την εβδομάδα αυτήν θα είναι αρκετά και θα 
χρειάζονται άμεση επίλυση. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-

ΜΟΙ…14,25,39,44.

Έχεις πολύ καλή διάθεση και αυτό γίνεται 
εύκολα αντιληπτό από τους γύρω σου, οι 

οποίοι δείχνουν το θαυμασμό τους σε κάθε 
σου κίνηση. Απαλλάξου από οτιδήποτε σε 

κρατάει πίσω ή σε κάνει μίζερο και κάνε τις 
κατάλληλες κινήσεις, που θα σε βοηθήσουν 

να φτιάξεις ένα καλύτερο αύριο για εσένα. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,26,49.

Θα σε κυριεύσουν ιδέες και θα σε κάνουν να 
σκέφτεσαι συνέχεια αρνητικά. Θα πρέπει να 

είσαι λίγο πιο ανοιχτός σε νέες απόψεις και να 
μην φανείς ισχυρογνώμων απέναντι σε κά-

ποιους ανθρώπους. Μπορεί η δική τους γνώμη 
να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και θα 

είναι προς όφελος σου να την ακολουθήσεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,36,43.

Το μυαλό σου,  δουλεύει με πολύ γρήγορους 
ρυθμούς και θα καταφέρεις να υλοποιήσεις 

πολλές σκέψεις, που έχεις στο μυαλό σου εδώ και 
καιρό. Η δυναμική σου πλευρά δεν αφήνει τίποτα 

να περάσει ανεκμετάλλευτο. Συνέχισε με αυτόν 
τον τρόπο και θα δεις πως μπορείς να πετύχεις ό,τι 
βάλει ο νους σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,24,47.

Θα έχεις αρκετό τρέξιμο και άγχος, καθώς 
έχουν μαζευτεί υποχρεώσεις που δεν παίρνουν 
άλλη αναβολή και πρέπει να τακτοποιηθούν το 

συντομότερο,  Ωστόσο, θα δεις ότι τα περισσότερα 
ζητήματα εξελίσσονται υπέρ σου και μπορείς 

να ανακουφιστείς με τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών σου. Σε κάθε περίπτωση, μην 
παρασυρθείς σε βιαστικές κινήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,49.

Οι ανεξάρτητες και δυναμικές γυναίκες τραβούν επάνω 

τους όλα τα βλέμματα. Γιατί εκπέμπουν μία αύρα που δεν 

γίνεται να περάσει απαρατήρητη. 

Για αυτό και τις προτιμούν οι άντρες κι ας τους κάνουν 

τη ζωή δύσκολη, γιατί οι γυναίκες αυτές έχουν μάθει να 

λένε και «όχι», να έχουν τη δική τους γνώμη και άποψη, 

πράγμα που σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν πάντοτε με τα 

νερά τους. Με κάτι τέτοια κολλάνε οι άντρες... 

Ο ισχυρός τους χαρακτήρας είναι εύκολο να παρεξηγηθεί. 

Είναι ωραίο να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και να το 

δείχνεις. 

Μια δυναμική γυναίκα ξεχωρίζει ακόμα και από τον τρόπο 

που περπατάει και κινείται στο χώρο. 

Το αποφασιστικό της βήμα και στήσιμο δηλώνει αυτοπε-

ποίθηση και βροντερό παρών. 

Οι περισσότεροι οι άντρες, τέτοιες γυναίκες προτιμούν να 

έχουν δίπλα τους και αυτές τους γοητεύουν. 

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια τέτοια γυναίκα, 

είναι..

1 Αναλαμβάνει τις ευθύνες της και βρίσκει πάντα τον 

τρόπο να λύσει τα προβλήματα που την αφορούν.

2 Δεν θα γίνει ποτέ κολλητσίδα στον σύντροφό της, γιατί 

δεν έχει την ανάγκη να κρέμεται από πάνω του, δεν εξαρ-

τάται από εκείνον. 

3 Δεν έχει πολλούς φίλους και δεν τους χρειάζεται κιόλας. 

Είναι επιλεκτική και προτιμάει να έχει δίπλα της λίγους, 

καλούς και αληθινούς φίλους. 

4 Ο χρόνος για εκείνη είναι σημαντικός και θέλει να τον 

αξιοποιεί σωστά. 

5 Είναι οικονομικά ανεξάρτητη και ακόμα κι αν δεν έχει 

την απίστευτη οικονομική άνεση, έχει μάθει να χειρίζεται 

σωστά τα χρήματά της. 

6 Απαιτεί σωστή αντιμετώπιση από τον περίγυρό της, από 

συνεργάτες, φίλους, συγγενείς και τη σχέση της. Και τα 

καταφέρνει! 

7 Μια δυναμική γυναίκα αποτελεί πηγή έμπνευσης για 

τους γύρω της, γιατί δεν κάνει ποτέ κάτι απλά για να το 

κάνει. 

8 Είναι έμπιστη και δίκαιη. Γι’ αυτό και οι φιλίες, αλλά και 

οι σχέσεις της, είναι μακροχρόνιες και ουσιαστικές.

Κλείσε τα αυτιά σε κακοπροαίρετες κριτικές! 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

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

Ίσως επιστρέψουν φαντάσματα του παρελ-
θόντος, που νόμιζες ότι δεν υπάρχουν πια και 

θα χρειαστεί να δώσεις λύσεις σε διάφορα 
ζητήματα που είχες παραμελήσει. Ωστόσο, θα 
έχεις και πολλές ευκαιρίες να προωθήσεις τα 
σχέδιά σου. Μην τις αφήσεις ανεκμετάλλευ-

τες. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,18,36,42.
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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




