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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται διαμέρισμα 
95τμ, 1ου ορόφου, σε τριώροφο 
οίκημα, πλήρως ανακαινισμένο, 
με 3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 50.000E Κωδ. 
1009-362

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ισογείου, σε δυόροφο οίκημα, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 17.000Ε Κωδ. 1009-361

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου, 
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με 
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με 
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 75τμ, 3ου ορόφου, 
διαμπερές, ανακαινισμένο το 
2018, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, ρετιρέ, με 
αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 45.000E 
Κωδ.1009-277

ΠΟΛΙΧΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
διαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου, 
κατασκευής 2004, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, 
σε άριστη κατάσταση. Τιμή: 85.000E 
Kωδ.1009-179

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ Πωλείται 
διαμέρισμα 71τμ, 4ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, κεντρικότατο, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 25.000E 
Κωδ.1009-357

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Πωλείται διαμέρισμα 
75τμ, 6ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
ρετιρέ, κεντρικότατο, μερικώς 
ανακαινισμένο. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 27.000E 
Κωδ.1009-312

Ν.Σ.Σ. Πωλείται διαμέρισμα 88τμ, 
3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο, 
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
με αυτ. Θερμ. Φ/Α. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή:45.000E 
Κωδ.1009-150

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, 1ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια, 
κεντρικότατη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
21.000E Κωδ.1015-455

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 46τμ, 7ου ορόφου, 
μερικώς ανακαινισμένη, με ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, απεριόριστη 
και άκλειστη θέα. Ιδανική για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 50.000E 
Κωδ.1015-518

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται διαμέρισμα 
115τμ, 5ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 3ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ. Ιδανικό και εκμετάλλευση. Τιμή: 
100.000E Kωδ.1009-322

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000E 
Κωδ.1009-231

ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται υπόγειος 
αποθηκευτικός χώρος 140τμ, με 
είσοδο επί της Οδού Μπότσαρη, 
σε ενιαίο επίπεδο. Τιμή: 10.000E 
Kωδ.1009-71

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται 
επαγγελματικός χώρος 160τμ, 
ημιυπογείου, σε γειτονικό δρόμο της 
περιοχής, με 10μέτρα πρόσοψη. Τιμή: 
20.000E Κωδ.1009-3

ΘΕΡΜΗ Πωλείται διαμέρισμα 
130τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής 
2007, σε δυόροφο οίκημα, εντός 
συγκροτήματος, με πάρκινγκ, 
αποθήκη, με 3ΔΣΑΛΚΜΠWC, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 155.000E 
Kωδ.1009-120

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
κεντρικότατο διαμέρισμα 69τμ, 3ου 
ορόφου, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, με ασανσέρ, εμπρόσθιο,  
χρήζει ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 40.000E 
Kωδ.1009-351

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά 
δυόροφη μονοκατοικία 120τμ, σε 
οικόπεδο 301τμ, στο κέντρο, δίπλα 
στην τοπική αγορά. Ιδανική και 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 18.000E 
Κωδ.1009-331

ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πωλείται 
εκπληκτική νεόδμητη 3όροφη 
μονοκατοικία 200τμ, χωρισμένη σε 
3 διαμερίσματα, δίπλα στην πλατεία, 
πλήρως επιπλωμένη, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 110.000E Kωδ.1009-
314

ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πωλείται οικόπεδο 850τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με μικρό ξύλινο οίκημα 
30τμ, εντός του χωριού. Τιμή: 20.000E 
Kωδ.1009-304

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ Πωλείται 
εκπληκτική μεζονέτα 140τμ, σε 
οικόπεδο 1000τμ, εντός του χωριού, 
σε μαγευτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά, πλήρως επιπλωμένη, 
κατασκευής 1985. Ιδανικό και για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 60.000E Kωδ.1009-289

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη 
πέτρινη δυόροφη μονοκατοικία 140τμ, 
σε οικόπεδο 800τμ, εντός του χωριού, 
σε εκπληκτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά. Τιμή: 36.000E Κωδ.1009-
262

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Ενοικιάζεται ισόγεια 
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 40τμ, με αυτ. 
Θερμ. θερμοσυσσωρευτών, πλήρως 
επιπλωμένη και ανακαινισμένη, 
με πόρτα ασφαλείας και ελάχιστα 
κοινόχρηστα. Τιμή: 360E

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ενοικιάζεται ημιυπόγεια 
γκαρσονιέρα 44τμ, πλήρως επιπλωμένη 
και ανακαινισμένη, πλησίον Σ.Σ.Α.Σ., 
με δική της αυλή, πόρτα ασφαλείας 
και ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 330E 
Κωδ.1009-272

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενοικιάζεται ισόγειο 
διαμέρισμα 65τμ, πλήρως επιπλωμένο 
και ανακαινισμένο, πλησίον 
Ιπποκρατείου νοσοκομείου, με δική του 
αυλή, λουξ κατασκευή, ιδανικό και για 
οικογένεια. Τιμή: 470E 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ

ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΑΤΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ Σελ. 30

Σελ. 18-19

Σελ. 17

Σελ. 8-10

Σε απόγνωση 
χιλιάδες εγγυητές

Η γυναίκα  
που έκλεισε το 
κολαστήριο 
του Γεντί Κουλέ

Κάθε Σάββατο με 
την Karfitsa

Χιόνι που δε λιώνει
χιόνι... περιμένει!

Τι εύχονται και τι απεύχονται οι άνθρωποι που θέλουν να αναλάβουν τις τύχες 
της Θεσσαλονίκης στη Βουλή και στην Αυτοδιοίκηση για το 2019

Σελ. 11-15

Η Ιωάννα Παππά και ο Τάσος Ιορδανίδης ερωτεύονται θεατρικά, ενσαρκώνοντας τον µάγειρα 

και την σερβιτόρα σε µια από τις πιο επιτυχηµένες ροµαντικές κοµεντί του Τerrence Mc Nally. 
Από την Πέµπτη 10 Ιανουαρίου στο θέατρο «Αθήναιον».

Φράνκι και Τζόνι 
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CONTROL 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΗ Ντόλη Ζερβού προτείνει τα αξεσουάρ που είναι απαραίτητα για τον χειµώνα

Γελοιογραφίες
του Γ. Ακοκαλίδη θα παρουσιάζονται στο Μορφ. Ίδρυµα της ΕΣΗΕΜ-Θ 

Η τραγουδίστρια και φοιτήτρια τεχνολογίας τροφίµων Φαίη Γκαϊταντζή ειναι το κορίτσι της πρώτης εβδοµάδας του νέου έτους για την πόλη.

Η Σοφία Αβραµίδου εγκαινιάζει απόψε το πρώτο live του νέου έτους στη «Ζώγια»

Η συγγραφέας 
Φιλοµήλα Λαπατά µιλά για το νέο της βιβλίο «Ο ∆ιχασµός»

Σελ. 25
Σελ. 22

Σελ. 22

Σελ. 24

Σελ. 22
Σελ. 23

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 21-25

‣ Η ανακωχή  
Νοτοπούλου – Μπουτάρη 
‣ Ερχεται ο Κυριάκος για ... 
σταυρό και Ταχιάο 
‣ Οι «τρολιές» Ψωμιάδη 
για το Μετρό

Καλούνται από τις τράπεζες 
να πληρώσουν τις οφειλές 
όσων εντάχθηκαν στο  
νόμο Κατσέλη
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Του Νίκου Καραμανλή

Οι συντονισμένες 
πιέσεις από 

Τουρκία, Αλβανία 
και Σκόπια 

απαιτούν μέγιστη 
προσοχή από  

την κυβέρνηση 
και τις Ένοπλες 

Δυνάμεις 

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Φ. Σιούμπουρας,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 
Κωνσταντίνος Αναστασίου,  

Βιβή Ανδρίτσου, Γιώργος Αυτιάς,  
Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Κωνσταντίνος Δ. Γουσίδης, Γιώργος Ευ-
γενίδης, Κώστας Καντούρης, Αναστασία 
Καρυπίδου, Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς 
Μίχος, Γιώργος Μυλωνάς, Κωστής Ου-

ζούνογλου, Γιάννης Σπ.  
Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
Ν. Καραμανλής, Ευ. Καρανάσιος,  
Ντ. Κωστόπουλος, Ζαχ. Ζούπης,  

Αν. Νικολοπούλου, Θ. Χ. Μαρκόπουλος, 
Β. Μάστορας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  
ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
eurokinissi.gr

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Βυρωνία Τραγούδα

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Με απειλές πολέμου ξεκίνησε το 2019
Με το «καλημέρα» του 2019, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσο-

γλου, φρόντισε να στείλει μήνυμα ότι δεν θα είναι εύκολη χρονιά στα εθνικά θέματα. «Προ-
ειδοποιούμε την Ελλάδα. Έχετε ένα κακομαθημένο παιδί. Έτσι λένε τον υπουργό Άμυνάς 
τους. Προσέξτε όμως το κακομαθημένο σας παιδί για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα 
από τις δυνάμεις ασφαλείας μας», διαμήνυσε ο Τσαβούσογλου που χαρακτηρίζεται ως «η 
φωνή» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, έσπευσε να... οριοθετήσει το επικίνδυνο ση-
μείο που δεν άλλο από το Αιγαίο, τονίζοντας ότι «δεν θα σας φέρει κανένα κέρδος η αύξηση 
της έντασης με δηλώσεις ή με το να ανεβείτε σε κάποια βραχονησίδα».

Το επόμενο χρονικό διάστημα, οι μήνες που ακολουθούν, είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι και η 
ρητορική της Άγκυρας δείχνει ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για φραστικές διακηρύξεις 
και «πόλεμο νεύρων» με Navtex και συνεχείς παραβάσεις-παραβιάσεις τους επόμενους μή-
νες. Αυτό φάνηκε άλλωστε και από την ανακοίνωση της γειτονικής χώρας ότι στέλνει στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Barbaros» για σεισμογραφικές 
έρευνες. Το τμήμα που αφορά την εν λόγω Navtex στην Ανατολική Μεσόγειο επικαλύπτει 
τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ και μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 

Την ίδια ώρα καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ η συγκρότηση συνεκτικής εθνικής στρα-
τηγικής, προκειμένου να σταλεί μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι «η Ελλάδα δεν παί-
ζει» και πως η ανοχή έχει όρια, όποιος κι αν είναι στη διακυβέρνηση της χώρας. Πολλώ δε 
μάλλον όταν ο «Σουλτάνος» ξεκαθαρίζει ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας δεν περιο-
ρίζεται μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά εκτείνεται και στο πεδίο δράσης. Με απλά λόγια, το 
2019 ξεκινά με απειλές για θερμό επεισόδιο, ίσως και κάτι περισσότερο...

Απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει και η τοποθέτηση του επίτιμου Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγού 
Μανούσου Παραγιουδάκη, ενός ανθρώπου που έχει φάει με το... κουτάλι τις ελληνοτουρ-
κικές κρίσεις, ο οποίος έσπευσε κι αυτός να κρούσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαί-
νοντας ότι «ο Ερντογάν είναι ικανός για όλα». Παράλληλα, έβαλε στο τραπέζι και την απει-
λή στα βόρεια σύνορά μας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί τυχαίο πως Αλβανία και Σκόπια 
«βάλλουν ξαφνικά εναντίον της Ελλάδας». Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όταν βρί-
σκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την έγκριση από τη Βουλή της Συμφωνίας των Πρεσπών;
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BREAK YOUR ROUTINE
CITROËN C1 URBAN RIDE

Μοναδικά Στοιχεία Εξοπλισµού Urban Ride
6 Συστήµατα Υποβοήθησης Οδηγού

Apple CarPlay™ και Android Auto
Νέος Κινητήρας 1.0 VTi 72HP

Οθόνη Αφής 7"
Κάµερα Οπισθοπορείας

15" Ζάντες Αλουµινίου

NEO CITROËN C1

Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C1: από 4,1 έως 4,2 lt/100km και από 93 έως 95 gr/km.

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

36Ή ΜΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

10.050€ΑΠΟ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

www.citroen.gr
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Από την πρώτη ημέρα που ανέλα-
βε την πρωθυπουργία της χώρας, ο 
Αλέξης Τσίπρας ήθελε να έχει πλήρη 
εικόνα του έργου που παράγει κάθε 
υπουργός που μετέχει στην κυβέρ-
νηση. Για τον λόγο αυτόν φρόντιζε να 
αναθέτει κατά καιρούς σε μια σειρά 
από πρόσωπα της απολύτου εμπι-
στοσύνης του τον έλεγχο του παρα-
γόμενου έργου κάθε χαρτοφυλακίου.

 Τα τελευταία δύο χρόνια, τον ρόλο 
αυτόν έχει αναλάβει ο 57χρονος 
υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος 
Βερναρδάκης, αφού, με βάση και το 
σχετικό ΦΕΚ που υπέγραψε όταν ορ-
κίστηκε, του έχουν ανατεθεί καθήκο-
ντα «συντονισμού του κυβερνητικού 
έργου». Έχοντας τακτικότατη επαφή 
με τον πρωθυπουργό, τον ενημέρω-
νε για την υλοποίηση των κατά και-
ρούς εξαγγελιών ή των στόχων που 
είχαν τεθεί. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορί-
ες ο πρωθυπουργός, σε μια από τις 
πολύωρες συσκέψεις στο Μέγαρο 
Μαξίμου, ζήτησε από τον έμπιστο 
συνεργάτη του να τον ενημερώνει 
σε εβδομαδιαία πλέον βάση για το 
έργο που παράγει κάθε υπουργός, 
αναπληρωτής υπουργός και υφυ-
πουργός. 
«Χριστόφορε, πρέπει να ξέρουμε 
ακόμη πιο αναλυτικά τι έχει γίνει, τι 
τρέχει αυτό τον καιρό και τι απομένει 
να γίνει», φέρεται να του είπε ο πρω-
θυπουργός, κάτι με το οποίο συμφώ-
νησε ο συνομιλητής του που ούτως 
ή άλλως καταγράφει τα πάντα σε ένα 
πρόγραμμα που έχει εγκατασταθεί 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 
και μπορεί να το βλέπει διαδικτυακά, 
βάζοντας τους κατάλληλους κωδι-
κούς, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, 
όπου κι αν βρίσκεται.

Οι κινήσεις του πρωθυπουργού 
Η κίνηση του κ. Τσίπρα να εντείνει 
την παρακολούθηση αυτήν τη χρο-
νική περίοδο γίνεται, όπως μας λένε 
άνθρωποι από το περιβάλλον του, 
για τρεις λόγους. 
• Καταρχάς για να διαπιστωθεί με 
απτά στοιχεία εάν και κατά πόσο 

βρίσκονται σε συνέπεια τα χρονοδι-
αγράμματα που έχουν τεθεί σε μια 
σειρά από κυβερνητικές πολιτικές σε 
κάθε τομέα. Ο πρωθυπουργός, ακό-
μη και στο τελευταίο Υπουργικό Συμ-
βούλιο του έτους, λίγο πριν κλείσει η 
Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για τις 
γιορτές των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, ζήτησε από όλους 
τους παρισταμένους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους, ώστε να παραχθεί 
ένα συνολικά ικανοποιητικό αποτέ-
λεσμα.
• Δεύτερον, επειδή εκ των πραγμάτων 
το 2019 είναι έτος εθνικών εκλογών, 
οπότε θα πρέπει να δοθεί προς τα 
έξω η εικόνα των όσων έχουν γίνει, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ακολού-
θως ως επικοινωνιακό όπλο όταν θα 
έρθει η ώρα του απολογισμού. Εντός 
του κόμματος υπάρχει ομάδα προ-
σώπων που σε συνεργασία με αντί-
στοιχο τιμ στο Μέγαρο Μαξίμου κα-
ταγράφουν τα όσα υλοποιούνται για 
να χρησιμοποιηθούν ακολούθως στα 
προεκλογικά φυλλάδια, τις κυβερνη-
τικές ιστοσελίδες και τα διαφημιστικά 
σποτάκια. Μια σχηματοποιημένη ει-

κόνα των όσων γίνονται μπορεί ήδη 
να δει ο καθένας επισκεπτόμενος 
την ιστοσελίδα http://government.
gov.gr, όπου δημοσιοποιούνται χωρι-
σμένα σε θεματικές όλα όσα γίνονται 
τον τελευταίο καιρό, από τον τομέα 
της ανάπτυξης, της οικονομίας, της 
εργασίας, της Παιδείας και της Υγεί-
ας μέχρι την αγροτική παραγωγή, τη 
Δημόσια Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη, 
τον πολιτισμό, την Άμυνα και την 
εξωτερική πολιτική. Κάθε ανακοίνω-
ση ή δελτίο Τύπου που εκδίδεται από 
κάθε υπουργείο ανεβαίνει και στην 
εν λόγω διαδικτυακή σελίδα που 
αποτελεί αν μη τι άλλο ένα χρήσιμο 
εργαλείο για τα κυβερνητικά στελέχη 
– και όχι μόνο.  

Άλλος ένας ανασχηματισμός 
• Ο τρίτος λόγος εντατικοποίησης 
της παρακολούθησης του κυβερνη-
τικού έργου αφορά το γεγονός ότι 
λίαν συντόμως ο πρωθυπουργός θα 
αναγκαστεί να προβεί σε έναν ακόμη 
ανασχηματισμό, τον τελευταίο όπως 
όλα δείχνουν πριν από την ολοκλή-
ρωση της κυβερνητικής θητείας, 

οπότε πρέπει να έχει επίγνωση των 
υπουργών που τα έχουν καταφέ-
ρει και αυτών που δεν μπόρεσαν να 
αντεπεξέλθουν πλήρως στις απαι-
τήσεις της υψηλής θέσης που τους 
ανατέθηκε. 
Όπως και αυτόν του καλοκαιριού, 
που τον περιμέναμε ούτως ή άλλως 
μετά την έξοδο από τα μνημόνια, 
έτσι και τώρα αναμένουμε μια ακό-
μη αναδόμηση του κυβερνητικού 
σχήματος αναγκαστικά, αμέσως 
μετά την ψήφιση, από τη Βουλή, της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, που τοπο-
θετείται γύρω στα μέσα με τέλη Ια-
νουαρίου. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος 
Καμμένος έχει ξεκαθαρίσει ότι όχι 
απλώς δεν θα επιψηφίσει το επίμαχο 
κείμενο που έχουν υπογράψει ο τέως 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς 
και ο πρωθυπουργός με τους βόρει-
ους γείτονές μας στις Πρέσπες, αλλά 
θα αποσύρει και τους υπουργούς του 
κόμματός του από την κυβέρνηση, 
εξακολουθώντας ωστόσο να την 
στηρίζει μέχρι τέλους.

Έχει ζητήσει από 
τον Χριστόφορο 

Βερναρδάκη να τον 
ενημερώνει συνεχώς 

για την πορεία 
υλοποίησης του 

κυβερνητικού έργου
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To «point system» του Τσίπρα
Τσεκάρει σε εβδομαδιαία, πλέον, βάση τους υπουργούς του
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Η ψήφιση του «Κλεισθένη», με την 
εισαγωγή της απλής αναλογικής και 
στους δήμους, απελευθέρωσε πολ-
λούς υποψηφίους και ενίσχυσε την 
τάση για «αντάρτικες» υποψηφιότη-
τες, που παραδοσιακά υπάρχει στις 
τοπικές εκλογές. 

Το ισχυρό ενδεχόμενο, όμως, να συ-
μπέσουν οι αυτοδιοικητικές με τις 
εθνικές εκλογές δημιουργεί για τη 
ΝΔ μια αδήριτη ανάγκη αποτελεσμα-
τικής αντιμετώπισης των μετώπων 
που ανοίγουν.
 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει εδώ 
και καιρό ότι η μείζονα μάχη για τη 
ΝΔ είναι αυτή των περιφερειών, αλλά 
και των μεγάλων δήμων. Γι’ αυτό και 
στην περίπτωση των υπόλοιπων δή-
μων δίνονται μεν «στηρίξεις», πολ-
λές φορές και από επίσημα χείλη, 
αλλά τα χρίσματα δεν είναι «σκλη-
ρά», όπως είναι στις περιφέρειες και 
στους τρεις μεγαλύτερους δήμους 
της χώρας, την Αθήνα, τη Θεσσαλο-
νίκη και τον Πειραιά. Η βασική στό-
χευση της οδού Πειραιώς είναι να 
μη δημιουργηθεί αποσυσπείρωση 
στην εθνική κάλπη, εξαιτίας τοπι-
κών αντιπαλοτήτων που απορρέουν 
από «αντάρτικες» υποψηφιότητες. 
Γι’ αυτό και προ ολίγων εβδομάδων, 
από το βήμα του Συνεδρίου της ΝΔ, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να 
στείλει μήνυμα με πολλούς αποδέ-
κτες, προκειμένου να μην υπάρξει 
παρερμηνεία. «Σε πολλούς δήμους, 
οι δυνάμεις μας είναι ενωμένες γύρω 
από μία υποψηφιότητα κι εκεί ασφα-
λώς δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για 
τη νίκη. Σε δήμους όπου υπάρχουν 
περισσότερα στελέχη που διεκδικούν 
το δημαρχιακό αξίωμα θα πρέπει να 
υπάρξει σεβασμός στους κανόνες και 
στο ήθος της παράταξης και αίσθηση 
ευθύνης και αλληλεγγύης στον 2ο 
γύρο. Και όλες μαζί οι δυνάμεις μας, 
αν οι εκλογές γίνουν ταυτόχρονα, 
θα συμβάλουν καθοριστικά στη με-
γάλη νίκη των εθνικών εκλογών», 
υπογράμμιζε, τότε, ο κ. Μητσοτά-
κης. Ανάλογα μηνύματα ενότητας, 
δε, έσπευσαν από το βήμα του συ-
νεδρίου να στείλουν και ο Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης αλλά και ο Λευτέρης 
Αυγενάκης. 

 Επίσης βέβαιο είναι ότι, ειδικά στους 
μεγάλους δήμους, τα «αντάρτι-
κα» δεν περνούν απαρατήρητα από 
την οδό Πειραιώς. Ποιες συνέπειες 
μπορούν να υπάρξουν είναι ακόμα 
ανοιχτό, αλλά είναι σαφές ότι υπο-
ψηφιότητες στελεχών της ΝΔ απένα-
ντι στους «επίσημους» υποψηφίους 
του κόμματος εκλαμβάνονται από 
την οδό Πειραιώς ως υπονόμευση. 
Μάλιστα, για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων αυτών έχει εδώ και και-
ρό συσταθεί επιτροπή αγώνα για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, με τους Νι-
κήτα Κακλαμάνη, Λευτέρη Αυγενάκη 
και τον σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη 
Θανάση Νέζη να διαδραματίζουν καί-
ριο ρόλο. 
 
Τα «αγκάθια» Θεσσαλονίκης  
και Πειραιά 
Τα βασικά ανοιχτά μέτωπα σε μεγά-
λους δήμους για τη ΝΔ εντοπίζονται 
στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά. 
Στη Θεσσαλονίκη, μπορεί από την 
οδό Πειραιώς να υπογραμμίζουν ότι 
η υποψηφιότητα του Νίκου Ταχιάου 

κερδίζει πόντους, εκτιμώντας πα-
ράλληλα ότι αυτή της Κατερίνας Νο-
τοπούλου είναι ακόμα πολύ χαμηλά, 
το ερώτημα, όμως είναι πώς θα πάει 
ο Γιώργος Ορφανός. Ο πρώην υπουρ-
γός της ΝΔ έχει πέραση στην πόλη, 
ενώ στην εκδήλωση παρουσίασης 
της υποψηφιότητάς του έδωσαν το 
«παρών» και εν ενεργεία στελέχη 
της ΝΔ. Μάλιστα, γνώστες των πα-
ρασκηνίων της πόλης εκτιμούν ότι 
η μη κάθοδος της Εύας Καϊλή από 
τη μεριά του ΚΙΝΑΛ στον δήμο μπο-
ρεί να δημιουργήσει ρεύμα εισροών 
προς το στρατόπεδο Ορφανού. Ο κ. 
Ορφανός, πάντως, έδωσε κανονικά 
το «παρών» στο Συνέδριο της ΝΔ στα 
μέσα Δεκεμβρίου, δεν προσανατολί-
ζεται στο να κάνει πίσω για την υπο-
ψηφιότητά του και, όπως είναι σαφές, 
αποσπά κρίσιμες ψήφους από τον κ. 
Ταχιάο. Βεβαίως, ο κ. Ταχιάος, με τη 
σειρά του, απευθύνεται σε ευρύτερο 
ακροατήριο εν σχέσει με τον πρώην 
υπουργό της ΝΔ, ενώ έχει σπεύσει 
να δει και τον Κώστα Καραμανλή, ο 
οποίος παραμένει εξαιρετικά κρίσιμο 

μέγεθος στη μάχη της πόλης. 
Από την άλλη, στον Πειραιά, μπορεί η 
ΝΔ πρόσφατα να έκλεισε την εκκρε-
μότητα που είχε ως προς την υποψη-
φιότητα στον δήμο με τη στήριξη του 
γνωστού Πειραιώτη γιατρού, άλλοτε 
δημοτικού συμβούλου και διοικητή 
του Νοσοκομείου «Μεταξά», Νίκου 
Βλαχάκου, φαίνεται, όμως, ότι ο 
πρώην δήμαρχος Βασίλης Μιχαλο-
λιάκος δεν κάνει πίσω. Ο κ. Μιχαλο-
λιάκος επίσης έδωσε το «παρών» 
στο Συνέδριο της ΝΔ, συνομίλησε με 
αρκετά κεντρικά στελέχη, ενώ προ 
ημερών οργάνωσε συγκέντρωση 
της δημοτικής του ομάδας σε κε-
ντρικό ξενοδοχείο του Πειραιά. Κατά 
πληροφορίες, ο ίδιος ετοιμάζεται να 
ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει εκ 
νέου τον δήμο στις επικείμενες αυτο-
διοικητικές εκλογές, δημιουργώντας 
«πονοκέφαλο» στην οδό Πειραιώς, 
μια και υπήρχε ήδη διαρροή «γαλά-
ζιων» δυνάμεων προς το στρατόπεδο 
του νυν δημάρχου Γιάννη Μώραλη.
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Πρέσιγκ στους «γαλάζιους» αντάρτες
Πώς θα αντιμετωπιστούν τα «μέτωπα»
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«Καπνός» έγιναν 28 δισ. ευρώ 
από την αξία των μετοχών στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών κατά την τετραε-
τή διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ενώ 
το τραπεζικό σύστημα υφίσταται ακό-
μη την «αιμορραγία» στις καταθέ-
σεις, καθώς «πέταξαν» 30 δισ. ευρώ. 

Αυτά προκύπτουν από την ανά-
λυση των στοιχείων του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών και της Τραπέζης της 
Ελλάδος για το τραπεζικό σύστημα 
στη χώρα κατά τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια. Μάλιστα, οι τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες, όπως φαίνεται από 
τον σχετικό πίνακα, σήμερα αξίζουν 
4 δισ. ευρώ, ενώ πριν, στο τέλος του 
2014, είχαν αξία 32 δισ. ευρώ! 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Axia 
Numbers, η κεφαλαιοποίηση του 
Χ.Α. κατά την ημέρα της τρίτης και 
άκαρπης ψηφοφορίας για την εκλογή 
Προέδρου Δημοκρατίας το 2014 είχε 
διαμορφωθεί στα 64 δισ. ευρώ, ενώ 
στην τελευταία συνεδρίαση του 2018 
διαμορφώθηκε στα 36 δισ. ευρώ! 
Το Χ.Α. είχε δει τα υψηλά των 1.273 
μονάδων τον Μάρτιο του 2014, όταν 
η κεφαλαιοποίηση ήταν στα 80 δισ. 
ευρώ. Ακολούθως, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ 
στις ευρωεκλογές σηματοδότησε την 
αντίστροφη μέτρηση για τη φυγή των 
επενδυτών. Έτσι, αν ληφθεί υπόψη 
και αυτή η περίοδος, όπου οι επεν-
δυτές άρχισαν να τρέφουν αρνητικές 
προσδοκίες, τότε η απώλεια σε κεφα-
λαιοποίηση φτάνει τα 44 δισ. ευρώ, 
ενώ η αντίστοιχη των συστημικών 
τραπεζών αγγίζει τα 36 δισ. ευρώ!  

Η θεαματική υποχώρηση της 
κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών οδήγησε σε τεράστιες 
απώλειες για το Δημόσιο, καθώς το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας κατέχει τις μετοχές των τρα-
πεζών, για τις οποίες δανείστηκε το 
Ελληνικό Δημόσιο μέσα από το τρίτο 
πρόγραμμα διάσωσης. Η... περήφανη 
διαπραγμάτευση του 2015 οδήγησε 
τον Νοέμβριο του ιδίου έτους σε νέα 
ανακεφαλαιοποίηση, γεγονός που 
ζημίωσε κατά σειρά τους φορολο-

γουμένους, τους ασφαλισμένους και 
φυσικά τους μετόχους. 

Οι τεράστιες απώλειες περιουσι-
ακών στοιχείων στο Χ.Α. σε συνδυα-
σμό με την εκροή καταθέσεων υπό 
τον φόβο της δραχμής προκάλεσαν 
ωστόσο και μια δευτεροπαθή βλάβη, 
η οποία αγγίζει τα μη εξυπηρετούμε-
να δάνεια και κατ’ επέκταση χιλιάδες 
δανειολήπτες κυρίως στεγαστικών 
δανείων. Η εξαΰλωση 26,5 δισ. ευρώ 
από την αξία των συστημικών τρα-
πεζών και η εκροή 30 δισ. ευρώ από 
το τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά 
οδήγησαν με νομοτελειακό τρόπο σε 
σκληρές αποφάσεις για την προώ-
θηση των πλειστηριασμών από την 
πλευρά των τραπεζών, προκειμένου 
να καλύψουν τα τεράστια ανοίγμα-
τα στο σκέλος των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων. Έως το τέλος του 
2021 θα κατασχεθούν τουλάχιστον 
120.000 ακίνητα!

Εκτός των παραπάνω, αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι απώλειες στην κε-
φαλαιοποίηση του Χ.Α. ήρθαν σε μια 
περίοδο, όπου τα διεθνή χρηματι-
στήρια έσπαγαν το ένα μετά το άλλο 
τα ρεκόρ σε επίπεδο δεικτών, προ-
σθέτοντας αξίες τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Μάλιστα, ένας από τους βασικούς 
λόγους για τους οποίους έλαβε χώρα 
το «ράλι» στα διεθνή χρηματιστήρια 
ήταν η πιστωτική επέκταση των κε-
ντρικών τραπεζών και ιδίως το πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Η Ελλάδα δεν... ευτύχησε να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα ποσο-
τικής χαλάρωσης και σε συνδυασμό 
με την αδυναμία εξόδου στις αγορές 
οδήγησε τους επενδυτές στην απο-
φυγή ρίσκου και έκθεσης στα ομό-
λογα-σκουπίδια. Σημειώνεται ότι το 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ ολοκληρώθηκε την περα-
σμένη Δευτέρα... 

Χάθηκαν 28 δισ. ευρώ στο Χ.Α. και 
«έφυγαν» καταθέσεις 30 δισ. ευρώ 

Φορολογούμενοι, ασφαλιστικά ταμεία, μέτοχοι και 
ιδιοκτήτες ακινήτων (θα) πληρώνουν τον λογαριασμό 

του... μακελειού την 4ετία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

Α Π Ο  Τ Ο Ν  Λ Ο Υ Κ Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η

Του Ζαχαρία 
Ζούπη*

2019: Χρονιά  
ριζικής αλλαγής  

σε όλα τα επίπεδα
Το 2018 αποτελεί πια παρελθόν 

αφήνοντας, πίσω τις μνήμες από την 
τραγωδία στο Μάτι, την λήξη του 3ου 
Μνημόνιου και στην είσοδο σε μια 
φάση διαρκούς πια Μνημονίουν με την 
χώρα σε αδυναμία να βρει τον δρόμο 
της, ακόμα και να δανειστεί και βέβαια 
το Σκοπιανό ανοικτό. Το 2019  όλα 
στην χώρα θα αλλάξουν έτσι κι αλλώς. Μέσα στην χρονιά ή 
η χώρα θα βρει ένα άλλο αναπτυξιακό βηματισμό ή θα βάλει 
τέρμα στις ανοησίες και τις επικίνδυνες παροχολογίες και 
δεσμεύσεις για διορισμούς για την ... επόμενη 3ετία ( πρω-
τοτυπία της απελπισμένης και ζαλισμένης Κυβέρνησης που 
εγκαινιάζει πια βαγόνια από μετρό) ή δυστυχώς θα οδεύσει 
προς νέα βράχια.

Μέσα όμως στο 2019 θα αλλάξουν έτσι κι αλλιώς όλα 
και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Τον Μάιο θα αλλά-
ξουν έτσι κι αλλιώς οι Δημοτικές και Περιφερειακές Διοική-
σεις, αλλά και οι εκπρόσωποί μας στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Μέχρι τότε ή το αργότερο τον Οκτώβριο θα πραγματοποιη-
θούν οι Βουλευτικές εκλογές και είναι σίγουρο πια ότι αυτή 
η τραγελαφική, μοιραία για τον τόπο αριστεροακροδεξιά 
λαικίστικη Κυβέρνηση θα αποτελεί πια παρελθόν. Όλα 
δείχνουν, ότι ένα τσουνάμι ριζικής αλλαγής θα τα σαρώσει 
όλα. Η λαική απαίτηση για αλλαγή, για νέα πορεία χωρίς 
ψέματα,λαικισμό, στέρεα βήματα, επιτροφή στην πολιτική, 
κοινωνική, οικονομική κανονικότητα δεν ανακόπτεται. Όσα 
διαφορετικά κόλπα, όσο διαφορετικές τακτικές και αν δοκί-
μασαν τα επικοινωνικά επιτελεία του Μαξίμου δεν κατάφε-
ραν και πολά πράγματα.

Είναι τόσο ισχυρό το ρεύμα απαλλαγής και αγανάκτησης 
που ο κίνδυνος να σαρωθούν τα μικρά κόμματα αγγίζει πια 
και την τριάδα που φαίνεται ότι θα συμπληρώνει την πεντάδα 
των κομμάτων, που σίγουρα μπαίνουν στην Βουλή. Αν κάτι 
ενδιαφέρει πια είναι δύο πράγματα: Αν υπάρχει αυτοδυναμία 
της Ν.Δ ή Κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ- ΚΙΝΑΛ και αν υπάρξει 
πλειοψηφία 180 εδρών για την εκλογή  νέου Προέδρου Δη-
μοκρατίας, ώστε να υπάρχει μια απρόσκοπτη τετραετία, στην 
οποία θα πρέπει να εξουδετερωθούν οι νάρκες που έχουν 
στρώσει ήδη οι σημερινοί κυβερνώντες και να προχωρήσει η 
χώρα μπροστά.

Όλα τα άλλα είναι ευφυολογήματα. Αυτό είναι το δίλημα 
που κυριαρχεί: Κυβέρνηση με σταθερότητα, αναπτυξιακή 
πνοή, σεβασμό στην Δημοκρατία και τους θεσμούς ή συντή-
ρηση ενός κλίματος μόνιμης αστάθειας και συνεχών ανα-
μετρήσεων, κάτι που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ; Πλην της Ν.Δ που 
φαίνεται να πορεύεται προς μεγάλης έκτασης νίκη, ο ρόλος 
του ΚΙΝΑΛ είναι εξαιρετικά κρίσιμος και επομένως τα στελέχη 
του πρέπει να σταματήσουν να « τσιμπάνε» στα ψευτοδιλή-
ματα και στις δήθεν αριστερές ευαισθησίες λόγω της πίεσης 
του δήθεν αριστερού ΣΥΡΙΖΑ που τα ευτέλισε όλα. Να δουν 
το μείζον και να αφήσουν τα θεωρητικά φληναφλήματα που 
το περιθωριοποιούν.

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής
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Α.Τζιτζικώστας: Να τελειώνουμε με την επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών

Ανακωχή  
Νοτοπούλου  
- Μπουτάρη

Παραδοσιακά κάλαντα από μπάντες και χορωδίες είχε τη δυνατότητα να ακούσει αυτές τις γιορτινές μέρες 
ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.  Στο εορταστικό μήνυμα μου για την έλευση του νέου 
χρόνου ο κ. Τζιτζικώστας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση  στο θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Απευθυνόμε-
νος, σε όλους τους Έλληνες Μακεδόνες, ευχήθηκε «Το 2019 να έχουμε λιγότερα προβλήματα και να είμαστε πιο 
ενωμένοι. Και σίγουρα, φέτος, να τελειώσουμε οριστικά με αυτή την εθνικά επιζήμια και επικίνδυνη Συμφωνία των 
Πρεσπών, που θα θέσει σε κίνδυνο τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Φαίνεται πως τα ...ξα-
ναβρήκαν η υφυπουργός 

Εσωτερικών, Κατερίνα 
Νοτοπούλου με τον δήμαρ-
χο Θεσσαλονίκης, μετά την 

πρόσφατη κόντρα τους για τις 
κομματικές υποψηφιότητες. 

Συναντήθηκαν στην πρόσφα-
τη εκδήλωση στο Σταθμό 

Συντριβάνι στο Μετρό εκεί 
όπου αντάλλαξαν αγκαλιές 
και φιλιά. “Χρόνια πολλά με 
υγεία” είπε η κ.Νοτοπούλου 
και τον δήμαρχο να απαντά: 

“Να τα πούμε σύντομα”.

K
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Τσίπρας - Δημαρέλος σε χαρές!

«Τρολιές» Ψωμιάδη για το Mετρό!

Πρώτος και στις πίτες ο Ιγνάτιος

Στο γάμο του πρώην συνεργάτη 
του Θάνου Παπάζογλου στη Θεσσα-
λονίκη, βρέθηκε λίγο πριν εκπνεύ-
σει το 2018, ο πρωθυπουργός  της  
χώρας Αλέξης Τσίπρας. Ο γάμος τε-
λέστηκε την μέρα των εγκαινίων του 
Σταθμού του Μετρό «Συντριβάνι» 
που έγιναν από τον πρωθυπουργό.

Ο Αλέξης Τσίπρας, τίμησε με την 
παρουσία το Θάνο Παπάζογλου, ο 
οποίος είναι απόφοιτος της Γερμα-
νικής Σχολής και άφησε το Μέγαρο 
Μαξίμου προκειμένου να υπηρετή-
σει στο Διπλωματικό Σώμα. Το γάμο 
τέλεσε ο αντιδήμαρχος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος 
και όχι ο δήμαρχος Γιάννης Μπου-
τάρης, όπως αρχικά είχε προγραμ-
ματιστεί. Ο κ.Τσίπρας εμφανίστηκε 
χαρούμενος στην τελετή και μίλησε 
με πολλούς καλεσμένους.

Λίγες μέρες αργότερα το σταθμό Συντριβάνι επισκέφτηκε ο υποψήφι-
ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης. “Βρέθηκα κι εγώ για 
να εκδώσω εισιτήριο από τα υπερσύγχρονα εκδοτήρια και να ταξιδέψω 
με τους καταπληκτικούς συρμούς του Μετρό. Μάταια… συνάντησα μόνο 
ερημιά και μουσαμάδες στους οποίους επάνω ...ζωγράφισαν τα εκδοτή-
ρια των εισιτηρίων”, δήλωσε μετά την  επίσκεψη. 

Ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊ-
τεζίδης, για μία ακόμη χρονιά έκοψε πρώτος από 
όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτή-
ματος τη βασιλόπιτα. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου βρέθη-
καν βουλευτές, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και δημότες 
για τις καθιερωμένες ευχές. “Είμαι πολύ χαρούμε-
νος που υποδέχομαι τη νέα χρονιά παρέα με αγαπη-
μένα πρόσωπα. Γιατί αυτός είναι ο δήμος, αυτή είναι 
η περιουσία του, τα πρόσωπα, οι άνθρωποι του”, 
είπε ο κ.Καϊτεζίδης. Ωστόσο, στην κοπή της βασιλό-
πιτας το φλουρί δεν βρέθηκε κι ακόμη ...αγνοείται!
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■ “Ποδαρικό” στο 2019 με εκλογικό γραφείο, σελίδα 
στο διαδίκτυο και χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης κάνει ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης 
Ζαρωτιάδης. Το γραφείο της δημοτικής κίνησης “Υψίπολις” 
βρίσκεται στην οδό Γραβιάς με Βασ.Ολγας.

■ Μια ...καρδιά “ξεφύτρωσε” στην Πλατεία Αριστοτέ-

λους. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης τοποθέτησε 
το λογότυπο της στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, εκεί 
όπου έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφίζονται κάτοικοι, 
περαστικοί και επισκέπτες. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες 
ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag 
#manystoriesoneheart με στόχο τη διαφήμιση της πόλης.

■ Ούτε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς άφησε να πάει 
χαμένη ο περιφερειακός σύμβουλος Χαλκιδικής και υποψή-
φιος δήμαρχος στον δήμο Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλλιάνος. 
Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε την ευκαιρία να συνα-
ντήσει ετεροδημότες και να ανταλλάξει ευχές ενόψει των 
αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019.

■ Η Βασιλέως Ηρακλείου και τα Λουλουδάδικα ήταν 
τόπος συνάντησης πολλών αυτοδιοικητικών την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς. Εκεί βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- η περι-
φερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου και ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Εργων του δήμου Νεάπολης - Συκεών, 
Αντώνης Σαουλίδης για να ανταλλάξουν ευχές, ενώ με φί-
λους συναντήθηκαν ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Νίκος Ταχιάος και ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας. 

■ Σε μια κίνηση στήριξης και συσπείρωσης στο πρόσω-
πο του Νίκου Ταχιάου, υποψηφίου δημάρχου Θεσσαλονί-
κης, προχωρά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τον 
εορτασμό των Θεοφανίων. Στη διάρκεια της παρουσίας του 
στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις επαφές που θα πραγματο-
ποιήσει ο πρόεδρος του κόμματος θα συνοδεύεται από τον 
κ. Ταχιάο, ο οποίος έχει λάβει το χρίσμα από τη ΝΔ για την 
διεκδίκηση του κεντρικού δήμου. Ο κ. Μητσοτάκης θα πα-

ραστεί στην τελετή αγιασμού των υδάτων στην παραλιακή 
Λεωφόρο Νικης, ενώ, θα έχει επαφές με στελέχη του κόμ-
ματος σε ξενοδοχείο της πολης.

■ Με κολάρο θα κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες ο 
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Νίκος Ταχιάος. Την 
περασμένη Πέμπτη υποβλήθηκε σε επέμβαση για αυχενικό 
σύνδρομο. Το πρόβλημα ταλαιπωρούσε εδώ και καιρό τον 
υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος αποφάσισε να μπει στο χει-
ρουργείο ενώ δεν πρόκειται να σταματήσει -παρα το κολά-
ρο- ούτε λεπτό την προεκλογική του εκστρατεία.

Με μία φωτογραφία της οικογένειας Τζιτζικώστα 
σε πλήρη απαρτία έστειλε ευχές ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας για το νέο έτος. Στη 
φωτογραφία ήταν ο ίδιος μαζί με τη σύζυγο του 
Ελεάννα, τον μικρό τους γιο και τη νεογέννητη 
κορούλα τους. “Η νέα χρονιά να φέρει υγεία και 
χαμόγελα σε όλους σας. Καλή χρονιά! Χρόνια 
πολλά!”, ευχήθηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας 
για το 2019.

Από τις πιο πρωτότυπες ευχές έστειλε η αντιπεριφερειάρ-
χης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, σε φίλους και συνερ-
γάτες λίγες ώρες πριν την έλευση του 2019. “Μην απελπίζε-
σαι ποτέ, μη χάνεις την ελπίδα δε θέλει ο άνθρωπος πολύ να 
του λασκάρει η βίδα! Καλή χρονιά” έλεγε το μήνυμα της κ. 
Πατουλίδου.

Το μήνυμα ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι στις 
αρχές του 2020 θα ολοκληρωθεί το πολύπαθο έργο 
του Μετρό Θεσσαλονίκης, έστειλε την τελευταία Πα-
ρασκευή του 2018 ο πρωθυπουργός της χώρας μας 
Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαι-
νίων  του σταθμού του Μετρό «Συντριβανίου».  

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, τον πρόεδρο της 
Αττικό Μετρό, Γιάννη Μυλόπουλο και την υφυπουρ-
γό Μακεδονίας Θράκης και υποψήφια δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσίπρας  ξεναγήθηκε μέχρι το 
τέταρτο επίπεδο όπου εντοπίζεται η αποβάθρα και 
εκεί οι εργαζόμενοι του μίλησαν για το έργο και τον 
ενημέρωσαν για τη σήραγγα. Κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησης στο χώρο ο κ.Τσίπρας συνομίλησε με ερ-
γαζόμενους και ένας εξ αυτών άρχισε να μιλάει για 
ποδόσφαιρο. Είπε ότι είναι  ΠΑΟΚ και εξέφρασε τη 
βεβαιότητά του, ότι φέτος η ομάδα του θα κατακτή-
σει το πρωτάθλημα. «Πέρυσι μας το κλέψανε, φέτος 
θα το πάρουμε αήττητοι» και ο πρωθυπουργός του 
απάντησε: «αυτό είναι καλό γιατί είπαν ότι θα γίνει το 
Μέτρο όταν θα πάρετε πρωτάθλημα εσείς . Μη γίνει  
ανέκδοτο κι αυτό».

Σκληρή κριτική για το θέμα των εγκαινίων του 
σταθμού του Μετρό «Συντριβανίου» ασκήθηκε από 
τη Νέα Δημοκρατία και από τον υποψήφιο δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Νίκο Ταχιάο ο οποίος αναφερόμενος 
στο θέμα τόνισε: «Η πόλη έζησε μία ακόμα προ-
σβλητική φαρσοκωμωδία με τα δήθεν «εγκαίνια του 
μετρό». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «Τίποτε από όσα 
ακούστηκαν στη διάρκειά τους δεν αντέχει στην κρι-
τική, ούτε φυσικά πρόκειται να βελτιώσει την καθη-
μερινότητα των μετακινήσεων, σε ορατό χρόνο. Δεν 
μιλάμε για εικονική πραγματικότητα, αλλά για απρο-
κάλυπτη και φτηνή κοροϊδία. Ο ίδιος ο κύριος Τσί-
πρας αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι από το «ολο-
κληρωμένο» έργο του απουσιάζουν και οι συρμοί 
και οι πολίτες» και κατέληξε ότι «οι λύσεις απαιτούν 
οι αποφάσεις να λαμβάνονται στην ίδια την πόλη με 
διάλογο και συναίνεση. Στο αύριο της Θεσσαλονίκης 
δεν χωράει η εισαγόμενη κακογουστιά».

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Μία κάρτα με ευχές twittαρε ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, λίγες ώρες πριν 
την έλευση του νέου χρόνου. “Κάθε τέλος και μια 
νέα αρχή #2019… συνεχίΖΟΥΜΕ καλή πορεία…” 
έγραφε χαρακτηριστικά η κάρτα.  

■ Την τελευταία αλλαγή του χρόνου με την 
ιδιότητα του δημάρχου Θεσσαλονίκης έκανε ο 
Γιάννης Μπουτάρης στην πλατεία Αριστοτέλους. 
“Είναι η τελευταία χρονιά που σαν δήμαρχος αυτής 
της πόλης υποδέχομαι τον καινούργιο χρόνο μαζί 
σας. Θα μου λείψετε,. αλλά όλα τα πράγματα έχουν 
ένα τέλος”, είπε ο κ.Μπουτάρης λίγο πριν την αντί-
στροφη μέτρηση για την έλευση του 2019 στους 
Θεσσαλονικείς που είχαν κατακλύσει το κέντρο της 
πόλης.

Η τελευταία κάρτα 
του δημάρχου

Η ευχή της Βούλας

Λαμπερά χαμόγελα  
στα εγκαίνια του σταθμού  

του Μετρό «Συντριβανίου» 

Σε απαρτία η οικογένεια  
Τζιτζικώστα

karfitsomata
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opinions
Επιχειρηματικό   
βοριαδάκι...

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (!) εκατοντάδες 
ακίνητα και κανείς δεν τα αγο-
ράζει, αφού χρήματα πλέον δεν 
περισσεύουν σε κανέναν. Αυτό 
διατείνεται ο επίτιμος πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλά-
δος Γρηγόρης Λιάντας και είναι η 
πραγματικότητα, γιατί το ζούμε 
εδώ και αρκετά χρόνια. Οι τιμές 
πώλησης των κατοικιών συνεχώς μειώνονται, τα επαγ-
γελματικά ακίνητα, τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια εί-
ναι πλέον στα …αζήτητα, όσο χαμηλά κι αν πωλούνται 
και κάποιοι, νοσηροί εγκέφαλοι προωθούν στη Βουλή, 
τη …«χαριστική βολή» στην αγορά των ακινήτων, ζη-
τώντας να …ανέβουν κι άλλο οι «Αντικειμενικές Αξίες» 
(!) …γιατί άραγε; Το πρώτο είναι, για να εισπραχθούν 
άμεσα περισσότερα χρήματα μέσω του ΕΝΦΙΑ και κατά 
δεύτερο λόγο, κι ακόμη περισσότερα χρήματα μέσω 
των φορολογικών δηλώσεων του προσεχούς Ιουνίου.  

Μηχανεύονται συνεχώς νέους τρόπους, πως θα 
εισρεύσουν όλο και περισσότερα χρήματα στα δημόσια 
ταμεία, αδιαφορώντας για τις τραγικές οικονομικές 
συνέπειες που διαρκώς επιδεινώνονται στα νοικοκυριά 
και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπερπλεόνασμα 
που απαιτούν οι δανειστές κάθε χρόνο, είναι στην 
κυριολεξία από τους κόπους δεκαετιών και το αίμα 
του Ελληνικού λαού. Στραγγαλίζουν καθημερινά 
τους Έλληνες με φόρους, χαράτσια και παράνομες και 
αντισυνταγματικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αυτή η αλή-
θεια, λένε οι επαγγελματίες, που για μια ακόμη χρονιά 
«πέρασαν οι γιορτές» με εξαιρετικά χαμηλές πωλήσεις, 
αφού ο πολύς κόσμος χρήματα δεν έχει, ούτε για δώρα, 
ούτε για ρούχα…

Θα μειωθεί από το 2020 η φορολογία των επι-
χειρήσεων κατά 1% λένε και ξαναλένε οι πολιτικοί 
σκερβελέδες στα τηλεοπτικά πάνελ και κανείς από τα 
επιμελητήρια και τους θεσμούς των καταναλωτών, δεν 
βγήκε ακόμη να πεί αυτό που αντιλαμβάνεται πλέον ο 
μέσος Έλληνας πολίτης: «Σταματήστε επιτέλους την 
κοροϊδία  – Έχετε ρημάξει τον τόπο από την συνεχή 
φορολεηλασία και τα χαράτσια».

Μέσα στο 2019 σχεδίαζαν ακόμη, να αυξήσουν 
και τα δεκάδες διόδια διέλευσης των οχημάτων στις 
εθνικές οδούς, να διπλασιάσουν τα ποσά της Εγνατία 
Οδού και το «πήραν πίσω», γιατί τους …πρόλαβε (!) η 
επίσημη Ευρωπαϊκή Οδηγία, που απαγορεύει ρητά κάθε 
νέα αύξηση, γιατί είναι σε βάρος του …βιοτικού επι-
πέδου των κατοίκων. Τραγελαφικές ιστορίες για γέλια 
και για κλάμματα, που επαναλαμβάνονται συνεχώς σε 
όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου μας, χωρίς κανείς να 
αντιδρά. Με μια αντιπολίτευση ανίσχυρη και δυστυχώς 
μικρότερη των περιστάσεων!  

*Ο κ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Κέντρου Επικοινωνίας

Του Ντίνου 
Κωστόπουλου*

Εδώ και 40-50 μέρες οι πό-
λεις και τα χωριά έχουν φορέ-
σει τα γιορτινά τους. Τα μαγαζιά 
πασχίζουν να κάνουν τζίρο και 
να βγάλουν τα σπασμένα της 
σεζόν. Οι πολίτες παλεύουν να 
βάλουν κάτι στην άκρη για να 
γεμίσουν το γιορτινό τραπέζι. Οι 
κοινωνικοί φορείς κάνουν αν-
θρωπιστικά γκαλά για κάποιον 
ευγενικό σκοπό. Δεν νοιάζει 
κανέναν -και δικαίως- ο προ-
ϋπολογισμός που κατατέθηκε 
πριν μερικές μέρες… 

Κάθε χρόνο, όσο πλησιά-
ζουμε προς τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων, της Πρωτοχρονιάς 
και των Φώτων, - ξαφνικά – οι 
περισσότεροι από εμάς νιώθου-
με μια μελαγχολία που πολλές 

φορές παραμένει ανεξήγητη. Μια πιθανή εξήγηση 
θα μπορούσε να είναι η απουσία των ανθρώπων 
που έχουν φύγει από τη ζωή, απουσία αισθητή μεν 
όλο το χρόνο, που όμως ενισχύεται κατά τη διάρ-
κεια των εορτών. Συνήθως όλη αυτή η χαρά που 
πολλές φορές «εξαναγκαζόμαστε» να νιώσουμε 
αυτές τις ημέρες, ενώ εσωτερικά βιώνουμε μια συ-
ναισθηματική «πάλη», οδηγεί συχνά στο αντίθετο 
αποτέλεσμα, τη γνωστή σε όλους «μελαγχολία των 
Χριστουγέννων». Πάρτε μια ανάσα, φάτε ένα μελο-
μακάρονο, το βαρύναμε πολύ… 

Προσωπική μας άποψη είναι ιδίως τις ημέρες 
των γιορτών να κάνουμε όχι μόνο τον απολογισμό 
της χρονιάς που μας αποχαιρετά σιγά – σιγά, αλλά 
και την απαραίτητη αυτοκριτική. Αυτή θα αφορά 
τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν και μας εν-
διαφέρουν σε επίπεδο οικογενειακό, φιλικό, ερω-
τικό αλλά και επαγγελματικό και κατά πόσο τους 
προσφέραμε όλα όσα θέλαμε ή μπορούσαμε. Να 
μπούμε έστω για λίγο στη θέση τους και να «με-
τρήσουμε» τον εαυτό μας από τη δική τους οπτική. 
Να πούμε ό, τι φοβηθήκαμε, ό, τι λογοκρίναμε εμείς 
οι ίδιοι, ό, τι μας απαγόρευσε ο ενεργειακός «βρι-
κόλακας» που έχουμε μέσα μας. Για τους άλλους, 
αλλά κυρίως για εμάς. 

Παράφραση λοιπόν: 18 φορές και αν πέσεις, 19 
να σηκωθείς! Κάθε μέρα, μέσα στο τρέξιμο της… 
γλυκιάς ρουτίνας δεν ‘’προλαβαίνουμε’’ να ονει-
ρευτούμε. Τις Γιορτές όμως, αξίζει να το προσπαθή-
σουμε. Χρόνια Πολλά! Υγειά και πολλά Χαμόγελα. 
Καλές Γιορτές! Με αισιοδοξία… 

Μπαίνουμε πλέον σε προεκλογική περίοδο, όπως αναγνωρί-
ζουν ακόμα και οι βουλευτές της συμπολίτευσης και όσο βαδίζου-
με προς τις κάλπες τόσο πιο σαφής γίνεται η διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Τσίπρας  πιστεύει στον κρατισμό και παρότι υποτίθεται 
πως ευαγγελιζόταν το νέο, επέλεξε να εφαρμόσει τις πιο φαύλες 
πρακτικές του παρελθόντος, βγαλμένες από τη δεκαετία του ’80, 
με την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τους 
διορισμούς ημετέρων για τη συντήρηση ενός κομματικού, πελα-
τειακού κράτους, αλλά ακόμα και στα σκάνδαλα, όπως προκύπτει 
και από τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τη ΔΕΠΑ.

Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες και έχουν 
ζημιώσει τη χώρα, η οποία είναι φανερό ότι χρειάζεται ένα νέο ξε-
κίνημα με τους βασικούς άξονες για την αναγκαία επανεκκίνηση: 

Λιγότεροι φόροι, λιγότερα βάρη στην οικογένεια, στήριξη της 
μεσαίας τάξης και ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων, ώστε 
να μη μείνει κανείς αποκλεισμένος, όπως συμβαίνει σήμερα με 
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, διότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ και η μεσαία τάξη διαλύθηκε και οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι.

Εμείς ενδιαφερόμαστε για όλους και γι’ αυτό θα ρίξουμε το 
βάρος της πολιτικής μας στην ανακούφιση της ελληνικής οικογέ-
νειας και την προστασία των εισοδημάτων των νοικοκυριών. 

Η ουσιαστική στήριξη όλων των πολιτών αποτελεί και τη βα-
σική γραμμή στην πολιτική ατζέντα μας, η Νέα Δημοκρατία είναι 
το κόμμα των πολλών, η παράταξη που ενώνει τους Έλληνες και 
γεφυρώνει τα ρήγματα που η κρίση προκάλεσε στην ελληνική 
κοινωνία.

Είναι δέσμευση μας η αύξηση του κατώτατου μισθού με ρυθμό 
διπλάσιο από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της χώρας και η βο-
ήθεια 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε νέο παιδί που 
γεννιέται, που αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης παρέμβασης 
της Ν.Δ. για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του 
δημογραφικού προβλήματος.

Αυτά, μαζί με τη μείωση των φόρων και των εισφορών, την 
προστασία των εισοδημάτων και της πρώτης κατοικίας, τη στή-
ριξη των ανέργων και την άρση των εμποδίων για επενδύσεις, 
είναι οι αναγκαίες κινήσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών 
και την τόνωση της αγοράς, όπως επίσης και η αποκατάσταση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε γιατί ούτε χρήματα 
υπάρχουν σήμερα ούτε άλλος χρόνος για χάσιμο.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας και π. Βουλευτής 
Νέας Δημοκρατίας.

Υπογράφουν οι:
Αναστασία 
Νικολοπούλου, 
Δικηγόρος

 
Θωμάς Χ.  
Μαρκόπουλος,
Επικοινωνιολόγος

Αυτές τις μέρες  
ας προσπαθήσουμε  

να ονειρευτούμε!

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

Η τελευταία ευκαιρία



Έτος εκλογικής μάχης σε τριπλό μέτωπο είναι το 2019 καθώς 
συμπίπτει με τις διαδικασίες σε αυτοδιοικητικό, κοινοβουλευτικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε ουσιαστικά από 
την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς και οι διεκδικητές μιας θέσης στις 

έδρες είτε της αυτοδιοίκησης, είτε των κοινοβουλίων εγχώριου και 
ευρωπαϊκού παίρνουν θέση. Σήμερα, στο πρώτο τεύχος της χρονιάς 

δηλώνουν τι εύχονται, τι απεύχονται και τι επιθυμούν...

Τι περιμένουν από το 2019 
οι πολιτικοί της Θεσσαλονίκης 

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ  &  Β Ι Β Η  Α Ν Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Υ
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Σωκράτης Φάμελλος, 
αναπληρωτής υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας: «Ευχές για μια 
ειρηνική και δημιουργική 
χρονιά, που θα συνδυ-
αστεί με επιτυχίες της 
χώρας μας μακριά από 

τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και των μνημονίων, αλλά 
και της Θεσσαλονίκης ως πραγματικής μητρόπολης 
των Βαλκανίων, στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης με 
σεβασμό στο περιβάλλον». 

Μάρκος Μπόλαρης, 
υφυπουργός Εξωτερι-
κών: «Η δημοκρατία κι 
η ανάκτηση της αξιοπρέ-
πειας μας, ο σεβασμός 
του ανθρώπου από τον 
άνθρωπο, η κοινωνική 
συνοχή και οι νέες θέσεις 

εργασίας, η ένταξη των νέων στην παραγωγική μας δια-
δικασία, η ευθύνη απέναντι στην ιστορική διαχρονία της 
Ρωμιοσύνης είναι οι προκλήσεις για τη νέα χρονιά».  

Τριαντάφυλλος Μηταφί-
δης ,βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Α΄Θεσσαλονικης: «Να 
μην ανακοπεί το έργο της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
και Οικολόγων από τη 
συντηρητική αναδίπλωση 
που ευαγγελίζεται ο κ. 

Μητσοτάκης και οι συν αυτώ . Αυτό αποτελεί προϋπόθε-
ση για να ενδυναμώσουμε το κοινωνικό κράτος και να 
αντιμετωπίσουμε το κύριο εθνικό πρόβλημα που είναι η 
ανεργία , κυρίως των νέων».

Δημήτρης Μάρδας: 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ 
Θεσσαλονίκης:«2018: Τα 
δύσκολα της δεκαετίας 
που πέρασε τα αφήνουμε 
πίσω μας σαν μια κακή 
ανάμνηση.2019: Οι προ-
κλήσεις για την οικονομία 

και οι κίνδυνοι από το παγκόσμιο ρευστό περιβάλλον 
είναι μπροστά μας. Η σύνεση οφείλει να είναι η απάντη-
ση του πολιτικού μας συστήματος σε όλα όσα έρχονται».

Κώστας Γκιουλέκας, 
βουλευτής Ν.Δ Α΄Θεσσα-
λονίκης: «Ένας νέος χρό-
νος που θα είναι χρόνος 
σημαντικών εξελίξεων 
για την πατρίδα μας. Εύ-
χομαι το 2019, ελπίζω και 
αγωνίζομαι  να αλλάξου-

με σελίδα για να ξαναβρεί η Ελλάδα το δρόμο που της 
αξίζει και να ξεφύγουμε από τη γκρίζα πραγματικότητα 
που μας αδικεί και δεν μας ταιριάζει».

Σταύρος Καλαφάτης, 
βουλευτής Ν.Δ Α’ Θεσσα-
λονίκης: « Καλή χρονιά, 
με υγεία και προκοπή για 
όλους. Το 2019 ξεκινά 
με ανησυχίες και ελπί-
δες. Ανησυχίες για τα 
εθνικά μας ζητήματα και 

την αδυναμία της κυβέρνησης να βγάλει τη χώρα στις 
αγορές. Ελπίδες για άμεση προκήρυξη εκλογών. Για να 
αλλάξουμε σελίδα και να ανακτήσουμε την εθνική μας 
αυτοπεποίθηση. Είμαι πεπεισμένος ότι, αυτό το έτος, θα 
θριαμβεύσει η αλήθεια και θα επικρατήσει απέναντι στις 
δυνάμεις του λαϊκισμού. Εύχομαι, ακόμη, η νέα χρονιά 
να φέρει περισσότερη ασφάλεια για όλες τις Ελληνίδες 
και όλους τους Έλληνες, για το κάθε νοικοκυριό. Με 
τη βοήθεια του Θεού και πίστη στην πατρίδα μας, θα τα 
καταφέρουμε».

Έλενα Ράπτη, βουλευτής 
Ν.Δ Α’ Θεσσαλονίκης:  
«Εύχομαι η καινούργια 
χρονιά να φέρει μια νέα 
πολιτική πραγματικότητα 
που θα κάνει καλύτερη 
την καθημερινότητα των 
Ελλήνων, θα διασώσει 

την ιστορία της πατρίδας μας, θα δυναμώσει τη θέση μας 
στην Ευρώπη και τον κόσμο , θα διορθώσει την επικίν-
δυνη πορεία της χώρας».

Θεόδωρος Καράογλου, 
βουλευτής Ν.Δ Β’ Θεσσα-
λονίκης: «Υγεία, δύναμη 
και ευτυχία σε όλους. 
Να αγωνιστούμε για να 
αλλάξουμε την Ελλάδα! 
Το 2019 είναι χρονιά 
εθνικών  εκλογών και 

αλλαγών που θα έρθουν στη χώρα, γιατί ως Έλληνες και 
αξίζουμε και μπορούμε καλύτερα».

Σάββας Αναστασιάδης, 
βουλευτής Ν.Δ Β’ Θεσσα-
λονίκης:«Το τέλος κάθε 
χρόνου είναι περίοδος 
περίσκεψης και απολο-
γισμού. Ο χρόνος που 
πέρασε έκανε τη ζωή μας 
δυσκολότερη εξαιτίας της 

ανεύθυνης πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.Ο  
νέος χρόνος έρχεται με ελπίδα και αισιοδοξία αφού 
αυτοί που μας ταλαιπωρούν θα αποτελέσουν παρελθόν.
Εύχομαι να είναι ένας χρόνος γεμάτος χαμόγελα».

Γεώργιος Αρβανιτίδης, 
βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β’ 
Θεσσαλονίκης:«Το 2019 
είναι χρονιά αλλαγής. Η 
εθνική συνεννόηση είναι 
η μοναδική εγγύηση για 
μια αλλαγή που θα αφορά 
το σύνολο της κοινωνί-

ας και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Δέκα 
χρόνια μετά, σε έναν κόσμο που αλλάζει, το μεγαλύτερο 
μάθημα που μας έδωσε η κρίση είναι ότι κανείς δεν 
θα τα καταφέρει μόνος. Καλή χρονιά σε όλους και σε 
όλες».

Γιάννης Δελλής, βουλευ-
τής ΚΚΕ, Α΄Θεσσαλονί-
κης &
Σάκης Βαρδαλής,  
βουλευτής ΚΚΕ Β΄ 
Θεσσαλονίκης: «Ευ-
χόμαστε καλή χρονιά, 
καλή δύναμη και υγεία 
σε όλους και όλες. To 
2019, αποχαιρετώντας 
100 χρόνια ζωής και 
ηρωικής δράσης του ΚΚΕ 
και μπαίνοντας στον νέο 
αιώνα μας, είμαστε πιο 
αισιόδοξοι και σίγουροι, 
αυτό το σάπιο σύστημα, 

της αδικίας, της εκμετάλλευσης, των πολέμων, θα το 
αλλάξουμε και θα ανατείλει τελικά μια νέα ζωή, μια νέα 
κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρω-
πο, χωρίς πολέμους, με ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη και 
δουλειά για όλους και  όλες».

Κατερίνα Μάρκου,ανε-
ξάρτητη βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης:«Το 2019 
είναι χρονιά εκλογών. 
Φέτος θα πρέπει να 
διαλέξουμε πως θέλουμε 
να ζήσουμε από δω και 
πέρα. Παρακολουθώντας 

αμέτοχοι από τον καναπέ να παρελαύνουν το αλλόκοτο, 
το απροκάλυπτο ψέμα, ο κυνισμός, η ανηθικότητα και 
η ξεδιάντροπιά, πράγματα δηλαδή που δεν ταιριάζουν 
με αυτό που ήταν πάντα στις μεγάλες του στιγμές αυτός 
ο λαός; ´Η θα πάρουμε την τύχη κάπως στα χέρια μας; 
Λέω λοιπόν να δώσουμε χωρίς κομματικές παρωπίδες 
την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο με ακεραιότητα και 
αποδεδειγμένες ικανότητες να οδηγήσει τη χώρα σε μια 
σταθερή και σίγουρη πορεία. Εύχομαι, λοιπόν, σύνεση, 
υπευθυνότητα και αισιοδοξία».

wishes
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Αριστείδης Φωκάς, 
ανεξάρτητος βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης:«Εύ-
χομαι εκ βάθους ψυχής 
το νέο έτος να φέρει σε 
όλους μας υγεία, αγάπη 
και πολύ χαμόγελο. Με 
σύνεση και αισιοδοξία ας 

αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία, χτίζοντας νέες βάσεις 
για μια δυνατότερη και εντιμότερη Ελλάδα. Το 2019 
είναι η χρονιά που θα σηματοδοτήσει πολιτικές αλλαγές 
στον τόπο μας. Είναι η χρονιά που θα αλλάξει σελίδα 
στην ιστορία της η πατρίδα μας».

Γιώργος Λαζαρίδης, 
ανεξάρτητος βουλευτής 
Β’Θεσσαλονίκής: «ΥΓΕΙΑ, 
ΓΑΛΗΝΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΔΥ-
ΝΑΜΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗ-
ΤΑ, Καλή  κι Ευλογημένη 
Χρονιά!Στους δύσκολους 
καιρούς που ζούμε, κάθε 

λέξη που αφιερώνουμε στους συμπολίτες μας, έχει με-
γάλη σημασία και αξία. Είναι απόλυτη ανάγκη, όλοι μας 
κ ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, να συνειδητοποιήσουμε το 
μέγεθος της ευθύνης μας. Η προσπάθειά μας πρέπει να 
είναι συνεχής, καρπός τεκμηριωμένου κόπου, να μας 
ταξιδεύει μέσω του νου σε νέες γνώσεις και μέσω της 
καρδιάς σε πρωτόγνωρα συναισθήματα. Στο πλαίσιο 
αυτό, είμαστε όλοι συνοδοιπόροι στην κοινή πορεία για 
την πρόοδο».

Λάζαρος Κυρίζογλου, 
πρόεδρος Περιφερει-
ακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΠΕΔΜΚ) και δήμαρχος 
Αμπελοκήπων - Μενε-
μένης: Εύχομαι στους 
συμπολίτες μου καλή 

χρονιά, χρόνια πολλά και καλά με υγεία και χαρά. Θα 
ήθελα, επικοινωνώντας μαζί τους μέσω της εφημερί-
δας σας, να τους καλέσω, ως υπεύθυνοι πολίτες, να 
συμμετέχουν οπωσδήποτε στις εκλογές, που εντός του 
2019 θα γίνουν: τις Δημοτικές, τις Περιφερειακές, τις 
Ευρωεκλογές και τις Εθνικές εκλογές. Η αποχή από τις 
εκλογές δεν λύνει, αντίθετα επιδεινώνει τα προβλήματα. 
Για το 2019 ισχύει το: «τον λόγο έχουν οι πολίτες».

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
δήμαρχος Πυλαίας - 
Χορτιάτη: “Καλή Χρονιά! 
Με αισιοδοξία και πίστη 
ότι η νέα χρονιά θα σημά-
νει ένα νέο ξεκίνημα για 
τη χώρα και τον καθένα 
μας ξεχωριστά! Για την 

πατρίδα μας, τους συμπολίτες μας, τα παιδιά μας, την 
ελληνική οικογένεια, να φωτίσει η ελπίδα μια καλύτε-
ρη Ελλάδα και ένα καλύτερο αύριο. Τα όνειρα μας να 
γίνουν αλήθειες και όλες μας οι στιγμές να μοιάζουν με 
όνειρα! Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το 2019!”

Θεοδόσης Μπακογλίδης, 
δήμαρχος Καλαμαριάς: 
“Εύχομαι η Τοπική Αυτο-
διοίκηση και το 2019 να 
μπορέσει να διατηρήσει 
την κοινωνική συνοχή 
και να αποτελέσει μοχλό 
ανάπτυξης του τόπου 

μας.΄Ολοι εμείς με δημιουργικότητα, λογική, σύνεση και 
ευθυκρισία να διευρύνουμε τον πολιτισμό της καθη-
μερινότητάς μας. Με ήθος και αισιοδοξία, μακριά από 
διχαστικές φωνές, ενωμένοι να κάνουμε σταθερά βή-
ματα προόδου. Καλή Χρονιά - Υγεία, αγάπη και πολλές 
προσωπικές ευτυχισμένες στιγμές”.

Ιωάννης Σαριδης, 
βουλευτής Ένωσης 
Κεντρώων Α  ́Θεσσαλο-
νίκης: «Χρόνια πολλά και 
καλή χρονιά με αγάπη και 
ειρήνη για όλο τον κόσμο. 
ΤΟ 2019 θα βρει τη χώρα 
μας στο δρόμο που της 

αξίζει! Μια διαφορετική Ελλάδα, αυτή που ονειρεύονται 
όλοι οι Έλληνες».

Ιωάννης Μαυρομάτης, 
δήμαρχος Θερμαϊκού: 
“Εύχομαι από καρδιάς 
το 2019 να είναι χρονιά 
δημιουργίας, με υγεία, 
αισιοδοξία, αυτοπεποίθη-
ση κι ευημερία για όλους. 
Ο Δήμος μας να συνεχίσει 

να στέκεται δίπλα και πλάι στον πολίτη που έχει ανάγκη 
σ’ αυτούς τους θυμωμένους καιρούς. Η Διοίκησή μας να 
συνεχίσει ακόμη πιο δυνατά να δουλεύει, για να υλοποι-
ήσει το όραμά της για ένα καλύτερο μέλλον για το Δήμο 
Θερμαϊκού. Καλή κι ευλογημένη χρονιά!”.

Ευθύμης Φωτόπου-
λος, δήμαρχος Δέλτα: 
“Εύχομαι το 2019 να είναι 
μια πολύ καλή χρονιά για 
όλους τους δημότες του 
Δήμου μας, για όλο τον 
κόσμο. Με υγεία, αντοχές, 
ειρήνη και πρόοδο! Ειδι-

κότερα, εύχομαι το 2019 η αυτοδιοίκηση ν’ αντέξει την 
απλή αναλογική και να μην την οδηγήσει σε διάλυση. Οι 
Ελληνες να μην ακούσουμε τους κήρυκες του διχασμού 
και να παραμείνουμε ενωμένοι για το καλό όλων μας. Η 

Ελλάδα να ξεφύγει από τον λαϊκισμό και να επιστρέψει 
στην υπευθυνότητα. Τέλος, θέλω να πω ότι η Μακεδονία 
και το 2019 και για πάντα θα παραμείνει ελληνική στη 
συνείδηση όλων των Ελλήνων”.

Γιάννης Καραγιάννης, 
δήμαρχος Λαγκα-
δά - αντιπρόεδρος 
ΚΕΔΕ: Εύχομαι καλή 
και δημιουργική χρονιά 
στους συνδημότες και τις 
συνδημότισσές μου και σε 
όλο τον κόσμο. Υγεία και 

καλοτυχία σε κάθε οικογένεια. Το 2019 είναι η χρονιά 
κατά την οποία οι προσπάθειες και η συστηματική δου-
λειά των προηγούμενων ετών, θα αποδώσουν καρπούς: 
το Περιβαλλοντικό Πάρκο Ανακύκλωσης - το 1ο στη 
Βόρεια Ελλάδα - ξεκινά τη λειτουργία του στην είσοδο 
της πόλης, μέσα στη χρονιά επίσης ξεκινά η κατασκευή 
20 πρότυπων παιδικών χαρών ενώ οκτώ νέα απορριμ-
ματοφόρα οχήματα εντάσσονται στην αντιμετώπιση της 
καθημερινότητας. Οι νέες, σημαντικές υποδομές που 
εξασφαλίσαμε για τον Δήμο μας είμαι βέβαιος ότι θα 
αποτελέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του τόπου, την 
προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων και πρω-
τίστως την καλύτερη ποιότητα ζωής των συνδημοτών 
μας. Καλή Χρονιά!”.

Διαμαντής Λιάμας, δή-
μαρχος Βόλβης: “Υγεία. 
Ευτυχία. Ευημερία. Τρεις 
λέξεις, που εύχομαι να 
συνοδεύουν τη ζωή όλων 
μας τη νέα χρονιά, το 
2019. Θα σταθώ ιδιαίτερα 
στην ευημερία, η επίτευξη 

της οποίας καθορίζει σημαντικά και την υγεία και την 
ευτυχία. Όσοι κατέχουμε θέσεις ευθύνης, οφείλουμε να 
μοχθήσουμε για να την επιτύχουμε. Για να γίνουν τα λό-
για πράξη και οι ευχές να πραγματωθούν σε μια χρονιά 
αγάπης. Σε μια πραγματικά Καλή Χρονιά!”

Αστέριος Γαβότσης, δή-
μαρχος Ωραιοκάστρου: 
«Το 2019 είναι έτος ανά-
πτυξης και υλοποίησης 
μεγάλων και σημαντικών 
παρεμβάσεων στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου. Δίνουμε 
έμφαση στον δημότη 

και στην μεγαλύτερη δυνατή ανταποδοτικότητα και 
προστιθέμενη αξία των δημοτικών πόρων. Μέσα από 
στοχευμένες πρωτοβουλίες στο πεδίο της καθαριότητας, 
της παιδείας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των 
υποδομών, έχουμε βάλει τον Δήμο Ωραιοκάστρου σε μία 
νέα εποχή. Εύχομαι σε όλους τους δημότες μας Καλή 
Χρονιά με υγεία και κάθε ευτυχία!”.

wishes
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Ιωάννης Τσουκνιδάς, 
δήμαρχος Χαλκηδόνος: 
Για τη νέα χρονιά εύχομαι 
ολόψυχα Υγεία, Ειρήνη 
και Ευημερία σε όλο 
τον κόσμο. Ας αφήσου-
με πίσω μας τις κακές 
στιγμές που μας ‘κληρο-

δοτεί’ ο απερχόμενος χρόνος και ας υποδεχτούμε τον 
νέο με την ελπίδα να αποτελέσει το 2019 το εφαλτήριο 
της Αναγέννησης και της Ανάπτυξης της πατρίδας μας. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις Δη-
μότισσες και τους Δημότες του Δήμου Χαλκηδόνος και 

να τους υποσχεθώ πως 
και το νέο έτος ο Δήμος 
μας θα καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για 
τη βελτίωση της καθη-
μερινότητάς τους και 
των παρεχόμενων, προς 
αυτούς, υπηρεσιών. Καλή 

χρονιά σε όλους”.

Νίκος Ταχιάος, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
με την παράταξη “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα”: «Εύχομαι 
το 2019 να είναι η αφετηρία για συνεχή δημιουργία. Να 
συνομιλήσουμε. Να συνεννοηθούμε. Να συνεργαστού-
με. Να προσπαθήσουμε. Να τα καταφέρουμε. Να γίνουμε 
καλύτεροι και κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μας καλύτερη. 
Το οφείλουμε στα παιδιά μας, στους ανθρώπους που 
αγαπάμε και στους εαυτούς μας. Καλή χρονιά, με υγεία, 
δουλειά, χαμόγελα και αισιοδοξία».

Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “Ναι στη 
Θεσσαλονίκη”: Διανύ-
ουμε τις πρώτες μέρες 
της τελευταίας χρονιάς 
μιας δύσκολης δεκαετίας. 

Στα 9 χρόνια της γνωρίσαμε πολλές ήττες. Στο λαό μας 
υπάρχει η αίσθηση ότι λίγα μπορούν ν αλλάξουν προς 
το καλύτερο. Και όμως σ’ αυτήν τη χρονιά εκλογών κι 
επιλογών θα πρέπει να πούμε ΝΑΙ στις δυνατότητες που 
έχουμε να φέρουμε ξανά το χαμόγελο και την αισιοδοξία 
ότι η πόλη, η χώρα μας πρέπει και μπορούν να καταφέ-
ρουν πολλά. Εύχομαι για τη νέα χρονιά, για το μέλλον 
υγεία, κι επιτυχίες”.

Γιώργος Ορφανός, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “Η Θεσσαλο-
νίκη είναι το μέλλον”: 
“Πιστεύω στη δυναμική 
της Θεσσαλονίκης και στις 
ικανότητες των πολιτών 

της.  Το 2019 είναι ένα έτος ορόσημο, έτος αλλαγών. 
Μια νέα πορεία για την πόλη και τους κατοίκους της 
αρχίζει. Εύχομαι στους συμπολίτες μου υγεία και πραγ-
ματοποίηση των στόχων τους. Η Θεσσαλονίκη είναι το 
μέλλον. Το είπαμε, θα το κάνουμε”.

Σπύρος Βούγιας, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “ΠΟΛΗχρω-
μη Θεσσαλονίκη”: “Για 
τον καινούργιο χρόνο, 
εύχομαι υγεία (πάνω απ’ 
όλα), σταθερή δουλειά 

και προκοπή, προσωπική και οικογενειακή για όλους 
τους συμπολίτες μας. Για την πόλη, εύχομαι να εκλεγεί 
ο πιο κατάλληλος από τους υποψηφίους για να δώσει 
στη Θεσσαλονίκη περισσότερη αυτοπεποίθηση, βιώσι-
μη ανάπτυξη και αισιοδοξία για το μέλλον, βοηθώντας 
την να επινοήσει ξανά τη νέα της ταυτότητα. Να γίνει η 
ΠΟΛΗχρωμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!”.

Παναγιώτης Ψωμιάδης, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “Δύναμη Πο-
λιτών”: “Εύχομαι το 2019 
να φέρει στην Πατρίδα 
μας λιγότερη φτώχεια, 
λιγότερη ανεργία, να μπει 

ένα φρένο στην αιμορραγία, στη φυγή των νέων μας στο 
εξωτερικό, να βρούμε πάλι ενωμένοι το βηματισμό μας, 
να πατήσουμε στα πόδια μας. Ιδιαίτερα για τη Θεσσα-
λονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, εύχομαι το 
νέο έτος να έχουμε μια πόλη καθαρή, φωτεινή, να την 
κρατήσουμε ελληνική, κόντρα σε όλους αυτούς που 
διακωμωδούν και διασύρουν αρχές και αξίες, όπως 
Πατρίδα, Ορθοδοξία και Οικογένεια. Αλλά πάνω απ’ όλα, 
να δώσουμε χώρο και χρόνο στη νεολαία μας να εκφρα-
στεί. Καλή και ευλογημένη χρονιά!”.

Μάκης Κυριζίδης, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “Θεσσαλονίκη 
Θετικά”: “Ας ευχηθούμε 
το 2019 να είναι μια χρο-
νιά δημιουργική, γεμάτη 
υγεία για όλους. Η Θεσ-

σαλονίκη μας, χρειάζεται νέες υγιείς δυνάμεις, οι οποίες 
θα την οδηγήσουν στις νέες προκλήσεις. Ας σκεφτούμε 
και ας δράσουμε όλοι “Θετικά”! 

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
κίνηση “Υψίπολις”:  
“Πρωτοχρονιά 2019: μια 

χρονιά εξελίξεων, προκλήσεων και προσδοκιών, για την 
Πόλη μας, για την Ελλάδα, την Ανθρωπότητα. Εύχο-
μαι για όλες και όλους μας ελπίδα, υγεία κι αγάπη, ως 
εφόδια για την πραγμάτωση των καλών σκοπών μας. Η 
ιστορία δεν σταματά - ή θα την κατακτήσουμε, ή θα την 
υποστούμε”.

Χάρης Αηδονόπουλος, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “Συνέργεια# 
Πρώτα η πόλη μας”: 
“Στον νέο χρόνο ας ξεκι-
νήσουμε με όρεξη για δη-
μιουργία και προκοπή. Τα 

ψεύτικα τείχη του διχασμού, η εικονική πραγματικότητα 
και το χτίσιμο εικόνας στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δεν έχουν ουσία σε μια χειμαζόμενη κοι-
νωνία. Με το βλέμμα στο αύριο, χωρίς να αγνοούμε το 
σήμερα και με την εμπειρία του χθες, ξέρουμε, θέλουμε 
και μπορούμε όλες και όλοι οι άνθρωποι της Θεσσαλο-
νίκης, βήμα - βήμα, με συνέργεια, να κάνουμε την πόλη 
μας πρωτεύουσα στην ποιότητα ζωής”.

Γιώργος Ρακκάς, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης με την 
παράταξη “Μένουμε 
Θεσσαλονίκη”: “Το 2016 
κλείσαμε, τραγικά, έναν 
αιώνα τυφλού αυτοκτο-
νικού, διχασμού, που θα 

προκαλέσει τραγικές καταστροφές στην πατρίδα μας: 
1922, εμφύλιος ‘45-’49, Κύπρος το ‘74, η καθίζηση της 
δεκαετίας του 2010, τώρα. Εύχομαι το 2019 να σημα-
τοδοτήσει την υπέρβαση αυτής της αυτοκαταστροφικό-
τητας, που αναλώνει άδικα κάθε ζωτική ενέργεια αυτού 
του τόπου”.

Γιώργος Λίλτσης, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Παύλου Μελά με την πα-
ράταξη “ΑΝΑΤΡΟΠΗ”: “Το 
ταξίδι του 2019 να είναι 
γεμάτο χαρές, ευχάριστες 
εκπλήξεις και υψηλούς 
στόχους. Να μείνει δε στη 

μνήμη μας σαν την καλύτερη χρονιά που ζήσαμε! Καλό 
ταξίδι και χρόνια πολλά σε όλους: Καλή χρονιά με υγεία 
και αγάπη. Το 2019 θα είναι η χρονιά της “ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ” 
στο δήμο Παύλου Μελά. Εύχομαι ολόψυχα όλοι “να 
φτάσουν όπου δεν μπορούν”. 

Σίσσυ Φραγκοπούλου, 
υποψήφια δήμαρ-
χος Παύλου Μελά με 
την παράταξη “Πόλη 
Μπροστά”: “Εύχομαι το 

wishes
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2019 να φέρει την αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον 
κόσμο, ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο. Αυτή τη χρονιά 
αυτοδιοικητικών εκλογών να βάλουμε το “εμείς” πάνω 
από το “εγώ” και όλοι μαζί με σχέδιο, σαφείς στόχους, 
προτάσεις να αλλάξουμε σελίδα στο δήμο Παύλου 
Μελά, να γίνουμε η προοδευτική πνοή για να πάμε την 
“Πόλη Μπροστά”. Καλή χρονιά!”.

Καλυψώ Γούλα, υποψή-
φια δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης με την παράταξη 
«Πρωτοβουλία»: «Εύ-
χομαι ολόψυχα σε όλο 
τον κόσμο Kαλή Xρονιά 
με υγεία, τύχη, χαμόγελα 
και πολλές ευχάριστες 

στιγμές. Για το 2019 για τη Θεσσαλονίκη μας, την πόλη 
που αγαπάμε, εύχομαι να δουλέψουμε όλοι μαζί για να 
λύσουμε τα όποια προβλήματά της, να βελτιώσουμε την 
καθημερινότητά της. Το 2019 συνεχίΖΟΥΜΕ αυτά που 
ξεκινήσαμε για να είναι η πόλη μας πάντα ψηλά. Καλή 
Χρονιά με... πρωτοβουλία!».

Γιάννης Καμαρινός, 
υποψήφιος δήμαρχος 
Κορδελιού - Ευόσμου με 
τον συνδυασμό «Ξεκι-
νάμε από την Αρχή»: 
«Με την ελπίδα, έστω και 
μία ευχή να γίνει πραγ-
ματικότητα, από καρδιάς 

εύχομαι το 2019 να επικρατήσει η αγάπη και η αλλη-
λεγγύη. Η υγεία, ψυχική και σωματική, να συνοδεύει 

τις ζωές όλων. Ο νέος χρόνος φέρνει αλλαγές και στην 
αυτοδιοίκηση, απαιτώντας συνεργασία και ομοψυχία, 
αξίες που είναι αναγκαίες και συμβάλλουν πραγματικά 
στο κοινό καλό».

Γιώργος Παπακων-
σταντίνου, υποψήφιος 
δήμαρχος Ωραιοκά-
στρου με την παράταξη 
«Δύναμη Δημιουργίας»: 
«Σ’ έναν κόσμο που 
αλλάζει ραγδαία, υγεία, 
ειρήνη, αγάπη και ευτυχία 

εύχομαι να είναι για όλους οι σταθερές αξίες της νέας 
χρονιάς. Επιπλέον, για τους συνδημότες μου στο Ωραι-
όκαστρο,  ας  είναι το 2019 η χρονιά που με Δύναμη και 
Δημιουργία θα φτιάξουμε μαζί τον τόπο που θέλουμε, 
τον τόπο που μας αξίζει!»

Ηλίας Ζάχαρης, υπο-
ψήφιος δήμαρχος 
Νεάπολης - Συκεών με 
τον συνδυασμό «Κοι-
νωνική Συνεργασία»: 
«Δυστυχώς, το τέλος 
του 2018, επιφύλαξε για 
πολλούς συνδημότες μας 

στις Συκιές, τη Νεάπολη, τα Πεύκα και τον ‘Αγιο Παύλο, 
ένα πολύ δυσάρεστο συναίσθημα. Την ανασφάλεια 
που προκάλεσε η διαπίστωση ότι τα σπίτια τους έγιναν 
στόχος ληστών τις άγιες ημέρες των γιορτών, όταν όλη 
η ελληνική οικογένεια γιορτάζει τις παραδοσιακές αξίες 
της. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι τους καταλαβαίνω 

και να δεσμευτώ ότι το 2019 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, 
ώστε να ζήσουμε ασφαλείς. Ασφαλείς στα σπίτια μας, 
στην πόλη μας, στη χώρα μας που βιώνει μία εξαιρετικά 
δύσκολη στιγμή με τη Συμφωνία των Πρεσπών! Το 2019 
μπορούμε να ξαναρχίσουμε να ζούμε καλύτερα! Καλή 
χρονιά».

Ιωάννης Γιαννακόπου-
λος, υποψηφιος δημαρ-
χος Κορδελιου - Ευο-
σμου με τον συνδυασμό 
«Κοινωνία Ευθύνης»:  
“Το 2019, είναι μια χρονιά 
ορόσημο για την πατρίδα 
μας. Οι πολιτικές εξελίξεις 

και η πορεία των τελευταίων χρόνων, μας έχουν κάνει 
όλους σοφότερους και πλέον όλοι γνωρίζουμε τη σημα-
ντικότητα της ψήφου και της απόφασής μας.
Εύχομαι η νέα χρονιά, να είναι γεμάτη χαμόγελα, υγεία 
και ευτυχία για όλο τον κόσμο και όλοι όσοι διεκδικούμε 
τη στήριξη των συμπολιτών μας, να σταθούμε στο ύψος 
των περιστάσεων και των ευθυνών που έχουμε αναλά-
βει, απέναντί τους!”

wishes
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Οι δρόμοι  της Θεσσαλονίκης γέ-
μισαν με κόσμο τις γιορτές. Οι κατα-
στηματάρχες είδαν πολλούς κατανα-
λωτές να μπαίνουν στα καταστήματα 
τους και να κοιτάζουν  τα προϊόντα 
τους, άλλα δεν είδαν τους πελάτες 
να… αγοράζουν –και κατ’ επέκταση 
τα ταμεία τους να γεμίζουν με χρήμα-
τα!– ούτε την περίοδο των Χριστου-
γέννων ούτε  της Πρωτοχρονιάς.

Τα καταστήματα στην οδό Εγνα-
τία παρέμειναν σχεδόν άδεια καθώς, 
όπως υπογραμμίζουν ιδιοκτήτες κι 
εργαζόμενοι, η κίνηση δε θύμιζε σε 
τίποτα τις εορταστικές μέρες περα-
σμένων ετών. «Η κίνηση του κόσμου 
ήταν όπως η αντίστοιχη ενός Σαβ-
βάτου μέσα στο χειμώνα», αναφέρει 
χαρακτηριστικά η Άννα Ιωαννίδου, 
πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων της 
οδού Εγνατίας. Την ίδια εικόνα αντί-
κρισαν τα Χριστούγεννα και την Πρω-
τοχρονιά και οι έμποροι στην οδό Βε-
νιζέλου, των οποίων τα καταστήματα 
έμειναν άδεια από κόσμο.

Αντιθέτως, τα εμπορικά κατα-
στήματα και τα πολυκαταστήματα 
της Τσιμισκή και της Μητροπόλεως 
φαίνεται να πήραν  τη μερίδα του λέ-
οντος από τα κέρδη της εορταστικής 
περιόδου.  Ο κόσμος ψώνισε και οι 
ιδιοκτήτες είδαν τα ταμεία  τους  να 
γεμίζουν. Ωστόσο και εδώ τα μικρά 
καταστήματα ήρθαν δεύτερα στην 
κούρσα των κερδών ακολουθώντας 
τα πολυκαταστήματα.

Η καλύτερη ημέρα των γιορ-
τών για την αγορά ήταν η Κυριακή 
23 Δεκεμβρίου, καθώς τότε, όπως 
επισημαίνουν οι έμποροι, όντως πα-
ρουσιάστηκε στην αγορά αύξηση των 
κερδών.

Απογοήτευση
Η αύξηση αυτή όμως δεν ήταν 

παρά… σταγόνα στον ωκεανό, με 
αποτέλεσμα τα μηνύματα της πλειο-
ψηφίας των εμπόρων για το κλείσι-
μο του 2018 να μην είναι θετικά, με 
τους επιχειρηματίες να εκφράζονται 
με απογοήτευση για την εορταστική 
περίοδο. «Είδαμε κόσμο στο κέντρο 

όμως αυτό δεν μετουσιώθηκε σε 
χρήμα για τους εμπόρους. Ο κόσμος 
στους δρόμους πάντα λειτουργεί θε-
τικά στην αγορά, αλλά η κοσμοσυρ-
ροή δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στους 
τζίρους των ταμείων», αναφέρει 
στην Karfitsa ο Παντελής Φιλιππίδης, 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον 
κ. Φιλιππίδη, τα 8.500 μαγαζιά της 
Θεσσαλονίκης –εκτός από τα πολυ-
καταστήματα των πολυεθνικών– δεν 

είχαν ούτε κόσμο ούτε κέρδη από την 
κίνηση των εορτών.

Ο ίδιος εμφανίζεται επιφυλακτι-
κός και σε ό,τι αφορά στο μέλλον. «Για 
το 2019 δεν έχουμε να περιμένουμε 
τίποτα αν δεν αποφασίσει η πολιτεία 
να στηρίξει ουσιαστικά τις εμπορικές 
επιχειρήσεις. Έχουμε σοβαρά προ-
βλήματα με την υπερφορολόγηση, 
όπως άλλωστε όλος ο κόσμος, που 
δεν μπορεί να ξοδέψει χρήματα στην 
αγορά. Οι εμπορικές  επιχειρήσεις θί-

γονται διπλά, καθώς υφίστανται τις 
οικονομικές δυσκολίες του κόσμου 
και έχουν να αντιμετωπίσουν και τις 
δικές τους επιβαρύνσεις», εξηγεί ο κ. 
Φιλιππίδης.

«Κόκκινα» δάνεια
Πονοκέφαλος για τους  εμπόρους 

είναι και τα «κόκκινα» δάνεια. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπο-
ρίου είναι το «μαύρο πρόβατο» για 
τις τράπεζες, καθώς δεν μπορούν να 
πάρουν δάνεια σε αντίθεση με τις  πο-
λυεθνικές  επιχειρήσεις. Αυτές έχουν 
τη δυνατότητα να παίρνουν δάνεια 
από άλλες χώρες με πολύ χαμηλά 
επιτόκια. «Είμαστε με την πλάτη στον 
τοίχο, περάσαμε εδώ και πολύ καιρό 
την κόκκινη γραμμή. Κανείς δεν έχει 
καταλάβει ότι οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις είναι ο πιο μεγάλος εργοδότης 
μετά το Δημόσιο, καθώς προσφέρουν 
εργασία σε 650.000 ανθρώπους, που 
μαζί με τις οικογένειες τους ξεπερ-
νούν τα δύο εκατομμύρια» εξηγεί ο  
κ. Φιλιππίδης.

Για τους εμπόρους της Θεσσαλο-
νίκης η ανάκαμψη των επιχειρήσε-
ων είναι καθαρά πολιτική απόφαση 
καθώς, όπως λένε, είναι επιτακτική 
ανάγκη οι πολιτικοί όλων των κυ-
βερνήσεων  να καταλάβουν ότι «δεν 
μπορείς να σφάζεις την αγελάδα και 
μετά να ζητάς να παράξει γάλα».  Η 
ευχή που εκφράζουν οι έμποροι για 
το 2019 είναι μια: H σημερινή κυ-
βέρνηση να καταλάβει ότι μπορεί 
να «κρατηθεί» από τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις διότι, όπως λένε, με αυ-
τόν τον τρόπο θα  έχει άμεσα αποτε-
λέσματα  σε είσπραξη κερδών και θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της προκει-
μένου να βελτιώσει και το πρόβλημα 
της ανεργίας.

«Μαύρες» γιορτές για τους  
εμπόρους της Θεσσαλονίκης

Μεγάλη ήταν η κίνηση στους δρόμους, μικρός ο τζίρος των καταστημάτων
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Υψηλή πληρότητα στα ξενοδοχεία
Υψηλή ήταν τις μέρες των εορτών η πληρότητα των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοι-

χεία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια των Χριστουγέννων η πληρότητα στις ξενοδοχεια-
κές μονάδες της πόλης ανήλθε στο 75%. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε ακόμα περισσότερο την Πρωτοχρονιά, 
καθώς τις μέρες εκείνες η πληρότητά τους έφτασε στο 85%.
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Ο αγώνας με τον θάνατο έμελε να 
είναι ο τελευταίος που έδωσε η Χρυ-
σούλα Γιαταγάνα, της οποίας η έρευ-
να ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση 
για να κλείσει το κολαστήριο των φυ-
λακών του Γεντί Κουλέ στη Θεσσαλο-
νίκη. Η πρώην εισαγγελέας που έδω-
σε τη μάχη κατά της διαφθοράς του 
σωφρονιστικού συστήματος, έφυγε 
από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής 
σε ηλικία 74 χρόνων και κηδεύτηκε 
παραμονή Πρωτοχρονιάς στα κοιμη-
τήρια του Ευόσμου.

Η Χρυσούλα Γιαταγάνα μετά το 
εισαγγελικό σώμα, απ’ όπου ουσια-
στικά εξαναγκάστηκε σε παραίτηση 
λόγω σειράς πειθαρχικών διώξεων 
σε βάρος της, άσκησε μάχιμη δικη-
γορία και στη συνέχεια διετέλεσε 
δημοτική σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
(2002 – 2014). Ακολούθησε πολι-
τική καριέρα εκλεγόμενη δύο φορές 
το 2012 με τους Ανεξάρτητους Έλλη-
νες, απ’ όπου ανεξαρτητοποιήθηκε το 
2014. Τα τελευταία χρόνια της ζωής 
της πέρασε δύσκολα, καθώς εκτός 
της κατάστασης της υγείας της κινδύ-
νεψε να χάσει το σπίτι της που βγήκε 
σε πλειστηριασμό, επειδή όφειλε δό-
σεις δύο ετών. «Δεν φτάνουν τα 680 
ευρώ που παίρνω σύνταξη ως δικη-
γόρος», έλεγε.

Η 74χρονη ήταν η γυναίκα – σύμ-
βολο που τη δεκαετία του ‘80 στάθη-
κε στο ύψος της ως αντεισαγγελέας 
Πρωτοδικών, αποκαλύπτοντας όσα 
είδε να συμβαίνουν στο κολαστήριο 
του Γεντί Κουλέ. Η έρευνά της απο-
κάλυψε τα κυκλώματα και τα ευρή-
ματά της προκάλεσαν τριγμούς στην 
ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης. Μαζί με τον τότε αντεισαγγελέα 
Πρωτοδικών και σημερινό δικηγόρο 
Κώστα Λογοθέτη, δεν σταμάτησε στις 
πρωτοφανείς πιέσεις και συνέχιζε να 
αποκαλύπτει όσα φρικιαστικά γινό-
ντουσαν στο Επταπύργιο.

«Τα βάλαμε με τη σαπίλα»
Τα όσα συνέβησαν στα μέσα της 

δεκαετίας του ’80 με τις εισαγγελικές 

έρευνες, έζησε και μετέφερε στην 
Karfitsa ο Κώστας Λογοθέτης. «Όσα 
έγιναν, τα πληρώσαμε με το κεφάλι 
μας. Τα βάλαμε με τη σαπίλα και τη 
διαφθορά», λέει ο ίδιος.

«Τον Μάρτη του 1984 σε τακτι-
κή επιθεώρηση του Γεντί Κουλέ, η 
Χρυσούλα Γιαταγάνα εντόπισε σοβα-
ρότατα εγκλήματα που είχαν να κά-
νουν με βασανισμούς κρατουμένων, 
με διακίνηση ναρκωτικών, με μό-
νιμες δωροδοκίες του προσωπικού 
και του διευθυντή των φυλακών και 
συνέταξε το πόρισμά της. Βάσει του 
πορίσματος, διατάχθηκαν ανακρίσεις, 
στη διάρκεια των οποίων διαπιστώ-
θηκε ότι όλοι σχεδόν οι κρατούμενοι 

ανακαλούσαν τις καταθέσεις τους», 
περιγράφει τα γεγονότα της περιό-
δου εκείνης. «Αυτό προβλημάτισε 
την κοινή γνώμη και ανάγκασε την 
εισαγγελία Θεσσαλονίκης να διατά-
ξει νέα έρευνα, τόσο για το λόγο των 
ανακλήσεων αυτών, όσο και για την 
ουσία των αποκαλύψεων του πορί-
σματος. Η έρευνα ανατέθηκε σε μένα 
ως αρχαιότερο και εμπειρότερο από 
τη Χρ. Γιαταγάνα. Τότε διαπιστώθηκε 
ότι όσα έλεγε στο πόρισμά της ήταν 
ελάχιστα σε σχέση με αυτά που στην 
πραγματικότητα συνέβαιναν», απο-
καλύπτει ο κ. Λογοθέτης.

Όσα συνέβησαν την περίοδο εκεί-
νη με τη «σφραγίδα» των δύο πρώ-

ην αντεισαγγελέων, συγκλόνισαν το 
πολιτικό σκηνικό της χώρας, την ώρα 
που στην παντοκρατορία της ήταν η 
κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. 
«Εγώ παρέδωσα το δικό μου πόρισμα 
τον Ιούνιο 1986, που όμως θάφτηκε 
επί τέσσερις μήνες. Όταν εξηγέρθη η 
κοινή γνώμη και ο Τύπος, αναγκά-
στηκα να το δώσω στη δημοσιότητα, 
οπότε ο τότε υπουργός Δικαιοσύ-
νης δήλωσε πως το πόρισμα είχε… 
μπερδευτεί στα χαρτιά του. Εκ των 
υστέρων διαπιστώθηκε ότι ο κακός 
δαίμονας του σωφρονιστικού συστή-
ματος ήταν το ίδιο το υπουργείο Δι-
καιοσύνης, που μέσω συγκεκριμένου 
ανωτάτου λειτουργού του προστά-
τευε τα κυκλώματα αυτά».

Αφόρητες πιέσεις
Σύμφωνα με τον κ. Λογοθέτη, οι 

πιέσεις σε βάρος τους ήταν αφόρη-
τες και οι πειθαρχικές έρευνες, από 
τις οποίες απαλλάσσονταν διαρκώς, 
διαδέχονταν η μία την άλλη. «Η 
εμπλοκή ανθρώπου μέσα από το 
υπουργείο αποδείχτηκε επειδή αμέ-
σως μετά άρχισε μία ατελείωτη σειρά 
πειθαρχικών και ποινικών διώξεων 
σε βάρος μας. Αποκλειστικό σκοπό 
και στόχο είχαν να κατατρομοκρατη-
θεί το σύνολο του δικαστικού σώμα-
τος», τονίζει.

Αυτό όμως, όπως σημειώνει, ανά-
γκασε την κυβέρνηση να κλείσει τις 
φυλακές του Γεντί Κουλέ. «Το πο-
λιτικό κόστος ήταν δυσβάσταχτο», 
τονίζει. Όμως και οι δύο αναγκάστη-
καν να  παραιτηθούν από τις θέσεις 
τους. «Ο αγώνας μας ήταν εξαιρετικά 
επικίνδυνος. Τότε η διαφθορά ήταν 
τεραστίων διαστάσεων και παντοδύ-
ναμη. Γι’ αυτό κατόρθωσε να συντρί-
ψει όσους τόλμησαν να σηκώσουν 
κεφάλι. Παίξαμε εκείνη την  περίοδο 
κορώνα γράμμα το κεφάλι μας. Το 
χάσαμε με την έννοια ότι φύγαμε από 
το εισαγγελικό σώμα. Έμεινε όμως η 
ηθική ικανοποίηση ότι επιτελέσαμε 
στο ακέραιο το καθήκον μας», κατα-
λήγει ο κ. Λογοθέτης.

Η γυναίκα που έβαλε λουκέτο
στο κολαστήριο του Γεντί Κουλέ

«Έφυγε» η Χρυσούλα Γιαταγάνα που πολέμησε  
τη διαφθορά του σωφρονιστικού συστήματος
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Σε τραπεζικό «κλοιό» βρίσκονται χιλιά-
δες εγγυητές τραπεζικών δανείων, καθώς 
αντιλαμβάνονται ο ένας μετά τον άλλον ότι 
καλούνται να πληρώσουν τη…  λυπητερή 
των δανείων πρωτοοφειλετών που έχουν 
υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του 
νόμου Κατσέλη και για τους οποίους εγγυ-
ήθηκαν!
Τα εξώδικα των τραπεζών φτάνουν το ένα 
μετά το άλλο σε εγγυητές δανείων, οι οποίοι 
θεωρούσαν πως δεν είχαν καμία απολύτως 
υποχρέωση, καθώς κανείς δεν τους ενημέ-
ρωσε ότι έπρεπε και οι ίδιοι να υπαχθούν 
στις προστατευτικές διατάξεις του ίδιου νό-
μου, ενώ πίστευαν ότι οι προσημειώσεις των 
ακινήτων των οφειλετών για τα δάνεια που 
έλαβαν, ήταν αρκετές για να μην κληθούν να 
πληρώσουν τις οφειλές.
«Στην ουσία οι Τράπεζες έχουν καταστήσει 
τους εγγυητές συνοφειλέτες. Κανείς δεν 
τους ενημέρωσε για τη δανειακή σύμβαση», 
είπε στην Κarfitsa ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Δανειοληπτών και Προστασίας των Κατανα-

λωτών Βορείου Ελλάδας, Χάρης Περβανάς. 
Ο ίδιος διερωτάται πώς είναι δυνατόν οι τρά-
πεζες να απαίτησαν εγγυητές στις συμβάσεις 
δανείων, όταν το ποσό των δανείων έμπρα-
κτα καλύπτονταν από τις προσημειώσεις 
ακινήτων των οφειλετών. Επίσης, σημειώνει 
ότι οι εγγυητές ουσιαστικά και παραιτήθη-
καν της ένστασης της διήζησης, που προ-
βλέπει πως είναι υπόχρεος για το ποσόν που 
οφείλεται στην τράπεζα και δεν καλύπτεται 
από την περιουσία του οφειλέτη. «Όταν υπο-
γράφει ο εγγυητής σε μία δανειακή σύμβαση 
μέσα υπάρχει ένα άρθρο ότι δεν θα κάνει 
χρήση του δικαιώματος της διήζησης, αυτό 
το άρθρο είναι παράνομο», αναφέρει ο κ. 
Περβανάς.
Πρόσωπα που εγγυήθηκαν τραπεζικά δά-
νεια σε συμβάσεις που υπογράφηκαν σχεδόν 
δέκα χρόνια νωρίτερα, βρήκαν στα σπίτια 
τους εξώδικες προσκλήσεις για να αποπλη-
ρώσουν όλο το ποσό των δανείων των πρω-
τοοφειλετών, ακόμη και με τις προσαυξήσεις 
που έχουν προκύψει από τις καθυστερήσεις 

ετών. Οι εγγυητές διαμαρτύρονται λέγοντας 
πως όλα αυτά τα χρόνια δεν ενημερώθηκαν 
για τις καθυστερήσεις, ενώ κανείς δεν ενη-
μέρωσε τους ίδιους πως έπρεπε και αυτοί να 
προσφύγουν στις προστατευτικές διατάξεις 
του νόμου Κατσέλη. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα όμως έχουν αυτοί οι εγγυητές που 
δεν έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν 
στον συγκεκριμένο νόμο, καθώς έχουν μό-
νιμο εισόδημα, με συνέπεια να κινδυνεύουν 
τώρα να χάσουν τα σπίτια τους. Το παράδο-
ξο δηλαδή που επισημαίνουν δικηγόροι οι 
οποίοι χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, είναι 
ότι οι δανειολήπτες προστατεύονται από το 
κράτος λόγω της άσχημης οικονομικής τους 
κατάστασης, όμως αυτοί που εγγυήθηκαν το 
δάνειο και βρίσκονται σε καλύτερη οικονο-
μική κατάσταση, πλέον βρίσκονται με την 
πλάτη στον τοίχο!

Κατατέθηκαν οι πρώτες αγωγές
Οι εγγυητές, προσφεύγουν πλέον και αυτοί 
στη δικαιοσύνη σε βάρος των τραπεζών, 

Με την πλάτη στον τοίχο  
χιλιάδες εγγυητές δανείων

Τα εξώδικα των 
τραπεζών φτάνουν 
το ένα μετά το άλλο 
σε εγγυητές, οι οποίοι 
θεωρούσαν πως δεν 
είχαν καμία απολύτως 
υποχρέωση
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Καλούνται από τις τράπεζες να πληρώσουν τα ποσά που οφείλουν  
οι δανειολήπτες οι οποίοι υπήχθησαν στο νόμο Κατσέλη
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υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες τους εξαπά-
τησαν και ότι ουσιαστικά δεν τηρήθηκε κα-
μία διαδικασία που να τους υποψιάσει ότι θα 
κινδυνεύσουν οι περιουσίες τους.
«Ένα σημαντικό σφάλμα είναι ότι ζήτησαν οι 
τράπεζες να μπουν εγγυητές άνθρωποι που 
υποχρεώθηκαν από ηθικό καθήκον, επειδή 
είναι συγγενείς των δανειοληπτών, χωρίς να 
προσημειώσουν την περιουσία τους, με απο-
τέλεσμα να μην αντιληφθούν την έκταση 
της ευθύνης που αναλάμβαναν», υπογράμ-
μισε η δικηγόρος Χριστίνα Σωτηράκογλου, η 
οποία εκπροσωπεί έναν εγγυητή σε αγωγή 
που κατέθεσε. «Επίσης αδράνησαν πάρα 
πολύ στη διαδικασία των κατασχέσεων σε 
πρωτοοφειλέτες, στους οποίους δόθηκε ευ-
καιρία να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, με 
συνέπεια οι πρώτες κατοικίες τους να σω-
θούν, αλλά οι εγγυητές εμφανίζονται πλέον 
να οφείλουν την αρχική απαίτηση. Δηλαδή 
έχουμε το παράδοξο ο πρωτοοφειλέτης που 
έχει υπαχθεί στον προστατευτικό νόμο να 
καλείται να πληρώσει 30.000 από το δικό 

του δάνειο σε ορίζοντα 20 χρόνων, ο δε 
εγγυητής να καλείται για το ίδιο δάνειο να 
πληρώσει 150.000, ποσό που διαμορφώθη-
κε με τις προσαυξήσεις», συμπλήρωσε.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού 
λεωφορείου του ΟΑΣΘ, ο  οποίος εγγυήθη-
κε σε δανειακή σύμβαση της αδερφής του 
το 2007, ύψους 60.000 ευρώ. Με εξώδικο 
που του έστειλε η τράπεζα το καλοκαίρι του 
2016 τον ενημερώνει ότι πρέπει να αποπλη-
ρώσει ποσό 85.000 ευρώ. Η αδερφή του 
πάντως από το 2013 έχει υποβάλει αίτημα 
υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις 
του νόμου Κατσέλη και πλέον πληρώνει… 
20 ευρώ τον μήνα! «Ήταν η πρώτη φορά 
που η τράπεζα ενημέρωνε εμένα προσω-
πικά με επιστολή, για το ύψος του δανείου, 
καθώς ποτέ άλλοτε δεν είχα λάβει οποιαδή-
ποτε ενημέρωση, ούτε ποτέ κανείς μου είχε 
ζητήσει να καταβάλλω, οποιοδήποτε ποσό, 
οπότε πραγματικά «έπεσα από τα σύννεφα», 
όταν αντιλήφθηκα ότι η τράπεζα μου ζητά 
το ποσό αυτό, θεωρώντας με εξ’ ολοκλή-

ρου συνοφειλέτη», σημειώνει στην αγωγή 
που κατέθεσε. «Είναι μεγάλο κοινωνικό 
ζήτημα, καθώς για πολλούς δανειολήπτες 
που έχουν υπαχθεί στα υπερχρεωμένα θα 
υπάρχουν εγγυητές που δεν μπορούν να 
υπαχθούν στον ίδιο νόμο και καλούνται να 
πληρώσουν το ίδιο το ποσό», ανέφερε η κ. 
Σωτηράκογλου.

Διαδικασίες… fast track
Εντύπωση προξενούν οι διαδικασίες κάτω 
από τις οποίες ο εγγυητής κλήθηκε και εγ-
γυήθηκε στη δανειακή σύμβαση της αδερ-
φής του. Στην αγωγή που κατέθεσε παραθέ-
τει ακόμη και τις διαβεβαιώσεις που έλαβε 
από τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Αυτοί 
του έλεγαν πως ακόμη και στην περίπτωση 
που η αδερφή του δεν είναι συνεπής, η τρά-
πεζα είναι καλυμμένη από τα ακίνητα που 
είχαν προσημειωθεί. Κανείς όμως δεν τον 
ενημέρωσε ότι με την υπογραφή της σύμ-
βασης παραιτούνταν από την ένσταση διή-
ζησης και όλες οι υποχρεώσεις αφορούσαν 

Με την πλάτη στον τοίχο  
χιλιάδες εγγυητές δανείων

και τον ίδιο.
«Ο υπάλληλος της Τράπεζας με δια-
βεβαίωνε ακριβώς για το αντίθετο, ότι 
δηλαδή η τράπεζα θα έπρεπε να στρα-
φεί πρώτα στην περιουσία της αδερφής 
μου, με πλειστηριασμό, και έπειτα, κατά 
το μέρος που δεν επαρκούσε, κατ’ εμού. 
Ενισχυτικό της αποφάσεως μου, ήταν το 
γεγονός ότι ουδέποτε ζητήθηκε προση-
μείωση στη δική μου περιουσία, παρά 
μόνο στης αδερφής μου, οπότε εύλογα 
θεώρησα ότι θα εκπλειστηριαστεί πρώτα 
η περιουσία της και μετά θα κληθώ εγώ 
να καταβάλλω το υπερβάλλον. Καμία 
άλλη ένδειξη δεν είχα περί του αντιθέ-
του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εγγυ-
ητής που πλέον καλείται να πληρώσει 
όλο το ποσό της οφειλής.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι χιλιάδες και 
σύμφωνα με δικηγόρους που έχουν χει-
ριστεί παρόμοιες υποθέσεις, εγγυητές 
έχουν ζητηθεί από τις τράπεζες σε αυτές 
τις περιπτώσεις των δανείων στις οποίες 
ο δανειολήπτης δεν πληρούσε τις προ-
ϋποθέσεις και αυτό το κενό καλυπτόταν 
από την οικονομική κατάσταση στην 
οποία ήταν ο εγγυητής, δηλαδή είχε μό-
νιμο εισόδημα από την εργασία του.
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Γόνος μεγάλης επιχειρηματικής οι-
κογένειας και κάτοχος ποσοστού του 
ομίλου που συμμετέχει, καταδικά-
στηκε από το Κακουργιοδικείο Θεσ-
σαλονίκης σε φυλάκιση 4 ετών για 
απόπειρα εκβίασης και ξυλοδαρμό. 
Οδηγήθηκε στο εδώλιο του δικαστη-
ρίου κατηγορούμενος ότι έλυσε με 
άγριο τρόπο τις διαφορές που είχε με 
τον μηνυτή σε συναλλαγές σε καζί-
νο της ΠΓΔΜ. Αφέθηκε ελεύθερος με 
όρους, αφού άσκησε έφεση που είχε 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Στην ιστορία που περιγράφεται στο 
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμε-
λειοδικών αποκαλύπτονται οι τρόποι 
με τους οποίους τα καζίνο, τουλάχι-
στον εκτός Ελλάδας, χρησιμοποιούν 
μεθόδους για να δανείζουν σε παί-
κτες που δεν έχουν μαζί τους ρευστό, 
επειδή έχασαν και μετά να τους τα 
ζητούν πίσω. Αυτόν τον ρόλο φαίνε-
ται ότι είχε ο γόνος της επιχειρηματι-
κής  οικογένειας που καταδικάστηκε, 
ο συγκατηγορούμενός του, αλλά και 
ο μηνυτής, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε 
καθώς, κατά την άποψη των κατη-
γορουμένων, τους όφειλε ποσό που 
έφτανε τις 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναπτύχθηκε 
στην ακροαματική διαδικασία στο 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
Θεσσαλονίκης, στις 11 Μαΐου 2014 ο 
μηνυτής ξυλοκοπήθηκε άγρια σε δω-
μάτιο ξενοδοχείου και χρειάστηκε να 
πάει στο νοσοκομείο για τις πρώτες 
βοήθειες. «Έτσι μαυρισμένος όπως 
είσαι θα πηγαίνεις στους πελάτες και 
θα τους ζητάς τα χρήματα», φέρο-
νται να του είπαν οι δύο κατηγορού-
μενοι, σύμφωνα τουλάχιστον με το 
παραπεμπτικό βούλευμα. Ο μηνυτής 
ανέφερε πως πήγε στο δωμάτιο του 
ξενοδοχείου όπου τον ξυλοκοπού-
σαν για τρεις ώρες, ενώ ο ίδιος είχε 
συγκεντρώσει ποσό 7.000 ευρώ για 
να τους δώσει. Υποστήριξε πάντως 
ότι πράγματι ο επιχειρηματίας του 
έδωσε το ποσό των 45.000 ευρώ, όχι 
όμως για να δανείσει τον ίδιο, αλλά 
για να χρησιμοποιεί το ποσό δανείζο-

ντας Έλληνες παίκτες σε καζίνο της 
ΠΓΔΜ, που δεν είχαν ρευστό. Από τα 
συγκεκριμένα δάνεια ο επιχειρηματί-
ας, σύμφωνα με τον μηνυτή και όπως 
υιοθετείται στο βούλευμα, εισέπρατ-
τε 12% από το καζίνο εάν οι παίκτες 
έχαναν τα χρήματα παίζοντας, επειδή 
στη συνέχεια έπρεπε να τα διεκδι-
κήσει από τους παίκτες. «Αυτά τα 
χρήματα είχαν πάει σε παίκτες, δεν 
τα είχα πάρει εγώ, κατάφερα και συ-
γκέντρωσα 7.000 ευρώ για να του 
δώσω», είπε στην κατάθεσή του ο 
μηνυτής.

Το deal στη Δοϊράνη
Ο επιχειρηματίας φαίνεται πως είχε 
πάθος με τα καζίνο, καθώς όπως πε-
ριγράφεται στο βούλευμα, είχε σκο-
πό να ανοίξει καζίνο στη Φλώρινα. 
Το credit, δηλαδή η μέθοδος παρά-
νομου δανεισμού με την ανοχή των 
διοικήσεων των καζίνο και μάλλον 
με την ενθάρρυνσή τους, σύμφωνα 
με το βούλευμα ήταν η ενασχόλησή 
του. Η μέθοδος αφορούσε σε παίκτες 

οι οποίοι έχαναν τα χρήματά τους στο 
καζίνο και δεν είχαν ρευστό.
Προκειμένου να μην μπλέξουν με 
τοκογλύφους, οι οποίοι συνήθως 
καιροφυλακτούν, πρόσωπα που 
συνδέονται άτυπα με το καζίνο, τους 
δάνειζαν χρήματα άτοκα. Στην περί-
πτωση που ο παίκτης κέρδιζε, ο δα-
νειστής εισέπραττε άμεσα τα χρήματά 
του. Εάν όμως έχανε και τα δανεικά, 
ο οφειλέτης  ήταν υποχρεωμένος να 
τα επιστρέψει σε διάστημα 10 – 15 
ημερών, πάλι άτοκα. Όμως στην πε-
ρίπτωση αυτή ο δανειστής εισέπρατ-
τε από το καζίνο ποσοστό επί των 
χρημάτων που δάνεισε και παίχτηκαν 
από τον παίκτη, αλλά αυτός τα έχασε.
Σύμφωνα με τον μηνυτή, όπως κα-
τέθεσε στο δικαστήριο, τον ρόλο του 
δανειστή σε καζίνο της Δοϊράνης, από 
την πλευρά της ΠΓΔΜ, είχε ο κατηγο-
ρούμενος επιχειρηματίας, μόνον που 
ο ίδιος, με αντάλλαγμα ποσό 2.000 
ευρώ τον μήνα, αναλάμβανε να βρί-
σκει «ρέστους» Έλληνες παίκτες, οι 
οποίοι αναζητούσαν ρευστό και να 

τους δανείζει χρήματα που είχε πάρει 
γι’ αυτόν τον σκοπό από τον επιχειρη-
ματία. Το πρόβλημα άρχισε να δημι-
ουργείται όταν οι παίκτες ξαναέχαναν 
και τα δανεικά, τα οποία δεν είχαν να 
τα επιστρέψουν μέσα στο 15ήμερο. 
Τότε ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με 
τον μηνυτή, τον πίεζε να τα πάρει 
πίσω.

«Θα σε σκοτώσουμε, θα θάψουμε 
εσένα, τη γυναίκα, την κόρη και τον 
γιο σου», κατηγορούνται ότι του εί-
παν τα πρόσωπα που του επιτέθηκαν 
στο ξενοδοχείο, μεταξύ των οποίων 
και οι δύο κατηγορούμενοι. Αντίθετα 
οι κατηγορούμενοι δέχονται πως του 
δάνεισαν –ο επιχειρηματίας 45.000 
ευρώ και ο συγκαρτηγορούμενός 
του 5.000 ευρώ–, όμως ο μηνυτής 
δεν τους τα επέστρεψε. Το δικαστή-
ριο, αφού αναγνώρισε και στους δύο 
ελαφρυντικά, τους επέβαλε συνολι-
κή ποινή φυλάκισης  4 ετών για από-
πειρα εκβίασης και πρόκληση επικίν-
δυνης σωματικής βλάβης.

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η

Έλυσε με άγριο τρόπο τις χρηματικές διαφορές του με τον μηνυτή

Καταδίκη επιχειρηματία για ξυλοδαρμό
ύστερα από... συναλλαγές σε καζίνο



Η Ιωάννα Παππά και ο Τάσος Ιορδανίδης ερωτεύονται θεατρικά, ενσαρκώνοντας τον μάγειρα 
και την σερβιτόρα σε μια από τις πιο επιτυχημένες ρομαντικές κομεντί του Τerrence Mc Nally. 

Από την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στο θέατρο «Αθήναιον».

Φράνκι και Τζόνι 
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ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ
Η Ντόλη Ζερβού  

προτείνει τα αξεσουάρ  
που είναι απαραίτητα  

για τον χειμώνα

Γελοιογραφίες 
του Γ. Ακοκαλίδη θα 

παρουσιάζονται στο Μορφ. 
Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ 

Η τραγουδίστρια και φοιτήτρια 
τεχνολογίας τροφίμων Φαίη 

Γκαϊταντζή ειναι το κορίτσι της 
πρώτης εβδομάδας του νέου 

έτους για την πόλη.

Η Σοφία Αβραμίδου 
εγκαινιάζει απόψε  

το πρώτο live του νέου 
έτους στη «Ζώγια»

Η συγγραφέας  
Φιλομήλα Λαπατά  

μιλά για το νέο της βιβλίο 
«Ο Διχασμός»

Σελ. 25 Σελ. 22

Σελ. 22

Σελ. 24

Σελ. 22 Σελ. 23
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ΠΡΟΣΩΠΟ

1. ΘΕΑΤΡΟ

4. ΘΕΑΤΡΟ

2. ΜΟΥΣΙΚΗ

3. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ο Δημήτρης Δανάμπασης είναι 
ηθοποιός και αυτή την περίο-
δο πρωταγωνιστεί στην παρά-
σταση «Πέφτει η νύχτα» στο 

θέατρο «Σοφούλη».

Δημήτρης Δανάμπασης

Φράνκι και Τζόνι

Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Σοφία Αβραμίδου

Μουσείο Σχολικής Ζωής 
και Εκπαίδευσης

Γιώργος 
Ακοκαλίδης

Αποκάλυψε μας έναν ρόλο ή ένα 
έργο που θα ήθελες να παίξεις 
στο θέατρο. Όλους μου τους ρόλους 
μου μέχρι στιγμής, τους υποδύθηκα 
με αφοσίωση, τους αγάπησα πολύ και 
τον καθένα από αυτούς για διαφο-
ρετικούς λόγους. Θα ήθελα να ξανά 
υποδυθώ τον Θεό Διόνυσο από τις 
“Βάκχες” του Ευριπίδη σε μετάφραση 
Γιώργου Χειμωνά. Τον Άλεξ Ντελάρτζ 
από το έργο “Το κουρδιστό πορτοκά-
λι” του Άντονι Μπέρτζες. Και τον Δον 
Ζουάν του Μολιέρου. Όλοι πάντως οι 
ρόλοι είτε μικροί είτε μεγάλοι αφή-
νουν το δικό τους στίγμα μέσα μου.
Ένα νέο παιδί, και ειδικά καλλι-
τέχνης όπως εσύ, πιστεύεις πως 
έχει ευκαιρίες εδώ στη Θεσσαλο-
νίκη ή πρέπει να κατέβει αναγκα-
στικά στην Αθήνα; Στη Θεσσαλονίκη 
ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα σαν 
επαγγελματίας ηθοποιός γιατί εδώ 
μένω, εδώ σπούδασα, εδώ πήρα τις 
πρώτες μου εμπειρίες. Παρόλα αυτά 
πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Αθήνα 
είναι η Μέκκα για κάθε ηθοποιό και 
στόχος μου είναι τον επόμενο χρόνο 
να βρίσκομαι εκεί.
Οι πολλές συνεργασίες που έχεις 
κάνει τι σου έχουν προσφέρει; 
Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω και 
πρώτα από όλα είναι οι συνεργασίες. 
Να έχω δίπλα μου ανθρώπους που 
να με εμπνέουν και να τους εμπνέω. 
Κάθε καινούργια συνεργασία έχει να 
σου προσθέσει και από κάτι, να σε 
αλλάξει. 
Με 5 λέξεις πως θα χαρακτήριζες 
το «Πέφτει η νύχτα»; Αγωνία, 
δράση, ανατροπή, κινηματογραφική 
δομή, ευρηματική.

Μία από τις πιο πετυχημένες ρομαντικές κομε-
ντί παγκόσμια, του Τerrence Mc Nally, έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Αθήναιον, από 
την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου. Το έργο αναφέρεται 
στον παθιασμένο έρωτα μεταξύ ενός μάγειρα 
και μιας σερβιτόρας. Πρωταγωνιστούν οι Ιωάν-
να Παππά και Τάσος Ιορδανίδης, που συναντιού-
νται για δεύτερη φορά επί σκηνής. Ημέρες και 
ώρες παραστάσεων: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 
στις 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 
12€ (φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, κτλ).

Ένα από τα δημοφιλέστερα έργα παγκοσμίως 
ανεβαίνει στο Θέατρο Αυλαία, από τη Δευτέρα 7 
Ιανουαρίου, με συνεργασία του ΔηΠε Θεάτρου 
Κοζάνης και του Istrian Εθνικού Θεάτρου της 
Κροατίας. Στην παράσταση, ο Κροάτης Romeo 
συναντά και ερωτεύεται την Ελληνίδα Ιουλιέ-
τα. Το έργο είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω 
των 16 ετών. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 
Δευτέρα έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 
20:00. Tιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 12€ 
(μειωμένο), 10€/άτομο με συμμετοχή τουλάχι-
στον 20 ατόμων.

Η Ζώγια πραγματοποιεί το πρώτο live του 
νέου έτους με τη Σοφία Αβραμίδου, το Σάβ-
βατο 5 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη. Η 
διακεκριμένη ερμηνεύτρια θα τραγουδήσει 
για το ιταλικό ταπεραμέντο, το ντουέντε του 
Ισπανού, τη μελαγχολία του Πορτογάλου 
και τον έρωτα του κοριτσιού από το διπλανό 
διαμέρισμα. Τη Σοφία Αβραμίδου συνοδεύει 
ο πιανίστας Σάκης Κοντονικόλας. Ώρα έναρ-
ξης: 21:30. Είσοδος: 11€ με ποτό, 10€ με 
μπύρα ή κρασί.

Γιορτινό περίπατο που επαναφέρει μνήμες 
από την παλιά Θεσσαλονίκη διοργανώνουν το 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και 
το Greek Cultural Institute, το Σάββατο 5 Ια-
νουαρίου, με ραντεβού στο Λευκό Πύργο. Ώρα 
συνάντησης: 11:30. Συμμετοχή: 15€ (η τιμή 
περιλαμβάνει μεζέδες με ποτό), 7€ για παιδιά 
έως 12 ετών. Για ομάδες άνω των πέντε ατό-
μων προβλέπεται έκπτωση 20%. Απαραίτητη 
η κράτηση θέσεων στο: 2103250341 / info@
ekedisy.gr.

Γελοιογραφίες του 
Γιώργου Ακοκαλίδη 

θα παρουσιάζονται στο 
Μορφωτικό Ίδρυμα της 

ΕΣΗΕΜ-Θ. Τα εγκαίνια της 
έκθεσης θα γίνουν την 

Κυριακή 6 Ιανουαρίου, με 
ώρα έναρξης τις 11:00. Η 
έκθεση θα λειτουργεί από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, 

από τις 08:30 έως τις 
17:00.

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου
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Σε αυτό το μυθιστόρημα, το 
οποίο αποτελεί το δεύτερο της 
ιστορικής τριλογίας «Οι κόρες 
της Ελλάδας» η συγγραφέας 
καταγράφει, έπειτα από μια εν-
δελεχή έρευνα που έκανε στην 
εποχή εκείνην, προβληματι-
σμούς, διλήμματα, ηθικούς 
φραγμούς, με φόντο την πατρίδα και 
την οικογένεια. 

Το βιβλίο πραγματεύεται την κρίση 
που ξεσπά στο πολιτικό μέτωπο της 
Ελλάδας του 1843 και συνεχίζεται στα 
επόμενα χρόνια εισβάλλει και στην 
προσωπική ζωή μιας σπουδαίας οικο-
γένειας της μετεπαναστατικής Αθήνας, 
με αποτέλεσμα η απόγονος Ελισάβετ 
Δούκα, φιγούρα ακριβοθώρητη, διάφα-
νη όπως το υγρό στοιχείο, που είχε τη 
δύναμη με την αφτιασίδωτη ποιότητά 
της να βγάζει τους Αθηναίους από την 
καθημερινότητα, διχασμένη ερωτικά, 
να υποπέσει σε ένα μεγάλο «λάθος» 
το οποίο σημαδεύει ανεξίτηλα και με 
τραγικές συνέπειες τη ζωή πολλών 
προσώπων…

Ποιο ήταν το έναυσμα για να γρά-
ψετε αυτή τη 
σειρά βιβλίων; 
Hθελα να μελε-
τήσω μέσα από 
ιστορική έρευνα 
τα τελευταία 
διακόσια χρόνια 
της ιστορίας μας 
μήπως μπορέσω 
να καταλάβω 
πώς φτάσαμε 
στο αισχρό 
σημείο στο οποίο 
βρισκόμαστε σή-
μερα ως χώρα. 

Επικεντρώνε-

στε στις γυναίκες της επο-
χής. Τι θέλετε να αναδείξε-
τε μέσα από αυτό; Σκοπός 
μου ήταν η καταγραφή του 
ηθογραφικού, λαογραφικού, 
πολιτειακού και κοινωνικού 
στοιχείου της Ελλάδας, μέσα 
από την καθημερινή ζωή των 

γυναικών της Αθήνας και ειδικότερα 
των γυναικών της Πλάκας, οι οποίες 
εκείνη την εποχή θεωρούνταν ως η 
επιτομή της νοικοκυροσύνης. 

Ανατρέχετε σχεδόν 200 χρόνια 
πριν. Ποια κοινά σημεία υπάρχουν 
ακόμα στην κοινωνία μας; Το μυθι-
στόρημά μου ο Διχασμός, δεύτερο της 
σειράς Οι κόρες της Ελλάδας, καλύπτει 
χρονικά την περίοδο της Αθήνας 1840 
με 1875. Δυστυχώς είναι η Ελλάδα 
όπως ακριβώς την ξέρουμε σήμερα. 
Ίδιες παθογένειες, σαν να μην έχουν 
περάσει πάνω από εκατόν- σαράντα- 
τρία χρόνια! 

Oι Έλληνες έχουν καλή σχέση και 
γνώση της ιστορίας τους; Δεν θα το 
έλεγα, γιατί δεν έχουμε διδαχθεί από 
τα λάθη μας και ακόμα συνεχίζουμε να 

επαναλαμβάνου-
με συμπεριφορές 
οι οποίες δεν 
είναι υγιείς. 

Τι είναι αυτό 
που θα θέλατε 
να κρατήσει ο 
αναγνώστης 
από το βιβλίο 
σας; Πως ο 
Ελληνισμός είναι 
πολιτισμός και 
πως πολιτισμός 
είναι ήθος, είναι 
ύφος, είναι στά-
ση ζωής.

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

6. ΜΟΥΣΙΚΗ

7. ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΟ-  
ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

It’s show time

Λάργκο – The Sailing Toma-
toes – Μίμης Νικολόπουλος

Γλασκώβη

Οι ψεύτρες  
του Σικάγο

Ianos
ΕΣΗΕΜ-Θ

The Red Shoes

Mια βραδιά με τις ωραιότερες μελωδίες του 
Hollywood και τα πιο εμβληματικά έργα των 
μιούζικαλ του Broadway θα παρουσιαστούν στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 
9 Ιανουαρίου. Συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχή-
στρα Δήμου Θεσσαλονίκης και πέντε σημαντικοί 
σολίστ. Ώρα έναρξης: 21:00. Είσοδος ελεύθερη, 
με επίδειξη δελτίων εισόδου. Αντί εισιτηρίου, 
θα συλλεχθούν γάλατα εβαπορέ που θα διατε-
θούν στην «Αρωγή» Θεσσαλονίκης και στο μη 
κερδοσκοπικό σωματείο «Κοινωνία Αγάπης και 
Προσφοράς – Γέροντας Παΐσιος».

Σε μια μελωδική συνάντηση θα μοιραστούν τη 
μουσική τους με το κοινό οι Λάργκο, The Sailing 
Tomatoes και ο Μίμης Νικολόπουλος με την 
μπάντα του, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, 
στον Πολυχώρο WE, στη Θεσσαλονίκη. Κοι-
νό τους σημείο οι βαλκανικές και μεσογειακές 
μουσικές επιρροές, που ταξιδεύουν την ψυχή 
και το νου σε ηλεκτρικούς ήχους σκοτεινών 
υπογείων, με ποικιλία μελωδιών και μακρινές 
εικόνες. Είσοδος: 6€. Οι πόρτες ανοίγουν στις 
21:30.

Στο Θέατρο Σοφούλη επιστρέφει η «Γλασκώ-
βη», για τέσσερις μόνο παραστάσεις, μετά τη 
φθινοπωρινή επιτυχία. Η ομάδα «aloof» επα-
νέρχεται στη Θεσσαλονίκη με το πρωτότυπο 
έργο του Στέλιου Ναλμπάντη, σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Τσαγκαράκη. Ημέρες παραστάσεων: 
11, 12, 18 και 19 Ιανουαρίου. Ώρα έναρξης: 
21:15. Τιμές εισιτηρίων: 10€ (κανονικό), 8€ 
(φοιτητικό, ανέργων, ΑμΕΑ, πολυτέκνων, με 
απόδειξη μέσων μεταφοράς – ταξί ή λεωφο-
ρείο).

Οι Σχολές Χορού και 
Θεάτρου «Let’s Dance» 

παρουσιάζουν την 
παράσταση «Οι ψεύτρες 
του Σικάγο», στο Θέατρο 
Αυλαία, την Κυριακή 6 
Ιανουαρίου, στις 19:00. 
Συμπεριλαμβάνονται 

τραγούδια από γνωστά 
musicals και αποσπάσμα-
τα του Ζαν Κοκτώ. Tιμές 

εισιτηρίων: 8€ (κανονικό), 
6€ (μειωμένο).

Σεμινάριο με θέμα 
«Πεποιθήσεις - Δύναμη 
Εξέλιξης ή Παράγοντας 
Στασιμότητας» θα πραγ-
ματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ 

Θεσσαλονίκης, με αφορ-
μή το βιβλίο «Απόδραση 

από το Σπήλαιο» του 
συμβούλου αυτοβελ-
τίωσης και συγγραφέα 
Δημήτρη Τσέλιου, την 

Τρίτη 8 Ιανουαρίου, στις 
18:30.

Ο διακεκριμένος 
δημοσιογράφος Σταύρος 
Τζίμας θα λάβει ακόμα 

ένα βραβείο, το ιστορικό 
«Μαρκίδες Πούλιου», 
μετά από απόφαση της 

ΕΣΗΕΜ-Θ. Η απονομή θα 
γίνει στην αίθουσα συνε-
δρίων της Ένωσης, την 
Κυριακή 6 Ιανουαρίου, 
στις 12 το μεσημέρι.

Οι λάτρεις της τέχνης 
και των υποδημάτων θα 
έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν την 
προβολή του μιούζικαλ 
«The Red Shoes» στο κι-
νηματοθέατρο Ολύμπιον, 

στη Θεσσαλονίκη, την 
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, 

στις 21:00. Είσοδος: 4€. 
Πώληση εισιτηρίων από 

το Thessaloniki Shoe 
Museum.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤH ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ

«Οι Ελληνες δεν έχουμε διδαχθεί  
από τα λάθη μας»

Με μια πρόθεση κοινω-
νικής ακτινοσκόπησης η 

Φιλομήλα Λαπατά αναπα-
ριστά μια μικρογραφία της 

Αθήνας του 1840-1875 
στο νέο της βιβλίο  

«Ο Διχασμός». 

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Face control
Φαίη Γκαϊταντζή
Η Θεσσαλονίκη 
αποπνέει ρομαντισμό
Η Φαίη Γκαϊταντζή σπουδάζει τεχνολογία τροφίμων 
στα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ασχολείται με το τραγούδι. 

Ποιά είναι τα τρία πράγματα 
που σου αρέσουν περισσότερο 
στη Θεσσαλονίκη; Ο  λευκός 
πύργος, Η  νέα παραλία, Τα 
κάστρα. Λατρεύω τις βόλτες σε 
αυτά τα μέρη
Ποιά είναι τα τρία πράγματα 
που, χωρίς αυτά, η Θεσσαλο-
νίκη θα ήταν καλύτερη/ομορ-
φότερη; Η  άσχημη μυρωδιά 
του Θερμαϊκού, Τα σκουπίδια 
στους δρόμους, Τα κυκλοφορι-
ακά προβλήματα. Δεν χρειάζε-
ται να αλλάξει κανείς κάτι σε 
αυτή τη Πόλη, δεν χρειάζεται 
πολλά  πράγματα για να γίνει 
ομορφότερη όταν είναι ήδη η 
ομορφότερη πόλη.
Ποιά είναι η καλύτερη θέα 
στη Θεσσαλονίκη; Δεν νομίζω 
πως υπάρχει  αμφιβολία για την 
απίστευτη θέα από τα κάστρα 
της Θεσσαλονίκης 
Ποιό είναι το αγαπημένο σου 
θέατρο στη Θεσσαλονίκη; 
Το βασιλικό θέατρο είναι το 
αγαπημένο μου, διακρίνεται για 
πολλές παραστάσεις.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου 
σινεμά στη Θεσσαλονίκη; Τα 
village cinemas, έχω περάσει 
πολλά Σάββατα εκέι.
Αν μπορούσες να γυρίσεις 
μια ταινία βασισμένη στη 
Θεσσαλονίκη, τί θέμα θα είχε; 
Θα ήταν κυρίως  αισθηματική 
ταινία καθώς η Θεσσαλονίκη 
φημίζεται για τον ρομαντισμό 
που αποπνέει .
Ποιός είναι ο ομορφότερος 

δρόμος της Θεσσαλονίκης 
κατά τη γνώμη σου; Η λεω-
φόρος Νίκης είναι από τους 
ομορφότερους δρόμους.
Αν η Θεσσαλονίκη ήταν ένα 
πρόσωπο, ποιό θα ήταν αυτό; 
Η Θεσσαλονίκη λόγο της  
ομορφιάς  της ,του ρομαντι-
σμού της  και του ονόματος της  
(Γένους  θηλυκού) μου θυμίζει 
την θεά Αφροδίτη .
Μια λέξη που χαρακτηρίζει 
τους Θεσσαλονικείς. Μπορεί 
να φανεί αστείο αλλά είμα-
στε αρκετά περιποιημένοι…. 
πολλλύ φροντισμένοι και 
χαλλλαροί!!!
Μια λέξη που δεν ταιριάζει κα-
θόλου στους Θεσσαλονικείς.
Δεν είμαστε κακοπροαίρετοι.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου 
σύνθημα που έχεις δει σε 
τοίχο της Θεσσαλονίκης; Η 
Μακεδονία είναι γή Ελληνική .
Αν γινόσουν δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης για μια μέρα, ποιό θα 
ήταν το πρώτο που θα έκανες 
για την πόλη;
Νομίζω είναι ξεκάθαρο από μια 
προηγούμενη μου απαντηση,-
σίγουρα θα στόχευα στη κάλυ-
τερη καθαριότητα της Πόλης .
Πώς φαντάζεσαι τη Θεσσαλο-
νίκη σε 20 χρόνια από τώρα; 
Σίγουρα τη φαντάζομαι με 
μετρό, που σημαίνει καλύτερα 
μέσα μεταφοράς, με ένα πιο 
πλούσιο φυσικό περιβάλλον 
και καλύτερες υποδομές.
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Η αποστολή της EFD Furs  είναι να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα 
καλύτερα δέρματα στον κόσμο, με την συνεργασία των πιο σημαντικών 
σχεδιαστών. Οι δημιουργίες της εταιρίας είναι αποτέλεσμα διακεκριμένης 
επιλογής πρώτων υλών και υψηλό επίπεδο παραγωγής. Χρησιμοποιεί-
ται μεγάλη ποικιλία επένδυσης και αξεσουάρ. Το σύνολο της παραγωγής 
χαρακτηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα εργαστήρια της εταιρί-
ας διαθέτουν τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, προηγμένες τεχνολογίες και 
τους καλύτερους ειδικούς σε κάθε τομέα εργασίας. Η Ελεονώρα Παπα-
δοπούλου μάνατζερ της εταιρίας σημειώνει : «Η αφοσίωσή μας είναι να 

υπηρετούμε τις αξίες μας, να δημιουργούμε ξεχωριστά κομψά και υψη-
λής ποιότητας ενδύματα γούνας, όλα κατασκευασμένα στην Καστοριά, 
το λίκνο της γούνας» 

     Το όραμα μας είναι να δημιουργούμε μακροπρόθεσμες συνεργασί-
ες για την επιχείρηση μας, να επιτυγχάνουμε συνεχόμενη ποιοτική ανά-
πτυξη επικεντρωμένη στην διαφορετικότητα και την δημιουργία αξιών. 
Οι γούνινες συλλογές του EFD Papadopoulos διανέμονται  παγκοσμίως 
σε πάνω από 100 σημεία πώλησης και εκτίθενται στις  διασημότερες 
μπουτίκ του κόσμου.

ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

It’s A Fur Affair
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Η KARFITSA ANAΛΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΗ - ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Το 2019 ήρθε και 
βρίσκει τον Αρη 
αλλαγμένο και 
διαφορετικό όσον 
αφορά την εικόνα 
του ρόστερ του. Ο 
αποκλεισμός του 
Αρη από τον Εργο-
τέλη στο κύπελλο 
Ελλάδος ήταν η 
σταγόνα που ξεχεί-
λισε το ποτήρι και 
αυτομάτως έγινε... 
προπομπός εξελί-
ξεων. 

Ήδη, εννιά ποδοσφαιριστές ενημερώθηκαν 
πως δεν υπολογίζονται για την συνέχεια της σε-
ζόν, δείγμα των ριζικών αλλαγών που θα ακο-
λουθήσουν, προκειμένου η χρονιά να μην πάει 
χαμένη και να επιτευχθεί ο στόχος της εξόδου 
στην Ευρώπη, αφού οι Κίτρινοι απώλεσαν ήδη 
από νωρίς έναν στόχο τους που ήταν να φτάσουν 
μακριά στο κύπελλο Ελλάδος. Η Karfitsa αναλύει τα 
δεδομένα στο Κίτρινο «στρατόπεδο». Ποιοι αποχωρούν, 
σε τι θέσεις ζητάει ενίσχυση ο Αρης και ποιο θα είναι το 
διαθέσιμο μπάτζετ για μεταγραφές; Οι απαντήσεις παρα-
κάτω...

Στην πόρτα της εξόδου...
Εννιά παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν παρελ-

θόν από τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθη-
κε πως δεν πρόσφεραν τα δέοντα με την απόδοσή τους. 
Ανάμεσά τους βρίσκονται και ονόματα ηχηρά, όπως για 
παράδειγμα του Μαβράι που ήδη αποχώρησε συναινετι-
κά και του Κολάσο, οι οποίοι όμως δεν «κόλλησαν» ποτέ 
με την ομάδα και θα αποχωρήσουν από αυτήν, παρά τον 
«ντόρο»που δημιούργησε η έλευσή τους. Στην ίδια λί-

στα υπάρχουν και τα ονόματα των Τζανακάκη και 
Βαλεριάνου, δύο ποδοσφαιριστών, που επίσης 
είχαν βασικό ρόλο στο πρώτο μισό της σεζόν, 
ενώ προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο αριθμη-
τικά ρόστερ, θα αποχωρήσουν και τρεις επιπλέον 
ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονταν στα πλάνα 
του Σάββα Παντελίδη. Πρόκειται για τους Θωμά 

Ναζλίδη, Λευτέρη Ιντζόγλου, Πέδρο Βίτορ και Μπάμπη 
Παυλίδη (θα δοθεί δανεικός). Εκτός των άλλων, ένας 
από τους λόγους που στον Αρη πήραν «σκούπα» στο ρό-
στερ έχει να κάνει και με την αποσυμφόρηση αυτού, αφού 
οι 31 παίκτες που αριθμούσε αυτό, κρίθηκαν αρκετοί από 
τον 53χρονο τεχνικό.

Η νέα... υπέρβαση του Καρυπίδη
Όπως το καλοκαίρι, έτσι και τώρα στην τρέχουσα με-

ταγραφική περίοδο, ο Θόδωρος Καρυπίδης, δεν διστάζει 
να βάλει «βαθιά» το χέρι στην τσέπη προκειμένου να δει 
την ομάδα του στο τέλος να επιτυγχάνει τον στόχο της. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό μπάτζετ που είχε 
σκοπό να διαθέσει θα αυξηθεί κατά 150.000 ευρώ. Μια 
κίνηση που δείχνει πως είναι αποφασισμένος να παίξει 

τα... ρέστα του προκειμένου οι Κίτρινοι να πάρουν το... 
εισιτήριο της Ευρώπης κάτι που αποτελεί και μονόδρομο 
μετά την αποτυχία στο κύπελλο Ελλάδος. 

Οι θέσεις... ενίσχυσης
Για τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφές κινείται ο Αρης. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι Κίτρινοι αναζητούν 
παίκτες για τα δύο άκρα της άμυνας, ενός κεντρικού αμυ-
ντικού και ενός επιθετικού, με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά από αυτά του Χαμζά Γιουνές. Ήδη, στο προσκήνιο 
έχει έρθει το όνομα του Μοχάμεντ Γιαταρά της Οσέρ. Ενός 
ποδοσφαιριστή δηλαδή, που έχει ως «όπλο» του την τα-
χύτητα. Από ‘κει και πέρα, ο Σάββας Παντελίδης, πιστεύει 
πως το βασικό πρόβλημα της ομάδας του είναι η αμυντι-
κή γραμμή και αυτός είναι ο λόγος που θέλει σε αυτές 
τις θέσεις να αποκτηθούν παίκτες που είναι ικανοί με το... 
καλημέρα να κάνουν την διαφορά. Πρόθεση των ανθρώ-
πων του Κιτρινόμαυρου συλλόγου είναι οι μεταγραφές να 
έχουν ολοκληρωθεί το αργότερα μέσα στο πρώτο δεκα-
ήμερο του Γενάρη, αφού πρόθεσή του είναι να τους έχει 
διαθέσιμους όλους με την επανέναρξη του πρωταθλήμα-
τος.

Ολικό… λίφτινγκ  
για το comeback

Του Θωμά 
Μίχου
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Κυνηγάει την ουσία 
και όχι τις εντυπώσεις

ΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΜΟΙΑΖΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

Του Θωμά Μίχου

Πρωταθλητής χειμώνα 29 χρόνια μετά την τελευταία φορά και με διαφορά οκτώ βαθμών από τον 
δεύτερο Ολυμπιακό. Ε και; Η απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση του ΠΑΟΚ μοιάζει ειλημμένη με τους 
Ασπρόμαυρους να κινούνται για 2+1 προσθήκες στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Το δέλεαρ της κατάκτησης του τίτ-
λου μετά από 34 χρόνια είναι τεράστιο 
και αυτή τη φορά στον ΠΑΟΚ είναι απο-
φασισμένοι να τα καταφέρουν. Σύμφω-
να με τις πληροφορίες που υπάρχουν οι 
Ασπρόμαυροι κινούνται για την απόκτη-
ση τριών παικτών. Oι θέσεις της ενίσχυ-
σης έχουν «κλειδώσει». Είναι τρεις και 
απόλυτα συγκεκριμένες. Ο Δικέφαλος 
αναζητά έναν στόπερ που θα καλύψει 
το κενό του Εβγέν Χατσερίντι που είναι 
στην πόρτα της εξόδου. Ενός εξτρέμ με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά 
που διαθέτουν οι τωρινοί και ενός ακό-
μα χαφ που θα καλύψει το κενό του Πό-
ντους Βέρνμπλουμ που βγήκε νοκ άουτ 
για το υπόλοιπο της σεζόν. Ας δούμε 
όμως αναλυτικά, τι ακριβώς ζητάει και 
ποια είναι τα «θέλω» και τα χαρακτη-
ριστικά των ποδοσφαιριστών που ανα-
ζητεί ο ΠΑΟΚ μετά τις εισηγήσεις του 
Ραζβάν Λουτσέσκου. Σε ό,τι αφορά τον 
κεντρικό αμυντικό, ο Λούτσεσκου θέλει 

έναν γρήγορο στόπερ με καλή αντίλη-
ψη του χώρου που να μπορεί να παίζει 
«επιθετική» άμυνα, στοιχεία δηλαδή 
που δεν διέθετε ο Χατσερίντι. Ενα επίσης 
στοιχείο που εξετάζουν είναι και η ηλι-
κία του ποδοσφαιριστή που θα αποκτη-
θεί, αφού θέλουν να πάνε σε μία λύση 
που θα έχει την ευχέρεια να παίξει για 
χρόνια στο υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά 
τον εξτρέμ οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως ο παίκτης έχει εντοπιστεί και χαρα-
κτηριστικό του σημείο στο παιχνίδι του 
είναι η ταχύτητα και το ένας εναντίον 
ενός που διαθέτει κάτι που υστερούν τα 
τωρινά εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Οι ίδιες πλη-
ροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός πως 
ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν 
αποκλείεται να αγωνίζεται και σε ομάδα 
της Super League, ωστόσο για την ώρα 
δεν έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις, 
κάτι που δείχνει πως ίσως στον ΠΑΟΚ 
να έχουν ξεχωρίσει κι άλλες περιπτώ-
σεις ποδοσφαιριστών.Σε ότι αφορά τον 

αντικαταστάτη του Σουηδού χαφ, στον 
ΠΑΟΚ σκέφτονται να προχωρήσουν 
σε μια κίνηση για το μέλλον και προ-
οπτικές εξελίξεις, χωρίς να μπορεί να 
αποκλειστεί και το ενδεχόμενο πρόω-
ρου ερχομού στην Τούμπα για τον Δη-
μήτρη Μελιόπουλο της Ξάνθης. Ενός 
νεαρού ποδοσφαιριστή που έχει όμως 
αγωνιστικά λεπτά στο πρωτάθλημα της 
Super League. Βέβαια δεν αποκλείεται 
να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής από ξένη 
αγορά προκειμένου από το καλοκαίρι 
και μετά να αποτελεί και τον αντικατα-
στάτη του Εβγέν Σάκχοφ που θα αποχω-
ρήσει από τον ΠΑΟΚ, αφού η απόφαση 
για να μην ανανεώσει την συνεργασία 
του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης 
είναι σχεδόν οριστική. Πάντως, σε εξαί-
ρεση με προηγούμενα χρόνια, αυτή τη 
φορά ο ΠΑΟΚ κυνηγά ενίσχυση... ουσίας 
και όχι εντυπώσεων.

Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ  
από τον Ροντρίγκεζ

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να εισπράξει περίπου δύο 
εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Ροντρί-
γκεζ   στην Αλ Ιτιχάντ. Είναι το 20% που είχε συμ-
φωνήσει ο Δικέφαλος για τη μεταπώληση του από 
τη Γαλατάσαράι. Οι Τούρκοι έχουν συμφωνήσει για 
τη μεταγραφή του Ροντρίγκεζ στους Σαουδάραβες 
και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να πάρει το μερίδιο του. Αν 
αυτά τα χρήματα προστεθούν στα 3 εκατ. ευρώ που 
πήρε ο ΠΑΟΚ όταν πούλησε τον παίκτη στη Γαλα-
τάσαράι, συνολικά από τον παίκτη έχει εισπράξει 5 
εκατ. ευρώ. Πόσα πλήρωσε για να τον αποκτήσει; 
Περίπου 300.000 ευρώ. Αρα θα πρέπει να νιώ-
θει ικανοποίηση από τον τρόπο που διαχειρίστη-
κε τον παίκτη; Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο 
δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει με ένα ναι ή ένα 
όχι. Υπάρχει η άποψη ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να 
κρατήσει τον Ροντρίγκεζ περισσότερο από τον 1,5 
χρόνο που αγωνίσθηκε στην ομάδα, να εισέπραττε 
τις υπηρεσίες από το ταλέντο του και στη συνέχεια 
να τον πουλούσε κερδίζοντας περισσότερα. Αυτό 
σε σχέση με τα όσα κέρδισε ο ΠΑΟΚ σε οικονομικό 
επίπεδο είναι μία θεωρία η οποία κανείς δεν μπο-
ρεί να υποστηρίξει ότι θα γινόταν πράξη. Αντιθέτως 
Ροντρίγκεζ αγωνιζόμενος σε ομάδα η οποία συμ-
μετείχε στο Τσάμπιονς Λιγκ πήρε υπεραξία με απο-
τέλεσμα να πουληθεί ακριβά στην Αλ Ιτιχάντ. Υπε-
ραξία την οποία είναι αμφίβολο αν θα την έπαιρνε 
αγωνιζόμενος 1,5 ακόμη χρόνο στον ΠΑΟΚ και στο 
υποβαθμισμένο εγχώριο Πρωτάθλημα.

Η ιστορία του Ροντρίγκεζ έχει κλείσει για τον 
Δικέφαλο με τον τρόπο που έκλεισε. Εστειλε όμως 
ένα καλό μήνυμα για τη συνέχεια στους ανθρώ-
πους που τον διοικούν, γιατί πετυχημένος δεν είναι 
μόνο ο ποδοσφαιρικός οργανισμός που κατακτάει 
τίτλους, αλλά και αυτός που κάνει έξυπνες αγορο-
πωλησίες. Είναι εύκολο, όταν βεβαίως υπάρχουν, 
να σκορπάει μία ΠΑΕ τα εκατομμύρια προκειμένου 
να πετύχει τους αγωνιστικούς της στόχους, αλλά 
εξαιρετικά δύσκολο να πετυχαίνει ισορροπία στα 
οικονομικά της. Για να καταφέρει να έχει έξυπνες 
πωλήσεις, εκτός από το ότι θα πρέπει να κάνει 
έξυπνες αγορές παικτών, θα πρέπει να αγωνίζεται, 
τουλάχιστον, στην κορυφαία ευρωπαϊκή ποδο-
σφαιρική διοργάνωση. Όλα τ’ άλλα είναι για λαϊκή 
κατανάλωση.  

Εύχομαι όλες οι ευχές σας να γίνουν πράξη το 
2019.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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10 χρόνια Karfitsa

O Νίκος Κουφός με την Κατερίνα Χαρκιολάκη και το Νίκο Γιάννιο

Ο ιδιοκτήτης της ΚΥΑΝΑ Γιάννης Βασιλειάδης με τις Μαρία Γιαννάκου, Χρύσα Κοσμίδου 

Η Κυριακή Νικολοπούλου 

Η Μάγδα Τσέγκου 

Την εκδήλωση 
για τη συμπλήρωση 
των δέκα χρόνων 

κυκλοφορίας 
της «Karfitsa» 

χαιρέτησε πλήθος 
ανθρώπων 

της πολιτικής, 
αυτοδιοίκησης, 

επιχειρηματικότητας 
και ΜΜΕ.  

Όλοι οι 
συντελεστές της 
NK Media Group 

εκφράζουν θερμές 
ευχαριστίες σε 

όσους στήριξαν με 
την παρουσία αλλά 

και τη συμβολή 
τους την όμορφη 

βραδιά. 

Ο  Νίκος Καραμανλής με την Ελίνα Ελευθεριάδου και τις Μαρία Γιαννάκου, Χρυσα Κοσμίδου,  
Δήμητρα Τρανού, Παυλίνα Παπαδοπούλου με τουαλέτες από τα Chic 2 chic, Αγίας Σοφίας 21
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ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Είσαι αγχωμένη/ος  με κάποιες πρακτικές 
υποθέσεις σου που θα ήθελες να ολοκληρώσεις 

πριν τελειώσει το έτος και όπου μπορείς κάνε 
χρήση της τεχνολογίας για να κερδίσεις χρόνο. 
Σε μια οικογενειακή συνάντηση ή επικοινωνία 

επανέρχεται μια συζήτηση για ένα κληρονομικό 
θέμα που τώρα είναι πιο εύκολο να το 

διευθετήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,33,45.

Θα ήθελες η εβδομάδα να είχε τις διπλάσιες 
ώρες ή να μπορούσες να βρίσκεσαι σε δύο 

μέρη ταυτόχρονα αφού μόνο έτσι θα μπορέσεις 
να προλάβεις δουλειές και υποχρεώσεις τόσο 

στη δουλειά όσο και στο σπίτι. Αν έχεις εδώ και 
καιρό οφειλές σε τράπεζες ή το δημόσιο μπορείς 

να πετύχεις μια ρύθμιση, μια ελάφρυνση μια 
τακτοποίηση γενικότερα!

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,25,44.

Το γιορτινό κλίμα συνεχίζεται, εσύ συνεχίζεις 
να ξοδεύεις για να κάνεις χαρούμενους τους 

γύρω σου και τα χρήματα σου εξανεμίζονται! 
Ωστόσο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αφού 

παρουσιάζεται μια επαγγελματική ευκαιρία που 
θα έχει και σημαντικές οικονομικές απολαβές 

αρκεί να εργαστείς με συνέπεια και αφοσίωση στο 
στόχο. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,41,48.

Αρκετά εσωστρεφής είσαι και παρά τις 
προσκλήσεις και τις προτάσεις για έξοδο που 
δέχεσαι προτιμάς την ηρεμία του σπιτιού σου. 

Όμως θα προκύψει μια επαγγελματική πρόταση 
την οποία δεν πρέπει να αφήσεις να φύγει αφού 

και σταθερότητα υπόσχεται και καλές οικονομικές 
απολαβές. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,33,44.

Με συνετές σκέψεις και ρεαλιστικές κινήσεις 
καταφέρνεις να σταθεροποιήσεις τα οικονομικά 

σου και να βάλεις τις βάσεις για μια ακόμη 
θετικότερη εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει 

ένα πρόσωπο στο επαγγελματικό σου περιβάλλον 
που εμπιστεύεται τη κρίση σου και θα σου κάνει 

μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,26,28,47.

Έχεις το χάρισμα να γίνεσαι δημοφιλής στο 
περιβάλλον σου και να εντυπωσιάζεις με τις 

ιδέες σου! Χάρη σε αυτές λοιπόν θα δεχθείς μια 
πολύ ελκυστική επαγγελματική πρόταση που αν 
την πιστέψεις και την ακολουθήσεις θα δεις την 

καριέρα σου και την εργασιακή σου πορεία να 
παίρνει άλλη τροπή.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,11,28,47.

Μια πολύ δημιουργική εβδομάδα , με πολλές 
καινούριες ιδέες πάνω στα επαγγελματικά σου να 
σε ωθούν σε κινήσεις που πριν λίγο καιρό ούτε θα 
τις σκεφτόσουν. Ένας πολύ δικός σου άνθρωπος 
σου δίνει τις κατάλληλες συμβουλές για το πως 
θα βελτιώσεις την οικονομική σου κατάσταση.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,39,41.

Αν δεν είσαι ήδη σε διάθεση ετοιμάσου για ένα 
σύντομο ταξίδι, μια μικρή απόδραση που όμως 
θα πρέπει να οργανώσεις μέχρι την τελευταία 
λεπτομέρεια χωρίς να αφήσεις τίποτε στην 
τύχη. Μια επαφή με ένα πρόσωπο από το 
επαγγελματικό σου περιβάλλον σου δημιουργεί 
βάσιμες ελπίδες για μια πολύ καλή εξέλιξη στα 
εργασιακά σου.  ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,15,16,42.

Τακτοποιείς μια υπόθεσή σου που καθυστερούσε 
το τελευταίο διάστημα και μάλιστα με πολύ 
θετικά αποτελέσματα που θα φανούν στο μέλλον. 
Έχεις ταλέντο στην επικοινωνία και πείθεις με 
ευκολία τους γύρω σου για την ορθότητα των 
σκέψεών σου αλλά λίγο προσοχή, έχεις την τάση 
να λες υπερβολές.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,10,25,43.

Είσαι πολύ δημιουργική γεμάτη ενέργεια 
και ενδιαφέρουσες ιδέες και κατά μια έννοια 
ανυπομονείς να περάσουν οι μέρες για να βάλεις 
σε εφαρμογή τα επαγγελματικά σου σχέδια. 
Η τύχη εξακολουθεί να σε περιτριγυρίζει και 
μπορείς να την προκαλέσεις, χωρίς βέβαια 
υπερβολές.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,26,41

Κάτι πολύ σημαντικό για το επαγγελματικό 
σου μέλλον προκύπτει μέσα από το φιλικό σου 
περιβάλλον! Μπορεί να κάνεις μια γνωριμία 
με ένα πρόσωπο που με τις διασυνδέσεις του 
θα βοηθήσει την εξέλιξή σου ή να υποστηρίξει 
έμπρακτα μια ιδέα σου και μέσω αυτής να 
εξελιχθεί η καριέρα σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,20,33.

Η εβδομάδα σε απογοητεύει κάπως ως προς 
τους στόχους σου και την ολοκλήρωση τους 
αφού αισθάνεσαι ότι δεν έχεις την υποστήριξη 
που θα ήθελες. Ωστόσο θα πάρεις μια είδηση 
που θα στρέψει την προσοχή σου σε κάτι 
πραγματικά ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στην 
επαγγελματική σου ζωή.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,14,22,48.
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Η Μάγδα Τσέγκου 
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται διαμέρισμα 
95τμ, 1ου ορόφου, σε τριώροφο 
οίκημα, πλήρως ανακαινισμένο, 
με 3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 50.000E Κωδ. 
1009-362

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ισογείου, σε δυόροφο οίκημα, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 17.000Ε Κωδ. 1009-361

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου, 
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με 
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με 
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 75τμ, 3ου ορόφου, 
διαμπερές, ανακαινισμένο το 
2018, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, ρετιρέ, με 
αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 45.000E 
Κωδ.1009-277

ΠΟΛΙΧΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
διαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου, 
κατασκευής 2004, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, 
σε άριστη κατάσταση. Τιμή: 85.000E 
Kωδ.1009-179

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ Πωλείται 
διαμέρισμα 71τμ, 4ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, κεντρικότατο, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 25.000E 
Κωδ.1009-357

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Πωλείται διαμέρισμα 
75τμ, 6ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
ρετιρέ, κεντρικότατο, μερικώς 
ανακαινισμένο. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 27.000E 
Κωδ.1009-312

Ν.Σ.Σ. Πωλείται διαμέρισμα 88τμ, 
3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο, 
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
με αυτ. Θερμ. Φ/Α. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή:45.000E 
Κωδ.1009-150

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, 1ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια, 
κεντρικότατη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
21.000E Κωδ.1015-455

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 46τμ, 7ου ορόφου, 
μερικώς ανακαινισμένη, με ασανσέρ, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, απεριόριστη 
και άκλειστη θέα. Ιδανική για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 50.000E 
Κωδ.1015-518

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται διαμέρισμα 
115τμ, 5ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 3ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ. Ιδανικό και εκμετάλλευση. Τιμή: 
100.000E Kωδ.1009-322

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000E 
Κωδ.1009-231

ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται υπόγειος 
αποθηκευτικός χώρος 140τμ, με 
είσοδο επί της Οδού Μπότσαρη, 
σε ενιαίο επίπεδο. Τιμή: 10.000E 
Kωδ.1009-71

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται 
επαγγελματικός χώρος 160τμ, 
ημιυπογείου, σε γειτονικό δρόμο της 
περιοχής, με 10μέτρα πρόσοψη. Τιμή: 
20.000E Κωδ.1009-3

ΘΕΡΜΗ Πωλείται διαμέρισμα 
130τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής 
2007, σε δυόροφο οίκημα, εντός 
συγκροτήματος, με πάρκινγκ, 
αποθήκη, με 3ΔΣΑΛΚΜΠWC, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 155.000E 
Kωδ.1009-120

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
κεντρικότατο διαμέρισμα 69τμ, 3ου 
ορόφου, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, με ασανσέρ, εμπρόσθιο,  
χρήζει ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 40.000E 
Kωδ.1009-351

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά 
δυόροφη μονοκατοικία 120τμ, σε 
οικόπεδο 301τμ, στο κέντρο, δίπλα 
στην τοπική αγορά. Ιδανική και 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 18.000E 
Κωδ.1009-331

ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πωλείται 
εκπληκτική νεόδμητη 3όροφη 
μονοκατοικία 200τμ, χωρισμένη σε 
3 διαμερίσματα, δίπλα στην πλατεία, 
πλήρως επιπλωμένη, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 110.000E Kωδ.1009-
314

ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πωλείται οικόπεδο 850τμ, άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με μικρό ξύλινο οίκημα 
30τμ, εντός του χωριού. Τιμή: 20.000E 
Kωδ.1009-304

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ Πωλείται 
εκπληκτική μεζονέτα 140τμ, σε 
οικόπεδο 1000τμ, εντός του χωριού, 
σε μαγευτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά, πλήρως επιπλωμένη, 
κατασκευής 1985. Ιδανικό και για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 60.000E Kωδ.1009-289

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη 
πέτρινη δυόροφη μονοκατοικία 140τμ, 
σε οικόπεδο 800τμ, εντός του χωριού, 
σε εκπληκτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά. Τιμή: 36.000E Κωδ.1009-
262

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Ενοικιάζεται ισόγεια 
επιπλωμένη γκαρσονιέρα 40τμ, με αυτ. 
Θερμ. θερμοσυσσωρευτών, πλήρως 
επιπλωμένη και ανακαινισμένη, 
με πόρτα ασφαλείας και ελάχιστα 
κοινόχρηστα. Τιμή: 360E

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ενοικιάζεται ημιυπόγεια 
γκαρσονιέρα 44τμ, πλήρως επιπλωμένη 
και ανακαινισμένη, πλησίον Σ.Σ.Α.Σ., 
με δική της αυλή, πόρτα ασφαλείας 
και ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 330E 
Κωδ.1009-272

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενοικιάζεται ισόγειο 
διαμέρισμα 65τμ, πλήρως επιπλωμένο 
και ανακαινισμένο, πλησίον 
Ιπποκρατείου νοσοκομείου, με δική του 
αυλή, λουξ κατασκευή, ιδανικό και για 
οικογένεια. Τιμή: 470E 
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, αλλά και σε όλα τα café 
της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι και Παραλία).  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509  
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
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
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216

ΔΥΤΙΚΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 
2310523131 
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
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
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Πού θα μας βρείτε



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


