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Κάθε Σάββατο με
την Karfitsa

#752

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
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
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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
χωρίς ασανσέρ, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια, κεντρικότατη,
ανακαινισμένη, σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανική για
εκμετάλλευση. Τιμή: 25.000E Κωδ.1033-42

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

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

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

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου,
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση.
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου, χωρίς
ασανσέρ, διαμπερές, γωνιακό, με
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ.
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση.
Τιμή: 48.000E Κωδ.1009

Η

ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΤΗΣ

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ό,τι συμβαίνει
στην πόλη
Σελ. 39-49

CITYLights

CITY LIGHTS

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

ΘΕΑΤΡΟ

Ο ∆ηµήτρ
γκαρσονιέρα
50τμ, 1ου ορόφου,
ης Μπογδ
άνος
µιλά54
για «ένα
09.02.2019µάθηµα
χορού» που σκηνοθ
ετεί
στο Θέατρο Αθήναι
ον

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται

Σελ.

40

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

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

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη
πέτρινη δυόροφη μονοκατοικία 140τμ,
σε οικόπεδο 800τμ, εντός του χωριού,
σε εκπληκτική τοποθεσία, με θέα και
ανοιχτωσιά. Τιμή: 36.000E Κωδ.1009262

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

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

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

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

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά
δυόροφη μονοκατοικία 120τμ, σε
οικόπεδο 301τμ, στο κέντρο, δίπλα

Το θρυλικό rock
συγκρότηµα από την
Αγγλία Uriah Heep

επιστρέφει στην Ελλάδα
για να µας συνεπάρει
Σελ.

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

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

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

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

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.1009314

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

ΒΙΒΛΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο συγγραφέας Νίκος
Καλαϊτζίδης µιλά για
το νέο
εικονογραφιµένο παραµύ
του «το ταξίδι της Χαλιµά θι
»
Σελ.

Ο ηθοποιός Γιάννης
Λαζαρίδης µιλά για
το
«µια σφαίρα για την
Τζένη» που ανεβαίν
ει
στο «Άρατος»

43

Σελ.

42

FACE
CONTROL
H καλλιτέχνις και ηθοποι
ός
Εβίτα Αγλαΐτση είναι
το
αυτή της εβδοµάδας κορίτσι
για τη
Θεσσαλονίκη
Σελ.

52

Συµµορία των 5

Ο Θανάσης Τσαλταµπάσ
ης ξεκίνησε από τη
κινηµατογράφο,
Θεσσα
τηλεόραση και τώρα
η για να διαπρέψει
επιστρέφει σταλονίκ
σε θέατρο,
γνωστά
σκηνοθετεί ο Γιάννη
ς Κακλέας. ληµέρια του στο έργο που
Σελ.

44-45

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ

Ονόματα εκπλήξεις
ετοιμάζει στο
ψηφοδέλτιό του

Σελ. 33

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Θεσσαλονίκη
που αγαπούν οι «δήμαρχοι»
Οι άνθρωποι που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών επιλέγουν στην «Κ»
το μέρος που τους γυρίζει στα παλιά, τους θυμίζει ξεχωριστές στιγμές και
τους κάνει να αισιοδοξούν
Σελ.

21-25

Δέκα νυν
δήμαρχοι και
υποψήφιοι μιλούν
για τη μεγάλη
περιφέρεια του
νομού
Σελ. 12-13

KARFITSOMATA

‣ Με ποιόν βουλευτή είναι
έξαλλοι στην Πειραιώς;
‣ Οι απευθείας αναθέσεις
και οι προνομιακές
μεταχειρίσεις αναδόχων
στον Δ. Κασσάνδρας
‣ Ανεβάζει τους τόνους
ο Ζέρβας κατά της
Νοτοπούλου
Σελ. 33-36

editorial
Εβδομαδιαία Free Press
Δωδεκανήσου 21,
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440
info@karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δημήτρης Δραγώγιας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φ. Σιούμπουρας,
Γ. Πολυράβας
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Κωνσταντίνος Αναστασίου,
Βιβή Ανδρίτσου, Γιώργος Αυτιάς,
Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,
Κωνσταντίνος Δ. Γουσίδης, Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, Αναστασία
Καρυπίδου, Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς
Μίχος, Γιώργος Μυλωνάς, Κωστής Ουζούνογλου, Γιάννης Σπ.
Παργινός, Γιώργος Σαρρής
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Θανάσης Ελμάζης
eurokinissi.gr

«Ανάσα» για οικονομία και κοινωνία
οι ρυθμίσεις για Εφορία και δάνεια

09.02.2019

Του Νίκου Καραμανλή

Εάν το οικονομικό
επιτελείο θέλει
να βοηθήσει
τους πραγματικά
αδύναμους και να
τιμωρήσει τους
μπαταχτσήδες,
μπορεί

{

2

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Καραμανλής, Ευ. Καρανάσιος,
Ντ. Κωστόπουλος, Ζαχ. Ζούπης,
Β. Μάστορας, Μ. Δράμαλης,
Γ. Μαγκριώτης

{

Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες της Εφορίας παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία το αλισβερίσι μεταξύ κυβέρνησης και «θεσμών» για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Μία ρύθμιση
που δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, εάν και εφόσον εφαρμοστεί, θα δώσει βαθιά ανάσα σε
πάρα πολλούς συμπολίτες μας που ζουν με τον φόβο της δέσμευσης του τραπεζικού τους
λογαριασμού. Άνθρωποι με χρέη κάτω από 5.000 ευρώ στην πλειονότητά τους, που θέλουν
να πληρώσουν για να αποτινάξουν από πάνω τους τον βραχνά, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης που τους προσφέρει η πάγια ρύθμιση. Θα έλεγε κανείς ότι
η συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, που
μέσω μία σειράς θετικών μέτρων επιχειρεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα.
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μία πολύ σημαντική διαπραγμάτευση –που
αποτελεί και απαίτηση των «θεσμών»– αυτή για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων. Η
επικείμενη νομοθέτηση, σε συνέχιση του «νόμου Κατσέλη», συνδέεται άμεσα µε την ανακούφιση και τη διευκόλυνση των αδύναμων νοικοκυριών, που δεν είναι συστηματικοί μπαταχτσήδες. Οι μέχρι στιγμής συζητήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τα
εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «σκοντάφτουν» στο ύψος των αντικειμενικών αξιών
των πρώτων κατοικιών, που θα προστατεύονται από τον νέο νόμο. Πρόθεση του Μεγάρου
Μαξίμου είναι το ποσό αυτό να μην είναι μικρότερο των 150.000 ευρώ, με τις τράπεζες να
βάζουν τον πήχη πιο χαμηλά, ακόμη και κάτω από τα 100.000 ευρώ.
Κακά τα ψέματα, εάν το οικονομικό επιτελείο θέλει να βοηθήσει τους πραγματικά αδύναμους και να τιμωρήσει τους μπαταχτσήδες, μπορεί. Εν έτει 2019, υπάρχουν πάρα πολλοί
τρόποι για να βρεθούν οι συστηματικοί κακοπληρωτές και οι άνθρωποι που έχουν υποστεί
ακραία μεταβολή του εισοδήματός τους. Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, να προχωρήσει και
το «ξεκλείδωμα» των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών, υπό όρους και προϋποθέσεις φυσικά. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα δώσει ανάσα ρευστότητας σε επαγγελματίες
και νοικοκυριά που αδυνατούν να επιβιώσουν επειδή έχουν μπλοκαριστεί όλοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
Η χρονιά που διανύουμε, αν και εκλογική –με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει–, είναι η
πρώτη μετά το τέλος των μνημονίων. Εάν θέλουμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία,
πρέπει να ρυθμίσουμε και το ιδιωτικό χρέος, που τρώει τις σάρκες της πραγματικής οικονομίας. Είναι δύσκολη η προσαρμογή στα νέα δεδομένα, αλλά όχι αδύνατη. Και σε αυτή την
περίπτωση, κερδισμένοι θα είναι όλοι. Δημόσιο, τράπεζες, επιχειρηματίες και νοικοκυριά...

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,
Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,
ΦΑΞ: 2310.253.835,
Διεύθυνση:
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χριστίνα Βασιλάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κατερίνα Χαρκιολάκη
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βυρωνία Τραγούδα
grammateia@karfitsa.gr
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
WWW.ART2WORK.EU
Creative & Digital Agency
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

Παράδειγµα χρηµατοδότησης: C1 1.0 VTi 72HP Flair, αξία 10.650€, προκαταβολή 40% (4.260€), διάρκεια 36 µήνες, δόση 179,15€, επιδοτούµενο
επιτόκιο 0% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75). Αµοιβή µεσίτη πιστώσεων: 270€ και έξοδα εξέτασης: 50€, χρέωση στην 1η δόση. ΣΕΠΠΕ: 4,04%.
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COPYPASTESENSATIONSCOPYPASTE
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COPYPASTECOPYPASTECOPYPASTE
COPYPASTECOPYPASTECOPYPASTE

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

2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C1: από 4,1 έως 4,2 lt/100km και από 93 έως 95 gr/km.

*

NEO CITROËN C1
ΑΠΟ
Ή ΜΕ

10.050 €
36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

www.citroen.gr

Οι δυσκολίες της επιστημονικής έρευνας στα πρωτοφανή εγκλήματα
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Εκταφή του 60χρονου στον
οποίο βρέθηκε υδράργυρος

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η έρευνα
αστυνομικών, δικαστικών και ιατροδικαστικών αρχών για τον θάνατο
60χρονου, στα αυτιά του οποίου βρέθηκε από νοσηλεύτριες ποσότητα
υδραργύρου, όπως είχε αποκαλύψει
η Karfitsa τον περασμένο Νοέμβριο.
Για την τουλάχιστον περίεργη υπόθεση ήδη έχει γίνει εκταφή της σορού
του, καθώς ο 60χρονος είχε ταφεί με
μοναδική γνωμάτευση ιδιώτη γιατρού, και αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις.
Η υπόθεση ήταν μία απ’ αυτές που
απασχόλησαν την επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης με αντικείμενο
τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
για τον ορισμό πραγματογνωμόνων
και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Ειδικότερα, ο επικεφαλής
του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης
αστυνομικός υποδιευθυντής Γιώργος
Μαρωνίτης αναφέρθηκε σε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της επιστημονικής έρευνας, που παραγγέλλεται από
την υπηρεσία του ή από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, σημειώνοντας πως «σε πρόσφατη εκταφή
σορού δεν υπήρχε σχετικό κονδύλι
για να καλυφτούν τα έξοδα. Ούτε για
τους υπαλλήλους, ούτε για τα μάρμαρα που έσπασαν λόγω της καταστροφής του τάφου», ανέφερε.
Η διερεύνηση του περίεργου θανάτου του 60χρονου, ο οποίος εισήχθη
σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης τον
περσινό Ιούνιο με υποψία εγκεφαλικού επεισοδίου, σήμανε συναγερμό
στις αρχές, όταν το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία καθώς κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας του νοσοκόμα βρήκε στα αυτιά του ποσότητα
υδραργύρου. Με δεδομένο ότι έχει
διαδοθεί, χωρίς όμως επιστημονικά
να τεκμηριώνεται, πως ο υδράργυρος από τα αυτιά μπορεί να φτάσει
στον εγκέφαλο και να προκαλέσει
σοβαρές βλάβες, η υπόθεση εξετάζεται με στοιχεία ανθρωποκτονίας,

χωρίς όμως να έχει αποδειχτεί.
Με εντολή του εισαγγελέα διατάχθηκε να γίνει νεκροτομή και να
ληφθούν δείγματα για να γίνει τοξικολογική εξέταση, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν ο 60χρονος δηλητηριάστηκε. Άλλωστε την τελευταία
του πνοή άφησε στο σπίτι του τον
περσινό Σεπτέμβριο και γι’ αυτό ιδιώτης γιατρός πιστοποίησε τον θάνατό
του, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς
είχε συμβεί. Η υπόθεση ανατέθηκε
για διερεύνηση στο τμήμα δίωξης
ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, καθώς νωρίτερα την έρευνα είχε περιφερειακό τμήμα ασφάλειας που είχε
ενημερωθεί από το νοσοκομείο.
Το αρσενικό και τα άλλα εγκλήματα
Η υπόθεση του θανάτου του 60χρονου στον οποίο βρέθηκε υδράργυρος, ήταν μία από τις λεγόμενες
περίεργες υποθέσεις των εγκληματικών χρονικών της Θεσσαλονίκης,
που προκάλεσαν προβλήματα, όπως
αναφέρθηκε στην ημερίδα για τις
πραγματογνωμοσύνες. Ειδική αναφορά έγινε στην υπόθεση με τους

δύο θανάτους από αρσενικό και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν
στην επιστημονική διερεύνησή της,
όπως επίσης και στο γεγονός ότι δεν
υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό
για την εξέταση τέτοιων ζητημάτων.
Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές,
πάλι του κ. Μαρωνίτη, στην έλλειψη
τεχνικού εξοπλισμού τόσο από την
ιατροδικαστική υπηρεσία όσο και
από το εργαστήριο ιατροδικαστικής
και τοξικολογίας του Α.Π.Θ. «Στην
υπόθεση του αρσενικού δεν υπήρχε
τεχνικός εξοπλισμός για τη μέτρηση
μετάλλων. Πήγαμε τα δείγματα στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε εργαστήρια
του εξωτερικού και κάναμε εξετάσεις από ένα μηχάνημα του Α.Π.Θ. το
οποίο όμως αποσπάστηκε από άλλο
τμήμα του Πανεπιστημίου», σημείωσε. «Και δεν ήταν μόνον αυτό. Τα
αποτελέσματα ήρθαν με διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Χρειάστηκε
ο προϊστάμενος του εργαστηρίου του
Α.Π.Θ. κ. Ράικος να κάνει συγκερασμούς στο ακροατήριο του δικαστηρίου», συμπλήρωσε.

Αναφορά σε δυσκολίες της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά ειδικά σε
λανθασμένους, όπως τους χαρακτήρισε, χειρισμούς των ιατροδικαστών
έγινε και από τον 6ο ανακριτή Θεσσαλονίκης πρωτοδίκη Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος ανέπτυξε στην ημερίδα το θέμα «δυσχέρειες στο έργο
της ανάκρισης». «Φωτογραφίζοντας» την υπόθεση του θανάτου του
μπάτλερ σε βίλα στο Πανόραμα, υποστήριξε ότι ο ιατροδικαστής «λανθασμένα» δεν πήρε γενετικό υλικό από
το θύμα, με συνέπεια να μην βρεθούν
άλλοι δράστες που κατά την άποψή
του συμμετείχαν σε βιασμό. «Ο ανακριτής χωρίς λήψη γενετικού υλικού
κλήθηκε να παίξει το παιχνίδι «βρες
τον δολοφόνο». Τον βρήκε τελικά
τον δολοφόνο, όμως δεν βρήκε τους
δολοφόνους. Όφειλε ο ιατροδικαστής
να λάβει το γενετικό υλικό», σημείωσε χαρακτηριστικά για την υπόθεση
που δεν έχει δικαστεί ακόμη καθώς
κρίθηκε ότι πρέπει να εξεταστεί από
τη στρατιωτική δικαιοσύνη, αφού ο
κατηγορούμενος ήταν στρατιώτης.

Φόβοι για άφιξη μισθοφόρων στην Ελλάδα για τους οκτώ στρατιωτικούς

Ανάβει... φωτιές στην ΕΥΠ η επικήρυξη
την υπόθεση ως «διακαή επιδίωξη»
και «θέμα γοήτρου» της Τουρκίας.
Εκφράζει, ωστόσο, την εμπιστοσύνη
του στις ελληνικές Αρχές, λέγοντας
ότι «εφόσον η ΕΛ.ΑΣ. επιτελεί τα καθήκοντά της, δεν θα υπάρξει άσχημη
εξέλιξη».
Ρίχνει τους τόνους το ΥΠΕΞ, αλλά...
Την ίδια ώρα, επιχειρώντας να
χαμηλώσουν τους τόνους και να
υποβαθμίσουν το γεγονός της επικήρυξης, κύκλοι του υπουργείου
Εξωτερικών υποστηρίζουν ότι «το
θέμα θα ξεχαστεί, όπως ξεχάστηκε
τόσες φορές στο παρελθόν». Παραβλέπουν, βέβαια, το γεγονός ότι από
το 2016 μέχρι σήμερα η Τουρκία έχει
αλλάξει τρεις φορές τον πρέσβη της
στην Αθήνα, δείγμα του πόσο πολύ
θέλει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τους
«8» και αποδίδοντας αδυναμία στον
κάθε φορά επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Άγκυρας
στην Ελλάδα να επιλύσει το θέμα.

Πρώτα «ξηλώθηκε» ο Κερίμ Ουράς,
το φθινόπωρο του 2016, στον οποίο
αποδόθηκαν ευθύνες για την «απόδραση» των δύο στρατιωτικών ακολούθων και για την αδυναμία του να
επιστρέψει τους «8» στην Άγκυρα.
Δεύτερος έφυγε πρόσφατα ο Χαλίτ
Τσεβίκ, ο οποίος είχε αναλάβει με
μεγάλες προσδοκίες, και ο τρίτος
που έλαβε πρόσφατα το χαρτοφυλάκιο είναι ο Μπουράκ Ουζούρκετζιν,
ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πλέον
σκληρός από τους τρεις.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι για
τη φύλαξη των οκτώ Τούρκων αξιωματικών απασχολούνται καθημερινά
δεκάδες αστυνομικοί και πράκτορες
της ΕΥΠ, ενώ δεν αποκλείεται τα
μέτρα ασφαλείας να ενταθούν. Όσον
αφορά το μέρος που έχουν βρει καταφύγιο, εκεί τα σενάρια δίνουν και
παίρνουν, από στρατόπεδα μέχρι
απόρρητες εγκαταστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ρεπορτάζ

παρά τα «σενάρια συνωμοσίας» (σ.σ.
για νέες ταυτότητες και φυγάδευση
στο εξωτερικό), οι οκτώ στρατιωτικοί παραμένουν εντός της ελληνικής
επικράτειας, άγνωστο όμως το πού.
Άμεση ήταν η αντίδραση του
συνηγόρου τους, Χρίστου Μυλωνόπουλου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο άσκησης ασφαλιστικών
μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με στόχο
την απαγόρευση της επαναπροώθησης των «8» στη γειτονική χώρα.
Σε δηλώσεις του επισημαίνει ότι «η
επικήρυξή τους συνιστά πρόκληση
για τη διεθνή νομιμότητα και την ελληνική κυριαρχική εξουσία. Η Τουρκία ζητεί από τον Έλληνα πρωθυπουργό να παραβιάσει θεμελιώδεις
αρχές του ελληνικού πολιτεύματος
και να παρακάμψει τις αποφάσεις
του Αρείου Πάγου». Ο ίδιος κάνει
λόγο για «πολιτιστικό αταβισμό»
και «παλινόρθωση σε εποχές βίας
και αυθαιρεσίας», ενώ χαρακτηρίζει

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΏΣΤΑ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟ

Η επικήρυξη των οκτώ Τούρκων
αξιωματικών που βρήκαν καταφύγιο
στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα στη γειτονική χώρα,
πέραν του πολιτικού συμβολισμού
που ενείχε –καθώς έγινε την ώρα
που ο Αλέξης Τσίπρας επιβιβαζόταν
στο αεροπλάνο για την Άγκυρα– άναψε... φωτιές σε ΕΛ.ΑΣ. και ΕΥΠ.
Η επικήρυξη του καθενός από
τους οκτώ με 700.000 δολάρια αυξάνει ακόμη περισσότερο τον βαθμό
δυσκολίας της φύλαξής τους. Πρόκειται για τους πιο καλά φυλασσόμενους «στόχους» στην ελληνική
επικράτεια, ενώ –μετά την κίνηση
αυτή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν–
δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την
άφιξη στην Ελλάδα «κυνηγών κεφαλών». Μπορεί να παραπέμπει σε
σενάριο ταινίας του Χόλιγουντ, όμως
ανά τον κόσμο υπάρχουν αρκετοί
μισθοφόροι «διψασμένοι» για τα δολάρια που προσφέρει ο Τούρκος πρόεδρος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι,

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, Y
δροξυαπατίτης, Aυτόλογη 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

Σφίγγουν τα χρονικά περιθώρια να αποφασίσει ο υπ. Δικαιοσύνης

Απεργία πείνας διαρκείας
για το σίριαλ των bitcoin
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Αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα
προκειμένου να αποτρέψει την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ή
στη Γαλλία, είναι ο 40χρονος αποκαλούμενος «Mr. Bitcoin», Αλεξάντερ
Βίνικ. Για περίπου 80 ημέρες βρίσκεται σε απεργία πείνας και νοσηλεύεται, υποστηρίζοντας πως σε καμία
από τις διαδικασίες που έγιναν για
την εξέταση των αιτημάτων έκδοσής
του, ειδικά οι τελευταίες στον Άρειο
Πάγο, δεν τηρήθηκε η δικονομία και
παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του.
Ο Βίνικ κρατείται στις ελληνικές φυλακές από τον Ιούλιο του 2017 και
τον φετινό Ιούλιο λήγει το όριο των
δύο ετών που έχει δικαίωμα να τον
κρατήσει η Ελλάδα στο πλαίσιο των
αποφάσεων έκδοσης που έχουν εκδοθεί από τα ελληνικά δικαστήρια.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να
εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, στη Ρωσία και στη Γαλλία.
Ο ίδιος αρνείται την έκδοση και ισχυρίζεται το τελευταίο διάστημα πως
εφόσον οι ελληνικές αρχές άφησαν
να εννοηθεί πως στη διάπραξη αδικημάτων για τα οποία κατηγορείται
ήταν και στην Ελλάδα, πρέπει να κινηθεί διαδικασία δίωξής του και στη
χώρα μας. Εάν το αίτημά του εισακουστεί, καθώς η έρευνα βρίσκεται
ακόμη σε εξέλιξη, και ασκηθεί δίωξη
σε βάρος του, τότε όλες οι διαδικασίες έκδοσης παγώνουν, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο ελληνικό
δίκαιο.
Ενόψει πάντως της ολοκλήρωσης
του χρόνου κράτησης του Βίνικ,
σφίγγουν και τα χρονικά περιθώρια
που έχει ο υπουργός Δικαιοσύνης
Μιχάλης Καλογήρου, στα χέρια του
οποίου βρίσκεται η τελική απόφαση
για την έκδοση του 40χρονου Ρώσου. Δηλαδή σε ποια χώρα τελικά θα
εκδοθεί ο «βασιλιάς» των κρυπτονομισμάτων bitcoins. Η χώρα που πρώτη υπέβαλε το αίτημα και μάλιστα με
την κατηγορία της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές πράξεις
περίπου 4 δισ. ευρώ ήταν οι ΗΠΑ.

Ακολούθησε το διπλό αίτημα από τη
χώρα του, τη Ρωσία και στη συνέχεια
το αίτημα, πάλι για ξέπλυμα και απάτη 130 εκατομμυρίων ευρώ από τη
Γαλλία. Σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία, σε περίπτωση πολλαπλών αιτημάτων η απόφαση κρίνεται
μόνον από τον υπουργό Δικαιοσύνης.
Από χίλια κύματα
Οι δικαστικές διαδικασίες για την
έκδοση, αλλά και την εξέταση του
40χρονου από τις γαλλικές και ρωσικές αρχές, διαδικασίες που κινήθηκαν στη συνέχεια, πέρασαν από χίλια
κύματα και μετατράπηκαν σε ένα
δικαστικό σίριαλ που εξελίχθηκε παράλληλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ακόμη και σήμερα οι ενστάσεις, οι
προσφυγές και τα αιτήματα από την
πλευρά του Βίνικ πέφτουν βροχή. Το
τελευταίο αίτημα που έφτασε στην εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, που
χειρίζεται την υπόθεσή του καθώς
συνελήφθη στη Χαλκιδική, αφορά
την αποφυλάκισή του, καθώς διατυ-

πώνεται ο ισχυρισμός ότι ο 40χρονος
βρίσκεται στις ελληνικές φυλακές
πέραν των 18 μηνών, που ξεπερνάει το όριο της προσωρινής κράτησης
για έναν κατηγορούμενο για κακούργημα στην Ελλάδα. Ωστόσο τα όρια
κράτησης στις περιπτώσεις διεθνών
ενταλμάτων σύλληψης, ευρωενταλμάτων και εκδόσεων είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που
επικαλούνται οι δικαστικές αρχές, τα
όρια κράτησης είναι δύο χρόνια και
μπορούν να προστεθούν έξι μήνες.
Τα δικαστήρια για την έκδοση του
«Mr. Bitcoin», ειδικά στον Άρειο
Πάγο, χαρακτηρίστηκαν από σειρά
προσφυγών και αιτημάτων από την
πλευρά της υπεράσπισης, ενώ ίδια
γραμμή τηρήθηκε και σε ορισμένες
διαδικασίες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος πριν ακόμη εκδοθεί η
τελευταία απόφαση, ξεκίνησε απεργία πείνας που εξακολουθεί να διαρκεί μέχρι σήμερα.
Σίριαλ πάντως ήταν και η σύλληψη
του 40χρονου σε πολυτελές ξενο-

δοχείο της Κομίτσας, στη Χαλκιδική.
Η παρακολούθηση γινόταν αρκετές
ημέρες και ο στόχος που είχαν θέσει Αμερικανοί επιτετραμμένοι και
υλοποίησαν όμως οι Έλληνες αστυνομικοί, ήταν να συλληφθεί χωρίς
να ενεργοποιήσει τις συσκευές που
είχε μαζί του. Έτσι παρ’ ότι ο Βίνικ
κρατούσε στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο, αστυνομικός που παρίστανε τον πελάτη του ξενοδοχείου και
κυκλοφορούσε με… βερμούδα και
πετσέτα θαλάσσης, κατάφερε να του
αποσπάσει τη συσκευή πριν πατήσει
οποιοδήποτε κουμπί της. Ο απώτερος
στόχος της κίνησης αυτής ήταν να
αποκτήσουν πρόσβαση οι Αμερικανοί
στα αρχεία του Βίνικ. Γι’ αυτό αμέσως
μετά την έναρξη των διαδικασιών για
την έκδοσή του, οι συσκευές στάλθηκαν άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες
με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών
Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα μάλιστα
επιστράφηκαν για να εξεταστούν και
εδώ, με τους Αμερικανούς να διαρρέουν πως δεν βρήκαν… τίποτε.

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

Νέες επενδύσεις 93 εκ. ευρώ

Απόλυτα επιτυχές το 2018 για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Ενέργεια

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας Λ., ανέπτυξε τα αποτελέσματα του 2018
καθώς επίσης, το πρόγραμμα ανάπτυξης για την
πενταετία 2019 -2023, συνολικού προϋπολογισμού 93 εκατ. Ευρώ. Ειδικότερα, ανέλυσε τους
άξονες του προγράμματος, κάνοντας παράλληλα έναν απολογισμό των 10 στόχων που επιτεύχθηκαν την προηγούμενη χρονιά, υπογραμμίζοντας ότι το 2018 ήταν απολύτως επιτυχές
για την πορεία της Εταιρείας.
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Σύμφωνα με τον κ. Μπακούρα Λ., τα αποτελέσματα του 2018 πιστοποιήθηκαν με την απόλυτη και επιτυχή επίτευξη των δέκα επιχειρησιακών στόχων που είχε θέσει η Εταιρεία και
αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι αποτελούνται από 1)
μηδενικά ατυχήματα, 2)τήρηση Ρυθμιστικού και
Νομικού Πλαισίου, 3) Παροχή Βασικής Δραστηριότητας με τα χαμηλότερα Τιμολόγια Διανομής
στην Ελλάδα, 4) Υψηλή Διείσδυση στις περιοχές
Αδείας, 5) Διασφάλιση της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας, 6) Ολοκλήρωση ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού, 7) Συνεπής τήρηση
του Προγράμματος Ανάπτυξης, 8) Έκδοση και
Χορήγηση της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5922/31.12.2018) και της Άδειας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου
(ΦΕΚ Β’ 5916/31.12.2018), 9) Αδιάλειπτη Διανομή Φυσικού Αερίου, Διασφάλιση Λειτουργίας
του Δικτύου Διανομής και Ασφάλεια Εφοδιασμού στις περιοχές της Αδείας και 10) Οικονομική Αποδοτικότητα με κέρδη προ φορών 24,8
εκατ. €, που ξεπέρασαν κατά 17,2% το ύψος
του προϋπολογισμού. Καταλυτικό ρόλο για την
πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έπαιξαν η Οργάνωση, η
Συνέπεια και ο Προγραμματισμός, συνιστάμενες που καθορίζουν πάντοτε το πλάνο ενεργειών της Εταιρείας. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη
πορεία που ήδη έχει διανύσει, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει
καταρτίσει ένα φιλόδοξο πλάνο επενδύσεων
εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της Εταιρείας, το οποίο
προβλέπει επέκταση του δικτύου κατά 297 χλμ.
επιπλέον, 63 χιλιάδες νέες συμβάσεις σύνδεσης, 395 χιλιάδες συνολικά συνδέσεις καταναλωτών και περαιτέρω διείσδυση του φυσικού
αερίου, με στόχο το 65% του πληθυσμού να
επωφελείται της χρήσης του έως το 2023.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι το πρόγραμμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
περιλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση του
δικτύου φυσικού αερίου στις υφιστάμενες περιοχές (13 Δήμοι στη Θεσσαλονίκη και 11 στη
Θεσσαλία) αλλά και την έλευση του αερίου σε
νέες περιοχές. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, για το 2019, θα τροφοδοτηθούν τα
Βασιλικά του Δήμου Θέρμης και σύμφωνα με το

Επέκταση Δικτύου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές - Θεσσαλονίκη

Επέκταση Δικτύου σε υφιστάμενες και νέες περιοχές - Θεσσαλία
πολυετές πρόγραμμα της Εταιρείας θα τροφοδοτηθούν ο Σταυρός του Δήμου Βόλβης και η
Χαλκηδόνα του Δήμου Χαλκηδόνος. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης από τη ΡΑΕ, εντός του
2019 θα ενταχθούν στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι Σοφάδες του Δήμου Σοφάδων, η
Ν. Αγχίαλος του Δήμου Βόλου, η Αγιά του Δήμου
Αγιάς και ο Παλάμας του Δήμου Παλαμά, ενώ
σύμφωνα με το πολυετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας, μέχρι το 2022 θα ενταχθούν
στο πρόγραμμα το Μουζάκι του Δήμου Μουζακίου, το Συκούριο του Δήμου Τεμπών, ο Αμπελώνας του Δήμου Τυρνάβου και η Φαλάνη του
Δήμου Λαρισαίων.

Διαφωνίες κυβέρνησης - Στουρνάρα για το μοντέλο διάσωσης

Τι συμβαίνει με τις τράπεζες
κεφαλαιακή ενίσχυση, λόγω της
χρήσης του αναβαλλόμενου φόρου.
Από την άλλη πλευρά, το ΤΧΣ θέλει
τη διευθέτηση του προβλήματος σε
διάστημα δύο-τριών ετών, κατόπιν των σχετικών συζητήσεων που
έχουν γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Η τελευταία δεν βλέπει
και με τόσο... καλό μάτι την κίνηση
της ΤτΕ για επιθετική μείωση του
δείκτη κεφαλαίων σε μονοψήφιο ποσοστό. Η κυβέρνηση, για πολιτικούς
λόγους, δεν επιθυμεί την ταχεία εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων των
τραπεζών μέσα από τους άμεσους
και μαζικούς πλειστηριασμούς, αν
και μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε
θετικό αντίκτυπο στους επενδυτές,
ώστε να συμμετάσχουν στις αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου. Ακριβώς αυτή
η προσδοκία αποτελεί και το «καύσιμο» για την εκδήλωση αγοραστικού
ενδιαφέροντος στα ομόλογα αλλά
και τις μετοχές του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.

Οικονομία

και το όριο προστασίας της α΄ κατοικίας. To σχετικά καλό επιτόκιο του
5ετούς συμπαρέσυρε και το δεκαετές
το οποίο κινείται στο 3,90%, διαμορφώνοντας ένα θετικό προηγούμενο
σε επίπεδο ψυχολογίας, καθώς επί
μακρά περίοδο βρισκόταν πάνω από
το 4%. Η κίνηση στην αγορά ομολόγων αποτέλεσε κατά την τελευταία
περίοδο τον σηματωρό και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες ο Γενικός
Δείκτης έχει σημειώσει άνοδο κατά
9%, λόγω της θετικής κίνησης των
τραπεζικών μετοχών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι επενδυτές αναμέ-

νουν θετικές εξελίξεις στο θέμα της
ρύθμισης των «κόκκινων», δανείων
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του SSM. Το σχέδιο της Τραπέζης Ελλάδος προβλέπει αύξηση κεφαλαίου
που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα
8 δισ. ευρώ, ενώ ο οδικός χάρτης
αναμένεται να παρουσιαστεί και σε
διεθνή επενδυτικά funds. Η επόμενη
εβδομάδα είναι εξαιρετικά κρίσιμη
σχετικά με το πώς θα αξιολογήσουν
οι δανειστές και οι διεθνείς οίκοι τις
προτάσεις της Τραπέζης Ελλάδος
και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, καθώς οι προθεσμίες
πιέζουν ενόψει και της έκθεσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα
παρουσιαστεί στο τέλος του μηνός.
Η Τράπεζα Ελλάδος διαπιστώνει
ότι οι ισολογισμοί των τραπεζών είναι... σουρωτήρια και ως εκ τούτου
θα χρειαστεί ένα επιθετικό μοντέλο
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Αυτό όμως προϋποθέτει

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΆ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗ

Τελευταία ευκαιρία για τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος
αποτελεί το σχέδιο της Τραπέζης
Ελλάδος για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, το οποίο, ωστόσο,
έχει πολλά «ψιλά γράμματα» τα
οποία δεν... διευκολύνουν την κυβέρνηση στους προεκλογικούς της
σχεδιασμούς.
Σε χρηματιστηριακό επίπεδο,
κατά τις τελευταίες δυο-τρεις εβδομάδες, παρατηρείται μια ανάκαμψη
των τραπεζικών μετοχών, η οποία
έχει οδηγήσει σε βελτίωση της εικόνας του Γενικού Δείκτη. Σύμφωνα με
τους αναλυτές, η υπέρβαση των 640
μονάδων αποτελεί ζητούμενο ιδίως
μετά την έξοδο της Ελλάδας στις
αγορές μέσω πενταετούς ομολόγου.
Παρά το γεγονός ότι η εικόνα των δεκαετών ομολόγων δίνει κάποια θετικά μηνύματα, εντούτοις οι αγορές τηρούν στάση αναμονής και στρέφουν
το βλέμμα τους στις παρεμβάσεις
που αφορούν τα «κόκκινα» δάνεια
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Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος Σ.Β.Ε.:

Προτεραιότητα η ενίσχυση
της μεταποιητικής δραστηριότητας

ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Συνέντευξη

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) μετονομάζεται σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και μαζί με το όνομα του
αλλάζει και ο ρόλος του, αφού πλέον θα αποτελείται από βιομηχανίες και μεταποιητικές
επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Ο πρόεδρός του
Αθανάσιος Σαββάκης ανοίγει τα χαρτιά του στην
Karfitsa και μιλά για την επόμενη ημέρα του
ΣΒΕ.
Με την μετονομασία από ΣΒΒΕ σε ΣΒΕ ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη συμμετοχή νέων
μελών;
Προφανώς, αφού ο Σύνδεσμος πλέον είναι φορέας εθνικής εμβέλειας. Ο ΣΒΕ πλέον αλλάζει,
μόνο που δεν αλλάζει στα χαρτιά, δηλαδή με
την απλή τροποποίηση ενός καταστατικού. Αλλάζει γενόμενος από περιφερειακός σύνδεσμος
βιομηχανιών, σε εκπρόσωπο των βιομηχανιών
της ελληνικής περιφέρειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από ένας σημαντικός αναπτυξιακός
φορέας της Βόρειας Ελλάδας, γίνεται πλέον
συνδιαμορφωτής της εθνικής αναπτυξιακής
στρατηγικής. Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος
μπορούν να εγγραφούν μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε ολόκληρη τη χώρα.
Όραμά μας είναι η έμπρακτη υποστήριξη της
υγιούς μεταποιητικής επιχειρηματικότητας με
έδρα στην ελληνική περιφέρεια, που θα μπορεί να αναπτύσσεται σε ένα φιλικό περιβάλλον
δραστηριοποίησης, που θα συνδιαμορφώνει ο
ΣΒΕ. Καθημερινή μας μέριμνα είναι η συμβολή
μας, με κάθε πρόσφορο μέσον, της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
της ελληνικής περιφέρειας, προβάλλοντας διαρκώς τη θετική συμβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης, στα πλαίσια μιας ελεύθερα


Προσφορά γνωριµίας
µόνο για τους
αναγνώστες µας!
Κόψτε το κουπόνι
και καλέστε να κλείσετε το ραντεβού σας

Αφορά µια συνεδρία µέχρι
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Laser αποτρίχωση Alexandrite,
Full Face ή Full µπικίνι 20€
από 40€ (έκπτωση 50%)

28/2/2019

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

αναπτυσσόμενης κοινωνίας και οικονομίας. Γι’ αυτό και η αποστολή μας,
από τώρα και στο εξής, βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
• Συνέπεια στην εκπροσώπηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας, στα όργανα της δημόσιας διοίκησης.
• Διαμόρφωση τεχνοκρατικά τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων, για τη
βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων μελών του.
• Δικτύωση των μελών του και παροχή πρόσβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
• Προάσπιση των συμφερόντων των μελών του, με προσφυγή στις αρχές
της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του ΣΒΕ;
Το επόμενο μεγάλο βήμα του ΣΒΕ θα είναι η ειλικρινής συνεργασία με όλους
τους κοινωνικούς εταίρους, για την έμπρακτη υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ο οποίος είναι ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει
βιώσιμες θέσεις εργασίας και αναπτυσσόμενος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη
συνολικά της πατρίδας μας. Για μας όμως, είναι αυτονόητο ότι στο πλαίσιο
αυτής της συνεργασίας με όλους ανεξαιρέτως τους κοινωνικούς εταίρους,
προτεραιότητα θα αποτελέσει η στρατηγική για την ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην πατρίδα μας και ειδικά αυτής που έχει έδρα την
περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ο ΣΒΕ δεν ήταν
ποτέ μέλος του ΣΕΒ διότι ποτέ ο ΣΕΒ δεν έκανε αποδεκτή την πρότασή του
για τη δημιουργία συνομοσπονδίας που θα εκπροσωπεί τη βιομηχανία. Η
δημιουργία συνομοσπονδίας είναι μια πρόταση του ΣΒΕ την οποία έχουμε
επανειλημμένα συζητήσει με τον ΣΕΒ, τα τελευταία 40 χρόνια. Υπήρχε σταθερή άρνηση, επειδή ο ΣΕΒ δεν ήταν πρόθυμος, ή έτοιμος, να τροποποιήσει
το καταστατικό του και να μετεξελιχθεί σε μια τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση για τη βιομηχανία. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό διότι σε μια συνομοσπονδία συμμετέχουν αποκλειστικά δευτεροβάθμιοι σύνδεσμοι και δεν
επιτρέπεται αυτή να έχει μέλη επιχειρήσεις. Για μας αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: η απουσία συνομοσπονδίας εργοδοτικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων, η οποία θα εκπροσωπεί τη βιομηχανία και τη μεταποιητική
δραστηριότητα της χώρας μας, δημιουργεί μια ουσιαστική στρέβλωση στον
κοινωνικό διάλογο. Αυτή είναι και η επόμενη μεγάλη πρόκληση για όλους
μας.

H CBD CARE είναι η νέα κορυφαία εταιρία του CBD Oil Shop
και σου προσφέρει μια πλήρη γκάμα από προϊόντα κανναβιδιόλης
για την κάθε σου ανάγκη. Ανακάλυψε έλαια, κρέμες χεριών, κηραλοιφή,
οδοντόπαστες και πολλά ακόμα. Όλα τα προϊόντα είναι 100% οργανικά
και πιστοποιημένα, κατασκευάζονται στην Ελλάδα, και διαθέτουν
εγγύηση υψηλής ποιότητας, χωρίς συνθετικές ουσίες.

Πάρε τώρα στα χέρια σου το μεγαλύτερο δώρο της φύσης
στην υγεία.

Tο μεγαλύτερο δίκτυο προϊόντων κάνναβης
Aποκλειστικοί αντιπρόσωποι της

Ως κοινωνικός εταίρος στο εξής, θεωρείτε ότι οι ευθύνες μεγαλώνουν;
Η απάντηση είναι προφανώς καταφατική. Ο ΣΒΕ αλλάζει. Ξεκινάει μία νέα,
σύγχρονη εποχή ανάπτυξης για τον Σύνδεσμό μας.
• Το κύρος του ΣΒΕ
• Η διαχρονική σοβαρότητα στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών θεμάτων
•Η συνεπής του στάση να υποστηρίζει διαχρονικά την ανάπτυξη της Βιομηχανίας/ της μεταποίησης και μόνον
• Η άοκνη προσπάθειά του για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης, αναγνωρίσθηκαν έμπρακτα από την
κυβέρνηση, κι έτσι ο ΣΒΕ εδώ και λίγους μήνες είναι Εθνικός Κοινωνικός
Εταίρος. Αντικειμενικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία
του Συνδέσμου μας. Η επιτυχία όμως ήρθε μετά από σκληρή δουλειά, την
υπέρβαση απρόβλεπτων εμποδίων και μετά από την αντιμετώπιση διαρκούς υπονόμευσης, λασπολογίας και, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και
χυδαιότητας. Επειδή λοιπόν ο ΣΒΕ πλέον ως Κοινωνικός Εταίρος εκπροσωπεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας πράγματι
οι ευθύνες μεγαλώνουν και μάλιστα στο πεδίο της μεταφοράς των προβλημάτων αυτών των ξεχασμένων από τις κυβερνήσεις επιχειρήσεων προς το
κέντρο.

CBD CARE

CBD CARE

CBD CARE

CBD CARE

Cannabis Natural
Deodorant

Cannabis
Dental Care

Cannabis
Shampoo 250ml

Cannabis
Shower Gel 250ml

CBD CARE

CBD CARE

CBD CARE

Cannabis
Cryo Gel 200ml

Κρέμα Χεριών
75ml

Κηραλοιφή
30ml
100 mg CBD

Καταστήματα Θεσσαλονίκης
Ανδρέα Παπανδρέου 65, Νεαπολη | Παπαναστασίου 5, Θεαγένειο | Ερμού 71-73
Κεντρικό κατάστημα: Φαιδριάδων 12 Κυψέλη, Αθήνα | www.cbdoilshop.gr

Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας από την Πιερία σε 72 χώρες

ΣΤΗ ΒΙΒΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Συνέντευξη

«Την ελληνική οικονομία υπονομεύουν
τρεις ελέφαντες, πέντε τίγρεις και μία λέαινα»
Ξεκάθαρο μήνυμα στις διεθνείς αγορές ότι στην
Ελλάδα μπορούν να αναπτυχθούν πετυχημένα
μοντέλα με έμφαση στην καινοτομία , στην τεχνολογία αιχμής και στις νέες τεχνολογίες στέλνει
από τον Κολινδρό Πιερίας ο γνωστός επιχειρηματίας, Δημήτρης Λακασάς. Μαζί με το συνέταιρο
του Νίκο Αρβανιτίδη κατάφέραν να εντάξουν την
εταιρεία τους, την OLYMPIA ELECTRONICS A.E,
που ιδρύθηκε πριν 40 χρόνια στις πιο ταχέως
αναπτυσσόμενες εταιρείες παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας της Ευρώπης με
εξαγωγές σε 72 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αναμφισβήτητα, έχτισαν τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική
παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων
ασφαλείας και την οδηγούν σε μια επιχείρηση παγκόσμιας κλάσεως. Ο κ.Λακασάς παρομοιάζει τις
παθογένειες της ελληνικής οικονομίας με τα πιο
ισχυρά και άγρια ζώα της ζούγκλας. Συγκεκριμένα
υποστηρίζει ότι οι τρεις ελέφαντες που υπονομεύουν την οικονομία μας είναι η γραφειοκρατία, ο
κρατισμός και η διαφθορά. Την ίδια ώρα, χαρακτηρίζει τίγρεις την υπερφορολόγηση, το εξαιρετικά
υψηλό κόστος ασφαλιστικών εισφορών, το κόστος
χρήματος, τα κόκκινα δάνεια και την ανεργία,ενώ
θεωρεί ανίκητη λέαινα το λαϊκισμό.
Καινοτομία είναι να είσαι ανοιχτός στην αλλαγή
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα
Karfitsa, ο κ. Λακασάς, ο οποίος ήταν πρόεδρος
του ΣΕΒΕ από το 2010 έως το 2014 και πρόεδρος
της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας από το
2013 έως το 2015, τόνισε ότι ‘’καινοτομία είναι να
είσαι ανοιχτός στην αλλαγή, να αμφισβητείς την
ίδια σου την επιτυχία και να αναζητάς το επόμενο
στάδιο, να μη φοβάσαι την ανάληψη ρίσκου και
να είναι προνοητικός στην αλλαγή. Το σημείο
κλειδί της καινοτομίας είναι η ομαδικότητα, γιατί
χωρίς κουλτούρα ομαδικότητας είναι αδύνατον να
εφαρμοστεί η καινοτομία’’.
Εξαγωγές σε 72 χώρες
Τα παραγόμενα προϊόντα της εταιρείας OLYMPIA
ELECTRONICS A.E είναι φωτισμός ασφαλείας,
ηλεκτρονικά συστήματα πυρανίχνευσης, ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας για τη ναυτιλία
πιστοποιημένα από τον LLOYDS για εγκατάσταση
σε κρουαζιερόπλοια, εμπορικά πλοία, τάνκερ
κ.α. Ακόμη παράγονται ηλεκτρονικά συστήματα
ανίχνευσης αερίων, συναγερμού, Access Control
(Card Switches) καθώς και έξυπνοι (Wi-Fi)
ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου. Πρόκειται για
αξιόπιστα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε όλο
τον κόσμο, όπως π.χ ουρανοξύστες σε Dubai και
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Qatar, εμπορικά πλοία, Ολυμπιακό Χωριό, μεγάλα
ξενοδοχεία και αεροδρόμια στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό . Επίσης χρήση των συγκεκριμένων
συστημάτων ασφαλείας γίνεται σε εμπορικά
κέντρα, νοσοκομεία καθώς και τούνελ. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στις Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες , στη
Ρωσία, τη Μέση Ανατολή , τις χώρες του Κόλπου,
την Αφρική και την Αμερική.
Προσλήψεις , τζίροι και επενδύσεις
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ανέρχεται
στους 185 εργαζόμενους με 10% να απασχολούνται στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, τόνισε ο
κ.Λακασάς, ο οποίος επεσήμανε ότι στα χρόνια της
κρίσης έγιναν προσλήψεις και όχι απολύσεις και
το προσωπικό αυξήθηκε από 120 σε 185 άτομα
. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι σε έξι χρόνια, το
2025 το προσωπικό θα διπλασιαστεί και θα φθάσει τα 370 άτομα. Το 2018 έκλεισε οικονομικά στα
18,85 εκ. ευρώ έναντι 16,93 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,34% . Οι εξαγωγές της εταιρείας αποτελούν το 67% του τζίρου. Βασική αρχή
του κ. Λακασά είναι ότι η καινοτομία είναι ομαδική
υπόθεση. Οι επενδύσεις της εταιρείας για τα έτη
2018 – 2019 ανέρχονται σε 3,2 εκατ.ευρώ και
περιλαμβάνουν νέα παραγωγική μονάδα και νέες
αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής (ρομποτικά συστήματα τεχνολογίας SMT automated
Surface Mounted Technology).
Η ρομποτική ο δρόμος του μέλλοντος
Η 4η βιομηχανική επανάσταση (industry 4.0) με
την είσοδο των ρομπότ στις ζωές μας και στο εργασιακό περιβάλλον θα επιφέρει ριζικές αλλαγές
οι οποίες θα ορίσουν το μέλλον της εργασίας και
όχι μόνο, υπογράμμισε ο κ. Λακασάς.
Τρεις ελέφαντες πέντε τίγρεις και μία λέαινα
“Την ελληνική οικονομία την υπονομεύουν τρεις
ελέφαντες, πέντε τίγρεις και μία λέαινα. Οι τρεις
ελέφαντες είναι η γραφειοκρατία, ο κρατισμός και
η διαφθορά”. Τους ονομάζω ελέφαντες, δηλώνει ο
κ. Λακασάς διότι “το μέγεθός των δομικών αυτών
αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας είναι τεράστιο και έχει βαθιές κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές αναφορές. Οι τρεις αυτοί ελέφαντες έλκουν
τις ρίζες τους από την δημιουργία του Νεοελληνικού κράτους. Αυτές οι τρεις έννοιες δυστυχώς είναι βαθιά ριζωμένες στο DNA του νέο-έλληνα και
μεταφέρεται ύπουλα αλλά σταθερά από γενιά σε
γενιά. Αυτούς τους τρεις ελέφαντες, εξαιτίας του
μεγέθους τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους

αποτάξει η ελληνική κοινωνία και οικονομία από
πάνω τους. που αναστέλλουν διαχρονικά και σε
μόνιμη βάση την ανάπτυξη της οικονομίας”, υπογράμμισε ο κ.Λακασάς. “Την ελληνική οικονομία
ταλαιπωρούν επίσης και πέντε τίγρεις, . Αυτές είναι
η υπερφορολόγηση, το εξαιρετικά υψηλό κόστος
ασφαλιστικών εισφορών, το κόστος χρήματος,
τα κόκκινα δάνεια και η ανεργία, αποτελούν τις
πέντε τίγρεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα μόλις
των τελευταίων ετών σε σχέση με τους τρεις ελέφαντες και η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους
μπορεί να τις απομακρύνει σχετικά γρήγορα. Εδώ
χρειάζεται αντίδοτα που είναι εξορθολογισμός του
φορολογικού και ασφαλιστικού κόστους καθώς
και μία στοχευμένη πολιτική μείωσης των κόκκινων δανείων η οποία θα συμβάλει μεσοπρόθεσμα
στην μείωση και του κόστους χρήματος”.
“ Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα της Ελληνικής
κοινωνίας και οικονομίας είναι η μια και μοναδική λέαινα. Αυτή είναι ο λαϊκισμός ο οποίος έχει
επικρατήσει δυστυχώς και μας αποπροσανατολίζει
ως κοινωνίας ώστε να μην μπορούμε να δούμε
με καθαρό μάτι ούτε τους τερις ελέφαντες ούτε
τις πέντε τίγρεις που μας απειλούν. Η λέαινα
του λαϊκισμού μας κάνει να πιστεύουμε και να
εμπιστευόμαστε ‘’εθνικούς σωτήρες’’ οι οποίοι
αντί να μας εξηγήσουν ότι για να αναπνεύσουμε
ως κοινωνία θα πρέπει εμείς ως μονάδες και
ως κύτταρα της κοινωνίας να συμβάλουμε στην
οριστική απομάκρυνση των τριών ελεφάντων και
των πέντε τίγρεων επιλέγουν να δημαγωγήσουν
πείθοντας μας ότι θα το πράξουν αυτοί για εμάς,
εμείς τους πιστεύουμε και οι ελέφαντες αυξάνουν
το μέγεθος τους καθώς και οι τίγρεις αλωνίζουν
και η λέαινα βασιλεύει” , σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λακασάς.
«Παράγω και εξάγω»
“ Για να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία πρέπει
οι επιχειρηματίες να αναλάβουν δράση και να
εφαρμόζουν το δόγμα «παράγω και εξάγω» . Επιπλέον ως πολίτες πρέπει να μάθουμε να αποφεύγουμε τη λέαινα του λαϊκισμού και καθημερινά να
κάνουμε προσπάθειες που θα απομακρύνουν τους
τρεις ελέφαντες και τις πέντε τίγρεις”. Η άρση
της υπερφορολόγησης, ο εξορθολογισμός του
ασφαλιστικού κόστους, η έμφαση στην ιδιωτική
οικονομία και η εφαρμογή του δόγματος «παράγω και εξάγω» το οποίο πρεσβεύει διαχρονικά
ο ΣΕΒΕ καθώς και αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς είναι μέτρα που θα
συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη”, πρόσθεσε
ο κ.Λακασάς.

Δημήτρης
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Η «Μέλισσα» εξηγεί στην Karfitsa γιατί η μίσθωση του κτιρίου
απο το Α.Π.Θ. δεν είναι πλέον συμφέρουσα
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ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ

Reportage

«Δεν μας μένει άλλη λύση
από το να προβούμε σε αγωγή»

Στην καλύτερη αξιοποίηση του νεοκλασσικού κτιρίου της που βρίσκεται επί της Βασιλίσσης Όλγας
36, στη Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να προχωρήσει
το Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ», με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το κοινωνικό της έργο,
το οποίο επίκεντρο έχει την φροντίδα και την προστασία παιδιών. Ωστόσο, μια μίσθωση του κτιρίου,
προ ετών, που είχε γίνει μεταξύ του Ιδρύματος και
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) έχει δεσμεύσει τη «Μέλισσα» σε μια μη συμφέρουσα πλέον συμφωνία.
Η ιστορία του κτιρίου
Το 1921 ιδρύεται το Σωματείο με σκοπό την περίθαλψη ασυνόδευτων ορφανών παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) προσφύγων από τον Καύκασο (δράση που είχε αρχίσει ήδη πριν το 1919) και
το 1922 δέχθηκε τα πρώτα ορφανά παιδιά από τη
Μικρασιατική Καταστροφή και από το Ορφανοτροφείο Σμύρνης. Το συγκεκριμένο κτήριο όμως αποτελούσε εχθρική περιουσία και ήταν μεταξύ των
ανταλλάξιμων, έτσι το ελληνικό κράτος το παραχώρησε το 1929 στο Ίδρυμα, με σκοπό να στεγαστούν τα παιδιά και να φύγουν από τις σκηνές. Το
1940 μετά από εντολή της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας τα αγόρια μεταφέρονται σε άλλα Ιδρύματα και η «Μέλισσα» υποδέχεται τα κορίτσια από το
«Άσυλο Θηλέων». Έκτοτε συνεχίζει τη λειτουργία
της ως Ορφανοτροφείο Θηλέων. Το 1941 το κτήριο
καταλαμβάνεται από τους Βουλγάρους και τα παιδιά υποχρεώνονται να μεταφερθούν σε άλλα οικήματα, ωστόσο το 1945 η «Μέλισσα» επιστρέφει και
πάλι στον χώρο.
«Το 1959 η ‘’Μέλισσα’’ αγόρασε το κτήριο, από
τον Οργανισμό που εκποιούσε δημόσια περιουσία,
όμως το 1978 το νεοκλασικό ‘’χτυπήθηκε’’ από τον

μεγάλο σεισμό και κρίθηκε κόκκινο. Έτσι, τα παιδιά
μεταφέρθηκαν στο Πανόραμα, όπου και κατοικούν
μέχρι σήμερα. Η διοίκηση της ‘’Μέλισσας’’ στην
προσπάθεια της να αξιοποιήσει το κτήριο θέλησε
να το δώσει για αντιπαροχή για να γίνει πολυκατοικία, με σκοπό να μπορούν να εισπράττουν ενοίκια
για να συντηρείται το Ίδρυμα, ωστόσο κηρύχθηκε
διατηρητέο», εξιστορεί στην Karfitsa η Πρόεδρος
του Ιδρύματος και Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής,
Θεοφανώ Παπαζήση.
Ένα καλό deal το οποίο στην πορεία «ξέφτισε»
Τη δεκαετία του 1990 και στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης που ανακηρύ-

χθηκε η Θεσσαλονίκη (1997), η τότε πρόεδρος του
Ιδρύματος με τον τότε Πρύτανη του ΑΠΘ, Αντώνη
Τρακατέλλη συμφώνησαν να αναλάβει η Πολυτεχνική Σχολή την αποκατάσταση του κτηρίου, όπου
θα γινόταν με τα χρήματα από την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα και στην πορεία θα στεγαζόταν το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ.
«Τότε υπεγράφη μίσθωση για 40 χρόνια, η οποία
άρχισε από την παράδοση του κτηρίου περίπου
το 2000. Κατά τη συμφωνία θα κατατίθετο στην
Τράπεζα το ποσό των 7.000.000 δραχμών υπέρ
της Μέλισσας, θα παίρναμε ένα επιτόκιο και θα μας
έδιναν και κάτι επιπλέον. Την εποχή εκείνη η συμφωνία ήταν προσοδοφόρα, διότι τότε το επιτόκιο

θα κάνει τις δικές του ενέργειες, όπως να ζητήσει μια παράταση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για να βρει
κάποιους άλλους χώρους να εγκαταστήσει το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών».

στην τράπεζα ήταν στο 22 %. Το ποσό αυτό κατατέθηκε,
αλλά έπαψε να είναι προσοδοφόρο μετά από λίγα χρόνια, γιατί στο τέλος του 1990 είχε βελτιωθεί η οικονομία,
οπότε το επιτόκιο από 22% πήγε κάτω από 4%. Έτσι το
ΑΠΘ έδινε πλέον ένα μίσθωμα, το οποίο μάλιστα όταν μετατράπηκε σε ευρώ το 2001 ήταν μόλις 500 ευρώ», σημειώνει η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Θεοφανώ Παπαζήση.
«Αυτό το ποσό δεν μας φτάνει να πληρώνουμε ούτε τον
ΕΝΦΙΑ», επισημαίνει η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου
Φωτεινή Σαραφιανού.
Οι προσπάθειες για τη λύση του μισθωτηρίου
Ως μη συμφέρουσα πλέον η συμφωνία, επισημαίνει η
Πρόεδρος του Σωματείου, Φωτεινή Σαραφιανού, «μας
οδήγησε στο γραφείο του πρώην Aντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Γιάννη Παντή, από τον οποίο
ζητήσαμε αύξηση του ενοικίου της τάξης των 1.000
ευρώ μηνιαίως, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν.
Το 2016 είχαμε πάλι συνάντηση με τους αρμόδιους αντιπρυτάνεις στο ΑΠΘ, όπου έδειξαν να κατανοούν το αίτημά
μας να εγκαταλείψουν το κτήριο, δεδομένου ότι πλέον
στο Πανεπιστήμιο υπήρχε δυνατότητα μεταστέγασης του
Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. Η λύση της μίσθωσης με
κοινή συμφωνία είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές,
διότι το Πανεπιστήμιο θα εξοικονομήσει τα έξοδα χρήσης
του κτιρίου της Μέλισσας και το Σωματείο τα έξοδα του
δικαστικού αγώνα για τη λύση της μίσθωσης. Από τότε
δεν έχουμε πάρει απάντηση». Παράλληλα, το συγκεκριμένο μισθωτήριο δεσμεύει το Σωματείο, διότι όπως υπογραμμίζει η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Θεοφανώ Παπαζήση δεν μπορούν να την καταγγείλουν. «Μας δεσμεύει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ 20:00

ΠΑ 01:00 (Ε) ΣΑ 16:00 (Ε)

επίσης ακόμη και αν θέλουμε να το πουλήσουμε, αυτή η
μίσθωση αποτελεί βάρος, διότι είναι συμβολαιογραφική
πράξη, επειδή έχει συμφωνηθεί για άνω των εννέα ετών
και έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Ο νόμος λέει
ότι η σύμβαση άνω των εννέα χρόνων που μεταγράφεται
δεσμεύει και τον αγοραστή που θα έρθει να το πάρει».
Πλέον, η μόνη λύση φαίνεται να είναι η προσφυγή στη
δικαιοσύνη. «Δεν μας αφήνουν άλλο περιθώριο, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε αγωγή», τονίζει η ίδια.
«Το μισθωτήριο δεν μπορεί να λυθεί προφορικά»
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Νικόλα Βαρσακέλη,
Αντιπρύτανη Οικονομικών του ΑΠΘ επεσήμανε ότι: «δεν
έχουμε λάβει κάποιο επίσημο έγγραφο από το Ίδρυμα ότι
θέλουν να αποχωρήσουμε από εκεί» και συνέχισε λέγοντας ότι: «Είμαστε ένας δημόσιος φορέας και ένα μισθωτήριο δεν μπορεί να λυθεί προφορικά. Εάν το ΑΠΘ
λάβει κάτι επίσημο, από την πλευρά του το Πανεπιστήμιο

ΟΨΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

∆Ε 20:00

ΚΥ 17:30 (Ε)

Η κατάσταση του κτιρίου
Όσον αφορά την κατάσταση του κτιρίου, όπως φαίνεται
και από τις φωτογραφίες που παρουσιάζει η Karfitsa, οι
τοιχογραφίες που υπάρχουν στον χώρο έχουν φθαρθεί
και κρέμονται, εξαιτίας της έντονης υγρασίας που υπάρχει. Μάλιστα, στάλες νερού διαπερνούν την οροφή του
κτηρίου, με αποτέλεσμα να πέφτουν στο πάτωμα, για τον
λόγο αυτό έχουν τοποθετεί κουβάδες... ως λύση, όπως
μας είπαν άτομα τα οποία επισκέπτονται καθημερινά το
κτήριο. Η Πρόεδρος του Σωματείου Φωτεινή Σαραφιανού επισημαίνει ότι το ΚΒΕ τον τελευταίο χρόνο μερίμνησε να καθαριστούν πρώτον τα λούκια και δεύτερον ο περιβάλλοντας χώρος του κτηρίου, αλλά η πιο σημαντική
επισκευή που επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να γίνει είναι
η αποκατάσταση της στέγης. Ο κ.Βαρσακέλης αναφορικά
με την συντήρηση του κτιρίου ανέφερε ότι: «Ένα κτίριο
παλιό, όπως αυτό, και μια μέρα να βρέξει πάρα πολύ,
παρότι έχει συντηρηθεί , θα δημιουργήσει περισσότερα
προβλήματα από ότι ένα νεόδμητο κτίριο».

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ 20:00

ΚΥ 16:00 (Ε) ∆Ε 01:00 (Ε)
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Δημήτρης Βαρτζόπουλος
Εξωτερική πολιτική πυγμής
Η πολιτική Τσίπρα έναντι της Τουρκίας θα οδηγήσει σε
“φιλανδοποίηση” του Αιγαίου .
Για τους νεωτέρους: ο όρος αναφέρεται στην κατάσταση της
Φιλανδίας κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η οποία είχε υποχρεωθεί
από την Σοβιετική Ένωση όχι απλώς σε αποχή από
οιονδήποτε Δυτικό Σχηματισμό αλλά και από κάθε ενέργεια
στην εξωτερική και αμυντική της πολιτική , που δεν θα
τύγχανε της εγκρίσεώς της γείτονός της . “Φιλανδοποίηση”
δηλαδή δεν σημαίνει απλώς ουδετερότητα , υποδηλοί
σαφώς και ευπείθια.
Αυτό σημαίνει, ότι και στα ζητήματα της εξωτερικής
πολιτικής και ασφαλείας τα πράγματα πάνε όπως και σε
όλους τους άλλους τομείς: κατά διαόλου.
Οι επικοινωνιακές επαφές με τις ΗΠΑ και οι έπαινοι του
Μοσκοβισί δεν έχουν αλλάξει τίποτε στον περίγυρό μας.
Η Αλβανία πέραν των ανεκδότων με τους “ Τσάμηδες” γράφει
εις τα παλαιότερα των υποδημάτων της τα δικαιώματα των
Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Είναι ακατανόητο, ότι ακόμη
δεν τους σωφρονήσαμε.
Η εθνική ταπείνωση της Συμφωνίας των Πρεσπών
συνεχίζεται.
Η εξαγγελία στενοτέρας συνεργασίας μεταξύ Σκοπίων

και Τουρκίας στον εκπαιδευτικό και οικονομικό τομέα,
όπως και η παλαιότερη δουλική τους υιοθέτηση των περί
“τρομοκρατικής οργάνωσης του Γκιουλέν” κοκ αποδεικνύει,
ότι η γείτων πολιτική ελίτ είναι εχθρική απέναντί μας, δεν
βάζει μυαλό και απλώς μας δουλεύει.
Όσον αφορά τους βορείους γείτονές μας μία είναι λοιπόν η
δέουσα συμπεριφορά, αυτή, που ακολουθεί η Τουρκία με
τους νοτίους γείτονές της. Να διαμηνύσουμε προς ΝΑΤΟ, ΕΕ
και τον λοιπό κόσμο, ότι δεν πρόκειται, να συναινέσουμε σε
καμμία συμμετοχή των Σκοπίων οπουδήποτε.
Σε όσους ενδεχομένως θεωρήσουν μία τέτοια στάση ως
αντιδεοντολογική, μπορούμε απλώς , να την συγκρίνουμε
με τον τουρκικό “ κλάδο ελαίας” , που σφαγιάζει αυτή την
στιγμή υπό την διεθνή ανοχή Κούρδους εντός συριακού
εδάφους!
Τα πράγματα είναι φυσικά πολύ χειρότερα για μας , σχετικά
με την Τουρκία. Είναι προφανές, ότι ΝΑΤΟ και ΗΠΑ την
θεωρούν πολύ σημαντικότερη από εμάς. Η μόνη, έστω
λεκτική , καταδίκη των απίθανων εμβολισμών των πλοίων
μας προ μηνών έγινε από τον Γιούνκερ.
Τούτο δείχνει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ούτως ή άλλως
το μοναδικό πεδίο δυνατής κινήσεώς μας.

Η Ευρώπη θα κατανοήσει, ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη
θα διασφαλίσει κατά τρόπο απόλυτο τα θαλάσσια και
χερσαία ευρωπαϊκά σύνορα από παράνομες διελεύσεις,
όπως ακριβώς και η Κυβέρνηση Σαμαρά , λύνοντας άπαξ
και δια παντός το προσφυγικό πρόβλημα, που δημιούργησε
η Κυβέρνηση Τσίπρα. Η συνεχής και αναβαθμισμένη
παρουσία ευρωπαϊκών ναυτικών και λιμενικών δυνάμεων
στο Αιγαίο, προφανώς υπό ελληνικό συντονισμό, θα
αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα ασφαλείας στην περιοχή.
Με τον ίδιο τρόπο, θα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότατα
και η τουρκική αντίδραση στην εκμετάλλευση των ΑΟΖ.
Η Ελλάς πρέπει, να ακολουθεί μία εξωτερική πολιτική
πυγμής έναντι της Τουρκίας , της Αλβανίας και των Σκοπίων.
Πρέπει, να καταστεί προς όλες τις κατευθύνσεις απολύτως
σαφές , ότι πρόκειται περί καθεστώτων με προβληματική
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Η πρόσβασή τους
κατά συνέπειαν σε σύγχρονους υπερεθνικούς θεσμούς
όπως το ΝΑΤΟ και- ιδίως- η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει,
να αποτραπεί πάση θυσία μέχρις πλήρους εκσυγχρονισμού
τους.
Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι πρώην υφ. Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρώην βουλευτής

Αστέριος Γαβότσης
Τα χρήματα του δημότη πιάνουν τόπο
Αυτή είναι η προτεραιότητα που διατρέχει την στρατηγική
του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Είναι μία πραγματικότητα που διατρέχει τόσο την διαχείριση
των οικονομικών του Δήμου, όσο και την υλοποίηση
μεγάλων έργων και παρεμβάσεων προς όφελος των
πολιτών.
Το πρώτο σημείο στο οποίο αντικατοπτρίστηκε αυτή η
στρατηγική μας ήταν ο προϋπολογισμός του 2019, που
αποτέλεσε το επιστέγασμα μίας συνεπούς και συνετής
πορείας εξυγίανσης, που ακολουθήθηκε τα τελευταία
χρόνια από την Δημοτική Αρχή του Ωραιοκάστρου και
έβαλε τέλος στην άναρχη και μη βιώσιμη διαχείριση των
οικονομικών του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται 5 βασικές προτεραιότητες:
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- η διασφάλιση όλων των πάγιων λειτουργικών δαπανών
του Δήμου, καθώς και των νομικών του προσώπων
(ΔΟΠΠΑΩ, ΔΗΚΕΩ, Σχολικές Επιτροπές)
- σημαντικές επενδύσεις στον κρίσιμο τομέα της
καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου, αδέσποτων
κ.α (συνολικά ο τομέας αυτός αντλεί κεφάλαια ύψους €
8 εκ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού
κόστους)
- ο τομέας της παιδείας αντλεί κεφάλαια ύψους € 1,1
εκ περίπου. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό αυτό οι
επενδύσεις σε σχολικά κτήρια.
- ο τομέας πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής
απορροφά κεφάλαια € 3,4 εκατ. ευρώ
- το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ωραιοκάστρου για το

2019 φτάνει τα 8,42 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται
οι συνεχιζόμενες και οι νέες μελέτες και έργα.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες οδηγούμε τον Δήμο σε μία νέα
εποχή με υγιέστατα οικονομικά και διαχείριση, η οποία
όχι μόνο καλύπτει όλες τις δαπάνες, αλλά μας δίνει
την δυνατότητα να επιστρέψουμε μέσα από έργα και
παρεμβάσεις ένα αναπτυξιακό μέρισμα στον Δημότη.
Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε και την προοπτική της
ορθολογικής μείωσης των δημοτικών τελών.
Πρόθεση μας είναι να διοικήσουμε τον Δήμο Ωραιοκάστρου
και την επόμενη πενταετία, καθιστώντας τον έναν από τους
πιο σύγχρονους και ανεπτυγμένους Δήμους της χώρας.
*Ο Αστέριος Γαβότσης είναι δήμαρχος Ωραιοκάστρου

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
276 λέξεις για τη Μακεδονία μας!
Θα προσπαθήσω σε 276 λέξεις και σε λίγες γραμμές να
χωρέσω ένα μεγάλο παράπονο για όσα συνέβησαν με το
θέμα της Μακεδονίας μας.
Εδώ και μερικές ημέρες η Μακεδονία δεν υπάρχει όπως
την ξέραμε. Με μια λάθος απόφαση 153 βουλευτές της
ελληνικής Βουλής αποφάσισαν να εκχωρήσουν σε μια
χώρα που μέχρι σήμερα ήταν αβάπτιστη και διέθετε μόνο
προσωρινό όνομα την αποκλειστικότητα του ονόματος
Μακεδονία. Έτσι σύντομα στη λίστα των κρατών του ΟΗΕ θα
περιλαμβάνεται μια χώρα που θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία,
την ίδια στιγμή που ο τόπος που ζούμε αναφέρεται στην ίδια
συμφωνία ως περιοχή στο Βόρειο τμήμα της Ελλάδας!

Οι πρώτες δηλώσεις της απέναντι πλευράς για κοινή νίκη
των Ελλήνων και των «Μακεδόνων», βάζει ξεκάθαρα το
περίγραμμα της νέας σχέσης και τα όσα είναι βέβαιο πως
θα ακολουθήσουν. Με την επικύρωση της συμφωνίας η
βάση του αλυτρωτισμού των γειτόνων διευρύνεται. Δε
θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να φανούν οι συνέπειες.
Η διεθνής κοινότητα έλαβε μήνυμα δικαίωσης της
απέναντι πλευράς με όνομα που τους αναγνωρίζει ως
Μακεδονία, ενώ την ίδια ώρα η Μακεδονία μας θα αποτελεί
αυτοχαρακτηρισμό και θα καταστεί όρος εσωτερικής
χρήσης. Και εφόσον αυτό συμβεί κάθε ιστορικό γεγονός θα
έχει νέο σημείο αναφοράς την καινούργια Μακεδονία που

δημιούργησε η νέα συμφωνία.
Συγχωρέστε με, αλλά ως Μακεδόνας νοιώθω ντροπή που
έπρεπε να ζήσω αυτή την ταπείνωση. Να βλέπω να χάνεται
η ιστορία μας και την Ελλάδα να μικραίνει. Και νιώθω πως
καμιά συμφωνία που υπογράφηκε από δύο υπουργούς και
ψηφίστηκε από 153 βουλευτές δε θα καταφέρει να ενώσει
τους δύο λαούς.
Κάποιος είπε πως η ιστορία δε λέει αντίο, αλλά εις το
επανιδείν. Πολύ φοβάμαι πως το πρόβλημα για το θέμα της
Μακεδονίας μόλις ξεκίνησε.
*Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη

ευθύνη, στο ήθος και τη συνέπεια ;
- Για την πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα
συνεχίσουμε να ισορροπούμε στο παιχνίδι των ιδεοληψιών
ή θα είμαστε ενεργοί συμμέτοχοι στην προσπάθεια για
περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη ;
- Για το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας.
Θα στηρίξουμε επιτέλους ανθρώπους που νοιάζονται
πραγματικά για την Πατρίδα μας, σέβονται την ιστορία
της και μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και
σχεδιασμό ;
Οι κρίσιμες επιλογές δεν είναι πρόβλημα, είναι ευκαιρία.
Ευκαιρία για να ανατρέψουμε την ιδεοληψία, την ανυπαρξία
αρχών, την θεσμική απαξίωση, τις αντιαναπτυξιακές
πολιτικές.

Ευκαιρία για να επαναφέρουμε τη Δημοκρατία εκεί που
της αξίζει, για να βάλουμε την Ελλάδα στο δρόμο της
πραγματικής ανάπτυξης, για να φέρουμε πίσω τους 500.000
νέους, που εγκατέλειψαν τη χώρα στα χρόνια της κρίσης.
Ευκαιρία για να προσελκύσουμε επενδύσεις, να
δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε
την παραγωγή και το εισόδημα των νοικοκυριών, για
να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για να
αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε
περιοχής.
Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δε θα μας χαριστεί.
*Ο Γιάννης Καραγιάννης είναι δήμαρχος Λαγκάδα

Γιάννης Καραγιάννης
Μια ευκαιρία για την Ελλάδα
Το 2019 είναι χρονιά – σταθμός τόσο για την Πατρίδα μας,
όσο και για την Ευρώπη. Καλούμαστε όλοι να εκφράσουμε
στον κορυφαίο θεσμό της Δημοκρατίας, τις εκλογές, τη
βούλησή μας. Και μέσω αυτής να παρέχουμε καθαρή εντολή
για την πορεία του τόπου, για το παρόν και το μέλλον μας.
Το 2019 είναι χρονιά – σταθμός, επειδή φέτος αποφασίζουμε
για τα πάντα :
- Για τις πολιτικές που θα διαμορφώσουν την Ελλάδα
της επόμενης μέρας. Θα επιμείνουμε στην Ελλάδα της
επιβίωσης μέσω επιδομάτων ή θα επιλέξουμε την Ελλάδα
της ανάπτυξης ;
- Για τους πολιτικούς που θα μας εκπροσωπούν και θα
αποφασίζουν για εμάς. Θα επαναλάβουμε την επιλογή των
γυρολόγων χωρίς αρχές και ηθική ή θα επενδύσουμε στην
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Διαμαντής Λιάμας
Ο «τρύπιος» Κλεισθένης και οι επιτήδειοι
Οι επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
έχουν τόσο αβέβαιη εξέλιξη που μοιάζουν με πλοήγηση
ναυτικού σε άγνωστα νερά χωρίς πυξίδα. Οι πολίτες
πρέπει να γνωρίζουν ότι την επόμενη μέρα των εκλογών,
μπορεί να έχουν δήμαρχο, αλλά πιθανώς να έχουν και ένα
δημοτικό συμβούλιο χωρίς καθαρή πλειοψηφία. Τα φαιδρά
φαινόμενα που αντικρίζουμε σήμερα στο κοινοβούλιο, με
τους βουλευτές που αλλάζουν κοινοβουλευτικές ομάδες
ή ταυτόχρονα ανήκουν σε δυο διαφορετικές παρατάξεις,
θα είναι μάλλον μικρά σε σχέση με όσα θα συμβούν σε
ορισμένους δήμους, όταν το δημοτικό συμβούλιο θα

κληθεί να πάρει αποφάσεις χωρίς καθαρές πλειοψηφίες
και με «ορεξάτους» καιροσκόπους, που θα διεκδικούν…
ανταλλάγματα για μια ψήφο. Το μήνυμα που στέλνει ο
«Κλεισθένης», η νέα νομοθεσία για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές, δεν είναι η τόσο η συνεργασία για να παρθεί μια
απόφαση, αλλά η ανάγκη να δημιουργηθούν στιβαρά και
έντιμα δημοτικά συμβούλια. Η ανάγκη να ψηφισθούν αιρετοί
με εντιμότητα και ηθική, με αρχές και αξίες, που δεν θα
μπαίνουν σε καθεστώς συναλλαγής και δεν θα μπλοκάρουν
τα αυτονόητα, αν δεν εξυπηρετηθούν. Σε μια χώρα χωρίς
κουλτούρα συνεργασίας, με τη λογική της «ψόφιας

κατσίκας του γείτονα», οι πολίτες πρέπει να σκεφθούν πολύ
καλά και ποιόν ψηφίζουν και ποιους εκλέγουν. Δυστυχώς,
αλλά οι δήμοι δεν έχουν την πολυτέλεια να μην παίρνουν
αποφάσεις για την καθημερινότητα του δημότη. Κι επειδή
έχει ανοίξει η όρεξη σε πολλούς επιτήδειους, είναι στο χέρι
του συνειδητοποιημένου πολίτη, να μην τους επιτρέψει να
«τρυπώσουν» στο δημοτικό συμβούλιο, μέσα από το τρύπιο
σύστημα του Κλεισθένη.
*Ο Διαμαντής Λιάμας είναι δήμαρχος Βόλβης

Γιάννης Μαυρομάτης
Η μη αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου και η προβληματική προσπελασιμότητα
«φρενάρουν» την ανάπτυξη του Δήμου
«Σε έναν τουριστικό δήμο, όπως είναι ο Δήμος Θερμαϊκού,
με χιλιάδες επισκέπτες κυρίως κατά τη διάρκεια της
θερινής περιόδου και προικισμένο με μοναδικές ομορφιές,
υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που είτε αξιοποιούνται
ανοίγοντας το δρόμο στην περαιτέρω ανάπτυξή του, είτε
μένουν ανεκμετάλλευτα ορθώνοντας εμπόδια. Κάτι που
συμβαίνει στο Δήμο μας, με τις συνέπειες να επωμίζεται η
τοπική κοινωνία.
Ένας τέτοιος βασικότατος ανασταλτικός παράγοντας είναι και
η μη αξιοποίηση ακινήτων που βρίσκονται στην περιουσία
του ελληνικού δημοσίου και τα οποία παραμένουν επί χρόνια
αναξιοποίητα, κενά και απαξιωμένα. Ακίνητα με μεγάλη αξία
και τεράστιες αναπτυξιακές και οικονομικές προοπτικές,
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όπως είναι οι κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στην Αγία Τριάδα,
ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας, το κάμπινγκ στον
ίδιο οικισμό, αρμοδιότητας ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και το κάμπινγκ
της Επανομής, που έχουν αφεθεί να ρημάζουν, στερώντας
αφενός έσοδα και αφετέρου νέες θέσεις εργασίας.
Σε αυτό προστίθεται και το θέμα της προσπελασιμότητας,
με την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της Επαρχιακής
Περιφερειακής Οδού 27 (ΕΠΟ 27) – ένα παλαιό, φθαρμένο
και αναγνωρισμένα ιδιαίτερα επικίνδυνο οδικό δίκτυο – και
την απουσία θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας. Παράγοντες
που δυσχεραίνουν τη μετακίνηση του κόσμου και
εμποδίζουν τις τεράστιες προοπτικές που κυοφορούνται για
ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη του τόπου μας να μετατραπούν

σε πραγματικότητα.
Η Διοίκησή μας τόσο σε ό,τι αφορά στο θέμα της
αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων, όσο και στο
ζήτημα της βέλτιστης προσπελασιμότητας, έχει προβεί
σε επανειλημμένες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχείς
επαφές με τους αρμόδιους, εξαντλώντας κάθε μέσο,
προκειμένου να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις. Κάτι που ελπίζουμε να γίνει έστω και τώρα,
ώστε να γονιμοποιηθούν οι συνθήκες και να επωφεληθούν
οι πολίτες, ο τόπος και η χώρα».
*Ο Γιάννης Μαυρομάτης είναι δήμαρχος Θερμαϊκού

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Ανησυχία από το δήμο Θέρμης για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής εκπαίδευσης από το 2019
Σύμφωνα με απόφαση, που πάρθηκε κατά πλειοψηφία από
την αρμόδια τριμερή επιτροπή ξεκινά από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής εκπαίδευσης στο δήμο Θέρμης. Με την
απόφαση αυτή, που έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στη
διοίκηση του δήμου Θέρμης διαφώνησα και μειοψήφησα
ως εκπρόσωπος του δήμου Θέρμης καθώς ενδέχεται να
μεταφερθούν παιδιά από τη Θέρμη στο Τριάδι. Πράγμα που
είναι απαράδεκτο, θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα και
επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών που αποτελούν κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα
όλων των πολιτών.
Η εκπαίδευση των παιδιών, αλλά και η εξυπηρέτηση
των εργαζόμενων γονιών είναι ύψιστη προτεραιότητα
για το δήμο μας που δεν επιθυμεί τις πρόχειρες λύσεις
όπως η τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών σε
χώρους αυλής, ή τη μεταφορά των νηπίων σε μακρινές

αποστάσεις από τον τόπο διαμονής τους καθώς και στη
λειτουργία τμημάτων με 25 και πλέον παιδιά, κάτι που είναι
αντιπαιδαγωγικό. Για αυτό το λόγο, άλλωστε είναι ανάμεσα
στους ελάχιστους δήμους πανελλαδικά που δέχονται,
κατ’ επιλογή, τόσα πολλά βρέφη στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς, παρά το μεγάλο λειτουργικό κόστος.
Παρότι θεωρώ θετική τη θεσμοθέτηση της δίχρονης
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, προς τη σωστή
κατεύθυνση, ζητήσαμε να μην εφαρμοστεί άμεσα στο δήμο
μας αφού προγραμματίζουμε την αύξηση των δομών και
υπάρχουν χαρακτηρισμένοι χώροι. Με την υποχρεωτική
φοίτηση των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία θα
αυξηθεί ο αριθμός των νηπίων και άρα η ανάγκη για επιπλέον
υποδομές. Η δυνατότητα για επιπλέον αίθουσες υπάρχει
στις δημοτικές ενότητες Βασιλικών και Μίκρας, όμως
στη δημοτική ενότητα Θέρμης αυτό δεν φαίνεται εφικτό
τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του νέου δημοτικού

σχολείου στο Τριάδι, οπότε και θα απελευθερωθούν.
Βεβαίως αν και διαφωνήσαμε, ο νόμος είναι νόμος και θα
τον εφαρμόσουμε. Πιστεύω όμως, ότι οι γονείς θα έπρεπε
να είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν πού επιθυμούν να
φοιτήσουν τα παιδιά τους και ποιες δομές τους εξυπηρετούν.
Ο νόμος θα έπρεπε να προβλέπει το δικαίωμα της επιλογής
από τους γονείς της δομής παροχής προσχολικής αγωγής
με δεδομένο το ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στις
ανάγκες των νέων γονιών. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθμοί για παράδειγμα είναι ανοιχτοί μέχρι το απόγευμα,
παρέχουν δωρεάν σίτιση, ενώ τα νηπιαγωγεία λειτουργούν
μέχρι το μεσημέρι. Λειτουργούν όλο το χρόνο με εξαίρεση
τον Αύγουστο, ενώ στις διακοπές των Χριστουγέννων
και του Πάσχα υπάρχει πάντα ανοιχτός σταθμός για την
εξυπηρέτηση των γονιών στο δήμο Θέρμης.
*Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος είναι δήμαρχος Θέρμης

Φάνης Παπάς
Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες
Η κοινοβουλευτική λειτουργία επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ έχει
ευτελιστεί, με ξεκάθαρη ευθύνη του κυβερνώντος κόμματος.
Τέτοια επιδεικτική αλλοίωση πυλώνα της Δημοκρατίας μας
δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν.
Ζούμε εποχές θεάτρου βουλευτικού παραλόγου, μέρες
απροσχημάτιστης πολιτικής συναλλαγής και ώρες
ανευθυνότητας. Το ήθος, η ιδεολογία, η συνείδηση του
βουλευτή, το επίπεδο του Κοινοβουλίου έχουν μετατραπεί
σε εμπορεύματα και έχουν συνθλιβεί στη λογική του σκοπού
που αγιάζει τα μέσα.
Για την καρέκλα ξεπουλούν ορισμένοι τη δανεική εντολή
τους και αποδεικνύουν πως καμιά ιδεολογία, κανένας
ηθικός φραγμός, καμιά ευθύνη απέναντι στον πολίτη που
εκπροσωπούν, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στα παζάρια,

στο ατομικό κέρδος, στο αλισβερίσι της εξουσίας.
Η θεσμική εκτροπή σε ζωντανή αναμετάδοση… Βουλευτές
χωρίς αρχές σε ρόλο πρόθυμου κομπάρσου για να συνεχίσει
την αποκρουστική παράστασή του ο θίασος, που παριστάνει
την κυβέρνηση.
Θέλουν να πείσουν τους πολίτες ότι η ψήφος τους δεν έχει
καμιά αξία. Εκπρόσωποι – πιόνια, σε ρόλο τυχοδιώκτη ο
οποίος χρησιμοποιεί ακόμη και αθέμιτα μέσα προκειμένου
να παρακάμψει τη βούληση του πολίτη. Όλα θυσία στο
βωμό της ευκαιρίας…
Σήμερα δεν μιλάμε για μια κακή κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε
μια επιχείρηση απαξίωσης της Δημοκρατίας, απαξίωσης της
λαϊκής εντολής.
Οι πολίτες οφείλουν να ορθώσουν τείχος σ’ αυτή την

ηθική κατάπτωση. Να μην επιτρέψουν τη διαφαινόμενη
προσπάθεια δημιουργίας χάσματος μεταξύ πολιτικού
και ψηφοφόρου, που επιχειρείται από πρωταγωνιστές και
κομπάρσους του κυβερνητικού θιάσου. Δεν εκπροσωπούν
αυτοί την ελληνική κοινωνία.
Όλα αυτά στα οποία γίναμε μάρτυρες από την πρόσφατη
κοινοβουλευτική λειτουργία οφείλουμε να τα λάβουμε
υπόψη στις βουλευτικές εκλογές και να στείλουμε το
μήνυμα ότι η Δημοκρατία δεν πλήττεται από ευκαιριακές
συναλλαγές. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο είχαν, έχουν
και θα έχουν οι πολίτες.
*Ο Θεοφάνης Παπάς είναι πολιτευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της Νέας Δημοκρατίας
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Ιωάννης Τσουκνίδας
Βάλαμε τα θεμέλια για ένα γερό οικοδόμημα
Η τετραετία που διανύσαμε ήταν πολύ δημιουργική παρά
την μειωμένη χρηματοδότηση κατά 73% και το μειωμένο
προσωπικό στο Δήμο Χαλκηδόνος κατά 40%, καταφέραμε
εδώ και 4 χρόνια να:
-Μειώσουμε τα τακτικά μας έξοδα κατά 3.908.304
-Μειώσουμε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας κατά
1.718.852
-Βελτιώσουμε το ταμείο μας, από 1.055.696 σε 8.757.583
-Μειώσουμε τις υποχρεώσεις μας κατά 4.507.866
(βραχυπρόθεσμες + δάνεια + δικαστικά)
-Να εξοικονομήσουμε επαρκή χρηματικά ποσά,
διοχετεύοντάς τα σε έργα υποδομής και καθημερινής
διαχείρισης (τεχνικό πρόγραμμα 2014: 650.000 ευρώ,
τεχνικό πρόγραμμα 2019: 3.500.000 ευρώ)
-Να αποφύγουμε την αύξηση τελών, ενώ τα μειώσαμε σε
ευπαθείς ομάδες
Αυτή τη στιγμή δρομολογούμε έργα 100.000.000 ευρώ,
ενώ δεν σταματάμε να σχεδιάζουμε έργα που θα βελτιώσουν
την καθημερινότητα των δημοτών, αναζητώντας και

διεκδικώντας συνεχώς ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.
Μεταξύ άλλων σχεδιάζουμε:
Ασφαλτόστρωση όλων των δημοτικών δρόμων & των
επεκτάσεων Κουφαλίων, Γέφυρας, Χαλκηδόνας & Αγίου
Αθανασίου με παράλληλη κατασκευή αγωγών ομβρίων
υδάτων
Κυκλοφοριακές μελέτες σε όλο το Δήμο και πεζοδιάβαση
μεταξύ της Κάτω και Άνω Γέφυρας
Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και ραμπών για
ΑΜΕΑ
Βιοκλιματικές αναπλάσεις και πεζοδρομήσεις και στα 18
δημοτικά διαμερίσματα
Αναπλάσεις και κυκλικούς κόμβους σε επικίνδυνες
διασταυρώσεις: Χαλκηδόνας, Αγίου Αθανασίου Βαθυλάκκου - Γέφυρας, Δυτική & Ανατολική είσοδο
Κουφαλίων, Μικρού Μοναστηρίου & Αδένδρου
Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για κοινωνικές
υπηρεσίες
Ταυτόχρονα διεκδικούμε από την Περιφέρεια:

Αναπλάσεις και κυκλικούς κόμβους στην
Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Εδέσσης
Συντήρηση, διαγραμμίσεις & φωτισμός
επαρχιακών οδών Γέφυρας- Ακροποτάμου, Χαλκηδόνας Λουδία, Χαλκηδόνας - Κουφαλίων, Αγχιάλου - Ξηροχωρίου
Παράλληλα συνεχίζουμε να διεκδικούμε από την
κυβέρνηση τη δημιουργία σύγχρονου διαδημοτικού
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με άλλους
5 Περιφερειακούς Δήμους και έργα υποδομής ζωτικής
σημασίας. Την επέκταση προαστιακού σιδηροδρόμου
στη γραμμή Θεσσαλονίκης - Ειδομένης και τη γραμμή
Θεσσαλονίκης - Έδεσσας (Θεσσαλονίκη - Γέφυρα - Άδενδρο
- Χαλκηδόνα - Κουφάλια - Πέλλα - Γιαννιτσά - Γαλατάδες Δάφνη - Σκύδρα). Τη δημιουργία εμπορικού σταθμού στον
Ακροπόταμο, τη Γέφυρα και την Αγχίαλο κα τη δημιουργία
πολιτιστικού κέντρου στον Μακεδονικό Τάφο Αγίου
Αθανασίου.
*Ο Ιωάννης Τσουκνίδας είναι δήμαρχος Χαλκηδόνας

Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος
Αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση των οικισμών
Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για την αντιπλημμυρική
προσπάθεια των εννέα Κοινοτήτων, με το έργο «επείγουσες
εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης υδατορεμάτων
και αρδευτικών τάφρων του Δήμου Δέλτα» που ξεκινά σε
λίγες μέρες στις στραγγιστικές τάφρους των οικισμών του
Δήμου μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση, αντιμετωπίσαμε
τρία μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα σε όλες τις περιοχές
(Διαβατά, Ν. Μαγνησία, Σίνδος) με τη μεγαλύτερη ωστόσο
επιβάρυνση στο Καλοχώρι, στη Χαλάστρα, στα Κύμινα, στα
Νέα Μάλγαρα και στη Βραχιά. Φαινόμενα που έθεσαν το
Δήμο μας σε διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταφέρει να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να μην έχουμε
πλημμυρικά φαινόμενα χάρη στις πρωτοβουλίες που
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πήραμε και τις συνεργασίες που πετύχαμε. Προχωρήσαμε
σε εκτεταμένες παρεμβάσεις ως Δήμος (Τεχνική Υπηρεσία
και ΔΕΥΑΔΔ) στα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών, που είχαν
να καθαριστούν πολλά χρόνια, ενώ συνεργαστήκαμε με
τους ΤΟΕΒ και τον ΓΟΕΒ για την καθαριότητα των τάφρων
της αρμοδιότητάς τους. Επίσης, με τη γενναία συνδρομή
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (καθαρισμός
περιμετρικής τάφρου Διαβατών, οδός Κ. Καραμανλή,
γέφυρες κ.ά.) όχι μόνο αντιμετωπίσαμε τα φαινόμενα στο
πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, αλλά προχωρήσαμε σε
ενέργειες καθαρισμού ρεμάτων, όπως αυτή η δράση που
ξεκινά σε λίγο καιρό.
Τέλος, ολοκληρώσαμε ως Δήμος την προμήθεια σταθερών
και κινητών αντλιών για την αντιμετώπιση έντονων
καιρικών φαινομένων.
Με όλα αυτά, καταφέραμε τη μακροπρόθεσμη

αντιπλημμυρική θωράκιση όλων των Κοινοτήτων του
Δήμου Δέλτα, που ταλαιπωρήθηκαν αρκετά από την
αδράνεια πολλών ετών. Και χάρη στις αποτελεσματικές
αυτές παρεμβάσεις, τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαμε
πλημμυρικά φαινόμενα!
Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνω την ευθύνη όχι μόνο
των διοικήσεων και των αρμόδιων φορέων για τακτική
φροντίδα των αντιπλημμυρικών υποδομών, αλλά και την
ευθύνη των πολιτών να διατηρούν τα εσωτερικά δίκτυα
καθαρά, ιδίως αυτά που βρίσκονται μπροστά στις κατοικίες.
Αυτό απέδειξε η εμπειρία του καθαρισμού. Η συνεργασία
πολιτών – Διοίκησης είναι αυτή που μπορεί να φέρει πάντα
τα καλύτερα αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες, σε
κάθε τομέα. Κι αυτό δεν είναι απλώς ένα σλόγκαν αλλά η
ωμή πραγματικότητα.
*Ο Ευθύμιος Φωτόπουλος είναι δήμαρχος Δέλτα
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ΟΙ ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΔΉΜΑΡΧΟΙ* ΑΠΑΝΤΟΎΝ…

Ποιό είναι το αγαπημένο μέρος σου
στη Θεσσαλονίκη, Δήμαρχε;
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ
Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε, κινούμαστε καθημερινά. Με τα καλά και τα στραβά που μπορεί να έχει μία μεγαλούπολη.
Με περιοχές, κρυφές γωνιές, στο κέντρο και στις γειτονιές, που ξυπνούν αναμνήσεις και συναισθήματα. Ποιο είναι όμως το αγαπημένο σημείο των
υποψηφίων δημάρχων και γιατί; Η Karfitsa ζήτησε από τους ανθρώπους που θα διεκδικήσουν τη ψήφο των πολιτών να επιλέξουν ένα μέρος που να
συμβολίζει κάτι το ιδιαίτερο για τους ίδιους. Που ενδεχομένως να τους γυρίζει στα παλιά, που να τους θυμίζει ξεχωριστές στιγμές ή ακόμη να τους κάνει
να αισιοδοξούν. Ας ανακαλύψουμε σημεία, γνωστά και μη, της Θεσσαλονίκης παρέα με τους υποψήφιους δημάρχους που απάντησαν στο συγκεκριμένο
ερώτημα. *Οι απαντήσεις των υποψηφίων δημάρχων Θεσσαλονίκης δημοσιεύονται με αλφαβητική σειρά
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Χάρης Αηδονόπουλος
Νεοκλασικό της Διαγωνίου
“Η Τούμπα, η Μαλακοπή και η Τριανδρία, το Χαριλάου, τα Κυβέλεια, η Δόξα και το Παπάφη, το Ντεπώ,
η Ανάληψη και η Αγία Τριάδα, η Ξηροκρήνη, η Ραμόνα, το Τσινάρι και η Άνω Πόλη έχουν γωνίες, ευθείες
και καμπύλες που αγαπάω. Στοές, καλντερίμια, κρήνες και σπαράγματα του παρελθόντος που θυμίζουν την
πολυεπίπεδη, πολυάνθρωπη και εύανδρη Θεσσαλονίκη. Αν πρέπει να διαλέξω σαν ομφαλό ένα σημείο, προκρίνω να
στέκομαι μπροστά στο νεοκλασικό της Διαγωνίου έχοντας στο πεδίο μου το Γαλεριανό συγκρότημα, την πομπική οδό, την Καμάρα και την
Ροτόντα, αριστερά μου το Λευκό Πύργο, τη θάλασσα και την πρόσβαση στη συνοικία των Εξοχών και δεξιά μου την Ιωάννου Τσιμισκή που
διέρχεται από τις μνήμες της Ανατολής στα Λαδάδικα, στο Ρεζί Βαρδάρ των Εβραίων συμπολιτών μας και στο Κήπο των Πριγκίπων που καταλήγει
στους Λαχανόκηπους. Είμαι από τη Σαλονίκη αφού και αυτό με αρέσει!”.

Σπύρος Βούγιας
Η γειτονιά μου
“Η γειτονιά μου, κέντρο - απόκεντρο, ορίζεται χονδρικά από τη ΧΑΝΘ μέχρι τη Διαγώνιο και από την παλιά
παραλία μέχρι την Τσιμισκή. Συνορεύει με την πλατεία του Λευκού Πύργου, το πάρκο του Ξαρχάκου, το
Ιπποδρόμιο, τη Ναυαρίνου, τη Σβώλου και το αχανές εμπορικό κέντρο της πόλης. Δεν γεννήθηκα σ’ αυτήν αλλά
μετακομίσαμε στην «προέκταση» της οδού Μητροπόλεως, το 1959. Την πρώτη μέρα κιόλας, ακριβώς 60 χρόνια πριν,
κατέβηκα να εξερευνήσω τη γειτονιά και βρήκα τα παιδιά να παίζουν μπάλα στην αυλή της Νέας Παναγίας. Με κάλεσαν να παίξω, έβαλα ένα
γκολ (προερχόμουν από τις αλάνες της Αγίας Τριάδας) κι έγινα αυτομάτως αποδεκτός στην ομάδα. Την άλλη μέρα ανακάλυψα τη ΧΑΝΘ, πέρασα,
όπως ήμουν αδύνατος μέσα απ’ τα κάγκελα και μπήκα στο θαυμαστό κόσμο αυτής της μεγάλης αθλητικής οικογένειας. Αλλά και στο Ντορέ
και στα καφέ της Τσιρογιάννη, στο παρκάκι με τον πλάτανο, στον κινηματογράφο Αλέξανδρο και στα Ηλύσια, στο Κρατικό και στο Φεστιβάλ,
στο Βασιλικό Θέατρο, πέρασα μια εξαίσια παιδική ηλικία και μια αξέχαστη, ανεπανάληπτη εφηβεία. Λίγα χρόνια πριν, αφού οι γονείς μας έφυγαν
πλήρεις ημερών και τα παιδιά μας αναζητούν την τύχη τους μακριά, γυρίσαμε στο πατρικό μου σπίτι, για λόγους οικονομικούς και συναισθηματικούς. Και ξαναβρήκα την παλιά καλή
γειτονιά να με περιμένει. Πάντα ήσυχη και φιλόξενη όπως τότε, αλλά με καινούργια νεανικά στέκια, νόστιμες γεύσεις και μυρωδιές, λίγη κίνηση και πολλή φρεσκάδα. Ξαναγυρνώντας
στα γνώριμα εδάφη της παιδικής μου ηλικίας, αισθάνομαι ξανά νέος και κάνω καινούργια σχέδια για τη ζωή και την πόλη. Στη γειτονιά μου το μέλλον διαρκεί πολύ”.

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
Αξονας Δ. Γούναρη - Ροτόντα
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“Ένα από τα κεντρικά συνθήματα της Δημοτικής Κίνησης «Υψίπολις» είναι «Θεσσαλονίκη: μια πόλη, πολλές
γειτονιές». Ωστόσο η πόλη της Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα απλό άθροισμα γειτονιών, αλλά κάτι πιο ισχυρό,
μια διαρκής δημιουργική σχέση διαφόρων σημείων αναφοράς και χώρων του αστικού ιστού της. Υπάρχουν
τόποι εντός της πόλεως που ασκούν μια έντονη γοητεία, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την
περιστασιακή τους υποβάθμιση, και αποτελούν σταθερό κεφάλαιο από κάθε άποψη για το παρόν και το μέλλον
της. Ανυπέρβλητος είναι ο κάθετος άξονας Δ. Γούναρη - Ροτόντα. Είτε έχει κανείς το βλέμμα του στραμμένο
προς τη θάλασσα, είτε κοιτάζει από «κάτω προς τα επάνω», προς τον Πύργο του Τριγωνίου, είτε παρατηρεί
τους εκατοντάδες νέους άνθρωποι που ανεβοκατεβαίνουν τον άξονα ή χάνονται σε παράπλευρους δρόμους και
στενά συγκροτούν ένα καθημερινό σκηνικό, καθ ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, που σπάνια συναντάει κανείς σε
άλλες πόλεις. Γαλεριανό συγκρότημα, Αψίδα Γαλερίου, Ροτόντα. Κάτι μοναδικό. Μια διαδρομή θησαυρός. Από
την άλλη χαίρομαι ιδιαίτερα που οι συνεργάτες μου επεξεργάζονται σχέδια όχι μόνο για την αναμόρφωση αυτής
της περιοχής, αλλά και για την αντίστοιχη προς τα δυτικά (πλ. Αντιγονιδών, Άγιοι Απόστολοι κλπ.) ώστε να
επέλθει η απαραίτητη «εξισορρόπηση» στον «εντός των τειχών» αστικό ιστό”.
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Κωνσταντίνος Ζέρβας
Καπάνι

“Η αγορά στο Καπάνι είναι μία μοναδική εμπειρία που δυστυχώς στην καθημερινότητά μας οι
Θεσσαλονικείς την υποτιμούμε. Εικόνες μιας άλλης εποχής, πάγκοι με πραμάτειες και με τρόφιμα, λαϊκές
φιγούρες και ασταμάτητες φωνές, μυρωδιές και χρώματα. Λίγα μέτρα από την Αριστοτέλους κάνεις ένα άλμα
στο παρελθόν. Ξεφεύγεις από τις εικόνες της μεγαλούπολης και περιπλανιέσαι σε ένα σκηνικό προηγούμενων
δεκαετιών. Στην αγορά αυτή έκαναν τα ψώνια τους οι γιαγιάδες και παππούδες μου. Τα τελευταία χρόνια με νέους μικρούς
παραδοσιακούς καφενέδες και τσιπουράδικα, συμπληρώνεται το παζλ και εμπλουτίζεται η ανθρωπογεωγραφία. Θα βρεις νέους
φοιτητές που κάνουν τη βόλτα τους, συνταξιούχους που πίνουν τον καφέ τους, νοικοκυρές με τα καρότσια αγορών που φροντίζουν τα
ψώνια της ημέρας. Δυστυχώς όμως το μέρος έχει εγκαταλειφθεί από Δήμο και Πολιτεία. Οι υποδομές του είναι σε τραγική κατάσταση,
και είναι οι άνθρωποι του, οι αγωνιστές του καθημερινού μόχθου, που το κρατάνε με κόπο ζωντανό για να απολαμβάνουμε σήμερα
όλοι μας μία εικόνα που αγαπήσαμε και θέλουμε με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε”

Μάκης Κυριζίδης
Βυζαντινά κάστρα

“Να στέκεσαι με πλάτη τα τείχη δίπλα στην Πορτάρα στα βυζαντινά κάστρα και να
βλέπεις την πόλη από ψηλά το ηλιοβασίλεμα, την ώρα που ανάβουν τα φώτα της.
Νομίζω ότι όσοι νοιάζονται για την Θεσσαλονίκη πρέπει να αφιερώσουν λίγο χρόνο σ’
αυτό το σημείο. Θα σκέφτονται καλύτερα και θα εξηγήσω με δυό λόγια γιατί. Έχετε μπροστά σας
όλα τα καλά και τα ανάποδα της πόλης μας: υπέροχη θέση, απέραντη θάλασσα και μικρό λιμάνι, βιομηχανία
στο βάθος προς τα δυτικά, πανεπιστήμια και έκθεση στο κέντρο, εκκλησίες και μνημεία πνιγμένα ανάμεσα στις
οικοδομές της αντιπαροχής, πυκνή δόμηση άχρωμη και άοσμη αν εξαιρέσεις 2 - 3 σημαντικά κτίρια, την Άνω
Πόλη και τον Λευκό Πύργο, ελάχιστοι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι… Έχετε μπροστά σας το δίλημμα: να παγώσουμε
το χρόνο και να ευχηθούμε ότι θα μας σώσουν τα κάστρα ή να σχεδιάσουμε το μέλλον αυτής της πόλης με
αυτοπεποίθηση και τόλμη; Ό,τι και να διαλέξετε, πάντως συμφωνείστε να την καθαρίσουμε. Και να ξέρετε ότι
εμείς που βλέπουμε τη “Θεσσαλονίκη Θετικά” δεν έχουμε στο νου μας μόνο τις τουριστικές φωτογραφίες, αλλά
την ολοζώντανη καθημερινή πραγματικότητα μιας πόλης που έχει πάθος, που έχει ανάγκες, που έχει ελπίδες και
δικαίωμα σε ένα μέλλον πιο λαμπρό από το παρελθόν της”.

Πέτρος Λεκάκης
Πύργος Τριγωνίου
“Κάθε τόπος είναι οι άνθρωποί του. Εγώ αγαπώ τον κόσμο της Θεσσαλονίκης,
με την μπέσα του, το καθαρό βλέμμα, τη δημιουργική του δίψα και ικανότητα.
Ωστόσο αν πρέπει να επιλέξω κάποιο σημείο αγαπημένο είναι ο Πύργος του
Τριγωνίου. Εκεί στα ψηλά, στη μικρή πλατεία, μ’ αρέσει να κάθομαι στο παγκάκι
και να ατενίζω από κάτω όλη την πόλη. Δίπλα μου πιτσιρικάδες με ποδήλατα,
ζευγαράκια αγκαλιασμένα στα τείχη, νεόνυμφοι να φωτογραφίζονται. Και εγώ
στη σκιά της ιστορίας να αναπαύω το βλέμμα στην προοπτική της πόλης. Εκεί
πολλές φορές σκέφτομαι για το αύριο της Θεσσαλονίκης, παίρνω αποφάσεις,
κάνω απολογισμούς και προγραμματισμούς. Ναι, θα έλεγα αυτό είναι το
αγαπημένο μου σημείο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί της Θεσσαλονίκης της πρέπει το
ψηλά, να είναι πάντα Πρώτη Πόλη”.
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Βασίλης Μωϋσίδης
Μπιτ Παζάρ
“Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά όμορφα μέρη, μεγάλα και μικρά, φανερά και κρυφά. Προτιμώ όμως να μιλήσω για μία ιδιαίτερα θελκτική
περιοχή, το Μπιτ Παζάρ. Εκεί αισθάνομαι ότι η πόλη ολοκληρώνεται, συνυφαίνοντας το παλιό με το νέο, μέσα σε ένα έντονα αστικό αλλά
ανθρώπινο και ζεστό περιβάλλον. Δίπλα στα παλιατζίδικα που λειτουργούν σαν παρακαταθήκη του νοσταλγικού παρελθόντος της πόλης,
δίπλα σε αντικείμενα φορτωμένα με ιστορίες ανθρώπων, μνήμες και βιώματα, χαίρομαι να βλέπω τα καλαίσθητα μαγαζάκια να υποδεχονται
τους Θεσσαλονικείς όλων των ηλικιών. Ιδιαίτερα τα ρακομελάδικα, περιποιημένα και αισθητικά ανεβασμένα, προσφέρουν μια πραγματικά
ποιοτική και οικονομική απόλαυση. Αξίζουν συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες που ομόρφυναν την περιοχή, στην πλειοψηφία τους νέοι.
Στο Μπιτ Παζάρ, η πόλη αντιστέκεται και ζωντανεύει ένα πολεοδομικά δύσκολο χώρο που γεμίζει ενέργεια και ζωντάνια, δίπλα στον
εξαίσιο αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής αγοράς. Η πόλη φαντάζει να μας καλοδέχεται και να μας ενώνει όλους εκεί όπου το παρελθόν
συνυπάρχει με ένα όμορφο παρόν ενώ τραπεζάκια γεμίζουν νέους που είναι η συνέχεια και η υπόσχεση του μέλλοντος. Η ψυχωμένη πόλη
εδώ φυσικά νικά την γκρίζα αντιπαροχή.

Γιάννης Νασιούλας
Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου
“Το άγαλμα του έφιππου Μεγάλου Αλεξάνδρου στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης
έγινε και για μένα ένα σημείο προσωπικής και πολιτικής αναφοράς. Αγαπώ την ζωή
στην πόλη: περπατώ τους δρόμους της, χαίρομαι το ξένοιαστο ανθρώπινο μελίσσι με
την ετοιμόγεννη σύζυγό μου κάνοντας βόλτα μπροστά στον Θερμαϊκό, ζω δραστήρια
και αθλούμαι με τους φίλους μου, διατρέχοντας συχνά την διαδρομή από το λιμάνι στο
Μέγαρο και πίσω ξανά – όμως ένα σημείο τείνει πια για μένα να γίνει σημείο αναφοράς: ο
μαρμαρωμένος, νεαρός Μακεδόνας βασιλιάς πάνω στο άλογό του. Τον τελευταίο καιρό,
μας ανάγκασαν να βγούμε ξανά και ξανά στους δρόμους, να συγκεντρωθούμε κάτω από
τον ίσκιο του για να βροντοφωνάξουμε στα ντόπια πολιτικά μηδενικά πως η Μακεδονία
είναι μία και είναι ελληνική. Αυτή η Θεσσαλονίκη με εκφράζει: που σηκώνει το ανάστημά
της, που αγκαλιάζει την οικουμένη και που η φωνή της ακούγεται στις καρδιές όλων των
Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων”.

Γιώργος Ορφανός
Πλατεία Συντριβανίου
«Το αγαπημένο μου σημείο στη Θεσσαλονίκη είναι η πλατεία Συντριβανίου. Οι
προφανείς λόγοι έχουν να κάνουν με το γεγονός πως εκεί βρίσκεται η καρδιά της
Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά είναι το σημείο από όπου ξεκίνησαν σχεδόν όλα. Από
αυτό το σημείο ξεκίνησε και η εξωστρέφεια της πόλης μας με τη Διεθνή Έκθεση
να αναπτύσσεται και να συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγάζει την Θεσσαλονίκη εκτός
Ελλάδας. Από την πλατεία Συντριβανίου ξεκίνησε και η παιδεία της πόλης με
το ιστορικό κτήριο του ΑΠΘ επί της Εθνικής Αμύνης και για αρκετά χρόνια ήταν
ο καθημερινός μου περίπατος καθ’ οδόν για το Πολυτεχνείο όπου σπούδαζα. Ο
πιο σημαντικός λόγος όμως, που αρκετές φορές με οδηγεί στην περιοχή είναι
συναισθηματικός. Γεννήθηκα στο Άσυλο του Παιδιού, που κυριολεκτικά είναι η
καρδιά της πόλης. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο στη Θεσσαλονίκη.»
24 09.02.2019
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Νίκος Ταχιάος
Νέα Παραλία, Αριστοτέλους
“Λογικά, κάποιος που γνωρίζει την πορεία μου θα περίμενε να απαντήσω ότι η αγαπημένη γωνιά μου στην Θεσσαλονίκη είναι η Νέα Παραλία. Και πραγματικά,
πρόκειται για τον χώρο στον οποίο καταφεύγω συνηθέστερα για άσκηση παρά για αναψυχή. Μου φέρνει στο νου ένα πετυχημένο στοίχημα για την πόλη, μία
όαση αισθητικής, όσο κι αν τον τελευταίο καιρό έχει ατυχήσει στη μεταχείρισή της από δήμο και πολίτες. Δεν μου αρκεί όμως. Θα προτιμούσα λοιπόν
να πω ότι θα ήθελα να μπορώ να επιλέξω και ανάμεσα σε άλλες τρεις «γωνιές της πόλης»: Τον άξονα της Αριστοτέλους, τη διαδρομή παραλία – Γαλεριανό Συγκρότημα και τον δημόσιο
χώρο που συγκροτεί το σύμπλεγμα της πανεπιστημιούπολης, της διεθνούς έκθεσης, των μουσείων, του δημαρχείου και του πάρκου της ΧΑΝΘ. Στα προσωπικά μου στοιχήματα ως δημάρχου,
τοποθετώ λοιπόν βραχυπρόθεσμα τον άμεσο ευπρεπισμό του άξονα της Αριστοτέλους μέχρι τα Χριστούγεννα του 2019 ώστε να σηματοδοτηθεί η αλλαγή στην καθημερινότητα και την εικόνα
της πόλης, μεσοπρόθεσμα την ανάπλαση της Δημητρίου Γούναρη και της Πλατείας Ναυαρίνου, αφού θα έχει αμέσως προηγηθεί η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή της Ροτόντας
και μακροπρόθεσμα τη συνεργασία με το ΑΠΘ προκειμένου να κατεδαφιστεί το τείχος του αίσχους που συντηρεί μόνο την παραβατικότητα και με τη ΔΕΘ για να
προχωρήσει η πολεοδομική και αρχιτεκτονική αναμόρφωσή της, όπως και αυτή των γειτονικών πάρκων.Θα συνεργαστώ με τους πάντες ώστε οι πολίτες της
Θεσσαλονίκης να έχουν αυτό που κι εγώ απαιτώ όταν χρειάζεται να απαντήσω σε μια ερώτηση όπως αυτή που μου τέθηκε: Πολλαπλές επιλογές”.

Παναγιώτης Ψωμιάδης
Πλατεία Διοικητηρίου

“Χωρίς δεύτερη συζήτηση την πλατεία Διοικητηρίου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Εκεί γεννήθηκα, μεγάλωσα
και έζησα 51 ολόκληρα χρόνια, γωνία Ολύμπου με Ίωνος Δραγούμη. Τι να πρωτοθυμηθώ… μια άλλη εποχή, με
τις δικές της δυσκολίες, αλλά πιο όμορφη, αθώα, εποχή όπου υπήρχε μπέσα και αξίες. Ποδόσφαιρο με τις ώρες
στα Μάρμαρα, στην πλατεία, με τα αδέλφια μου το Διονύση και το Λεωνίδα, το Γιώργο Λυσσαρίδη, τον Κώστα
Παπαϊωάννου και πόσους άλλους. Έπειτα θυμάμαι παίζαμε κλέφτες και αστυνόμους και μια φορά την εβδομάδα
μαζεύαμε πριονίδια και ανάβαμε φωτιές στη γωνία της Αγίου Δημητρίου με την οδό Παστέρ. Παιχνίδι μέχρι το
Τσινάρι και πίσω, μέχρι να μας μαζέψουν το βράδυ οι μάνες μας… Αυτό το σημείο λοιπόν αγαπώ και έχω δεσμευτεί
δημόσια, πως αν εκλεγώ, τα μάρμαρα θα ζωντανέψουν και πάλι, η πλατεία θα ξαναγίνει, θα συνυπάρξει με τα
αρχαία. Γιατί όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος. Πάντοτε μιλούσα με έργα και όχι με λόγια».
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«Γκάζια» με... 151 από την κυβέρνηση
Έχοντας πλέον εξασφαλίσει εκ νέου
την κοινοβουλευτική πλειοψηφία
μετά τις επιστολές που έστειλαν αρχές της εβδομάδας προς τον πρόεδρο του Σώματος, Νίκο Βούτση, οι έξι
ανεξάρτητοι βουλευτές Έλενα Κουντουρά, Βασίλης Κόκκαλης, Αικατερίνη Παπακώστα, Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, Σπύρος Δανέλλης και
Κώστας Ζουράρις, η κυβέρνηση είναι
έτοιμη να πυκνώσει το προσεχές διάστημα το νομοθετικό έργο, με την
ελπίδα ότι θα καταφέρει να ελαττώσει τη δημοσκοπική ψαλίδα, καθώς
τα περισσότερα νομοσχέδια θα έχουν
αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα.
Με σίγουρα τα 151 «ναι» στις ψηφοφορίες (145 από τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ συν 6 από τους προαναφερθέντες ανεξάρτητους βουλευτές που
ζήτησαν γραπτώς να προσμετράται η
ψήφος τους μαζί με αυτές του κυβερνώντος κόμματος), θεωρείται πλέον
βέβαιο ότι, μετά τη χθεσινή επιψήφιση του πρωτόκολλου ένταξης της
FYROM στο ΝΑΤΟ, θα εγκριθεί και το
επικείμενο διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, για το οποίο υπάρχουν
διάφορα δυσμενή σενάρια, για την
προστασία της πρώτης κατοικίας από
τον πλειστηριασμό όσων έχουν λάβει
στεγαστικό δάνειο από τις τράπεζες
και αδυνατούν να το αποπληρώσουν
εγκαίρως. Πρόκειται για νομοσχέδιο που αν μη τι άλλο θα δώσει μια
μεγάλη ανάσα σε όλους όσοι έχουν
«κόκκινα» δάνεια.
Κράτος και Εκκλησία
Έγκριση της πλειοψηφίας αναμένεται
να λάβει επίσης και το σχέδιο νόμου
που θα αφορά τις σχέσεις μεταξύ
Κράτους και Εκκλησίας, στο οποίο
εντάσσονται και οι αλλαγές στον
τρόπο πληρωμής των ιερέων. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση προτάσσει
το σενάριο να παραμείνει εργοδότης
των κληρικών το υπουργείο Οικονομικών, με τη διαφορά ότι δεν θα τους
πληρώνει απευθείας το ίδιο, αλλά
θα πιστώνει το αντίστοιχο ποσό υπό
μορφή επιχορήγησης στην Εκκλησία
της Ελλάδος, που με τη σειρά της θα
το διανέμει στους δικαιούχους.
Αναφορικά με το πεδίο του υπουργείου Οικονομίας, ο επικεφαλής του
χαρτοφυλακίου και αντιπρόεδρος

της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, ετοιμάζεται να καταθέσει ένα
νέο σχέδιο νόμου «για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων».
Ουσιαστικά θα ανοίξει ο δρόμος για
να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις
με διαδικασίες-εξπρές, ούτως ώστε
να τονωθεί η οικονομία και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Παράλληλα
θα υπάρξει διάταξη για τη δημιουργία
Δικτύου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και
Μετασχηματισμού των Επιχειρήσεων, που αποσκοπεί στη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρηματιών, οι
οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω
μιας σειράς κινήτρων να αναπτύξουν
περαιτέρω την εταιρεία τους, μέσω
των επιμελητηρίων.
Για τους μικρομεσαίους
Σε διαβούλευση βρίσκεται επίσης
το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, που έχει ως στόχο την παροχή
ρευστότητας στους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες και σε αυτούς που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό
σύστημα. Η ρευστότητα θα παρέχεται
μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης και υποβοήθησης και όχι με
τις συνήθεις τραπεζικές εγγυήσεις,
όπως είναι η υποθήκευση ακινήτων,

με ό,τι αυτό συνεπάγεται για κάποιον
που έχει επενδύσει τα χρήματα μιας
ολόκληρης ζωής στην επιχείρησή
του και κινδυνεύσει να τα χάσει όλα.
Η διάταξη, πέρα από τους μικροεπιχειρηματίες, θα αφορά και τους
ελεύθερους επαγγελματίες. Θα παρέχεται ρευστότητα έως και 25.000
ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών
αναγκών ή ως κεφάλαιο κίνησης, θα
καλύπτεται χρηματοδοτική μίσθωση
έως και 25.000 ευρώ επίσης για την
απόκτηση εξοπλισμού, ενώ με το ίδιο
ποσό θα καλύπτονται και οι παροχές
εγγυήσεων.
Οι δημόσιες επενδύσεις
Επίσης μια σειρά διατάξεων που θα
πάνε προς ψήφιση στην Ολομέλεια
της Βουλής θα αφορούν την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που χρονολογείται από το μακρινό 1953! Ουσιαστικά, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο νομοσχέδια.
Το πρώτο θα αφορά την ίδρυση του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης,
κατ’ αντιστοιχία με το ΕΣΠΑ, και θα
είναι ένα πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από
το αμιγώς εθνικό σκέλος του Προ-

γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Το δεύτερο θα προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών υλοποίησης του συνόλου του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, τόσο του
εθνικού όσο και του συγχρηματοδοτούμενου. Μετά από πολλές δεκαετίες θα κωδικοποιηθεί επιτέλους η
υπάρχουσα διάσπαρτη νομοθεσία και
θα τεθεί το πλαίσιο για τη συνεργασία
διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. Εθνικού Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) για
την υλοποίηση ειδικού τύπου έργων
και προγραμμάτων. Και μέσα σε όλα
αυτά, θα κωδικοποιηθεί και το Εταιρικό Δίκαιο μέσω τουλάχιστον τριών
νομοθετικών παρεμβάσεων.
Λίαν συντόμως θα έρθει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και η κύρωση
της παράτασης της σύμβασης του
διεθνούς αερολιμένα «Ελευθέριος
Βενιζέλος», μετά από σχετική εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών.
Ανάλογο σχέδιο νόμου θα κατέλθει
και από το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς θα
αφορά την κύρωση παραχώρησης
περιφερειακών λιμένων μαζί με μια
σειρά άλλων διατάξεων.

Στις 28 Φεβρουάριου το νέο πλαίσιο... προστασίας της Α΄ κατοικίας
– Στις καλένδες οι 120 δόσεις στην Εφορία!

Ο «χρησμός» Βέμπερ και το «κλειδί» της εμπιστοσύνης

«Μεταρρυθμιστικό σοκ»
Για να κερδηθεί, συνεπώς, αυτό το
στοίχημα, η μία αναγκαία συνθήκη είναι
μια κυβέρνηση της ΝΔ να αναλάβει τη
διακυβέρνηση του τόπου, με πρόθεση
να επιφέρει ένα «μεταρρυθμιστικό σοκ».
Από την άλλη, όμως, απαιτείται ανταπό-

κριση και από την άλλη πλευρά. Γι’ αυτό
και η σθεναρή υποστήριξη του κ. Βέμπερ
από τη ΝΔ: Εφόσον ο κ. Βέμπερ, ο οποίος έχει αναπτύξει στενότατη προσωπική
σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν ή έστω, στο
χειρότερο σενάριο, έχει κάποιο άλλο κεντρικό αξίωμα, τότε μια κυβέρνηση της
ΝΔ θα έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό
συνομιλητή.
Ο κ. Βέμπερ, που ήρθε το απόγευμα της Τετάρτης έως την Παρασκευή,
για πολλοστή φορά στη χώρα μας τους
τελευταίους μήνες, γνωρίζει εξαιρετικά
καλά τις εν Ελλάδι ισορροπίες. Γι’ αυτό
και με μια άκρως προσεκτική, ευρωπαϊκού τύπου διατύπωση, άφησε ανοιχτό
το «παράθυρο» για μείωση των πλεονασμάτων στο ορατό μέλλον, αν και
εφόσον… «Το σημείο εκκίνησης, σε ό,τι
αφορά το πρόγραμμα, είναι ότι πρέπει
να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον. Γι’

αυτό υπάρχουν οι στόχοι και πρέπει να
ξεκινήσουμε από κει. Αλλά για το μέλλον πρέπει να εξετάσουμε, έχουμε μια
κυβέρνηση στην Ελλάδα που ανοίγει ένα
νέο κεφάλαιο για τις επενδύσεις; Και ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα
δεν χρησιμοποίησε τη γενική αναπτυξιακή ώθηση στην Ευρώπη. Γι’ αυτό νομίζω
ότι, εφόσον υπάρξει μια τέτοια κυβέρνηση στο μέλλον, είναι μια καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε τα μελλοντικά
κριτήρια των όρων του προγράμματος.
Αλλά για την ώρα, το σημείο εκκίνησης
είναι ότι πρέπει να βασιστούμε ο ένας
στον άλλον», είπε το πρωί της Πέμπτης
σε μια αίθουσα του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», έχοντας στο πλευρό του
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με άλλα λόγια,
το κλειδί είναι η εμπιστοσύνη. Τα υπόλοιπα, εφόσον φτάσουμε σε εκείνο το
σημείο, τα συζητάμε…

Πολιτική

αυτό της αξιοπιστίας. Αυτό το γνωρίζει
πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το
λέει και το ξαναλέει σε δημόσιες ομιλίες του, ενώ το επαναλαμβάνει και στους
συνομιλητές του, στο γραφείο του σε
πρώτη ευκαιρία. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται,
συνεπώς, ότι υπάρχει ένα στοίχημα που
πρέπει να κερδίσει, προκειμένου να μπορέσει, από τα μέσα του 2020 και μετά, να
ανοίξει τη συζήτηση για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο, καθώς ο πρόεδρος της
ΝΔ είναι της άποψης ότι πλεονάσματα
της τάξης του 3,5% δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΕΥΓΕΝΙΔΗ

Η γλώσσα των Ευρωπαίων αξιωματούχων είθισται να είναι διπλωματική.
Ακόμα και όταν πρόκειται για φίλους, οι
διατυπώσεις πολλές φορές είναι εξαιρετικά προσεκτικές.
Ένα θέμα, για παράδειγμα, για το
οποίο οι Ευρωπαίοι δεν αρέσκονται να
μιλάνε είναι αυτό των πλεονασμάτων,
για τα οποία έχει δεσμευτεί η Ελλάδα στο
πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας. Και μπορεί κανείς να μη λέει ότι αυτά
είναι… γραμμένα στην πέτρα, όλοι όμως
αναγνωρίζουν ότι η ώρα για να ανοίξει
αυτή η συζήτηση δεν είναι τώρα.
Και πώς να γίνει αυτό, άλλωστε; Η
χρονιά για την Ελλάδα είναι εκλογική
και στις Βρυξέλλες μπορεί πολλές φορές να κάνουν ότι δεν βλέπουν, αλλά
αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση έχει εν
πολλοίς… τραβήξει χειρόφρενο. Γι’ αυτό
και το πρώτο στοίχημα που θα κληθεί
να κερδίσει η επόμενη κυβέρνηση είναι

Μετά την κατάργηση του παρκινγκ
της πλατείας Ελευθερίας, τι;

Σωκράτης Δημητριάδης*

Εδώ και καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητάμε την
δημιουργία ενός υπόγειου παρκινγκ στην θέση του υπέργειου υφιστάμενου παρκινγκ στην πλατεία Ελευθερία . Η
συνεχής όμως άρνηση από την διοίκηση με πρωτοστατούντα τον ίδιο τον κ. Μπουτάρη για την δημιουργία υπόγειου
παρκινγκ προκαλεί μόνο ερωτηματικά. Πως είναι δυνατόν
ένας δήμαρχος ο οποίος έφερε το πανάκριβο “THESIS”, που
κόστισε στον Δήμο Θεσσαλονίκης ή μάλλον καλύτερα στους
Δημότες, περίπου 12.000.000€ με κόστος για τον τελευταίο
1,70€/ώρα, την ακριβότερη τιμή στην Ελλάδα, και μέγιστη
διάρκεια στάθμευσης τέσσερεις ώρες, να αγνοεί αυτούς που
εργάζονται στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Δεν τους δίνει δικαίωμα μόνιμης στάθμευσης ή έστω προσωρινής για το
σύνολο του οκταώρου που εργάζονται, επιβαρύνοντάς τους
με ένα κόστος ανά μέρα για το..... τετράωρο που δικαιούνται,
6,80€ ή 175€ τον μήνα. Το τελευταίο αποτελεί το κόστος
μίας θέσης στάθμευσης σε ένα ακριβό ιδιωτικό παρκινγκ! Οι
ελάχιστες δε θέσεις στάθμευσης που έχουν αποδοθεί στους
κατοίκους του κέντρου, εκβιαστικά τους αφαιρεί το δικαίωμα να είναι ιδιοκτήτες ΙΧ, αφού δεν επαρκούν. Έτσι πολλοί
εξ’ αυτών αναγκάζονται να σταθμεύουν τα οχήματά τους σε
όμορα Δημοτικά Διαμερίσματα, επιβαρύνοντας ουσιαστικά τα
τελευταία με την μεταφορά του προβλήματος της στάθμευσης στο κέντρο.
Ο παραλογισμός όμως της διοίκησης επεκτείνεται και
στην φράση, που πολύ συχνά χρησιμοποιεί, ότι «πρέπει όλοι
να τηρούμε την νομιμότητα». Με αυτή την φράση ως δικαιολογία , καθημερινά βεβαιώνονται χιλιάδες κλήσεις στους

χρήστες του κέντρου, οι οποίοι όμως είναι εγκλωβισμένοι
στο φαύλο κύκλο που δημιούργησε, η ίδια η διοίκηση! Εκεί
λοιπόν μπαίνει το εύλογο ερώτημα…. μήπως επίτηδες δημιουργήθηκε αυτός ο φαύλος κύκλος; Είναι γνωστό ότι τα
έσοδα των κλήσεων δεν αποδίδονται στην εργολάβο εταιρία που διαχειρίζεται το “THESIS” αλλά γυρνάνε ανταποδοτικά στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν μία διοίκηση
η οποία βλέπει τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως μία άλλη Α.Ε. η
οποία αντιμετωπίζει τους δημότες της ως πηγή εσόδων, αντί
του ορθού, να υπηρετεί τους τελευταίους, προσφέροντάς
τους με τα ανταποδοτικά αυτά έσοδα μία βελτιωμένη καθημερινότητα.
Αυτό λοιπόν το διάστημα προχωράει στην ακατανόητη
πράξη, εμμένοντας, στο να αφαιρέσει το νευραλγικής σημασίας παρκινγκ για την λειτουργία του κέντρου, αυτό δηλαδή
της πλατείας Ελευθερίας. Το συγκεκριμένο παρκινγκ εξυπηρετεί καθημερινά περί τα 1200 οχήματα, ενώ παράλληλα
είναι ένα πάγιο έσοδο για τον Δήμο Θεσσαλονίκης που ανέρχεται σε 1.050.000€/χρόνο ή 3.300€/μέρα!
Τα αποτελέσματα αυτής της πράξης η οποία δεν έχει κανένα προγραμματισμό, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο οχι μόνο
στην λειτουργία της αγοράς και της οικονομία της, αλλά θα
επιβαρύνει το ήδη βεβαρημένο κυκλοφοριακό, του κέντρου
της πόλης. Λύσεις στο πρόβλημα υπάρχουν! Ευήκοα ώτα δεν
υπάρχουν.
* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οικονομία

Αλλάζει το κοινωνικό στάτους της χώρας
Η τριετία 2019-2021 θα αποτελέσει
εφιάλτη τουλάχιστον για τα 3/4 των
νοικοκυριών της χώρας και την κατάσταση αυτή θα κληθεί να διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση, πληρώνοντας τα... σπασμένα της σημερινής.
Σύμφωνα με πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές, όσα θα συμβούν τα
επόμενα τρία χρόνια θα καθορίσουν
αποφασιστικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας αλλά και το κοινωνικό στάτους. Σήμερα, η συντριπτική
πλειονότητα των πολιτών οφείλει
στην Εφορία, το 70% της ελεύθερης
αγοράς φυτοζωεί, ενώ εκατομμύρια
νοικοκυριά ασφυκτιούν στη μέγγενη
των χαμηλών εισοδημάτων και των
υψηλών φόρων.
Οι κατηγορίες των πολιτών
που θα κληθούν να πληρώσουν τα...
σπασμένα είναι οι εξής:
1. Οφειλέτες Δημοσίου. Οι οφειλές
προς το Δημόσιο, δηλαδή προς την
Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία,
φτάνουν περίπου στα 140 δισ. ευρώ.
Από αυτά, τα 104 δισ. ευρώ οφείλονται στην Εφορία και τα υπόλοιπα 35
δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία.
Για φέτος προγραμματίζονται περίπου 2.500.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από την Εφορία,
με στόχο να εισπραχθούν περί τα 8
δισ. ευρώ, Περίπου 1.700.000 φορολογούμενοι, επί συνόλου 4.300.000,
βρίσκονται στη... διακεκαυμένη
«κόκκινη» ζώνη και απειλούνται ανά
πάσα στιγμή με πλειστηριασμούς. Το
ίδιο ισχύει για περίπου 700.000 επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες επί συνόλου 1.300.000,
οι οποίοι είναι «λερωμένοι» λόγω
ασφαλιστικών οφειλών.
2. Μισθωτοί. Η μείωση του αφορολόγητου ορίου το 2020 αναμένεται να οδηγήσει τα 3/4 των πολιτών
αυτής της κατηγορίας σε αυξημένες
φορολογικές επιβαρύνσεις. Η περικοπή του αφορολογήτου κατά 3.000
ευρώ (στα 5.625 ευρώ) θα επηρεάσει τα εισοδήματα των μισθωτών και
των συνταξιούχων. Ιδίως, αν υπάρξει
έστω και μια πιο περιορισμένη περικοπή της προσωπικής διαφοράς,
είναι προφανές ότι οι συνταξιούχοι
θα επηρεαστούν περισσότερο από
οποιονδήποτε. Ενδεικτικά πρέπει να

αναφερθεί ότι όσοι... προλάβουν να
δουν αύξηση του βασικού μισθού
στα 650 ευρώ, θα δοκιμάσουν αργότερα την οδυνηρή εμπειρία της
επιστροφής της αύξησης στο κράτος.
Κι αυτό, γιατί η μείωση του αφορολόγητου ορίου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου, η οποία
σχεδόν θα μηδενίσει το όφελος από
την αύξηση του κατώτατου μισθού.
3. Συνταξιούχοι. Η διατήρηση της
προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις περίπου 1.400.000 δικαιούχων
θα ισχύσει για φέτος, ενώ, λόγω των
υψηλών δαπανών του ασφαλιστικού
συστήματος της χώρας, εκτιμάται ότι
οι περικοπές θα είναι δύσκολο να
αποφευχθούν την επόμενη χρονιά. Οι
μειώσεις θα ξεκινάνε από τα 20 ευρώ
μηνιαίως και θα φτάσουν ακόμη και
τα 220 ευρώ για τα λεγόμενα «ρετιρέ». Η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ασφαλιστικών δαπανών, με 16,8% του Ακαθαρίστου
Εγχωρίου Προϊόντος, και πρέπει να
υποχωρήσει κάτω από το 10% μέσα
στα επόμενα χρόνια και σε συνδυασμό με την εφαρμογή του νόμου Κα-

τρούγκαλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έχει εξόχως νομικές παρενέργειες, καθώς εφαρμόζονται δύο μέτρα
και δύο σταθμά για τους παλαιούς
και τους νέους ασφαλισμένους, ενώ
ήδη έχουν κατατεθεί και προσφυγές
απ’ όσους... ατύχησαν να βγουν στη
σύνταξη μετά τις 13 Μαΐου 2016.
4. Ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση
της πρώτης δόσης των αντικειμενικών αξιών αποτελεί τον προάγγελο νέων επιβαρύνσεων, οι οποίες
αναμένεται να γίνουν μεγαλύτερες
το 2020. Στόχος είναι η επικράτηση
μιας τιμής στην αγορά, αλλά η διπλή
αύξηση θα οδηγήσει σε μεγάλες επιβαρύνσεις των φόρων και των τελών
για το σύνολο των λαϊκών περιοχών.
Από την άλλη πλευρά, στις πολύ
ακριβές περιοχές θα υπάρξουν μειώσεις, ώστε να προσαρμοστούν στη
σημερινή πραγματικότητα. Εκτιμάται
ότι η διπλή αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα επιβαρύνει τουλάχιστον 4.000.000 ιδιοκτήτες, οι οποίοι
μπορεί μεν να πληρώσουν μικρότερο
ΕΝΦΙΑ, θα επιβαρυνθούν δε με αυξη-

μένους φόρους μεταβίβασης, τεκμήρια, τέλη κ.λπ.
5. Δανειολήπτες. Έως το τέλος
του 2021 αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου 100.000 πλειστηριασμοί, καθώς σε διαφορετική
περίπτωση οι τραπεζικοί ισολογισμοί
θα καταστούν... σουρωτήρια και θα
απαιτηθεί νέα ανακεφαλαιοποίηση
ή κρατικοποίηση μίας τουλάχιστον
τράπεζας με μίνι μνημόνιο. Εντός
του τρέχοντος έτους, αναμένεται να
διατεθούν μέσω πλειστηριασμού
30.000 ακίνητα από τη δεξαμενή
των στρατηγικών κακοπληρωτών
(συνολικά ανέρχονται σε 250.000),
ενώ τεράστιο πρόβλημα αναμένεται
να αντιμετωπίσουν και όσοι προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη.
Σημειώνεται ότι ο νόμος εκπνέει σε
μερικές εβδομάδες και οι δανειστές
έχουν ζητήσει μεγάλη μείωση του
ορίου προστασίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν θέσει στους
ισολογισμούς τους οι διοικήσεις των
τραπεζών.

Μπλόκο σε «δεξιά παρένθεση»

«Mατ» ΝΔ με την εκλογή του ΠτΔ

κοινού αυτά τα άρθρα στην Ολομέλεια, και άρα ψηφιστούν με πάνω από
180 βουλευτές, η επόμενη Βουλή θα
μπορεί να καθορίσει το περιεχόμενο
της Συνταγματικής Αλλαγής απλά με
151 βουλευτές.
Καμία «παρένθεση»
Πριν από μερικές ημέρες, λοιπόν,
στην αρμόδια Επιτροπή, η ΝΔ υπερψήφισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Με
βάση τη συνταγματική τάξη, όμως,
εφόσον το άρθρο καταστεί αναθεωρητέο με περισσότερες από 180
ψήφους, η επόμενη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, κατά πάσα πιθανότητα
αυτή της ΝΔ, θα μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο ως προς το περιεχόμενό του κατά το δοκούν, με άμεση

εφαρμογή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η διαδικασία εκλογής ΠτΔ στις αρχές του
2020 θα μπορεί να γίνει με εντελώς
νέους όρους και ακόμα και με απλή
πλειοψηφία 151 βουλευτών.
Η άμυνα της κυβέρνησης
Πώς θα προσπαθήσει να αμυνθεί
η κυβέρνηση, η οποία, ομολογουμένως αιφνιδιάστηκε; Κατά πληροφορίες, η πλειοψηφία κινείται στη λογική ότι η προτείνουσα Βουλή (σ.σ.
η τωρινή) δίνει και την κατεύθυνση
των αλλαγών στην αναθεωρητική
Βουλή (σ.σ. την επόμενη). Υψηλόβαθμα στελέχη της ΝΔ, αλλά και συνταγματολόγοι, όμως, θεωρούν ότι
αυτή η ερμηνεία είναι καταχρηστική.
Όπως λένε, οι εκλογές ανάμεσα στις

δύο φάσεις της Αναθεώρησης υπάρχουν ακριβώς για να αποφαίνονται
οι πολίτες για το περιεχόμενο της
Αναθεώρησης στη νέα Βουλή που
θα εκλεγεί. Με άλλα λόγια, για τη
ΝΔ δεν τίθεται κανένα θέμα: Η προτείνουσα Βουλή ορίζει τον αριθμό
των προς αναθεώρηση άρθρων, αν
και ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του
θα επιμείνει στην ανάγκη ευρύτερης
αναθεώρησης, με έμφαση στο άρθρο
16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και
στο άρθρο 24 για το περιβάλλον, και
η αναθεωρητική Βουλή καθορίζει το
περιεχόμενο των αλλαγών. Με άλλα
λόγια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Πειραιώς, μια Βουλή στην οποία η ΝΔ
θα έχει πλειοψηφία ή και αυτοδυναμία.

Πολιτική

Πιο συγκεκριμένα, στην Επιτροπή
Αναθεώρησης η ΝΔ ψήφισε 5 από τα
27 άρθρα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ: το
32, για την αποσύνδεση της εκλογής ΠτΔ από την πρόκληση εθνικών
εκλογών, το 54, για την ψήφο των
αποδήμων, το 62, για τη βουλευτική ασυλία, το 86, για τις ποινικές
ευθύνες υπουργών, και το 101Α, για
τη διευκόλυνση της επιλογής των
μελών των Ανεξάρτητων Αρχών. Το
«επίμαχο», φυσικά, είναι το άρθρο
32, το οποίο συνδυάζει δύο ενδιαφέροντα στοιχεία: τόσο την αποσύνδεση
της εκλογής ΠτΔ από τη διάλυση της
Βουλής, που είναι κοινός τόπος τόσο
για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και για τη ΝΔ, όσο
και τον τρόπο με τον οποίο θα εκλέγεται ο ΠτΔ.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι,
εφόσον ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ψηφίσουν από

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΕΥΓΕΝΙΔΗ

Πριν από μερικούς μήνες, η απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει τη
διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης είχε προκαλέσει ευθεία
αντιπαράθεση με τη ΝΔ, καθώς στην
αξιωματική αντιπολίτευση διέβλεπαν
ακόμη μία προσπάθεια να εργαλειοποιήσει ακόμα και το Σύνταγμα, προκειμένου να καταφέρει πλήγματα στα
κόμματα της αντιπολίτευσης και να
δημιουργήσει τεχνητή σύγχυση.

Σε πρώτο πλάνο οι γειτονιές

Νίκος Ζεϊμπέκης

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο της, η πλατεία
Αριστοτέλους, η παραλιακή Λεωφόρος Νίκης και ο χώρος
γύρω από το δημαρχιακό μέγαρο. Η Θεσσαλονίκη είναι οι
γειτονιές της. Η Άνω Πόλη, ηΞηροκρήνη, η Τούμπα, το Ντεπώ, η Τριανδρία, η περιοχή Χαριλάου.
Συνοικίες που έχουν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια
από τη διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να νιώθουν πολίτες β’ διαλογής. Και δικαίως! Διότι με
γρήγορη ματιά καταγράφονται σοβαρά προβλήματα: κάδοι
απορριμμάτων πουξεχειλίζουν από σκουπίδια, πεζοδρόμιααπροσπέλαστα, δρόμοι γεμάτοικακοτεχνίες, άτυπα πάρκινγκ, εγκαταλελειμμένα κτίρια και ελλιπήςφωτισμός. Όσο
για χώρους πρασίνου; Όπου υπάρχουν φαίνεται πως έχουν
εγκαταλειφθεί στην τύχη τους.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου, από τη θέση της αντιπολίτευσης, ακού-

σαμε πολλές προτάσεις. Μεταξύ αυτών δημιουργία μικρών
δημαρχείωνκαι επόπτες καθαριότητας σε κάθε περιοχή,
υποσχέσεις και σχέδια πουόμως ναυάγησαν.
Επειδή η “καρδιά” της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να χτυπάει δυνατά στις γειτονιές, η νέα διοίκηση που θα προκύψει από
τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές καλείται να ρίξει το
βάρος σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Ήρθε η ώρα να γίνουν έργα και υποδομές, που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Οι περιοχές να αναγεννηθούν
και να γίνουν ελκυστικές όχι μόνο για τους ανθρώπους που
κατοικούν αλλά και τους επιχειρηματίες που αγωνιούν για
το αύριο.
*Ο Νίκος Ζεϊμπέκης είναι δημοτικός σύμβουλος και θα
είναι εκ νέου υποψήφιος σύμβουλος με την παράταξη του
Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»
09.02.2019
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ΕΔΩ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ έλεγε μια παλιότερη προεκλογική καμπάνια, μιας δημοτικής παράταξης
για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές της Θεσσαλονίκης και
την θυμάμαι ακόμη, γιατί μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν μιλούσε για προβλήματα
και υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο – όπως
αυτό συμβαίνει συχνά σε κάθε προεκλογική περίοδο απ’ όλους γενικά τους «μνηστήρες» των
Δήμων, αλλά έδινε το βάρος στον πολίτη – δημότη, καλώντας τον έμμεσα να ευαισθητοποιηθεί,
σε μια αυτονόητη και πολύ λογική προσπάθεια όλων
μας, έτσι ώστε ο μεγάλος νικητής της μάχης στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση να είμαστε όλοι εμείς, οι απλοί άνθρωποι…
Τα μάτια όλης της πόλης είναι και πάλι στραμμένα στον
κεντρικό Δήμο, που δείχνει να αφήνει πίσω του, μεγάλα και
πολύ σοβαρά προβλήματα, σε πολλούς βασικούς τομείς.
Ξεκινώντας από την καθαριότητα και παρά τις καθημερινές
επίπονες προσπάθειες των εργαζομένων «κάπου κολλάει»
το …πράγμα και η γενική εικόνα, μάλλον δεν είναι καθόλου
καλή. Φταίμε βέβαια, κι εμείς οι ίδιοι πολλές φορές, γιατί η
παιδεία μας είναι ελάχιστη στο κομμάτι αυτό. Διαβαίνεις σε
κάποιο κεντρικό δρόμο και θα δεις πολύ συχνά, νέα παιδιά
να πετούν αδιάφορα ένα κομμάτι χαρτί ή ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι νερού, κάτω στο δρόμο… Αυτή η εικόνα,
ασφαλώς και δεν μας τιμάει καθόλου ως πολίτες και ειδικά
τους νέους ανθρώπους και πρέπει κάποτε να αλλάξει…
Οι προσπάθειες της Πολιτείας να ευαισθητοποιηθούν οι
πολίτες στα θέματα περιβάλλοντος και καθαριότητας, είναι
τα τελευταία χρόνια σχεδόν καθημερινή. Μας υποδεικνύεται το σωστό, αλλά κάποιοι δυστυχώς, εξακολουθούν επίμονα να κάνουν το …δικό τους. Όπως στην περίπτωση που
πρέπει απαραίτητα πλέον κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση,
να διαχωρίζουν τα σκουπίδια τους, σε ανακυκλώσιμα και
μη. Ακόμη και η απόρριψη ενός τσιγάρου στον κοινόχρηστο δημόσιο χώρο, εδώ και πολλά χρόνια, απαγορεύεται σε
όλες τις πόλεις της Ευρώπης, κι έτσι όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν καθημερινά όλο το χρόνο, καθαρό το περιβάλλον που ζουν, που δημιουργούν και που αγαπάνε...
Η απογοητευτική εικόνα της νέας παραλίας, με σπασμένα και κλεμμένα φωτιστικά, ξεραμένα δένδρα και φυτά,
σκουριασμένα καλαθάκια απορριμμάτων, κατεστραμμένα σιντριβάνια, σπασμένα ξύλα, κακόγουστα γκράφιτι και
σκουπίδια παντού, είναι δυστυχώς η καθημερινή όψη της
μεγαλύτερης ανάπλασης που έγινε στην πόλη τα τελευταία
χρόνια. Και μετά, ήρθε και η κλοπή 3,5 τόνων (!) χαλκού
από τον Κήπο του Νερού, αφήνοντας άναυδους όλους τους
Θεσσαλονικείς! Κανείς δεν είδε, κανείς δεν άκουσε κι όμως
είναι αληθινό! Τόνοι χαλκού ξηλώθηκαν και «χάθηκαν»
κάτω από τα μάτια της Αστυνομίας, λίγο πιο κάτω από το
…Δημαρχείο!
Όλα συνηγορούν, ότι πρέπει πολλά να γίνουν και να αλλάξουν στη Θεσσαλονίκη, με πρώτους και κύρια εμάς τους
ίδιους, αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε και να ζούμε σε
μια όμορφη πόλη. Γιατί, όμορφες πόλεις, είναι μόνον οι καθαρές πόλεις…
*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Γιατί πήγε ο Τσίπρας
στην Τουρκία;

Γιάννης Μαγκριώτης*

Ντίνος Κωστόπουλος*

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι

Ο πρωθυπουργός εντός περίπου δεκαπέντε ημερών ψήφισε τη
συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, επισκέφθηκε την Τουρκία και
θα κυρώσει το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ της FYROM. Τώρα προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε μηχανισμούς συνεργασίας που είχαν
δημιουργηθεί πριν από είκοσι και δέκα χρόνια, είχαν αδρανοποιηθεί
με κύρια ευθύνη της Άγκυρας, και σίγουρα είναι θετικό. Όμως, η συνάντηση είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα και από τις δύο πλευρές.
Τα γεγονότα έχουν άμεση σχέση και η ταχύτητα δείχνει τα κίνητρα
του πρωθυπουργού.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά τα πολλά μπράβο από Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον, λόγω της κύρωσης της συμφωνίας
των Πρεσπών στο κοινοβούλιο σχεδίασε την επίσκεψή του
στην Τουρκία, παρότι όπως και ο ίδιος δήλωσε στην κοινή
συνέντευξη με τον Ερντογάν δεν μπορεί να έχει ουσιαστικά
αποτελέσματα.
Η συνάντησή τους ωφελεί άμεσα τους δύο: ο Έλληνας
πρωθυπουργός είναι συνομιλητής του απρόβλεπτου και ισχυρού γεωπολιτικά στην περιοχή Ερντογάν και ο δεύτερος μπορεί να
δείξει ότι έχει κι άλλο πρόσωπο, εκτός από αυτό που γνώρισαν τελευταία οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Ο Τσίπρας θέλει ηρεμία στο Αιγαίο τους επόμενους μήνες, τόσο
από επιθετικές δηλώσεις και παραβιάσεις ελληνικών κυριαρχικών
δικαιωμάτων όσο και τις μεταναστευτικές ροές, για να μην έχει πολιτικό κόστος εν όψει των αλλεπάλληλων εκλογών.
Ο Ερντογάν έχει δημοτικές εκλογές τον Μάρτιο και φοβάται μια
ήττα από την αντιπολίτευση που θα του ψαλιδίσει τη δύναμη και
θα αποδυναμώσει την πολιτική των εσωτερικών εκκαθαρίσεων
των αντιπάλων του. Αυτός είναι και ο λόγος της συνάντησης, εκτός
πρωτοκόλλου, με τον υποψήφιο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης του
Ερντογάν.
Για το Κυπριακό οι αναφορές ήταν τυπικές, όπως και για τα ενεργειακά.
Το μεγάλο βάρος της επίσκεψης δόθηκε σε δύο συμβολικές επισκέψεις, στη Χάλκη και την Αγία Σοφία.
Η συζήτηση για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης έχει ένα αδύναμο σημείο, αφού ένα θέμα διεθνές για το οποίο και είναι υπόλογη η
Τουρκία ο Ερντογάν επιχειρεί να το κάνει διμερές με την Ελλάδα και
να το συνδυάσει με τη Δυτική Θράκη.
Δυστυχώς ο πρωθυπουργός, για λόγους που αυτός ξέρει, δεν το
ακύρωσε στην κοινή συνέντευξη και χρειάστηκε να αναφερθεί την
επομένη κατά την επίσκεψή του στη Χάλκη.
Τα δύο θέματα, πέραν του ότι δεν μπορούν με βάση το διεθνές
δίκαιο να συσχετιστούν, είναι απολύτως ετεροβαρή και χρειάζεται η
μέγιστη προσοχή και η καλύτερη προετοιμασία.
Για την Άγκυρα η Δυτική Θράκη και η μουσουλμανική μειονότητα
θα είναι το μεγάλο θέμα που σύντομα θα ανοίξει, όταν θα νιώσει την
πίεση από την οικονομική και γεωστρατηγική αναβάθμιση Ελλάδας
και Κύπρου, λόγω της προοπτικής αξιοποίησης των υδρογονανθράκων γι’ αυτό οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να δουν πιο σοβαρά
το θέμα.
Τέλος, η επίσκεψη στην Αγία Σοφία ήταν θετικό γεγονός, όμως η
απουσία του πατριάρχη δείχνει και τα όριά της, πέραν των συμβολισμών.
*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι φυσικός, πρώην βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ και πρώην Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Επικοινωνιών

opinions
Δεν ξέρω αν αυτά τα πρωτοφανή που συμβαίνουν στην Βουλή το
τελευταίο διάστημα συνιστούν συνταγματική εκτροπή όπως έγραφε
στο πρωτοσέλιδό της ημερήσια εφημερίδα. Συνιστούν όμως απόλυτο ευτελισμό της Βουλής, κάποιων πολύ συγκεκριμένων βουλευτών
που δεν ντρέπονται που όλοι γελούν μαζί τους. Αναρωτιέμαι αν το
έχει μετρήσει καλά ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ή αδύναμος,
αμήχανος μπροστά στην συντριβή που έρχεται έχει παραδοθεί σε συνεργάτες που του προτείνουν πολλοστή φορά ανεπιτυχή συνταγή. Αν
έχει μετρήσει τι ζημιά κάνει στην Δημοκρατία, πόσο πλήττει το κύρος
της Βουλής, πόσο ευτελίζει ανθρώπους που από την μια έχουν ζαλιστεί από τις κωλοτούμπες και από την άλλη αναγκάζει υποστηρικτές
του να λένε επιχειρήματα που θα έπρεπε να ντρέπονται που τα
χρησιμοποιούν.
Έχει άλλωστε ήδη καταγραφεί ως ο Πρωθυπουργός που
μέσα σε ένα επτάμηνο προκάλεσε ζημιά στην Οικονομία
ύψους 100 δις. ευρώ, έκλεισε τις Τράπεζες και έφερε τα
capital controls που ακόμα λουζόμαστε, υποθήκευσε όλη
την ακίνητη περιουσία για 100 χρόνια, ισοπέδωσε την μεσαία
τάξη με την υπερφορολόγηση, δημιουργώντας μια νέα κοινωνική
κατηγορία, αυτή των ελπιζόντων σε κάποιο επίδομα. Έχει καταγραφεί ως ένας από τους κορυφαίους λαϊκιστές, ψεύτες πολιτικούς στην
ιστορία της χώρας. Έχει καταγραφεί ως ο πολιτικός που δίχασε όπως
κανείς, που με την τακτική του απέναντι στα Μ.Μ.Ε, την Δικαιοσύνη,
τους θεσμούς έδειξε μια προσήλωση στην αντιδημοκρατική αντίληψη του ελέγχου των πάντων. Είναι ανάγκη να καταγραφεί και ως ο
Πρωθυπουργός που για λίγους μόνο μήνες εξουσίας ευτέλισε την
Βουλή, πριμοδοτώντας την αποστασία, την αηδία « του αυτοκινήτου
που χάλασε» , την εμφάνιση για πρώτη φορά βουλευτών που δηλώνουν χωρίς να κοκκινίζουν ότι θα ψηφίζουν στο επόμενο διάστημα ότι
φέρει η Κυβέρνηση; Είναι ανάγκη να ευτελίσει κάθε έννοια αριστεράς,
κάνοντας όλα αυτά τα οποία τμήματα της αριστεράς πολέμησαν;
Πως μπορεί ένας τέτοιος πολιτικός να μιλάει για την ανάγκη προοδευτικού μετώπου ενάντια στην ακροδεξιά έχοντας κυβερνήσει με
την ακροδεξιά για τέσσερα χρόνια και ακόμα και σήμερα να « τσοντάρει» ακροδεξιούς στους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (μέσα και η κ.
Μεγαλοοικονόμου!) με ολίγον Δανέλη για να σχηματίσει κυβερνητική πλειοψηφία; Πως μπορεί να πιστεύουν από την άλλη κάποιοι ότι
αυτός ακριβώς ο πολιτικός που λατρεύει έως σκανδάλου τον Μαδούρο και ντροπιάζει και γι’ αυτό την χώρα μπορεί να ηγηθεί μιας νέας
Κεντροαριστεράς;
Δεν τον καταλαβαίνω τον προικισμένο επικοινωνιακά κ. Τσίπρα.
Αφού βλέπει ότι δύο χρόνια τώρα δεν κατάφερε να επιτύχει τίποτα ότι
και αν δοκίμασε και σταθερά είναι πίσω από τον Κ. Μητσοτάκη με μεγάλη διαφορά, ενώ όσους Ραγούσηδες και αν δοκίμασε, δεν μπορεί
να μηδενίσει τη παρουσία του ΚΙΝΑΛ όπως θα ήθελε. Αφού δεν έχει
τίποτα να κερδίσει, γιατί δεν πάει σε εκλογές και σέρνεται παρέα με
Παπακώστα, Μεγαλοοικονόμου και διάφορους του θιάσου που μας
παρουσιάζει αποκρουστικές παραστάσεις κάθε μέρα, ευτελιζόμενος
ο ίδιος, πλήττοντας την Δημοκρατία, την στοιχειώδη λογική και ενισχύοντας την απαξίωση της Πολιτικής και της ακροδεξιάς;
Ας το σκεφτεί καλύτερα. Θα ήταν εξιλέωση για αυτόν, για την
χώρα, για την κοινωνία να ψηφίσει αυτά τα περίφημα κοινωνικά Νομοσχέδια και να προσφύγει σε εκλογές.
Ας το κάνει....
Εκτός και αν υπάρχουν διεργασίες, υποχρεώσεις, υποθέσεις που
δεν γνωρίζουμε και τον κρατάνε σε μια ακατανόητη στάση που φθείρει και τον ίδιο. Τότε όμως θα πρέπει μάλλον να ανησυχούμε...
*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτης

Μάριος Δράμαλης*

Ζαχαρίας Ζούπης*

Είναι ανάγκη να τα φθείρει
όλα πριν φύγει;

Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και την
αξίζουμε και εμείς και τα παιδιά μας

Για να έρθει αυτή η καλύτερη Ελλάδα και να την νοιώσει ο Θεσσαλονικιός,
ο πολίτης της πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας, πρέπει να γίνει εφαρμογή
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα καταστήσουν την Μακεδονία
μας και την Ελλάδα ανταγωνιστική, θα αλλάξουν το επιχειρηματικό κλίμα
και θα κινητοποιήσουν σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις.
Σε αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνεται η απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και η συνολική μείωση των φορολογικών συντελεστών και
των ασφαλιστικών εισφορών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μας διότι
στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα και το κέρδος έχουν «ποινικοποιηθεί» και
αυτό θα αλλάξει.
Τα πρώτο μας νομοσχέδιο: Μια θαρραλέα φορολογική μεταρρύθμιση
που δεν θα μειώνει απλώς τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά θα
απλοποιεί παράλληλα τον φορολογικό κώδικα και θα εστιάζει στη
φοροδιαφυγή μικρής και μεσαίας κλίμακας με τη διεύρυνση της
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών.
Πολιτική προτεραιότητα μας είναι η απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα
έρθει θα παρέμβει με καίριο τρόπο για να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Πρέπει να δώσουμε ενωμένοι όλοι οι φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης το σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης ώστε σύντομα
να έχουμε και οι Μακεδόνες το δικό μας ‘’Ελληνικό’’ στην Θεσσαλονίκη και
Μακεδονία μας.
Κομβικό σημείο είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και
την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που σήμερα δεν
υλοποιείται ,γατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς την ενίσχυση της
υγιούς επιχειρηματικότητας, με ένα κράτος που θα εγγυάται ένα ασφαλές και
σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις , ειδικά για την Βόρειο Ελλάδα και Μακεδονία μετά και την Συμφωνία των Πρεσπών.
Οι πολίτες θα έχουν πλέον δίπλα τους ένα κράτος λιτό και αποτελεσματικό. Θα το οικοδομήσουμε με βασικά εργαλεία την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την προώθηση των συμπράξεων του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και
την αξιολόγηση παντού.
Η παιδεία, η διά βίου μάθηση και οι πολιτικές στήριξης της απασχόλησης
, αλλά και η ασφάλεια των πολιτών και φοιτητών μας ,βρίσκονται στην καρδιά της πολιτικής μας ατζέντας.
Με τις αλλαγές που σχεδιάζουμε, η χώρα μας μπορεί να πετύχει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να δημιουργηθούν νέες καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας και να δοθεί το μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν
στην πατρίδα τους.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Η ενημέρωση του κόσμου της Θεσσαλονίκης, θα γίνει από σπίτι σε σπίτι,
από γειτονιά σε γειτονιά, από περιοχή σε περιοχή και από δήμο σε δήμο ώστε
το μήνυμα και οι πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να ακουστούν παντού και ο λαός να μας δώσει καθαρή εντολή, να αλλάξουμε επιτέλους αυτή την κατάσταση και να εφαρμόσουμε το αυτονόητο για
τους πολίτες, για να δουν ξανά με αισιοδοξία το μέλλον τους.
Καλώ τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να μου δώσουν την ευκαιρία στον
εκλογικό αγώνα που θα έρθει με την ψήφο και σταυρό τους, για να μπορέσω
εντός Βουλής να δώσω την μάχη μου αποτελεσματικά, με μεθοδολογία, στόχους και συνέπεια για την Θεσσαλονίκη μας, όπως κάνω με επιτυχία και απτά
αποτελέσματα ,στην εργασία μου και συνδικαλιστικά εδώ και 30 χρόνια.
*Ο Μάριος Δράμαλης είναι μηχανολόγος μηχανικός κάτοχος ΜΒΑ και
στέλεχος στον τομέα ενέργειας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής
της Νέας Δημοκρατίας
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opinion
Μόνο καθαρές λύσεις

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

Τον τελευταίο καιρό ο πολιτικός κόσμος ασχολείται με τα καμώματα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. και για
το εάν και πότε θα παραιτηθούν
οι βουλευτές Παπαχριστόπουλος
και Μεγαλοοικονόμου, όταν στην
οικονομία επικρατεί επενδυτική
ερήμωση και οι μεταρρυθμίσεις
έχουν κολλήσει.
Ο κ. Τσίπρας έχει γαντζωθεί
στην καρέκλα του Μαξίμου και
αδιαφορεί για θεσμικές αταξίες,
όπως αυτή της αλλαγής του Κανονισμού του Βουλής, ή και για
την πρωτοφανή δυσαρμονία με-

ταξύ της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ και της
απήχησής του στο λαό.
Το 2014 ο σημερινός πρωθυπουργός καλούσε την προηγούμενη κυβέρνηση να παραιτηθεί
επικαλούμενος τη μικρή ήττα που
είχε υποστεί η Ν.Δ. στις ευρωεκλογές.
Τώρα ο κ. Τσίπρας δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες, παραμένει στην
εξουσία ακόμη και με επίσημη δύναμη 145 βουλευτών ευελπιστώντας στις ψήφους προθύμων που
εμφανίζονται από τους ΑΝ.ΕΛ. ή

το Ποτάμι, μόνο που όλα αυτά είναι σημάδια πολιτικής παρακμής,
που συνήθως καταλήγουν σε θεαματικές πτώσεις.
Μετά το οικονομικό και το
κοινωνικό του ναυάγιο, ο ΣΥΡΙΖΑ
βυθίζει τη χώρα και στη λάσπη
της πολιτικής συναλλαγής, των
εκβιασμών, των παζαριών και
των εξαιρετικά εύκαμπτων βουλευτών που ξεδιάντροπα ανταλλάσσουν συνειδήσεις με υπουργεία και με πόστα με αποτέλεσμα
η σήψη που απλώνει παντού ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν σηματοδοτεί μόνο τη
δική του αποσύνθεση, αλλά δηλητηριάζει δυστυχώς και το σύνολο της δημόσιας ζωής.
Ο κ. Τσίπρας σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί και γι’ αυτό το
νέφος συναλλαγής και θεσμικής
ανωμαλίας το οποίο έχει τυλίξει
τη χώρα, για το προσωπικό του
και το ηθικό του ναυάγιο.
Το μόνο το οποίο του μένει πια
είναι να ορίσει το συντομότερο
δυνατόν χρόνο εθνικών εκλογών για να ανασάνει η χώρα τον
καθαρό αέρα της δημοκρατικής
λειτουργίας, αυτή η αρρωστημένη κατάσταση θα πρέπει να τερματιστεί και για αυτό απαιτούνται
μόνο καθαρές λύσεις, που μπορεί
να δώσει μόνο η μεγάλη δημοκρατική μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία.
*Ο Ευθύμης Καρανάσιος
είναι επιχειρηματίας, πρώην
βουλευτής Χαλκιδικής
της Νέας Δημοκρατίας
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karfitsomata
Από τραπέζι σε τραπέζι ο Καμμένος

Ένα πλουσιοπάροχο δείπνο με αστακούς και εκλεκτά θαλασσινά παρέθεσε προς τιμή του προέδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου
Καμμένου ο βουλευτής του κόμματος του από τη Θεσσαλονίκη-που προσχώρησε πρόσφατα στους ΑΝΕΛ, Αριστείδης
Φωκάς. Επρόκειτο για ένα εντυπωσιακό τραπέζι σε γνωστή
παραλιακή ταβέρνα της Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης που σπάνια αντικρίζει κανείς στις μέρες μας, όπου ο λαός μετά βίας
εξασφαλίζει τα αναγκαία για τον επιούσιον. Πολλά και ακριβά
πιάτα για να ικανοποιηθεί ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την κοπή της πίτας που οργανώθηκε
από το κόμμα του. Αίσθηση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις των
παρευρισκομένων που του έδιναν ευχές να γίνει πρωθυπουργός... Η αλήθεια είναι πως ο κ. Καμμένος είχε τη δυνατότητα
να παρακαθίσει σε λουκούλλεια γεύματα στη Θεσσαλονίκη.
Πήγε στο συγκεκριμένο δείπνο όταν σηκώθηκε πάλι από ταβέρνα από τραπέζι στην Κρήνη με περισσότερα από εκατό πιάτα, αιθέριες παρουσίες και χαλάρωση με ακριβά πούρα. Την
επόμενη ημέρα ο κ. Καμμένος κατά τη διάρκεια κοπής της πίτας στην εκδήλωση του γραφείου είπε με στόμφο στο πλήθος
ότι ποιος τύχει το φλουρί θα απολαύσει ένα φοβερό προνόμιο-θα τον πάρει μαζί του στην προεκλογική του εκστρατεία...Αν
κάθεται και σε όλα τα τραπέζια που στήνονται γι αυτόν γιατί
είναι γνωστό ότι είναι καλοφαγάς σίγουρα θα βάλει και αρκετά
κιλά! Η πολιτική μπορεί να κατρακυλά , αλλά το φαγοπότι για
ορισμένους συνεχίζεται.

Στη Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης

Chef στα... κόλλυβα!

Τα «δάκρυα» του Σίμου

Μία δεκάδα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος
Ζέρβας. Μεταξύ άλλων και ο Βασίλης Μπαμπούλας, γιος του
Φάνη Μπαμπούλα ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, ο οποίος στο
βιογραφικό του ανέφερε πως είναι chef, ειδικός στα κόλλυβα!
Στα αξιοσημείωτα από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
ο κ. Ζέρβας είναι το ξύλινο μπρελόκ, οικολογικό, που μοίρασε
στους δημοσιογράφους καθώς και το καλαίσθητο φυλλάδιο
με τίτλο «Δεσμεύομαι».

Σην Τούμπα ο Βούγιας

Ανεβαίνουν οι τόνοι της προεκλογικής αντιπαράθεσης
στον δήμο Νεάπολης - Συκεών με τον υποψήφιο δήμαρχο
Ηλία Ζάχαρη να χρεώνει στον δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη «κροκοδείλια δάκρυα» για το πρόβλημα της εγκληματικότητας
στην περιοχή.

Εκπλήξεις ετοιμάζει ο Λεκάκης

«Η Τούμπα βγάζει δήμαρχο»... λέει ο υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Βούγιας, ο οποίος μαζί με τον Νίκο Νυφούδη, επισκέφθηκαν την Δ’ Δημοτική Κοινότητα. Ο υποψήφιος
δήμαρχος ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής
και προανήγγειλε ότι τον Απρίλιο θα γίνει η παρουσίαση των
θέσεων της «ΠΟΛΗχρωμης Θεσσαλονίκης» για την ανάπτυξη
της Τούμπας.

Πληθώρα υποψηφίων
στον Αηδονόπουλο

Στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο ευρωβουλευτής της Ελιάς, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκδήλωση κοπής της
πίτας των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β´ Θεσσαλονίκης
του Κινήματος Αλλαγής. Μεταξύ άλλων είχε θερμή χειραψία
με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του δήμου Νεάπολης Συκεών, Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος έδωσε το παρών.

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά ...57 ονόματα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την
παράταξη «Συνέργεια η πόλη μας πρώτα», Χάρης Αηδονόπουλος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, αντιπεριφερειάρχες
καθώς και ο συνυποψήφιός του Παναγιώτης Ψωμιάδης.

«Θεσσαλονίκη Πρώτη», είναι το όνομα του συνδυασμού
με το οποίο ο Πέτρος Λεκάκης κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές
εκλογές. Η παρουσίαση του ονόματος έγινε με την ανάρτηση
βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο αποτυπώνονται το όραμα και
οι στόχοι για να γίνει η Θεσσαλονίκη «Πρώτη». Στο βίντεο ο
κ.Λεκάκης αναλύει τι αποτυπώνει το «Θεσσαλονίκη Πρώτη»
και καταλήγει με το σύνθημα «Έλα και εσύ». Ένα μήνυμα που
απευθύνει ο προς όλους τους Θεσσαλονικείς πέρα και πάνω
από κόμματα καθώς η «Θεσσαλονίκη Πρώτη» είναι μια καθαρά αυτοδιοικητική παράταξη που μπορεί να ενώσει και να
διοικήσει τη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο βήμα αναμένεται η
παρουσίαση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που θα
στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του κ.Λεκάκη και σύμφωνα με
τις πληροφορίες θα έχει και... ποδοσφαιρικό χρώμα!
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Η Τζιούτζια αντί της Γούλα

Με νέο πρόσωπο στη σύνθεση του συνεδρίασε το δημοτικό
συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης καθώς η Ελένη Τζιούτζια
πήρε τη θέση της παραιτηθείσας Καλυψώς Γούλα. Η κ.Τζιούτζια, η οποία ορκίστηκε ενώπιον του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, είναι εκπαιδευτικός με συγγραφικό έργο και μεταξύ άλλων ασχολείται με την έρευνα και μελέτη του Μικρασιατικού
χώρου καθώς και με τη συλλογή φωτογραφικού υλικού και
άλλων ιστορικών κειμηλίων για τον προσφυγικό Ελληνισμό.

Επισκέφτηκε τον Μπουτάρη
ο Ζαρωτιάδης

‘Αλλος ένας υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης πέρασε
το κατώφλι του γραφείου του Γιάννη Μπουτάρη. Αυτή τη φορά
ήταν η σειρά του επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Υψίπολις”, Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα της πόλης με τον δήμαρχο να εύχεται
στον κ.Ζαρωτιάδη “καλή επιτυχία” στον προεκλογικό αγώνα
και να του υπόσχεται πως θα βρίσκεται στη διάθεση του για
οτιδήποτε χρειαστεί.
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Και ο Τζιαμπάζης
για Λαγκαδά
Μία ακόμη υποψηφιότητα κατατέθηκε στην κούρσα για την μάχη του δήμου
Λαγκαδά. Πρόκειται για τον
γνωστό πολιτικό μηχανικό
Θόδωρο Τζιαμπάζη ο οποίος
με μια επιστολή του επισημοποίησε την πρόθεσή του
να διεκδικήσει τον δήμο. Στην ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Με πλήρη επίγνωση των ευθυνών που προτίθεμαι να αναλάβω, καταθέτω σήμερα την απόφασή μου, να διεκδικήσω το
αξίωμα του Δημάρχου του Δήμου Λαγκαδά στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019.
Γεννήθηκα το 1974 και μεγάλωσα στην πόλη του Λαγκαδά, όπου και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά ως πολιτικός
μηχανικός τα τελευταία 15 χρόνια. Επέλεξα συνειδητά να
ζήσω σε αυτόν τον τόπο, μαζί με την οικογένειά μου, καθώς
πάντα πίστευα και πιστεύω στις δυνατότητες του.
Η αγάπη μου γι’ αυτόν τον τόπο δεν είναι ευκαιριακή. Γνωρίζω τις ανάγκες του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα προβλήματά του καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής του. Τα τελευταία 4 χρόνια, υπηρετώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση από
τη θέση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω μια άμεση σχέση με
εσάς, μια σχέση, που πιστεύω, βασίζεται στην εμπιστοσύνη και
στην ειλικρίνεια.
Επιβάλλεται, λοιπόν, από εμάς που γεννηθήκαμε, ανδρωθήκαμε και ζούμε μόνιμα και σταθερά εδώ, σε αυτόν το Δήμο,
και πάνω απ’ όλα τον αγαπάμε και τον πονάμε, να δώσουμε
λύσεις και αγώνα με όρους μέλλοντος και όχι παρελθόντος.
Νέοι άνθρωποι με διάθεση, όνειρα και φρέσκες προτάσεις
αλλά και άνθρωποι που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στα κοινά
τάσσονται στο πλευρό μας, ώστε να θέσουμε από κοινού τις
βάσεις για ένα Δήμο ανταγωνιστικό, φίλο για τους κατοίκους
του και πόλο έλξης για επισκέπτες και επενδύσεις, ένα Δήμο
πρωταγωνιστή.
Η ομάδα, που καθημερινά διευρύνεται, απαρτίζεται από
ικανά και έντιμα μέλη της κοινωνίας μας, προερχόμενα από
όλους τους χώρους και τις ηλικιακές ομάδες, με διάθεση να
εργαστούν για το παρόν του Δήμου μας, θέτοντας γερά θεμέλια για το μέλλον του. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα
που οι συνοδοιπόροι μου και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να
κερδίσουμε. Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι οι κοινωνίες που προοδεύουν, είναι αυτές που αφουγκράζονται τις ανάγκες και προσαρμόζονται στις συνθήκες των καιρών. Ιδιαίτερα σε αυτούς
τους τόσο δύσκολους καιρούς που διανύει η χώρα μας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έμεινε ανεπηρέαστη και ο Δήμος μας δεν
αποτελεί εξαίρεση. Τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στις δημόσιες
συγκοινωνίες, στην ύδρευση, στην αγροτική οδοποιία, στην
ασφάλεια των πολιτών, καθώς και η ανάδειξη του κοινωνικού
προσώπου του Δήμου μας, αποτελούν προτεραιότητά μας.
Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων θα
αποτελέσουν τους άμεσους συνεργάτες μας, γιατί αυτοί ξέρουν τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της κάθε γειτονιάς
και αγωνιούν να ακουστεί η φωνή τους. Να είστε σίγουροι ότι
οι συνοδοιπόροι μου και εγώ, ζητώντας την ψήφο σας, πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να εκπληρώσουμε τις
προσδοκίες σας για την Δημοτική Περίοδο 2019 – 2023.
Σε αυτή την πορεία μας, που ξεκινά σήμερα, σας θέλουμε
μαζί μας.
Σας καλώ λοιπόν να Συν-Πράξουμε τώρα και να Συν-Δημιουργήσουμε από σήμερα το αύριο του Δήμου μας».

Ο Μάκης προ(σ)καλεί σε debate

Debate προτείνει ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Μάκης Κυριζίδης, προκειμένου οι Θεσσαλονικείς να βγάλουν
χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. ‘Οπως αναφέρει ο κ.Κυριζίδης παρατηρούνται “επιθετικές και αλαζονικές τάσεις από υποψηφίους” τους
οποίους καλεί να συζητήσουν και να αναμετρηθούν επάνω
στα προβλήματα της πόλης μέσα από κοινές δημόσιες εκδηλώσεις - συζητήσεις, ζωντανά debates.

Μπαίνει στο χορό ο Δαρδαμανέλης

Σε προεκλογικούς ρυθμούς ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο οποίος την Τετάρτη, 13
Φεβρουαρίου, πρόκειται να παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο του
συνδυασμού του «Γενιά Δημιουργίας». «Η ομάδα μας συγκροτείται και σε καλεί να την γνωρίσεις! Έλα μαζί μας, στην
ενωτική μας προσπάθεια, να συναντήσεις την γενιά επανεκκίνησης της Καλαμαριάς», αναφέρει σε μήνυμά του ο κ. Δαρδαμανέλης.
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Έφερε κόσμο με λεωφορεία από Αθήνα
στη Θεσσαλονίκη ο Μαριάς

Και η Καρασαρλίδου
υποψήφια δήμαρχος
Η εκπαιδευτικός Σοφία Καρασαρλίδου θα είναι υποψήφια δήμαρχος στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την
δημοτική κίνηση «Εργατική Αντεπίθεση». Ο συνδυασμός στηρίζεται από την ΟΚΔΕ (Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών
Ελλάδας).

«Γεμίζει» η παράταξη του Λιάμα

Η αγωνία του να γεμίσει τη μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου “Ιωάννης Βελλίδης” στη Θεσσαλονίκη την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, οδήγησε τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Νότη Μαριά
να ναυλώσει λεωφορεία που γέμισαν με Αθηναίους πολίτες, οι οποίοι ήρθαν αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία γέμισαν, κυρίως με γυναικείο πληθυσμό που βρήκαν την
ευκαιρία να κάνουν βόλτα στη Θεσσαλονίκη , να συναντηθούν
με φίλους και συγγενείς και φυσικά να παραστούν το απόγευμα στην εκδήλωση του Νότη Μαριά. Την εκδηλώση, όπου
έγινε κοπή της πίτας, διοργάνωσε η Πολιτική Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με θέμα: «Ανασκόπηση Κοινοβουλευτικών Δραστηριοτήτων 2018 Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά και Πολιτικής
Ομάδας ECR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».Αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με
χορευτικά της Παμμακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα
Ελλάδος-Αυστραλίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα
Νομού Άρτας. Ακολούθως οι τολμηροί Αθηναίοι μπήκαν ξανά
στα λεωφορεία και επέστρεψαν στην πρωτεύουσα.

Σχεδόν καθημερινά ανακοινώνει και έναν υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο του συνδυασμού του ο νυν δήμαρχος
Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, στο
δρόμο για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές. Στην παράταξη του
προσχώρησαν τέσσερα στελέχη της ελάσσονος αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα οι Βασίλης Κυριακού, Θανάσης Κωστούδης, Αναστασία Ιορδανίδου, Γιάννης Φωτιάδης.

Την... ευλογία του Μητροπολίτη
Σταυρουπόλεως Νεαπόλεως, κκ.
Βαρνάβα έλαβε ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά και επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Γιώργος Λίλτσης. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα με τον γιατρό και
υποψήφιο δήμαρχο να ευχαριστεί
τον κκ. Βαρνάβα για τις πολύτιμες συμβουλές του.

Ανεπιθύμητος στο ίδιο του
το «σπίτι» ο Σωκράτης

Αποχωρεί ο Αντωνούδης
Αποχωρεί από την προεκλογική κούρσα για τον δήμο
Πυλαίας - Χορτιάτη ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος
από την «Εγνατία Οδό Α.Ε.»,
Απόστολος Αντωνούδης. Ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο
Facebook ότι δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος για σοβαρούς,
προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

«Παίζει» μόνος του ο Ιγνάτιος

«Σφήνα» ο Παπακωνσταντίνου
στο Ωραιόκαστρο
Μετά τις αποχωρήσεις των Απόστολου Αντωνούδη και
Νίκου Νυφούδη ο νυν δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, φαίνεται πως ...παίζει μόνος του στην περιοχή.
Παρ’ όλα αυτά συνεχίζει μεθοδικά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του με ανθρώπους νέους και επαγγελματικά καταξιωμένους που έχουν διάθεση να προσφέρουν στον τόπο. Απ’ ότι
φαίνεται ο κ.Καϊτεζίδης ετοιμάζεται να καταρρίψει κάθε ρεκόρ
στο ποσοστό που θα λάβει στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές.

Αποσύρθηκε ο Σαραμάντος
Τα πρώτα είκοσι έξι στελέχη που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο και τη διοίκηση της παράταξης «Δύναμη Δημιουργίας»
παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου Γιώργος
Παπακωνσταντίνου. Πρόκειται για ανθρώπους επαγγελματικά
καταξιωμένους, με γνώσεις, εμπειρία, προσφορά στην κοινωνική ζωή του τόπου και κυρίως για ανθρώπους που αγαπούν
την περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Πήρε ευλογία ο Λίλτσης

Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος Ωραιοκάστρου
ο πρώην δήμαρχος, Δημήτρης
Σαραμάντος, επικαλούμενος
στην επιστολή παραίτησης του
σοβαρούς λόγους υγείας. Από
την πορεία της υγείας του εξαρτηθεί και η υποψηφιότητα του ως περιφερειακού συμβούλου
Κεντρικής Μακεδονίας.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην εκδήλωση-συναυλία
χορωδιών- που έγινε το Σαββατόβραδο στο Δημοτικό Θέατρο
Θέρμης. Όταν η οικοδέσποινα της εκδήλωσης, αναφέρθηκε
στην παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Ενέργειας-Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου και τον κάλεσε στο βήμα,
έγινε χαμός. Ο κόσμος με φωνές απέτρεψε την άνοδο του
στο βήμα λέγοντας:”τι θέλει αυτός εδώ, τι έχει να μας πει”
με αφορμή τη στάση του για την επικύρωση της Συμφωνίας.
Ο ίδιος “μαζεύτηκε”, δεν ανέβηκε καν στο βήμα, γλίτωσε τα
χειρότερα και έφυγε διακριτικά, λίγη ώρα αργότερα. Εμφανίστηκε στεναχωρημένος γιατί η αποδοκιμασία σημειώθηκε
σε έναν χώρο που υπηρέτησε επί σειρά ετών και ήταν σαν το
ίδιο του το σπίτι. Επιπλέον, γίνεται κάθε μέρα και πιο σαφές
ότι οι αντιδράσεις που εισπράττουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
δεν προέρχονται από ακροδεξιούς , όπως ο πρωθυπουργός
αρέσκεται να υποστηρίζει, αλλά από απλούς πολίτες που δεν
συγχωρούν τη στάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που με την
ψήφο τους έκαναν νόμο συμφωνία των Πρεσπών, που μεγάλη
μερίδα των πολιτών θεωρεί ότι αποτελεί εθνική ήττα.

Διαγκωνισμοί στις... πίτες
Προεκλογικό χρώμα και… πυρά
έχουν οι εκδηλώσεις κοπής πίτας με
τους υποψήφιους δημάρχους. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα συνέβησαν
σε εκδήλωση αθλητικού συλλόγου
στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, με τον υποψήφιο δήμαρχο
Γιώργο Κυριλλίδη να ασκεί σκληρή
κριτική για τη στάση του νυν δημάρχου Λάζαρου Κυρίζογλου.
Με ανάρτησή του στο facebook ο κ.Κυριλλίδης μίλησε για
απρέπειες και για καθεστωτική παρουσία του δημάρχου.
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Εργα και ημέρες στο Δήμο Κασσάνδρας

Ψάχνονται για τα τρία στελέχη τους στην Πειραιώς
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, στην ΝΔ εξετάζουν με προσοχή τα στοιχεία που έχουν
φτάσει από επιτελείς και συνδικαλιστές του υπουργείου Οικονομικών σχετικά, με την εμπλοκή τριών
στελεχών της Θεσσαλονίκης, ενός Πολιτευτή, ενός πρώην Βουλευτή και ενός νυν Βουλευτή. Για τους
οποίους φημολογείται ότι είχαν έντονη δραστηριότητα στο παρελθόν σε υποθέσεις μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος και στις οποίες με την μεσολάβηση τους κατάφεραν να τους γίνουν ευνοϊκές
ρυθμίσεις με αποτέλεσμα οι μεν φοροφυγάδες φίλοι τους να ωφεληθούν δεκάδες εκατομμύρια, το δε
ελληνικό Δημόσιο να ζημιωθεί με δεκάδες εκατομμύρια. Πληροφορούμαστε ακόμη, ότι η κυβέρνηση
εξετάζει με ιδιαίτερο ζήλο τις υποθέσεις γαλάζιων εφοριακών και των πολιτικών προϊσταμένων τους
και ότι σύντομα θα υπάρξουν καταιγιστικές εξελίξεις. «Φρέσκος» Βουλευτής που προσχώρησε πρόσφατα στη ΝΔ, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ενημερώνει σχετικά…

Ανέβασε τους τόνους ο Ζέρβας

Πληροφορούμαστε ότι στο Δήμο Κασσάνδρας προκύπτουν μια σειρά
ερωτηματικών που σχετίζονται με τις απευθείας αναθέσεις, τις προνομιακές
μεταχειρίσεις συγκεκριμένων αναδόχων...
Και εξηγούμαστε...
Γιατί δεν επιλέγεται η κατάρτιση καταλόγων για συμμετοχή στις ηλεκτρονικές κληρώσεις έργων μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων ΚΗΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 118 ν.4412/2016. Η πλειοψηφία των
δήμων της χώρας κακώς ταυτίζεται μ’αυτήν την πρακτική;
Γιατί δεν επιλέγεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ ν.4412/2016;
Στις διακηρύξεις έχουμε κατάχρηση του κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, φωτογραφικοί υπερβολικοί όροι στις διακηρύξεις έτσι
ώστε όλοι να αποκλείονται σκόπιμα και να υπάρχει πάντα ένας ανάδοχος, χωρίς όμως να επιτυγχάνει ο Δήμος την βέλτιστη οικονομική προσφορά , εκτός
και αν δεν είναι το ζητούμενο αυτό.Αυτό δεν συνιστά καθοδήγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού;
Δημιουργείται προηγούμενο, δηλαδή στον ανάδοχο διότι παίρνοντας το
έργο αποκτά το πλεονέκτημα να έχει σύμβαση στο ενεργητικό του που στην
επόμενη δημοπρασία του δίνει το έργο μιας και δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
Αυτό δεν λέγεται αθέμιτος ανταγωνισμός;
Από το ιστορικό των βλαβών προκύπτει ότι από το 2014 μέχρι τώρα έχει
εκτοξευθεί η δαπάνη κατά το 20πλάσιο; Τι είναι αυτό που την απογείωσε; Ενδεικτικά μια βλάβη πληρώνεται 300 ευρώ άρα βάσει συμβάσεων αναλογούν
1385 περίπου βλάβες κατ’ έτος με τη 17/1/2018 διακήρυξη πάμε σε τέσσερις
βλάβες ανά ημέρα, αν προσθέσουμε και την 23/1/2017 θα΄χει άλλες 3.500
βλάβες αν προσθέσουμε και την Αποκατάσταση βλαβών άλλες 6.000 βλάβες! Πού πάμε; Καταντά κωμικό.
Από το ιστορικό της Αγροτικής Οδοποιίας από το 2014 έχουμε διπλασιασμό του κόστους σε όλα πάλι ανάδοχος η «Δέλτα»... Τι προέκυψε και έχουμε
διπλασιασμό και εδώ;
Ερώτηση στη διακήρυξη 2018 έχουμε 2900 ώρες γκρέιντερ/8ώρες είναι
362 μέρες συνεπώς θα πρέπει να καταθέσει 362 κάρτες ταχογράφου του μηχ/
τος ο ανάδοχος επίσης και τα αντίγραφα των καταγραφικών GPS , το ίδιο ισχύει και για τις άλλες μισθώσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτελεί όλες τις εργασίες ο Αδραμερινός τον οποίο
έχει απορρίψει η Ο.Ε. ως ακατάλληλο διότι δε συνάδει η επαγγελματική του
δραστηριότητα με αυτή της διακήρυξης δεν αποτελεί εκχώρηση έργου αυτό;
Τέλος αφού η «Δέλτα» αναλαμβάνει όλα τα έργα με το σπαθί της χρειάζονται και 40 περίπου απευθείας αναθέσεις για επιβράβευση; Όλα καλά αρκεί
να προλαβαίνει...
Μη ξεχνιόμαστε σ’όλα της «Δέλτα» ένας επιβλέπων υπογράφει, άραγε αυτός προλαβαίνει με τόσες επιβλέψεις, τόσες μελέτες, τόσους λογαριασμούς;
Όσο για το κεφάλαιο με ταυτόχρονες προμήθειες σε υλικά του Δήμου θα
το ανοίξουμε προσεχώς...
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Πρώτος ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, από
τον περασμένο Δεκέμβριο, καλωσορίζοντας
-βέβαια- την υποψηφιότητα της κ. Νοτοπούλου την κάλεσε να παραιτηθεί από το κυβερνητικό της αξίωμα. Μέσα στην εβδομάδα
που μας πέρασε ανέβασε τους τόνους και
ζήτησε ξανά την παραίτησή της καθώς ήρθε
στο φως της δημοσιότητας η «έντονη προεκλογική της δραστηριότητα» μέσα από το
Διοικητήριο. Φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος, παρά την ευγένεια που τον διακρίνει, να
δώσει τη μάχη για την πόλη αφού δεν παραλείπει να ζητά με κάθε ευκαιρία, ο προεκλογικός αγώνας να στραφεί στα πραγματικά
προβλήματα της πόλης. Και να θυμηθούμε
το «ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό»!

Δήμος Σιθωνίας: Έχουν τον τρόπο να… ρεφάρουν;
Με έναν εύσχημο τρόπο… φαίνεται πως αντικατέστησε ο δήμος Σιθωνίας το όποιο έλλειμμα δημιουργήθηκε στα ταμία το, από την κατάργηση του μέτρου της αναγκαστικής κατανάλωσης 100 κυβικών μέτρων νερού ανά νοικοκυριό που είχε επιβάλει πέρυσι η δημοτική αρχή της Σιθωνίας. Αφού
άκουσε τις κραυγές διαμαρτυρίας των κατοίκων και αναγνώρισε αυτήν την απόφαση ως αντισυνταγματική, η δημοτική αρχή προχώρησε στη λήψη νέας απόφασης που αφορά στην αύξηση των πάγιων
καταβολών, στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 15%! Όπως είπαν κάτοικοι της περιοχής
στην Karfitsa η αύξηση αυτή μεταφράζεται περίπου σε 30 ευρώ το μήνα! Αυτό το ποσό αναγάγει τα
μέσα ετήσια έξοδα μιας τετραμελούς οικογένειας σε 300 ευρώ το χρόνο.

Η οικογένεια Αναστασιάδη και ο ΟΑΣΘ
Πληροφορούμαστε ότι είναι έξαλλοι στην
ΝΔ για την εμπλοκή Βουλευτή της Θεσσαλονίκης με τον ΟΑΣΘ. Η αποκάλυψη ότι ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης που συχνότατα καταθέτει ερωτήσεις
στη Βουλή σχετικά με τη λειτουργία του ΟΑΣΘ
και τη φορολόγηση των μετόχων του, την ίδια
στιγμή η σύζυγός του Αιταερίνη Αυγερίδου
είναι μέτοχος στον οργανισμό και ο γιος του
αναλαμβάνει έργα του ΟΑΘ μέσω της εταιρίας
Nexus Facility. Και μπορεί να μην υπάρχει κάποια παράνομη εμπλοκή των συγκεκριμένων
προσώπων, ωστόσο το πολιτικό ζήτημα που
προκύπτει είναι σημαντικό. Τόσο, που στην
Πειραιώς ήδη άρχισαν να κάνουν δεύτερες
σκέψεις...
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Αλέξανδρος Μανδρίνος, πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης:

«Είμαστε παρόντες για να διαμορφώσουμε
το μέλλον της χώρας»
O Αλέξανδρος Μανδρίνος, οικονομολόγος και
πρόεδρος τη ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης, αναλύει στην
Karfitsa πώς η παράταξη του αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να εντάξει στους κόλπους της νέα
πολιτικά μυαλά και να αποτρέψει τους νέους να
γυρίσουν την πλάτη στην πολιτική.

ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Συνέντευξη

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ διεξάγουν δράσεις πανελλαδικά αλλά και τοπικά, με
καίριες παρεμβάσεις για τα προβλήματα και τις
προσδοκίες των νέων ανθρώπων ενώ, όπως εξηγεί, «για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας και το
μέλλον της χώρας στην οποία θέλουμε να ζήσουμε, πρέπει να είμαστε παρόντες».
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Η Θεσσαλονίκη «βγάζει» πολιτικά μυαλά; Ενίοτε η Θεσσαλονίκη έβγαζε άξιους πολιτικούς από
όλους τους ιδεολογικούς χώρους και είμαι πολύ
περήφανος διότι πολλοί από αυτούς προέρχονται
από την ΟΝΝΕΔ, όπως για παράδειγμα και ο επόμενος δήμαρχος τη πόλης, Νίκος Ταχιάος, που
ξεκίνησε από την ΟΝΝΕΔ την πολιτική του πορεία.
Αυτό που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία, ειδικά στις
μέρες μας, είναι να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
την ικανότητα να δίνουν λύσεις στα καθημερινά
προβλήματα των πολιτών. Γι αυτό, σκόπιμο είναι
να μην συμμετέχουν μόνο πολιτικά πρόσωπα αλλά
και άνθρωποι από όλο το φάσμα της κοινωνίας,
που μπορούν να δώσουν καινοτόμες λύσεις σε παλιά προβλήματα και νέες οπτικές γωνίες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι.
Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική.
Υπάρχουν τρόποι να προσεγγίσουν τον πολιτικό
στίβο; Είναι γνωστό ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου
έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς την πολιτική.
Ο ελληνικός λαός έζησε μία δύσκολη δεκαετία και
το πρόβλημα έγινε ακόμα πιο έντονο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που με πολλές και ψεύτικες
υποσχέσεις υφαρπάξανε την ψήφο του ελληνικού
λαού, του πουλήσανε «ελπίδα» και στο τέλος τον
προδώσανε. Οφείλουμε, όμως, ως νέοι, μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, όχι απλά να
επιλέξουμε τους πιο ικανούς, αλλά να συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι. Για να διαμορφώσουμε το
μέλλον μας και το μέλλον της χώρας στην οποία
θέλουμε να ζήσουμε, πρέπει να είμαστε παρόντες.
Μέσα στο γενικό κλίμα απαξίωσης και κυνισμού,
υπάρχουν λαμπρές εξαιρέσεις. Στην ΟΝΝΕΔ βλέπουμε συχνά ανθρώπους που δεν προέρχονται
από τις συνηθισμένες δεξαμενές της πολιτικής να
εντάσσονται, να προσφέρουν και να ασχολούνται,
και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον.

Η Θεσσαλονίκη είναι φιλόξενη πόλη για τους
νέους ντόπιους ή ξένους φοιτητές για να παραμείνουν εδώ για εργασία. Υπάρχει μέλλον στη
Θεσσαλονίκη για νέους επιστήμονες; Παρότι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προορισμούς,
η σημερινή εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι μίας
πόλης ανοργάνωτης: αυξημένη εγκληματικότητα,
μέσα μαζικής μεταφοράς σε άθλια κατάσταση, καθαριότητα σε χαμηλά επίπεδα. Προφανώς ορισμένα θέματα εξαρτώνται από την κεντρική πολιτική,
όπως για παράδειγμα η επιχειρηματικότητα και η
απασχόληση. Η στήριξη της ιδιωτικής οικονομίας μέσα από την μείωση των φόρων θα έχει ως
αποτέλεσμα μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά,
δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας
και με αυτόν τον τρόπο την ενίσχυση της τοπικής
κοινωνίας. Δυστυχώς, όσο δεν δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις αυτές, όλο και περισσότεροι νέοι θα
δοκιμάζουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Η Θεσσαλονίκη όμως, παραμένει μια πόλη με σημαντικές προοπτικές και αργά ή γρήγορα, αν γίνουν οι
σωστές κινήσεις, θα μπορεί να πάρει τη θέση που
της αξίζει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην ευρύτερη περιοχή.

Πόσο έχει επηρεάσει η Συμφωνία των Πρεσπών
τους νέους; Γνωρίζουν για ποιο λόγο αντιδρούν;
Όλο αυτό το διάστημα ακούμε τον πρωθυπουργό
των Σκοπίων να αποκαλεί την χώρα του σκέτο
«Μακεδονία», τους πολίτες της «Μακεδόνες» και
τη γλώσσα τους «μακεδονική». Από μόνο του αυτό
είναι αρκετό για να φέρει την αντίδραση του κόσμου και να επιβαρύνει το ήδη αρνητικό κλίμα. Το
ζήσαμε άλλωστε και με τα μαζικά συλλαλητήρια
που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ελλάδα. Νομίζω
ότι όλοι μέσα μας διαθέτουμε πατριωτική συνείδηση οπότε για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως
και για κάθε αντίστοιχο που θίγει τις αξίες και τα
εθνικά μας συμφέροντα, έχουμε την υποχρέωση
να εκφράσουμε, με ειρηνικό τρόπο, την αντίθεση
μας. Αυτό έκανε η συντριπτική πλειοψηφία του
κόσμου και ο πρωθυπουργός επέλεξε να τους βαφτίσει «ακραίους» και «γραφικούς». Θεωρώ πως
η αποδοκιμασία των νέων για τη Συμφωνία θα καταγραφεί ηχηρά στην κάλπη και θα αποτελέσει ένα
μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις . Άλλωστε σε
ζητήματα Ιστορίας και ταυτότητας οι νέοι δεν είναι
λιγότερο ευαίσθητοι από τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες.

CITYLights

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Δημήτρης Μπογδάνος
μιλά για «ένα μάθημα
χορού» που σκηνοθετεί
στο Θέατρο Αθήναιον

Το θρυλικό rock
συγκρότημα από την
Αγγλία Uriah Heep
επιστρέφει στην Ελλάδα
για να μας συνεπάρει

Ο συγγραφέας Νίκος
Καλαϊτζίδης μιλά για το νέο
εικονογραφιμένο παραμύθι
του «το ταξίδι της Χαλιμά»

Ο ηθοποιός Γιάννης
Λαζαρίδης μιλά για το
«μια σφαίρα για την
Τζένη» που ανεβαίνει
στο «Άρατος»

Σελ.

40

Σελ.

42

Σελ.

43

Σελ.

42

FACE
CONTROL
H καλλιτέχνις και ηθοποιός
Εβίτα Αγλαΐτση είναι το κορίτσι
αυτή της εβδομάδας για τη
Θεσσαλονίκη
Σελ.

52
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Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για να διαπρέψει σε θέατρο,
κινηματογράφο, τηλεόραση και τώρα επιστρέφει στα γνωστά λημέρια του στο έργο που
σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας.
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Δημήτρης Μπογδάνος:

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Συνέντευξη

«Στην κοινωνία μας έχουμε μάθει να
είμαστε πιο εύκολα κακοί και πικρόχολοι»
«Ένα μάθημα χορού» που... αφυπνίζει αδρανείς
εγκεφάλους και φυτεύει τον σπόρο της κατανόησης και της ανιδιοτελούς αποδοχής θα διδαχθεί στο
κοινό της Θεσσαλονίκης μέσα από την ομώνυμη
παράσταση σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μπογδάνου. Όπως περιγράφει ο ίδιος το έργο στην Karfitsa:
«Μιλάμε για δυο πολύ αντιφατικούς χαρακτήρες
στη σύγχρονη Νέα Υόρκη που συναντιούνται και
αποκτούν μια κατά κάποιον τρόπο ανώτερη συναισθηματική σύνδεση. Ένας καθηγητής γεωφυσικής
με σύνδρομο Άσπεργκερ ζητάει από μια χορεύτρια
του Broadway να τον διδάξει έναν χορό που πρέπει
να εκτελέσει σε μια τελετή βράβευσης. Αυτό ουσιαστικά τους φέρνει κοντά, αλλά όχι και τόσο, γιατί
ένας άνθρωπος με αυτό το σύνδρομο αδυνατεί να
έρθει ούτως ή άλλως κοντά με άλλους ανθρώπους
και συναισθηματικά, αλλά και πρακτικά». Άλλωστε
όπως επεσήμανε ο σκηνοθέτης: «Με αυτή τη συνθήκη ο συγγραφέας του έργου Μαρκ Σαν Ζερμέν
κάνει ένα σχόλιο για τον κοινωνικό αποκλεισμό και
την μοναξιά μέσα από το πρίσμα ενός ανθρώπου
που βλέπει τον κόσμο με μια άλλη «αφέλεια».
Η κοινωνία μας αφήνει να «χορέψουμε» με την
καρδιά μας; Όχι, η κοινωνία δεν μας αφήνει. Θα
σας πω ένα απλό παράδειγμα, ο κόσμος σε εορτασμούς ντρέπεται να εκφραστεί και να χορέψει
με όλο του το «είναι», γιατί νιώθει ότι θα κριθεί.
Στο θέατρο έρχεται κόσμος και προσπαθεί να μην
γελάσει πολύ δυνατά για να μην σχολιαστεί. Αυτά
τα δυο είναι πολύ επιφανειακά, αλλά καθημερινά
παραδείγματα. Πόσο μάλλον όμως για πιο κρίσιμα
ζητήματα, τα οποία τελικά καθορίζουν και το ποιοι
είμαστε. Η αποδοχή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που δεν αφήνει τους ανθρώπους να αυτοπραγματοθούν.
Τι έννοια δίνετε στο νορμάλ; H κανονικότητα δεν
καταρρίπτει ουσιαστικά την μοναδικότητα που
έχει ο καθένας μας; Η κανονικότητα είναι ένας
όρος ο οποίος δεν θα έπρεπε να υφίσταται. Μακάρι
να μην οριζόταν και να μην υπήρχε ο μέσος όρος,
αυτό το οποίο το μοναδικό το κάνει δακτυλοδεικτούμενο. Μακάρι να είχαμε όλοι μας την δύναμη
που βρίσκουν αυτοί οι δυο χαρακτήρες στο έργο να
παραβλέψουν την κοινωνική ταμπελοποίηση και
να αφεθούν, χωρίς να αποζητούν την κοινωνική
αποδοχή. Φυσικά, είμαστε μέρη ενός συνόλου δεν
μιλάμε για μονάδες που πρέπει να επιβιώσουν στη
μοναξιά, ίσα ίσα το ακριβώς αντίθετο.
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Ποια κανονικότητα πιστεύετε στις μέρες μας
κατακρίνετε πιο εύκολα; Νομίζω πως είναι οτιδή-

ποτε ξεφεύγει από την κανονικότητα και δεν είναι
συνηθισμένο και βαρετό πολύ εύκολα μπαίνει στο
στόχαστρο.
Όταν σκηνοθετείτε ένα έργο σκέφτεστε να αποδώσετε αυτό που θέλετε εσείς ή αυτό που πιστεύτε ότι έχει ανάγκη το κοινό; Αυτό που προσπαθώ
είναι να επικοινωνήσω αυτό που έχω αντιληφθεί
από το έργο. Δηλαδή αυτό με το οποίο έχω έρθει
σε επαφή και θέλω να μεταφέρω την επίγευση που
είχα εγώ με την εκάστοτε ιστορία.
Οι περισσότεροι θεατές στην Ελλάδα αγαπούν το
θέατρο ή επιλέγουν με βάση την αναγνωρισιμότητα των πρωταγωνιστών; Το ένα έχει να κάνει με
το αν όντως ο κόσμος πηγαίνει στο θέατρο και θα
έλεγα ότι το κοινό της χώρας πηγαίνει αρκετά. Έχει
εξισωθεί άλλωστε η τιμή του εισιτηρίου στο θέατρο
με του κινηματογράφου, επομένως είναι πιο ισχυρός ο ανταγωνισμός. Επίσης, υπάρχει ανεξάντλητη παραγωγή. Μπορεί να μην μιλάμε για μεγάλες
παραγωγές ή για πολυπληθείς θιάσους, αλλά έχοντας την εμπειρία του εξωτερικού, με σιγουριά θα
πω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήθος παραστάσεων
που προσφέρονται για το κοινό.
Όσον αφορά την επιλογή των θεατών, αυτό καθορί-

ζεται από τα γούστα του κοινού. Θα έλεγα ότι υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που θα νιώσουν την
οικειότητα με κάποιο πρόσωπο, βλέποντας το είτε
στην τηλεόραση είτε σε άλλες θεατρικές παραστάσεις και έτσι θα επιλέξουν πιο εύκολα την παράσταση που μπορεί να παίζει.
Ως νέος θεωρείτε σημαντικό για την δουλειά
σας την τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παραστάσεις; Μπορεί να είναι μια μεγάλη
παγίδα, ειδικά στην Ελλάδα που οι παραγωγές μας
δεν χαρακτηρίζονται από μια κατάρτιση σε τεχνικό
επίπεδο και είναι πιο ενστικτώδης. Σπανιότερα θα
μπορέσει η τεχνολογία να σταθεί ως ένα πολύτιμο
εργαλείο.
Τα social media; Για τα μέσα δικτύωσης μπορώ να
πω με σιγουριά ότι έχουν ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην επικοινωνία μιας παράστασης, για το πώς
μπορεί να επικοινωνηθεί μια δουλειά. Βέβαια, η
πιο ακλόνητη διαφήμιση παραμένει αυτό που λέμε
«από στόμα σε στόμα».
*«Ένα μάθημα χορού», στο θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ,
από 14 Φεβρουαρίου

Κώστας Παρχαρίδης:

«Ήθελα πάντα να αισθάνομαι
τη δουλειά των καλλιτεχνών»
Στη Θεσσαλονίκη, πόλη εντός και εκτός των τειχών,
πόλη της θάλασσας και της τέχνης, διαχρονικό κέντρο έμπνευσης και δημιουργίας στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων, ο επιχειρηματίας Κώστας
Παρχαρίδης, κόντρα στους καιρούς, δημιούργησε
σε έναν ιδιόκτητο χώρο υψηλών προδιαγραφών
στην καρδιά της πόλης, την Chalkos Gallery.

Πρόσωπα

Ποια η σχέση σου με την Τέχνη; Η σχέση μου με
την τέχνη προέκυψε από την αγάπη για την ιστορία
και τη γενικότερη φιλομάθεια μου . Μελετώντας
ερασιτεχνικά διάφορες περιόδους της ελληνικής
αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας πάντα στεκόμουν στους καλλιτέχνες της κάθε εποχής και ήθελα να έχω μια αίσθηση της δουλειάς τους . Κάποια
στιγμή αυτή την αγάπη θέλησα να τη στεγάσω σε
ένα χώρο και να τη μοιραστώ με κόσμο αλλά ταυτόχρονα να δώσω ένα βήμα σε καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Έτσι δημιούργησα τη
Chalkos Gallery στο κέντρο της πόλης δίπλα στην
Παναγία Χαλκέων.
Ποια η σχέση σου με τους μικρούς μας φίλους
τα ζωάκια; Αυτή η σχέση ξεκινάει από τα παιδικά
μου χρόνια. Από μικρός θυμάμαι τον εαυτό μου να
θέλει ένα σκυλάκι για παρέα, να σέβεται τα ζώα και
να τα προστατεύει. Η οικογένεια μου βέβαια από το
1996 διατηρεί καταστήματα ειδών για κατοικίδια
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είμαι ιδιαίτερα
περήφανος που ήμασταν το πρώτο κατάστημα που
σταμάτησε την πώληση κατοικίδιων και προέτρεψε τον κόσμο να υιοθετήσει αδέσποτα σκυλάκια ή
γατάκια. Θεωρώ γενικότερα ότι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στα ζώα αποτελεί μια πτυχή που
αναδεικνύει το επίπεδο του πολιτισμού μας.
Πως αποφάσισες να πολιτευτείς; Πάντα ήθελα
να είμαι ενημερωμένος για τις εξελίξεις σε τοπικό
αλλά και γενικότερο επίπεδο, να έχω άποψη και να
είμαι ενεργός πολίτης. Η πολιτική δεν ήταν βέβαια
στα σχέδια μου. Όταν όμως μια προσωπικότητα
όπως ο Κωνσταντίνος Ζέρβας τον οποίο εκτιμώ
απεριόριστα και μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για
τον Δήμο Θεσσαλονίκης και θέλει να είμαι μέλος
του συνδυασμού ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη!, σε καμιά
περίπτωση δεν θα μπορούσα να αρνηθώ αφού το
θεωρώ ως ευκαιρία για την πόλη όπου ζω και θα
μεγαλώσει ο γιος μου. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν
ήταν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας να με εμπνεύσει δεν
θα το έκανα.
Τι εύχεσαι για το 2019; Εύχομαι το 2019 να είναι

η χρονιά επανεκκίνησης της πόλης, οι εκλογές του
Μαΐου να δώσουν στον Κωνσταντίνο Ζέρβα και
στην παράταξη ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη την ευκαιρία
να εφαρμόσουν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
που θα βελτιώσει πρώτα την καθημερινότητα της

πόλης, ενώ θα επανατοποθετήσει τη Θεσσαλονίκη
στη θέση που της αξίζει. Σε ότι αφορά εμένα εύχομαι να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες της παράταξης και των συμπολιτών που θα με στηρίξουν και
να εργαστώ σκληρά για το καλύτερο δυνατό.
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Flashnterview

TopEvents
1. ΘΕΑΤΡΟ
ΟΡΕΣΤ3ΙΑ… μια διαδρομή…
Η «Εταιρεία Θεάτρου ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ» και η
«Ομάδα Τέχνης OBERON» προσεγγίζουν με ένα
διαφορετικό τρόπο την Ορέστεια του Αισχύλου,
μέσα από 500 επιλεγμένους στίχους του Αγαμέμνονα, των Χοηφόρων και των Ευμενίδων,
φιλτραρισμένους από την πολυετή έρευνα
σχολιαστών, φιλολόγων και δραματολόγων. Η
παράσταση «ΟΡΕΣΤ3ΙΑ… μια διαδρομή…» ξεκινά από το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο
Αυλαία, στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης: 21:15.
Τιμές εισιτηρίων: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (φοιτητικό, ομαδικό, ανέργων).

2. ΜΟΥΣΙΚΗ
Uriah Heep

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Κωνσταντίνος
Αναστασίου
42 09.02.2019

Tο θρυλικό rock συγκρότημα από την Αγγλία
επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από καιρό, για
να μας θυμίσει όλα τα κλασικά τραγούδια
του, που το έχουν τοποθετήσει στο πάνθεον
της μουσικής. Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, οι
Uriah Heep έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στο
Principal Club Theater, για να συνεπάρουν
τους Έλληνες fans, με μελωδίες που έχουν
μεγαλώσει ολόκληρες γενιές. Ώρα έναρξης:
21:00. Τιμή εισιτηρίου: 30€ (ταμείο).

Ο Γιάννης Λαζαρίδης είναι
ηθοποιός και αυτό το διάστημα συμμετέχει στην παράσταση «Μια σφαίρα για την
Τζέην» που ανεβαίνει στο
θέατρο Άρατος.

3. ΘΕΑΤΡΟ
Δον Κιχώτης

Η παράσταση «Δον Κιχώτης, Βιβλίο 2ο, Κεφ.
23ο», βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα του
Θερβάντες, μετά από μια sold out πορεία, ταξιδεύει το Φεβρουάριο στην Ελλάδα. Η καλλιτεχνική δουλειά της Έφης Μπίρμπα, με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη, θα παρουσιαστεί στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, από Πέμπτη
14 έως Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. Ώρα έναρξης:
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 25€ (Α’ Ζώνη), 20€ (Β’
Ζώνη), 17€ (Γ’ Ζώνη), 14€ (Δ’ Ζώνη: φοιτητικό-μειωμένο), 10€ (Ε’ Ζώνη: μειωμένης ορατότητας).

4. ΜΟΥΣΙΚΗ
Νίνα Λοτσάρη

Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις της σε όλη την
Ελλάδα, η Νίνα Λοτσάρη έρχεται το Σάββατο 9
Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο
«Μύλο», με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, με τίτλο «I
put a spell on you!». Το πρόγραμμα περιέχει μελωδίες διεθνούς και ελληνικής μουσικής, ενώ το επιμελείται ο μαέστρος Κωνσταντίνος Παγιάτης. Ώρα
έναρξης: 22:30. Είσοδος: 12€. Κρατήσεις θέσεων
στο τηλ. 2310522822.

ΠΡΟΣΩΠΟ
Γιάννης Λαζαρίδης

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ
Τ. Γουβέλης –
Χ. Αγγελόπουλος
Η «Ενάτη» του
Beethoven (Ωδή στη
Χαρά) παρουσιάζεται σε
μια παραλλαγή για δύο
πιάνα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου,
στις 21:00, από τους Τίτο
Γουβέλη και Χαράλαμπο
Αγγελόπουλο. Τιμές εισιτηρίων: 10€ (κανονικό),
5€ (μειωμένο).

Ποια είναι τα στοιχεία που σε
κάνανε να δεχτείς τον ρόλο στην
παράσταση «Μια σφαίρα για την
Τζέην»; Δέχτηκα το ρόλο διότι
ήθελα να συμμετέχω σε ένα θεατρικό
έργο του Βασίλη Τσικάρα μετά από 2
εξαιρετικές συνεργασίες που είχα στις
ταινίες του «Έξοδος 1826» και «Πολιορκία», και γιατί είναι ένα έργο, μια
κωμωδία μυστηρίου και θα ήθελα να
δοκιμαστώ σε κάτι τέτοιο.
Αν έπρεπε να περιγράψεις την
παράσταση σε 5 λέξεις, ποιες θα
ήταν αυτές; 1) Μυστήριο 2) Flirt 3)
Ανατροπή 4) Εξυγίανση 5) Έρωτας
Ποιο κατά τη γνώμη σου είναι το
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος του θεάματος
(κινηματογράφος και θέατρο) στην
Ελλάδα και τι θα έπρεπε να αλλάξει; Το μεγαλύτερο πρόβλημα που
εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει
είναι οι αποδοχές, διότι στην Ελλάδα
υπάρχει η νοοτροπία που πιστεύουν
κάποιοι ότι η δουλεία του ηθοποιού
δεν είναι δουλειά αλλά χόμπι, θα
ήθελα να αντιμετωπίζεται σαν επάγγελμα, οι ηθοποιοί να πληρώνονται
αξιοπρεπώς, όλοι λέμε ότι μόνο από
το θέατρο δεν ζεις, και είναι αλήθεια,
αυτό λοιπόν θα ήθελα να αλλάξει.

ΝΊΚΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΊΔΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

5. ΣΙΝΕΜΑ
Sleepless Movie Marathon

Το ελληνικό παραμύθι για τα προσφυγόπουλα
που μεταφράστηκε σε 20 γλώσσες

Μετά την επιτυχία του 1ου Sleepless Movie
Marathon, έρχεται η δεύτερη ενότητα στο ΘέΟ Καραγκιόζης
ατρο Αυλαία, με μια σειρά κορυφαίων κινημαΤραγουδιστής
Οι Θεατρικές Παραγωτογραφικών ταινιών θρίλερ, την Παρασκευή 15
γές Τεχνόκοσμος, σε
Φεβρουαρίου. Πρόγραμμα ταινιών: «Βουβός
συνεργασία με το Θέατρο Πόθος» 23:59 | «Η Λάμψη» 02:00 | «Ψυχώ»
Σκιών του Οδυσσέα
04:00. Το εισιτήριο είναι 10 € ανά άτομο και πεΚανλή, ανεβάζουν την
παράσταση «Ο Καραγκιό- ριλαμβάνει: τις τρεις ταινίες, ένα welcome drink,
ζης Τραγουδιστής» στο έναν καφέ και στο τέλος της τρίτης ταινίας προΑμφιθέατρο του Πολιτιστι- σφέρεται πρωινό στο φουαγιέ του θεάτρου.
κού Κέντρου Τούμπας,
στη Θεσσαλονίκη, το
Σάββατο 9 Φεβρουαρίου,
στις 17:00 και 19:00. Τιμή
εισιτηρίου: 5€.

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΑΠΘ – Ianos

Εμφύλιος έρωτας
Μια performance βασισμένη στην ανάγκη
ύπαρξης του μύθου αλλά και της απομυθοποίησης αυτού, για την επίτευξη μιας καθημερινής
κοινωνικής αγωνιστικότητας, παρουσιάζει η
ομάδα The Girls στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών
στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.
Έμπνευση της performance αποτελεί η έκθεση
«Ανοιξιάτικοι Χείμαρροι. Αφίσες από την απεργία
στο Χάρβαρντ. Άνοιξη 1969. Συλλογή Αλέξανδρου Τζώνη και Liane Lefaivre» και το σχέδιο
του Harvey Hacker. Ώρα έναρξης: 20:00. Είσοδος ελεύθερη.

7. ΘΕΑΤΡΟ
Ένα μάθημα χορού
TECHNO
ΣΚΗΝΗ
Deborah De Luca
Εγκαινιάζοντας τη 17η
σεζόν για τη σειρά events
«NON Aesthetics», οι
ΝΟΝ παρουσιάζουν την
Deborah De Luca, μια από
τις πιο αναγνωρίσιμες
φιγούρες της ιταλικής
techno, το Σάββατο
9 Φεβρουαρίου, στις
23:00. Μαζί της οι Dimi &
Sampson και UnderTone.

Ο συγγραφέας του Νίκος Καλαϊτζίδης μας
μιλά για την έμπνευση αλλά και τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος.

6. PERFORMANCE
Ανάταση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ
Ο Εκδοτικός Οργανισµός
Λιβάνη παρουσιάζει
στον ΙΑΝΟ το βιβλίο
«Εμφύλιος έρωτας» του
Γιάννη Πετρόπουλου,
την Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου, στις 19:00.
Θα μιλήσουν οι Δήμος
Χλωπτσιούδης (κριτικός
λογοτεχνίας-φιλόλογος)
και Αντώνης Γιανακός
(συγγραφέας-δικηγόρος), ενώ η εκδήλωση
θα συνοδεύεται και από
μουσική.

Το εικονογραφημένο παιδικό παραμύθι
που δημιούργησε ο Νίκος Καλαϊτζίδης με
τη βοήθεια της μη κερδοσκοπικής θεατρικής ομάδας «mermiξ» και δεκάδες εθελοντές, οι οποίοι, μάλιστα, το σε 20 γλώσσες!

Η κομεντί «Ένα μάθημα χορού» του Μαρκ
Σαν Ζερμέν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου, κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αθήναιον, στη
Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου. Η
παράσταση, με πρωταγωνιστές τη Βίκυ Παπαδοπούλου και το Γιωργή Τσαμπουράκη, θίγει
το κοινωνικό θέμα της αναπηρίας και τις συναισθηματικές αγκυλώσεις που δημιουργούνται.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 14, 15, 18, 19
Φεβρουαρίου στις 21:00, 16 Φεβρουαρίου στις
18:30 & 21:00, 17 Φεβρουαρίου στις 19:00.
Τιμή εισιτηρίου: 10€ (προπώληση).

Ο Σύλλογος Αποφοίτων
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο
IANOS πραγματοποιούν,
την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00,
ανοιχτή διάλεξη με θέμα:
«Γεζίντι: Ποιοι είναι και
ποιος ο πολιτισμός, οι παραδόσεις και τα πιστεύω
τους». Στην εισήγηση ο
δημοσιογράφος Παντελής
Σαββίδης.

Πως σου ήρθε η ιδέα για
thejourneyofhalima.com και
την έκδοση του παραμυθιού,
εκεί θα βρει το βιβλίο και
και ποιος ο σκοπός του; Οι
να το κατεβάσει δωρεάν σε
συνθήκες που ζούσαν οι πρόόποια γλώσσα επιθυμεί, να
σφυγες, αρχή της προσφυγικής
το εκτυπώσει και να το δώσει
Στον
Κωστή
ροής στην Ελλάδα, ήταν πολύ
όπου θέλει. Μέχρι τώρα έχουν
Ουζούνογλου
άσχημες και χρειάζονταν να
εκτυπωθεί και μοιραστεί
διανύσουν μεγάλες χερσαίες
περίπου 1000 βιβλία με την
αποστάσεις. Οι εικόνες που έβλεπα με
βοήθεια πολιτών. Αυτό τον καιρό σε
τα παιδιά πρόσφυγες έδωσαν την ιδέα
συνεργασία με την UNESCO Youth
για ένα παραμύθι που θα έδινε ποιοClub of Thessaloniki διεκδικούμε
τικό χρόνο στο ταξίδι τους. Σκέφτηκα
ένα κονδύλι που θα μας επιτρέψει να
πως οι άνθρωποι έφυγαν από τον τόπο
εκτυπώσουμε μερικές χιλιάδες του
τους για να μην πεθάνουν και λογικό
βιβλίου και να το διανέμουμε δωρεάν
ήταν να μην πάρουν μαζί τους κάποιο
σε δομές άτυπης εκπαίδευσης παιδιών
βιβλίο. Μοιράστηκα την ιδέα μου με
προσφύγων της Θεσσαλονίκης.
φίλους και συνεργάτες και σε έναν πεΑντιμετώπισες εσύ και η ομάδα σου
ρίπου χρόνο υλοποιήσαμε την ιδέα. Το
προβλήματα και εμπόδια στην υλο«Το Ταξίδι της Χαλιμά» είναι ένα δωποίηση του project; Το «Το ταξίδι της
ρεάν βιβλίο που σκοπό έχει να δώσει
Χαλιμά» έγινε για το καλό των παιδιών
ποιοτικό χρόνο στα παιδιά πρόσφυγες,
και κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο
να τους βοηθήσει στην άτυπη εκπαίδεν ήταν τόσο μεγάλο ώστε να μας
δευσή τους αλλά και να ενημερώσει
σταματήσει.
τα παιδιά που δεν είναι πρόσφυγες για
Ποια είναι τα επόμενα σχέδια της
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
ομάδας; Η ομάδα του «Το ταξίδι της
παιδιά που είναι πρόσφυγες.
Χαλιμά» αποτελείται από 100 άτομα
Ποια ήταν η διαδικασία με την οποία
περίπου και εργάστηκαν εθελοντικά
το βιβλίο έφτασε στα προσφυγόγια αυτό. Όλες και όλοι μας στηρίξαμε
πουλα που μένουν στη χώρα μας
και στηρίζουμε άλλες παρόμοιες δράκαι σε πόσα αντίτυπα έχει μοιρασεις και δεν έχουμε επόμενα σχέδια
στεί έως τώρα; Η διαδικασία για να
παρά μόνο να ενημερώσουμε τον
εκτυπώσει κάποιος ή κάποια το βιβλίο
κόσμο για το παραμύθι και τη δωρεάν
«Το ταξίδι της Χαλιμά» είναι πολύ
του διάθεση μέσα από την ιστοσελίδα
απλός. Πρέπει μπει στην ιστοσελίδα
thejourneyofhalima.com
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Ξεδιπλώνει το ταλέντο του με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη

«Η κρίση στο θέατρο βοήθησε
να σπάσουν τα στεγανά»

ΣΤΟΝ ΠΟΛΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Συνέντευξη

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, ο
Θανάσης Τσαλταμπάσης ξεδίπλωσε το ταλέντο του και το άπλωσε
σε θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση…. Αποκαλύπτοντας πολλές πτυχές αυτού του ταλέντου σε
κάθε ρόλο που υποδύεται. Φέτος
μια νέα πλευρά του φιλοξενείται
στη σκηνή του θεάτρου στην
παράσταση συμμορία των 5 σε
σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Παράλληλα στις κινηματογραφικές
αίθουσες μόλις βγήκε η ταινία
στην οποία πρωταγωνιστεί «Περιμένοντας τη νονά» σε σκηνοθεσία
Νίκου Ζαπατίνα.
Πρώτη συνεργασία στη σκηνή με
τον Γιάννη Κακλέα. Μίλησέ μας
για αυτήν και για τη «Συμμορία
των 5».
Παρακολουθούσα χρόνια παραστάσεις του Κακλέα και τον
εκτιμούσα σαν δημιουργό. Να πω
την αλήθεια, περίμενα μέσα μου
να πέσει κάποια στιγμή τηλέφωνο
και να που ήρθε! Μία ιστορική πια
ταινία του 1955, μεταφέρεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα σε θεατρική σκηνή μέσα από την ευφυή
πένα του μετρ Θοδωρή Πετρόπουλου. Μια κωμωδία με υψηλή
αισθητική, που παρακολουθείς
παράλληλα με το γέλιο και μία
ενδιαφέρουσα πλοκή. Πέντε
τρομεροί τύποι του υποκόσμου,
με αρχηγό τον Μάρκους, που
υποδύομαι εγώ, μαζεύονται στο
σπίτι μίας γριούλας να οργανώσουν μία μεγάλη ληστεία. Κι ενώ
όλα πήγαιναν καλά, υπολόγιζαν
χωρίς τη γριούλα! Η συνέχεια επί
σκηνής!
Διαφορετικός ως Τσάρλι Τσάπλιν, διαφορετική εμφάνιση
τώρα..Σε πόσες αλλαγές είσαι
διατεθειμένος να υποβάλλεις
τον εαυτό σου προκειμένου να
υποστηρίξεις έναν ρόλο;
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δέλεαρ
για μένα, από το να μεταπηδάω
σε διαφορετικά σώματα και μυα44 09.02.2019

λά! Μπορεί να είναι κοπιαστική η
διαδικασία, αλλά η ευχαρίστηση
που παίρνω καθημερινά στη
σκηνή, είναι μεγάλη.
Και η νονά; Έρχεται τελικά στην
ταινία «Περιμένοντας τη νονά;»
(Γέλια) Η νονά είναι ένα μεγάλο
μυστήριο που δε θα αποκαλύψω!
Το σίγουρο είναι πάντως ότι πάμε
εμείς σε αυτήν! Περιμένουμε να
πεθάνει, αλλά πεθαίνουν όλοι
εκτός από αυτή!
Και σίγουρα πεθαίνει και κόσμος
που βλέπει την ταινία, αλλά
από τα γέλια! Και αυτό το λέω
με σιγουριά πια, αφού έχω δει
την ταινία τουλάχιστον 7 φορές
στο σινεμά, χωρίς να το ξέρει ο
κόσμος αφού μπαίνω επίτηδες τελευταίος , και οι αντιδράσεις ήταν
απίστευτες. Τη συστήνω σε όλους,
παιδιά, νέους, μεγάλους, όλους.
Το βασικό στοιχείο της ταινίας
είναι η φιλία και είμαι σίγουρος
ότι θα αγγίξει κάθε θεατή.
Έχεις καθιερωθεί σαν ένας από
τους πιο ταλαντούχους σύγχρονους κωμικούς ηθοποιούς.
Πόσο δύσκολο είδος είναι η
κωμωδία;
Ευχαριστώ για την φιλοφρόνηση.
Μου αρέσει όταν ακούω αυτόν
τον χαρακτηρισμό και εννοώ το
«κωμικός»!
Θεωρώ ότι είναι όντως ένα πολύ
δύσκολο είδος, εφόσον βέβαια
την κάνεις καλά. Διότι πολλοί
πιστεύουν ότι κάνουν κωμωδία
αλλά λίγοι την κάνουν σωστά. Γέλιο μπορεί να βγάλει και κάποιος
που λέει ωραία ένα ανέκδοτο,
αυτό δε σημαίνει όμως ούτε ότι
αυτός είναι κωμικός, ούτε ότι το
ανέκδοτο είναι κωμωδία.
Για μένα η κωμωδία απαιτεί πολύ
δουλειά, τεράστια πειθαρχία, συγκέντρωση νου και σώματος, με
Ιαπωνική ακρίβεια και φυσικά ένα
φυσικό τάλαντο που θα απογειώσει τα προηγούμενα.

Ποιος από τους Έλληνες κωμικούς σε εμπνέει περισσότερο και
γιατί;
Πολλοί με έχουν εμπνεύσει, από
τους παλιότερους που έχουμε
γνωρίσει από τον κινηματογράφο,
Βέγγος, Βουτσάς, Ηλιόπουλος και
πολλοί άλλοι, αλλά και πολλοί
σύγχρονοι. Βέβαια την έμπνευση μου την αντλώ από όλο το
φάσμα των ηθοποιών, Ελλήνων
και ξένων, αλλά και από απλούς
ανθρώπους που παρατηρώ καθημερινά. Μη σου πω ότι αυτοί με
τροφοδοτούν ακόμα περισσότερο.
Έχεις πει τρεις φορές όχι σε
προτάσεις που σου έκαναν για
να παίξεις στην Επίδαυρο. Ποιοι
ήταν οι λόγοι;
Οι λόγοι ήταν...ένας! Είχα ήδη
κλείσει άλλη δουλειά! Γενικότερα
πάντως, δεν είμαι από αυτούς
που ζουν για να παίξουν στην
Επίδαυρο. Πιστεύω ότι οι ηθοποιοί
κάνουν τα θέατρα, όχι τα θέατρα
τους ηθοποιούς. Φυσικά και θα
μαγευτώ αν παίξω, ξέροντας την
ιστορία και την αύρα που κουβαλάει αυτός ο χώρος. Αλλά με τον
ίδιο ζήλο που παίζω καθημερινά,
θα παίξω κι εκεί.
Πόσο έχει επηρεάσει η κρίση
το θέατρο, τόσο σε επίπεδο
παραγωγών και απολαβών όσο
και σε επίπεδο προσέλευσης
κόσμου;
Η κρίση επηρέασε πάρα πολύ το
θέατρο. Το ποσοστό των παραστάσεων που επιζούν μέσα σε
κάθε χρονιά, είναι 4 με 5 %. Όπως
το ακούτε. Η προσέλευση έχει
μειωθεί σε σχέση με πριν, επίσης
φυσικά και το εισιτήριο, άρα εύλογο είναι αυτό να έχει αντίκτυπο
στις απολαβές.
Όμως η κρίση έκανε και ένα
καλό, έσπασαν τα στεγανά, οι
συνεργασίες «απλώθηκαν «, οι
επιλογές γίνονται πιο αυστηρά,
οπότε καλλιτεχνικά έχουμε πολύ
μεγαλύτερη ποιότητα.

Θανάσης

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ
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Les Au Revoir

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Τα covers δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση.. Το να σφραγίσεις με
μοναδικότητα ένα γνωστό άκουσμα είναι τέχνη. Οι Les Au Revoir
κατάφεραν να το κάνουν με απόλυτη επιτυχία. Το 2014 ακούσαμε
το «Θα Ξανάρθεις» των 30’s σαν να ήταν η πρώτη φορά. Κι έτσι
γνωρίσαμε τον Κώστα Καραμήτσο, την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και
τον Λεωνίδα Αναγνώστου με το παιχνιδιάρικο όνομα Les Au Revoir
που έχει βέβαια και τη σημειολογία του, μια καινούρια συνάντηση με
γνωστά ακούσματα, μια φρέσκια προσέγγιση σε γνωστά τραγούδια.

Social
Media
#ζεϊμπέκικο
#πολάκης
#κραουνάκης

#Πρώτη
φορά η αρκούδα
τραγουδάει και
ο αρκουδιάρης
χορεύει

Ποιοι συνδυασμοί λειτούργησαν ανάμεσα στους τρεις σας και δίνουν αυτό
το σύγχρονο lounge άκουσμα σε
κλασσικές επιτυχίες; Το αποτέλεσμα
του ήχου μας, είναι ένα μείγμα προσωπικοτήτων των 3 μελών του συγκροτήματος. Του Κώστα Καραμήτσου στα
πλήκτρα και στο programming, του
Λεωνίδα Αναγνώστου στην ακουστική
κιθάρα και εμένα, της Αλεξάνδρας
Μπουνάτσα στο τραγούδι. Εγώ με
λάτιν και κλασσικά ακούσματα, ο Λεωνίδας με τζαζ και ο Κώστας επηρεασμένος από την ηλεκτρονική μουσική.
Ο καθένας μας βάζει το προσωπικό του
στυλ το οποίο σε συγκεκριμένες δόσεις
καθορίζει και το αποτέλεσμα του
πειράματός μας πάνω σε αγαπημένα
τραγούδια του παρελθόντος.

γούδι το οποίο κυκλοφορώντας
το επίσημα μας δένει μαζί του!
Σίγουρα όσο πιο πολύ μας αρέσει
τόσο πιο καλό είναι και το αποτέλεσμα
και πάντα στο ύφος της μουσικής των
les Au Revoir.

Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα τραγούδια που θα διασκευάσετε;
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο
κριτήριο. Τα τραγούδια επιλέγονται συνήθως με βάση το συναίσθημα. Μπορεί
ένα τραγούδι πριν το κυκλοφορήσουμε να υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα των
ζωντανών μας εμφανίσεων. Έτσι παίζοντας το συνέχεια, ωριμάζει ο τρόπος
που το εκτελούμε και αποφασίζουμε
να το δουλέψουμε στο στούντιο. Άλλες
πάλι είναι ένα αγαπημένο μας τρα-

Οι εμφανίσεις σας στο πρόγραμμα
της Πέγκυς Ζήνα άφησαν άριστες
εντυπώσεις στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Τι πρόκειται ν’ ακολουθήσει;
Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων μας στο πλευρό της Πέγκυς
Ζήνα στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε
τα lives ανά την Ελλάδα. Παράλληλα αυτό τον καιρό είμαστε στο
στούντιο όπου ετοιμάζουμε το νέο
concept album μας με έναν δημιουργό
έκπληξη!

Σκέφτεστε κάποια στιγμή να μας
προσφέρετε και τη χαρά ν’ ακούσουμε κάποια αποκλειστικά δική σας
δημιουργία; Αυτό έχει συμβεί ήδη.
Τα Χριστούγεννα του 2017 είχαμε τη
χαρά να κυκλοφορήσουμε για πρώτη
φορά ένα δικό μας δημιούργημα, το
«Χριστούγεννα Μαζί» σε στίχους και
μουσική δική μας. Με την περσινή
του επιτυχία αποφασίσαμε και φέτος
να το επανακυκλοφορήσουμε οπτικοποιώντας το αυτή τη φορά.

#Χθες το βράδυ
ο Πολάκης χόρευε
στον Κραουνάκη «Η ζωή
εδώ τελειώνει». Προφανώς
αφιερωμένο στους γονείς
των παιδιών έχασαν τις ζωές
τους στα νοσοκομεία που
ο Πολάκης το παίζει
υπουργός.
#Δεν
φταίει ο
Πολάκης. Αυτός
τέτοιος είναι. Τα
χίλια likes από
κάτω φταίνε.
#Έχει τη σημειολογία
του να βλέπεις υπουργό
υγείας να χορεύει «Η ζωή
εδώ τελειώνει».

@Τονε θέλετε, λ@@
γκρες. Κατάλαβες?
Τον θέλετε τον ψηλό τον
Κρητίκαρο

U
#AGENTA_MO
▶ Από σήμερα 9 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο
ο Τόνυςςςςςς Σφήνος στο
BARBARELLA live party
ενώ κάθε Κυριακή οι
MELISSES.
▶ Τελευταίο βράδυ για
Θεοδωρίδου-Ιακωβίδη-Stan στο Vogue μετά
από μία μεγάλη σαιζόν
και από την επόμενη Παρασκευή κατηφορίζουν
Αθήνα.
▶ Σήμερα οι θρυλικοί
URIAH HEEP που έχουν
μεγαλώσει πολλέ γενιές
οπαδών του rock,εμφανίζονται στο PRINCIPAL
club Theater και δεν
χάνονται!
▶ Ελεονώρα Ζουγανέλη και αυτό
το Σάββατο στο FIX
factory of sound.
Μαζί της ο Γιάννης
Χριστοδουλόπουλος.
▶ Μόνο για σήμερα
η Νίνα Λοτσάρη στον
πολυχώρο του ΜΥΛΟΥ με
ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα
διεθνούς και Ελληνικής
μουσικής.
▶ Τάκης Ζαχαράτος σε
μία επιτυχία ’χωρίς φρένα’
στο θέατρο VERGINA του
Hyatt Regency.Ανεπανάληπτος και ακάθεκτος
συνεχίζει με sold out.
▶ Με φόρα από τα
καλοκαιρινά της live,η
Παυλίνα Βουλγαράκη
έρχεται την Παρασκευή
15 Φεβρουαρίου στο
BLOCK 33.
▶ Τρίτη και 12 Φεβρουαρίου ο ένας και μοναδικός Λευτέρης Πανταζής
στο MARKIZ για μία
αξέχαστη βραδιά όπως
μόνο αυτός ξέρει!

Καλή χρονιά από το «Λούπινο»

Pinning
The Media
▶ ΑΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αν αισθανθείς ποτέ ηλίθιος σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι
που πληρώνουν 3 ευρώ για να ψηφίσουν σε τηλε-ριάλιτι.

Ο Νίκος Ταχιάος με τους συνιδιοκτήτες
του ΛΟΥΠΙΝΟ Χρήστο και Δημήτρη Ποτόλια

Ιδιοκτήτες, προσωπικό και φίλοι του μεζεδοπωλείου – μπαρ «Λούπινο», ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την κοπή της
πίτας του και δημιούργησαν μια γιορταστική ατμόσφαιρα στον αγαπημένο χώρο στην οδό Κατούνη στα Λαδάδικα. Παρών
και ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Ταχιάος.

Flashback

Βγαίνωέξω

Το BARaki Coffee & More στην Τούμπα,
είναι ένα πρωτοποριακό coffee bar restaurant με υψηλές προδιαγραφές
σε design και service αποτελώντας το
hot spot της πόλης για μια ευχάριστη
απόδραση. Μοναδικός χώρος που
καλύπτει 400 τ.μ. με εκπληκτική διαμόρφωση και με την πιο θετική ενέργεια προσφέρεται για να απολαύσετε
φαγητό, ποτό και καφέ όλες τις ώρες
της ημέρας και της νύχτας... Το BARaki
μπορεί να φιλοξενήσει από μικρές
παρέες έως και μεγάλες εκδηλώσεις
πολυάριθμων ατόμων.. Η απέριττη πολυτέλειά του, ικανοποιεί την αισθητική, η κουζίνα και το bar ανταποκρίνεται σε υψηλά «standard» και οι πολύ
λογικές τιμές σε πείσμα των καιρών,
κρατούν σε απόλυτη ισορροπία την
προσιτή διασκέδαση με κορυφαία ποιότητα προϊόντων
και υπηρεσιών. Το BARaki είναι εκεί για να ικανοποιήσει
κάθε προσδοκία σε επίπεδο coffee bar και να κάνει τους
καλομαθημένους ουρανίσκους να εκστασιασθούν από
δημιουργίες φτιαγμένες με τα καλύτερα υλικά και σερβιρισμένες με μεράκι και προσοχή.

Διασκέδαση μιας..άλλης εποχής! Ή καλύτερα πραγματική διασκέδαση μιας πραγματικής εποχής! 26 χρόνια πίσω,
στην πίστα στα καλοκαιρινά ASTRA της περιοχής Αεροδρομίου με Δημήτρη Χρυσοχοΐδη και Αντώνη Ρέμο σε ανεπανάληπτες στιγμές. Μία εικόνα κάτι παραπάνω από 1000 λέξεις!

▶ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΓΛΩΣΣΑ
Τα Ελληνικά δεν ήταν ποτέ το
φόρτε των δημοσιογράφων του
ΣΚΑΪ. Πόσο μάλλον τώρα που
το κανάλι έκανε στροφή στην
σαβούρα. Τα μαργαριτάρια πάνε
σύννεφο. Δυο πρόχειρα που έχω
γι’ αυτή την εβδομάδα είναι ότι
«άγνωστοι έσπασαν την πύλη
εισόδου (sic) μιας πολυκατοικίας και η ανησυχία της Εύας
Αντωνοπούλου για την «συγκομιδή» (sic) των σκουπιδιών.
▶ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ
Ξεκινάει το σποτ και να τα άγρια βλέμματα και να η μουσική
που παραπέμπει σε σκληρούς τύπους και να οι μηχανές και να
οι χειρονομίες αμερικανιές και τελικά.. άνθρακας ο θησαυρός
..Κάτι φλώροι είναι που τρώνε παιδικό σνακ.
▶ YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR
… Και το κοστούμι σου επίσης
κάτι θυμίζει, Γιώργο Μαζωνάκη… Κάτι τέτοιο μου είχε δείξει
ο μπογιατζής για να διαλέξω
χρώμα για το σαλόνι μου.
▶ ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΛΕΦΤΑΣΤΟΝ ΣΤΙΛΙΣΤΑ
Η αλλαγή στιλίστα μπορεί να σε κάνει να φαίνεσαι σαν κάτι
που δεν είσαι. Μέχρι ν’ ανοίξεις το στόμα σου και να δηλώσεις
πως το παιδάκι έχει σύνδρομο Down Town. Αλήθεια, το είπε
κεντρικιά πρωινάδικου.
▶ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Lead-in στο Ράδιο Αρβύλα και στο Vinylio το Survivor…Τελείως διαφορετικά τα target groups. Άλλη mentalite, ρε παιδί
μου… Πώς να σ’ το πώ? Ευτυχώς που τα παιδιά έχουν το
δικό τους κοινό και τα πήγαν καλά στα νούμερα.. Για πρώτη
εβδομάδα. Μέχρι πότε?
▶ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ
Αυτή η σύνδεση του Survivor
(Ελλάδα – Τουρκία) με την
επίσκεψη του πρωθυπουργού
στην Τουρκία μόνο στο μυαλό
της Τατιάνας. Και μάλιστα σ’
ένα κανάλι που κάποτε παρίστανε το σοβαρό.. Ευτελισμός
των εθνικών μας θεμάτων.
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Κυκλοφόρησε λεύκωμα με ανέκδοτο υλικό
που «αιχμαλώτισε» ο φακός του Μιχάλη Παππού
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Reportage

«Ο ΠΑΟΚ του ’70»: Φωτογραφικό
ταξίδι σε μιαν άλλη εποχή!
Μια θρυλική φωτογραφία απεικονίζει την επική
ντρίπλα του Γιώργου Κούδα, την ώρα που καταφέρνει να ξεφύγει από το «κλείσιμο» του διεθνούς
ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Άνθιμου Καψή,
ο οποίος γλιστρά και αναγκάζεται να… κρεμαστεί
στην κυριολεξία από τη μπλούζα του αρχηγού
του ΠΑΟΚ. Στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να
ανακόψει την επέλαση του «Μεγαλέξανδρου», ο
Καψής έπεσε και έκανε φάουλ, επέλεξε όμως να
πιάσει τον αντίπαλό του με τα χέρια και όχι να τον
«κλαδέψει», προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος να τον τραυματίσει, δείχνοντας έτσι το μεγαλείο του ευ αγωνίζεσθαι της εποχής…
Η φωτογραφία αυτή, που τράβηξε ο γνωστός φωτορεπόρτερ της Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παππούς
και η οποία χαρακτηρίστηκε ως το σύμβολο του
fairplay, αποτέλεσε το έναυσμα για ένα βιβλίο, το
«Ο ΠΑΟΚ του ’70 με τον φακό του Μιχάλη Παππού», με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από τα
εκατοντάδες στιγμιότυπα από την πορεία του ΠΑΟΚ
τη δεκαετία του 1970.
Η Karfitsa παρουσιάζει σήμερα κάποιες από
αυτές τις φωτογραφίες, όπως ενσωματώθηκαν στο
βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες
από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press.
Η ιδέα για το βιβλίο ήρθε από τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα Κώστα Μπλιάτκα, ο οποίος,
μόλις είδε τις φωτογραφίες του Μιχάλη Παππού,
έφτιαξε αμέσως τον κορμό του λευκώματος. «Διαπίστωσα ότι είχε μια πλήρη σειρά φωτογραφιών
που αποτύπωναν όλη την εποχή του 1970, την
εποχή του Γιώργου Κούδα και των μεγάλων διεθνών άσων που διέπρεπαν σε μια ομάδα, η οποία
ξεχώριζε για τις επιδόσεις – αλλά και για το ήθος
της! Ανάμεσα τους υπήρχαν φωτογραφίες καθημερινότητας, που δείχνουν τη μόδα και το ντύσιμο
της εποχής –όπως την καμπάνα στο παντελόνι– το
φραπεδάκι, τα πάρτι… Ήταν μια χρονοκάψουλα»,
αναφέρει στην Karfitsa ο κ. Μπλιάτκας. Ο ίδιος
προσθέτει ότι «όσο ψάχνει κανείς την Ιστορία αισθάνεται, μέσα του κάτι ευγενές κάτι ωραίο που
ξεφεύγει από τα όρια της στενής νοσταλγίας. Είναι
μια ανάταση!»
«Την εποχή εκείνη η Θεσσαλονίκη ήταν σε μια διαρκή δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς. Οι
παίκτες στην ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν όλοι Έλληνες,
εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, και το ποδόσφαιρο
ήταν θαυμάσιο», αναφέρει με τη σειρά του ο Μιχάλης Παππούς.

Ο γνωστός φωτογράφος της Θεσσαλονίκης έχει
πλέον σταματήσει να φωτογραφίζει ποδοσφαιρικούς αγώνες. «Έχω πολλά χρόνια να φωτογραφήσω ελληνικό ποδόσφαιρο όμως βλέπω ότι οι
σύγχρονοι ποδοσφαιριστές… σκοτώνουν τον αντίπαλο. Οι παίκτες σήμερα έχουν πολύ καλή φυσική
κατάσταση και με την ανάλογη θεραπεία ξεπερνάνε άμεσα τους τραυματισμούς. Πάντως, στο τέλος
των αγώνων βγαίνουν αγκαλιασμένοι από τα γήπεδα γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ποδοσφαιρικός πολιτισμός», τονίζει ο κ Παππούς.
Μοναδική συλλογή φωτογραφιών
Η φιλία του Κώστα Μπλιάτκα με τον διακεκριμένο διεθνή ποδοσφαιριστή Κούλη Αποστολίδη λειτούργησε καθοριστικά στο «στήσιμο» του βιβλίου.
Όπως μας εξηγεί ο Κώστας Μπλιάτκας, «οι φωτογραφίες συνοδεύτηκαν από κείμενα δημοσιογράφων, λογοτεχνών, ποδοσφαιριστών, ανθρώπων
άλλων τεχνών, της φωτογραφίας, της λογοτεχνίας… Αποφασίστηκε να γίνει ένα λεύκωμα που να
αποτυπώνει μια εποχή με την ατμόσφαιρα της, όσο
μπορούμε ανάγλυφα».
Σύντομα 148 σελίδες του λευκώματος γέμισαν
με την Ιστορία του Δικεφάλου της Θεσσαλονίκης
τη δεκαετία του 1970 και πλαισιώθηκαν από τα
μοναδικά στιγμιότυπα του φωτογραφικού φακού
του Μιχάλη Παππού. «Η συλλογή αυτή των φωτογραφιών του Μιχάλη Παππού είναι μοναδική.
Διασώζει τη δράση, την αγωνία αθλητών και φι-

λάθλων, την ποδοσφαιρική μας καθημερινότητα,
τους θριάμβους αλλά και τις δύσκολες στιγμές
που περάσαμε. Γίνεται ένα ανεκτίμητο δώρο για
τους παλιότερους που θα θυμηθούν, αλλά και για
τους νεότερους που θα μάθουν πολλά μέσα από τα
αδιάψευστα αυτά ντοκουμέντα», γράφει ο Γιώργος
Κούδας στο βιβλίο.
Ο θρύλος του ποδοσφαίρου χαρακτηρίζει το βιβλίο
μοναδική συλλογή φωτογραφιών που αποτελούν
«το φιλμ», του πιο όμορφου κομματιού της ζωής
του. «Είναι μεγάλη η συγκίνηση που νιώθω ως
μέρος της Ιστορίας ενός τεράστιου αθλητικού ομίλου. Είναι μια ιστορία γεμάτη από έντιμους και καθαρούς αγώνες και με σημαντική προσφορά στον
αθλητικό πολιτισμό της χώρας», αναφέρει μεταξύ
άλλων ο Γιώργος Κούδας.
Η χρυσή εποχή του ΠΑΟΚ
Τη δεκαετία του 1970 ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο επίσημο τρόπαιό του, το Κύπελλο Ελλάδας το
1972, το δεύτερο Κύπελλο το 1974 και το πρώτο του Πρωτάθλημα Ελλάδας το 1976. Η ομάδα
του ΠΑΟΚ εκείνης της μυθικής εποχής με μεγάλη
μορφή τον αρχηγό του Γιώργο Κούδα, με τους μεγάλους σε αξία συμπαίκτες του υπό την καθοδήγηση των αξέχαστων προπονητών Λες Σάνον και
Γκιούλα Λοράντ, είχε γοητεύσει τους Έλληνες φιλάθλους. Παράλληλα, κατά κοινή ομολογία, ήταν
μια ομάδα που τίμησε το ευ αγωνίζεσθαι.
«Ήταν μια πιο αθώα εποχή, χωρίς σκοπιμότητες

και χωρίς έντονη εμπορευματοποίηση. Μη ξεχνάτε ότι
σήμερα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αλλάζουν δέκα
ομάδες πριν σταματήσουν να παίζουν. Τότε όμως, οι περισσότεροι ταυτίζονταν με την ομάδα που έπαιζαν και γίνονταν ‘’σημαία’’ της. Και βέβαια, τότε υπήρχε λιγότερη
βία», αναπολεί ο Κώστας Μπλιάτκας.
«Οι φωτογραφίες μιλάνε και αφηγούνται τα γεγονότα, διεγείροντας όχι μόνο την όραση αλλά και το συναίσθημα»,
τονίζει μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο παλαίμαχος
διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Κούλης Αποστολίδης,
ο οποίος ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου.
Οι εικόνες αντικαθιστούν επάξια τα πλάνα της τηλεόρασης καθώς ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τη φάση που
διεξάγεται στο γήπεδο βλέποντας τη φωτογραφία του
ποδοσφαιριστή. Τα στιγμιότυπα εμφανίζουν τους οπαδούς στην κερκίδα, με πανηγυρισμούς ή με απογοήτευση ή με διαμαρτυρία, στις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα η
ψυχοσύνθεση του λαού που, όπως αναφέρει ο Κούλης
Αποστολίδης, «έχει μία σχέση με την ομάδα ανεξήγητη
από τους νόμους της επιστήμης της λογικής, μία σχέση
θρησκείας χωρίς έρευνα».
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβαν Σαββίδης, χαιρετίζει την
έκδοση και εύχεται να «εμπνέουν οι θρίαμβοι του ΠΑΟΚ
της δεκαετίας του 1970», ενώ γνωστοί λογοτέχνες,
δημοσιογράφοι, συγγραφείς, ειδικοί της φωτογραφίας
αλλά και ποδοσφαιριστές (Γιώργος Αναστασιάδης, Κούλης Αποστολίδης, Μάκης Βοϊτσίδης, Πάνος Θεοδωρίδης,
Γιώργος Κατσάγγελος, Γιώργος Κούδας, Γιώργος Λιάνης,
Γιάννης Λογοθέτης, Γιώργος Λυσαρίδης, Κώστας Μπλιάτκας, Σταύρος Πετρακόπουλος, Στράτος Σιμιτζής) συμμετέχουν στο βιβλίο. Η έκδοση αποτελεί ιστορική καταγραφή και απευθύνεται τόσο στους παλιότερους όσο και
στους νεότερους φίλους της ομάδας.
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αθλητισμός
Η πρόσφατη νίκη του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ είχε φαρδιά πλατιά την υπογραφή
του Τσούμπα Ακπομ. Ο Βρετανός στράικερ, τα έκανε
όλα μέσα στο γήπεδο, μα το κυριότερο για τον ίδιο
και την ομάδα του; Σκόραρε δύο γκολ (για πρώτη
φορά στην καριέρα του) και ξεσήκωσε την Τούμπα.
Ακολούθησαν δύο άγονοι αγώνες με ΠΑΣ και ΑΕΚ,
όμως τι σημασία έχει; Ήδη τα νούμερά του είναι
εντυπωσιακά.
Σε μόλις 863’ αγωνιστικής παρουσίας, έχει
σκοράρει τέσσερις φορές, έχοντας πετύχει βέβαια και τρία ακόμα (κανονικά) τέρματα τα
οποία όμως δεν μέτρησαν ποτέ (με πιο χαρακτηριστικό όλων εκείνο της Ν. Σμύρνης). Ο ίδιος
δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για όσα βιώνει
και το απολαμβάνει: «Στο πρώτο μου παιχνίδι
στην Τούμπα είχα ανατριχιάσει και ήμουν απλά
στον πάγκο», εξομολογήθηκε σε μία πρόσφατη συνέντευξη, ενδεικτική του πάθους και της
δίψας που έχει να προσφέρει. Λίγες ημέρες
πριν είχε κάνει ίσως τη δήλωση της χρονιάς:
«Στην αρχή όταν περνούσα τα παιχνίδια και δεν
σκόραρα δεν σας κρύβω ότι δεν μπορούσα να
κοιμηθώ τα βράδια. Ο προπονητής μου έλεγε
πως του αρέσει ο τρόπος που παίζω, να είμαι
υπομονετικός και πως η ώρα μου θα έρθει. Δεν
μου άρεσε όταν το πρωτάκουσα, είχα εκνευριστεί αλλά τώρα καταλαβαίνω και του είμαι
ευγνώμων...». Ο Ακπομ πλέον «ξόρκισε» το
κακό. Και έχει την ευκαιρία να γράψει τη δική
του ιστορία...
Με το «καλημέρα» έγινε ο αντί-Πρίγιοβιτς
Ο Βρετανός με τη φυγή Πρίγιοβιτς, πήρε
φανέλα βασικού, κερδίζοντας την «μάχη» από
τον Νίκο καρέλη. Στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ
κατάφερε να πετύχει 19 γκολ σε σύνολο επτά
αγώνων. Και μπορεί ο 25χρονος να έβαλε μόλις δύο από αυτά ωστόσο η παρουσία του κάνουν άπαντες στον σύλλογο να χαμογελούν.
Η έλευση του Κάρολ Σβιντέρσκι ανέβασε τον
ανταγωνισμό, ο ίδιος όμως δεν δείχνει να
έχει πρόβλημα επ’ αυτού. «Μου αρέσει πολύ
να συνεργάζομαι με νέους συμπαίκτες και να
μαθαίνω το παιχνίδι τους. Είχα χημεία με τον
Πρίγιοβιτς και πιστεύω θα έχω και με τον Σφιντέρσκι...», είπε μετά τη λήξη του αγώνα με τον
ΟΦΗ όπου κέρδισε για τρίτη φορά (περισσότερες από κάθε άλλον συμπαίκτη του) το βραβείο του MVP του αγώνα.
Η «αποθέωση» Λουτσέσκου σε Ακπομ
Ο Λουτσέσκου είναι προπονητής που αν δεν
αποδείξεις πως αξίζει να παίξεις δεν θα αγωνιστείς ποτέ. Το έχει αποδείξει πολλάκις, πόσο
μάλλον με ποδοσφαιριστές που μπήκαν αργά
στο γκρουπ που «χτίζει» ο Ρουμάνος. Ο Ακπομ
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δεν διέφερε από αυτόν τον κανόνα. Χρειάστηκε
χρόνο μέχρι να αφομοιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και τα «θέλω» του Ρουμάνου.
Σε πολλά παιχνίδια έμεινε και στην εξέδρα.
Όμως όταν ήρθε στο επίπεδο ετοιμότητας που
προσδοκούσε ο 49χρονος τεχνικός μπήκε
στην... εξίσωση. Και ΄χι μόνο βέβαια, αφού στην
τελευταία του επίσημη τοποθέτηση ο Λουτσέσκου «έσταζε μέλι» για τον 25χρονο Βρετανό
στράικερ: «Για τον Ακπόμ, είναι σίγουρα μια
πολύ σημαντική ευκαιρία. Στο πρώτο διάστημα παρουσίας του μπορώ να πω ότι δεν ήταν
καθόλου έτοιμος για να παίξει για εμάς, από
εκεί και πέρα, υπήρξε πολύ δουλειά από αυτόν,
βελτίωση και μπορώ να πω ότι φτάσαμε σε ένα
σημείο στο οποίο αντικαθιστά με πάρα πολύ
καλή παρουσία τον Πρίγιοβιτς στην ομάδα».
Οι σκέψεις για αναπροσαρμογή της ρήτρας
Στον ΠΑΟΚ αναγνωρίζοντας τα προσόντα,
την ηλικία και το «πακέτο» που έχει ο Τσούμπα
Ακπομ, προσέχουν για να έχουν και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες σκέπτονται να προχωρήσουν σε άμεση αναπροσαρμογή της ρήτρας
του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το
ποσό αυτής μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα
15 εκ. ευρώ. Αναμφίβολα στον ΠΑΟΚ μετά το...
πάθημα με τον Πρίγιοβιτς, προσέχουν για να...
έχουν, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν είναι
αρνητικός στον ενδεχόμενο αυτό. Εξάλλου,
τούτη τη στιγμή αν βγάλουμε από την εξίσωση
τους Ελληνες ποδοσφαιριστές (Λημνιός, Γιαννούλης, Πέλκας, Κουλούρης) ο Ακπομ είναι ότι
πιο ελκυστικό και εξελίξιμο έχουν στο ρόστερ
τους μαζί με τον Λέο Ζαμπά.
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To crash test της Τούμπας
Του Θωμά Μίχου

Τα ψέμματα τελειώσαν. Η ώρα του απόλυτου ντέρμπι έφτασε. Την Κυριακή (19:30) στην Τούμπα ΠΑΟΚ
και Ολυμπιακός θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους. Το αποτέλεσμα θα κρίνει πολλά. Ο Δικέφαλος του
Βορρά σε περίπτωση που βγει από αυτή τη «μάχη» νικητής θα «αγκαλιάσει» τον τίτλο του πρωταθλητή
μετά από 34 χρόνια. Από την άλλη ο Ολυμπιακός παίζει τα «ρέστα» του για να μείνει εντός διεκδίκησης
του. Η Karfitsa με την βοήθεια του expert Γιώργου Τουρσουνίδη, κάνει «φύλλο και φτερό» το ντέρμπι
και αναλύει τα δυνατά σημεία των δύο «μονομάχων», τους παίκτες κλειδιά και την crash test μεταξύ
Λουτσέσκου και Μαρτίνς. Οι απαντήσεις παρακάτω...
Ποια τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ
και ποια του Ολυμπιακού; «Ο ΠΑΟΚ
έχει ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας σε όλες τις γραμμές. Μπορούν ανά
πάσα στιγμή να διαχειριστούν την κατάσταση έχουν το ταλέντο και την ποιότητα. Είναι ένα καλοδουλεμένο σύνολο.
Δύναμη του ΠΑΟΚ είναι η μεσοεπιθετική του γραμμή, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες.
Θεωρώ πως είναι πιο ομάδα από τον
Ολυμπιακό». «Ο Ολυμπιακός είναι μια
νέα ομάδα με πολλούς καινούργιους
ποδοσφαιριστές που στο ξεκίνημα της
σεζόν είχε προβλήματα, στο διάστημα
που έκανε και τις απώλειες του στο
πρωτάθλημα. Το τελευταίο δίμηνο διανύει μια περίοδο παρατεταμένης φόρμας με καλά αποτελέσματα και όμορφο
ποδόσφαιρο. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ ο
Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα συνόλου,
δίνει βάσει σε ατομικά χαρακτηριστικά
ποδοσφαιριστών του».
Που θα κριθεί το ντέρμπι της Τούμπας; «Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για

μένα τα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αντίστοιχα είναι τα μεγαλύτερα και καλύτερα ντέρμπι στη Super
League. Ανέκαθεν αυτά τα παιχνίδια
κρίνονταν στο πάθος και τη διάθεση.
Αυτή τη φορά όμως δεν είναι ένα απλό
ντέρμπι. Είναι ένα παιχνίδι τίτλου. Η πιο
συγκεντρωμένη ομάδα, αυτή που θα
μείνει πιστή στο πλάνο της θα κερδίσει.
Πιστεύω πως λόγο έδρας ο ΠΑΟΚ υπερτερεί και αν πάρει το παιχνίδι αυτό τότε
θα αγκαλιάσει το πρωτάθλημα».
Ποιοι οι παίκτες «κλειδιά» των δύο
ομάδων στο ντέρμπι; «Από τον ΠΑΟΚ
υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που
μπορεί να ξεχωρίσουν. Στέκομαι όμως
στους δύο πλάγιους μπακ του. Τον Μάτος και τον Βιεϊρίνια. Αν οι δυο τους πιάσουν απόδοση, τότε αυτομάτως ο ΠΑΟΚ
έχει πλεονέκτημα. Μεγάλο «όπλο» είναι και ο Μπίσεσβαρ, είναι το... μυαλό
της ομάδας. Από τον Ολυμπιακό είναι
κομβικός ο Φορτούνης. Είναι η αρχή και
το τέλος του Ολυμπιακού. Ολα περνάνε από τα πόδια του, αλλά θεωρώ πως

και οι Ποντένσε και ο Λάζαρος είναι δύο
ποδοσφαιριστές που με την ταχύτητα
και την διεισδιτικότητά τους θα παίξουν
ρόλο στο ντέρμπι».
Λουτσέσκου VS Μαρτίνς «Ο Λουτσέσκου έχει δείξει με τα αποτελέσματα και
τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας πως
έχει βάλει το πιο σημαντικό λιθαράκι
στο οικοδόμημα του ΠΑΟΚ. Κατόρθωσε να φτιάξει μια άκρως ανταγωνιστική
ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και
είναι ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος».
«Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι ένας πολύ
σοβαρός και μετρημένος προπονητής.
Δεν είναι τυχαίο πως ο Ολυμπιακός
παρουσιάζει μια εξαιρετική εικόνα στο
γήπεδο, παρά το γεγονός πως είναι μια
ομάδα που «χτίστηκε» από το μηδέν.
Περιμένω με αγωνία να δω τη «μάχη»
των δύο πάγκων, έχει ενδιαφέρον αφού
για μένα εκτός από τις ομάδες κοντράρονται και οι δύο κατά τεκμήριο κορυφαίοι προπονητές της Super League».

Η διαχείριση από τον ΠΑΟΚ
του πάθους για τη νίκη

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Οσο πλησιάζει η ημέρα του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός υπάρχει η αίσθηση ότι στον «Δικέφαλο»
αγωνιούν περισσότερο για το τι μπορεί να γίνει έξω
από τις τέσσερις γραμμές και λιγότερο για το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα. Μετά τα όσα έγιναν πέρυσι στην Τούμπα και με δεδομένο ότι ο αντίπαλος
δύσκολα θα συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα τερματίσει δεύτερος φέτος στο Πρωτάθλημα, λογικό
είναι στον ΠΑΟΚ να προσπαθούν να αποκλείσουν
κάθε πιθανότητα να πάει κάτι στραβά. Ξέρουν ότι
η αδρεναλίνη σ’ όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ χτυπάει δικαιολογημένα κόκκινο και γι’ αυτό παίρνουν
τα μέτρα τους.
Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι
αγώνας χωρίς αύριο κι αυτό το ξέρει όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Αποτελεί την ευκαιρία για τον
ΠΑΟΚ με νίκη να «σφραγίσει» μετά από πολλά
χρόνια την κατάκτηση του Πρωταθλήματος κι αυτή
είναι πρόκληση που δύσκολα διαχειρίζεται. Βεβαίως για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ακόμα και με
ισοπαλία δεν θα χαθεί τίποτα καθώς θα συνεχίσει
να απέχει 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Ετούτο
όμως το σενάριο, για περισσότερους από έναν λόγους, δεν το σκέφτεται κανείς στο Δικέφαλο γιατί
όλοι θέλουν, κάθε φορά που βρίσκει ο ΠΑΟΚ απέναντι του τον μισητό αντίπαλο να τον ταπεινώνει
με ήττα.
Θεωρητικά η ομάδα του Λουτσέσκου έχει με
το μέρος της πολλά αβαντάζ για την μάχη με τον
Ολυμπιακό. Σ’ ένα ντέρμπι όμως ποτέ δεν ξέρεις αν
αυτά που υπολογίζεις στα συν σε μία ανάλυση επί
χάρτου ότι θα σου βγουν στην πράξη. Αν για τον
ΠΑΟΚ υπάρχει κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση είναι αυτή η ενασχόληση με τα θέματα που
αφορούν τη διεξαγωγή του αγώνα. Σ’ αυτό το…
τρυπάκι δεν θα πρέπει να μπουν ο προπονητής και
οι ποδοσφαιριστές γιατί θα διασπαστεί η προσοχή
τους από τον πραγματικό στόχο. Γι’ αυτά ασχολήθηκε η διοίκηση του ΠΑΟΚ η οποία με κάθε τρόπο
προτρέπει τους φίλους της ομάδας να έχουν κόσμια συμπεριφορά. Αλλωστε, κι αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία «η προσπάθεια για τον τίτλο δεν τελειώνει την Κυριακή και χρειαζόμαστε τον κόσμο μας
στις κερκίδες σε όλα τα ματς ως το τέλος» όπως
τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΑΕ.
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Υπάρχουν λαμπρά
πνεύματα στην πόλη
Ποιά είναι τα τρία πράγματα που
σου αρέσουν περισσότερο στη
Θεσσαλονίκη; Όταν με ρωτάνε
τι μου αρέσει περισσότερο στη
Θεσσαλονίκη,η αλήθεια είναι πως
δυσκολεύομαι να απαντήσω.Νομίζω είναι η συνολικότερη αύρα
της,τα μέρη και οι άνθρωποι με
τους οποίους την έχω συνδέσει,
αλλά και το γεγονός ότι ανα πάσα
στιγμή μπόρεις να την περπατήσεις ολόκληρη.
Ποιά είναι τα τρία πράγματα που,
χωρίς αυτά, η Θεσσαλονίκη θα
ήταν καλύτερη/ομορφότερη;
Υποβαθμισμένη αστική συγκοινωνία, έλλειψη σε κέντρα φιλοξενίας αστέγων, αδιαφορία ως προς
την καθαριότητα του κάθε δήμου
Ποιά είναι η καλύτερη θέα στη
Θεσσαλονίκη; Πυροβολείο-Κάστρα
Ποιό είναι το αγαπημένο σου
θέατρο στη Θεσσαλονίκη; Το
θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου
σινεμά στη Θεσσαλονίκη; Ολύμπιον τον χειμώνα, Σίνε Αλεξ το
καλοκαίρι.
Αν μπορούσες να γυρίσεις μια
ταινία βασισμένη στη Θεσσαλονίκη, τί θέμα θα είχε; Θα έκανα
μια αναδρομή στο παρελθόν και
θα προσπαθούσα να αναβιώσω
και να παρουσιάσω υλικό απ’
όλες εκείνες τις θρυλικές μπουάτ
που δέσποζαν το ‘75 και που είχαν φιλοξενήσει πολλά σπουδαία
ονόματα,καθώς και ιστορίες που
έκρυβαν. Όπως το (Λιόγερμα,
Σελήνη, Αίγλη).
Ποιός είναι ο ομορφότερος
δρόμος της Θεσσαλονίκης κατά
τη γνώμη σου; Φιλικής Εταιρείας,
που ορθώνεται κατά πρόσωπό
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σου ο Λευκός Πύργος.
Αν η Θεσσαλονίκη ήταν ένα πρόσωπο, ποιό θα ήταν αυτό; Η θεία
μου η Τασούλα που είναι γεμάτη
μπρίο και καπατσοσύνη.
Μια λέξη που χαρακτηρίζει τους
Θεσσαλονικείς; Έελα μωρέ(2
λέξεις)
Μια λέξη που δεν ταιριάζει
καθόλου στους Θεσσαλονικείς;
Βιάσου.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου
σύνθημα που έχεις δει σε τοίχο
της Θεσσαλονίκης; Οι κερασιές
θα ανθίσουν και φέτος.
Αν γινόσουν δήμαρχος Θεσσαλονίκης για μια μέρα, ποιό θα
ήταν το πρώτο που θα έκανες
για την πόλη; Περισσότερους
δημόσιους χώρους στάθμευσης,
διευκόλυνση των ανθρώπων με
αναπηρία (μπάρες σε πεζοδρόμια, μαγαζιά, κέντρα πολιτισμού,
φανάρια με ηχητικά συστήματα,
απαγόρευση στάθμευσης σε
πεζοδρόμια και μπάρες και επιβολή αυστηρού προστίμου). Θα
διοργάνωνα επισης περισσότερα
Φεστιβάλ Νεολαίας. Όπου οι νέοι
θα μπορούσαν να εκφραστούν
καλλιτεχνικά και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά λαμπρά και ανήσυχα
πνεύματα που απλά ψάχνουν
ένα βήμα για να μπορέσουν να
ξεδιπλωθούν.
Πώς φαντάζεσαι τη Θεσσαλονίκη σε 20 χρόνια από τώρα; Ολοι
ξέρουμε ποιό είναι το καλύτερο
για την πόλη μας,σε 20 χρόνια
ελπίζω να περάσουμε από το
θεωρητικό κομμάτι, επιτέλους
στο πρακτικό, διότι όταν αγαπάς
και σέβεσαι την πόλη σου αυτή η
σχέση είναι αμφιδρομη και προς
όφελος όλων μας.

Η 24χρονη Εβίτα Αγαϊτση είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών
Τεχνών, του τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ. Εφέτος βρίσκεται στην
μουσικοπαιδαγωγική παράσταση «Οι Μήνες» σε σκηνοθεσία
Τάσου Ράτζου από την εταιρεία Θεάτρου «Μικρός Βορράς». Τον
Απρίλιο θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ «Aνοιχτή Σκηνή-Θεατρικές Φωνές της Πόλης» στο Θέατρο Άνετον, με την διπλωματική
εργασία της «Λιωμένο Βούτυρο», του Σάκη Σερέφα σε σκηνοθεσία Μαριλένας Κατρανίδου. Βασικό κομμάτι στην επαγγελματική
της ταυτότητα είναι οι Bliss. Η μπάντα με την οποία πορεύεται τα
τελευταία τρία χρόνια με πολλές εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και
λίαν συντόμως και Αθήνα.

Τι είναι η αρνητική
ενέργεια!!!!

Η εβδομάδα σε βρίσκει σε μια
υπερδιέγερση και σε μια διάθεση
να κάνεις όσα σκέφτεσαι άμεσα. Η
αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα βάλεις
σε μια σειρά, γιατί όλα δεν γίνονται
σε μία στιγμή, αλλά να μη χάσεις την
καλή σου διάθεση και τη θέληση να
τακτοποιήσεις όλα σου τα θέματα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,14,23,48.

ΛΕΩΝ
Αυτή θα είναι μια εβδομάδα
επαφών και επικοινωνίας για
εσένα. Μπορείς να μιλήσεις
με όποιον θέλεις για διάφορα
ζητήματα και να βρεις μεγάλη
κατανόηση. Άλλωστε χρειάζεσαι
λίγη ψυχική συμπαράσταση σε όσα
σε απασχολούν, ώστε να ηρεμήσεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,36,44.

ΖΥΓΟΣ
Κάποια γεγονότα ίσως θα σε
ξαφνιάσουν. Μην υποκύψεις σε
αυτές τις απρόσμενες εξελίξεις
και δείξε περισσότερη ψυχραιμία.
Χρησιμοποίησε το διπλωματικό
σου ταλέντο για να χειριστείς τα
γεγονότα και να τα στρέψεις προς
το συμφέρον σου. Απόφυγε τον
εκνευρισμό και τις εντάσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,36,41.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ θετική
για εσένα, και θα το καταλάβεις
πολύ σύντομα στη διάρκειά της,
καθώς η αισιοδοξία για κάποια
ζητήματα που έμεναν στάσιμα
επανέρχεται και σου φτιάχνει τη
διάθεση. Εκμεταλλεύσου την και
όλα θα τα καταφέρεις!!!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,17,22,43.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα σχέδιά σου προχωράνε με αργούς
ρυθμούς, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε
προβληματίζει, Όταν θέλεις κάτι πολύ,
το πετυχαίνεις ότι κι αν γίνει, χάρη στις
ικανότητες αλλά και το πείσμα σου,
που δεν αφήνει τίποτα να του ξεφύγει.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,36,39,47.

Σε έχει πιάσει ένα παράπονο σχετικά με
τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν
και αναρωτιέσαι ποιοι είναι εκείνοι
που πραγματικά θέλουν το καλό σου.
Μην αναλώνεσαι σε σκέψεις που σου
χαλάνε τη διάθεση και σου προκαλούν
εκνευρισμό. Άλλωστε, θα διαπιστώσεις
ότι αυτοί που σε νοιάζονται είναι
αρκετοί για να αισθάνεσαι καλά και
κάποιοι είναι όντως περιττοί και πρέπει
να τους απομακρύνεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,12,36,44.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Είναι μια πολύ δυναμική εβδομάδα
για εσένα, θα πάρεις την απόφαση
να λύσεις αρκετά θέματα και κυρίως
να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις με
ανθρώπους που δεν σου κάνουν.
Μυστικά και ψέματα θα βγουν στην
επιφάνεια. Δείξε την κατάλληλη
προσοχή και αντιμετώπισε τα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,25,34.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Υπάρχουν θέματα από το παρελθόν,
που επανέρχονται στη ζωή σου
και ζητούν επιτακτικά μία λύση.
Μη δίνεις άλλη αναβολή, για να
ηρεμήσεις επιτέλους από το άγχος
που σου προκαλούν. Βάλε μια σειρά
και κάνε όσα περισσότερα μπορείς,
βάζοντας όλες σου τις δυνάμεις
για να τα τελειώσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,24,31.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η ενέργεια που έχεις είναι πολύ μεγάλη
και σε συνδυασμό με τις ικανότητές
που διαθέτεις, θα σε βοηθήσει να
τακτοποιήσεις αρκετά θέματα και να
τα φέρεις εις πέρας με τον καλύτερο
τρόπο. Μην χαλαρώσεις ακόμα, γιατί
οι τομείς που θέλουν δουλειά είναι
αρκετοί και δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να επαναπαύεσαι. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,32,48.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αρκετό άγχος και ένταση έχει η
εβδομάδα για εσένα, με συνεχόμενες
τρικλοποδιές. Δυστυχώς, πρέπει
να εγκλιματιστείς δραστικά σε
αυτή την κατάσταση και να μάθεις
να τη χειρίζεσαι όσο καλύτερα
γίνεται. Μόνο έτσι δεν θα χαλάς τη
διάθεσή σου και δεν θα αφήνεις τον
εκνευρισμό να σε κυριεύει. Προσοχή
σε ποιους ξεσπάς γιατί τα δικά σου
άτομα δεν φταίνε σε τίποτα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,14,31,46.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)

ΕΑΝ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ!!!
ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΤΑΥΡΟΣ

StarsLeaks

Πονοκέφαλος, εκνευρισμός, ατυχήματα, καθυστερήσεις, αδυναμία, θυμός
και η αίσθηση ότι όλα πάνε στραβά.
Η αρνητική ενέργεια μπορεί να σε
αποσυντονίσει και να σε εξουθενώσει.
Τι είναι όμως η αρνητική ενέργεια και
τι μπορείς να κάνεις πρακτικά για να
την εξουδετερώσεις από το σώμα ή το
σπίτι σου;
Πώς δημιουργείται η αρνητική ενέργεια!!!
Ο καθένας από εμάς περιβάλλεται από
την αύρα του, από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που είναι η ενεργειακή
ασπίδα και η προστασία σου. Όταν αυτό
το πεδίο έχει καλό σχήμα και δονείται
σωστά, τότε τίποτα δεν μπορεί να το
διαπεράσει και να σε βλάψει.
Όμως, κάθε φορά που κάνεις μια
απαισιόδοξη σκέψη, κάθε φορά που
μπλέκεσαι σε ανούσιες καταστάσεις για
το πόσο χάλια είναι η ζωή σου, για το
πόσο άτυχος είσαι αυτό το ξεκινάει να
παρουσιάζει ρωγμές. Μέσα από αυτές
τις ρωγμές, μπορεί ο καθένας να σε
επηρεάσει με όποιον τρόπο μπορεί.
Υπάρχει περίπτωση, εξαιτίας διάφορων
λόγων, ο χώρος να έχει συσσωρευμένη
αρνητική ενέργεια με αποτέλεσμα να
μην μπορείς να χαλαρώσεις, να ξεκουραστείς, να εξελιχθείς και να δημιουργήσεις λειτουργικές σχέσεις.
Φρόντισε να μπαίνει αρκετό φως στο
σπίτι.
Καθάρισε σχολαστικά κάθε δωμάτιο,
ντουλάπι, ντουλάπα και χώρο.
Άναψε λευκά κεριά, με προσοχή, και
άφησε τα να “κάψουν” ό,τι βαραίνει την
ατμόσφαιρα.
Το λιβάνισμα μπορεί να σου φαίνεται
ξεπερασμένο, όμως το λιβάνι είναι
ένα από τα καλύτερα καθαριστικά
της ενέργειας χώρων. Δοκίμασε το σε
τακτοποιημένο χώρο, φροντίζοντας να
φτάσει ο καπνός του σε κάθε γωνία του
σπιτιού.
Αν αγαπάς τους κρυστάλλους, σίγουρα
χρειάζεσαι μια μαύρη τουρμαλίνη. Σε
αντίθεση με άλλους κρυστάλλους δε
χρειάζεται καθαρισμό. Είναι κατάλληλη
για ευαίσθητα άτομα που “μαζεύουν”
την ενέργεια του περιβάλλοντος και
χρειάζονται προστασία.
Το φασκόμηλο είναι το μεγάλο ΝΑΙ στον
καθαρισμό ενέργειας. Τοποθέτησε το
σε ένα μεγάλο πιάτο και κάψε το και
από τις δυο πλευρές. Δε μυρίζει θαύμα,
κάνει όμως το θαύμα του.
Να θυμάσαι να αγαπάς τον εαυτό σου
ακόμα και με τα λάθη σου.
Να γίνεις ο άνθρωπος που θαυμάζεις
αλλάζοντας, αν χρειαστεί, τακτικές,
συνήθειες, διατροφή, φιλοσοφία,
κύκλους.
Να έχεις ευγνωμοσύνη για τη ζωή που
σου έχει δοθεί. Τίποτα δεν είναι δεδομένο ούτε καν το ότι αναπνέουμε. Να
νιώθεις ευγνωμοσύνη κάθε στιγμή.
Να απέχεις από καταστάσεις που σε
φθείρουν, με όποιο κόστος. Ο κουτσομπόλης, ο αρνητικός, ο φορτικός, ο
απαισιόδοξος, ο κουραστικός δεν έχουν
θέση πλέον στη ζωή σου.
Συγχώρεσε, αγάπησε, προχώρησε.

ΚΡΙΟΣ
Αρκετά από τα προβλήματα που είχες
τον τελευταίο καιρό, θα μείνουν
πίσω σου και θα ανακουφιστείς
σε μεγάλο βαθμό . Γενικά, με λίγη
ηρεμία και καλή διάθεση, μπορείς να
πετύχεις όσα θέλεις χωρίς να νιώθεις
ένταση και νεύρα. Κυρίως απόφυγε
τις βιαστικές και αψυχολόγητες
κινήσεις, που μπορεί να σε
οδηγήσουν σε αδιέξοδα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,21,42.

ΙΧΘΕΙΣ
Η επαφή με δικά σου άτομα θα χαρακτηρίσει
αυτή την εβδομάδα. Είναι μια καλή ευκαιρία
να μιλήσεις στους δικούς σου για όσα σε
απασχολούν και να λύσεις ίσως και κάποια
οικογενειακά θέματα, που σας έχουν
απομακρύνει. Μην διστάσεις να ανοίξεις
την καρδιά σου. Θα βρεις την ανταπόκριση
και την κατανόηση, που θα σε κάνει να
αισθανθείς καλύτερα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,15,36,42.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΟ 09/2 ΕΩΣ 15/2
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Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
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
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ Πωλείται διαμέρισμα
124,34τμ, 1ου ορόφου
υπερυψωμένου, σε ιδιόκτητη
οικοδομή, οροφοδιαμέρισμα, με
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, σε καλή
κατάσταση. Τιμή: 58.000E Κωδ.
1009

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται γκαρσονιέρα
50τμ, ισογείου, σε δυόροφο οίκημα,
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, σε καλή κατάσταση.
Τιμή: 17.000Ε Κωδ. 1009-361
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου,
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση.
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου, χωρίς
ασανσέρ, διαμπερές, γωνιακό, με
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ.
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση.
Τιμή: 48.000E Κωδ.1009
ΠΟΛΙΧΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
διαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου,
κατασκευής 2004, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ,
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου,
σε άριστη κατάσταση. Τιμή: 85.000E
Kωδ.1009-179

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Πωλείται γκαρσονιέρα
55τμ, ημιυπογείου, διαμπερές,
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο,
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό
για εκμετάλλευση. Τιμή: 13.000E
Κωδ.1009-343
Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια μονοκατοικία
50τμ, σε οικόπεδο 195,45τμ,
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, αποθήκη,
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Ιδανικό
για εκμετάλλευση. Τιμή:22.000E
Κωδ.1001-898
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται
γκαρσονιέρα 50τμ, 1ου ορόφου,
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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
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

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.1009314
ΜΕΣΣΑΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται αγροτεμάχιο
12 στρεμμάτων, επί της Παλαιάς
Εθνικής Οδού, κεντρικότατο, εντός
βιομηχανικής ζώνης. Τιμή: 180.000E
Kωδ.1009

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

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

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

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη
πέτρινη δυόροφη μονοκατοικία 140τμ,
σε οικόπεδο 800τμ, εντός του χωριού,
σε εκπληκτική τοποθεσία, με θέα και
ανοιχτωσιά. Τιμή: 36.000E Κωδ.1009262

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΥΟΣΜΟΣ Ενοικιάζεται διαμέρισμα
108τμ, 2ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α,
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο,
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 430E
Κωδ.1040-1
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ,
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ,
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α ,
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή:
500E Κωδ.1009-368
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενοικιάζεται ισόγειο
διαμέρισμα 65τμ, πλήρως επιπλωμένο
και ανακαινισμένο, πλησίον
Ιπποκρατείου νοσοκομείου, με δική του
αυλή, λουξ κατασκευή, ιδανικό και για
οικογένεια. Τιμή: 470E

Πού θα μας βρείτε
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 Θεσσαλονίκης, 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 & Μητροπόλεως, 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

σημεία διανομής

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.
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, Πολίχνη, 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, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Ασκληπιού 10, Πυλαία,
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310824221-8
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 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
09.02.2019
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ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΤΗΣ

URIAH HEEP

Οι θρύλοι παίζουν
στη Θεσσαλονίκη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σελ. 42
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

POLIS PIN-UP

Τα up και down
της πόλης
Σελ. 46-47

Pin-up

Les Au Revoir

Τα covers δεν ήταν
μοναδικότητα ένα ποτέ εύκολη υπόθεση.. Το να σφραγ
γνωστό άκουσμα
κατάφεραν να το κάνου
είναι τέχνη. Οι Les ίσεις με
Au Revoir
ν με απόλυτη επιτυχ
το «Θα Ξανάρθεις»
ία. Το 2014 ακούσ
των 30’s σαν να ήταν
αμε
γνωρίσαμε τον Κώστα
η πρώτη
Καραμ
ήτσο,
τον Λεωνίδα Αναγν
την Αλεξάνδρα φορά. Κι έτσι
που έχει βέβαια καιώστου με το παιχνιδιάρικο όνομαΜπουνάτσα και
τη σημειολογία του,
Les Au Revoir
γνωστά ακούσματα,
μια φρέσκια προσέ μια καινούρια συνάντηση με
γγιση σε γνωστά τραγού
δια.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
46
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Social
Media
#ζεϊμπέκικο
#πολάκης
#κραουνάκης
#Πρώτη
φορά η αρκούδα
τραγουδάει και
ο αρκουδιάρης
χορεύει

#Χθες το βράδυ
ο Πολάκης χόρευ
ε
στον Κραουνάκη
«Η ζωή
εδώ τελειώνει».
Προφανώς
αφιερωμένο στους

Polis

#AGENTA_MOU
▶ Από σήμερα 9 Φεβρου
αρίου και κάθε Σάββατο ο Τόνυςςςςςς Σφήνος
στο
BARBARELLA live
party
ενώ κάθε Κυριακή
οι
MELISSES.
▶ Τελευταίο βράδυ
για
Θεοδωρίδου-Ιακωβίδη-Stan στο Vogue
μετά
από μία μεγάλη σαιζόν
και από την επόμενη
Παρασκευή κατηφορίζουν
Αθήνα.
▶ Σήμερα οι θρυλικο
ί
URIAH HEEP που έχουν
μεγαλώσει πολλέ
γενιές
οπαδών του rock,εμ
φανίζονται στο PRINCIP
AL
club Theater και δεν
χάνονται!

γονείς
Ποιοι συνδυασμοί
λειτούργησαν ανά▶ Ελεονώρα Ζουτων παιδιών έχασα
μεσα στους τρεις
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Θ. ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ

«Δεν ζω για
να παίξω στην
Επίδαυρο»

Σελ. 44-45

Δ. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

«Έχουμε μάθει
να είμαστε
πιο εύκολα
πικρόχολοι»

Μια εικόνα, μια ιστορία,
χίλιες αναμνήσεις
Κυκλοφόρησε το λεύκωμα «Ο ΠΑΟΚ του ’70» - Φωτογραφικό ταξίδι σε μιαν
άλλη εποχή, με ανέκδοτο υλικό που «αιχμαλώτισε» ο φακός του Μιχάλη
Παππού και επιμελήθηκε ο Κώστας Μπλιάτκας
Σελ.
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MEDIA

«Βινύλιο» και
«Ράδιο Αρβύλα»
η αντίσταση
στη «σαβούρα»

48-49
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