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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
ΚΟΡΔΕΛΙΟ Πωλείται διαμέρισμα 
124,34τμ, 1ου ορόφου 
υπερυψωμένου, σε ιδιόκτητη 
οικοδομή, οροφοδιαμέρισμα, με 
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 58.000E Κωδ. 
1009

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 96τμ, 2ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, διαμπερές, γωνιακό, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. 
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 48.000E Κωδ.1009

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

Ν.Σ.Σ. Πωλείται γκαρσονιέρα 
30τμ, ισογείου, με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, ανακαινισμένο, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 9.800E 
Κωδ.1001-857

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, ημιυπογείου, διαμπερές, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 13.000E 
Κωδ.1009-343

Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια μονοκατοικία 
50τμ, σε οικόπεδο 195,45τμ, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, αποθήκη, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή:22.000E 
Κωδ.1001-898

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 50τμ, 1ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, 
ευήλια, κεντρικότατη, ανακαινισμένη, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 25.000E 
Κωδ.1033-42

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται 
στούντιο 35τμ, ισογείου, πλήρως 
ανακαινισμένο,  με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
ευάερο, ευήλιο, lux κατασκευής. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
29.500E Κωδ.1033-55

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

ΜΑΛΑΚΟΠΗ Πωλείται ημιυπόγειο 
διαμέρισμα 90τμ, γωνιακό, με 2ΔΣ(ξ)
ΚΜΠ, κεντρικότατο, πλησίον οδού 
Λαμπράκη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
27.000E Kωδ.10033-87

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣ(ξ)ΚΜΠ, ανακαινισμένη, 
κεντρικότατη, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Ιδανική για εκμετάλλευση. 
Τιμή: 40.000E Κωδ.1019-370

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται διαμέρισμα 
84τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
ρετιρέ, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
με ανοιχτωσιά και μεγάλες βεράντες. 
Τιμή: 45.000E Kωδ.1036-121

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 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

ΜΕΣΣΑΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται αγροτεμάχιο 
12 στρεμμάτων, επί της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού, κεντρικότατο, εντός 
βιομηχανικής ζώνης. Τιμή: 180.000E 
Kωδ.1009

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

ΕΥΟΣΜΟΣ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
108τμ, 2ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο, 
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 430E 
Κωδ.1040-1 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ, 
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή: 
500E Κωδ.1009-368

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

Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ 

Κ. ΖΕΡΒΑΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΟ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ Σελ. 38

Σελ. 10-11

Σελ. 14-15

Σελ. 19

Πιστεύω ότι θα 
είμαι η επιλογή 
των Θεσσαλονικέων 

Θα δώσω τη μάχη 
της καθαριότητας, 
καθημερινά  
και παντού

«Κανόνι» εκατ.  
ευρώ έσκασε 
στα ρύζια με θύματα 
εκατοντάδες 
παραγωγούς

Κάθε Σάββατο με 
την Karfitsa

Στέλνουν στην κάλπη
250.000 ελληνοποιημένους!

«Colpo grosso» στήνει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που απλοποιεί ακόμη 
περισσότερο την απόκτηση ιθαγένειας ενόψει εκλογών

Σελ. 20-21

2512.01.2019

Από τις 17 Ιανουαρίου στο θέατρο «Αριστοτέλειον» ο Αλ.Ρήγας θα ανεβάσει το έργο «Σίρλεϋ 

Βάλενταϊν» σε σκηνοθεσία και µετάφραση δική του. «Το κείµενο είναι βαθιά ανθρώπινο, 

αφοπλιστικά αφυπνιστικό και θα τολµούσα να πω επαναστατικό», περιέγραψε στην Karfitsa.

Αλέξανδρος Ρήγας
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟΟ Μίλτος Πασχαλίδης για µία και µοναδική συναυλία εµφανίζεται στο Block 33 στις 18 Ιανουαρίου.

Σήµερα η  Έλλη Πράντζου παρουσιάζει στην «Ζώγια το νέο βιβλίο 
της «Χάος» 

H Πηνελόπη Μαρκοπούλου είναι ηθοποιός και αυτό το διάστηµα συµµετέχει στην παράσταση Romeo + Ιουλιέτα που ανεβαίνει µέχρι τις 13/01 στο θέατρο «Αυλαία»

Ο Ντόλη Ζερβού προτείνει πορταίτα διάσηµων και εµβληµατικών 
προσωπικοτήτων

Η θεατρική οµάδα «Μικρός Βορράς» παρουσιάζει τον «ραφτάκο των λέξεων» στο Λαογραφικό Μουσείο
Σελ. 28

Σελ. 29

Σελ. 26-27

Σελ. 28

Σελ. 30
Σελ. 29

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 25-31
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Του Νίκου Καραμανλή

Η Γερμανίδα 
καγκελάριος 

αφήνει μία άλλη 
Ελλάδα, που 
όμως δεν έχει 
περιθώρια να 
χρονοτριβεί

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr
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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,  

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 
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Βυρωνία Τραγούδα

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Η Μέρκελ που έφυγε  
και οι εκλογές που έρχονται

Ο Ιανουάριος του 2019 δεν έχει καμία σχέση με τον Απρίλιο του 2014. Ναι, πέρασαν 
πέντε χρόνια από την τελευταία επίσκεψη της Άνγκελα Μέρκελ στη χώρα μας. Μία Ελλάδα 
αρκετά διαφορετική απ’ αυτήν που άφησε τότε η Γερμανίδα καγκελάριος. Και μόνο το γε-
γονός ότι τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έλεγε «go 
back, madam Merkel» και σήμερα την υποδέχεται ως πρωθυπουργός αρκεί για να κατα-
λάβει κανείς τι έχει μεσολαβήσει αυτή την πενταετία. Τότε μιλούσε για «επικοινωνιακά παι-
χνίδια» και κατηγορούσε την κα Μέρκελ ότι «έρχεται να υποστηρίξει τον αντιπρόσωπό της, 
κ. Σαμαρά». Σήμερα είναι το ίδιο πρόσωπο που ταυτίζεται μαζί της για την οικονομία και τη 
Συμφωνία των Πρεσπών.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, χωρίς, όμως, κανείς να 
μπορεί με βεβαιότητα να πει πότε θα στηθούν εθνικές κάλπες. Τα σενάρια, με αφορμή το τι 
θα κάνουν ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΛ, δίνουν και παίρνουν, με τον πρωθυπουργό να 
εμφανίζεται έτοιμος να κυβερνήσει ακόμη και με μεμονωμένους βουλευτές να στηρίζουν 
τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον ίδιο. Κακά τα ψέματα, ο πολιτικός χρόνος που διανύουμε 
είναι αρκετά πυκνός σε γεγονότα κι αυτό σημαίνει αβεβαιότητα. Κι αυτό είναι κάτι που μόνο 
καλό δεν κάνει στην ταλαιπωρημένη οικονομία μας, πολλώ δε μάλλον όταν αναφερόμαστε 
σε επενδυτές. 

Ο λόγος για τους επενδυτές, καθώς –σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει– τα υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν τόσο το 2017 όσο και το 2018 βασίζονται στην 
υπερ-φορολόγηση των πάντων και δεν θα ήταν άδικο να ισχυριστεί κανείς ότι υπονομεύ-
ουν τη δυνητική ανάπτυξη. Σε μία μετα-μνημονιακή περίοδο, που η ελληνική οικονομία θα 
έπρεπε να ανεβάζει στροφές ώστε να μπορεί να σταθεί στα πόδια της, μία παρατεταμένη 
προεκλογική περίοδος –βουτηγμένη στη... λάσπη και τη σκανδαλολογία– μόνο ρίσκο μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί. Κανείς δεν μπορεί να υποδείξει στον πρωθυπουργό τον χρόνο που θα 
προσφύγει στις κάλπες, ωστόσο, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος –έχοντας δώσει τις δικές του 
μάχες– ότι το κλίμα των τελευταίων ημερών κάνει κακό στην εθνική προσπάθεια.

Με απλά λόγια, η πατρίδα μας δεν μπορεί να αντέξει μία παρατεταμένη προεκλογική 
περίοδο. Κι εδώ μπαίνει και μία άλλη παράμετρος που για κάποιον λόγο δεν δείχνει να μας 
απασχολεί ιδιαίτερα: οι ευρωεκλογές. Είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριμένες εκλογές 
μπορούν να διαμορφώσουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο για την Ευρώπη. Κι αυτό είναι 
κάτι που θα επηρεάσει και εμάς!
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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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Έρχεται η επιδότηση ενοικίου και δανείου. Η 
επιδότηση αυτή θα έχει σκληρές προϋποθέ-
σεις και στοιχεία, ενώ τα περιουσιακά και τα 
εισοδηματικά κριτήρια θα είναι σκληρά. 

Nα δούμε τα στοιχεία του επιδόματος: Αφορά 
500.000 νοικοκυριά.
Διατίθεται το ποσό των 600 εκατ. ευρώ. Το 
ποσό επιδότησης ανά οικογένεια θα είναι 70-
210 ευρώ. Το όριο εισοδήματος από 8.000 
έως 24.000 ευρώ. Θα αφορά και δάνεια α΄ κα-
τοικίας. Εξαιρούνται όσοι έχουν ενταχθεί στον 
νόμο Κατσέλη.
 
Τα χρήματα που αφορούν 
κάθε νοικοκυριό θα είναι:
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ + 35 
ευρώ για κάθε μέλος.
Μονογονεϊκές - ορφανά: 70 ευρώ τον μήνα.
Ανώτατο όριο είναι τα 210 ευρώ μηνιαίως.
Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία πέ-
ντε έτη.
Εισόδημα καταθέσεις από 8.000 έως 24.000 
ευρώ.
Περιουσία 120.000-180.000 ευρώ.
Αίτηση στο Taxisnet.
Πίστωση σε τράπεζα.
 

Πώς θα χορηγείται
Θα χορηγείται, σύμφωνα με τη δικηγόρο Ολυ-
μπία Νικολοπούλου, στα νοικοκυριά που πλη-
ρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου, 
με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για 
τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει να πλη-
ρούνται τα εξής κριτήρια:
Εισοδηματικό κριτήριο: Το συνολικό εισόδη-
μα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε 
μέλος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδη-
μα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ 
ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοι-
κοκυριού.
• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ.
• Νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη: 12.000 
ευρώ.
• Νοικοκυριό με τρία μέλη ή μονογονεϊκή οι-
κογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 16.000 ευρώ.
• Νοικοκυριό με τέσσερα μέλη ή μονογονεϊ-
κή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη: 20.000 
ευρώ.
• Νοικοκυριό με πέντε μέλη και πάνω ή μονο-
γονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και 
πάνω: 24.000 ευρώ.
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνη-
της περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί 

να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 
120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικο-
κυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ 
για κάθε πρόσθετο μέλος. Το όλο ύψος των 
καταθέσεων του νοικοκυριού δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα εξής όρια μέχρι και το ποσό των 
24.000 ευρώ.
• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 8.000 ευρώ.
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 
12.000 ευρώ.
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 
16.000 ευρώ.
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα 
μέλη: 20.000 ευρώ.
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη 
και πάνω: 24.000 ευρώ.

Τι να προσέξετε
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του 
επιδόματος θα είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό 
μισθωτήριο. Να δούμε την καταβολή του.
Για την περίπτωση των δικαιούχων που διαμέ-
νουν σε μισθωμένη κατοικία, το επίδομα κα-
ταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό 
λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται 
υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λει-
τουργεί στην Ελλάδα. Η ενίσχυση δεν κατα-
βάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην 
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Ποιοι θα πάρουν επιδότηση δανείου και ενοικίου

Θα έχει σκληρές προϋποθέσεις, ενώ τα περιουσιακά κριτήρια  
και τα εισοδηματικά θα είναι εξοντωτικά
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΟΨΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

∆Ε - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΣΑ 06:30 (Ε)

∆Ε 20:00
ΚΥ 17:30 (Ε)

ΤΕ 20:00
ΠΑ 01:00 (Ε)  ΣΑ 16:00 (Ε)

αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαι-
ούχος.
Στην περίπτωση δικαιούχου που επιβαρύνεται με το 
κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης 
κατοικίας, το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον 
τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου. Το 
δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 
την 1n ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον 
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.
Είναι αφορολόγητο
Το επίδομα στέγασης 2018 είναι αφορολόγητο, δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται 
ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το 
Δημόσιο.
Αναλυτικά τα ποσά:
Άγαμος 70 ευρώ τον μήνα + 50% για κάθε τέκνο.
Ανώτατο όριο επιδόματος τα 210 ευρώ τον μήνα.
Εισόδημα έως 8.000 ευρώ τον χρόνο + 50% για κάθε 
τέκνο έως 24 ετών.
Ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τα 24.000 
ευρώ.
Εισόδημα για μονογονεϊκή ή για ζευγάρι 12.000 ευρώ 
τον χρόνο και επίδομα 105 ευρώ τον μήνα.
Ζευγάρι + 1 παιδί η μονογονεϊκή + 2 παιδιά εισόδημα 

ως 16.000 ευρώ τον χρόνο και επίδομα 140 ευρώ τον 
μήνα.
Ζευγάρι + 2 παιδιά ή μονογονεϊκή + 3 παιδιά εισόδη-
μα 20.000 ευρώ τον χρόνο και επίδομα 175 ευρώ τον 
μήνα.
Νοικοκυριά με πέντε μέλη εισόδημα έως 24.000 ευρώ 
τον χρόνο και επίδομα 210 ευρώ τον μήνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙ-
ΔΟΜΑ
Άγαμος   8.000   70 ευρώ
Ζευγάρι  12.000  105 ευρώ
+ 1 παιδί 16.000   140 ευρώ
+ 2 παιδιά 20.000  175 ευρώ
+ 3 παιδιά  24.000  210 ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΔΑΝΕΙΟΥ
Αφορά 300.000 φτωχά νοικοκυριά
Ποσό από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

70 ευρώ άγαμος
105 ευρώ έγγαμος
140 ευρώ + 1 παιδί
140 ευρώ μονογονεϊκές
175 + 2 παιδιά
210 + 3 παιδιά
245 + 4 παιδιά
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Άγαμος έως 7.000 ευρώ
Έγγαμος έως 10.500 ευρώ
Με 1 παιδί έως 14.000 ευρώ
Με 2 παιδιά έως 17.500 ευρώ
Με 3 παιδιά έως 21.000 ευρώ
Με 4 παιδιά έως 24.500 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Άγαμος 120.000 ευρώ
Έγγαμος 135.000 ευρώ
Με 1 παιδιά 150.000 ευρώ
Με 2 παιδιά 165.000 ευρώ
Με 3 παιδιά 180.000 ευρώ
Καταθέσεις έως 7.000 ευρώ

οικονομία
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Οι εξελίξεις των προηγούμενων ημε-
ρών με τα πίσω-μπρος του κ. Καμ-
μένου, τα σενάρια για κυβέρνηση 
ανοχής, αλλά και την προαναγγελία 
του πρωθυπουργού για ψήφο εμπι-
στοσύνης «αν και εφόσον», έχουν 
εμπεδώσει στα ηγετικά κλιμάκια της 
ΝΔ την εντύπωση ότι η κυβέρνηση 
έχει ουσιαστικά… τελευτήσει τον βίο 
της και διαχειρίζεται το πολιτικό της 
τέλος, με όχημα ένα «απεγνωσμένο» 
σχήμα.  
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σπεύσει 
ήδη από την Τετάρτη, από το βήμα 
της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, να 
κάνει λόγο για μια «κυβέρνηση-κου-
ρελού». Ο πρόεδρος της ΝΔ αναφε-
ρόταν σε μια ενδεχόμενη νέα κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία με άλλους 
βουλευτές, όπως αυτή που ο κ. Τσί-
πρας προανήγγειλε, εφόσον ο Πάνος 
Καμμένος κάνει πράξη απειλές του 
παρελθόντος για άρση της εμπιστο-
σύνης του στο κυβερνητικό σχήμα. 
Βεβαίως, πέραν της «κουρελούς», 
η αξιολόγηση της Πειραιώς ισχύει, 
φυσικά, για ένα σχήμα με κορμό τον 
ΣΥΡΙΖΑ και περιφερειακά βουλευτές 
από άλλα κόμματα που, όπως λένε 
στην οδό Πειραιώς, «είδαν έξαφνα 
το φως το αληθινό μετά από τέσσερα 
χρόνια στην αντιπολίτευση», αλλά 
ισχύει και στο σενάριο της παρα-
μονής των ΑΝΕΛ στον κυβερνητικό 
συνασπισμό, με δεδομένο ότι πλέον 
το κόμμα του Πάνου Καμμένου πα-
ρουσιάζεται από την οδό Πειραιώς με 
«συντρίμμια». Άλλωστε, η αδυναμία 
σύγκλησης της ΚΟ των ΑΝΕΛ την Τε-
τάρτη κατέδειξε και το μέγεθος του 
πολιτικού αυτοεγκλωβισμού του κ. 
Καμμένου.  
Στα ανώτερα κλιμάκια της ΝΔ θεω-
ρούν ότι, από την ψήφιση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών και μετά, όποιο 
κυβερνητικό σχήμα και να είναι στην 
εξουσία θα είναι εντελώς θνησιγε-
νές, με ημερομηνία λήξης. Θα είναι, 
με άλλα λόγια, ένα εκλογικό κυβερ-
νητικό σχήμα, με οιαδήποτε πιθανή 
σύνθεση, που δεν θα μπορεί να κάνει 
πολλά, σε ένα περιβάλλον πολιτικής 
πίεσης και κατακραυγής. Και αυτό, 
πέρα από τις δυσκολίες για το νομο-
θετικό έργο της κυβέρνησης –με τη 
ΝΔ να μιλά για «απονομιμοποιημέ-
νες αποφάσεις–, θα έχει εξαιρετικά 

αρνητική επίδραση στην οικονομία, 
συνδυαστικά με την εκλογική συγκυ-
ρία που εξ ορισμού δεν ευνοεί την 
οικονομική δραστηριότητα. Με άλλα 
λόγια, θα πρόκειται για ένα κυβερνη-
τικό σχήμα που θα παράγει πολιτική 
αστάθεια, όποτε και αν στηθούν οι 
κάλπες. 
 
«Καμπανάκια» για την οικονομία 
Η κατάσταση που διαμορφώνεται, 
συνεπώς, με τον χαρακτηριστικό 
της πολιτικής αστάθειας να επανα-
κάμπτει, ανησυχεί ιδιαίτερα τους 
επιτελείς της ΝΔ. Στην πολιτική επι-
στήμη, άλλωστε, υπάρχει ο όρος 
του «spill-over»: της διάχυσης, της 
εξάπλωσης με άλλα λόγια. Με βάση 
αυτό, η κατάσταση πολιτικής αβεβαι-
ότητας, στην οποία εγκλωβίζεται η 
χώρα, προκειμένου ο κ. Τσίπρας να 
μείνει στην εξουσία λίγο περισσό-
τερο, κατά τη «γαλάζια» ανάλυση, 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για 
την οικονομία. Το επεσήμανε, άλλω-
στε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην 
πρόσφατη ομιλία του στην Πολιτική 
Επιτροπή, όταν είπε ότι η χώρα παρα-
μένει εκτός αγορών, οι πολίτες εξα-
κολουθούν να τελούν σε καθεστώς 
υπερφορολόγησης, ενώ αναφέρθη-
κε και σε «ψιθύρους» αναφορικά με 
το ότι, «αν συνεχιστεί αυτή η κατά-
σταση, η Ελλάδα θα αναγκαστεί να 
προσφύγει σε επίσημο τέταρτο μνη-
μόνιο». Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό 
ότι η πρόσφατη σχετική παρέμβαση 
του κ. Σημίτη συζητήθηκε ευρέως 
σε πολιτικούς κύκλους, «γαλάζιων» 
συμπεριλαμβανομένων. Και μπορεί 
επισήμως η Πειραιώς να μην υιοθετεί 
την «πρόβλεψη του κ. Σημίτη», τον 
οποίο ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε ως 

«Κασσάνδρα», οι ανησυχίες, όμως 
για την πορεία της οικονομίας παρα-
μένουν. Σε αυτό το περιβάλλον, δε, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε 
την Πέμπτη και με το προεδρείο της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με 
την κυοφορούμενη ρύθμιση για την 
πρώτη κατοικία και τις ρυθμίσεις για 
τα «κόκκινα» δάνεια στο φόντο. Πε-
ποίθηση του κ. Μητσοτάκη, πάντως, 
είναι ότι οι οικονομία μπορεί πραγ-
ματικά να «γυρίσει» μόνο με μια κυ-
βέρνηση της ΝΔ, γι’ αυτό και, στο κε-
κλεισμένων των θυρών σκέλος της 
Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, 
ζήτησε από τα στελέχη του να συνε-
χίσουν να αναδεικνύουν τον θετικό 
προγραμματικό λόγο της ΝΔ. 
 
«Εκλογές μια ώρα αρχύτερα»
Σε αυτό το περιβάλλον, όπως προ-
αναφέρθηκε, ο ορίζοντας μιας «κυ-
βέρνησης-κουρελούς», σύμφωνα με 
συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, είναι 
άκρως περιορισμένος. Και μπορεί ο 
κ. Τσίπρας να μιλά για εκλογές τον 
Οκτώβριο, κυρίαρχη εκτίμηση του 
προέδρου της ΝΔ, όμως, είναι ότι οι 
εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, υπό το 
πρίσμα ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα προ-
κρίνει το ενδεχόμενο να υποστεί μια 
καθαρή ήττα στις ευρωεκλογές, η 
οποία, στη συνέχεια, θα «απελευ-
θερώσει» τη δυναμική του πρώτου 
κόμματος, ήτοι της ΝΔ. Όσο για τα 
περί «ανοιχτού αποτελέσματος» που 
διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, εκτί-
μηση της οδού Πειραιώς είναι ότι 
οι συσχετισμοί είναι παγιωμένοι και 
απλώς ο πρωθυπουργός διαχειρί-
ζεται το πολιτικό του τέλος. Ακόμα, 
όμως, και να ισχύσει το σενάριο πα-
ράτασης του κυβερνητικού βίου έως 

τον Οκτώβριο, η τοποθέτηση της ΝΔ 
είναι σαφής: Θα αναδείξει τις ευρω-
εκλογές σε «μητέρα των μαχών», 
βάζοντας «σκληρά» πολιτικά διακυ-
βεύματα, για να μην υπάρξει χαλαρή 
ψήφος. Με δεδομένα, όμως, τα πο-
λιτικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου 
σχήματος, το σενάριο του Οκτωβρίου 
μοιάζει περισσότερο «θεωρητικό». 
 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που διαμη-
νύεται από την οδό Πειραιώς είναι ότι 
απαιτούνται «καθαρές λύσεις». Όπου 
«καθαρές λύσεις», εκλογές «μια 
ώρα αρχύτερα». Σε αυτό το πλαίσιο, 
οι εκλογικές προετοιμασίες σε όλα τα 
επίπεδα είναι στο φουλ στην οδό Πει-
ραιώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κά-
λεσε από την Πολιτική Επιτροπή τα 
στελέχη του που τυχόν έχουν ράψει 
κοστούμια εργασίας «να τα αφήσουν 
στη ναφθαλίνη» και «να βάλουν 
στολή εργασίας». Τα ψηφοδέλτια 
του κόμματος είναι σε τελική φάση 
ολοκλήρωσης, αν και οι πρώτες 
ανακοινώσεις μετατέθηκαν χρονικά 
για ύστερο χρόνο. Παράλληλα, «τρέ-
χουν» και οι προετοιμασίες για τις 
ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, 
που θα ηγηθεί του σχετικού προε-
κλογικού αγώνα, να έχει ήδη κατα-
θέσει τις σχετικές προτάσεις του για 
το οργανωτικό σκέλος στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Αντίστοιχο ρόλο για το 
σκέλος των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών θα έχει ο Νικήτας Κακλαμάνης, 
σε στενή συνεργασία με τον γραμμα-
τέα του κόμματος Λευτέρη Αυγενάκη 
και τον σύμβουλο του προέδρου της 
ΝΔ Θανάση Νέζη. 
 Σημειωτέον, τις επόμενες μέρες, επι-
στρέφει στο… τερέν των περιοδειών 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη Δευ-
τέρα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, 
σε σύσκεψη των κομματικών και αυ-
τοδιοικητικών στελεχών της πόλης, 
με φόντο και την υποψηφιότητα του 
Νίκου Ταχιάου για τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης. Ακόμα, στο τέλος της ερχό-
μενης εβδομάδας, ο κ. Μητσοτάκης 
θα βρίσκεται στο Ηράκλειο, όπου 
και θα μιλήσει στην κοπή πίτας των 
ΝΟΔΕ της Κρήτης, στέλνοντας ηχηρό 
μήνυμα στήριξης και του υποψήφιου 
περιφερειάρχη που στηρίζει η ΝΔ, 
Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη.
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Η κυβέρνηση διαχειρίζεται το τέλος της 
«Καθαρές λύσεις» και ετοιμότητα από τη ΝΔ
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Είναι πολλές οι αλλαγές στα ερ-
γασιακά μας. Το τοπίο αλλάζει! Να 
δούμε παγίδες και ιδιαιτερότητες:

1. Μισθοί. Κυριαρχούν οι δύο δι-
αφορετικές θέσεις, κυβέρνησης 
και αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Η κυβέρνηση υπόσχεται αύξηση 
του κατώτατου μισθού, η οποία 
θα οδηγήσει στην κατάργηση του 
υποκατώτατου. Η εξέλιξη αυτή, 
κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικο-
λοπούλου, «θα οδηγήσει και σε 
νέα επιδόματα, αλλά και σε αύ-
ξηση εισφορών στα 170 ευρώ τον 
μήνα! Σήμερα ο κατώτατος είναι 
586,08 ευρώ μεικτά για τον άγα-
μο και θα αυξηθεί κατά 50 ευρώ 
μεικτά. Θα αυξηθούν επιδόματα 
προϋπηρεσίας, το επίδομα γάμου 
10% λόγω υπαγωγής στην Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβασης Ερ-
γασίας. Θα αυξηθεί και ο μισθός 
στη μερική απασχόληση, πλην αν 
υπάγονται σε κλαδική σύμβαση 
που ορίζει υψηλότερους μισθούς. 
Θα αυξηθεί και το επίδομα ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ, όπως και πολλά 

επιδόματα».
2. Συντάξεις. Έχουμε μεικτή εικό-
να. Μπορεί να μην εφαρμόσθηκε ο 
επανυπολογισμός σε 1,3 εκατομ-
μύριο, αλλά, κατά τον Δημήτρη 
Μπούρλο, «οι νέοι χάνουν 35% 
και το επίδομα συζύγου… Ακόμη 
380.000 συνταξιούχοι έχασαν το 
ΕΚΑΣ! Το εφάπαξ μειώνεται 22%. 
Ο φόρος υγείας 6% ισχύει». Ένα-
ντι όλων αυτών, η κυβέρνηση 
σε βάθος 5ετίας δίνει αύξηση 20 
ευρώ τον μήνα, όπως είπε και στη 
Βουλή ο κ. Τσίπρας.

3. Το «τρικ» των εισφορών. Εδώ 
έχουμε μεν μείωση έως 33,3% 
των εισφορών σε 250.000 ελευ-
θέρους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και αγρότες. Όμως, 
κατά τον φοροτεχνικό κ. Βαγγέλη 
Αμπελιώτη, «βάση υπολογισμού 
θα είναι το 100% του καθαρού 
φορολογητέου εισοδήματος συν 
τις καταβλητέες εισφορές του 
προηγούμενου έτους. Εδώ έχου-
με το “τρικ”… Ενώ ήταν το 85% 
πριν, τώρα καταργείται η έκπτωση 

15% που ίσχυε το 2018 στη βάση 
υπολογισμού και η έκπτωση δεν 
είναι 33,3% που ισχυρίζεται η κυ-
βέρνηση, αλλά μία η άλλη!».

4. Επαγγελματίες. Θα πληρώνουν 
για κύρια σύνταξη το 13,33% 
έναντι του 20% του εισοδήμα-
τός τους. Και εδώ το 85% γίνε-
ται 100% στον υπολογισμό της 
εισφοράς για όσους δηλώνουν 
εισόδημα από 7.500 ευρώ και 
πάνω. 

5. Συνέχιση εισφορών ΕΦΚΑ. Πα-
ραμένει η μικρότερη εισφορά 
υπέρ ΕΦΚΑ στο 20% του κατώτα-
του μισθού για ελεύθερους επαγ-
γελματίες -αυτοαπασχολούμε-
νους άνω 5ετίας και 20% επί του 
70% του κατώτατου μισθού για 
αγρότες. 

6. Νέοι επιστήμονες. Με έως πέ-
ντε έτη δραστηριότητας, το ασφά-
λιστρο είναι 13,33%. Μετά αυξά-
νεται απότομα…

7. Αγρότες. Σταδιακή αύξηση ει-
σφορών. Εδώ το ποσοστό υπολο-
γισμού της εισφοράς για κύρια σύ-
νταξη θα είναι το 2019 στο 12%. 
Από το 2020 πάει στο 12,66%, το 
2021 στο 13% και το 2022 στο 
13,3%. Το ετήσιο όφελος ξεκινά 
από τα 195,96 ευρώ και φτάνει 
έως και τα 4.200 ευρώ.

8. Παραμένει ο φόρος υγείας. Η 
εισφορά για υγεία παραμένει στο 
6,95%, όπως ισχύει για όλους. 

9. Μειωμένο εφάπαξ έως 22% και 
εισφορά! Πέραν του μειωμένου 
εφάπαξ έως 22%, έχουμε εισφορά 
για επικουρική, που υπολογίζεται 
στο 7% του νέου βασικού μισθού 
για όλους. Με βάση τον σημερινό 
κατώτατο μισθό, η εισφορά δια-
μορφώνεται στα 41,02 ευρώ. Η 
εισφορά για πρόνοια στο 4% του 
νέου βασικού μισθού για όλους, 
στα 23,44 ευρώ.

10. Αναδρομικές εισφορές. Εδώ 
αρχίζουν τα δύσκολα… Περί τους 
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18 παγίδες που πρέπει να προσέξετε 
Εργασιακά, μισθοί, συντάξεις, εισφορές
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200.000 αυτοαπασχολούμενους θα χρεωθούν ανα-
δρομικά από 1/1/2017. Η εξόφληση θα γίνει σε 36 
μηνιαίες δόσεις.
11. Εισφορά σε τίτλους κτήσης. Θα ισχύει νέο ασφα-
λιστικό καθεστώς για τους τίτλους κτήσης με εισφορά 
13,33% υπέρ ΕΦΚΑ αντί του 20%. Θα έχουμε εισφορά 
13,33% υπέρ ΕΦΚΑ και 6,95% υπέρ ΕΟΠΥΥ.

12. Δημόσιο. Εξαγορά με αύξηση κόστους. Αυξάνεται 
για τους δημοσίους υπαλλήλους. Από 1/1/2019 συ-
νεχίζεται η αύξηση των ασφαλίστρων που πληρώνει 
το Δημόσιο στον ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους. Πάει 
το 2019 στο 10% η εργοδοτική και η εργατική στο 
6,67%. Από 1/1/2019 έχουμε πληρωμή του 16,67% 
επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου ανά 
μήνα εξαγοράς. Το 2018, το κόστος είχε διαμορφωθεί 
στο 13,33% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλ-
λήλου τον μήνα υποβολής της εξαγοράς. Δηλαδή άμε-
ση επιβάρυνση 3,34 μονάδες. Η αύξηση αυτή αφορά 
όσους θα υπέβαλαν αίτηση μετά την 1/1/2019. 

13. Ελεύθεροι επαγγελματίες και εξαγορά. Έχουμε 
μείωση του βασικού ασφαλίστρου για σύνταξη υπέρ 
ΕΦΚΑ από το 20% στο 13,33%. Εντός της 5ετίας 2019-
2023, περί τις 100.000 μη μισθωτοί μπορούν να συ-
νταξιοδοτηθούν έως και επτά χρόνια νωρίτερα με ευ-
κολότερη διαχείριση εξαγοράς.

14. Αύξηση ορίων ηλικίας. Έχουμε αύξηση των ορί-
ων ηλικίας χιλιάδων ασφαλισμένων σε όλους τους 
φορείς κύριας ασφάλισης και στο Δημόσιο. Η αύξηση 
κυμαίνεται από 3 μήνες για τις 35ετίες μέχρι και 1,6 
έτη για τις μητέρες ανηλίκων με κατοχυρωμένο δικαί-
ωμα το 2011 ή το 2012. Τα νέα όρια αφορούν όσους 
βγουν με 35ετία και 37ετία, γονείς στο Δημόσιο ή το 
ΙΚΑ, υπάλληλους με 33 έτη.

15. Χήρες. Πρέπει να ζήσουν κάτω από το όριο φτώ-
χειας. Ο νόμος προβλέπει όριο ηλικίας 55 ετών για σύ-
νταξη… Κρίμα. Χήρες μικρότερες των 55 ετών που δεν 
έχουν ανήλικα παιδιά λαμβάνουν τη σύνταξη χηρείας 
για μία 3ετία και μετά την χάνουν. Όσες είναι 52-55 
ετών τη στιγμή του θανάτου δικαιούνται να λάβουν 
ξανά τη σύνταξη όταν γίνουν 67. Ντροπή ! Τώρα σκέ-
πτονται σύνταξη αντί των 172 ευρώ στα 360… κάτω 
από την εθνική σύνταξη.

16. Τέλος το ΕΚΑΣ σε 380.000 συνταξιούχους. Έχου-
με τραγική εξέλιξη με την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Φέτος 
είναι το τελευταίο έτος που δίδεται το ΕΚΑΣ, μόλις 12 
ευρώ τον μήνα! Θα το παίρνουν όσοι έχουν συμπλη-
ρώσει τα 65ο έτος με ετήσιο εισόδημα από συντάξεις 
έως 7.720 ευρώ, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 
11.000 ευρώ και άθροισμα κύριας και επικουρικής 
σύνταξης τον Ιούνιο του 2018 έως 643 ευρώ.
17. Νέοι εργαζόμενοι. Πάμε σε επιδότηση των εισφο-
ρών των νέων έως 24 ετών. Η επιδότηση θα είναι στο 
6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου 
και θα καλύπτει έτσι το 50% της εργοδοτικής εισφο-
ράς για κύρια σύνταξη υπέρ ΕΦΚΑ, η οποία στο σύνολό 

της είναι 13,33%. Αφορά μόνον όσους λαμβάνουν τον 
κατώτατο μισθό. Η επιδότηση δεν επεκτείνεται στις 
εισφορές 7% για επικουρική, 7,10% για υγεία-ΕΟΠΥΥ 
και στο 6,96% για ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ.

18. Επίδομα στέγασης χωρίς κάλυψη του νόμου Κα-
τσέλη. Εδώ τα εισοδηματικά κριτήρια θα ξεκινούν 
από 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και θα 
φτάνουν τα 21.000 ευρώ. Θα ισχύουν περιουσιακά 
κριτήρια για ακίνητη περιουσία και καταθέσεις. Θα δί-
δεται μετά από αίτηση του δανειολήπτη ή ενοικιαστή, 
σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα είναι παρόμοια 
με αυτήν του κοινωνικού επιδόματος. Θα απαιτηθούν 
όμως διασταυρώσεις σε όλα! Το ενοίκιο που θα επιχο-

ρηγείται θα πηγαίνει στον ιδιοκτήτη απευθείας, ενώ το 
ποσό του επιδόματος δανείου θα πιστώνεται στον λο-
γαριασμό που συνδέεται με το δάνειο πρώτης κατοικί-
ας. Όλα μέσω Taxisnet. Το επίδομα είναι αφορολόγητο 
και ακατάσχετο και χορηγείται με βάση το εισόδημα 
που δηλώνεται στην Εφορία κατ’ αρχήν για 12 μήνες. 
Μετά το πρώτο 12μηνο, ο δικαιούχος μπορεί να επα-
νυποβάλει αίτηση. Το ποσό θα είναι 70-210 ευρώ: 
• Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ τον μήνα.
• Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, ενήλικο ή 
ανήλικο, προσαύξηση κατά 1/2, δηλαδή κατά 35 ευρώ 
τον μήνα.
• Σε μονογονεϊκές οικογένειες προσαύξηση 70 ευρώ 
τον μήνα.
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«Θα είμαι παρών και στις δύο εκλογικές 
Κυριακές και αισιοδοξώ ότι θα αποτελέσω 
την τελική επιλογή των Θεσσαλονικέων 
για δήμαρχος της πόλης μας», τόνισε με 
συνέντευξη του στην εφημερίδα «Κarfitsa» 
o υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Γιώργος Ορφανός.«Τα κόμματα πρέπει να 
παρακολουθούν από απόσταση το χώρο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μην με-
ταφέρουν τις κομματικές αποστάσεις στους 
πολίτες» σημείωσε, λέγοντας ότι η υποψη-
φιότητα του έχει ως βασικό στόχο να ενώ-
σει τις δυνάμεις της πόλης.«Η διοίκηση του 
Γιάννη Μπουτάρη δεν πέτυχε να υλοποιήσει 
όσα είχε δρομολογήσει από την πρώτη της 
θητεία, κυρίως σε ζητήματα  καθημερινό-
τητας».«Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα δή-
μαρχο που θα λειτουργεί με τη λογική του 
προλαμβάνειν αντί του θεραπεύειν και όχι 
του βλέποντας και κάνοντας», σχολίασε με 
αφορμή την αντιμετώπιση της πρόσφατης 
κακοκαιρίας.
Ποια χαρακτηριστικά έχει η «προσωπι-
κή», όπως τη χαρακτηρίσατε, απόφαση 
σας για τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσα-
λονίκης; Ποιά άτομα στελεχώνουν το ψη-
φοδέλτιο σας και πότε θα γίνουν ανακοι-
νώσεις; «Στην πολυετή ενασχόληση μου 
με τα κοινά, είχα ως κυρίαρχο στοιχείο της 
συμπεριφοράς μου  την προσφορά προς την 
κοινωνία. Οι συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί στο δήμο Θεσσαλονίκης επιβάλλουν 
την συστράτευση πολλών για να καλύ-
ψουμε τα τεράστια κενά που υπάρχουν στη 
διακυβέρνηση του. Έχουμε σχέδιο, έχουμε 
πρόγραμμα, έχουμε τις δυνάμεις που απαι-
τούνται για να επιτύχουμε τους στόχους 
μας, κυρίως την αποφασιστικότητα και την 
συνέπεια λόγων και έργων. 
‘Το είπαμε, θα το κάνουμε’ με εκπροσωπεί 
σε απόλυτο βαθμό, ως κυρίαρχο σύνθημα.
Όσον αφορά τη στελέχωση του ψηφοδελ-
τίου, προχωρά με αποφασιστικό τρόπο και 
περιέχει πρόσωπα καταξιωμένα στην κοι-
νωνία της Θεσσαλονίκης, επαγγελματίες, 
επιστήμονες, τεχνοκράτες, ανθρώπους του 
αθλητισμού και του πολιτισμού, νέους, 
startuppers, γυναίκες και άνδρες σε ισόρ-
ροπη κατανομή. Η ανακοίνωση των ονομά-
των θα γίνει στην ώρα της».  
Σας ενόχλησε η απόφαση της ΝΔ που υπη-
ρετήσατε ως βουλευτής και υπουργός, να 
δώσει το χρίσμα στο Νίκο Ταχιάο; Νιώθετε 

σε θέση σύγκρουσης με τον κομματικό 
μηχανισμό της Θεσσαλονίκης ή βλέπετε 
συμμαχίες; «Η υποψηφιότητα μου έχει ως 
βασικό στόχο να ενώσει τις δυνάμεις της 
πόλης μας, βάζοντας στο πλάι την κομματι-
κή μας προέλευση. Όποιος στρατεύεται για 
να υπηρετήσει την πόλη και τους κατοίκους 
της, είναι καλοδεχούμενος. Θεωρώ ότι τα 
κόμματα πρέπει να παρακολουθούν από 
απόσταση το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και να μην μεταφέρουν τις κομματικές 
αποστάσεις στους πολίτες.
Με ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα των κατοίκων, να συστρατευ-
θούμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να 
δώσουμε λύσεις. Η καθαριότητα, το κυκλο-
φοριακό, η ασφάλεια των κατοίκων, η ποιό-
τητα ζωής των θεσσαλονικέων δεν μπορεί 
να περιμένουν. Αυτή είναι η πρόκληση και 
σε αυτή καλούμεθα να απαντήσουμε». 
Θεωρείτε σκληρή την μάχη για τις εκλο-
γές δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί υπο-
ψήφιοι από το χώρο της ΝΔ. Ποιοι θεω-
ρείτε ότι θα περάσουν τελικά στο δεύτερο 
γύρο; «Κάθε εκλογική μάχη είναι σκληρή 
και με λίγους και με πολλούς ανταγωνιστές. 
Σίγουρα θα υπάρξει ευρύτερη διασπορά 
δυνάμεων. Αισιοδοξώ ότι οι δημότες Θεσ-
σαλονίκης θα συγκρίνουν τις προσεγγίσεις, 
τις προτάσεις που θα διαμορφώσει κάθε 
συνδυασμός, θα αποτιμήσουν ποιος υπό-
σχεται τι και μπορεί να εγγυηθεί την εφαρ-
μογή των προτεινόμενων προς τον λαό της 
πόλης μας. Η εμπειρία μου σε θέσεις ευ-
θύνης, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για 
τις προηγούμενες δράσεις μου (υπουργός, 
βουλευτής) είναι στοιχεία ενισχυτικά για 
την υποψηφιότητα μου. Πιστεύω ότι θα εί-
μαι παρών και στις δύο εκλογικές Κυριακές 
και αισιοδοξώ ότι θα αποτελέσω την τελική 
επιλογή των Θεσσαλονικέων για δήμαρχος 
της πόλης μας».
Η πρόσφατη χιονόπτωση στις 4 Ιανουαρί-
ου, νέκρωσε δυστυχώς την πόλη και ανέ-
δειξε ανεπάρκειες, θυμίζοντας τα λάθη 
του 2017. Τι δήμαρχο χρειάζεται τελικά η 
Θεσσαλονίκη; «Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται 
ένα δήμαρχο που θα λειτουργεί με τη λογι-
κή του ‘προλαμβάνειν αντί του θεραπεύειν’ 
και όχι του ‘βλέποντας και κάνοντας’. 
Δυστυχώς, αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια 
με τις αλατιέρες που… πάγωσαν και πριν 
από λίγες ημέρες, με την αδυναμία της διοί-

κησης του δήμου να αντιμετωπίσει αποφα-
σιστικά τα οποία προβλήματα προκάλεσε η 
πρόσφατη κακοκαιρία. Γενικότερα, χρειάζε-
ται σχέδιο και οργάνωση για να ανακτήσει 
και πάλι η Θεσσαλονίκη τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο της, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο 
και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώ-
πης».
Πώς αξιολογείτε τη διοίκηση Μπουτάρη; 
«Θεωρώ ότι ο κ. Μπουτάρης δεν πέτυχε να 
υλοποιήσει όσα είχε δρομολογήσει από την 
πρώτη του θητεία. Ειδικά στα ζητήματα της 
καθημερινότητας, η απογοήτευση των Θεσ-
σαλονικέων είναι διάχυτη καθώς η πόλη 
εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης.
Αν και πέτυχε θετικά αποτελέσματα στον 
τομέα της εξωστρέφειας, ήταν αναποτελε-
σματικός στους τομείς της καθαριότητας, 
της ασφάλειας των πολιτών, του κυκλο-
φοριακού και της ποιότητας ζωής. Απέτυχε 
στη γενική εικόνα της πόλης, γεγονός που 
αφαίρεσε πολλά στοιχεία στην τουριστική 
προσέγγιση της πόλης μας.
Για εμάς, προτεραιότητα έχουν οι δημότες 
και γι’ αυτό ότι λέμε, θα το κάνουμε πράξη».  
Τί θέλετε να αλλάξετε στη Θεσσαλονίκη; 
«Μέλημα μου είναι, η Θεσσαλονίκη να 
αναδειχθεί σε πρωταγωνίστρια των εξε-
λίξεων και όχι σε παθητικό παρατηρητή. 
Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει την συμμετοχή 
όλων, διότι το μέλλον είναι κοινό. Πρόκει-
ται για συλλογική προσπάθεια που απαιτεί 
την συνδρομή όλων, αν θέλουμε μια πόλη 
ανθρώπινη και λειτουργική. Η Θεσσαλονί-
κη χρειάζεται σχέδιο για να αξιοποιήσει τις 
δομές και τις υποδομές που διαθέτει, όπως 
είναι τα πανεπιστήμια (ΑΠΘ, ΠΑ.ΜΑΚ.), η 
ΔΕΘ-Helexpo και το λιμάνι. Πρέπει να με-
τατραπεί σε κέντρο εκπαίδευσης για την 
ευρύτερη περιοχή, σημείο αναφοράς για 
τις νέες τεχνολογίες (Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας, startups), διαμετακομιστικό 
κέντρο προϊόντων, πραγματική πρωτεύου-
σα της Ν.Α. Ευρώπης και της Παρευξείνιας 
περιοχής. Διεκδικούμε με αποφασιστικό 
τρόπο την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε 
πρωταγωνιστικό κέντρο δράσεων για τη 
χώρα μας, ειδικά σε μια εποχή όπου τα διε-
θνή γεγονότα διαμορφώνουν νέα δεδομένα 
στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Α. Ευρώπης».
Ποιές είναι οι σχέσεις σας με τον Ιβάν 
Σαββίδη; «Η σχέση μου με τον κ. Ιβάν Σαβ-
βίδη είναι πολύ καλή».
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Γιώργος Ορφανός:

Αισιοδοξώ ότι θα είμαι η τελική 
επιλογή των Θεσσαλονικέων
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Γιώργος

ΟΡΦΑΝΟΣ
Μέλημα μου είναι, 

η Θεσσαλονίκη 
να αναδειχθεί σε 

πρωταγωνίστρια των 
εξελίξεων και όχι σε 

παθητικό παρατηρητή
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Άλλος για... σέλφι;

Αποδομείται  
η παράταξη 

Κυρίτση

Πόσοι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονί-
κης χωρούν σε μία ...σέλφι; Τουλάχιστον πέ-
ντε! ‘Ετσι φαίνεται από τη φωτογραφία που 
ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 
Κατερίνα Νοτοπούλου. Στην ίδια φωτογραφία 
εμφανίζονται με πλατιά χαμόγελα οι υποψή-
φιοι δήμαρχοι, Καλυψώ Γούλα, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας καθώς και το δίδυμο Παναγιώτης 
Αβραμόπουλος - Ανδρέας Κουράκης. Στη σέλ-
φι “χώρεσε” και ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης του κεντρικού 
δήμου, Πέτρος Λεκάκης.

Φαίνεται ότι αποδομείται 
η διοικούσα παράταξη στο 

Δήμο Κασσάνδρας και ένας 
ένας οι πρώην συνεργά-

τες του Δημάρχου Βασίλη 
Κυρίτση είτε αποστασιοποι-

ούνται είτε εκδηλώνουν την 
πρόθεσή τους να αποχωρή-
σουν, προβάλλοντας έντονη 
αμφισβήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου. Χαρακτηρι-

στική ήταν η ανάρτηση του πρώην συμβούλου και συνεργάτη του 
Κυρίτση, Δημήτρη Καραμανλή στην προσωπική σελίδα του στο 
Facebook : «ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ !!! Σε καθεστώς μοναρχίας οι 

αποφάσεις από την διοίκηση του δήμου μας . Αφορά την (Ανάθε-
ση υπηρεσιών αποκομιδής -ανακύκλωσης απορριμμάτων και 

καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κασσάνδρας σε ιδιώτη 
, για 5+1 χρονια προϋπολογισμού 25000000 είκοσι πέντε εκα-
τομμύρια ευρώ περίπου. Έπειτα από τρία επεισοδιακά δημοτικά 

συμβούλια, ( το ένα παραπλανητικό ) και τα υπόλοιπα δυο να 
καταψηφιζονται , ΕΥΡΕΘΕΙ η λύση !!! Να ψηφιστεί όχι από το ανώ-

τατο όργανο , το δημοτικό συμβούλιο αλλά από την οικονομική 
επιτροπή με προεδρεύων τον αξιότιμο κύριο δήμαρχο .Εν ολίγοις 

Γιάννης πίνει Γιάννης κερνάει .ΓΙΑΤΙ για πέντε χρονια ;;; ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ 
απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο ;;; ΓΙΑΤΙ ;;;
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Σπριντ επί ... πάγου

Παρέλαση υποψηφίων  
στην ΕΣΗΕΜΘ

Στελεχώνει  
το ψηφοδέλτιο  
η Νοτοπούλου 

Διαβάζει Τρεμόπουλο ο Μπουτάρης

«Λευκός καπνός» με Λεκάκη

Την Δευτέρα με Κυριάκο η διοικούσα της ΝΔ

Πλειοδοσία ... ετοιμότητας προ-
σπάθησαν να δείξουν οι δήμαρχοι 
με την κακοκαιρία. Θέλοντας να 
αποδείξουν ότι έχουν αντιμετωπίσει 
όλες τις πιθανές επιπτώσεις της χιο-
νόπτωσης έσπευσαν να δηλώσουν 
απολύτως έτοιμοι για να υποδεχτούν 
τα σχολεία του χώρου ευθύνης τους, 
τους μαθητές. Το αποτέλεσμα ήταν 
τραγελαφικό. Οι μισοί δήμοι να ανα-
κοινώνουν κλειστά τα σχολεία τους 
και οι όμοροί τους ανοιχτά. Με τον 
παγετό ωστόσο στα προαύλια να πα-
ραμένει επικίνδυνος το αποτέλεσμα 
ήταν απογοητευτικό καθώς οι μισοί 
μαθητές δεν προσήλθαν με ευθύνη 
των γονέων. 

Σχεδόν όλοι υποψήφιοι 
βουλευτές, δήμαρχοι και μη 
πέρασαν μία βόλτα από την 
καθιερωμένη κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας της Ένωσης 
Συντακτών Ημερησίων Εφη-
μερίδων Μακεδονίας - Θράκης 
(ΕΣΗΕΜΘ). Εκεί -μεταξύ άλ-
λων- ήταν η υφυπουργός Εσω-
τερικών, Κατερίνα Νοτοπούλου, 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης, Γιάννης Μπουτάρης και 
οι υποψήφιοι δήμαρχοι στον 
κεντρικό δήμο, Νίκος Ταχιάος, 
Καλυψώ Γούλα, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, Γιώργος Ορφανός, 
Χάρης Αηδονόπουλος, Πα-
ναγιώτης Ψωμιάδης, Σπύρος 
Βούγιας, Μιχάλης Τρεμόπουλος 
και Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Τους ανθρώπους που θα στελε-
χώσουν την παράταξή της σπεύδει 
να «κλείσει» η Κατερίνα Νοτοπού-
λου η οποία  προς το παρόν επιδίδε-
ται σε αγώνα δρόμου καθώς διατη-
ρεί και τα υπουργικά καθήκοντά της 
στο Μακεδονίας – Θράκης. Ωστόσο, 
υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του 
Ιανουαρίου θα απεγκλωβιστεί από 
αυτά και να αφοσιωθεί στην δημαρ-
χιακή υποψηφιότητά της. 

Με το βιβλίο που  χάρισε στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης , Γιάννη Μπου-
τάρη, ο  επικεφαλής της «Οικολογίας-Αλληλεγγύης»,  Μιχάλης Τρεμό-
πουλος,«Τα τρία Ε (ΕΕΕ) και ο εμπρησμός του Κάμπελ - το πογκρόμ 
του 1931 στη Θεσσαλονίκη», φωτογραφήθηκαν  οι δύο άνδρες στη 
συνάντηση  που είχαν μαζί τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα ο Γιάννης 
Μπουτάρης αποκάλυψε ότι είναι πιστός αναγνώστης του Μιχάλη Τρε-
μόπουλου, λέγοντας ότι  το προηγούμενο βιβλίο του, «Η Θεσσαλονίκη 
των νερών», το αγόρασε 5 φορές, το διάβασε και το χάρισε σε φίλους. 
Οι δύο άνδρες μίλησαν για όλα  τα προβλήματα του δήμου, ζητήματα 
που πρέπει να διορθωθούν, όπως η διαχείριση απορριμάτων αλλά και 
για την κακοκαιρία που έπληξε την πόλη και τις δομές που φιλοξένη-
σαν αστέγους και ευπαθείς ομάδες.

Θυμάστε τον μυστικό δείπνο της «Πρωτοβου-
λίας;». Τελικώς, φαίνεται ότι προέκυψε λευκός 
καπνός με τον Πέτρο Λεκάκη να αναδεικνύεται σε 
πόλο όσον αφορά στην διάδοχη κατάσταση του 
σχήματος που θα συνεχίσει την πορεία της παρά-
ταξης είτε υπό αυτήν την ονομασία είτε από άλλη. 
Προς το παρόν ο αντιδήμαρχος κοινωνικής Πολι-
τικής μετρά αντιδράσεις αλλά και ... κουκιά για το 
πότε και εάν ανακοινώσει επισήμως την υποψηφι-
ότητά του. 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί να ματαίωσαν την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσα-
λονίκη, ωστόσο, ο υποψήφιος δήμαρχος, υποστηριζόμενος από τη ΝΔ, Νίκος Ταχιάος, έδωσε κανονικά 
το παρών στην τελετή αγιασμού των υδάτων στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Εκεί όπου συνοδευό-
ταν από τον γιο του, Γιώργο. Ο αρχηγός της ΝΔ πάντως, αναμένεται να δώσει το παρών στην διοικούσα 
επιτροπή μεθαύριο Δευτέρα το απόγευμα προκειμένου σε μια κίνηση στήριξης στον επίσημο υποψήφιο 
του κόμματος στην αυτοδιοικητικές εκλογές της Θεσσαλονίκης Νίκο Ταχιάο. 
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Πολλές ευχές στον ψηλό της Ν.Δ Θεσαλονίκης 
Πλήθος γαλάζιων στελεχών της Θεσσαλονίκης, έδω-

σαν δυναμικό παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε σε γνωστό χώρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη στις 7 
Ιανουαρίου -ημέρα της εορτής του Τιμίου Ιωάννου του Προ-
δρόμου. Την εκδήλωση διοργάνωσε για την ονομαστική 
του εορτή, ο οικονομολόγος της Νέας Δημοκρατίας, Γιάν-
νης Παπαγεωργίου που φέρεται ως υποψήφιος βουλευτής 
στην Α’Θεσσαλονίκης. Ο ψηλός της Ν.Δ Θεσσαλονίκης είναι 
μόλις 28 ετών με βαρύ βιογραφικό και εκπροσωπεί τη νέα 
γενιά  στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Φίλοι και 
γνωστοί του, όλων των ηλικιακών ομάδων του ευχήθηκαν 
χρόνια πολλά 

Το Fornite του Ταχιάου 
“Θύμα” του on line παιχνιδιού Fortnite φαίνεται πως 

έχει πέσει και ο Νίκος Ταχιάος, διότι ο 11χρονος γιος 
του είναι λάτρης και περνάει τις ελεύθερες του ώρες 
παίζοντας. Οπως ακριβώς συμβαίνει και σε πολλά άλλα 
σπίτια με παιδιά σε προεφηβεία ή εφηβεία έτσι και ο 
κ.Ταχιάος προσπαθεί να το περιορίσει. Για το λόγο αυτό 
λέει  -αστειευόμενος- πως οι γονείς πρέπει να δημιουρ-
γήσουν μία Ομάδα Αντί-Fortnite.

«Συμμαχία» Κυρίζογλου - Καζαντζίδη
Τα χέρια έδωσαν ο Λάζαρος Κυρίζογλου και ο Γιώρ-

γος Καζαντζίδης και συνεχίζουν από κοινού τον αγώνα 
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Τυπικά επι-
βεβαιώθηκε η συνένωση των δύο δημοτικών παρατά-
ξεων του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης «Δημοτική 
Συνεργασία» και «Όραμα για το Μέλλον». Οι δύο τους 
συμφώνησαν ότι μόνο με διάλογο, συνεργασία, ενότη-
τα και κοινούς αγώνες μπορούν να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα του τόπου.

 Μ’ ένα tweet ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, ευχαρίστησε όσους και όσες του ευχήθη-
καν για την ονομαστική του εορτή. Κατά τη διάρκεια του 
Αϊ Γιαννιού ο κ. Μπουτάρης δέχθηκε πλήθος τηλεφω-
νημάτων, μηνυμάτων, ενώ δεν έλειψαν και οι ευχές με 
e-mail. 

«Σαμαρίτες» οι υποψήφιοι 
Κουβέρτες, τρόφιμα μέχρι και αλάτι μοίρασαν υπο-

ψήφιοι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, τις ημέρες της 
έντονης χιονόπτωσης. Συγκεκριμένα, ο Χάρης Αηδονό-
πουλος μοίρασε σε αστέγους κουβέρτες και τρόφιμα, 
ενώ ο Παναγιώτης Ψωμιάδης διένειμε συμβολικά σα-
κουλάκια με αλάτι σε οδηγούς σε κεντρικούς δρόμους 
της Θεσσαλονίκης.

Ο Τζιτζικώστας στους άστεγους 
Μαζί με άστεγους έφαγε την παραμονή των Θεοφα-

νείων ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολος Τζιτζικώστας, επισκεπτόμενος το πολιτιστικό 
κέντρο «Αλέξανδρος» το οποίο παρέμεινε ανοιχτό καθ’ 
όλη τη διάρκεια των χιονοπτώσεων και του παγετού για 
τις ευπαθείς ομάδες προκειμένου να προστατευτούν 
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Ψάχνουν συγκλίσεις 
Συνάντηση πραγματοποίησαν η δημοτική παράταξη 

«Υψίπολις» με την «Ομάδα των Πέντε» δημοτικών συμ-
βούλων του δήμου Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρέ-
θηκαν μεταξύ άλλων η δυνατότητα προγραμματικών 
συγκλίσεων καθώς και οι διαδικασίες για την ανάδειξη 
κοινού υποψηφίου δημάρχου από τις παρατάξεις που 
συμμετέχουν στη διαβούλευση.

«Τρέξιμο» για τον Ζαχαριάδη
Λεπτό δεν έλειψε από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και τους δρόμους ο εντεταλμένος 
σύμβουλος, αρμόδιος για την καθαριότητα, Λάζαρος 
Ζαχαριάδης, στη διάρκεια της χιονόπτωσης στη Θεσσα-
λονίκη. Παρέμενε για ώρες στο “στρατηγείο” που είχε 
στηθεί προκειμένου να συντονίζει τις προσπάθειες και 
επέλεγε να κοιμηθεί για λίγο στην καρέκλα του γραφεί-

ου του παρά να χάνει χρόνο με τις μετακινήσεις.  

Βανδάλισαν το κολυμβητήριο
Στο στόχαστρο βανδάλων μπήκε η δημοτική πισίνα 

Νεάπολης, όπου επρόκειτο να γίνει η τελετή του Αγια-
σμού των Υδάτων. Οι άγνωστοι, τα ξημερώματα της 
ημέρας των Θεοφανείων, δεν πτοήθηκαν ούτε από τις 
έντονες καιρικές συνθήκες, ούτε από τη θρησκευτική 
κατάνυξη και προκάλεσαν καταστροφές, πετώντας στην 
πισίνα καδρόνια, ξαπλώστρες, φωτιστικά και καρέκλες. 

Τα νέα γραφεία του Λίλτση
Γραφεία απέκτησε η παράταξη “Ανατροπή” με υπο-

ψήφιο δήμαρχο Παύλου Μελά, τον Γιώργο Λίλτση. Τα 
γραφεία βρίσκονται στην οδό Σινά 11 στη Σταυρούπολη 
και λειτουργούν καθημερινά μετά τις 6 το απόγευμα. 
Στα αξιοσημείωτα είναι πως κάθε Τρίτη μετά τις 8:30 
το βράδυ ο υποψήφιος δήμαρχος και γιατρός, Γιώργος 
Λίλτσης, κερνάει τον καφέ και συζητάει με τους πολίτες. 

Τυχερή η Βασιλική
Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμ-

ματείας Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος της Νέας Δημο-
κρατίας, από τη Γραμματέα του κόμματος Ζωή Ράπτη, 
το φλουρί έπεσε στο κομμάτι της της Αναπληρώτριας 
Γραμματέας Βορείου Ελλάδος, Βασιλικής Νάκου, παρά 
το γεγονός ότι απουσίαζε από την εκδήλωση για λόγους 
υγείας με τις ευχές όλων για υγεία και τύχη.

karfitsomata
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Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας απευθύνει 
ανοικτό κάλεσμα στην προσπάθεια 
να κερδηθεί ο δήμος, ωστόσο ο ίδιος 
επιθυμεί να βγουν μπροστά νέα στε-
λέχη και νέοι άνθρωποι της πόλης 
και όχι να δημιουργηθεί μια «μεικτή 
παλαιμάχων». Έπειτα από μια μακρά 
περίοδο ενασχόλησής του στην αυ-
τοδιοίκηση, εκτιμά ότι έχει τις δυνα-
τότητές εφόσον εκλεγεί «να παντρέ-
ψει τεχνοκρατισμό με ευαισθησία. Να 
μπορεί να διαχειριστεί τα μικρά και 
καθημερινά χωρίς να ξεχνάει τα με-
γάλα».
Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που απο-
φασίσατε να διεκδικήσετε τον δήμο 
Θεσσαλονίκης; Η πίστη στις δυνατό-
τητες της πόλης, οι εικόνες που έχω 
από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και η 
συνειδητοποίηση πως η Θεσσαλονί-
κη θα μπορούσε να είναι πολύ καλύ-
τερη από αυτές. Ξέρετε δεν υπάρχει 
ένας μοναδικός κύριος λόγος που σε 
ωθεί να πάρεις τέτοιες αποφάσεις. 
Χτίζεται μέσα σου μέρα τη μέρα μία 
πεποίθηση, εμπλουτίζεται με εμπει-
ρίες, αποκτάς γνώσεις, παρατηρείς 
λάθη, σκέπτεσαι συνεχώς πως μπο-
ρείς να βελτιώσεις την κατάσταση. 
Είναι μία διαδικασία ωριμότητας που 
η κατάληξή της σε βρίσκει έτοιμο να 
διεκδικήσεις το δήμο της πόλης που 
αγαπάς.  
Γιατί να ψηφίσουν εσάς οι Θεσσα-
λονικείς; Τι διαφορετικό θεωρείτε 
πως έχετε από τους υπόλοιπους 
υποψηφίους; Νομίζω ότι δύσκολα 
θα με χαρακτήριζε κανείς κλασικό 
πολιτικό. Το κράμα μου είναι διαφο-
ρετικό. Μπήκα στην πολιτική αφού 
εργάστηκα και μάζεψα ένσημα. Δεν 
είμαι προϊόν του κομματικού σωλή-
να. Έχω διοικητική και αυτοδιοικητι-
κή εμπειρία ετών πίσω μου. Καταπιά-
στηκα από θέσεις ευθύνης με αρκετά 
ζητήματα της πόλης και το κυριότε-
ρο, έχω ξεκάθαρες απόψεις που δεν 
υπακούουν σε τακτικισμούς. Τέλος, 
κάτι που θεωρώ εξίσου σημαντικό 
είναι η δυνατότητα του υποψήφιου 
δημάρχου να βλέπει τη μεγάλη ει-
κόνα, την προοπτική και τη δυναμική 

της πόλης. Να καταφέρνει να παντρέ-
ψει τεχνοκρατισμό με ευαισθησία. Να 
μπορεί να διαχειριστεί τα μικρά και 
καθημερινά χωρίς να ξεχνάει τα με-
γάλα. 
Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα 
κάνετε σε περίπτωση που εκλεγεί-
τε; Θα δώσω τη μάχη της καθαριότη-
τας, καθημερινά, παντού, σε κάθε μέ-
τωπο και για να την κερδίσω θα κάνω 
ό,τι χρειαστεί. Θεωρώ απαράδεκτο η 
πόλη με αυτήν την αντικειμενική 
ομορφιά, να παρουσιάζει τη σημερι-
νή εικόνα εγκατάλειψης. Και χρησι-
μοποιώ τη λέξη μάχη, διότι έτσι την 
αντιλαμβάνομαι. «Στρατός» υπάρχει, 
και «μηχανοκίνητα» υπάρχουν. Λοι-
πόν, την πρώτη εβδομάδα ανάληψης 
καθηκόντων, μία από τις πρώτες κι-
νήσεις θα είναι ο ριζικός καθαρισμός 
κι ευταξία της Αριστοτέλους. Ο κε-
ντρικότερος δρόμος της Θεσσαλονί-
κης, ο δρόμος του Εμπράρ, που κα-
ταλήγει σε μία από τις διασημότερες 
πλατείες της Ευρώπης δεν μπορεί να 
βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Θα καθα-
ριστεί από άκρο σε άκρο.
Με δήμαρχο Ζέρβα να περιμένου-
με να δούμε ιδέες όπως ο αστικός 
αμπελώνας ή το γήπεδο ράγκμπι 
στην πλατεία Αριστοτέλους; Οι δύο 
αυτές περιπτώσεις είναι ενδεικτικές, 
του τι συμβαίνει όταν μια εναλλα-
κτική πρόταση συναντήσει αυθε-
ντικό ενδιαφέρον και ανθρώπους 
που νοιάζονται. Μία τεράστια γκάμα 
δράσεων και ιδεών μπορεί να υλο-
ποιηθεί, να κινητοποιήσει εθελοντές, 
απλούς κατοίκους με αποτέλεσμα 
να ενισχύσει τη συμμετοχή των αν-
θρώπων. Να νιώσουν όλοι ότι η πόλη 
τους ανήκει. Ότι μία πλατεία δεν είναι 
μόνο τόπος διέλευσης αλλά μπορεί 
να μετατραπεί σε γήπεδο ράγκμπι ή 
beachvolley, μια χρηστική πλατεία. 
Ή ένας κενός χέρσος χώρος σε αμπε-
λώνα ή οπωρώνα, μια παρατημένη 
και βρώμικη παραλία, όπως ο Κελ-
λάριος Όρμος μπορεί να καθαριστεί 
και να προστεθεί στους ελεύθερους 
δημόσιους χώρους ή ένα δημοτικό 
κτίριο να ανακαινιστεί και να δοθεί 
προίκα σε πολιτιστικές εκδηλώσεις 

γειτονιάς. Πολλές τέτοιες παρεμβά-
σεις σαν ένα δεύτερο μικρό παράλ-
ληλο πρόγραμμα να περιμένετε από 
εμένα και την ομάδα μου. 
Επειδή ο δήμαρχος στηρίζετε στους 
συνεργάτες του, πώς επιλέγετε τους 
ανθρώπους που θα στελεχώσουν 
το ψηφοδέλτιο σας; Δεν πιστευω σε 
διασημότητες, και σε ντίβες. Είπα και 
το εννοούσα ότι δε θα δημιουργήσω 
μια «μικτή παλαιμάχων». Αντίθετα το 
μότο μας είναι «κανονικοί άνθρωποι 
για μία κανονική πόλη» και αυτό το 
εννοούμε. Πιστεύω στο στιχάκι που 
θέλει την ιστορία να την γράφουν 
οι παρέες και ιδιαίτερα σε αυτή την 
πόλη που αν και μεγάλη, έχει κρα-
τήσει ανθρώπινες αποστάσεις, μία 
αίσθηση κοινότητας. Οι υποψήφιοι 
δημοτικοί μου σύμβουλοι είναι άν-
θρωποι από όλο το κοινωνικό φά-
σμα, με επαγγελματική πορεία, με 
αναφορές σε κοινωνικούς μαζικούς 
χώρους. Επιστήμονες, επαγγελματί-
ες, υπάλληλοι, επιχειρηματίες. Προ-
σπαθούμε να αγκαλιάσουμε και να 
εκφράσουμε όλες τις υπαρκτές δημι-
ουργικές δυνάμεις της πόλης.
Η παράταξη σας λέγεται “Ναι στη 
Θεσσαλονίκη”. Τι αγαπάτε στην 
πόλη και λέτε αμέσως “Ναι” και 
ποια θεωρείτε ελαττώματα και 
λέτε “Όχι”. Είμαι Θεσσαλονικιός, 
εδώ γεννήθηκα, εδώ ζω και η πόλη 
αυτή είναι προτεραιότητά μου. Πόσες 
φορές γυρνώντας από το εξωτερικό 
δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να 
λέει  «γιατί όχι στη Θεσσαλονίκη μια 
παρόμοια πλατεία, γιατί όχι και σε 
εμάς τέτοια νοικοκυροσύνη, τέτοιο 
πράσινο». Αυτό κάπως πρέπει να 
περιοριστεί. Αγαπώ την κουλτούρα 
των ανθρώπων της πόλης, τους αν-
θρώπινους ρυθμούς, το χιούμορ, τη 
διεκδικητικότητά τους, την επαφή με 
τη θάλασσα, τη μίξη πολιτισμών και 
παραδόσεων. Σίγουρα το μεγάλο ΟΧΙ 
είναι στα λάθη του παρελθόντος, στα 
πισωγυρίσματα και σε πολλές επιλο-
γές έπρεπε να πετάξουμε στο χρονο-
ντούλαπο της ιστορίας. Δεν έχουμε 
περιθώρια να χάσουμε άλλη μια δε-
καετία. Η στασιμότητα στο επίπεδο 

διαβίωσης, υποδομών και  παρά την 
πολυσυζητημένη εξωστρέφεια, είναι 
διάχυτη. Υπάρχει μια αίσθηση ηττο-
πάθειας ότι τίποτε δεν μπορεί να αλ-
λάξει, σα να κολλήσαμε στη δεκαετία 
του 90, σχεδόν 25 χρόνια πριν. Λέμε 
λοιπόν ΟΧΙ σε αυτή τη νοοτροπία.
Εάν είστε με μία παρέα που δεν 
γνωρίζει καθόλου τη Θεσσαλονί-
κη... υπάρχει κάποια σύντομη ιστο-
ρία που θα τους λέγατε ώστε να 
τους πείσετε να την επισκεφτούν; 
Αυτό ακριβώς που μου είχε προτείνει 
πριν χρόνια ένας Γάλλος, εξαιρετικός 
φίλος δικός μου αλλά και της πό-
ληςμας. Και είναι αυτό που σκοπεύω 
να κάνω και μότο της πόλης μας: 
Βρίσκεσαι σε μια πανέμορφη πόλη με 
συνεχή ιστορία και πολιτισμό 24 αιώ-
νων και όταν στέκεσαι στην παραλία 
της, βλέπεις το βουνό των Θεών, τον 
Όλυμπο. Ξέρετε ότι ο Όλυμπος είναι 
ό,τι πιο αναγνωρίσιμο παγκοσμίως; 
Εμείς το έχουμε μπροστά μας, σχεδόν 
το ακουμπάμε και δεν το αξιοποιού-
με!
Κλείνοντας... υπάρχουν φίλοι ή 
συγγενείς που όταν ανακοινώσατε 
την απόφαση για τον δήμο σας εί-
παν: “Τι πας να κάνεις;” Η εμπλοκή 
μου με τα κοινά ξεκίνησε από προ-
τροπή φίλων. Ήταν σ’ ένα τραπέζι 
καλοκαίρι του 2010 όταν με φίλους 
συζητούσαμε για την κατάσταση της 
Θεσσαλονίκης. Πολλοί από την ομή-
γυρη αναρωτώμενοι για τα χαρακτη-
ριστικά της -τότε-διοίκησης και τα 
κατώτερα των προσδοκιών αποτελέ-
σματα  με παρότρυναν να ασχοληθώ 
ενεργά. Εκείνο ακριβώς το βράδυ 
«κούμπωσε» η απόφαση μου για την 
υποψηφιότητα μου. Ακολούθησαν οι 
δημοτικές εκλογές του 2010 και τα 
υπόλοιπα είναι ιστορία. 
Σήμερα, έχοντας πίσω μου μία δια-
δρομή, οι -ευτυχώς περισσότεροι- 
φίλοι μου με ενθαρρύνουν να συ-
νεχίσω μέχρι τέλους. Άλλωστε κατά 
βάση σ’ αυτούς στηρίζομαιστην προ-
σπάθεια μου. Πολλοί βέβαια έχουν 
παράπονο, γιατί με όλο αυτό το τρέ-
ξιμο δε μου μένει καθόλου χρόνος 
μαζί τους.
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Κωνσταντίνος Ζέρβας:

Θα δώσω τη μάχη της καθαριότητας, 
καθημερινά και παντού
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Κωνσταντίνος 

ΖΕΡΒΑΣ
Υπάρχει μια αίσθηση ηττοπάθειας ότι τίποτε 

δεν μπορεί να αλλάξει, σα να κολλήσαμε 
στη δεκαετία του ‘90, σχεδόν 25 χρόνια πριν. 

Λέμε λοιπόν ΟΧΙ σε αυτή τη νοοτροπία.
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Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ (!) συνεχίζεται και 
το 2019 φέρνοντας απελπισία,  απογοήτευση, δυστυ-
χία και καταστροφή στα 2/3 του πληθυσμού και είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να αναστραφεί πλέον η κατάσταση. 
Φορείς, τράπεζες, επιμελητήρια και οργανώσεις κατα-
ναλωτών «χτυπούν το καμπανάκι» εδώ και αρκετούς 
μήνες, ζητώντας άμεση εφαρμογή ρύθμισης όλων των 
οφειλών σε 48, 64 και 120 δόσεις, για όλους ανεξαρτή-
τως και χωρίς κριτήρια, για να μπορέσει έτσι ένα μεγάλο 
μέρος των οφειλετών, να ανταποκριθεί και να ανασάνει 
η επιδεινούμενη κατάσταση. 

Περίπου 4,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας οφείλουν 
στην εφορία, 1,5 εκατομμύριο «ελεύθεροι» επαγγελ-
ματίες ζουν έναν εφιάλτη χωρίς τέλος, 500.000 «κόκ-
κινοι» δανειολήπτες βαδίζουν τον δικό τους Γολγοθά, 
800.000 νοικοκυριά χρωστούν το ηλεκτρικό ρεύμα, 
στις τράπεζες γίνεται ένας άλλος μεγάλος χαμός με 
περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες να χρω-

στούν μέσω πιστωτικών καρτών, αφού σύμφωνα 
με επίσημα στοιχεία οι καταθέσεις μειώνονται 
ραγδαία χρόνο με το χρόνο… Η συνολική μεί-
ωση του ΑΕΠ σε απώλειες εισοδήματος στα 
χρόνια της κρίσης, είναι πάνω από 35% με 

το ισοδύναμο εισόδημα των νοικοκυριών να 
«τρέχει» μειούμενο πολύ περισσότερο από 50% 

(!) δηλαδή, μέσω της αυξημένης και διαρκώς επιδει-
νούμενης φορολογίας, η κατάσταση στην οικονομία και 
στην κοινωνία είναι δραματική και εκρηκτική!

Η επιβεβαίωση όλης αυτής της δυστυχίας των Ελ-
λήνων, γράφεται κάθε μήνα με τις ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς την εφορία και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, που σε 
κάθε περίπτωση προκαλούν δέος, αφού ο αριθμός των 
4.200.472 οφειλετών στις 30/11/18 μήνα – μήνα συνε-
χώς ανεβαίνει, χωρίς να συνυπολογίσουμε τα χρέη των 
επιχειρήσεων στον ΕΦΚΑ που ανέρχονται πάνω από 35 
δις! Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε μόνον τον περασμένο Νο-
έμβριο 1.836.926 κατασχέσεις (!) οδηγώντας κι άλλους 
συμπολίτες μας στην απελπισία και στην καταστροφή!

Την ίδια ώρα, μια ακόμη «ωρολογιακή βόμβα» εί-
ναι έτοιμη να σκάσει… Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 
χρωστούν 20 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, 20 εκατομ. στη 
ΔΕΗ, 115 εκατομ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων και 15 εκατομ. σε άλλους φορείς (!) Οι μετοχές 
των τραπεζών εξαϋλώνονται και η μεγαλύτερη τράπεζα 
στην Ελλάδα, ετοιμάζεται να συγχωνευτεί με μια άλλη 
μικρότερη, αλλά πιο «νοικυρεμένη»… 

Το «ειδυλλιακό τοπίο» συμπληρώνεται με την έλευ-
ση των … «θεσμών» σε λίγες μέρες, για να επισφραγί-
σουν την …έξοδό μας από τα μνημόνια (!) με νέες εντο-
λές και συστάσεις για επιτάχυνση των κατασχέσεων (!), 
απεμπλοκή των εκποιήσεων της Δημόσιας περιουσίας 
και για την επιβολή νέων πρόσθετων φόρων (!) από 
μια παράνομη πλέον διακυβέρνηση της χώρας, που εί-
ναι γαντζωμένη στην εξουσία, ενάντια στη θέληση του 
λαού, με την στήριξη μόνον των δανειστών! 

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

Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα κάνουν τελικά οι ΑΝΕΛ. Κατα-
λαβαίνω πάντως με βάση την απλή λογική και την στοιχειώδη 
πολιτική ορθότητα, ότι αν επίσημα αποχωρήσουν από την Κυ-
βέρνηση τότε δεν θα υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Επίσης 
καταλαβαίνω πως είναι δικαίωμα του Α.Τσίπρα να αναζητήσει μια 
νέα πλειοψηφία και ότι σ΄αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητή-
σει ψήφο εμπιστοσύνης γιατί κάθε τι άλλο είναι εκτροπή. Αν δε οι 

ΑΝΕΛ αποχωρήσουν πριν από την ψηφοφορία για τις Πρέσπες , 
τότε η ψήφιση της Συμφωνίας με τα Σκόπια μετατρέπεται 

αυτόματα σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης προς την Κυ-
βέρνηση κι ας μην παιδεύονται στο ΠΟΤΑΜΙ να δώσουν 
άλλες ερμηνείες.

Τα πράγματα στην Πολιτική είναι τελικά απλά όταν 
πίσω από πολιτιές συμπεριφορές δεν υποκρύπτονται 

σκοπιμότητες, συμφέροντα, παρεμβάσεις, συναλλαγές. 
Ας το κάνουμε σε ακόμα πιο σαφές γιατί το πρόβλημα δεν 

είναι αν οι εκλογές θα γίνουν σε δύο ή τέσσερις μήνες και το αν 
αυτή η Κυβέρνηση θα επιβιώσει μερικές βδομάδες παραπάνω. 
Σιγά τα ωά. Έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται σε συντριπτική 
ήττα στις εκλογές, που θα είναι ταυτόχρονα και ήττα ήθους, πο-
λιτικής, ιδεολογίας, πρακτικών που ακολούθησε. Το θέμα είναι 
τι είναι αυτό που οδηγεί κεντροαριστερά στελέχη να θέλουν να 
εμφανιστούν ως ουρές μιας Κυβέρνησης που έχει διακριθεί μόνο 
στην υπονόμευση θεσμών, στην προσπάθεια ελέγχου της Δικαι-
οσύνης, σε πλήγματα κατά της Δημοκρατίας, στην σπίλωση πο-
λιτικών αντιπάλων, στο βάλτωμα της Οικονομίας, στα ψέματα.
Αλήθεια, τα θεωρούν αυτά σημάδια ωρίμανσης και κεντροαρι-
στερής στροφής του ΣΥΡΙΖΑ ; Αλήθεια, πιστεύουν ότι με Παπαγγε-
λόπουλο, Θάνου,Πολάκη, Παπαχριστόπουλο και Παπακώστα θα 
οικοδομηθεί προοδευτικός πόλος ; Περίεργες ψευδαισθήσεις...

Ζούμε σε μια χώρα που ο Κουφοντίνας συνοδευόμενος από 
εκπαιδευόμενούς τους κάνει βόλτες στην Αθήνα και ο Μανόλο 
του Παπά αφού έκανε δουλειές από την Βενεζουέλα μέχρι με σει-
ρά επιχειρηματιών, εσχάτως έχει εξαφανιστεί. Στην χώρα που το 
υπαρκτό σκάνδαλο NOVARTIS αντί να οδηγήσει στην διερεύνησή 
του ξεκινώντας από χιλιάδες γιατρούς που συνταγογραφούσαν 
αφειδώς , χρησιμοποιήθηκε για να σπιλωθούν πολιτικά πρό-
σωπα για να φτάσουμε τώρα οι προστατευόμενοι μάρτυρες να 
κατηγορούν τους εθνικούς εισαγγελείς για πιέσεις ώστε να ενο-
χοποιήσουν πρών Πρωθυπουργούς και Υπουργούς. Που το άγαρ-
μπο σερβίρισμα σκανδάλων σκάει στα χέρια σκευωρών και δεν 
μαθαίνουμε τίποτα για τους λογαριασμούς που θα άνοιγαν. Γιατί 
άραγε; Στη χώρα που ευτελίζεται στην Μόρια με την απάνθρωπη 
αντιμετώπιση ανθρώπων από δήθεν ευαίσθητους. Στην χώρα που 
εγκαινιάζεται μια κυλιόμενη σκάλα με ζωγραφισμένους γύρω 
μουσαμάδες και με μια τροπολογία επιστρέφουν τα αντισταθμι-
στικά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στην χώρα που οικονομικά 
επιστρέφει  ταχύτατα προς το 2010 και κινδυνεύει με νέο κραχ.

Συγγνώμη, αλλά είναι τουλάχιστον περίεργο κάποιοι να ανα-
ζητούν προοδευτικούς πόλους με τους πρωταγωνιστές αυτής της 
αθλιότητας και παρακμής.  

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Περί «προοδευτικού» 
πόλου
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Πολιτική αλλαγή
Η νέα χρονιά που ξεκίνησε 

βρίσκει την Ελλάδα σε μια ιδιαί-
τερα δύσκολη καμπή. 

 Τον Μάιο θα διενεργηθούν οι 
ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικη-
τικές εκλογές και είναι πολύ πι-
θανό να στηθούν ταυτόχρονα, αν 
όχι νωρίτερα και οι κάλπες για τις 
εθνικές εκλογές, ενώ η συνταγ-
ματική θητεία της κυβέρνησης 
εκπνέει τον Σεπτέμβριο.

Με τους πολίτες να αδυνα-
τούν να σηκώσουν τα βάρη από 
τους δυσβάστακτους φόρους, την 
οικονομία να έχει βαλτώσει και να 
παραμένει χωρίς χρηματοδότηση, 
τα εθνικά θέματα σε εξαιρετικά 
κρίσιμη φάση και μια κυβέρνηση 
που έχει αποτύχει παταγωδώς σε 
όλους τους τομείς, είναι φανερό 
ότι η Ελλάδα προσδοκά μια μεγά-
λη πολιτική αλλαγή.

Είναι αναγκαία, ώστε η χώρα 
να ανακάμψει και να βγει από το 
αδιέξοδο και η οποία, σύμφωνα 

με όλες τις ενδείξεις, είναι βέβαιη. 
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 

ότι έχει παγιωθεί μια διψήφια δι-
αφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατί-
ας στην πρόθεση ψήφου, ο Κυρ. 
Μητσοτάκης προηγείται σταθερά 
του Αλ. Τσίπρα στην καταλληλό-
τητα ως πρωθυπουργός, ενώ όλα 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
μετρήσεων είναι εις βάρος του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πολίτες ζητούν να φύγει 
αυτή η κυβέρνηση, παρουσιά-
ζουν εμφανή αδυναμία να αντα-
ποκριθούν στις υπέρογκες φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις, όπως 
φαίνεται και από την αύξηση των 
ιδιωτικών οφειλών, ενώ είναι 
απαισιόδοξοι για την πορεία της 
οικονομίας και της δικής τους οι-
κονομικής κατάστασής τους και 
θεωρούν ότι τα δύσκολα είναι 
ακόμα μπροστά.

Στα ζητήματα της καθημερι-
νότητας των πολιτών η κυβέρ-

νηση Τσίπρα βαθμολογείται κάτω 
από τη βάση, υποβάθμισε την 
Παιδεία, χειροτέρεψε το σύστημα 
Υγείας και τις συγκοινωνίες, άφη-
σε ασύδοτη την εγκληματικότητα 
και τη νεο-τρομοκρατία και ενέ-
τεινε το αίσθημα ανασφάλειας 
των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκλο-
γές δεν θα είναι μακριά, το βέβαιο 
είναι ότι οι πολίτες θα δώσουν σε 
αυτές την απάντησή τους στον Αλ. 
Τσίπρα, που δεν θα μπορέσει να 
περιορίσει την ήττα του με όπλο 
μόνο τους διορισμούς και ως Νέα 
Δημοκρατία θα κληθούμε μετά 
τις εκλογές να δώσουμε τις δικές 
μας απαντήσεις στα προβλήματα 
της χώρας.

*Ο Ευθύμης Καρανάσιος 
είναι επιχειρηματίας, πρώην 

βουλευτής Χαλκιδικής  
της Νέας Δημοκρατίας

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

opinion
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Ιστορίες ελληνικής τρέλας ζουν οι 
κάτοικοι των Αναργύρων Φλώρινας, 
του χωριού που έχει καταρρεύσει 
λόγω των εξορύξεων της ΔΕΗ και 
ήδη ζουν σε άλλες περιοχές με ενοί-
κια που πληρώνει η ΔΕΗ. Παρ’ ότι 
εδώ και χρόνια έχουν μείνει άστεγοι 
και το κράτος κωλυσιεργεί για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, για 
δεύτερη χρονιά φέτος είδαν να τους 
πιστώνεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινή-
των.   

«Είναι όλοι θυμωμένοι, φωνάζουν 
και διαμαρτύρονται, δεν είναι δυνα-
τόν να ζητούν τον ΕΝΦΙΑ για σπίτια 
που έχουν καταρρεύσει», είπε στην 
Karfitsa ο πρόεδρος της δημοτικής 
κοινότητας Αναργύρων Γιώργος Τσι-
σμαλίδης. «Εδώ και δύο χρόνια αυτό 
λέμε, πως δεν είναι δυνατόν να μας 
χρεώνουν ΕΝΦΙΑ, όταν τα σπίτια μας 
έχουν καταρρεύσει», τόνισε ο κ. Τσι-
σμαλίδης σημειώνοντας πως ήδη 
πολλοί από τους 400 κατοίκους του 
χωριού έχουν πληρώσει το αντίτιμο 
και των δύο χρόνων (2017 και 2018) 
για να μην έχουν… προσαυξήσεις, 
παρ’ ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους 
μένει σε σπίτια στην Πτολεμαΐδα το 
ενοίκιο των οποίων πληρώνει η ΔΕΗ, 
αναγνωρίζοντας έστω και έτσι το 
πρόβλημα που έχει προκληθεί.

Τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ αποτε-
λούν θέμα συζήτησης στο καφενείο 
του χωριού, όπου έχουν μείνει περί-
που 40 κάτοικοι, οι οποίοι παρά τις 
προειδοποιήσεις αρνούνται να εγκα-
ταλείψουν τις εστίες τους. «Πώς είναι 
δυνατόν να φύγω, πού θα αφήσω 
την περιουσία μου, τα πράγματά μου, 
εάν δεν μου εξασφαλίσουν ένα σπίτι. 
Πείτε τους ότι εμείς χωριό θέλουμε», 
σημείωσε η Ρεβέκκα Τσαουσίδου, 
η οποία αρνείται να εγκαταλείψει το 
σπίτι της που βρίσκεται στην απα-
γορευμένη ζώνη των Αναργύρων, 
δηλαδή στο σημείο που είναι υπό 
απόλυτη κατάρρευση. «Εγώ δεν έχω 
φύγει ποτέ από το χωριό, μόνο όταν 

πήγα στον στρατό», λέει ο 57χρο-
νος Μιχάλης Μπίτας. Για τον ίδιο η 
μετακίνηση είναι δύσκολη, καθώς 
έχει στο χωριό αγροτικά μηχανήματα 
αλλά και το κοπάδι του, ως κτηνο-
τρόφος.

Η τελευταία υπόσχεση που έλαβαν 
ήταν στις γιορτές όταν έγινε γενική 
συνέλευση στο χωριό, όπου τους δι-
αβεβαίωσαν πως τα ποσά του ΕΝΦΙΑ 
που έχουν καταβάλει θα συμψηφι-
στούν στα επόμενα χρόνια ή με οφει-
λές που ήδη έχουν.

Στις καλένδες
Η υπόθεση στους Ανάργυρους Φλώ-
ρινας έχει καταντήσει τραγελαφική, 
καθώς εδώ και χρόνια οι κάτοικοι 
διαμαρτύρονται πως τα σπίτια τους 
υποχωρούν λόγω της εξόρυξης του 
λιγνίτη από τη ΔΕΗ, αφού το ορυχείο 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από 
τα σπίτια τους. Τελικά το 2011, όταν 
επισκέφτηκε το χωριό η τότε υπουρ-

γός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη 
διαπίστωσε μόνη της την άθλια κατά-
σταση στο χωριό και ψηφίστηκε νό-
μος για αναγκαστική απαλλοτρίωση 
του οικισμού και δημιουργία νέου 
οικισμού με έξοδα του κράτους και 
της ΔΕΗ. Από τότε όμως δεν έγινε 
καμία κίνηση, την ώρα που οι ρωγ-
μές στους τοίχους προχωρούσαν και 
τα πεζοδρόμια υποχωρούσαν.

Η Πολιτεία ενεργοποιήθηκε τελικά 
το 2017, όταν τον Απρίλιο σημειώ-
θηκε πρωτοφανής κατολίσθηση στο 
ορυχείο, που είχε συνέπεια να «κα-
ταπιεί» οπωρώνες του χωριού μέχρι 
και τις εγκαταστάσεις του βιολογικού 
καθαρισμού. Η κατολίσθηση ήταν 
επιβεβαίωση των κινδύνων που τόσα 
χρόνια σήμαναν οι κάτοικοι χωρίς 
να ακούγονται. Τα σπίτια κρίθηκαν 
ακατάλληλα να κατοικηθούν και 
ένας δρόμος είναι από την περίοδο 
εκείνη αποκλεισμένος, με τον φόβο 

της απόλυτης κατάρρευσης. Η ΔΕΗ 
ανέλαβε το κόστος των ενοικίων των 
κατοίκων σε σπίτια που οι ίδιοι επέ-
λεγαν εκτός του οικισμού, μέχρι τη 
μετεγκατάστασή τους.

«Μόλις πριν λίγες ημέρες μας ανα-
κοίνωσαν ότι ψηφίστηκε ο νόμος για 
την απαλλοτρίωση και περιμένουμε 
την κοινή υπουργική απόφαση για 
να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη 
μελέτη κατασκευής του νέου οικι-
σμού», σημείωσε ο πρόεδρος των 
Αναργύρων, ο οποίος δεν έχει φύγει 
επίσης από το χωριό, κρατώντας την 
περιουσία του.

Για την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών αυτών θα χρειαστεί χρόνος, ει-
δικά για την κατασκευή υποδομών. 
Πάντως οι κάτοικοι ήδη έχουν επιλέ-
ξει με ψηφοφορία σε λαϊκή συνέλευ-
ση τη θέση «Κουρί» στην Εορδαία 
για την κατασκευή του νέου χωριού 
τους.
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Στους Ανάργυρους Φλώρινας, το χωριό που έχει καταρρεύσει  
λόγω των εξορύξεων της ΔΕΗ

Ζητούν ΕΝΦΙΑ για τα σπίτια 
που κατεδαφίστηκαν από κατολίσθηση!
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«Κανόνι» μεγατόνων με εκατο-
ντάδες θύματα, κυρίως ορυζοπαρα-
γωγούς σε όλη την Ελλάδα, διερευ-
νούν διωκτικές και δικαστικές αρχές. 
Στο στόχαστρο των δεκάδων προ-
σφυγών στη Δικαιοσύνη βρίσκονται 
εκπρόσωποι εταιρίας μεσαζόντων, οι 
οποίοι κατηγορούνται ήδη ότι έλα-
βαν τεράστιες ποσότητες προϊόντων 
και δεν τις αποπλήρωσαν ποτέ στους 
παραγωγούς.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται 
αρχικά στην περιοχή της Χαλκηδό-
νας, Χαλάστρας, Κυμίνων και Μαλγά-
ρων, όμως πληροφορίες αναφέρουν 
πως τέτοιες προμήθειες που άφησαν 
«κανόνι» έγιναν και από άλλες ορυ-
ζοπαραγωγικές περιοχές. «Υπάρχει 
μεγάλη αναστάτωση στον χώρο των 
ορυζοπαραγωγών από αυτό που έχει 
γίνει», είπε μιλώντας στην Karfitsa το 
μέλος της συμβουλευτικής παραγω-
γής για τα ρύζια και τα σιτηρά στην 
Κομισιόν και πρόεδρος της Ένωσης 
Αρδευτών Ελλάδας, Βασίλης Κανά-
κας. «Οι ορυζοπαραγωγοί, από τα 
χρήματα που έχουν χάσει, δυσκο-
λεύονται πλέον να συγκεντρώσουν 
τα απαραίτητα για τη νέα παραγωγή 
τους», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, είναι εκατοντάδες οι προ-
σφυγές που έγιναν στη Δικαιοσύνη 
και πολύ μεγάλος ο αριθμός των 
ορυζοπαραγωγών που έπεσαν θύμα-
τα των συγκεκριμένων μεσαζόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, οι 
κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ως 
εκπρόσωποι ακμάζουσας εταιρί-
ας εμπορίας αγροτικών προϊόντων. 
Προμηθεύτηκαν μεγάλες ποσότητες 
ρυζιού, όμως δεν έδωσαν τα χρήμα-
τα για την αποπληρωμή τους. Παρά 
τις πιέσεις που άρχισαν να δέχονται, 
φέρονται ότι απάντησαν στους αγρό-
τες με εκβιασμούς, αναγκάζοντας 
ορυζοπαραγωγούς να τους παραδώ-
σουν και νέες ποσότητες με την απει-
λή ότι «εάν δεν μας δώσετε θα χάσε-
τε όλα τα χρήματά σας και η εταιρία 

θα πτωχεύσει». Με τον τρόπο αυτό το 
«κανόνι» ολοένα μεγάλωνε και αυτή 
τη στιγμή θύματα μιλούν για ζημία 
εκατομμυρίων ευρώ.

Από τη Χαλκηδόνα
Η πρώτη δικογραφία σχηματί-

στηκε από το τμήμα προστασίας πε-
ριουσιακών δικαιωμάτων της ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης, ύστερα από 
μήνυση 22 ορυζοπαραγωγών από 
τις περιοχές Χαλκηδόνας Θεσσαλονί-
κης και Τρικάλων Ημαθίας, οι οποίοι 
έχασαν περισσότερα από 593.000 
ευρώ για παραδόσεις ρυζιών την τρι-
ετία 2014 – 12016. «Εμφανίζονταν 
ως αγοραστές και τους έπειθαν με 
διάφορες ψευδείς παραστάσεις, να 
παραδώσουν στην εταιρεία τους όλη 
την ετήσια παραγωγή τους, ζητώντας 
τους την έκδοση επί πιστώσει φορο-
λογικών παραστατικών. Αφού έπαιρ-
ναν την παραγωγή, κατόπιν δεν τους 
πλήρωναν γι αυτήν, ενώ στην συνέ-
χεια τους κρατούσαν σε ομηρεία και 
με απειλές ότι θα πτωχεύσουν την 
εταιρεία τους και δεν θα πάρουν οι 
εντολείς μου τίποτα, τους εξανάγκα-
ζαν να τους πουλήσουν το ρύζι και 
καλαμπόκι της επόμενης χρονιάς», 
περιέγραψε μιλώντας στην Karfitsa 

η συνήγορος πολιτικής αγωγής των 
συγκεκριμένων αγροτών, Μαρία Πα-
παδοπούλου.

Στη μήνυση που κατατέθηκε και 
ερευνήθηκε τονίζεται πως οι ίδιοι 
οι μεσάζοντες συνέστησαν στη συ-
νέχεια νέα εταιρία, στην οποία ήταν 
αφανείς εταίροι και προσπάθησαν 
πάλι να εξαπατήσουν τους ίδιους 
αγρότες ζητώντας να πάρουν και 
άλλες ποσότητες ρυζιού. Τα θύματα 
πάντως έχουν μείνει με ακάλυπτες 
επιταγές εκατομμυρίων ευρώ στα 
χέρια και oι περισσότερες μηνύσεις 
έχουν γίνει με αντικείμενο τις επιτα-
γές. Ήδη για την περίπτωση των 22 
αγροτών που κατέθεσαν μήνυση, τον 
περασμένο Σεπτέμβριο ασκήθηκε σε 
βάρος τους από τον εισαγγελέα ποι-
νική δίωξη για απάτη κατ’ επάγγελμα 
και συνήθεια και για απόπειρα απά-
της κατ’ επάγγελμα και συνήθεια, σε 
βαθμό κακουργήματος και παραπέμ-
φθηκε η υπόθεση σε τακτικό ανακρι-
τή. «Σκοπεύουμε να αναζητήσουμε 
κάθε ζημία και βλάβη που προξένη-
σαν στην περιουσία των εντολέων 
μου έως της πλήρους αποκατάστα-
σής της», σημείωσε η κυρία Παπαδο-
πούλου.

Σε όλη την Ελλάδα
Πέραν των περιοχών Θεσσαλο-

νίκης και Ημαθίας όπου οι ορυζοπα-
ραγωγοί έπεσαν θύματα, σύμφωνα 
με τον κ. Κανάκα το «παρεμπόριο», 
όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, είχε 
επεκταθεί και σε άλλες ορυζοπα-
ραγωγικές περιοχές της χώρας με 
θύματα σε Σέρρες, Μεσολόγγι και 
άλλους νομούς. «Έχουν πάρει ρύζι 
από παντού, δυστυχώς τα θύματα εί-
ναι εκατοντάδες αγρότες, είναι πάρα 
πολλοί μεταξύ των οποίων και εγώ ο 
ίδιος», ανέφερε.

Εκτός πάντως των ρυζιών, προ-
βλήματα με προμήθειες αγροτικών 
προϊόντων παρουσιάστηκαν σε πα-
ραγωγούς σιτηρών, αλλά τελευταία 
θύματα έχουν καταγγείλει ότι έπεσαν 
παραγωγοί οσπρίων σε περιοχές της 
δυτικής Μακεδονίας όπως η Φλώρι-
να, τα Γρεβενά και η Καστοριά, ενώ 
διαμαρτυρίες ακούστηκαν και από 
ελαιοπαραγωγούς στο Λασίθι Κρή-
της. Οι διωκτικές αρχές αναζητούν 
και άλλες περιπτώσεις απάτης με-
ταξύ των οποίων μέχρι και οδηγούς 
φορτηγών που μετέφεραν τα αγροτι-
κά προϊόντα και επίσης δεν πληρώ-
θηκαν ποτέ.

«Κανόνι» εκατομμυρίων ευρώ 
έσκασε στα ρύζια

Οι διωκτικές αρχές διερευνούν υπόθεση με θύματα εκατοντάδες 
παραγωγούς που δεν πληρώθηκαν για τα προϊόντα τους

Reportage
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η



20 12.01.2019

Ένα νέο ύπουλο τέχνασμα, προκειμένου να 
υφαρπάξει ακόμη και 250.000 «φρέσκιες» 
ψήφους, ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή 
η κυβέρνηση, ενόψει των εθνικών εκλογών 
που ούτως ή άλλως θα πραγματοποιηθούν 
εντός του έτους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη 
Βουλή σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσω-
τερικών που θα αφορά την πλήρη μεταρ-
ρύθμιση της απονομής ιθαγένειας. Με άλλα 
λόγια, θα διευκολύνει την ταχύτερη απόκτη-
ση ιθαγένειας, την ίδια ώρα που οι ελληνο-
ποιήσεις έχουν ήδη σπάσει κάθε ρεκόρ την 
τελευταία τετραετία. 
Το Μέγαρο Μαξίμου, πονηρά σκεπτόμενο, 
θεωρεί ότι οι περισσότεροι από αυτούς που 

θα λάβουν την ιθαγένεια, όταν έρθει η στιγ-
μή να βρεθούν πίσω από το παραβάν, θα 
επιλέξουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού το συγκεκριμέ-
νο κόμμα ήταν αυτό που μερίμνησε για την 
αποκατάστασή τους. Όπως αντιλαμβάνεται 
κανείς, ο κύριος όγκος των ενδιαφερομένων 
για την απόκτηση ιθαγένειας είναι σχεδόν 
αποκλειστικά αλλοδαποί, αφού οι περιπτώ-
σεις που αφορούν την πολιτογράφηση ομο-
γενών είναι ελάχιστες. Η τακτική αυτή δεν 
είναι πρωτότυπη. Αρκετά κυβερνητικά επι-
τελεία έχουν προσφύγει κατά καιρούς στη 
λύση των ελληνοποιήσεων προκειμένου να 
αντισταθμίσουν την απώλεια ψηφοφόρων 
τους. 
Στις εκλογές του 2000
Θυμίζουμε ότι στις εκλογές του 2000 το ΠΑ-

ΣΟΚ, υπό τον Κώστα Σημίτη, νίκησε τη Νέα 
Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή για μό-
λις 72.400 ψήφους, η συντριπτική πλειοψη-
φία των οποίων φέρεται να ήταν ελληνοποι-
ημένοι. Μάλιστα, τα πρώτα αποτελέσματα 
έδιναν νίκη στη φιλελεύθερη παράταξη, κάτι 
που συνέχιζε μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα, σε 
σημείο που ο κόσμος της ΝΔ είχε βγει στους 
δρόμους και πανηγύριζε για τη νίκη. Μέχρι 
που εμφανίστηκε ο Κώστας Λαλιώτης από 
τη Χαριλάου Τρικούπη και δήλωσε μπροστά 
στις κάμερες με ένα ελαφρύ μειδίαμα στο 
πρόσωπο ότι «η νύχτα είναι μεγάλη». Κάτι 
ήξερε. Οι περισσότεροι είχαν πέσει να κοιμη-
θούν, θεωρώντας το αποτέλεσμα δεδομένο 
και τον Κώστα Καραμανλή πρωθυπουργό, 
όταν άρχισαν να ενσωματώνονται τα απο-

To «Colpo Grosso» της Κυβέρνησης

Βάσει των 
πληροφοριών της 
«Κ», το νομοσχέδιο 
του υπουργείου 
Εσωτερικών θα 
φροντίζει ώστε 
οι υποψήφιοι, 
προκειμένου 
να λάβουν την 
ελληνική ιθαγένεια, 
θα καλούνται να 
απαντήσουν σωστά 
σε 20 εκ των 30 
ερωτήσεων που θα 
τους τίθενται

Εντός των επόμενων ημερών κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο που απλοποιεί ακόμη περισσότερο την απόκτηση ιθαγένειας
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Θα στείλει στην κάλπη 250.000 νέους ελληνοποιημένους ψηφοφόρους! 
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τελέσματα των μεγάλων περιφερειών και 
ειδικότερα της Β΄ Αθήνας. 

Πώς άλλαξε η εικόνα 
Η εικόνα άλλαζε δραματικά κάθε λεπτό που 
περνούσε και ανακοινώνονταν οι ψήφοι από 
τα κατά τόπους εκλογικά τμήματα πέριξ της 
πρωτεύουσας. Εν τέλει, το ΠΑΣΟΚ έλαβε 
3.007.596 ψήφους (ποσοστό 43,79% και 
158 έδρες) και η Νέα Δημοκρατία 2.935.196 
ψήφους (ποσοστό 42,74%, ήτοι 125 έδρες). 
Από την πρώτη στιγμή, οι ηττημένοι έκαναν 
λόγο για «δόλιους τρόπους καθορισμού του 
αποτελέσματος» και «παράτυπες ελληνο-
ποιήσεις» κυρίως Ρωσοπόντιων, αλλά ο κ. 
Καραμανλής έκρινε σκόπιμο να αναγνωρί-
σει αμέσως το τελικό αποτέλεσμα. Κάτι ανά-
λογο θέλει να κάνει σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Βάσει των πληροφοριών που έχουμε στη 
διάθεσή μας, το νομοσχέδιο του υπουργεί-
ου Εσωτερικών, που φθάνει οσονούπω προς 
ψήφιση στο Κοινοβούλιο, θα φροντίζει ώστε 
οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν την 
ελληνική ιθαγένεια, θα καλούνται να απα-

ντήσουν σωστά σε 20 εκ των 30 ερωτήσεων 
που θα τους τίθενται. Ωστόσο, το σύνολο και 
των 300 ερωτήσεων που θα έχει η τράπεζα 
δεδομένων θα είναι εκ των προτέρων δια-
θέσιμο προς όλους στο Διαδίκτυο. Κάποιος 
λοιπόν που θέλει να πάρει την ιθαγένεια, δεν 
έχει παρά να μάθει απ’ έξω τις απαντήσεις, 
χωρίς να φοβάται μήπως αιφνιδιαστεί από 
κάποια άγνωστη ερώτηση. 

Γερμανικά πρότυπα 
Το σύστημα βασίζεται στα γερμανικά πρό-
τυπα, έχοντας το πλεονέκτημα της μείω-
σης του διοικητικού φόρτου, την εξάλειψη 
οποιασδήποτε «εξωθεσμικής παρέμβασης» 
και την ομογενοποίηση της διαδικασίας, 
όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Εσω-
τερικών. Αυτό το τελευταίο σημαίνει ότι, με 
την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέ-
λου, θα μπει τέλος στις διαφοροποιήσεις 
που παρατηρούνται μεταξύ των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων, όπου σε ορισμένες 
περιπτώσεις υποψήφιοι καλούνται να απα-
ντήσουν σε πολλές και εξαιρετικά δύσκολες 

ερωτήσεις και σε άλλες οι ερωτήσεις είναι 
λίγες και εύκολες.
Την ίδια ώρα μειώνεται η τιμή του προβλε-
πόμενου παραβόλου, από τα 700 ευρώ που 
είναι σήμερα, στα 550 προκειμένου να με-
τάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι. Παράλ-
ληλα, μειώνεται κατά πολύ και ο χρόνος της 
διαδικασίας πολιτογράφησης μετά την προ-
βλεπόμενη ομογενοποίηση των Διευθύνσε-
ων Αστικής Κατάστασης, οι οποίες σήμερα 
ανήκουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
αλλά σύντομα θα υπαχθούν απευθείας στο 
υπουργείο Εσωτερικών και θα μετονομα-
στούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγέ-
νειας. 

Ευέλικτες διαδικασίες 
Συν τοις άλλοις, το νομοσχέδιο που θα φέ-
ρει ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος 
Χαρίτσης θα προβλέπει τη θέσπιση ενός πε-
ρισσότερο ευέλικτου πλαισίου ως προς το 
κομμάτι που αφορά την απόδοση ιθαγένειας 
στους ανιθαγενείς Ρομά που ζουν στην Ελ-
λάδα, οι οποίοι επίσης αποτελούν μια καλή 

Εντός των επόμενων ημερών κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο που απλοποιεί ακόμη περισσότερο την απόκτηση ιθαγένειας

δεξαμενή ψήφων, εξαιτίας του γεγονό-
τος ότι οι οικογένειες ως επί το πλεί-
στον είναι πολυπληθείς. Μάλιστα, έχει 
παρατηρηθεί πολλάκις το φαινόμενο, 
αρκετά μέλη να ακολουθούν μαζικά 
την πολιτική επιλογή του πατριάρχη 
της οικογένειας. Με άλλα λόγια, ό,τι 
ψηφίσει η κεφαλή ψηφίζουν και οι 
υπόλοιποι. 
Η απλοποίηση των διαδικασιών για 
την απόκτηση ιθαγένειας γίνεται ακό-
μη μεγαλύτερη εάν αναλογιστεί κανείς 
ότι ετοιμάζεται να θεσμοθετηθεί και 
ένα ειδικό ενιαίο τεστ για τη γνώση της 
ελληνικής γλώσσας σε συνεργασία με 
το υπουργείο Παιδείας, που θα ισχύει 
για όλη την επικράτεια το ίδιο. Έτσι, 
όσοι κρίνονται ότι κατέχουν γλωσσι-
κή επάρκεια δεν θα εξετάζονται στη 
γλώσσα από την Επιτροπή Πολιτο-
γράφησης. Ούτως ή άλλως, εδώ και 
περίπου δέκα μήνες η απόκτηση ιθα-
γένειας μέσω της πολιτογράφησης 
έχει γίνει ευκολότερη. Και αυτό γιατί 
μπορούν πλέον να πολιτογραφηθούν 
όσοι διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας 
για τουλάχιστον 12 έτη, ακόμη και εάν 
δεν διαθέτουν συγκεκριμένους τύπους 
αδειών παραμονής.    

«Δραματική αύξηση» 
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
και τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολι-
τικής του κόμματος της μείζονος αντι-
πολίτευσης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, 
μόλις πριν από λίγες εβδομάδες έκανε 
λόγο στη Βουλή για «δραματική αύ-
ξηση των “ελληνοποιήσεων”», επιση-
μαίνοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια 
οι σχετικές εγκρίσεις αυξήθηκαν κατά 
136,9%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
κατέθεσε, ενώ το έτος 2015 δόθηκαν 
14.178 εγκρίσεις αιτήσεων για από-
κτηση ιθαγένειας, το 2016 καταγράφη-
καν 33.487, ενώ το 2017 προστέθηκαν 
άλλες 33.718 αποδόσεις ιθαγένειας. 
«Είναι σαφές ότι ο κατακόρυφος αυτός 
ρυθμός αύξησης των ελληνοποιήσεων 
εγείρει σοβαρά ερωτήματα», τονίζει ο 
ίδιος με νόημα.
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Νύχτα Πέμπτης, 3 Ιανουαρίου 2019. 
Στους σκοτεινούς διαδρόμους των 
ανακριτικών γραφείων, στον δεύτε-
ρο όροφο του δικαστικού μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, κλείνει επεισοδια-
κά ακόμη μία σκηνή στο σίριαλ που 
έχει ονοματεπώνυμο: Λάσα Σουσα-
νασβίλι. Πρόκειται για τον 59χρονο 
Γεωργιανό, τον οποίο εδώ και χρόνια 
διεκδικούν να δικάσουν άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όμως τελικά μένει 
στην Ελλάδα. Είναι αυτός τον οποίο ο 
τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πο-
λιτειών Μπαράκ Ομπάμα είχε αποκα-
λέσει ως τον «πιο επικίνδυνο κακο-
ποιό στον κόσμο».

Η φήμη πάντως που ακολουθεί τον 
59χρονο Λάσα Σουσανασβίλι, δεν 
δείχνει να ανταποκρίνεται στα κα-
τηγορητήρια που σχηματίζονται σε 
βάρος του στην Ελλάδα. Ειδικά το 
τελευταίο , στη δικογραφία που σχη-
ματίστηκε από τις γαλλικές δικαστι-
κές αρχές, μάλλον… περιορίζει το 
κακοποιό εκτόπισμά του. Ο Σουσανα-
σβίλι συνελήφθη τελευταία φορά τον 
περσινό Απρίλιο κατηγορούμενος 
ότι συντόνιζε μαφιόζικη οργάνωση 
που δραστηριοποιούνταν σε Ελλά-
δα και Γαλλία με αντικείμενο τις… 
κλοπές. «Είναι δυνατόν να μιλάμε 
για τον Λάσα και να λέμε ότι έφτασε 
να… κλέβει» διερωτήθηκε, μάλλον 
εύστοχα, γνωστός ποινικολόγος της 
Θεσσαλονίκης.

Το σίριαλ του 59χρονου ξεκινάει τον 
Μάρτιο του 2012, όταν συλλαμβά-
νεται για πρώτη φορά στον Αστέρα 
Βουλιαγμένης από αστυνομικούς της 
Θεσσαλονίκης. Η σύλληψη γίνεται 
με ένταλμα των ισπανικών αρχών, 
αφού έχει προηγηθεί ένα θρίλερ με 
έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ των 
αρχών Ελλάδας και Ισπανίας. Ισπανοί 
αξιωματικοί της αστυνομίας κατηγο-
ρούν ευθέως Έλληνες συναδέλφους 
τους ότι έχουν χάσει τον κακοποιό, 
παρά τις υποδείξεις για τη σύλληψή 
του, επειδή τους χρημάτισε. Η διαμά-
χη παίρνει διπλωματικές διαστάσεις 
λόγω των βαριών κατηγοριών όμως 
οι τόνοι πέφτουν, μέχρι τελικά που 

συλλαμβάνεται. Το κατηγορητήριο 
την περίοδο εκείνη είναι βαρύ για τον 
Γεωργιανό, τον οποίο μετά τη σύλλη-
ψη ζητάει να παραλάβει και η χώρα 
καταγωγής του, η Γεωργία, παράλ-
ληλα με την Ισπανία. Συγκεκριμένα 
εμφανιζόταν να είναι το νούμερο δύο 
ρωσόφωνης μαφιόζικης οργάνωσης 
που δρούσε σε τουλάχιστον πέντε 
ευρωπαϊκές χώρες. Τον Σεπτέμβριο 
του 2011 σε κοινή επιχείρηση είχαν 
συλληφθεί σε Ισπανία και Γαλλία 
80 μέλη της. Τελικά το αίτημα των 
Ισπανών να εκδοθεί εκεί απορρίπτε-
ται και ο 59χρονος παραπέμπεται σε 
δίκη στη Θεσσαλονίκη για διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης. Παρ’ 
ότι το κατηγορητήριο αμφισβητείται 
καθώς βασίζεται μόνον σε ισπανικά 
έγγραφα και στην κατάθεση ενός 
Ισπανού ανώτερου αξιωματικού που 
ασχολείται με το διεθνές έγκλημα, 
τελικά καταδικάζεται σε κάθειρξη 14 
χρόνων και οδηγείται στα Διαβατά.

Η Γαλλία
Ο Σουσανασβίλι μένει στις ελληνικές 
φυλακές μέχρι που αποφυλακίζεται 

για λόγους υγείας, δεδομένου ότι 
αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. 
Τον Απρίλιο του 2018 οργανώνεται 
νέα επιχείρηση σύλληψής του, αυτή 
τη φορά με συν τονισμό της ελληνική 
με τη γαλλική αστυνομία. Οι Γάλλοι 
ζητούν την παράδοσή του στις αρχές 
της χώρας τους για τις κατηγορίες 
της διεύθυνσης εγκληματικής οργά-
νωσης, της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές πράξεις (ξέπλυμα) 
και για κλοπές.

Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Δε-
κέμβριο σε δικαστικές αίθουσες και 
ανακριτικά γραφεία της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, διαδραματίζεται η 
μεγαλύτερη σκηνή του σίριαλ που 
φέρει το ονοματεπώνυμο του Γεωρ-
γιανού κατηγορούμενου. Τελικά και 
αφού όλα τα δικαστήρια κρατούν 
χρονικά αδικαιολόγητα μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, με ενστάσεις, αιτήσεις 
εξαίρεσης και μηνύσεις, ο 59χρονος 
αποφασίστηκε από τον Άρειο Πάγο 
να εκδοθεί στη Γαλλία μόνον για το 
αδίκημα της διάπραξης κλοπών. Οι 
Γάλλοι με μία λιτή απάντηση, δεν 

δέχτηκαν να τον παραλάβουν και τε-
λικά ο Λάσα Σουσανασβίλι έμεινε για 
μία ακόμη φορά στην Ελλάδα.
Πίσω στους σκοτεινούς διαδρόμους 
των ανακριτικών γραφείων το βράδυ 
της Πέμπτης 3 Ιανουαρίου, ο 59χρο-
νος κρίθηκε προσωρινά κρατούμε-
νος, καθώς τελικά για τα αδικήματα 
που οι Γάλλοι ζητούσαν να εκδοθεί, 
κατηγορείται πλέον στην Ελλάδα. 
Αμέσως μετά την έκδοση της από-
φασης του Αρείου Πάγου ασκήθηκε 
σε βάρος του δίωξη για διεύθυνση 
εγκληματικής οργάνωσης, για την 
οποία απολογήθηκε και προφυλακί-
στηκε, ενώ σε εξέλιξη είναι προκα-
ταρκτική εξέταση για το αδίκημα της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές πράξεις.
Ο 59χρονος εμφανίστηκε στο γρα-
φείο της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης 
στις 9 το πρωί, σε αναπηρικό καρο-
τσάκι. Έφυγε πάλι με χειροπέδες και 
οδηγήθηκε ξανά στις φυλακές, παρά 
το αίτημά του να νοσηλευτεί, λόγω 
καρδιακού επεισοδίου. Το αίτημα δεν 
έγινε δεκτό καθώς υπήρχε κίνδυνος 
να μείνει ελεύθερος.
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Πώς ο «πιο επικίνδυνος» κακοποιός στον κόσμο 
- κατά τον Ομπάμα- γλιτώνει την έκδοσή του στο εξωτερικό 

Ο Λάσα καταφέρνει να μείνει στην Ελλάδα
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Η πρακτική της ονοματοδοσίας 
των έντονων καιρικών φαινομένων 
άρχισε από τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες όταν επιστήμονες βάφτιζαν τους 
επικινδύνους κυκλώνες. Στη συνέ-
χεια πήραν τη σκυτάλη οι ευρωπαϊ-
κές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και 
ακολούθησε η Ελλάδα. Οι επιστή-
μονες του Αστεροσκοπείου Αθηνών 
έχουν αναλάβει να δίνουν ονόματα 
στα ακραία καιρικά φαινόμενα, κάθε 
φορά που απειλούν ή πλήττουν τη 
χώρας μας.

Η αρχή έγινε τον Ιανουάριο του 
2017, όταν λίγο μετά την είσοδο του 
νέου έτους ένα σφοδρό κύμα κακο-
καιρίας με χιόνια και παγετό έπληξε 
όλη τη χώρα –μάλιστα, μέσα σε διά-
στημα έξι ημερών που κράτησε, προ-
κάλεσε σοβαρά προβλήματα στην 
κυκλοφορία των οχημάτων ακόμη 
και στην ΠΑΘΕ. Ήταν η «Αριάδνη», 
που για τους μετεωρολόγους  ήταν 
από τα πιο επικίνδυνα και ακραία και-
ρικά φαινόμενα στη νεότερη ιστορία 
της χώρας.

Το όνομα επιλέχθηκε ως το πρώ-
το της ελληνικής Αλφάβητου που 
παρέπεμπε σε κάποιο γνωστό πρό-
σωπο της ελληνικής Μυθολογίας. 
Η Αριάδνη ήταν κόρη του βασιλιά 
Μίνωα της Κρήτης και της Πασιφάης. 
Από το 2017 και έπειτα έχει συνδεθεί 
με ένα καιρικό φαινόμενο που είχε 
προκαλέσει ψύχος σε όλη τη χώρα. 
Εξάλλου, από το 2001 μέχρι σήμερα 
έχουν καταγραφεί 431 έντονα καιρι-
κά επεισόδια.  Από το 2017, όμως, 
που άρχισαν να «βαφτίζονται», οι 
περισσότεροι θυμούνται τα ονόματά 
τους και τις καιρικές συνέπειές τους.

Ο «νονός» των φαινομένων κα-
κοκαιρίας, ο διακεκριμένος μετεω-
ρολόγος διευθυντής Ερευνών του 
Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύ-
θυνος της ιστοσελίδας meteo.gr,  
Κώστας Λαγουβάρδος εξηγεί στην 
Karfitsa ότι  η… ονοματοδοσία των 
καιρικών φαινομένων γίνεται με αλ-
φαβητική σειρά. «Ακολουθώντας τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, αποφασίσαμε 
και εμείς να ονομάζουμε τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα για να τα δίνουμε 
έμφαση και να μπορούμε να βοη-

θάμε τον κόσμο», αναφέρει ο κ. Λα-
γουβάρδος. Όπως εξηγεί, συνήθως 
«βαφτίζονται» κακοκαιρίες οι οποί-
ες συνοδεύονται από πολύ ισχυρή 
ψυχρή εισβολή σε πολλές περιοχές 
της χώρας, με σφοδρότατες χιονο-
πτώσεις και σημαντική συσσώρευση 
χιονιού, ακόμα και σε παραθαλάσ-
σιες περιοχές, με γνώμονα πάντα τη 
σοβαρότητα της κατάστασης.

«Σοφία», «Τηλέμαχος»  
και «Υπατία»

Οι πληροφορίες των επιστημόνων 
του Αστεροσκοπείου Αθηνών μαζί 
με αυτές της Εθνικής Μετεωρολο-
γικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) καταλήγουν 
με κάθε λεπτομέρεια στην γενική 
γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
και στις κατά τόπους υπηρεσίες Πο-
λιτικής Προστασίας των περιφερειών 
και των δήμων της χώρας. Ρωτήσα-
με τον κ Λαγουβάρδο αν θεωρεί ότι 
οι κόποι των επιστημόνων βρίσκουν 

ανταπόκριση από τον κρατικό μηχα-
νισμό και λάβαμε θετική απάντηση. 
Βέβαια, ο κ. Λαγουβάρδος υπογράμ-
μισε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης στην αντιμετώπιση των 
έντονων καιρικών φαινομένων.

Τα τελευταία έντονα καιρικά φαι-
νόμενα που είχαν χρονική αλληλου-
χία μεταξύ τους ήταν η  «Σοφία», ο 
«Τηλέμαχος» –που πήρε το όνομα 
του από τον μυθικό ήρωα της Ιθάκης, 
τον γιο του Οδυσσέα και της Πηνελό-
πης– και η «Υπατία» (μαθηματικός, 
αστρονόμος και φιλόσοφος που έζη-
σε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 
τον 4ο – 5ο μ.Χ. αιώνα).

Αυτά τα τρία έντονα καιρικά φαι-
νόμενα προκάλεσαν σοβαρά προ-
βλήματα στη χώρα από τις πρώτα 
εικοσιτετράωρα του 2019 τα οποία 
κράτησαν χωρίς διακοπή μέχρι σή-
μερα. Ο κ. Λαγουβάρδος τα χαρα-
κτηρίζει «ιδιαίτερα ισχυρά τα οποία 
προκάλεσαν επί πολλές ημέρες  

ταυτόχρονα πολλά προβλήματα σε 
πολλές περιοχές της χώρας χωρίς 
διάλειμμα. Η εξασθένιση της «Υπατί-
ας» συνεχίζεται με τα φαινόμενα να 
έχουν περιοριστεί τοπικά. Ο κ. Λαγου-
βάρδος και η ομάδα του μελετούν τα 
καιρικά φαινόμενα καθημερινά προ-
κειμένου να μπορούν να διαγνώσουν 
το επόμενο κύμα κακοκαιρίας έγκαι-
ρα.  

Προς το παρόν, έχει αποφασίσει 
ότι θα διατηρήσει την αλφαβητική 
σειρά στην επιλογή των ονομάτων. 
Έτσι, μετά την «Υπατία», θα επιλε-
γεί κάποιο όνομα που, όπως απο-
κάλυψε, θα αρχίζει από Φ. Ίσως το 
επόμενο έντονο καιρικό φαινόμενο 
να βαφτιστεί «Φίλιππος» – δεν έχει 
ακόμα αποφασιστεί ποιο ιστορικό ή 
μυθολογικό όνομα θα επιλεγεί. Μέ-
νει, λοιπόν, να περιμένουμε για να 
δούμε πια θα είναι η επιλογή του κ. 
Λαγουβάρδου και των συνεργατών 
του στο Αστεροσκοπείο Αθηνών!

Ο «νονός» του… ψύχους
Ο Κώστας Λαγουβάρδος είναι ο μετεωρολόγος που βαφτίζει τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα μας
Reportage
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Τα ονόματα που έμειναν αξέχαστα
Τα… «βαφτίσια» ξεκίνησαν με την «Αριάδνη», 

μια μεγάλη κακοκαιρία (5-11/1/2017) με σφο-
δρές χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρα-
σίες σ’ όλη την χώρα. Ακολούθησαν ο «Βίκτωρ» 
(16-19/1/2017), η «Γαλάτεια» (7-12/3/2017), 
ο «Δαίδαλος» (23-26/10/2017), η «Ευρυδίκη» 

(13-17/11/2017), ο «Ζήνων» (18-19/11/2017), 
η «Ηλέκτρα» (28-29/12/2017), ο «Θησέας» (12-
13/1/2018), η «Ιοκάστη» (10-11/2/2018), ο «Κρέ-
οντας» (15-16/2/2018), η «Λητώ» (25-27/2/2018), 
ο «Μίνωας» (15-19/6/2018), η «Νεφέλη» (24-
29/6/2018) και ο «Ραφαήλ» (31/12/2018).
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Το «πράσινο φως» που άναψε το 
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)  με 
την απόφαση να ανοίγουν τα κατα-
στήματα τις Κυριακές από τον Μάιο 
έως τον Οκτώβριο στις περιοχές που 
έχουν χαρακτηριστεί τουριστικές, 
βρήκε αντίθετο τον Εμπορικό Σύλλο-
γο Θεσσαλονίκης. Την αντίθεση τους 
στην λειτουργία τις Κυριακές δήλω-
σαν στην Karfitsa και  οι πρόεδροι 
των εμπορικών συλλόγων Καλαμα-
ριάς, Θέρμης και Πυλαίας.

Η απόφαση του 4ου τμήματος του 
ΣτΕ (18/2019), η οποία ελήφθη με 
οριακή πλειοψηφία μίας ψήφου, 
έκρινε συνταγματική την απόφαση 
75812/6-7-2017 που είχε υπογρά-
ψει ο τότε υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της απόφασης, 
η εν λόγω ρύθμιση «δεν παραβιάζει 
τη συνταγματική αρχή της αναλογι-
κότητας, καθώς η εξαίρεση λειτουρ-
γίας των καταστημάτων κατά τις Κυ-
ριακές δεν εισήχθη αδιακρίτως, αλλά 
μόνο στο αναγκαίο και ικανό μέτρο, 
δηλαδή σε περιφέρειες και περιοχές 
στις οποίες διαπιστωμένα υφίσταται 
αξιόλογη –σε εθνική κλίμακα– του-
ριστική κίνηση». Η απόφαση του ΣτΕ, 
αναφέρει ότι η εν λόγω υπουργική 
απόφαση επιδιώκει θεμιτό και πρό-
δηλο σκοπό γενικού συμφέροντος,  
ο οποίος συνίσταται στον τομέα του 
τουρισμού, η τόνωση και η ενίσχυση 
του οποίου είναι αναγκαία, καθώς 
αποτελεί βασικό τομέα της εθνικής 
οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύ-
εται και ο ανταγωνισμός».
«Δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση 
σαν Εμπορικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης, πρώτον διότι καταστρέφει 
τους συναδέλφους και δεύτερον δι-
ότι το 97% του κόσμου λέει ‘’όχι’’ στα 
ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές», 
τόνισε στην Karfitsa ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Παντελής 

Φιλιππίδης.
Ο κ. Φιλιππίδης  θεωρεί ότι αν εφαρ-
μοστεί αυτή η απόφαση στη Θεσσα-
λονίκης και στο εμπορικό κέντρο, 
το οποίο έχει χαρακτηριστεί τουρι-
στική περιοχή, θα «γονατίσει» τους 
επιχειρηματίες εκτός από τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα. «Όλες  οι δικα-
στικές αποφάσεις έχουν ισχύ όταν 
τηρούνται», αναφέρει με νόημα και 
ξεκαθαρίζει ότι με την ιδιότητα του 
ως πρόεδρος της ΕΣΕΕ αναμένεται να 
προτείνει στη συνεδρίαση που θα γί-
νει μεθαύριο, Δευτέρα, να τηρήσουν 
«πιο επιθετική στάση απέναντι σε 
όσους επιχειρούν να καταστρέψουν 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Την ίδια άποψη εξέφρασε και  ο πρό-
εδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης 
τονίζοντας ότι «η  Θεσσαλονίκη δεν 
αντέχει να λειτουργήσει και άλλες 
Κυριακές. Αυτές που ήδη λειτουρ-
γούν, είναι αρκετές».
Η Ολομέλεια του ΣτΕ το 2017 είχε 
κρίνει, μεταξύ των άλλων, ότι «το Σύ-
νταγμα κατοχυρώνει για τους πάσης 
φύσεως εργαζομένους και απασχο-

λούμενους (ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, κ.λπ.) το δικαίωμα ελεύθερου 
χρόνου και της απόλαυσης του ατο-
μικού και τους από κοινού με την οι-
κογένεια τους, ως τακτικό διάλειμμα 
της εβδομαδιαίας εργασίας».
Διαφωνούν οι εμπορικοί σύλλογοι
Για τους επιχειρηματίες της Θέρμης, 
οι Κυριακές είναι ένα μάταιο μέτρο 
καθώς, όπως εξηγεί ο Ευστάθιος 
Πιστέλας, πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Θέρμης, «το  πρόβλημα 
δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει χρό-
νο να ψωνίσει τις καθημερινές και τα 
Σάββατα, αλλά ότι δεν έχει χρήματα 
γενικά». Ο κ Πιστέλας που όπως είπε, 
είδε 50 εμπορικά καταστήματα να 
κλείνουν μέσα στο 2018, διαπίστωσε 
ότι η κίνηση στις γιορτές δεν απέφερε 
κάποιο κέρδος ενώ εξέφρασε την πε-
ποίθησή του ότι το ίδιο πρόκειται να 
συμβεί και στην περίοδο των εκπτώ-
σεων. «Έχουμε προσωπική επαφή με 
τους πελάτες μας οπότε έχουμε συ-
νέχεια εκπτώσεις», τονίζει. Σύμφωνα 
με τον κ. Πιστέλα, την κακή κατάστα-
ση στην αγορά της Θέρμης, έσωσε 
η «λευκή νύχτα» στις 8 Δεκεμβρίου 

που ανέβασε τον τζίρο.
Για τον πρόεδρο του εμπορικού συλ-
λόγου Πυλαίας Παναγιώτη Κουφό, η 
Κυριακή ούτως ή άλλως είναι απαγο-
ρευτικό μέτρο που δεν έχει ακολου-
θηθεί ποτέ από τους εμπόρους της 
περιοχής. Ο ίδιος ανέφερε πως παρά 
το γεγονός ότι στα όρια του δήμου 
Πυλαίας βρίσκονται όλα τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα και καταστήματα  
της Θεσσαλονίκης, η τοπική αγορά 
πήγε καλά τα Χριστούγεννα και την 
Πρωτοχρονιά. 
Στην Καλαμαριά τα εμπορικά κατα-
στήματα βλέπουν τον τζίρο τους να 
πέφτει κάθε χρόνο, παρόλο που δεν 
ισχύει το ίδιο για την κίνηση στην 
αγορά της περιοχής. «Μπορεί στα κα-
ταστήματα να επικρατεί κοσμοσυρ-
ροή, όμως ο κόσμος καταναλώνει 
λιγότερα χρήματα, αναφέρει ο πρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κα-
λαμαριάς, Δημήτρης Μηλιάδης και 
εξηγεί ότι «η πρώτη αιτία της κάμψης 
των εμπόρων είναι  το χαμηλό εισό-
δημα των καταναλωτών, η δεύτερη  
το ηλεκτρονικό εμπόριο και η τρίτη, 
τα μεγάλα εμπορικά κέντρα».

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Οι εμπορικοί σύλλογοι της πόλης διαφωνούν με την απόφαση του ΣτΕ  
να μένουν ανοιχτά τα καταστήματα όλη τη βδομάδα

«Ποτέ την Κυριακή» από τους 
εμπόρους της Θεσσαλονίκης
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Από τις 17 Ιανουαρίου στο θέατρο «Αριστοτέλειον» ο Αλ.Ρήγας θα ανεβάσει το έργο «Σίρλεϋ 
Βάλενταϊν» σε σκηνοθεσία και μετάφραση δική του. «Το κείμενο είναι βαθιά ανθρώπινο, 

αφοπλιστικά αφυπνιστικό και θα τολμούσα να πω επαναστατικό», περιέγραψε στην Karfitsa.

Αλέξανδρος Ρήγας
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟ
Ο Μίλτος Πασχαλίδης για 
μία και μοναδική συναυλία 
εμφανίζεται στο Block 33 

στις 18 Ιανουαρίου.

Σήμερα η  Έλλη Πράντζου 
παρουσιάζει στην  

«Ζώγια το νέο βιβλίο  
της «Χάος» 

H Πηνελόπη Μαρκοπούλου 
είναι ηθοποιός και αυτό το 
διάστημα συμμετέχει στην 

παράσταση Romeo + Ιουλιέτα 
που ανεβαίνει μέχρι τις 13/01 

στο θέατρο «Αυλαία»

Ο Ντόλη Ζερβού προτείνει 
πορταίτα διάσημων 
και εμβληματικών 
προσωπικοτήτων

Η θεατρική ομάδα «Μικρός 
Βορράς» παρουσιάζει τον 
«ραφτάκο των λέξεων» 
στο Λαογραφικό Μουσείο

Σελ. 28 Σελ. 29

Σελ. 26-27

Σελ. 28

Σελ. 30 Σελ. 29
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Θρυλικές σειρές της ελληνικής τη-
λεόρασης όπως η «Ντόλτσε Βίτα», 
οι «Δυο Ξένοι», το «Τι ψυχή θα πα-
ραδώσεις μωρή», «Οι Στάβλοι της 
Εριέτας Ζαΐμ» και το «Κόκκινο Δω-
μάτιο» έχουν ένα κοινό, είναι έργα 
του Αλέξανδρου Ρήγα.  Η πορεία 
του ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος, 
ηθοποιός «γράφει» από την δεκαετία 
του 1990 και μόνο τυχαίο δεν είναι το 
γεγονός ότι όπου υπάρχει η υπογρα-
φή σημειώνεται επιτυχία.
Από τις 17 Ιανουαρίου στο θέατρο 
«Αριστοτέλειον» ο Αλ.Ρήγας θα ανε-
βάσει το έργο «Σίρλεϋ Βάλενταϊν» 
σε σκηνοθεσία και μετάφραση δική 
του. «Το κείμενο είναι βαθιά ανθρώ-
πινο, αφοπλιστικά αφυπνιστικό και 
θα τολμούσα να πω επαναστατικό», 
περιέγραψε στην Karfitsa ο κ.Ρήγας 
μιλώντας για το έργο.

Γιατί επιλέξατε να σκηνοθετήσετε 
και να μεταφράσετε το έργο αυτό; Η 
Σίρλεϋ Βαλενντάϊν είναι ένα έργο στο 
οποίο επανέρχομαι ως κείμενο και 
έρχομαι για πρώτη φορά ως σκηνο-
θέτης. Είναι ένα έργο που έχει κάνει 
μια επιτυχημένη παγκόσμια διαδρο-
μή σε θεατρικές σκηνές όλου του κό-
σμου. Ο λόγος που με οδήγησε στο 
να το παρουσιάσω στο κοινό είναι ότι 
πρώτα από όλα αρέσει σε μένα, ίσως 
γιατί και εγώ όπως φαντάζομαι και 
ελπίζω πολλοί θεατές βρίσκω ση-
μεία ταύτισης με τα ερωτήματα που 
θέτει ο συγγραφέας, William Russel. 
Είναι ένα κείμενο βαθιά ανθρώπι-
νο, αφοπλιστικά αφυπνιστικό και θα 
τολμούσα να πω επαναστατικό, γιατί 
πολύ απλά ο συγγραφέας μας προ-
καλεί να ζήσουμε όπως πραγματικά 
θέλουμε, να θυμηθούμε τους δρό-
μους που θέλαμε να περπατήσουμε 
όταν είμαστε νέοι και εντελώς ριζο-
σπαστικά να αλλάξουμε τη ζωή μας 
δίνοντας μας μια δεύτερη ευκαιρία. 
Η ηρωίδα του Russell που κάλλι-

στα θα μπορούσε να είναι και ήρωας 
άντρας μας προτρέπει μέσα από τη 
δική της προσωπική διαδρομή μέσα 
από τους δικούς της απάτητους δρό-
μους να μην αφήσουμε τη ζωή μας 
αχρησιμοποίητη. Να θυμόμαστε κάθε 
στιγμή ότι σε αυτό τον κόσμο έχουμε 
έρθει με προορισμό να γίνουμε ευτυ-
χισμένοι. 

Τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία 
στη ζωή; Δεύτερη ευκαιρία στη ζωή 
φυσικά και ΔΕΝ υπάρχει, υπό την έν-
νοια ότι κανείς δε θα μας τη δώσει. 
Εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να τη δώ-
σουμε αυτή την ευκαιρία στον εαυτό 
μας με όποια ρίσκα, με όποιο κόστος 
και χωρίς να μας φοβίζει το άγνωστο, 
αυτό είναι και το μότο της Σίρλεϋ Βα-
λενντάϊν.

Στην Ελλάδα του σήμερα υπάρχουν 
αρκετές «Σίρλεϋ Βαλεντάιν»;  Κατά 
κανόνα σε όλες τις ιστορικές περι-
όδους ύφεσης, όποιας μορφής, οι 
άνθρωποι μπροστά στο ερώτημα «τι 
έχω να χάσω» κάνουν μικρές ή με-
γάλες επαναστάσεις ανάλογες με το 
ανάστημα τους. Έχω την αίσθηση ότι 
σε μια τέτοια εποχή, όπως είναι οι 
καιροί που ζούμε στην Ελλάδα, αλλά 
και σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολ-
λοί άνθρωποι έχοντας απομυθοποι-
ήσει την illustration κουλτούρα των 
προηγούμενων δεκαετιών νιώθουν 
την ανάγκη να στραφούν σε πιο ου-
σιαστικούς δρόμους που έχουν ως 
πρώτη πυξίδα την αναγωγή στα νεα-
νικά τους όνειρα, πολλά από τα οποία 
ποδοπατήθηκαν στη πορεία της ζωής 
τους. Αυτό άλλωστε μας λέει χαμο-
γελώντας μελαγχολικά και η Σίρλεϋ.

Πιστεύετε ότι στην εποχή που δια-
νύουμε, δημιουργούνται σειρές που 
θα παίζουν για δεκαετίες; Όπως το 
«Δυο ξένοι» ή το «Ντόλτσε βίτα»; 
και γιατί; Δεν έχω μαντικές ικανότη-

τες… αυτά τα αποφασίζουν οι καιροί 
που θα έρθουν το μόνο αντικειμενι-
κό είναι ότι η ελληνική μυθοπλασία 
δεν έχει πλέον τον «χώρο» που είχε 
κάποτε τόσο στις προθέσεις των ιθυ-
νόντων όσο και στην ανάγκη του κοι-
νού. 

Θεωρείτε ότι ο τρόπος που βλέπει 
τηλεόραση ο τηλεθεατής στην Ελ-
λάδα έχει αλλάξει; Τι είναι αυτό που 
θέλει και έχει ανάγκη; Είναι σίγουρα 
μεγάλη συζήτηση το κατά πόσο ο τη-
λεθεατής βλέπει αυτό που θέλει και 
έχει ανάγκη ή συνηθίζει να του αρέ-
σει όποιο προϊόν του προσφέρεται. Το 
ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο έχει μια 
πληθώρα προγραμμάτων που φαίνε-
ται να διασκεδάζει το κοινό στο οποίο 
απευθύνεται. Αυτό μόνο του θα έπρε-
πε να προβληματίσει όλους όσους 
ασχολούνται με τη τηλεόραση είναι 
ότι σταδιακά αποχωρεί από τους τη-
λεοπτικούς δέκτες όλο και πιο πολύ 
το νεανικό κοινό.

Η διαδικτυακή συνδρομητική τηλε-
όραση (τύπου Netflix) θα μπορούσε 
να ευοδώσει σε μια ελληνική προ-
σπάθεια; Αυτή η τεράστια βιομηχανία 
τύπου Netflix ανθίζει για δύο πολύ 
σημαντικούς λόγους  ο πρώτος εί-
ναι ότι έχει σπουδαίους μάστορες σε 
όλους τους τομείς σπουδαίους σενα-
ριογράφους, σκηνοθέτες, τεχνικούς, 
ηθοποιούς, παραγωγούς με όραμα, 
διευθυντές φωτογραφίας κλπ.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι για να αν-
θίσουν όλοι οι παραπάνω χρειάζεται 
χρόνος και χρήμα. Με λύπη μου θα 
σας έλεγα ότι επειδή ο δεύτερος λό-
γος δε φαίνεται προς το παρόν του-
λάχιστον ορατός στη ελληνική πραγ-
ματικότητα καμιά τέτοια προσπάθεια 
αυτή τουλάχιστον τη χρονική στιγμή 
δε θα ευδοκιμούσε.
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Αλέξανδρος Ρήγας:

«Οι νέοι σταδιακά 
εγκαταλείπουν  

την τηλεόραση»
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΡΗΓΑΣ

«Η ελληνική 
μυθοπλασία δεν έχει 
πλέον τον «χώρο» 

που είχε κάποτε 
στις προθέσεις των 

ιθυνόντων»
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ΠΡΟΣΩΠΟ

1. ΘΕΑΤΡΟ

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2. ΕΚΘΕΣΗ

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΡΕΣΙΤΑΛ

H Πηνελόπη Μαρκοπούλου 
είναι ηθοποιός και αυτό το 
διάστημα συμμετέχει στην 

παράσταση Romeo + Ιουλιέτα 
που ανεβαίνει μέχρι τις 13/01 

στο θέατρο Αυλαία

Πηνελόπη 
Μαρκοπούλου 

Μίλτος Πασχαλίδης

Οι κύκλοι των πουλιών

Expo Wedding

Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης

ΚΩΘ

Τι το διαφορετικό να περιμένου-
με να δούμε από την παράσταση 
«Romeo + Ιουλιέτα »;
Η συνάντηση της Ιουλιέτας και του 
Κροάτη Romeo είναι από μόνη της 
μια διαφορετική συνθήκη που δεν 
έχουμε ξαναδεί τουλάχιστον εδώ 
στην Ελλάδα και το διαφορετικό είναι 
ότι όντως οι κόσμοι οι τόσο «διαφο-
ρετικοί» προσπαθούν να συναντη-
θούν. Η προσπάθεια των δυο λαών 
να επικοινωνήσουν κάνει την συν-
θήκη μοναδική και ενώ υπάρχουν τα 
Αγγλικά ως η γλώσσα σύνδεσης στην 
παράσταση, όταν τα πρόσωπα μιλούν 
το καθένα στη μητρική του γλώσσα, 
ξεπηδάει ευδιάκριτα το ζήτημα του 
έργου. Η αγάπη δε γνωρίζει σύνορο. 
Η αγάπη ενώνει και εξυψώνει τη 
διαφορετικότητα. 
Ποια είναι για εσάς η πιο σημαντική 
ατάκα της παράστασης και γιατί; Ο 
Λαυρέντιος όταν παντρεύει τον Ρω-
μαίο και την Ιουλιέτα λέει αυτή την 
υπέροχη φράση : «Η αγάπη θέλει μέ-
τρο για να κρατήσει». Η φράση αυτή 
αντικατοπτρίζει όλο το έργο. Ο Ρω-
μαίος και η Ιουλιέτα είναι πρόσωπα 
«σύμβολα» που δε γνωρίζουν αυτό 
το μέτρο. Η νιότη επίσης δεν έχει 
μέτρο. Στη νιότη υπάρχει το στοιχείο 
της ανυπομονησίας και το «Θέλω να 
τα ζήσω όλα και γρήγορα».
Ποιο είναι το νόημα που ο θεατής 
θέλετε να έχει καταλάβει στο τέλος 
της παράστασης; Ο θεατής καλύτερα 
να φεύγει με ερωτήματα, προβλη-
ματισμένος και δίχως απαντήσεις, 
παρά να έχει αποφασίσει για κάτι στο 
τέλος της παράστασης. Δε μου αρέσει 
ο διδακτισμός, μου αρέσει η διαρκής 
αναζήτηση

Στο Block 33 και στη Θεσσαλονίκη, για μία μόνο 
συναυλία, θα εμφανιστεί ο ξεχωριστός τραγου-
δοποιός, Μίλτος Πασχαλίδης, την Παρασκευή 
18 Ιανουαρίου. Στο πρόγραμμα θα περιλαμβά-
νεται ένα εκτενές αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθε-
ρίου, «αδικημένα» τραγούδια από τους προσω-
πικούς δίσκους του Μίλτου και συμμετοχές του 
σε δίσκους φίλων του. Οι πόρτες ανοίγουν στις 
21:30. Ώρα έναρξης: 22:30. Τιμές εισιτηρίων: 
13€ (ορθίων), 15€ (καθήμενων).

Η «Ρεβάνς» κάνει την είσοδό της στη δισκογρα-
φία, μελοποιώντας την ποιήτρια και συγγραφέα 
Μαρία Συτμαλίδου. Αποτέλεσμα αυτής της συ-
νεργασίας είναι και το βιβλίο-cd με τίτλο «Οι 
κύκλοι των πουλιών», που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις «Μετρονόμος». Η παρουσίαση θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 
στη Θεσσαλονίκη, στη μουσική σκηνή «Ξέφω-
το» (Λαδάδικα). Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00. 
Ώρα έναρξης: 21:30. Τιμές: 4€ (είσοδος), 6€ 
(μπύρα ή κρασί), 8€ (ποτό).

Η 17η έκθεση γάμου και βάπτισης για το 
2019, η μεγαλύτερη στη Β. Ελλάδα, που με-
τράει 13 χρόνια επιτυχίας, θα πραγματοποιη-
θεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλί-
δης» από τις 12 – 14 Ιανουαρίου. Με πλήθος 
επιδείξεων και παράλληλων εκδηλώσεων, 
η έκθεση-θεσμός Expo Wedding αποτελεί 
την καλύτερη πρόταση για τα μελλόνυμφα 
ζευγάρια. Ώρες λειτουργίας: Σαββατοκύρια-
κο από τις 10:00 – 21:00, Δευτέρα από τις 
12:00 – 20:00. Γενική είσοδος: 5€.

Η ομάδα Thessaloniki Walking Tours οργανώνει 
ακόμα ένα θεματικό περίπατο, την Κυριακή 13 
Ιανουαρίου, με ξεναγό τον Τάσο Παπαδόπου-
λο. Αυτή τη φορά, οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν άγνωστα σημεία 
στα Τείχη της Θεσσαλονίκης, κατανοώντας την 
τεράστια σημασία τους στη μακραίωνη ιστορία 
της πόλης. Σημείο συνάντησης: Μονή Βλατά-
δων. Ώρα: 10:30. Συμμετοχή: 10€. Πληροφορί-
ες/κρατήσεις: info@thessalonikiwalkingtours.
com.

Οι καταξιωμένοι καλλιτέ-
χνες Δήμος Γκουνταρού-
λης και Βασίλης Βαρβα-
ρέσος συναντιούνται στο 
Κρατικό Ωδείο Θεσσα-

λονίκης, την Τετάρτη 16 
Ιανουαρίου στις 21:00, σε 
ένα ρεσιτάλ με σονάτες 

για πιάνο και βιολοντσέλο 
των L.v.Beethoven και 
F. Chopin. Είσοδος: 8€, 

5€ (μαθητικά, φοιτητικά, 
ανέργων).

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου
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Επ’ αόριστον έως ότου 
υπογραφεί η σύμβαση που 
επιθυμούν θα συνεχίσουν τις 
κινητοποιήσεις οι ηθοποιοί του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελ-
λάδος όπως αποφασίστηκε σε 
συνάντηση μεταξύ των ηθοποιών και 
του Θεάτρου, την περασμένη Τετάρτη.
Οι στάσεις εργασίες ξεκίνησαν στις 25 
Δεκεμβρίου και κύριο αίτημα των ηθο-
ποιών είναι νέα σύμβαση με απαλοιφή 
των όρων που επέβαλαν μειώσεις 
10% στους μισθούς από το 2010, 
καθώς έχουν προσφύγει στη δικαιοσύ-
νη, διεκδικώντας επιστροφή αυτού του 
ποσού, για την πενταετία 2012-2017. 
Ουσιαστικά λοιπόν το «αγκάθι» 
μεταξύ των δυο πλευρών -ΚΘΒΕ και 
ηθοποιών- είναι η διατύπωση των 
παρακρατήσεων, στη νέα σύμβαση. 
«Εμείς ως διοίκηση είναι αδύνατον 
να προβούμε στην υπογραφή νέας 
συλλογικής σύμβασης εργασίας, που 
να μην υπαγορεύει παρακράτηση. 
Θα κατηγορηθούμε για παράβαση 
καθήκοντος», υποστήριξε ο πρόεδρος 
του ΚΘΒΕ, Άρης Στυλιανού, σε συ-
νέντευξη Τύπου που έγινε την περα-
σμένη εβδομάδα.«Το ΚΘΒΕ εδώ και 
εβδομάδες προσπαθεί με διαδοχικές 
συμβιβαστικές προτάσεις και με κάθε 
τρόπο να συμβάλει εποικοδομητικά 
στη λύση του προβλήματος και στην 
υπογραφή (ή παράταση) της συλλο-
γικής σύμβασης. Δυστυχώς υπάρχει 
αδιαλλαξία από την πλευρά του ΣΕΗ, 
το οποίο επιμένει να παραβιάζει τη μο-
ναδική «κόκκινη γραμμή» που έχουμε 
θέσει και την οποία δεν μπορούμε να 
παραβιάσουμε, δηλαδή την υπογραφή 
συλλογικής σύμβασης που να λαμβά-
νει υπόψη την υπάρχουσα δικαστική 
αντιδικία. Κάναμε πίσω σε πολλά, δεν 
μπορούμε να πάμε πιο πίσω, διότι 
υπάρχει γκρεμός», είπε χαρακτηριστι-
κά στην Karfitsa ο κ.Στυλιανού.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών, Δημήτρης Αντωνιάδης 
μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα 
στην Karfitsa τόνισε ότι: «Ξαφνικά 
βρεθήκαμε σε μια κατάσταση που 
εμείς έπρεπε να συνομολογήσουμε 
ότι συναινούμε σε αυτές τις περικο-

πές», προσθέτοντας ότι: «μας 
ζητούν να ενταχθούν διατυ-
πώσεις μέσα στη σύμβαση 
στην οποία εμείς να συνομο-
λογούμε τους μνημονιακούς 

νόμους, με την οποία σύμβαση στην 
ουσία να εναντιωνόμαστε απέναντι 
στις δικαστικές διεκδικήσεις των ηθο-
ποιών για τις περικοπές».

Στο κενό η πρόταση  
για διετή παράταση
Η πρόταση που έγινε από το ΚΘΒΕ 
είναι να δοθεί παράταση της ισχύου-
σας συλλογικής σύμβασης για δύο 
έτη, έως δηλαδή και τις 30/9/2020, 
ωστόσο σύμφωνα με την πρόεδρο της 
Αντιπροσωπευτικής Επιτροπής των 
ηθοποιών του ΚΘΒΕ, Νεφέλη Ανθο-
πούλου: «Η πρόταση της παράτασης 
δεν είναι για εμάς καλή, γιατί η παρά-
ταση δεν έχει ισχύ νόμου, όπως έχει η 
συλλογική, είναι απλώς ένα συμφω-
νητικό μεταξύ δυο μερών».

«To ΚΘΒΕ αρχίζει πάλι να αιμορραγεί»
Οι κινητοποιήσεις των ηθοποιών 
ξεκίνησαν μια άκρως προσοδοφόρα 
περίοδο, αυτή των Χριστουγέννων, 
για το Θέατρο, με αποτέλεσμα την 
ακύρωση των παραστάσεων. Τα έσοδα 
που χάθηκαν, σύμφωνα με τον κ.Στυ-
λιανού αγγίζουν τις 100.000 ευρώ. 
Για το αν αυτό το ποσό που χάθηκε θα 
δημιουργήσει προβλήματα μετέπειτα 
στη λειτουργία του ο κ.Στυλιανού μας 
απάντησε ότι: «Ομολογώ πως δεν 
είχαμε προβλέψει ότι το ΣΕΗ θα φθά-
σει στο σημείο να κλείσει το Θέατρο 
χωρίς σοβαρό λόγο και αιτία, τη στιγμή 
που κανένα δικαίωμα των ηθοποιών 
δεν θίγεται και η εργασία τους είναι 
απολύτως ρυθμισμένη και ασφαλής. 
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 17 
Οκτωβρίου. Πριν από τα Χριστούγεννα 
ζητήσαμε ακόμη λίγο χρόνο για να 
βρεθεί λύση. Το να κλείσει το Θέατρο 
μέσα στις γιορτές είναι μια αυτοκα-
ταστροφική επιλογή, δυστυχώς οι 
ηθοποιοί πυροβολούν τα πόδια τους».

5. ΘΕΑΤΡΟ

6. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

7. ΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Tα σκουπίδια

ΜΙΕΤ

Shirley Valentine

Έλλη 
Πράντζου

Ο ραφτάκος  
των λέξεων

Ορφεία Αρμονία

Κάλλη Καστώρη

Το εμβληματικό έργο του Γιάννη Ξανθούλη έρ-
χεται στη Θεσσαλονίκη, στη σκηνή του θεάτρου 
«Αυλαία», την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου. Η παρά-
σταση είναι μια πικρή σάτιρα για την πραγματι-
κότητα, με πρωταγωνιστές την Ελένη Γερασιμί-
δου, τον Αντώνη Ξένο, τον Άκη Σιδέρη και την 
Αγγελική Ξένου. Ώρα έναρξης: 21:00. Διάρκεια 
παράστασης: 105 λεπτά. Τιμές εισιτηρίων: 13€ 
(γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο).

Σεμινάριο για τη βαθύτερη κατανόηση του ποι-
ητικού λόγου διοργανώνει το Μορφωτικό Ίδρυ-
μα Εθνικής Τραπέζης, με τίτλο «Από τον Βιργίλιο 
στον Τ. Σ. Έλιοτ». Το σεμινάριο περιλαμβάνει 4 
δίωρες συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν 
στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, με τον πρώτο κύ-
κλο τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 18:00. Το 
κόστος παρακολούθησης ολόκληρου του σε-
μιναρίου ανέρχεται στα 30€, ενώ μιας μεμονω-
μένης διάλεξης στα 10€. Απαιτείται προεγγραφή 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο Αλέξανδρος Ρήγας παρουσιάζει τη γλυκό-
πικρη κωμωδία – μονόλογο του Willy Russell, 
με την Μπέσυ Μάλφα στο ρόλο της «Σίρλεϋ 
Βαλεντάιν», στο θέατρο Αριστοτέλειον, στη 
Θεσσαλονίκη. Η Βρετανίδα Σίρλεϋ, σύζυγος και 
μάνα, αποφασίζει μια μέρα να κάνει τη δική της 
επανάσταση απέναντι σε όσα την καταπίεζαν, σε 
μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει τη σχέση 
της με τον εαυτό της και τους δικούς της ανθρώ-
πους. Το έργο κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 17 Ια-
νουαρίου, στις 21:15.

Στη «Ζώγια» θα παρου-
σιαστεί το βιβλίο της 

Έλλης Πράντζου με τίτλο 
«Χάος», το Σάββατο 12 
Ιανουαρίου στις 18:00, 
στη Θεσσαλονίκη. Για 
το βιβλίο θα μιλήσουν 
οι Θεοδώρα Γλαράκη 
(φιλόλογος), Ιωάννα 

Δανδέλια (δημοσιογρά-
φος) και Βίκη Φραγκούδη 

(σκηνοθέτης).

Η θεατρική ομάδα 
«Μικρός Βορράς» πα-

ρουσιάζει τον θαυμαστό 
ήρωα του πολυβρα-
βευμένου συγγραφέα 

Αντώνη Παπαθεοδούλου, 
στο Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκης, 
από την Κυριακή 13 

Ιανουαρίου, στις 12:00 
και 17:00. Απαραίτητη 
η τηλεφωνική κράτηση 

στα: 6985858932, 
6945260308. Τιμή 

εισιτηρίου: 6€.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης φιλοξενεί 
τη συναυλία του συνόλου 
αρχαίας ελληνικής μου-
σικής «Ορφεία Αρμονία», 
σε μια βραδιά με μουσικές 
της αρχαίας παράδοσης, 
την Κυριακή 13 Ιανουα-
ρίου, στις 19:00. Είσοδος 

ελεύθερη.

Το Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης παρου-
σιάζει στη Θεσσαλονίκη 
την έκθεση ζωγραφικής 
«Όλες μου οι επιθυμίες» 
με την Κάλλη Καστώρη, 
με τα εγκαίνια να πραγ-

ματοποιούνται την Παρα-
σκευή 18 Ιανουαρίου στις 
19:30, στο βιβλιοπωλείο 

του ΜΙΕΤ. Η είσοδος για το 
κοινό είναι ελεύθερη.

Ερμητικά κλειστές... επ’ αόριστον  
οι σκηνές του ΚΘΒΕ

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Απόφοιτος της Σχολής καλών τεχνών του ΑΠΘ, ο Μάριος Σιμόπουλος 
θυμάται τον εαυτό του από μικρό παιδί να ζωγράφιζει σε όλα τα πιθανά 
σημεία του σπιτιού. 

Κοιτώντας τα έργα του παρατηρεί κανεις μία αγάπη για την pop art. 
«Τα χαρακτηριστικά του κινήματος που με γοητεύουν είναι και γνωρί-
σματα της προσωπικότητας μου, όπως ο αυθορμητισμός, η σάτιρα, οι 
χρωματικές αντιθέσεις, η απόρριψη του παραδοσιακού...». Τον γοήτευσε 
το γεγονός πως το κίνημα της pop art περιόρισε τη διάκριση ανάμεσα 
στις έννοιες της εμπορικής και υψηλής τέχνης. 

Έργα του θα συναντήσουμε σε τοίχους τρώγοντας σε χώρους εστία-
σης ή πίνοντας ποτό σε κάποιο μπαρ καθώς εχει συνεργαστεί με πολλούς 

διακοσμητές κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας. Προσωπικότητες που τον ενέπνευσαν ειναι οι Ray Charles, 
Madonna, Michael Jackson, John Lennon κ.α. Αγαπημένοι του καλλιτέ-
χνες οι Άντι Γουόρχολ, Ντέιβιντ Χόκνεϊ, Ρόι Λίχτενσταϊν και Ρίτσαρντ Χά-
μιλτον.  

Ως εκπαιδευτικός εικαστικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ και 
12 έτη βλέπει απερίγραπτο ενδιαφέρον στη νέα γενιά δημιουργών. Για 
την τέχνη θεωρεί ότι ποτέ δεν αποσκοπούσε σε οικονομικά οφέλη, αλλά 
αποτελεί μία διαφυγή από τα καθημερινά προβλήματα. Είναι ένα μέσο 
απελευθέρωσης, ηρεμίας, έκφρασης και εκτόνωσης. 

Μάριος Σιμόπουλος Art Work
ΤΕ

ΧΝ
Η

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com
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κοσμικά

Χρύσα Βασσάρα, Χρήστος Κιούσης

Γιάννης Σερβετάς, Λήδα Παπαδοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας, Χάρης 
Αντωνόπουλος, Managing Partner CINEPLEXX ΕΛΛΑΔΑ

Καλυψώ Γούλα, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Christian Langhammer, Διευθύνων 
Σύμβουλος & κύριος μέτοχος CINEPLEXX CINEMA GROUP, Giovanni Dolci, 
Managing Director IMAX EUROPE & AFRICA, Christof Papousek, CFO και μέτοχος 
CINEPLEXX CINEMA GROUP

Ντόλλυ Ζερβού, Θεόδωρος Βαλογιώργης

Χάρης Αντωνόπουλος, Managing Partner CINEPLEXX ΕΛΛΑΔΑ, 
Λίλη Παπαδοπούλου, Managing director CINEPLEXX ΕΛΛΑΔΑ, 
Christof Papousek, CFO και μέτοχος CINEPLEXX CINEMA GROUP, 
Giovanni Dolci, Managing Director IMAX EUROPE & AFRICA, 
Christian Langhammer, Διευθύνων Σύμβουλος & κύριος μέτοχος 
CINEPLEXX CINEMA GROUP

Μελίνα Γεωργούδα, Χριστίνα Οικονομίδου, Αλέξης Αντωνόπουλος 
υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων και Marketing της CINEPLEXX 
ΕΛΛΑΔΑ

Καλυψώ Γούλα, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης 
Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Christian Langhammer, Διευθύνων Σύμβουλος 
& κύριος μέτοχος CINEPLEXX CINEMA GROUP, Giovanni Dolci, Managing Director IMAX 
EUROPE & AFRICA, Joumana Bechara, μέτοχος της Pima Group, Christof Papousek, 
CFO και μέτοχος CINEPLEXX CINEMA GROUP, Χάρης Αντωνόπουλος, Managing Partner 
CINEPLEXX ΕΛΛΑΔΑ, Λίλη Παπαδοπούλου, Managing director CINEPLEXX ΕΛΛΑΔΑ

ΙΜΑΧ. Η πιο 
μεγαλειώδης 
κινηματογραφική 
εμπειρία στον 
πλανήτη, επιτέλους 
ήρθε και στη χώρα 
μας, στα CINE-
PLEXX, στο ONE 
SALONICA!
Ενθουσιασμένοι και μαγεμέ-
νοι αποχωρούσαν όλοι όσοι 
βρέθηκαν στο Private VIP Gala 
Opening της πρώτης κινηματο-
γραφικής αίθουσας ΙΜΑΧ, στην 
Ελλάδα, που εγκαινιάστηκε 
πρόσφατα στα CINEPLEXX,  στο 
εμπορικό κέντρο One Salonica, 
στη Θεσσαλονίκη.

Η μεγαλύτερη επανάσταση στο 
σινεμά ήρθε! Τεράστια οθόνη, 
πολυδιάστατος ήχος, τεχνολο-
γία ΙΜΑΧ που προσφέρει μεγα-
λύτερη αλλά και περισσότερη 
εικόνα, η οποία αλλάζει όλα 
τα δεδομένα που ξέραμε μέχρι 
τώρα για τον κινηματογράφο.

Η ασύγκριτη ΙΜΑΧ εμπειρία 
σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!



HΡΘΑΝ στην ΕΛΛΑ∆Α κορυφαίες κρέµες της ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Σήµερα, η σύγχρονη επιστήµη επιβεβαίωσε 
τις θεραπευτικές και αναζωογονητικές 
ιδιότητες του µοναδικού µεταλλικού 
περιεχοµένου της Νεκράς Θάλασσας και της 
πλούσιας µαύρης λάσπης.
Για τους λόγους αυτούς, η Νεκρά Θάλασσα 
έχει γίνει ένα διάσηµο κέντρο φυσικών 
θεραπειών και  οµορφιάς, µε ανθρώπους που 
προέρχονται από όλο τον κόσµο για να 
κάνουν µπάνιο στα πλούσια σε µεταλλικά 
νερά της εφαρµόζοντας τη διάσηµη µαύρη 
λάσπη της.
Χρησιµοποιούµε τα µέταλλα της νεκράς 
θάλασσας για να βελτιώσουµε τη 
δραστηριότητα των κυττάρων του δέρµατος 
και ενσωµατώνουµε εµπειρικά προηγµένα 
συστατικά σε συνταγές µας για να παρέχουµε 
στο δέρµα τις ανάγκες του καθ ‘όλη τη 
διάρκεια του χρόνου.
Τα αντιοξειδωτικά και τα συστατικά κατά της 
γήρανσης, όπως τα βλαστικά κύτταρα Argan, 
το σύµπλεγµα κολλαγόνου, τα 
ενθυλακωµένα ρετινόλη, τα υαλουρονικά 
οξέα, τα βιταµίνες A, E, C και τα 
αντιρρυπαντικά συστατικά, διατηρούν τα 
προϊόντα µας στο υψηλότερο επίπεδο 
καλλυντικών υψηλής ποιότητας,

Tα κορυφαια αυτα προιοντα ηρθαν στην 
ΕΛΛΑ∆Α απο την εταιρεια LST-edomgreece.gr

Ως µια πρωτοποριακή εταιρεία καλλυντικών, πιστεύουµε ότι παρέχουµε στους πελάτες µας 
τα καλύτερα καλλυντικά προϊόντα, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής και µοναδικά συστατικά.
ΕΠΙΣΗΣ, µπορειτε να δειτε ολα τα προιοντα στην σελιδα της εταιρειας edomgreece.gr
καθως επισης: https://www.instagram.com/edomgreece/ και στο https://www.facebook.com/edomgreece/

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τοµπάζη 8 , Νέα Ιωνία, 14 232 • ΤΗΛ.: 210 251 8009 • EMAIL: info@edomgreece.gr
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Οι άνθρωποι με σπάνια γενετικά 
σύνδρομα μερικές φορές έχουν εν-
δεικτικά γνωρίσματα στο πρόσωπό 
τους.

Τώρα, για πρώτη φορά, ένα σύ-
στημα τεχνητής νοημοσύνης, που 
ανέπτυξαν ερευνητές στις ΗΠΑ, μπο-
ρεί να «διαβάσει» μια τέτοια γενετική 
πάθηση, αναλύοντας απλώς φωτο-
γραφίες των προσώπων.

Οι ερευνητές της εταιρείας βιο-
τεχνολογίας FDNA της Βοστώνης, 
με επικεφαλής τον Γιαρόν Γκού-
ροβιτς, που έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό ιατρικής 
«Nature Medicine», σύμφωνα με το 
«Science» και το «New Scientist», 
ανέπτυξαν το νευρωνικό δίκτυο Deep 
Gestalt, το οποίο αναλύει τα πρόσω-
πα και βγάζει έναν κατάλογο με τα 
δέκα κατά σειρά πιθανότερα γενετικά 
σύνδρομα που μπορεί να έχει ένας 
άνθρωπος.

Το σύστημα, που χρησιμοποιεί 
υπολογιστική όραση και ειδικούς 
αλγόριθμους βαθιάς μάθησης, εκ-
παιδεύτηκε με 17.000 φωτογραφίες 
που αντιστοιχούσαν σε περισσότερα 
από 200 γενετικά σύνδρομα. Στη συ-

νέχεια, το Deep Gestalt δοκιμάσθηκε 
σε άλλες 502 φωτογραφίες και έδω-
σε τη σωστή απάντηση (περιέλαβε τη 
σωστή πάθηση στην πρώτη δεκάδα) 
στο 91% των περιπτώσεων.

Στο επόμενο βήμα, το σύστημα 
μπόρεσε να διακρίνει ανάμεσα σε 

διαφορετικές γενετικές μεταλλάξεις 
που οδηγούν στο ίδιο σύνδρομο. 
Αναλύοντας εικόνες ανθρώπων με το 
σύνδρομο Νούναν, το οποίο αναστέλ-
λει τη σωματική ανάπτυξη και μπορεί 
να προέλθει από πέντε διαφορετικές 
μεταλλάξεις γονιδίων, το σύστημα 

κατάφερε να εντοπίσει τη σωστή γε-
νετική μετάλλαξη στα δύο τρίτα σχε-
δόν των περιπτώσεων (64%).

«Δεν είναι σίγουρα τέλειο, αλλά 
είναι παρόλα αυτά πολύ καλύτερο 
από ό,τι καταφέρνουν οι άνθρω-
ποι», δήλωσε ο Γκούροβιτς. Το Deep 
Gestalt αποδείχτηκε ανώτερο από 
τους γιατρούς στη διάγνωση των 
σπάνιων συνδρόμων Άνγκελμαν και 
Κορνέλια ντε Λάνγκε.

Οι δημιουργοί του συστήματος 
επεσήμαναν ότι το Deep Gestalt θα 
βοηθήσει σημαντικά τους γιατρούς 
και τους ασθενείς, κάνοντας πιο 
έγκαιρες, φθηνές και ακριβείς δια-
γνώσεις.

Όμως το γεγονός ότι η διάγνωση 
γίνεται μόνο από μια απλή φωτογρα-
φία εγείρει ζητήματα προστασίας της 
ιδιωτικότητας. Στο μέλλον, εργοδό-
τες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλ-
λοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
ξέρουν ποιες γενετικές παθήσεις έχει 
ένας άνθρωπος αναλύοντας απλώς 
φωτογραφίες του, κάτι που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις σε 
βάρος του.

Ο μέσος δεκάχρονος έχει κατα-
ναλώσει όση ζάχαρη αντιστοιχεί σε 
έναν δεκαοκτάχρονο, σύμφωνα με 
την υπηρεσία δημόσιας υγείας της 
Αγγλίας, που κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου για τις συνέπειες που μπο-
ρεί να έχει αυτό για την παχυσαρκία 
αλλά και τη γενικότερη υγεία.

Τα παιδιά καταναλώνουν οκτώ 
παραπάνω κύβους ζάχαρης την ημέ-
ρα ανακοίνωσε η υπηρεσία δημόσιας 
υγείας, η οποία ξεκίνησε νέα εκστρα-
τεία υγιεινής διατροφής. Σύμφωνα με 
τις εθνικές συστάσεις, τα παιδιά ηλι-
κίας από τεσσάρων μέχρι δέκα ετών 
πρέπει να καταναλώνουν πέντε ή έξι 
κύβους ζάχαρης (20 έως 24 γραμμά-
ρια) την ημέρα.

Το ένα τρίτο των παιδιών είναι 

υπέρβαρα ή παχύσαρκα μέχρι να 
κλείσουν τα δέκα χρόνια τους και 
το 4,2% είναι βαριά και παχύσαρκα 
στην έκτη τάξη του σχολείου. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα παχύσαρκα παι-
διά γίνονται συνήθως παχύσαρκοι 
ενήλικες που κινδυνεύουν από καρ-
διοπάθειες, εγκεφαλικά και διαβήτη 
τύπου 2.

Αντικατάσταση προϊόντων
Η εκστρατεία υγιεινής διατροφής 

θα καλέσει τους γονείς να περιορί-
σουν την ποσότητα ζάχαρης στη δι-
ατροφή των οικογενειών τους και να 
αλλάξουν τα συνηθισμένα προϊόντα 
που καταναλώνουν με άλλα αναψυ-
κτικά μικρότερης περιεκτικότητας σε 
ζάχαρη, όπως εξάλλου και σιτηρά και 
γιαούρτια. Η υπηρεσία ζήτησε τον πε-

ριορισμό της περιεκτικότητας σε ζά-
χαρη κατά 20% έως το 2020 και τον 
περιορισμό κατά 5% την πρώτη χρο-
νιά, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 
του 2018, αλλά, σύμφωνα με έκθε-
ση που δόθηκε στη δημοσιότητα τον 
Μάιο, φαίνεται ότι οι βιομηχανίες και 
τα σούπερ μάρκετ κατάφεραν μόλις 
μια μείωση της τάξης του 2%. Τα για-
ούρτια, τα δημητριακά για το πρωινό 
και τα γλυκά αλείμματα ήταν οι μό-
νες διατροφικές ομάδες που πέτυχαν 
κάποια μείωση της περιεκτικότητας 
ζάχαρης κατά 5%.

Η εκστρατεία υγιεινής διατροφής 
δίνει έμφαση στα δημητριακά, τα για-
ούρτια και τα σακχαρούχα ηδύποτα, 
τα οποία, αξίζει να σημειωθεί, ανα-
δημιουργούνται από τις βιομηχανίες 

εξαιτίας της φορολογίας της ζάχαρης. 
«Τα παιδιά καταναλώνουν υπερ-

βολική ζάχαρη, αλλά οι γονείς μπο-
ρούν να δραστηριοποιηθούν τώρα 
και να αποτρέψουν τη συσσώρευσή 
της στο πέρασμα των ετών», τόνισε 
η δρ Άλισον Τέντστοουν, επικεφαλής 
διατροφολόγος της υπηρεσίας δημό-
σιας υγείας της Αγγλίας. «Για να δι-
ευκολυνθούν οι πολυάσχολες οικο-
γένειες, η εκστρατεία “Change4Life” 
προτείνει μία εύκολη και άμεση 
λύση. Κάνοντας απλές αλλαγές κάθε 
ημέρα, τα παιδιά μπορούν να απο-
λαμβάνουν τις πιο υγιεινές εκδοχές 
των καθημερινών τροφίμων και πο-
τών, περιορίζοντας ταυτόχρονα την 
πρόσληψη ζάχαρης».

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης 

Ανησυχητική υπερκατανάλωση ζάχαρης από παιδιά

Διαγιγνώσκει σπάνιες γενετικές διαταραχές,  
«διαβάζοντας» το σχήμα του προσώπου

υγεία
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αθλητισμός
Ο ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ ΕΙΠΕ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ 55 ΓΚΟΛ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 86 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ηταν 16 Ιανουρίου 
του 2017 όταν ο 
ΠΑΟΚ ανακοίνωσε 
την απόκτηση του 
Αλεξάνταρ Πρίγιο-
βιτς από τη Λέγκια, 
έναντι 1,7 εκ. ευρώ 
με συμβόλαιο 4,5 
ετών. Ποιον να το 
φαντάζονταν τότε, 
πως έπειτα από δύο 
χρόνια, ο άγνωστος 
- τότε - σε πολλούς 
Σέρβος επιθετικός, 
θα έφευγε από τον 
ΠΑΟΚ, με μετα-
γραφή ύψους 10 
εκ. ευρώ, έχοντας 
αφήσει το... στίγμα 
του στον σύλλογο, 
πετυχαίνοντας συ-
νολικά 55 γκολ σε 
86 εμφανίσεις! 

Η Karfitsa σας παραθέτει όλο το στόρυ των 
τελευταίων ημερών που είχε για πρωταγωνιστή 
τον 28χρονο επιθετικό που όσο και αν η καρδιά 
του δεν ήθελε να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και τον 
ΠΑΟΚ, τα 25 εκ. ευρώ που «έστρωσαν» στα πόδια 
του οι Σαουδάραβες ήταν αδύνατον να τα αρνη-
θεί. 

Το πρώτο «όχι» του ΠΑΟΚ  
στα 8 εκ. ευρώ της Αλ Ιτιχάντ

Λίγες ημέρες πριν οι Σαουδάραβες, «σπά-
σουν» την ρήτρα του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, είχαν 
καταθέσει πρόταση στον ΠΑΟΚ ύψους 8 εκ. ευρώ. 
Στον Δικέφαλο, δεν σκέφτηκαν στιγμή να την εξε-
τάσουν και άμεσα την απέρριψαν δείχνοντας με 

τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως ο Σέρβος δεν πωλείται - 

τουλάχιστον - μέχρι το καλοκαίρι. Η πρόταση αυτή όμως 
ήταν το... πρώτο σημάδι για το τι θα ακολουθήσει. Λίγες 
ημέρες αργότερα, έφτασε αντίστοιχη πρόταση, από άλλη 
ομάδα, την Γκουανγκζού. Η απάντηση; Ιδια. Ειδοποιός  δι-
αφορά; Οι Κινέζοι, δεν κατέθεσαν ποτέ νέα προσφορά σε 
αντίθεση με την ομάδα του Σλάβεν Μπίλιτς που επανήλ-
θε, πληρώνοντας τη ρήτρα του. 

Τα πετροδόλαρα «άρπαξαν» 
τον... Μεγαλέξανδρο

Του Θωμά 
Μίχου
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αθλητισμός

Η «μυθική» πρόταση και το «φεύ-
γω» του Πρίγιοβιτς

Τρεις ημέρες μετά το «όχι» του 
ΠΑΟΚ η Αλ Ιτιχάντ, επέστρεψε και αυτή 
τη φορά ήταν αποφασισμένη να απο-
κτήσει τον Πρίγιοβιτς. Οι Σαουδάραβες, 
γνώριζαν καλά πως για να το πετύχουν 
αυτό θα έπρεπε να βγάλουν νοκ άουτ 
τον ΠΑΟΚ. Και το πέτυχαν. Πως; «Σπά-
ζοντας» την ρήτρα του Σέρβου επιθε-
τικού. Η πρότασή τους μάλιστα ήταν 
τέτοια, που εξ’ αρχής έκαναν ακόμα 
πιο εύκολη την απόφαση του Πρίγιο-
βιτς. Εκτός λοιπόν από τα 10 εκ. ευρώ 
που πρόσφεραν στον ΠΑΟΚ, άπλωσαν 
«χρυσάφι» στα πόδια του Σέρβου, προ-
σφέροντάς του 25 εκ. ευρώ καθαρές 
αποδοχές για 4,5 χρόνια συν ορισμένα 
μυθικά μπόνους, όπως για παράδειγμα 
25.000 ευρώ για κάθε γκολ που θα πε-
τυχαίνει και 50.000 για κάθε νίκη στην 
οποία θα έχει συμβάλει... σκοράροντας. 
Κοινώς χάσιμο... 

Την ίδια μέρα που έγινε η πρότα-
ση, ήταν που ο Πρίγιοβιτς αποκάλυψε 
στους συμπαίκτες του πως θα απο-
χωρήσει. «Φεύγω, μόνο τρελός θα 
αρνούνταν μια τέτοια πρόταση», είπε 
μεταξύ άλλων ενώπιον όλης της ομά-
δας, σε δείπνο που τους παραχώρησε ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ ήξερε εξ’ 
αρχής πως αυτή τη φορά (σ.σ. πέρυσι 
ο Ιβάν Σαββίδης είχε καταφέρει να... 
αλλάξει τα μυαλά του Σέρβου, όταν 
του είχε γίνει επίσης μεγάλη πρόταση 
από ομάδα της Κίνας) θα έμοιαζε με... 
θαύμα αν κατάφερνε να αλλάξει την 

απόφαση του. Για να κερδίσουν χρόνο, 
όμως αποφάσισαν να του δώσουν διή-
μερη άδεια...

Το ταξίδι στο Ντουμπάι  
και τα ιατρικά...

Ο Πρίγιοβιτς δεχόμενος ασφυκτική 
πίεση από τους Σαουδάραβες ταξίδεψε 
στο Ντουμπάι, προκειμένου να περάσει 
ιατρικούς ελέγχους, έτσι ούτως ώστε, 
όταν οι δύο ομάδες τα έβρισκαν να 
έμπαινε στο αεροπλάνο με προορισμό 
την Τζέντα, έχοντας ολοκληρώσει τα 
τυπικά. Ο ΠΑΟΚ γνώριζε για το ταξίδι 
του Σέρβου, όμως στην προσπάθειά 
του να κερδίσει χρόνο «πάτησε» στο 
γεγονός πως η πρόταση της Αλ Ιτιχάντ, 
ναι μεν ήταν ίσης αξίας με την ρήτρα 
του, όμως η καταβολή του ποσού δεν 
θα δίνονταν εφάπαξ, αλλά σε τέσσε-
ρις ισόποσες δόσεις. Αυτό ήταν και το 
σημείο, όπου νομικά ο ΠΑΟΚ, μπορού-
σε να αρνηθεί την πρόταση. Ομως, εκ 
του προοιμίου οι ιθύνοντές του ήξεραν 
πως και έτσι να γίνει ήταν αδύνατον να 
κρατήσουν στις τάξεις τους έναν ποδο-
σφαιριστή που το... μυαλό του ήταν στη 
Τζέντα. 

«Άκυρο» στο ραντεβού με Ιβάν και... 
unfollow στον Γ. Σαββίδη

Σε επικοινωνία που είχε ο ΠΑΟΚ 
με τον Πρίγιοβιτς, ζήτησαν από αυτόν 
να συναντηθεί με τον Ιβάν Σαββίδη 
σε μία τελευταία... ζαριά ενδεχόμενης 
αλλαγής της απόφασής του. Τελικά 
και αυτή η κίνηση στάθηκε άκαρπη. 

Η συνάντησή τους δεν έγινε ποτέ, με 
αποτέλεσμα να φανεί ξεκάθαρα το 
«χάσμα» που υπήρχε, με τον ιδιοκτήτη 
του ΠΑΟΚ να μην μπαίνει καν στη δια-
δικασία να προσπαθήσει να του αλλά-
ξει γνώμη. Ακολούθησε ένα ποστ του 
υιού του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργου, που 
«φωτογράφιζε» τον Σέρβο επιθετικό, 
στο οποίο ανέφερε: «Δεν έχει σημα-
σία πόσο καλός είσαι, μπορείς πάντα 
να αντικατασταθείς». Μάλιστα, υπήρ-
χε και δεύτερη ανάρτηση από τον γιο 
του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με 
σχόλιο: «Αυτό πηγαίνει σε πρώην, νυν, 
αλλά και μελλοντικούς παίκτες του 
ΠΑΟΚ». Η αντίδραση του Σέρβου δεν 
άργησε να έρθει, αφού σταμάτησε να... 
ακολουθεί στα Social Media το μέλος 
του Δ.Σ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργο Σαββί-
δη, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη 
δυσαρέσκειά του για τα τελευταία του 
ποσταρίσματα αναφορικά με την υπό-
θεσή του.

Οι τέσσερις δόσεις και ο τρόπος 
καταβολής των χρημάτων

Όπως έγινε γνωστό η συμφωνία 
«έκλεισε» μεταξύ των δύο συλλόγων, 
έχοντας συμφωνήσει να καταβάλουν 
οι Άραβες το ποσό των 10 εκ. ευρώ 
σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 2.5 
εκ. ευρώ, με την πρώτη να μπαίνει στα 
ταμεία των «ασπρόμαυρων» με την 
υπογραφή των συμβολαίων, ενώ οι 
υπόλοιπες τρεις, θα καταβληθούν τον 
Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, μέχρι 
να να εξοφληθεί όλο το ποσό. 

Η λίστα με τους «ηχηρούς» 
αντικαταστάτες

Από τη στιγμή που έγινε ξεκάθαρο 
πως δεν υπήρχε γυρισμός στο θέμα 
Πρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ έβαλε μπροστά τις 
«μηχανές» για να κλείσει τον αντικα-
ταστάτη του. Το όνομα του Μάρκους 
Μπέργκ ήταν το πρώτο στη σχετική 
λίστα, στην οποία υπάρχουν επίσης και 
αυτά των Φακούντο Περέιρα, του Κλα-
ούντιο Κεσερού, αλλά και του Λεονάρ-
ντο Μπονατίνι. 

Φυσικά, το όνομα του Σουηδού εί-
ναι αναμφίβολα αυτό που αποτελεί μια 
σίγουρη επιλογή, βάσει των πεπραγμέ-
νων του Σουηδού στην πολυετή θητεία 
του στον Παναθηναϊκό, με τους ιθύνο-
ντες του Δικεφάλου, να βρίσκονται σε 
ανοικτές διαπραγματεύσεις με την Αλ 
Αϊν (ομάδα που ανήκει), αφού είναι 
ξεκάθαρο πως ο 32χρονος επιθετικός 
αποτελεί τον υπ’ αριθμόν Νο1 στόχο 
για τους Ασπρόμαυρους.

Ο ΠΑΟΚ, ο Πρίγιοβιτς 
και ο στόχος… Μπεργκ

Η απώλεια του Πρίγιοβιτς αποτελεί ένα ισχυρό 
σοκ για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος είχε «χτίσει» το με-
γαλύτερο μέρος των φετινών του στόχων πάνω στην 
αποτελεσματικότητα του Σέρβου στο σκοράρισμα 
κι αυτό λέει πολλά. Ο Πρίγιοβιτς ήταν ο ποδοσφαι-
ριστής που στα δύσκολα έπαιρνε την ομάδα από το 
χέρι και σαν καλός πατερούλης την οδηγούσε στην 
ευτυχία της νίκης. 

Με δεδομένο ότι υπήρχε ρήτρα για την απόκτηση 
του ήταν επόμενο ο ΠΑΟΚ να μην μπορέσει να αντι-
δράσει. Η οικονομική προσφορά των Σαουδάραβων 
στον Πρίγιοβιτς ήταν εξαιρετική και από τη στιγμή 
που πλήρωσαν τη ρήτρα τα πράγματα πήραν τον 
δρόμο τους. Πάντως αν η διοίκηση του ΠΑΟΚ αναλύ-
σει τα γεγονότα θα καταλάβει ότι έκανε δύο λάθη. Το 
πρώτο ότι έβαλε ρήτρα αποδέσμευσης προσιτή και 
δυσανάλογα μικρότερη από την αξία του διεθνή φορ. 
Δεύτερο, δεν προνόησε να «κλειδώσει» το Πρίγιο-
βιτς μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Από τη 
στιγμή που ήξερε ότι ο Σέρβος αποτελεί μεταγραφικό 
στόχο ομάδων της Ασίας έπρεπε να είναι περισσότερο 
προνοητικός. 

Ο Πρίγιοβιτς αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, 
αλλά ο Δικέφαλος θα πρέπει να προχωρήσει. Ο 
στόχος της κατάκτησης τού Πρωταθλήματος είναι 
αδιαπραγμάτευτος και σ’ αυτόν θα πρέπει να κάνει 
πλέον focus. Οι συναισθηματισμοί στο επαγγελματι-
κό ποδόσφαιρο δε χωρούν ούτε αποφέρουν κέρδος. 
Αντιθέτως κυριαρχεί όποιος έχει ψυχικές αντοχές και 
είναι καλύτερος από τον αντίπαλο. Aρα ο ΠΑΟΚ θα 
πρέπει να βρει τρόπο να διαχειριστεί στην απώλεια 
του Πρίγιοβιτς με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί; Λο-
γικό είναι αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε σύγχυση 
και να δυσκολεύεται να λύσει την εξίσωση. Το βάρος 
της ευθύνης απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι τε-
ράστιο οπότε και η απόφαση δύσκολη. Την ώρα που 
γράφω αυτές τις γραμμές οι άνθρωποι του Δικεφά-
λου δεν είχαν αποφασίσει ακόμη το επόμενο βήμα. 
Απ’ ότι φαίνεται όμως δεν είχαν προετοιμαστεί για 
το ενδεχόμενο της φυγής του Πρίγιοβιτς. Γιατί το να 
βάζεις ως στόχο την απόκτηση του γνωστού Μπεργκ 
δεν αποτελεί απόδειξη σοβαρής οργανωτικής δομής. 
Ο Σουηδός πάντως θεωρητικά έχει τις περισσότερες 
πιθανότητες απ’ οποιονδήποτε άλλο παίκτη να προ-
σαρμοστεί γρηγορότερα, καθώς αυτό είναι ένα τερά-
στιο ζήτημα για όποιον φορ κι αν αποκτήσει ο ΠΑΟΚ 
τον Ιανουάριο.  

Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει και έναν άλλο γρίφο να λύ-
σει. Την απόκτηση ενός χαφ με καλύτερα προσόντα 
από τον Βέρνμπλουμ. Μεταγραφή την οποία επίσης 
έχει ανάγκη η ομάδα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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Ποια μοντέλα 
Diesel της BMW 
διαπρέπουν

Διέπρεψαν τα μοντέλα Diesel 
της BMW σε δοκιμές που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε πραγματικές 
συνθήκες από τη Γερμανική Λέσχη 
Αυτοκινήτου ADAC, με εξαιρετικά 
χαμηλές εκπομπές οξειδίων του 
αζώτου. Τα παρακάτω μοντέλα 
συγκέντρωσαν την υψηλότερη 
βαθμολογία στον τομέα εκπομπών 
ρύπων του ADAC EcoTest και κατα-
τάχθηκαν ως εξαιρετικά:
• BMW 520 d Touring (κατανάλω-
ση καυσίμου στον μεικτό κύκλο: 
4,8-4,7 l/100 km, εκπομπές CO2 
στον μεικτό κύκλο: 125-123 g/km 
, τιμές στις 6/12/2018).
• BMW 218 d Active Tourer 
Steptronic (κατανάλωση καυσίμου 
στον μεικτό κύκλο: 4,5 l/100 km, 
εκπομπές CO2 στον μεικτό κύκλο: 
119 g/km, τιμές στις 10/12/2018).
• BMW X 1 sDrive 18 d Steptronic 
(κατανάλωση καυσίμου στον 
μεικτό κύκλο: 4,6 l/100 km, εκπο-
μπές CO2 στον μεικτό κύκλο: 121 
g/km, τιμές στις 10/12/2018).
Το EcoTest που διοργανώνει η 
Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου 
ADAC είναι μία επίπονη διαδικα-
σία δοκιμών, που υποβάλλει τα 
οχήματα σε εξονυχιστικό έλεγχο 
και περιλαμβάνει μέτρηση των 
εκπομπών ρύπων τους σε πραγ-
ματικές συνθήκες οδήγησης. Τρία 
μοντέλα diesel της BMW πρόσφατα 
πέτυχαν το υψηλότερο σκορ των 
50 βαθμών, με αποτέλεσμα να κα-
ταταγούν στην κατηγορία «1» ως 
εξαιρετικά. Το BMW 520d Touring 
έφερε θαυμάσια αποτελέσματα 
στον έλεγχο εκπομπών οξειδίων 
του αζώτου με τιμή κάτω από 
16 mg/km στην πόλη και κάτω 
από 10 mg/km σε επαρχιακούς 
δρόμους ή στον αυτοκινητόδρομο. 
Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο είναι 
168 mg/km. Η Λέσχη ADAC σχολί-
ασε τα εξής για την BMW X1 sDrive 
18d Steptronic: «Η BMW διαχειρί-
ζεται άριστα το ζήτημα εκπομπών 
ρύπων. Ακόμα και το ευαίσθητο 
σύστημα μέτρησης που χρησιμο-
ποιήθηκε για τη δοκιμή μόλις και 
μετά βίας μπόρεσε να ανιχνεύσει 
κάποιες εκπομπές ρύπων σε μερι-
κές περιπτώσεις».

Με την πρώτη κιόλας ματιά το νέο DS 
7 Crossback εντυπωσιάζει, αφού διαθέτει 
ένα επιβλητικό και μοντέρνο αμάξωμα μή-
κους 4.573 χιλιοστών και πλάτους 1.906 
χιλιοστών. Στη σχεδίασή του ξεχωρίζει στο 
εμπρόσθιο τμήμα η χρωμιωμένη μάσκα 
«DS Wings» της DS, η οποία πλαισιώνεται 
από εντυπωσιακούς ενεργούς εμπρόσθι-
ους προβολείς DS Active LED Vision. Πα-
ράλληλα, άκρως εντυπωσιακές είναι και 
οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες σε όλο το 
υπόλοιπο αμάξωμα, ενώ στο πίσω τμή-
μα κλέβουν τις εντυπώσεις τα 3D full LED 
φώτα και ο διαχύτης με τις διπλές τετρα-
γωνισμένες απολήξεις.

Στο εσωτερικό του νέου DS 7 συνα-
ντούμε μοναδικά στοιχεία πολυτέλειας, 

αλλά και τεχνολογίας. Τις εντυπώσεις κλέ-
βουν οι δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες, μία 
μπροστά από τον οδηγό για τον πίνακα ορ-
γάνων με διάμετρο 12,3 ιντσών και μία στο 
κέντρο της κονσόλας για το διευρυμένο 
σύστημα πολυμέσων και τον κλιματισμό, 
επίσης με διάμετρο 12 ιντσών. Ιδιαίτερης 
μνείας αξίζει η κορυφαία ποιότητα κατα-
σκευής, αλλά και τα μοναδικά υλικά με τα 
οποία ντύνεται η καμπίνα.

Το DS 7 Crossback προσφέρεται με 
μια πλήρη γκάμα κινητήρων. Στην περί-
πτωση των μοτέρ βενζίνης συναντάμε 
τον 1.200άρη PureTech Turbo των 130 
ίππων (με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων), 
τον 1.600άρη PureTech Turbo των 180 ίπ-
πων και τον 1.600άρη THP των 225 ίππων 

(αμφότεροι με στάνταρ 8άρι αυτόματο κι-
βώτιο). Στο diesel διαθέσιμος είναι ο 1.5 lt 
turbo BlueHDi των 130 ίππων (με μηχανι-
κό 6τάχυτο ή 8άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυ-
τήτων), καθώς και ο 2λιτρος BlueHDi των 
180 ίππων (στάνταρ αυτόματο κιβώτιο 8 
ταχυτήτων).

Όλες οι εκδόσεις του DS 7 Crossback 
είναι προσθιοκίνητες, ενώ υπάρχει και το 
σύστημα Grip Control, το οποίο επενεργεί 
στους εμπρόσθιους τροχούς για να προ-
σφέρει περισσότερη πρόσφυση σε χώμα, 
άμμο, λάσπη, χιόνι κ.ο.κ.

Το νέο DS 7 Crossback είναι ήδη διαθέ-
σιμο στη χώρα μας. Οι τιμές του ξεκινούν 
από τα 27.999 ευρώ με στάνταρ 5ετή εγ-
γύηση. 

Την άνοιξη αναμένεται να εμφανισθεί και στην ελληνική αγο-
ρά ανανεωμένο, πιο καθαρό και εξίσου δυνατό το νέο Mini John 
Cooper Works. Η βασική αλλαγή που έχει γίνει είναι η προσθήκη 
ενός φίλτρου σωματιδίων στην εξάτμιση, που μαζί με τις υπόλοι-
πες αλλαγές εξασφαλίζει την εναρμόνισή τους με τις προδιαγρα-
φές Euro 6d-TEMP.

Χωρίς μάλιστα κάποια διαφοροποίηση στην απόδοση του 
turbo κινητήρα των 2.000 κυβικών, που θα συνεχίσει να αποδί-
δει 231 ίππους και 319 Nm ροπής και να εξασφαλίζει ένα 0-100 
χλμ./ώρα σε 6,3 δευτερόλεπτα (6,6 δευτερόλεπτα για το πιο βαρύ 
cabrio).

Το ανανεωμένο Mini JCW θα διατίθεται με χειροκίνητο κιβώτιο 
6 σχέσεων αλλά και με το αυτόματο των 8, με το οποίο θα επιτυγ-
χάνει και τις καλύτερες τιμές σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και τις 
εκπομπές ρύπων (6,4 λτρ./100 χλμ. και 145 γρ./χλμ. αντίστοιχα).

DS 7 Crossback: Μοντέρνο και επιβλητικό

Mini John Cooper Works: Μας έρχεται την άνοιξη ανανεωμένο

αυτοκίνητο
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ΚΡΙΟΣΚάθε άνθρωπος  
έρχεται στη ζωή μας  
για κάποιο λόγο!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτή την εβδομάδα, καταφέρνεις 
να γίνεις δυναμικός και παίρνεις 
δραστικές αποφάσεις σε θέματα 

που αφορούν τη ζωή σου. Κάνε τις 
κινήσεις που θέλεις με ηρεμία και 

χωρίς πανικό και όλα θα πάνε πολύ 
καλύτερα από ότι που φαντάζεσαι. 

Προσοχή στις συναισθηματικές 
παγίδες που αφορούν κάποιες 

επαγγελματικές σου συνεργασίες.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 1,3,15,46

Αυτή η εβδομάδα δεν θα είναι και η 
πιο ευχάριστη για εσένα. Εκτός του 

ότι θέλεις να τελειώσεις με κάποιες 
υποχρεώσεις που έχουν μείνει πίσω, οι 

λύσεις που θα προτείνεις, θα σε φέρουν 
σε σύγκρουση με δικά σου άτομα και 

κυρίως την οικογένειά σου. Δείξε ώριμη 
στάση και μη φτάσεις στα άκρα, όσο 

κι αν αυτά που θα σου προτείνουν, σε 
βρίσκουν απόλυτα αρνητικό. Κάπου 
στην μέση θα βρείτε τις λύσεις που 

συμφέρουν και τις δύο πλευρές. ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 10,23,30,46

Είσαι αρκετά κουρασμένος αυτό το 
διάστημα και αυτό θα φανεί σήμερα 

καθώς δυσκολεύεσαι να κάνεις 
βασικά πράγματα. Φρόντισε τον 

εαυτό σου και ασχολήσου μετά με 
τις υποχρεώσεις σου. Ειδικά κάποια 

οικογενειακά ζητήματα μπορεί να 
σε απασχολήσουν κατ’ εξοχήν, αλλά 
πρέπει να είσαι ήρεμος για να βρεις 

τις λύσεις που σε συμφέρουν.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 2,14,17,38

Αγαπητέ Ζυγέ, για να απαλλαγείς από 
το άγχος που σε έχει κυριεύσει πρέπει 

να ξεκινήσεις από το παρελθόν που σου 
έχει αφήσει ζητήματα προς επίλυση και 
μετά να ασχοληθείς με τα του παρόντος 

θέματα. Πάντως τα νεύρα και η πίεση 
δεν θα σε ωφελήσουν. Κοίταξε να δεις 

με ηρεμία τα προβλήματά σου για να τα 
λύσεις μια κι έξω.

ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 7,18,33,47

Νέα δεδομένα θα αποσπάσουν 
την προσοχή σου και ένα 

καινούργιο σχέδιο, που αφορά στα 
επαγγελματικά σου, πιθανόν να 

αρχίσει να πραγματοποιείται. Πιθανές 
απρόβλεπτες οικονομικές απώλειες 

θα σου χαλάσουν τη διάθεση και 
πρέπει να προσέχεις που δίνεις 

χρήματα, γιατί θα ζημιωθείς.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 9,38,39,42

Αυτή την εβδομάδα θα έχεις μια τάση 
απομόνωσης από τους γύρω σου και 
αυτό θα σε μελαγχολήσει έντονα. Μη 

νομίζεις ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται και 
δεν νοιάζεται για σένα, αλλά δώσε τους 

την ευκαιρία να σου το αποδείξουν. Οι 
ιδέες που θα έχεις στα επαγγελματικά 

σου ζητήματα είναι καλές και μπορούν 
να σου αποδώσουν αρκετά οικονομικά 
οφέλη, γι’ αυτό μην τις κρατάς μόνο για 

τον εαυτό σου. ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 2,15,18,39

Οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή 
μας είτε για κάποιο λόγο, είτε για 
ορισμένο χρόνο, είτε για πάντα.
Όταν ξέρεις αυτό, ξέρεις και τι να 
κάνεις για τον κάθε άνθρωπο.
Όταν κάποιος είναι στη ζωή μας, 
συνήθως απαντά σε μία ανάγκη 
μας που με κάποιο τρόπο έχουμε 
εκφράσει. Έχει έρθει για να μας βο-
ηθήσει σε μια δυσκολία να παρέχει 
καθοδήγηση ή υποστήριξη. Για να 
μας συνδράμει φυσικά, συναισθη-
ματικά ή πνευματικά.
Μοιάζει Θεόσταλτος και είναι.. Είναι 
εκεί για το λόγο ακριβώς που τον 
χρειαζόμασταν..
Μετά, χωρίς να κάνουμε κάτι 
λάθος και ίσως ακόμα σε μια 
άβολη στιγμή και παρ’ ότι μπο-
ρεί να πληγωθούμε, η σχέση θα 
τελειώσει. Κάποιος από τους δύο 
θα πει ή θα κάνει κάτι που θα βάλει 
τέλος. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός 
να πεθάνει. Μπορεί απλώς να φύγει 
μακριά μας. Κάποιες φορές, μπορεί 
να ενεργήσει με τέτοιον τρόπο που 
να μας αναγκάσει να πάρουμε θέση.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσου-
με είναι ότι η ανάγκη μας βρήκε 
ανταπόκριση. Η επιθυμία μας 
εκπληρώθηκε, οπότε η δουλειά 
του ανθρώπου αυτού τελείωσε. Η 
προσευχή μας πήρε απάντηση και 
είναι ώρα να προχωρήσουμε.
Όταν κάποιος είναι στη ζωή μας 
για ορισμένο χρόνο αυτό σημαίνει 
ότι ήρθε η ώρα να ωριμάσουμε, 
να μοιραστούμε και να μάθουμε. 
Μπορεί να μας φέρει μια ειρηνική 
εμπειρία, ή να μας κάνει να γελάμε. 
Θα μας μάθει να κάνουμε κάτι που 
δεν κάναμε ως τώρα και πάντως η 
παρουσία του θα μας δώσει μεγάλη 
χαρά. Παρ’ ότι μπήκε στη ζωή μας 
για ορισμένο χρόνο, το έργο του 
ήταν σπουδαίο..
Όταν κάποιος είναι στη ζωή μας 
για πάντα, μας διδάσκει μαθήματα 
ζωής. Θα μας διδάξει αυτά, πάνω 
στα οποία πρέπει να χτίσουμε 
στέρεα συναισθηματικά θεμέλια. 
Η δουλειά μας είναι να δεχτούμε 
το μάθημα, να αγαπήσουμε τον 
άνθρωπο αυτό και να εφαρμόσουμε 
όσα μάθαμε στη σχέση μας μαζί του 
σε όλες τις σχέσεις και όλα τα πεδία 
της ζωής μας!
Λένε ότι, η αγάπη είναι τυφλή, αλλά 
η φιλία διαισθητική.
Είτε είναι για κάποιο λόγο, είτε για 
κάποιο χρόνο, είτε για μια ζωή.
Γι αυτό κι εμείς πρέπει να λέμε …Σ’ 
ευχαριστώ που μου έδωσες την 
ευκαιρία αυτής της εμπειρίας και 
είσαι μέρος της ζωής μου!!!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Ο δρόμος που έχεις χαράξει εδώ και 
πολύ καιρό αρχίζει σιγά-σιγά να σε 
οδηγεί στην πολυπόθητη επιτυχία που 
περίμενες. Μείνε συγκεντρωμένος 
και προσηλωμένος σε αυτόν και μην 
αποσυντονίζεσαι από τις γνώμες 
τρίτων. Δείξε εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις σου και θα τα καταφέρεις όλα 
μια χαρά.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 12,14,20,32

Η διάθεσή σου, είναι πολύ καλή και 
δεν έχεις σκοπό να αφήσεις τίποτα να 
σου την χαλάσει. Είναι καλή εβδομάδα 
για αποφάσεις και ξεκαθαρίσματα. Η 
σκέψη σου είναι λογική και ορθή και 
μπορείς να κάνεις τώρα τις αλλαγές 
που έχεις ανάγκη, για να πας τα 
πράγματα εκεί που θες.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 10,12,26,43

Η καριέρα σου θα σε απασχολήσει 
έντονα αυτήν την εβδομάδα, λόγω 
κάποιων απρόβλεπτων γεγονότων 
που θα γίνουν και θα σε ανησυχήσουν. 
Πιθανόν να παραμελήσεις πράγματα 
της καθημερινότητάς σου για χάρη της, 
αλλά πίστεψε με πως δεν αξίζει τον 
κόπο. Έχεις κάνει ότι καλύτερο μπορείς 
και ότι είναι να έρθει, δυστυχώς δεν θα 
καταφέρεις να το εμποδίσεις.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 7,22,34,41

Αυτή η εβδομάδα  είναι καλή για 
σκέψη, αφού θα είσαι ήρεμος και 
σε θέση να κάνεις έναν ουσιαστικό 
διάλογο με τον εαυτό σου. Πρόσεξε 
την υγεία, αλλά και την εμφάνισή σου 
και μην παρασύρεσαι σε διατροφικές 
υπερβολές, γιατί έχεις πολλές 
πιθανότητες να ξεφύγεις από τα όρια.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 13,22,45,58

Αυτή η εβδομάδα σε ωθεί να κάνεις 
αλλαγές και να φέρεις τα πάνω κάτω 
στη ζωή σου. Αυτό που πρέπει να 
προσέχεις είναι πως αν βιαστείς για όλα 
αυτά, κινδυνεύεις να βρεθείς ακόμα 
πιο μπερδεμένος. Δώσε το χρόνο που 
χρειάζονται οι καταστάσεις και κράτησε 
την αισιοδοξία σου. Όλα θα γίνουν στην 
ώρα τους.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 9,11,27,31

Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ καλή για 
εσένα και τη διάθεσή σου και νιώθεις 
ότι τα άγχη που σε είχαν βάλει σε 
πανικό μένουν πίσω σου. Κράτησε 
αυτή την τακτική για να λύσεις διάφορα 
θέματα και μην κινείσαι βιαστικά και 
επιπόλαια.
ΤΥΧΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ … 13,37,40,58

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 12 έως  
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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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
ΚΟΡΔΕΛΙΟ Πωλείται διαμέρισμα 
124,34τμ, 1ου ορόφου 
υπερυψωμένου, σε ιδιόκτητη 
οικοδομή, οροφοδιαμέρισμα, με 
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 58.000E Κωδ. 
1009

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 96τμ, 2ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, διαμπερές, γωνιακό, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. 
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 48.000E Κωδ.1009

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

Ν.Σ.Σ. Πωλείται γκαρσονιέρα 
30τμ, ισογείου, με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, ανακαινισμένο, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 9.800E 
Κωδ.1001-857

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, ημιυπογείου, διαμπερές, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 13.000E 
Κωδ.1009-343

Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια μονοκατοικία 
50τμ, σε οικόπεδο 195,45τμ, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, αποθήκη, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή:22.000E 
Κωδ.1001-898

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 50τμ, 1ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, 
ευήλια, κεντρικότατη, ανακαινισμένη, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 25.000E 
Κωδ.1033-42

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται 
στούντιο 35τμ, ισογείου, πλήρως 
ανακαινισμένο,  με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
ευάερο, ευήλιο, lux κατασκευής. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
29.500E Κωδ.1033-55

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

ΜΑΛΑΚΟΠΗ Πωλείται ημιυπόγειο 
διαμέρισμα 90τμ, γωνιακό, με 2ΔΣ(ξ)
ΚΜΠ, κεντρικότατο, πλησίον οδού 
Λαμπράκη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
27.000E Kωδ.10033-87

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣ(ξ)ΚΜΠ, ανακαινισμένη, 
κεντρικότατη, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Ιδανική για εκμετάλλευση. 
Τιμή: 40.000E Κωδ.1019-370

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται διαμέρισμα 
84τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
ρετιρέ, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
με ανοιχτωσιά και μεγάλες βεράντες. 
Τιμή: 45.000E Kωδ.1036-121

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 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

ΜΕΣΣΑΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται αγροτεμάχιο 
12 στρεμμάτων, επί της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού, κεντρικότατο, εντός 
βιομηχανικής ζώνης. Τιμή: 180.000E 
Kωδ.1009

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

ΕΥΟΣΜΟΣ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
108τμ, 2ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο, 
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 430E 
Κωδ.1040-1 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ, 
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή: 
500E Κωδ.1009-368

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
Νίκος Κουφός, Ζαχαροπλα-
στείο Παύλου Μελά 27, 2310 
274671
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
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


