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

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

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

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ Πωλείται παλαιά, πέτρινη, 
δυόροφη μονοκατοικία 100τμ, εντός 
του χωριού, σε οικόπεδο 4οομ, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 14.000E 
Kωδ.1009-288

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πωλείται διαμέρισμα 
75τμ, 2ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
διαμπερές, μερικώς ανακαινισμένο, 
ιδανικό και για εκμετάλλευση. Τιμή: 

40.000E Κωδ.1009-283

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 
1232τμ, εντός σχεδίου, 450μ από την 
θάλασσα, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή: 
55.000E Kωδ.1009-275

ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 60τμ, 2ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, κατασκευής 2007, δεύτερο 
από την θάλασσα, σε άριστη κατάσταση. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
65.000E Kωδ.1009-255

ΨΑΚΟΥΔΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 60τμ, 1ου ορόφου, πρώτο 
στη θάλασσα, πλήρως ανακαινισμένο 
και επιπλωμένο, κατασκευής 1990. 
Ιδανικό και για εκμετάλλευση. Τιμή: 
120.000E Kωδ.1009-235

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 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου, 
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ. 
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ, 
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400E

ΚΡΗΤΗ

Ο. ΑΤΑΝΑΣΟΦ

KARFITSOMATA

ΑΓΓΕΛΙΕΣ Σελ. 46

Σελ. 12-13

Σελ. 14-15

Σελ. 29-32

«Φωτογραφική» 
αθώωση 
για Σταθάκη, 
Γραμματικάκη 
και άλλους
136 καθηγητές

Στη Θεσσαλονίκη 
ο «Εσκομπάρ» 
του Πιρίν 

Κάθε Σάββατο με 
την Karfitsa

Γράφουν: Ζ. Ζούπης, Κ. Ζώρας, Ε. Καρανάσιος, Ντ. Κωστόπουλος, Σ. Τζίμας, Κ. Υφαντής

Μετά  την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή  
τίποτα δεν θα είναι το ίδιο στη Μακεδονία 

Σελ. 17-28

Σ’ αχαρτογράφητα νερά
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Στο Fix Factory of Sound, στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει από το Σάββατο 26 Ιανουαρίου η 

Ελεωνόρα Ζουγανέλη, για µια σειρά εµφανίσεων που θα µείνει αξέχαστη. Μαζί της ο Γιάννης 
Χριστοδουλόπουλος

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
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ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΟ Γιώργος Κιµούλης σκηνοθετεί και ερµηνεύει το αριστούργηµα του Τσέχωφ «Θείος Βάνιας» στη 1 Φεβρουαρίου

Στη Ζώγια θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Οι Σταυροί της Ρόδου» της Λεύκης Σαραντινού, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου

Ο Αντώνης Καραγιάννης ανεβάζει το έργο «∆εσποινίς Χάος» της ∆έσποινας Καλαϊτζίδου στο θέατρο «Μαίωτρον».

Ο Γιάννης Αγγελάκας έρχεται µε την µπάντα του, τους «100°C», στο Block 33 µόνο για δύο live, 1 και 2 Φεβρουαρίου 

Η Βάσω Γουλιελµάκη θέτει στο κοινό µια σειρά από ερωτήµατα στη διαδραστική παράσταση «σ’αγαπάω αλλά...» µέχρι τις 3 Φεβρουαρίου στο Radio City

Σελ. 34
Σελ. 34

Σελ. 36
Σελ. 35

Σελ. 34

Σελ. 35

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 33-41
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‣ Τι είπαν στην «πριβέ» 
συζήτηση Μητσοτάκης – 
Τζιτζικώστας 
‣ Το «φλερτ» 
Νοτοπούλου  - 
Αϊβάζογλου, Αβαρλή, 
Κουράκη.
‣ Γιατί ... βιάστηκε ο 
Δήμαρχος Κασσάνδρας να 
αναθέσει την αποκομιδή 
σκουπιδιών σε ιδιώτη...
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Του Νίκου Καραμανλή

Η Ελλάδα θα 
οδηγηθεί σε 

εθνικές εκλογές, 
σε ένα κλίμα 

βαθύτατα 
διχαστικό και με 
την οικονομία 

εύθραυστη
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Δεν κλείνουν εύκολα οι πληγές  
της Συμφωνίας των Πρεσπών

Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι σίγουρο πως δεν 
θα λήξει με την κύρωσή της από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα 
γεγονός που έχει ξεκινήσει ήδη να παράγει έννομα αποτελέσματα και αλλάζει τον ρου της 
σύγχρονης ιστορίας. Τα όσα παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν βαθιά 
τραύματα στο πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς ζήσαμε στιγμές που δεν τιμούν ούτε τον 
κοινοβουλευτισμό ούτε, φυσικά, την πολιτική ηγεσία της χώρας. Θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ανέδειξε πόσο σαθρό είναι το πολιτικό σύστημα 
της χώρας, με βουλευτές να αλλάζουν κόμματα εν μία νυκτί, με Κοινοβουλευτικές Ομάδες 
να διαλύονται, με αναταράξεις που είναι βέβαιο ότι θα κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό 
διάστημα. 

Ο Κώστας Καραμανλής –όσο κι αν κάποιοι στον βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων θα 
επιχειρήσουν να διαστρεβλώσουν τα λόγια του– το είπε ξεκάθαρα: «Η όλη διαπραγμάτευ-
ση έγινε υπό όρους αδικαιολόγητης βιασύνης και όταν, προφανώς, άλλοι είναι εκείνοι που 
επείγονται για τη διευθέτηση του θέματος. Οπωσδήποτε όμως όχι η Ελλάδα». Μία δήλωση 
θεσμική μεν, αλλά ηχηρή, καθώς πολύ εύστοχα επεσήμανε ότι «δεν είναι επιτρεπτό εθνικά 
θέματα τέτοιας σημασίας να οδηγούν σε οξύτητα που ευνοεί διχαστικό κλίμα». Ο πρώην 
πρωθυπουργός, που τόσο έχει λοιδορηθεί για τη σιωπή του, περιέγραψε το τι θα επακολου-
θήσει μέχρι τις εθνικές εκλογές – όποτε κι αν αυτές γίνουν. 

Η κυβέρνηση χρησιμοποιήσει ένα μείζον εθνικό θέμα για να πλήξει τα υπόλοιπα πο-
λιτικά κόμματα. Ιδίως αυτά που δεν έχουν στιβαρή κοινοβουλευτική και εκλογική βάση. 
Το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα κατάφερε, με τον μέχρι πρότινος κυβερνητικό εταίρο, Πάνο 
Καμμένο, να πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα. Κακά τα ψέματα, οι επόμενες κυβερνήσεις 
έχουν εθνικό καθήκον να επαναδιαπραγματευθούν τμήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Δεν είναι θα είναι εύκολο, είναι όμως απαραίτητο. 

Τέλος, με τις πληγές από το μείζον εθνικό θέμα ανοιχτές, η κυβέρνηση καλείται να λύσει 
το θέμα του κατώτατου μισθού, που «καίει» εκατομμύρια κόσμου, και πλέον βρίσκεται στο 
επίκεντρο των συζητήσεων των εκπροσώπων των «θεσμών» και του υπουργείου Εργασίας. 
Ταυτόχρονα, καλείται να διαχειριστεί και το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, ως βασικά 
προαπαιτούμενο για να επανέλθει η οικονομία σε πιο φυσιολογική πορεία και να επιτευ-
χθούν υγιείς ρυθμοί ανάπτυξης.
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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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Σε «προληπτικές» απολύσεις 
αναμένεται να προχωρήσουν χιλιά-
δες επιχειρήσεις από την άνοιξη και 
μετά, καθώς η όποια ποσοστιαία αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού θα επι-
βαρύνει τα οικονομικά τους μεγέθη 
σε μια περίοδο αβεβαιότητας και πί-
εσης λόγω υπερφορολόγησης. 

Θεσμικοί παράγοντες της αγοράς, 
που θέλουν να κρατήσουν την ανω-
νυμία τους, δηλώνουν στην «Κ» ότι 
ο εξαιρετικά αρνητικός Ιανουάριος, 
σε συνδυασμό την αφαίμαξη των 
εισοδημάτων λόγω υπερφορολόγη-
σης, θα καταστήσουν αδύνατη την 
ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην 
παροχή αυξήσεων στον κατώτατο 
μισθό χωρίς μείωση προσωπικού. 
Όπως εξηγούν, το πρόβλημα δεν εί-
ναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, 
αλλά η άθροισή του στις ήδη αυξη-
μένες φορολογικές υποχρεώσεις, 
στα υψηλά επιτόκια δανεισμού, στην 
απουσία ρευστότητας, στην προβλη-
ματική τραπεζική χρηματοδότηση, 
στον περιορισμό της κατανάλωσης, 
στο ενεργειακό και λειτουργικό κό-
στος των επιχειρήσεων. 

Από την άλλη πλευρά, η επιδό-
τηση των εισφορών θα είναι δώρο 
άδωρο, καθώς αναλαμβάνονται 
υποχρεώσεις για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, στις οποίες δεν μπορεί 
να αντεπεξέλθει η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι του-
λάχιστον το 70% των επιχειρήσεων 
της χώρας βρίσκεται σε ζημιογόνο 
χρήση ή κινείται μεταξύ φθοράς και 
αφθαρσίας. 

Το θέμα της αύξησης του κατώ-
τατου μισθού τέθηκε επί τάπητος 
και στη συζήτηση της ΕΣΕΕ με τους 
εκπροσώπους των δανειστών, μετά 
από πρόσκληση του επικεφαλής του 
κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ντένκλαν Κοστέλο, στα γραφεία της 
μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με 
την ευκαιρία της δεύτερης επίσκεψης 
μετά το τέλος των προγραμμάτων 
στήριξης. Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ 

τοποθετήθηκαν θετικά στο ενδεχό-
μενο της αύξησης του κατώτατου μι-
σθού, επισημαίνοντας ότι θα συμβά-
λει στην τόνωση της ψυχολογίας και 
στην ενίσχυση της ρευστότητας στην 
αγορά λόγω ζήτησης, ωστόσο εξέ-
φρασαν τις επιφυλάξεις τους, λόγω 
του αυξημένου μη μισθολογικού κό-
στους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Εξάλλου, οι εκπρόσωποι της 
ΕΣΕΕ έθεσαν στους επικεφαλής των 
κλιμακίων το τεράστιο ζήτημα του 
φορολογικού και ασφαλιστικού βά-
ρους, της γραφειοκρατίας και της αρ-
γής απονομής της δικαιοσύνης, που 
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα 
για νέες επενδύσεις. 

Ανησυχητικά μηνύματα
από το μέτωπο της ανεργίας
Τον υψηλότερο αριθμό εγγεγραμ-

μένων ανέργων από το 2012 παρου-
σίασε ο Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού τον Δεκέμβριο, 

την ίδια στιγμή που η Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή καταγράφει μείωση της 
ανεργίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΟΑΕΔ, τον περασμένο μήνα οι άνερ-
γοι που λαμβάνουν επίδομα ξεπέ-
ρασαν τα 200.000 άτομα, κάτι που 
όμως δεν θεωρείται... φυσιολογικό 
με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμ-
φωνα με μια εκδοχή, φαίνεται ότι οι 
επιδοτούμενοι άνεργοι αυξήθηκαν 
στο πλαίσιο μιας... αναδιάταξης ενό-
ψει εκλογών, αλλά, σε κάθε περί-
πτωση, το γεγονός ότι ανέρχονται 
σε 1.116.816 άτομα αποτελεί νέο 
αρνητικό ρεκόρ. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο αριθμός των ανέργων είχε φτά-
σει στο υψηλότερο επίπεδο το 2013, 
με 1.069.341 άτομα. Η αύξηση των 
εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμ-
βριο στα 202.537 άτομα συμβαίνει 
για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο 
του 2012. Έτσι όπως εξελίσσονται τα 
πράγματα τους επόμενους μήνες, ο 
προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ μπορεί να 

εκτροχιαστεί, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι 
θα αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός 
που αποτελεί τη βάση υπολογισμού 
για το επίδομα. Επιπλέον, η αύξηση 
των επιδοματούχων ανέργων αποτε-
λεί ένα ανησυχητικό σημάδι για την 
πορεία της οικονομίας. 

Εξάλλου, τα στοιχεία του συστή-
ματος «Εργάνη», που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα, ενισχύουν την άποψη 
ότι τα πράγματα στην οικονομία... 
σκουραίνουν, καθώς έδειξαν ότι 
τον περασμένο Δεκέμβριο έγιναν οι 
λιγότερες «καθαρές» προσλήψεις 
από το 2015 (μόλις 5.970), ένα-
ντι 15.315 τον Δεκέμβριο το 2017. 
Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις 
διαμορφώθηκαν σε 184.941 και οι 
αποχωρήσεις σε 178.971 άτομα. Τα 
στοιχεία αυτά ευθυγραμμίζονται με 
τα αντίστοιχα του ΟΑΕΔ, ενώ το 2018 
το 54,34% των προσληφθέντων 
υπέγραψε συμβάσεις μερικής ή εκ 
περιτροπής εργασίας.
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Σημείο τριβής με τους «θεσμούς» το ύψος της προσαρμογής στον κατώτατο 
– Πρόβλημα οι ζημίες για το 70% των επιχειρήσεων

Κύμα «προληπτικών» απολύσεων,  
λόγω... αύξησης μισθών

Η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου
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Στα... αζήτητα θα παραμείνει για 
αρκετά ακόμη χρόνια το αξιόχρεο 
της ελληνικής οικονομίας, μια και οι 
διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εμφανί-
ζονται απρόθυμοι να την αναβαθμί-
σουν, καθώς τα μεγέθη της λόγω του 
ατυχήματος του 2015 απέχουν ση-
μαντικά από τα αντίστοιχα στάνταρντ. 

Ο διεθνής οίκος Standard & 
Poor’s υπό τις παρούσες συνθήκες 
αναμένεται να αναβαθμίσει το αξιό-
χρεο της Ελλάδας σε «επενδύσιμο» 
επίπεδο σε 2-4 χρόνια από σήμερα. Ο 
αμερικανικός τραπεζικός όμιλος της 
Citigroup, αναλύοντας τις εκτιμήσεις 
των οίκων αξιολόγησης, επισημαίνει 
ότι η S&P μέσα στους επόμενους 12 
μήνες θα μπορούσε να προχωρήσει 
σε νέα αναβάθμιση της επενδυτικής 
βαθμίδας, εάν και εφόσον προχωρή-
σουν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, 
επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων των 
ελληνικών τραπεζών και αρθούν 
πλήρως οι έλεγχοι στην κίνηση κε-
φαλαίων. 

Η Citigroup βάζει ωστόσο και 
ακόμη μία παράμετρο, τονίζοντας 
την επίδραση που μπορεί να έχουν οι 
εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις στο 
ύψος των συντάξεων και οι οποίες 
θα μπορούσαν να ανατρέψουν θε-
αματικά τα δημοσιονομικά δεδομέ-
να. Μάλιστα, οι διεθνείς οίκοι έχουν 
προειδοποιήσει ότι οποιοσδήποτε 
δημοσιονομικός εκτροχιασμός λόγω 
δικαστικών αποφάσεων μπορεί να 
οδηγήσει ακόμη και σε υποβάθμιση 
του αξιόχρεου της Ελλάδας! Κάτι τέ-
τοιο θα συνιστούσε οπισθοδρόμηση 
και σε συνδυασμό με μια επερχόμε-
νη διεθνή αναταραχή θα έφερνε την 
Ελλάδα σε νέο αδιέξοδο, αν ληφθεί 
υπόψη ότι το «μαξιλάρι» ασφαλείας 
των 24 δισ. ευρώ αντέχει το αργότε-
ρο έως τον Ιούλιο του 2020. Παρά το 
γεγονός ότι η Ελλάδα έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τη λήξη 
του χρέους και το μέσο επιτόκιο από 
το πρόγραμμα διάσωσης, εντούτοις η 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% την περί-
οδο 2019-2022 δεν είναι αρκετή για 
να υποστηρίξει μια δυναμική ανάπτυ-
ξη, η οποία με τη σειρά της θα κατα-
στήσει πλήρως ελέγξιμο το δημόσιο 
χρέος. 

Σύμφωνα με τις σημερινές συν-

θήκες, η Citigroup εκτιμά ότι ο οίκος 
αξιολόγησης S&P δεν αναμένεται να 
προχωρήσει σε αναβάθμιση της Ελ-
λάδας μέσα στους επόμενους εννιά 
μήνες, ενώ η Μoody’s «χρωστάει» 
μια αναβάθμιση, καθώς έχει μείνει 
πίσω σε σχέση με την S&P και τη 
Fitch. Σημειωτέον ότι οι αξιολογήσεις 
για την Ελλάδα θα ανακοινωθούν 
την 1η Μαρτίου και στις 23 Αυγού-

στου και η Citigroup δεν αποκλείει 
να γίνει η αναβάθμιση τον Μάρτιο. 
Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι η 
Ελλάδα υστερεί σημαντικά ως προς 
την κατάταξη της σε «επενδύσιμα» 
επίπεδα, καθώς απέχει κατά έξι θέ-
σεις με βάση τις αξιολογήσεις της 
Moody’s, τέσσερις θέσεις από την 
κλίμακα της S&P και τρεις από την 
αντίστοιχη της Fitch.
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Στα... αζήτητα το αξιόχρεο της οικονομίας,  
εκτός αν αλλάξουν θεαματικά τα πράγματα

Μη επενδύσιμη η Ελλάδα,  
λένε οι οίκοι αξιολόγησης
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Με επιπλέον 2.000 ευρώ χρεώ-
θηκε κάθε πολίτης στο τρίτο τρίμηνο 
του 2018, λόγω της εντυπωσιακής 
αύξησης του δημοσίου χρέους κατά 
21,5 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή 
το ιδιωτικό χρέος καλπάζει και απει-
λεί με ασφυξία τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας πα-
ράλληλα το συνολικό κατά κεφαλήν 
χρέος στα 50.727 ευρώ! 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής, στο τέλος 
του τρίτου τριμήνου του προηγού-
μενου έτους, το δημόσιο χρέος της 
χώρας διαμορφώθηκε στα 335 δισ. 
ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 21,5 
δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοι-
χο διάστημα του 2017. Σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο του 2014, το δημόσιο 
χρέος αυξήθηκε κατά 11 δισ. ευρώ 
(τότε είχε διαμορφωθεί στα 324,1 
δισ. ευρώ). Η αύξηση του χρέους θε-
ωρείται φυσιολογική εν μέρει, καθώς 
η χώρα μέσα στο χρονικό διάστημα 
του ενός έτους έλαβε επιπλέον βο-
ήθεια ύψους 15 δισ. ευρώ από το 
πρόγραμμα διάσωσης. Ωστόσο, εγεί-
ρεται σοβαρός προβληματισμός για 
την κατάσταση στασιμοχρεοκοπίας 
στην οποία βρίσκεται η οικονομία, 
καθώς προέκυψε και νέα καθαρή 
αύξηση του χρέους κατά 6 δισ. ευρώ, 
πέραν των χρημάτων που λάβαμε 
από τους δανειστές. Αυτό σημαίνει 
ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι 
άνευ αντικρίσματος, καθώς λόγω 
της υπερ-φορολόγησης παρατηρεί-
ται συνεχής αύξηση του ιδιωτικού 
χρέους, ενώ από την άλλη πλευρά τα 
περιορισμένα έσοδα και οι αυξημένες 
δαπάνες δεν οδηγούν σε μηδενισμό 
το έλλειμμα του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, η Ελλάδα έχει μακράν το υψη-
λότερο δημόσιο χρέος σε σχέση με το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αφού το 
σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 
182,2%! Ακολουθούν οι Ιταλία με 
133% και η Πορτογαλία με 125%. 
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Σε αδιέξοδο οικονομία και κοινωνία από τη μέγγενη χρέους 50.727 ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε κάθε πολίτη 

«Θηλιά» 558 δισ. ευρώ 
για τα νοικοκυριά!
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Από την άλλη, οι ευρωπαϊκές χώρες με το χαμηλότερο δη-
μόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι η Εσθονία με 8% (!) 
και ακολουθούν το Λουξεμβούργο με 21,7% και η Βουλ-
γαρία με 23,1%. Αν λάβουμε υπόψη ότι το κόστος δανει-
σμού της Ελλάδας κινείται πάνω από το 4% στο δεκαετές 
ομόλογο και ο ρυθμός ανάπτυξης βρίσκεται στο 2%, τότε 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η οικονομία κινείται σταθερά 
σε φάση στασιμοχρεοκοπίας, δηλαδή παρουσιάζει σταθερά 
αυξητικό χρέος και καθηλωμένη ανάπτυξη, ενώ την ίδια 
στιγμή η κοινωνία φτωχοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι κάθε πολίτης αυτής της 
χώρας (λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός στα 11 εκατ.) χρε-
ώθηκε μέσα σε έναν χρόνο με επιπλέον 2.000 ευρώ ή μία 
τετραμελής οικογένεια με επιπλέον 8.000 ευρώ! Η εξέλιξη 
αυτή είναι άκρως ανησυχητική, καθώς λαμβάνει χώρα σε 
περιβάλλον υπερφορολόγησης και υπερ-εισφορολόγησης 
με ταυτόχρονη αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Επιπλέον, 
πλήττονται η κατανάλωση και παραμένουν στα... αζήτητα οι 
επενδύσεις, προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία. Ωστό-
σο, το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται 
με τα όσα συνέβησαν το 2015 με το τρίτο μνημόνιο. 

Η εκτίναξη του δημόσιου χρέους, οδηγεί σε κατά κεφα-
λήν αύξηση στα 30.454 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι μια τε-
τραμελής οικογένεια βρίσκεται ήδη χρεωμένη με 121.816 
ευρώ, όταν στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2017 το κατά 
κεφαλήν χρέος ήταν 28.545 ευρώ ή 114.181 ευρώ για μία 
τετραμελή οικογένεια. Η προβολή του δημοσίου χρέους με 
βάση τον αριθμό των 4.134.000 νοικοκυριών της χώρας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καθένα από αυτά είναι χρεω-
μένο με 81.035 ευρώ, όταν, στο τέλος του τρίτου τριμήνου 
του 2017, το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί στα 75.955 

ευρώ. Άρα, μέσα σε ένα έτος, κάθε νοικοκυριό βρέθηκε με... 
επιπλέον χρέος 5.080 ευρώ! 

Ιδιωτική... θηλιά 226 δισ. ευρώ! 
 Περισσότερα από 8 εκατ. οφειλέτες οφείλουν συ-

νολικά σε Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες το ποσό 
των 226 δισ. ευρώ, δηλαδή 20 δισ. ευρώ περισσότερα σε 
σχέση με το τέλος του 2017. 

Οι συνολικές οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων δι-
αμορφώνουν το κατά κεφαλήν ιδιωτικό χρέος στα 20.545 
ευρώ ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 (συγκρίσιμα 
μεγέθη) ήταν 18.727 ευρώ. Έτσι, αν λάβουμε υπόψη ότι στη 
χώρα υπάρχουν 4.134.000 νοικοκυριά, τότε προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι το ιδιωτικό χρέος που βαρύνει καθένα από 
αυτά διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου Σεπτεμ-
βρίου στα 54.668 ευρώ! Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος 
Σεπτεμβρίου του 2017, το χρέος ανά νοικοκυριό βρισκόταν 
στα επίπεδα των 49.830 ευρώ (δες σχετικό πίνακα 2). 

Η κατάσταση στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους είναι 
ανεξέλεγκτη, καθώς αυτό αυξάνεται σχεδόν κατά 1,7 δισ. 
ευρώ μηνιαίως προς το Δημόσιο, ενώ έχει σταθεροποιηθεί 
σχετικά με τις οφειλές προς τις τράπεζες. Κάθε μήνα μέ-
νουν απλήρωτοι φόροι σχεδόν 1 δισ. ευρώ, ενώ τα μηνιαία 
«φέσια» στα ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώνονται στα 700 
εκατ. ευρώ. Η υπερφορολόγηση και τα σημάδια επιδείνω-
σης του διεθνούς κλίματος, αναμένεται να οδηγήσουν σε 
νέα επιδείνωση των οικονομικών των νοικοκυριών μέσα 
στους επόμενους μήνες, αυξάνοντας τις κατά κεφαλήν 
επιβαρύνσεις. Τελευταία ευκαιρία για ένα σημαντικό μέρος 
των ελληνικών νοικοκυριών είναι η ρύθμιση των 120 δό-
σεων, αν και θεωρείται αμφίβολο εάν θα μπορέσει να αλ-

λάξει την εικόνα όσο υπάρχει τόσο υψηλή φορολόγηση και 
ταυτόχρονα μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. 

Η «θηλιά» των 558 δισ. ευρώ που αφορά το δημόσιο 
και ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών και επιχειρήσεων με-
ταφράζεται σε κατά κεφαλήν χρέος ύψους 50.727 ευρώ και 
συνεπώς μία τετραμελής οικογένεια είναι... λερωμένη κατά 
μέσο όρο με το ποσό των 202.908 ευρώ. Τέλος, καθένα 
από τα 4.134.000 νοικοκυριά της χώρας είναι «φεσωμένο» 
με 135.700 ευρώ!

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Η εικόνα του δημόσιου και  

 ιδιωτικού χρέους (ποσά σε δισ. ευρώ)
Δημόσιο χρέος: 335 
Οφειλές προς την Εφορία: 103 
Οφειλές προς Ταμεία: 34 
Οφειλές προς τράπεζες: 86
Σύνολο: 558

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Η «ακτινογραφία» του χρέους  
νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

      Γ΄ 3μηνο 2017 Γ΄ 3μηνο 2018
Πληθυσμός 11 εκατ.  -   - 
Αριθμός νοικοκυριών     4.134.000 4.134.000
Κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος €28.545   €30.454 
Κατά κεφαλήν ιδιωτικό χρέος €18.727  €20.545
Δημόσιο χρέος ανά νοικοκυριό €75.955 €81.035 
Ιδιωτικό χρέος ανά νοικοκυριό €49.830   €54.668
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Δεν έφτανε η «μαύρη» χρονιά 
που πέρασε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, 
βλέποντας τα θεμέλια του δημιουρ-
γήματός του να κλυδωνίζονται επι-
κίνδυνα από σειρά σκανδάλων, έρχο-
νται και καταγγελίες να διαψεύσουν 
όσους κατέταξαν το Facebook στις 
πλέον ιδανικές αμερικανικές επιχει-
ρήσεις για κάποιον να εργαστεί.

Δώδεκα πρώην εργαζόμενοι, που 
αποχώρησαν από τα τέλη του 2016 
μέχρι τα τέλη του 2018, κατήγγειλαν, 
ανώνυμα, όπως άλλωστε θα περί-
μενε κάνεις, φοβούμενοι αντίποινα, 
ότι τα «κεφάλια» του κολοσσού και 
το σύστημα αξιολόγησης των υπαλ-
λήλων του δημιούργησαν ένα δυ-
σμενές εργασιακό περιβάλλον, με 
μια κουλτούρα που θυμίζει… αίρεση, 
δεν επιτρέπει διαφωνίες, ενθαρρύνει 
τους κοντόφθαλμους στρατηγικούς 
σχεδιασμούς και υποχρεώνει τους 
εργαζομένους να παριστάνουν ότι 
είναι ευτυχισμένοι, ακόμη κι αν το 
ηθικό τους έχει καταρρακωθεί.

Ευτυχισμένοι με το… ζόρι 
Πρώην μάνατζερ, που αποχώρη-

σε στις αρχές του περασμένου έτους, 
υποστήριξε ότι όταν έθεσε πιεστικά 
ερωτήματα για μια πρωτοβουλία της 
εταιρείας σε μια γενική συνέλευση 
των εργαζομένων, δέχθηκε, όπως 
και οι προϊστάμενοί του, μπαράζ ορ-
γισμένων τηλεφωνημάτων από τους 
υπευθύνους του προγράμματος.

Άλλοι εργαζόμενοι είπαν ότι 
ένιωθαν υποχρεωμένοι να παριστά-
νουν ότι ήταν ευτυχισμένοι με τις 
δουλειές τους και να μετέχουν, μετά 
τη λήξη των βαρδιών τους, σε ομα-
δικές δραστηριότητες για τη σύσφιξη 
των σχέσεων μεταξύ συναδέλφων.

Ένας εξ αυτών, για παράδειγμα, 
που ήταν σε άσχημη ψυχολογική 
κατάσταση λόγω διαζυγίου εκείνη 
την περίοδο, αποκάλυψε ότι δέχθηκε 
άγρια κατσάδα από μάνατζερ επειδή 
απουσίασε από μια τέτοια δραστηρι-
ότητα. Όπως κατήγγειλαν, ένιωθαν 
υποχρεωμένοι να αναρτούν θετικές 
ειδήσεις για την εταιρεία στο ίδιο το 
Facebook, γνωρίζοντας ότι παρακο-
λουθούσαν όλοι οι συνάδελφοί τους.

Η… ανώνυμη αξιολόγηση 
Η σοβαρότερη καταγγελία τους 

εστιάζεται στο σύστημα αξιολόγησης 
των εργαζομένων στο Facebook, το 
οποίο περιλαμβάνει στην εταιρεία 
του Ζούκερμπεργκ την κατάταξη 
ορισμένου ποσοστού του εργατικού 
δυναμικού σε κατηγορίες, οι χαμη-
λότερες από τις οποίες μπορεί να ση-
μάνουν απόλυση.

Στη διαδικασία αυτή, σημαντικό 
μέρος παίζουν στο Facebook και οι 
ανώνυμες αξιολογήσεις από συνα-
δέλφους, πράγμα που –όπως λένε οι 
πρώην εργαζόμενοι– ασκεί, όπως εί-
ναι φυσικό, πίεση στους υπαλλήλους 
να χτίζουν φιλικές σχέσεις με όσο το 

δυνατόν περισσότερους, ακόμη και 
με άτομα που δεν ταιριάζουν ή αντι-
παθούν, ώστε να αποσπούν τη θετική 
τους γνώμη σαν ένα είδος διαγωνι-
σμού δημοτικότητας.

Οι αξιολογήσεις αυτές αναγκά-
ζουν τους εργαζομένους να «τρέ-
χουν» κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο, 
δουλεύοντας μέχρι αργά το βράδυ 
και παραμελώντας τις οικογένειές 
τους, για να ανταποκριθούν στις 
προσδοκίες και στους στόχους πα-
ραγωγικότητας που έχουν θέσει οι 
«κεφαλές».

Οι αμοιβές 
Στον αντίποδα πάντως, μπορεί 

κανείς να αντιπαραθέσει τα στοιχεία 

που δημοσίευσε το Business Insider 
και αποκάλυψαν ότι η πλειονότη-
τα των εργαζομένων στο Facebook 
αμείβεται από ικανοποιητικά έως 
πλουσιοπάροχα.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποιήθηκε 
το μισθολόγιο για 15 θέσεις εργασίας 
στο κοινωνικό δίκτυο. 

Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνο-
νται από 380.861 δολάρια, δηλα-
δή 334.000 ευρώ, για έναν τεχνικό 
διευθυντή, έως 103.864 δολάρια, 
περίπου 90.000 ευρώ τον χρόνο, για 
έναν αναλυτή προϊόντος.

Με άλλα λόγια, ο μισθός ανέρχε-
ται σε περίπου 10.000 δολάρια, δη-
λαδή 8.700 ευρώ τον μήνα.
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Δεν είναι έτσι όπως φαίνεται…

Οι… σκλάβοι του Μr. Facebook 
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Την αθώωση 138 πανεπιστημιακών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης μεθόδευσε η κυβέρ-
νηση με την ψήφιση άρθρου – «πλυντήριο» 
δύο ημέρες πριν την προσαγωγή των κατη-
γορουμένων ενώπιον του Τριμελούς Εφετεί-
ου Κακουργημάτων Κρήτης. Η συγκεκριμέ-
νη διάταξη δεν είναι απλώς φωτογραφική, 
αλλά αναφέρεται σε συγκεκριμένη έρευνα 
των οικονομικών επιθεωρητών για τη δια-
χείριση των κονδυλίων έρευνας από τους 
πανεπιστημιακούς του συγκεκριμένου ιδρύ-
ματος, μεταξύ των οποίων ήταν ο υπουργός 
Οικονομικών Γιώργος Σταθάκης και ο ευρω-
βουλευτής από «το Ποτάμι» Γιώργιος Γραμ-
ματικάκης.
Η υπόθεση αφορά έλλειμμα, όπως τουλά-
χιστον το χαρακτήρισαν δύο οικονομικές 
επιθεωρήτριες, περίπου 1εκ. ευρώ, ποσό 
που διοχετεύτηκε σε ιδιωτική ασφαλιστική 
εταιρία για την επιπλέον ασφάλεια μελών 
του Πανεπιστημίου από κονδύλια που προ-
ορίζονταν για την έρευνα, όπως αναφέρεται 

στο πόρισμα. Στον κίνδυνο καταδίκης των 
πανεπιστημιακών, η κυβέρνηση τον Απρί-
λιο του 2016 επιχείρησε να εισάγει διάταξη 
που να απαλλάσσει τους κατηγορούμενους. 
Ακολούθησε θόρυβος και καταγγελίες, που 
είχε συνέπεια να αποσυρθεί. Μάλιστα στην 
αιτιολογία της απόσυρσης κυβερνητικοί 
έλεγαν ότι «εισήχθη από λάθος της κοπέλας 
στην υπηρεσία αναρτήσεων της Βουλής».
Η ίδια διάταξη όμως, περιλήφθηκε σε άρθρο 
του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδεί-
ας για την έρευνα, ένα μήνα μετά, δηλαδή 
τον Μάιο του 2016. Μάλιστα ο νόμος και το 
επίμαχο άρθρο 68 δημοσιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 11 
Μαΐου, ενώ η δίκη των Πανεπιστημιακών 
είχε οριστεί στις 13 Μαΐου! Με διαδικασί-
ες εξπρές, κρίθηκαν αθώοι όλοι, καθώς το 
δικαστήριο έκρινε ότι «δεν υπήρξε βλάβη 
για το δημόσιο», εφόσον με τον συγκεκρι-
μένο νόμο δεν τους καταλογίζεται τίποτε 
για τα χρήματα που κατηγορήθηκαν ότι 

διαχειρίστηκαν ύποπτα προκαλώντας έλ-
λειμμα. Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι 
η διατύπωση της διάταξης που αναφέρεται 
συγκεκριμένα στην υπόθεση της διαχείρισης 
αυτών των κονδυλίων και όχι γενικά στον 
τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων έρευνας 
των Πανεπιστημίων, όπως έγιναν σε άλλες 
περιπτώσεις, οι οποίες μάλιστα κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές από δικαστικά συμβού-
λια.
«Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και κάθε 
ποσό τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επι-
βαρύνσεων, που συνδέονται με δαπάνες του 
Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, διενερ-
γηθείσες μεταξύ των ετών από το 1996 έως 
και το 2004 δυνάμει της κοινής υπουργικής 
απόφασης για λοιπές (εκπαιδευτικές, επι-
μορφωτικές, αναπτυξιακές κλπ) δραστηριό-
τητες του Πανεπιστημίου, πλην των αμιγώς 
ερευνητικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως 
«ανοίκειες πληρωμές» με την αριθ. πρωτ. 

Φωτογραφική αθώωση στην Κρήτη 
με ένα άρθρο σε ένα νόμο
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Η διάταξη αναφέρεται σε συγκεκριμένη έρευνα των οικονομικών 
επιθεωρητών για τη διαχείριση κονδυλίων από τους πανεπιστημιακούς 
του Ιδρύματος, μεταξύ των οποίων ήταν ο υπουργός Οικονομικών  
Γιώργος Σταθάκης και ο ευρωβουλευτής από το «Το Ποτάμι»  
Γιώργιος Γραμματικάκης
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4938/30.6.2005 έκθεση διαχειριστικού 
ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κής Επιθεώρησης, όπως συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 938/10.2.2016 έκ-
θεση, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, αίρονται και δεν 
εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά 
διαγράφονται», γράφει ακριβώς το άρθρο 
68 του νόμου 4386 του 2016.
Η εξώφθαλμα φωτογραφική διάταξη πέρα-
σε στα ψιλά, καθώς ακόμη και τα δημοσιεύ-
ματα της περιόδου εκείνης για την αθώωση 
των πανεπιστημιακών, δεν συνδύαζαν την 
απόφαση με την ισχύ της. Το περιεχόμενό 
της μάλιστα αποκαλύφτηκε ότι υποδείχτηκε 
από τη νομική υπηρεσία του ίδιου του Πανε-
πιστημίου, όπως είπε τότε σε δηλώσεις του ο 
πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσ-
σέας Ζώρας. Άλλωστε οι πανεπιστημιακοί 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως περιγρά-
φεται στο με αριθμό 104/2015 βούλευμα 
του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης, επέμεναν 

ότι να διοχετεύσουν τα χρήματα που προορί-
ζονταν για την έρευνα σε ιδιωτική ασφάλιση 
ήταν… καθ’ όλα νόμιμο.

Το βούλευμα
Με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 
Κρήτης παραπέμφθηκαν οι 138 πανεπιστη-
μιακοί που ήταν μέλη είτε του ΕΛΚΕ είτε της 
Συγκλήτου να δικαστούν στο Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων κατηγορούμενοι για 
απιστία στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές 
διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του 
δημοσίου, απλή κακουργηματική απιστία 
και απλή κακουργηματική υπεξαίρεση κατά 
περίπτωση. Μάλιστα η δίκη προγραμματί-
στηκε και έγινε σε χώρο του Μεσογειακού 
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, επειδή οι 
κοινές δικαστικές αίθουσες δεν χωρούσαν 
τους κατηγορούμενους. Το περιεχόμενο 
του βουλεύματος ήταν αποκαλυπτικό και 
οι δικαστές έκριναν, όπως και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ότι η διοχέτευση των κονδυλίων 

σε ιδιωτική ασφάλιση των εργαζομένων του 
Πανεπιστημίου αντί για την έρευνα, ήταν 
εντελώς παράνομη.
«Η πέραν της νόμιμης και υποχρεωτικής 
πρόσθετη ασφάλιση του συνόλου του προ-
σωπικού του Πανεπιστημίου, διοικητικού 
και επιστημονικού, σε ιδιωτική ασφαλιστική 
εταιρία αποτελεί απλώς μία πρόσθετη χαρι-
στική παροχή στους εργαζόμενους αυτούς 
η οποία δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο 
με ερευνητικούς σκοπούς ούτε συνιστά 
προϋπόθεση για την εκτέλεση ερευνητικών 
έργων, επομένως δεν μπορεί αν καλυφθεί 
με δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού Κον-
δυλίων Έρευνας», έκρινε η ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν ενέκρινε 
τις συγκεκριμένες δαπάνες ως παράνομες, 
όπως σημειώνεται στο βούλευμα. Συμπλη-
ρώνεται μάλιστα πως το γεγονός ότι το ίδιο 
πρόγραμμα ασφάλισης εφαρμόστηκε και 
στο παρελθόν, δεν αίρει το αξιόποινο των 
πράξεών τους. «Πρόκειται για δαπάνη άσχε-

Φωτογραφική αθώωση στην Κρήτη 
με ένα άρθρο σε ένα νόμο

τη με οποιαδήποτε έκφανση της λει-
τουργίας των ειδικών σκοπών του ΕΛΚΕ, 
που πραγματοποιήθηκε ως μία πρόσθε-
τη παροχή προς ανεξαιρέτως όλο το 
προσωπικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό 
του Πανεπιστημίου. Είναι δε σαφές ότι 
η εκταμίευση των αντίστοιχων ποσών 
αποτελεί διαχειριστικό έλλειμμα του 
ΕΛΚΕ και όχι απλώς κρίση ρευστότητας» 
τονίζεται στο πόρισμα των επιθεωρητών 
τμήματα του οποίου περιλαμβάνονται 
στο βούλευμα.  
Στο βούλευμα περιγράφονται και οι 
ισχυρισμοί των κατηγορουμένων οι 
οποίοι πέραν των άλλων αναφέρουν 
πως η ιδιωτική ασφάλιση, πέραν της δη-
μόσιας, του προσωπικού ήταν «κίνητρο 
ώστε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως πε-
ριφερειακό πανεπιστημιακό ίδρυμα, να 
αυξήσει την ελκυστικότητά του σε νέους 
ερευνητές και προσωπικό. Από την άλλη 
υποστηρίζουν ότι η επιπλέον ασφάλιση 
αποφασίστηκε επειδή οι εργαζόμενοι 
στα ερευνητικά προγράμματα απασχο-
λούνταν κάτω από αντίξοες συνθήκες… 
Το ποσό που στο βούλευμα υπολογίζεται 
ως έλλειμμα είναι 964.391,91 ευρώ και 
αφορά το διάστημα 2000 έως 2004.
Στο βούλευμα γίνεται ειδική αναφορά 
στον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Στα-
θάκη και στον ευρωβουλευτή Γιώργο 
Γραμματικάκη, καθώς λόγω των θέσεών 
τους απαιτείται άρση της βουλευτικής 
ασυλίας τους και ως προς αυτούς η υπό-
θεση διαχωρίστηκε και εξακολουθεί να 
εκκρεμεί.  
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Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Ιανου-
αρίου, περνούσε τα σκαλιά του δικαστικού 
μεγάρου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος 
από πάνοπλους αστυνομικούς, ο άνθρωπος 
– πονοκέφαλος για τη δίωξη ναρκωτικών. Ο 
Ογκνιάν Ατανάσοφ, περπάτησε τα ίδια σκα-
λιά ύστερα από σχεδόν 21 χρόνια, όταν είχε 
αποδράσει σαν… κύριος από τις αγροτικές 
φυλακές Κασσάνδρας, όπου μετήχθη σκαν-
δαλωδώς.
Ο Ατανάσοφ συνελήφθη πρώτη φορά από 
τη δίωξη ναρκωτικών το 1985 για διακίνη-
ση 2,5 κιλών ηρωίνης από τη χώρα του τη 
Βουλγαρία, στην Ελλάδα. Η σύλληψή του 
έγινε στην εθνική οδό Σερρών – Προμαχώ-
να, κοντά στο χωριό Κάτω Αμπέλα. Παρουσι-
άστηκε τότε ως μεγάλη επιτυχία των διωκτι-
κών αρχών, όμως εκείνη η σύλληψη έμελλε 
να γίνει η αρχή ενός σίριαλ με ηττημένους 
τους αστυνομικούς, οι οποίοι σε κάθε δια-
κίνηση ναρκωτικών που ακολουθούσε από 
τη Βουλγαρία συναντούσαν πάντα το όνομά 
του. Όχι όμως τον ίδιο. Εκείνος δρούσε ανε-

νόχλητος στη χώρα του στέλνοντας ηρωίνη 
στην Ελλάδα.
Ο -σήμερα- 56χρονος προσήχθη στην Ει-
σαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και η εικό-
να του δεν συγκρίνεται με τίποτε με εκείνη 
του ψηλού καλοντυμένου δυνατού άντρα, 
με το εγκληματικό βλέμμα που δεν είχε δι-
σταγμούς  να φωνάξει και να απειλήσει θε-
ούς και δαίμονες. Σκυφτός και σκυθρωπός, 
με αφημένη γενειάδα από τον χρόνο, φορώ-
ντας έναν ρυπαρό σκούφο και μία βρώμικη 
φόρμα. Περπατούσε υποβασταζόμενος, στη 
συνέχεια κάθισε σε μία καρέκλα του διαδρό-
μου και περίμενε το φυλακιστήριό του, ενώ 
έτρεμε συνεχώς δείχνοντας ότι πάσχει από 
Parkinson. Η παράδοση του Ατανάσοφ στην 
Ελλάδα από τη βουλγαρική αστυνομία, είναι 
η αρχή ενός άλλου σίριαλ, που πλέον έχει σε 
θέση ηττημένου τον Βούλγαρο κακοποιό. Τη 
Δευτέρα ξεκινά η πρώτη από τις πέντε δίκες 
που τον περιμένουν για υποθέσεις διακίνη-
σης μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης. Και όλοι 
οι συγκατηγορούμενοί του έχουν καταδικα-

στεί γι’ αυτό και οι περισσότεροι έχουν απο-
φυλακιστεί.
Οι τρεις υποθέσεις δικάζονται με πρωτο-
φανή ταχύτητα για τα δικαστικά χρονικά, 
καθώς άμεσος είναι ο κίνδυνος των παρα-
γραφών. Την προσεχή Δευτέρα ο Ατανάσοφ 
θα καθίσει στο εδώλιο του Κακουργιοδι-
κείου για διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης 
που έγιναν στις 8 Μαρτίου 1999. Μέχρι τις 
8 Μαρτίου 2019 πρέπει να έχει δικαστεί, 
επειδή και αυτό το αδίκημα παραγράφεται. 
Και θ’ ακολουθήσουν ακόμη δύο υποθέσεις 
που θα δικαστούν άμεσα, ενώ οι άλλες δύο 
έχουν χρόνο παραγραφής τα αμέσως επόμε-
να χρόνια
   
Η φτιαχτή δωροδοκία
Πίσω στο 1995, ο Ατανάσοφ μετά τη σύλ-
ληψή του οδηγείται στις φυλακές Διαβατών 
και πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος, το 1996 
βρίσκεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετεί-
ου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για να 
δικαστεί για τα 2,5 κιλά ηρωίνης. Η ετυ-

Στη Θεσσαλονίκη  
ο «Εσκομπάρ του Πιρίν»
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Η φήμη του 56χρονου Ογκνιάν Ατανάσοφ,  
κάνει λόγο για τον μεγαλύτερο έμπορο  
ναρκωτικών της περιφέρειας του Πιρίν
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μηγορία του δικαστηρίου η αναμενόμενη: 
ισόβια κάθειρξη. Η απόφαση προκαλεί την 
έντονη αντίδραση του Βούλγαρου, ο οποί-
ος διαμαρτύρεται έντονα και φωνάζει μέσα 
στο ακροατήριο ότι έχει πληρώσει κάποιους, 
τους οποίους δεν κατονόμασε, με το ποσό 
των 40 εκατομμυρίων δραχμών, για να τύχει 
ευνοϊκής μεταχείρισης. Παρ’ ότι φωνάζει με-
ταφέρεται στα κρατητήρια.
Τον Μάρτιο του 1998 ο Ατανάσοφ δεν προκα-
λεί θόρυβο στην αίθουσα του Πενταμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων. Με ένα σημείω-
μα ότι συνέβαλε στην αποκάλυψη κυκλώ-
ματος ναρκωτικών, τακτική που συνηθι-
ζόταν τα χρόνια εκείνα, πήρε το αντίστοιχο 
ελαφρυντικό και τα ισόβια «έσπασαν». Κα-
ταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 χρόνων. Λίγους 
μήνες μετά την καταδίκη, τον Σεπτέμβριο 
του ίδιου χρόνου ο Ατανάσοφ μεταφέρεται 
από την κλειστή φυλακή των Διαβατών, στο 
αγρόκτημα των φυλακών Κασσάνδρας. Η 
μεταγωγή δεν έγινε αντιληπτή, μέχρι που ο 
Ατανάσοφ, το Νοέμβριο του 1998, δραπέ-

τευσε. Η είδηση της απόδρασης έφτασε αρ-
κετά αργά στα αυτιά των αστυνομικών της 
δίωξης ναρκωτικών, που είχαν πανηγυρίσει 
την επιτυχία τους. Παρ’ ότι είχαν μία πληρο-
φορία για την περιοχή στην οποία κινούταν 
τις ώρες εκείνες και έφτασαν σε απόσταση 
αναπνοής από τον δραπέτη στα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα, μία άλλη πληροφορία 
για την αστυνομική κινητοποίηση είχε φτά-
σει στα αυτιά του Ατανάσοφ που έσπευσε να 
μπει στα βουλγαρικά εδάφη.
Έκτοτε οι δικαστικές αρχές της Θεσσαλο-
νίκης υπέβαλαν το ένα μετά το άλλο τα 
αιτήματα σύλληψης και παράδοσης του 
Ατανάσοφ στην Ελλάδα. Με βάση τα ειωθό-
τα η Βουγλαρία δεν ήταν υποχρεωμένη να 
τον παραδώσει, καθώς είναι υπήκοός της 
και «προστατεύεται». Ωστόσο η είσοδός της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αστυνομική 
συνεργασία που αναπτύχθηκε άλλαξε τα δε-
δομένα. Από το 2010 οι βουλγαρικές δικα-
στικές αρχές ενημέρωσαν ότι έκαναν δεκτό 
το αίτημα παράδοσης στην Ελλάδα, για επτά 

εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν 
την περίοδο εκείνη. Συμπλήρωναν όμως 
ότι αυτό μπορούσε να γίνει μόνον εφόσον 
ο Ατανάσοφ εκτίσει την ποινή που του έχει 
επιβληθεί για διακίνηση ναρκωτικών και 
εκτίεται κατ’ οίκον λόγω της κατάστασης της 
υγείας τους.
Η παράδοση του Ατανάσοφ είναι αλήθεια 
πως αποτελεί μία διπλωματική επιτυχία των 
δικαστικών αρχών. Ωστόσο πρόσωπα που 
γνωρίζουν καλά τι συμβαίνει στον χώρο 
των μεγαλεμπόρων ναρκωτικών έλεγαν 
στην Karfitsa ότι πλέον ο 56χρονος δεν έχει 
κανέναν σημαντικό ρόλο, ούτε καν στο συ-
νοριακό χωριό του, στην Τοπόλνιτσα, και γι’ 
αυτό πλέον κανείς στην πυραμίδα δεν τον 
προστατεύει.

Το φάντασμα της κοιλάδας του Στρυμόνα
Η φήμη του 56χρονου Ογκνιάν Ατανά-
σοφ για όσα έπραξε κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στη χώρα του, μετά την 
απόδραση από την Κασσάνδρα, κάνει λόγο 

Στη Θεσσαλονίκη  
ο «Εσκομπάρ του Πιρίν»

για τον μεγαλύτερο έμπορο ναρκω-
τικών της περιφέρειας του Πιρίν, με 
έδρα το χωριό του, την Τοπόλνιτσα, 
που βρίσκεται από τη βουλγαρική 
πλευρά του Μπέλες, ακριβώς πίσω από 
το ελληνικό Νέο Πετρίτσι. Μετά την 
απόδραση ο Ατανάσοφ παραδίδεται στη 
βουλγαρική αστυνομία και ομολογεί τη 
διακίνηση των ναρκωτικών. Δικαστήριο 
του Μπλαγκόεβγκραντ του χορηγεί 
τρία χρόνια αναστολή και πρόστιμο 
αξίας… 200 ευρώ! Ήταν φανερό ότι 
ο Ατανάσοφ και το δίκτυό του ήλεγχε 
τους μηχανισμούς της δικαιοσύνης και 
της αστυνομία στη Βουλγαρία. «Αυτή 
είναι μια ντροπή και καταστρέφει την 
εικόνα της χώρας μας και ολόκληρου 
του συστήματος επιβολής του νόμου. 
Εάν τα πράγματα συνεχίζονται με τον 
ίδιο τρόπο, δεν βλέπω πώς η Βουλγαρία 
μπορεί να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ «, 
δηλώνει τον Μάιο του 2010 ο υπουργός 
Εσωτερικών της Βουλγαρίας Τσβετάν 
Τσβετάνοφ, αγανακτισμένος επειδή το 
αποκαλούμενο «Φάντασμα της κοιλά-
δας του Στρυμόνα» ή «Εσκομπάρ του 
Πιρίν» καταφέρνει και ξεφεύγει.
Λίγους μήνες αργότερα, σε μεγάλη επι-
χείρηση της αστυνομίας συλλαμβάνε-
ται στην Τοπόλνιτσα. Κατάσχονται 300 
γραμμάρια αμφεταμίνης, 55.000 ευρώ, 
4.500 δολάρια, χρυσό, ρολόγια πολυ-
τελείας, 36 κινητά τηλέφωνα και 100 
κάρτεςsim, σύμφωνα με τον βουλγαρικό 
Τύπο. Για την υπόθεση αυτή έμεινε κρα-
τούμενος, έστω και στο σπίτι του και τε-
λικά μετά από τη σύλληψή του αποφασί-
στηκε να γίνει δεκτό το αίτημα έκδοσης 
στην Ελλάδα, που υλοποιήθηκε σχεδόν 
εννιά χρόνια αργότερα.
Ο Τύπος της Βουλγαρίας, μετά την παρά-
δοση του «φαντάσματος», διατυπώνει 
το ερώτημα εάν και τα ελληνικά δικα-
στήρια πειστούν ότι αντιμετωπίζει πρό-
βλημα με τον εγκέφαλό του και δεχτούν 
ότι ο 56χρονος δεν μπορεί να κατανοή-
σει τις κατηγορίες, κρίνοντάς τον διαφο-
ρετικά, όπως συνέβη στη χώρα του.
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Οι άνθρωποι που κάνουν ολοένα λιγότερο βαθύ 
ύπνο εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα τοξικών 
πρωτεϊνών στον εγκέφαλό τους, πράγμα που 
αποτελεί πρώιμη ένδειξη για τη νόσο Αλτσχά-
ιμερ, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστη-
μονική έρευνα.
Ο κακός ύπνος αποτελεί σύμπτωμα του Αλτσχά-
ιμερ και οι ασθενείς τείνουν να ξυπνούν κουρα-
σμένοι, χωρίς να έχουν ανανεωθεί στη διάρκεια 
της νύχτας. Η νέα μελέτη δίνει μια εξήγηση γι’ 
αυτό, καθώς βρήκε ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν 
στον εγκέφαλό τους λιγότερα βραδέα κύματα, 
τα οποία συμβαίνουν στο πιο βαθύ στάδιο του 
ύπνου και βοηθούν στη μνήμη, συσσωρεύουν 
επίσης την τοξική πρωτεΐνη ταυ, αλλά και την 
επίσης τοξική πρωτεΐνη βήτα αμυλοειδές. Τα 
αυξημένα επίπεδα αυτών των παθολογικών 
πρωτεϊνών έχουν συσχετισθεί με τις εγκεφα-
λικές βλάβες και την έκπτωση των γνωστικών 
λειτουργιών.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο κα-
θηγητή Νευρολογίας Μπρένταν Λούσι της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικα-
νικό ιατρικό περιοδικό «Science Translational 
Medicine», μελέτησαν 119 ανθρώπους άνω των 
60 ετών, από τους οποίους οι 80 ήταν γνωστι-
κά υγιείς, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια γνωστικά 
προβλήματα.
«Το κλειδί δεν είναι πόσο κοιμάται κανείς, αλλά 
η ποιότητα του ύπνου του. Οι άνθρωποι με αυ-
ξημένη παθολογία της πρωτεΐνης στην πραγμα-
τικότητα κοιμούνται περισσότερο τη νύχτα και 
παίρνουν επίσης τον υπνάκο τους τη μέρα, αλλά 
δεν έχουν καλής ποιότητας ύπνο», ανέφερε ο δρ 
Λούσι.
Αν αυτό επιβεβαιωθεί από μελλοντικές έρευνες, 
τότε η παρακολούθηση της ποιότητας του ύπνου 
μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο και φθηνό 

τρόπο για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλ-
τσχάιμερ, σύμφωνα με τους ερευνητές. Όπως 
είπαν, από μόνος του ο υπνάκος μέσα στη μέρα 
σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τα αυξημένα 
επίπεδα της ταυ.
«Δεν αναμένεται η παρακολούθηση του ύπνου 
να αντικαταστήσει την απεικονιστική εξέταση 
του εγκεφάλου ή την ανάλυση του εγκεφαλο-
νωτιαίου υγρού, όμως μπορεί να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά για τον εντοπισμό πρώιμων 
σημαδιών της νόσου Αλτσχάιμερ. Είναι κάτι που 
εύκολα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς δια-
χρονικά, και αν οι συνήθειες του ύπνου κάποιου 
αλλάζουν, τότε αυτό ίσως είναι ένδειξη για τους 
γιατρούς ότι θα πρέπει να ψάξουν περισσότερο 
τον εγκέφαλο αυτού του ανθρώπου», δήλωσε ο 
Λούσι.

«Μετρώντας πώς οι άνθρωποι κοιμούνται, πιθα-
νώς αποτελεί έναν μη επεμβατικό τρόπο για διά-
γνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, προτού ή μόλις οι 
άνθρωποι αρχίζουν να αναπτύσσουν προβλήμα-
τα με τη μνήμη και τη σκέψη τους», πρόσθεσε ο 
Αμερικανός νευρολόγος.
Οι εγκεφαλικές αλλαγές που οδηγούν στο Αλ-
τσχάιμερ αρχίζουν αργά και σιωπηλά. Έως και 
δύο δεκαετίες πριν από την εκδήλωση των χαρα-
κτηριστικών συμπτωμάτων της απώλειας μνή-
μης και της νοητικής σύγχυσης, η πρωτεΐνη βήτα 
αμυλοειδές αρχίζει να δημιουργεί πλάκες στον 
εγκέφαλο, ενώ οι αντίστοιχοι σωροί της πρωτε-
ΐνης ταυ εμφανίζονται αργότερα, ακολουθού-
μενοι από την ατροφία βασικών εγκεφαλικών 
περιοχών. Μόνο τότε οι ασθενείς εμφανίζουν 
πλέον ορατά σημάδια γνωστικής έκπτωσης.

Όταν η Κάρλι Φέινσταϊν πήγαινε στη Γ΄ Γυμνασί-
ου, ο οδοντίατρός της την έστειλε σε έναν ορθο-
δοντικό. «Έκλαιγα για τρεις ώρες όταν μου είπε 
ότι έπρεπε να βάλω σιδεράκια», λέει η Κάρλι, 
που σήμερα είναι 16 ετών. «Ανησυχούσα για την 
εμφάνισή μου. Θα ήταν ντροπή». Ωστόσο, όπως 
και ένας μεγάλος αριθμός εφήβων, η Κάρλι εν-
θουσιάστηκε όταν έμαθε ότι δεν χρειαζόταν να 
βάλει τα παραδοσιακά μεταλλικά σιδεράκια. Ο 
ιατρός τής έβαλε διαφανείς νάρθηκες. Η Αμε-
ρικανική Εταιρεία Ορθοδοντικών υπολογίζει ότι 
4,3 εκατ. έφηβοι 17 ετών ή νεότεροι θεραπεύ-
τηκαν στη Βόρεια Αμερική το 2016, μία αύξηση 

66% από το 1989. 
Όμως, καθώς η τεχνική με τους διαφανείς πλα-
στικούς νάρθηκες περνάει από τους ενηλίκους 
στις νεαρότερες ηλικίες, οι ορθοδοντικοί θε-
ραπεύουν περισσότερα παιδιά χωρίς να χρησι-
μοποιούν τα παραδοσιακά σιδεράκια. Η Align 
Technology αναφέρει ότι, από το 2013 μέχρι το 
2017, οι πωλήσεις των προϊόντων της για εφή-
βους αυξήθηκαν από περίπου 100.000 σε περισ-
σότερες από 235.000. 
Σε αντίθεση με τα μεταλλικά σιδεράκια, οι πλα-
στικοί νάρθηκες μπορούν να βγουν στην καφε-
τέρια, να τοποθετηθούν στον δίσκο και να πετα-

χτούν, ένας κίνδυνος που οι γονείς θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη. 

Οι διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι υπάρχουν από 

το 1970, μπορούν σήμερα να δημιουργηθούν 

με τη βοήθεια τρισδιάστατων απεικονιστικών 

μεθόδων και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στον 

κατασκευαστή μαζί με ακτινογραφίες, φωτογρα-

φίες και μία λεπτομερή συνταγή από τον ορθο-

δοντικό, στην οποία να συνιστά πώς θα πρέπει 

να αντιμετωπιστούν τα μη ευθυγραμμισμένα 

δόντια. 
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Πρώιμη ένδειξη για Αλτσχάιμερ η έλλειψη ξεκούρασης

Προσοχή στον κακό ύπνο! 

Τι είναι καλύτερο για τα παιδιά: Σιδεράκια ή διαφανείς νάρθηκες;
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Συμφωνία  
των Πρεσπών:  
Το ενδιαφέρον 
στην «επόμενη μέρα»
Η εξέλιξη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Τις 
τελευταίες μέρες, όσοι μετρούσαν τα κουκιά 
ξανά και ξανά, ήξεραν ότι, εκτός συγκλονιστι-
κού απροόπτου –και ποιο θα μπορούσε, άρα-
γε, να είναι αυτό;– η Συμφωνία των Πρεσπών 
θα περνούσε από τη Βουλή με 152 ή 153 θε-
τικές ψήφους.
Τελικά, λίγο πριν από τις 15.30 το απόγευμα 
της Παρασκευής, με την ολοκλήρωση της 
ψηφοφορίας, έγινε γνωστό ότι η Συμφωνία 
των Πρεσπών κυρώθηκε με 153 ψήφους – 
τους 145 των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και με 
τις ψήφους άλλων 8 βουλευτών που δεν 
ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του 
κυβερνόντος κόμματος.
Κατά συνέπεια, η 25η Ιανουαρίου θα περά-
σει στην Ιστορία ως η μέρα που η Βουλή των 
Ελλήνων αναγνώρισε την ΠΓΔΜ με το όνομα 
Βόρεια Μακεδονία.
Από εδώ και πέρα, το ενδιαφέρον μετατοπί-
ζεται πλέον στην «επόμενη μέρα». Και εδώ 
είναι τρία τα βασικά ερωτήματα που κυριαρ-
χούν.
Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός αν και 
κατά πόσο η αναγνώριση της (έως τώρα) 
ΠΓΔΜ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία θα 
βάλει τέλος στις αλυτρωτικές διαθέσεις των 
γειτόνων –όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση– ή 
αν το γεγονός αυτό θα ανοίξει μια «Κερκό-
πορτα» νέων διεκδικήσεων και αξιώσεων εκ 
μέρους τους, ειδικά από τη στιγμή που η Συμ-
φωνία έχει αρκετά «θολά σημεία»!
Το δεύτερο σχετίζεται με τον πολιτικό «απόη-
χο» που θα έχει στη χώρα μας η ψήφιση της 
Συμφωνίας, με την αντιπολίτευση να είναι στα 
«κάγκελα» και με μεγάλη μερίδα των πολι-
τών να μη χάνουν ευκαιρία να εκδηλώνουν 
(και να διαδηλώνουν) με τον έναν ή τον άλ-
λον τρόπο την αντίθεσή τους στην αναγνώρι-
ση της Βόρειας Μακεδονίας.
Το τρίτο έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην ευ-
ρύτερη Βαλκανική, στη… σκακιέρα της οποίας 
παίζεται ένα ιδιότυπο «παιχνίδι» ισχύος μετα-
ξύ της Δύσης (δηλαδή των ΗΠΑ) αφ’ ενός και 
της Ρωσίας αφ’ ετέρου. Όλες οι ενδείξεις οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι τώρα που το «Μα-
κεδονικό» δείχνει να λύθηκε, τουλάχιστον… 
στα χαρτιά και μέχρι νεωτέρας, σειρά έχει η 
«επίλυση» του θέματος του Κοσόβου.
Οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα προμηνύ-
ουν θα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσεςόσο και 
απρόβλεπτες…
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«Στις Πρέσπες πνίγηκε το παλιό και 
γεννήθηκε το νέο πολιτικό σκηνι-
κό», έλεγε στο καφενείο της Βουλής 
ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, με 
μακράν κοινοβουλευτική εμπειρία. 
Κατά έναν μυστήριο κι εντελώς πα-
ράδοξο τρόπο, με τον χρησμό του 
συμφωνούσε όλη η παρέα «μωσαϊ-
κό» από όλους τους πολιτικούς χώ-
ρους, υπό την έννοια ότι, ανεξάρτητα 
από πότε θα στηθούν οι κάλπες, το 
όποιο αποτέλεσμά τους θα επηρε-
αστεί τα μέγιστα από την πολιτική 
«φουρτούνα των Πρεσπών».
Τα αποτελέσματα των δύο ψηφοφο-
ριών, που αναμφίβολα κατέληξαν 
υπέρ της κυβέρνησης –μια για την 
παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και η 
δεύτερη για την κύρωση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών»–, θα φέρουν 
ανεξίτηλα τα σημάδια τους στο μετε-
κλογικό πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι 
διόλου τυχαίο πως τα μικρά κόμμα-
τα –ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρώων, Ποτά-
μι– εξαϋλώθηκαν με αμφίπλευρες 
αποχωρήσεις-προσχωρήσεις-συνερ-
γασίες βουλευτών τους, είτε με τον 
ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, 
με αποτέλεσμα να καθίσταται λίαν 
αμφίβολη η κοινοβουλευτική τους 
επιβίωση και δη μετά από μια λίαν 
οξυμένη και διπολική εκλογική αντι-
παράθεση. Σε αυτό το λίαν και γοργά 
μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο, δεν 
θα μείνει ανέπαφο το ΚΙΝΑΛ, παρά 
το γεγονός ότι έλκει τις ρίζες του στις 
αρχές της μεταπολιτευτικής περιό-
δου και δεν είναι μια απλή πολιτική 
παραφυάδα των «αγανακτισμένων» 
της μνημονιακής περιόδου.
 
Ο χρησμός του γραμματέα 
Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο 
Πάνος Σκουρλέτης δεν είπε μόνο 
ότι η αποχώρηση Καμμένου από την 
κυβέρνηση δεν θα σημάνει την πτώ-
ση της. Δεν έκανε επίσης αναφορά 
σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας που 
θα βρίσκει «ad hoc» πλειοψηφίες 
ανάλογα με τα νομοθετήματα που 
θα φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή. 
Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα 
βήμα παραπέρα, μιλώντας για έναν 
καινούργιο κυβερνητικό συνασπι-
σμό. Συγκεκριμένα, ο κ. Σκουρλέ-

της δήλωσε: «Μετά την ψήφιση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, υπάρχει η 
δυνατότητα για τη δημιουργία νέου 
σχήματος κυβερνητικού συνασπι-
σμού». Στην ουσία, αυτό που είπε ο 
κ. Σκουρλέτης είναι ότι έχει δρομο-
λογηθεί ένα νέο σύστημα συμμαχιών 
με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκει-
ται απλώς για μια ευκαιριακή κοινο-
βουλευτική σύμπραξη, αλλά για πο-
λιτική συμμαχία μακράς πνοής.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Γιάννης Δραγασάκης είχε εκφράσει 
την πεποίθησή του ότι η Συμφωνία 
των Πρεσπών θα επικυρωθεί, «διότι 
υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία που είναι υπέρ της συμφωνίας 
και, τελικά, αυτή η πλειοψηφία θα 
εκφραστεί (όπερ και έγινε) ». Προχω-
ρώντας, δε, λίγο πιο πέρα, σημείωσε 
ότι «θα επιβεβαιωθεί έτσι η πολιτική 
σταθερότητα της χώρας και θα γίνει 
ακόμα πιο σαφής η προοπτική και το 
κυβερνητικό έργο θα γίνει ακόμα πιο 
εντατικό». «Θα ακολουθήσει», πρό-
σθεσε, «έντονο κοινοβουλευτικό και 
θεσμικό έργο, θα δρομολογηθεί η 
συνταγματική αναθεώρηση, θα επα-
νακαθοριστούν οι σχέσεις κράτους 
- Εκκλησίας, θα ψηφιστεί μια σειρά 

από σημαντικά νομοσχέδια που απο-
καθιστούν κοινωνικά δικαιώματα, 
επουλώνουν πληγές που άφησε η 
κρίση».

Ανασχηματισμός 
Οι εισηγήσεις που δέχεται ο πρωθυ-
πουργός είναι δύο:
• Ριζικός ανασχηματισμός για να ση-
ματοδοτήσει το νέο ξεκίνημα για μια 
νέα πολιτική στη μεταμνημονιακή 
περίοδο μέχρι και τις εκλογές στο τέ-
λος της τετραετίας.
• Διορθωτικός ανασχηματισμός, 
«κλείσιμο τρυπών», μέχρι και τον 
Μάιο και με στόχο να μη δοθεί η 
εντύπωση πως η κυβέρνηση παέι σε 
τετραπλές εκλογές. Αμέσως, δε, μετά 
τις αυτοδιοικητικές και ευρωεκλο-
γές, να γίνει ευρύς ανασχηματισμός ο 
οποίος θα συμπεριλάβει και προσω-
πικότητες από τον ευρύτερο κεντρο-
αριστερό χώρο.
Μέσα σε αυτό το περιγραφόμενο 
πολιτικό κλίμα, δεν έχει αποσαφηνι-
στεί σε ποια από τις δύο επιλογές θα 
προσανατολιστεί ο πρωθυπουργός. 
Ωστόσο, έχει ανοίξει μια ευρεία συ-
ζήτηση για τα πρόσωπα που ενδεχο-
μένως θα μπορούσαν να αναλάβουν 

κυβερνητική θέση υπό την πρωθυ-
πουργία του Αλέξη Τσίπρα.
Ο Χάρης Παμπούκης, ευρείας απο-
δοχής καθηγητής του Ιδιωτικού Δι-
εθνούς Δικαίου και του Δικαίου Δι-
εθνών Συναλλαγών, υπουργός της 
κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, 
πρώην γ.γ. του υπουργείου Εξωτε-
ρικών και νυν μέλος του επιστημο-
νικού συμβουλίου του ΥΠΕΞ για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, είναι ένα 
από τα πρόσωπα στο οποίο πολλοί 
ποντάρουν ότι θα είναι σε ένα επόμε-
νο υπουργικό συμβούλιο. 

Και ο… Μπίστης 
Ο Νίκος Μπίστης, υφυπουργός Εσω-
τερικών σε κυβέρνηση του Κώστα 
Σημίτη, μετέχει ενεργά σε συζητήσεις 
για τη στήριξη της Συμφωνίας των 
Πρεσπών και τη συγκρότηση προο-
δευτικού πόλου, φέρεται επίσης ως 
μελλοντικός υπουργός. Στον «χορό» 
των ονομάτων παίρνει μέρος κι ο 
πρώην υπουργός Εσωτερικών Γιάν-
νης Ραγκούσης, προσωπικός φίλος 
του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου 
Παπανδρέου.
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Τα νέα «φλερτ» εντός και εκτός Βουλής

Στήνουν νέο πολιτικό σκηνικό οι Πρέσπες
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Τη δεύτερη και τελειωτική υπογραφή 
στο (κάθε άλλο παρά συναινετικό) 
«διαζύγιο» του ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΜΑΡ 
βάζει ο πρόεδρος του δεύτερου κόμ-
ματος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Ο βουλευτής και μέχρι πρότινος μέ-
λος του Πολιτικού Συμβουλίου του 
Κινήματος Αλλαγής και κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης, στη δήλωσή 
του, στέκεται στη διαγραφή του από 
την ΚΟ, επισημαίνοντας ότι «αυτή 
η απόφαση δεν έχει προηγούμενο 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και δι-
εθνώς». Κι αυτό διότι, όπως λέει, η 
Φώφη Γεννηματά αποφάσισε να δι-
αγράψει το ένα από τα δύο κόμματα 
που συγκρότησαν τη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη.
Ουσιαστικά καταγγέλλει αντιδημο-
κρατικές λογικές και υποστηρίζει ότι 
το ΚΙΝΑΛ διαλύθηκε, αφού «με την 
αποχώρηση του Ποταμιού και την 
απομάκρυνση της ΔΗΜΑΡ, το σχήμα 
πλέον ουσιαστικά είναι σκέτο ΠΑΣΟΚ 
και μάλιστα όχι πολυσυλλεκτικό, κα-
θώς επιλέχθηκε ένα μικρό και καθα-
ρό κόμμα».
Επίσης, βάζει απέναντι την ηγεσία 
της Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας 
ότι «εμείς επιδιώκουμε την πρόσθε-
ση και τον πολλαπλασιασμό δυνά-
μεων», αλλά «το ΠΑΣΟΚ επέλεξε 
δυστυχώς τη διαίρεση», υπογραμ-
μίζει ότι η Ελλάδα «χρειάζεται μια 
ανανεωμένη προοδευτική παράταξη 
που θα λειτουργεί μακριά από τον 
παλαιοκομματισμό» και εμφανίζεται 
αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, 
λέγοντας ότι «η ΔΗΜΑΡ και ο χώρος 
της Ανανεωτικής Αριστεράς θα συνε-
χίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην πολιτική ζωή του τόπου». 
Η δήλωση
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του 
κ. Θεοχαρόπουλου έχει ως εξής:
«Η Φώφη Γεννηματά αποφάσισε να 
θέσει τη ΔΗΜΑΡ εκτός Κινήματος 
Αλλαγής, λόγω της απόφασης της 
Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ να 
πει το “ναι” στη Συμφωνία των Πρε-
σπών. Σε έναν συνασπισμό δύο κομ-
μάτων στη Βουλή, η πρόεδρος του 
ενός κόμματος διέγραψε τον πρόε-
δρο του δεύτερου κόμματος λόγω 

της στάσης του κόμματός του σε ένα 
εθνικό θέμα αρχών. Αυτή η απόφαση 
δεν έχει προηγούμενο όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
Εμείς επιδιώκουμε την πρόσθεση και 
τον πολλαπλασιασμό δυνάμεων, η 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επέλεξε δυστυχώς 
τη διαίρεση. Με την αποχώρηση του 
Ποταμιού και την απομάκρυνση της 
ΔΗΜΑΡ, το σχήμα πλέον ουσιαστικά 
είναι σκέτο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα όχι 
πολυσυλλεκτικό, καθώς επιλέχθηκε 
ένα μικρό και καθαρό κόμμα. 
Σήμερα όμως χρειάζεται προσαρμο-
γή στις ανάγκες της εποχής, σύγχρο-
νος λόγος, αποφάσεις για προοδευ-
τικές τομές, και όχι επιστροφή στον 
λαϊκισμό και σε έναν παρωχημένο 
πολιτικό λόγο.
Εμείς προχωράμε μπροστά. Σε αυτές 
τις δύσκολες ώρες, ο τόπος χρειά-
ζεται μια ανανεωμένη προοδευτική 
παράταξη που θα λειτουργεί μακριά 
από τον παλαιοκομματισμό. Εμείς 
παραμένουμε προσηλωμένοι σε 
αυτή την προοπτική, για να υπάρξουν 
απαντήσεις και λύσεις στα προβλή-
ματα της χώρας.
Η ΔΗΜΑΡ και ο χώρος της Ανανεωτι-
κής Αριστεράς θα συνεχίζουν να παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στη πολιτική 
ζωή του τόπου».
Τα πρόσωπα
Σήμερα αποκαλύπτουμε και τα ονό-
ματα εκείνων που διαμόρφωσαν το 

τελικό 11-5 στην ψηφοφορία της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμμα-
τος για την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ 
από το ΚΙΝΑΛ. Υπέρ της πρότασης του 
κ. Θεοχαρόπουλου ψήφισαν, πέραν 
του ιδίου, ο γραμματέας της Κεντρι-
κής Επιτροπής Στέργιος Καλπάκης 
και οι Δημήτρης Χατζησωκράτης, 
Νίκος Τσούκαλης, Δημήτρης Χαλα-
ζωνίτης, Θάνος Μαντίκος, Γεράσιμος 
Γεωργάτος, Χάρης Μοβσεσιάν, Φίλιπ-
πος Παπανικολάου, Στέλιος Ρεβίθης 
και Χρήστος Σπίγγος. Και οι πέντε που 
εναντιώθηκαν ήταν οι εξής: Γιάννης 
Αμοιρίδης, Φωτεινή Αναστασίου, Τά-
σος Δαρσινός, Θόδωρος Μαργαρίτης 
και Γιώργος Σιακαντάρης. Απουσίαζε 
η Ισμήνη Μώρου, η οποία τελικά –
προς έκπληξη όλων– τάχθηκε με τη 
μειοψηφία του οργάνου, συνυπογρά-
φοντας μαζί της δήλωση κατά της 
αποχώρησης.
Πάντως, η απόφαση για αποχώρη-
ση θεωρείται δεδομένη και για τον 
λόγο αυτόν ο γραμματέας της ΚΕ της 
ΔΗΜΑΡ απέστειλε επιστολή προς τα 
στελέχη του κόμματος, επισημαίνο-
ντας ότι «η παρουσία σας πλέον στα 
όργανα, κεντρικά, περιφερειακά και 
τοπικά, τους τομείς πολιτικής και τις 
επιτροπές του Κινήματος Αλλαγής 
δεν έχει πολιτικό νόημα. Παρακαλώ 
για τις περαιτέρω ενέργειές σας». 
Πρώτος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 
ο Βασίλης Μασσαλάς, μέλος της ΚΕ, 

ο οποίος είχε ανακοινωθεί από το 
ΚΙΝΑΛ για το ψηφοδέλτιο των Ιωαν-
νίνων αλλά απέσυρε την υποψηφιό-
τητά του.
Επόμενες κινήσεις
Πληροφορίες της «Κ», προερχόμε-
νες από κυβερνητικούς κύκλους, 
θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να βλέπει θετικά 
τη συστέγαση στελεχών της ΔΗΜΑΡ 
στους εκλογικούς του συνδυασμούς. 
Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρ-
ξουν έντονες διεργασίες.
Όσο για το ενδεχόμενο συμπόρευσης 
Ποταμιού - ΔΗΜΑΡ, που ακούστηκε 
τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, 
δεν δείχνει πιθανό. Και για τον επι-
πρόσθετο λόγο ότι ο Σταύρος Θεο-
δωράκης, έχει λάβει τη διαβεβαίωση 
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
ότι οι εθνικές εκλογές θα διενεργη-
θούν στο τέλος της τετραετίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Ποτα-
μιού επιθυμεί να δώσει «τη μάχη της 
ζωής του» στις ευρωεκλογές, κα-
τεβάζοντας ένα αμιγώς ευρωπαϊκό 
ψηφοδέλτιο και συσπειρώνοντας σε 
αυτό όσο το δυνατόν περισσότερες 
εκσυγχρονιστικές-μεταρρυθμιστικές 
δυνάμεις. Για αυτόν τον λόγο, εξε-
τάζει ακόμα και το ενδεχόμενο, το 
ψηφοδέλτιο να φέρει την ονομασία 
«Ευρωπαϊκό Ποτάμι».
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Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ,  Θανάσης Θεοχαρόπουλος, βάζει την τελική 
υπογραφή στο «διαζύγιο» με το ΠΑΣΟΚ

«Η Φώφη επέλεξε μικρό και καθαρό κόμμα»
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∆Ε - ΤΕ - ΠΑ - ΚΥ 00:00
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 23:00

∆Ε - ΠΑ 17:30
∆Ε - ΚΥ 03:00
ΣΑ & ΚΥ 15:00

ΣΑ 22:00
ΚΥ 01:00 (Ε)  ΤΡ 00:00 (Ε)

Υποκρισία μέχρι τέλους
Η συμφωνία μας είχε ως βασι-

κό στόχο να βγάλουμε τη χώρα από 
τα Μνημόνια και να κερδίσουμε την 
εθνική μας αξιοπρέπεια, θα είναι η 
φράση που θα ακούμε στο εξής, από 
τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 

Η πραγματικότητα είναι διαφορε-
τική, έβαλαν ξανά τη χώρα στα Μνη-
μόνια ενώ δέχθηκαν εθνικές υποχω-
ρήσεις που καμία άλλη κυβέρνηση 
και όχι μόνο της μνημονιακής περιό-
δου, δεν θα είχε κάνει αποδεκτές.

Ο Καμμένος φεύγει γιατί δεν μπο-
ρεί αλλιώς, έμεινε μέχρι την τελευταία 
στιγμή μοιράζοντας ψεύτικες υποσχέ-
σεις, η μανία του με την καρέκλα τον 
οδήγησε τελικά να χάσει υπουργείο, 
το μισό κόμμα και κυρίως την επαφή 
του με τους ψηφοφόρους του.

Θα μείνουν στην Ιστορία οι κραυ-
γές του πριν από το 2015 για το «ξε-
πούλημα» της δημόσιας περιουσίας 
και οι υπογραφές του το 2016 για την 
ενεχυρίαση του κράτους στο Υπερτα-
μείο για 99 χρόνια.

Ο Τσίπρας, από την άλλη πλευρά, 
προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι 
τον Μάιο μαζεύοντας «αδέσποτους» 
βουλευτές, όταν τον Δεκέμβριο του 
2014 που βρισκόταν σε εξέλιξη η 
διαδικασία εκλογής Προέδρου της 
Δημοκρατίας μιλούσε για αποστασίες 
επειδή ανεξάρτητοι βουλευτές ήθε-
λαν να ψηφίσουν τον Σταύρο Δήμα, 
τώρα ψάχνει βουλευτές για ενίσχυση 
του κυβερνητικού μετώπου μιλώντας 
για «προοδευτικό μέτωπο», υποκρι-
σία μέχρι τέλους.

Το βέβαιο είναι ότι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
διαλύονται ως αποτυχημένοι και όχι 
επειδή ολοκλήρωσαν το έργο τους, 
Τσίπρας και Καμμένος ευθύνονται για 
την τυχοδιωκτική στάση που επέδει-
ξαν στο πρώτο εξάμηνο του 2015, 
όταν ο πρώτος είχε δώσει τα κλειδιά 
της διαπραγμάτευσης, με «όπλο» το 
Grexit, στον Γιάννη Βαρουφάκη και ο 
δεύτερος απειλούσε τους δανειστές 
με «Κούγκι». 

Τελικά οι συγκυβερνήτες της 

«αξιοπρέπειας» υπέγραψαν τα πάντα 
στους δανειστές, φόρτωσαν το λαό 
με δυσβάστακτα μέτρα, έγιναν οι πιο 
καλοί μαθητές του Σόιμπλε εμφανίζο-
ντας θηριώδη πλεονάσματα σε βάρος 
των εισοδημάτων των νοικοκυριών, 
των επενδύσεων και της ανάπτυξης.

Και οι δυο συγκυβερνήτες ευ-
θύνονται για την αναζωπύρωση της 
κρίσης, τη θεσμική υποβάθμιση, την 
επιχείρηση άλωσης της Δικαιοσύνης, 
την κομματικοποίηση του κράτους 
και εντέλει την υποχώρηση της χώ-
ρας σε οικονομία, κοινωνικό κράτος 
και ποιότητα δημοκρατίας.

Θα φύγουν ως αποτυχημένοι και 
σίγουρα μέχρι τότε οι αλληλοκατηγο-
ρίες που θα εκτοξεύουν προκειμένου 
να αποκομίσουν κομματικά οφέλη θα 
μείνουν στην Ιστορία…

.
*Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι 

επιχειρηματίας, πρώην βουλευ-
τής Χαλκιδικής  

της Νέας Δημοκρατίας

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

opinion
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Η Συμφωνία των Πρεσπών δίχασε τον ελ-
ληνικό λαό αλλά και «ισοπέδωσε» τον κυ-
βερνητικό συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με 
μεγάλες απώλειες για το κόμμα του Πάνου 
Καμμένου, «διέλυσε» την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του Ποταμιού και ανάγκασε την κυ-
βέρνηση  του ΣΥΡΙΖΑ με τους 145 βουλευτές 
που διαθέτει να αναζητά οριακά υποστη-
ρικτές από κάθε μετερίζι, προκειμένου να 
διεκπεραιώσει την αποστολή της.  Εντάσεις 
δημιουργήθηκαν και από το αίτημα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης  να κατατεθεί το 
επίσημο Συνταγματικό κείμενο των Σκοπίων 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι πρόσφα-
τες αλλαγές που ψήφισε η γειτονική χώρα 
συνάδουν με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σταύρος Καλαφάτης: Διαστρεβλώνουν, 
εξαπατούν και προσπαθούν να διχάσουν 
τον κόσμο
Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Α’ Θεσ-
σαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος 

Καλαφάτης σε δηλώσεις του στην Κarfitsa 
τόνισε τα εξής: “Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν 
περίμενε το συλλαλητήριο για να διχάσει 
τους πολίτες. Μόλις πρόσφατα ο πρωθυ-
πουργός ήρθε, στη Θεσσαλονίκη, για να επι-
τεθεί σε όλους εμάς, που απορρίπτουμε τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Έφτασε στο σημείο 
να χαρακτηρίσει «πατριδοκάπηλους» και 
«εθνικιστές» την πλειονότητα των Ελλή-
νων. Κουνούσε το δάχτυλο στην παράταξη 
που βρέθηκε πάντα στη σωστή πλευρά της 
ιστορίας, που δικαιώθηκε για τις μεγάλες 
ιστορικές επιλογές της, επειδή υπηρέτησε 
και υπηρετεί την ενότητα των Ελλήνων.
Ακολουθεί γνωστή πρακτική: Γνωρίζει ότι 
δεν μπορεί να συσπειρώσει. Γι αυτό βάλθηκε 
να διχάσει. Διαστρεβλώνει για να εξαπατή-
σει. Υπόσχεται για να παραπλανήσει. Ειδικά 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών, εγκαταλεί-
πει πάγιες εθνικές θέσεις. Στην κυβέρνηση, 
παριστάνουν τους πατριώτες και κατηγο-
ρούν άλλους σαν εθνικιστές. Προσπαθούν 

να πολώσουν και κατηγορούν άλλους για 
πόλωση. Προσπαθούν να διχάσουν και 
καταγγέλλουν άλλους για διχασμό. Με τη 
συμμετοχή του στο συλλαλητήριο, ο απλός 
πολίτης τους είπε πως ματαιοπονούν.  Τους 
είδε, τους έμαθε και τους ξέρει.  Όσο για μας 
στη Νέα Δημοκρατία, τους παρακολουθού-
με, αλλά δεν τους ακολουθούμε. Δεν υπο-
κύπτουμε στην κατάρα του διχασμού. Και 
ζητάμε κι από τον κόσμο να κάνει το ίδιο. 

Δημήτρης Μάρδας: Η  Συμφωνία των 
Πρεσπών καλείται να καλύψει τα κενά της 
αδράνειας και των πολιτικών μεταθέσεων
Ο πρώην υπουργός, βουλευτής του  ΣΥΡΙ-
ΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μάρδας σε 
δηλώσεις του στην Κarfitsa, τόνισε ότι ‘’Ο 
Ελληνικός λαός πρέπει να εκφράζει τη βού-
ληση, το θυμό και τα συναισθήματα του σε 
κάθε εθνικό θέμα, είτε με διαδηλώσεις είτε 
με κάθε άλλη μορφή ειρηνικής διαμαρτυρί-
ας. Η εξωτερική πολιτική της χώρας οφεί-

Η Συμφωνία που  
δίχασε τους Έλληνες

Η κύρωσή της ταρακούνησε το πολιτικό σκηνικό  
στη χώρα και άνοιξε πληγές που δύσκολα θα κλείσουν 
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λει να αφουγκράζεται τους πολίτες. Από 
την άλλη όμως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
δεδομένα και τα λάθη κάθε προβλήματος, 
που δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες, πρέπει με 
ψυχραιμία να τα σταθμίζει και να οικοδο-
μεί μακροπρόθεσμες βιώσιμες πολιτικές. 
Εφόσον η βέλτιστη συμφωνία, που δεν θα 
περιείχε το όνομα Μακεδονία χάθηκε λόγω 
ακατάλληλων χειρισμών και συσσωρευμέ-
νων δικών μας λαθών διαχρονικά από το 
1992 ως το 2003, μια δεύτερη το δυνατόν 
καλύτερη επιλογή καλείται να καλύψει τα 
κενά της αδράνειας και των καταστροφικών 
πολιτικών των μεταθέσεων. Ενδεικτικά ση-
μειώνεται το εξής: Tον Μάιο του 2003 κυ-
ρώσαμε ως Εθνικό Κοινοβούλιο, τη Συμφω-
νία Σύνδεσης FYROM – EE, μετά τη λήξη της 
«Ενδιάμεσης Συμφωνίας» τον Δεκέμβριο 
του 2002 και ενώ τα Σκόπια δεν είχαν τη-
ρήσει τα συμφωνηθέντα. Αυτή ήταν ή αρχή 
του τέλους της απώλειας του ονόματος και 
όλων όσων συνδέονται με αυτό.

Μια Συμφωνία που θα ικανοποιούσε πλήρως 
το ένα μέρος αφήνοντας ανικανοποίητο το 
δεύτερο θα είχε βραχυχρόνια ισχύ σύμφωνα 
με την παγκόσμια εμπειρία. Η  δημιουργία 
λοιπόν ενός καθεστώτος νικητή-ηττημένου 
στις διεθνείς σχέσεις δε λύνει προβλήματα, 
απλά τα επανεμφανίζει στο μέλλον πολύ 
δριμύτερα συχνά, (Βλ. Συνθήκη Βερσαλ-
λιών, 1919)’’.

Νίκος Ταχιάος: 
Να ενωθούν οι φορείς της Θεσσαλονίκης 
«Ο κ.Τσίπρας διαπραγματεύτηκε μαζί με τον 
κ.Κοτζιά τη Συμφωνία των Πρεσπών, σαν να 
επρόκειτο να κάνει ένα συμβιβαστικό κεί-
μενο στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ» 
δήλωσε  ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Νίκος Ταχιάος. Ο επικεφαλής του συν-
δυασμού «Θεσσαλονίκη- Υπεύθυνα» σχολι-
άζοντας τα επεισόδια κατά την διάρκεια του 
συλλαλητηρίου στην Πλατεία Συντάγματος, 
υπογράμμισε ότι « όλη η υπόθεση άρχισε ως 

προβοκάτσια. Ακόμα και ο κ.Τσίπρας είχε στο 
μυαλό του πως θα φέρει, με το συλλαλητή-
ριο, σε δυσχερή θέση την αντιπολίτευση και 
κυρίως τη Νέα Δημοκρατία».Επιπροσθέτως 
ο κ.Ταχιάος, τόνισε  την ανάγκη να ενωθούν 
όλοι οι φορείς της Βόρειας Ελλάδας που 
έχουν «πραγματική» φωνή, μεταξύ των 
οποίων είναι και ο δήμος Θεσσαλονίκης, και 
να συνταχθούν σε μια στρατηγική που θα 
έχει ως στόχο να αναστείλει τις συνέπειες 
της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Δημήτρης Σκιαδάς:  
Συμφωνία Πρεσπών: Και τώρα τι;
Ο καθηγητής  Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης 
του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας, Δημήτρης 
Σκιαδάς, είναι ένας από τους δώδεκα διακε-
κριμένους πανεπιστημιακούς που υπογρά-
φουν  ανοιχτή επιστολή και  επικρίνουν τη 
Συμφωνία των Πρεσπών όπου  αναλύουν 
τα λάθη και τις αντιφάσεις της ελληνικής 
διπλωματίας. Σε δηλώσεις του στην εφημε-

Η Συμφωνία που  
δίχασε τους Έλληνες

ρίδα Karfitsa τόνισε τα εξής: «Τώρα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές η Συμφωνία 
των Πρεσπών συζητείται στη Βουλή των 
Ελλήνων, εν μέσω εντάσεων, αντεγκλή-
σεων, διαδικαστικών πρωτοβουλιών 
που ανατρέπουν την κοινοβουλευτική 
πρακτική πολλών χρόνων. Και όλα αυτά 
στον απόηχο ενός συλλαλητηρίου που 
θα το θυμόμαστε όχι για τον παλμό και 
τη σημασία του αλλά για τη χρήση χη-
μικών επί δικαίων και αδίκων. Μια ανά-
μνηση που και αυτή θα πάρει τη θέση της 
(μαζί με άλλες ανάλογες αναμνήσεις) 
στη «βιβλιοθήκη» των γεγονότων που 
καθένας μας έχει μέσα του, αλλά σε δι-
αφορετικό ράφι, αναλόγως των πιστεύω 
του. Αυτά τα πιστεύω είναι που θέτουν τις 
προδιαγραφές για το τι θα ακολουθήσει. 
Ήδη η προαναφερθείσα κοινοβουλευ-
τική σύγκρουση για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών εντάσσεται στη συνήθη ειδη-
σεογραφική ροή, σε παρατακτική ανα-
φορά με άλλα θέματα της επικαιρότη-
τας, όπως η ρύθμιση των χρεών προς το 
Δημόσιο σε 120 δόσεις, οι ειδήσεις του 
αστυνομικού δελτίου, η κατάσταση στο 
χώρο της Υγείας, κλπ. Τα τελευταία οκτώ 
χρόνια η εσωτερική υποτίμηση που υπο-
στήκαμε όλοι λόγω της κρίσης δεν ήταν 
μόνο οικονομική. Αφορά την αντίληψη 
μας για τους θεσμούς της πολιτείας μας, 
τη σημασία της συμπεριφοράς μας, την 
αίσθηση του «ανήκειν» σε ένα σύνολο. 
Μας νοιάζει πλέον το δέντρο (εμείς και 
ο μικρόκοσμος μας) και όχι το δάσος (η 
κοινωνία, η χώρα, ο κόσμος στον οποίο 
ζούμε). Και με μια τέτοια στάση μην απο-
ρούμε για περιπτώσεις όπως η Συμφω-
νία των Πρεσπών. Εμείς, και μόνο εμείς, 
με τις δημόσιες επιλογές και στάσεις 
μας νομιμοποιούμε τέτοιες καταστάσεις. 
Επομένως εμείς, και μόνο εμείς, μπο-
ρούμε να τις αλλάξουμε. Το θέμα είναι 
να θέλουμε».
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Με την διευθέτηση (;) δια της κύρωσης και 
από τις δυο πλευρές της Συμφωνίας των 
Πρεσπών  της διαμάχης για το  όνομα μεταξύ 
Αθήνας και Σκοπίων, η  Δυτική διπλωματία, 
προεξάρχουσας της αμερικανικής, αναμένε-
ται να στραφεί στο Κόσοβο, όπου στο παρα-
σκήνιο δρομολογούνται ήδη εξελίξεις.
Ο πρόεδρος Χακίμ Θάτσι, χαιρετίζοντας την 
υπερψήφιση από το κοινοβούλιο των Σκο-
πίων των συνταγματικών τροποποιήσεων, 
δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία   για 
το Μακεδονικό μπορεί να αποτελέσει πρό-
τυπο για την επίλυση των διαφορών μεταξύ 
Πρίστινας και Βελιγραδίου. «Το έτος 2019 
θα πρέπει να είναι έτος μεγάλων αποφάσε-
ων και για το Κόσοβο. Το έτος κατά το οποίο 
η αιώνια σύγκρουση μεταξύ Κοσσόβου και 
Σερβίας πρέπει να τερματιστεί με μια οριστι-
κή και συνολική συμφωνία για την ειρήνη 

και την εξομάλυνση των διακρατικών σχέ-
σεων», έγραψε στο Facebook.
Από το καλοκαίρι ακόμα ο βοηθός αναπλη-
ρωτής υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Γουές Μίτσελ ενημερώνοντας την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είχε 
δηλώσει πως «μετά την ενεργό εμπλοκή της 
αμερικανικής διπλωματίας στην διευθέτηση 
της διένεξης Ελλάδας και Μακεδονίας οι 
προσπάθειές μας στρέφονται τώρα στο Κό-
σοβο».
Δεν πάει πολύς καιρός που ο πρόεδρος 
Τραμπ ζήτησε με επιστολή του στους Βού-
τσιτς και Θάτσι τους να  επισπεύσουν τον φη-
μολογούμενο συμβιβασμό ο οποίος, εφόσον 
επιχειρηθεί, θα προκαλέσει  «εθνικό πόνο» 
σε Σέρβους (κυρίως) και Αλβανούς μεγαλύ-
τερο ακόμα και από  τον δικό μας και των 
Σλαβομακεδόνων.

Απορροφημένοι εμείς από το δικό μας πρό-
βλημα, δεν βλέπουμε ή ίσως δεν θέλουμε 
να δούμε πως διαμορφώνεται η μεγάλη ει-
κόνα πάνω από τα βόρεια σύνορά μας, της 
οποίας η χώρα μας αποτελεί μέρος. 
Το Κόσοβο είναι η άλλη, πιο επικίνδυνη πλη-
γή που Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, βάζουν 
μπρος για να επουλώσουν στην βαλκανική 
και ήδη από καιρό τρέχει επ αυτού παρασκή-
νιο, με συζητήσεις ακόμα και για ανταλλα-
γές εδαφών! 
Οι Δυτικοί θέλουν να κλείσει το ευρωατλα-
ντικό παζλ της βαλκανικής, θέτοντας υπό 
την ομπρέλα «προστασίας» τους  (πρωτί-
στως τη ΝΑΤΟϊκη) το σύνολο των χωρών της 
και μέχρι στιγμής δείχνουν να κερδίζουν τον 
υπόγειο «ψυχρό πόλεμο» με την Ρωσία. Μια 
ματιά στον χάρτη, μαρτυρεί ότι με την ένταξη 
της «Βόρειας Μακεδονίας» και στη συνέχεια 

Μετά την ΠΓΔΜ, το Κόσοβο…
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Πώς φτάσαμε στη Συμφωνία 
των Πρεσπών και γιατί η Δύση 
ήθελε διακαώς την είσοδο του 
κράτους των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ
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του Κοσόβου στο ΝΑΤΟ, έκτος Βορειοατλα-
ντικου Συμφώνου μένουν πλέον στα Βαλκά-
νια  μόνο η Σερβία και η  επιζούσα από τα 
χρήματα της Δύσης Βοσνία – Ερζεγοβίνη. 
Έχοντας χάσει, μετά το Μαυροβούνιο που 
έγινε μέλος του ΝΑ ΤΟ, τη μάχη της «Μα-
κεδονίας», ο πρόεδρος Πουτιν έσπευσε στο 
Βελιγράδι, σε μια επίσκεψη δια της οποίας 
επιδίωξε να διαμηνύσει πως η Μόσχα είναι 
παρούσα στις εξελίξεις στην βαλκανική με 
εφαλτήριο την Σερβία.
Μετά τις Πρέσπες η διεθνής διπλωματία πάει 
Κόσοβο, όπου τα πράγματα θα είναι ακόμα 
πιο δύσκολα. Σέρβοι και Αλβανοί θα «ματώ-
σουν» για να υποχρεωθούν να φτάσουν σε 
έναν «έντιμο συμβιβασμό», όπως και εμείς 
οι Έλληνες με τους γείτονες Σλαβομακεδό-
νες, και να  εξαλειφθεί η επικίνδυνη εστία 
έντασης. Το παιγνίδι είναι μεγάλο πίσω από 

τα βόρεια σύνορά μας και μας ξεπερνάει.
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Κο-
τζίας να επαίρονται ότι χάρη στηνδική τους  
«παλικαριά» και αυτήν του Ζαεφ και του 
Διμιτρώφ στα Σκόπια, έλυσαν (;) μια πολύ-
πλοκη διαμάχη με ιστορικές και γεωπολι-
τικές προεκτάσεις στην περιοχή. Δεν είναι 
ακριβώς έτσι. 
Έλαχε σε αυτούς να διαχειριστούν μια διαδι-
κασία, την οποία προώθησαν και επέβαλαν 
Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στο πλαίσιο της  
μάχης επιρροής που εξελίσσεται στα Βαλ-
κάνια, αλλά  η συμφωνία ήταν μονόδρομος. 
Ο συμμαχικός παράγοντας (ΝΑΤΟ, ΕΕ) ήταν 
αποφασισμένος να κλείσει τώρα το θέμα,  
όπως και έγινε. 
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαν-
λής στην γραπτή δήλωσή του υπαινίχθηκε 
ότι  η Συμφωνία ήταν προϊόν της βούλησης 

και των πιέσεων «άλλων εκτός Ελλάδος».
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι δεν επρόκειτο να 
αφήσουν να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία. 
Ένα ενδεχόμενο ναυάγιο των Πρεσπών θα 
ήταν δική τους ήττα την οποία επ ουδενί θα 
ανέχονταν. 
Η υπόθεση αυτή μας υπερέβαινε. Τα γεω-
πολιτικά συμφέροντα που συγκρούονται 
στα Βαλκάνια είναι  τεράστια και οι ισχυροί  
διαμορφώνουν τις συμμαχίες στην βάση της 
εξυπηρέτησής τους. 
Τα Σκόπια έπρεπε να μπουν στο ΝΑΤΟ (άμε-
σα) και στην ΕΕ στο μέλλον και γι αυτό 
έπρεπε να υπογραφεί η συμφωνία, με πόνο, 
έστω, και από τις δυο πλευρές. Αν αυτό το 
συνειδητοποιήσουμε θα τσακωνόμαστε λι-
γότερο μεταξύ μας.
*Ο Σταύρος Τζίμας είναι δημοσιογράφος της 
εφημερίδας «Καθημερινή» και συγγραφέας

Μετά την ΠΓΔΜ, το Κόσοβο…
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Αγοράζονται λόγω αξίας,  
από όσους θέλουν να κερδίσουν στις εκλογές.  

Όσοι ακολούθησαν τις συμβουλές τους,  
είναι σήμερα Νικητές!!!  

Δεν πουλάνε «φρούδες» ελπίδες αλλά ένα πλήρες, 
αναντικατάστατο πολιτικό μάρκετινγκ εμπειρίας,  

που εγγυάται την εκλογική σας Νίκη.

Απ΄ότι καταλαβαίνετε από την επικοινωνιακή προσπάθεια 
της Κυβέρνησης για να στηρίξει την Συμφωνία των Πρεσπών, 
όσοι διαφωνούν μ΄αυτή είναι κατά βάση ακροδεξιοί και υπάρ-
χουν και ορισμένοι που δεν έχουν καταλάβει την μεγαλοφυή 
σύλληψη  των Α.Τσίπρα και Ν.Κοτζιά. Εν ολίγοις. Όσοι έχουν μι-
κρές ή μεγάλες ενστάσεις μ΄αυτή την Συμφωνία που σύμφωνα 
με όλες  τις δημοσκοπήσεις αποτελούν το 70% των πολιτών, 
είναι ή ακροδεξιοί έως και Χρυσαυγίτες ή ανόητοι. Αυτά μπο-
ρεί, αυτά λέει ασφαλώς η αμήχανη ηγεσία του καταρρέοντος 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά καλό θα ήταν τα στελέχη του να ήταν πιο σεμνά 
και να έδειχναν ένα μεγαλύτερο σεβασμό προς τον λαό. Αν μη 

τι άλλο ας μην συνεχίσουν να κατηγορούν συλλήβδην τους 
πάντες ως ακροδεξιούς , αυτοί που κυβερνούν με την 

στήριξη ακροδεξιών και αδυνατούν(;) να τελειώσουν 
επί τέσσερα χρόνια την δίκη της Χρυσής Αυγής. Αν μη 
τι άλλο, θα πρέπει να καταλάβουν ότι τους κατάλαβε 
η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Επίσης , ας 

καταλάβουν τουλάχιστον ότι σύμφωνα με όλες πάλι 
τις έρευνες, το 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΝ 

Σεπτέμβριο του 2015 φαίνεται να διαφωνεί με την Συμφωνία 
των Πρεσπών.  Αυτοί τι είναι άραγε για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ; 
Ακροδεξιοί ή αυτοί που δεν καταλαβαίνουν;

Αντίθετα αυτοί που  φαίνεται να «  καταλαβαίνουν» είναι 
μια χούφτα στελεχών από την πολύπαθη Κεντροαριστερά που 
εσχάτως είδαν το φως, θαύμασαν εν μία νυκτί τον μεγάλο 
ηγέτη Α.Τσίπρα, ξέχασαν ότι έλεγαν για τον επικίνδυνο λαι-
κισμό και τυχοδιωκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ και αναζητούν την νέα 
Κεντροαριστερά, την νέα Δημοκρατική παράταξη παρέα με 
την Κουντουρά και την Παπακώστα συνωστιζόμενοι μαζί και 
με τον Τέρενς Κουίκ σε εκδηλώσεις σε Μέγαρα. Και όλα αυτά 
γιατί άραγε; Γιατί προβάλουν την Συμφωνία των Πρεσπών ως 
αφορμή χάραξης των νέων διαχωριστικών γραμμών. Αστει-
ότητες. Κατ΄αρχήν ξεχνούν ότι η εθνική γραμμή ήταν για 
σύνθετη ονομασία και το Βόρεια Μακεδονία  αποτελεί ασφα-
λώς σύθετη ονομασία. Ωστόσο, οι Μακεδόνες, η υιοθέτηση 
μακεδονικής γλώσσας και εθνικότητας τι δουλειά έχουν με 
την σύνθετη ονομασία;.Ασφαλώς καμία, όμως για αυτούς δεν 
φαίνεται να παίζει κανένα ρόλο. Το ξεχνούν, δικαιολογούν τα 
αδικαιολόγητα κάνοντας ότι δεν θυμουνται ότι ποτέ οι βασικές 
δυνάμεις της Αριστεράς ( Κ.Κ.Ε, Συνασπισμός)  δεν υιοθετού-
σαν τέτοιες απόψεις. Λεπτομέρειες όμως, όταν πρυτανεύουν 
άλλα σκεπτικά και εκφράζεται μια έντονη διάθεση ξεπλύμα-
τος όλων όσων καταστροφικών συνέβησαν στην χώρα από 
τον ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση ή ως Κυβέρνηση.

Δεν βαριέσαι. Μ΄αυτά και μ΄αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να αιφ-
νιδιάσει θέλοντας να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ν.Δ και 
τελικά διέλυσε το ΠΟΤΑΜΙ, τους ΑΝΕΛ και την ΔΗΜΑΡ δημι-
ουργώντας πρόβλημα και στο ΚΙΝΑΛ. Αυτά όμως σε πείσμα 
των σχεδίων του Α.Τσίπρα μπορεί να συγκρατεί δυνάμεις στον 
ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ένα ιδεολογικό και πολιτικό συνοθύλευμα 
που μαζεύει, όμως βασικά ενισχύει κι άλλο την Ν.Δ και αυξά-
νει την διαφορά υπέρ της.

Πως να το κάνουμε. Κάποιοι μπορεί να ξεχνούν τις αμαρ-
τίες του ΣΥΡΙΖΑ και τρέχουν να το βαφτίσουν και να το λανσά-
ρουν ως άλλη δύναμη από αυτό που είναι. Οι πολίτες όμως 
δεν ξεχνούν και το τσουνάμι έρχεται.... Οι αμαρτίες θα πληρω-
θούν και αυστηρά... Η ώρα πλησιάζει.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτης

Η ώρα της τιμωρίας πλησιάζει 
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ αποτελεί η εκ-
χώρηση του ονόματος της Μακεδονίας με 151 

ψήφους. Αυτό διεμήνυσε προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και 

τον Πρόεδρο της Βουλής,  η ολομέλεια 
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώ-
ρας, καθιστώντας τους υπεύθυνους 
πρωτοφανούς συνταγματικής εκτρο-

πής, που παραβιάζει τα Δικαιώματα της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. 

Είναι και παράνομη και αντισυνταγματι-
κή, η εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας 
στα Σκόπια, γιατί παραβιάζονται και το Διεθνές 
Δίκαιο (Άρθρο 28/παρ. 2) και το Σύνταγμα της 
Ελλάδος (Άρθρο 36/παρ.2) που ρητά ορίζουν, 
ότι για μείζον εθνικό θέμα απαιτείται αυξημένη 
πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής, δηλαδή 180 
ψήφοι και όχι απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών!

Η εκ του πονηρού αναγωγή της «Συμφωνίας 
των Πρεσπών» στο Άρθρο 36/παρ.2 που αναφέ-
ρεται σε συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οι-
κονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς 
οργανισμούς, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση 
για μείζοντα εθνικά θέματα, πόσο μάλιστα όταν 
αυτά, εκχωρούν και παραχαράσσουν την παγκό-
σμια ιστορία 3.000 ετών (!) ενός ολόκληρου 
έθνους, που καμία σχέση δεν έχουν με τα προα-
ναφερόμενα! 

Η Γερμανία που τόσο πολύ κόπτεται να ονο-
μαστούν τα Σκόπια «Μακεδονία», επί 60 ολό-
κληρα χρόνια δεν αναγνώρισε ποτέ την Ανατολι-
κή Γερμανία. Η Μεγάλη Βρετανία υπαγορεύτηκε 
να ξαναγίνει «Ηνωμένο Βασίλειο» κατ’ απαίτη-
ση της Γαλλίας, εξ αιτίας της επαρχίας της Βρε-
τάνης. Η Παλαιστίνη αν και αναγνωρίσθηκε από 
τον Ο.Η.Ε. από 138 χώρες δεν απόκτησε ποτέ 
κρατική υπόσταση, γιατί  δεν αναγνωρίσθηκε 
ακόμη από το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής, συνεχίζουν και εθελοτυφλούν στο 
μείζον αυτό εθνικό θέμα της Ελλάδος για τη Μα-
κεδονία, προσβάλλοντας σε παγκόσμιο επίπεδο 
(!) κάθε αρχή του δικαίου, της ηθικής και της 
ιστορικής αλήθειας. 

Πολιτικά, η Συμφωνία των Πρεσπών, ως 
πράξη εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, είναι 
απαράδεκτη, γιατί αποτελεί παραχώρηση κυρι-
αρχικού δικαιώματος, η οποία εξυπηρετεί κυρι-
αρχικά και γεωπολιτικά συμφέροντα μόνο ξέ-
νων κρατών, ενώ αντίστοιχα βλάπτει ουσιαστικά 
τα συμφέροντα της Ελληνικής Πολιτείας, γιατί 
απειλεί και μειώνει καίρια: την ασφάλεια της 
εδαφικής κυριαρχίας και γιατί αμφισβητεί σοβα-
ρά την εθνική, την ιστορική και την πολιτισμική 
ταυτότητα της Ελλάδας. Αυτά σημειώνει ο συ-

νταγματολόγος κ. Κασιμάτης και κάνει έκκληση 
στους βουλευτές, να μην παραβιάσουν τον όρκο 
τους απέναντι στον Ελληνικό Λαό, ψηφίζοντας 
υπέρ της αντισυνταγματικής αυτής Συμφωνίας, 
η οποία παραβιάζει και απειλεί ζωτικά συμφέρο-
ντα κυριαρχίας της Ελλάδας. Εάν, παρ’ ελπίδα, 
υπάρξει πλειοψηφία αντιπροσώπων του Λαού, 
που θα υπερψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τον όρκο 
τους, η εν λόγω Συμφωνία δεν θα έχει καμιά 
απολύτως ισχύ και δε δημιουργεί καμιά υποχρέ-
ωση για την Ελλάδα. Την επόμενη, ο Ελληνικός 
Λαός θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να 
συνεχίσει τον Αγώνα.

*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας.

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι
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Η ιστορική διάσταση της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν 
αμφισβητείται. Ενσωματώνει την πάγια Εθνική γραμμή, με δι-
ακριτικά πλεονεκτήματα, όπως το σύνταγμα, το erga omnes 
και την ακύρωση αλυτρωτικών διαθέσεων. Ο γενικός γραμ-
ματέας  του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε προ-
σφάτως ότι η Συμφωνία των Πρεσπών συγκροτεί υπόδειγμα 
των διαφορών μεταξύ δυο όμορων κρατών. Καλώς εχόντων 
των πραγμάτων θα έπρεπε μετά από αυτό οι αντιθέσεις στην 
ελληνική πολιτική κοινωνία να έχουν εξαφανιστεί. Η Ιστορία 
αναγνωρίζει την επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών ή 
μέσω συμφωνίας στο πλαίσιο της αρχής της αβεβαιότητας, ή 

με κατάσταση επιβολής και κατίσχυσης  του ενός μέρους 
επί του άλλου, πράγμα που σημαίνει πόλεμος.

Ιστορική διάσταση μη λύσης δεν υπάρχει. Σε όλη 
τη διάρκεια της εκκρεμότητας αυτής της διαφοράς, 
δηλαδή του λεγόμενου Μακεδονικού ζητήματος, η 
ελληνική διπλωματία στο υπουργείο Εξωτερικών 

κατεχόταν από έναν μόνιμο φόβο. Μήπως το ζήτημα 
αυτό αποπροσανατολίσει την ελληνική εξωτερική πολιτι-

κή και συνακόλουθα την ελληνική διπλωματία από τα σοβα-
ρά και πραγματικά προβλήματα εξ’ ανατολών της χώρας.

Διατυπώνεται η άποψη ότι η Συμφωνία αυτή είναι συμ-
φωνία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Άποψη σεβαστή μεν, η οποία 
όμως παραπέμπει στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου όταν η 
Μόσχα ήταν η Μέκκα του διεθνούς  κουμουνιστικού κινήμα-
τος. Λύσεις στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής που ευνο-
ούν τα ελληνικά συμφέροντα δεν αποκλείεται εξ’ ορισμού να 
ταυτίζονται με επιδιώξεις του ΝΑΤΟ. Όπως και στο πλαίσιο μιας 
πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, λύσεις στο πλαίσιο της 
εξωτερικής μας πολιτικής δεν αποκλείεται εξ’ ορισμού να ταυ-
τίζονται με τις επιδιώξεις της σύγχρονης Ρωσίας. Προς ώρας 
παραβλέπω ότι η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Με οδύνη παρακολούθησα τις πρόσφατες επιθέσεις στο 
κτίριο της Βουλής, καθώς και τις πρόσφατες επιθέσεις στις 
κατοικίες βουλευτών της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρομαι στην 
κ. Τζάκρη και στον κ. Καστόρη. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι 
το φίδι βγήκε από το αυγό του. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση 
έχει πρόθεση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν 
αρκεί, χρειάζεται  η επαγρύπνηση και η ειρηνική κινητοποίηση 
των Ελλήνων πολιτών.

Ο εθνικισμός είναι ιδεολογία η οποία ενσωματώνει το 
φόβο και το μίσος. Συνήθως το μίσος για την πατρίδα των 
άλλων. Το οποίο όμως, πολύ σύντομα μετεξελίσσεται από μί-
σος προς το εξωτερικό σε μίσος προς το εσωτερικό, δηλαδή 
σε μίσος για τον συμπολίτη πρόσφυγα ή μετανάστη, σε μίσος 
για τη γυναίκα, σε μίσος για τον ομοφυλόφιλο. Οι λεγόμενοι 
εθνικιστές στην Ελλάδα, αντίπαλοι της Συμφωνίας, αναφέ-
ρονται και παραπέμπουν συχνά στους εθνικιστές της Βόρειας, 
πλέον, Μακεδονίας. Δηλαδή στους «εχθρούς» της Ελλάδας 
στην χώρα εκείνη. Πρόκειται για τον ορισμό της εθνικιστικής 
σχιζοφρένειας.

*Ο Κώστας Ζώρας είναι ομότιμος καθηγητής Κοινω-
νιολογίας και πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

Αν υπάρχει ένα θετικό με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι κλείνει το θέμα, το 
οποίο είναι ανοιχτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μια συμφωνία και για κάποιους 
αυτό είναι αρκετό. Τώρα από εδώ και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο η 
Συμφωνία είναι καλή ή όχι. Με ποια λογική θα μπορούσε να είναι καλή; Με την λογική 
ότι δεν θα παράγει περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει.

Πάγια επιδίωξη της ελληνικής πλευράς –αυτό που κάποιοι ονομάζουν εθνική γραμ-
μή– είναι να μην υπάρχει περιθώριο έκφρασης του «Μακεδονισμού». Τι είναι ο «Μα-
κεδονισμός»; Είναι ο αλυτρωτισμός εκείνων των Σλαβικών ομάδων που θεωρούν ότι 
έχουν δικαίωμα σε όλη τη γεωγραφική περιοχή που ονομάζεται Μακεδονία. Ότι έχουν το 
δικαίωμα να μονοπωλούνε τη μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Η ελληνική πλευρά 
επιδίωκε παγίως, από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, να το αποφύ-

γει αυτό. Η μεγάλη δυσκολία από την πλευρά μας ήταν να δεχτούμε συμφωνίες, οι 
οποίες δεν έκλειναν την πόρτα στον «μακεδονικό» αλυτρωτισμό και του άφηναν 

περιθώρια να ευδοκιμήσει.
Τώρα το ερώτημα είναι αν η Συμφωνία των Πρεσπών κλείνει την πόρτα 

στον «μακεδονικό» αλυτρωτισμό. Θεωρώ, όπως και πολλοί άλλοι, ότι όχι. 
Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μια μελλοντική κυβέρνηση βορείως των 

συνόρων μας –δηλαδή σε αυτό που πια από εδώ και πέρα θα ονομάζεται Βόρεια 
Μακεδονία– να διεκδικήσει να επαναφέρει στη συζήτηση τέτοιου είδους διεκδική-

σεις. Τι διεκδικήσεις είναι αυτές; Ας πούμε μια «μακεδονική» μειονότητα στην Ελλάδα 
–που θα μιλάει μια σλαβική γλώσσα την οποία εμείς θα έχουμε αναγνωρίσει ως «μακε-
δονική»– και η οποία θα αυτοπροσδιορίζεται (και αυτό θα το έχουμε επιτρέψει εμείς) ως 
«μακεδονική» εθνότητα, έχοντας «μακεδονική» εθνική συνείδηση.

Το ερώτημα είναι γιατί μας ενοχλεί; Μας ενοχλεί γιατί υπάρχει ένα ιστορικό προηγού-
μενο αλυτρωτισμού. Μπορεί σήμερα όλοι να λένε πως αυτό το κράτος είναι αδύναμο και 
ότι δεν μας απειλεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες 
δυνάμεις που θα ήθελαν να μας πιέσουν προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση.

Φανταστείτε ένα σενάριο που δεν είναι πολύ υποθετικό. Μια μικρή ομάδα 50, 100, 
200, 300 ανθρώπων κάπου στην Φλώρινα που αυτοπροσδιορίζεται ως «Μακεδονική» 
κοινότητα να διεκδικήσει δικαιώματα που τους δίνει ο σύγχρονος δημοκρατικός πο-
λιτισμός και να αναγνωριστεί ως εθνική μειονότητα. Εμείς για διάφορους λόγους δεν 
θα δεχόμαστε τέτοιου είδους μειονότητα και αυτοί να επικαλούνται τη συμφωνία των 
Πρεσπών. Και τότε μπορεί να εμφανιστεί μια τρίτη χώρα που να λέει ότι η Ελλάδα δεν 
αναγνωρίζει δικαιώματα μειονοτήτων και τις καταπιέζει, αλλά και να ισχυρίζεται ότι 
εκτός από τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, υπάρχει στην Ελλάδα και η «Μα-
κεδονική» μειονότητα!

Κάποιοι ίσως θεωρήσουν αυτό το παράδειγμα υπερβολικό, αλλά στην Ιστορία τίποτα 
δεν είναι υπερβολικό και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Τι θα έπρεπε να έχει κάνει η Ελλάδα; 
Θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία –που είναι όντως ευνοϊκή, γιατί  όλοι 
θέλουν να λυθεί το πρόβλημα και γιατί υπάρχει και μια περισσότερο μετριοπαθής ηγεσία 
στην άλλη πλευρά– αλλά για ποιον λόγο έπρεπε η ταυτότητα και η γλώσσα των γειτό-
νων μας να είναι «Βορειομακεδονική». Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά ζητήματα. Τώρα όλη 
η Συμφωνία είναι αρκετά θολή, αφήνει περιθώρια ερμηνείας και σε εμάς και σε αυτούς.

Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όσο το δυνατόν λιγότερο διχασμένους, έτσι  
ώστε να προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε τα αρνητικά της Συμφωνίας. Κατά την άποψή 
μου, ο διχασμός προκλήθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης, που διεξήγαγε τις διαπραγμα-
τεύσεις και δεν προσπάθησε να ενημερώσει την αντιπολίτευση ώστε να προσπαθήσει να 
δημιουργήσει ένα minimum εθνικής συναίνεσης.

Μακάρι να κάνω λάθος να μην έχει κανένα αρνητικό η Συμφωνία και να έχουν δίκιο 
όσοι υποστηρίζουν ότι αυτό που προέχει είναι να λυθεί το ζήτημα και ότι οποιαδήποτε 
λύση είναι καλύτερη από τη μη λύση. Αυτό είναι το επιχείρημα της πλευράς εκείνης που 
υποστηρίζει τη Συμφωνία. Τώρα όμως πρέπει να φροντίσουμε ώστε ο διάβολος, που 
ίσως κρύβεται στις λεπτομέρειες, να μην βρει χώρο να δραστηριοποιηθεί!

*Ο Κώστας Υφαντής είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο
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Η επόμενη μέρα της Καλυψούς Προσχώρηση Κουράκη  
στην Νοτοπούλου; 

Στους «Υπευθύνους» οι... «Εντάξει»

Περιφέρεια και ΠΕΔΚΜ  
στο συλλαλητήριο

Στην τελικη ευθεία ο Πανίκας
Με τριαντάφυλλα ο Τρεμόπουλος 

Με την... τρίτη η στήριξη για Ταχιάο 

Με Τζιτζικώστα ο Μπίλλιας

Δεν επιθυμεί να ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της όσον αφορά 
την επόμενη μέρα η Καλυψώ Γούλα, μετά την απόφαση να 
αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης και 
να παραιτηθεί από πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και 
από δημοτική σύμβουλος. “Σίγουρα θα ασχοληθώ με κάτι που 
να συνδέει την πόλη με τα κοινά”, λέει χαρακτηριστικά και οι 
κινήσεις της αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Τροφή για σενάρια συνεργασίας με την Κατερινα Νοτο-
πούλου έδωσε μιαν ανάρτηση του Ανδρέα Κουράκη εκ των 
ιδρυτικών στελεχών της «Πρωτοβουλίας» και πρώην στενού 
συνεργάτης του Γιάννη Μπουτάρη, στην προσωπική σελίδα 
του στο FB. Γράφοντας: «Πραγματοποιήθηκε στις 22.01.2019 
συνάντηση του Γιώργου Αβαρλή, της Μόνικας Αϊβάζογλου και 
του Ανδρέα Κουράκη, με τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη υποψηφιο 
Δήμαρχο με την Δημοτική Παράταξη «ΥΨΙΠΟΛΙΣ» και τα στε-
λέχη της Νίκο Φωτου και Όμηρο Ταχματζίδη. Οι εξελίξεις στην 
επιτροπή διαβούλευσης, η δυνατότητα προγραμματικών συ-
γκλίσεων για την συνδιαμόρφωση ενός βιώσιμου και ταυτό-
χρονα δεσμευτικού και υλοποιήσιμου προγράμματος για μια 
Θεσσαλονίκη φιλική στους κατοίκους και στους επισκέπτες 
της, με αναπτυξιακό, κοινωνικό και οικολογικό περιεχόμενο, 
με όραμα και προοπτική, κυριάρχησαν στη συνάντηση. Επίσης, 
συζητήθηκαν διεξοδικά, οι διαδικασίες και οι πιθανές συμπρά-
ξεις για την ανάδειξη κοινού υποψηφίου Δημάρχου από τις Πα-
ρατάξεις που συμμετέχουν στη διαβούλευση.» Και στη φωτό 
ασφαλώς και η Κατερίνα Νοτοπούλου!

Από «Εντάξει»… γίνονται «Υπεύθυνοι»! Τρεις δημοτικοί 
σύμβουλοι που κάθισαν στα έδρανα του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης με την παράταξη του Σταύρου Καλαφάτη 
θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 
Μαΐου. Αυτή τη φορά, όμως, με τον συνδυασμό του Νίκου Τα-
χιάου, «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα». Πρόκειται για τους Νίκο Ζεϊ-
μπέκη, Σωκράτη Δημητριάδη και Στέφανο Γωγάκο. 

Παρόντες στο μεγάλο συλλαλητήριο για την Μακεδονία 
στο Σύνταγμα ήταν πολλά στελέχη της αυτοδιοίκησης από τη 
Θεσσαλονίκη. Μεταξύ αυτών ο περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Λάζαρος Κυρίζογλου, 
ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης καθώς και πολλοί 
δήμαρχοι όπως της Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος και του 
Λαγκαδά Γιάννης Καραγιάννης. 

Θα ...φορτσάρει από τις αρχές Φεβρουαρίου ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης. Στις αρχές 
του μήνα θα λειτουργήσει το πρώτο του εκλογικό γραφείο 
στην οδό Φραγκίνη 7, στα Λουλουδάδικα, ενώ προς τα μέσα 
του Φλεβάρη θα ανακοινώσει τα ονόματα των πρώτων υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων.

Κρατώντας τριαντάφυλλα στα χέρια παρουσιάστηκαν οι 20 
πρώτοι υποψήφιοι της παράταξης «Οικολογία - Αλληλεγγύη» 
με επικεφαλής τον Μιχάλη Τρεμόπουλο για τον δήμο Θεσσα-
λονίκης. «Είμαστε ο ανθός των ενεργών πολιτών!», σχολίασε 
ο κ. Τρεμόπουλος στην εκδήλωση. Οι 11 από τους 20 υποψή-
φιους είναι γυναίκες ενώ συμπεριλαμβάνονται και ένας Σύριος 
διερμηνέας, ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος των Πρεσπών, 
δύο καθηγητές πανεπιστημίου, δύο δημοσιογράφοι, τρεις με 
καταγωγή από την Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία.

Με την τρίτη και ...φαρμακερή ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο 
πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να στηρίξει τον 
υποψήφιο δήμαρχο στον κεντρικό δήμο, Νίκο Ταχιάο. Είχαν 
προηγηθεί δύο ακυρώσεις στις επισκέψεις του κ.Μητσοτάκη 
λόγω καιρικών φαινομένων και πολιτικών εξελίξεων. Ο πρόε-
δρος της ΝΔ πάντως ήταν ξεκάθαρος: ζήτησε από όλα τα στε-
λέχη του κόμματος να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νίκου 
Ταχιάου ώστε να είναι ο επόμενος δήμαρχος. 

«Παρών» στις αυτοδιοικητικές εκλογές δηλώνει ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, όχι όμως ως υποψήφιος 
στον δήμο Θεσσαλονίκης, όπως τον ήθελαν σενάρια στο πα-
ρελθόν, αλλά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. 
Μπίλλιας θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με 
την παράταξη «Αλληλεγγύης» του Απόστολου Τζιτζικώστα. 
Στη μάχη του σταυρού με τον συνδυασμό του περιφερειάρχη 
θα ριχτεί και ο πρώην αντιδήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Σω-
κράτης Δωρής.

karfitsomata
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Ξαναγύρισε στο κόμμα
ο Βαγγέλης Δημητρίου

Για Συκιές ο Ωραιόπουλος 

Και ο Ζαρωτιάδης 
στη μάχη του δήμου 

«Κλείνει» το ψηφοδέλτιό του  
ο Παπακωνσταντίνου 

Στο πλευρό της Νοτοπούλου  
η Καλφακάκου 

Μητσοτάκης – Τζιτζικώστας, πριβέ

Τάμπλετς αντί... χαρτιού 
στον Δ. Πυλαίας

«Βάλτε τις σημαίες»

Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια απουσίας από τα κομμα-
τικά όργανα και τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε την Τρίτη στην ευρεία  κομματι-
κή σύσκεψη παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Βαγγέλης Δημητρίου. Η παρουσία του συζητήθηκε έντονα και  
πολλοί ήταν αυτοί που τον υποδέχθηκαν με εγκαρδιότητα και 
φιλικές κουβέντες. Στις συζητήσεις με τους δημοσιογράφους 
δεν ήταν λίγοι αυτοί που του έλεγαν “Που είσαι Βαγγέλη να 
καθαρίσεις την πόλη ...”. Η παρουσία του Βαγγέλη Δημητρί-
ου  στην αντιδημαρχία καθαριότητα του Δήμου  Θεσσαλονίκης 
κατά τη διάρκεια της θητείας του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου 
ήταν πετυχημένη κατά γενική ομολογία. Τότε η Θεσσαλονίκη 
ήταν καθαρή,αλλά και ο Βαγγέλης Δημητρίου ξυπνούσε από 
τις έξι τα ξημερώματα και ήταν πίσω από τα απορριμματοφόρα 
σημειώνοντας διαδρομές και χρόνους αποκομιδής. ‘’Δούλευε 
σκληρά και δεν έτρωγε παραμύθι...’’ Σήμερα η καθαριότητα 
είναι ζητούμενο στη Θεσσαλονίκη. Ο Βαγγέλης Δημητρίου, 
όπως είπε ο ίδιος, απουσίαζε τόσα χρόνια από τις κομματικές 
διαδικασίες καθώς προτίμησε να αφιερώσει το χρόνο του στα 
τέσσερα εγγόνια του. Η πρόσκληση στη συγκεκριμένη εκδή-
λωση ήταν προσωπική και ήθελε όπως είπε, να τιμήσει τον 
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρό-
εδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Ν.Δ, Τάσο Σπηλιόπουλο, 
αλλά και τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Νίκο Ταχιάο. 

«Άλμα στο Μέλλον» είναι το όνομα της νέας δημοτικής 
παράταξης που θα διεκδικήσει τον δήμο Νεάπολης – Συκεών, 
με επικεφαλής τον Λάζαρο Ωραιόπουλο. Στόχος της παράτα-
ξης, σύμφωνα με τον κ. Ωραιόπουλο, ένας σύγχρονος δήμος, 
«χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος».

Εγκαινιάστηκαν τα κεντρι-
κά γραφεία της δημοτικής κί-
νησης «Υψίπολις» στον δήμο 
Θεσσαλονίκης με επικεφαλής 
τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη.  Τα 
γραφεία βρίσκονται στην οδό 
Γραβιάς και Βασ. Όλγας γωνία 
και στα εγκαίνια βρέθηκαν κι 
εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβου-
λοι..

Πολύ καλά προχωράει, όπως μαθαίνουμε, η στελέχωση 
του ψηφοδελτίου του υποψήφιου δημάρχου Ωραιοκάστρου, 
Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Ένα μεγάλο μέρος του συνδυα-
σμού “Δύναμη Δημιουργίας” έχει ήδη καλυφθεί με ανθρώπους 
επαγγελματικά καταξιωμένους και προσφορά στην κοινωνική 
ζωή του τόπου. 

Τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ τόσο για τον δήμο Θεσσαλονίκης 
όσο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει η Ρία 
Καλφακάκου. Όπως ξεκαθάρισε, σε δηλώσεις της, θα σταθεί 
στο πλευρό της Κατερίνας Νοτοπούλου και της παράταξης 
«Ανοιχτή Πόλη» για τον κεντρικό δήμο. Ωστόσο, είναι άγνωστο 
ακόμα, εάν η κ. Καλφακάκου στις επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές θα ακολουθήσει τον δρόμο προς την Περιφέρεια. 

Πριβέ συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, είχε στο καφέ του Ολύμπιον ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας πριν τη σύσκεψη στε-
λεχών για την στήριξη της υποψηφιότητας του Νίκου Ταχιάου 
στον δήμο Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές και η υποψηφιότητα του κ.Τζιτζικώστα με τη 
στήριξη της ΝΔ καθώς και η Συμφωνία των Πρεσπών.

Τέρμα το χαρτί λένε στον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και 
για το λόγο αυτό εφοδίασαν τους δημοτικούς συμβούλους με 
σύγχρονα τάμπλετς. Στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ο πρόεδρος Μιχάλης Γεράνης, παρουσία του δη-
μάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, πρόσφερε στους 42  δημοτικούς 
συμβούλους, στον δήμαρχο αλλά και σε όλους τους υπαλλή-
λους του γραφείου του δημοτικού συμβουλίου από ένα εξε-
λιγμένο τάμπλετ. Πρόκειται για μια οικολογική πρωτοβουλία 
με στόχο την δραστική μείωση της κατανάλωσης χαρτιού. 

Να αναρτήσουν μια ελληνική σημαία στο μπαλκόνι τους σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών κάλεσε 
τους πολίτες μέσω facebook ο περιφερειακός σύμβουλος Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Βασίλης Γάκης. Σύνθημα της πρωτοβου-
λίας: «Ύψωσε την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι σου – Ένα 
μικρό βήμα από τον καναπέ, ένα μεγάλο για την πατρίδα μας».

karfitsomata
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Σάββας Τσιτουρίδης:  
Δεν ψάχνω για κόμμα

 Θα μας έρθει ο Πομπέο; Μαζεύει τους αντάρτες

Άγαλμα!

«Κλειδώνει» 

Στέργιος Καστόρης: Είμαι περήφανος 
που ψηφίζω τη Συμφωνία

Το έκανα για τη Σοφία

Ξεκαθαρίζει με ολιγόλογη δήλωση του ο πρώην υπουρ-
γός της Νέας Δημοκρατίας από το ακριτικό Κιλκίς, Σάββας 
Τσιτουρίδης ότι δεν ψάχνει κόμμα να τον φιλοξενήσει. Στη δή-
λωση του τονίζει :

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες κάποιοι επιχειρούν να με 
εμπλέξουν σε κινήσεις που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, θα 
ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά ότι τέτοιες κινήσεις δεν με 
αφορούν.

Με άλλα λόγια δεν ψάχνω ούτε για κόμμα ούτε για αρχη-
γό.»

Μην εκπλαγείτε εάν δείτε να φθάνει τον Μάρτιο στην Αθή-
να ο πανίσχυρος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πο-
μπέο για να συμμετάσχει στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισ-
ραήλ, μια τριμερή που έχει ενοχλήσει την Άγκυρα, στην οποία 
όμως θέλουν να μετάσχουν, έστω και ατύπως, οι Αμερικανοί. 
Βεβαίως ο κ. Τσίπρας δεν πρόκειται να αφήσει ανεκμετάλλευ-
τη την παρουσία του Πομπέο στην Ελλάδα, και μάλιστα τον 
Μάρτιο, αλλά θα την προβάλει ως στήριξη των Αμερικανών 
στη Συμφωνία των Πρεσπών και γενικότερα στην πολιτική 
του. Αμέσως μετά, με τις σιωπηρές ευλογίες των Αμερικανών, 
λέτε ο κ. Τσίπρας (που δεν έχει ξεχάσει και την επέκταση των 
χωρικών υδάτων) να προχωρήσει και στην επέκταση των χω-
ρικών υδάτων, όπως είχε προαναγγείλει και ο κ. Κοτζιάς; Ένα 
μόνο να σημειώσουμε: Ποτέ από τη Μεταπολίτευση και μετά, 
ένας πρωθυπουργός δεν είχε τόσο στενές σχέσεις με τους Αμε-
ρικανούς όσο ο (αριστερός) Αλέξης Τσίπρας.

Ο γραμματέας της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης, έχει αναλάβει 
τον δυσκολότερο ρόλο, να μαζέψει όλους τους «αντάρτες» 
προκειμένου η φιλελεύθερη παράταξη να συγκροτήσει ενιαία 
ψηφοδέλτια όσο το δυνατόν σε περισσότερους δήμους της 
χώρας. Η ίδια τακτική ακολουθείται και στις περιφέρειες, όπου 
και εκεί υπάρχουν κάποιοι «αντάρτες» στην Πελοπόννησο και 
στο Βόρειο Αιγαίο.

Φίλος από την Καστοριά μάς θύμισε ότι, το 2015, ο ση-
μερινός υφυπουργός Τέρενς Κουίκ, που στηρίζει πλέον τις 
Πρέσπες, είχε γονατίσει τότε μπροστά στο άγαλμα του Παύλου 
Μελά, δηλώνοντας αγωνιστής για τη Μακεδονία.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, «κλειδώνει» ο πρόεδρος 
της ΟΝΝΕΔ, Κώστας Δέρβος, για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. 
Ενώ είναι θέμα χρόνου ο αντικαταστάτης του να είναι ο σημε-
ρινός αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Παύλος Μαρινάκης.

Είμαι περήφανος που ψηφίζω τη Συμφωνία των Πρεσπών 
γιατί με αυτό τον τρόπο λύνεται ένα σοβαρό θέμα, δήλωσε ο  
βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καστόρης. Μιλώντας 
για την επίθεση αγνώστων με πέτρες και αυγά έξω από το σπίτι 
του μετά το συλλαλητήριο της Τρίτης στην Κατερίνη. Ο βου-
λευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ αναλυτικά τόνισε: « Περίπου 100 
άτομα γνωστά για την πολιτική τους καταγωγή και τη δράση 
τους, δηλαδή χρυσαυγίτες ακροδεξιοί, εθνικιστές κατευθύν-
θηκαν προς το σπίτι μου με ρόπαλα και ξύλα, πέταξαν αυγά, 
βανδάλισαν τον προαύλιο χώρο. Εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά 
στο σπίτι φιλοξενώ τα πεθερικά μου, άρρωστοι άνθρωποι άνω 
των 80. Με τις ύβρεις και τα συνθήματά τους κατατρόμαξαν 
όλη τη γειτονιά. Δεν έγιναν συλλήψεις. Υπάρχουν όμως βίντεο 
και φωτογραφίες. Έχω καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευ-
θύνου. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν αποφασισμένοι να χτυπήσουν 
για να δουν αίμα». Αφού υπάρχει υλικό στα χέρια της αστυνο-
μίας γιατί δεν γίνονται συλλήψεις;

Ρώτησαν τον βουλευτή της ΝΔ Θ. Καράογλου γιατί φώναξε 
στη Βουλή προτρέποντας τον Πάνο Καμμένο να κάνει αλκο-
τέστ, και να η απάντησή του: «Το έκανα για τη Σοφία Βούλτε-
ψη, για τη σεξιστική επίθεση που δέχθηκε από τον Καμμένο 
για το κότερο». Για να προσθέσει όμως και τα ακόλουθα: «Δεν 
μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε μετά. Δεχόμουν μέχρι το πρωί 
συγχαρητήρια και από συναδέλφους μου βουλευτές, αλλά 
και από τον κόσμο. Γέμισε το κινητό μου με μηνύματα και το 
Facebook με συγχαρητήρια. Ένας μάλιστα μού έγραψε: «Μετά 
το αλκοτέστ που πέταξες για τον Καμμένο, θα σου φέρω πέντε 
ψήφους». 

karfitsomata



32 26.01.2019

karfitsomata/Χαλκιδική

{

Ποιος Δήμαρχος 
της Χαλκιδικής, 

ο οποίος έχει 
περιέλθει σε 

δίνη Δικαστικών 
Διώξεων, ζητάει 
απελπισμένα την 
βοήθεια του Διό-
σκουρου Δημάρ-
χου φίλου του;

Υ.Γ « Ο φίλος τον 
φίλον εν κινδύ-
νοις γιγνώσκει»

«Σφαγή» στην Περιφέρεια

Πόθεν έσχες δήμαρχε;

Γιατί τόση βιασύνη κύριε Κυρίτση;

Παγκόσμια πρωτοτυπία διεκδικεί ο Δήμος Σιθωνίας τέσσερις περίπου 
μήνες πριν τις εκλογές και ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί υποψηφιότητες. Δη-
μοσιογράφος της εφημερίδας μας, μιλώντας σήμερα με παλαιό παράγοντα 
του Δήμου, του εξέφρασε την απορία του και του ζήτησε να μας μεταφέρει 
το κλίμα που επικρατεί . Η απάντηση αποστομωτική. «Δεσποινίς μου, είναι 
λογικό να μην υπάρχει προθυμία από σοβαρούς παράγοντες να συμμετέχουν, 
όταν ο Δήμος έχει περιέλθει στη δίνη των Δικαστικών Διώξεων. Ο κάθε σο-
βαρός άνθρωπος σκέφτεται τι έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Στον 
Δήμο, πρέπει να μπουν επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης και να ελέγξουν τα 
έργα και τις ημέρες του νυν Δημάρχου, στον οποίο έχουν απαγγελθεί σοβαρές 
κατηγορίες.  Αν δεν ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, δύσκολα θα βρεθούν σοβαροί 
άνθρωποι για να διεκδικήσουν  τον Δήμο Σιθωνίας».

Σε μάχη στήθος με στήθος εξελίσσεται η κόντρα για το ποιος θα κόψει 
πρώτος το νήμα στη Χαλκιδική, μεταξύ των δύο υποψηφίων Περιφερειακών 
Συμβούλων, του νυν Αντιπεριφερειάρχη, Γιάννη Γιώργου και του νυν Περιφε-
ρειακού Συμβούλου Δημήτρη Τζιρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες στις προσε-
χείς εκλογές την πρωτιά φαίνεται να εξασφαλίζει ο πρώην Δήμαρχος Πολυ-
γύρου, Δημήτρης Τζιρίτης.

Πολλά τα ταξίδια για τον 23χρονο 
υιό του Δημάρχου Σιθωνίας Ιωάννη 
Τζίτζιου.  Από Χόλιγουντ σε Ντουμπάι 
ενώ εθεάθη πρόσφατα με μια ολοκαί-
νουργια BMW. Απολαυστική ζωή και 
δη για έναν φοιτητή ακόμη εξωτερικού 
που προφανώς συντηρείται από την οι-
κογένεια. Και μια ζωή που δε συνάδει 
ούτε από το πόθεν έσχες του δημάρχου 
Σιθωνίας...

Αναβρασμός επικρατεί στον Δήμο Κασσάνδρας μετά την απόφαση του Δη-
μάρχου, Β. Κυρίτση, να αναθέσει την αποκομιδή των σκουπιδιών σε ιδιώτη 
εργολάβο για πέντε συν ένα χρόνια με συνολικό τίμημα περίπου 25.000.000 
ευρώ. Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, Κ.Λιβαδειώτης, προχώρησε σε κα-
ταγγελία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας, λέγοντας 
ότι η απόφαση είναι παράνομη, διότι ο Δήμαρχος δεν είχε την προβλεπόμε-
νη- από τον νόμο- πλειοψηφία και ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να 
ακυρώσει την απόφαση διαγωνισμού. Στην καταγγελία του κάνει λόγο ότι οι 
κάτοικοι της Κασσάνδρας θα επιβαρυνθούν με 4-5.000.000 ευρώ τον χρόνο 
και όλα αυτά πέντε μήνες περίπου πριν τις εκλογές. Το ερώτημα που γεννάται 
μετά από τις καταγγελίες είναι γιατί ο Δήμαρχος δεν περίμενε λίγους μήνες 
να τελειώσει η εκλογική διαδικασία και στη συνέχεια η Νέα Δημοτική Αρχή 
να εξετάσει το μείζον αυτό ζήτημα, διότι με βάση τον ισχύοντα νέο εκλογικό 
νόμο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, 
όταν μάλιστα έχουν ήδη εκδηλωθεί τρεις νέες υποψηφιότητες στον Δήμο Κασ-
σάνδρας, αυτής της κυρίας Χαλκιά και των κυρίων Παπαγιάννη και Στακινού, 
ενώ φημολογείται έντονα και για μια ακόμη υποψηφιότητα... Έκπληξη με πολύ 
μεγάλη δυναμική…
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Ψάχνει ... προθύμους 
ο Καρράς

Ανανέωση ετών... 79

Όπως λέει μια παροιμία «όπου 
υπάρχει καπνός, υπάρχει και φω-
τιά…»

Έτσι, λοιπόν, τώρα που τα Κάστρα 
πέφτουν, κάποιοι αποφάσισαν να κε-
λαηδήσουν, προς το παρόν ανώνυ-
μα… Αλλά σύντομα και επώνυμα…

Εργολάβος της Χαλκιδικής μας 
δήλωσε πρόσφατα ότι είναι πρόθυ-
μος να καταθέσει ότι, σε Δημόσιο 
οργανισμό έχουν κοπεί εικονικά 
πλαστά τιμολόγια, τα οποία στην συ-
νέχεια μπήκαν στα ληξιπρόθεσμα και 
εξοφλήθηκαν κανονικά και με τον 
νόμο…

Υ.Γ Ο ίδιος αρνήθηκε την δελεα-
στική πρόταση του Άρχοντα Τοπάρ-
χη…

Σοβαρά προβλήματα φαίνεται ότι 
αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος Προποντί-
δας, Μανώλης Καρράς, για την κα-
τάρτιση του ψηφοδελτίου, λόγω της 
απροθυμίας σοβαρών και επωνύμων 
κατοίκων του Δήμου, να συμμετέ-
χουν στο ψηφοδέλτιο του Δασκάλου 
Δημάρχου.

Δημοσιογράφος της εφημερί-
δας που βρέθηκε στα Μουδανιά, για 
άλλο ρεπορτάζ-το οποίο σύντομα θα 
φέρουμε στη δημοσιότητα-μιλώντας 
με γνωστό συνδικαλιστικό παρά-
γοντα, ο οποίος μας ζήτησε να μην 
αναφέρουμε προς το παρόν το όνο-
μά του, μας δήλωσε ότι δεν υπάρ-
χουν πρόθυμοι πια, γιατί η εικόνα 
που επικρατεί σε μεγάλη μερίδα των 
κατοίκων είναι ότι σε λίγο καιρό, ο 
Δάσκαλος Δήμαρχος, θα αποτελέσει 
παρελθόν για τον Δήμο. Πρόθυμους 
θα βρει μόνο με μεταγραφές… 

Και δε φτάνει μόνο αυτό , ο Δά-
σκαλος Δήμαρχος,  καλείται να δι-
αχειριστεί και τα προβλήματα των 
βιολογικών καθαρισμών των σκου-
πιδιών,  για τα οποία σύντομα θα 
έχουμε περισσότερα…

Η ανανέωση που ευαγγελίζεται ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης 
φαίνεται ότι δεν βρίσκει γόνιμο έδαφος στην Χαλκιδική. Γιατί δεν εξηγείται η 
επιμονή του αειθαλή βετεράνου βουλευτή Γιώργου Βαγιωνά να ξαναθέσει 
εαυτόν στην κρίση του κόσμου της Χαλκιδικής. Και άντε να 
δεχτεί κανείς ότι ο - παρά ένα - 80άχρονος Γιώργος Βα-
γιωνάς εξακολουθεί να αισθάνεται δυνατός για να θέσει 
υποψηφιότητα για ακόμη μια φορά στις βουλευτικές 
εκλογές, αλλά αλήθεια δεν προέκυψε κάποιος νεαρός 
και ταλαντούχος πολιτετής από το πολυθρύλητο Μη-
τρώο Στελεχών της ΝΔ για το οποίο αισθανόταν του-
λάχιστο μέχρι πρότινος υπερήφανος ο εμπνευστής του 
αρχηγός της αξιωματικης αντιπολίτευσης;  
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Στο Fix Factory of Sound, στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει από το Σάββατο 26 Ιανουαρίου η 
Ελεωνόρα Ζουγανέλη, για μια σειρά εμφανίσεων που θα μείνει αξέχαστη. Μαζί της ο Γιάννης 

Χριστοδουλόπουλος

Ελεωνόρα Ζουγανέλη
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ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Γιώργος Κιμούλης 

σκηνοθετεί και ερμηνεύει 
το αριστούργημα του 

Τσέχωφ «Θείος Βάνιας» 
στη 1 Φεβρουαρίου

Στη Ζώγια θα παρουσιαστεί 
το βιβλίο «Οι Σταυροί 

της Ρόδου» της Λεύκης 
Σαραντινού, το Σάββατο 26 

Ιανουαρίου

Ο Αντώνης Καραγιάννης 
ανεβάζει το έργο 

«Δεσποινίς Χάος» της 
Δέσποινας Καλαϊτζίδου στο 

θέατρο «Μαίωτρον».

Ο Γιάννης Αγγελάκας 
έρχεται με την μπάντα του, 
τους «100°C», στο Block 
33 μόνο για δύο live, 1 και 

2 Φεβρουαρίου 

Η Βάσω Γουλιελμάκη θέτει 
στο κοινό μια σειρά από 

ερωτήματα στη διαδραστική 
παράσταση «σ’αγαπάω 

αλλά...» μέχρι τις 3 
Φεβρουαρίου στο Radio City

Σελ. 34 Σελ. 34 Σελ. 36 Σελ. 35

Σελ. 34

Σελ. 35
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ΠΡΟΣΩΠΟ

1. ΜΟΥΣΙΚΗ

4. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

2. ΘΕΑΤΡΟ

3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Άντα Τσεσμελή 
Edwards έχει γράψει,  σκη-
νοθετήσει και παράλληλα 
πρωταγωνιστεί στην παρά-

σταση «Καθρέφτες»  που θα 
παρουσιαστεί την Δευτέρα 28 
Ιανουαρίου 2019, στις 19:00, 
στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμα-
ριάς «Μελίνα Μερκούρη», με 

ελεύθερη είσοδο

Άντα Τσεσμελή 
-Edwards

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Ψηφίδες Βυζαντινής 
Θεσσαλονίκης

Θείος Βάνιας

Η εκπαίδευση στον Πόντο 
1682-1922

Ματούλα  
Ζαμάνη

Ποιό είναι το μήνυμα που θέλετε να 
περάσετε μέσω του θεατρικού σας έργου; 
H σιωπή είναι συνενοχή. Το έργο αυτό γρά-
φτηκε για να κινητοποιήσει τις γυναίκες να 
μην υποκύπτουν στην ενδοοικογενειακή βία 
είτε ψυχολογική είτε σωματική. Λειτουργεί 
ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δυο 
φύλων. Η οικογενειακή εστία είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της κοινωνίας, οφείλουμε να 
την διαφυλάσσουμε. 
Μιλήστε μας λίγο για τον μη κερδοσκοπικό 
θεατρικό σύλλογο «Ουρανός με αστέρια» 
(OmA), που είστε πρόεδρος. Ο Θεατρικός 
Σύλλογος ιδρύθηκε το 2008.Η ονομασία του 
προέκυψε από το ομώνυμο θεατρικό μου 
έργο, στην οποία ο Μίμης Πλέσσας παρα-
χώρησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της 
παράστασης. Απαρτίζεται από επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες θεατρικούς συγγραφείς, 
σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ηθοποιούς, 
χορογράφους, μουσικοσυνθέτες, τραγουδι-
στές και ανθρώπους της Τέχνης, γενικότερα. 
Ο χαρακτήρας του συλλόγου είναι μη κερδο-
σκοπικός, καθώς τα έσοδα των παραγωγών 
του, διατίθενται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα 
και δράσεις αλληλεγγύης.
Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας και 
του συλλόγου σας; Η αυλαία πέφτει την 
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου για τους Καθρέφτες, 
υπέγραψα τα δικαιώματα των Καθρεφτών 
στο British & American Theatrical Society 
για να ταξιδέψει ανά τον κόσμο και μέσα 
στο 2019 θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα 
ηχητικό βιβλίο (Audio book) του έργου με 
μουσική του Αλέξανδρου Βελισάρη. Μέσα 
στο καλοκαίρι  θα ξεκινήσουν πρόβες του 
έργου Myra & Derek σε συγγραφή της Έφης 
Γεωργάκη και δική μου, το οποίο πραγματεύ-
εται την νόσο Αλτσχάιμερ. Με ιδιαίτερη χαρά 
θα ανεβάσουμε την νέα  χειμερινή σαιζόν το  
musical ”Ain’t no mountain high enough”, 
τιμώντας το επετειακά, για τα 10 χρόνια του 
συλλόγου

Στο Fix Factory of Sound, στη Θεσσαλονίκη, ανε-
βαίνει από το Σάββατο 26 Ιανουαρίου η Ελεω-
νόρα Ζουγανέλη, για μια σειρά εμφανίσεων που 
θα μείνει αξέχαστη. Ένα μουσικό πρόγραμμα με 
την αισθαντική ερμηνεύτρια σε τραγούδια αγα-
πημένα, δικά της αλλά και άλλων καλλιτεχνών. 
Μαζί της ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Οι πόρ-
τες ανοίγουν στις 21:30. Ώρα έναρξης: 23:00. 
Τιμές εισιτηρίων: όρθιοι/15€ (ταμείο), καθήμε-
νοι/18€ (πάσα) και 20€ (τραπέζια). Ελάχιστη 
κατανάλωση καθήμενων: 8€ (ποτό).

Ίχνη μιας άλλης εποχής, της Θεσσαλονίκης στη βυ-
ζαντινή περίοδο, θα αντικρίσουν οι συμμετέχοντες 
στο θεματικό περίπατο που οργανώνει η ομάδα 
Thessaloniki Walking Tours την Κυριακή 27 Ιανου-
αρίου, με ξεναγό τον Τάσο Παπαδόπουλο. Τουλά-
χιστον χίλια χρόνια ιστορίας αποκαλύπτονται, μέσα 
από βίους αγίων και σκηνές μεσαιωνικής εικονο-
γραφίας, σε μια περιπλάνηση όπου οι βυζαντινές 
ψηφίδες συνθέτουν μεγαλοπρεπή σύνολα. Σημείο 
συνάντησης: Πύργος Τριγωνίου. Ώρα: 10:30. Συμ-
μετοχή: 12€ (περιλαμβάνεται και το εισιτήριο εισό-
δου στη Ροτόντα).

Το αριστούργημα του Τσέχωφ «Θείος Βά-
νιας» κάνει πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στο 
Θέατρο Αριστοτέλειον, την Παρασκευή 1 Φε-
βρουαρίου. Το έργο είναι σε μετάφραση και 
σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη, ο οποίος 
ερμηνεύει και τον ομώνυμο ρόλο. Ημέρες 
και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη και Κυρια-
κή στις 19:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 
21:00, Σάββατο στις 18:00 και 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 22€ (Α΄ Ζώνη), Β΄ Ζώνη/18€ 
(κανονικό) και 15€ (φοιτητικό, ανέργων, πο-
λυτέκνων, ΑΜΕΑ).

Η ανάδειξη της ελληνικής εκπαίδευσης στον 
Πόντο και η σημαντική εκπαιδευτική παράδοση 
που δημιουργήθηκε εκεί, από το 1682 έως το 
1922, αποτελούν το θέμα της ημερίδας που δι-
οργανώνουν το Κολλέγιο Ανατόλια και ο  Δήμος 
Κορδελιού-Ευόσμου τη Δευτέρα 28 Ιανουαρί-
ου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου. Κεντρικοί 
ομιλητές της εκδήλωσης είναι ο εκπαιδευτι-
κός-συγγραφέας Διαμαντής Λαζαρίδης και ο 
εκπαιδευτικός-τ. Αντιπρόεδρος του Ανατόλια, 
Γιώργος Λυσαρίδης, ενώ συντονίζει ο Kαθηγη-
τής του ΑΠΘ, Κυριάκος Χατζηκυριακίδης. Ώρα 
έναρξης: 18:30. 

Η πάντα κεφάτη Ματούλα 
Ζαμάνη έρχεται στη 

Θεσσαλονίκη το Σάββατο 
26 Ιανουαρίου, στο Block 

33, σε ένα πρόγραμμα 
με «λαϊκοδημοτικά» 
τραγούδια. Οι πόρτες 

ανοίγουν στις 21:30. Ώρα 
έναρξης: 22:30. Τιμές 

εισιτηρίων: 11€ (προπώ-
ληση), 13€ (ταμείο).

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου

To
pE

ve
nt

s



3526.01.2019

5. ΣΥΝΑΥΛΙΑ

6. ΜΟΥΣΙΚΗ

7. ΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ημέρα μνήμης Ελλήνων 
Εβραίων

Γιάννης Αγγελάκας

Οι Άθλιοι

Οι Σταυροί της 
Ρόδου

Δεσποινίς  
Χάος

Το όνειρο του 
Ιωάννη

Όμιλος Φίλων 
Αστρονομίας

Καλλιτέχνες πανευρωπαϊκής εμβέλειας τιμούν 
τη μνήμη των Εβραίων θυμάτων του Ναζισμού, 
μεταξύ των οποίων 67.000 Έλληνες Εβραί-
οι, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση της Ισ-
ραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης για την 
Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρ-
τύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος περι-
λαμβάνει έργα των Ernest Bloch και Ludwig 
van Beethoven. Είσοδος ελεύθερη με δελτία 
εισόδου (έως 4 ανά άτομο), με απαραίτητη την 
επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Ώρα έναρξης: 
19:00.

Ένας καλλιτέχνης που δεν χρειάζεται συστάσεις, 
«παλιά καραβάνα» στις μουσικές σκηνές ανά 
την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Γιάννης Αγγελά-
κας έρχεται με την μπάντα του, τους «100°C», 
στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη, μόνο για δύο 
live, την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Φε-
βρουαρίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:30. Ώρα 
έναρξης: 22:30. Τιμές εισιτηρίων: 11€ (προπώ-
ληση/ορθίων), 13€ (ταμείο).

Η «Πολιτεία Θεάτρου» παρουσιάζει στη Θεσσα-
λονίκη το αριστουργηματικό μυθιστόρημα «Οι 
Άθλιοι» του Βίκτορος Ουγκώ, από το Σάββατο 
26 Ιανουαρίου. Το διαχρονικό έργο του Βίκτο-
ρος Ουγκώ, που τον τοποθέτησε στο πάνθεον 
της λογοτεχνίας και έχει αγαπηθεί ανά την υφή-
λιο, μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία της 
Μαρίας Μπαλτατζή. Ημέρες και ώρες παραστά-
σεων: Σάββατο στις 20:00, Κυριακή στις 19:00. 
Διάρκεια: 180  ́(με ένα διάλειμμα). Τιμή εισιτη-
ρίου: 12€ (με ποτό). Απαραίτητη η τηλεφωνική 
κράτηση.

Στη Ζώγια θα παρουσια-
στεί το βιβλίο «Οι Σταυροί 
της Ρόδου» της Λεύκης 
Σαραντινού, το Σάββατο 

26 Ιανουαρίου, στις 
18:00. Η θεματολογία του 

βιβλίου βασίζεται στην 
περίοδο των Σταυρο-

φοριών. Για το βιβλίο θα 
μιλήσει και ο συγγραφέας 

Νίκος Τακόλας. 

Το έργο «Δεσποινίς 
Χάος» της βραβευμένης 
θεατρικής συγγραφέως 
Δέσποινας Καλαϊτζίδου, 
σε σκηνοθεσία Αντώνη 
Καραγιάννη, θα ανέβει 

στο θέατρο «Μαίωτρον», 
στη Θεσσαλονίκη, από την 

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 
και κάθε Τετάρτη και 

Πέμπτη στις 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 10€ (κανονι-

κό), 8€ (μειωμένο).

Οι εκδόσεις Καλειδοσκό-
πιο και η Κερκυραϊκή 
Ένωση Θεσσαλονίκης 
«Ο Άγιος Σπυρίδων» 

παρουσιάζουν το βιβλίο 
της Έλσας Μυρογιάννη 

«Το όνειρο του Ιωάννη», 
αναφερόμενο στον 

Ιωάννη Καποδίστρια, την 
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 
στις 19:00, στο εντευ-
κτήριο της Ένωσης. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση 

με τη συγγραφέα.

Απαντήσεις σε ερωτήματα 
για το σύμπαν θα δώσει η 
μαθηματικός και κυνηγός 

εκλείψεων, Νικολέτα 
Τσιουμπανίκα, το Σάββατο 
26 Ιανουαρίου στις 18:00, 

σε ένα σεμινάριο με 
τίτλο «Η Γεωμετρία της 
Ουράνιας Σφαίρας», στα 

γραφεία του Ομίλου 
Φίλων Αστρονομίας στη 

Θεσσαλονίκη.

Υπάρχει έρωτας μετά το γάμο; 
Σεξ «μετά …δανείων και καρ-
τών»; Μια αντιπαροχή μπορεί 
να «σπάσει» μια κουμπαριά; 
Τα παραπάνω ερωτήματα και 
μια σειρά από ακόμη περισσό-
τερα θέτει στο κοινό η διαδρα-
στική παράσταση «Σ’αγαπαώ 
αλλά…», μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, 
στο Radio City. Όπως εξήγησε στην 
Karfitsa η ηθοποιός, Βάσω Γουλιελμά-
κη: «η παράσταση πραγματεύεται τις 
σχέσεις των ζευγαριών μέσα στο γάμο 
αλλά έχει αναφορές για τις σχέσεις 
τους πριν από το γάμο και κατά την 
διάρκεια ενός διαζυγίου έργο πολλές 
φορές διακόπτεται και το κοινό απο-
φασίζει για τα δρώμενα, λέει τη γνώμη 
του και γενικώς συμμετέχει».
Για ένα ζευγάρι, ποια σημεία του 
έργου μπορεί να λειτουργήσουν 
ως καθρέφτης; Τα ζευγάρια αλλά 
και γενικότερα οι θεατές ταυτίζονται 
ανάλογα με τα βιώματα τους σε όλη τη 
διάρκεια του έργου. Υπάρχουν στιγμές 
εντάσεις, στιγμές αστείες, συγκινητι-
κές, στιγμές με αναμνήσεις στιγμές δυ-
νατές όλα αυτά υπάρχουν ανθρώπινες 
στιγμές που δεν υπάρχει περίπτωση ο 
θεατής να μείνει αμέτοχος και να μην 
δει τον εαυτό του η γνωστή κατάστα-
ση μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στο 
έργο. Για αυτό και το έργο έχει τόσο 
μεγάλη επιτυχία, όπου και αν παιχτεί. 
Ποιο πιστεύετε είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 
ζευγάρια στον καιρό της κρίσης; Πι-

στεύω ότι το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν 
τα ζευγάρια σε καιρό κρίσης 
είναι η καθημερινότητα διότι 
όταν οι μισθοί, οι δουλειές, 
η ενέργεια σου χτυπάμε την 
πόρτα είναι δύσκολο να βρεις 
τρόπους να βγεις από τη μιζέ-

ρια την κακή διάθεση και να μπορέσεις 
να βοηθήσεις τον εαυτό σου και τον 
σύντροφό σου.
Τα social media πλέον έχουν αποξε-
νώσει τον καθένα μας ή ακόμη και 
ζευγάρια μεταξύ τους; Δεν αισθάνομαι 
ότι σε αποξενώνουν τα social media 
αν δεν το επιτρέψεις εσύ. Θέλει πολύ 
δουλειά με τον εαυτό σου, αλλά και 
τον σύντροφό σου. Εγώ λόγω δου-
λειάς δεν αφήνω να γίνει αυτό, τώρα 
τα υπόλοιπα ζευγάρια πιο πολύ θέλω 
να το βλέπω ότι τους φέρνουν κοντά 
κρατώντας τους παρέα πάρα αποξέ-
νωση.
Εσάς σας επηρέασε η κρίση σε 
προσωπικές σας σχέσεις; Και εμένα 
όπως και όλους μας έχει επηρεάσει η 
κρίση στην προσωπική μου ζωή. Δεν 
άφησα και δεν αφήνω να με αλλάξει. 
Προσπαθώ να βγάζω από πάνω μου 
τα άσχημα και αρνητικά συναισθήματα 
και να προχωράω.
Πως νιώθετε που επιστρέφετε στη 
Θεσσαλονίκη; H Θεσσαλονίκη είναι η 
πατρίδα μου είναι το σπίτι μου είναι η 
αγάπη μου έφυγα στα 22 μου για την 
Αθήνα και πάντα η σκέψη μου είναι 
ποτέ θα γυρίσω στην αγκαλιά της.

ΒΑΣΩ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ

«Πάντα σκέφτομαι το πότε 
θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη»

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Ένας εκρηκτικός μονόλογος μιας γυναίκας που 
έρχεται συνειδητά αντιμέτωπη με το υποσυνείδη-
τό της, προσπαθώντας να αντλήσει τη δύναμη που 
τόσο χρειάζεται σε ένα κομβικό σημείο της ζωής 
της. Αυτό πραγματεύεται η παράσταση «Δεσποινίς 
Χάος» στο νέο θεατρικό χώρο της Θεσσαλονίκης, 
το «Μαίωτρον». Τόσο η ηθοποιός που ενσαρκώνει 
τον ρόλο, Αλεξάνδρα Τσιάγκα, όσο και ο σκηνοθέ-
της Αντώνης Καραγιάννης, μίλησαν στην Karfitsa 
για τι θα δει το κοινό που θα βρεθεί στην παράστα-
ση, η πρεμιέρα της οποίας θα γίνει στις 30 Ιανου-
αρίου. 

Ποια είναι η «Δεσποινίς Χάος»; A.T.: Η Δεσποινίς 
χάος, η Άννα, μια καλλιεργημένη σύγχρονη γυναί-
κα γύρω στα 40 και επιτυχημένη συγγραφέας, ένα 
ευγενικής φύσεως πλάσμα, πάντα χαμογελαστή 
και περιποιητική. Μεγάλωσε μόνο με τη μητέρα 
της, μια σκληρή και αυταρχική γυναίκα που στην 
προσπάθειά της να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλ-
λον για το παιδί της κατέληξε μια φιγούρα επικρι-
τική και καταδυναστευτική, μια «μητέρα τιμωρός», 
της οποίας η ανάμνηση προκαλούσε στην Άννα 
μόνο πόνο και αρνητικά συναισθήματα. Αφελής 
και άτυχη με τους έρωτες της, διατηρεί μια παιδική 
αφέλεια, καθώς στις αγαπημένες τις αποδράσεις 
χάνεται μες στον κόσμο των πολυδιαβασμένων 
κόμικ της, όπου το καλό πάντοτε νικά! Ατίθαση 
στα νιάτα της μετά από μια καταπιεσμένη εφηβεία, 
μπουχτισμένη πια απ’ την αδρεναλίνη αποφασίζει 
να ζήσει μια «κανονική» ζωή και να αντιμετωπίσει 
τις εμμονές, τα άγχη και τις φοβίες που μπορεί να 
κουβαλά μια single γυναίκα στην ηλικία της. Αυτό 
όμως που εισβάλει απρόσμενα στη ζωή της ανα-
τρέπει τα πάντα, ακόμα και τις ελάχιστες βασικές 
ισορροπίες που κατάφερνε ως τότε να διατηρεί.   
O μονόλογος είναι κάτι που δυσκολεύει την ερ-
μηνεία σας επί σκηνής; A.T.: Όπως είχε πει και ο 
μέγιστος Κουν «Tο θέατρο είναι κάτι ζωντανό κάτι 
που δημιουργείται κάθε βράδυ επί σκηνής, κάτι 
που αλλάζει όλη την ώρα». Ποτέ δεν μπορείς να 
πεις ότι έχεις τον απόλυτο έλεγχο πάνω στη σκη-
νή. Είναι ένα παιχνίδι, μια σιωπηλή συμφωνία με 
το κοινό, αυτό που παίρνεις, αυτό που δίνεις, αυτό 
που επικοινωνείς, αυτό που δημιουργείται και γεν-
νάται κάθε στιγμή. Σαφώς και η μοναξιά σαν γενική 
έννοια είναι τις περισσότερες φορές πιο τρομακτι-
κή στην ιδέα μιας παρέας με αγαπημένους φίλους, 
όπως στην προκειμένη περίπτωση ένας μονόλο-
γος αντί ενός θεατρικού με πολλούς χαρακτήρες 
και διαλόγους, αλλά προσπαθώ να κρατήσω την 
ψυχραιμία μου και να το βλέπω θετικά! Όπως μου 
λένε κ οι φίλοι μου «αν τύχει και χάσεις τα λόγια 

σου, κανείς δε θα καταλάβει τι έγινε, ούτε θα εκθέ-
σεις κανέναν άλλον». Ο μόνος που θα αργοπεθαί-
νει πάνω στη σκηνή, με αλλεπάλληλα εγκεφαλικά, 
τουλάχιστον θα είμαι μόνο εγώ και κανείς άλλος.

Ποια ιδιομορφία υπάρχει στο να σκηνοθετείτε 
ένα άτομο επί σκηνής; Α.Κ.: Ένας μονόλογος έχει 
έναν ηθοποιό επί σκηνής. Ο σκηνοθέτης πρέπει να 
δώσει στον ηθοποιό τα κατάλληλα εφόδια και να 
δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες και προϋ-
ποθέσεις ώστε να μπορέσει να χτίσει δραματουργι-
κά τον ή τους χαρακτήρες του έργου. Ο ηθοποιός 
είναι σημαντικό να μην αισθανθεί ποτέ «γυμνός». 
Η γοητεία βρίσκεται στην εξεύρεση του τρόπου 
ώστε η ιστορία να γίνει ενδιαφέρουσα και ο ηθο-

ποιός να καταφέρει να επικοινωνήσει αληθινά και 
να διαδράσει με ό, τι χρειαστεί, είτε αυτό είναι το 
κοινό, είτε εικόνες και καταστάσεις που έχει πλάσει 
στο μυαλό του.
Γιατί αποφασίσατε να σκηνοθετήσετε το έργο 
αυτό; A.K.: Μετά τη σκηνοθεσία μου στο «chat» 
του συγγραφέα Γουστάβο Οτ που ανέβηκε στο 
Κ.Θ.Β.Ε., έψαχνα ένα φρέσκο και ιδιαίτερο – για 
μένα - θεατρικό έργο για να σκηνοθετήσω. Σκη-
νοθέτησα αρκετά ντοκιμαντέρ και περίμενα πότε 
θα έρθει η στιγμή που θα με ταξιδέψει πάλι σε μία 
θεατρική σκηνή. Η Δέσποινα Καλαϊτζίδου είναι μια 
εξαιρετική συγγραφέας και τυχαίνει να είναι πολύ 
καλή μου φίλη. Έτσι έχω τη χαρά να έχω πρόσβα-
ση στα έργα της. Το συγκεκριμένο έργο το διάβασα 
πρώτος, μου άρεσε πάρα πολύ κι έτσι της ζήτησα 
να το σκηνοθετήσω. Με εξιτάρει το γεγονός πως 
θα έχω την τιμή να προσφέρω μια πρώτη ανάγνω-
ση στο κοινό και να επισημάνω πως είναι η πρώτη 
μου φορά που σκηνοθετώ έναν μονόλογο. Επίσης, 
ένας νέος θεατρικός χώρος της πόλης, το θέατρο 
«Μαίωτρον» του εξαιρετικού σκηνοθέτη Σταύρου 
Παρχαρίδη, ανοίγει τις πόρτες του για να στεγάσει 
αυτόν τον εκρηκτικό μονόλογο.
Το κοινό της Θεσσαλονίκης στηρίζει τις «ντό-
πιες» παραστάσεις; A.K.: Η Θεσσαλονίκη είναι η 
πατρίδα μου, την αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω 
πως το κοινό της είναι πολύ αυστηρό, εκλεκτικό, 
δίκαιο και πάντα στηρίζει τους καλλιτέχνες της. 
Αυτό το βρίσκω πολύ ευεργετικό και προκλητικό 
για έναν πραγματικό καλλιτέχνη, γιατί τον αναγκά-
ζει να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, να προσπα-
θήσει και να δώσεις όλες του τις δυνάμεις ώστε να 
επιτύχει.
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Η πρεμιέρα της παράστασης θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου στο «Μαίωτρον»

«Δεσποινίς Χάος», ο μονόλογος που θα 
καθηλώσει το κοινό της Θεσσαλονίκης  
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Μόλις 20 χιλιόμετρα χωρίζουν το Λαγκαδά από το κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης, κάτι που σημαίνει ότι με ένα ΙΧ 
ο οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει με μισή ώρα περίπου 
οδήγηση.
Η πόλη διαθέτει το προνόμιο να είναι Λουτρόπολη, ενώ 
παράλληλα διαθέτει έναν πλήρη ανεπτυγμένο αστικό 
ιστό. Ταυτόχρονα, ως δήμος της υπαίθρου, περικλείει 
στην επικράτεια του αξιόλογη παραγωγή και πρωτογενή 
τομέα, διαθέτει μοναδικά μνημεία της φύσης, λίμνες, βιό-
τοπους, τουριστικά αξιοθέατα και αρχαία ευρήματα.
Σε μια οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ένας τέτοιος 
δήμος, με τόσο σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα θα 
μπορούσε να είναι ένα χρυσορυχείο για τους ανθρώπους 
του. Ο Λαγκαδάς ωστόσο μόνο έναν ανεπτυγμένο και κυ-
ρίως ευρωπαϊκό δήμο δεν θυμίζει.
Με δήμαρχο σε… αποδρομή, που αποσκοπεί στο «νέ-
κταρ» της κεντρικής εξουσίας, διοίκηση σε αυτόματο πι-
λότο και μείζονα αντιπολίτευση σε… μόνιμες διακοπές, ο 
Λαγκαδάς μέρα με τη μέρα, λεπτό με το λεπτό απαξιώνε-
ται όλο και περισσότερο.
Οι μνηστήρες του δημαρχιακού θώκου, μιας και ο νυν 
δήμαρχος δεν θα τον διεκδικήσει εκ νέου, πληθαίνουν.
Δήμος ωστόσο δεν είναι μόνο οι εκλογές και οι κάλπες, 
είναι και μια σκληρή και επίπονη καθημερινότητα που 
απαιτεί δουλειά. 
Δουλειά που μάλλον δεν γίνεται και δεν έγινε σχεδόν κα-
θόλου τα τελευταία χρόνια στο δήμο Λαγκαδά.
Εύκολα αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τον παράγοντα 
«καθρέφτη» ενός δήμου που αντικρίζουν καθημερινά 
δημότες και επισκέπτες, την καθαριότητα. Η αποκομιδή 
και η διαχείριση των απορριμμάτων στον δήμο ίσα που 
ξεπερνά τα επίπεδα του ερασιτεχνισμού, παραπέμπει σε 
άλλες δεκαετίες και δεν σέβεται τον μέσο δημότη του 

Λαγκαδά που πληρώνει δημοτικά τέλη, αλλά βλέπει κα-
θημερινά  βρώμικη πόλη και χωριά.
Οι αγροτικοί δρόμοι απαγορευτικοί για τους αγρότες μας 
ενώ δυστυχώς χάθηκαν  χρήματα από δωρεάν χρηματο-
δοτήσεις γιατί δεν υπήρχαν μελέτες!!!
Ο Λαγκαδάς είναι συνώνυμο των Λουτρών του. Μια λου-
τρόπολη που θα μπορούσε να φέρει επισκέπτες, τουρί-
στες, εισόδημα στην αγορά του Λαγκαδά, ανάπτυξη και 
δουλειές. Κι όμως, μέχρι και σήμερα είναι «μνημείο» 
προεκλογικών υποσχέσεων, μια υποδομή αφημένη στην 
τύχη της, που είναι ταυτόχρονα ζημιογόνα για τους πολί-
τες του Λαγκαδά.
Αντίθετα ο δήμος Λαγκαδά, κατάφερε να αποσπάσει με-
ρίδιο δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, αλλά αρνητικής 
δημοσιότητας, με τη υπόθεση της «αμαρτωλής» ΔΕΥΑΛ. 

Τα χρήματα που πληρώνουν σε καιρό κρίσης οι δημότες 
για να έχουν ελλιπείς παροχές ύδρευσης και αποχέτευ-
σης, έκαναν φτερά μέσα σε μια οκταετία και σήμερα όλοι 
σφυρίζουν αδιάφορα σα να μη συνέβη τίποτα.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Λαγκαδά (ΔΗΚΕΛ), με ρόλο που μάλλον… 
κοινωφελής δεν είναι, εκτός εάν στον παραπάνω όρο 
συμπεριλαμβάνεται το ρουσφέτι. Έχουμε επανειλημμένα 
προτείνει την κατάργησή της και την απορρόφηση των 
υπαλλήλων στο Δήμο (γραφείο πολιτισμού).  .

Όσο για την περίφημη Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας ΥΚΠΑΑΠ) του 
δήμου; Μάλλον ιδρύθηκε από υποχρέωση ελέω Καλ-
λικράτη, καθώς τίποτε από τα παραπάνω δεν «τρέχει» 
σωστά στον δήμο πέραν των προεκλογικών εξυπηρετή-
σεων.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι υποδομές, με ανενεργά 
κολυμβητήρια, βιολογικούς σταθμούς  σε πλήρη διά-
λυση και εγκατάλειψη, κατασκηνωτικά κέντρα κλειστά 
και νεκρωμένα, πολιτιστικά κέντρα που χρόνια τώρα 
«αγωνίζονται» να πάρουν άδεια λειτουργίας, παιδικές 
χαρές σε μαρασμό, δημοτικές τουαλέτες σφραγισμένες  
μόνιμη εστία μολύνσεως, αδιαφορία για την προώθηση 
της παραγωγής και των προϊόντων του Λαγκαδά, φαιδρή 
πολιτιστική δραστηριότητα και ένα άλυτο  πρόβλημα με 
τα αδέσποτα.
Επιπλέον μια βόλτα στα 47 χωριά του Δήμου, όπου βα-
σιλεύει η εγκατάλειψη και η μιζέρια, θα πείσει και τον 
τελευταίο δύσπιστο για το χάλι του Δήμου. Ούτε μια 
πρόταση από τα Τοπικά Συμβούλια, την Αντιπολίτευση, 
την Επιτροπή Διαβούλευσης και τα άλλα συμμετοχικά 
όργανα δεν εισακούστηκε. Λες και όλοι αυτοί λειτουρ-
γούσαν για το κακό της Διοίκησης. Συμμετοχικοί θεσμοί, 
που προβλέπονται από το Νόμο, όπως Λαϊκές Συνελεύ-
σεις, Συμπαραστάτης του Δημότη κ.λ.π δεν λειτούργησαν 
ποτέ, αφού τους έβλεπαν σαν εχθρούς τους.
Η παρακμή του δήμου Λαγκαδά, που τον απομακρύνει 
ακόμα περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη, καθιστώντας 
τον έναν επαρχιακό δήμο «χωριουδάκι»  έχει και ονόμα-
τα και επώνυμα. Είναι όλοι αυτοί που δεν τίμησαν ποτέ 
την ψήφο των δημοτών και αποτελούν τους κύριους 
υπεύθυνους για τη θλιβερή εικόνα των συνεδριάσεων 
του δημοτικού συμβουλίου, με το 50% στην καλύτερη 
περίπτωση να δίνει το παρών.
  
- Εάν κάποιοι θέλουν το δήμο Λαγκαδά κομπάρσο και 
λίγο, μάλλον πρέπει να γυρίσουν σπίτι τους.
- Η διοίκηση απαιτεί όραμα, όρεξη για δουλειά και απο-
φασιστικότητα.
- Ο δήμος δεν είναι όχημα, εξυπηρέτησης φιλοδοξιών, εί-
ναι το σπίτι των δημοτών και για αυτό θα πρέπει να είναι 
περήφανοι.
 Για τον ενεργό δημότη
 ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ

Λαγκαδάς: Από «μαγαζί γωνία»… κομπάρσος εκτός Θεσσαλονίκης

politics
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Δυναμικά επανέρχεται στο τραγούδι, 
μετά από χρόνια αποχής, ο Γιάννης 
Ρίζος, ο οποίος γνώρισε μεγάλες 
επιτυχίες στη δεκαετία του 1990. Ο 
γνωστός τραγουδιστής μιλάει στην 
Karfitsa για τις δυσκολίες που αντι-
μετώπισε και για τα μελλοντικά του 
σχέδια, ενώ παράλληλα εκφράζει 
την άποψή του για τα μουσικά talent 
show και δίνει συμβουλές στους νέ-
ους, εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες.
Είστε πολλά χρόνια καλλιτέχνης, ο 
κόσμος σας ξέρει καλά, αλλά δεν 
σας βλέπουμε συχνά στα ΜΜΕ. Εί-
ναι δική σας επιλογή; Η αλήθεια 
είναι ότι απείχα για κάποιο διάστημα 
από τη δισκογραφία. Είχα περιπέτειες 
με την υγεία μου που με πήγαν πίσω. 
Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά. Τώρα 
ασχολούμαι και πάλι με το τραγούδι, 
είμαι 58χρονών και αισθάνομαι ότι 
ξαναζώ μέσα από τη μουσική. Δημι-
ουργώ 2-3 τραγούδια το χρόνο που 
προβάλω από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Τραγουδάω σε μαγαζιά, 
συμμετέχω σε εκδηλώσεις και συχνά 
πηγαίνω και στο εξωτερικό.
Θέλετε να θυμίσετε στους παλαιό-
τερους και να κάνετε γνωστό στους 
νεότερους πώς ασχοληθήκατε με 
το τραγούδι; Ξεκίνησα το 1979 στη 
Χαλκιδική. Ήμουν 19 χρονών και 
εργαζόμουν ως σερβιτόρος σε ένα 
νυχτερινό κέντρο, όταν αρρώστησε 
ένας τραγουδιστής. Ήρθε ο υπεύθυ-
νος και μου ζήτησε να τον αναπλη-
ρώσω. Δεν το σκέφτηκα ούτε στιγμή. 
Πέταξα την ποδιά, έβαλα σακάκι και 
ανέβηκα στο πάλκο. Είχε επιτυχία, ο 
κόσμος διασκέδασε και εγώ το ευχα-
ριστήθηκα πολύ. Έτσι άρχισαν όλα. 
Στη συνέχεια για περισσότερα από 
δέκα χρόνια έκανα δίσκους σε μικρές 
δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίοι 
δεν είχαν επιτυχία. Εκείνη την εποχή 
αν δεν κατέβαινες στην Αθήνα, δε 
γινόσουν καλλιτέχνης. Έτσι πήρα το 
δρόμο για την Αθήνα.
Η επιτυχία πότε ήρθε; Το 1991. Είχα 
πάει σε μια disco και άκουγα μουσική 
από τον ελληνικό κινηματογράφο. 

Μου γεννήθηκε η έμπνευση να κάνω 
και εγώ κάτι τέτοιο. Επισκέφτηκα τον 
συνθέτη Παναγιώτη Παπαχατζή, το 
συζητήσαμε και τότε έγραψε το «κάτι 
γίνεται με μας». Ο δίσκος αυτός έγινε 
χρυσός. Έχω στο ενεργητικό μου 9 
δίσκους και δύο χρυσούς. Ο δεύτε-
ρος χρυσός είναι από μια συλλογή 
που βγήκε δύο χρόνια αργότερα.
Υπάρχει το στίγμα της ανθρωπιάς, 
του πόνου, της αγάπης, του έρωτα 
στα τραγούδια σας, όμως αυτά δεν 
βγάζουν θλίψη… Όλα μου τα τρα-
γούδια είναι λαϊκά διότι είμαι λαϊ-
κός τραγουδιστής Υπάρχει τραγούδι 

που έχει ερωτικό θέμα, τραγούδι για 
χορό, έχω τραγουδήσει πολλά είδη. 
Μέσα από τα τραγούδια μου προσπα-
θώ να βγάλω αισιοδοξία και θάρρος.
Τι αποκομίσατε από τους καλλιτέ-
χνες με τους οποίους συνεργαστή-
κατε;  Δούλεψα με τον Βοσκόπουλο, 
την Μαρινέλλα, τον Μαργαρίτη, τον 
Βασίλη Καρρά, τον Τερζή, τον Μελά, 
τον Λιδάκη, τον Αντύπα, τον Αδαμα-
ντίδη, τον Γονίδη… Συνεργάστηκα 
με πολλούς. Ήταν άλλες εποχές, πιο 
ανθρώπινες. Τώρα όλα είναι θέμα 
μάρκετινγκ, θέμα μάνατζερ. Τώρα 
σου λένε, τραγούδα και εγώ θα σου 

δώσω το 55%. Άλλαξαν τα πράγμα-
τα.
Ποια είναι η γνώμη σας για τα μου-
σικά show? Βλέπω θετικά τα talent 
shows. Αν αξίζει να βγει ένα παιδί, 
θα του δοθεί η ευκαιρία. Μια είναι να 
έχεις γνωριμίες και να σε προωθή-
σουν, είτε να επενδύσουν πάνω σου, 
-όπως ήταν ο Παντελίδης- ή τώρα ο 
Αργυρός. Χωρίς μάρκετινγκ δεν γίνε-
ται και χωρίς μεγάλη προβολή, ενώ 
υπάρχουν πολύ δυνατές φωνές, οι 
οποίες μένουν στα αζήτητα και είναι 
στην αφάνεια.
Τι προγραμματίζετε για την επόμενη 
μέρα; Δεν έχω να αποκαλύψω κάτι. 
Θέλω να τραγουδάω και να συνε-
χίσω να κάνω μικρά βήματα κάθε 
φορά. Δεν έχω παιδιά και υποχρεώ-
σεις, οπότε αυτό που έχει σημασία 
για εμένα είναι να περνάω όμορφα 
στη δουλειά μου και να αμείβομαι. 
Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο 
χώρο μας. Τώρα ξέρω πώς να κάνω 
αυτό που θέλω.  Μπαίνω στούντιο 
και τραγουδάω αυτό που θέλω εγώ. 
Παλιά έλεγα αυτό που ήθελε η εται-
ρία, τώρα είμαι αυτόνομος.
Όταν είστε σε κατάσταση ηρεμίας 
στο σπίτι σας μόνος σας, τι σιγοτρα-
γουδάτε; Μοσχολιού και Καζαντζίδη. 
Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. 
Αυτά μου έμειναν, γιατί τα καινούργια 
τραγούδια τα ακούω και τα ξεχνάω. 
Τα παλιά θα υπάρχουν πάντα χαραγ-
μένα στο μυαλό μου.
Θέλετε να πείτε μια συμβουλή στα 
παιδιά τα οποία δεν έχουν την δυ-
νατότητα, ούτε την ευκαιρία να 
πάνε σε κάποιο talent show αλλά 
αξίζουν; Να μην το βάζουν κάτω. 
Να πιστεύουν στον εαυτό τους και η 
επιτυχία θα έρθει. Όλα είναι σχετικά. 
Πιστεύω 50% στο ταλέντο και 50% 
στην τύχη. Γιατί για να κάνεις σήμερα 
όνομα και να κάνεις επιτυχία, πρέπει 
να είναι γεμάτο το μαγαζί που τρα-
γουδάς, πρέπει να έχεις προβολή και 
να… κουμπώσει η αλυσίδα, αλλιώς 
δεν γίνεται.

Γιάννης Ρίζος:

Το τραγούδι σήμερα  
είναι θέμα μάρκετινγκ
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ΚΟΣΜΙΚΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Η σχεδιάστρια μόδας Μάρθα Αδαμίδου της εταιρίας Di.Ma.Do. σχεδίασε 
ένα πανέμορφο T-Shirt με moto “Wish Upon A Star”, για την ενίσχυση του 
έργου του Make a Wish (Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος), που σκοπό έχει να εκ-
πληρώνει ευχές παιδιών που η ζωή τους απειλείται από σοβαρές ασθένειες. 

Σε μια βραδιά γεμάτη αστέρια, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του 
T-Shirt και ακολούθησε το fashion show με δημιουργίες της σχεδιάστρι-
ας. Η Μάγκι Χαραλαμπίδου και οι Au Revoir απογείωσαν την βραδιά, ενώ 
οι κοσμικές κυρίες και κύριοι της πόλης φώτισαν το Barbarella live με την 
λαμπερή παρουσία τους.

Σημαντική ήταν η ενίσχυση των χορηγών για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης: Nestor Yannakis, KYANA, LUV, Ellinair, The Luxury Hotels, LG 
Vips 

Wish Upon A Star

Έλενα Μπινιάρη, Μαριάννα Βλασσίδου

Ντόλυ Ζερβού, Γωγώ Γαβριηλίδου, Ελεονώρα Παπαδοπούλου

Μαρία Νικοπούλου, Λευτέρης ΒουτσάςΜάρθα Αδαμίδου, Μάγκι Χαραλαμπίδου

Βάγια Παναγιώτου, Μάρθα Αδαμίδου, Άννα Μανώγλου, Πόπη Μαρτάκη
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Έχει ταξιδέψει σε όλες τις μεγάλες 
μητροπόλεις της μόδας, έχει συμμε-
τάσχει στα μεγαλύτερα fashion show 
και έχει γίνει το κεντρικό πρόσωπο 
σε καμπάνιες εταιρειών-κολοσσών. 
Ο λόγος για τον Νίκο Γιαννιό, ο οποί-
ος με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη έχει 
κατακτήσει τις λαμπερές πασαρέλες 
και τα κλικς των φωτογράφων σε πα-
γκόσμιες διαφημιστικές καμπάνιες. Ο 
Νίκος είναι μεταξύ άλλων και περι-
ζήτητος... instagrammer και blogger 
διαφημίζοντας μέσω του instagram 
προϊόντα από την παγκόσμια αγορά.
Το μοντέλο με τη διεθνή καριέρα μι-
λάει στην karfitsa για την έως τώρα 
πορεία του, τις συνεργασίες του που 
ξεχωρίζει και τα social media.

Πως ξεκινήσατε να ασχολείστε με 
το μόντελινγκ;  Ήμουν ένα καλοκαί-
ρι στη Χαλκιδική μαζί με την οικογέ-
νεια μου, όταν με πλησίασε μια γυ-
ναίκα και μου συστήθηκε λέγοντας 
μου ότι είναι σκάουτερ  μοντέλων 
και ότι τόσο το πρόσωπο μου όσο και 
οι αναλογίες μου είναι στα πρότυπα 
μοντέλων. Μου έκανε πρόταση για 
να γραφτώ σε ένα agency και το δέ-
χτηκα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα… 
Μετά ήρθε το πρώτο μου ταξίδι στο 
Μιλάνο, όπου εκεί μεταξύ άλλων 
μεγάλων εταιρειών βρέθηκα στο 
showroom των Dolce & Gabbana, 
έγινα το πρόσωπο της Lauma Survilo 
και δούλεψα στο showroom της 
Aeronautica Militare. Στη συνέχεια, 
συμμετείχα στο Λονδίνο σε fashion 
show με 20 σχεδιαστές για την μεγα-
λύτερη σχολή μόδας στον κόσμο, το 
London College of Fashion. Κομβικό 
σημείο για μένα ήταν το εξώφυλλο 
που έκανα για το αμερικάνικο περιο-
δικό «fave». Μετά από εκείνη τη φω-
τογράφιση ήρθαν πολλές προτάσεις.
Αρκεί η ομορφιά για να γίνει κά-
ποιος μοντέλο; Δεν αρκεί να είναι 
μόνο όμορφος κάποιος, για να γίνει 
μοντέλο. Θέλει συνέπεια και επαγ-
γελματισμό, αλλά και πολύ δουλειά 
με τον εαυτό του. Ο χώρος του μόντε-

λινγκ δεν είναι τόσο εύκολος όσο νο-
μίζουν κάποιοι. Έχει πολλές απορρί-
ψεις και μεγάλο ανταγωνισμό. Οπότε 
αυτό που μου έχει μάθει είναι να μην 
τα παρατάω ποτέ, γενικότερα στη 
ζωή μου. Όσες φορές και αν ακούς 
«όχι», εσύ να επιμένεις για το «ναι».
Είστε από το μοντέλα στην Ελλά-
δα που έχουν μεγάλη απήχηση 
στα social media, ενώ παράλλη-
λα ασχολείσαι και με το blogging. 
Πόσο σας έχουν βοηθήσει τα social 
media; Τα social media είναι ένα 

πολύ καλό «εργαλείο» στα χέρια 
ενός επαγγελματία. Προσωπικά το 
Instagram με έχει βοηθήσει πάρα 
πολύ, έχω κλείσει αρκετές δουλειές 
μέσω αυτού. Χαρακτηριστικά θα σας 
πω ότι σε ένα κάστινγκ στο εξωτερικό 
με είχαν ρωτήσει πόσους followers 
έχω.
Όσον αφορά το blogging που κάνω 
ως επαγγελματίας, συνεργάζομαι 
με brands από όλο τον κόσμο. Ου-
σιαστικά εταιρείες συνεργάζονται με 
αναγνωρίσιμα άτομα για να επικοι-

νωνούν τα προϊόντα τους με το κοινό. 
Εγώ έχω συνεργαστεί μέχρι στιγμής 
με περισσότερες από 70 εταιρείες 
παγκοσμίως.
Οι εταιρείες λοιπόν επιλέγουν πλέ-
ον αυτόν τον τρόπο διαφήμισης; 
Ναι, αυτό διαπιστώνω εγώ. Πολλές 
εταιρείες πλέον επιλέγουν πρόσωπα 
τα οποία θα διαφημίσουν τα προϊόντα 
τους μέσω social media. Πολλές φο-
ρές δέχομαι μηνύματα από ακόλου-
θους μου, οι οποίοι με ρωτούν τι είναι 
αυτό που φοράω κτλ, διότι ο κόσμος 
πλέον πριν αγοράσει κάτι το ψάχνει 
διαδικτυακά και αν του αρέσει θα το 
αγοράσει.
Τι συμβαίνει στους άνδρες μοντέλα 
με το θέμα των κιλών; Υπάρχουν 
και εκεί ακραίες απαιτήσεις;Το θέμα 
με τα κιλά δεν αφορά μόνο τις γυναί-
κες μοντέλα, αλλά και τους άντρες. 
Υπάρχουν τα μυώδη μοντέλα, αλλά 
υπάρχουν και εταιρείες κυρίως 
σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου το 
πρότυπο μοντέλου είναι κυρίως το 
skinny. Μπορώ να πω ότι στην αρχή 
της πορείας μου είχα μπει σε αυτό το 
τριπάκι, γιατί καλώς ή κακώς επηρε-
άζεσαι όταν βλέπεις και άλλα μοντέ-
λα να είναι τόσο αδύνατα, όμως ευ-
τυχώς κατάλαβα νωρίς ότι αυτό δεν 
είναι ένα υγιές πρότυπο.
Βλέπουμε μοντέλα να γίνονται 
ηθοποιοί, κάτι το οποίο αρκετοί το 
σχολιάζουν αρνητικά. Ποια είναι η 
άποψη σας;Μου έχουν κάνει και εμέ-
να προτάσεις, αλλά θεωρώ ότι για να 
γίνει κάποιος ηθοποιός πρέπει να έχει 
ανάλογες σπουδές. Ωστόσο, δεν απο-
κλείεται το γεγονός κάποιοι να έχουν 
ένα έμφυτο ταλέντο στην τέχνη της 
υποκριτικής και απλά διαμέσου της 
αναγνωσιμότητας τους να τους δό-
θηκε η ευκαιρία να το αποδείξουν.
Πως θα περιγράφατε το στυλ των 
Θεσσαλονικέων; Στη Θεσσαλονίκη 
παρατηρούμε ότι οι άνδρες ντύνονται 
κυρίως με το ίδιο στυλ. Σπάνια θα 
δεις κάποιους να ξεχωρίζουν. Ο ένας 
αντιγράφει τον άλλον.

Ο Νίκος Γιαννιός έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα  
της παγκόσμιας μόδας

To μοντέλο από τη Θεσσαλονίκη που έχει κατακτήσει 
διεθνείς διαφημιστικές καμπάνιες και Instagram  
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κοσμικά
Βραδιά ορκωμοσίας 
νέων εθελοντών 
του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού
Στην κατάμεστη από κόσμο 
αίθουσα Τελετών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση ορκωμοσίας 180 
νέων εθελοντών του Παραρ-
τήματος Θεσσαλονίκης του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
Παράλληλα έγινε η απονομή 
χρηματικών επάθλων ύψους 
συνολικά 60.000 ευρώ σε έξι 
σωματεία και συλλόγους της 
Θεσσαλονίκης, για την υψηλή 
προσήλωση τους στα ανθρώπι-
να ιδεώδη.

Αναμνηστικό “κλικ” από τους δεκάδες εθελοντές

Ο βουλευτής Κωνσταντίνος Γκιουλέκας  
συγχαίρει μια νέα εθελόντρια

Η υπεύθυνη γραφείου  νέων μελών Φωτεινή Κατσαβουνίδου 
με τον διευθυντή  του περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης 
Μανώλης Πρώιμος

H Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.

Ο πρόεδρος του περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης  
Παναγιώτης Δέντσορας

Ο βουλευτής Γιάννης Αμανατίδης

Φώτης Αγιασώτης, Φωτεινή Κατσαβουνίδου, Κατερίνα 
Χαρκιολάκη, Βηρωνία Τραγούδα, Διογένης Μαριόλας  
και Αργύρης Παπασωτηρίου
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αθλητισμός
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Σεπτέβριος του 2015 ήταν όταν ο Θόδωρος 
Καρυπίδης ανέλαβε τα ηνία του Αρη που τότε 
βολόδερνε στη Γ’ Εθνική, όντας «πληγωμένος» 
από τα λάθη του παρελθόντος που τον οδήγη-
σαν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Από τότε, έγι-
ναν πολλά, άλλαξαν ακόμα περισσότερο, ο Αρης 
επέστρεψε στη Super League, όμως ο Ελληνας 
επιχειρηματίας, ουδέποτε είχε τοποθετηθεί δημόσια 
προς τον κόσμο της ομάδας. Αυτό το έκανε την περα-
σμένη Τετάρτη. Ηταν η πρώτη επίσημη τοποθέτησή 
του. Aυτή κράτησε κάτι περισσότερο από 75’ και ήταν 
χειμαρρώδης. Η Karfitsa αναλύει τα πεπραγμένα Κα-
ρυπίδη μέσα από τα δικά του λόγια και στέκεται στα 
5+1  κυριότερα σημεία της ομιλίας του.

Η δυσαρέσκεια και το παράπονο  
του για τον κόσμο

Το επικοινωνιακό αν θέλετε λάθος της συνέντευ-
ξης τύπου του Θόδωρου Καρυπίδη ήταν πως ξεκίνησε 
την τοποθέτησή του εκφράζοντας το μεγάλο παράπο-
νο που φτάνει σε βαθμό δυσαρέσκειας για την συμπε-
ριφορά του κόσμου προς την ομάδα και τον ίδιο. «Εγώ 
δεν ήμουν Αρης, έγινα Αρης πολύ περισσότερο από 
κάποιους άλλους. Πονάω για την ομάδα. Και θα φύγω 
όταν το θέλω εγώ, όχι όταν με διώξουνε. Σκέφτηκα να 
σηκωθώ να φύγω μετά το προηγούμενο παιχνίδι με τη 
Λαμία γιατί δεν αξίζω αυτή την αχαριστία, την απαξίω-
ση αυτή», είπε σε μία αποστροφή του λόγου του. Είπε 
πολλά ακόμα. Για τις αντιδράσεις, την εσωστρέφεια, 
τις αποδοκιμασίες του κόσμου, την πίεση που ασκεί-
ται στην ομάδα και την απαξίωση σε πρόσωπα εντός 
του συλλόγου. Τι εννοούμε όμως με το επικοινωνια-
κό λάθος στην εισαγωγή μας; Θα περίμενε κανείς από 
τον πρόεδρο της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, να αφήσει για 
το τέλος το παράπονό του από την συμπεριφορά του 
κόσμου. Αναμφίβολα, όλα αυτά τα χρόνια έχει επεν-
δύσει πολλά χρήματα. Πραγματικότητα. Ενδεχομένως 
η αντιμετώπιση που τυγχάνει από τον κόσμο να μην 
είναι αυτή που αξίζει και θα περίμενε. Επίσης αλήθεια. 
Παρόλα αυτά, κάλλιστα θα μπορούσε να αποφύγει το 
παράδειγμα που έφερε σε μία απόστροφο των λεγόμε-
νών του σχετικά με τον περσινό αγώνα του Παναθηνα-
ϊκού με την ΑΕΛ, στη Λεωφόρο. 

 Η επένδυση και η οικονομική «υγεία»
«Ο Αρης είναι συνεπής σε όλα, είναι υγιέστατος. 

Εγώ δεν είμαι διαχειριστής. Βάζω τα λεφτά μου κάθε 
μήνα». Η συγκεκριμένη ατάκα ειπώθηκε από τον Θό-
δωρο Καρυπίδη σε ερώτηση που του τέθηκε για τα 
χρήματα που έχει επενδύσει αυτά τα τέσσερα χρόνια 
παρουσίας του στον Αρη. «Καταστροφή» ήταν μια 
άλλη χαρακτηριστική ατάκα του, δείγμα της επένδυ-
σης που έκανε και εξακολουθεί να κάνει. Και μπορεί 
να απέφυγε να μιλήσει με συγκεκριμένο ποσό, όμως 

η πραγματικότητα  είναι πως έχει διαθέσει μεγά-
λα κεφάλαια, αρχικά για να επιστρέψει ο Αρης 
στη Super League, αλλά και για να εκσυγχρο-
νίσει στο μέτρο του δυνατού τις εγκαταστάσεις 
της ΠΑΕ σε Ν. Ρύσιο και «Κλεάνθης Βικελίδης». 
Ίσως, όμως το κομμάτι που μίλησε για τα «υγιή» 
οικονομικά δεδομένα της τωρινής ομάδας ήταν 

το πιο σημαντικό και μένει να φανεί εάν θα τηρήσει την 
δέσμευσή του στο τέλος της φετινής χρονιάς. Τι είπε; 
«Σήμερα που μιλάμε είναι όλοι πληρωμένοι και στις 
30/6 που είναι η τελευταία δόση πάλι θα είναι όλοι 
πληρωμένοι. Ο Αρης θα είναι υγιέσταστος, δεν θα χρε-
ωθεί ούτε μισό ευρώ».

Τα σχέδια ανακατασκευής του γηπέδου
Ήταν κάτι που σαφώς κανείς δεν περίμενε να 

ακούσει. Για πρώτη φορά, ο Θόδωρος Καρυπίδης, 
μίλησε ανοικτά για το θέμα εκσυγχρονισμού και ανά-
πλασης του γηπέδου. «Αναθέσαμε σε τεχνικό γραφείο 
να τρέξει το θέμα της ανάπλασης του «Κλεάνθης Βικε-
λίδης». Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε 
να το σκεπάσουμε και να κάνουμε μία κερκίδα ακόμα, 
να μεγαλώσει η χωρητικότητα του. Σε δύο μήνες μά-
ξιμουμ θα έχουμε τα πλήρη σχέδια στην κατοχή μας. 
Η ανακατασκευή θα γίνει σε τρία στάδια. Δεν μπορεί 
να γίνει όλο αμέσως. Ενδεχομένως να σκεπαστεί πρώ-
τα η θύρα 2 και μετά όλες οι άλλες θύρες. Μακάρι να 
βρεθούν τα χρήματα και να καλυφθεί όλο μαζί». Μια 
τοποθέτηση που φανέρωσε το όραμα και το μακρό-
χρονο πλάνο του για τον σύλλογο. Ξέρει καλά και ο 
ίδιος πως αν καταφέρει να πετύχει κάτι τέτοιο, τότε θα 
κερδίσει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Ήταν όμως και 
ρεαλιστής. «Ξέρω το κοστολόγιο ήδη. Μόνος μου δεν 
αντέχω να το κάνω αυτό. Ψάχνω να βρω συμπαίκτες 
πάνω σε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο». Και εδώ είναι 
που πρέπει όλη η οικογένεια του Αρη να βοηθήσει και 
τον στηρίξει να πετύχει τον στόχο του και να προχωρή-
σει ένα έργο που θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικό-
να του συλλόγου. 

 «Έκανα λάθη και συνεχίζω να κάνω...»
Κάθε ηγέτης ενός συνόλου, μια ομάδας, μιας επι-

χείρησης, οφείλει να αναγνωρίζει και να προσπαθεί να 
διορθώσει τα λάθη του. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, μίλη-
σε γι’ αυτά. «Έχω κάνει λάθη, και συνεχίζω να κάνω. 
Ματώνω όμως. Πληρώνω και μαθαίνω», σχολίασε 
χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά η αποτυχία της ανόδου 
στη Super League, στην πρώτη απόπειρα της ομά-
δας, του στοίχισε. Οικονομικά και επικοινωνιακά. Εκεί 
κλονίστηκε η σχέση του με τον κόσμο. «Προσπαθώ 
να βρω τις αδυναμίες μου», είπε επίσης. Το κυριότε-
ρο είναι πως ο Ελληνας επιχειρηματίας, παραδέχτηκε 
και μίλησε ανοικτά για τα δικά του λάθη στην περίοδο 
θητείας του στον Κιτρινόμαυρο σύλλογο. Το θέμα είναι 

Του Θωμά  
Μίχου

Η... αποκρυπτογράφηση του Καρυπίδη!
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αθλητισμός
Ο παρορμητισμός του κ. Καρυπίδη 
αδικεί την προσφορά του στον Αρη

Ο κ. Θεόδωρος Καρυπίδης παρότι δεν ανέλαβε 
πριν από τέσσερα χρόνια με υγιείς διαδικασίες την 
ομάδα του Αρη, κατάφερε να αντέξει στα πέτρινα 
χρόνια και να την επαναφέρει στη Super League. 
Aρα πέτυχε τον αρχικό του στόχο και εκπλήρωσε 
τον πόθο των φίλων της ομάδας. Μπορεί ο Αρης να 
μην ακολούθησε σε πλήρη εφαρμογή το πλάνο της 
ΑΕΚ, δηλαδή επιστροφή με μηδενικά χρέη στη Super 
League, fast track προβιβασμό στη μεγάλη κατηγο-
ρία, δημιουργία ομάδας ικανή να χτυπήσει τίτλο με 
το… καλημέρα και με έναν ιδιοκτήτη τεράστιων οι-
κονομικών δυνατοτήτων, αλλά αυτό δεν μπορεί να 
ακυρώσει την προσφορά της οικογένειας Καρυπίδη.

Πλέον από το περασμένο καλοκαίρι ο Αρης κρί-
νεται με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που κρινόταν 
μέχρι την επάνοδο του στη Super League. Οι δύσκο-
λες μέρες αποτελούν παρελθόν και η πλειονότη-
τα του κόσμου συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη των 
απαιτήσεων. Ηταν κι αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα 
στο Πρωτάθλημα που άνοιξε ακόμη περισσότερο την 
όρεξη του κόσμου του Αρη. Καμία έκπληξη. Οι φίλα-
θλοι όλων των ομάδων λειτουργούν με το θυμικό 
και εύκολα από τα ωσαννά οδηγούνται στο σταύρω-
σον αυτόν. Μοιάζει κάτι σαν πεπρωμένο για τους πα-
ράγοντες μετά την αποθέωση να… «σταυρώνονται» 
από τον κόσμο. 

Ο κ. Καρυπίδης είναι αλήθεια ότι όλο το προη-
γούμενο διάστημα απολάμβανε την εμπιστοσύνη του 
κόσμου και διοικούσε σ’ ένα περιβάλλον χωρίς αντι-
δράσεις. Ακόμη και το καλοκαίρι της χρονιάς που ο 
Αρης δεν κατάφερε να προβιβαστεί από την Football 
League στη Super League. Είτε γιατί εκτιμήθηκε η 
προσφορά του, είτε γιατί δεν υπήρχε διάδοχη κατά-
σταση στον ορίζοντα, ο κόσμος έκανε την ανάγκη 
φιλότιμο.

Η αγωνιστική καθίζηση της ομάδας μετά την 5η 
αγωνιστική, οι ήττες-διασυρμοί και ο αποκλεισμός 
από το Κύπελλο φούντωσαν τις αντιδράσεις των φι-
λάθλων του Αρη, οι οποίες κορυφώθηκαν μετά τον 
αγώνα με τη Λαμία.

Το νέο σκηνικό που διαμορφώθηκε στις κερκίδες 
του «Κλ. Βικελίδης» αιφνιδίασε τον απόντα από τον 
αγώνα για επαγγελματικούς λόγους και παρορμητι-
κό κ. Καρυπίδη, ο οποίος έκανε το λάθος να πραγ-
ματοποιήσει συνέντευξη Τύπου. Ποιος ο λόγος; Στην 
ουσία για να κουνήσει το δάχτυλο στον κόσμο για τις 
αντιδράσεις του. Αποτέλεσμα; Εχυσε λάδι στη φωτιά 
και χειροτέρευσε τα πράγματα. Το κυριότερο; Ηταν 
απολογητικός και δεν κατάφερε να δώσει όραμα 
στον κόσμο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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να διδάχτηκε από αυτά και να μην τα επανα-
λάβει...

«Μόνος μου ανέβασα  
τον πήχη για Ευρώπη»

Ο Θόδωρος Καρυπίδης μίλησε ξεκάθαρα 
για τον φετινό στόχο του Αρη. «Μου λέγανε 
να μην ανεβάσω τον πήχη. Εγώ έκανα σχε-
διασμό για Ευρώπη. Θα μπορούσα να κάνω 
μπάτζετ με 1,2 εκ. ευρώ και να είμαστε ηθο-
ποιοί. Πήραμε παίκτες ακριβούς, ικανούς 
με στόχο Ευρώπης». Ατάκα που δεν χωράει 
αμφισβήτηση, όχι μόνο για τον φετινό στόχο 
του Αρη, αλλά και για το γεγονός πως ο ίδιος 
πήρε πάνω του την όλη προσπάθεια και ανέ-
βασε ψηλά τον πήχη. Και θα κριθεί γι’ αυτό. 
Το αν θα καταφέρει η ομάδα στο τέλος της 
σεζόν να επιτύχει αυτόν, είναι μια άλλη ιστο-
ρία. Σημασία έχει όμως πως ο Καρυπίδης θέ-
λει να δει τον σύλλογο να παίζει ξανά εκτός 
συνόρων. 

Η «επίθεση» στον Ερέρα  
και η στήριξη των συνεργατών του

Σαφώς και είναι δύο ξεχωριστά κομμά-
τια. Το θέμα της απόλυσης Ερέρα «δίχασε» 
τον Αρη. Ο Ισπανός τεχνικός στο μικρό - εί-
ναι η αλήθεια - διάστημα παραμονής του 
στον σύλλογο, έκανε υποστηρικτές και η 
αποπομπή του ήταν κάτι που δεν πέρασε 
στο... ντούκου. Πολλοί το χρέωσαν στον 
Διαμαντόπουλο. Ο Καρυπίδης απάντησε 
και σε αυτό. «Την απόφαση για να φύγει 
δεν την πήρε ο Διαμαντόπουλος μόνος του. 
Ήταν συλλογική. Ήμασταν τρελοί εμείς και 
τον διώξαμε έτσι;», αναρωτήθηκε ενώπιον 
όλων. Στον Ισπανό τεχνικός ο Καρυπίδης 
χρέωσε πολλά. Κακή προετοιμασία, μηδε-
νική ανάλυση αντιπάλου, καμία βελτίωση 
της ομάδας, ήταν μερικές από τις ατάκες του. 
Βέβαια, και σε αυτό το σημείο υπέπεσε σε... 
φάουλ, όταν είπε: «Το ποτήρι ξεχείλισε όταν 
πέντε παίκτες είπανε ότι δεν κάνουμε τίπο-
τα στην προπόνηση, καμία ανάλυση, τίποτα. 
Έπρεπε να αλλάξουμε προπονητή. Και το 
κάναμε». Αυτό δεν το λες τουλάχιστον δη-
μόσια. Ύψωσε όμως και «ασπίδα προστασί-
ας» στους συνεργάτες του και αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να του αναγνωριστεί. «Ο Διαμα-
ντόπουλος είναι επιλογή μου. Τον στηρίζω 
και δεν ακούω κουβέντα για το ήθος και τον 
επαγγελματισμό του», είπε. «Εμπιστεύομαι 
τους συνεργάτες μου και τους ανθρώπους 
που δουλεύουν στην ΠΑΕ», σχολίασε επίσης. 
Και, στη δουλειά είναι πολύ σημαντικό να σε 
στηρίζει ο επικεφαλής σου και ο Καρυπίδης 
το έκανε και μάλιστα δημοσίως.
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Από την έκθεση «Consumer Electronics 
Show» στο Λας Βέγκας, ξεκίνησε στις 8 Ια-
νουαρίου τις παρουσιάσεις νέων μοντέλων 
για το 2019 η Mercedes-Benz. Στην έκθεση 
αυτή παρουσιάστηκε η δεύτερη γενιά της 
CLA. Το τετράθυρο coupe της γερμανικής 
εταιρείας θα είναι χρονολογικά το πρώτο 

που εκτίθεται στα φώτα της δημοσιότητας, 
ωστόσο οι επόμενοι 24 μήνες θα πρέπει 
να θεωρούνται και οι πιο παραγωγικοί της 
σύγχρονης ιστορίας της Mercedes.

Προτεραιότητα της φίρμας αποτελεί η 
ενίσχυση της παρουσίας της στα SUV, με την 
πρωτοεμφανιζόμενη GLB να τοποθετείται 
ανάμεσα στις GLA και GLC, προσθέτοντας 

περισσότερα στοιχεία πρακτικότητας στο 
κάτω άκρο της γκάμας και διαθέτοντας την 
ίδια σειρά κινητήρων βενζίνης και diesel με 
την A-Class, άρα και εκδόσεις AMG 35 και 
AMG 45. Το μοντέλο πραγματοποιεί ήδη 
δοκιμές εξέλιξης, με πιθανότερη ημερομη-
νία κυκλοφορίας του μέσα στο καλοκαίρι, 
χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί αν θα κά-

νει πρεμιέρα στην Εκθεση της Γενεύης τον 
Μάρτιο. Στην ίδια διοργάνωση αναμένεται 
να παρουσιαστούν και οι οπτικά ανανεωμέ-
νες GLC και GLC Coupe, οι οποίες θα διατίθε-
νται και σε plug-in υβριδικές εκδόσεις και 
με το νέο σύστημα infotainment MBUX.

Στην ίδια αρχιτεκτονική βασίζεται και 
το υπερπολυτελές SUV της Mercedes-
Maybach το οποίο είδαμε ως πρωτότυπο 
την άνοιξη του 2018 στο Πεκίνο.

Στην Έκθεση της Φρανκφούρτης τον ερ-
χόμενο Σεπτέμβριο, αναμένεται να δούμε 
την GLE Coupe ως αντίπαλον δέος της BMW 
X6, ενώ τρεις μήνες νωρίτερα η ελληνική 
αγορά θα υποδεχθεί την ηλεκτροκίνητη 
EQC, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV των 
Γερμανών με αυτονομία περίπου 400 χλμ., 
απόδοση 408 ίππους, μπαταρία 80 kWh και 
χώρο αποσκευών 500 λίτρων. Για το ηλε-
κτροκίνητο premium hatchback με τα δια-
κριτικά EQA θα πρέπει να περιμένουμε έως 
το 2020, χρονιά που θα πρωταγωνιστήσει 
και η ολοκαίνουργια GLA.

Το 2020 θα δούμε επίσης την ανανε-
ωμένη τετράθυρη S-Class, με τις coupe 
και cabriolet παραλλαγές της να ακολου-
θούν, αλλά και την έκδοση παραγωγής 
του hypercar Mercedes-AMG ONE με τους 
1.000+ ίππους και την υβριδική τεχνολογία 
της Formula 1.

Μέσα στο 2019, ωστόσο, αναμένο-
νται τόσο η κυκλοφορία της ανανεωμένης 
V-Class όσο και αυτή της E-Class, ενώ η 
παρουσίαση της πέμπτης γενιάς της C-Class 
μετατίθεται για το 2021.

Με την πρώτη κιόλας ματιά το νέο DS 7 Crossback 
εντυπωσιάζει, αφού διαθέτει ένα επιβλητικό και μοντέρνο 
αμάξωμα μήκους 4.573 χιλιοστών και πλάτους 1.906 χιλι-
οστών. Στη σχεδίασή του ξεχωρίζει στο εμπρόσθιο τμήμα η 
χρωμιωμένη μάσκα «DS Wings» της DS, η οποία πλαισιώνε-
ται από εντυπωσιακούς ενεργούς εμπρόσθιους προβολείς 
DS Active LED Vision. Παράλληλα, άκρως εντυπωσιακές 
είναι και οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες σε όλο το υπόλοιπο 
αμάξωμα, ενώ στο πίσω τμήμα κλέβουν τις εντυπώσεις τα 
3D full LED φώτα και ο διαχύτης με τις διπλές τετραγωνι-
σμένες απολήξεις.

Στο εσωτερικό του νέου DS 7, συναντούμε μοναδικά 
στοιχεία πολυτέλειας, αλλά και τεχνολογίας. Τις εντυπώ-
σεις κλέβουν οι δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες, μία μπρο-
στά από τον οδηγό για τον πίνακα οργάνων με διάμετρο 
12,3 ιντσών και μία στο κέντρο της κονσόλας για το διευ-

ρυμένο σύστημα πολυμέσων και τον κλιματισμό, επίσης με 
διάμετρο 12 ιντσών. Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η κορυφαία 
ποιότητα κατασκευής, αλλά και τα μοναδικά υλικά με τα 
οποία ντύνεται η καμπίνα. Το DS 7 Crossback προσφέρεται 
με μια πλήρη γκάμα κινητήρων. Στην περίπτωση των μο-
τέρ βενζίνης, συναντάμε τον 1.200άρη PureTech Turbo των 
130 ίππων (με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων), τον 1.600άρη 
PureTech Turbo των 180 ίππων και τον 1.600άρη THP των 
225 ίππων (αμφότεροι με στάνταρ 8άρι αυτόματο κιβώτιο). 
Στο diesel, διαθέσιμος είναι ο 1.5 lt turbo BlueHDi των 130 
ίππων (με μηχανικό 6τάχυτο ή 8άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυ-
τήτων), καθώς και ο 2λιτρος BlueHDi των 180 ίππων (στά-
νταρ αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων).

Το νέο DS 7 Crossback είναι ήδη διαθέσιμο στη χώρα 
μας. Οι τιμές του ξεκινούν από τα 27.999 ευρώ, με στάνταρ 
5ετή εγγύηση. 

Τα νέα σούπερ μοντέλα της Mercedes-Benz

DS 7 Crossback: Εντυπωσιάζει

αυτοκίνητο
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ΚΡΙΟΣΣχόλια που δεν πρέπει 
ποτέ να πείτε σε… 
άνθρωπο που έχει 
σκύλο !!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κυριαρχεί ο ενεργητικός και 
δραστήριος χαρακτήρας σας, που 

δεν θέλει να του τοποθετούνται 
όρια στις κινήσεις του. 

Εκμεταλλευτείτε αυτή σας την 
διάθεση, διότι σας ξεχωρίζει από 
το γύρω περιβάλλον, δείχνοντας 
έναν δυναμικό άτομο. Προσοχή, 

όμως, στα όρια που πρέπει να 
τεθούν, ώστε να μην φανείτε 

υπερβολικοί.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,22,41.

Στα επαγγελματικά σας θέματα, θα 
πρέπει να μην ξεχνάτε να παρατηρείτε 

και τις συμπεριφορές των γύρων 
σας, οι οποίες μπορούν να σας 

καθοδηγήσουν στις ενέργειες που 
πρέπει να πράξετε. Η διαίσθηση 

σας, είναι ένα στοιχείο που μπορείτε 
να εμπιστευτείτε, φτάνει να μην 

βρίσκεστε κάτω υπό έντονη 
συναισθηματική φόρτιση.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,25,41.

Η πρόσχαρη διάθεση, οδηγεί τις 
συνεργασίες που πρόκειται να 

συμβούν, σε ένα ιδεατό επίπεδο 
και να ανοιχτούν νέοι δρόμοι 
μπροστά σας. Ο κατάλληλος 

χειρισμός, παίζει σημαντικό ρόλο 
στην διεκπεραίωση των σχεδίων 

σας και θα σταθεί σταθμός, για το 
μέλλον σας.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,11,22,47.

Η συμπόνια που δείχνετε προς 
τα προβλήματα των αγαπημένων 

σας προσώπων, εμφανίζει την 
ευαισθησία του χαρακτήρα σας. Οι 

συμβουλές σας, θα αποκτήσουν 
έναν εποικοδομητικό χαρακτήρα, για 

τα άτομα που αγαπάτε και θα τους 
βγάλετε από διλλήματα που έχουν το 

τελευταίο διάστημα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,25,31,49.

Η διάθεση να κάνετε νέες 
συνεργασίες, σας δίνει την ώθηση 

να δώσετε τον καλύτερο εαυτό 
σας και να φανείτε αντάξιοι, στις 

απαιτήσεις που θα ζητηθούν. 
Αδράξτε κάθε ευκαιρία που 

εμφανίζεται μπροστά σας και οι 
κινήσεις τόλμης και θάρρους, θα 

αυξήσουν την ζωτικότητά σας.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,28,44.

Οι υποχρεώσεις, σας δημιουργούν 
άγχος κάποιες φορές και σας 

προκαλούν οξύθυμη συμπεριφορά. 
Προσπαθήστε να βάλετε τα πράγματα 

σε μία σειρά και μην τα έχετε 
ανάκατα μέσα στο μυαλό σας, διότι 

σας κουράζει συναισθηματικά και 
δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε με 

καθαρότητα σκέψης.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,29,47.

Μερικά πράγματα δεν πρέπει να 
λέγονται ποτέ. Ακόμη κι αν κάτι 
σας ακούγεται ωραίο, υπάρχουν 
κάποια σχόλια που δεν πρέπει 
ποτέ να κάνετε σε σκυλομπαμπά 
ή σκυλομαμά. Πόσα από αυτά 
έχετε άραγε ακούσει εσείς;

«Έχεις σκυλιά, γιατί δεν έχεις 
παιδιά, σωστά;»
Όχι μόνον είναι ένα αγενέστατο 
σχόλιο, αλλά και υπάρχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι που 
απολαμβάνουν και τα δύο είδη 
παιδιών:
Και τα ανθρώπινα, αλλά και 
τα σκυλάκια - παιδάκια. Εάν 
είσαι κάποιος που επέλεξες να 
κάνεις παιδιά και μετά κοιτάζεις 
περιφρονητικά εμένα ή κάποιον 
από τα εκατομμύρια ανθρώπους 
που δεν έκαναν από επιλογή 
τους παιδιά, σκέψου δύο φορές 
προτού μιλήσεις.
Δεν είμαστε λιγότερο άνθρωποι, 
επειδή δεν έχουμε ανθρώπινα 
παιδιά.
«Πέθανε ο σκύλος σου; Ε και; 
Πάρε άλλον»
Για πολλούς από εμάς η φράση 
«Ε και, πάρε έναν άλλον», όταν 
έχουμε χάσει τον σκύλο μας, 
δηλώνει έλλειψη ευαισθησίας 
και είναι σκληρό, όσο καλές κι 
αν είναι οι προθέσεις.
Η ζωή είναι αναντικατάστατη σε 
οποιαδήποτε μορφή της.
«Αυτό το σκυλί δεν καταλαβαί-
νει τι του λες»
Μιλάω στο σκυλί μου.
Είστε  και εσείς στα εκατομμύ-
ρια ανθρώπων που μιλάνε στα 
σκυλόπαιδά τους?
Τα σκυλάκια είναι ζώντες 
οργανισμοί και είναι γεγονός ότι 
καταλαβαίνουν πολλά από αυτά 
που τους λέμε.
«Δεν θα έπρεπε να αφήνεις αυτό 
το σκυλί να σε φιλάει»
Το στόμα ΜΟΥ, το πρόσωπό 
ΜΟΥ, το σκυλί ΜΟΥ, η ζωή ΜΟΥ: 
Αν δεν σου αρέσει, μην κοιτάς!
«Θα χαρώ πολύ να έρθεις, αλλά 
χωρίς τον σκύλο»
Δεν έχω την απαίτηση να μου 
επιτρέπεται να παίρνω τον σκύ-
λο μου παντού και πάντα, αλλά 
αν δεν τον θέλεις στο σπίτι σου, 
επειδή δεν συμπαθείς τα σκυλιά, 
τότε λυπάμαι, αλλά ούτε εγώ σε 
συμπαθώ!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η πρακτική σας σκέψη, δεν σας 
αφαιρεί το δικαίωμα του ρίσκου, 
εφόσον μπορείτε και φιλτράρετε 
εκ των προτέρων οποιαδήποτε 
σκέψη. Μην μπαίνετε επομένως στον 
διχασμό αν μπορείτε να προτάξετε 
δυναμικά πρωτότυπες ιδέες σας, 
βρείτε το θάρρος σας και τολμήστε 
το.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,26,32.

Προσπαθήστε να μείνετε ήρεμοι και 
να εστιάσετε σε θέματα που έχουν 
σημασία για την προσωπική σας 
εξέλιξη, παραμερίζοντας περιττές 
σκέψεις. Η επιφυλακτικότητα σας, 
είναι αυτή που σας βοηθάει να 
προστατεύετε τον εαυτό σας, αλλά 
προσοχή μην είστε περισσότερο 
από ότι πρέπει, διότι μπορεί να σας 
κουράσει η υπερβολή.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,28,37.

Οι συναντήσεις γενικά θα είναι 
αρκετά κουραστικές για εσάς, λόγω 
του ότι σας απασχολούν πολλά 
θέματα, αλλά θα μπορέσετε να δείτε 
την θετική τους πλευρά, εφόσον 
δεν προσκολλάτε τις σκέψεις σας 
επίμονα σε αυτά. Μπορείτε λοιπόν, 
να περάσετε ευχάριστα και να 
χαλαρώσετε λίγο, από τις πολλές 
ευθύνες που σας συνοδεύουν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,26,45.

Η ψυχολογική σας κατάπτωση, 
οφείλεται στις αλλεπάλληλες 
συγκρούσεις που έχουν συμβεί στο 
παρελθόν, με άτομα του κοντινού 
σας περιβάλλοντος. Η εσωτερική 
αναζήτηση, είναι αυτή που θα σας 
δώσει την σωστή πορεία που πρέπει 
να ακολουθήσετε, για να βρείτε την 
ισορροπία μέσα σας.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,21,36,48

Γενικά, αισθάνεστε ότι θέλετε 
να δείξετε την αγάπη σας και τα 
αληθινά σας συναισθήματα, προς 
τα αγαπημένα σας πρόσωπα και 
να μην αφήσετε την εβδομάδα να 
πάει χαμένη. Τα δώρα και οι έξοδοι, 
είναι σε προτεραιότητα για σας και 
οι στιγμές που θα ζήσετε, θα έχουν 
διασκεδαστικό χαρακτήρα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,33,48.

Η ονειρική ματιά γύρω σας, μπορεί 
να σας ξεκουράζει βγάζοντας σας 
από ένα κοινότυπο τοπίο, αλλά 
ταυτόχρονα αφήνει περιθώρια και 
στους άλλους, να σας επηρεάσουν. 
Ο ρομαντισμός σας χαλαρώνει, 
αλλά ίσως θα ήταν καλύτερα να 
μείνετε μόνοι σας και να σκεφτείτε τι 
πραγματικά επιθυμείτε.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,41.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 26/1 ΕΩΣ 01/2
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

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

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ Πωλείται παλαιά, πέτρινη, 
δυόροφη μονοκατοικία 100τμ, εντός 
του χωριού, σε οικόπεδο 4οομ, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 14.000E 
Kωδ.1009-288

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πωλείται διαμέρισμα 
75τμ, 2ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
διαμπερές, μερικώς ανακαινισμένο, 
ιδανικό και για εκμετάλλευση. Τιμή: 

40.000E Κωδ.1009-283

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Πωλείται οικόπεδο 
1232τμ, εντός σχεδίου, 450μ από την 
θάλασσα, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τιμή: 
55.000E Kωδ.1009-275

ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 60τμ, 2ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, κατασκευής 2007, δεύτερο 
από την θάλασσα, σε άριστη κατάσταση. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
65.000E Kωδ.1009-255

ΨΑΚΟΥΔΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 60τμ, 1ου ορόφου, πρώτο 
στη θάλασσα, πλήρως ανακαινισμένο 
και επιπλωμένο, κατασκευής 1990. 
Ιδανικό και για εκμετάλλευση. Τιμή: 
120.000E Kωδ.1009-235

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 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου, 
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ. 
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ, 
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400E
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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
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
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
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Ανανεωµένη ιστοσελίδα


