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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
ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
35τμ, 1ου ορόφου, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, ευάερη, ευήλια, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανική για 
εκμετάλλευση Τιμή: 20.000E Κωδ. 
1033-101

ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ, 
ισογείου, κεντρικότατο, μερικώς 
ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
διαμπερές, σε καλή κατάσταση. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
29.000Ε Κωδ. 1034-111

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
διαμέρισμα 63τμ, ισογείου, 
σε διόροφη μονοκατοικία, με 
2ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 11.000E 
Κωδ.1029-44

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

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πωλείται 
διαμέρισμα 73τμ, 1ου ορόφου, 
κεντρικότατο, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως ανακαινισμένο, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 45.000E 
Kωδ.1025-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

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

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

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

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

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη 
πέτρινη δυόροφη μονοκατοικία 140τμ, 
σε οικόπεδο 800τμ, εντός του χωριού, 
σε εκπληκτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά. Τιμή: 32.000E Κωδ.1009-
262

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
127τμ, 3ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο, 
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 600E 
Κωδ.1029-151 

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 

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ 

Χ. ΚΟΥΝΙΟ 

ΤΖΗΚΑΣ - ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ Σελ. 46
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«Έχουμε γνώση  
να διοικήσουμε τον  
Δ. Θεσσαλονίκης»

Στα 92 του ο 
τελευταίος επιζών 
του Άουσβιτς μιλά 
στην «Κ»

Το «δίδυμο» που 
«ζωντάνεψε» το 
θεσμό της ΔΕΘ

Δήμος Σιθωνίας: Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μετά από σωρεία καταγγελιών

Κάθε Σάββατο με 
την Karfitsa

«Μαύρη Τρύπα» στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου αποκάλυψε έρευνα του 
ΣΔΟΕ, καθώς βρέθηκε ότι επί χρόνια οι διοικήσεις του δεν εισέπρατταν τα 

τέλη χρήσης και εκμετάλλευσης του υπεδάφους. Ο εισαγγελέας εγκλημάτων 
διαφθοράς άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος δύο πρώην δημάρχων, τεσσάρων 

αντιδημάρχων και δύο υπαλλήλων

Σελ. 08

 «Όσες φορές και αν πέσεις πρέπει να σηκωθείς» τόνισε ο Γιώργος Κιµούλης σε συνέντευξη 

του στην Karfitsa αναφερόµενος στην έργο «Θείος Βάνιας», χαρακτηρίζοντας το «ένα 

τρυφερό ποίηµα για το γελοίο της ανθρώπινης παραίτησης». Μια παράσταση όπου η 

ψευδαίσθηση και η απόγνωση ανταγωνίζονται το χιούµορ και την ελπίδα. Στο Αριστοτέλειον...

Ο Γιώργος Κιµούλης φέρνει τον «Θείο Βάνια» στην πόλη
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΟΠΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΑΤΡΟΟ Αντώνης Ρεπανάς µιλά για το παραµύθι του «Μυστικό συστατικό» που ανεβαίνει στον «Κύκλο της Μελποµένης» 

Η Γαλλίδα µεσόφωνος Clementine Margaine ερµηνεύει την Κάρµεν απόψε στο Μέγαρο 
Μουσικής

Το βιβλίο του Γιάννη Στεφανίδη «Οδοιπορικό προς την ελευθερία» παρουσιάζεται απόψε στη MYRÓ Gallery

«Η Βρωµιά» του Ρόµπερτ Σνάιντερ κάνει πρεµιέρα στο Θέατρο Τ, στη Θεσσαλονίκη, τη ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου

Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης επανέρχεται η Ευανθία Ρεµπούτσικα, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, σε µια µοναδική παράσταση µε πολυαγαπηµένες κοσµοπολίτικες µελωδίες
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CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 33-41
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Χορός εκατομμυρίων στα 
υπόγεια δίκτυα του Ευόσμου!
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Του Νίκου Καραμανλή

Δεν πρέπει να 
αφήσουμε τους 
τεχνοκράτες να 

ασχοληθούν μόνο 
με τους αριθμούς 
και να αγνοήσουν 

την κοινωνία
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Βυρωνία Τραγούδα
grammateia@karfitsa.gr
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Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Λύση στα «κόκκινα» δάνεια  
με σεβασμό στον άνθρωπο

Την ώρα που το πολιτικό σύστημα ακροβατεί, οι τράπεζες –και η ελληνική οικονομία 
γενικότερα– εξακολουθούν να δοκιμάζονται από το μείζον θέμα των «κόκκινων» δανεί-
ων. Η κυβέρνηση, το αμέσως επόμενο διάστημα, καλείται να βρει τα εργαλεία εκείνα που 
θα επιτρέψουν την επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των «κόκκινων» δανείων. Ο Γιάννης 
Δραγασάκης, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι το θέμα, έσπευσε να δώσει την πραγματική του 
διάσταση, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η 
χώρα με τα περισσότερα “κόκκινα” δάνεια. Άρα δεν υπάρχουν λύσεις manual, δεν υπάρχει 
κάποιος οδηγός να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα».

Με απλά λόγια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, 
τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων: Ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μια βιαστική λύση μόνο 
και μόνο για να δώσουμε λύση, καθώς τα προβλήματα που μπορούν να προκληθούν θα 
είναι απείρως μεγαλύτερα απ’ αυτά που θα επιλύσουν – εάν τα επιλύσουν. Γι’ αυτό και ο 
κ. Δραγασάκης έσπευσε να διευκρινίσει πως «αν δεν το προσέξουμε, μπορεί να κάνουμε 
ρυθμίσεις που να οδηγήσουν τις τράπεζες σε σημείο που να απαιτηθούν νέα κεφάλαια. Και 
άρα, αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νομοθέτηση».

Το θέμα των «κόκκινων» δανείων απασχολεί στο ανώτατο επίπεδο τις Βρυξέλλες, με τον 
επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματι-
κών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, να επιλέγει πολύ προσεκτικούς χαρακτηρισμούς. 
«Το ζήτημα των “κόκκινων” δανείων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό στις κοινω-
νικές ανάγκες, αλλά χωρίς να καταστραφεί το τραπεζικό σύστημα», επεσήμανε ο κεντρικός 
τραπεζίτης της Ευρώπης! Ας ελπίσουμε, ιδίως το σκέλος του «σεβασμού στις κοινωνικές 
ανάγκες», να γίνει πράξη, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος οι τεχνοκράτες να σκύψουν πάνω 
από τους αριθμούς και να αγνοήσουν τον παράγοντα «άνθρωπο». «Από τη μία υπάρχουν 
όσοι πραγματικά έχουν πρόβλημα φτώχειας και από την άλλη οι στρατηγικοί κακοπληρω-
τές», είπε ο κ. Ντράγκι, παραγνωρίζοντας πιθανότατα ότι πλέον στην Ελλάδα ο αριθμός των 
στρατηγικών κακοπληρωτών έχει μειωθεί στο ελάχιστο.

Αυτό που τελικά χρειάζεται η οικονομία μας είναι ένα νέο σημείο εκκίνησης. Να ανα-
κτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να επιδείξει σταθερότητα στις μεταρρυθμίσεις, να εκ-
πέμψει μήνυμα προοπτικής και να γίνει πιο φιλική προς το επιχειρείν και συγκεκριμένα την 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν, επιτέλους, γίνει αυτό, θα μπορούμε να μιλάμε για την πραγμα-
τική μεταμνημονιακή εποχή!
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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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Πέμπτη απόγευμα 24 Ιανουαρίου 
2019. Στο τελωνείο των Ευζώνων 
ακούγεται από τα μεγάφωνα πως η 
ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών μετατίθεται για 
την επομένη. Οι συγκεντρωμένοι, 
πολλοί τυλιγμένοι με ελληνικές ση-
μαίες, επιβιβάζονται στα αυτοκίνητά 
τους και αποχωρούν. Όλοι εκτός από 
μία ομάδα μερικών δεκάδων ατό-
μων.
Όταν το σκοτάδι στα ελληνοσκοπια-
νά σύνορα πέφτει, οι «διαδηλωτές» 
βγάζουν τον μανδύα του μαχητή 
Μακεδόνα και βάζουν αυτόν του πα-
θιασμένου τζογαδόρου. Από τη μικρή 
ομάδα όσων παρέμειναν στα σύνο-
ρα μπροστά από τους παραταγμέ-
νους αστυνομικούς, ξεπροβάλει ένα 
τσούρμο που κατευθύνεται αμέσως 
στον έλεγχο διαβατηρίων. Σχεδόν 
τρέχουν με σκυμμένα κεφάλια και 
ορισμένοι χαμογελώντας βλέποντας 
τους διπλανούς τους, όταν ακούν 
τις αποδοκιμασίες των ελάχιστων σε 
αριθμό, διαμαρτυρόμενων που έμει-
ναν εκεί ζητώντας να παραμείνουν 
κλειστά τα σύνορα για να μην ψηφι-
στεί η Συμφωνία στη Βουλή.
Το πείραμα της αποστολής της πρώ-
της ομάδας είχε πετύχει. Λίγα λεπτά 
αργότερα, οι διαδηλωτές έκπληκτοι 
βλέπουν πως ανάμεσά τους άλλο 
ένα τσούρμο… διαδηλωτών να κα-
τευθύνεται στον έλεγχο διαβατηρίων 
των συνόρων. Τι και αν οι αποδοκι-
μασίες εντάθηκαν. Μπροστά στη δια-
σκέδαση, οι αγώνες για τα δίκαια της 
Μακεδονίας μπορούν να περιμένουν. 
Άλλωστε η ψηφοφορία είχε μετα-
τεθεί για την επομένη και μία γύρα 
στη ρουλέτα δεν χάλασε δα και τον 
κόσμο!
«Το πρόβλημα είναι διαχρονικό», 
παρατηρεί μιλώντας στην Karfitsa ο 
δήμαρχος Παιονίας Χρήστος Γκου-
ντενούδης, καθώς η περιοχή του έχει 
πληγεί έντονα από την οικονομική 
δραστηριότητα στα σύνορα, από την 
πλευρά των Σκοπίων. Δεν είναι μόνο 
το καζίνο. Στο γειτονικό κράτος όλα 
είναι φθηνότερα. «Είναι ένα σύστημα 
που δουλεύει πολύ καλά. Η βενζίνη 
είναι φθηνή, προσφέρουν δωρεάν 
φαγητό σε όσους είναι στα καζίνο. 

Υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα με 
τη λαϊκή της Πέμπτης στη Γευγελή, 
όπου πηγαίνουν αρκετοί και ψωνί-
ζουν. Είναι φθηνά και οι δικοί μας 
έχουν οικονομικό πρόβλημα. Όλα εί-
ναι αποτέλεσμα της οικονομικής δυ-
σπραγίας της Ελλάδας», σημειώνει ο 
κ. Γκουντενούδης. Μάλιστα ο δήμος 
έχει προτείνει στη συνοριακή περιοχή 
να εφαρμοστεί καθεστώς αντίστοιχο 
άλλης χώρας που στα σύνορά της 
μείωσε τους φόρους ακριβώς γι’ αυ-
τόν τον λόγο.

Στο… μισό
Τα προϊόντα στα Σκόπια μπορεί να 
κοστίζουν σχεδόν στο μισό απ’ ότι 
στην Ελλάδα. Ακόμη και τα ελληνι-
κά. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός 
ότι ελιές σε ελληνικές συσκευασίες 
κοστίζουν 3 ευρώ ενώ στο Πολύ-
καστρο οι ίδιες πωλούνται 5,5 – 6 
ευρώ το κιλό. «Αυτό είναι το αποτέ-
λεσμα του υψηλού ΦΠΑ. Πώς μπο-
ρείς να ανταγωνιστείς μία χώρα που 
έχει φόρο στα προϊόντα 8% όταν εδώ 
είναι 24%», λένε επιχειρηματίες της 
περιοχής. «Εάν πας στο κρεοπωλείο 
στη Γευγελή το μπον φιλέ κοστίζει 6 

ευρώ το κιλό, εδώ κάνει 10 και 12 
ευρώ το κιλό», συμπληρώνουν.
Εκτός των προϊόντων, η χαμηλή τιμή 
των οποίων οδηγεί πολλούς Έλ-
ληνες της ευρύτερης περιοχής στο 
γειτονικό κράτος, ιδιαίτερα φθηνή 
είναι η βενζίνη. Συγκεκριμένα, αυτή 
την  περίοδο το λίτρο της αμόλυβδης 
στα σύνορα, από τη γειτονική πλευ-
ρά, κοστίζει 1,05 ευρώ, όταν στην 
ελληνική πλευρά των συνόρων ξε-
περνάει το 1,5 ευρώ. «Την περίοδο 
αυτή παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση 
στις τιμές των καυσίμων, παγκοσμί-
ως. Δίπλα η βενζίνη μειώθηκε, μόνον 
εδώ παρέμεινε σταθερή», διαμαρτυ-
ρήθηκαν καταναλωτές που επιβεβαι-
ώνουν ότι γεμίζουν τα ρεζερβουάρ 
τους στην πΓΔΜ.
Το καζίνο όμως προκαλεί τη μεγαλύ-
τερη αιμορραγία. «Εάν πας σε γιορ-
τές ή σε ημέρα μεγάλων κληρώσεων 
δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έχει εκα-
τοντάδες ελληνικά αυτοκίνητα», πε-
ριγράφουν στην Karfitsa κάτοικοι της 
περιοχής. Στο καζίνο η είσοδος είναι 
δωρεάν, το φαγητό είναι δωρεάν και 
το ποτό επίσης και ο κάθε επισκέπτης 
μπορεί να παίξει λίγα χρήματα, αν 

βέβαια συγκρατηθεί. «Πηγαίνει κό-
σμος από εμάς, εμφανίζονται  Έλλη-
νες καλλιτέχνες και επειδή η είσοδος 
είναι δωρεάν νομίζουν ότι πηγαίνουν 
τζάμπα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, 
υπάρχει και το πάθος του τζόγου. 
Όταν υπάρχει οικονομική κρίση ανα-
πτύσσεται και ο τζόγος, το μαύρο 
χρήμα», σημειώνει ο δήμαρχος.
Οι περιγραφές πάντως των κατοί-
κων της περιοχής για τους… λάτρεις 
των καζίνο, οι οποίοι τα βράδια είναι 
«κρεμασμένοι» πάνω από τα «φρου-
τάκια» ή τις ρουλέτες και το πρωί στο 
καφενείο διαμαρτύρονται για την… 
οικονομική πολιτική της χώρας, είναι 
μοναδικές: «Τώρα στις γιορτές, όλες 
οι επιδοτήσεις και τα επιδόματα εκεί 
πήγαν. Τι να πούμε για τους αγρότες 
που μπορεί σε μία βραδιά να σπατα-
λήσουν την επιδότηση και το επόμε-
νο πρωί να βρίζουν το υπουργείο που 
δεν τους έδωσε ακόμη την αποζημί-
ωση. Ή τους χρυσαυγίτες που τώρα 
φωνάζουν για την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας και κάνουν επεισόδια, 
όμως η θέση τους στο καζίνο είναι… 
πριβέ».

Διαδηλωτές κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών  
παίζουν στα καζίνα της πΓΔΜ

Ο κουλοχέρης προηγείται της Μακεδονίας
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ΝΕΟ ∆ερµατολογικό Κέντρο City Med 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης!
Το µυστικό νεότητας και οµορφιάς βρίσκεται στο CITY MED, το ολοκαίνουργιο ιατρικό 
δερµατολογικό κέντρο-laser στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
To  City Med είναι ένα πρότυπο ∆ερµατολογικό Κέντρο, µε ολοκληρωµένες υπηρεσίες στον τοµέα 
της ∆ερµατολογίας της Πλαστικής Χειρουργικής, της Ιατρικής  Κοσµετολογίας, της Αισθητικής και 
των ιατρικών Laser. 
Το έµπειρο  ιατρικό και επιστηµονικό προσωπικό του , µε την χρήση µηχανηµάτων τελευταίας 
τεχνολογίας εφαρµόζει µια ολιστική προσέγγιση σε θέµατα που άπτονται των ειδικοτήτων του, 
προσφέροντας µοναδικά αποτελέσµατα και ολοκληρωµένες θεραπείες οµορφιάς και χαρίζοντας 
χαµόγελα, αυτοπεποίθηση και υγεία.
Το επιστηµονικό δυναµικό του City Med ,εξειδικευµένοι δερµατολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί, 
βιοπαθολόγοι, βιολόγοι, βιοχηµικοί, αισθητικοί, είναι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ιατρικό 
θέµα, ενώ το παραϊατρικό προσωπικό του δύναται να σας εξυπηρετήσει άµεσα και µε συνέπεια στο 
θέµα που σας απασχολεί, µέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον άρτια εξοπλισµένο µε όλα τα σύγχρονα 
µέσα τεχνολογίας, παρέχοντάς σας υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σε θεραπείες της εξωτερικής 
εµφάνισής σας.

Ανώδυνα και οριστική αποµάκρυνση της τριχοφυΐας µε laser αποτρίχωση τελευταίας γενιάς 
(Alexandrite, Nd yag)
Θεραπείες σύσφιξης, ανόρθωσης, αντιµετώπισης της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους µε 
laser Coax Med Triple Action, ραδιοσυχνότητες, Cavitation, κρυολιπόλυση και εγγυηµένα 
αποτελέσµατα. 
Ακµή, ευρυαγγείες, ραγάδες, πανάδες και ουλές µε τελευταίας γενιάς lasers.
Μεταµόσχευση µαλλιών µε την επαναστατική µέθοδο FUE ανώδυνα, αναίµακτα, χωρίς ράµµατα 
,χωρίς ουλές και µε µόνιµο αποτέλεσµα. 
Επεµβάσεις πλαστικής χειρουργικής. 
Μη επεµβατικές θεραπείες αισθητικής δερµατολογίας (Botox, Yαλουρονικό, Yδροξυαπατίτης, A
υτόλογη Mεσοθεραπεία PRP, Nήµατα PDO κ.ά.)

∆ιεύθυνση Ιατρείου: Π. Κοροµηλά 26, 1ος όροφος
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.265392 -2310.273895

Website: www.athenscitymed.gr 
Facebook: CITY MED (@citymed)

Instagram:CITYMEDGR
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Σπίτια και διαμερίσματα που παρέ-
μειναν κλειστά για χρόνια σε περιο-
χές του κέντρου και των περιχώρων 
της Θεσσαλονίκης, αγοράστηκαν από 
εργολάβους, ανακαινίστηκαν, μετα-
πουλήθηκαν σε επενδυτές της κτη-
ματαγοράς και μπήκαν στο club των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Περιοχές όπως η οδός Αναγεννήσε-
ως και η Βαλαωρίτου, έχουν αλλάξει 
όψη χάρη στην ανοικοδόμηση αλλά 
και στην ανακαίνιση ολόκληρων κτι-
ρίων με σκοπό τη δημιουργία διαμε-
ρισμάτων προς εκμετάλλευση. Όλη 
αυτή η δραστηριότητα, όπως λένε 
ειδικοί της κτηματαγοράς, έφερε 
κύμα ανακαινίσεων και έδωσε δου-
λειά στους επαγγελματίες του real 
estate. «Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις 
(όπως το Airbnb) έχουν βοηθήσει 
όλους όσοι ασχολούνται με το real 
estate», αναφέρει στην Karfitsa o 
Γιώργος Καραγκιαούρης, μέλος του 
Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβά-
σεων Θεσσαλονίκης.
Οι ανακαινίσεις  ανέβασαν τον πήχη 
και στις μακροχρόνιες μισθώσεις, 
καθώς οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν 
να επισκευάσουν τα ακίνητα τους σε 
μια προσπάθεια να τα καταστήσουν 
ανταγωνιστικά. Όπως εξηγεί στην 
Karfitsa ο Κωνσταντίνος Χαϊδούτης, 
πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ακινήτων Θεσσαλονίκης, από το φθι-
νόπωρο και μετά πολλοί ιδιοκτήτες 
έχουν προχωρήσει σε ανακαινίσεις. 
Οι ανακαινίσεις αυτές έγιναν ανάλογα 
με τις οικονομικές τους δυνατότητες, 
χωρίς να έχουν οικονομική υποστή-
ριξη –επιδότηση ή κάποια φοροα-
παλλαγή– από το κράτος, προκειμέ-
νου  να προσελκύσουν  μισθωτές.
Οι ανακαινίσεις με τη σειρά τους 
έχουν επιφέρει αύξηση στα ενοίκια 
καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο 
κέντρο της πόλης οι τιμές των ενοι-
κίων παρουσιάζουν αύξηση της τά-
ξης του 25%. Όπως ανέφεραν στην 
Karfitsa παράγοντες της αγοράς 
ακινήτων, το 2017 το μέσο μίσθωμα 
σε ένα δυάρι διαμέρισμα στο κέντρο 

δεν ξεπερνούσε τα 300-400 ευρώ 
το μήνα, ενώ έναν χρόνο αργότερα 
έφτασε στα 700 ευρώ. 
Η ζήτηση σπιτιών για εκμετάλλευ-
ση μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων 
περιορίζεται, όπως προκύπτει από 
τις κρατήσεις, προσωρινά στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή είναι 
περιοχή που προτιμάται. Τα περίχωρα 
της πόλης και οι δήμοι περιφερει-
ακά αναμένεται να αναδειχθούν σε 
κατάλληλες περιοχές μετά τη… λει-
τουργία του μετρό. Είναι, άλλωστε, 
γνωστό ότι οι επισκέπτες προτιμούν 
να μετακινούνται μέσα σε λίγο χρόνο 
στο ιστορικό κέντρο της  Θεσσαλονί-
κης. 

Διαμερίσματα παντού!
Οι ειδικοί της κτηματαγοράς ξεκαθα-
ρίζουν ότι οι βραχυπρόθεσμες μισθώ-
σεις διόλου δεν έχουν μεταβάλει την 
διαθεσιμότητα των διαμερισμάτων 
για ενοικίαση: τα standards των δια-
μερισμάτων που ενοικιάζονται με την 
ημέρα είναι πολύ υψηλά και αδυνα-

τούν να τα προσεγγίσουν ιδιοκτήτες 
που δεν ασχολούνται με την αγορά 
ακίνητων. Οι ίδιοι πάντως παραδέ-
χονται ότι και πολλοί «ερασιτέχνες» 
επιχειρούν να μπουν στις μισθώσεις 
τύπου Airbnb, χωρίς όμως να πα-
ρουσιάζουν καλά αποτελέσματα. «Οι 
ιδιώτες είναι πολύ λίγοι και τα κέρδη 
είναι πολύ μικρά, διότι χρειάζονται 
προδιαγραφές για να ενταχθείς σε 
αυτό το κομμάτι», αναφέρει ο κ. Κα-
ραγκιαούρης και εξηγεί  ότι τα σπίτια 
που είναι στο Airbnb είναι υπερλουξ 
ανακαινισμένα, με φανταχτερές κου-
ζίνες και μπάνια και συγκεκριμένη 
επίπλωση. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι 
«είναι μύθος ότι δεν υπάρχουν σπίτια 
προς ενοικίαση».
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης 
Άγγελος Πασαλίδης προβλέπει ότι 
στις «βραχυχρόνιες μισθώσεις σύ-
ντομα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα 
μείνουν οι σοβαροί επαγγελματίες 
ενώ για όλους τους άλλους θα είναι 
μια μόδα που θα περάσει». 

Από την πλευρά του ο κ. Χαϊδούτης 
τονίζει ότι δεν νοείται να γίνουν όλοι 
ξενοδόχοι από τη μια μέρα στην άλλη 
και προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων να μην μπουν σε «επαγγελμα-
τικά γρανάζια» αν δεν γνωρίζουν το 
χώρο της αγοράς, καθώς κινδυνεύ-
ουν να βρεθούν εγκλωβισμένοι και 
να τεθούν εκτός συναγωνισμού.
Αυτή τη στιγμή περίπου 1.715 σπίτια 
στο δήμο Θεσσαλονίκης και άλλα 
485 σπίτια στον υπόλοιπο νομό Θεσ-
σαλονίκης βρίσκονται διαθέσιμα στις 
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθω-
σης ενώ σύμφωνα με τους μεσίτες 
περισσότερα από 3.000 διαμερίσμα-
τα είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση σε 
όλη τη Θεσσαλονίκη! Ως εκ τούτου, 
ο κ. Χαϊδούτης χαρακτηρίζει «υπερ-
βολική» την εκτίμηση που θέλει 
να μην υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη 
σπίτια προς ενοικίαση και τονίζει ότι 
«υπάρχει απόθεμα αδιάθετων διαμε-
ρισμάτων, ανάλογα με το τι αναζητά 
ο καθένας να βρει και μέχρι που είναι 
αποφασισμένος να φτάσει».

Σωρεία ανακαινίσεων στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης προκαλούν οι 
αυξημένες απαιτήσεις των υποψήφιων εκμισθωτών

Το Airbnb βελτιώνει  
την ποιότητα των σπιτιών
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HΡΘΑΝ στην ΕΛΛΑ∆Α κορυφαίες κρέµες της ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

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

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

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

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τοµπάζη 8 , Νέα Ιωνία, 14 232 • ΤΗΛ.: 210 251 8009 • EMAIL: info@edomgreece.gr
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«Τρύπα» εκατομμυρίων ευρώ στον 
δήμο Κορδελιού – Ευόσμου απο-
κάλυψε έρευνα του ΣΔΟΕ, καθώς 
βρέθηκε ότι επί χρόνια οι διοικήσεις 
του δεν εισέπρατταν τα τέλη χρήσης 
και εκμετάλλευσης του υπεδάφους, 
ούτε τα τέλη διέλευσης ιδιωτικών 
δικτύων, όπως της τηλεφωνίας. Ο 
εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς 
Θεσσαλονίκης έχει ασκήσει ποινικές 
διώξεις σε βάρος δύο πρώην δημάρ-
χων, τεσσάρων αντιδημάρχων και 
δύο υπαλλήλων.
Η έρευνα παράλληλα έδειξε πως για 
το ίδιο διάστημα ο δήμος δεν εισέ-
πραξε περισσότερα από 2,5 εκ. ευρώ 
από παρόδιους ιδιοκτήτες ρυμοτο-
μούμενων ακινήτων, ενώ ελέγχθηκε 
ακόμη εάν σε ανταλλαγές τέτοιους 
τύπου είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο 
και πρόσωπα που συνδέονται με την 
ηγεσία του δήμου.
Η έρευνα ξεκίνησε από ανώνυμες 
καταγγελίες που έφτασαν στον ει-
σαγγελέα διαφθοράς Αχιλλέα Ζήση, 
που κίνησε τη διαδικασία ποινικής 
δίωξης τον περασμένο Σεπτέμβριο. 
Ήδη οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν 
τα στοιχεία και αναμένεται να καλέ-
σουν για εξηγήσεις τους εμπλεκόμε-
νους.
Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν ύστερα 
από τη σύλληψη ενός ανώτερου δη-
μοτικού υπαλλήλου τον Μάιο 2014, 
την ώρα που μαζί με δύο συναδέλ-
φους του μετέφερε ένα παλιό σκα-
πτικό μηχάνημα, το οποίο αφού τε-
μάχισαν πούλησαν για σκραπ χωρίς 
να γίνουν οι διαδικασίες απόσυρσης. 
Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε ως προς 
τις ποινικές ευθύνες των υπαλλή-
λων, καθώς κρίθηκε από τον εισαγ-
γελέα ότι δεν είχαν δόλο!
Ο ίδιος υπάλληλος, που την περίοδο 
εκείνη είχε θέση προϊσταμένου, εμ-
φανίζεται πάντως από τις εισαγγελι-
κές αρχές ως κεντρικό πρόσωπο και 
στις δύο υποθέσεις του σκανδάλου 
με τη μη είσπραξη των τελών χρήσης 
υπεδάφους και υπεραξίας των ρυμο-
τομούμενων ακινήτων. Σε βάρος του 
ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική 
δίωξη για άμεση συνέργεια στην απι-
στία στην υπηρεσία, όπως και στην 
άλλη υπάλληλο, ενώ σε βάρος των 

πρώην δημοτικών παραγόντων για 
απιστία στην υπηρεσία με τις επιβα-
ρυντικές διατάξεις περί καταχραστών 
του δημοσίου που προβλέπει μέχρι 
και ισόβια κάθειρξη.

Περισσότερα από 3 εκ. ευρώ
Η υπόθεση τη μη είσπραξης των τε-
λών χρήσης υπεδάφους, σύμφωνα 
με το πόρισμα του ΣΔΟΕ, εκτιμάται 
ότι ξεκινάει από το 2003, όμως η 
δικογραφία που σχηματίστηκε περι-
λαμβάνει ακριβή στοιχεία μόνον για 
τη διετία 2013 – 14, κατά τα οποία 
η ζημία υπολογίστηκε στο ποσό των 
1.470.821,54 ευρώ. Με τα πρόστιμα, 
που σε τέτοιες περιπτώσεις φτάνουν 
το 200%, η ζημία του δήμου ξεπερ-
νάει τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, σύμ-
φωνα με τα πόρισμα, στη βάση του 
οποίου ασκήθηκαν οι διώξεις.
Τα τέλη διέλευσης υπεδάφους σύμ-
φωνα με το νόμο έπρεπε να προκα-
ταβάλλονται από τις εταιρίες, οι οποί-
ες προβλέπονταν να δίδουν εφάπαξ 
ποσό που αφορούσε την εκσκαφή και 
τα τέλη για την επόμενη διαχειριστι-
κή χρήση, όπως και να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή για να διασφα-
λίζεται η αποκατάσταση των δρόμων 
όπου σκάβουν. Ο προϊστάμενος της 
αρμόδιας υπηρεσίας κατηγορείται ότι 

παρά τη σαφήνεια του κανονισμού, 
έδινε εντολές για έκδοση αδειών 
εκσκαφής χωρίς την καταβολή των 
τελών, με συνέπεια οι εταιρίες για 
πολλές περιπτώσεις έργων να μην 
πληρώσουν ούτε ευρώ στον δήμο. 
Από την έρευνα που έγινε και δια-
σταυρώθηκε εκ των υστέρων και από 
τις οικονομικές υπηρεσίες του δή-
μου, υπάρχουν καταβολές για συγκε-
κριμένα χρόνια, όπως 2006, 2008 
και 2009, όμως δεν βρέθηκε κανέ-
να στοιχείο για τα υπόλοιπα. «Στον 
δήμο Κορδελιού – Ευόσμου δεν δη-
μιουργήθηκε μητρώο επιχειρήσεων 
που κάνουν τις εκσκαφές, ούτε των 
δικτύων τους, συνεπώς δεν υπάρχει 
σαφής εικόνα και δεν γίνονταν ορθός 
υπολογισμός των τελών», αναφέρει 
στο πόρισμά του το ΣΔΟΕ.
Με το δεδομένο πάντως ότι για τη 
διετία 2013 – 14 μόνον τα τέλη δι-
έλευσης υπολογίστηκαν σε 343.000 
ευρώ τον χρόνο, η ζημία του δήμου 
από το 2003 μέχρι το 2012 είναι με-
γάλη, όπως τουλάχιστον εκτίμησαν 
οι ερευνητές του ΣΔΟΕ και οι εισαγ-
γελικές αρχές που άσκησαν τη δίωξη 
και περιέλαβαν το συγκεκριμένο διά-
στημα στο κατηγορητήριό τους.
Από την ίδια έρευνα – σκούπα προέ-
κυψε ότι οι δημοτικές αρχές δεν είχαν 

εισπράξει, όλα αυτά τα χρόνια, δη-
λαδή για μία δεκαετία, την αυξημένη 
αξία ακινήτων από παρόδιους ιδιο-
κτήτες απαλλοτριωμένων εκτάσεων 
λόγω ρυμοτόμησης. Δηλαδή, σύμ-
φωνα με τη δίωξη, ιδιοκτήτες ακινή-
των απολάμβαναν μεγαλύτερη αξία 
των οικοπέδων τους, όταν αυτά ωφε-
λούνταν από την απαλλοτρίωση ιδι-
ωτικών εκτάσεων προς όφελος του 
δήμου. Παρ’ ότι ρητά αναφέρεται ότι 
την αύξηση της αξίας ο δήμος έπρεπε 
να είχε οικονομικό όφελος από τους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών, ποτέ 
δεν έγινε κάτι τέτοιο. Μάλιστα τονί-
ζεται πως σχετικές καταγγελίες είχαν 
γίνει το 2011, όμως δεν αντέδρασαν 
οι δημοτικές αρχές. Σύμφωνα με το 
πόρισμα του ΣΔΟΕ η ζημία από αυτό 
ανέρχεται σε 2.695.424 ευρώ.
Η ίδια έρευνα είχε περιλάβει καταγ-
γελίες που αφορούσαν τη διάθεση 
του ανακυκλώσιμου υλικού του 
δήμου, την αύξηση στο κόστος κα-
θαριότητας χωρίς δικαιολογία, αλλά 
και οι υποθέσεις ανταλλαγής ιδιο-
κτησιών μεταξύ δήμου και ιδιωτών. 
Όλες αυτές οι υποθέσεις τέθηκαν στο 
αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επι-
βαρυντικά στοιχεία.

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος δύο  
πρώην δημάρχων και τεσσάρων αντιδημάρχων

Σκάνδαλο εκατομμυρίων στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου
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Η πιο δυνατή ιστορία γεύσης

Η Μακεδονική 
Κουζίνα αποτελεί 
µια πρωτοβουλία 
της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Είναι ο δικός μας τρόπος να στηρίξουμε και 
να οργανώσουμε τον Γαστρονομικό Τουρισμό, 
προτείνοντας στους επισκέπτες μας ένα απολαυστικό 
ταξίδι στις γεύσεις, τα υλικά και τις συνταγές ενός 
τόπου, πλούσιου σε παραδόσεις και γεμάτου αγάπη 
για καθετί αυθεντικό.
Η Μακεδονική Κουζίνα συνδυάζει γνήσιες και 
εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακές πρώτες ύλες, 
για να ζωντανέψει συνταγές, που συνθέτουν 
τη γαστρονομική παράδοση Ποντίων, Βλάχων, 
Σαρακατσαναίων, Μικρασιατών και ντόπιων 
κατοίκων, με τη σημαντική επιρροή της Εβραϊκής και 
της Αρμενικής κοινότητας του τόπου. Οι δημιουργίες 
της ταξιδεύουν στον χρόνο και μεταφέρουν ατόφια 
στο σήμερα τη γεύση και την αξία τους, καθιστώντας 
τη Μακεδονική Κουζίνα έναν κορυφαίο προορισμό 
απόλαυσης. Ανακαλύψτε τα προϊόντα και 
τις συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας σε όλες 
τις επιχειρήσεις με το σήμα της.

www.macedoniancuisine-pkm.gr 
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Απαγορευτικό για οποιαδήποτε 
έκδοση δεκαετούς ομολόγου από τη 
σημερινή κυβέρνηση έστειλε η δη-
μοπρασία του πενταετούς ομολόγου, 
καθώς το επιτόκιο ήταν υψηλό, αλλά 
ταυτόχρονα αποτέλεσε και σήμα 
προς τις αγορές για καλύτερες προο-
πτικές από μια νέα κυβέρνηση. 

Η συμμετοχή στην έκδοση αγ-
γλικού δικαίου μπορεί να έφτασε 
τα 10 δισ. ευρώ, ωστόσο, το τελι-
κό επιτόκιο κρίνεται ως υψηλό και 
συνάμα συνιστά αποδοκιμασία της 
σημερινής κυβέρνησης, αλλά και 
προσδοκία για καλύτερες μέρες με 
την επόμενη, που θα προκύψει στις 
προσεχείς εκλογές. Είναι δεδομένο 
ότι οι αγορές εξακολουθούν να μην 
εμπιστεύονται τη σημερινή κυβέρνη-
ση και για τον λόγο αυτόν η βιώσιμη 
και... καθαρή έξοδος στις αγορές δεν 
μπορεί να καταστεί εφικτή υπό τις 
παρούσες συνθήκες. Χαρακτηριστι-
κό είναι το γεγονός ότι το επιτόκιο 
του πενταετούς ομολόγου στη δευ-
τερογενή αγορά κινείται κάτω από 
το 3%, ενώ η έκδοση καλύφθηκε με 
επιτόκιο 3,60%. Στη δημοπρασία της 
περασμένης Τρίτης αντλήθηκε ποσό 
ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος 
είχε καθοριστεί στα 2 δισ. ευρώ και 
μάλλον δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως επιτυχημένη, από τη στιγμή που 
ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τέσ-
σερις μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι 
των ΗΠΑ και δύο ευρωπαϊκοί. 

Η αντίδραση των αγορών κρί-
νεται ως απόλυτα... φυσιολογική, 
καθώς εξακολουθούν να τοποθε-
τούνται στους ελληνικούς τίτλους 
αναλαμβάνοντας υψηλότερο ρίσκο 
χώρας να αναγνωρίζουν την έξοδο 
της χώρας από τα μνημόνια, όπως 
διατείνεται η κυβέρνηση. Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινήθηκε και η το-
ποθέτηση του διοικητή της Τραπέζης 
της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ο 
οποίος, παίρνοντας σαφείς αποστά-
σεις και «καρφώνοντας» την κυ-
βέρνηση, ανέφερε ότι η πρόκληση 
για την οικονομία είναι η επιστροφή 

στις αγορές με βιώσιμο τρόπο. Η δή-
λωση αυτή ήρθε σε απάντηση στα... 
πανηγύρια του υπουργού Οικονομι-
κών Ευκλείδη Τσακαλώτου και αφού 
η Ελλάδα ήταν για πολλούς μήνες 
εκτός αγορών. 

Ενδεικτική της κατάστασης που 
επικρατεί στις αγορές ομολόγων των 
χωρών που βρίσκονταν σε μνημό-
νια είναι η συσχέτιση των επιτοκίων 
των πενταετών και δεκαετών τίτλων. 
Η Ελλάδα, με βάση τα επιτόκια που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
έχει 29 φορές μεγαλύτερο κόστος 
χρήματος στην πενταετία και τετρα-
πλάσιο στη δεκαετία από την Ιρλαν-
δία! Επίσης, το ελληνικό πενταετές 
έχει εξαπλάσιο επιτόκιο σε σχέση με 
το αντίστοιχο πορτογαλικό και 3,5 
φορές υψηλότερο από τον αντίστοιχο 
τίτλο της Κύπρου. Όσον αφορά στο 
δεκαετές, η Ελλάδα έχει υπερδιπλά-

σιο επιτόκιο σε σχέση με το πορτογα-
λικό και υπολείπεται του αντίστοιχου 
κυπριακού κατά 45%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η... επιτυ-
χημένη έξοδος στις αγορές, με βάση 
τα δεδομένα άλλων χωρών και όχι 
τους στόχους του υπουργείου Οικο-
νομικών, είχε ως αναδόχους της έκ-
δοσης τέσσερις αμερικανικές τράπε-
ζες (Bank of America Merrill Lynch, 

Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan 
Stanley) και δύο ευρωπαϊκές (HSBC, 
Societe Generale). Όπως αναφέρουν 
οι αναλυτές, η Ελλάδα δεν μπορεί να 
δανειστεί με ανταγωνιστικά επιτόκια, 
από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει 
διευθετηθεί το μείζον πρόβλημα των 
«κόκκινων» δανείων και δεν έχουν 
κλείσει οι εκκρεμότητες της μετα-
μνημονιακής εποπτείας.

Οι
κο

νο
μί

α
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Λ

Ο
Υ

Κ
Α

 Γ
Ε

Ω
Ρ

Γ
ΙΑ

Δ
Η

Ακριβή η έκδοση του 5ετούς και αδύνατη η έξοδος για 10ετές  
με τη σημερινή κυβέρνηση

Εμπιστοσύνη στην... επόμενη  
κυβέρνηση από τις αγορές 

Χώρα Πενταετές Δεκαετές
Ελλάδα 2,95% 3,95%
Kύπρος 0,82% 2,10%
Πορτογαλία 0,50% 1,68%
Ιρλανδία 0,10% 0,94%

Τα επιτόκια των βασικών ομολόγων  
σε χώρες των μνημονίων
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«Πάγωσαν» όλοι πριν από λί-
γες μέρες, όταν ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Οικονομικών τόνιζε σε 
ομάδα δημοσιογράφων ότι «αίτημα 
για ρύθμιση οφειλών προς τη φορο-
λογική διοίκηση δεν έχει ακόμη υπο-
βληθεί στους “θεσμούς” και δεν είναι 
βέβαιο ότι θα υποβληθεί».

Επίσης, δεύτερη παγερή εξέλιξη 
είχαμε στο θέμα της α΄ κατοικίας, 
όπου γίνεται αγώνας δρόμου να γε-
φυροποιηθούν όλες οι διαφορές έως 
τις 28 Φεβρουαρίου.

Αναμονή λοιπόν… Όμως, γιατί 
είχαμε μια τέτοιου είδους εξέλιξη; 
Καψόνι των δανειστών ή ρήξη σε δύο 
μείζονα θέματα; 

Να δούμε όλα τα στοιχεία για τις 
120 δόσεις.

Κατ’ αρχάς, η κυβέρνηση θέλει 
την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς 
την Εφορία. Το θέλει γιατί το υποσχέ-
θηκε. Το θέλει γιατί πάει σε εκλογές. 
Το ζητάει γιατί, αν δεν γίνει, τότε «το 
πολιτικό κόστος», κατά τους βου-
λευτές, «θα είναι τεράστιο».

Τι συνέβη όμως;
Όλα δείχνουν ότι η Αθήνα δεν 

ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε μια 
τέτοια λύση, παρά το γεγονός ότι 
το είχε διαφημίσει δέοντος. ΔΝΤ και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούν, σύμ-
φωνα με παράγοντα των οικονομι-
κών δρώμενων μεταξύ Αθήνας και 
δανειστών, ότι «η διαδικασία πληρω-
μών χρεών στην Ελλάδα προχωράει 
σε ρυθμίσεις αναποτελεσματικές». 
Όπως εξηγούσε ο ίδιος, «στην Ελλά-
δα είχαμε ρυθμίσεις συνεχώς, αλλά 
ούτε πληρωμές έως 500 ευρώ δεν 
ολοκληρώθηκαν». Μάλιστα έλεγαν 
ότι «αφήνονται απλήρωτες οφειλές 
στην Ελλάδα, με την ελπίδα να περά-
σουν σε νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση!».

Η θέση των δανειστών είναι ότι 
«αφού ούτε τα 500 ευρώ που οφεί-
λουν 3.500.000 Έλληνες δεν ει-
σπράττονται, πώς θα περάσουμε σε 
νέα ρύθμιση;».

Μετά την εξέλιξη αυτή, η κυβέρ-
νηση προωθεί ταχύτατα τη ρύθμιση 

των 120 δόσεων στην Εφορία με 12 
ή 24 δόσεις. Ωστόσο, χιλιάδες φορο-
λογούμενοι θα βρεθούν σε ιδιαίτερα 
δύσκολη θέση, αφού οι οφειλές τους 
θα βρεθούν στο χείριστο σημείο. 
Ήδη, οι φορολογούμενοι που έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν τα 
4.200.472.

Α  ́κατοικία
Σε πραγματικό «πονοκέφαλο» 

έχει εξελιχθεί για την κυβέρνηση, 
τους δανειολήπτες και τις τράπεζες 
το θέμα της προστασίας της α΄ κα-
τοικίας. Αυτή την ώρα, όπως τονίζει 
κορυφαίος οικονομικός παράγοντας, 
«βρισκόμαστε στο κέντρο των εξελί-
ξεων».

Οι δανειολήπτες ανησυχούν, ενώ 
οι τράπεζες θέλουν να αποτινάξουν 
τα βάρη των «κόκκινων» δανείων. Η 
κυβέρνηση ψάχνει την πλέον συμφέ-
ρουσα λύση για εκείνη ενόψει εκλο-
γών. Να δούμε τα δεδομένα. Τράπε-
ζες και κυβέρνηση αναζητούν κοινό 
τόπο. Αυτό που ζητεί η κυβέρνηση 
είναι να πάει στους δανειστές με μία 
γραμμή! Δηλαδή κοινό σχέδιο, ώστε 
να έχει τις προϋποθέσεις να εγκριθεί 

από τους δανειστές. Αυτή την ώρα ο 
νόμος Κατσέλη καλύπτει την πρώ-
τη κατοικία έως 180.000 ευρώ για 
έναν ενήλικο, 220.000 για ζευγά-
ρι, 240.000 με ένα παιδί, 260.000 
για οικογένεια με δύο παιδιά και 
280.000 για οικογένεια με τρία παι-
διά. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
του οφειλέτη πρέπει να κινείται με-
ταξύ 13.906 ευρώ και 40.800 ευρώ. 
Όπου το Δημόσιο πληρώνει τμήμα 
της δόσης, η προστασία υπάρχει για 
αντικειμενική αξία μεταξύ 120.000 
και 220.000 ευρώ, προσαυξημένη 
ανάλογα με την οικογενειακή κατά-
σταση του ενδιαφερομένου. Δηλαδή 
ενήλικας: 120.000 ευρώ, ζευγάρι: 
160.000 ευρώ συν 20.000 ευρώ ανά 
παιδί. Το ετήσιο εισόδημα πρέπει να 
είναι από 8.180 έως 24.000 ευρώ.

 
Στα όρια προστασίας  
έχουμε τα εξής: 
1. Η κυβέρνηση θέλει όριο στα 
200.000 ευρώ. Σήμερα το όριο είναι 
180.000 ευρώ για τον άγαμο μέχρι 
280.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία 
παιδιά.
2. Οι τράπεζες θέλουν στα 100.000 

ευρώ, με διαπραγμάτευση στα 
120.000-130.000 ευρώ.
3. Η κυβέρνηση επιθυμεί η προστα-
σία στην α΄ κατοικία να χορηγείται 
όχι μόνο για τα στεγαστικά δάνεια, 
αλλά και για την α΄ κατοικία, σε περι-
πτώσεις εξασφαλίσεων σε δάνεια για 
επιχειρηματική/εμπορική δραστηρι-
ότητα. Όμως οι τράπεζες διαφωνούν 
και τονίζουν ότι η προστασία πρέπει 
να δίδεται μόνο όταν η α΄ κατοικία 
συνδέεται με δάνειο στεγαστικής πί-
στης.
4. Στο «κούρεμα» οι τράπεζες συμ-
φωνούν για τα δάνεια που θα μπουν 
σε ρύθμιση, αλλά να εξετάζεται σε 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η κυ-
βέρνηση θέλει «κούρεμα» στη βάση 
του ύψους του δανείου και της τρέ-
χουσας εμπορικής αξίας του ακινή-
του.

 
Κατασχέσεις

 Πλέον σχεδιάζεται πλήρης επίθε-
ση σε όσους έχουν εισοδήματα αλλά 
δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Θα 
αναζητούνται τα χρήματα αυτά και θα 
κατάσχονται – «ουσιαστικά μιλούμε 
για ξεσκέπασμα των κακοπληρω-
τών» τονίζει κορυφαίο οικονομικό 
στέλεχος της κυβέρνησης. Ήδη οι 
τράπεζες ετοιμάζουν ειδική πλατ-
φόρμα στρατηγικών κακοπληρωτών. 
Έτσι θα μπορούν να βάλουν «stop» 
στις αιτήσεις των στρατηγικών κα-
κοπληρωτών, μόλις υποβάλλονται 
στην κεντρική πλατφόρμα του εξω-
δικαστικού μηχανισμού. Ουσιαστι-
κά, με όσα προετοιμάζονται έρχεται 
ουσιαστικό ξεσκαρτάρισμα στην όλη 
διαδικασία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι έως τις 15 
Φεβρουαρίου θα διαμορφωθεί η νέα 
ρύθμιση, ώστε να ψηφιστεί 28 Φε-
βρουαρίου, παρά τις διαφορές μετα-
ξύ κυβέρνησης και τραπεζών για τον 
νέο νόμο Κατσέλη. Πάντως η κυβέρ-
νηση, αν δεν βρεθεί λύση, θα ζητή-
σει νέα τρίμηνη παράταση του νόμου 
Κατσέλη, αν και οι δανειστές δεν το 
επιθυμούν…
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Στις 28 Φεβρουάριου το νέο πλαίσιο... προστασίας της Α  ́κατοικίας  
– Στις καλένδες οι 120 δόσεις στην Εφορία!

Αγωνία για χιλιάδες Έλληνες
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Η φωνή του 92χρονου, σήμερα, Χάι-
ντς Κούνιο, που κατάφερε να επιζή-
σει από το κολαστήριο του Άουσβιτς 
– Μπίρκεναου, ηχεί στα αυτιά όσων 
βρέθηκαν στις εκδηλώσεις για την 
Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώμα-
τος. «Ποτέ πια» φώναξε με δύναμη 
ψυχής, στην πλατεία Ελευθερίας, στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώ-
ντας ρίγη συγκίνησης και ξυπνώντας 
αναμνήσεις… Ήταν ξημερώματα 
Δευτέρας, 15 Μαρτίου του 1943 όταν 
έφυγε από τη Θεσσαλονίκη το πρώτο 
τρένο που είχε προορισμό τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Πρώτοι με-
ταφέρθηκαν οι κάτοικοι του συνοικι-
σμού βαρόνου Χιρς – περίπου 2.500 
Εβραίοι. Μ’ αυτή τη σιδηροδρομική 
αποστολή αναχωρούσαν για την 
Πολωνία ο Χάιντς Κούνιο, οι γονείς 
του και η μεγαλύτερη αδελφή του. Ο 
ίδιος ήταν τότε μόλις 16 χρονών.
«Δεν ξέραμε που πάμε. Ήταν άγνω-
στος ο προορισμός για εμάς. Για πρώ-
τη φορά ακούσαμε το όνομα Άου-
σβιτς – Μπιρκενάου τη στιγμή που 
μπήκαμε στο βαγόνι για να φύγουμε. 
Μας στοίβαξαν σε κλειστά βαγόνια – 
φορτηγά με συρόμενες πόρτες στα 
πλαϊνά», εξιστορεί στην Κartitsa ο κ. 
Κούνιο, που βίωσε επί 22 μήνες τον 
εφιάλτη της ναζιστικής βιαιότητας.
«Όλα τα τρένα που μετέφεραν αν-
θρώπους για εξόντωση, έφταναν 
στο Άουσβιτς πάντοτε τη νύχτα και 
μέσα στην ομίχλη. Γιατί τη νύχτα; Για 
να μην βλέπουν. Γιατί στην ομίχλη; 
Γιατί ο τόπος ήταν βαλτώδης. Μόλις 
φτάσαμε αμέσως ακούσαμε άγρια 
χτυπήματα στην πόρτα του βαγονιού. 
“Κατεβείτε κάτω, κατεβείτε κάτω!” 
φώναζαν. Στην πρώτη αποστολή 
ήταν άνθρωποι που κατοικούσαν 
στη συνοικία βαρόνου Χιρς, στον 
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Ήταν 
οι περιβόητοι χαμάληδες της Θεσσα-
λονίκης και το 90% των ανθρώπων 
ήταν πάμφτωχοι. Δεν ήξεραν καμία 
γλώσσα εκτός από τα σεφαραδίτικα 
–ισπανόφωνα– και τα ελληνικά», 
εξιστορεί ο κ. Κούνιο.
«Οι Γερμανοί φώναζαν, έβγαλαν τα 
γκλοπ και μας χτυπούσαν ανελέητα. 

Κατάλαβαν ξαφνικά ότι κάτι περίεργο 
συμβαίνει γιατί κανένας δεν κουνιό-
ταν. Έτσι, κάποιος φώναξε: “Ποιος 
ξέρει γερμανικά; Να κάνει ένα βήμα 
μπροστά”. Η κακοτυχία μας να βρε-
θούμε στην πρώτη αποστολή μας 
έσωσε, γιατί όλοι στην οικογένεια ξέ-
ραμε γερμανικά. Ο πατέρας μου ήταν 
παντρεμένος με Τσεχοσλοβάκα από 
τη γερμανική πλευρά και τα γερμα-
νικά ήταν η μητρική μας γλώσσα», 
θυμάται ο κ. Κούνιο.

«Κόλαση του Δάντη»
«“Εσείς θα γίνετε διερμηνείς. Σε κάθε 
αποστολή θα έρχεστε εδώ”, μας εί-
παν οι Γερμανοί. Κι έτσι, υποδεχτή-
καμε στη ράμπα του τρένου όλες 
τις αποστολές των Εβραίων. Όποιος 
έμπαινε στο στρατόπεδο για να εργα-
στεί, του έδιναν ένα νούμερο. Οι υπό-
λοιποι ομαδικά, άνευ αριθμού, άνευ 
καταγραφής οδηγούνταν κατευθείαν 
στο κρεματόριο. Άνδρες, γυναίκες, 
γιαγιάδες, παππούδες, μικρά παιδιά 
και βρέφη... καμία εξαίρεση», λέει ο 
επιζών του Ολοκαυτώματος δείχνο-
ντας το δικό του χέρι πάνω στο οποίο 
χαράχτηκε με ανεξίτηλο μπλε χρώμα 
ο αριθμός 109565.
«Είναι το δεύτερο νούμερο που χα-
ράχτηκε στο Άουσβιτς. Το πρώτο το 
πήρε ο πατέρας μου. Και το μικρό 
τριγωνάκι από κάτω δηλώνει ότι εί-
σαι Εβραίος. Σ’ εμάς το έκαναν μικρό 
γιατί αυτός που έβαζε τους αριθμούς 
έτυχε να είναι από την περιοχή που 
γεννήθηκε η μητέρα μου. Και μας 
είπε: “Θα σας κάνω έναν πολύ ωραίο 
αριθμό!”».
Σύμφωνα με τον κ. Κούνιο, ήταν πάρα 
πολύ δύσκολο να υποδεχτούν τους 
επιβαίνοντες στα επόμενα τρένα. 
«Τους έβλεπες να σε κοιτάζουν με 
τρομαγμένα μάτια κι ένιωθες να σε 
ρωτάνε: Πού είμαστε; Πού θα πάμε; 
Πού θα πάνε τα παιδιά μας; Γιατί μας 
χωρίζουν; Τι να τους απαντήσεις: ‘’Θα 
σε πάνε στο φούρνο;’’ Από πίσω μας 
ήταν τα εργοστάσια του θανάτου. 
Μεγάλα εργοστάσια, με μεγάλες κα-
μινάδες από τις οποίες έβγαινε φωτιά 
και μαύρος καπνός. Ήταν σαν την κό-

λαση του Δάντη».
Ο κ. Κούνιο έμεινε στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης 20 και πλέον μή-
νες. «Μας έβαλαν σ’ ένα μπλοκ του 
Άουσβιτς και μας έκαναν ραφτάδες. 
Ράβαμε τις στολές των SS. Μας κρά-
τησαν για να υποδεχόμαστε όλες τις 
αποστολές, γιατί κατάλαβαν ότι ο 
εβραϊκός κόσμος στην Ελλάδα ήταν 
ισπανόφωνος. Προσπαθούσαμε να 
ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που 
ερχόταν με τα βαγόνια, όμως ήταν 
δύσκολο και το ξέραμε. Το 95% από 
αυτούς κατέληγε στα κρεματόρια και 
το υπόλοιπο 5% πήγαινε στο στρατό-
πεδο του Άουσβιτς για να εργαστεί».

Ελάχιστοι γύρισαν πίσω…
«Από τους 55.000 Εβραίους της Θεσ-
σαλονίκης γυρίσαμε πίσω, με το τέ-
λος του πολέμου μόλις 1.000 από τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλοι 
1.100 από το βουνό. Ήταν άνθρωποι 
που βοηθήθηκαν από Έλληνες χρι-
στιανούς και πήγαν στο βουνό για να 
γλιτώσουν. Όταν γυρίσαμε στη Θεσ-
σαλονίκη αισθανόμασταν πολύ ξέ-
νοι. Τους είχαμε χάσει όλους. Φίλους, 
συγγενείς. Βρήκα τη Σέλλη, παντρευ-
τήκαμε, κάναμε τέσσερα παιδιά και 
ξεκινήσαμε από το μηδέν. Γλιτώσαμε 
από τα κρεματόρια, θα φοβόμασταν 
να ζήσουμε από την αρχή;» αναρω-
τιέται.
Ο κ. Κούνιο φώναξε με τη δύναμη 
της ψυχής του «Ποτέ πια» στις εκδη-
λώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα, 
επηρεασμένος και από τους βανδα-
λισμούς που σημειώνονται σε εβρα-
ϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης με 
πιο πρόσφατη την καταστροφή του 
εβραϊκού νεκροταφείου στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο. «Με πειράζουν 
οι βανδαλισμοί. Μ’ εξαγριώνουν. Εί-
μαι λυπημένος και απογοητευμένος. 
Δεν αφήνουν σε ησυχία ούτε τους 
νεκρούς μας. Οι σκοτεινές δυνάμεις 
τους καθοδηγούν σε ανορθόδοξες 
πράξεις. Αλίμονο στην Ελλάδα με τη 
φοβερή ένδοξη ιστορία της».
Ο επιζών από τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης δεν ξεχνάει να αναφερθεί 
και στην ανέγερση του Μουσείου 

Ολοκαυτώματος στη δυτική πλευ-
ρά της πόλης και συγκεκριμένα στο 
σημείο απ’ όπου ξεκίνησε το πρώτο 
βαγόνι για το Άουσβιτς. «Το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος θα βοηθήσει πολύ 
την πόλη να μάθει την Ιστορία της. 
Δυστυχώς έπρεπε να έχει γίνει νωρί-
τερα. Θα είναι ένα ίδρυμα που θα κα-
θοδηγεί και θα διδάσκει την αλήθεια 
και όχι φαντασιοπληξίες», καταλήγει.

Ξεκινά η ανάπλαση  
στην πλατεία Ελευθερίας
Η πλατεία Ελευθερίας είναι από τις 
κεντρικότερες πλατείες της Θεσσα-
λονίκης και «κρύβει» στα «σπλά-
χνα» της σημαντικές ιστορίες της 
πόλης. Η περιοχή καταστράφηκε από 
την πυρκαγιά του 1917 κι εκεί τον 
Ιούλιο του 1942 διατάχθηκε να συ-
γκεντρωθούν όλοι οι άνδρες Εβραίοι, 
ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι Γερ-
μανοί τους διαπόμπευσαν, τους υπέ-
βαλαν σε απερίγραπτα μαρτύρια και 
τους οδήγησαν σε καταναγκαστικά 
έργα.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν από τον δήμο 
Θεσσαλονίκης οι εργασίες ανάπλα-
σης και μετατροπής της πλατείας 
Ελευθερίας σε χώρο πρασίνου. Το 
μνημείο Ολοκαυτώματος θα μετακι-
νηθεί σε νέα περίοπτη θέση με σκο-
πό να αναδειχθεί και να ενταχθεί στο 
συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθ-
μιση της πλατείας. Στη θέση του θα 
τοποθετηθεί μία στήλη η οποία θα 
λειτουργεί ως ηλιακό ρολόι. 
Παράλληλα, στόχος της διοίκησης 
του δήμου είναι να ξεκινήσουν το 
επόμενο διάστημα οι εργασίες ανέ-
γερσης του Μουσείου Ολοκαυτώμα-
τος, στο χώρο του παλιού σιδηροδρο-
μικού σταθμού από όπου ξεκίνησαν 
τα τρένα για τα ναζιστικά στρατόπε-
δα συγκέντρωσης. Με την ανέγερση 
του, το Μουσείο θα λειτουργεί ως 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
επιδίωξη είναι να αποτελέσει έναν 
«φάρο» που θα ακτινοβολεί σε όλο 
τον κόσμο στέλνοντας το μήνυμα 
«Ποτέ Ξανά!»
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Ο 92χρονος Θεσσαλονικιός Χάιντς Κούνιο βίωσε επί 22 μήνες τον εφιάλτη 
της ναζιστικής θηριωδίας

«Ποτέ πια» -  Ένας επιζών του 
Άουσβιτς θυμάται… 
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Χάιντς  

Κούνιο 
«Από πίσω μας ήταν τα 
εργοστάσια του θανάτου. 
Μεγάλα εργοστάσια, με 
μεγάλες καμινάδες από τις 
οποίες έβγαινε φωτιά και 
μαύρος καπνός…»
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Πετυχημένο κατά γενική ομολογία είναι το  
δίδυμο της ηγεσίας της ΔΕΘ-HELEXPO, Τά-
σου Τζήκα και Κυριάκου Ποζρικίδη. Εδώ και 
πεντέμισι χρόνια οι δύο άνδρες κατάφεραν 
με πολλή δουλειά και άριστη συνεργασία 
τόσο μεταξύ τους, όσο και με φορείς, οργα-
νισμούς και ιδιώτες να αναβαθμίσουν την ει-
κόνα του εκθεσιακού φορέα, να βελτιώσουν 
τα οικονομικά του μεγέθη και να κάνουν 
ξανά τη ΔΕΘ σημείο αναφοράς για τη Θεσσα-
λονίκη και όχι μόνο. Η θητεία τους αναμένε-
ται να διαρκέσει δύο ακόμη χρόνια.

Στις «ράγες» η ανάπλαση της ΔΕΘ
«Μεγάλο σχολείο» χαρακτηρίζει την Έκθεση 
ο πρόεδρος της ΔΕΘ-ΗΕLΕXPO, Τάσος Τζή-
κας. «Πριν μπω στη διοίκησή της δεν είχα 
φανταστεί τις δυνατότητες δημιουργίας που 
θα μπορούσε να μου προσφέρει. Μέσα από 
τη θέση αυτή μπόρεσα, με τη βοήθεια των 
συνεργατών μου και των εργαζομένων, να 
συμμετάσχω σε ένα γοητευτικό όραμα για 

την Έκθεση, που έχει σφραγίσει την παιδική 
μου ηλικία, αλλά και για την ίδια τη Θεσ-
σαλονίκη. Δημιουργήσαμε νέες εκθέσεις, 
εμπλουτίσαμε τις ήδη υφιστάμενες, κάναμε 
και πάλι τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου ‘’μόδα’’, 
καταφέραμε να φέρουμε τον κόσμο στην 
Έκθεση, επαναφέραμε το θεσμό της τιμώμε-
νης χώρας, ανοίξαμε κανάλια εξωστρέφειας, 
ασκήσαμε περιφερειακή πολιτική και τέλος 
βάλαμε στις ‘’ράγες’’ την ανάπλαση του Δι-
εθνούς Εκθεσιακού Κέντρου, με την παράλ-
ληλη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, 
ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα νέο, 
εμβληματικό τοπόσημο που θα την χαρα-
κτηρίζει τις επόμενες δεκαετίες και θα την 
βοηθήσει να γίνει ένας διεθνής εκθεσιακός 
κόμβος. Φιλοδοξούμε να έχουμε σύντομα το 
προεδρικό διάταγμα ώστε στη συνέχεια να 
προχωρήσουμε στον αρχιτεκτονικό διαγωνι-
σμό. Στόχος είναι το 2025 να γιορτάσουμε τα 
100 χρόνια της Έκθεσης σε ένα νέο, σύγχρο-
νο εκθεσιακό κέντρο», τονίζει στην Karfitsa. 

O 60χρονος Tάσος Τζήκας είναι πετυχημένος 
επιχειρηματίας, γεγονός  που λειτούργησε 
αναμφίβολα θετικά στις επιλογές του στην 
Έκθεση. Ο ίδιος σημειώνει ότι «ο επιχειρη-
ματίας έχει κατά κανόνα καλή γνώση της 
αγοράς και με δεδομένο ότι η ΔΕΘ-HΕLEXPO 
είναι μια εταιρεία ευθέως ανταγωνιστική και 
μάλιστα σε ένα δύσκολο κλάδο, απαιτούνται 
ενδεχομένως κάποιες δεξιότητες από τον 
επιχειρηματικό στίβο. Αυτό βέβαια δεν ση-
μαίνει πως ένας άνθρωπος με όραμα, που 
δεν είναι επιχειρηματίας, δεν θα μπορούσε 
να είναι δημιουργικός».

Στην υπηρεσία της εθνικής οικονομίας
«Η επιβράβευσή μας έρχεται από τη συμμε-
τοχή των εκθετών, την προσέλευση επισκε-
πτών, αλλά και από αυτή την ψήφο εμπιστο-
σύνης που λαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια, 
τόσο από τη διεθνή εκθεσιακή βιομηχανία 
όσο και από την εγχώρια», αναφέρει ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, 

Ένα πετυχημένο δίδυμο  
στην ηγεσία της ΔΕΘ-HELEXPO

Τάσος Τζήκας – Κυριάκος Ποζρικίδης
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Κυριάκος Ποζρικίδης, ο οποίος είναι γέν-
νημα-θρέμμα της Έκθεσης. «Δουλεύουμε, 
ώστε να κάνουμε τον εθνικό εκθεσιακό φο-
ρέα πρωταγωνιστή στη νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, υπηρε-
τώντας έναν απώτερο σκοπό, τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, την εθνική παραγωγή και την 
εθνική οικονομία», σημειώνει.
Ο 53χρονος Κυριάκος Ποζρικιδης επανε-
ξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Εκθέσεων 
Κεντρικής Ευρώπης (CEFA), θέση που θεω-
ρεί τιμητική για τον ίδιο και την εκθεσιακή 
βιομηχανία της χώρας μας, καθώς, όπως 
υποστηρίζει, η CEFA αναγνώρισε το ρόλο 
που παίζει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας στη 
διεθνή εκθεσιακή «σκακιέρα» και επέλεξε 
έναν άνθρωπό του για να καταλάβει την κο-
ρυφαία θέση της Ένωσης.

Μια δυνατή φιλία
Οι σχέσεις του προέδρου και του διευθύνο-
ντα σύμβουλου της ΔΕΘ-ΗΕLEΧPO δεν πε-

ριορίζονται σε συμβατικές υποχρεώσεις. Οι 
δύο άνδρες είναι μαζί ακόμη και στο γήπε-
δο, καθώς τους ενώνει και η αγάπη για τον 
ΠΑΟΚ. «Ο Κυριάκος είναι ένας από τους λί-
γους ανθρώπους που γνωρίζουν τόσο καλά 
την Έκθεση. Μεγάλωσε μέσα στην Έκθεση 
και την αγάπησε από την πρώτη στιγμή. 
Η αγάπη αυτή φαίνεται στην καθημερινή 
σκληρή δουλειά του, που δεν έχει ωράριο. Η 
συνεργασία μας είναι άψογη και μοιραζόμα-
στε το ίδιο όραμα, που δεν είναι άλλο από το 
να δούμε την Έκθεση να γίνεται πρωταγω-
νίστρια στην εκθεσιακή βιομηχανία της νο-
τιοανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής 
Μεσογείου. Γνωριζόμασταν από παλιά, αλλά 
η συνεργασία των οκτώ χρόνων, δημιούρ-
γησε εκτός από τη σημαντική επαγγελματι-
κή σχέση και μία δυνατή φιλία», δηλώνει για 
τον στενό του συνεργάτη ο κ. Τζήκας.

Από την πλευρά του ο κ. Ποζρικίδης, μι-
λώντας για τον πρόεδρο της Έκθεσης, υπο-

γραμμίζει ότι «η γνωριμία μου με τον Τάσο 
ξεκίνησε από τη γειτονιά της αρχαίας αγο-
ράς και το Διοικητήριο και συνεχίστηκε ως 
επαγγελματική. Με δεδομένο όμως ότι μοι-
ραζόμαστε ένα κοινό όραμα και μια κοινή 
επιθυμία για την Έκθεση, αλλά και ότι έχου-
με περάσει μαζί δυσκολίες και προκλήσεις 
αλλά και ατέλειωτες ώρες δουλειάς, ήρθα-
με πιο κοντά. 
Η ΔΕΘ-HΕLEXPO έχει γίνει το σπίτι μας, οπό-
τε οι σχέσεις μας δεν θα μπορούσαν να είναι 
τυπικές. Ο Τάσος είναι ένας άνθρωπος που 
οραματίζεται, που θέτει στόχους και είναι 
αεικίνητος, αφού, να μην ξεχνάμε, μοιράζε-
ται ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές ιδιότη-
τες. Η αγάπη του για την τεχνολογία και την 
πληροφορική έχει αφήσει, θεωρώ, το σημά-
δι της σε πολλές από τις δράσεις μας, αλλά 
και στον τρόπο που λειτουργούμε. Είμαστε 
κάτι περισσότερο από φίλοι, είμαστε σαν 
οικογένεια και το σπίτι μας είναι η έκθεση», 
τονίζει.

Ένα πετυχημένο δίδυμο  
στην ηγεσία της ΔΕΘ-HELEXPO

Η Θεσσαλονίκη «επέστρεψε»  
στην Έκθεση
Οι Θεσσαλονικείς αγάπησαν ξανά την Έκ-
θεση και πολλοί θεωρούν ότι αυτό οφεί-
λεται σε μεγάλο ποσοστό το πετυχημένο 
δίδυμο της ηγεσίας. «Ήταν ο στόχος μας 
από την πρώτη στιγμή. Δεν ήταν εύκολο, 
υπήρχε απαξίωση. Όμως σταδιακά, με 
πολλή δουλειά και νέες ιδέες, πιστεύω 
ότι καταφέραμε να κάνουμε την Έκθεση 
ξανά ‘’μόδα’’. Καταφέραμε να ενεργοποι-
ήσουμε τις αναμνήσεις των παλαιότερων 
και να προσελκύσουμε τους νεότερους, 
να δημιουργήσουμε νέες εκθέσεις που 
καλύπτουν όσο το δυνατό περισσότερα 
πεδία της οικονομίας, αλλά και να ανοί-
ξουμε το Εκθεσιακό Κέντρο στην πόλη. 
Η επιτυχία είναι προϊόν ομαδικής δου-
λειάς. Διοίκηση και εργαζόμενοι πορευ-
όμαστε στον ίδιο δρόμο και αυτό είναι το 
μυστικό», δηλώνει ο κ. Τζήκας.
Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο κ. Ποζρι-
κίδης τονίζει  ότι «η πόλη -και όχι μόνο- 
επέστρεψε στην Έκθεση. Αυτό όμως δεν 
ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς δύο ή 
τριών ανθρώπων, αλλά ομαδικής ερ-
γασίας. Είμαστε σε απόλυτη αρμονία με 
τους εργαζομένους της εταιρείας και 
τους συνεργάτες της, έχουμε έναν κοινό 
στόχο, να ενδυναμώσουμε τον εκθεσια-
κό φορέα και προς αυτή την κατεύθυν-
ση κινούνται όλες οι δράσεις μας. Είναι 
ευτυχής συγκυρία το ότι η συνεργασία 
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου 
είναι αγαστή, οπότε υπάρχουν όλες οι 
προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο απο-
τέλεσμα».

Καλή χρονιά το 2018
«Το 2018 ήταν μια πολύ καλή χρονιά με 
ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη. Η εται-
ρεία έχει επιστρέψει σε τροχιά λειτουρ-
γικής κερδοφορίας, κάτι που είναι πολύ 
σημαντικό, αν λάβει κανείς υπόψη του 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε πριν 
μερικά χρόνια. Έγινε μεγάλη προσπάθεια 
και τώρα βρισκόμαστε σε μια σταθερά 
ανοδική πορεία», σημειώνει ο κ. Ποζρι-
κίδης, προσθέτοντας ότι ετησίως διορ-
γανώνονται 20 εκθέσεις και συνεχώς 
προστίθενται νέες. «Όλες οι εκθέσεις 
έχουν κάτι να προσφέρουν στο κοινό στο 
οποίο απευθύνονται. Σαφώς και υπάρ-
χουν οι διοργανώσεις που είναι ιδιαίτερα 
δυναμικές και μεγάλες, όπως για παρά-
δειγμα η ΔΕΘ, η Agrotica, η Philoxenia 
και η Zootechnia, που βρίσκεται μάλιστα 
σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Φροντίζουμε 
οι κλαδικές μας εκθέσεις να ενισχύονται 
κάθε χρόνο, να εμπλουτίζονται με νέες 
δράσεις, ώστε όχι μόνο να μεγαλώνουν 
ποσοτικά, αλλά και να αναβαθμίζονται 
ποιοτικά», καταλήγει.
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Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί πλέ-
ον νόμο του ελληνικού κράτους. Όμως, την 
‘’ιστορική αυτή Συμφωνία’’, την ‘’σημαντικότερη 
των τελευταίων 30 ετών’’ δεν την υπογράφει 
ο υπουργός εξωτερικών της χώρας (και πρω-
θυπουργός), κ. Τσίπρας, που με τα παραπάνω 
λόγια χαρακτήριζε τη Συμφωνία αυτή, αλλά ο 
αναπληρωτής, κ. Κατρούγκαλος. Γιατί άραγε ;... 
Μήπως γιατί υπάρχει και μια βαθύτερη, δεύτερη, 
αμυντική σκέψη (παρά, τους επαίνους των εξυ-

πηρετηθέντων ισχυρών): όταν η ‘’ιστορική’’ 
συμφωνία αναμετρηθεί με την Ιστορία, η 

Ιστορία να αναζητήσει τον υπογράφο-
ντα υπεύθυνο για να του αποδώσει τα 
επίχειρα ;...

 Πάντως, με την κύρωση και 
το πρωτόκολου για την ένταξη των 

Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, δρόμος διαφυγής, 
πλέον, δεν θα υφίσταται. Από τη στιγμή που 

η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ καταργήθηκε η 
Ενδιάμεση Συμφωνία της δεκαετίας του 1990 
(συμφωνία Α.Παπανδρέου - Κ.Παπούλια). Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι : εάν η Ελλάδα καταγγεί-
λει τη Συμφωνία των Πρεσπών (και πέρα από 
τα αναφερθέντα στην ‘’τρομοκράτηση’’ του με-
ροληπτικού Νίμιτς, και τις όποιες άλλες εμπλο-
κές), τα Σκόπια θα έχουν δικαίωμα να αλλάξουν 
το Σύνταγμά τους και να επαναφέρουν το όνομα 
«Δημοκρατία της Μακεδονίας».

 Για την ακρίβεια, να το επαναφέρουν 
στο εσωτερικό τους και, ταυτοχρόνως, να ζη-
τήσουν να αναγνωρισθούν από όλους τους δι-
εθνείς οργανισμούς σαν «Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας» και όχι σαν fYROM, όπως ίσχυε μέχρι 
τώρα. 

Για τα Σκόπια : η μέγγενη της πιεστικής 
προσωρινότητας, ( = former, πρώην) και η 
ασφυκτική πίεση για την μεταρτοπή τους σ΄ 
ένα κράτος ‘’σύγχρονης κανονικότητας’’, χωρίς 
ψυχροπολεμικά γνωρίσματα ( = Υugoslavian, 
Γιουγκοσλαβική/Τιτοϊκή), ανήκουν οριστικά 
στο παρελθόν... Μετά την κύρωση της Συμφω-
νίας, το fYROM έχει πάψει να υφίσταται και δεν 
μπορεί να επανέλθει, επομένως δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ούτε να παράξει κανένα 
αποτελέσμα. Δεδομένου, μάλιστα, ότι τα Σκό-
πια, ως ‘’Βόρεια Μακεδονία’’ θα έχουν ενταχθεί 
στο ΝΑΤΟ, η Αθήνα δεν θα έχει αποτελεσματικό 
μοχλό πίεσης για να την πιέσει, να την οδηγήσει 
προς την κατεύθυνση μίας νέας συμφωνίας.

 Η Αθήνα, βέβαια, διαθέτει τη δυνατό-
τητα με άσκηση βέτο να εμποδίσει την πορεία 
ένταξης των Σκοπίων στην ΕΕ. Αυτό, ωστόσο, 
είναι μακρινή προοπτική και ως εκ τούτου δύ-
σκολα τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια μπορεί 
να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός μοχλός 
πίεσης. Εξάλλου, η προοπτική διεύρυνσης της 

ΕΕ με νέα κράτη - μέλη βρίσκει σοβαρό σκεπτι-
σκισμό και οδηγέι σε χρονικές μετάθεσεις στο 
εσωτερικό της ΕΕ. 

Με άλλα λόγια, με την κύρωση, η Ελλάδα 
έδεσε τα χέρια της, τουλάχιστο για τον μεσομα-
κροπρόθεσμο τρέχοντα χρόνο, όσον αφορά τη 
δυνατότητα να επιτύχει μία καλύτερη και δίκαια 
συμφωνία. 

 Όσοι, πάντως εξακολουθούν να προ-
βάλλουν το επιχείρημα ότι δεν πρέπει  να αι-
σθανόμαστε πίεση από τα Σκόπια, ότι δεν πρέπει 
να φοβόμαστε ένα μικρό κράτος γιατί δεν μπο-
ρεί να αποτελεί ‘‘απειλή” για την Ελλάδα, πα-
ραγνωρίζουν την τάση των αδύναμων κρατών 
να μετατρέπονται σε όργανα στα χέρια κρατών 
ισχυρότερων που θέλουν να προκαλέσουν ευ-
ρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

 Κι ότι σε ένα πιθανό περιβάλλον ανα-
ταράξεων οι χρόνιοι, ενεργοί, μη ακυρωμένοι 
αλυτρωτισμοί/επεκτατισμοί, μέσα από καιρο-
σκοπικές “συμμαχίες” ισχυρών κέντρων μπο-
ρούν να επιφέρουν ρήγματα και να επηρεάσουν 

καθοριστικά τα κύρια εθνικά μέτωπα.
Είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι λόγοι 

και οι σκοπιμότητες που το τιτοϊκό μεταπολε-
μικό κατασκεύασμα, κυριολεκτικά σταλινικής 
έμπνευσης, δεν ακυρώθηκε με την λήξη της ψυ-
χροπολεμικής περιόδου, τουλάχιστο ως προς τα 
αλυτρωτικά/αναθεωρητικά του στοιχεία, αλλά 
κρατήθηκε, υποστηρίχθηκε και αναγνωρίσθηκε. 
Ο αλυτρωτισμός του, συνώνυμος σε βάθος χρό-
νου με σχέδια σφαιρών επιρροής και αλλαγής 
συνόρων πέρασε σταδιακά από το πλαίσιο του 
Τίτο, στο πλαίσιο (και τα ενδεχόμενα ή προκύ-
πτοντα πλάνα) των ισχυρών Δυτικών Κέντρων.

 Αλλά, πέρα από αυτά, η ελληνική κυ-
βέρνηση ας δει τις παραβιάσεις της Συμφωνίας 
που υπέγραψε από την ηγεσίας της γειτονικής 
χώρας με τις συνεχείς  αναφορές της στη ‘’Μα-
κεδονία’’ και το ‘’Μακεδονικό λαό’’.

*Ο Ελευθέριος Τζιόλας είναι χημικός μη-
χανικός. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελ-
ματίας. Έχει διατελέσει υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συμφωνία των Πρεσπών: νέο περιβάλλον, ίδιοι στόχοι
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Στο μικροσκόπιο  
της Εισαγγελίας  
ο Δήμος Σιθωνίας!
Ένας ογκώδης  φάκελος με δεκάδες 
έγγραφα που αφορούν στα πεπραγμένα 
δήμου της Χαλκιδικής (του δήμου Σιθω-
νίας) κατέφτασε χθες στα γραφεία της 
εφημερίδας Karfitsa. Στα έγγραφα περι-
γράφονται τα … έργα και οι ημέρες  της 
σημερινής δημοτικής αρχής. Ανάμεσα 
σε αυτά ξεχωρίσαμε και δεκάδες έγγρα-
φα που περιελήφθησαν ως αποδεικτικά 
έγραφα στη μήνυση που κατατέθηκε τον 
περασμένο Ιούνιο από πρώην μέλος αυ-
τοδιοίκησης  σε  βάρος του δημάρχου 
Σιθωνίας  στην οποία καταγγέλλονταν  
σωρεία παρατυπιών και αυθαίρετων απο-
φάσεων  του δήμου. Η μήνυση ερευνάται 
από την Εισαγγελία Χαλκιδικής  μετά από 
σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα δια-
φθοράς Θεσσαλονίκης.
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Η Συμφωνία των Πρεσπών, κατά 
γενική ομολογία, αναδιάταξε το πο-
λιτικό σκηνικό της χώρας, σε βάρος 
των μικρών κομμάτων –ΑΝΕΛ, Ένω-
ση Κεντρώων, Ποτάμι, ΚΙΝΑΛ– και 
ενίσχυσε έτι περαιτέρω το διπολικό 
πολιτικό σύστημα, με κύριους πρω-
ταγωνιστές τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα 
Δημοκρατία.
Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, όλα 
τα κόμματα χαράσσουν τη «μετά 
Πρέσπες» πολιτική στρατηγική τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αγο-
ράζει πολιτικό χρόνο, στη διάρκεια 
του οποίου ευελπιστεί να μειώσει 
τη δημοσκοπική διαφορά με τη Νέα 
Δημοκρατία. Οι κυβερνητικές στο-
χεύσεις διαφάνηκαν έντονα και λίαν 
διακριτά, δια στόματος του ίδιου του 
πρωθυπουργού, με όσα είπε στο 
Υπουργικό Συμβούλιο της περασμέ-
νης Δευτέρας. Ούτως εχόντων των 
πραγμάτων, οι επιτελείς του Μεγά-
ρου Μαξίμου καταστρώνουν τη δική 
τους πολιτική στρατηγική, στη «μετά 
Πρέσπες» εποχή. 

Η φιλολαϊκή ατζέντα
Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, 
ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι αυ-
ξάνεται ο βασικός μισθός κατά 11% 
και φθάνει στα 650 ευρώ, ενώ για 
τους νέους εργαζομένους η αύξηση 
θα ξεπεράσει το 27%, αφού καταρ-
γείται πλήρως ο υποκατώτατος. Η 
απόφαση, κατά τους κυβερνητικούς 
επιτελείς, είναι βήμα εμβληματικό, 
καθώς αναδεικνύει την πολιτική 
αποδέσμευση από τις μνημονιακές 
πολιτικές και επιπλέον μια έμπρακτη 
στροφή σε πολιτικές αντι-λιτότητας.
Την ίδια πολιτική ερμηνεία είχε και η 
απόφαση για άμεση επιστροφή στις 
αγορές, με το πενταετές ομόλογο 
που εκδόθηκε με επιτυχία, άντλησε 
2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με ακριβό 
–η αλήθεια είναι– επιτόκιο 3,6% και 
με προσφορές που ξεπέρασαν κατά 
πολύ τα 10 δισ. ευρώ. Παράλληλα, 

Εκλογές τον Μάιο προτείνει η παλαιά φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος 
Φλαμπουράρης, Νίκος Βούτσης, Πάνος Σκουρλέτης

Εκλογικός σχεδιασμός  
στα απόνερα των Πρεσπών 
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και παρά τις αντιρρήσεις των δανειστών, το οι-
κονομικό επιτελείο δεν έχει εγκαταλείψει και το 
σχέδιο των 120 δόσεων για οφειλές όχι μόνον 
στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στις Εφορίες και, 
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα έρθει σύντο-
μα στη Βουλή. Παράλληλα, θεσμοθετείται νέος 
νόμος –πιο αυστηρός όμως– για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας.
 
Άνοιγμα στην Κεντροαριστερά
Μετά το πολιτικό διαζύγιο με τους ΑΝΕΛ, οι επι-
τελείς του Μεγάρου Μαξίμου σχεδιάζουν νέες 
πολιτικές συμμαχίες με τους όμορους πολιτι-
κούς χώρους, στοχεύοντας σε ένα παλιό όνειρο, 
τη δημιουργία της «μεγάλης Κεντροαριστεράς με 
κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ». Η παρουσία του Αλέξη Τσί-
πρα στην εκδήλωση του Δημήτρη Παπαδημούλη 
εντάσσεται ακριβώς στη στρατηγική συγκρότησης 
του νέου προοδευτικού τόξου και θεωρείται το 
δεύτερο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση, μετά την 
εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τις Πρέσπες.
Για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί 
και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, ενώ δεδομένη 
πρέπει να θεωρείται και η κλιμάκωση της πίεσης 
προς το ΚΙΝΑΛ όπου, παρά τη μετωπική άρνηση 
της Φώφης Γεννηματά, κυβερνητικά στελέχη βλέ-
πουν «αξιοσημείωτες ρωγμές». Σε αυτό το κλίμα 
και πνεύμα, πολύ κοντά στην πλήρη ένταξή τους 
στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να θεωρούνται ο 
Σπύρος Δανέλλης από το Ποτάμι, με ρίζες στον 
παλιό ΣΥΝ, καθώς και δύο ευρωβουλευτές, ο Μίλ-
τος Κύρκος και ο Γιώργος Γραμματικάκης, καθώς 
και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, προερχόμενος 
από τους ΑΝΕΛ, όπως και ο Βασίλης Κόκκαλης, 
νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πέραν της όποιας μορφής συνεργασίας ή ένταξης 
στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουν την κυβέρνηση, 
στο όποιο νομοθετικό της βήμα, η Κατερίνα Πα-
πακώστα, o Τέρενς Κουίκ και η Έλενα Κουντου-
ρά. Από τις εξελίξεις στο Ποτάμι θα εξαρτηθεί 
και η πολιτική πορεία του Σπύρου Λυκούδη, του 
Γιώργου Μαυρωτά και του Σταύρου Θεοδωράκη, 
οι οποίοι φέρονται προσκείμενοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ 
παρά στη Νέα Δημοκρατία, είτε εντασσόμενοι είτε 
συνεργαζόμενοι.
Πέραν των όποιων κοινοβουλευτικών, έντονα 
ακούγονται και πρώην κορυφαία στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ για συμμετοχή σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα 
ή στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για εθνικό ή ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, όπως η Λούκα Κατσέλη, ο 
Χάρης Παμπούκης, ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Νίκος 
Μπίστης και ο Στέφανος Τζουμάκας.
Μέσα στους στόχους των επιτελών του Μεγάρου 
Μαξίμου είναι και η ενίσχυση του ηγετικού προφίλ 
του πρωθυπουργού εντός κι εκτός συνόρων. Προς 
τούτο, δεν μένει εκτός επικοινωνιακής φαρέτρας 
το φετινό βραβείο «Ewald von Kleist» της 55ης 
Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, που 
θα απονεμηθεί στις 16 Φεβρουαρίου στον Έλλη-

να πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον πρωθυ-
πουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, κα-
θώς και η επίσημη πρόταση για την απονομή του 
βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το 2019 στους δυο 
πρωθυπουργούς.

Εκλογές: Μάιο ή Οκτώβριο;
Τούτων όλων των ανωτέρω δοθέντων, αναδει-
κνύεται εύγλωττα ότι ο στόχος των επιτελών του 
Μεγάρου Μαξίμου και του πρωθυπουργού να 
αποδώσουν τα φιλολαϊκά μέτρα, να επιτευχθεί 
το άνοιγμα στην Κεντροαριστερά (είτε με προ-
σχωρήσεις προσώπων είτε με προγραμματική 
συμπόρευση), κι επιπλέον να εκτονωθεί ή όποια 
δυσαρέσκεια από τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
απαιτεί χρόνο. Αυτή η πολιτική ανάγνωση οδηγεί 
στο συμπέρασμα πως οι κάλπες θα στηθούν τον 
προσεχή Οκτώβριο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρω-
θυπουργός δεσμεύτηκε, στη συνέντευξή του στο 
Open TV, ότι «από τώρα προτείνει και στηρίζει 
τον Προκόπη Παυλόπουλο για μία ακόμη θητεία 
στην Προεδρία της Δημοκρατίας». Με αυτήν του 
τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας εγκλώβιζε τη Νέα 
Δημοκρατία κι ακύρωνε τη θεωρία που ήθελε 
εκλογές τον μήνα Μάιο, για να έχει εύλογο διά-
στημα πέραν των έξι μηνών και να εκμεταλλευτεί 
την απλή αναλογική, με την οποία θα διεξαχθούν 
οι μεθεπόμενες εκλογές, και να προκαλέσει 
κάλπες τον Ιανουάριο του 2020 με αφορμή την 
προεδρική εκλογή. Παρά ταύτα, στο τραπέζι του 
Μεγάρου Μαξίμου, έχει πέσει και η πρόταση για 
εκλογές τον Μάιο. Οι θιασώτες της επιχειρημα-
τολογίας αυτής διατείνονται πως, σε περίπτωση 
κατά την οποία είναι «θανατηφόρες» για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές του 
Μαΐου, η κυβέρνηση δεν θα αντέξει να διανύσει 
το διάστημα των τεσσάρων μηνών μέχρι και τον 
Οκτώβριο. Οι επιθέσεις σε κοινοβουλευτικό και σε 
επικοινωνιακό επίπεδο θα είναι δριμείες, η κυβέρ-
νηση θα οδηγηθεί σε πτώση και ο ΣΥΡΙΖΑ σε διά-
λυση. Επιπλέον, υποστηρίζουν πως η ταυτόχρονη 
εκλογή με παράλληλες κάλπες τον μήνα Μάιο θα 
μπορέσει να εκτονώσει τμήμα της κοινωνίας στην 
ευρωκάλπη, ενώ μπορεί να προκαλέσει και συμ-
μαχίες στην αυτοδιοικητική με την εθνική κάλπη.

Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ της Ηρώδου 
Αττικού συγκλίνουν στην άποψη πως εκλογές 
τον Μάιο προτείνει η παλαιά φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέκος Φλαμπουράρης, Νίκος Βούτσης, Πάνος 
Σκουρλέτης, Νίκος Φίλης. Από την άλλη πλευρά 
του… φεγγαριού, υπέρ της εξάντλησης της τε-
τραετίας, τάσσεται η νέα γενιά, Δημήτρης Τζανα-
κόπουλος, Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, με 
τον Θανάση Καρτερό να συντάσσεται μαζί τους και 
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να αμφιταλαντεύεται 
μεταξύ των δύο τάσεων και να «γέρνει» ελαφρά 
υπέρ τη δεύτερης άποψης. Όλα θα αναλυθούν και 
η όποια απόφαση θα ληφθεί μέχρι και τον Μάρτιο.

politics
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Με το 2019 να είναι τριπλή εκλογι-
κή χρονιά, ο μηχανισμός της ΝΔ έχει 
αρχίσει και μπαίνει σε διάταξη μάχης. 

Μπορεί να καθυστέρησε λίγο, λόγω 
των πολιτικών εξελίξεων που προ-
έκυψαν εξ αφορμής της διαδικασίας 
παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση, αλλά και της ψήφισης 
της Συμφωνίας των Πρεσπών στη 
Βουλή, ο ορίζοντας, όμως, από εδώ 
και πέρα είναι «καθαρός», με αποτέ-
λεσμα ο κ. Μητσοτάκης να θέτει τον 
κομματικό οργανισμό της ΝΔ σε κα-
τάσταση εγρήγορσης.
 
Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρόεδρος της 
ΝΔ έδωσε το «πράσινο φως» να γί-
νουν οι πρώτες ανακοινώσεις για τα 
ψηφοδέλτια του κόμματος που, ού-
τως ή άλλως, είναι σε τελική φάση 
κατάρτισης εδώ και αρκετό καιρό. 
Αρχής γενομένης από τα στελέχη που 
είχαν κομματικό «οφίκιο», η ΝΔ δίνει 
το εναρκτήριο λάκτισμα μιας μακράς 
προεκλογικής περιόδου, επενδύο-
ντας στην ανανέωση των ψηφοδελτί-
ων. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τη 
συλλογιστική, στα ηγετικά κλιμάκια 
της ΝΔ ορισμένα νέα πρόσωπα έπρε-
πε να μπουν στον προεκλογικό στίβο 
και επισήμως, προκειμένου να μπο-
ρέσουν να παίξουν επί ίσοις όροις με 
τους νυν βουλευτές που ήταν σαφές 
ότι θα ήταν εκ νέου υποψήφιοι. Οι, 
δε, ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια 
έφεραν ως «ντόμινο» και σαρωτικές 
αλλαγές, άνω του 70%, στον κομμα-
τικό μηχανισμό, μια και βούληση της 
ηγεσίας του κόμματος ήταν να πάει 
σε εκλογές με ετοιμοπόλεμο στελε-
χιακό δυναμικό, αποκλειστικά αφι-
ερωμένο στις δύσκολες εκλογικές 
αναμετρήσεις που έπονται. 
 
Οι βουλευτές 
Οι ανακοινώσεις, αρχικά, περιλάμ-
βαναν το πού θα είναι υποψήφιοι 
οι βουλευτές της πρώην ενιαίας Β΄ 
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Οι ανακοινώσεις έφεραν ως «ντόμινο» και σαρωτικές αλλαγές,  
άνω του 70%, στον κομματικό μηχανισμό

Nεα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια, 
«λίφτινγκ» στο κόμμα



2102.02.2019

Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και αυτοί του 
ψηφοδελτίου Επικρατείας και οι βουλευτές που προσχώ-
ρησαν σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο στην ΚΟ της 
ΝΔ. Υπό αυτό το πρίσμα, οι εκπλήξεις ήταν ελάχιστες, μια 
και είχε λίγο πολύ ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πού θα είναι 
καθείς υποψήφιος. 
 
Με βάση αυτά τα δεδομένα: Στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθη-
νών, υποψήφιοι θα είναι οι δύο αντιπρόεδροι του κόμμα-
τος, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώρ-
γος Κουμουτσάκος και η προερχόμενη από το Επικρατείας 
Νίκη Κεραμέως. Στον Νότιο Τομέα, ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας, η Άννα Καραμανλή, η 
Σοφία Βούλτεψη και ο Χάρης Θεοχάρης. Στον Δυτικό Τομέα, 
ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. 
Στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, υποψήφιοι 
θα είναι ο Μάκης Βορίδης, η Γεωργία Μαρτίνου, ο Γιώργος 
Βλάχος και ο προερχόμενος από το Επικρατείας Βασίλης Οι-
κονόμου. Τέλος, ο Θανάσης Μπούρας θα κατευθυνθεί στον 
Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
Ακόμα, από το Επικρατείας ο Θεόδωρος Φορτσάκης θα δώ-
σει τη μάχη στην Α΄ Αθηνών, ενώ ο Δημήτρης Σταμάτης, 
ο οποίος συζήτησε το ζήτημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
πήρε την απόφαση να πέσει στη μάχη του σταυρού στη δύ-
σκολη Α΄ Θεσσαλονίκης. Από τους νέους βουλευτές στην 
ΚΟ, ο Ιάσων Φωτήλας θα είναι υποψήφιος στην Αχαΐα, ενώ 
ο Γιώργος Κατσιαντώνης στη Λάρισα. 

Τα στελέχη του μηχανισμού
Η αιχμή των ανακοινώσεων, πάντως, είχε να κάνει με το 
«πράσινο φως» σε κομματικά στελέχη που όλο το προη-
γούμενο διάστημα είχαν αναλάβει τις Γραμματείες του κόμ-
ματος, να κατέβουν στις εκλογές. Οι υποψηφιότητες είχαν 
«κλειδώσει» εδώ και καιρό, απλά αναζητείτο το κατάλλη-
λο timing, προκειμένου αυτές να ανακοινωθούν. 
Ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, άλλωστε, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης είχε ανακοινώσει τις υποψηφιότητες τεσσάρων 
γραμματέων του κόμματος: του γραμματέα Επιστημονικών 
Φορέων Νίκου Κωστόπουλου, του γραμματέα Παραγωγι-
κών Τομέων Βασίλη Ξυπολητά στον Βόρειο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών και του γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τάσου 
Γαϊτάνη και του γραμματέα Ειδικών Κομματικών Οργανώ-
σεων Βασίλη Σπανάκη στον νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών.
Μετά και τις ανακοινώσεις της Τετάρτης, λοιπόν, και όπως 

εδώ και καιρό έχει γράψει το «Π», στον Βόρειο Τομέα υπο-
ψήφια θα είναι η γραμματέας Σχέσεων Κόμματος - Κοινω-
νίας Ζωή Ράπτη, ενώ στον Νότιο Τομέα υποψήφιος θα είναι 
ο αναπληρωτής γραμματέας Επιστημονικών Φορέων και 
γνωστός μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Ο αναπλη-
ρωτής γραμματέας Προγράμματος Μανώλης Γραφάκος θα 
είναι στον Βόρειο Τομέα, ενώ στον Δυτικό Τομέα της Περι-
φέρειας Αττικής θα είναι ο αναπληρωτής γραμματέας Επι-
στημονικών Φορέων Γιώργος Κώτσηρας. Η αναπληρώτρια 
γραμματέας Σχέσεων Κόμματος - Κοινωνίας Βίκυ Νάκου θα 
είναι υποψήφια στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Στην Περιφέρεια, 
υποψήφιος στις Σέρρες θα είναι ο γραμματέας Διεθνών Σχέ-
σεων Τάσος Χατζηβασιλείου, ο αναπληρωτής γραμματέας 
Οικουμενικού Ελληνισμού Φίλιππος Φόρτωμας θα είναι 
υποψήφιος στις Κυκλάδες και η αναπληρώτρια γραμματέας 
Σχέσεων - Κοινωνίας Ελένη Παναγιωτοπούλου στην Αργο-
λίδα.
 
Βεβαίως, όπως προκύπτει και από τις συνολικές αλλαγές 
στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, και γραμματείς ή ανα-
πληρωτές γραμματείς που είναι υποψήφιοι με δημοτικά ή 
περιφερειακά ψηφοδέλτια αντικαταστάθηκαν, με τη συνο-
λική ανανέωση στις Γραμματείες να αγγίζει το 73%, σύμ-
φωνα με «γαλάζιες» πηγές. 

Οι σύμβουλοι
Σημειωτέον, ο κ. Μητσοτάκης έριξε στη μάχη και ανθρώ-
πους που είχαν συμβουλευτικό ρόλο στο πλευρό του, όπως: 
ο γνωστός καθηγητής Άγγελος Συρίγος που θα είναι υποψή-

φιος στην Α΄ Αθηνών, ο πρώην διευθυντής του γραφείου 
Τύπου Μακάριος Λαζαρίδης που θα είναι στην Καβάλα, ο 
επικοινωνιολόγος Βασίλης Φεύγας και ο πρώην βουλευτής 
και επιχειρηματίας Σπήλιος Λιβανός στην Αιτωλοακαρνανία, 
αλλά και ο πρώην γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της 
ΝΔ Γιάννης Οικονόμου στη Φθιώτιδα. 

Νέα επικοινωνιακή τρόικα
Παράλληλα, οι αλλαγές που έγιναν περιλαμβάνουν και το 
επικοινωνιακό επιτελείο. Οι μέχρι πρότινος αναπληρωτές 
εκπρόσωποι Τύπου Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Νίκος 
Ρωμανός θα πολιτευθούν, ο μεν στον Νότιο Τομέα της Β΄ 
Αθηνών και ο δε στον Βόρειο Τομέα. Με αυτό το δεδομέ-
νο, συνεπώς, δημιουργήθηκε μια νέα επικοινωνιακή τρό-
ικα στην οδό Πειραιώς: Παραμένουν κανονικά στις θέσεις 
τους η εκπρόσωπος Τύπου Μαρία Σπυράκη, αν και θα είναι 
υποψήφια στην Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ θα παραμείνει και η 
αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Σοφία Ζαχαράκη. Νέα 
είσοδος στο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς σε θέση ανα-
πληρωτή εκπροσώπου Τύπου προήχθη ο μέχρι πρότινος 
γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κων-
σταντίνος Καραμανλής», Γιάννης Μαστρογεωργίου. Ακόμα, 
υποψήφιος στην Ηλεία θα είναι ο σύμβουλος του Κυριάκου 
Μητσοτάκη για τα περιφερειακά ΜΜΕ, Γιώργος Κοντογιάν-
νης, ο οποίος είχε καθημερινή παρουσία στην Πειραιώς. 
Στις θέσεις τους παραμένουν, παράλληλα, ο διευθυντής του 
γραφείου Τύπου της ΝΔ Κωνσταντίνος Ζούλας, η αναπλη-
ρώτρια διευθύντρια Κύρα Κάπη και ο αρμόδιος για τα διε-
θνή ΜΜΕ Αργύρης Παπαστάθης, που δεν θα πολιτευθούν. 
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Μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο το πολιτικό τοπίο για το Κί-
νημα Αλλαγής. Καθοριστικό ρόλο σε 
αυτήν τη μάλλον απρόβλεπτη, για 
τον χρόνο που σημειώθηκε, εξέλιξη, 
φαίνεται ότι έπαιξε η καταψήφιση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.
Με δεδομένη την αποχώρηση της 
ΔΗΜΑΡ από τον φορέα, μετά την 
αποπομπή από την Κοινοβουλευτι-
κή Ομάδα του προέδρου της Θανά-
ση Θεοχαρόπουλου (αν και κάποια 
στελέχη θα παραμείνουν), δεν ήταν 
ορατή –μέχρι την ώρα τουλάχιστον, 
που γράφονταν αυτές τις γραμμές– 
και η θέση του Γιώργου Παπανδρέ-
ου και του Κινήματος Δημοκρατών 
Σοσιαλιστών, ακόμα και μετά την τε-
λευταία συνάντησή του με τη Φώφη 
Γεννηματά.

Η Αγίου Κωνσταντίνου
Η ΔΗΜΑΡ, η οποία άνοιξε πρώτη τον 
«χορό» των τελευταίων αποχωρή-
σεων (διότι είχε προηγηθεί κι εκείνη 
του Ποταμιού στις αρχές του προη-
γουμένου καλοκαιριού), έδωσε και 
στη δημοσιότητα τα ονόματα των 
στελεχών της που παραιτήθηκαν από 
τα κεντρικά όργανα κι από υποψήφιοι 
βουλευτές του ΚΙΝΑΛ:
Αυγερόπουλος Κώστας, Γεωργάτος 
Γεράσιμος, από την ΚΠΕ του, Γκαρ-
μπούνης Χρήστος, από την ΚΠΕ, 
Καραντεμοίρης Γιάννης, από την 
ΚΠΕ και από υποψήφιος βουλευτής 
Ηρακλείου, Κόλλιας Βασίλης, από 
την ΚΠΕ και από υποψήφιος βου-
λευτής Βοιωτίας, Κυράτση Δήμητρα, 
από την ΚΠΕ, Λαμπρινίδης Φώτης, 
από τη Γραμματεία Τομέα Δημόσι-
ας Διοίκησης, Λαμπρινός Σπύρος, 
από την ΚΠΕ, Μαντίκος Θάνος, από 
τη Γραμματεία Τομέα Αθλητισμού, 
Μασσαλάς Βασίλης, από υποψήφιος 
βουλευτής Ιωαννίνων, Μελέας Γιώρ-
γος, από την ΚΠΕ, Μέλφου Κατερίνα, 
από την ΚΠΕ και τη Γραμματεία Τομέα 
Πρωτογενούς Παραγωγής, Μιχαηλί-
δης Χρήστος, από την ΚΠΕ, Μοβσε-
σιάν Χάρης, από τη Γραμματεία Το-
μέα, Ναυπλιώτης Δημήτρης, από την 
ΚΠΕ και από υποψήφιος βουλευτής 
Έβρου, Παπαβασιλόπουλος Γιώργος, 
από τη Γραμματεία Τομέα, Παπαδο-

πούλου Χριστίνα, από την ΚΠΕ και 
από τη Γραμματεία του Προοδευτικού 
Forum Νέας Γενιάς, Παπανικολάου 
Φίλιππος, από τη Γραμματεία Δικτύ-
ου Εθελοντισμού, Πέρρος Χρήστος, 
από τη Γραμματεία Δικτύου Γονέων, 
Ρεβίθης Στέλιος, από τη Γραμματεία 
Τομέα Εμπορίου, Ρελάκης Γιάννης, 
από την ΚΠΕ, Στάικος Ηλίας, από 
την ΚΠΕ, Στασινός Παναγιώτης, από 
αναπληρωτής γραμματέας του Το-
μέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Στέλιος 
Σωτήρης, από τη Γραμματεία Εργαζο-
μένων Ιδιωτικού Τομέα, Τσούκαλης 
Νίκος, από την ΚΠΕ και από γραμ-
ματέας του Τομέα Δικαιοσύνης, Χα-
λαζωνίτης Δημήτρης, από την ΚΠΕ, 
Χατζησωκράτης Δημήτρης, από την 
Εκτελεστική Γραμματεία, από την 
ΚΠΕ και από υποψήφιος βουλευτής 
Βόρειου Τομέα της Β΄ Αθήνας, Ψύρ-
ρας Θωμάς, από την ΚΠΕ και από 
γραμματέας Τομέα Πολιτισμού, Αρ-
γυρός Γιάννης, εκπρόσωπος Τύπου 
ΔΗΜΑΡ, από την ΚΠΕ, και Καλπάκης 
Στέργιος, γραμματέας ΚΕ ΔΗΜΑΡ, 
από την Εκτελεστική Γραμματεία και 
από την ΚΠΕ του φορέα.

Η αυριανή εκδήλωση
Σε αυτήν τη φάση φαίνεται να συ-
μπλέουν η ΔΗΜΑΡ με τους ΜΕΤΑρ-
ρυθμιστές, που συνεργάζονται με το 
Ποτάμι. Αμφότεροι διαθέτουν από 
έναν βουλευτή, τον πρόεδρό της 

Θανάση Θεοχαρόπουλο η πρώτη και 
τον επικεφαλής τους Σπύρο Λυκούδη 
οι δεύτεροι. Γι’ αυτό, άλλωστε, άν-
θρωποί τους διοργανώνουν αύριο το 
πρωί σε ξενοδοχείο της πλατείας Κα-
ραϊσκάκη, στην Αθήνα, κοινή εκδή-
λωση με τον τίτλο «Για μια νέα αρχή»
Υποστηρίζουν δε ότι:
• Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους 
τους πολίτες, τα πολιτικά πρόσωπα, 
τις πνευματικές δυνάμεις του τόπου 
μας που κινούνται στον χώρο της 
ανανεωτικής και μεταρρυθμιστικής 
Αριστεράς, του δημοκρατικού σοσι-
αλισμού, της πολιτικής οικολογίας, 
του ευρωπαϊσμού. 
• Θεωρούμε απαραίτητο σήμερα να 
αρχίσει ένας διάλογος όσων επιμέ-
νουν να πιστεύουν πως υπάρχει ανά-
γκη για τη συγκρότηση του χώρου 
της σύγχρονης ευρωπαϊκής Αριστε-
ράς στον τόπο μας, ένας διάλογος 
που πρέπει να περιλαμβάνει και δυ-
νάμεις που έχουν αποστασιοποιηθεί 
από τα υπάρχοντα κόμματα, κινήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην κοι-
νωνία των πολιτών και όποιον πολί-
τη αισθάνεται ότι τον αφορά αυτή η 
πρωτοβουλία.
Το κείμενο-διακήρυξη υπογράφουν 
οι: Αναγνωστόπουλος Δημήτρης, 
Ανανιάδης Νότης, Αργυράκη Νάνσυ, 
Αυγερόπουλος Κώστας, Βακαλόπου-
λος Μπάμπης, Βαρελάς Δημήτρης, 
Γαλανοπούλου Νόρα, Γιάνναρος Αν-

δρέας, Γκόγκος Θοδωρής, Δαρλάσης 
Γιάννης, Ζαράνης Ηλίας, Ζωιόπουλος 
Γιάννης, Καδόγλου Δήμητρα, Καλλί-
νης Γιώργος, Κανελλοπούλου Γωγώ, 
Καράπαυλος Κώστας, Κασαπίδης 
Παναγιώτης, Καραγιάννης Αλέξαν-
δρος, Κεχαγιόγλου Ελένη, Κυριακού 
Γρηγόρης, Κωτσόβολος Γιώργος, 
Λαμπρινίδης Φώτης, Μαχιάς Θανά-
σης, Μπράμος Γιώργος, Παπαδήμας 
Παναγιώτης, Περδικάρης Γιάννης, 
Πολυβίου Μίλτος, Πεπόνης Χάρης, 
Ραπτοπούλου Κατερίνα, Ρολόγης 
Βαγγέλης, Σκιαδάς Αδάμ, Τραϊφόρος 
Βασίλης, Τσακνιάς Γιώργος, Τσουρι-
νάκης Αλέκος, Χοχλακάκης Γιάννης 
και Χουλιάρας Βασίλης.
Το εγχείρημά τους έχει τις ρίζες του 
στο εγχείρημα της λεγόμενης ανα-
νεωτικής Αριστεράς, από την οποία 
προήλθε και η ΔΗΜΑΡ, που είχε ως 
πρώτο γραμματέα της Κεντρικής Επι-
τροπής της (από την ίδρυσή της και 
επί προεδρίας Φώτη Κουβέλη) τον κ. 
Λυκούδη. Για το τι θα κάνουν τώρα οι 
δύο πλευρές, υπάρχουν τρία σενά-
ρια: Το ένα να συμπορευτούν αρχικά 
και να διαπραγματευτούν με άλλα 
κόμματα και φορείς, το δεύτερο να 
ξαναδούν θέμα σύμπλευσης με τον 
ΣΥΡΙΖΑ (άλλωστε μήτρα και των δύο 
ήταν ο ΣΥΝασπισμός) και το τρίτο να 
ξαναμιλήσουν με το Ποτάμι.
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Καθισμένος στη σκηνή του Πολυχώρου 
“WE” και πλαισιωμένος από συναδέλφους 
του ο 38χρονος, Πέτρος Λεκάκης, αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγ-
γύης, επί χρόνια μέλος της διοίκησης του 
Γιάννη Μπουτάρη, ανακοίνωσε επίσημα την 
υποψηφιότητα του για τη διεκδίκηση του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Με την εικόνα αυτή 
θέλησαν να σταλεί ένα μήνυμα προς τους 
κατοίκους της πόλης. Το μήνυμα της ομαδι-
κής δουλειάς.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 
“Karfitsa” ο κ.Λεκάκης τονίζει χαρακτηρι-
στικά πως “εμείς γνωρίζουμε τα πραγματι-
κά προβλήματα της πόλης και δεν θα χαθεί 
ούτε μέρα μετά τις εκλογές. Κοιτάμε μπρο-
στά με καθαρή ματιά και όραμα”.
Δηλώνει έτοιμος να κρατήσει τα θετικά που 
προέκυψαν από τις δύο θητείες του Γιάννη 
Μπουτάρη και να αλλάξει όλες τις αστοχίες 
και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. 

“Εχουμε την εμπειρία και τη γνώση να διοι-
κήσουμε τον δήμο Θεσσαλονίκης”, προσθέ-
τει.
Κύριε Λεκάκη, πριν από λίγα 24ωρα ανα-
κοινώσατε την υποψηφιότητα σας για τη 
διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης. Κα-
τεβαίνετε στις εκλογές ως συνεχιστής του 
Γιάννη Μπουτάρη; Ο Γιάννης Μπουτάρης 
είναι μια χαρισματική προσωπικότητα, ένας 
άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμα του 
στην πόλη. Κρατάμε τις επιτυχίες του που 
είναι πολλές, κινούμαστε ως συνέχεια σε 
οτιδήποτε θετικό έχει γίνει στην πόλη, ανα-
γνωρίζομας όμως και τα σημεία στα οποία 
πρέπει να δώσουμε το δικό μας στίγμα. 
Κοιτάμε μπροστά με καθαρή ματιά, με ένα 
όραμα για την πόλη. Το επόμενο διάστημα 
θα σας αναλύσουμε τους βασικούς άξονες 
πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε.
 -Περιμένετε, όμως, στήριξη από τον δή-
μαρχο; -Ενημέρωσα από την πρώτη στιγμή 

τον Δήμαρχο για τις αποφάσεις μου. Το συ-
ζητήσαμε και του ανέλυσα τον τρόπο σκέ-
ψης μου, τα σχέδια μου για την πόλη, τις ιδέ-
ες και τις προτεραιότητες μου. Ο Δήμαρχος 
νομίζω ότι πείστηκε για την προσπάθεια που 
ξεκινάμε. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη 
στήριξη από κάθε συνδημότη μας, είτε αυτός 
είναι ο Γιάννης Μπουτάρης είτε ο οποιοσδή-
ποτε άλλος. Αυτό που ζητάω όμως είναι η 
πίστη του κόσμου.
 -Πώς επιλέχθηκε ο Πέτρος Λεκάκης επι-
κεφαλής; Γιατί δεν υπήρξε συνέχεια με 
την Καλυψώ Γούλα που εκλέχθηκε στις 
ενδοπαραταξιακές εκλογές ως υποψήφια 
δήμαρχος της “Πρωτοβουλίας”; -Μιλάμε 
για δύο τελείως διαφορετικά γεγονότα. Και 
θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Για το ότι 
δεν υπήρχε συνέχεια ήταν μια απόφαση την 
οποία πήρε η κ.Γούλα. Η απόφαση η δική 
μου, να τεθώ επικεφαλής μιας νέας παρά-
ταξης που θα διεκδικήσει τον δήμο Θεσσα-

«Έχουμε την γνώση και την εμπειρία για να 
διοικήσουμε τον Δήμο Θεσσαλονίκης»

Πέτρος Λεκάκης 

Γνωρίζουμε 
τα πραγματικά 
προβλήματα 
της πόλης 
και δεν θα 
χαθεί ούτε 
μέρα μετά τις 
εκλογές.
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λονίκης, προέκυψε μετά από μια ιδιαίτερα 
δημιουργική αλλά και ουσιαστική περίοδο 
συναντήσεων και επαφών. Πιστέψαμε όλοι 
στην αναγκαιότητα δημιουργίας της ομάδας 
και χωρίς προστριβές ή μεταξύ μας κόντρες 
καταλήξαμε στο να ηγηθώ αυτής της κίνη-
σης.
 -Γιατί μία ομάδα που ήταν στη διοίκηση 
του δήμου Θεσσαλονίκης επί δύο θητείες 
να μπορέσει να προσφέρει τώρα κάτι το 
διαφορετικό; Γιατί έχει γνώση, έχει εμπει-
ρία και πάνω από όλα μπορεί να διοικήσει 
τον δήμο Θεσσαλονίκης από την πρώτη κιό-
λας μέρα. Το διαφορετικό είναι θέμα ιδεών 
και καθημερινής τριβής. Το διαφορετικό το 
βλέπεις κάθε μέρα. Άλλωστε στις δυο αυτές 
θητείες που λέτε έγιναν πολλά πράγματα για 
την πόλη. Τις επόμενες μέρες που θα παρου-
σιάσουμε αναλυτικά πρόγραμμα της νέας 
αυτής δημοτικής κίνησης θα καταλάβετε με 
πόσο διαφορετική ματιά βλέπουμε τη Θεσ-

σαλονίκη μας.
-Ένα πρώτο στίγμα μπορείτε να μας δώσε-
τε; -Μιλάμε για μία κίνηση καθαρά αυτοδιοι-
κητική. Με γνώση, συνέπεια και καθαρότητα 
σκέψης. Η βαθιά γνώση των προβλημάτων 
μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε ακρι-
βώς που θα εστιάσουμε.
-Οι πολλές υποψηφιότητες στον κεντρικό 
δήμο σας προβληματίζουν; Οι πολλές υπο-
ψηφιότητες είναι αποτέλεσμα της αλλαγής 
του νόμου. Ο “Κλεισθένης” ευνοεί τις πολ-
λές υποψηφιότητες αλλά υποχρεώνει και σε 
συνεργασίες. Προσωπικά δε με προβλημα-
τίζουν οι υποψηφιότητες, με προβληματίζει 
η στάση των κομμάτων. Ξαφνικά γυρίσαμε 
και πάλι στις κομματικές υποψηφιότητες. 
Ξέρετε τα προβλήματα της καθημερινότητας 
δεν έχουν κομματικό χρώμα και ούτε χρει-
άζονται πολιτικές ιδεολογίες για να λυθούν 
αντίθετα αυτό που είναι απαραίτητο είναι η 
κοινή λογική και ο κοινός στόχος.

-Είστε υπέρ των συνεργασιών; Αυτό φαίνε-
ται από το γεγονός πως από την πρώτη στιγ-
μή της υποψηφιότητας μου αποφάσισα να 
χρησιμοποιήσω το “εμείς” και όχι το “εγώ”. 
‘Εχουμε μάθει να βάζουμε στην άκρη το εγώ 
μας, έχουμε δείξει ότι ξέρουμε να δουλεύ-
ουμε ως σύνολο και έτσι μπορέσαμε να κα-
ταφέρουμε πολλά για την πόλη. Στο DNA το 
δικό μας είναι οι συνεργασίες. Εμείς μάθαμε 
από το 2010 τι σημαίνει να συνεργάζεσαι. 
Συνεργαζόμαστε για έναν κοινό σκοπό, για 
την πόλη μας. Έτσι, ξεκινάμε μια προσπάθεια 
να συστρατευτούν μαζί μας όσο το δυνατόν 
περισσότεροι συνδημότες μας θέλουν και 
μπορούν.
-Αρα να περιμένουμε να προστεθούν κι 
άλλοι το προσεχές διάστημα σ’ αυτό το εγ-
χείρημα; Βρισκόμαστε καθημερινά σε επα-
φές με ανθρώπους της πόλης διατηρώντας 
όμως τη φυσιογνωμία της κίνησης η οποία 
είναι καθαρά αυτοδιοικητική. Τις επόμενες 

«Έχουμε την γνώση και την εμπειρία για να 
διοικήσουμε τον Δήμο Θεσσαλονίκης»

δέκα μέρες θα ανακοινώσουμε ανθρώ-
πους που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλ-
τιο μας. Να περιμένετε να δείτε αναλυ-
τικά το πρόγραμμα μας, το όνομα του 
συνδυασμού -που θα προέρχεται από 
την κοινωνία- και το λογότυπο.
 -Πού πιστεύετε ότι μπορείτε να φτά-
σετε με αυτή τη νέα δημοτική κίνηση; 
Αυτό που ξεκίνησε από τις 31 Ιανουαρί-
ου, με την ανακοίνωση της υποψηφιό-
τητας μου για τον δήμο Θεσσαλονίκης, 
είναι μία προσπάθεια που θα φτάσει μέ-
χρι τις εκλογές και θα διεκδικήσουμε ως 
ομάδα αυτό που μας αξίζει..

Γνωρίζουμε 
τα πραγματικά 
προβλήματα 
της πόλης 
και δεν θα 
χαθεί ούτε 
μέρα μετά τις 
εκλογές.

“



26 02.02.2019

H Κυβέρνηση προσπαθεί εναγωνίως  να αλλάξει ατζέντα 
προωθώντας κατεπειγόντως νομοσχέδια « κοινωνικού περιε-
χομένου». Η αιτία είναι φανερή: Να ξεχαστούν οι Πρέσπες και 
να νιώσουν « ζεστά» ασθενείς κοινωνικές ομάδες, μήπως και 
μειωθεί η διαφορά υπέρ της Ν.Δ που ξεπερνάει το 10%. Ξε-
χνιούνται όμως οι Πρέσπες; Δεν το νομίζω, πολύ περισσότερο 
που ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει σε ξένους ηγέτες όλους 
όσους διαφωνούν μ΄αυτή την Συμφωνία και όσους συμμετεί-
χαν στα συλαλητήρια σαν ακροδεξιούς ή σαν ανθρώπους που 
δεν μπορούν να καταλάβουν. Αμετροέπεια και προκλητική, 
ψεύτικη επίδειξη άνεσης και αντιλαικίστικου προφίλ από τον 

πρώτο λαικιστή ηγέτη που εκλέχτηκε σε χώρα της Ε.Ε , 
από τον υποστηρικτή ( γιατι άραγε;) του ολοκληρωτι-
κού, αιμοσταγούς καθεστώντος Μαδούρο.

Δεν το νομίζω, γιατί οι υποστηρικτές της Συμφω-
νίας είτε είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτόκλητοι 

νεοερωτευμένοι με τον Τσίπρα Κεντροαριστεροί, δεν 
μας φωτίζουν και ιδιαίτερα με όσα λένε.Χρειαζόταν 

λύση λένε .Χαίρω πολύ! Αυτό θα το ήθελαν πάρα πολλοί 
Έλληνες. Η συμφωνία των Πρεσπών όμως δεν είναι απλά η 
συμφωνία για σύνθετη ονομασία. Με κάτι τέτοιο θα μπορουσε 
να συμφωνήσει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Η Συμ-
φωνία είναι όμως και η παραχώρηση ελληνικής γλώσσας και 
εθνότητας, είναι πολλά. Πριν απ΄όλα είναι μια επίδειξη καλής 
θέλησης από τον Τσίπρα προς Τραμπ, Μέρκελ κ.λ.π Για αυτό, 
καλό θα είναι αν έχουν κανένα σοβαρό επιχείρημα να το λένε, 
ώστε να μην αναγκάζονται στελέχη όπως ο Σπύρος Δανέλης 
να την χαρακτηρίζει « Άγιο Δισκοπότηρο για τον Προοδευτικό 
πόλο», εν ολίγοις να λένε ανιστόρητα, απολίτικα ευφυολογή-
ματα για να δικαιολογήσουν προσωπικές στρατηγικές.

Δεν το νομίζω γιατί οι περισσότεροι έχουν καταλάβει πια, 
πως αν ήθελε ο Α.Τσίπρας να πάει σε μια λογική Συμφωνία 
με συναίνεση, θα μπορούσε να το πετύχει. Ωστόσο έκλεισε 
όλα όσα νόμιζε, δεν κάλεσε καν τους πολιτικούς αρχηγούς, 
δεν πήρε καν την γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν ορ-
γάνωσε καν μια συζήτηση στην Βουλή ώστε να ανταλλαγουν 
απόψεις.Ειναι φανερό ότι αφού προνομιακά και εν κρυπτώ συ-
ζήτησε με κάποιους στόχευσε στην διάσπαση της Ν.Δ. Τελικά 
τη πλήρωσε το « κόμμα ζελές» βασικά λόγω προσωπικών ευ-
θυνών του Σταύρου Θεοδωράκη και ο ακροδεξιός εταίρος του, 
αφού όσοι υπουργοποιήθηκαν, προτίμησαν να κάνουν τούμπα 
για να κρατήσουν την καρέκλα.

Δεν ξεχνιούνται αυτά λοπόν και επιπλέον δεν είναι σε θέση 
να δίνουν μαθήματα ευθύνης αυτοί που έπαιξαν με την χώρα, 
τίναξαν τη Οικονομία της στον αέρα,έφεραν το 3ο και στην 
συνέχεια ένα διαρκές Μημόνιο, υποθήκευσαν την δημόσια 
περιουσία για ένα αιώνα και ακόμα ναρκοθετούν την πορεία 
των επόμενων χρόνων, σπρώχνοντας σε νέα χρεωκοπία.  Ας 
ψηφίσουν επομένως ότι θέλουν και ας προσπαθήσουν να φα-
νούν φιλολαικοί. Εδώ είμαστε. Εκλογικά ψίχουλα θα εισπρά-
ξουν. Η ήττα θα είναι αναπόφευκτη. Το πρόβλημα πια είναι να 
μην υπάρξουν χρήσιμοι ηλίθιοι που σ΄αυτό το δήθεν αριστερό 
μόρφωμα θα δώσουν οξυγόνο,όταν δεν θα μπορεί να παρέμ-
βει ρυθμιστικά στην διαμόρφωση συνθηκών αποσταθεροποι-
ησης και πάλι.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά γιατί τότε τίποτα δεν θα σώζει την 
χώρα.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτης

Μόνο να μην υπάρξουν 
χρήσιμοι ηλίθιοι
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Νυν βουλευτές της ΝΔ θα κατευθυν-
θούν και προς το ευρωψηφοδέλτιο 
του κόμματος, το οποίο σχηματοποι-
είται με την αποκλειστική ευθύνη του 
προέδρου του κόμματος. Επικεφαλής 
του εκλογικού αγώνα θα είναι, ως 
γνωστόν, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο 
οποίος έχει ήδη ξεκινήσει στοχευμένες 
επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Από 
τους νυν ευρωβουλευτές, υποψήφιοι 
θα είναι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, 
η Ελίζα Βόζενμπεργκ, ο Γιώργος 
Κύρτσος και ο Θεόδωρος Ζαγοράκης. 
Δυναμική είσοδο επιδιώκει να κάνει η 
βουλευτής της Β΄ Αθηνών Άννα Αση-
μακοπούλου, ενώ, μετά από συζήτηση 
με τον κ. Μητσοτάκη για το πολιτικό 
της μέλλον, η βουλευτής Β΄ Θεσσαλο-
νίκης Κατερίνα Μάρκου αποφάσισε με 
τη σειρά της να δώσει τη μάχη για την 
Ευρωβουλή. 
Από εκεί και πέρα, ήδη έχουν αρχίσει 
να ακούγονται κάποια πρώτα ονόματα 
για την ευρωλίστα. Για παράδειγμα, 
υποψήφιος θα είναι ο πρόεδρος της 
ΟΝΝΕΔ Κώστας Δέρβος, με το «Π» 
να γράφει στο τελευταίο φύλλο ότι η 
ηγεσία του κόμματος προκρίνει για τη 

διαδοχή του τον νυν αντιπρόεδρο της 
Οργάνωσης, Παύλο Μαρινάκη, αν και 
θα γίνει συνέδριο. Ερωτηματικό είναι τι 
θα κάνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος 
Τύπου Σοφία Ζαχαράκη που δεν έχει 
λάβει τις οριστικές της αποφάσεις. 
Υποψήφιος θα είναι το ανώτερο στέ-
λεχος της Κομισιόν, Γιώργος Κρεμλής, 
αλλά και ο δήμαρχος Σάμου Μιχάλης 
Αγγελόπουλος. Ακόμα, υποψήφιος 
θα είναι το στέλεχος της Κομισιόν 
Νίκος Γιαννής, ενώ ακούγεται έντονα 
και ο προερχόμενος από την ΟΝΝΕΔ 
Θοδωρής Καλαμπόκης. «Λαμπερές» 
υποψηφιότητα που έχουν ακουστεί, 
όπως των δημοσιογράφων Γιώργου 
Αυτιά και Γιάννη Πρετεντέρη, δεν 
φαίνεται πως θα λάβουν σάρκα και 
οστά. Και, φυσικά, υπάρχουν ακόμα 
σημαντικές εκκρεμότητες ως προς 
την ευρωλίστα, την ώρα που δεν είναι 
και σαφές με ποιον τρόπο θα γίνουν 
αυτές οι εκλογές: με σταυρό σε όλη 
την Επικράτεια ή, για παράδειγμα, με 
σταυρό μεν, αλλά με την Επικράτεια 
κατατετμημένη σε, π.χ., τρία τμήματα; 

Τα νέα πρόσωπα  
στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Αρκετές οι μετακινήσεις από την κεντρική 
πολιτική σκηνή προς τις Βρυξέλλες

Η Κατερίνα Μάρκου μετακινείται από την Β’ Θεσσαλονίκης στο ευρωψηφοδέλτιο
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Η αλήθεια για το χρέος
Πριν από 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και 

ΑΝ.ΕΛ. υπόσχονταν στους πολίτες 
ότι θα κουρέψουν το «επονείδι-
στο» χρέος, μάλιστα η κυβέρνη-
ση Τσίπρα είχε δημιουργήσει στη 
Βουλή μία επιτροπή «ειδικών» 
που θα υπολόγιζε με ακρίβεια 
το χρέος που πρέπει να μειωθεί, 
ακόμη και μονομερώς.

     Στην πράξη όμως, επί κυ-
βέρνησης Τσίπρα -Καμμένου το 
χρέος όχι μόνο δεν κουρεύτη-
κε αλλά αντιθέτως διογκώθηκε 
λόγω της καταστροφικής δια-
πραγμάτευσης του πρώτου εξα-
μήνου του 2015 και της υπογρα-
φής νέου Μνημονίου.

     Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eurostat το δημόσιο χρέος 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 
ξεπέρασε το 180% του Ακαθά-
ριστου Εγχώριου Προϊόντος με 
αυξητικές τάσεις και  σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 

το χρέος στο τρίτο τρίμηνο του 
έτους ξεπέρασε τα 334 δισεκα-
τομμύρια έναντι 313 δισεκατομ-
μυρίων που ήταν στο αντίστοιχο 
διάστημα του 2017.

     Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.
ΕΛ. ευθύνεται για την επιδείνωση 
των μακροοικονομικών μεγεθών 
για δύο βασικούς λόγους:

     Πρώτον, διότι το 2015 ανε-
κόπη η πορεία αύξησης του ΑΕΠ 
και η χώρα διολίσθησε στην ύφε-
ση, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 
χώρες της ευρωζώνης που ση-
μείωσαν εκρηκτικούς αναπτυξια-
κούς ρυθμούς την περίοδο 2015-
2017, στην Ελλάδα είχαμε δύο 
χρονιές ύφεσης και μία χρονιά 
καχεκτικής ανάπτυξης με απο-
τέλεσμα ο «παρονομαστής» στο 
κλάσμα του χρέος, δηλαδή το 
ΑΕΠ, να μην αυξηθεί σημαντικά.

     Δεύτερον, γιατί το Δημό-
σιο μετά το δημοψήφισμα και το 
κλείσιμο των τραπεζών χρειά-

στηκε νέο δανειακό πρόγραμμα 
προκειμένου να αποφύγει την 
άτακτη χρεοκοπία, επιπλέον οι 
τράπεζες κεφαλαιοποιήθηκαν σε 
εξευτελιστικές τιμές υπέρ των 
ξένων funds και σε βάρος των 
συμφερόντων του Δημοσίου και 
των μικρομετόχων.

     Η κυβέρνηση προχώρησε 
σε μία συμφωνία με τους δα-
νειστές για την παράταση των 
πληρωμών σε ότι αφορά την 
αποπληρωμή των δανείων, που 
βασίζεται στην εμφάνιση υψη-
λών πρωτογενών πλεονασμά-
των για τα επόμενα χρόνια.

     Τα βάρη επί Τσίπρα έγιναν 
μεγαλύτερα, το χρέος μεγάλωσε 
και οι συνθήκες εξυπηρέτησής 
του επιδεινώθηκαν ενώ η χώρα 
παραμένει εκτός αγορών.

*Ο Ευθύμης Καρανάσιος 
είναι επιχειρηματίας, πρώην 

βουλευτής Χαλκιδικής  
της Νέας Δημοκρατίας

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

opinion
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ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 
δόσεις προς τις εφορίες, απογοητεύοντας πάνω από 4.200.000 

φορολογούμενους πολίτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφει-
λές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Οικονο-

μικών δεν υπέβαλε ακόμη τη νέα ρύθμιση προς τους 
θεσμούς, γιατί θεώρησε ότι προτεραιότητα έχει η 
απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το 
θέμα των 120  δόσεων βρίσκεται ακόμη σε στάδιο 

επεξεργασίας, που σημαίνει ότι μετατίθεται για αργό-
τερα…
Τα δύο πιθανά σενάρια που επεξεργάζεται το οικονο-

μικό επιτελείο είναι: Μια «ενδιάμεση λύση» αύξησης των 12 
δόσεων που ισχύουν μέχρι σήμερα σε 36 ή την γενική διευ-
ρυμένη υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των οφειλών στις 120 
δόσεις, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με όλες 
όσες οφειλές έχουν δημιουργηθεί στην εφορία και στα ταμεία, 
έως και 31/12/2018. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν «κίνη-
τρα» για όσους σπεύσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, με δι-
αγραφή προστίμων και προσαυξήσεων έως και 95% καθώς και 
με «κούρεμα» της αρχικής οφειλής κατά 30% γεγονός που θα 
δώσει μια «ανάσα» στους οφειλέτες και που αναμένεται να ικα-
νοποιήσει τις προσδοκίες όλων των επιμελητηρίων της χώρας. 
Παράλληλα, με την αναμενόμενη εφαρμογή της νέας ρύθμισης, 
θα μειωθούν οι δείκτες της επιδείνωσης της αύξησης ληξιπρό-
θεσμων χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, αυξάνοντας 
για τους επόμενους μήνες και την ταμειακή ευχέρεια της χώρας.

Βέβαια, η συνολική κατάσταση στο μέτωπο του ιδιωτικού 
χρέους, δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, αφού σταθερά πλέον 
κάθε μήνα, αυξάνεται κατά 1 δις προς στις εφορίες και κατά 
700 εκ. ευρώ προς στα ασφαλιστικά ταμεία (!) και αυτή εικόνα, 
είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, αν προηγουμένως δεν γί-
νουν θαρραλέα βήματα για την μείωση της υπερ-φορολόγησης 
πολιτών και επιχειρήσεων, να μπεί ένα τέλος στην προοδευ-
τική εγκατάλειψη της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, 
να δοθούν σοβαρά «κίνητρα» για την αύξηση στον πρωτογενή 
αγροτικό τομέα - γιατί έτσι μόνον, θα αλλάξουμε το ισοζύγιο 
εξαγωγών – εισαγωγών και θα σταματήσουν να κλείνουν ερ-
γοστάσια και επιχειρήσεις, ή να μεταναστεύουν σε χώρες με χα-
μηλότερη φορολογία, μετατρέποντας σιγά – σιγά την Ελλάδα 
σε ένα ανεξέλεγκτο «ράφι σούπερ μάρκετ» των πολυεθνικών!

H Κεντρική Μακεδονία στα τελευταία 15 χρόνια, έχασε το 
65% της παραγωγικής της ικανότητας και η Θεσσαλονίκη ει-
δικά, έγινε η πρωτεύουσα της ανεργίας! Έχασε επίσημα ενεργό 
πληθυσμό σύμφωνα με το επίσημο ψηφισμένο πρόσφατα ΓΠΣ 
από 500.000 έμειναν 330.000 κάτοικοι (!) και από περήφανη 
1η Περιφέρεια βυθίστηκε στην 9η θέση και από το 92% του 
ΑΕΠ/κεφαλή της ΕΕ «κατρακύλησε» στο 52% με τα ίδια οικο-
νομικά δεδομένα όλης της χώρας. Οι εικόνες της ερημωμένης 
βιομηχανικής περιοχής της Σίνδου, το κλείσμο χιλιάδων βιοτε-
χνιών και η φυγή πολλών άλλων στη Βουλγαρία, Σκόπια, Αλ-
βανία και Ρουμανία, έγιναν «κύκνειο άσμα» μιας άλλοτε ανα-
πτυσσόμενης και πολλά υποσχόμενης αγοράς, που «μετράει» 
στα χρόνια της κρίσης, πολλές ακόμα χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και καταστήματα που έκλεισαν, με χιλιάδες ανέρ-
γους κάθε ηλικίας…

*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου Επικοινωνίας.

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι
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Αναρωτιόμαστε ως νέοι που μένουμε και 
εργαζόμαστε στην πόλη μας (και μάλιστα με 

πολύ αγάπη όλα αυτά!) πως θα μας πείσει 
ένας υποψήφιος δήμαρχος. Θέλουμε έναν δή-

μαρχο που αναλώνεται σε δημόσιες σχέσεις μι-
κρής σημασίας και μάλιστα με άτομα που δεν 
χρίζουν της κοινωνικής εκτίμησης; Θέλουμε 
έναν αρχηγό συνδυασμού που ανακυκλώνει 

φθαρτά πολιτικά ‘’ανθρώπινα υλικά’’; Αν συνε-
χίσουμε να αναρωτιόμαστε τι ΔΕΝ θέλουμε θα 

γράψουμε πολλά και θα στεναχωρηθούμε. Όμως.

- Θέλουμε και χρειαζόμαστε έναν/μία δήμαρχο με κο-
στολογημένο οριοθετημένο πρόγραμμα, να έχει νούμερα, 
στατιστικές και μελέτες και θα μας πείσει για τον ρεαλι-
σμό του. Όχι αερολογίες 

- Θέλουμε και είναι απαραίτητο να έχουμε έναν/μία 
δήμαρχο που ζει το σήμερα και όχι το παλαιοκομματικό 
χθες. Να είναι έτοιμος να δεχθεί απόψεις και εκτός της 
δικής του ιδεολογίας. Έναν δήμαρχο που δεν θα τον νοιά-
ζει ‘’αν η γάτα είναι μαύρη ή άσπρη’’, μα να του αρκεί να 
πιάνει ποντίκια 

- Ζητάμε και αναμένουμε έναν/μία δήμαρχο που 
πραγματικά να αγαπάει την πόλη, τα χωριά μας και δεν 
θα θέλει τον τίτλο μόνο και μόνο σαν σκαλοπάτι για τον 
επόμενο εκλογικό στόχο του. Να είναι δήμαρχος τετραε-
τίας ή οκταετίας, όχι περιπλανώμενος ανόητος και διάτων 
αστήρ

- Είναι αναγκαίο να εκλέξουμε εκείνον που μαζί με 
την ομάδα του θα φέρει νέες θέσεις εργασίας στον τόπο. 
Να έρθουν δουλειές, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, να ανοίξει ο 
επαγγελματικός ορίζοντας 

- Έναν δήμαρχο με μια ομάδα γεμάτοι άξιες/άξιους, 
κάθε ηλικίας, με σπουδές σε Ελλάδα, ΕΕ, ΗΠΑ και όσο 
το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες από το εξωτερικό. Δεν 
μπορεί να εκλέγεται σύμβουλος και πιθανώς αντιδήμαρ-
χος κάποιος που να έχει πάει το πολύ μέχρι το Μπάνσκο 
της Βουλγαρίας 

- Έναν δήμαρχο, λαϊκό και απλό άνθρωπο, όχι φα-
ντασμένο. Με αρχές και αξίες βγαλμένες μέσα από την 
ελληνική ψυχή και ήθος μέσα από τις αξίες της ορθοδο-
ξίας και της δημοκρατίας. Να αγαπά τους θεσμούς και την 
πατρίδα. Όχι να θέλει να αρμέξει την Ελλάδα σαν να ήταν 
αγελάδα 

- Θέλουμε και οφείλουμε στους εαυτούς μας να εκλέ-
ξουμε έναν/μία δήμαρχο και ένα δημοτικό επιτελείο που 
να νοιάζεται για τις επόμενες γενιές και όχι για τις επόμε-
νες εκλογές

Δύσκολο πολύ όλο το παραπάνω. Υπάρχουν νέες 
κοπέλες/νέα παλικάρια που αγαπάμε τον τόπο αυτόν, εί-
μαστε αρκετοί. Ρωτήστε μας τι θα θέλαμε πρώτα εμείς! 
Κάποιος ιδεολογικός μας αντίπαλος, μα σπουδαίος ορα-
ματιστής, έλεγε στους συντρόφους του: ‘’Να είστε Ρεαλι-
στές, να ζητάτε το αδύνατο!’’ Στο χέρι μας είναι λοιπόν.

Τι θέλουμε να ακούσουμε  
(και να δούμε) από έναν 

υποψήφιο δήμαρχο
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Βάζει... χρώμα στη ζωή του! 

Κατεβαίνει στην περιφέρεια  
η Χαραλαμπίδου 

Χρώμα στη ζωή του αποφάσισε να βάλει ο γνωστός ποι-
νικολόγος της Θεσσαλονίκης Όθων Παπαδόπουλος για να 
ξεφύγει από τη μουντή καθημερινότητα των δικαστηρίων. Για 
πρώτη φορά κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές και θα είναι 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό ΠΟ-
ΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Σπύρο Βούγια. Ο 
Όθων Παπαδόπουλος έχει υποσχεθεί στους συνεργάτες του 
γραφείου του πως θα είναι το ίδιο μάχιμος στην αντιμετώπι-
ση των ζητημάτων της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων, 
όπως και ως δικηγόρος στα ακροατήρια των δικαστηρίων.

Ακόμη δεν άρχισε  
την «εκστρατεία» ο Τσουκνιδάς

Τη μάχη της καθημερινότητας συνεχίζει ο δήμαρχος 
Χαλκηδόνας, Γιάννης Τσουκνιδάς, κι αφήνει γι αργότερα την 
προεκλογική εκστρατεία. “Για εμάς κάθε μέρα είναι εκλογές. 
Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε μέρα να δίνουμε τη μάχη με τα 
προβλήματα”, λέει χαρακτηριστικά.

Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου θα είναι εκ νέου υποψήφια για 
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επικεφαλής παράταξης 
η οποία θα στηρίζεται από τη Λαϊκή Ενότητα.

Από πίτα σε ... πίτα οι υποψήφιοι 

Αν και έχει περάσει ένας μήνας από την έλευση της νέας 
χρονιάς, δήμαρχοι και υποψήφιοι πραγματοποιούν εκδηλώ-
σεις για τις πρωτοχρονιάτικες πίτες. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
έκοψε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης και επικεφαλής 
της παράταξης “Δημοτική Συνεργασία”, Λάζαρος Κυρίζογλου, 
στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων τον τί-
μησαν με την παρουσία τους η ευρωβουλευτής, Μαρία Σπυ-
ράκη και ο βουλευτής της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης. Αντίθετα, 
ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας 
(φωτό), επέλεξε συμβολικά να κόψει την πίτα η παράταξη “Ναι 
στη Θεσσαλονίκη” στη Ξηροκρήνη. Θέλησε μ’ αυτή την κίνηση 
να στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να μπει οριστικό τέλος στη δι-
αχρονικό υποβάθμιση των ξεχασμένων περιοχών του κεντρι-
κού δήμου.

Νέο ... μήνυμα Καπλάνη
Με νέο μήνυμα στο προσωπικό λογαριασμό του ο υπο-

ψήφιος Δήμαρχος Θερμαϊκού Δημήτρης Καπλάνης επανήλθε 
παρεμβατικά γράφοντας: «Πλάνη οικτρά ! Άμα λέμε άμα εί-
σαι δήμαρχος. Άμα σαν δήμαρχος έχεις κάνει τρεις απολογι-
σμούς. Άμα σε όλους τους τόνους δηλώνεις ότι νοικοκύρε-
ψες τον δήμο. Άμα πηγαίνω-έρχεσαι στον δήμο από τον ίδιο 
δρόμο,(Θεσσαλονίκης –Μηχανιώνας ). Άμα στον δρόμο αυτόν 
έχεις πετάξει όταν χιόνισε (έστω και καθυστερημένα) ένα φορ-
τηγό αλάτι. Άμα το αλάτι αυτό δεν το πήραν όλο οι δημότες. 
Άμα οι άτιμες οι συνεχόμενες βροχές δεν λένε να το λιώσουν. 
Άμα εσένα δεν σ ενοχλεί αυτό που βλέπεις ώστε να φροντίσεις 
να μαζευτεί. Άμα το μάζεμα δεν είναι δείγμα νοικοκυρέματος. 
Άμα λοιπόν εσύ πιστεύεις πως κάποιοι σε πιστέψαμε ότι νοικο-
κύρεψες τον δήμο. Τότε πλανάσαι πλάνη οικτρά».

Στη ΔΕΘ ο Γ. Ορφανός 

Στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ  
ο Σ. Αρναούτογλου 

Στα γραφεία της ΔΕΘ - HELEXPO βρέθηκε ο υποψήφιος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ορφανός και συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο του ΔΣ Τάσο Τζήκα, τον διευθύνοντα σύμβουλο 
Κυριάκο Ποζρικίδη, τον διευθυντή οικονομικών Αλέξη Τσαξιρ-
λή και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, Θανάση Δρογαλά. Ο 
κ.Ορφανός ενημερώθηκε για το σχέδιο ανάπλαση της ΔΕΘ και 
για τις δραστηριότητες των δύο επόμενων ετών με τη φιλοξε-
νία ως τιμώμενων χωρών την Ινδία και τη Γερμανία. 

Στον πολιτικό «στίβο» μπαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου! Ο 
γνωστός προγνώστης καιρού της ΕΡΤ3 επιβεβαίωσε τα δημο-
σιεύματα που τον θέλουν να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής  
με το Κίνημα Αλλαγής αποδεχόμενος την σχετική πρόταση της 
Φώφης Γεννηματά!
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Ενότητα στη Βενεζουέλα...  

Τηλεφώνησε στη δήμαρχο ο ΠτΔ 

Α. Καραγιώργος: «Εγγυόμαστε καλύτε-
ρο μέλλον για την Κασσάνδρα» 

Βγήκε για ψώνια μετά τη Συμφωνία

Δεν «κατεβαίνει» ο Μπενσσανσών 

Με τον Βούγια  
ο Καρούμπης 

Γεφυροποίησαν τις διαφορές τους 

“Nα διασφαλίσουμε ενότητα στη Βενεζουέλα” δήλωνε 
εμφατικά σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο υφυπουργός Εξω-
τερικών, Μάρκος Μπόλαρης. “Αφού λύθηκαν όλα τα ζητήματα 
της χώρας και σπείραμε το διχασμό στην Ελλάδα με την επικύ-
ρωση της κατάπτυσης Συμφωνίας των Πρεσπών που συνιστά 
εθνική ήττα, οι κυβερνώντες σπεύδουν να επιλύσουν και τα 
ζητήματα της Βενεζεούλας” του απαντούσε πρωτοκλασάτος 
βουλευτής της Ν.Δ Θεσσαλονίκης. Γιατί άραγε;

Καταψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας  με 
17 ψήφους έναντι 9 το θέμα της ανακήρυξης του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου σε επίτιμο δημότη 
Βισαλτίας.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε να παραστεί 
στις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Νιγρί-
τας που είναι  στις 21 Φεβρουαρίου από τον Οκτώβριο και είχε 
αποδεχθεί την πρόταση. Η στάση του στο θέμα της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, άλλαξε τα δεδομένα και τις διαθέσεις του δη-
μοτικού συμβουλίου που τοποθετήθηκε επί του θέματος και 
έλαβε αρνητική απόφαση. Οι επικεφαλής των παρατάξεων, 
αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι  υποστήριζαν  ότι δεν ήταν ικα-
νοποιημένοι με τη στάση του και τάχθηκαν κατά της ανακήρυ-
ξης του ως επίτιμο δημότη, ενώ πολλοί εξέφρασαν φόβους για 
το ενδεχόμενο η παρουσία του να πυροδοτήσει επεισόδια. “Να 
ενημερωθεί και να μην έρθει”, τόνιζαν ορισμένοι. 

Την επόμενη μέρα ο ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος τηλε-
φώνησε στη δήμαρχο Βισαλτίας, Αγνή Δουβίτσα (φωτό) και 
της είπε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις του δημοτικού συμβουλί-
ου και σέβεται την απόφαση του σώματος. Της ζήτησε μάλιστα 
να μεταφέρει στους συναδέλφους της την κατανόηση του για 
την απόφαση που έλαβαν , τονίζοντας ότι θα επισκεφθεί την 
περιοχή κάποια άλλη φορά.

Ο Αντώνης Καραγιώργος είναι παρασημοφορημένος αξιω-
ματικός του Στρατού που έχει ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση 
από τη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού Συμβουλίου  και 
του προϊσταμένου ΠΣΕΑ ( Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανά-
γκης) του Νομού Χαλκιδικής στον Πολύγυρο. Στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές του Μαΐου διεκδικεί το δήμο Κασσάνδρας  ως 
επικεφαλής  του συνδυασμού Ενωτική Κίνηση Κασσάνδρας 
–Πορεία  Ανάπτυξης .

«Η Ενωτική Κίνηση Κασσάνδρας εγγυάται ένα κα-
λύτερο μέλλον τόσο για τη διοίκηση του Δήμου όσο και 
για την περιοχή μας. Έχουμε σχέδιο για τον τόπο μας για 
το οποίο θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και 
να συζητήσουμε μαζί τους ακούγοντας τις απόψεις και 
τις προτάσεις τους για κάθε τι που τους απασχολεί. Τους 
καλούμε να μας γνωρίσουν για να διαπιστώσουν τις προ-
θέσεις μας για το μέλλον της Κασσάνδρας και να αποφα-
σίσουν ανεπηρέαστοι από επιτήδειους που επιθυμούν να 
τους οδηγήσουν μακριά από την αλήθεια. Ο Συνδυασμός 
μας , δημιουργήθηκε για τον κόσμο της Κασσάνδρας με 
μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τον τόπο μας και τους 
πολίτες του τόπου μας. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων 
που επιθυμεί να δει την Κασσάνδρα να αναπτύσσεται και 
να στέκεται στο ύψος που της αξίζει. Διαπιστώνοντας το 
κενό εξουσίας διεκδικούμε το δήμο πιστεύοντας ότι ο 
Δήμος Κασσάνδρας αξίζει καλύτερη τύχη την οποία εγ-
γυόμαστε».

Δεν είναι μόνο οι γυναίκες εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου 
που φροντίζουν να ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα τους ακό-
μη και σε ώρες ψήφισης σκληρών νόμων για τη χώρα, καθώς 
και πολλοί άνδρες βουλευτές επενδύουν πολλά στην εμφάνι-
ση τους. Ποιος βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως 
μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών και ενδιάμεσα 
από δύο τηλεοπτικές εμφανίσεις του βγήκε κεφάτος στην αγο-
ρά να αγοράσει μερικά καινούργια πουκάμισα;

Για την πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται ο Σίμος Μπενσσα-
σών. Το Σώμα θα συνεδριάσει στις 8 Φεβρουαρίου. Πάντως, 
όσον αφορά την επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών 
ο κ. Μπενσσασών έχει αποφασίσει να μην κατέβει εκ νέου υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος. 

Υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με την παράταξη 
του Σπύρου Βούγια «ΠΟΛΗ-
χρωμη Θεσσαλονίκη» θα είναι 
ο Αντώνης Καρούμπης, πρώην 
αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια 
βίου μάθησης του δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Με τον κ.Βούγια 
κατεβαίνει επίσης ο άλλοτε 
αθλητής και προπονητής του 
βόλεϊ, Κώστας Χαριτωνίδης. 

Οι κόντρες ανάμεσα στον Γιάννη Μπουτάρη και τον Από-
στολο Τζιτζικώστα ήταν πολλές τα προηγούμενα χρόνια. Για το 
λόγο αυτό, προκάλεσε εντύπωση η παρουσία του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση απολογισμού των πεπραγμέ-
νων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2018. Ο κ. 
Μπουτάρης κάθισε στα μπροστινά έδρανα του περιφερειακού 
συμβουλίου και παρακολούθησε όλη την ομιλία του κ.Τζι-
τζικώστα που κράτησε σχεδόν μία ώρα. Ο περιφερειάρχης 
ευχαρίστησε τον κ.Μπουτάρη για τη συνεργασία που έχουν 
αποκαταστήσει η περιφέρεια και ο δήμος για το καλό της Θεσ-
σαλονίκης. 

karfitsomata
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Το ανασχεδιασμό της Θεσσαλονίκης 
συζητά ο Ταχιάος 

Κατακερματισμένη η Κεντροαριστερά 
στο Δ. Θεσσαλονίκης 

Οι «μικροί» του ... Τσακίρη

Ευχές και... παράπονα στον Φωτόπουλο

Κατεβαίνει στον Π. Μελά ο Ιακωβίδης 

Ανακοίνωσε τους υποψηφίους του  
ο Λίλτσης 

Αναστασία Χαλκιά - Δημητροπούλου: 
Να ανοίξουμε νέους δρόμους  
για ένα ελπιδοφόρο μέλλον 

Ο Λεκάκης «διάδοχος» του Μπουτάρη 

Κύκλο συναντήσεων με φορείς της πόλης ξεκίνησε ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Νίκος Ταχιάος. Την περαμένη 
εβδομάδα επισκέφθηκε τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, συνοδευό-
μενος από τους συνεργάτες του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη 
– Υπεύθυνα» Σάκη Τζακόπουλο, Σωκράτη Δημητριάδη, Κώστα 
Μπελιμπασάκη, Τάσο Κονακλίδη και Όλγα Πάππα.  Ο επικεφα-
λής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» μίλησε για την 
ανάγκη ανασχεδιασμού της πόλης.

Τίτλοι τέλος για την Διαπαραταξιακή Επιτροπή Διαβούλευ-
σης για την εξεύρεση κοινού υποψηφίου των παρατάξεων της 
κεντροαριστεράς στον δήμο Θεσσαλονίκης. Στην τελευταία 
συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει έδαφος για κοινή 
κάθοδο. Ωστόσο, συμφωνήθηκε να συνεχίσουν τον διάλογο 
για την προγραμματική ώσμωση πραγματοποιώντας παράλ-
ληλα και από κοινού εκδηλώσεις/συζητήσεις. 

Τρεις νέοι πλαισιώνουν ως υποψήφιοι την ομάδα των 
«Πρωταγωνιστών Ξανά» του υποψήφιου δημάρχου Ωραιοκά-
στρου Παντελή Τσακίρη. Το προηγούμενο διάστημα ο κ. Τσα-
κίρης είχε ανακοινώσει το προηγούμενο διάστημα τις γυναίκες 
που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του, ενώ ακολού-
θησαν οι υποψήφιοι που ανήκουν στη γενιά των 35αρηδων.

Δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο του δημάρχου 
Δέλτα, Μίμη Φωτόπουλου, στις 29 Ιανουαρίου από φίλους, 
συγγενείς, συνεργάτες και δημότες που επιθυμούσαν να του 
ευχηθούν για τα γενέθλια του. Κάποιοι δεν έχασαν την ευκαι-
ρία και μαζί με τις ευχές έκαναν και τα ...καθιερωμένα παράπο-
να. Ο ίδιος δεν φάνηκε πάντως να πτοείται και έλεγε: “και ευ-
χές δεχόμαστε και τα προβλήματα δεν παύουν να υφίστανται. 
Γι αυτό είμαστε εδώ. Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια 
το μόνο που κάνουν είναι να λύνουν προβλήματα”. 

Τον δημαρχιακό θώκο του δήμου Παύλου Μελά θα διεκ-
δικήσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου ο Άρης Ια-
κωβίδης, με τον συνδυασμό «Ανανεωτική Κίνηση Πολιτών». 
Αυτή την περίοδο ξεκινά συνελεύσεις στις γειτονιές, ενώ το 
πρόγραμμά του συνδυασμού του πρόκειται να παρουσια-
στεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται 
να ανοίξουν και τα γραφεία της παράταξης στην περιοχή της 
Σταυρούπολης. 

Τα ονόματα 62 υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που 
διεκδικούν την ψήφο των συμπολιτών τους με τον συνδυασμό 
«ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου 
Μελά, Γιώργος Λίλτσης. Πρόκειται για πρόσωπα με εμπειρία 
στην αυτοδιοίκηση αλλά και νέους ανθρώπους με φρέσκες 
ιδέες που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους.

Η Αναστασία Χαλκιά-Δημητροπούλου είναι  φοροτεχνικός 
και ασχολείται με τις επιχειρήσεις του δήμου Κασσάνδρας . 
Έχει διατελέσει οικονομική σύμβουλος στο φεστιβάλ Κασσάν-
δρας  και της ΔΕΔΑΚΑΠ( διαδημοτική επιχείρηση υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων) . Στις εκλογές του Μαΐου  θα είναι υπο-
ψήφια δήμαρχος Κασσάνδρας . 

Πιστεύω ότι η ενασχόληση με τα κοινά έχει νόημα όταν βα-
σίζεται στην ηθική στηρίζεται σε ένα πλαίσιο κανόνων και έχει 
σαν στόχο την προσφορά και τη δημιουργία. Με αυτές τις ιδέες 
πορεύτηκα εως σήμερα στην μακρά επαγγελματική δραστηρι-
ότητα μου άλλα και την κοινωνική μου ζωη και δράση με αυ-
τές τις αρχές με όραμα για τα μεγάλα έργα αποφασιστηκότητα 
για τα καθημερινά και διαφάνεια στη λειτουργία, αποφάσισα 
να διεκδικήσω τη δημαρχία Κασσάνδρας. Έτσι απευθυνόμενη 
στη μνήμη, την καρδιά και τη λογική οι συνεργάτες μου και 
εγώ καλούμε  τους δημότες της Κασσάνδρας, να στηρίξουν 
αυτή τη νέα προσπάθεια απεμπλοκής από το βεβαρυμμένο 
παρελθόν για να ανοίξουμε νέους δρόμους για ένα καλύτερο 
αύριο και ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

 

Η κάθοδος του Πέτρου Λεκάκη ως ... συνέχεια της «Πρω-
τοβουλίας» αλλάζει το σκηνικό στην κεντροαριστερά καθώς 
αυτή εκφραζόταν έωας τώρα ουσιαστικά από τον Σπύρο Βού-
για. Ο Πέτρος Λεκάκης υπήρξε από τα νεότερα στελέχη της 
ομάδας που έμεινε πιστή έως το τέλος στον Γιάννη Μπουτάρη, 
με επιτυχημένη θητεία στην αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτι-
κής και συσπειρώνει γύρω του τα περισσότερα από τα στελέχη 
της Πρωτοβουλίας όπως την Έλλη Χρυσίδου, τη Μαρία Πα-
σχαλίδου, τον Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη, τον Λάζαρο Ζαχα-
ριάδη, τη Γιούλη Ρανέλλα κ.α. Ο μεγάλος στόχος του θα είναι 
η προσέλκυση του σώματος των ψηφοφόρων που ουσιαστικά 
εξέλεξε τον Γιάννη Μπουτάρη προερχόμενο όχι μόνο από την 
κεντροαριστερά αλλά από όλους τους χώρους. Φιλόδοξο το 
εγχείρημα... 

karfitsomata
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Σωρεία καταγγελιών για τον Δ. Σιθωνίας

Ένας ογκώδης  φάκελος με δεκάδες έγγραφα που αφορούν στα πεπραγμένα δήμου της Χαλκιδικής (του δήμου Σιθωνί-
ας) κατέφτασε χθες στα γραφεία της εφημερίδας Karfitsa. Στα έγγραφα περιγράφονται τα … έργα και οι ημέρες  της σημερι-
νής δημοτικής αρχής. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίσαμε και δεκάδες έγγραφα που περιελήφθησαν ως αποδεικτικά έγραφα στη 
μήνυση που κατατέθηκε τον περασμένο Ιούνιο από πρώην μέλος αυτοδιοίκησης  σε  βάρος του δημάρχου Σιθωνίας  στην 
οποία καταγγέλλονταν  σωρεία παρατυπιών και αυθαίρετων αποφάσεων  του δήμου. Η μήνυση ερευνάται από την Εισαγγε-
λία Χαλκιδικής  μετά από σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα διαφθοράς Θεσσαλονίκης. 

Τότε είχε καταγγελθεί μεταξύ άλλων :
- Καταπάτηση κοινοτικής περιουσίας (οικόπεδα, γήπεδο Νικήτης κ.λπ.) συνολικής έκτασης χιλιάδων τετραγωνικών μέ-

τρων, η αξία της οποίας εκτιμάται σε τουλάχιστον 300 χιλιάδες ευρώ, για την οποία έκταση η δημοτική αρχή δεν κάνει τίποτε 
προκειμένου να προστατεύσει. 

- Μη εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, με αποτέλεσμα κατάχρηση του δημόσιου χώρου στην παραλία Νικήτης από 
ιδιώτες, αλλά και παράνομη αδειοδότηση νυχτερινών κέντρων στον ιστορικό και διατηρητέο οικισμό του χωριού.

-Ασφαλτοστρώσεις και επισκευές λόγω ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία ουδέποτε υπήρξαν.
- Καταβολή άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ από το δημοτικό ταμείο, κυρίως με διαταγές πληρωμής, από το 2010 

έως σήμερα, σε εργολάβους και προμηθευτές χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες (μελέτες, 
δημοπρασίες κ.λπ.).

-Αναθέσεις μεγάλων έργων με κατάτμηση (προκειμένου να γίνουν απευθείας χωρίς διαγωνισμό).
Μάλιστα για τη δικαστική διερεύνηση που δημοσίευσε η εφημερίδα των Συντακτών είχε απαντήσει με επιστολή προς 

την εφημερίδα ο  δήμαρχος Σιθωνίας μέσα από την οποία ανέφερε ότι όσα καταγγέλθηκαν δεν ήταν αληθή. Ο δήμαρχος 
εξηγούσε  ότι  «για τη λειτουργία του δήμου σε κάθε περίπτωση τηρούνται πάντα οι διατάξεις της νομοθεσίας. Εξάλλου, οι 
αποφάσεις του δήμου ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Ελεγκτικό Συνέδριο). Ουδέποτε η 
δημοτική αρχή ασχολήθηκε ή παραχώρησε δημοτικά οικόπεδα σε τρίτους (άλλωστε πώς θα μπορούσε να το κάνει;). Επίσης, 
ο Δήμος Σιθωνίας εκτέλεσε έργα προϋπολογισμού που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ, τα οποία πληρώθηκαν από εθνικά ή ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, όχι από δημοτικούς πόρους και φυσικά μετά την έγκριση των ελεγκτικών οργάνων. Οσον αφορά τις 
άδειες των καταστημάτων του παλιού χωριού της Νικήτης ο δήμος προχώρησε στην ανάκληση των αδειών αυτών, ωστόσο 
τα καταστήματα αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα προσωρινά με αποφάσεις δικαστηρίου. Όλα αυτά τα χρόνια υλοποιήθηκαν 
σπουδαία έργα που άλλαξαν την εικόνα του Δήμου Σιθωνίας και ουσιαστικά είναι η ανταμοιβή μας, όταν μάλιστα βλέπουμε 
να τα απολαμβάνουν κάτοικοι και επισκέπτες. Στις κακόβουλες, αόριστες, συκοφαντικές και αήθεις κατηγορίες, η απάντησή 
μας είναι το έργο μας και η στήριξη των συνδημοτών μας».

Η karfitsa πάντως  συνεχίζει την έρευνα καταγγελιών καθώς όπως  είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάποια έγγραφα 
έφτασαν και στο γραφείο του  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και  ο αποστολέας έλαβε 
και αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής…  

karfitsomata
Στο Παρίσι ο Σαουλίδης 

Πρόβλημα  με τα αδέσποτα

Στη Θεσσαλονίκη τον αναζητούσαμε για την ανάπλαση 
στο πάρκο των Ρουμανικών, στο Παρίσι τον εντοπίσαμε… Ο 
λόγος για τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του δήμου Νε-
άπολης – Συκεών Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος παρά τα έργα 
που δρομολογούνται στον δήμο και τους έντονους προεκλο-
γικούς ρυθμούς δεν αφήνει πίσω και τις επαγγελματικές του 
υποχρεώσεις και συγκεκριμένα τη δικηγορία. Βρέθηκε στη 
Γαλλία όπου συμμετείχε σε εκδήλωση αναζήτησης εταιρει-
ών, οι οποίες θα κατασκευάσουν καινοτόμα προϊόντα για τα 
εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας και άλλων πέντε 
ευρωπαϊκών χωρών.

Σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
με τα αδέσποτα ζώα στον δήμο Ωραιοκάστρου κατέθεσε ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη 
Δημιουργίας» Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε εκδήλωση με 
αρμόδιους φορείς έκανε λόγο για ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα, 
καθώς στην περιοχή βρίσκονται πάνω από 1.000 αδέσποτα. Ο 
κ. Παπακωνσταντίνου έχει ξεκινήσει θεματικές εκδηλώσεις με 
φορείς και ειδικούς για θέματα που απασχολούν τους δημοτες.

Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης:   
Να ξανακτίσουμε την ισχυρή Κασσάνδρα   

Ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης διετέλεσε για οκτώ χρόνια 
δήμαρχος Κασσάνδρας ενώ ασχολείται με την αυτοδιοίκηση 
ως δημοτικός σύμβουλος επί 16 χρόνια στις εκλογές του Μα-
ΐου διεκδικεί το δήμο Κασσάνδρας ως επικεφαλής του συν-
δυασμού «Ισχυρή Κασσάνδρα Ξέρουμε Θέλουμε Μπορούμε ».

Στις 19 Μαΐου 2019,θα διεκδικήσουμε  το Δήμο Κασσάν-
δρας για να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, και θα συμπορευτούμε 
όχι μόνο με τους συνεργάτες μας, αλλά και με όλους όσους 
πιστέψουν στη δική μας τρέλα που είναι ο Δήμος Κασσάνδρας. 
Γι αυτή την τρέλα ζούμε, μ αυτή πορευόμαστε τόσα χρόνια. 

Αν λοιπόν η εμπειρία μας, η οξυδέρκεια, ο τσαμπουκάς, το 
όραμα, η διεκδίκηση, η δικαιοσύνη, μπορούν να νικήσουν το 
ψέμα, και τη συκοφαντία, Τότε είμαστε μαζί τότε πάμε παρέα. 
Κατεβαίνουμε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, μακριά από κόμμα-
τα και αγκυλώσεις, δεν προωθούμε κανένα, δεν μας προωθεί 
κανένας.

Δεν θα εκβιάσουμε τη ψήφο, αλλά θα τη διεκδικήσουμε, 
μαζί με όλους όσους και όσες, αποφάσισαν να κατέβουν στις 
δημοτικές εκλογές. 

Αν λοιπόν επιμείνετε σε ακόμα μια αλλαγή σαν αυτή που 
ζήσατε τόσα χρόνια εμπρός λοιπόν, πριν ψηφίσετε ,αποφα-
σίσετε τι θέλετε, γιατί μέχρι τώρα η αλλαγή ναι μεν υπήρχε, 
αλλά στο χειρότερο. Εμπρός λοιπόν να ξανακτίσουμε την ισχυ-
ρή Κασσάνδρα γιατί ξέρουμε, θέλουμε, μπορούμε.



 «Όσες φορές και αν πέσεις πρέπει να σηκωθείς» τόνισε ο Γιώργος Κιμούλης σε συνέντευξη 
του στην Karfitsa αναφερόμενος στην έργο «Θείος Βάνιας», χαρακτηρίζοντας το «ένα 
τρυφερό ποίημα για το γελοίο της ανθρώπινης παραίτησης». Μια παράσταση όπου η 

ψευδαίσθηση και η απόγνωση ανταγωνίζονται το χιούμορ και την ελπίδα. Στο Αριστοτέλειον...

Ο Γιώργος Κιμούλης φέρνει  
τον «Θείο Βάνια» στην πόλη
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ΟΠΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ο Αντώνης Ρεπανάς 

μιλά για το παραμύθι του 
«Μυστικό συστατικό» που 
ανεβαίνει στον «Κύκλο της 

Μελπομένης» 

Η Γαλλίδα μεσόφωνος 
Clementine Margaine 
ερμηνεύει την Κάρμεν 
απόψε στο Μέγαρο 

Μουσικής

Το βιβλίο του Γιάννη 
Στεφανίδη «Οδοιπορικό 
προς την ελευθερία» 

παρουσιάζεται απόψε στη 
MYRÓ Gallery

«Η Βρωμιά» του Ρόμπερτ 
Σνάιντερ κάνει πρεμιέρα 

στο Θέατρο Τ, στη 
Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 4 

Φεβρουαρίου

Στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης επανέρχεται 
η Ευανθία Ρεμπούτσικα, το 
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, 

σε μια μοναδική παράσταση 
με πολυαγαπημένες 

κοσμοπολίτικες μελωδίες
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«Όσες φορές και αν πέσεις 
πρέπει να σηκωθείς» τόνισε 
ο Γιώργος Κιμούλης σε συνέ-
ντευξη του στην Karfitsa ανα-
φερόμενος στην έργο «Θείος 
Βάνιας», χαρακτηρίζοντας το 
«ένα τρυφερό ποίημα για το 
γελοίο της ανθρώπινης πα-
ραίτησης». Ο ηθοποιός αν και 
έχει καταπιαστεί ξανά με έργα 
του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ 
είναι η πρώτη του στον «Θείο 
Βάνια». Μια παράσταση όπου η 
ψευδαίσθηση και η απόγνωση 
ανταγωνίζονται το χιούμορ και 
την ελπίδα.

Ο «Θείος Βάνιας» θα μπο-
ρούσε να είναι ένας πολίτης 
Ελλάδας; Aυτό που το καθιστά 
δυστυχώς το έργο σύγχρονο 
είναι το ίδιο το θέμα του, το 
οποίο ουσιαστικά μιλάει για τον 
άνθρωπο που έχει παραιτηθεί. 
Αυτό είναι κάτι που χαρακτη-
ρίζει τους σύγχρονους πολίτες 
αυτή τη στιγμή και βεβαίως 
τους πολίτες της χώρας.
Υπάρχει η αναφορά σας στο 
«γελοίο της ανθρώπινης πα-
ραίτησης». Γιατί όμως πρέπει 
να είναι γελοίο αυτό, ενώ κά-
ποιοι θα μπορούσαν να πουν 
ότι θέλει εξίσου μεγάλη δύνα-
μη για να παραιτηθεί κάποιος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
μιλάμε για παραίτηση ζωής. 
Οπότε όταν κάποιος παραιτείται 
από τη ζωή του και δεν μάχεται 
για αυτήν δεν θα μπορέσει να 
πάει και μπροστά.
Πέρα λοιπόν από την δραμα-
τικότητα που μπορεί να έχει 
μια παραίτηση, κουβαλάει και 
φέρει ένα στοιχείο γελοιότη-
τας, γιατί δεν μπορείς να πα-
ραιτηθείς από τη ζωή σου. Δεν 
υπάρχει πιο γελοίο από το να 
παραιτείσαι, όσες ήττες, όσες 
αποτυχίες και αν σου έχουν 
συμβεί η ίδια η φύση του αν-
θρώπου σε σπρώχνει από την 
γονατισμένη στάση να σηκω-

θείς ξανά.
Θεωρείτε ότι εμείς επιλέγου-
με τον τρόπο που ζούμε; Ναι 
είναι εντελώς δική μας επιλο-
γή. Το ότι μπορεί να πιστεύουν 
κάποιοι ότι άλλοι επιλέγουν 
για εμάς είναι ένα στοιχείο που 
σπρώχνει τον άνθρωπο προς 
την παραίτηση. Άρα ο άνθρω-
πος έχει 100% ευθύνη των επι-
λογών του.
Εσείς έχετε πληρώσει το κό-
στος κάποιας επιλογής σας; 
Όλοι οι άνθρωποι πληρώνουν 
το κόστος των επιλογών τους. 
Έτσι λοιπόν και εγώ.
Ο Θείος Βάνιας βασανίζεται από 
το αίσθημα μίας γκρεμισμένης 
ζωής.

Είναι ένας άνδρας μεγάλης 
ηλικίας -60 χρονών, όσο είμαι 
τώρα εγώ. Εκείνη την εποχή, 
η ηλικία των σαράντα και κάτι 
στην οποία βρίσκεται ο ήρωας 
του Τσέχωφ, είναι όπως σήμε-
ρα τα εξήντα.
Το ανθρώπινο τοπίο του Τσέ-
χωφ στον Θείο Βάνια είναι 
μια κοινωνία σε παρακμή; 
Κατ’ αρχάς είναι ένας κοινω-
νικός χώρος εκτός κέντρου. 
Στην επαρχία. Ήδη, λοιπόν, 
υπάρχει ένας αποκλεισμός από 
το κέντρο των αποφάσεων. 
Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη 
απόγνωση και τα υπαρξιακά 
προβλήματα ή, αν θέλετε, τα 
υπαρξιακά αδιέξοδα μέσα στο 
μυαλό του καθενός μεγεθύνο-
νται. Από κει και πέρα, βλέπει 
το παρελθόν του σαν μία αιτία 
της τωρινής του παραίτησης. 
Γιατί όποιος παραιτείται ψά-
χνει να βρει και μία αιτία. Εί-
ναι φυσικό να μην του αρέσει 
η παραίτηση. Σε κανέναν δεν 
αρέσει η παραίτηση. Παρ′ όλα 
αυτά νιώθει ότι δεν μπορεί να 
προχωρήσει. Ψάχνει να βρει 
για ποιόν λόγο παραιτήθηκε. 
Και εκεί μέσα μπαίνουν πάρα 
πολλές δικαιολογίες. Αλλά, για 

μένα, είναι μόνο δικαιολογίες. 
Κι είναι αυτό που δημιουργεί τη 
γελοιότητα στον άνθρωπο. Ο 
άνθρωπος πρέπει διαρκώς να 
λειτουργεί εν επαναστάσει. Με 
την έννοια του «επί», «ανά» 
και «ίσταμαι»: Σηκώνομαι 
όρθιος άλλη μία φορά. Κάθε 
φορά που πέφτω!
Είναι όμως μια ανάγκη και 
αυτό στη ζωή, ώστε να μα-
θαίνουμε από το πάθημα; Δεν 
είμαι τόσο σίγουρος ότι ο άν-
θρωπος μαθαίνει από τα λάθη 
του. Ένα λάθος το κάνουμε μια 
πολύ συγκεκριμένη στιγμή της 
ζωής μας. Εάν νομίζουμε ότι 
μετά από κάποιον καιρό αυτό 
το ίδιο λάθος μπορεί να μας 
σώσει από κάτι που μπορεί να 
μας συμβεί μετά, είναι λάθος 
εκτίμηση, γιατί κρίνουμε τα 
πράγματα με τον χρόνο που 
τα σκεφτόμαστε. Όταν λοιπόν 
σκεφτόμαστε κάτι που έχει 
συμβεί στο παρελθόν δεν το 
κρίνουμε με τα «μάτια» και τον 
τρόπο σκέψης μας του τότε, 
αλλά του τώρα.
Το θέατρο αφυπνίζει τον κό-
σμο στις μέρες μας; Ο σκοπός 
της τέχνης ούτε αφυπνιστικός, 
ούτε καθοδηγητικός, ούτε 
εφησυχαστικός είναι, αλλά εί-
ναι υπομνηστικός, δηλαδή να 
υπενθυμίζει στους ανθρώπους 
αυτά που οι ίδιοι ξεχνούν.
Και ποια είναι αυτά; Για πα-
ράδειγμα, οι αξίες που πολλές 
φορές ο άνθρωπος ξεχνά ή 
ακόμη και αυτό που προανα-
φέραμε για την παραίτηση και 
πολλά ακόμη πράγματα που 
μέσα σε ένα 24ωρο μπορεί να 
ξεχάσει και τότε έρχονται οι τέ-
χνες να του τα υπενθυμίσουν.

*Ο «Θείος Βάνιας» ανεβαί-
νει στο θέατρο Αριστοτέλει-
ον από 1 Φεβρουαρίου
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Γιώργος Κιμούλης: 

«Δεν υπάρχει πιο γελοίο 
από το να παραιτείσαι»
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Γιώργος 

ΚΙΜΟΥΛΗΣ
«Μία ιδιαίτερα 

ανθρώπινη 
ιστορία του 

Άντον Πάβλοβιτς 
Τσέχωφ, όπου 

η ψευδαίσθηση 
και η απόγνωση 
ανταγωνίζονται 
το χιούμορ και 

την ελπίδα. Πώς 
ζούμε; Ζούμε 

όπως θα θέλαμε; 
Ή όπως θέλουν  

οι άλλοι;»
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ΠΡΟΣΩΠΟ

1. ΜΟΥΣΙΚΗ

4. ΣΥΝΑΥΛΙΑ

2. ΘΕΑΤΡΟ

3. ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΟΠΕΡΑ

Ο Χρήστος Συριώτης είναι 
ηθοποιός και αυτό το διά-
στημα πρωταγωνιστεί στην 

παράσταση «Ιωάννης Γαβριήλ 
Μπόρκμαν» που ανεβαίνει 

στις 2 και 3 Φεβρουαρίου στο 
θέατρο Αυλαία.

Χρήστος Συριώτης

Ορ. Περίδης – Λ. Καλημέρη

Θεοφάνης ο Έλληνας

Πυρκαγιές

Οι Μήνες

Georges Bizet: 
Κάρμεν

Πείτε μας δυο λόγια για το έργο 
«Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν». Ο 
συγκλονιστικός κύριος  Ίψεν, αυτός ο 
ευφάνταστος παραμυθάς γράφει το 
1896 ένα μοναδικής τεχνικής χειμω-
νιάτικο παραμύθι και νομίζεις πως το 
έργο γράφτηκε χτες. Τόσο σύγχρονο 
είναι! Το έργο εκτός από τα γνωστά 
Ιψενικά τρίγωνα, τις ανατροπές και 
την έξοχη ψυχογραφία των ηρώων, 
αποτελεί μια «προφητεία εν εξελί-
ξει», αφού βλέπουμε ολοκάθαρα όχι 
μόνο την μετάλλαξη του Καπιταλι-
σμού σε χρηματοπιστωτικό αλλά και 
το τέλος του. 
Υπάρχει κάποιος ήρωας του Ίψεν 
που να ξεχωρίζετε και αν ναι, γιατί; 
Οι περισσότεροι ήρωες του Ίψεν 
ζουν με ζωτικά ψεύδη. Στο θέατρο 
αγαπώ να υποδύομαι ήρωες όπου η 
ανακύκλωση ενός συνεχούς βιω-
μένου ψέματος γίνεται τρόπος ζωής 
τους, καθορίζει τις κινήσεις τους και 
αποδομεί τις πραγματικές σχέσεις 
τους . Για αυτό αγαπώ πολύ τον 
Βίλελμ Φοντάλ που έχω την χαρά να 
προσεγγίζω στην παράσταση μας  για 
2η σεζόν!
Η τέχνη και πιο συγκεκριμένα το 
θέατρο πιστεύετε πως μπορεί να 
αλλάξει τον κόσμο, να αφυπνίσει 
συνειδήσεις; Η τέχνη βάζει ερωτή-
ματα, θέτει προβληματισμούς, δεν 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Έναν 
καθρέφτη σου βάζει απέναντί σου. Αν 
σταθείς με κριτική σκέψη, αν αποκω-
δικοποιήσεις  το νόημα, αν αναρωτη-
θείς, αν σκεφτείς και προσπαθήσεις ο 
ίδιος να δώσεις  τις απαντήσεις τότε 
μπορεί να αλλάξεις και τότε ίσως να 
μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος.

Οι δύο καλλιτέχνες, ο Ορφέας Περίδης και η Λι-
ζέτα Καλημέρη, συνεχίζουν τη συνεργασία τους 
επί σκηνής, αυτή τη φορά κάνοντας «στάση» 
στη Θεσσαλονίκη, στο Μύλος Club, το Σάββατο 
2 Φεβρουαρίου. Οι δύο ερμηνευτές, έχοντας 
κοινά σημεία αναφοράς, περιοδεύουν αυτό το 
χειμώνα για να παρουσιάσουν τα τραγούδια του 
νέου τους δίσκου, με τίτλο «Εν Φλύα». Οι πόρτες 
ανοίγουν στις 21:30. Ώρα έναρξης: 22:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 12€ (προπώληση), 14€ (ταμείο).

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Αίθουσα 
Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, πριν ξεκινήσει την περιοδεία του στο 
εξωτερικό, το έργο «Θεοφάνης ο Έλληνας», σε μια 
πρωτότυπη σύνθεση του Σάββα Καρατζιά, το Σάβ-
βατο 2 Φεβρουαρίου. Το έργο αποτελεί ένα ορατό-
ριο για χορωδία ensemble, το οποίο αναφέρεται 
στο έργο του αγιογράφου-ζωγράφου Θεοφάνη του 
Έλληνα. Ώρα έναρξης: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 10€ 
(κανονικό), 8€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμΕΑ).

Τις «Πυρκαγιές», του συγγραφέα Ουαζντί 
Μουαουάντ, παρουσιάζει το ΚΘΒΕ, με την 
παράσταση να κάνει πρεμιέρα στο Βασιλικό 
Θέατρο το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου. Στο έργο 
του, ο πολυβραβευμένος Λιβανοκαναδός 
συγγραφέας βασίζεται σε πραγματικά γεγο-
νότα από τον εμφύλιο πόλεμο στην πατρίδα 
του. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρ-
τη στις 18:00, Πέμπτη-Σάββατο στις 20:30, 
Κυριακή στις 19:00. Τιμές εισιτηρίων: Τε-
τάρτη-Πέμπτη: 5€ (γενική είσοδος), Παρα-
σκευή: 10€ (κανονικό)/8€ (εκπτωτικό)/7€ 
(ομαδικό), Σάββατο-Κυριακή: 13€ (κανονι-
κό)/10€ (κανονικό/εξώστης)/8€ (εκπτωτι-
κό)/7€ (ομαδικό).

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου «ρίχνει αυλαία» η 
μουσικοπαιδαγωγική παράσταση «Οι Μήνες», 
που παρουσιάζεται στο Λαογραφικό και Εθνο-
λογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης για δεύ-
τερο χρόνο. Στην παράσταση που δημιούργησε 
η θεατρική ομάδα «Μικρός Βορράς», τα παιδιά 
ζουν την κάθε εποχή με τα ξεχωριστά της έθιμα, 
με τις γιορτές και τα παραδοσιακά παιχνίδια που 
πάντα συνέδεαν τον κύκλο των εποχών με τις 
εναλλαγές στη φύση. Ώρα έναρξης: 17:00. Τιμή 
εισιτηρίου: 7€.

Μία από τις πλέον 
επιτυχημένες όπερες στην 
ιστορία προβάλλεται στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσ-
σαλονίκης, το Σάββατο 2 
Φεβρουαρίου, στις 19:55. 

Στο ρόλο της Κάρμεν 
η διεθνώς ανερχόμενη 
Γαλλίδα μεσόφωνος 

Clémentine Margaine. 
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κα-
νονικό), 10€ (μειωμένο). 

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου
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5. ΑΦΙΕΡΩΜΑ

6. ΣΥΝΑΥΛΙΑ

7. ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΟΠΕΡΕΤΑ

La vie en rose

Ευανθία Ρεμπούτσικα

Η Βρωμιά

Η Επιστροφή της 
Κ.Τ.

Γιάννης 
Στεφανίδης

Άρις Γεωργίου

Έτσι είναι η ζωή

Ο μύθος της Edith Piaf αναβιώνει στο Βασιλι-
κό Θέατρο τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, με ένα 
μουσικό αφιέρωμα στη θρυλική Γαλλίδα ερμη-
νεύτρια, υπό την αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Συμ-
φωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
υπό τη διεύθυνση της Λίζας Ξανθοπούλου, θα 
βρεθεί επί σκηνής με τη Βασιλική Ρούσση, ενώ 
όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο «Άσυλο του 
Παιδιού». Ώρα έναρξης: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 
10€ (πλατεία/θεωρείο), 8€ (εξώστης), 5€ (φοι-
τητικό, ανέργων).

Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης επανέρ-
χεται η Ευανθία Ρεμπούτσικα, το Σάββατο 2 Φε-
βρουαρίου, σε μια μοναδική παράσταση με πο-
λυαγαπημένες κοσμοπολίτικες μελωδίες. Στο 
πρόγραμμα περιλαμβάνονται και αποσπάσματα 
από τη μουσική και τα τραγούδια της τελευταίας 
της δουλειάς για την ταινία του Τάσου Μπουλ-
μέτη. Μαζί της δύο εξαιρετικές ερμηνεύτριες, η 
Έλλη Πασπαλά και η Dilek Koç. Ώρα έναρξης: 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 35€, 30€, 25€, 20€ 
(εκπτωτικό: 13€), 15€ (εκπτωτικό: 13€), 10€ 
(μειωμένης ορατότητας).

«Η Βρωμιά» του Ρόμπερτ Σνάιντερ κάνει πρε-
μιέρα στο Θέατρο Τ, στη Θεσσαλονίκη, τη Δευ-
τέρα 4 Φεβρουαρίου. Το έργο έχει ως κεντρικό 
χαρακτήρα έναν Άραβα μετανάστη που έρχεται 
αντιμέτωπος με το ρατσισμό, αλλά και το δικό 
του φόβο απέναντι στο διαφορετικό. Το φόβο 
που σε λερώνει και σε αφήνει μόνο, «βρώ-
μικο». Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε 
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 
10€ (κανονικό), 8€ (μειωμένο). Ατέλειες κάθε 
Δευτέρα κατά προτεραιότητα.

Η Θεατρική Ομάδα «Φύρ-
δην Μίγδην» Συλλόγου 
Προσφύγων Ανατολικής 

Θράκης Αγ. Τριάδας 
παρουσιάζει την τραγική 
κωμωδία του Φρήντριχ 
Ντύρενματ (βασισμένη 
στο έργο «Η επίσκεψη 

της γηραιάς κυρίας»), για 
μία μόνο παράσταση στο 
Θέατρο Σοφούλη, την Τε-
τάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 
20:00. Τιμή εισιτηρίου: 6€.

Το «Arts & Quality of Life 
Project», σε συνεργασία 

με τη MYRÓ Gallery, διορ-
γανώνει μια διαθεματική 
προσέγγιση του βιβλίου 
του Γιάννη Στεφανίδη 
«Οδοιπορικό προς την 

ελευθερία», το Σάββατο 2 
Φεβρουαρίου, στη MYRÓ 
Gallery στη Θεσσαλονίκη. 

Ώρα έναρξης: 17:00.

Το Μορφωτικό Ίδρυ-
μα Εθνικής Τραπέζης 

παρουσιάζει την έκθεση 
φωτογραφίας «Αμερι-

κή-Ρωσία: Ισοπαλία» του 
αρχιτέκτονα Άρι Γεωργίου, 

πραγματοποιώντας τα 
εγκαίνια την Πέμπτη 7 

Φεβρουαρίου στις 20:00, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ 
(Βίλα Καπαντζή). Ωράριο 
έκθεσης: Τρίτη-Κυριακή: 

10:30-18:00 (Δευτέ-
ρα κλειστά). Είσοδος 

ελεύθερη.

Το Βυζαντινό Λουτρό της 
Θεσσαλονίκης πραγμα-
τοποιεί αφιέρωμα στο 

συνθέτη Κώστα Γιαννίδη 
με την οπερέτα «Έτσι 

είναι η ζωή», το Σάββατο 
2 Φεβρουαρίου, με δύο 
παραστάσεις, στις 18:30 
και 20:00. Είσοδος ελεύ-
θερη με κρατήσεις (κατά 
σειρά προτεραιότητας) 
στο 6937712108 από 

18:00-20:00.

Παρατηρούσε, πειραματιζόταν και 
δημιουργούσε με το αστείρευτο, εφευ-
ρετικό πνεύμα του.
Μπορεί να μην έφερε στην πραγματική 
ζωή, όλα όσα φαντάστηκε, αλλά θεμε-
λίωσε το ενδιαφέρον και έσπειρε την 
προοπτική ύπαρξής του ποδηλάτου, 
του αυτοκινήτου, του ελικοπτέρου, του 
υποβρυχίου και άλλων μεταγενέστε-
ρων εφαρμογών.
Ιπτάμενη Μηχανή , ποδήλατο, σκάφαν-
δρο, αλεξίπτωτο, αριθμομηχανή, πολε-
μική μηχανή, θωρακισμένη δεξαμενή, 
αυτοκίνητο, παραβολικές πυξίδες, 
σύστημα αναδίπλωσης γέφυρας…
Ζωγράφος, γλύπτης, εφευρέτης, αρχι-
τέκτονας, μηχανικός και επιστήμονας, 
ο Λεονάρτνο ντα Βίνσι (Leonardo da 
Vince) συμβολίζει τον Αναγεννησιακό 
Άνθρωπο.
Αυτόν τον πολυπράγμωνα ευφυή, 
δημιουργικό καλλιτέχνη αποτυπώνει η 
έκθεση «Οι εφευρέσεις του Leonardo 
da Vinci» που παρουσιάζονται στο ΝΟ-
ΗΣΙΣ από τις 2 Φεβρουαρίου μέχρι τις 
30 Ιουνίου, στο πλαίσιο των δράσεων 
για τα 500 χρόνια από το θάνατό του 
Σήμερα που η επιστήμη, η τεχνολογία, 

η καινοτομία και η τέχνη είναι θέματα 
συνυφασμένα με την καθημερινότητά 
μας, η πολυσχιδής προσωπικότητα του 
Leonardo da Vinci εμπνέει  περισσό-
τερο ίσως από ποτέ. Αν θα έπρεπε να 
βρεθεί η ευφυέστερη, δημιουργικότε-
ρη και παραγωγικότερη προσωπικό-
τητα της ιστορίας, πιθανότατα κάποιος 
θα την αναζητούσε ανάμεσα στον 
Αρχιμήδη, τον da Vinci και τον Tesla. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι καθένας 
τους θαύμαζε και μελετούσε τους 
προγενέστερούς του. Δικαιολογημένα, 
λοιπόν, σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται 
να τιμήσουν την επέτειο των 500 ετών 
από τον θάνατο του μεγάλου Ιταλού.
Στην έκθεση που φιλοξενεί το ΝΟΗΣΙΣ 
παρουσιάζονται αντίγραφα από 27 
εφευρέσεις, πολλές από τις οποίες 
είναι λειτουργικές, καθώς και 20 πίνα-
κες του Λεοναρντο ντα Βίνσι.
Διάρκεια έκθεσης
Από 2/2 μέχρι 30/6/2019
Ώρες λειτουργίας
Τρίτη – Παρασκευή, 10.30-15.00
Σάββατο, 13.30-20.30
Κυριακή, 11.30-18.30
Δευτέρα, κλειστά

27 εφευρέσεις, 20 πίνακες  
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο Νόησις
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Οι γεύσεις της Μικράς Ασίας με τα 
αρώματα της Ανατολής, ζωντανεύ-
ουν στο παραμύθι  «Μυστικό συστα-
τικό», που έγραψε ο δημοσιογράφος 
Αντώνης Ρεπανάς, γόνος  και ο ίδιος 
προσφυγικής οικογένειας από τη 
Μπάλια, στη σημερινή Τουρκία. Το 
παραμύθι αυτό έγινε θεατρικό έργο 
από τη σκηνοθέτη και ηθοποιό Αν-
νέτα Κορτσαρίδου και θα ανέβει στη 
σκηνή του θεατρικού εργαστήριου 
«Ο κύκλος της Μελπομένης» το Σάβ-
βατο 9 Φεβρουαρίου. Πρωταγωνί-
στρια η Αμυσρώ ένα κορίτσι που έχει 
μαγευτεί από τα πεντανόστιμα φαγη-
τά  της γιαγιάς της  και αναζητά τις 
ίδιες γεύσεις σε όλα τα ταξίδια της…

Που και πώς ταξιδεύει η Αμυρσώ;
Η Αμυρσώ ταξιδεύει τον κόσμο, ψά-
χνοντας το μυστικό συστατικό που 
έβαζε  η γιαγιά της στα φαγητά όταν 
μαγείρευε και τα έκανε πεντανόστιμα. 
Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, και δο-
κιμάζει τα φαγητά από τους καλύτε-
ρους μαγείρους και σεφ. Μόνον όταν 
φτάνει στο σπίτι της γιαγιάς-Μαρίκας, 
στα Κάστα της Θεσσαλονίκης, βρίσκει 
τη γεύση των φαγητών που είχαν τα 
φαγητά της δικής της γιαγιάς. Η για-
γιά Μαρίκα δεν είναι επαγγελματίας 
της εστίασης. Είναι γιαγιά με ό,τι αυτό 
σημαίνει. Αισθάνομαι πολύ τυχερός 
που γνώρισα τις γιαγιάδες μου, την 
Μαρίκα και την Ειρήνη. Νιώθω ότι 
όσοι δεν γνώρισαν τις γιαγιάδες τους, 
είναι πολύ άτυχοι.
Τι συναντά στο ταξίδι της; Στην προ-
σπάθεια της να βρει η Αμυρσώ το 
μυστικό συστατικό, την βοηθά ένα 
αδέσποτο ημίαιμο σκυλί. Ο Μούρ-
γος.  Ένα ημίαιμο σκυλί που ζει στην 
αγορά της Θεσσαλονίκης, την οδηγεί 
σε μια άσημη γιαγιά και εκεί η πρι-
γκίπισσα ανακαλύπτει την ουσία των 
πραγμάτων. Κάτι που δεν βρήκε ούτε 
από τους διάσημους σεφ, ούτε στα 
μεγάλα ξενοδοχεία, ούτε στα ακριβά 
υλικά και στις πρώτες ύλες.
Πώς σας  ήρθε η ιδέα γραφής του 
παραμυθιού; Έχω γράψει 17 παρα-
μύθια συνολικά. Η ιδέα της γραφής 
των παραμυθιών και το κίνητρο μου 
είναι  οι κόρες μου, η Νικολέτα και η 
Αμυρσώ. Εκείνες, αλλά και τα παιδιά 
φίλων, μου δίνουν ιδέες για να γρά-

ψω τα παραμύθια μου. 
Από που αντλείτε τη θεματολογία; 
Το πρώτο μου παραμύθι, με τίτλο «Ο 
Μούργος και τα ποντίκια» το σκάρω-
σα όταν καθόμασταν όλοι μαζί στον 
καφενέ του Σωτήρη στην στοά Κο-
λόμβου. Οι κόρες μου δεν κάθονταν 
ήσυχες και απέναντί μου ξάπλωνε 
ένα μεγαλόσωμο ημίαιμο σκυλί.  Ίδιο 
με τον Μούργο.  Για να τις ηρεμήσω, 
τις είπα ότι το σκυλί μου είχε πει μια 

ιστορία και τους ζήτησα να σταματή-
σουν να τους τη διηγηθώ. Τη διηγή-
θηκα κι έγραψα το πρώτο παραμύθι. 
Έχω γράψει ένα παραμύθι, το «Η 
Αναστασία και οι Καλικάντζαροι» για 
την κόρη μιας φίλης, της Χριστίνας, 
επειδή η κόρη της η Αναστασία δεν 
ήθελε να κόψει τα νύχια της. Έγρα-
ψα άλλο ένα για τον παιδικό σταθμό 
«Κοπερτί» όταν συμπλήρωσε 5 χρό-
νια λειτουργίας, με τίτλο «Μια φορά 

και έναν καιρό στην 28ης Οκτωβρί-
ου και Β. Όλγας γωνία», επειδή στο 
κτίριο αυτό στεγάζονταν παλιότερα 
ο Κοραής και μετά οι σχολές Δημη-
τρέλη. Η γιαγιά μου έμενε λίγο πιο 
πάνω και θυμάμαι το κτίριο να ζει 
μέρες δόξας και μέρες εγκατάλει-
ψης.  Έγραψα ένα παραμύθι με τίτλο 
«Τορνέιντο» εμπνευσμένο από τους 
δύο Έλληνες ιστιοπλόους στην κα-
τηγορία, Κώστα Τριγκώνη και Ντάνι 
Πασχαλίδη.  Έχω γράψει κι ένα παρα-
μύθι για την παιδική παχυσαρκία που 
μου το ζήτησε μια γιατρός που ασχο-
λείται με το θέμα αυτό. Το ονόμασα 
«Ο Σταυράκης κερδίζει»…
Τι φιλοδοξείτε να διδάξετε – μετα-
δώσετε μέσα από αυτό το θεατρικό 
παραμύθι; Ότι τελικά αυτό που ανα-
ζητούμε όλοι στη ζωή μας, είναι κάτι 
πολύ απλό. Είναι η αγάπη, η οποία 
μπορεί να νοστιμίσει κάθε φαγητό ή 
να ομορφύνει την οποιαδήποτε στιγ-
μή.  Έχει τόσο μεγάλη δύναμη, που 
δεν μπορεί να εκτιμηθεί σε χρήμα-
τα.  Έχω μια θεωρία, η οποία μπορεί 
να ακουστεί αστεία. Πιστεύω ότι όλα 
στη ζωή γίνονται για την αγάπη. Κά-
ποιοι λένε ότι όλα στη ζωή γίνονται 
για τα χρήματα ή για τη δύναμη. Εκ 
πρώτης όψεως, ίσως να είναι έτσι. Τι 
είναι όμως αυτό που κάνει κάποιους 
να αποζητούν το χρήμα ή τη δύναμη;  
Κατά τη γνώμη μου, είναι η αγάπη! 
Απλώς δεν έχουν την ικανότητα να 
αντιληφθούν ότι το χρήμα και η δύ-
ναμη, αυτό που τους δίνει ουσιαστικά 
δεν είναι η αγάπη, αλλά η δουλικό-
τητα από τους τριγύρω τους. Μετα-
φράζουν λάθος όσα προσλαμβάνουν 
από το περιβάλλον τους. Μεταφρά-
ζουν την δουλικότητα, ή τον φόβο 
του περίγυρου τους ως αγάπη και 
νιώθουν ικανοποίηση. Αντί να απο-
ζητούν άμεσα την αγάπη των γύρω 
τους, προσπαθούν να την απολαύ-
σουν μέσω της δύναμης ή του χρή-
ματος. Πηγαίνουν δηλαδή Θεσσαλο-
νίκη – Αθήνα μέσω… Νέας Υόρκης!

Αντώνης Ρεπανάς:

Όλα στη ζωή γίνονται για την αγάπη!
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Η Μαρία Καστανάρα, θεατροπαιδαγωγός – ηθοποιός (δεξιά) και η Αννέτα Κορτσαρίδου, 
σκηνοθέτης –ηθοποιός (αριστερά) από το εργαστήρι θεάτρου «Ο κύκλος της 
Μελπομένης» που θα ανέβει το σύγχρονο παραμύθι του Αντώνη Ρεπανά «Το μυστικό 
συστατικό».
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Έκοψε την πίτα ο υποψήφιος 
δήμαρχος Δήμου Παύλου 
Μελά Γιώργος Λίλτσης και 
έβαλε στοίχημα να αλλάξει 
τον δήμο
Πρόσκληση και πρόκληση στους πολίτες του δήμου 
Παύλου Μελά, ώστε να... φτάσουν εκεί που άλλοι 
τους λένε ότι δεν μπορούν, στηρίζοντας την παράτα-
ξη «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» στις επικείμενες δημοτικές εκλογές 
του Μαΐου απηύθυνε ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώρ-
γος Λίλτσης. Ο κ. Λίλτσης παρουσίασε το πρόγραμμα 
της παράταξης «ΑΝΑΤΡΟΠΗ», πρόγραμμα με το 
οποίο ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα διοικήσουν 
τον δήμο την επόμενη ημέρα, καλώντας τους ψηφο-
φόρους να μην θυσιάσουν για χάρη των γνωριμιών 
και των γνωστών το μέλλον του τόπου! Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας της παράταξης, ο κ. Λίλτσης παρουσίασε το 
μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων δημοτικών συμ-
βούλων του συνδυασμού του. Έχοντας ως σύνθημα 
τη λέξη «ΓΙΝΕΤΑΙ» ο κ. Λίλτσης δήλωσε έτοιμος να 
μετατρέψει τον δήμο Παύλου Μελά σε έναν σύγχρο-
νο, ευρωπαϊκό δήμο Παύλου Μελά.

Άποψη από την εκδήλωση

Γιώργος Λίλτσης, Πανικίδης Ευγένιος

Εύα Χριστοδούλου,Ζαχαριάδου Έφη, Γιώργος Λίλτσης, Βασίλης 
Αναστασιάδης

Κυριάκος Αντωνιάδης,Γιώργος Λίλτσης,Θόδωρος Παπαδόπουλος

Λίνα Χορχορούνη, Κυριάκος Τσαλταμπασίδης, Σοφία 
Σιδηροπούλου ,Σοφία Χατζηπασχάλη

Γιώργος Λίλτσης,Νάνσυ Υφαντίδου

Χριστίνα Ασβεστά,Λασκαρίνα Παντιά, Σπυριδούλα Αδαμοπούλου
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Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Η εταιρεία Sofi Moukidou Jewellery είναι μια Ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του χειροποίητου κοσμήματος με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη αλλά με φανατικούς θαυμαστές παγκοσμίου βεληνεκούς.  Αυτό που αντιπροσωπεύει η Sofi Moukidou Jewellery δεν είναι άλλο παρά ένα ατελείωτο 
κυνήγι θησαυρού...  Εκεί που το boho συναντά το luxury. Εκεί που τα ακριβά πετράδια ενώνονται με ανακυκλώσιμα υλικά και οι νέες τεχνικές με vintage 
θησαυρούς...

Όλο αυτό το παιχνίδι των αντιθέσεων είναι αυτό ακριβώς που κάνει τα κοσμήματα Sofi Moukidou Jewellery τόσο μοναδικά και συλλεκτικά! Το μυ-
στικό της επιτυχίας που μοιράζεται μαζί μας η σχεδιάστρια είναι η συνέπεια και η συνοχή. Το να μένεις πιστός σε αυτό που κάνεις για τόσα χρόνια είναι 
από μόνο του επιτυχία. Πόσο μάλλον όταν κατορθώνεις να εντάσεις τις νέες τάσεις χωρίς να αλλοιώνεις το προσωπικό σου στυλ... Ένα αξιοπερίεργο 
φαινόμενο σχετικά με τα κοσμήματα Sofi Moukidou Jewellery είναι ότι μπορούμε να τα δούμε τόσο σε galleries και art shops, όσο και φορεμένα από 
πολλές Ελληνίδες celebrities, πράγμα που αποδεικνύει ότι η τέχνη μπορεί να γίνει φορεσίμη όταν αγαπάς τη μόδα και το design. Τα κοσμήματα Sofi 
Moukidou Jewellery είναι για μοναδικές γυναίκες με απαράμιλλο στυλ που δεν φοβούνται τη μόδα, αγαπούν το χρώμα και θέλουν να ξεχωρίζουν σε 
κάθε τους εμφάνιση. Γιατί όπως λέει και η ίδια, το κόσμημα δεν είναι ένα ακόμα αξεσουάρ της γκαρνταρόμπας μας. Το κόσμημα είναι αναβίωση αρχαίων 
πολιτισμών, είναι δήλωση στάσης ζωής, είναι πολύτιμα στοιχεία της φύσης και οι ενέργειες τους, κυρίως όμως είναι το πιο αντιπροσωπευτικό στοιχείο 
του στυλ μας. Γι’αυτό την επόμενη φορά που θα επιλέξεις ένα κομμάτι να συμπληρώσει την εμφάνιση σου, πρόσεξε να είναι τόσο μοναδικό όσο τα Sofi 
Moukidou Jewellery!

Bohemian Luxury Inspiration by Sofi Moukidou JewelryΜΟΔΑ
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Δεξίωση του Ελληνοϊταλικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας στην 
Θεσσαλονίκη & το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελη-
τήριο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν, 
στο ξενοδοχείο The Met την καθιερωμένη 
δεξίωση με την ευκαιρία του Νέου Έτους, 
η οποία ακολούθησε την ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μελών του Επιμε-
λητηρίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους η διευθύντρια του Ιταλι-
κού Μορφωτικού Ινστιτούτου κα Anna 
Mondavio, o Αντινομάρχης της περιοχής της 
Cosenza κος Marco Ambrogio η Αντιδήμαρ-
χος Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων της 
Cosenza κα Rosaria Succurro και ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Πολιτισμού Ιταλίας κος 
Mariano Marchese. Στην πρόσκληση του 
Προέδρου του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητη-
ρίου και Επίτιμου Προξένου της Ιταλίας στην 
Θεσσαλονίκη, κου Χρήστου Σαραντόπουλου, 
ανταποκρίθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι 
του πολιτικού, διπλωματικού και επιχειρη-
ματικού κόσμου της πόλης.

Λίνα Χορχορούνη, Κυριάκος Τσαλταμπασίδης, Σοφία Σιδηροπούλου ,Σοφία Χατζηπασχάλη

Εύα Χριστοδούλου,Ζαχαριάδου Έφη, Γιώργος Λίλτσης, Βασίλης 
Αναστασιάδης

Φωτεινή Τσακιρούδη, Σταύρος Μυρωνίδης, Δανάη Σαμαρά

Φωτεινή Κατσαβουνίδου, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Νέλλυ Στεφανίδου, 
Νικόλαος Νικόλτσιος

Πετρίνα Καρακασίδου, Κέλυ Μαριόλα

Εύη Κούρτη, Γιώργος Μούρνος  
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αθλητισμός
ΛΑΜΨΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ALL STAR GAME ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Το μπάσκετ επιστρέφει στο... σπίτι του. Το δι-
ήμερο από τις 9 μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου, 
το Αλεξάνδρειο θα φορέσει τα γιορτινά του και 
θα φιλοξενήσει και πάλι μετά από πολλά πολ-
λά χρόνια (το 1996 ήταν η τελευταία φορά) το 
ΕΚΟ All Star Game. Σημειωτέον πως η χρονιά 
τέλεσής του συμπίπτει με την επέτειο των 100 
χρόνων ελληνικού μπάσκετ. Σε αυτό το μεγάλο ραντε-
βού το παρών θα δώσουν λαμπερά ονόματα αθλητών 
όλων των ομάδων, ενώ δεσπόζει η παρουσία του Hall 
of fame προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, που 
μαζί με τον Ντέιβιντ Μπλατ θα είναι οι δύο προπονη-
τές που θα κάτσουν στον πάγκο της ξένης ομάδας της 
διοργάνωσης. Την αντίστοιχη των Ελλήνων θα καθο-
δηγήσουν οι Λούκα Μπάνκι και Αργύρης Πεδουλάκης. 

Στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε της διορ-
γάνωσης και ανακοινώθηκαν τα ονόματα των αθλη-
τών και των προπονητών που θα βρεθούν στους 
αγώνες και θα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, το 
παρών μεταξύ άλλων έδωσε ο εκ των αρχηγών του 
Αρη, Λευτέρης Μποχωρίδης, που μεταξύ άλλων, ση-
μείωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που θα γίνει το All Star 
Game στη Θεσσαλονίκη και είναι σημαντικό για την 
πόλη. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση και παράλλη-
λα μια γιορτή γενεθλίων. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει, το 
μπάσκετ γιορτάζει. Είναι εξίσου σημαντικό το μήνα του 
All Star Game ότι το μπάσκετ ενώνει. Είμαστε φίλοι και 
επαγγελματίες, αλλά για 40 λεπτά είμαστε αντίπαλοι 
και όχι εχθροί και να το καταλάβουν όλοι».

Φυσικά, στο πάνελ της εκδήλωσης το παρών έδω-
σαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέ-
λης Γαλατσόπουλος. 

Ακολούθως έγιναν γνωστές οι κατηγορίες των 
συμμετεχόντων εκεί όπου θα δούμε τον Θανάση Αντε-
ντοκούνμπο, στα τρίποντα θα διαγωνιστεί ο Φιλ Γκος 
του ΠΑΟΚ, ενώ τόσο στην ομάδα των Ελλήνων, όσο 
και των ξένων συμμετέχουν όλοι οι κορυφαίοι αθλη-
τές της Basket League. 

Tην παράσταση κλέβει στο θεσμό αυτό ο αγώνας 
επίδειξης που θα γίνει μεταξύ των rising stars και των 
all time στην ομάδα των οποίων μετέχουν οι: Νίκος 
Χατζής, Μιχάλης Κακιούζης, Δημήτρης Παπανικολά-
ου, Αντώνης Φώτσης, Κώστας Χαραλαμπίδης, Μανώ-
λης Παπαμακάριος, Νίκος Χατζηβρέττας, Δημήτρης 
Καρατζουλίδης, Χάρης Παπαγεωργίου, Γιάννης Γιαν-
νούλης, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Ευθύμης Ρεντζιάς, 
σε έναν αγώνα με πολλές... αναμνήσεις που θα ξυπνή-
σουν μνήμες του παρελθόντος. 

Αναλυτικά οι αθλητές και οι προπονητές που θα 
συμμετέχουν στο All Star Game

 RISING STARS
Χρηστίδης Βασίλης (Άρης), Βασίλης Μουρά-
τος (Περιστέρι), Νίκος Ρογκαβόπουλος (ΑΕΚ), 
Αντώνης Κόνιαρης (ΠΑΟΚ), Γιώργος Καμπερί-
δης (Πανιώνιος), Γιάννης Αγραβάνης (Περιστέ-
ρι), Δημήτρης Μωραΐτης (ΑΕΚ), Στράτος Βουλ-
γαρόπουλος (Άρης), Δημήτρης Φλιώνης (Άρης), 

Διονύσης Σκουλίδας (Χολαργός), Αντρέας Τσουμάνης 
(Ολυμπιακός), Μιχάλης Λούντζης (Λαύριο)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Γιώργος Καλαφατάκης, Λευτέρης Κα-
κιούσης 
Managers: Θωμάς Ντούλης, Θανάσης Δούνης

ALL TIME
Νίκος Χατζής, Μιχάλης Κακιούζης, Δημήτρης Παπα-
νικολάου, Αντώνης Φώτσης, Κώστας Χαραλαμπίδης, 
Μανώλης Παπαμακάριος, Νίκος Χατζηβρέττας, Δημή-
τρης Καρατζουλίδης, Χάρης Παπαγεωργίου, Γιάννης 
Γιαννούλης, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Ευθύμης Ρε-
ντζιάς
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος 
Μπουσβάρος
Managers: Τέλης Ζουρνατσίδης, Νίκος Κοτσιάρης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ RISING STARS
Αντώνης Κόνιαρης (ΠΑΟΚ)
Νίκος Ρογκαβόπουλος (ΑΕΚ)
Δημήτρης Φλιώνης (Άρης)
Διονύσης Σκουλίδας (Περιστέρι)
Μιχάλης Λούντζης (Λαύριο)

Νικητής διαγωνισμού τριπόντων Μαθητών-Αθλη-
τών Λυκείων και σωματείων Δ. Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ RISING STARS
Γιώργος Καμπερίδης (Πανιώνιος)
Γιάννης Αγραβάνης (Περιστέρι)
Νίκος Καμαριανός (Πανιώνιος)
Γιώργος Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός)
Στράτος Βουλγαρόπουλος (Άρης)

GREEK STARS
Νικ Καλάθης (Παναθηναϊκός, Βασίλης Σπανούλης 
(Ολυμπιακός), Λίνος Χρυσικόπουλος (ΠΑΟΚ), Λευτέ-
τρης Μποχωρίδης (Άρης), Γιαννούλης Λαρεντζάκης 
(ΑΕΚ), Γιώργος Πρίντεζης (Ολυμπιακός), Θανάσης 
Αντετοκούνμπο (Παναθηναϊκός), Κώστας Παπανικο-
λάου (Ολυμπιακός), Ιωάννης Παπαπέτρου (Πανα-
θηναϊκός), Παναγιώτης Βασιλόπουλος (Περιστέρι), 
Γιώργος Μπόγρης (Ολυμπιακός), Γιώργος Παπαγιάν-
νης (Παναθηναϊκός)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Λούκα Μπάνκι, Αργύρης Πεδουλάκης
Managers: Θωμάς Ντούλης, Θανάσης Δούνης

Του Θωμά  
Μίχου
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Ο ΠΑΟΚ σταμάτησε τους                

νεοπλουτισμούς

Ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια είχε σ’ όλες τις 
κινήσεις του έντονα τα στοιχεία νεοπλουτισμού. 
Είτε γιατί ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββί-
δης αισθανόταν την ανάγκη να κάνει γρήγορα αι-
σθητή την παρουσία του στο εγχώριο ποδόσφαιρο, 
είτε γιατί κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την απειρία του 
ο ομογενής παράγοντας «πέταξε» πολλά λεφτά 
στις μεταγραφές. Η εξίσωση της επένδυσης με το 
αποτέλεσμα έβγαζε αρνητικό πρόσημο κι αυτό ήταν 
ολοφάνερο. Ο ΠΑΟΚ πριν από πέντε περίπου χρό-
νια ήταν ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ το οποίο επιχει-
ρούσε να κάνει άμεσα την υπέρβαση και να πατή-
σει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.  Στην 
προσπάθεια του αυτή έκανε άστοχες επιλογές και 
έδειξε τάση νεοπλουτισμού. Οι μεταγραφές τύπου 
Κόστα και Μπερμπάτοφ έκαναν θόρυβο, αλλά δεν 
πρόσφεραν κάτι ουσιαστικό στην ομάδα. Οι παίκτες 
πέρασαν εξαιρετικά στην Ελλάδα, εισέπραξαν τα 
μεγάλα συμβόλαια τους και ο ΠΑΟΚ κράτησε μόνο 
την ανάμνηση ότι κάποτε στο ρόστερ του υπήρχαν 
παίκτες με λαμπερό ποδοσφαιρικό όνομα. 

Τα δύο τελευταία χρόνια ο Δικέφαλος έχει αλλά-
ξει μεταγραφική λογική. Αποκτάει ποδοσφαιριστές 
οι οποίοι θα προσφέρουν ουσιαστικά στην ομάδα 
και μέσα απ’ αυτή την προσφορά θα αποκτήσουν 
υπεραξία την οποία θα καρπωθεί ο ΠΑΟΚ. Αρα 
πριν αποφασίσει μία μεταγραφή ζυγίζει περισσότε-
ρα πράγματα από αυτά που είχε ως πιλότο για τις 
αποφάσεις του λίγα χρόνια νωρίτερα. Η ηλικία του 
ποδοσφαιριστή, η φιλοσοφία του και οι φιλοδοξίες 
του αποτελούν παράγοντες, πέραν του ταλέντου, 
τους οποίους ο ΠΑΟΚ υπολογίζει πριν αποφασίσει. 
Το σκάουτινγκ πλέον ακολουθεί τους σύγχρονους 
κανόνες και δεν είναι επιδερμικό.  Για παράδειγμα η 
απόκτηση του Ακπομ και του Ζαμπά έχουν το απο-
τύπωμα της νέας μεταγραφικής φιλοσοφίας του 
ΠΑΟΚ. 

Συγχρόνως ο υποψήφιος Πρωταθλητής δείχνει 
και ωριμότητα στον σχεδιασμό. Εκλεισε τη μεταγρα-
φική περίοδο με την απόκτηση του Ολιβέϊρα και του 
Ινγκασον. Οταν οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι σε 
θέση να προσφέρουν όλα όσα μπορούν στην ομά-
δα, λογικά θα έχουν κριθεί τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. 
Αρα η απόκτηση τους έχει την προοπτική να ισχυρο-
ποιηθεί η ομάδα στην προσπάθεια που θα κάνει για 
την είσοδο στους ομίλου του Champions League. 
Kαι αυτό φανερώνει ότι πλέον στον ΠΑΟΚ τα λάθη 
του παρελθόντος έχουν γίνει ένα μάθημα για όλους 
που αποφασίζουν τον σχεδιασμό της ομάδας.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

ΛΑΜΨΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ALL STAR GAME ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

WORLD STARS
Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος (Ολυμπιακός), 
Φιλ Γκος (ΠΑΟΚ), Σον Κιλπάτρικ (Πα-
ναθηναϊκός), Γιάνις Στρέλνιεκς (Ολυ-
μπιακός), Τζόρνταν Θίοντορ (ΑΕΚ), 
Ζακ Λε Ντέι (Ολυμπιακός), Τζέιμς 
Γκιστ (Παναθηναϊκός), Άλεξ Τουπά-
νξ (Ολυμπιακός), Γιάνις Μασιούλις 
(ΑΕΚ), Ράιον Μπράουν (Προμηθέας), 
Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός), 
Ντάνι Αγκμπελέσε (Χολαργός)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Ντέιβιντ Μπλατ, Ρικ 
Πιτίνο
Managers: Τέλης Ζουρνατσίδης, Νί-
κος Κότσιαρης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
Φιλ Γκος (ΠΑΟΚ)
Νταρνέλ Χάρις (Πανιώνιος)
Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ (Ρέθυμνο)
Ντέβιον Μπέρι (Πανιώνιος)
Στίβεν Γκρέι (Λαύριο)
Βαγγέλης Καράμπουλας (Ιωνικός 
Νικ.)
Νικητής BESTSHOP Διαγωνισμού Τρι-
πόντων RISING STARS
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ
Θανάσης Αντετοκούνμπο (Παναθηνα-
ϊκός)
Οκτάβιους Έλις (Προμηθέας)
Τζαβόντε Χόκινς (Χολαργός)
Κρις Χόρτον (Κύμη)
Ντάνι Αγκμπελέσε (Χολαργός)
Ρονάλντας Ρουτκάουσκας (Ηρακλής)

Νικητής BETSHOP Διαγωνισμού Καρ-
φωμάτων RISING STARS

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
ΟΛΥΜΠΟΣ: Γιάννης Χαλδαίος, Γιώργος 
Παπαδόπουλος, Δημήτρης Βάσσης, 
Επαμεινώντας Σταμάτης, Περικλής 
Τσαπανίδης, Χρήστος Μαρτσάκης, 
Γιώργος Τσαουσίδης, Βασίλης Κων-
σταντινόπουλος, Σταύρος Δίτσης, Άγ-
γελος Διμπιτούζης
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Οζντεμίρ Καμουράν

ΚΙΣΣΑΒΟΣ: Γιώργος Μακρής, Εριόντ 
Ράσσα, Έλντον Γκοτζαράι, Παναγιώτης 
Κοντογιάννης, Παναγιώτης Φιλίππου, 
Μανώλης Στυλιανακάκης, Αναγνώ-
στης Τσίλης, Νίκος Τσίνταρης, Γιάννης 
Παπαδόπουλος, Αθανάσιος Μιμίκος, 
Ευάγγελος Πλεξίδας, Παύλος Μάμα-
λος.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ: Ευδοξία Καρυοφυλ-
λάκη

Η μπασκετομάνα 
φοράει τα 

γιορτινά της
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ΚΡΙΟΣΒάλε στόχους στη ζωή 
σου και μάθε να τους 
κατακτάς!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μία πληθώρα συναισθημάτων, 
θα εκφράζουν τον ερωτισμό 

σας, δίνοντας όμορφες στιγμές 
στην σχέση σας. Η διάθεση, να 

αναζωπυρώσετε την σχέση σας θα 
είναι έντονη αυτήν την εβδομάδα 
και η προσφορά και τα δώρα, θα 

βοηθήσουν να ανανεωθείτε.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,25,33.

Μπορείτε να επανορθώσετε πράγματα 
που έχουν συμβεί στο παρελθόν 

και να ανακτήσετε τις χαμένες σας 
δυνάμεις, διοργανώνοντας νέα σχέδια 

στον χώρο σας. Οι βλέψεις για το 
μέλλον, θα είναι πιο ξεκάθαρες και θα 

μπορέσετε να βγάλετε το αντίστοιχο 
πόρισμα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,36,44.

Η στροφή που έχουν πάρει τα 
πράγματα γύρω σας, αποζητούν 
περισσότερη ενέργεια και εσείς 
αισθάνεστε ότι έχετε μειωμένες 

δυνατότητες, να τα αντιμετωπίσετε. 
Αυτό σας προκαλεί ανασφάλεια 

και φέρει αρνητικές συνέπειες 
στην ιδιωτική σας ζωή.  Ίσως η 

επικοινωνία με τους αγαπημένους 
σας, δώσει μία ανάσα στο θέμα που 

σας απασχολεί.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,26,48.

Η συμπεριφορά σας, ίσως παρουσιάσει 
μία ορμητικότητα απέναντι στους 
άλλους, σχηματίζοντας εντάσεις 
και αντιφάσεις. Καλό θα ήταν να 

αποστασιοποιηθείτε από συζητήσεις, 
που έχουν την δυνατότητα να σας 

βγάλουν εκτός ορίων και μετανιώσετε 
αργότερα γι’ αυτό. Βαδίστε με πιο 

σταθερά βήματα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,26,47

Ο φιλικός σας περίγυρος, είναι σε 
θέση να σας δώσει την βοήθεια του 

και να σας στηρίξει σε αποφάσεις 
που θέλετε να πάρετε. Η διάθεση 

να επιλύσετε μικρές παρεξηγήσεις 
του παρελθόντος, θα χαράξουν μία 

καινούργια πορεία.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,25,41.

Η επιθυμία σας να ασχοληθείτε με 
υποθέσεις που θα βελτιώσουν την 

ποιότητα ζωής σας και ταυτόχρονα την 
ψυχολογία σας, είναι αρκετά έντονη. Η 
μόρφωση, τα ταξίδια, οι νέες ενάρξεις 

θα σας απασχολήσουν και θα αδράξετε 
κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,26,32.

Η ζωή είναι δύσκολη και εσύ νιώθεις 
να βυθίζεσαι ολοένα και πιο πολύ 
σε κάτι που δεν γνωρίζεις. Όλοι μας 
βάζουμε στόχους αλλά κάπου στην 
διαδρομή χανόμαστε και δεν ξέρουμε 
προς τα που να κινηθούμε, νιώθουμε 
ανίκανοι να οργανώσουμε την ίδια 
μας την καθημερινότητα ή και ακόμη 
την ίδια μας την ζωή.
Μερικές συμβουλές λοιπόν από 
κάποιον που η οργάνωση αποτελεί 
τρόπο ηρεμίας και ευτυχίας.
Βασικό ξεκίνημα να γράψεις σε ένα 
χαρτί αυτά που θέλεις να κάνεις, 
ακόμα και το πιο μικρό. Το να 
καταγράψεις τους στόχους σου και 
να κάτσεις να τους διαβάσεις δυνατά 
είναι δύσκολο κομμάτι γιατί  είναι η 
στιγμή που είσαι αντιμέτωπος με τον 
ίδιο σου τον εαυτό. Για όλα υπάρχει 
τρόπος φτάνει να ξέρεις που θες να 
πας γιατί και η ίδια η ζωή ξέρει.
Μην δειλιάζεις , τόλμα ακόμη και για 
τα πιο μικρά πράγματα. Δεν πειράζει 
να θυμώνεις και να αναρωτιέσαι γιατί 
έκανες κάτι, είναι καλύτερο από τα να 
κάθεσαι άπραγος και να μην τολμάς 
για τίποτα. Όλα μας τα σχέδια ξεκι-
νούν ως αμφιβολίες μέχρι να γίνουν 
πράξη. Το βασικό, μην τεμπελιάζεις 
δίνοντας στον εαυτό σου  δικαιολογί-
ες για να μην τολμήσει. Ξέχνα τα όχι 
και απλά σήκω από το άγχος του δεν 
μπορώ. Πίστεψε με μπορείς!
Ζήτα βοήθεια. Οι  γονείς μας, οι φίλοι 
μας, άνθρωποι που εκτιμάμε και θαυ-
μάζουμε  είναι και αυτοί άνθρωποι με 
φόβους και ανησυχίες. Άνοιξε τους 
την καρδιά σου και ίσως να σου δώ-
σουν την λύση που αναζητάς, εκείνο 
το στοιχείο που σου λείπει.
Ένα πολύ σημαντικό μάθημα  ζωής, 
που έρχονται φορές που όλοι το 
ξεχνάμε είναι να πιστεύουμε στην 
μοναδικότητα μας. Μην συγκρίνεις 
την ζωή σου με των άλλων. Εσύ 
οργανώνεις το δικό σου ταξίδι, μην 
κοιτάς τι μπορεί να κατάφερε ο άλλος 
γιατί και εσύ είσαι ικανός για πολλά.
Να γράφεις και να διαβάζεις, τα 
βιβλία κρύβουν μαθήματα, φράσεις 
που μπορούν μέσα σε μια στιγμή να 
αλλάξουν την διάθεση σου, να σου 
δώσουν κίνητρο να τρέξεις προς τους 
στόχους σου.
Να είσαι ανοιχτός άνθρωπός και να 
μαθαίνεις κάθε μέρα από κάτι και-
νούργιο. Πάρε μια βαθιά ανάσα, θα 
ηρεμήσει το μυαλό σου και θα ελα-
φρύνει την ψυχή σου. Κάνε μια βόλτα 
στην φύση αυτή έχει μάθει να μην 
μας κρίνει απλά να μας συντροφεύει. 
Και για το τέλος ξεκαθάρισμα. Πέτα 
οτιδήποτε δεν είναι λειτουργικό και 
όμορφο. Οργάνωσε το δωμάτιο σου, 
καθάρισε το από άχρηστα πράγματα. 
Ξεκαθάρισε το παρελθόν σου και 
ετοιμάσου για ένα όμορφο μέλλον. 
Να ονειρεύεσαι και να επιλέγεις να 
είσαι άνθρωπός με ιδέες και όμορφη 
ψυχή.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Απλά καθημερινά πράγματα, θα σας 
ανησυχήσουν κατά την διάρκεια 
της εβδομάδας και θα μειώσουν 
την ζωτική σας ενέργεια. Ίσως, σας 
αγχώσουν οι σκέψεις να τα προλάβετε 
και να φανείτε αντάξιοι, αλλά τα 
απρόοπτα δεν θα πάρουν θέση, 
κάνοντάς σας να χάσετε τον έλεγχο. 
Προσπαθήστε να τα δείτε πιο ξεκάθαρα 
και να βρείτε χρόνο με τον εαυτό σας. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,22,43.

Η ψυχολογική σας διάθεση, 
εμφανίζεται έντονα και σας ταλαιπωρεί 
στις αποφάσεις που πρέπει να πάρετε. 
Μείνετε στο σπίτι ή συζητήστε με 
άτομα εμπιστοσύνης και καταθέστε 
τους, τις ανησυχίες σας, έτσι ώστε 
να αποβάλλετε το άγχος που σας 
έχει καταβάλει. Μην αφήνετε την 
υπερευαισθησία σας, να καθορίζει τις 
σκέψεις σας, απλά χαλιναγωγήστε τη. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…1,16,33,45

Η γλυκύτητα που εμπεριέχουν 
οι τρόποι σας και η εύθυμη 
συμπεριφορά σας, μπορεί 
να αλλάξει τα δεδομένα των 
διαπροσωπικών σας σχέσεων. Δείξτε 
τους την πρόθεση που έχετε, να 
ενεργοποιήσετε μία καλή συνεργασία 
και στηρίξτε τα σχέδια που έχετε 
οργανώσει, για την εξέλιξή σας.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,6,19,47.

Οι υποθέσεις που ανήκουν σε κρυφές 
καταστάσεις, θα έρθουν στο φως και θα 
πρέπει να τις αντιμετωπίσετε με σύνεση 
και ωριμότητα. Η επιφυλακτικότητα, θα 
είναι το όπλο σας για την υπεράσπισή 
σας και ίσως για τους κρυφούς εχθρούς, 
που θα κάνουν την εμφάνιση τους.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,21,36,42.

Τα επαγγελματικά σας, μπορούν 
να βελτιωθούν και να σας δώσουν 
την εξέλιξη που επιζητάτε, χωρίς 
να παρουσιαστούν επιπλοκές που 
θα σας βγάλουν από το πρόγραμμά 
σας. Η σταθερότητα του χαρακτήρα 
σας, θα σας οδηγήσει σε μία άνοδο, 
λαμβάνοντας τις ανάλογες κριτικές, 
στις οποίες πρέπει να δώσετε την 
απαραίτητη σημασία.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,8,14,36.

Οικονομικά σας θέματα, όπως εκκρεμότητες 
μπορεί να σας απασχολήσουν ιδιαίτερα  και 
θα στρέψετε την προσοχή σας, προς την 
επίλυση τους. Συναντήσεις με τα αρμόδια 
πρόσωπα, θα σας καθοδηγήσουν 
με ποιον τρόπο θα πρέπει να κινηθείτε. 
Η προσαρμοστικότητα και οι ελιγμοί 
που έχετε ως έμφυτα προσόντα, θα 
σταθούν όπλα στον χειρισμό σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,39,47.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 02/2 ΕΩΣ 08/2
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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
ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
35τμ, 1ου ορόφου, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, ευάερη, ευήλια, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανική για 
εκμετάλλευση Τιμή: 20.000E Κωδ. 
1033-101

ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ, 
ισογείου, κεντρικότατο, μερικώς 
ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
διαμπερές, σε καλή κατάσταση. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
29.000Ε Κωδ. 1034-111

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
διαμέρισμα 63τμ, ισογείου, 
σε διόροφη μονοκατοικία, με 
2ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 11.000E 
Κωδ.1029-44

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

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πωλείται 
διαμέρισμα 73τμ, 1ου ορόφου, 
κεντρικότατο, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως ανακαινισμένο, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 45.000E 
Kωδ.1025-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

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

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

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

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

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη 
πέτρινη δυόροφη μονοκατοικία 140τμ, 
σε οικόπεδο 800τμ, εντός του χωριού, 
σε εκπληκτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά. Τιμή: 32.000E Κωδ.1009-
262

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
127τμ, 3ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο, 
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 600E 
Κωδ.1029-151 

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

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

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509  
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
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
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 
77, Καλαμαριά, 2310 410999
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Πού θα μας βρείτε



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


