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Από την Κρήτη  
στη Μακεδονία με αγάπη

Η κατάθεση Μπουτάρη
που «καίει» τον Ψωμιάδη

 «Για γέλια τα σενάρια
από το Μέγαρο Μαξίμου»

Αγοράζει φρέον 
με... 42 ευρώ το λίτρο

Εκεί που κάνουν θραύση
συμμορίες και ναρκωτικά

«Είμαι έτοιμος να προσφέρω
στη Θεσσαλονίκη μας»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:

ΝΕΟ «ΘΑΥΜΑ» ΟΑΣΘ ΚΑΠΑΝΙ - ΡΟΤΟΝΤΑ

ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ:

Γ. Μυλόπουλος  

και Π. Βελένη

υποστήριξαν ότι...

δεν συμφωνούν με ερωτήσεις,

 που είχαν ήδη απαντήσει

Αναφερόταν στη μεταφορά των αρχαίων που βρέθηκαν στοσταθμό Βενιζέλου

«ΦΙΜΩΣΑΝ»
εκπομπή της ΕΡΤ3 για το μετρό

Η ΕΣΗΕΜ-Θ καταγγέλλει «παρέμβαση κρατικών αξιωματούχων»
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editorial
 

Η αυτοδυναμία απαιτεί 
ψυχραιμία και σύνθεση

{

{
Η διαγραφή του Κωνσταντίνου Μίχαλου από τη Νέα Δημοκρατία, επί δώδεκα χρόνια προέδρου 

του ΕΒΕΑ και δύο φορές εκλεγμένου προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, 
προκάλεσε συζητήσεις επί συζητήσεων. Πολλώ δε μάλλον όταν έρχεται σε μία εποχή που το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «φλερτάρει» με την αυτοδυναμία μεν, ενώ ταυτόχρονα προ-
καλεί αντιδράσεις σε μία μερίδα στελεχών της «γαλάζιας» παράταξης που διαφωνεί ανοιχτά με τις 
κινήσεις της ηγεσίας. Κακά τα ψέματα, οι σχέσεις του κ. Μίχαλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν 
ήταν καθόλου καλές το τελευταίο διάστημα, με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ να προκαλεί εκνευρισμό 
στην Πειραιώς, λόγω των συχνών διαφοροποιήσεών του από την κεντρική πολιτική γραμμή του 
κόμματος. 

Ο ψύχραιμος παρατηρητής, που δεν παίρνει θέση αλλά καταγράφει τα γεγονότα, αντιλαμβά-
νεται ότι το ζήτημα της διαγραφής έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία οι θιασώτες της σκληρής 
γραμμής που λένε ότι «καλώς έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», συμπληρώνοντας ότι με τέτοιες 
κινήσεις στέλνει μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος ότι ηχηρές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα 
κεντρικής πολιτικής δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Από την άλλη υπάρχουν αυτοί που υποστη-
ρίζουν ότι πρόκειται «για λάθος κίνηση σε λάθος χρόνο», τονίζοντας με νόημα ότι βρισκόμαστε 
σε προεκλογική περίοδο –όσο κι αν το αρνείται η κυβέρνηση– και δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε 
εκτός σημαντικά στελέχη της παράταξης, που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του μεγάλου 
στόχου της αυτοδυναμίας. Για να είμαστε δίκαιοι, και οι δύο απόψεις είναι εξίσου σωστές και εξίσου 
προβληματικές!

Ας ρίξουμε, όμως, μια ψύχραιμη ματιά στο άμεσο μέλλον. Όποιον και να ρωτήσεις εντός ή πέ-
ριξ της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πει ότι έχει ακούσει πως γίνονται διεργασίες για τη δημιουργία 
τουλάχιστον ενός νέου κεντροδεξιού/δεξιού κόμματος, Πρωταγωνιστές στα σενάρια ουκ ολίγοι: 
Από τον στρατηγό (ε.α.) Φραγκούλη Φράγκο και τον Τάκη Μπαλτάκο, μέχρι τον Ευάγγελο Αντώ-
ναρο, την Κατερίνα Παπακώστα και εσχάτως τον Κωνσταντίνο Μίχαλο. Είναι προφανές ότι αυτή 
η εσωστρέφεια βολεύει αποκλειστικά και μόνο έναν «παίκτη» της πολιτικής. Τον πρωθυπουργό, 
που ναι μεν εισπράττει τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τις επιλογές του (4ο μνημόνιο, Συμφωνία 
των Πρεσπών), από την άλλη όμως βλέπει τον βασικό του αντίπαλο –τον Κυριάκο Μητσοτάκη– 
να καλείται καθημερινά να διαχειριστεί πολύ περισσότερα από τη στρατηγική νίκης στις επόμενες 
εθνικές εκλογές. Και κάτι ακόμα. 

Στον ΣΥΡΙΖΑ χαμογελούν γιατί ξέρουν πως, είτε ένα είτε δύο κόμματα δημιουργηθούν, ακόμη 
κι αν λάβουν αναιμικά ποσοστά, θα «ψαλιδίσουν» τις πιθανότητες της ΝΔ για αυτοδυναμία. Και 
όλοι βλέπουν πως το Κίνημα Αλλαγής αμφιταλαντεύεται για το τι θα πράξει εάν κληθεί ξανά να 
συγκυβερνήσει. Δύσκολη εξίσωση, σε δύσκολες εποχές...

Του Νίκου Καραμανλή

Ο ψύχραιμος 
παρατηρητής 

αντιλαμβάνεται 
ότι το ζήτημα της 
διαγραφής Μίχα-
λου έχει διπλή 
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Φίμωσαν εκπομπή της ΕΡΤ3 για το Μετρό

«Αποθήκη μεταναστών» η Ελλάδα μετά τη συμφωνία της Ε.Ε. 

Ένα απίστευτο περι-
στατικό έλαβε χώρα 
στην ΕΡΤ3 που 
φέρνει στο μυαλό 
μας «μαύρες» σελί-
δες της ελληνικής 
ιστορίας. Πιο συγκε-
κριμένα η δημοσι-
ογράφος της ΕΡΤ3 
Σύνθια Σάπικα πρό-
κειται να ξεκινούσε 
στην ΕΡΤ3 μια σειρά 
εκπομπών. Η πρώτη 
εκπομπή είχε ως 
θέμα ένα μείζονα 
πρόβλημα της Θεσ-
σαλονίκης που δεν 
είναι άλλο από το 
Μετρό.

Η Ελλάδα δεν κέρ-
δισε τίποτε από τη 
συνοδο της Ε.Ε. για 
το μεταναστευτικό. 
Αντίθετα, φαίνεται 
ότι έχασε – όπως 
και η Ιταλία, καθώς 
η απόφαση καλύ-
πτει πλήρως τις θέ-
σεις της Γερμανίας 
και των χωρών της 
κεντρικής Ευρώ-
πης. 

Στο πλευρό της δημοσιογράφου και 
κατά «φίμωσης» που υπέστη η εκπομπή 
της που ήταν να προβληθεί στην ΕΡΤ3 
στάθηκε  το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΕΣΗΕΜ-Θ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει 
ότι αποδοκιμάζει την προσπάθεια πα-
ραγόντων του κρατικού μηχανισμού να 
παρέμβουν στο δημοσιογραφικό έργο 
με στόχο να αποσιωπηθεί έρευνα με τα 
ευρήματα της οποίας προεξόφλησαν ότι 
διαφωνούν.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ καλεί την ΕΡΤ ΑΕ να μην 
ενδώσει σε τέτοιες εκβιαστικές εξωθεσμι-
κές παρεμβάσεις και να υπερασπιστούν 
το δικαίωμα της συναδέλφου να καθορί-
σει το περιεχόμενο του δημοσιογραφικού 
έργου της με αποκλειστικό γνώμονα τη 
δεοντολογία και την ελευθερία της έκ-
φρασης. Η ολοκλήρωση και η προβολή 
της εκπομπής είναι η απάντηση στις από-
πειρες περιορισμού της δημοσιογραφικής 
ελευθερίας. 

Το περιστατικό κατήγγειλε και ο πρώ-
ην γραμματέας Δημοσίων Έργων Στρά-
τος Σιμόπουλος ο οποίος μιλώντας στην 
karfitsa επεσήμανε ότι «oι ΜΠΟΛΕΚ και 
ΛΟΛΕΚ του Μετρό Θεσσαλονίκης, δηλαδή 

-Ενίσχυση των κρατών των Δυτικών 
Βαλκανίων. Αλβανία, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο 
και Σερβία εξελίσσονται σε καθοριστικούς 
εταίρους για την ΕΕ. Με τη συμφωνία ζη-
τείται η συνεργασία αυτών των χωρών με 
τους γείτονές τους όχι μόνο στην ανταλ-
λαγή πληροφοριών σχετικά με τις μετα-
ναστευτικές ροές και την προστασία των 
συνόρων, αλλά και η βελτίωση των δια-
δικασιών επιστροφής και επανεισδοχής 
προσφύγων και μεταναστών. 

- Συνεργασία των κρατών – μελών 

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ3 πήρε συ-
νεντεύξεις για το συγκεκριμένο θέμα από 
την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, 
Πολυξένη Αδάμ-Βελένη και τον πρόεδρο 
της Αττικό Μετρό ΑΕ, Γιάννη Μυλόπουλο. 
Μέχρι εδώ όλα καλά, όμως, ενώ ήταν 
έτοιμη η εκπομπή να προβληθεί τόσο η κα 
Βελένη όσο και ο κ. Μυλόπουλος επενέ-
βησαν προκειμένου να μην προβληθούν 
οι συνεντεύξεις τους που παραχώρησαν 
στην κα Σάπικα καθώς οι ερωτήσεις ήταν 
μη αρεστές . 

Τελικά, η εκπομπή δεν προβλήθηκε 
και το συγκεκριμένο περιστατικό φέρνει 
στο «φως» τον τρόπο με τον οποίο οι 
σημερινοί κυβερνώντες – οι πάλαι ποτέ 
πολέμιοι του «μαύρου» της ΕΡΤ- προβαί-
νουν σε ενέργειες που θυμίζουν ολοκλη-
ρωτικά καθεστώτα. Με τέτοιες κινήσεις 
και συμπεριφορές μόνο δημόσια δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί η ΕΡΤ3 η οποία συντηρεί-
ται από το υστέρημα του ελληνικού λαού 
και αντί για πλουραλιστική και ανεξάρτη-
τη ενημέρωση, οι πολίτες βλέπουν την 
ΕΡΤ3 να μετατρέπεται σε… βραχίονα της 
κυβερνητικής προπαγάνδας.

Με τη συμφωνία των «28» η Ελλάδα 
και η Ιταλία πρέπει να ξεχάσουν την μετε-
γκατάσταση προσφύγων από την επικρά-
τειά τους σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ. 
Όπως αναφέρει ρητά η συμφωνία, εντός 
της ευρωπαϊκής επικράτειας, όσοι άνθρω-
ποι διασώζονται στη θάλασσα, σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, θα μεταφέρονται 
σε ελεγχόμενα κέντρα που έχουν συστα-
θεί. Τα κράτη – μέλη της ΕΕ θα μπορούν 
να δεχθούν τη μετεγκατάσταση, μόνο σε 
«εθελοντική βάση». 

- Οι «28» επιβεβαίωσαν τον καθορι-
στικό ρόλο της Τουρκίας στη διαχείριση 
των μεταναστευτικών και προσφυγικών 
ροών. Στο κοινό ανακοινωθέν η ΕΕ ζητεί 
περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη 
εφαρμογή της συμφωνίας με την Τουρκία 
(«δήλωση», όπως ονομάζεται επισήμως, 
καθώς ως «Συμφωνία» θα αντιμετώπι-
ζε τεράστια νομικά ζητήματα) αλλά και 
τις διμερείς συμφωνίες όλων, ανεξαιρέ-
τως, των κρατών – μελών με την Τουρ-
κία, για την επιστροφή προσφύγων και 
μεταναστών. Η ΕΕ ζητεί ουσιαστικά από 
την Ελλάδα να επιταχύνει τις διαδικασίες 
επιστροφής μεταναστών και προσφύγων 
στην Τουρκία για να περιορίσει τις αυξη-
μένες ροές από τα χερσαία μας σύνορα 
στον Έβρο. Επιπλέον η ΕΕ αποδεσμεύει τη 
δεύτερη δόση προς την Τουρκία ύψους 3 
δισ. ευρώ. 

ο κ.Μυλόπουλος από την Αττικό Μετρό και 
η κ.Βελένη από το Υπουργείο Πολιτισμού 
ξαναχτύπησαν και απέδειξαν πανηγυρικά 
ότι είναι ταγμένοι «ψυχή τε και σώματι» 
στους δημοκρατικούς θεσμούς και ενδι-
αφέρονται για τη σφαιρική ενημέρωση 
των πολιτών. Με παρεμβάσεις τους, η 
πάντα πλουραλιστική ΕΡΤ3, «έκοψε» εκ-
πομπή κατά την οποία η δημοσιογράφος 
τους έκανε ενοχλητικές ερωτήσεις, επειδή 
δεν είχε καλεσμένους και από «την άλλη 
πλευρά».

για τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Το 
«ζουμί» της συμφωνίας που ικανοποιεί 
πλήρως τις γερμανικές θέσεις. Σε αυτό 
το πλαίσιο εντάσσονται οι διμερείς συμ-
φωνίες της Γερμανίας και άλλων χωρών, 
όπως με την Ελλάδα, για την ταχεία επι-
στροφή προσφύγων που μετακινήθηκαν 
στη Γερμανία,ενώ η πρώτη χώρα κατα-
γραφής τους ήταν η Ελλάδα. Η συμφωνία 
αναφέρει ρητώς ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά 
και διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
αυτών των μετακινήσεων συνεργαζόμενα 
για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

ρεπορτάζ

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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Επέκταση του Προγράμματος Ιατρικής Υιοθεσίας
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επε-

κτείνει το «Πρόγραμμα Ιατρικής Υιο-
θεσίας», που υλοποιεί εδώ και πολλά 
χρόνια σε παραμεθόριες και δυσπρό-
σιτες περιοχές, και εντάσσει σε αυτό 
τη νήσο Σαμοθράκη, επεκτείνοντας, 
παράλληλα, τις υπάρχουσες παροχές 
στα χωριά Ζώνη, Μικρή Δοξιπάρα και 
Χελιδόνα του Δήμου Ορεστιάδας. 

Στους κατοίκους των περιοχών 
που συμπεριλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα, προσφέρθηκαν υπηρεσίες 
όπως η δωρεάν νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη και εξωνοσοκομειακή πα-
ροχή υπηρεσιών για όλα τα παιδιά 
και τους εφήβους, δωρεάν παροχή 
τοκετού, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις 
για όλους τους ενήλικες, δωρεάν δια-
γνωστικές εξετάσεις και νοσηλεία για 
επείγοντα περιστατικά ενηλίκων, στο 
μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ιδιωτι-
κό νοσοκομείο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα του 
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που επισκέ-
φθηκε τις παραπάνω περιοχές είναι 
η μοναδική, πανελλαδικά, αδειοδο-
τημένη και πιστοποιημένη Κινητή 
Ιατρική Μονάδα και στελεχώνεται 
από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 10ήμερο 
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής 
εξετάστηκαν περισσότεροι από 500 
ενήλικες και παιδιά από τις ακόλου-
θες ειδικότητες: καρδιολόγους, πνευ-
μονολόγους, παθολόγους, ορθοπε-
δικούς, παιδιάτρους, παιδο - ΩΡΛ, 
παιδο - οφθαλμιάτρους, καθώς και 
νοσηλευτές, παρασκευάστριες και τε-
χνολόγους – ακτινολόγους.

Οι 300 κάτοικοι των χωριών 
Ζώνη, Μικρή Δοξιπάρα και Χελιδόνα, 
υποδέχθηκαν με θέρμη την επέκτα-

ση του προγράμματος «Ιατρικής 
Υιοθεσίας», ενώ όπως δήλωσε ο 
Επικεφαλής της αποστολής και 
Πρόεδρος του Ομίλου,  Δρ. Γεώργι-
ος Β. Αποστολόπουλος, με τον τρό-
πο αυτό, «τιμάμε τον καθημερινό 
αγώνα των κατοίκων να κρατήσουν 
ζωντανή την ακριτική Ελλάδα». 

Τη δράση του Ομίλου Ιατρικού 
Αθηνών να προσφέρει στους κα-
τοίκους των τριών παραμεθόριων 
Κοινοτήτων υγειονομική ασφάλεια, 
χαιρέτησε και ο δήμαρχος Ορεστιά-
δας Βασίλειος Μαυρίδης, ο οποίος 
υπογράμμισε ότι εκτός από το υψη-
λό επίπεδο των ιατρικών εξετάσε-
ων, στις οποίες υποβλήθηκαν οι 
κάτοικοι των χωριών, «οπλίστηκαν 
με νέες δυνάμεις, ώστε να μειώ-
σουν αυτό το αίσθημα εγκατάλει-
ψης, που δυστυχώς αισθάνονται εκ 
μέρους της πολιτείας». 

Παράλληλα, το πρόγραμμα 
επεκτάθηκε και στο βορειότερο 
νησί του Αιγαίου, που από αρχαι-
οτάτων χρόνων «φυλάττει Θερ-

μοπύλες», τη Σαμοθράκη,  όπου 
συμπεριλήφθηκαν στις δωρεάν 
παροχές Υγείας σχεδόν 3.000 κά-
τοικοι.

«Όλα τα παιδιά, οι μέλλουσες 
μητέρες και οι ενήλικες της Σαμο-
θράκης,  από σήμερα και στο εξής, 
μπορούν να απολαμβάνουν δωρε-
άν τις ιατρικές υπηρεσίες του νοσο-
κομείου μας στη Θεσσαλονίκη, του 
κορυφαίου Ιατρικού Διαβαλκανι-
κού Κέντρου», τόνισε ο Πρόεδρος 
του Ομίλου, Δρ. Γεώργιος Αποστο-
λόπουλος, ο οποίος παρέστη στην 
τελετή έναρξης του προγράμμα-
τος που πραγματοποιήθηκε στο 
όμορφο νησί, με πρωτοβουλία του 
Δήμου. Επισήμανε δε, ότι, «ένας 
επιπλέον λόγος επιλογής της Σα-
μοθράκης ήταν οι φοβερές κατα-
στροφές που υπέστη φέτος από τις 
πλημμύρες, οι οποίες ενέτειναν την 
ανασφάλεια των κατοίκων. Στον 
τομέα που μας αναλογεί, την Υγεία, 
προσήλθαμε ως αρωγοί».

Όπως τόνισε, καλωσορίζοντας 

την πρωτοβουλία του Ομίλου, 
ο αντιδήμαρχος Σαμοθράκης, κ. 
Χρήστος Πρόξενος, οι κάτοικοι του 
νησιού διανύουν 59 μίλια με το κα-
ράβι για να επισκεφθούν ειδικούς 
ιατρούς στην Αλεξανδρούπολη. 
Με τη γενναιόδωρη προσφορά του 
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, έχουν 
πλέον κάθε λόγο να επισκεφθούν 
δωρεάν ένα τόσο σύγχρονο νοσο-
κομείο, όπως το Ιατρικό Διαβαλκα-
νικό. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε 
ο δημοτικός σύμβουλος και μονα-
δικός μόνιμος ιατρός  του νησιού 
κ. Ιωάννης Βογιατζής, οι φετινές 
πλημμύρες κατέστρεψαν το Τμή-
μα Επειγόντων, το διαγνωστικό και 
εργαστηριακό εξοπλισμό του Δη-
μοτικού Ιατρείου Σαμοθράκης που 
παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα, 
με αποτέλεσμα οι εξετάσεις της Κι-
νητής Μονάδας να είναι ιδιαιτέρως 
ευπρόσδεκτες.

κοινωνία
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Γ. Λαζαρίδης: Είναι για γέλια τα σενάρια  
συνωμοσίας που βλέπουν στο Μαξίμου

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Γιώρ-
γος Λαζαρίδης μιλώντας στην karfitsa ανοίγει τα χαρτιά 

του και εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν την παραί-
τησή του από την ΚΟ των ΑΝΕΛ.

Ο κ. Λαζαρίδης  τονίζει ότι τον 
προκαλούν γέλια οι διαπιστώσεις των 
κυβερνητικών διαρροών που μιλούν 
για σχέδιο αποσταθεροποίησης της 
κυβέρνησης που προωθείτε από επι-
χειρηματικά συμφέροντα του Πειραιά 
και της Θεσσαλονίκης. Ενώ, τέλος, 
ξεκαθαρίζει ποιες είναι οι σχέσεις του 
με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
Ιβάν Σαββίδη.

Πως καταλήξατε στην απόφαση 
να ανεξαρτητοποιηθείτε από την 
ΚΟ των ΑΝΕΛ ενώ υπήρξατε ειση-
γητής του κόμματος στη συζήτηση 
για την πρόταση μομφής κατά της 
κυβέρνησης, την  οποία και κατα-
ψηφίσατε;

Όταν κατατεθεί η πρόταση μομ-
φής , είχαμε μετά από μερικές μέρες 
το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγη-
σης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της τέ-
ταρτης αξιολόγησης άνοιγε την πόρτα 
εξόδου από τα μνημόνια.  Όταν ιδρύ-
σαμε το κίνημα των ΑΝΕΛ συμφωνή-
σαμε ότι κύριος στόχος μας ήταν η 
έξοδος της χώρας από τα μνημόνια. 
Όταν το 2015 δώσαμε τα χέρια με το 
ΣΥΡΙΖΑ για το σχηματισμό κυβέρνη-
σης, χωρίς να έχουμε καμία ιδεολογι-
κή σχέση, κάναμε μια έντιμη συμφω-
νία για να αγωνιστούμε με όλες μας 

τις δυνάμεις για να βγάλουμε τη 
χώρα από τα μνημόνια. Επομένως 
ο πρώτος και κύριος στόχος ήταν η 
ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολό-
γησης για να βγει η χώρα μας από 
τα μνημόνια. Στη συνέχεια κρίνο-
ντας ως Γιώργος Λαζαρίδης βου-
λευτής, θα αντιμετώπιζα το θέμα του 
σχεδίου συμφωνίας με τα Σκόπια. Εί-
χαμε την Κυριακή την υπογραφή από 
τους δυο υπουργούς Εξωτερικών 
του σχεδίου της συμφωνίας. Αυτό το 
σχέδιο συμφωνίας δεν έχει κανένα 
απολύτως νομικό αποτέλεσμα και 
δεν αφήνει καμία νομική… ουρά. Η 
υπογραφή στις Πρέσπες σημαίνει ότι 
ξεκινούσε η διαδικασία για την κύρω-
ση της Συμφωνίας. Με βάση όλα αυτά 
εγώ ζήτησα να γίνει η ψηφοφορία στη 
Βουλή των Ελλήνων με διευρυμένη 
πλειοψηφία δηλαδή να κυρωθεί από 
180 βουλευτές. Έτσι όλοι οι βουλευ-
τές όλων των κομμάτων τιθέμεθα 
ενώπιον των ευθυνών μας.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος 
Καμμένος ζήτησε δημόσια με δή-
λωσή του να έρθει η συμφωνία στη 
Βουλή και να κυρωθεί με διευρυ-
μένη πλειοψηφία με 180 βουλευ-
τές. Τι ήταν εκείνο τελικά που σας 
έκανε να αποχωρήσετε από τους 

{

{
Ζήτησα να γίνει 

η ψηφοφορία για 
την κύρωση της 
συμφωνίας στη 

Βουλή των Ελλή-
νων με διευρυ-

μένη πλειοψηφία 
δηλαδή να κυ-
ρωθεί από 180 

βουλευτές.

ΑΝΕΛ;
Βγήκε δημόσια ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος και δήλω-
σε αρκούν οι 151 ψήφοι. Αυτό το θεώρησα 
ως προσβολή. Καθώς είναι κάτι το οποίο δεν 
εξασφαλίζει αυτό το οποίο υποστήριξα εγώ. 
Από τη στιγμή που πρόκειται για ένα θέμα 
μείζονος εθνικής σημασίας όλοι οι βουλευ-
τές θα πρέπει να τεθούμε ενώπιον των ευθυ-
νών μας. Όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
λέει αυτά σημαίνει ότι αποκλείει από κάθε 
συζήτηση την ψηφοφορία με διευρυμένη 
πλειοψηφία και εγώ αυτό δεν μπορώ να το 
δεχτώ. Αξιολόγησα αυτά τα δυο που προείπα 
και αποχώρησα από την ΚΟ των ΑΝΕΛ διαχω-
ρίζοντας τη θέση μου

Νιώσατε πίεση από τον κόσμο της Β’ 
Θεσσαλονίκης που εκπροσωπείται και κα-
ταλήξατε σε αυτή την απόφαση;

Η απόφαση μου πάρθηκε μετά από ώρι-
μη και σκέψη και έχω τη συνείδηση μου 
καθαρή. Είναι μια απόφαση που παίρνω με 
καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού και 
της Πατρίδας. Είναι μείζον εθνικό ζήτημα και 
εμάς τους Μακεδόνες μας ευαισθητοποιούν 
ιδιαίτερα αυτά τα ζητήματα. Ήμουν και στα 
συλλαλητήρια του ’92 αλλά και αυτά που 

πραγματοποιήθηκαν πριν λίγους μήνες σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Μέγαρο Μαξίμου με διαρροή του 
μετά την ανεξαρτητοποίησή σας κατήγ-
γειλε  σχέδιο αποστεθεροποίησης που 
προωθούν συγκεκριμένα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα στον Πειραιά και στη 
Θεσσαλονίκη. Τι απαντάτε;

Αυτοί οι οποίοι απεργάζονται τέτοια 
σενάρια και καταθέτουν τέτοιες απόψεις 
εκτίθενται οι ίδιοι. Γιατί η κοινωνία της 

Θεσσαλονίκης ξέρει και τη διαδρομή της οι-
κογένειας μου και τη διαδρομή τη δική μου. 
Μόνο γέλια προκαλούν αυτού του είδους οι 
διαπιστώσεις.

Ποιες οι σχέσεις με τον Ιβαν Σαββίδη;
Είναι γνωστό ότι είμαι ΠΑΟΚτζης. Έχω 

συγκρουστεί σφοδρά στη Βουλή με τον 
υπουργό Αθλητισμού κ. Βασιλείαδη τόσο για 
τον υποβιβασμό του Ηρακλή όσο και για τα 
παιχνίδια με ΑΕΚ και ΟΣΦΠ που αδικήθηκε ο 
ΠΑΟΚ. Δεν είναι κρυφή η αγάπη μου για τον 
ΠΑΟΚ όπως και η προσπάθεια μου να προ-
στατεύσω το ποδόσφαιρο της Μακεδονίας.

Νιώθετε προδομένος από τη στάση του 
προέδρου των ΑΝΕΛ;

Με τον Πάνο Καμμένο συνδεθήκαμε 
φιλικά αρχικά συνδεόμενη από την κοινή 
προσπάθεια για τη δημιουργία των ΑΝΕΛ και 
αργότερα μέσα από την ΚΟ του κόμματος. 
Δεν θέλω να πω καμία κουβέντα αρνητική 
για το πρόσωπό του. Θα ήθελα, όμως, με-
γαλύτερη πίεση στο ζήτημα της ψηφοφορία 
για τη συμφωνία με τα Σκόπια με διευρυμένη 
πλειοψηφία.

συνέντευξη

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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Δημοψήφισμα εδώ και τώρα ζητούν περιφερειάρχες και δήμαρχοι της Μακεδονίας

παναγιότατος Θεσσαλονίκης, Άνθιμος. 
Στην πρώτη σειρά κάθισαν, εκτός των 
κ.κ. Τζιτζικώστα και Κυρίζογλου, ο Κ. 
Αγοραστός, ο Γ. Πατούλης, ο Χ. Μέτιος, 
ο Θ. Καρυπίδης και οι πρόεδροι των δύο 
ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 
όπως και ο πρύτανης του ΑΠΘ και πολλοί 
δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες.

Σύσσωμη η αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ 
βαθμού της Μακεδονίας ζήτησε με ψή-
φισμά της, το απόγευμα της Τετάρτης σε 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σε 
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, τη διεξα-
γωγή δημοψηφίσματος για τη συμφωνία 
των Πρεσπών ανάμεσα στην ελληνική 
και τη σκοπιανή κυβέρνηση για το ονο-
ματολογικό της γείτονας χώρας.

Το κεντρικό σύνθημα της συνεδρία-
σης ήταν «ο λόγος στους Έλληνες» ενώ 
με την παρουσία τίμησαν τη συνεδρίαση 
ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγορα-
στός, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πα-
ρούλης, οι επικεφαλείς της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης 
της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
και της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και 
των φορέων, Επιμελητηρίων, Ιερών Μη-
τροπόλεων και Πανεπιστημίων της περι-
οχής.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της 
εκκλησίας με παρουσία αρκετών Μητρο-
πολιτών ανάμεσά τους Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, αλλά και ο 

«Δεν θα σταματήσουμε στιγμή να 
αναδεικνύουμε την ιστορικότητα, τη 
μοναδικότητα και την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας. Δεν δεχόμαστε τετελεσμέ-
να. Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση 
και για κανέναν λόγο να παραδώσουμε 
στα Σκόπια, ‘μακεδονική’ ταυτότητα, 
εθνικότητα, γλώσσα, και όνομα. Δεν θα 
αφήσουμε οι Πρέσπες να γίνουν το Βα-
τερλώ της χώρας, Βατερλώ θα γίνουν 
για εκείνους που υπέγραψαν τη ‘συμ-
φωνία’» τόνισε κατά την τοποθετησή του 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει 
επιτέλους το δικαίωμα στον ελληνικό 
λαό να εκφράσει δημοκρατικά τη γνώμη 
του για τη ‘συμφωνία’ με δημοψήφισμα. 
Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περι-
στάσεων. Δημοψήφισμα τώρα! Ο λόγος 
στους Έλληνες!» σημείωσε ακόμη ο κ. 
Τζιτζικώστας.

Υπέρ του δημοψηφίσματος τάχθηκαν 
τόσο ο κ. Αγοραστός, όσο και ο κ. Πατού-
λης, προτάσσοντας μάλιστα ως κεντρικό 

επιχείρημα τον απαράδεκτο χαρακτή-
ρα που έχει η εκχώρηση όπως είπαν 
«μακεδονικής» ταυτότητας, γλώσσας 
και εθνικότητας στη γειτονική χώρα.

«Η συμφωνία Αθήνας – Σκοπίων 
είναι ένα δυσλειτουργικό κείμενο, 
με μεγάλα μειονεκτήματα, σημαντι-
κές ασάφειες και αξιοσημείωτα κενά. 
Κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση 
διένυσε πολύ μεγαλύτερο μέρος της 
διαδρομής απ’ αυτή που αναλογούσε 

στην Ελλάδα για να επιτευχθεί η συμ-
φωνία, και μάλιστα τη διένυσε σε εθνικά 
επικίνδυνο δρόμο καθώς εκχώρησε τη 
γλώσσα και την εθνότητα» τόνισε κατά 
την τοποθέτησή του ο κ. Αγοραστός.

Την κάθετη και απόλυτη αντίθεσή 
του προς τη συμφωνία των Πρεσπών, 
η οποία, όπως είπε, συνιστά πολύ σο-
βαρή εθνική υποχώρηση, διπλωματική 
και εθνική ήττα και είναι επιζήμια για τη 
χώρα μας και το λαό μας, διατύπωσε ο 
πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Λάζαρος Κυρίζο-
γλου.

politics

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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 Μια κατάθεση  του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη στους 
αστυνομικούς της ασφάλειας Θεσσαλονίκης  ήταν η 

αιτία για να κατηγορηθεί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης  για 
εμπλοκή στο επεισόδιο με την επίθεση σε βάρος του 

δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Η κατάθεση Γιάννη Μπουτάρη 
«καίει» τον Παναγιώτη Ψωμιάδη

ρεπορτάζ

Ο Γιάννης Μπουτάρης στη συμπλη-
ρωματική του κατάθεση που έδωσε 
στις  24 Μαΐου στους αξιωματικούς 
της κρατικής ασφάλειας, Θεσσαλονί-
κης έδειξε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη 
ως υποκινητή για τις λεκτικές απο-
δοκιμασίες που δέχτηκε, την ώρα που 
βρίσκονταν στο πλακόστρωτο του 
Λευκού Πύργου, προκειμένου να πα-
ραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης της 
γενοκτονίας των Ποντίων.  

Η Karfitsa φέρνει στο φως τη συ-
μπληρωματική κατάθεση του Γιάν-
νη  Μπουτάρη η οποία «καίει» τον 
Παναγιώτη Ψωμιάδη και σύμφωνα 
με δικαστικούς κύκλους ήταν η αιτία 
που  οδήγησε τις αρχές στην στοιχειο-
θέτηση κατηγορητηρίου σε βάρος του 
τέως Νομάρχη  για  τα αδικήματα της 
πρόκλησης ή διέγερσης σε διάπραξη 
πλημμελήματος  και της εξύβρισης.

Σε ερώτηση αστυνομικού προς τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης αν πιστεύει 
ότι η επίθεση σε βάρος του είναι υπο-
κινούμενη και αν γνωρίζεται κάποιον 
υποκινητή, ο Γ Μπουτάρης φέρεται να 
απαντά θετικά χωρίς ωστόσο να κατο-
νομάζει κάποιο πρόσωπο ως υποκινη-
τή. Σε αμέσως επόμενη ερώτηση του 
αστυνομικού προς τον κ Μπουτάρη, 
αν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει, ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης καταθέτει ότι  
ενώ μετέβαινε στην εκδήλωση για την 

επίσημη υποστολή της ελληνικής ση-
μαίας, στην πλατεία Λευκού Πύργου, 
είδε τον πρώην Νομάρχη Θεσσαλο-
νίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη ο οποίος 
βρίσκονταν δίπλα από τα λάβαρα που 
είχαν στηθεί στο σημείο να απευθύ-
νεται προς αυτόν και να τον αποκαλεί 
παλιοτραβέλι .  Ο ίδιος , σύμφωνα με 
τα όσα καταθέτει στην αστυνομία συ-
νέχισε την πορεία του χωρίς να αντι-
δράσει στις λεκτικές επιθέσεις του κ 
Ψωμιάδη. Μόλις κατέφτασε στο ση-
μείο όπου θα ερχόταν το άγημα , όπως 
υποστηρίζει στην κατάθεση του, αντι-
λήφθηκε τον κ Ψωμιάδη να  παροτρύ-
νει   με επιδεικτικές κινήσεις των χε-
ριών του, (κουνώντας τα πάνω κάτω 
με ένταση) το  συγκεντρωθέν πλήθος, 
σε λεκτικές αποδοκιμασίες εναντίον  
του.

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης  δια μέσω 
του δικηγόρου του Γιώργου Νικολα-
κόπουλου κατέθεσε στην Ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης, απολογητικό υπόμνη-
μα μέσα από το οποίο απαντά στις 
κατηγορίες που του αποδίδονται.  Ο 
κ Ψωμιάδης κάνει λόγο για  πολιτικές 
σκοπιμότητες και για ποινική εμπλοκή 
που «είχε προαναγγελθεί από σειρά 
κυβερνητικών αξιωματούχων».  Σύμ-
φωνα με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη  η  
σκοπιμότητα αυτή απορρέει από τη δι-
άθεση του ΣΥΡΙΖΑ να συνδέσει την επί-

θεση στο Δήμαρχο κο Μπουτάρη με το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, σημαντικό στέλεχος ( βουλευτής 
και νομάρχης) του οποίου υπήρξε  ο 
ίδιος επί δεκαετίας.

Στο ίδιο υπόμνημα ο κ Ψωμιάδης 
εξηγεί ότι ουδέποτε απευθύνθηκε 
προσωπικά προς τον κο Μπουτάρη 
ούτε  είχε οποιονδήποτε διάλογο μαζί 
του. «Στα πλαίσια πολιτικών μου δη-
λώσεων σε δημοσιογράφους στην 
τηλεόραση που βρίσκονταν τη στιγμή 
εκείνη στο σημείο αυτό για την εκδή-
λωση για τη Μνήμη της Σφαγής του 
Ποντιακού Ελληνισμού, χαρακτήρισα 
την πολιτική του κου Μπουτάρη ως 
«χολέρα» και όχι ως «παλιοτραβέλι», 
αλλά ως «πολιτικό τραβέλι».

Οι δηλώσεις αυτές σύμφωνα με 
τον κ Ψωμιάδη δεν είχαν στόχο να 
θίξουν τον ίδιο τον κ Μπουτάρη αλλά 
την πολιτική του καθώς «αφορούν και 
καυτηριάζουν τις απαράδεκτες για τον 
ίδιο και για πολλούς άλλους Έλληνες 
απόψεις του κ Μπουτάρη στα εθνικά 
θέματα και ειδικότερα στη Σφαγή 
του ποντιακού Ελληνισμού και στο 
Θέμα της Μακεδονίας.  «Ως πολιτικό 

πρόσωπο ο κος Μπουτάρης θα πρέ-
πει να μάθει να ανέχεται την κριτική 
στα πολιτικά πεπραγμένα του, όσο 
οξεία και να είναι αυτή. Εξάλλου και ο 
ίδιος γνωρίζει από έντονη κριτική, την 
οποία ασκεί στους πολιτικούς αντιπά-
λους του» αναφέρει ο κ Μπουτάρης.

Ο πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
εξηγεί ότι από το βίντεο της τηλεοπτι-
κής συνέντευξης προκύπτει ότι δεν 
πραγματοποίησε καμία κίνηση προ-
κειμένου να παροτρύνει το πλήθος 
να προβεί σε λεκτικές αποδοκιμασίες 
εναντίον του κου Μπουτάρη.  «Εξαρ-
χής έχω δηλώσει ότι καταδικάζω 
οποιαδήποτε μορφή βίας από οπουδή-
ποτε και αν προέρχεται και ιδιαίτερα, 
οι αξίες και αρχές που μεγάλωσα δεν 
θα μου επέτρεπαν ποτέ, ούτε κατά δι-
άνοια, να προτρέψω οποιονδήποτε να 
χειροδικήσει έναν ηλικιωμένο άνθρω-
πο και μάλιστα τον Δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης», υποστηρίζει ο κ Ψωμιάδης.

Το απολογητικό υπόμνημα του 
κ Ψωμιάδη έχει ενσωματωθεί στην 
ογκώδη δικογραφία που έχει στοιχειο-
θετήσει η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης.  
Κύκλοι της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης 
εκτιμούν ότι είναι θέμα ημερών να 
ολοκληρωθεί η Προκαταρκτική Εξέ-
ταση. 

Της Δέσποινας 
Κρητικού
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Πάρις Μπίλιας: «Είμαι έτοιμος να προσφέρω στη Θεσσαλονίκη»

Η αναγνώριση μακεδονικής γλώσ-
σας και εθνικότητας, συναισθηματικά με 
πληγώνει, όπως τη συντριπτική πλειο-
νότητα των Ελλήνων. Η συμφωνία είναι 
προβληματική. Τα περί «σλαβικής ρίζας 
της γλώσσας» είναι στα ψιλά γράμματα, 
χωρίς ουσιαστικό διεθνή αντίκτυπο. Επι-
πλέον, ανοίγει τεράστια θέματα με εμπο-
ρικές ονομασίες προϊόντων προέλευσης 
και με την επιχειρηματική αξία της λέξης 
«Μακεδονία» ως ισχυρό τουριστικό και 
εμπορικό brandname. Όλα αυτά θα τα 
βρούμε μπροστά μας και πολύ φοβάμαι 
πως θα εμπλακούμε σε μια νέα διελκυ-
στίνδα, αν τελικά κυρωθεί και εφαρμο-
στεί αυτή η συμφωνία.

Το όνομά σας ακούγεται εντόνως 
το τελευταίο διάστημα καθώς θεω-
ρείστε ένα από τα πρόσωπα που εξε-
τάζονται από τη ΝΔ ως υποψήφιοι στις 
επόμενες εκλογές για το Δήμο Θεσσα-
λονίκης. Θα είστε υποψήφιος για τη 
δημαρχία Θεσσαλονίκης;

Το βασικό  κριτήριο για μια τέτοια 

«Αισθάνομαι ικανός και έτοιμος να 
προσφέρω στη Θεσσαλονίκη» υποστη-
ρίζει μιλώντας στην karfitsa ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΚΜ Πάρις Μπίλιας και απαντώ-
ντας στα σενάρια που τον θέλουν ως 
υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα ο κ. Μπίλιας θέτει ως 
προϋπόθεση για το συγκεκριμένο εγχεί-
ρημα τη δημιουργία «ομάδας» με απή-
χηση στην κοινωνία και το παραγωγικό 
δυναμικό της πόλης.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΚΜ ση-
μειώνει ότι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης θα πρέπει «να γνωρίζει καλά την 
πόλη, να σκύβει ενδελεχώς στα καθημε-
ρινά ζητήματα και να μην τα θεωρεί… 
αγγαρεία».

Κύριε Μπίλια, θα θέλαμε ένα σχό-
λιο σας για τη συμφωνία των Πρεσπών 
ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση 
και τη Σκοπιανή για το ονοματολογικό 
της γείτονας χώρας. Θεωρείτε εθνικά 
συμφέρουσα για τη χώρα τη συγκεκρι-
μένη συμφωνία;

απόφαση, είναι να έχει πρωτίστως κοι-
νωνικά ερείσματα. Αισθάνομαι ικανός 
και έτοιμος να προσφέρω σε μια πόλη, 
που την έχω μελετήσει απ` άκρον εις 
άκρον. Όμως η τελική απόφαση, για το αν 
θα είμαι τελικά υποψήφιος, θα εξαρτηθεί 
από την «ομάδα». Αν υπάρχει «ομάδα»  
με  απήχηση που θα έχει η προοπτική και 
συμφωνήσουν να τεθώ επικεφαλής, τότε 
θα το σκεφτώ σοβαρά. Και βεβαίως, από 
την ευρύτητα της στήριξης που θα μπο-
ρεί να έχει κυρίως από την κοινωνία και 
το παραγωγικό δυναμικό της Θεσσαλο-
νίκης. 

Έχετε όμως δεχτεί κάποια κρούση 
από το κόμμα της ΝΔ για να λάβετε το 
χρίσμα;

 Με τη θεσμική ιδιότητα του προέ-
δρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ που είναι και θεσμι-
κός σύμβουλος της Πολιτείας, συνομιλώ 
με όλα τα κόμματα, ανεξαρτήτως της δι-
κής μου πολιτικής τοποθέτησης που δεν 
είναι κρυφή. Προφανώς και έχω ανταλ-
λάξει απόψεις με όλους, πόσο μάλλον 

με τη Ν.Δ., επί θεμάτων που αφορούν 
την πόλη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα 
λιγότερο. Καμία στήριξη δεν προε-
ξοφλείται, ούτε προκαταλαμβάνεται. 
Άλλωστε, τα παραδοσιακά «χρίσμα-
τα» νομίζω πως έχουν δώσει πια τη 
θέση τους σε μια θεμιτή έκφραση 
εμπιστοσύνης των πολιτικών φορέων. 
Η Αυτοδιοίκηση έχει άλλη φιλοσοφία. 
Και τα προβλήματα, αλλά και οι δυνα-
τότητες της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν 

χρώμα. Κλισέ, αλλά αληθινό.
Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να 

έχει κατά την άποψή σας ο επόμενος 
δήμαρχος Θεσσαλινίκης;

Να μπορεί συνθέσει τις διάσπαρτες 
και κατακερματισμένες δημιουργικές 
δυνάμεις αυτής της πόλης. Τουλάχιστον 
αυτό είναι η δική μου φιλοσοφία. Δου-
λειά, με μετρήσιμα αποτελέσματα και 
λιγότερα λόγια, λιγότερο σταριλίκι. Να 
γνωρίζει καλά την πόλη, να σκύβει ενδε-
λεχώς στα καθημερινά ζητήματα και να 
μην τα θεωρεί «αγγαρεία». Να γνωρίζει 
τις ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά να κα-
τανοεί και να μπορεί να αξιοποιήσει και 
τη δυναμική της. Ξέρετε, έχουμε συνηθί-
σει να ακούμε σε εκλογές, για «προβλή-
ματα» και «λύσεις». Όμως, η Θεσσαλο-
νίκη έχει και δυνατότητες. Ευκαιρίες που 
πρέπει να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα, 
η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, 
στη βάση του σχεδίου, που συνδιαμορ-
φώσαμε ως ΤΕΕ/ΤΚΜ με την Περιφέρεια 
και τους Δήμους μπορεί να προσφέρει 
ένα νέο brand της πόλης για δεκαετίες.

Τέλος, θα θέλαμε ένα σχόλιο για 
τις θητείες του Γιάννης Μπουτάρη. 
Ποια είναι η άποψή σας για τη διοίκηση 
του Δήμου Θεσσαλονίκης;

Σίγουρα η πόλη έχει έναν glamourous 
δήμαρχο. Όμως αυτό που χρειάζεται, εί-
ναι έναν δήμαρχο που θα εργαστεί για να 
είναι glamourous η ίδια η πόλη, και στα 
μάτια των επισκεπτών της, αλλά και –
πρωτίστως- στα μάτια των κατοίκων της. 
Μια μεγαλούπολη χρειάζεται καθαριότη-
τα, γρήγορα αντανακλαστικά στις κρίσεις 
που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα, υποδομές και σωστή οργάνω-
ση της καθημερινότητας, επένδυση στις 
αναπτυξιακές ευκαιρίες που έχει μπρο-
στά της και συγχρονισμό με τη νέα ψη-
φιακή εποχή. Σε όλα αυτά  Θεσσαλονίκη 
έχει μείνει πίσω…  Και το κυριότερο: Ένας 
δήμαρχος, οφείλει πάνω απ` όλα να αμ-
βλύνει τα πάθη αντί να τα υποδαυλίζει 
και να ενώνει τους συμπολίτες του, αντί 
να τους διχάζει. Μπορεί να μην σε κάνει 
σταρ μια τέτοια προσέγγιση, αλλά μπορεί 
να σε κάνει καλύτερο δήμαρχο…

politics

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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Σε... «μόδα» τείνει να εξελιχθεί η ασφαλιστική απά-
τη, που ζημιώνει κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα 
ταμεία των ασφαλιστικών εταιριών. Πολλές οι κομπί-
νες όχι μόνο στο χώρο του αυτοκινήτου, αλλά και σε 

άλλους τομείς, καθώς απάτες σε βάρος ασφαλιστικών 
εταιριών έχουν στηθεί, για παράδειγμα, από ξενοδό-

χους που αναθέτουν σε τρίτους να… πυρπολήσουν τα 
ξενοδοχεία τους ή από εφοπλιστές που προκαλούν 

ναυτικά ατυχήματα με σκοπό την είσπραξη μιας διόλου 
ευκαταφρόνητης αποζημίωσης! 

Στο 10% των αποζημιώσεων  
η ασφαλιστική απάτη!

οικονομία

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, 
εκτιμάται πως 2 στα 10 ατυχήματα που 
δηλώνονται στις ασφαλιστικές εταιρί-
ες είναι «στημένα», ενώ την περίοδο 
2015-2016 καταγράφεται αύξηση κατά 
55% των εξακριβωμένων περιπτώσεων 
απάτης! Τα μέλη κυκλωμάτων εικονικών 
τροχαίων κάνουν πάρτι, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα τις 34 (!) απάτες για 
δήθεν τροχαία ατυχήματα μέσα σε τρεις 
μέρες σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας, 
ενώ σε νησί επιτήδειοι εμφάνιζαν πεθα-
μένους ως ζωντανούς επιδιώκοντας να 
εισπράξουν ασφαλιστική αποζημίωση 
73.000 ευρώ.

Σε συνέντευξή του στην Karfitsa ο δι-
ευθυντής του Τμήματος Αποζημιώσεων 
της Interlife, Κώστας Βοτσαρίδης, επισή-
μανε ότι η ασφαλιστική απάτη αντιπρο-
σωπεύει σήμερα το 10% του συνόλου 
των αποζημιώσεων και αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό, σύνθετο και διαχρονικό 
πρόβλημα για την ασφαλιστική αγορά. 

«Το μέγεθος του προβλήματος της 
ασφαλιστικής απάτης είναι εντυπωσια-
κό αλλά, δυστυχώς, δεν είναι εφικτό να 
υπολογιστεί καθώς δεν υπάρχει ένας 
ενιαίος φορέας με αρμοδιότητες παρα-
κολούθησης του φαινομένου. Εξάλλου, 
ακόμη και αν υπήρχε, το έργο του θα 
ήταν αδύνατο στην πράξη δεδομένου ότι 

οι μορφές της παραβατικότητας ποικί-
λουν και διαρκώς μεταβάλλονται», υπο-
γράμμισε ο κ. Βοτσαρίδης προσθέτοντας 
ότι «για τον ασφαλιστικό κλάδο η περι-
στασιακή απάτη αποτελεί ένα διαρκές 
πρόβλημα, όμως, η οργανωμένη απάτη 
είναι η σημαντικότερη πρόκληση μείζο-
νος σημασίας με την οποία έρχονται κα-
θημερινά αντιμέτωπες οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Στην οργανωμένη απά-
τη, που συνήθως αφορά σκηνοθετημένα 
ατυχήματα και συμβιβαστικές συμφωνί-
ες, εμπλέκονται δικηγόροι, αστυνομικοί, 
γιατροί, επισκευαστές οχημάτων, νοση-
λευτικά ιδρύματα, ιδιώτες και επιχειρή-
σεις με στόχο την είσπραξη χρημάτων 
μέσω της αποζημίωσης». 

Σύμφωνα με τον κ. Βοτσαρίδη, «η 
ασφαλιστική απάτη αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 10% των αποζημιώσε-
ων, ποσοστό που έχει παραμείνει σχετικά 
αμετάβλητο την τελευταία εικοσαετία 
και ‘’στοιχίζει’’ ακριβά στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. Έχει, όμως, σοβαρό οικονο-
μικό αντίκτυπο και στην κοινωνία αφού 
οι εταιρίες μετακυλούν το κόστος της στα 
ασφάλιστρα».

Οι συνήθεις απάτες
Όπως εξήγησε ο κ. Βοτσαρίδης, τρεις 

είναι οι συνηθέστερες μορφές απάτης 

στον κλάδο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης 
οχημάτων:

1) Η Υπερτιμολόγηση: Πρόκειται για 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εμπλε-
κόμενος, από κοινού με τον επισκευαστή 
του οχήματος διογκώνουν το ύψος των 
ζημιών, προκειμένου ο κάτοχος του αυ-
τοκινήτου είτε να εισπράξει υψηλότερη 
αποζημίωση είτε χωρίς κόστος να καλύ-
ψει και άλλες επισκευές.

2) Η Ψευδής δήλωση: Συναντάται 
συνήθως σε περιπτώσεις όπου εμπλέ-
κονται σε τροχαίο ατύχημα οδηγοί χωρίς 
δίπλωμα ή βρίσκονται υπό την επήρεια 
αλκοόλ. Στη δήλωση ατυχήματος δη-
λώνεται τρίτο πρόσωπο ως οδηγός προς 
αποφυγή προβλημάτων στην είσπραξη 
αποζημίωσης.

3) Η Αλλαγή ρόλων: Ο ζημιωθείς με 
τις μικρότερης έκτασης ζημίες να ανα-
λαμβάνει την ευθύνη του για το τροχαίο 
ατύχημα, ενώ δεν φταίει, με απολαβή 
κάποιου αντιτίμου (σ.σ. αυτό παρατηρεί-
ται στις μικρότερες κοινωνίες όπου γνω-
ρίζονται οι εμπλεκόμενοι μεταξύ τους). 

Πάντως η κρίση φαίνεται πως… 
τρέφει το φαινόμενο. «Σε περιόδους οι-
κονομικής  κρίσης οι ασφαλιστικές αγο-
ρές κατακλύζονται από ευκαιριακούς 
ασφαλισμένους που επιζητούν άμεσα 
και γρήγορα κέρδη. Όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρει ο Tony Jones, στέλεχος της 
εταιρίας Absolute Fraud Management 
(AFM) στο περιοδικό Insurance Day στη 
Βρετανία, ‘’πάντα υπάρχουν νέοι και δια-
φορετικοί τρόποι με τους οποίους οι άν-
θρωποι προσπαθούν να εξαπατήσουν τις 
ασφαλιστικές εταιρίες αλλά το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται σε εποχές κατά τις οποίες 
οι τσέπες των ανθρώπων υποφέρουν’’. 
Αυτό τα λέει όλα», σημείωσε ο κ. Βοτσα-
ρίδης υπογραμμίζοντας πως το πρόβλη-
μα της ασφαλιστικής απάτης δεν είναι 
ελληνική εφεύρεση, αλλά είναι διεθνές 
και πλήττει με οδυνηρά αποτελέσματα 
την παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία. 
Είναι ένα σοβαρό ζήτημα για τις εταιρείες 
στην Αμερική και στην Ευρώπη και «δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι πλέον λει-
τουργούν οργανωμένα κέντρα αντιμετώ-
πισης της ασφαλιστικής απάτης».

Εφευρετικοί στην απάτη…
Όσο για τη χώρα μας; «Οι Έλληνες ως 

λαός είμαστε γνωστοί για την εφευρετι-
κότητά μας. Ενίοτε, όμως, η εθνική μας 
αυτή αρετή παραδρομεί και διαστρέφε-
ται με αποτέλεσμα να γινόμαστε ιδιαί-
τερα εφευρετικοί και στην απάτη ή την 
παρανομία», σημείωσε ο κ. Βοτσαρίδης 
επισημαίνοντας παράλληλα πως «μόνη 
άμυνα της Interlife αλλά και όλων των 
ασφαλιστικών εταιριών είναι η ψηφιακή 
τεχνολογία, η εξειδίκευση, η οργανωμέ-
νη αντιμετώπιση του φαινομένου με ση-
μαντικότερο όλων τη συστράτευση και 
συνεργασία των εταιριών,  των θεσμικών 
φορέων και της Πολιτείας σε ένα διαρ-
κή αγώνα. Αγώνα άνισο μέχρι πρότινος, 
αλλά στον οποίο διαφαίνονται στοιχεία 
σταθερής βελτίωσης τα τελευταία χρό-
νια».
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οικονομία
«Όταν στις προμήθειες του φρέον έχεις 

πάνω από 100% υπερτιμολόγηση, καταλα-
βαίνετε τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα». Με 
αυτά τα λόγια, στις 21 Αυγούστου 2017, ο 
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρή-
στος Σπίρτζης κατακευραύνωνε την προη-
γούμενη διοίκηση των μετόχων του ΟΑΣΘ 
και σε άκρως καταγγελτικούς τόνους… 
αποκάλυπτε υπερτιμολογήσεις για την προ-
μήθεια του συγκεκριμένου υλικού που χρη-
σιμοποιείται για τα κλιματιστικά των λεω-
φορείων κι έκανε μάλιστα συγκρίσεις με τα 
αντίστοιχα ποσά που κατέβαλε τότε η ΟΣΥ 
(Οδικές Συγκοινωνίες) ΑΕ της Αθήνας. «Από 
την ίδια εταιρεία που προμηθευόταν ο ΟΑΣΘ 
το φρέον προμηθεύεται και η ΟΣΥ. Η ΟΣΥ με 
5,5 ευρώ το κιλό, ο ΟΑΣΘ με 11,70 ευρώ το 
κιλό», δήλωνε τότε ο κ. Σπίρτζης θέλοντας 
προφανώς να υπεραμυνθεί και της απόφα-
σης για την κρατικοποίηση του Οργανισμού 
με τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση. 

Σήμερα, 10 μήνες μετά από εκείνες τις 
δηλώσεις του κ. Σπίρτζη, η σχετική δαπάνη 
όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά η νέα διοίκηση 
του κρατικού πλέον ΟΑΣΘ, επιμένει σε συ-
νοπτικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια 
-σε μικρές ποσότητες- ενός υλικού που 
είναι απαραίτητο για την κίνηση των λεω-
φορείων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Και αγοράζει φρέον σε εξωφρενικά υψηλά 
τιμές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να δικαιολογηθούν από την αύ-
ξηση των τιμών στην αγορά, καθώς είναι  
υψηλότερες ακόμη και από τη… λιανική και 
βεβαίως υψηλότερα και από τις τιμές που 
δίνει το… παράδειγμα του Σπίρτζη, η ΟΣΥ 
ΑΕ. 

Μόλις πριν λίγες μέρες η κρατική –
υπό τον Στέλιο Παππά- διοίκηση του ΟΑΣΘ 
προμηθεύτηκε φρέον στο ποσό των 42,16 
ευρώ (!) το κιλό, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (34 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και μάλιστα με 
συνοπτικό διαγωνισμό. Στον εν λόγω συνο-
πτικό διαγωνισμό παρουσιάστηκε μόνο μία 
εταιρεία, στην οποία και κατακυρώθηκε η 
παραπάνω προμήθεια στις 4/6/18 με προ-
ϋπολογισμό  60 000 ευρώ συν ΦΠΑ, όπως 
φαίνεται και από τη σχετική ανάρτηση στη 
Διαύγεια.

Την ίδια στιγμή, η ΟΣΥ δημοσίευσε πρό-
σφατα διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού δια-
γωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας 
ψυκτικού μέσου (FREON) R134a ποσότητας 
δύο χιλιάδων (2.000) κιλών για την κά-
λυψη των αναγκών των λεωφορείων της 
εταιρίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται στα 56.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
(69.440 με ΦΠΑ) και αφορά την προμήθεια 
2.000 κιλών.  Δηλαδή η ΟΣΥ έδινε το πολύ 
28 ευρώ το κιλό χωρίς ΦΠΑ και 34,72 το 
κιλό με ΦΠΑ –δηλαδή, τιμές χαμηλότερες 
σε σχέση με τον ΟΑΣΘ- και περίμενε προ-
σφορές έως τις 25 Ιουνίου οι οποίες δεν 
αποκλείεται να κινηθούν τελικώς σε χαμη-
λότερα επίπεδα.
Η αγορά

Οι τιμές για την αγορά ψυκτικού υγρού 
έχουν πράγματι αυξηθεί σε σχέση με πέρυ-
σι ωστόσο κινούνται, στη λιανική, στα 26 
-29 ευρώ/κιλό (όταν πρόκειται για μεγά-
λες ποσότητες, όπως για παράδειγμα για… 
συνοικιακά συνεργεία αυτοκινήτων) και 
στη χονδρική πολύ χαμηλότερα, ακόμη και 

κάτω των 20 ευρώ. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ακόμη κι αν αγοράσει κά-
ποιος μέσω ίντερνετ (σ.σ. και μάλιστα 
από μεταπωλητή της εταιρίας από την 
οποία ο ΟΑΣΘ προμηθεύεται το προϊ-
όν) μόνο μία φιάλη με φρέον, 12kg, η 
τιμή ανά κιλό με ΦΠΑ φτάνει το πολύ 
στα 39 ευρώ το κιλό, ενώ υπάρχει η 
σαφής ενημέρωση πως «για μεγάλες 
ποσότητες η τιμή αλλάζει». Μια ανα-
ζήτηση, όμως, στο ίντερνετ «βρίσκει» 
εταιρία να διαθέτει στη χονδρική τη 
φιάλη των 13kg στα 20,9 ευρώ το 
κιλό, ενώ αν κάποιος θέλει να αγο-
ράσει από την ίδια εταιρία στη λιανι-
κή μέσω του e-shop θα πληρώσει το 
ποσό των 25,9 ευρώ το κιλό. 

Σε μεγάλες δε προμήθειες, που 
γίνονται κατόπιν διαγωνισμών και 
αφορούν αγορά μεγάλων ποσοτήτων 
ψυκτικού υγρού για όλη τη σεζόν των 
6 μηνών οι τιμές, παρά τον διπλασια-
σμό τους σχεδόν σε σχέση με πέρυσι,  
κινούνται, σύμφωνα με ανθρώπους 
της αγοράς, ακόμη και κάτω από τα 
15 ευρώ/κιλό!

Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με 
πληροφορίες η προηγούμενη διοί-
κηση του ΟΑΣΘ χρειαζόταν περίπου 
5 τόνους ετησίως για την κίνηση των 

520 λεωφορείων που κυκλοφορού-
σαν στους δρόμους, ενώ σήμερα οι 
ανάγκες εκτιμώνται σε περίπου 4 
τόνους καθώς τα οχήματα που δεν 
έχουν βλάβες και μπορούν να κυκλο-
φορήσουν στους δρόμους είναι πολύ 
λιγότερα. Και παρόλο που οι ανάγκες 
είναι γνωστές και πάγιες, ο ΟΑΣΘ επι-
λέγει σήμερα να «σπάει» τους δια-
γωνισμούς και να προμηθεύεται –και 
μάλιστα από τη λιανική- φρέον σε 
μικρές ποσότητες, πολλές φορές το 
χρόνο, πληρώνοντας –σύμφωνα με 
στελέχη της αγοράς- σχεδόν τα δι-
πλάσια ποσά σε σχέση με εκείνα που 
θα πλήρωνε εάν διενεργούσε διαγω-
νισμό μία η δύο φορές ετησίως για να 
καλύψει τις ανάγκες  όλης της περι-
όδου, της χειμερινής και της θερινής. 

Τις «περίεργες κατατμήσεις» προ-
μηθειών από τον ΟΑΣΘ έφερε στη 
Βουλή και η ΝΔ επικρίνοντας τη διοί-
κηση του Οργανισμού για μη τήρηση 
της νομιμότητας στην προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών, καθώς «σπά-
ει» την προμήθεια σε μικρά τμήματα 
κάνοντας στην ουσία απευθείας ανα-
θέσεις.

ΟΑΣΘ: «Χρυσοπληρώνει» 
το φρέον με… συνοπτικούς 
διαγωνισμούς
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Ambert alert για Κόλλια
Amber alert έχουν εκπέμψει οι Σερραίοι για την υφυπουργό Μακεδονί-

ας-Θράκης Μαρία  Κόλλια-Τσαρουχά. Η βουλευτής Σερρών κι υφυπουργός 
δεν παρέστη στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 105 ετών από την απελευ-
θέρωση των Σερρών.  Αν και η ίδια επικαλέστηκε ανειλημμένες υποχρεώσεις 
παρόλα αυτά οι κακές γλώσσες αναφέρουν  ότι δεν παρέστη ώστε να αποφύ-
γει τις διαμαρτυρίες για τη συμφωνία των Πρεσπών και τη στάση των ΑΝΕΛ. 
Πληροφορίες από τη πόλη των Σερρών κάνουν λόγο ότι πρόκειται για την 
πρώτη φορά, μετά από 10 συνεχείς παρουσίες από το 2015, που δεν θα είναι 
η ΥΜΑΘ Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης σε μια παρέ-
λαση στην πόλη των Σερρών.  Πάντως τελικά τις αποδοκιμασίες τις δέχτηκε 
ο κ. Κουρουμπλής που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, κάτι ήξερε φαίνεται η 
κα Κόλλια που σε δηλώσεις της παλαιότερα… πετούσε κορώνες για τη Μα-
κεδονία και τώρα φοβάται να κυκλοφορήσει ανάμεσα στους συμπολίτες της.

{
{

Ποιος πρώην 
υπουργός του 

ΠΑΣΟΚ που μέχρι 
πρότινος ακου-

γόταν ότι θα είναι 
υποψήφιος για τη 
Περιφέρεια Κε-

ντρικής Μακεδο-
νίας ακούγεται το 
τελευταίο διάστη-
μα ότι σκέφτεται 

να είναι υποψήφι-
ος για δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης;

Ποιος πρώην 
υπουργός της ΝΔ 
στη Θεσσαλονίκη 
έχει βάλει λυτούς 

και δεμένους 
προκειμένου να 
αποκτήσει διαύ-

λους επικοινωνίας 
με το περιβάλλον 
του προέδρου της 

ΝΔ για να είναι 
υποψήφιος στη Α’ 

Θεσσαλονίκης; 

Τα άκουσε ο Κουρουμπλής στις Σέρρες
Όταν ο υπουργός Ναυτιλίας κατέθεσε στεφάνι και στη συνέχεια κατευθύν-

θηκε προς τον χώρο που ήταν στημένη η εξέδρα των επισήμων για την παρέ-
λαση που θα ακολουθούσε, κάτοικοι της πόλης ξέσπασαν.

«Προδότες, προδότη, η συντριβή έρχεται Κουρουμπλή» φώναξαν στον 
υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και 
να συνεχίσει την πορεία του.

Άλλοι κάτοικοι φώναζαν «για 30 αργύρια ρε, δεν ντρέπεσαι; Ντροπή δεν 
υπάρχει;». Τελικά ο κ. Κουρουμπλής κατάφερε να φτάσει στην εξέδρα των 
επισήμων, ενώ οι διαδηλωτές περιορίστηκαν από την αστυνομία σε τμήμα του 
δρόμου.

Το τηλεφώνημα 
Παπαθεμελή σε Λαζαρίδη 

Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέ-
ντρο στο γραφείο του ανεξάρτητου 
πλέον βουλευτή Γιώργου Λαζαρίδη. 
Ο παραιτηθείς από την ΚΟ των ΑΝΕΛ 
βουλευτής όπως πληροφορούμα-
στε έχει δεχτεί πλειάδα τηλεφωνη-
μάτων από όλη την Ελλάδα που τον 
συγχαίρουν για τη στάση του. Όμως, 
δεν έλειψαν και τα τηλεφωνήματα 
από οπαδους των ΑΝΕΛ που ζητούν 
να παραδώσει την έδρα του. Ωστό-
σο εκείνο το τηλεφώνημα που ξε-
χώρισε, σύμφωνα με τις ίδιες πλη-
ροφορίες, ήταν από το πρώην υπουργό Στέλιο Παπαθεμελή που τηλεφώνησε 
για να συγχαρεί τον κ. Λαζαρίδη για τη στάση του.

▶ Πολλά ενδιαφέροντα πη-
γαδάκια αλλά και πολιτικό κους 
κους υπήρξε κατά τη διάρκεια της 
αυτοδιοικητικής σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Τετάρτης για τη συμφωνία των 
Πρεσπών.

▶ Από τους πρώτους που έφτα-
σαν στο ξενοδοχείο όπου πραγμα-
τοποιήθηκε ήταν ο περιφερειάρχης 
Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος 
Καρυπίδης και ο πρόεδρος της 
ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Απόστολος Αντωνού-
δης. Μάλιστα η παρουσία του κ. 
Αντωνούδη τράβηξε τα βλέμματα 
μιας και ως κυβερνητικό στέλεχος 
άκουσε πολλά παράπονα για τη 
στάση της κυβέρνησης.

▶ Στο Grand Hotel βρέθηκε και 
ο αντιπρόεδρος του περιφερειακού 
συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 
και πρόσφατα αποχωρήσασας από 
το κόμμα του Πάνου Καμμένου 
Παναγιώτης Πλακεντάς. Ο κ. Πλα-
κεντάς έλαβε πολλά συγχαρητήρια 
από αυτοδιοικητικούς παράγοντες 
της Μακεδονίας για τη στάση που 
κράτησε.

▶ Ένα από τα χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα υπήρξε η προσπάθεια 
εύρεσης καρέκλας στις πρώτες 
θέσεις από το βουλευτή της ΝΔ 
Κώστα Γκιουλέκα. Ο «γαλάζιος» 
βουλευτής καθυστέρησε να φτάσει 
στη σύσκεψη, ωστόσο πρέπει να 
σημειωθεί ότι ήταν ο μοναδικός 
βουλευτής που έδωσε το παρών, 
και οι θέσεις στην πρώτη σειρά 
είχαν εξαντληθεί. Ο κ. Γκιουλέκας, 
όμως, δεν πτοήθηκε και πήρε 
μόνος του μια καρέκλα όπως βλέ-
πετε και τη φωτογραφία και πήγε 
και κάθισε δίπλα στην αντιπερι-
φερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου.K
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Θέλουμε την Ελλάδα  
που τολμά και ρισκάρει 

Η επιχειρηματικότητα και η αξιοποίηση 
του επιστημονικού δυναμικού της χώρας είναι 
απόλυτα ταυτισμένες με την επανεκκίνηση της 
οικονομίας, η Ελλάδα χρειάζεται να επενδύσει 
στους νέους που επέλεξαν να μείνουν εδώ, αλλά 
και στην επιστροφή πολλών από όσους έφυγαν 
τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης και της 
έλλειψης προοπτικής, χρειάζεται να διαμορφωθεί 
ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον, που δεν θα 
τιμωρεί την εργασία και την επιχειρηματικότητα 
με υψηλή φορολογία και υπερβολικές ασφαλι-
στικές εισφορές, ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις, ώστε να 
δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίες και 
ευκαιρίες για όλους.

Με το πρόγραμμά μας για την επιχειρηματι-
κότητα και τις επενδύσεις, δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας και δίνονται ευκαιρίες στους 
νέους να επιχειρήσουν, στόχος μας είναι να ανα-
δείξουμε την Ελλάδα που παράγει, που καινο-
τομεί, που μεταποιεί και εξάγει, την Ελλάδα που 
βρίσκεται πραγματικά στο πλευρό των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων με ουσιαστικά κίνητρα και 
πραγματικές φοροελαφρύνσεις, την Ελλάδα του 
τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροτικής οικονομί-
ας, την Ελλάδα της επιχειρηματικότητας, της νέας 
εποχής, της Ελλάδας που τολμά και ρισκάρει».

Η «φαιδρή» την εικόνα του πρωθυπουργού 
την περασμένη εβδομάδα είναι ανάξια σχολια-
σμού. 

Οι Έλληνες προσβάλλονται όταν στη θέση του 
πρωθυπουργού τους αντικρίζουν, δυστυχώς, έναν 
αδίστακτο υποκριτή, επικεφαλής ενός κυνικού 
θιάσου.

Από τις δεσμεύσεις που είχε εξασφαλίσει η 
Ελλάδα από τους εταίρους της ήδη από το 2012, 
η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν πέτυχε – 
ούτε καν επιδίωξε – τίποτα από όσα υποσχόταν, 
ούτε διαγραφή, ούτε κούρεμα, ούτε αναδιάρθρω-
ση χρέους, έγινε απλά και μόνο μια ρύθμιση στην 
εξυπηρέτηση του χρέους, έτσι ώστε οι ακαθάρι-
στες χρηματοδοτικές ανάγκες να παραμείνουν 
κάτω του 15% του Α.Ε.Π. μεσοπρόθεσμα και κάτω 
του 20% από κει και πέρα.

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

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ*

Όλα ήταν  
τόσο ψεύτικα

Ταλαιπωρία χωρίς τέλος από τις κατασχέσεις 
εις χείρας των τραπεζών σε βάρος των πολιτών

Η εκδήλωση της Κυβέρνησης στο Ζάππειο τα 
είχε όλα. Διέθετε χαμόγελα, γραβατωμένο Τσίπρα, 
συγκινημένη Περιστέρα , αγκαλιές Τσίπρα, Καμέ-
νου στην στιγμή που υποτίθεται ότι οι σχέσεις τους 
περνούν κρίση. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα 
περισσότερο φόβο από την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ 
ανέβαινε υποσχόμενος σκίσιμο των Μνημονίων και 
διάφορα γραφικά. Ανησύχησα περισσότερο από τον 
Ιούλιο του 2015. Όλα ήταν τόσο ψεύτικα, συνέθεταν 
μια τόσο εικονική πραγματικότητα! 

Η κοινωνία είναι στα όριά της. Κι όμως από την 
1η Ιανουαρίου οι συντάξεις θα μειωθούν μέχρι και 
18%. Η μέση μηνιαία  σύνταξη θα μειωθεί από 722 
ευρώ στα 480 ευρώ ! Κι όμως μέχρι το 2022 θα 
επιβληθούν πρόσθετα μέτρα ύψους 5,2 δισ. ευρώ ! 
Κι όμως, 138 εκατομ. ευρώ θα είναι το νέο χαράτσι 
από τη αύξηση των εισφορών το 2019. Κι όμως από 
το 2020 πέφτει το αφορολόγητο στα 5.000 ευρώ 
για να αδειάσουν οι τσέπες και των πλέον φτω-
χοποιημένων τμημάτων του πληθυσμού. Μαζί με 
αυτά τα πλεονάσματα μέχρι το 2022, ύψους 32 δις. 
ευρώ ισοδυναμούν με το 18% του Α.Ε.Π και βέβαια 
υπάρχει και η δέσμευση για τον ανέφικτο στόχο 
συνεχών πλεονασμάτων μέχρι το ... 2060! Επιπλέον 
η περίφημη επιμήνυνση αφορά στο ένα τρίτο του 
χρέους και μιλάμε για ένα χρέος μη βιώσιμο.

Βρισκόμαστε σε μια μέγγενη ενός μη βιώσιμου 
χρέους και μιας λιτότητας διαρκείας που θα μπο-
ρούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο με μια θυελλώδη 
αναπτυξιακή πορεία. Συγγνώμη ,αλλά δεν πιστεύω 
ότι μπορεί να υπάρξει αυτή με όλο αυτό το πλέγ-
μα μέτρων στα οποία θα πρέπει να προστεθούν: η 
Δημόσια Διοίκηση που δεν την άγγιξε κανείς – η φο-
βερή σε ρυθμούς Ελληνική Δικαιοσύνη – η υψηλή 
φορολογία η ουσιαστική ανυπαρξία Τραπεζών.

Η σημερινή Κυβέρνηση αδυνατεί να κάνει τις 
αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο και η επόμενη 
δεν βλέπω με τις προτάσεις που καταθέτει να μπορεί 
να υπερβεί το ναρκοπέδιο που στρώθηκε πριν 
απ΄αυτήν για αυτήν. Οι συνθήκες δε μιας πανεθνι-
κής προσπάθειας, απλά δεν υπάρχουν .

Συμπέρασμα; Μας περιμένουν σύντομα νέα 
αδιέξοδα που θα τροφοδοτήσουν νέες κοινωνικές 
και πολιτικές διεργασίες, μάλλον όχι σε θετική 
κατεύθυνση. Οι εταίροι και δανειστές ασφαλώς 
πανηγυρίζουν αφού επιτέλους απαλλάχτηκαν από 
εμάς διασφαλίζοντας τα λεφτά τους. Εμείς όμως δεν 
έχουμε άλλα περιθώρια να χαζογελάμε

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Αλματώδης είναι η αύξηση των κατασχετηρίων χρηματικών απαιτήσε-
ων  εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων, σε βάρος των καταθετών, από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κυρίως για απαιτήσεις του Δημοσίου και 
ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες σε καθημερινή βάση αγγίζουν τις 711 
από τα δικαστικά τμήματα των εφοριών σε όσους χρωστούν ποσά άνω 
των 500 ευρώ . 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο επισπεύδων δανειστής 
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να επιβάλει κατάσχεση εις χείρας των 
τραπεζών, σε βάρος του οφειλέτη. Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία 
τροποποίηση του ΚΠολΔ, επιτρέπονται οι πολλαπλές κατασχέσεις, εις 
χείρας όλων των τραπεζών. 

Πρόκειται για απίστευτη ταλαιπωρία σε βάρος των καταθετών-οφει-
λετών. Κι αυτό διότι αν κάποιος οφείλει από μία ιδιωτική διαφορά (π.χ. 
ένα ποσό  2.000 ευρώ) και ο δανειστής-επισπεύδων προβεί σε κατάσχεση 
εις χείρας 4 τραπεζών, ο οφειλέτης που διατηρεί τραπεζικούς λογαρια-
σμούς σε όλες τις τράπεζες (και με δεδομένο ότι γίνεται και μελλοντική 
κατάσχεση της χρηματικής απαίτησης) θα έχει να αντιμετωπίσει τα εξής:

Θα δεσμευτούν στο σύνολο 2.000 ευρώ, εις χείρας κάθε μίας από τις 
4 τράπεζες και στο σύνολο θα δεσμευτούν 8.000 ευρώ μέχρι να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία απόδοσης των χρημάτων στον επισπεύδοντα. 
Αυτό μπορεί να κρατήσει και διάστημα αρκετών μηνών, μέχρις ότου γίνει 
η αποδέσμευση των λογαριασμών του οφειλέτη, για την οποία όλες  οι 
Τράπεζες  απαιτούν  έγγραφο άρσης κατάσχεσης ΜΟΝΟ από τον ίδιο 
τον επισπεύδοντα, χωρίς να αρκεί η προσκόμιση  εξοφλητικής  απόδει-
ξης,  με αποτέλεσμα να αρνούνται οι Τράπεζες την αποδέσμευση και να 
αποκομίζουν ανυπολόγιστα οφέλη. Αν μάλιστα ο επισπεύδων αρνείται 
να συμπράξει (λόγω υφιστάμενης αντιδικίας), τότε θα απαιτηθούν και 
περαιτέρω δικαστικές ενέργειες  για την αποδέσμευση των λογαριασμών 
του οφειλέτη και η ταλαιπωρία αυτή θα κρατήσει σε κάποιες περιπτώσεις 
χρονικό διάστημα άνω του έτους. 

Στην περίπτωση, που δεν υπάρχουν τα χρήματα και δεν ευρεθεί  το 
συνολικό ποσό των 2.000 ευρώ, σε κάποιο λογαριασμό του οφειλέτη, 
τότε γίνεται  μελλοντική κατάσχεση σε κάθε λογαριασμό και από κάθε 
τράπεζα, μέχρι να συγκεντρωθεί  συνολικά το ποσό των 2.000 ευρώ, το 
οποίο δεσμεύεται  αντίστοιχα από κάθε τράπεζα.

Η Νέα Δεξιά καταγγέλλει το καθεστώς αυτό και προτείνει: 
α)  την ηλεκτρονική  αποδέσμευση όλων των τραπεζικών λογαρια-

σμών, και την υποχρέωση των Τραπεζών να προβαίνουν άμεσα,  εντός 48 
ωρών, σε  άρση της κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης, με την προσκο-
μιδή των κατά νόμο παραστατικών εξόφλησης  που θα προσκομίζει ο 
οφειλέτης, β) σε περίπτωση που συνταχθεί θετική δήλωση τρίτου και 
δεσμευτεί το κατασχεθέν ποσό προς μερική ή ολική ικανοποίηση του 
επισπεύδοντος, να γίνεται αυτόματη ηλεκτρονική αποδέσμευση μερική 
ή ολική, αντίστοιχα, από τους υπόλοιπους λογαριασμούς του οφειλέτη, 
στην ίδια ή στις υπόλοιπες τράπεζες,  εντός 15 ημερών από την  θετική 
δήλωση τρίτου. 

Και γ) την απαγόρευση στις Τράπεζες  παράνομης δέσμευσης και συμ-
ψηφισμού με δικές τους χρηματικές απαιτήσεις, ενόσω δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική απόφαση. 

*Ο κ. Παλάζης είναι Δικηγόρος, Γραμματέας Δικαιοσύνης Νέας Δεξιάς

ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΟΥΠΗ * ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΖΗ*

karfitsomata
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▶ Από την σύσκεψη δεν έλειψε και ο 
πρόσφατα διαγραφής από τη ΝΔ δήμαρχος 
Άργους Δημήτρης Καμπόσος  έπειτα από τις 
προσβλητικές του αναφορές σε βάρος του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Ο κ. 
Καμπόσος ήταν ιδιαίτερα οξύς στην ολιγόλεπτη 
τοποθέτησή του ενώ δεν έδειξε να πτοείται από 
τη διαγραφή από το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. 

▶ Μικροένταση δημιουργήθηκε κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του δημάρχου κ. Λάζαρου 
Κυρίζογλου, ενώ αναφερόταν στην καταδίκη 
της επίθεσης των ΜΑΤ στους διαδηλωτές στο 
Πισοδέρι Φλωρίνης, η κ. Καλφάκακου, η οποία 
ήταν προσκεκλημένη στην εκδήλωση, φώναξε 
από το ακροατήριο αν «καταδικάζουν το ίδιο 
και την επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη».

▶ Στη συνέχεια ακολούθησαν αποδοκι-
μασίες από το κοινό προς το πρόσωπο της κ. 
Καλφακάκου, με ιδιαίτερα σκληρούς χαρα-
κτηρισμούς. Η ένταση εκτονώθηκε μετά από 
λίγα λεπτά, με παρέμβαση των ανθρώπων 
της εκδήλωσης αλλά και των ψυχραιμότε-
ρων του ακροατηρίου.

▶ Ένα ενδιαφέρον πηγαδάκι σχηματί-
στηκε στο λόμπι του ξενοδοχείου μετά το 
πέρας της εκδήλωσης. Την παρέα απάρτιζαν 
ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός, 
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και ο 
Μητροπολίτης Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως 
Βαρνάβας. Η συζήτηση επεκτάθηκε από το 
Σκοπιανό μέχρι την προσπάθεια διαχωρισμού 
Εκκλησίας Κράτους που όπως ακούγεται θα 

προωθήσει η κυβέρνηση μέσω συνταγμα-
τικής αναθεώρησης. Ιδιαίτερη συμπάθεια 
έδειξε ο κ. Αγοραστός για τον Μητροπολίτη 
Βαρνάβα μάλιστα μεταξύ άλλων φέρεται να 
είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου «βρήκα τον 
επόμενο Μητροπολίτη Λαρίσης» κάνοντας 
την παρέα να ξεσπάσει σε γέλια.

karfitsomata



30 Ιουνίου 2018 | 15

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣΕ∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ∆ΕΛΤΙΑ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

ΤΕ 20:00
ΠΕ 00:30 (Ε) & ∆Ε 06:00 (Ε)

∆Ε έως ΠΑ 15:30
ΤΡ έως ΣΑ 06:00 (Ε)

∆Ε έως ΠΑ 18:00
ΣΑ - ΚΥ 15:00 & 21:00

«Βίρα τις άγκυρες» από Θεσσαλονίκη για Σποράδες και Κρήτη
Σπάει η απομόνωση της Θεσσαλονί-

κης. Η πόλη με το μεγαλύτερο παραλια-
κό μέτωπο, το δεύτερο λιμάνι της χώρας 
και το μεγαλύτερο της βαλκανικής εν-
δοχώρας, αποκτά επιτέλους ακτοπλοϊκή 
σύνδεση, με την Κρήτη, αλλά και με τα 
νησιά των Κυκλάδων και των Σποράδων.

Το γεγονός αποτελεί την «καλύτερη 
είδηση» για την ανάπτυξη της περιοχής, 
καθώς διευκολύνει τη διακίνηση αν-
θρώπων και εμπορευμάτων ,από το νότο 
όπου υπερτερεί το τουριστικό ρεύμα, 
προς το βορρά. Εδώ και χρόνια, η σύνδε-
ση αυτή ήταν πάγιο αίτημα των παραγω-
γικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της 
Κ. Μακεδονίας, αλλά κανείς δεν «είχε 
ευήκοον ούς» , πάντα υπό την επίκληση 
του «τεράστιου οικονομικού ρίσκου». 

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Seajets συν-
δέει από χθες τη Θεσσαλονίκη, με τις 
Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. 
Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 17.00, 
το πλήρως ανανεωμένο, χωρητικότητας 
1000 ατόμων και 300 οχημάτων πε-
ρίπου, Aqua Blue βάζει πλώρη από τη 

Θεσσαλονίκη προς τη Σκιάθο και τις Κυ-
κλάδες (Άνδρο-Σύρο-Τήνο-Μύκονο-Πά-
ρο-Νάξο-Σαντορίνη), με τελικό προορι-
σμό το Ηράκλειο της Κρήτης.

Κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 21.30 
από το Ηράκλειο Κρήτης για Κυκλάδες 
και Σκιάθο, με τελικό προορισμό τη Θεσ-
σαλονίκη.

Στις κρατήσεις εισιτήριων από όλα τα 
λιμάνια αναχώρησης προς όλους τους 
προορισμούς, η εταιρεία προσφέρει και 
έκπτωση 30% όταν εκδίδεται μετ’ επι-
στροφής εισιτήριο (round trip).

Η Seajets, από τις 9 Ιουλίου, ανοίγει 
και έναν ακόμη δρόμο προς το Αιγαίο στη 
νύφη του Θερμαϊκού με ένα δρομολόγιο 
που θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τις 
Σποράδες και συγκεκριμένα με τη Σκιά-
θο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο και θα 
εκτελείται κάθε Δευτέρα πρωί και ώρα 
8.00, με επιστροφή από Αλόννησο στις 
15.45, Σκόπελο στις 16.45 και Σκιάθο 
στις 17.30 και τελικό προορισμό τη Θεσ-
σαλονίκη.

κοινωνία
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Σχεδόν τρείς συλλήψεις τη μέρα για ναρκωτικά  
σε Ροτόντα Καμάρα και γύρω από το ΑΠΘ 

Σχεδόν ίσος με τον αριθμό των κατοίκων που ζουν γύρω 
απ το μνημείο της  Ροτόντα είναι ο  αριθμός  των συλ-

λήψεων για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών 
που γίνονται κάθε χρόνο  στην ευρύτερη περιοχή του 

κέντρου της Θεσσαλονίκης. 

Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στη 
Ροτόντα στην περιοχή γύρω από τα 
πανεπιστήμια, που περικλείεται από 
τις οδούς Εθνικής Αμύνης -Αγίου Δη-
μητρίου Τρίτης Σεπτεμβρίου και Εγνα-
τία η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται 
ακόμη  και μέρα μεσημέρι. Φέτος  ο 
αριθμός των συλλήψεων εκτιμάται 
ότι θα  είναι κατά πολύ αυξημένος 
σε σχέση με πέρυσι. Ήδη από τον Ια-
νουάριο μέχρι τα μέσα Ιουνίου  έχουν 
συλληφθεί 433 άτομα με μοναδικό 
αδίκημα την κατοχή και διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών. Από τους συλ-
ληφθέντες οι 122 είναι Έλληνες  και 
οι 311 αλλοδαποί. Από αυτούς μόνο 
οι 40 που συνελήφθησαν κατηγορού-
νται για διακίνηση και εμπορία ενώ οι 
υπόλοιποι για κατοχή και χρήση.  Οι 
αστυνομικοί κατέσχεσαν 6 κιλά κάν-
ναβης και  66 γραμμάρια κοκαΐνης 
ενώ εντόπισαν μικροποσότητες με-
θαδόνης και ηρωίνης. Πέρυσι όλη 
τη χρονιά είχαν γίνει 755 συλλήψεις 
στην ευρύτερη περιοχή. 

Αλβανοί οι διακινητές – Αλλοδαποί 
και Έλληνες οι αποδέκτες 

Σύμφωνα με πληροφορίες η δι-
ακίνηση των ναρκωτικών στη συ-
γκεκριμένη περιοχή γίνεται ως επι 
το πλείστων από αλλοδαπούς και 
κυρίως από Αλβανούς που ζουν στο 
κέντρο της πόλης. Οι ίδιοι χρησιμο-
ποιούν ως βαποράκια μετανάστες  οι 
οποίοι δε διστάζουν να πλησιάσουν 
εν ψυχρώ  για να προωθήσουν την 
«πραμάτεια» τους, που είναι κάννα-
βη. 

Οι περισσότεροι διακινητές έχουν 
κρυμμένες τις ποσότητες κάνναβης 
κάτω από κάδους απορριμμάτων, 
μέσα  σε θάμνους, η θαμμένους μέσα 
στο πάρκο. Η συναλλαγή γίνεται άμε-
σα, χέρι με χέρι και αφορά σε μιρκο-
ποσότητα κάνναβης ενός γραμμαρίου 
που η τιμή της δεν ξεπερνά τα 5 ευρώ. 
Για χάπια μεθαδόνη ή ηρωίνη τα «βα-
ποράκια» ειδοποιούν τον αρχηγό της 
ομάδας και η ποσότητα φτάνει μέσα 
σε λίγα λεπτά στον ενδιαφερόμενο. 

{

{
Οι συλλήψεις 
για ναρκωτικά 
ξεπερνούν τις 
433  από τις 

αρχές του χρό-
νου μόνο στην 
πλατεία Αγίου 

Γεωργίου στους 
γύρω δρόμους 
και στην περιο-
χή γύρω από τα 
πανεπιστήμια.

ΕΛΑΣ: Στόχος η εξάλειψη του φαινομένου 
Οι οργανωμένες επιχειρήσεις και οι έλεγ-

χοι από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της 
ασφάλειας Θεσσαλονίκης είναι συχνές. Στις 
επιχειρήσεις παίρνουν μέρος και ειδικά εκ-
παιδευμένα σκυλιά της υποδιεύθυνσης ειδι-
κών εγκλημάτων βίας προκειμένου να εντο-
πιστούν και οι κρύπτες που χρησιμοποιούν οι 
έμποροι για να «θάψουν» μικροποσότητες 
που θα πουλήσουν αργότερα στους ενδιαφε-
ρόμενους.  Σους χώρους του ΑΠΘ, οι αστυ-
νομικοί της ΟΠΚΕ και της Δίωξης Ναρκωτι-
κών Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν συχνές 
εφόδους, συλλαμβάνοντας διακινητές ναρ-
κωτικών ουσιών.   Μιλώντας στην Καρφίτσα 
αξιωματικοί της ΕΛΑΣ έκαναν λόγο για ένα 
φαινόμενο που αν και έχει μειωθεί δεν έχει 
εξαφανιστεί.  Όπως μας είπαν οι «έφοδοι» 
στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και στο πάρκο 
Αρμενοπούλου  γίνονται από αστυνομικούς 
της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, και την ημέρα 
καθώς η διακίνηση στην περιοχή δεν περι-
ορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας.   

Μέχρι πέρυσι οι συλληφθέντες ήταν νε-
αροί κοντά στα 30, ωστόσο τα στοιχεία από 
τις φετινές συλλήψεις δείχνουν ότι ο μέσος 
όρος ηλικίας έπεσε κοντά στα 20 χρόνια με 
την πλειοψηφία να είναι από 20 μέχρι 23 
χρόνων.

Χιλιάδες κατασχέσεις τσιγάρων, εκατοντά-
δες οι συλλήψεις λαθροδιακινητών 

Η διακίνηση  λαθραίων τσιγάρων στην 
οδό Βλάλη και στην πλατεία Αριστοτέλους 
γενικότερα χτυπάει κόκκινο παρά τους συ-
νεχιζόμενους ελέγχους  και τις καθημερι-
νές περιπολίες από  την ομάδα ΔΙΑΣ και την 

ΟΠΚΕ. 
Από την αρχή χρόνιας μέχρι τα μέσα 

Ιουνίου οι αστυνομικοί κατάσχεσαν  37620 
πακέτων τσιγάρων και  2.248 πακέτων κα-
πνού ενώ  προχώρησαν σε  129 συλλήψεις . 
Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, οι λα-
θροδιακινητές   καπνικών προϊόντων είναι  
συνήθως καταγωγής Πακιστάν και Αφγανι-
στάν ενώ οι  μεγαλέμποροι  που τροφοδο-
τούν την αγορά με λαθραία τσιγάρα  είναι 
κυρίως  ομογενείς από τη Γεωργία και την 
Αρμενια. Οι λαθροδιακινητές προμηθεύονται 
τα προιόντα από τους εμπόρους και τα  συ-
γκεντρώνουν στα σπίτια τους  ενώ κάθε πρωί 
εξορμούν για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.  
Το «στρατηγείο»  τους είναι γύρω από την 
αγορά Βλάλη, και την αρχαία αγορά.  Έχουν 
πάντα  μαζί τους έναν τσιλιαδόρο  κινούνται 
μέσα στο πλήθος, κουβαλάνε μέσα σε πλα-
στική σακούλα τις κούτες με τα τσιγάρα η 
το χύμα καπνό και προσεγγίζουν διακριτικά 
τους καταναλωτές για να τους πουλήσουν 
από 2 μέχρι 2,5 ευρώ το πακέτο και από 15 
μέχρι 20 ευρώ την κούτα τσιγάρων, ανάλογα 
τη μάρκα.

κοινωνία

Της Δέσποινας 
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Ξυλοδαρμοί, μαχαιρώματα και επεισό-
δια βίας χωρίς προηγούμενο εκτυλίσσονται 
σε ένα από τα πιο κεντρικά και τουριστικά 
σημεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αρι-
στοτέλους. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων 
της περιοχής είναι ανάστατοι και φοβούνται 
για ακόμα χειρότερα γεγονότα, όπως λένε 
στην Karfitsa.

«Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι πλέ-
ον έχουν αυξηθεί πολύ τα περιστατικά βίας 
και είναι σχεδόν καθημερινά. Υπάρχει έντο-
νο θέμα ασφάλειας των πολιτών, των διερ-
χομένων αλλά και των καταστηματαρχών» 
τονίζει ο πρόεδρος των Επαγγελματιών του 
Ιστορικού Κέντρου, Χρήστος Νικολόπουλος. 
Ο ίδιος διατηρεί ιχθυοπωλείο στην περιοχή 
επί 32 χρόνια και όπως λέει, τα επεισόδια 
αυτά έχουν αυξηθεί συγκριτικά με τις περα-
σμένες δεκαετίες.

Ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτό που 
φοβίζει τους καταστηματάρχες της περιοχής 
είναι «οι εγκληματικές ενέργειες που μπο-
ρούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την 
ασφάλεια των ανθρώπων. Στην κλοπή θα 
πρέπει να προσέχει κανείς, αλλά στα βίαια 
γεγονότα μπορεί κατά λάθος να γίνει κάτι. 
Έχουμε φτάσει σε άσχημο επίπεδο».

Για αυτά τα περιστατικά, οι ιδιώτες έχουν 
προσφύγει τόσο στην Αστυνομία όσο και 
στην Εισαγγελία, ώστε να βρεθεί μία λύση. 
«Η Αστυνομία εκτελεί εντολές. Προφανώς, 
δεν έχει τις εντολές αυτές ώστε να εξαλείψει 
το φαινόμενο. Ίσως κάνουν υπομονή, ίσως 
παρακολουθούν τις καταστάσεις, ίσως είναι 
μια δική τους πρακτική, αλλά εμείς έχουμε 
τονίσει με κάθε τρόπο ότι θα θρηνήσουμε 
θύματα. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μέχρι 
τώρα είχαμε ξυλοδαρμούς, είχαμε μαχαιρώ-

ματα, αλλά αυτά δεν έχουν όριο. Θα γίνει και 
το κακό» εξηγεί και προσθέτει ότι: «Μπορεί 
κάποιος να σκοτωθεί. Όταν υπάρχουν ξυλο-
δαρμοί και μαλώνουν συμμορίες με καδρό-
νια, με τσεκούρια, με μαχαίρια, δεν είναι δύ-
σκολο να χάσει κάποιος τη ζωή του».

«Καθημερινότητα οι βίαιες πράξεις»
Θεατής στο ίδιο «έργο» είναι και ένας 

κοσμηματοπώλης, ο οποίος μιλάει στην 
Karfitsa για αυτά που έχει δει με τα μάτια 
του, διατηρώντας την επιχείρησή του σε κε-
ντρικό σημείο της πλατείας Αριστοτέλους. 
Ο επιχειρηματίας, ο οποίος ήθελε να κρα-
τήσει την ανωνυμία του, λέει ότι: «Καθη-
μερινά γίνονται βίαιες πράξεις, για το ποιος 
θα επιβληθεί στην πώληση των λαθραίων 
τσιγάρων. Υπάρχουν διάφορες κλίκες στην 
περιοχή. Έχουν χωριστεί σε τρία μέρη. Εδώ 
στα πεζοδρόμια και μέσα στα πάρκα κάνουν 
κουμάντο».

Αναφορικά με την εικόνα που παρουσι-
άζει η ευρύτερη περιοχή, ο επαγγελματίας 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δημιουργείται 
όλο το πρόβλημα εδώ, γιατί πουλώντας τα 
λαθραία τσιγάρα τους, μαζεύεται και όλος 
ο υπόκοσμος της Θεσσαλονίκης. Εκτός αυ-
τού, το σημαντικότερο είναι ότι αυτοί εδώ 
άρχισαν να οικειοποιούνται την κατάσταση 
της Αριστοτέλους. Το θεωρούν δεδομένο 
ότι είναι δικός τους χώρος και ότι πρέπει να 
πουλάνε». Ο ίδιος δηλώνει ότι «μιλάμε για 
μαφιόζικες καταστάσεις, αφού έχουν ολό-
κληρα ξύλα, λοστάρια, κρατούν μπουκάλια 
στα χέρια, τα σπάνε και απειλούν με αυτά. Η 
δεδομένη  κατάσταση είναι επικίνδυνη για 
περαστικούς και πελάτες».

{

{

Καταστη-
ματάρχες 

στο Καπάνι 
μιλούν στην 
Karfitsa για 
το πώς βι-
ώνουν τα 

ολοένα και 
συχνότερα 
βίαια κρού-
σματα στην 

ιστορική 
αγορά

«Θα θρηνήσουμε θύματα» λένε καταστηματάρχες
Ο ιδιοκτήτης υπογραμμίζει: «Αυτή η 

κατάσταση δυστυχώς δημιουργήθηκε με 
την ανοχή της Αστυνομίας, γιατί ξεκίνησε 
με ένα-δύο άτομα να πουλάνε λαθραία 
τσιγάρα, δεν τους πείραξαν και πολλα-
πλασιάστηκαν. Τώρα, έτσι όπως έχει δι-
αμορφωθεί το σκηνικό, θεωρώ ότι είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να το «καθαρίσει» η 
Αστυνομία». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλες 
οι ώρες της μέρας έχουν τον ίδιο βαθμό 
επικινδυνότητας, ακόμα και για τους πε-
ραστικούς ή τους πελάτες. «Μέχρι στιγμής 
δεν μας έχουν απειλήσει, αλλά πιστεύω 
ότι θα γίνει σύντομα» λέει καταλήγοντας.

«Τέσσερις φορές μου  
έκλεψαν το κινητό»

Τις ίδιες ανησυχίες εκφράζει και ένας 
έμπορος καταστήματος ειδών οικιακής 
χρήσης και ιδιοκτήτης σε αυτό εφτά χρό-
νια, ο οποίος επίσης θέλησε να διατηρή-
σει την ανωνυμία του. «Εδώ δεν έρχονται 
πελάτες. Ο κόσμος άρχισε να φοβάται να 
κατέβει στο Καπάνι. Το χειρότερο από 
όλα όμως συμβαίνει με τον τουρισμό. Δεν 
γίνεται να κατεβάζουν τα γκρουπ, να ξε-
ναγούνται και να βλέπουν αυτό το αίσχος 
στην «καρδιά» της πόλης» δηλώνει ο επι-
χειρηματίας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι του 
έχουν κλέψει το κινητό τέσσερις φορές. 
«Εδώ κρύβουν πασσάλους και σιδερο-
λοστούς, επειδή περιμένουν να γίνει φα-
σαρία. Τα βρίσκουμε καθημερινά εμείς» 
λέει σχετικά με τα βίαια κρούσματα και 
συμπληρώνει ότι «συχνά οι πολίτες δεν 
μπορούν να καθίσουν στα παγκάκια της 
Αριστοτέλους».

Του  
Κωνσταντίνου 
Αναστασίου

Χρήστος 
Νικολόπουλος

κοινωνία
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Από την Κρήτη 
στη Μακεδονία



Μετά από 10 χρόνια η Θεσσαλονίκη συνδέεται ακτοπλοϊκά με την Κρήτη 
Μετά από δέκα περίπου χρόνια η 

Θεσσαλονίκη αποκτά και πάλι ακτοπλο-
ϊκή σύνδεση με την Κρήτη. Στην karfitsa 
μιλά σήμερα ο ναυτικός πράκτορας της 
εταιρίας «Τhesferry», Χάρης Καραχαρί-
σης ο οποίος μας παρουσιάζει τα δρο-
μολόγια που θα πραγματοποιεί «AQUA 
BLUE» της SEAJETS που θα ξεκινά από 
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και πιάνο-
ντας σε λιμάνια των Σποράδων και των 
Κυκλάδων θα έχει ως τελικό προορισμό 
το λιμάνι της Κρήτης. Πρόκειται για μια 
πολύ σημαντική κίνηση καθώς η Βόρεια 
Ελλάδα συνδέεται και πάλι ακτοπλοϊκά 
με τις Σποράδες, τις Κυκλάδες  και την 
Κρήτη.

Μετά από πόσα χρόνια αποκτά 
ακτοπλοϊκή γραμμή απευθείας από 
Θεσσαλονίκη προς Ηράκλειο η Βόρεια 
Ελλάδα;

Μετά από 10 χρόνια. Το τελευταίο 
δρομολόγιο ήταν το 2008. Ουσιαστικά, 
επαναλειτουργεί η γραμμή για Σποράδες, 
Κυκλάδες και Κρήτη.

Και τα δρομολόγια κάθε πότε θα 

Μια λαχταριστή γνωριμία με τις Κρητικές 
λιχουδιές σε περιμένει στο μεζεδοπωλείο-
οινορακάδικον "Τσιπου.τάπας" στην 
Θεσσαλονίκη, που από το 2014 σας προσφέρει 
πεντανόστιμα πιάτα της Μεγαλονήσου, 
όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες από 
μικρές παραγωγικές μονάδες της Κρήτης και 
ολόφρεσκα κρεατικά.

Εδώ θα δοκιμάσετε οτιδήποτε έχετε 
ταυτίσει με την Κρητική κουζίνα, από 
Κρητικό ντάκο,σαλάτα Τσιπου.τάπας με 
απάκι,χορτοπιτάκια,δροσερή κατσούνα,πανκεϊκ 
με απάκι-γραβιέρα κολοκυθοσφουγγάτο 
σύγκλινο και σύγκλινο τηγανιά, μέχρι Κρητικό 
απάκι(χοιρινό-κοτόπουλο),γραβιέρα Κρήτης 
παλαιωμένη,ξύγαλο,ριζότο με απάκι,Κρητικά 
λουκάνικα ξυδάτα,κριθαρώτο απάκι με 
γραβιέρα και στο τέλος Σφακιανόπιτα.
Κι όλα θα τα συνοδεύσετε με την 
τσικουδιά,κρασί,ρακή ρόδι,παραδοσιακή 
κρητική μουσική και γιατί όχι, κρητικό χορό...!!!

Τιμή:10-15€
Ωράριο λειτουργίας:  
καθημερινά 19:30-03:00
Φωτάκου 3, κάτω από το τουρκικό προξενείο.
Τηλέφωνο: 2315526361
facebook: τσιπουταπας οινορακαδικον

πραγματοποιούνται ακριβώς;
Τα δρομολόγια, με το ferry boat «AQUA BLUE» της SEAJETS, θα 

πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 17:00, για Σκιάθο, 
Άνδρο, Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και τελικό προορι-
σμό το Ηράκλειο. Και από Ηράκλειο για Θεσσαλονίκη, με τους ίδιους 
προορισμούς, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 21:30.

Πόσο διαρκεί κάθε ταξίδι μέχρι τον τελικό προορισμό;
Η διάρκεια του ταξιδιού, μέχρι τον τελικό προορισμό για Ηράκλειο, 

είναι 23-24 ώρες, ανάλογα με τους προορισμούς που θα πιάνει. Καθώς 
αυτή η γραμμή δραστηριοποιείται ξανά μετά από 10 χρόνια, ευελπι-
στούμε να πάει καλά και να τη στηρίξει η Βόρεια Ελλάδα. Το «AQUA 
BLUE» της SEAJETS είναι ένα αξιόπλοο, ένα πάρα πολύ καλό πλοίο, 
στο οποίο έχει γίνει μια ανακατασκευή τον τελευταίο χρόνο, και σας 
περιμένω να το δείτε.

Υπάρχουν και άλλα δρομολόγια που πραγματοποιεί η εταιρία 
σας; 

Όσον αφορά τις Σποράδες, να πούμε ότι το πλοίο κάνει ακόμα ένα 
δρομολόγιο, κάθε Δευτέρα στις 8:00 το πρωί, για Σκιάθο, Σκόπελο, 
Αλόννησο και επιστροφή την ίδια μέρα το βράδυ.

E-mail: info@thesferry.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2310 
524544, 2310 513005, 2310 522716, 2310 522736, +30 2310 
532289. Ιστοσελίδα: www.thesferry.gr 
 Συνέντευξη  στον Κωνσταντίνο Αναστασίου

αφιέρωμα



20 | 30 Ιουνίου 2018

Η Κρήτη κι η Μακεδονία δείχνουν να 
βαδίζουν βίους παράλληλους μέσα στα χρό-
νια. Η δεύτερη απελευθερώνεται το 1912, 
η πρώτη μπαίνει στην αγκαλιά της μητέρας 
πατρίδας το 1913. Κοινό το πέρασμα στους 
αιώνες, η υποδούλωση, η καταπίεση και οι 
αγώνες.

Κάνοντας κανείς μια βόλτα στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, μπορεί να διακρίνει 
αμέσως την Κρητική επιρροή στην πόλη. Το 
Άγαλμα του Κρητικού Μακεδονομάχου δε-
σπόζει κοντά στον Λευκό Πύργο και πολλά 
καταστήματα μεταφέρουν γεύσεις και μυρω-
διές της Κρήτης στο κέντρο και όχι μόνο. Η 
στήριξη και η προώθηση του κρητικού στοι-
χείου στην Θεσσαλονίκη όμως δεν προήλθε 
ξαφνικά. Μεσολάβησαν πολλοί αιώνες αμοι-
βαίας βοήθειας και αδελφοσύνης μεταξύ 
Μακεδονίας και Κρήτης που δημιούργησαν 
δεσμούς αίματος. 

Στην ιστορική εξέλιξη συναντούμε εμπο-
ρικές συναλλαγές των Μινωιτών με τους 
Μακεδόνες που χρονολογούνται από τον 
16ο π.χ. αιώνα. Την πρώτη φιλία μεταξύ των 
δύο την συναντάμε  την εποχή του Μ. Αλε-
ξάνδρου με τον Νέαρχο γιο του Ανδρότιμου 
από την Λατώ Κρήτης ,ο οποίος υπήρξε φί-
λος και επικεφαλής του στόλου του Μ. Αλε-
ξάνδρου στην εκστρατεία του στην Ασία και 
ανέλαβε διοικητής της Λυκίας με σημαντικές 
και κοσμοϊστορικές νίκες. Επίσης στον στε-
νό περίγυρο του Μακεδόνα αυτοκράτορα 
συναντούμε τον Φιλωνίδη του Ζώτου, από 
την Χερσόνησο, Ολυμπιονίκη, ο οποίος ήταν  
προσωπικός ταχυδρόμος και μετρητής απο-
στάσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από την 
πρώτη αυτή συνάντηση των δύο λαών έγινε 
φανερή η ομοψυχία αμφότερων στον αγώνα 
και προοικονόμησε την νεότερη και σύγχρο-
νη ιστορία. Άλλωστε, στο ποίημα «Ερωτόκρι-
τος» του Βιτσέντζου Κορνάρου ο Χαρίδημος 
ρήγας της Κρήτης, αποκτά έναν εγκάρδιο 
φίλο, το ρηγόπουλο της Μακεδονίας. Άραγε 
ο ποιητής αναφερόταν στον Νέαρχο ή «προ-
φήτεψε» την σχέση των λαών;

Λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινού-
πολης, γύρω στο 1350 μ.Χ, ιδρύεται στην 
Θεσσαλονίκη η Μονή Βλατάδων από τους 
ιερωμένους Μάρκο και Δωρόθεο Βλατή , 
οι οποίοι ήταν κρητικής καταγωγής, όμως 
γεννημένοι στην Θεσσαλονίκη, γεγονός που 
μαρτυράει την ζωή Κρητών στην πόλη από 
γενεά σε γενεά. 

Αργότερα, στο κομβικό σημείο της Κρη-
τικής επανάστασης του 1841, ο Μακεδόνας 
Τσάμης Καρατάσος το 1839-1840 κατευ-
θύνθηκε στην Κρήτη και έλαβε μέρος στην 
Κρητική επανάσταση με άλλους Μακεδόνες. 
Με την Μ.Ιδέα που ξεσπάει σαν κίνημα από 
το 1844 και μετά η Κρήτη και η Μακεδονία 
μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και έτσι ξεκινάει η 
μεγάλη περίοδος κοινών αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη κρητική 
εξέγερση του 1866-1869 ήταν το έναυ-
σμα για την επαναστατική αφύπνιση των 
χριστιανικών πληθυσμών της Μακεδονί-
ας, ενώ  Μακεδόνες πολεμούν στο πλευρό 
των εξεγερμένων. Νέοι Μακεδόνες φοιτητές 
προετοιμάζουν επαναστατικά κίνηματα στο 
Μακεδονικό χώρο. Ο αντίκτυπος της κρητι-
κής εξέγερσης στη Μακεδονία σημειώνεται 
από πολυάριθμες επαναστατικές επιτρο-
πές που δημιουργούνται με κορύφωση το 
1867, να ιδρύεται μια Νέα Φιλική Εταιρεία 
που απέβλεπε στο ξεσήκωμα των Ελλήνων 
της Μακεδονίας σύμφωνα με το πρότυπο 
της κρητικής επανάστασης. Η κοινή μοίρα 
της μακροχρόνιας δουλείας είχε δημιουργή-
σει τον ψυχικό δεσμό της αλληλεγγύης, γι’ 
αυτό και μόλις εμφανίστηκε ο κίνδυνος του 
εθνικού αφανισμού της Μακεδονίας από τις 
ορδές των Βουλγάρων πρώτοι οι Κρητικοί 
έσπευσαν να βοηθήσουν εντελώς εθελοντι-
κά κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 
το 1903-1908.  Σύμφωνα με μαρτυρίες του 
Γυπάρη (υπαρχηγός του Π.Μελά ), ο αριθ-
μός τους έφτανε στους 3000. Από τους 20 
Αρχηγούς του Μακεδονικού αγώνα οι 14 
ήταν Κρητικοί όπως και ο 1ος Πρόεδρος του 
Μακεδονικού Κομιτάτου και διευθυντής της 

Μια φιλία χιλιετιών

εφημερίδας Εμπρός ο Γ. Καλαποθάκης. Επιπρόσθετα,  Γενικός αρ-
χηγός όλων των εθελοντικών σωμάτων μετά τον θάνατο του Π.Με-
λά έγινε ο Κρητικός ο Γ.Τσόντος (Βάρδας).

Κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων 1912-1913, η 
συμβολή ήταν επίσης μεγάλη. Ο Ελ.Βενιζέλος προσέφερε το πρώ-
το ανεξάρτητο τάγμα Κρητών, τα κρητικά αντάρτικα σώματα και το 
περίφημο σώμα χωροφυλακής της Εθνικής Αμύνης. Αποκορύφω-
μα της αποδοχής Κρητών στη Θεσσαλονίκη στάθηκε η Κυβέρνηση 
Εθνικής Αμύνης το  1916 υπό τον Κρητικό Ελευθέριο Βενιζέλο.

Το έντονο παρόν των Κρητικών στην Βόρεια Ελλάδα, για την 
νεώτερη ιστορία, σηματοδοτείται με τον Μακεδονικό αγώνα, η πα-
ρουσία του όμως ενισχύεται με την απελευθέρωση της Θεσσαλο-
νίκης και τον ερχομό υπαλλήλων και εμπόρων. Την περίοδο αυτή 
ανοίγουν οι δρόμοι του λαδιού και του κρασιού όπου έμποροι από 
την Κρήτη βρίσκουν Μακεδονομάχους που δεν θέλουν να επιστρέ-
ψουν πια καθώς στη γη της Μακεδονίας ήταν θαμμένοι συναγω-
νιστές και φίλοι, αλλά το κυριότερο ήταν πως είχαν ενσωματωθεί 
πλήρως στον γηγενή πληθυσμό, συνεχίζοντας την κοινή ζωή στην 
γραμμική πορεία της ιστορίας. Το 1917 με την υπ’αριθ. 165 απόφα-
ση του πρωτοδικείου Θεσ/κης ιδρύεται «Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΔΕΛΦΟ-
ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», η οποία παραγάγει σημαντικό λειτούργημα 
έως σήμερα με 8.000 μέλη που προασπίζουν και εξελίσσουν την 
παράδοση. Πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος ήταν ο Εμμανουήλ Πα-
νηγυράκης και αργότερα απορρέουν στελέχη σημαντικά για την 
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της πόλης που οι θεσ-
σαλονικείς τίμησαν με το αξίωμα του Δημάρχου τον Α. Πετυχάκη, 
Π.Πετρακάκη και Ι.Παπαηλιάκη. Αυτή την στιγμή, η Θεσσαλονίκη 
μετρά 35.000 Κρητικούς συμπεριλαμβανομένων και των εξ’ αγχι-
στείας οι οποίοι ζουν, δρουν και συμμετέχουν ενεργά στην πόλη.

Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κείτονταν στην θάλασσα, ήταν 
η αδελφή του Μεγαλέξανδρου», γλαφυρή περιγραφή της σχέσης 
Κρήτης-Μακεδονίας, αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, που 
μπορεί να  είναι  πρόλογος μιας διαχρονικής κοινής πορείας των 
δύο λαών.

αφιέρωμα

Διεύθυνση: Ι.Πασαλίδη 136
Τηλ: 231 124 2051

Της Κατερίνας 
Χαρκιολάκη
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Η κρητική κουζίνα, με τις ιδιαίτερες γεύ-
σεις και τη μοναδική της απλότητα, αποκτά 
όλο και περισσότερους θαυμαστές στο κοινό 
της Θεσσαλονίκης. Αυτή την απλότητα, τη 
φιλοξενία και την παράδοση της Κρήτης , συ-
ναντά κανείς στο εστιατόριο «Αθιβολή» στα 
Λαδάδικα, το οποίο ξεχωρίζει, εδώ και δέκα 
χρόνια, χάρη στην ποιότητα των προϊόντων 
και των ξεχωριστών του εδεσμάτων. Αθιβο-
λή σημαίνει σκέψη, συζήτηση και το περι-
βάλλον του εστιατορίου «ανοίγει» την όρεξη 
τόσο για επικοινωνία, όσο και για νοστιμιές 
που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους.

Στο μενού εμπεριέχονται γνωστά πιάτα, 
όπως αρνάκι από την Κρήτη, τυριά, στάκα, 
ξύγαλο, σαλιγκάρια, σταμναγκάθι, πετει-
νοί, απάκι, λουκάνικο ξυδάτο, και μια τε-
ράστια ποικιλία από χειροποίητα μεζεδάκια 
που αποτελούν αυθεντικές επιλογές του 
κρητικού εδεσματολογίου. Στο εστιατόριο 
προσπαθούν καθημερινά να βελτιώνουν τα 
πιάτα και τις υπηρεσίες τους, «στα πλαίσια 
πάντα της παράδοσης και της κρητικής φιλο-
ξενίας», όπως τονίζει ο ιδιοκτήτης του κατα-
στήματος.

Οι Θεσσαλονικείς επιλέγουν την κρη-
τική κουζίνα; Υπάρχουν ομοιότητες με τις 
τοπικές γεύσεις;

Οι πελάτες μας υποδέχονται πολύ ζεστά 
τις κρητικές γεύσεις. Η κρητική κουζίνα έχει 
ελάχιστα έως καθόλου μπαχαρικά, στηρίζε-
ται καθαρά στην ποιότητα της γεύσης. Υπάρ-
χουν βέβαια και κάποιες πιο έντονες ή βαριές 
γεύσεις. Όλες όμως γίνονται αποδεκτές και 
υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους πελά-
τες μας.

Τι σημαίνει για εσάς παραδοσιακή κρη-
τική κουζίνα; Επιχειρείτε το «πάντρεμα» 
των γεύσεων Κρήτης και Θεσσαλονίκης;

Σημαίνει σεβασμός. Σημαίνει να μπορείς 
να μεταδίδεις τις γεύσεις και την παράδοση 
στο σύνολό της. Δεν επιλέγουμε να «πα-
ντρεύουμε» γεύσεις . Διατηρούμε τις γεύσεις 
μας αμιγώς κρητικές, «πεντακάθαρα» παρα-
δοσιακές. Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται 
στο μυαλό όταν ακούω «Κρήτη» είναι η λέξη 
ποιότητα και παράδοση. Ακριβώς έτσι πρέπει 
να διατηρείται και η κουζίνα.  Ένα πιάτο δε 
μπορεί να είναι συγχρόνως παραδοσιακό και 
μοντέρνο. Τα πραγματικά κρητικά φαγητά δε 
σερβίρονται σε γκουρμέ ή μοντέρνα εστιατό-
ρια.

Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας και πιάτα 
προτιμούν συνήθως οι πελάτες σας;

Γαμοπίλαφο, γίδα κοκκινιστή, αρνιά από 
την Κρήτη, τυριά, όλα τα πιάτα μας είναι από 
Κρήτη. Οι πελάτες επιλέγουν κυριολεκτικά 
τα πάντα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως 
ίσως προτιμούν λίγο περισσότερο τα μα-
γειρευτά φαγητά από τα υπόλοιπα. Φυσικά 
όμως, έχουμε και γλυκά, όπως η σφακιανή 
πίτα την οποία παραγγέλνουν σχεδόν όλοι, 
ακόμη και πριν τελειώσουν το φαγητό τους. 
Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και 
σας περιμένουμε.

Αθιβολή: Γευστικοί θησαυροί της Κρήτης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

αφιέρωμα
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ΠΑΟΚ παντού

«Δεν το ακύρωσα εγώ»

Απαιτητικός ο Λουτσέσκου

Ο μικρός του ΠΑΟΚ

Ο Κωσταντίνος Μπαλογιάννης έκανε ντεμπούτο με την πρώτη 
ομάδα του ΠΑΟΚ, μιας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον ξεκίνησε 
στο πρώτο φιλικό με την Γάνδη.
Ο 19xρονος μέσος αναδείχθηκε πέρυσι πρωταθλητής Ελλάδας 
με την κ20 του ΠΑΟΚ και μάλιστα ήταν από τα βασικά «γρανά-
ζια» της ομάδας του Πάμπλο Γκααρσία για την κατάκτηση του 
τροπαίου και αυτό το διάστημα παίρνει από την πρώτη ομάδα.
Ο Ρουμάνος τεχνικός τον χρησιμοποίησε στο πρώτο μέρος 
στο αριστερό άκρο της άμυνας στη θέση του Αντελίνο Βιεϊρίνια 
που ένιωσε ενοχλήσεις.
Ο νεαρός άσσος του ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν με την κ20 
μέτρησε 22 εμφανίσεις από τις οποίες μόλις σε 1 ήρθε από τον 
πάγκο ενώ πέτυχε και 6 γκολ και μοίρασε και 7 ασίστ.
Μάλιστα ο Μπαλογιάννης ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό 
του μέχρι το καλοκαίρι του 2021!

Από το φιλικό του ΠΑΟΚ με την κ23 της Γάνδης δε θα μπορούσαν να 
λείπουν και φίλοι του Δικεφάλου, που έχουν δει την ομάδα από τις 
πρώτες ημέρες στο Χόρστ. Αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι οι 
φίλοι του Δικεφάλου βρέθηκαν στο γήπεδο, αφού ταξίδεψαν αρκετά 
χιλιόμετρα από την Γερμανία για να δουν την ομάδα. Πανό άλλωστε 
υπήρχαν από Στουτγκάρδη, Ντίσελντορφ και Λιουντενσάιντ κι έδωσαν 
ασπρόμαυρο χρώμα στην αναμέτρηση.

Ο 4ος διαιτητής του αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Δημήτρης 
Στυλιάρας, από τη στιγμή που “κόπηκε” από τη λίστα 
των διαιτητών της Superleague, μπορεί πλέον να… 
μιλάει ελεύθερα. Όσον αφορά το γκολ του Βαρέλα, 
είπε: «Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση αυτή γιατί 
γνωρίζω τον αγώνα που κάνετε για το καλό του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή την στιγμή αιωρείται στη 
φίλαθλη γνώμη ότι εγώ υπέδειξα στον κ.Κομίνη για τη 
φάση του γκολ του Βαρέλα. Έφτασε, λοιπόν, η ώρα να 
μάθουν όλοι τι έγινε στη φάση αυτή. Πολλά ΜΜΕ λαν-
θασμένα αναφέρουν ότι το γκολ ακυρώθηκε με δική 
μου παρέμβαση. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ασχολή-
θηκα με αυτό. Δεν ήταν στα καθήκοντά μου. Υπάρχει 
βίντεο από τη συνδρομητική τηλεόραση με τον κ. Λυ-
μπερόπουλου που με ρωτάει και εγώ να του απαντώ: 
“Τι να σου πω εγώ από τα 70 μέτρα;”. Σε άλλο βίντεο 
φαίνεται ο κ.Πέλκας και ο κ.Μίχελ να με ρωτάνε και 
να τους απαντώ με τον ίδιο τρόπο. Η αλήθεια, λοιπόν, 
είναι ότι δεν υπέδειξα εγώ τίποτα για τη φάση». Για την 
απομάκρυνσή του από τους πίνακες, δήλωσε:«Θεωρώ 
ότι έκανε μια ηλικιακή ανανέωση των πινάκων με απο-
τέλεσμα και εγώ στα 43 μου χρόνια να αποχωρήσω». 
Τέλος ο Στυλιάρας τόνισε: «Προκαλώ όποιον μπορεί 
να αποδείξει ότι εγώ ακύρωσα το γκολ του Βαρέλα να 
το κάνει. Είχα το θάρρος να αναλάβω την ευθύνη των 
λαθών που έκανα. Θα το έκανα και τώρα εάν είχα συμ-
μετοχή. Ούτε στα αποδυτήρια είπα κάτι στον κ.Κομίνη 
για τη φάση. Αρμόδιοι για τη φάση βάσει των κανονι-
σμών ήταν ο διαιτητής με τον β’ βοηθό».

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις του Ράζβαν Λουτσέσκου στο προπονη-
τικό διπλό που γίνεται στην απογευματινή προπόνηση  στο Χορστ.
Ο 49χρονος τεχνικός των «ασπρόμαυρων», ζήτησε από τους πο-
δοσφαιριστές του να υπάρχει ακαριαία αντίδραση όταν χάνουν την 
μπάλα, αλλά και γρήγορη σκέψη, όταν ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή.
Ο Λουτσέσκου μάλιστα, διακόπτει συχνά-πυκνά το διπλό για να κάνει 
τις παρατηρήσεις του, θέλοντας να περάσει από νωρίς τις σκέψεις του 
στην ομάδα.

Βλέπουν ΠΑΟΚ σ’ όλο τον κόσμο
Την δυνατότητα στους οπαδούς της ομάδας που ζουν στο εξωτερικό να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, δίνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω της πλατφόρ-
μας του PAOK TV. Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: Οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου επιστρέφουν, έστω και ανεπίσημα, σε αγωνιστική δράση 
και ξεκινούν τα φιλικά προετοιμασίας. Το PAOK TV μεταφέρει εικόνα και ήχο σε όλο τον πλανήτη, μεταδίδοντας ζωντανά τους αγώνες μέσω της 
πλατφόρμας του, εντελώς δωρεάν. Η πλατφόρμα του ΠΑΟΚ εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης των φιλικών αγώνων προετοιμασίας στην 
Ολλανδία και σας προσφέρει τις… μάχες του Δικεφάλου μέσω internet όπου κι αν βρίσκεστε. Εύκολα, απλά και εντελώς δωρεάν, απολαύστε 
τους αγώνες στην Smart TV σας, σε υπολογιστή, στο κινητό ή σε tablet μέσω της επιλογής Watch Now! Η μετάδοση των αγώνων από το PAOK 
TV θα είναι ενεργή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας, Αλβανίας και Κύπρου. Οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν εντός Ελλάδας 
αποκλειστικά από τα κανάλια Novasports.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το tv.paokfc.gr ή καλέστε στην γραμμή εξυπηρέτησης 
πελατών: +30 2310958322 (καθημερινά 09:00 με 17:00).

αθλητικά

Όταν κάνεις πραγματικότητα το όνειρο να 
καθίσεις στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδας κι 
αυτή σου προσφέρει και τα καλύτερα εργαλεία, 
το μόνο που απομένει, είναι ν’ αποδείξεις και 
στους άλλους τις ικανότητες που πιστεύεις πως 
έχεις. 
Όλοι γνωρίζουν πόσο πολύ ήθελε να έρθει το 
προηγούμενο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ ο Ρουμά-
νος. Τα πράγματα έγιναν κάπως διαφορετικά 
και το θέλω του έγινε πραγματικότητα με μια 
ανάσα καθυστέρηση. Ότι κι αν έγινε, σήμερα 
ο Λουτσέσκου έχει υπό την καθοδήγησή του 
στον ΠΑΟΚ, το καλύτερο ρόστερ με πολύ αξιό-
λογους ποδοσφαιριστές και ο κόσμος περιμέ-
νει απ’ αυτούς το πρωτάθλημα. Θα καταφέρει 
ο Ρουμάνος να τους κάνει καλύτερη ΟΜΑΔΑ 
από πέρυσι και να δείξει πάλι στην πράξη, στο 
γήπεδο δηλαδή, πως είναι άξιος για τη θέση 
του προπονητή στον ΠΑΟΚ; Αν και διαφωνώ 
με τον επιτακτικό τρόπο που απαιτεί ο κόσμος 
το πρωτάθλημα , η αλήθεια είναι πως ο κόσμος 
το θέλει και το απαιτεί όσο τίποτα άλλο χωρίς 
να πολυσκέφτεται τον τρόπο και τις δυσκολί-
ες. Ευχή όλων, να βάλει την υπογραφή του ο 
προπονητής και να φέρει το πρωτάθλημα. 
Το μεγαλύτερο στοίχημα για το Λουτσέσκου, 
με τη μορφή που έχει το σημερινό ρόστερ του 
ΠΑΟΚ και οι προσθήκες που θα γίνουν, είναι 
ο τρόπος που θα βρει ο Ρουμάνος να ισορ-
ροπήσει τις απαιτήσεις των πολύ αξιόλογων 
ποδοσφαιριστών που έχει για το ρόλο του βα-
σικού. Όλοι θέλουν να παίζουν και το να είναι 
αναπληρωματικοί, δημιουργεί ιδιαίτερα στους 
πολύ καλούς ποδοφσιαριστές, μια ανασφάλεια 
κι έναν φόβο που μοιραία διακρίνεται πολλές 
φορές και στον αγωνιστικό χώρο. Σ΄αυτή την 
κατεύθυνση θα πρέπει να δώσει πολύ μεγάλη 
βαρύτητα ο προπονητής και να βρει τον τρόπο 
να μοιράσει έτσι τους ρόλους, βρίσκοντας 
φυσικά και το σημείο επαφής με τον καθένα 
απ’ τους ποδοσφαιριστές, ώστε το αποτέλεσμα 
να είναι θετικό και να μπορεί να παίρνει απ’ 
αυτούς το 100 % είτε είναι στην αρχική 11αδα, 
είτε έρχονται από τον πάγκο, είτε αν ακόμη στο 
προηγούμενο παιχνίδι ήταν εκτός αποστολής. 
Αν τα καταφέρει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 
Τη χρονιά που πέρασε έβαλε τις βάσεις κι έχο-
ντας τη δυνατότητα φέτος να κάνει τις επιλογές 
και την προετοιμασία, δείχνει πως θα είναι ένα 
μεγάλο όπλο για να παρουσιάσει ότι καλύτερο 
και να έρθουν οι επιτυχίες. 

Η ώρα του Λουτσέσκου

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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Τέλος ο Κούπερ
Παρελθόν από τη τεχνική ηγεσία της Αιγύπτου αποτελεί πλέον ο Έκτορ Ραούλ 
Κούπερ, καθώς έλυσε το συμβολαιό του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της 
χώρας. Οι Αφρικανοί ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
της Ρωσίας με τρεις ήττες. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς προσδοκίες είχαν στον 
Μουντιάλ, ωστόσο μετά το τέλος του, προχώρησαν σε λύση της συνεργασίας τους 
με τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι της Αιγύπτου από το 2015, 
οδηγώντας τη στον τελικό του Copa Africa το 2017 και στην πρώτη της εμφάνιση 
σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια. Ακόμη δεν έχει… κυ-
κλοφορήσει κάποιο όνομα ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Κούπερ.

Η επόμενη μέρα

Σκληρή αντίδραση

Απίστευτη κλοπή

Στην Μίκρα συνεδρίασε το διοι-
κητικό συμβούλιο της ομάδας 
του Ηρακλή, προκειμένου να 
προσπαθήσουν να οργανώσουν 
την επόμενη μέρα της ομάδας.  
Η αναζήτηση οικονομικών 
πόρων ηταν το κυρίαρχο θέμα, 
καθώς πρέπει άμεσα να αντι-
μετωπιστούν σοβαρά θέματα. 
Άλλωστε ο χρόνος πλέον δεν 
είναι σύμμαχος του Ηρακλή και 
θα πρέπει να τακτοποιούνται 
ζητήματα που έχουν  να κάνουν 
με την παρουσία της ομάδας 
στην Φούτμπολ Λίγκ. Σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που υπάρ-
χουν, έχει συγκεντρωθεί ένα 
σημαντικό χρηματικό ποσό, αλλά 
αυτό δεν αρκεί προκειμένου να 
προχωρήσουν στην δημιουργία 
μετοχικού κεφαλαίου αλλα και 
για τα θέματα που θα πρέπει να 
διευθετήσουν το επόμενο διά-
στημα. Έτσι προγραμματίστηκαν 
συναντήσεις με ανθρώπους που 
στο παρελθόν έχουν ενδιαφερ-
θεί για τον Ηρακλή ή έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να το 
κάνουν.

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση των «6» αστέγων 
όσον αφορά το τηλεοπτικό τοπίο και στην διαδικασία 
βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος 
Καρυπίδης. Οι Απόλλων Σμύρνης, Παναθηναϊκός, Άρης, 
Ατρόμητος, Λαμία και Παναιτωλικός φέρεται να είναι 
διατεθειμένοι να στήσουν «μπλόκο» στην έναρξη του 
πρωταθλήματος σε περίπτωση που δεν βρουν τηλεοπτικό 
συμβόλαιο. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης είπε πως «Δεν μπορεί 
με αυτές τις συνθήκες να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν 
κατεβαίνουμε είμαστε αποφασισμένοι», θέλοντας έτσι να 
εκφράσει την αντίθεσή του για το πως έχει δημιουργηθεί η 
κατάσταση στην παρούσα φάση.

Τον Ιούνη του 1947 ο Ηρακλής αντιμετώπισε την ΑΕΚ στο προ-
τελευταίο αγώνα του πρωταθληματος με διαιτητή τον Πειραιω-
τη Διαμαντοπουλο ο οποίος διέκοψε τον αγώνα εις βάρος του 
Ηρακλή παρά του ότι ο Ηρακλής έχανε 0-2 (Μαροπουλος δυο 
γκολ) αλλα και με ήττα θα ήταν πρωταθλητής.
Τη τελευταία αγωνιστική ο Ηρακλής νίκησε τον Ολυμπιακό 
με σκορ 2-1 ισοβαθμιζοντας μαζι του με 25 βαθμούς και με 
πλεονέκτημα την ισοπαλία στο ποδηλατοδρομιο με 1-1 ήταν 
πρωταθλητής. Τότε η επιτροπή της ΕΠΟ, μηδένισε τον ΗΡΑ-
ΚΛΗ δίνοντας το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό!

Άρης και Σίλντενφελντ
Ο Άρης θα πάρει σίγουρα κεντρικό αμυντικό και τις τελευταίες ημέρες έχουν παρελάσει πολλά ονόματα ως υποψήφιοι 
μεταγραφικοί στόχοι. Το νεότερο όνομα είναι αυτό του Γκόρντον Σίλντενφελντ. Ο 33χρονος Κροάτης στόπερ φέρεται να 
έχει προταθεί, όμως στην περίπτωσή του υπάρχει ένα μεγάλο αλλά…
Ο έμπειρος πρώην παίκτης, μεταξύ άλλων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με 
την Ανόρθωση και για να προκύψει θέμα Άρη θα πρέπει να μείνει ελεύθερος. Προς το παρόν, ο Σίλντενφελντ ακολουθεί 
την προετοιμασία της κυπριακής ομάδας, στη Βουλγαρία.

Το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρών προ-
σέφεραν στην Λας Πάλμας προκειμένου να 
κάνουν δικό τους το Αραούχο, με τον πρόε-
δρο της Ισπανικής ομάδας να απορρίπτει την 
προσφορά.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Λας Πάλμας τό-
νισε:  «Η Λας Πάλμας δέχθηκε μια πρόταση 23 
εκατομμυρίων ευρώ για τον Σέρχιο Αραούχο, 
την οποία δεν πρόκειται να κάνουμε αποδε-
κτή», ενώ την ίδια ώρα ΜΜΕ της Ισπανίας 
κάνουν λόγω για κινήσεις της Λας Πάλμας να 
ανανεωθεί το συμβόλαιο του παίκτη όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα.

Δημήτρης Γουλιέλμος και Βαγγέλης Αγγέ-
λου, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και 
«τρέχουν» τον αγωνιστικό σχεδιασμό της 
ομάδας.
Ο κόουτς του ΑΡΗ, συνεχίζει να τσεκάρει 
περιπτώσεις παικτών για να ενισχύσει το 
ρόστερ της ομάδας. Ο έμπειρος προπονητής, 
εισηγήθηκε την απόκτηση του Τι Τζέι Μπρέι, 
με τον ΑΡΗ να έχει αρχίσει ήδη τις επαφές 
με την πλευρά του Αμερικάνου γκαρντ/
φόργουορντ. Παράλληλα με την έρευνα του 
Βαγγέλη Αγγέλου, ο Δημήτρης Γουλιέλ-
μος έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με 
τους παίκτες τους οποίους η ομάδα θέλει 
να διατηρήσει στο ρόστερ της (Μποχωρίδη, 
Φλιώνη, Αθηναίου) ενώ γίνονται ενέργειες 
προκειμένου να βρεθεί λύσει με τους παί-
κτες που έχουν δικαιωθεί στην FIBA και ν’ 
αρθεί το ban. Ο κ. Γουλιέλμος, βρέθηκε στα 
γραφεία της Κ.Α.Ε.  και ενημερωσε τόσο τον 
προπονητή, όσο και το Δ.Σ. της Κ.Α.Ε., για 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα «μέτω-
πα» που έχει να διαχειριστεί η ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Ελβετοί, 
ο αρχηγός της Βασιλείας, Μίκαελ Λάνγκ, 
βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την 
Γκλάντμπαχ, που θέλει να ενισχύσει το δεξί 
άκρο της άμυνας της, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει 
και για τον Μοχάμεντ Ελγιουνούσι.
Για τον Νορβηγό μεσοεπιθετικό, έχει δείξει 
έντονο ενδιαφέρον η Σαουθάμπντον, η οποία 
φέρεται διατεθημένη να προσφέρει 21 εκατομ-
μύρια ευρώ στην Ελβετία, για την απόκτηση 
του ποδοσφαιριστή της.
Όσον αφορά την μεταγραφική ενίσχυση της 
Βασιλείας, το όνομα του Άλντο Καλούλου της 
Λιόν, φιγουράρει ψηλά στη λίστα της αντιπάλου 
του ΠΑΟΚ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο 
του Champions League.

Τρελά λεφτά για Αραούχο

Συναντήσεις σχεδιασμού

Απώλειες για Βασιλεία

αθλητικά
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Μετά από 10 μήνες πα-
ρουσίας του Ευάγγελου Γραμ-
μένου στη διοίκηση της ΕΠΟ, 
το ελληνικό ποδόσφαιρο πα-
ραμένει βαλτωμένο στις πα-
θογένειες του. Η FIFA/UEFA η 
οποία από την πρώτη ημέρα 
αφαίρεσε εξουσίες από την Ομοσπονδία, όπως για 
παράδειγμα τον διορισμό των μελών της ΚΕΔ, έχει 
στην ουσία υπό καθεστώς μνημονίου του ελληνι-
κό ποδόσφαιρο. Ο κ. Γραμμένος κατά την εκλογή 
του προσπάθησε να διασκεδάσει την παρουσία των  
FIFA/UEFA στη λειτουργία της ΕΠΟ. Λογική ήταν 
αυτή η αντίδραση με δεδομένο ότι η νέα διοίκηση 
μπήκε με τον αέρα της αλλαγής στο εγχώριο ποδό-
σφαιρο και τον μανδύα της εξυγίανσης. 

Πόσο εγωιστική όμως ήταν αυτή η άποψη και 
αστήρικτη φάνηκε από τις χθεσινές τοποθετήσεις 
για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, του 
διευθυντή εθνικών ομοσπονδιών της FIFA, Μπιορν 
Βασάλο, που έδωσε το παρών στην ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ

«Εμείς δεν θα φύγουμε μέχρι να θεωρήσουμε 
ότι η ΕΠΟ λειτουργεί σωστά! Δεν θα προτείνω μόνο 
να παραταθεί η θητεία μας εδώ, αλλά θα φέρουμε 
και έναν ειδικό, όπως θα ξέρετε, που θα βοηθήσει 
την διοίκηση να λειτουργήσει καλύτερα σε ότι αφο-

ρά την διακυβέρνηση του πο-
δοσφαίρου. Δεν θα επέμβου-
με στα εσωτερικά ζητήματα 
αλλά θα συνεχίσουμε να σας 
καθοδηγούμε για να γίνουν οι 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις» 
δήλωσε ο κ. Βασάλο, ο οποί-

ος νωρίτερα είχε ξεναγήσει στα γραφεία της ΕΠΟ 
τον νέο τοποτηρητή της Ομοσπονδίας.  

Ο υπερσύμβουλος όπως αποκαλείται, είναι 
τσεχικής καταγωγής και αποτελεί εξωτερικό συ-
νεργάτη της FIFA και της UEFA. Στο παρελθόν διετέ-
λεσε γραμματέας στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία 
της χώρας του.

Το νέο «καπέλωμα» της ΕΠΟ δεν είναι άσχε-
το από την ατάκα του κ. Βασάλο που ακούσθηκε 
απευθυνόμενος στα μέλη της Γ.Σ.: «Κάποιοι από 
την διοίκηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχουν 
κατανοήσει τι πρέπει να γίνει για να πάμε μπρο-
στά».

Το ελληνικό ποδόσφαιρο λοιπόν βρίσκεται 
υπό πλήρη καθοδήγηση από τις FIFA/UEFA γεγονός 
που αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα του κ. 
Γραμμένου και των συνεργατών του. Κι αν αυτό δεν 
αποτελεί μία μεγαλοπρεπέστατη ήτα του κ. Γραμ-
μένου, πώς διαφορετικά θα πρέπει να ερμηνευθεί 
το «καπέλωμα» του;

Το «καπέλωμα» της ΕΠΟ  
και η ήττα του Γραμμένου



LIVE ΣΚΗΝΕΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ & 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΧΟΡΩΔΙΑ AQUAPELLA ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ & 
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ

Ο Στέλιος Βαμβακάρης και η Άννα Μπιθι-
κώτση, δυο «ρομαντικοί παραβάτες» με 
αυστηρά δικό τους προσωπικό στιλ, με αγάπη 
και χρέος μεταλαμπαδεύουν την ιστορική 
πορεία που ένωσε τους μύθους γονείς τους, 
στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, την Πέμπτη 
5 Ιουλίου. Ώρα έναρξης: 21:00. Τιμές εισι-
τηρίων: 10€ (ανέργων, φοιτητικό, μαθητικό, 
ΑΜΕΑ) , 12 € (προπώληση), 15 € (ταμείο).
Οπτικοποιημένες περιπλανήσεις, δραματο-
ποιημένες αφηγήσεις, τραγούδια αθάνατα 
του ρεμπέτη Μάρκου, του σερ Μπιθί, του 
μοναδικού μεγάλου εν ζωή «ρεμπέτη του 
ντουνιά» Στέλιου Βαμβακάρη και ξεχωριστών 
καλεσμένων - έκπληξη, συνδέουν νοσταλγι-
κά εποχές, ήχους και συναισθήματα.

Χαρακτηρίστηκε η συναυλία της χρονιάς. Μια 
συνάντηση ιστορικών διαστάσεων για την 
ελληνική ροκ σκηνή.  Ό,τι και αν γράφτηκε όμως 
δε συγκρίνεται με τις «εκρηκτικές» στιγμές που 
έζησαν όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη γιορτή.  
Ήταν κάτι σαν τελετή μύησης στη ροκ μουσική, 
από γενιά σε γενιά, από τους μεγαλύτερους στους 
μικρότερους. Για όλους αυτούς λοιπόν που δεν 
κατάφεραν, αλλά ήθελαν να το ζήσουν, και για 
όσους θέλουν να το ζήσουν ξανά, ο Γιάννης Αγγε-
λάκας με τους 100°C και ο Παύλος Παυλίδης με 
τους B-movies ξανασμίγουν αυτό το καλοκαίρι, 
για ένα ακόμη «δυνατό» live στο Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών, την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018. 
Ώρα έναρξης: 21:00 (οι πόρτες ανοίγουν στις 
19:30). Τιμές εισιτηρίων: 10€ (περιορισμένος 
αριθμός), 12 € (προπώληση, φοιτητικό & ανέρ-
γων), 14 € (ταμείο). 

Η Aquapella World Music Choir ιδρύθηκε 
στο Townsville της Αυστραλίας από τον 
Ελβετό μαέστρο Beat Lehmann. Η χορωδία 
αποτελείται από περισσότερα από 60 μέλη 
και ειδικεύεται στην a capella world music. 
Το ρεπερτόριό της εστιάζει σε τραγούδια κοι-
νοτήτων από διάφορες γωνιές του κόσμου, 
τα οποία είναι βαθιά νοηματοδοτημένα με μια 
πνευματική ή ευρύτερη τελετουργική έννοια 
στις αντίστοιχες κουλτούρες από τις οποίες 
προέρχονται. Η χορωδία θα πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, 
την Τρίτη 3 Ιουλίου.  Ώρα έναρξης: 21:30. 
Είσοδος ελεύθερη.
O Beat Lehmann είναι ένας από τους κορυ-
φαίους διευθυντές χορωδίας στην Αυστραλία, 
με ειδίκευση στη φωνητική μουσική world 
χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων (a 
capella).

Τη μεταφορά της συναυλίας «Κωνσταντίνος 
και Ματθαίος Τσαχουρίδης - Ελένη Βιτάλη», 
την Τρίτη 3 Ιουλίου στο Θέατρο Γης, λόγω πρό-
γνωσης βροχών, ανακοίνωσαν οι συντελεστές.
Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για την 
Παρασκευή 29 Ιουνίου, ενώ σύμφωνα με την 
ανακοίνωση, τα εισιτήρια της προπώλησης 
θα ισχύουν κανονικά. Όσοι από το κοινό επιθυ-
μούν να επιστρέψουν τα εισιτήρια που προμη-
θεύτηκαν, μπορούν να τα επιστρέψουν έως τη 
Δευτέρα 2 Ιουλίου στα σημεία προπώλησης 
από όπου τα έχουν αγοράσει. Εξαιρούνται 
τα εισιτήρια που προέρχονται από τα Ταμεία 
Κρατικού Θεάτρου Πλατείας Αριστοτέλους, 
των οποίων οι επιστροφές θα γίνονται στο 
κεντρικό εκδοτήριο Βασιλικού Θεάτρου (Πλ. 
Λευκού Πύργου, τηλ.: 2315200200, τις ώρες 
9:00-21:00, έως Δευτέρα 2/7).

πολιτισμός

Και οι 3 οδηγοί Πολιτικής Αυτοβελτίωσης 

μόνο με 29€   (συν έξοδα αποστολής) 

Μικράς Ασίας 43,152 33 Χαλάνδρι, Tηλ.: (210) 92.46.770
Email: thinkpol@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr

thinkpolitix.blogspot.gr
 Think Politics,  Thanasis Papamichail

Σταθερά Σημεία Αναφοράς

Στην αβεβαιότητα μιας εκλογικής αναμέτρησης 
και με κάθε εκλογικό σύστημα ενισχυμένης 

ή απλής αναλογικής.
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ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ 
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ
«Το κυνήγι των φαντασμάτων» είναι ο 
τίτλος του βιβλίου του John Connolly.
Περίληψη: Ο χειμώνας είναι βαρύς. Το 
σκοτάδι είναι ατελείωτο… Ένας ιδιωτικός 
ντετέκτιβ, ο Τζέικομπ Έκλουντ, εξαφανίζε-
ται, και ο Τσάρλι Πάρκερ αναλαμβάνει να 
τον εντοπίσει. Ο εργοδότης του Πάρκερ, ο 
Έντγκαρ Ρος, πράκτορας του FBI, έχει τους 
δικούς του λόγους να θέλει να τον βρει. 
Ο Έκλουντ δεν είναι ένας συνηθισμένος 
ερευνητής. Εξετάζει με εμμονή μια σειρά 
από δολοφονίες και εξαφανίσεις, καθεμία 
από τις οποίες συνδέεται με αναφορές για 
εμφανίσεις φαντασμάτων. Τώρα ο Πάρκερ 
θα παρασυρθεί στον κόσμο του Έκλουντ, σ’ 
έναν κόσμο όπου η αποκρουστική Μητέρα 
κυβερνά μια εγκληματική αυτοκρατορία που 
καταρρέει, όπου άνθρωποι κάνουν συμφω-
νίες με αγγέλους, και όπου αθώοι και ένοχοι 
μαζί γίνονται θηρευτές και θηράματα σε ένα 
κυνήγι φαντασμάτων…

ΘΕ
ΑΤ

ΡΑ
-Β

ΙΒ
ΛΙΑ

«ΑΣΚΗΤΙΚΗ» «ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΑΣΑ ΠΟΤΕ» «AFTER THE CAMPSITE:  
ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΕΜΠΡΟΣ»

«ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ»
 «Ασκητική», μια  θεατροποιημένη 
εκδοχή του γνωστού έργου του Νίκου 
Καζαντζάκη, ενός πυκνού κειμένου 
που εκφράζει τη μεταφυσική πίστη του 
μεγάλου Κρητικού συγγραφέα. Ο ίδιος 
υποστήριζε ότι η «Ασκητική» είναι μια 
Κραυγή και όλο το έργο του ένα σχόλιο 
που μεταφέρει την αγωνία του να ξεπε-
ράσει τα σύνορα του νου, τα φαινόμενα 
και να λύσει το μυστήριο της ύπαρξης. 
Η παράσταση επιστρέφει στη Θεσσαλο-
νίκη μετά τις sold out παρουσιάσεις της 
στο «18th Meet In Beijing Arts Festival» 
του Πεκίνου, όπου εκπροσώπησε την 
Ελλάδα, με την υποστήριξη και τη χρη-
ματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). Αυτή ήταν και 
η πρώτη παρουσίαση παράστασης του 
ΚΘΒΕ στην Κίνα στην 57χρονη πορεία 
του. Η παράσταση παρουσιάζεται με 
αγγλικούς υπέρτιτλους στο Βασιλικό 
Θέατρο κάθε Τρίτη, στις 21:00.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ
Το «Καλοκαιρινό Ειδύλλιο» είναι το 
βιβλίο του Ουίλιαμ Τρέβορ.
Περίληψη: Ιρλανδία, δεκαετία του 1950: 
Ένας μελαχρινός άγνωστος, με το ποι-
ητικό όνομα Φλοριάν, εμφανίζεται στην 
κωμόπολη Ραθμόι, την ώρα της κηδείας 
της γηραιάς κυρίας Κόναλτι. Φωτογρα-
φίζει σκηνές από την τελετή, κινείται με 
τη σιγουριά ενός ντόπιου στην περιοχή, 
γεννά διάφορες εικασίες για την παρου-
σία του ανάμεσα στους κατοίκους, αλλά 
κυρίως τραβάει την προσοχή της νεαρής 
Έλι. Παντρεμένη με τον αγρότη Ντίλαχαν, 
ο οποίος ακόμη πενθεί την απώλεια της 
πρώτης του συζύγου και του παιδιού του, 
η νεαρή κοπέλα ζει βυθισμένη στη σιωπή 
και τη μοναξιά. Θα ερωτευτεί τον Φλοριάν 
και θα ονειρευτεί την προοπτική μιας άλ-
λης ζωής μαζί του. Όμως οι κόσμοι τους 
είναι διαφορετικοί... Έρωτας, κοινωνική 
ανισότητα και… ζέστη καλοκαιριού.

ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι «Σεισμογραφίες» είναι η νέα συλλογή 
κειμένων των εκδόσεων IANOS.
Περίληψη: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
IANOS η συλλογή κειμένων «Σεισμο-
γραφίες. 34 ιστορίες από το σεισμό της 
Θεσσαλονίκης το 1978». Πρόκειται για 
μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν το 
χτύπημα του Εγκέλαδου στην πόλη, 
το βράδυ της 20ής Ιουνίου 1978, οι 
οποίοι περιγράφουν τις εμπειρίες τους, 
τις φοβίες αλλά και τις αλλαγές που 
προκάλεσε το γεγονός στις ζωές τους. 
Το υλικό του βιβλίου συγκεντρώθηκε 
από το Σύλλογο «Φίλοι Νέας Παραλίας» 
της Θεσσαλονίκης. Το υλικό του βιβλίου 
συγκεντρώθηκε με αφορμή την 40ή 
επέτειο από το σεισμό του 1978 και τη 
σχετική εκδήλωση στις 19 Ιουνίου 2018, 
στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, 
στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

ΕΞΟΧΙΚΟ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ
«Εξοχικό με πισίνα» είναι ο τίτλος του 
βιβλίου του Heman Koch.
Περίληψη: Η ιστορία ξεκινά το περασμέ-
νο καλοκαίρι, όταν ο δόκτωρ Μαρκ Σλό-
σερ, η σύζυγος και οι δυο πανέμορφες 
έφηβες κόρες τους φιλοξενούνται για 
μια εβδομάδα στο εξοχικό με πισίνα του 
σταρ της υποκριτικής Ραλφ Μέγιερ. Στην 
αρχή όλα είναι τέλεια, γύρω από την 
πισίνα ο Ραλφ, οι δυο του γιοι, η πανέ-
μορφη σύζυγός του Γιούντιτ και οι φίλοι 
τους απολαμβάνουν το μεσογειακό ήλιο, 
ενώ το κρασί ρέει άφθονο. Μια πράξη 
βίας όμως θα διαταράξει την ειδυλλιακή 
ατμόσφαιρα και η σκοτεινή πλευρά των 
πραγμάτων θα αποκαλυφθεί. Κανείς δεν 
μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν πλέον. 
Οι ιδανικές διακοπές μετατρέπονται σε 
εφιάλτη. Λίγους μήνες αργότερα, ο Ραλφ 
Μέγιερ πεθαίνει. 

Η παραγωγή του ΚΘΒΕ «Δε σε ξέχασα 
ποτέ», σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα, 
μετά την παρουσίασή της σε επιλεγμέ-
νους χώρους στη Θεσσαλονίκη, σε πό-
λεις της Βορείου Ελλάδος, στο Ισραήλ, 
έρχεται στο Βασιλικό Θέατρο για ένα νέο 
κύκλο παραστάσεων.
Μια μουσικοθεατρική παράσταση για τη 
ζωή μιας διάσημης τραγουδίστριας που 
ερμηνεύει  επί σκηνής 10 σεφαραδίτικα  
και ρεμπέτικα τραγούδια, μερικά από τα 
οποία γνωρίζουμε, κυρίως, από την ελ-
ληνική εκδοχή τους («Μικρός αρραβω-
νιάστηκα», «Πού να βρω γυναίκα να σου 
μοιάζει», «Μισιρλού» κ.ά. Η παράσταση 
παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους 
κάθε Τετάρτη, στις 21:00.

Μια παράσταση – project που αντλεί την 
έμπνευσή της από το υλικό που συγκεντρώ-
θηκε στο ετήσιο καλλιτεχνικό εργαστήρι του 
ΚΘΒΕ για νεαρούς πρόσφυγες. Δεν εστιάζει 
μελοδραματικά στο παρελθόν, τις χαμένες 
πατρίδες, όσα αφέθηκαν πίσω. Σκοπός είναι 
να αναδείξει τους τρόπους που οι νέοι πρό-
σφυγες προσαρμόζονται στη νέα πραγματικό-
τητα που αντιμετωπίζουν, τις ελπίδες και τα 
όνειρά τους για το μέλλον.
Η παράσταση επιστρέφει στο Βασιλικό Θέα-
τρο μετά από ένα μικρό κύκλο 7 παραστά-
σεων τον Απρίλιο και το Μάιο, δύο από τις 
οποίες στο πλαίσιο του πρώτου πολιτιστικού 
φεστιβάλ για νέους #SKG Bridges Uprising Art 
& Culture Festival. Παράλληλα, έχει επιλεγεί 
από το «The Future of Europe-International 
Theatre Festival» του Κρατικού Θεάτρου 
της Στουτγκάρδης, Schauspiel Stuttgart 
και θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2018, 
μαζί με παραστάσεις του Piccolo Teatro του 
Μιλάνου, του Célestins Théâtre της Λυόν, του 
Εθνικού Θεάτρου της Αθήνας, του Εθνικού 
Θεάτρου Καταλονίας της Βαρκελώνης και του 
Vigszinhaz της Βουδαπέστης. Η παράσταση 
παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους 
κάθε Πέμπτη, στις 21:00.

Μια ρομαντική κωμωδία, ένα έργο που 
σατιρίζει τα κοινωνικά ήθη και τα πολιτικά 
συστήματα του 20ου αιώνα, γραμμένο 
από τον σπουδαίο και πολυβραβευμένο 
Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα και 
σεναριογράφο Νηλ Σάιμον. Η παράσταση 
παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους 
στο Βασιλικό Θέατρο κάθε Παρασκευή, 
στις 21:00.

πολιτισμός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου
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συνέντευξη
«Οποιοδήποτε έργο του Αρχαίου Αττικού 

Δράματος και αν διαλέξεις να αναπαραστήσεις 
στη σημερινή εποχή είναι τόσο σύγχρονο και 
τόσο μοντέρνο που είναι σχεδόν αποκαλυπτικό 
για τα πράγματα που θέλουμε να ρωτήσουμε 
και δεν τολμάμε», δήλωσε σε συνέντευξη του 
στην Karfitsa, o Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος 
συν-σκηνοθετεί την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή 
με τον με τον Μανώλη Δούνια και θα ανέβει 
από την Πέμπτη 5 Ιουλίου στο θέατρο Κήπου. 

Οι δύο σκηνοθέτες ακολουθούν τα πρό-
τυπα της αρχαίας τραγωδίας, όπου όλοι οι χα-
ρακτήρες του δράματος μοιράζονται σε τρεις 
υποκριτές. Ο Αιμ.Χειλάκης θα ενσαρκώσει τον 
Κρέοντα και την Ευρυδίκη, η Αθηνά Μαξίμου 
την Αντιγόνη και τον Τειρεσίας και ο Μιχάλης 
Σαράντης τους Αίμονα, Σκοπό και Ισμήνη. «Τα 
έργα αυτά μας βοηθούν να βάλουμε κάτω 
ερωτήσεις τις οποίες το μουδιασμένο και μπερ-
δεμένο μας μυαλό αυτή τη σκοτεινή εποχή που 
ζούμε δεν μας επιτρέπει να βάλει σε τάξη. Έτσι, 
έρχεται ο Σοφοκλής και ρωτάει για σένα χωρίς 
εσένα», εξήγησε ο Αιμ. Χειλάκης.

Μιλώντας με τον ηθοποιό τον ρωτήσαμε 
και για τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά την 
ονομασία των Σκοπίων. Ο ίδιος μας απάντησε 
ότι: «Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα το οποίο 
δεν μπορούμε να το αναλύσουμε μέσα σε λί-
γες γραμμές. Αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο 
γιατί πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουμε 
ποια είναι η δική μας συνείδηση. Eίναι εθνική, 
εθνικιστική ή πατριωτική; Το πρώτο και το τρίτο 
είναι απολύτως σωστά και δεδομένα, ωστόσο 

Μια γυναικεία παρουσία που «ταξίδεψε» 
ένα βράδυ, πριν από μερικά χρόνια, στο όνει-
ρο του Γιάννη Χατζηγεωργίου ήταν η αφορμή 
για την δημιουργία του πρώτου του μυθιστο-
ρήματος. Έκτοτε ο γνωστός ηθοποιός έγραφε 
την ιστορία αυτής της μυστηριώδους ύπαρξης 
δίνοντας της με αυτόν τον τρόπο «σάρκα και 
οστά», όπως είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευ-
ξη του στην Karfitsa. Το «πλέξιμο» της ιστορίας 
ολοκληρώθηκε και ο τίτλος του βιβλίου είναι 
«Ζιάκ, η έκλειψη».
Τι πραγματεύεται το βιβλίο;

Την γέννηση και την ύπαρξη μιας φύλα-
κα-αγγέλου. Στο έργο μου γράφω μια δια-
φορετική θεωρεία για την κοσμογονία, χωρίς 
να δημιουργώ μια νέα θρησκεία ή οτιδήποτε 
άλλο. Απλά οι φύλακες στο βιβλίο δεν ενδια-
φέρονται για το ανθρώπινο είδος, οι περισσό-
τεροι το απαξιούν και το σιχαίνονται. Ωστόσο, η 
φύλακας Ζιάκ παραβιάζει τον αδιάρρηκτο νόμο 
των φυλάκων να μένει μαζί με το άβαταρ και 
ζει παράλληλα εφτά ζωές που ερωτεύεται πα-
ράφορα την έβδομη ζωή, έναν νεαρό συγγρα-
φέα, τον Ουίλιαμς. Το έργο όμως έχει πολλά 
άλλα και καλά κρυμμένα μυστικά.

Έχετε βάλει κάποια στοιχεία του χαρακτήρα 
σας στο βιβλίο; 

Ναι, άλλωστε όλοι οι άνθρωποι είμαστε 
πολλαπλοί, έχουμε πολλά θα λέγαμε πρόσω-
πα, σαν τους ηθοποιούς και αλλάζουμε τις μά-
σκες μας. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις μάσκες 
τις έβαλα μέσα, ενώ κάποιες άλλες τις άλλαξα 
λίγο, καθώς ήθελα να έχει ένα αντιρατσιστικό 

οι εθνικιστικές κορώνες δεν κάνουν 
καλό σε κανέναν». Ο ίδιος επεσήμανε 
ότι: «όταν λένε ότι η Μακεδονία είναι ελ-
ληνική θα πρέπει να σκεφτούμε πρώτα 
από όλα ότι η λέξη Μακεδονία είναι αρ-
χαιοελληνική».

Επιπλέον, μεταξύ άλλων υπογράμμισε 
ότι το πως διαχειρίζεται η κυβέρνηση ένα 
τέτοιο θέμα είτε είναι αριστερού ή φιλε-
λεύθερου προσήμου είναι μια «καυτή πα-
τάτα». «Εμείς αυτό πρέπει να το ξέρουμε 
και όταν πάμε να την βάλουμε στο στόμα 

«Οι εθνικιστικές κορώνες  
δεν κάνουν καλό σε κανέναν»

«Σιχαίνομαι τις διακρίσεις»

μας θα πρέπει να προσέχουμε πως μι-
λάμε για αυτό το θέμα. Πρέπει να κατα-
λάβουμε ότι είμαστε πολίτες αυτού του 
κόσμου και όχι μια μικρή εθνικιστική 
ομάδα που βλέπουν όλους τους άλλους 
σαν εχθρούς», τόνισε ο ηθοποιός.

χαρακτήρα το βιβλίο ενάντια στις φυ-

λετικές διακρίσεις που σιχαίνομαι και 

θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα 

της ανθρωπότητας που δεν καταλα-

βαίνει τι σημαίνει η λέξη «αλληλεγ-

γύη». 

Όντας νέος με καλλιτεχνικές ανη-

συχίες πως βλέπετε τα πράγματα στην 

εποχή μας; Υπάρχουν ευκαιρίες;

Σε μια ομιλία της η Κατερίνα Για-

τζόγλου είπε το εξής: «Τι διαφορά έχει 

ο νικητής από τον ηττημένο; Ο νικητής 

έχει πολεμήσει και πέσει περισσότε-

ρες φορές». Έτσι, για εμένα ένας άν-

θρωπος που θέλει να ανέβει σε αυτό 

το καλλιτεχνικό στερέωμα πρέπει να 

ξέρει ότι έχει να «πολεμήσει» πάρα 

πολλούς «δαίμονες», μέχρι να βγει 

από την αφάνεια στην επιφάνεια και 

να δείξει τον πραγματικό εαυτό του 

μέσα από τα έργα του. 

Στη Φιλίππα 
Βλαστού

{

{

Ο ηθοποιός 
Γιάννης Χα-
τζηγεωργίου 
μίλησε στην 

Karfitsa για το 
πρώτο συγ-
γραφικό του 
δημιούργημα
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Τζούλια Ρόµπερτς 

    

Ενέδωσε στο Instagram

FOLLOW

Το 2013 η διάσηµη ηθοποιός Τζούλια Ρόµπερτς είχε δηλώσει στο 

Marie Claire ότι θεωρούσε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

«ελκυστικά» αλλά «εθιστικά» όπως το µαλλί της γριάς. Ωστόσο πριν 

από λίγες µέρες η ίδια εµφανίστηκε στο Instagram δηµιουργώντας 

το δικό της προφίλ. Μάλιστα, η πρώτη της φωτογραφία ήταν η ίδια 

φορώντας ένα µπλουζάκι που έγραφε «Love».

Κένταλ Τζένερ και η Τζίτζι Χαντίντ    

Η πόζα… ηµικρανία

FOLLOW

Μια νέα πόζα κάνει… θραύση στα social media των διασήµων! Η λεγόµενη 

«Migraine Pose», η οποία στα ελληνικά σηµαίνει η «πόζα της ηµικρανίας» 

είναι η κίνηση κατά την οποία οι διάσηµες ποζάρουν σαν έχουν 
πονοκέφαλο ακουµπώντας το ένα ή και τα δύο χέρια στο πρόσωπο µε 
ανάλογο τρόπο. Και από ότι κάναµε ένα γρήγορο search στο διαδίκτυο 
εντοπίσαµε ότι πολλές έχουν απαθανατιστεί έτσι…όπως µεταξύ άλλων η 

Κένταλ Τζένερ και η Τζίτζι Χαντίντ.

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Η ηθοποιός Βάσω Λασκαράκη και ο σεφ Λευτέρης Σουλτάτος είναι το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους έκαναν ένα ταξίδι αστραπή στη Βενετία κατά το οποίο γνωστός 
σεφ ανέβασε σε Insta story για πρώτη φορά, mini βιντεάκι με τη Βάσω Λασκαράκη. Εκτός από τον Σουλτάτο όμως, φωτογραφίες από το ταξίδι στη Βενετία, δημοσίευσε και η 

ηθοποιός στον δικό της λογαριασμό στο Instagram.

Λασκαράκη- Σουλτάτος στη Βενετία

Kim 
    

Η νέα αποκαλυπτική selfie της Kim  

FOLLOW

Η βασίλισσα των selfie πόσταρε µια ακόµα αποκαλυπτική 

φωτογραφία της στο Instagram! Αν και πριν λίγο διάστηµα είχε 

δηλώσει στην εκποµπή «This Morning» πως η ζωή της δεν είναι για 

να βγάζει απλώς selfies, µετά από κάποιες ώρες έβγαλε µια 

φωτογραφία µπροστά σε έναν καθρέφτη. Η Kim φορούσε ένα γκρι 

σουτιέν και ένα µικροσκοπικό µαύρο εσώρουχο!

Katherine Heigl 
    

Έκανε πλάκα σε νεκροταφείο και ο κόσµος έγινε έξαλλος

FOLLOW

Η Katherine Heigl βρέθηκε στη διάρκεια ταξιδιού της σε νεκροταφείο του Buffalo στη 

Νέα Υόρκη µαζί µε τον σύζυγό της. Εκεί βρίσκεται ο τάφος του αδερφού της που 

πέθανε σε τροχαίο το 1986 αλλά και των παππούδων της Reinhold και Margaretta 

Engelhardt. Η ηθοποιός άρχισε να περιφέρεται ανάµεσα στα µνήµατα και να βγάζει 

χιουµοριστικές φωτογραφίες ανεβάζοντας τις στο Instagram. Κάτι το οποίο έκανε 

έξαλλους τους ακόλουθους της!

social media
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κοσμικά
#PIN_STORIES

STAR KAI MR GS HELLAS 2018: 
Λαμπερός Ημιτελικός εθνικών Καλλιστείων 
πέρα από κάθε προηγούμενο! 
Ο Ημιτελικός των εθνικών καλλιστείων STAR KAI MR GS HELLAS 2018, πραγματοποιήθηκε για 
όγδοη συνεχή χρονιά και έλαβε χώρα στην Ερμιόνη στο CAVO BIANCO. Ήταν ένας η Ημιτελικός, 
που μας προιδεάζει, για το τι θα επακολουθήσει στον Μεγάλο Τελικό 20 Ιουλίου στο Mohito Bay 
στην Αγία Μαρίνα.
Ο κόσμος στην Ερμιόνη ήρθε κατά δεκάδες,για να δει την ανακοίνωση των φιναλίστ και το κυριό-
τερο ,ποια πρόσωπα τιμήθηκαν από τα μίντια της Χώρας.
 Το φετινό επίπεδο των Καλλιστείων ξεπερνάει κάθε προηγούμενο , αφού οι Καλλονές που συμ-
μετέχουν η μία είναι καλύτερη από την άλλη . Είναι δίμετρες , λαμπερές και το κυριότερο αυτό 
που προάγει και ο διαγωνισμός, με ήθος και αίγλη. 
Το μόνο σίγουρο είναι πως η κριτική επιτροπή του 2018 για φέτος θα έχει δύσκολο έργο και 
φυσικά τίποτα δεν είναι de facto, για το ποια θα είναι η STAR GS HELLAS 2018 ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ 
ΜΗΛΟΥ GS HELLAS 2018 , οι δύο τίτλοι που από φέτος είναι ισότιμοι. Τον διαγωνισμό συνόδευσαν 
η διεθνώς εστεμμένη πλέον Χριστίνα Μουμούρη ( STAR GS HELLAS 2017) και η Β STAR GS HELLAS 
2017 , Ειρήνη λιγκόρη.
Η διοργάνωση έβαλε πούλμαν για την μεταφορά των κοριτσιών και αγοριών και ταξίδεψε με τον 
Υποστηρικτή της CAVO GROSSO – ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο , μία παραγωγή άρτια και 
το κυριότερο σε μία εποχή που κυριαρχεί το εύκολο και το γρήγορο, ΕΔΩ όλα ακολουθούν οργά-
νωση θρησκευτικής ευλάβειας. 
Κάτι που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ,πως Ο Προεδρός τους , Γιώργος Κούβαρης ,επα-
νέφερε ως πρώτο έπαθλο το ΑΜΑΞΙ , μετά από 25 χρόνια που είχε να φανεί τέτοιο δώρο , μία 
χορηγία από τον Δημήτρη τον ΕΥΚΑΡΠΊΔΗ, κάτι που υποδηλώνει επίσης αξιοπιστία και σεβασμό σε 
ένα διαγωνισμό ,όπως είναι τα εθνικά καλλιστεία STAR KAI MR GS HELLAS , που έχουν ΟΡΑΜΑ να 
προάγουν τον Πολιτισμό μας , μέσω της ελληνικής Ομορφιάς.
Επίσης να πούμε πως η διοργάνωση των εθνικών καλλιστείων , φέρνει κορίτσια και αγόρια από 
όλη την ΕΛΛΑΔΑ και αναλαμβάνει όλα τους τα έξοδα , και αυτό γίνεται προς ενίσχυση του εθνικού 
χαρακτήρα των καλλιστείων .
 Όλο το τριήμερο μετά τον ημιτελικό , οι διοργανωτές ξενάγησαν,τα κορίτσια και τα αγόρια, από 
την επαρχία στην Αθήνα και παρέθεσαν γεύματα στον Κορυδαλλό στο Baharat και τις Μικρές Ιστο-
ρίες στο Μπουρνάζι – βγήκαν για καφέ στο Dumonde στην Νίκαια και το γιόρτασαν μέχρι πρωίας 
στα ΑΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ στο ΠΕΡΙΣΤΈΡΙ. 

Οι νικητές της βραδιάς είναι οι εξής :
ΓΥΝΑΙΚΕΣ :
ΘΟΔΩΡΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ : MISS EDITORIAL MODEL GS HELLAS 2018 ,ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΟΥ : MISS FASHION 
MODEL GS HELLAS 2018 ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΧΛΑΚΗ: MISS FASHION MODEL GS HELLAS 2018 ,ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΑ : MISS EDITORIAL MODEL GS HELLAS 2018 ,ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ : MISS PHOTO FACE GS 
HELLAS 2018 ,ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΕΙΚΤΑΚΗ : MISS NEW FACE GS HELLAS 2018 ,ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ: 
MISS AEGEAN 2018 ,AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΕΒΑ : MISS PHOTO ICON GS HELLAS 2018 ,ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ 
: MISS FASHION ICON GS HELLAS 2018 ,ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ : MISS UP COMING MODEL GS HELLAS 
2018 ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ : MISS NEW FACE GS HELLAS 2018 ,ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ : MISS FASHION 
ICON GS HELLAS 2018 ,ΖΩΗ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΜΠΛΗ: MISS PHOTO ICON GS HELLAS 2018 
ΑΝΤΡΕΣ :
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΜΟΣ : MR FASHION MODEL GS HELLAS 2018 ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ: MR PHOTO FACE 
GS HELLAS 2018 ,ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ : MR EDITORIAL MODEL GS HELLAS 2018 ,ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ: MR NEW FACE GS HELLAS 2018 ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ: ME FASHION ICON GS HELLAS 
2018 ,ΑΧΙΛΕΑΣ ΜΑΝΟΣ: MR PHOTO ICON GS HELLAS 2018 ,ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΕΙΝ: MR NEW FACE GS 
HELLAS 2018

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΓΚΟΡΗ Star 

και B’ Star GS Hellas 2017

Ο Γιώργος Κούβαρης με τη σχεδιάστρια μόδας, Έλενα Περδικάκη και τον 

κατασκευαστή Παναγιώτη Ρουτσάκο

Ο Πρόεδρος των εθνικών Καλλιστείων, Γιώργος Κούβαρης  με την αδερφή του Καλλιόπη
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή, 
καθώς το γενικότερο πλανητικό σκηνικό θα 

βρίσκεται σε μια ευνοϊκή θέση για σένα. Αυτό 
σημαίνει ότι είναι μια κατάλληλη περίοδος για 
να ξεκινήσεις νέα εγχειρήματα ή να προωθή-

σεις τα υπάρχοντα σχέδιά σου. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,35,47.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή για εσένα, 
αρκεί να προσέξεις τις κακοτοπιές και να τις απο-

φύγεις. Το γενικότερο καλό κλίμα θα σε βοηθήσει 
να επιτύχεις όσα σκέφτεσαι και να θέσεις στέρεες 

βάσεις για το μέλλον. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,46.

Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για να αναλάβεις δράση. Αυτήν την 
εβδομάδα θα σου δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς 

με όλα τα φλέγοντα θέματα που αναζητούν 
άμεσα λύση. Παρά τις φαινομενικές δυσκολίες θα 

καταφέρεις να υπερπηδήσεις τα εμπόδια και να 
διευθετήσεις ζητήματα .

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,23,36.

Στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα έχεις τη 
χαρά να γευτείς την επιτυχία στα επαγγελματικά 

και στον τομέα των προσωπικών. Κάθε ημέρα θα 
είναι μια μικρή νίκη για εσένα, καθώς θα μπορέσεις 

να κάνεις πράξη τις σκέψεις σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,21,37.

Αυτή θα είναι η εβδομάδα σου, όπως καταλαβαί-
νεις, ένας νέος κύκλος ανοίγει και θα είναι πιο δη-
μιουργικός. Τώρα μπορείς να φτιάξεις το δικό σου 

σκηνικό και να τοποθετήσεις μέσα σε αυτό όλα 
όσα σε κάνουν να νιώθεις χαρά και ικανοποίηση με 

τον τρόπο που θέλεις εσύ.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,18,39,46.

Πέρασες ένα διάστημα που κατέβαλες αρκετή 
προσπάθεια, κάνοντας υπομονή και μένοντας 

πιστή στο στόχο σου. Τώρα θα αρχίσεις σιγά 
σιγά να βλέπεις τα πρώτα αποτελέσματα που 

θα σου δώσουν το κίνητρο που ψάχνεις για να 
συνεχίσεις ακάθεκτη.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,24,36,47.

Οι προβλέψεις για εσένα είναι παραπάνω 
από θετικές καθώς στο τέλος της εβδομάδας 

το πλανητικό σκηνικό θα κινείται υπέρ στο 
ζώδιό σου. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες 

ημέρες θα κλέψουν λίγη από τη λάμψη του 
Σαββατοκύριακου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,49.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή για το 
ζώδιό σου, σε γενικότερα πλαίσια. Μάλιστα θα 
ήταν καλό να στηριχθείς αρκετά στη διαίσθη-
σή σου και στη γνώση που πηγάζει από μέσα 

σου, παρά στην απόλυτη λογική. Δώσε προσο-
χή στα όνειρά σου καθώς υπάρχουν αλήθειες 

που ψάχνουν να βγουν στην επιφάνεια.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,25,36,48.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ ελπιδοφόρα 
και μάλιστα χαρακτηρίζεται πολύ θετική για 

το ζώδιό σου. Οπότε, τώρα θα είναι μια καλή 
στιγμή για να ξεκινήσεις μια νέα συνεργασία 
ή σχέση, πάνω σε γερές βάσεις που θα έχει 

διάρκεια στο χρόνο.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,26,31.

Διανύεις μια περίοδο εσωτερικής κρίσης που μά-
χεσαι με τον εαυτό σου, αλλά και τα δεδομένα έτσι 
όπως έχουν διαμορφωθεί στη ζωή σου. Υπάρχουν 

στιγμές που χάνεις την πίστη στις καταστάσεις και 
νιώθεις τρομερή απογοήτευση. Δείξε αυτοπεποί-

θηση και μην κυνηγάς την τύχη σου με απελπισία. 
Συγκροτήσου!

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,34,36,45.

Μια πολλή όμορφη εβδομάδα και ένα ακόμη 
καλύτερο Σαββατοκύριακο σε περιμένει. Οι μέρες 

αυτές θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις τη 
συνταγή της ευτυχίας. Θα μπορέσεις να δουλέψεις 

αποτελεσματικά με σκοπό να υλοποιήσεις 
τα σχέδιά σου και αυτό θα σου δώσει μεγάλη 

ικανοποίηση.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,26,42.

Η επικοινωνία πλέον είναι το γραπτό μήνυμα, διότι ο κόσμος 
βαριέται να πάρει τηλέφωνο, και όχι μόνο.
Σαφώς το μήνυμα είναι πιο εύκολο, απλό και δε χρειάζεται 
και ιδιαίτερη επαφή. 

Διότι οι άνθρωποι, έχουν ένα βασικό κακό: Συνηθίζουν να 
πιέζουν καταστάσεις για να μην παραδεχτούν ότι έκαναν 
λάθος. 

Βασικές περιπτώσεις που ΔΕΝ πρέπει να στείλεις μήνυμα. 
Εκτός πια κι αν υπάρχει ειδύλλιο στην μέση οπότε όλα 
επιτρέπονται.

1. Όταν το αλκοόλ κυλάει στις φλέβες σου: Σε περίπτωση 
που πιεις και στείλεις στις 3 τα ξημερώματα γιατί δε σε θέλει 
και γιατί εξαφανίστηκε μετά που βρεθήκατε ερωτικά, το 
μόνο σίγουρο είναι ότι θα καταλάβει πόσο καψούρα είσαι και 
πόσο… σε πειράζει το ποτό! 
Συγχαρητήρια, μόλις κατάφερες ένα γερό χτύπημα στην 
αξιοπρέπεια και τον εγωισμό σου. 
Ευχόμαστε η κατάσταση να είναι αναστρέψιμη.

2. Όταν ξέρει ότι κάνεις κάτι διασκεδαστικό: Υποτίθεται ότι 
μπορείς να περνάς καλά και μόνος/η. 
Οπότε σε περίπτωση που ξέρει ότι κάνεις κάτι που σου αρέσει 
πολύ, δεν είναι κρίμα να δείξεις ότι εξακολουθείς να τον/
την σκέφτεσαι; Την ίδια στιγμή μάλιστα που εκείνος/η σε έχει 
εντελώς γραμμένη/ο. Ε όχι.

3. Όταν έδωσες τελεσίγραφο: Είπες ότι δε θα ξαναστείλεις και 
παρόλα αυτά, όχι μόνο ξαναστέλνεις αλλά βρίζεις κιόλας; 
Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι ρεζίλι; Και φαίνεσαι αναξιόπι-
στος/η.

4. Όταν είσαι άρρωστος/η: Είναι σαν να προκαλείς τη λύπησή 
του/της και να προσπαθείς να τον κάνεις να ασχοληθεί μαζί 
σου. 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο αντισεξουαλικό, από το να σε 
φαντάζεται μόνο/η και ανήμπορο/η στο κρεβάτι να στέλνεις 
μηνύματα. 

Σταμάτα να ζητιανεύεις ενδιαφέρον και πάρε τηλέφωνο τη 
μαμά σου.

5. Όταν τον/την έχεις χάσει για κάποιο διάστημα: Μα τι άλλο 
περιμένεις για να καταλάβεις ότι δε σε θέλει πια; Βασικά αν 
σε ήθελε και ποτέ του/της. 

Εκτός του ότι μπορεί να είναι με άλλον/άλλη, υπάρχει μεγά-
λη πιθανότητα από το να κοιμάται, μέχρι να έχει διαγράψει 
τον αριθμό σου και να σε ρωτήσει ποιος είναι.

Πότε απαγορεύεται να στείλεις 
μήνυμα

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

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ καλή για 
το ζώδιό σου. Έτσι, θα έχεις τις ευκαιρίες 

που χρειάζεσαι για να προωθήσεις τα σχέδια 
που έχεις για τα επαγγελματικά σου, ενώ θα 
μπορέσεις και να διευθετήσεις με αποτελε-
σματικότητα προσωπικές υποχρεώσεις και 

εκκρεμότητες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,41.
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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
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