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

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 50τμ, 1ου ορόφου, 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

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

στην τοπική αγορά. Ιδανική και για εκμετάλλευση. Τιμή: 18.000E 
Κωδ.1009-331

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

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

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

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

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

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

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

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΡΑΙΚΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ Σελ. 54

Σελ. 33

Σελ. 10-11

Σελ. 12-13

Στο πλευρό του 
οι αντιδήμαρχοι

Τα πρόσωπα 
– κλειδιά της 
μυστηριώδους 
εξαφάνισης  

Ο Dr. Hannibal
που συγκλόνισε 
την Ελλάδα

Κάθε Σάββατο με 
την Karfitsa

Σελ. 32-36
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Ο Τάκης Ζαχαράτος που µακροηµερεύει στο θέατρο «Βεργίνα» του Regency Casino 

καταπλήττοντας το κοινό της Θεσσαλονίκης µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο και στην «Κ» 
χειµαρρώδης όπως συνηθίζει...

«Θα ζω µόνο για σένα»

CI
TY

Lig
ht

s ΒΙΒΛΙΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Ο Νίκος Κρίστο γράφει στο βιβλίο του «Το Κούρεµα» όλα όσα έζησε στη Β. Καλιφόρνια των ΗΠΑ

Ο Αχιλλέας ∆ηµητριάδης συµµετέχει στην παράσταση «Μία σφαίρα για την Τζέην» που παίζεται στο «Άρατος»

Η Ελένη Βιτάλη και οι TZOYM, µαζί µε τη Βιολέτα Ίκαρη, «µαγεύουν» απόψε στο Block 33

Η πολυτάλαντη και εντυπωσιακή Τίνα Λεωνορά παρουσιάζεται αυτήν την εβδοµάδα στο Face Control

Η σπουδαία Φιλαρέτη Κοµνηνού µιλά στη Φιλίππα Βλαστού για την παράταση «Αρίστος» που ανεβάζει στο Αθήναιον µε τις αναµνήσεις από τον «∆ράκο του Σέιχ Σου»

Σελ. 43
Σελ. 42

Σελ. 42
Σελ. 52

Σελ. 44-45

Σελ. 38-39

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 37-49
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«Μαχαιρώματα» υποψηφίων
με έπαθλο τον Δ. Θεσσαλονίκης 

ΘΑΝΑΤΟΣ Θ. ΣΕΧΙΔΗ

Το «άρωμα γυναίκας» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Ν. Θεσσαλονίκης Σελ. 27-29

Άρχισαν οι διαξιφισμοί «χρισμένων» εναντίων «ανταρτών» όχι μόνο ανάμεσα 
στα στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης, αλλά και της κεντροαριστεράς
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Του Νίκου Καραμανλή

Η πρόταση των 
κομμάτων για τον 
ΠτΔ είναι κυρίως 

συνισταμένη 
του πολιτικού 

περιβάλλοντος 
και του χρόνου

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Φ. Σιούμπουρας,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 
Κωνσταντίνος Αναστασίου,  

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

ζούνογλου, Γιάννης Σπ.  
Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Θανάσης Ελμάζης 

eurokinissi.gr

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

Β. Μάστορας 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  
ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Βυρωνία Τραγούδα
grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Λάθος συζήτηση σε λάθος χρόνο  
για την εκλογή του Προέδρου

Πριν καν ακόμη ανακοινωθεί ο χρόνος των εθνικών εκλογών, τα πολιτικά κόμματα 
έχουν ξεκινήσει ήδη το «παιχνίδι» με την Προεδρική εκλογή. Τι κι αν ο επόμενος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας θα εκλεγεί το 2020, τι κι αν ο πολιτικός χρόνος μέχρι τότε είναι ιδιαίτερα 
πυκνός, στο τραπέζι έχουν αρχίσει ήδη να πέφτουν ονόματα υποψηφίων(;). Πρόκειται για 
μία συζήτηση που δεν τιμά ούτε τον θεσμό του ΠτΔ ούτε, φυσικά, τον άνθρωπο που βρίσκε-
ται τώρα στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Αυτό, καθώς το Σύ-
νταγμά μας προβλέπει προσφυγή στις κάλπες, εάν και εφόσον δεν καταστεί δυνατή εκλογή 
Προέδρου με πλειοψηφία έστω 180 βουλευτών! 

Την ίδια ώρα, η καταψήφιση, από τους κυβερνητικούς βουλευτές, της δυνατότητας 
να αποσυνδεθεί η Προεδρική εκλογή από την προσφυγή σε εθνικές κάλπες επιβεβαιώνει 
όσους υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει πολιτικά στη «δεξιά παρένθεση». Ποντάρει, δη-
λαδή, στο να χάσει τις εκλογές με μικρή διαφορά, να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με 
αναιμική πλειοψηφία, να μην μπορέσει να εκλέξει νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να 
προκηρυχθούν νέες εθνικές κάλπες, με απλή αναλογική αυτήν τη φορά. Την ίδια ώρα, η ΝΔ 
–εκτιμώντας ότι θα είναι κυβέρνηση– αφήνει να... αιωρούνται στον αέρα διάφορα ονόματα, 
κλείνοντας το μάτι στο ΚΙΝΑΛ και με στόχο να διατηρηθεί στην εξουσία. 

Κακά τα ψέματα, η συζήτηση για την εκλογή του ΠτΔ άνοιξε πρόωρα, με τον πρωθυ-
πουργό να επιχειρεί να «δεσμεύσει» από τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην υποψηφιότητα 
του Προκόπη Παυλόπουλου. Ακόμη κι αν ο πρόεδρος της ΝΔ το επιθυμεί, είναι προφανές 
ότι εάν δεσμευτεί από τώρα σε κάτι τέτοιο, αυτομάτως χάνει πιθανότητες συνεργασίας με το 
ΚΙΝΑΛ, μετά τις εθνικές εκλογές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόκειται για μία κίνηση τακτι-
κής του Αλέξη Τσίπρα, που στόχο έχει να εγκλωβίσει τον σημερινό αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα, φροντίζει –μέσω φιλικά προσκείμενων ΜΜΕ– να διαρρέει 
ονόματα, όπως του Κώστα Σημίτη ή του Ευάγγελου Βενιζέλου, ως υποψηφίων για την Προ-
εδρία της Δημοκρατίας, με στόχο να προκαλέσει... γκρίνιες στο εσωτερικό της «γαλάζιας» 
παράταξης. 

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το πρόσωπο του επόμενου ΠτΔ είναι άκαιρη αυτήν 
τη στιγμή. Αυτό, καθώς η πρόταση των κομμάτων για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι 
κυρίως συνισταμένη του πολιτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή.
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BREAK YOUR ROUTINE
CITROËN C1 URBAN RIDE

Μοναδικά Στοιχεία Εξοπλισµού Urban Ride
6 Συστήµατα Υποβοήθησης Οδηγού

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

Οθόνη Αφής 7"
Κάµερα Οπισθοπορείας

15" Ζάντες Αλουµινίου

NEO CITROËN C1

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

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

36Ή ΜΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

10.050€ΑΠΟ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

www.citroen.gr
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Γενικευμένη αναστάτωση φέρνει 
στην αγορά η εφαρμογή του μέτρου 
για την αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, καθώς από τη μία αναμένεται 
να υπάρξουν προληπτικές απολύσεις 
και από την άλλη να αυξηθούν οι 
ασφαλιστικές εισφορές αλλά και οι 
φόροι, λόγω μειωμένου αφορολό-
γητου ορίου. 

Η μείωση του αφορολόγητου στα 
5.685 ευρώ από το 2020 θα οδηγή-
σει σε... εξαΰλωση του οφέλους από 
την αύξηση του κατώτατου μισθού, 
ενώ την ίδια στιγμή χιλιάδες ελεύθε-
ροι επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν 
νέα βάρη, λόγω αναπροσαρμογής 
των ασφαλιστικών εισφορών τους 
στην περίπτωση αυτασφάλισης. Έτσι, 
χιλιάδες επαγγελματίες που απασχο-
λούν κιόλας μισθωτούς θα καταβάλ-
λουν αυξημένους μισθούς και ει-
σφορές για αυτούς αλλά και για τους 
εαυτούς τους! 

Φέτος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
θα πληρώσουν αυξημένες εισφορές 
κατά 11%, κάτι που ισχύει και για 
όσους εκδίδουν αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών («μπλοκάκια»). Σημειώ-
νεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο Κα-
τρούγκαλου, οι κατώτατες εισφορές 
των επαγγελματιών υπολογίζονται 
ως ποσοστό επί του μεικτού μισθού 
του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη. 
Για παράδειγμα, η αύξηση του κα-
τώτατου μισθού κατά 11% οδηγεί σε 
αύξηση των εισφορών κατά το ίδιο 
ποσοστό. Έτσι, θα υπάρξει υψηλότε-
ρη επιβάρυνση, ενώ το 2020, με την 
εφαρμογή της μείωσης του αφορο-
λόγητου ορίου, θα χαθεί το σύνολο 
του οφέλους από την αύξηση του 
κατώτατου μισθού. Ουσιαστικά, χι-
λιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που 
σήμερα πληρώνουν εισφορές με τον 
κατώτατο μισθό θα επιβαρυνθούν με 
την επιπλέον δαπάνη εισφοράς, ενώ 
η μείωση του αφορολόγητου ορίου 
θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολο-
γική επιβάρυνση. 

Εξάλλου, εντός του Μαρτίου αναμέ-
νεται να πάνε τα νέα «τσουχτερά» 
ειδοποιητήρια σε μηχανικούς, για-
τρούς, αυτοκινητιστές και ιδιοκτήτες 
εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρή-
σεων. Δηλαδή, ετοιμάζονται οδυνη-
ρές εκπλήξεις για χιλιάδες αυτοαπα-
σχολουμένους του ιδιωτικού τομέα, 
ενώ το ίδιο θα... νιώσουν και οι μι-
σθωτοί, λόγω μειωμένου αφορολό-
γητου ορίου και συνεπώς αυξημένης 
παρακράτησης φόρου. 

Έρχονται μεγάλες ανατροπές
Προ αδιεξόδου θα βρεθούν αρκετές 
χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες απα-
σχολούν εργαζομένους με βάση τον 
κατώτατο και υπο-κατώτατο μισθό 
και πλέον είναι υποχρεωμένες να 
προχωρήσουν σε αλλαγή... πλεύσης, 
προκειμένου να μη διακινδυνεύσουν 
τη βιωσιμότητά τους. 

Όπως έγραψε το «Π» στο φύλλο της 
26ης Ιανουαρίου, η αύξηση του μι-
σθολογικού κόστους θα αναγκάσει 

πολλές επιχειρήσεις να προχωρή-
σουν σε προληπτικές απολύσεις στο 
τέλος Φεβρουαρίου και τον Μάρτιο. 
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το μι-
σθολογικό και ασφαλιστικό κόστος 
θα εκτοξευτεί σε 2.000 ευρώ ετησί-
ως ανά εργαζόμενο, κάτι που οδηγεί 
μοιραία σε αλλαγή σχεδίων από χι-
λιάδες επιχειρήσεις. 

Όσοι είναι... τυχεροί και δουν υψηλό-
τερους μισθούς, τότε πρέπει να πε-
ριμένουν την... εξαφάνιση όλου του 
οφέλους την επόμενη χρονιά λόγω 
μείωσης του αφορολόγητου ορίου. 
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέ-
τρου, που συνδέεται με την επίτευξη 
των στόχων για το πρωτογενές πλε-
όνασμα, θα οδηγήσει σε αύξηση της 
παρακράτησης φόρου. Εκτός των 
παραπάνω, οι αλλαγές στον κατώτα-
το μισθό και η κατάργηση του υποκα-
τώτατου θα οδηγήσουν σε ενίσχυση 
των ευέλικτων μορφών απασχόλη-
σης και θα τροφοδοτήσουν τη φορο-
διαφυγή κυρίως στους ελεύθερους 

επαγγελματίες. 

Ειδικά για τους αυτοαπασχολουμέ-
νους, αναμένεται να υπάρξουν έντο-
νες... συγκινήσεις, καθώς μηχανικοί 
και δικηγόροι θα υποστούν κρατή-
σεις που αντιστοιχούν στο 38% του 
εισοδήματος. Σε μια τέτοια περίπτω-
ση, αρκετές χιλιάδες αυτοαπασχο-
λούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν 
αυξημένα ποσά και μάλιστα με διψή-
φιο ποσοστό. Οι νέοι επαγγελματίες 
που πληρώνουν εισφορές με βάση 
το 70% του νέου κατώτατου μισθού 
υποχρεούνται από την 1η Φεβρου-
αρίου να καταβάλλουν και αυτοί με 
τη σειρά τους αυξημένες εισφορές. 
Το σίγουρο είναι ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των ασφαλισμένων 
του πρώην ΟΑΕΕ θα πληρώσουν αυ-
ξημένες εισφορές, γεγονός που θα 
φέρει αρκετούς σε αδιέξοδο, και ως 
εκ τούτου αναμένεται να αυξηθούν 
οι οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία αλλά και την Εφορία, με ό,τι 
συνεπάγεται κάτι τέτοιο. 

«Εκρηκτικό κοκτέιλ» απειλεί την αγορά λόγω... προεκλογικών παιχνιδιών 

O αυξημένος κατώτατος μισθός φέρνει... 
πίκρα για μισθωτούς - ελεύθερους επαγγελματίες
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HΡΘΑΝ στην ΕΛΛΑ∆Α κορυφαίες κρέµες της ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

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

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

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

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τοµπάζη 8 , Νέα Ιωνία, 14 232 • ΤΗΛ.: 210 251 8009 • EMAIL: info@edomgreece.gr
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Αυξάνονται οι πιθανότητες για την 
επιστροφή των αναδρομικών σε 
περίπου 2.500.000 συνταξιούχους 
αλλά σε βάθος τετραετίας, με βάση 
πέντε καθοριστικούς παράγοντες 
που μπορούν να φέρουν δυσάρεστες 
ανατροπές αλλά και... ευχάριστες ει-
δήσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα δεδομέ-
να που έχουν διαμορφωθεί για την 
επιστροφή δισεκατομμυρίων ευρώ 
περνάνε μέσα από τις δικαστικές 
αποφάσεις και φτάνουν έως την ανα-
προσαρμογή του στόχου του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος με... αντάλ-
λαγμα γενναίες μεταρρυθμίσεις από 
την επόμενη κυβέρνηση. Η επιστρο-
φή των αναδρομικών εξαρτάται από 
τους εξής πέντε παράγοντες: 

Δικαστικές αποφάσεις. Η παραίτηση 
του ΕΦΚΑ από την άσκηση αναίρεσης 
σχετικά με την επιστροφή των ποσών 
που περικόπηκαν από συντάξεις και 
δώρα καθιστά απαιτητά τα ποσά, κα-
θώς κρίνονται απολύτως νόμιμες οι 
αξιώσεις των δικαιούχων. Η εξέλιξη 
αυτή συνδέεται με την πολιτική επι-
λογή της κυβέρνησης να δημιουργή-
σει πρόβλημα στην... επόμενη κυβέρ-
νηση, η οποία πρέπει να προχωρήσει 
σε περικοπές προκειμένου να εξοι-
κονομήσει τα σχετικά ποσά. Ο ΕΦΚΑ 
παραδέχεται την ορθότητα της από-
φασης και δεν πρόκειται να την προ-
σβάλλει, κάτι που αποδεικνύει περί-
τρανα ότι υπάρχει κεντρική γραμμή 
από την κυβέρνηση να... λουστεί το 
κύμα απαιτήσεων η επόμενη! Μάλι-
στα, έχει καταγραφεί δεδικασμένο με 
συνταξιούχο στον οποίο επεστράφη-
σαν 760 ευρώ για το 2013, ενώ τον 
περασμένο Μάιο, με αποφάσεις Πρω-
τοδικείου, το ΕΤΕ-ΑΕΠ υποχρεώθηκε 
να επιστρέψει σε δύο συνταξιούχους 
ποσά 3,386,54 και 2.323,12 ευρώ, 
καθώς και 3.386,46 και 1818,18 
ευρώ αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι για 
τα ποσά που αφορούσαν την περίοδο 
από 1η Ιουλίου έως 28 Δεκεμβρίου 
2018 υπολογίστηκε και τόκος 6%! 
Εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης. 
Η σημερινή κυβέρνηση δεν ανησυχεί 

σχετικά με την πληρωμή των... σπα-
σμένων για τα αναδρομικά των συ-
νταξιούχων, καθώς η εφαρμογή των 
δικαστικών αποφάσεων θα γίνει από 
τους... επόμενους. Έτσι, το θέμα των 
αναδρομικών αναμένεται να βρεθεί 
ψηλά στην πολιτική αντιπαράθεση 
και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
το πώς θα γίνει η εφαρμογή των απο-
φάσεων των δικαστηρίων, οι οποίες 
αναμένεται να αυξηθούν θεαματικά 
όσο περνάει ο χρόνος. 
Μείωση πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, 
ο οποίος προαλείφεται για νέος πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
δήλωσε μετά τη συνάντησή του με 
τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατί-
ας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είναι 
ανοικτό το ενδεχόμενο για μείωση 
των στόχων του πρωτογενούς πλε-
ονάσματος στο 2%, εφόσον γίνουν 
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα οδη-
γήσουν σε ουσιαστική ανάπτυξη. Μια 
τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε «έκπτωση» κατά περίπου 

3 δισ. ευρώ του στόχου του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος από το 2020. 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κατα-
στήσει ρεαλιστική την εκτίμηση για 
επιστροφή του μεγαλύτερου μέρους 
των αναδρομικών, τα οποία υπολογί-
ζονται σε τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ. 
Αν μη τι άλλο, θα καταστεί πιο... εύ-
κολη η επιστροφή του μεγαλύτερου 
μέρους από ένα τέτοιο ποσό. 
Κατάργηση προσωπικής διαφο-
ράς. Η περικοπή των συντάξεων 
σε 1.400.000 συνταξιούχους πήρε 
παράταση για ένα έτος και, ως εκ 
τούτου, το θέμα θα ξανανοίξει με 
τον Προϋπολογισμό του 2020. Το 
συγκεκριμένο θέμα είναι ζωτικής ση-
μασίας για την επίτευξη του στόχου 
του πρωτογενούς πλεονάσματος, ο 
οποίος έως το 2022 έχει τοποθετηθεί 
στο 3,5% του Ακαθάριστου Εγχωρίου 
Προϊόντος. Το ποσό που θα μπορού-
σε να εξοικονομηθεί από μια τέτοια 
κίνηση ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και 
σε συνδυασμό με μια πιθανή μείωση 
του στόχου για το πρωτογενές πλεό-
νασμα θα μπορούσε να διαμορφώσει 

προϋποθέσεις για επιστροφή των πο-
σών στους δικαιούχους. 
Αφορολόγητο όριο. Η μείωση του 
αφορολόγητου ορίου στα 5.685 
ευρώ προσμετρείται από τώρα στον 
στόχο του πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος 3,5% του ΑΕΠ το 2020 και μετά. 
Η μείωσή του σε συνδυασμό με μια 
μικρή μείωση των φορολογικών 
συντελεστών από την επόμενη κυ-
βέρνηση αλλά και με την εφαρμογή 
της κατάργησης της προσωπικής 
διαφοράς από την 1/1/2020, λόγω 
του τρίτου μνημονίου του 2015, 
θα δημιουργούσαν δημοσιονομικό 
χώρο για τη σταδιακή επιστροφή των 
χρημάτων στους δικαιούχους. Σημει-
ώνεται ότι η επιστροφή των πιθανών 
ποσών που θα λάβουν οι δικαιούχοι 
θα υπόκειται σε φορολογική επιβά-
ρυνση με βάση το νέο αφορολόγη-
το. Πρόσφατη είναι δε η περίπτωση 
της επιστροφής των αναδρομικών 
σε όσους εντάσσονται στα «ειδικά 
μισθολόγια» (στρατιωτικοί, Σώματα 
Ασφαλείας, εκπαιδευτικοί, πανεπι-
στημιακοί κ.ά.).

Ποια είναι τα νέα δεδομένα και τι πρέπει να γνωρίζουν συνταξιούχοι  
και εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι 

Τα 5 «κλειδιά» για την επιστροφή 
αναδρομικών σε 3 εκατ. δικαιούχους
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Μεγάλες προσδοκίες  
σε ασφυκτικές συνθήκες 
Σύμφωνα με κορυφαίο δικηγορικό γραφείο, 
μέχρι στιγμής οι αγωγές που έχουν κατατε-
θεί αφορούν τη διεκδίκηση αναδρομικών 
από συνταξιούχους όλων των ασφαλιστι-
κών ταμείων αλλά και εν ενεργεία δημο-
σίους υπαλλήλους για παρακρατηθέντα 
ποσά μισθών, κύριων και επικουρικών 
συντάξεων, εισφοράς αλληλεγγύης, δώ-
ρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και 
επιδόματος αδείας. Σημειώνεται ότι έως 
τις 30 Ιουνίου μπορούν να κατατεθούν οι 
αγωγές για να κατοχυρωθούν οι περικο-
πές της περιόδου 2012-2018 και να μην 
επέλθει παραγραφή έστω και ενός εξαμή-
νου, σύμφωνα με τους νόμους 4051/12 και 
4093/12. Πρέπει να σημειωθεί ότι απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Ιούνιο 
του 2015 δικαίωσε τους συνταξιούχους, 
οπότε νομιμοποιούνται αξιώσεις έως και 
σήμερα, ενώ η κυβέρνηση μέχρι πριν από 
μερικούς μήνες θεωρούσε ως «νόμιμες» 
τις αξιώσεις από τον Ιούνιο του 2015 έως 
την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκα-
λου, στις 13/5/2016. 
Επιπλέον, η γραμμή της κυβέρνησης μέ-
χρι πρότινος ήταν ότι όσοι δικαιώθηκαν 
για τα προηγούμενα χρόνια... πρόλαβαν, 
ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου «απορροφά» 
τις περικοπές και τις αδικίες έως το 2016. 

Σύμφωνα με τους εργατολόγους, δεν μπο-
ρεί να ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς ο νόμος 
Κατρούγκαλου «μπάλωσε» τα κενά του 
συστήματος και απλά άλλαξε τον τρόπο 
υπολογισμού των συντάξεων. Συνεπώς, οι 
συνταξιούχοι νομιμοποιούνται να καταθέ-
σουν αγωγές και να εγείρουν αξιώσεις και 
για την περίοδο 2015-2018, καθώς η κυ-
βέρνηση θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τα 

πράγματα πριν από τριάμισι χρόνια. 

Ένα επιπλέον «πάτημα» για εκατοντάδες 
χιλιάδες συνταξιούχους είναι η κατάθεση 
αγωγών για την εξίσωση των συντάξεων με 
αυτούς που διατηρούν την προσωπική δια-
φορά, η οποία πήρε αναβολή για ένα έτος. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των 
αναδρομικών υπολογίζεται σε τουλάχιστον 

10 δισ. ευρώ και η σταδιακή επιστροφή 
τους είναι στο... τραπέζι, ανάλογα με την 
πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Μά-
λιστα, αν προκύψει μια νέα κυβέρνηση η 
οποία θα πάρει ως... δώρο τη μείωση του 
πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% από 
το 2020 και μετά, τότε όλα τα ενδεχόμενα 
επιστροφής ποσών θα είναι ανοικτά. 
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Προσφορά γνωριµίας 
µόνο για τους 

αναγνώστες µας!

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

Αφορά µια συνεδρία µέχρι 

28/2/2019

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

Κόψτε το κουπόνι 
και καλέστε να κλείσετε το ραντεβού σας



Είναι γνωστό ότι ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών Χρήστος Σπίρτζης ανήκει στους θεριακλή-
δες της κυβέρνησης.
 Τις τελευταίες εβδομάδες όμως, ανάβει το ένα τσι-
γάρο πίσω από το άλλο με μεγαλύτερη συχνότητα, 
καθώς προσπαθεί να εκτονώσει την πίεση που νιώ-
θει στην προσπάθειά του να κλείσει όσο το δυνα-
τόν συντομότερα τις συμφωνίες για την κατασκευή 
ή την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων ανά την 
Ελλάδα, πριν τον προλάβει η προκήρυξη των 
εθνικών εκλογών. Άλλωστε, κανείς δεν γνωρίζει 
ακόμη μετά βεβαιότητας εάν οι βουλευτικές κάλ-
πες θα στηθούν τον Μάιο μαζί με τις ευρωεκλογές 
και τις περιφερειακές ή στα τέλη Σεπτεμβρίου με 
αρχές Οκτωβρίου, όταν λήγει η συνταγματική προ-
θεσμία της παρούσας κυβέρνησης. Έτσι, σταθμοί 
του μετρό, αερολιμένες εμπορευματικοί σταθμοί, 
μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι εντός και εκτός Αττικής, 
καθώς και μια σειρά από περιφερειακές υποδομές, 
εγκρίνονται τάχιστα μέσω των απαιτούμενων συμ-
βάσεων αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Αυτοκινητόδρομος Ε65
Ήδη η Βουλή κύρωσε την επικαιροποιημένη σύμ-
βαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Κε-
ντρικής Ελλάδας (Ε65), που περιλαμβάνει την 
κατασκευή του νότιου τμήματος που θα συνδέει 
την πόλη της Λαμίας με την περιοχή της Ξυνιάδας, 
συνολικού μήκους 32,5 χιλιομέτρων. Πρόκει-
ται για έργο συνολικής αξίας 306 εκατομμυρίων 
ευρώ, που θα υλοποιηθεί εντός τριών ετών από 
τον κατασκευαστικό όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του 
οποίου προΐσταται, ως πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος σήμερα, ο κ. Γεώργιος Περιστέρης. Η 
δε μεγαλύτερη κατασκευή του εν λόγω έργου θα 
είναι η σήραγγα Δομοκού, που θα έχει μήκος 3 χι-
λιομέτρων. Η διάνοιξή της έχει προχωρήσει κατά 
33%. Να θυμίσουμε πως ήδη η ανάδοχος εταιρεία 
του έργου Κεντρική Οδός ΑΕ έχει κατασκευάσει και 
εκμεταλλεύεται το μεσαίο τμήμα του οδικού άξονα 
Ε65, από την Ξυνιάδα μέχρι και τα Τρίκαλα, μήκους 

80 χιλιομέτρων, που δεν συνδέεται όμως με κά-
ποιον άλλον άξονα. 
Αεροδρόμιο Καστελλίου
Την ίδια ώρα, η ανάδοχος εταιρεία Ariadne Airport 
Group, που αποτελεί κοινοπραξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
με την ινδική GMR Airports Limited, ζεσταίνει τις... 
μηχανές στις μπουλντόζες, προκειμένου να κατα-
σκευάσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι 
του Ηρακλείου της Κρήτης, που κωλυσιεργεί εδώ 
και μία δεκαετία και τώρα αναμένεται να ξεκινήσει 
η κατασκευή του εντός του 2019 και ειδικότερα 
εκεί κοντά στον Μάιο, από τη στιγμή βέβαια που 
θα έχει εγκριθεί η σύμβαση. Το κατασκευαστικό 
κόστος ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό 
των 480 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική 
αξία της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 
δισεκατομμύριο ευρώ.
Εννοείται πως εάν προκηρυχθούν οι εθνικές εκλο-
γές την άνοιξη, το έργο θα πάει πίσω και τις όποιες 
ρυθμίσεις του σε πολιτικό επίπεδο θα διευθετήσει 
η επόμενη ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Αυτό 
ακριβώς θέλει να αποφύγει ο κ. Σπίρτζης, που έχει 
δώσει εντολή να «τρέξουν» οι διαδικασίες ώστε οι 
συμβάσεις να υπογραφούν επί ημερών της διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Να τονίσουμε ότι από τις αρχές 
του περασμένου Δεκεμβρίου έχει εγκριθεί η κατά-
θεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 
ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ, για να δοθεί 
στους πρώτους δικαιούχους των αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων. 
Αυτοκινητόδρομος Κρήτης
Πολλοί κατασκευαστές φιλοδοξούν επίσης να ανα-
λάβουν τμήμα της δημιουργίας ενός ακόμη σημα-
ντικού έργου στην Κρήτη, που δεν είναι άλλο από 
τον αυτοκινητόδρομο μήκους 163 χιλιομέτρων 
που θα συνδέει τα Χανιά με την κωμόπολη Χερ-
σόνησος του Ηρακλείου. Το έργο είναι πάρα πολύ 
μεγάλο, θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ 
και θα δοθεί τμηματικά σε όσους θα πληρούν τα 
κριτήρια μέσα σε διάστημα χρόνων. 

Διαχείριση απορριμμάτων
Έργο που ξεκινάει άμεσα πάντως, είναι αυτό της 
διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου 
και ανήκει στις μακροχρόνιες συμβάσεις ΣΔΙΤ (Συ-
μπράξεις δηλαδή του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Το-
μέα). Το συνολικό ποσό της επένδυσης ανέρχεται 
στο ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ, όπου και 
πάλι εμπλέκεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 
Επέκταση της Αττικής Οδού
Σύμφωνα με ασφαλείας πληροφορίες, εντός του 
πρώτου εξαμήνου θα ξεκινήσει και ο διαγωνι-
σμός για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, που θα 
περιλαμβάνει οδικές αλλά και σιδηροδρομικές 
προσθήκες συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. 
ευρώ! Επί της ουσίας, θα πρόκειται για πολλά επι-
μέρους έργα, όπως η επέκταση των σιδηροδρομι-
κών γραμμών αλλά και του οδικού άξονα μέχρι τα 
λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας, η επέκταση 
της λεωφόρου Κύμης μέχρι την εθνική οδό και η 
κατασκευή της αστικής σήραγγας Κατεχάκη - Βου-
λιαγμένης.
Υπόγεια διασύνδεση Σαλαμίνας
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένονται από 
το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, επίσης, 
οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την 
υποθαλάσσια σύνδεση της Σαλαμίνας με τις απέ-
ναντι ακτές της Αττικής, συνολικού κόστους 350 
εκατομμυρίων ευρώ. 

Τρέχουν να υπογράψουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ  
με κατασκευαστικούς ομίλους

Πάρτε, εργολάβοι!
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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.)

Η laser αποτρίχωση έρχεται να διευκολύνει και να οµορφαίνει την ζωή σας , αφού υπόσχεται να σας 
απαλλάξει από την ανεπιθύµητη τριχοφυΐα µε τρόπο γρήγορο και ασφαλή. Είναι µια µέθοδος 
αποτρίχωσης που δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπείας. Επιφέρει µόνιµη µείωση της τριχοφυΐας σε 
ποσοστό 85% και µακροπρόθεσµα την εξάλειψή της, σε οποιαδήποτε περιοχή του σώµατος. Αντίθετα 
µε άλλες παραδοσιακές µεθόδους αποτρίχωσης, η αποτρίχωση µε Laser προσφέρει γρήγορα και 
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.
Στο ιατρείο µας χρησιµοποιούµε µηχανήµατα Αlexandrite και ND YAG ,τελευταίας γενιάς που είναι τα 
πιο αποτελεσµατικά Laser αποτρίχωσης για όλα τα δέρµατα ακόµα και για τα πιο σκουρόχρωµα. Στην 
πράξη η δέσµη φωτός του laser απορροφάται επιλεκτικά µόνο από την µελανίνη της τρίχας  
επιτυγχάνοντας τη σταδιακή θερµική καταστροφή στο στέλεχος και στο θύλακο της τρίχας χωρίς να 
επηρεάζεται η επιδερµίδα και οι γύρω ιστοί. Έτσι ο θύλακος καταστρέφεται και η σκούρα τελική τρίχα 
αποµακρύνεται οριστικά.
Για να επιτευχθεί η πλήρης και µόνιµη αποτρίχωση, πρέπει όλες οι τρίχες να βρεθούν στο στάδιο της 
αναγέννησης. Για αυτόν το λόγο, η θεραπεία επαναλαµβάνεται περίπου κάθε 30 µε 40 µέρες, έτσι 
ώστε να έχουν περάσει όλοι οι θύλακες από το αναγεννητικό στάδιο. Συνήθως απαιτούνται 8-12 
συνεδρίες για την εξάλειψη του 80% των τριχών. 
Η laser αποτρίχωση είναι αποτελεσµατική τόσο για το γυναικείο όσο και τον ανδρικό πληθυσµό. Οι 
παράµετροι των µηχανηµάτων του laser προσαρµόζονται από τον γιατρό ξεχωριστά για κάθε δέρµα 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του (χρώµα δέρµατος,ποιότητα και χρώµα τριχών, περιοχή του 
σώµατος).
Η αποτρίχωση µπορεί να εφαρµοστεί όπου υπάρχει τριχοφυία:
•Στο πρόσωπο (άνω χείλος, παρειές, πηγούνι, ζυγωµατικά, φαβορίτες, φρύδια)
•Στα χέρια (βραχίονες, αντιβράχια)
•Στις µασχάλες
•Στο µπικίνι 
•Στα πόδια (κνήµες , µηροί)
•Στο στήθος , στην πλάτη, στην µέση, στην κοιλιά και στους γλουτούς

Η αποτρίχωση µε laser εκτός από αισθητικούς λόγους µπορεί να εκτιµηθεί απαραίτητη 
και σε ορισµένες ιατρικές περιπτώσεις όπως: 
•Θυλακίτιδα (σπυράκια έπειτα από αποτρίχωση µε κερί ή ξύρισµα)
•Ευρυαγγείες στα κάτω άκρα 
•Ερεθισµοί µετά απο αποτρίχωση µε κερί ή αποτριχωτικές κρέµες
•Υπερτρίχωση ή δασυτριχισµός λόγω ορµονικών διαταραχών

Ξεκινήστε άµεσα και χαρείτε ένα λαµπερό και απαλό δέρµα απαλλαγµένο από µολύνσεις και ε
ρεθισµούς που προκαλούν οι παραδοσιακοί τρόποι αποτρίχωσης.

Οι σοβαρότατες εκκρεμότητες 
που έχει αφήσει η κυβέρνηση αλλά 
και τα μπρος-πίσω που κάνει σε κρί-
σιμα κεφάλαια της μεταμνημονιακής 
εποπτείας αναγκάζουν τους δανει-
στές να προχωρήσουν στη λήψη... 
δραστικών μέτρων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
εκπρόσωποι των δανειστών δεν 
πρόκειται να κάνουν δεκτές τις... 
κουτοπονηριές της κυβέρνησης στα 
κρίσιμα ζητήματα του ξεκαθαρίσμα-
τος των τραπεζικών χαρτοφυλακίων 
από τα «κόκκινα» δάνεια, στο όριο 
προστασίας της α΄ κατοικίας αλλά 
και στους πλειστηριασμούς. Όλα τα 
μοντέλα που έχουν επεξεργαστεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ESM, το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι, για να επιτευχθούν 
οι στόχοι για 100.000 πλειστηρια-
σμούς έως το τέλος του 2021, πρέπει 
να υπάρξει δραστική μείωση του ορί-

ου προστασίας της α΄ κατοικίας κάτω 
από τα 120.000 ευρώ. 

Οι θεσμοί έχουν καταστήσει σα-
φές προς την Ελλάδα ότι αν δεν ολο-
κληρωθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις, 
δεν πρόκειται να εκταμιευτεί το 1 δισ. 
ευρώ που αφορά τα συμφωνημένα 
μέτρα μείωσης του δημοσίου χρέους, 
και ως εκ τούτου δεν θα καταστεί 
εφικτή η σταθερή έξοδος στις αγορές 
με νέες εκδόσεις ομολόγων και ιδίως 
δεκαετούς τίτλου. Άλλωστε, τόσο το 
Μέγαρο Μαξίμου όσο και το υπουρ-
γείο Οικονομικών έχουν συνειδητο-
ποιήσει ότι, χωρίς την ολοκλήρωση 
των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων, δεν 
πρόκειται να υπάρξει εμπιστοσύνη 
από τους επενδυτές. 

Την περασμένη Δευτέρα, ο επικε-
φαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ 
έκανε λόγο για στασιμότητα στο 
θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, 
από τη στιγμή που έχουν μείνει στο... 
περίμενε οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, 

αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτήν τη 
στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι η 
αντικατάσταση του νόμου Κατσέ-
λη. Επιπλέον, το κλίμα έχει βαρύνει 
λόγω της αποτυχίας στον διαγωνι-
σμό για τις λιγνιτικές μονάδες, την 
εκχώρηση της Εγνατίας Οδού και της 
ισχύος εφαρμογής του ενιαίου ΦΠΑ 
στα νησιά. Πρέπει δε να σημειωθεί 
ότι οι δανειστές ανησυχούν για τα 
αναδρομικά, την... απότομη αύξηση 
του κατώτατου μισθού αλλά και το 
κύμα προσλήψεων παραμονές της 
προεκλογικής περιόδου. 

Ουσιαστικά, ο Κλάους Ρέγκλινγκ 
σήμανε το τέλος χρόνου για την κυ-
βέρνηση, η οποία καλείται να τελειώ-
σει τη... δουλειά έως το τέλος Μαρτί-
ου. Αυτό, όμως, μπορεί να ανατρέψει 
θεαματικά τα δεδομένα, καθώς η 
κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις 
εκλογές έχοντας ψηλά στην ατζέντα 
θέματα για τα οποία υπάρχουν σο-
βαρότατες διαφωνίες και ενστάσεις 

από τους δανειστές. Μάλιστα, πολλοί 
εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα αφήσει 
τα κρίσιμα ζητήματα που της... χα-
λάνε τη σούπα, ώστε να τα διαχειρι-
στούν οι επόμενοι. 

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο 
Eurogroup της 11ης Μαρτίου, όπου 
αναμένεται να παρθεί η πολιτική 
απόφαση για τα μέτρα ελάφρυνσης 
του χρέους, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες. Για 
να κλείσουν όμως, πρέπει να υποχω-
ρήσει η κυβέρνηση σε όλα τα μέτω-
πα. Κάτι τέτοιο αφενός αλλοιώνει την 
προεκλογική ατζέντα του Μεγάρου 
Μαξίμου και αφετέρου σέρνει τον 
Τσίπρα έως τις ευρωεκλογές, αφήνο-
ντάς τον εκτεθειμένο τόσο έναντι της 
ελληνικής κοινής γνώμης όσο και 
των ξένων, οι οποίοι θα επιχειρήσουν 
να τον «ξεγυμνώσουν» για τις... μα-
γκιές του 2015! 
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Τι ανησυχεί το «κουαρτέτο» και γιατί θα εντείνει τις πιέσεις 

Γιατί έρχεται... πρέσα στην κυβέρνηση 
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Τρία πρόσωπα – κλειδιά αναμένεται να μονοπω-
λήσουν το ενδιαφέρον της ανάκρισης, όπου οδη-
γείται η υπόθεση με τη μυστηριώδη εξαφάνιση 
του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού στη 
Θεσσαλονίκη. Παρότι αρχικά κρίθηκε από την ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
επιβαρυντικές για οποιονδήποτε, ο αντεισαγγελέας  
Εφετών Βασίλης Φλωρίδης έκρινε πως ο κτηνο-
τρόφος δολοφονήθηκε και  παρήγγειλε να ασκηθεί 
ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, 
κατά  παντός υπευθύνου.
Σε αντίθεση με τη λακωνική πρόταση αρχειοθέτη-
σης της υπόθεσης, ο κ. Φλωρίδης αναλύσει τα δε-
δομένα σε περίπου 20 σελίδες και επικεντρώνεται 
στον ρόλο τριών προσώπων: ενός επιχειρηματία 
– φίλου του θύματος (κατά τον εισαγγελέα), της 
συζύγου του 59χρονου και του συντρόφου της.
Στην πολυσέλιδη παραγγελία να ασκηθεί ποινική 
δίωξη τονίζονται αντιφάσεις και κρίσιμες κατα-
θέσεις που συγκεντρώθηκαν στην προανάκριση 
και οι οποίες αποτελούν για τον εισαγγελέα ισχυ-
ρά στοιχεία να στοιχειοθετήσουν κατηγορητήριο. 
«Μονόδρομο αποτελεί η κρίση ότι ο Δ. Γραικός 
έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, η οποία οδή-
γησε στην αφαίρεση της ζωής του και πιθανώς 
και ιδιόκτητων πραγμάτων του αξίας.  Φρονούμε 
ότι εάν είχε διαφύγει σε άλλη χώρα (πιθανώς την 
ΠΓΔΜ) θα είχε οπωσδήποτε και κατά κάποιο τρόπο 
ήδη εντοπιστεί. Η περίπτωση κατά το κοινώς λε-
γόμενο ‘’να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε’’ μπορεί 
όντως μόνο κυριολεκτικά να ισχύει, μετά από αν-
θρώπινη ενέργεια», αναφέρεται στο συμπέρασμα 
του κ. Φλωρίδη.
Εξετάζοντας τη συμπεριφορά του εξαφανισθέντα 
τις κρίσιμες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του, απο-
κλείει οποιοδήποτε ενδεχόμενο να έχει εγκαταλεί-
ψει τη χώρα, καθώς εάν το έπραττε δεν θα έπαιρνε 
από το σφαγείο 20 κιλά κρέας, ούτε την αμέσως 
προηγούμενη ημέρα θα είχε υποβάλει ένσταση 
για οφειλή του. Κυρίως, όμως, δεν θα εγκατέλειπε 
έτσι τα παιδιά του, που υπεραγαπούσε, και ειδικά 
την κόρη του, με την οποία «είχαν σχέσεις εξάρ-
τησης». Για τους ίδιους λόγους θεωρείται απίθανη 
η αυτοκτονία, με την επιπρόσθετη εξήγηση ότι η 
οικονομική κατάστασή του, παρά τα προβλήματα 
που αντιμετώπιζε, είχε βελτιωθεί.

Η εξαφάνιση
Ο κτηνοτρόφος εξαφανίστηκε το απόγευμα της 3ης 

Νοεμβρίου 2016 αφού αναχώρησε από το σφαγείο 
της Χαλάστρας, όπου δεν έδειξε περίεργη συμπε-
ριφορά. Αναχώρησε με το αγροτικό αυτοκίνητο, 
το οποίο χρησιμοποιούσε για μικρές, επαγγελμα-
τικές διαδρομές. Από τότε εξαφανίζεται ο ίδιος, 
το αυτοκίνητο, όπως και το «στίγμα» του κινητού 
του. Ακολούθησαν έρευνες μέχρι και με τη χρή-
ση drones. Κανένα στοιχείο δεν έχει οδηγήσει σε 
ίχνη του εξαφανισθέντα. Τα μοναδικά στοιχεία που 
«βλέπουν» την κίνηση του αυτοκινήτου του μέχρι 

ένα σημείο, είναι οι κάμερες της περιοχής...
«Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πολλά κενά και σε 
διάφορα σκέλη αυτής, όπου και μπορεί να υπάρ-
χουν πιθανοί δράστες και με διαφορετικά κίνητρα ο 
καθένας. Πολλώ μάλλον όταν από συγκεκριμένο 
άτομο είχε ήδη εκδηλωθεί, έστω και λεκτικά, απει-
λή κατά της ζωής του Δ. Γραικού. Αυτά τα κενά θα 
πρέπει να ερευνηθούν στο στάδιο πλέον της κύριας 
ανάκριση με την άμεση, αυτονόητα, συνδρομή των 
διωκτικών αρχών, ώστε να βρεθούν τα αναγκαία 
προς την κατεύθυνση αυτή, αποδεικτικά στοιχεία», 
κρίνει ο αντεισαγγελέας Εφετών. Η υπόθεση πήρε 
νέα τροπή καθώς ο αδελφός του 59χρονου, συ-
νεπικουρούμενος από τον δικηγόρο του Νίκο Δι-
αλυνά, κατέθεσαν μήνυση για ανθρωποκτονία από 
πρόθεση και διαρκώς συγκεντρώνουν στοιχεία.

Αντιφάσεις
Ο έμπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος, με τον οποίο 
είχε επαφή ο 59χρονος, θεωρείται από τα κομβι-
κά πρόσωπα της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη δικο-
γραφία, ο έμπορος είχε «άνοιγμα» ύψους 40.000 
ευρώ προς τον Γραικό. Η μαρτυρία της συζύγου 
του εξαφανισθέντα ανέφερε ότι ο 59χρονος είχε 
εισπράξει από τον έμπορο κρεάτων το ποσό των 
17.000 ευρώ για αγοραπωλησία κρεάτων. Άλλη 
μαρτυρία όμως  μιλάει για 5 – 6.000 ευρώ, που 
αφορούσαν τμήμα του παλιού χρέους.

Υπόθεση Δ. Γραικού: Ποιοι και γιατί θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της 
ανάκρισης έπειτα από την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία

Τα πρόσωπα - κλειδιά  
της μυστηριώδους εξαφάνισης 
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Αυτό που θεωρείται σημαντικό, είναι πως ο 59χρονος 
μετά τα Σφαγεία της Χαλάστρας, ακολουθεί το αυτοκίνη-
το του εμπόρου κρεάτων, χωρίς να είναι γνωστό μέχρις 
ποιου σημείου. Η κάμερα εντόπισε την κίνηση των δύο 
αυτοκινήτων προς την κτηνοτροφική μονάδα του εμπό-
ρου στην ίδια κατεύθυνση. Αντίθετα, στους συγγενείς 
του 59χρονου αμέσως μετά την εξαφάνιση ο έμπορος 
κρεάτων είχε υποστηρίξει ότι ο Γραικός είχε ακολουθή-
σει διαφορετική πορεία. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται 
μία ακόμη αντίφαση του μάρτυρα, που περιγράφει πως 
το θύμα τον είχε ρωτήσει εάν μια γέφυρα του δρόμου 
είχε επισκευαστεί. Η γέφυρα όμως βρίσκεται στην αντί-
θετη κατεύθυνση από αυτή που υποστήριξε ότι ο Γραικός 
ακολούθησε. Από την άλλη πάντως επιβεβαιώνεται από 
μαρτυρία άλλου κτηνοτρόφου, πως ο έμπορος κρεάτων 
μετά το σφαγείο της Χαλάστρας πήγε στην κτηνοτροφική 
του μονάδα.
Η σύζυγος του 59χρονου αποτελεί ένα ακόμη πρόσωπο 
– κλειδί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν 
σε διάσταση μαζί του, όμως η ίδια 

ανέφερε πως από το καλοκαίρι του 2016 οι σχέσεις τους 
βελτιώθηκαν. Όμως από τα στοιχεία που συγκεντρώθη-
καν προκύπτει πως είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση από 
τον Φεβρουάριο μέχρι και το Νοέμβριο του 2016, δηλαδή 
την περίοδο της εξαφάνισης. Η γυναίκα είναι αυτή που 
την επόμενη ημέρα δηλώνει στην αστυνομία την εξαφά-
νιση του 59χρονου. Μάλιστα το θύμα είχε πληροφορηθεί 
την εξωσυζυγική σχέση και σύμφωνα με μαρτυρίες άμε-
σων συγγενών, ήθελε να είναι πάλι με τη γυναίκα του. Ο 
φάκελος με τα στοιχεία για την εξωσυζυγική σχέση είχε 
εξαφανιστεί από το φορτηγάκι και τον είχε πάρει η ίδια 
η σύζυγός του, όπως αναφέρεται σε κατάθεση του γιου 
του θύματος.

Ο σύντροφος
Η γυναίκα είχε καταθέσει ότι ένα βράδυ πριν την εξαφάνι-
ση την επισκέφτηκε ο σύντροφός της στο σπίτι όπου ήταν 
μόνη, και διαπληκτίστηκαν. Ωστόσο, την ημέρα εκείνη 
αυτός ήταν στη Λάρισα, όπως επιβεβαιώνεται από την κί-

νηση του φορτηγού του και το «στίγμα» του κινητού του. 

Άλλωστε και ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ήταν εκεί την επό-

μενη μέρα και συγκεκριμένα το βράδυ που ακολούθησε 

της εξαφάνισης και πως έφυγε στις 2 – 3 το πρωί της επο-

μένης. Αντίθετα, ο γιος του 59χρονου κατέθεσε πως όταν 

πήγε στο σπίτι στις 2 το πρωί της 4ης Νοεμβρίου, λίγες 

ώρες μετά την εξαφάνιση, το αυτοκίνητο της μητέρας του 

έλειπε και στο σπίτι δεν ήταν κανείς. Αυτό που κρίνεται 

ως σημαντικό είναι πως η σύζυγος έχει καταθέσει ότι στο 

διάστημα λίγο πριν την εξαφάνιση καλούσε διαρκώς το 

κινητό του Γραικού, όμως τέτοιες κλήσεις δεν βρέθηκαν. 

Εντοπίστηκε πως η πρώτη κλήση που έγινε στο κινητό 

του ήταν δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση με αποστολή 

γραπτού μηνύματος.

Ο σύντροφος της συζύγου επίσης κρίνεται ότι έχει κομ-

βικό ρόλο στην υπόθεση. Υποστήριξε πως μετά την εξα-

φάνιση του 59χρονου δεν βρέθηκε με τη σύζυγό του κα-

θώς είχαν χωρίσει επειδή βρήκε φωτογραφίες με άλλους 

άντρες στο κινητό της. Αντίθετα, κατάθεση μάρτυρα τους 

δείχνει να συναντιώνται αρκετές ημέρες μετά την εξαφά-

νιση. Αυτό στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά με καταθέ-

σεις, είναι ότι ο σύντροφος «έτρεφε αισθήματα ζήλειας». 

Μάλιστα, υπάρχει κατάθεση που κρίνεται κρίσιμη και 

αναφέρει πως έχει πει «εγώ θα σε πάρω από εκεί, αν σε 

αγγίξει θα τον σκοτώσω, θα τον πατήσω με το φορτηγό. 

Σ’ αγαπάω και θα σε κάνω γυναίκα μου».

Πάντως ο σύντροφος, σύμφωνα με τις κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας, βρίσκεται μακριά από τη Θεσσαλονίκη τις 

ώρες της εξαφάνισης. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί στις 

εισαγγελικές αρχές ότι μεταξύ των δύο συντρόφων από 

τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι την ημέρα της εξαφάνισης είχαν 

πραγματοποιηθεί 2.400 κλήσεις, ενώ από την επόμενη 

μέρα καμία…
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«Ήθελαν να με σκοτώσουν εκείνοι, δηλητηριά-
ζοντας το φαγητό μου, όμως τους πρόλαβα εγώ». 
Ένας 24χρονος νεαρός, φοιτητής της Νομικής Κο-
μοτηνής, απαντάει με απόλυτα κυνικό τρόπο στον 
τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας και σημε-
ρινό αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη 
Παπαγεωργίου, για ποιόν λόγο είχε σκοτώσει και 
αποκεφαλίσει όλη την οικογένειά του: τον πατέρα, 
τη μητέρα, την αδερφή, τη γιαγιά και τον θείο του. 
Τμήματα από τα αποκεφαλισμένα κεφάλια τους εί-
χαν βρεθεί στο ψυγείο του σπιτιού, στη Θάσο, ενώ 
ο ίδιος αποκάλυψε ότι μαγείρεψε και έφαγε το συ-
κώτι του πατέρα του!

Ο Θεόφιλος Σεχίδης, που χαρακτηρίστηκε την επο-
χή εκείνη ως ο «σφαγέας της Θάσου», ο «γιος του 
Φρανκενστάιν», ο «κανίβαλος του νησιού», άφησε 
σε ηλικία 47 χρόνων την τελευταία του πνοή στο 
ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού. Είχε συλ-
ληφθεί και φυλακιστεί τον Αύγουστο του 1996 ως 
ο πρωταγωνιστής του πλέον ειδεχθούς εγκλήμα-
τος, τα στοιχεία  της δικογραφίας του οποίου διδά-
σκονται στη σχολή Δικαστών, στις Νομικές σχολές 
της χώρας, ενώ αποτέλεσαν αντικείμενο εγκλημα-
τολογικών ερευνών.

«Έχω συναντήσει πολλούς ψυχοπαθείς οι οποίοι 
ήταν δράστες ανθρωποκτονιών. Αυτός όμως ήταν 
κορυφαίος», σχολιάζει στην Karfitsa αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκε για πολλές ώρες απένα-
ντι στον ψυχοπαθή δολοφόνο μετά τη σύλληψή 
του. «Στην αρχή δεν μιλούσε, τον ρωτούσαμε και 
δεν απαντούσε, οπότε πιάσαμε κουβέντα για άλλα 
θέματα. Μου είπε ότι του αρέσει η βυζαντινή και η 
κλασική μουσική», ανέφερε ο αστυνομικός. Πράγ-
ματι ο Σεχίδης, όπως ο ίδιος ομολόγησε, όταν τε-
μάχιζε τα πτώματα των συγγενών του για να πε-
τάξει στη συνέχεια σε μία χωματερή στην Καβάλα, 
κάνοντας μάλιστα τρία δρομολόγια με μαύρες 
σακούλες με το ferryboat της γραμμής, άκουγε… 
Τσαϊκόφσκι.

Το πενταπλό έγκλημα, που είναι το μεγαλύτερο 
που έχει καταγραφεί στα σύγχρονα ποινικά χρονικά 
της χώρας με έναν δράστη, έναν serial killer, έχει 
αποτελέσει αντικείμενο ψυχιατρικής και εγκλη-
ματολογικής έρευνας. «Ήταν τόσο κυνικός όταν 
περιέγραφε αυτά που έκανε, σου έδειχνε ότι όλα 
αυτά που έκαναν ήταν απολύτως φυσιολογικά. Δεν 

λύγισε καθόλου, ήταν απίστευτο αυτό που βλέπα-
με», είπαν αστυνομικοί που υπηρέτησαν στο τμήμα 
δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Θεσσαλο-
νίκης την εποχή εκείνη.

Το πρωτοφανές έγκλημα αποκαλύφτηκε στις αρ-
χές Αυγούστου 1996, όταν η θεία του 24χρονου 
Σεχίδη που έμενε στο Βέλγιο, ανησύχησε επειδή 
ο σύζυγός της είχε να επικοινωνήσει μαζί της από 
τον Μάιο του ίδιου χρόνου. Ήταν το πρώτο θύμα 
του ψυχοπαθή δολοφόνου και είχε ταξιδέψει από 
το Βέλγιο για να τον πείσει, ότι έπρεπε να εξεταστεί 
από ψυχίατρο επειδή τελευταία συμπεριφερόταν 
περίεργα, όπως του είχε μεταφέρει ο πατέρας του 
φοιτητή. Η γυναίκα διαρκώς τηλεφωνούσε στο 
σπίτι της οικογένειας στη Θάσο, όμως ο νεαρός 
της απαντούσε ότι η οικογένεια –μαζί και ο άντρας 
της– είχαν εξαφανιστεί. Τελικά η ίδια δήλωσε την 
εξαφάνιση όλων στην αστυνομία του Βελγίου, ήρθε 
στην Ελλάδα με τον γιο της και το κουβάρι άρχισε 
να ξετυλίγεται όταν πήγαν στη Φλώρινα, απ’ όπου 
και η καταγωγή όλης της οικογένειας Σεχίδη. Πί-
στεψε ότι οι απαντήσεις του ανεψιού ήταν ύποπτες, 
ειδοποίησε την αστυνομία και άρχισαν έρευνες.
Ο αιμοσταγής δολοφόνος συνελήφθη σε διαμέρι-
σμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης ιδιοκτησίας του 
πατέρα του και ύστερα από την ανάκριση αποκα-
λύφτηκαν όσα έκανε. Σκότωσε πρώτα τον θείο του, 
στη συνέχεια τον πατέρα, τη μητέρα και την αδερ-

φή του και στο τέλος τη γιαγιά. Για όλους έλεγε ότι 
κρατούσαν μαχαίρι και τον απειλούσαν. Από που-
θενά δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.

Τα μυαλά… σταλακτίτες
H πενταπλή δολοφονία του Σεχίδη θα τον κατέτασ-
σε σε έναν γνήσιο serial killer λόγω του αριθμού 
των ανθρωποκτονιών. Τα όσα όμως ακολούθησαν 
με τους νεκρούς, διαμόρφωσαν εντελώς άλλες 
συνθήκες, τοποθετώντας τον σε έναν εκ των πλέον 
ψυχοπαθών δολοφόνων σε φρικαλέα εγκλήματα. 
«Τον πατέρα του τον έλεγε ‘’σάπιο’’. Δεν μπορού-
σαμε να καταλάβουμε γιατί. Μετά μας αποκάλυ-
ψε ότι έκοψε το συκώτι του, το μαγείρεψε και το 
δοκίμασε. ‘’Δεν ήταν νόστιμο’’, μας είπε κυνικά 
χωρίς καν να ταραχθεί. Ενδεχομένως γι’ αυτό να 
τον αποκαλούσε έτσι», περιέγραψε αστυνομικός 
της ασφάλειας Θεσσαλονίκης που ήταν μπροστά 
στην απολογία του νεαρού. Αυτό επιβεβαιώνει και 
τα ρεπορτάζ της εποχής περί «κανίβαλου», καθώς 
είχε κυκλοφορήσει ότι ορισμένα μέλη των νεκρών 
ήθελε να τα… δοκιμάσει μαγειρεμένα.

Ο Σεχίδης, όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, 
αποκεφάλισε όλους τους νεκρούς. Είπε ότι πήρε τα 
μυαλά και τα τοποθέτησε στο ψυγείο του σπιτιού, 
επειδή αποφάσισε να τα μελετήσει. Ανέφερε ότι είχε 
γνώσεις Ιατρικής και Ψυχιατρικής και ήθελε να εξε-
τάσει τους εγκεφάλους. «Όμως μετά είδα ότι άρχι-

Ο ψυχοπαθής serial killer Θ. Σεχίδης που σκότωσε την οικογένειά του, 
πέθανε στο ψυχιατρείο των φυλακών

Όταν μαγείρευε το συκώτι  
του πατέρα του...
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σ α ν 
να χαλάνε και 
τα πέταξα», ομολόγησε. «Μου έκανε 
εντύπωση ότι στο ψυγείο υπήρχε ένα σκεύ-
ος όπου υπήρχαν τα αποτυπώματα της βά-

σ η ς 
το εγκεφάλου, οι 
έλικες και ήταν εμφανές ότι πρόκειται 

για 
υλικό 

που σχετι-
ζόταν με εγκέ-

φαλο», περιέγρα-
ψε ο ιατροδικαστής 

Μηνάς Γεωργιάδης 
που συμμετείχε στην 
αυτοψία στον χώρο του 

πενταπλού εγκλήματος.

Η δολοφονία των συγγε-
νών του φοιτητή Νομικής 
τότε, η μία μετά την άλλη 

δημιούργησε ένα σκηνικό 
που είναι ακόμη πιο φρικι-
αστικό από σκληρές ταινίες 

θρίλερ, αλλά και πιο σοκαρι-

στικό από ταινίες ωμής βίας που θα ζήλευε 
μέχρι και ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντρί-
νο. «Μου έχει αποτυπωθεί η σκηνή στο 
δωμάτιο. Συνέπεια του πυροβολισμού με 
κυνηγετικό όπλο στα θύματα, η διασπορά 
εγκεφαλικής ουσίας στους τοίχους και στο 
ταβάνι του δωματίου, ήταν πρωτοφανής, 
ειδικά από το ταβάνι κρεμόταν σαν σταλα-
κτίτες», αποκάλυψε στην Karfitsa ο κ. Γε-
ωργιάδης. Ο ψυχοπαθής δολοφόνος άφησε 
πίσω του πολλές μυστηριώδεις κινήσεις. Οι 
εμπλεκόμενοι στην έρευνα  και στην αυτο-
ψία, θυμούνται ότι είχαν βρει στο σπίτι του 
μία ανατομική καρδιά, απομίμηση σαν αυτή  
που διδάσκεται στα σχολεία. «Είχε τοποθε-
τήσει ένα χρυσό δαχτυλίδι στη μία κοιλία. 
Όταν τον ρωτήσαμε γιατί το έβαλες απάντη-

σε «επειδή λόγω του χρυσού πουλιούνται 
οι καρδιές».

Ο Σεχίδης πέθανε από ανακοπή την Τρίτη 12 
Φεβρουαρίου 2019. Είχε βάλει πολλά κιλά 
και κάπνιζε αρειμανίως. Πέρσι απορρίφτη-
κε η μοναδική αίτηση αποφυλάκισης που 
έκανε…
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«Έχω βρεθεί άπειρες φορές σαν παιδί να απαντήσω 
στην ερώτηση αν ο καρκίνος είναι κολλητικός, όχι 
μόνο από συμμαθητές μου, αλλά κι από δασκά-
λους». Ο 36χρονος, σήμερα, Στέφανος Καλογιαν-
νίδης, έζησε πολλά από τα παιδικά και τα εφηβικά 
του χρόνια δίνοντας τη «μάχη» με την επάρατη 
νόσο, την οποία κατάφερε να νικήσει. Ο ίδιος υπο-
γραμμίζει ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα με 
τον παιδικό καρκίνο είναι το ταμπού της ίδιας της 
λέξης, σαν άκουσμα.

Όπως αποκαλύπτει ο Στέφανος μιλώντας στην 
Karfitsa με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον 
Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας, που εορτάζεται στις 
15 Φεβρουαρίου, διαγνώστηκε με λευχαιμία στην 
τρυφερή ηλικία των 11 ετών. Έκανε για έναν χρόνο 
χημειοθεραπείες στο παιδοογκολογικό τμήμα του 
«Ιπποκρατείου». Η κατάσταση του κρίθηκε σταθε-
ρή, όμως λίγα χρόνια αργότερα, το 1997, υποτρο-
πίασε. «Ως έφηβος τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα 

από πλευράς ψυχολογίας, γιατί ένοιωσα για πρώτη 
φορά πως κάτι ‘’με τραβάει’’ πίσω και δε με αφήνει 
να κάνω αυτά που θέλω. Η φύση της νόσου είναι 
τέτοια, που για όσο χρόνο διαρκέσει η θεραπεία δε 
μπορείς να έχεις μια ‘’φυσιολογική’’ ζωή», εξηγεί.
Όμως ο Στέφανος δεν το έβαλε κάτω, ξεχώρισε την 
ασθένειά του από την υπόλοιπη ζωή του και προ-
σπάθησε να λειτουργήσει φυσιολογικά. «Ήμουν 
παιδί που δε συμβιβαζόταν εύκολα με πρωτόκολ-
λα, οπότε προσπαθούσα να κάνω ό,τι έκανα και 
πριν νοσήσω. Θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνει 
τα πρωινά στα εξωτερικά ιατρεία του παιδοογκο-
λογικού για τη θεραπεία συντήρησης και το βράδυ 
να παίζω σε νυχτερινά μαγαζιά με ένα συγκρότημα 
που είχα τότε», περιγράφει.

Με το ίδιο κουράγιο και την ίδια δύναμη συνέχισε 
και στην ενήλικη ζωή του και όταν ο καρκίνος τον 
«χτύπησε» για ακόμα μια φορά σε ηλικία των 31, 
το μόνο πράγμα που τον προβλημάτισε, ήταν ότι 

είχε ήδη γίνει ο ίδιος πατέρας. Οι γιατροί,  αποφάσι-
σαν ότι πρέπει να κάνει μεταμόσχευση μυελού των 
οστών. Εκεί άρχισε ακόμη ένας δύσκολος κύκλος 
για την αναζήτηση του συμβατού δότη. Τα δεδομέ-
να δε βοηθούσαν για αισιόδοξες σκέψεις. Στη χώρα 
μας οι  δωρητές μυελού των οστών είναι λίγοι –αν 
και η διαδικασία είναι πολύ απλή–, με αποτέλεσμα 
η συμβατότητα να μην είναι συχνή. Όπως εξηγεί ο 
Στέφανος, «ο καθένας μας έχει μέσα του κάτι το 
οποίο μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Κοστί-
ζει μόνο λίγο από το χρόνο μας. Δε θα πονέσουμε, 
δε θα χάσουμε τίποτα. Λίγο σάλιο με μια μπατονέτα 
και την επόμενη στιγμή γινόμαστε υποψήφιοι δότες 
μυελού των οστών»!
Η αγωνία και η ανασφάλεια κυρίευαν το Στέφα-
νο. «Θα βρεθεί άραγε ο δότης; Δεν θα βρεθεί; Αν 
βρεθεί, θα βρεθεί σύντομα; Θα προλάβω;» αναρω-
τιόνταν. Τελικά ήταν από τους τυχερούς. Βρέθηκε 
συμβατός δότης και μάλιστα πολύ σύντομα και το 
Μάιο του 2014 έγινε η πολυπόθητη μεταμόσχευση. 

Ο σύλλογος «Λάμψη» βοηθάει και στηρίζει παιδιά –και τους γονείς τους– 
που μάχονται την επάρατη νόσο

Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί!
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Ο Στέφανος σώθηκε άρχισε αμέσως η αποθεραπεία τους 
και από τότε ζει φυσιολογικά. Πέντε χρόνια μετά, θυμά-
ται το κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας που σώθηκε η ζωή 
του. «Δε θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή εκείνο το βράδυ στις 
15 Μαΐου που ήμουν σε άθλια κατάσταση στη μονάδα 
μεταμόσχευσης και είδα να περνάει από το διάδρομο η 
εθελόντρια που μόλις είχε φέρει το βαλιτσάκι με το μό-
σχευμα», αναφέρει.

Η «Λάμψη»
Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας διαφέρει από τον καρκί-
νο των ενηλίκων τόσο ως προς  την εντόπιση και το είδος 
όσο και ως προς την αντιμετώπιση και την πρόγνωση. Αν 
και εξακολουθεί να θεωρείτε σπάνια ασθένεια, αποτελεί 
τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα, για παιδιά 
ηλικίας κάτω των 15 ετών. Στη χώρα μας, περίπου 300 
παιδιά προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο, κυρίως 
από λευχαιμία. Πολλά από αυτά τα παιδιά περιμένουν 
να κάνουν μεταμόσχευση μυελού των οστών. Στη Βό-
ρεια Ελλάδα κάθε χρόνο περίπου 65 παιδιά που νοσούν 
νοσηλεύονται στα δυο παιδοογκολογικά τμήματα, στα 
νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ. Αντίστοιχη κλινική 
στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» φιλοξενεί εφήβους και 
παιδιά που οδηγούνται προς μεταμόσχευση του μυελού 
των οστών.

Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η μεγάλη πλειοψη-
φία των παιδιών που θα νοσήσουν από καρκίνο μπορούν 
να ιαθούν. Όμως βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό 
είναι η έγκαιρη διάγνωση και εισαγωγή του παιδιού σε ει-
δικό και έμπειρο παιδιατρικό αιματολογικό- ογκολογικό 
τμήμα. Η θεραπεία συχνά είναι μακροχρόνια και πολυ-
δάπανη. Πολλά παιδιά τα όποια βρίσκονται εκτός εντα-
τικών θεραπειών συνεχίζουν να δέχονται σημαντική ηθι-
κή, οικονομική και ψυχολογική στήριξη από τον σύλλογο 
«Λάμψη». Φέτος η «Λάμψη» βοηθάει 80 παιδιά.

Ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 1987 στη Θεσσαλονίκη 
από γονείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα που τα παιδιά τους 
προσβλήθηκαν από κακοήθες νόσημα και νοσηλεύτηκαν 
στα παιδοογκολογικά τμήματα νοσοκομείων της πόλης. 
Τακτικά μέλη του συλλόγου γίνονται μόνο οι γονείς παι-
διών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, κα-
θώς επίσης και παιδιά που νόσησαν στο παρελθόν.

Εθελοντισμός
Ο Στέφανος Καλογιαννίδης, που πλέον είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της «Λάμψης», έχει αφιερώσει 
τη ζωή του στον εθελοντισμό βοηθώντας τα παιδιά που 
πάσχουν από καρκίνο και τις οικογένειες τους. «Οι γονείς 
ενός παιδιού που νοσεί έχουν διπλό ρόλο. Να παραστέ-

κονται στο παιδί με κάθε τρόπο αλλά να βρίσκουν τη δύ-
ναμη να στέκεται και η ίδια στα πόδια της και στο ύψος 
των περιστάσεων, ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει το 
τεράστιο έργο της στήριξης του παιδιού», εξηγεί.
Η  «Λάμψη», στηρίζει αυτές τις οικογένειες με δυο ψυχο-
λόγους εξωτερικών δράσεων που έχουν αναλάβει απο-
κλειστικά το κομμάτι της οικογένειας.
Για τον Στέφανο ήταν μονόδρομος να ασχοληθεί με τη 
«Λάμψη» καθώς θεώρησε χρέος του να χρησιμοποιήσει 
την εμπειρία που αποκόμισε για να βοηθήσει ανθρώπους 
οι οποίοι σήμερα βιώνουν ακριβώς το ίδιο. «Μόνο αν το 
έχεις περάσει ο ίδιος μπορείς να βοηθήσεις τους συναν-
θρώπους σου και να απαλύνεις τον πόνο τους», εξηγεί.

Ο 36χρονος εθελοντής επισκέπτεται συχνά τα παιδιά διό-
τι, όπως λέει, είναι γεμάτα δύναμη και αισιοδοξία. «Όλες 
οι δράσεις που κάνουμε μέσα στα παιδοογκολογικά 
έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά είναι η πηγή από την οποία 
αντλούμε τη δύναμη και το κουράγιο για να συνεχίσουμε 
το έργο μας. Αν ρωτήσετε τους εθελοντές της ‘’Λάμψης’’ 
που συμμετέχουν σε εσωτερικές δράσεις θα σας πουν 
όλοι το ίδιο πράγμα: πηγαίνουν για να προσφέρουν και 
φεύγοντας σκέφτονται πως πήραν από αυτά τα παιδιά πε-
ρισσότερα από όσα έδωσαν…»
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Ηλεκτροκίνητα οχήματα

Τελευταία στην Ευρώπη η Ελλάδα 

Με καθυστέρηση αναμένεται να «μπει στην 
πρίζα» ο στόλος οχημάτων της χώρας 
μας, καθώς, σύμφωνα με μελέτη που 
εξετάζει την ετοιμότητα 22 ευρωπαϊκών 
χωρών ως προς τη χρήση ηλεκτρικών 

οχημάτων, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση. 
Καλύτερα προετοιμασμένες χώρες για να υποδεχθούν 
την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης εμφανίζονται, σύμ-
φωνα με μελέτη της πανευρωπαϊκής εταιρείας Lease 
Plan, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία. 

Παρά το γεγονός ότι κάποιες χώρες, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα, δεν έχουν «στρώσει κόκκινα χαλιά» 
ακόμα για την υποδοχή του ηλεκτρισμού στην κινητι-
κότητα, για πρώτη φορά ο δείκτης (EV Readiness Index 
2019) δείχνει ότι όλες οι χώρες που εξετάζονται παρου-
σιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2018, αν και όχι με τον 
ίδιο ρυθμό. Φινλανδία, Γερμανία και Πορτογαλία ενίσχυ-
σαν τη θέση τους κατά 7, 4 και 4 θέσεις αντίστοιχα, ως 
αποτέλεσμα της βελτίωσης των υποδομών φόρτισης και 
των αυξημένων κινήτρων που παρέχουν οι κυβερνήσεις 
για την απόκτηση και τη διατήρηση ηλεκτρικού οχήμα-
τος.

Η Ελλάδα κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 10 βαθ-
μούς στον δείκτη συνολικής ετοιμότητας υποδοχής της 
ηλεκτροκίνησης το 2019, με τη Νορβηγία, που βρίσκε-
ται στην πρώτη θέση, να καταγράφει 34 βαθμούς. Στον 
αντίποδα η Πολωνία, που ακολουθεί την Ελλάδα, κατά-
φερε να συγκεντρώσει μόλις 9 βαθμούς. Ειδικότερα, η 
Ελλάδα συγκέντρωσε 2 βαθμούς ως προς την ωρίμανση 
υποδοχής της ηλεκτροκίνησης (12 βαθμοί η Νορβηγία, 
3 η Πολωνία), 2 βαθμούς επίσης για την ωρίμανση όσον 
αφορά τα σημεία φόρτισης και 4 βαθμούς για τα κρατικά 
κίνητρα. Στο μεταξύ, κατά το 9μηνο του 2018 οι ταξινο-
μήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων (αφορά και τα υβριδι-
κά) στη χώρα μας έφτασαν τις 231, το οποίο αναγόμενο 
στον πληθυσμό βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση μεταξύ 
των χωρών.

Όσον αφορά στις υποδομές φόρτισης, η χώρα βρί-
σκεται πολύ πίσω, καθώς παρουσιάζει μόλις 115 σημεία 

φόρτισης, εκ των οποίων μόλις τα 6 (5,2% του συνόλου) 
είναι ταχυφορτιστές. Σχετικά με την παροχή κυβερνητι-
κών κινήτρων η χώρα μας εμφανίζει, μεταξύ των πιθα-
νών οκτώ μορφών κινήτρων, θετικό πρόσημο στα τρία.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα παρέχονται κίνητρα για την 
ταξινόμηση ηλεκτρικών οχημάτων, για τα τέλη κυκλο-
φορίας καθώς και άλλα οικονομικά κίνητρα. Ωστόσο δεν 
υπάρχουν επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικού αυτο-
κινήτου, για την αγορά εταιρικού ηλεκτρικού στόλου, 
πιθανή μείωση ΦΠΑ, κίνητρα υποδομής (π.χ. σημεία 
φόρτισης) ή κίνητρα παρεχόμενα από την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το σημαντικότερο 
αντικίνητρο για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος στην Ελ-
λάδα παραμένει το υψηλό κόστος κτήσης.

4 μοντέλα-έκπληξη το 2020 
Είναι σίγουρο πως την επόμενη χρονιά θα μας απασχο-
λήσουν τέσσερα νέα μοντέλα που ετοιμάζουν αντίστοι-
χα μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Πρόκειται για το iX3 
της BMW  το Kuga της Ford, το i10 της Hundai και το Α1 
Αllroad της Audi. 

Hyundai i10
Το μικρότερο μοντέλο των Κορεατών προετοιμάζει τη 
νέα γενιά του με φόντο τον ευρωπαϊκό Βορρά, αφήνοντας 

να διαφανούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που θα 
συνοδεύσουν το νέο μοντέλο, το οποίο αναμένεται στις 
αρχές του 2020 με σημαντικές αλλαγές. Η σημαντικότε-
ρη αναμένεται να είναι η αισθητή αύξηση του μεταξονίου 
σε σχέση με τη σημερινή εκδοχή του προς όφελος της ευ-
ρυχωρίας του εσωτερικού του. Παράλληλα, δεδομένη θα 
πρέπει να θεωρείται η εναρμόνιση του εξοπλισμού με τις 
σύγχρονες απαιτήσεις συνδεσιμότητας και gadgets. Στο 
μέτωπο των κινητήρων, εκτός των δεδομένων βελτιώσε-
ων για περισσότερη αποδοτικότητα αλλά και ισχύ στους 
κινητήρες 1,0 και 1,2 λίτρων, με τους οποίους προσφέ-
ρεται, το i10 αναμένεται να υποδεχθεί στην γκάμα του και 
ένα νέο turbo τρικύλινδρου κινητήρα 1,0 λίτρου, η ισχύς 
του οποίου θα φθάνει έως τους 100 ίππους.
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Audi Α1 Αllroad
H δεύτερη γενιά του supermini της Audi θα υποδεχθεί 
στις τάξεις της, για πρώτη φορά, μια εμπνευσμένη από 
τον κόσμο των crossover έκδοση με τα διακριτικά Allroad 
και ό,τι αυτά συνεπάγονται στο σύμπαν της Audi. Το απο-
κλειστικά πεντάθυρο πλέον Α1 Sportback θα επωφελη-
θεί από μια διαφορετικής γεωμετρίας ανάρτηση, η οποία 
θα αυξήσει και την απόσταση από το έδαφος, ενώ μια 
σειρά από σχεδιαστικές τροποποιήσεις θα φροντίσουν 
να προσδώσουν το στίγμα της περιπέτειας. Με δεδομένο 
επίσης ότι η γερμανική φίρμα έχει ήδη αφήσει να εννο-
ηθεί ότι το S1 θα είναι τετρακίνητο, το σύστημα quattrο 
αναμένεται να δώσει το «παρών» και στο A1 Allroad. Σε 
ό,τι αφορά τους κινητήρες, κατά τη συνήθη τακτική της 
Audi, το A1 Allroad θα είναι διαθέσιμο με τις υψηλότερης 
ισχύος εκδοχές των κινητήρων βενζίνης, που φθάνουν 
έως τους 200 ίππους.
 
Ford Kuga
Η υπό εξέλιξη νέα γενιά του Kuga θα βασιστεί εν πολλοίς 
στα χαρακτηριστικά του πρόσφατου Focus, αξιοποιώντας 
την ίδια αρχιτεκτονική αλλά και προσαρμόζοντας την 
αισθητική στα ίδια πρότυπα με τη νέα πιο περιπετειώδη 
έκδοσή του, Active. Παράλληλα, αναμένεται να αυξήσει 
περαιτέρω τις διαστάσεις της εξασφαλίζοντας περισσότε-
ρους χώρους, ενώ σημαντική προδιαγράφεται και η ενί-
σχυση της εργονομίας του. Από το νέο Focus αναμένεται 

να προέλθει και η γκάμα κινητήρων ξεκινώντας από τον 
EcoBoost του 1,5 λίτρου στις υψηλότερες παραλλαγές 
ισχύος του, ενώ την κορυφαία και τετρακίνητη έκδο-
ση αναμένεται να εξακολουθήσει να εφοδιάζει δίλιτρος 
βενζινοκινητήρας. Την γκάμα θα συμπληρώσουν diesel 
1,5 και 2,0 λίτρων, με τις δίλιτρες να συνδυάζονται στην 
πλειονότητά τους με τετρακίνηση.

 
BMW iX3
Υιοθετώντας μια απολύτως συμβατική σχεδίαση, η αμι-
γώς ηλεκτροκίνητη iX3, η οποία αναμένεται εντός της 
χρονιάς, απέχει από κάθε αισθητική εκζήτηση και σε αντί-
θεση με το παράδειγμα των i3 και i8 θα θεωρείται μέλος 
της γκάμας της Χ3. Με δεδομένη την αλλαγή πλεύσης 
που σηματοδοτεί σε σχέση με τη στρατηγική της BMW για 
την ηλεκτροκίνηση, η iX3 θα αξιοποιήσει τη νέα, πέμπτης 
γενιάς ηλεκτρική αρχιτεκτονική των Βαυαρών, η οποία 
εν προκειμένω αναμένεται να φιλοξενεί δύο ηλεκτροκι-
νητήρες που θα εξασφαλίζουν ισχύ έως 540 ίππους και 
κίνηση στους τέσσερις τροχούς. Θα τροφοδοτούνται από 

συστοιχίες ιόντων λιθίου απόδοσης άνω των 70 kWh, με 
την υπόσχεση αυτονομίας 400 χλμ. Δεδομένη θα πρέπει 
να θεωρείται επίσης η δυνατότητα φόρτισης σε υπερ-
ταχυφορτιστή, όπου για την αναπλήρωση του 80% της 
ενέργειας των μπαταριών θα απαιτείται περίπου μισή 
ώρα.
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Διαδηλώσεις, «Κίτρινα Γιλέκα», επεισόδια και βαν-
δαλισμοί, χωρίς πολλές φορές να λείπουν και οι 
τραυματισμοί, συνθέτουν πλέον το σκηνικό κάθε 
Σαββάτου στο Παρίσι, αλλά και σε πολλές γαλλι-
κές πόλεις, χωρίς κανείς να μπορεί να πει με σαφή-
νεια προς τα πού βαδίζει η χώρα. 
Η πρώτη υπόσχεση των περίπου 12 δισ. ευρώ, 
που έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο 
Δεκέμβριο, για την ικανοποίηση των αρχικών αιτη-
μάτων των «Κίτρινων Γιλέκων», αποδείχθηκε πως 
έγινε με δραματική καθυστέρηση, με συνέπεια να 
έχει σήμερα εντελώς ξεχαστεί. Η λαϊκή οργή κάθε 
άλλο παρά κατευνάζεται, ενώ μεγάλη είναι η πίεση 
που δέχεται το Ελιζέ και από τους τοπικούς άρχο-
ντες των μεγάλων δήμων και μητροπόλεων της 
χώρας, μετά από 13 Σάββατα βανδαλισμών. Οι δή-
μαρχοι του Μπορντό, των Παρισίων, της Ρουέν, της 
Ρεν, της Λυόν, της Ντιζόν αναφέρονται σε ζημιές 
εκατομμυρίων ευρώ που έχουν υποστεί οι τοπικές 
επιχειρήσεις, με τους ιδιοκτήτες τους να δηλώνουν 
όμηροι εδώ και δεκατρείς εβδομάδες. 
Οι ζημιές δεν περιορίζονται μόνο στη δημόσια πε-
ριουσία, όπως κτίρια, πεζοδρόμια, παγκάκια, φω-
τεινοί σηματοδότες, αλλά πλήττουν ιδιαίτερα το 
τοπικό εμπόριο, καθώς, σύμφωνα με έναν πρώτο 
απολογισμό, ο τζίρος των μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων έχει μειωθεί έως και 20%, λόγω των 
βανδαλισμών, με συνέπεια απειλούνται εκατοντά-
δες ή και χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Διάλογος και δημοψήφισμα: Την ίδια ώρα, η πο-
λυδιαφημισμένη και ιδιαίτερα φιλόδοξη, όπως 
αποδείχθηκε, ιδέα του μεγάλου εθνικού διάλογου, 
με τη διοργάνωση πάνω από 5.000 συναντήσεων 
με δημάρχους και δημότες, με την καταγραφή δε-
κάδων χιλιάδων αιτημάτων από την πλευρά των 
πολιτών και την ακούραστη συμμετοχή του Γάλ-
λου προέδρου και των επιτελών του, δεν έχει πεί-

σει τα «Κίτρινα Γιλέκα» να παραμείνουν στα σπίτια 
τους, έστω και ως μια προσωρινή ανακωχή. 
Ήδη ετοιμάζονται για τη σημερινή, 14η κάθοδο 
στους δρόμους, καθώς η δυσπιστία παραμένει βα-
θιά, αφού ο κόσμος διερωτάται για το όφελος μα-
ραθώνιων συζητήσεων, από τη στιγμή που ο Εμα-
νουέλ Μακρόν έχει διασαφηνίσει εκ των προτέρων 
ότι δεν αλλάζει πορεία στην πολιτική του.
Τα συμπεράσματα αυτής της, έστω και αμφιβόλου 
αποτελεσματικότητας, μεγάλης συζήτησης, ο Γάλ-
λος πρόεδρος προβλέπει να τα δώσει στη δημοσι-
ότητα στις 15 Απριλίου, μόλις έναν μήνα δηλαδή 
πριν από τις ευρωεκλογές. Για την εφαρμογή τους 
όμως, θα χρειαστεί η σύμφωνη γνώμη του λαού, 
για αυτό και ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να ζητήσει άμεσα τη γνώμη των συ-
μπατριωτών του σε δημοψήφισμα, για πρώτη φορά 
μετά από 14 χρόνια, που θα μπορούσε να διεξαχθεί 
την ημέρα των ευρωεκλογών, στις 26 Μαΐου.
Δίκοπο μαχαίρι:  Οι διεθνείς αναλυτές κάνουν λόγο 
για ένα εγχείρημα που θα μπορούσε να αποδειχθεί 
ριψοκίνδυνο στην πράξη. Όπως σημείωσε χαρα-
κτηριστικά συνταγματολόγος από το Πανεπιστήμιο 
της Λιλ, «γίνεται προσπάθεια με λίγο από όλα για 
όλα, αλλά είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις από μια 
κρίση ρισκάροντας να βυθιστείς σε μια ακόμη με-
γαλύτερη».
Όπως θυμίζει o ευρωπαϊκός Τύπος, ήταν ο Σαρλ 
ντε Γκωλ, ο αρχιτέκτονας του Συντάγματος του 
1958, που εισήγαγε τη δυνατότητα προσφυγής σε 
δημοψήφισμα για να ισορροπήσει τη συγκέντρω-
ση πολλών εξουσιών στα χέρια του Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Ο ίδιος διεξήγαγε συνολικά τέσσερα 
δημοψηφίσματα, με το τελευταίο να είναι αρνητικό 
στο ερώτημα για μεταρρύθμιση της Γερουσίας.
Το πάθημα Σιράκ: Το πιο πρόσφατο δημοψήφισμα 
έγινε το 2005 και κατέληξε στην απόρριψη του 

Ευρωπαϊκού Συντάγματος, σηματοδοτώντας μια 
πικρή ήττα του τότε προέδρου Ζακ Σιράκ. Αυτήν τη 
φορά όμως φαίνεται ότι είναι ένα χαρτί στα χέρια 
ενός Γάλλου πρόεδρου που έχει μεγάλη δυσκολία 
να κλείσει τη μεγαλύτερη κρίση της 20μηνης προ-
εδρικής του θητείας. Βέβαια, λέγεται ότι θα επιλέ-
ξει να θέσει ως ερωτήματα θέματα με τα οποία εύ-
κολα μπορεί να συγκεντρώσει τη συναίνεση, όπως 
η μείωση του αριθμού των βουλευτών ή η μείωση 
της συνεχόμενης θητείας τους.
Συμμαχία με συνδικάτα; Την ίδια ώρα, δεν μπορούν 
παρά να εντείνουν την ανησυχία του Γάλλου προέ-
δρου τα όσα ακούγονται για ποικίλες «ζυμώσεις» 
και συνεργασίες μεταξύ των «Κίτρινων Γιλέκων» 
και των συνδικάτων, και ειδικά του CGT. Πρόκειται 
άραγε για το ξεκίνημα κάποιου είδους σύγκλισης 
με το ισχυρότερο συνδικάτο της χώρας, σε μια προ-
οπτική που μάλλον μοιάζει εφιαλτική για τον Εμα-
νουέλ Μακρόν; Αν και είναι ακόμη πρόωρο για να 
πει κανείς με βεβαιότητα, υπάρχουν ενδείξεις που 
επιβεβαιώνουν την τροπή ή τουλάχιστον την κα-
τεύθυνση αυτή.  Τον περασμένο Νοέμβριο, το GGT 
είχε αρνηθεί κάθε σύνδεση με το κίνημα των «Κί-
τρινων Γιλέκων», καθώς τα μέλη του φοβήθηκαν 
κυρίως το «καπέλωμα» από την Ακροδεξιά. Ωστό-
σο σύντομα άλλαξαν στάση, όταν οι διεκδικήσεις 
των «Κίτρινων Γιλέκων» διευρύνθηκαν στο κοινω-
νικό πεδίο, και από την τιμή της βενζίνης πέρασαν 
σε κινητοποιήσεις με αιτήματα αύξησης του κατώ-
τατου μισθού, φορολογικής δικαιοσύνης ή περισ-
σότερων δημόσιων υπηρεσιών. Στην αρχή υπήρχε 
καχυποψία και από τις δύο πλευρές, η οποία όμως 
δίνει τη θέση της σιγά-σιγά στη σύγκλιση, κάτι που 
διαφαίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω 
των όποιων πολλά μέλη των «Κίτρινων Γιλέκων» 
καλούν για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Προκειμένου να βγει από τη χειρότερη κρίση της 20μηνης θητείας του,  
ο Μακρόν δεν αποκλείει δημοψήφισμα την ημέρα των ευρωεκλογών 

Έτοιμος για το μεγάλο ρίσκο;
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Οι διεθνείς 
αναλυτές 

κάνουν 
λόγο για ένα 

εγχείρημα που 
θα μπορούσε 
να αποδειχθεί 
ριψοκίνδυνο 
στην πράξη
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Το… άρωμα κάλπης ήταν αισθητό εδώ και αρκετές ημέρες, μια και η κυβέρνη-
ση Σάντσεθ έχει υιοθετήσει προεκλογικό τόνο, κατηγορώντας τη Δεξιά και τους 
αυτονομιστές ότι ψηφίζουν χέρι-χέρι.
Μετά το στοίχημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, ο Πέδρο Σάντσεθ έχα-
σε και εκείνο του προϋπολογισμού, κάτι που τον αναγκάζει μετά από μόλις 8 
μήνες στην εξουσία να οδηγήσει την Ισπανία στις κάλπες, για τρίτη φορά μέσα 
σε τέσσερα χρόνια.
Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών ανέβηκε στην εξουσία τον Ιούνιο, χάρις στην 
υποστήριξη των Καταλανών αυτονομιστών, με στόχο την επανάληψη του δια-
λόγου που διακόπηκε υπό την πρωθυπουργία του Μαριάνο Ραχόι και την επί-
λυση της κρίσης.
Όμως οι συνομιλητές του παραμένουν αμετακίνητοι ως προς το αίτημα διε-

ξαγωγής δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση, κάτι για το οποίο η Μαδρίτη 
ούτε που θέλει να ακούσει και ως… αντίποινα οι Καταλανοί καταψήφισαν το 
προσχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα, μάλλον αποθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από το οικονο-
μικό «πείραμα» της Ισπανίας για αύξηση 22% του κατώτατου μισθού, από τα 
736 στα 900 ευρώ, πυροδοτώντας ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία μιας 
χώρας με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των μελών της Ευ-
ρωζώνης. Μπροστά στους ισχυρισμούς της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πέ-
δρο Σάντσεθ, περί ενίσχυσης των καταναλωτικών δαπανών και περισσότερων 
προσλήψεων, η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας προειδοποιεί ότι η μεγαλύτερη 
της τελευταίας 40ετίας αύξηση συνεπάγεται την απώλεια έως και 125.000 θέ-
σεων εργασίας, καθώς οι εταιρείες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την 
αύξηση του κόστους.
Το… άρωμα κάλπης ήταν αισθητό εδώ και αρκετές ημέρες, μια και η κυβέρνη-
ση Σάντσεθ έχει υιοθετήσει προεκλογικό τόνο, κατηγορώντας τη Δεξιά και τους 
αυτονομιστές ότι ψηφίζουν χέρι-χέρι. 
Ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν θέλει να χάσει χρόνο που ίσως να μετρά αντί-
στροφα. Οι Σοσιαλιστές έρχονται πρώτοι μεν στις δημοσκοπήσεις, που τους δί-
νουν ένα 30%, όμως τα δύο βασικά κεντροδεξιά κόμματα συγκεντρώνουν από 
κοινού πάνω από 30% και θέλει να προλάβει μεγαλύτερες απώλειες. Στην Αν-
δαλουσία, εξάλλου, οι κάλπες τούς επεφύλαξαν πέρυσι ένα ηχηρό «χαστού-
κι», καθώς εκθρόνισαν τους Σοσιαλιστές με τη βοήθεια του ακροδεξιού Vox.
Το σίγουρο είναι πως η Ισπανία βυθίζεται για μια ακόμη φορά σε περίοδο πο-
λιτικής αβεβαιότητας. 
Οι εξελίξεις προβληματίζουν τους επενδυτές και θέτουν υπό πίεση τα ισπανικά 
κρατικά ομόλογα, που όμως προς το παρόν είναι περιορισμένες, μόνο και μόνο 
γιατί οι αγορές έχουν στραμμένη την προσοχή τους αυτή την περίοδο στον άλ-
λον μεγάλο του ευρωπαϊκού Νότου, την Ιταλία.

Ξανά στις κάλπες οι Ίβηρες, για τρίτη φορά σε τέσσερα χρόνια

Διπλή ήττα των Σοσιαλιστών στην Ισπανία 
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Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Κά-
πως έτσι σκέφτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος και απάντησε με ένα ξερό 
«όχι» σε συνομιλητή του, που τον ρώτησε «μεταξύ 
σοβαρού και αστείου», αν αυτός θα απαιτήσει και θα 
δεχθεί δεύτερη και τρίτη σύνταξη (όταν συνταξιοδο-
τηθεί), όπως έπραξε ο πρώην ΠτΔ Χρ. Σαρτζετάκης 
και (σιωπηρώς) αποδέχεται ο Καρ. Παπούλιας. 
Ο ίδιος εξάλλου είχε φροντίσει, μόλις ανέλαβε τα 
καθήκοντά του, να εισηγηθεί τη μείωση των απο-
δοχών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ίδιο είχε 
κάνει και ο κ. Παπούλιας. Πάντως είναι όντως προ-
κλητική η απόφαση του υπουργείου Εργασίας (και 
του ΕΦΚΑ) για επαναφορά της δεύτερης σύνταξης 
από το Δημόσιο στους διατελέσαντες Προέδρους της 
Δημοκρατίας Χρ. Σαρτζετάκη και Καρ. Παπούλια. Ο 
ΕΦΚΑ, με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας κ. Πε-
τρόπουλου, ζήτησε από τις υπηρεσίες του να βγουν 
αμελλητί οι δύο «προεδρικές συντάξεις», ώστε να 
πληρωθούν εντός Φεβρουαρίου με αναδρομικά από 
1/1/2017, που υπολογίζονται περίπου στα 40.000 
με 50.000 ευρώ! Το εντυπωσιακό όμως στην περί-
πτωση αυτή είναι ότι την επαναφορά της δεύτερης 
σύνταξης από το Δημόσιο ζήτησε ο ένας εκ των δύο 
πρώην ΠτΔ, ο κ. Χρήστος Σαρτζετάκης, με σχετικό 
αίτημα που υπέβαλε μετά από γνωμοδότηση του 
έκτου τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους (σ.σ.: ο κ. Παπούλιας δεν είχε υποβάλει σχετικό 
αίτημα). Το αιτιολογικό ήταν ότι από τη στιγμή που 
όλες οι συντάξεις, και του Δημοσίου συμπεριλαμ-
βανομένου, καταβάλλονται μετά την 1/1/2017 από 
τον ΕΦΚΑ, παύει να ισχύει και η απαγόρευση του νό-
μου 565/1977 για δεύτερη σύνταξη από το Δημόσιο 
(σχετική απόφαση είχε λάβει η τότε κυβέρνηση Σα-
μαρά - Βενιζέλου), γιατί διάδοχος του Δημοσίου είναι 
ο ΕΦΚΑ και δεν υπάρχει νόμος που του απαγορεύει 
να δίνει δύο συντάξεις στους διατελέσαντες Προέ-
δρους της Δημοκρατίας!

Βάζει τα γυαλιά  
σε όλους!

Ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν πρόκειται 
να διεκδικήσει ή να αποδεχθεί δεύτερη 

σύνταξη, όπως κάνουν οι προκάτοχοί του 



22 16.02.2019

Ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε μια ολό-
κληρη τετραετία στο Μέγαρο Μαξί-
μου, πρωθυπουργός της χώρας, και 
στον πρώτο μήνα του 5ου χρόνου 
ευελπιστεί να παραμείνει για μια 
ακόμη θητεία.
 
Με αυτήν την προσδοκία κατέρχεται 
στον εκλογικό στίβο. Μπορεί, και σε 
ποιον βαθμό και με ποια επιχειρή-
ματα, να πείσει για την ορθότητα της 
πολιτικής του μια κοινωνία που έχει 
πληγωθεί, έχει ματώσει, έχει προδο-
θεί και βρίσκεται στα πρόθυρα της 
οικονομικής κατάρρευσης από πολι-
τικές επιλογές του καθ’ ολοκληρίαν 
αντίθετες από εκείνες που υποσχόταν 
ακριβώς τέσσερα χρόνια πριν; 

Κοινωνικό πακέτο
Στο εσωτερικό, κατέρχεται στον 
εκλογικό στίβο με ένα επεξεργασμέ-
νο και κλιμακούμενο σχέδιο «καλών 
νέων» και «φιλολαϊκών παροχών», 
μετά την «έξοδο της χώρας από τα 
μνημόνια».
Προστασία της πρώτης κατοικίας: 
Μετά από μια μαραθώνια σύσκεψη 
στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προε-
δρία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα, κυβέρνηση και τραπεζίτες κα-
τέληξαν σε συμφωνία για προστασία 
της πρώτης κατοικίας. Επί του προ-
κειμένου υιοθετήθηκε η άποψη-πρό-
ταση του Αλέκου Φλαμπουράρη και 
του Χριστόφορου Βερναρδάκη για 
αυξημένα επίπεδα προστασίας σχε-
δόν για το σύνολο των δανειολη-
πτών, όχι μόνο στεγαστικών δανείων, 
αλλά και εμπόρων και επιχειρημα-
τιών που εγγυήθηκαν με την πρώτη 
κατοικία τους δάνεια που έλαβαν από 
τις τράπεζες για άλλους σκοπούς.
«Κούρεμα» δανείων: Οι ελληνικές 
τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 
τρεις φορές, από το 2010, με χρήμα-
τα του ελληνικού λαού, που ξεπέ-
ρασαν τα 63 δισ. ευρώ. Με αυτό το 
δεδομένο έντεχνα καλλιεργείται το 
ενδεχόμενο «γενικού κι οριζόντιου 
κουρέματος».
Επαναφορά δώρων στον δημόσιο 
τομέα: Ήδη, οι δικαστικές αποφάσεις 
δείχνουν τον δρόμο για επαναφορά 

των δώρων. Οι επιτελείς του Μεγά-
ρου Μαξίμου σχεδιάζουν να πατή-
σουν σε αυτό το δικαστικό εφαλτήριο 
και να διεκδικήσουν το εν λόγω μέ-
τρο από τους θεσμούς.
Δεν μειώνεται το αφορολόγητο: Με 
την εν λόγω εξέλιξη, είναι σαφές πως 
οι εργαζόμενοι που θα λάβουν την 
αύξηση στον κατώτερο μισθό τους, 
σύμφωνα με την τελευταία θεσμοθέ-
τηση του υπουργείου Εργασίας, δεν 
θα έχουν φορολογικές απώλειες.
120 δόσεις: Τα υπουργεία Οικονο-
μικών και Εργασίας ετοιμάζουν σχέ-
διο ρύθμισης για τις οφειλές προς το 
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Οι νέες διατάξεις, που αναμένεται 
ότι θα τεθούν σε ισχύ από τα μέσα 
Μαρτίου, θα διευκολύνουν περίπου 
1.300.000 φορολογουμένους –ιδιώ-
τες, επαγγελματίες, μικρές και ατομι-
κές επιχειρήσεις– που έχουν παλιές 
ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 
ευρώ και αδυνατούν να τις αποπλη-
ρώσουν με τους ισχύοντες όρους. Τα 
χρέη αυτά θα δοθεί η δυνατότητα να 
εξοφληθούν σε έως 120 μήνες. Στη 
νέα ρύθμιση θα μπορούν να εντα-
χθούν χρέη που προέρχονται από 
ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, ασφαλι-
στικές εισφορές, ΦΠΑ κ.λπ. και δη-
μιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2017. Στόχος των επιτελών του Με-
γάρου Μαξίμου είναι η αγορά πολι-

τικού χρόνου, ώστε να αποδώσουν 
πολιτικά τα εν λόγω μέτρα. Κατ’ επέ-
κταση κι αναλογία, εύλογος χρόνος 
για εκλογές θα ήταν η εκπνοή της 
θητείας της κυβέρνησης κατά τον 
προσεχή Οκτώβριο. Ωστόσο, στον 
δρόμο προς την πολιτική Ιθάκη, μπο-
ρεί να προκύψουν πολιτικές σειρήνες 
ή και Συμπληγάδες –κοινοβουλευτι-
κή ρευστότητα εξαιτίας της απώλειας 
του κυβερνητικού εταίρου– που θα 
ανακόψουν την... ομαλή πορεία του 
κυβερνητικού σκάφους. Σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο, το Μέγαρο Μαξίμου 
έχει προτάσεις κορυφαίων επιτελών 
για ταυτόχρονη προσφυγή στις κάλ-
πες, μαζί με τις ευρωεκλογές και τις 
αυτοδιοικητικές, τον Μάιο.

Η Ευρώπη αποφασίζει
Τούτων όλων των ανωτέρω δοθέ-
ντων, εύλογα τίθεται το ερώτημα, 
πώς θα αντιδράσουν οι δανειστές 
στα σχέδια της κυβέρνησης, καθώς 
τα μέτρα συνεπάγονται και συγκε-
κριμένο δημοσιονομικό κόστος. Συ-
νομιλητές του Αλέξη Τσίπρα εκμυ-
στηρεύονται πως ο πρωθυπουργός 
ευελπιστεί πως θα τον στηρίξουν για 
δύο λόγους:
α) Θέλουν να τεκμηριώσουν πολιτι-
κά –κι εν όψει της ανόδου του ακρο-
δεξιού κι ευρωσκεπτιστικού κινήμα-
τος λίγο πριν από τις ευρωεκλογές 

του Μαΐου– πως η Ελλάδα εξέρχεται 
πραγματικά από τη δίνη της οικονο-
μικής κρίσης και άρα στέφεται από 
επιτυχία η πολιτική λιτότητας που 
της επιβλήθηκε πριν από οκτώ χρό-
νια από τις Βρυξέλλες.
β) Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αφενός 
μεν τηρήσει τον πολιτικό του λόγο 
έναντι των εταίρων του, κι αφετέρου 
πρωταγωνίστησε στη Συμφωνία των 
Πρεσπών, η οποία ήταν και στόχος 
εταίρων και συμμάχων.
Επιπλέον όλων αυτών, ο Αλέξης Τσί-
πρας, προσδοκά και στη βοήθεια της 
Άνγκελα Μέρκελ προσωπικά, καθώς, 
ο Έλληνας πρωθυπουργός τής στά-
θηκε αρωγός και σύμμαχος σε δύο 
περιπτώσεις: 
α) Όταν του ζήτησε να μη θέσει θέμα 
απομείωσης του ελληνικού χρέους 
πριν από τις γερμανικές εκλογές. 
β) Όταν μετεκλογικά, με αφορμή το 
μεταναστευτικό, κινδύνευε με πτώση 
εξαιτίας της αντίθεσης του χριστιανο-
κοινωνιστή υπουργού Εσωτερικών, 
ο Αλέξης Τσίπρας συναίνεσε στη δι-
μερή συμφωνία για επαναπροώθηση 
στη χώρα πρώτης εισόδου.
Μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλ-
λον, εθνικό και ευρωπαϊκό, το πολιτι-
κό μέλλον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα 
εξαρτάται καθ’ όλα από τις αποφά-
σεις Βρυξελλών και Βερολίνου.

Πώς η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές στην Ελλάδα

Ποντάρει στους δανειστές ο Τσίπρας
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Λύση εδώ και τώρα για το Δημοτικό Βρεφοκομείο «Αγιος Στυλιανός»
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11-02-2019, μας τέθηκε 

διά των εργαζομένων του, ένα πολύ σημαντικό θέμα, που 
έχει άμεση σχέση με την πολύ ευπαθή ομάδα των παιδιών 
που φιλοξενεί!

Οι εργαζόμενοι, μας εξέθεσαν ένα πρόβλημα, το οποίο 
δεν μας έγινε ποτέ γνωστό, αυτό της μεγάλης έλλειψης προ-
σωπικού που παρουσιάζεται στο ίδρυμα, με αποτέλεσμα το 
βρεφοκομείο ουσιαστικά να λειτουργεί εξαιτίας της καλής 
θέλησης των εργαζομένων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαι-
σθητοποιημένοι με τον χώρο, αφού οι περισσότεροι εξ αυτών 
εργάζονται εκεί σχεδόν 30 χρόνια.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επικείμενη συντα-
ξιοδότησή τους, τους κάνει να ανησυχούν για την διάδοχη 
κατάσταση στο ίδρυμα, αφού εξαιτίας της έλλειψης αυτής, η 
διοίκηση του Δήμου και του Αγίου Στυλιανού αρκείται στην 
προσωρινή επίλυση του προβλήματος, εδώ και καιρό, προ-
σλαμβάνοντας προσωπικό με δίμηνες και οχτάμηνες συμβά-
σεις. Είναι προφανές ότι και οι δύο τύποι συμβάσεων, ειδικά 
αυτή των διμήνων δεν προσφέρει καμία ουσιαστική βοήθεια 
αφού οι τελευταίοι δεν προλαβαίνουν να ενταχθούν στο 
εργασιακό περιβάλλον, το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλες 
απαιτήσεις. Επίσης, οι συμβάσεις αυτές δεν επαρκούν για να 

καλύψουν το πρόβλημα της έλλειψης όλο τον χρόνο με απο-
τέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά στο οργανόγραμμα 
του ιδρύματος.

Δυστυχώς όμως, η μέχρι τώρα αντιμετώπιση, θεωρώ ότι 
είναι άκρως αντιπαιδαγωγική, αφού μιλάμε για πολύ συχνή 
εναλλαγή φροντιστών, με τους οποίους τα νήπια και βρέφη 
που φιλοξενούνται “δένονται”. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας τα 
θεμέλια της προσωπικότητας ενός παιδιού, δομούνται κατά 
τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του. Μέσα στο ίδρυμα η «οι-
κογένεια» των νηπίων και βρεφών, είναι ο εργαζόμενος βρε-
φονηπιοκόμος και φροντιστής. Οι αλλεπάλληλες απώλειες 
προσώπων που βιώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έχει 
ως αποτέλεσμα, σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα τελευ-
ταία, τα οποία όμως αποτελούν, μια πολύ ιδιαίτερα ευάλωτη 
ομάδα, με αυξημένες ανάγκες σταθερότητας και συνέχειας 
στις σχέσεις τους.

Ελπίζω ο Δήμαρχος, η πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ιδρύματος να λύσει άμεσα το πρόβλημα και να 
μην αφήσουν τα παιδιά αυτά, χωρίς την φροντίδα, που έτσι 
και αλλιώς τους λείπει, από τις πρώτες μέρες της ζωής τους.

* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλο-
νίκηςΣωκράτης Δημητριάδης*

Αν κάτι είναι δεδομένο, αυτό είναι ότι 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι φίλος 
των υποψηφιοτήτων-σελέμπριτις: Με 
άλλα λόγια, δεν πρόκειται στα ψηφο-
δέλτια της ΝΔ να μπουν πρόσωπα από 
τον χώρο της σόουμπιζ, τα οποία δεν 
έχουν κανένα πολιτικό αποτύπωμα.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι στα 
ψηφοδέλτια του κόμματος, τόσο στα 
εθνικά όσο και στο ευρωψηφοδέλτιο, 
δεν θα υπάρχουν πρόσωπα αναγνωρίσι-
μα. Για παράδειγμα, προ ημερών, ανέκυ-
ψε η γνωστή πλέον ιστορία με τον δημο-
σιογράφο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ο κ. 
Μπογδάνος είχε «κλειδώσει» για την Α΄ 
Αθηνών και ήδη εμφανιζόταν σε κομμα-
τικές εκδηλώσεις, έστω και ως «φίλος». 
Ένα tweet του, όμως, για την ΕΡΤ, αλλά 
και η εκ των υστέρων διαχείριση από 
τη μεριά του της υπόθεσης, οδήγησαν 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην απόφαση 
αποκλεισμού του από τα κομματικά ψη-
φοδέλτια, με τον ίδιο να το μαθαίνει το 
μεσημέρι της Δευτέρας, κατά το briefing 
της εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, 
Μαρίας Σπυράκη. 

Διαφορετική περίπτωση είναι αυτή 
του επίσης γνωστού δημοσιογράφου, 
Γιώργου Αυτιά: Με τον κ. Αυτιά είχε γίνει 
από καιρό συζήτηση για θέση στο ευ-
ρωψηφοδέλτιο, αλλά στο τελευταίο ρα-
ντεβού που έκανε με τον κ. Μητσοτάκη, 

πριν από 10 μέρες, του προτάθηκε να 
είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές, 
κατά πάσα πιθανότητα στη Β΄ Πειραιώς. 
Ο κ. Αυτιάς δεν αποδέχθηκε την πρόταση 
που του έγινε και το ζήτημα, όπως είπε 
εκ των υστέρων η Μαρία Σπυράκη, θε-
ωρείται λήξαν. 

Δύο ακόμα ευρέως γνωστά πρό-
σωπα που έπεσαν στο τραπέζι, επίσης, 
μένουν εκτός σχεδιασμών. Αφενός, ο 

γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Κα-
μπουράκης, το όνομα του οποίου ακού-
στηκε πολύ έντονα για μια υποψηφιό-
τητα στα Χανιά, απ’ όπου και έλκει την 
καταγωγή του. Ο κ. Καμπουράκης στάθ-
μισε τις επιλογές του και έχει αποφασί-
σει να μην πολιτευθεί, παρά την καλή 
σχέση που έχει με τον κ. Μητσοτάκη. Δεν 
θα πολιτευθεί, επίσης, και ο γνωστός 
ηθοποιός Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, 

το όνομα του οποίου ακούστηκε πολύ 
έντονα για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. 
Ο κ. Μαρκουλάκης, άλλωστε, διόλου 
«απολιτίκ» δεν θεωρείται, καθώς έχει 
χρόνια δραστηριοποίησης στον ευρύ-
τερο φιλελεύθερο χώρο, ενώ η ομιλία 
του στο προπερασμένο Συνέδριο της ΝΔ 
έκανε αίσθηση. 

 
Το ευρωψηφοδέλτιο 

Σημειωτέον, με αφορμή τις περιπτώ-
σεις Αυτιά και Μαρκουλάκη, που συζη-
τήθηκαν για την ευρωλίστα, πρέπει να 
αναφερθεί ότι οι προετοιμασίες έχουν 
προχωρήσει. Δεν αποκλείεται, δε, τις 
επόμενες μέρες να υπάρξουν και ορι-
σμένες πρώτες ανακοινώσεις για πρό-
σωπα του ευρωψηφοδελτίου, αλλά όχι 
όλες. Βεβαίως, αυτό δεν είναι δεδομένο, 
καθώς και άλλες φορές επρόκειτο να 
γίνουν ανακοινώσεις, και αυτές, εντέ-
λει, μετατέθηκαν για διαφορετικό χρόνο, 
ανάλογα και με τις πολιτικές εξελίξεις. 
Σε αυτή την πρώτη ομάδα των ονομά-
των, πάντως, δεν συμπεριλαμβάνονται 
«λαμπερά» πρόσωπα, με τη λογική που 
επικρατούσε εδώ και καιρό, αν και συ-
νεργάτες του κ. Μητσοτάκη αναφέρουν 
ότι θα περιλαμβάνονται και πρόσω-
πα-έκπληξη, που θα έχουν ένα άκρως 
ενδιαφέρον αποτύπωμα.
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Δεν πρόκειται στα ψηφοδέλτια της ΝΔ να μπουν πρόσωπα από τον χώρο  
της σόουμπιζ, τα οποία δεν έχουν κανένα πολιτικό αποτύπωμα

Κόβει τους «σελέμπριτις» ο Κυριάκος 
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Ήταν έως και αναμενόμενο: Από τη στιγμή που η 
κυβέρνηση βρέθηκε στη «γωνία», μετά τον ελιγ-
μό της ΝΔ να στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ως 
προς το άρθρο 32, για την εκλογή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, ήταν θέμα χρόνου μέχρι ο Αλέ-
ξης Τσίπρας να ρίξει στην «αρένα» το όνομα του 
Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου, σε μια προ-
σπάθεια να δημιουργήσει αμηχανία και εσωκομ-
ματική φαγούρα στη ΝΔ.
Η αιχμή του πρωθυπουργού ήταν διττή: Αφενός, 
στόχευε στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποί-

ος το 2015, ως βουλευτής της ΝΔ, δεν ψήφισε τον 
κ. Παυλόπουλο για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, 
αλλά και στη «σαμαρική» πτέρυγα του κόμματος, 
καθώς είναι γνωστό ότι οι σχέσεις των κ.κ. Σαμα-
ρά και Παυλόπουλου είναι «παγωμένες». Μάλι-
στα, στη σεναριολογία συνέδραμε και ο πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος το βράδυ της Τετάρτης 
(ΣΚΑΪ), λέγοντας ότι 34 βουλευτές της ΝΔ(!) στοι-
χίζονται με την άποψη Σαμαρά(;) περί μη επανε-
κλογής του κ. Παυλόπουλου. Η ΝΔ, από την άλλη, 
δεν πάτησε την «μπανανόφλουδα» που πέταξε ο 

κ. Τσίπρας, φωτογραφίζοντας «deal» του Κυριά-
κου Μητσοτάκη με τη Φώφη Γεννηματά για εκλογή 
«νυν» ή «σε αποστρατεία» στελέχους του ΚΙΝΑΛ 
στο προεδρικό αξίωμα, με αναφορά στον πρώην 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά 
και στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. Ο κ. 
Μητσοτάκης έσπευσε, λοιπόν, να μιλήσει με θερ-
μά λόγια για το πώς επιτελεί τα καθήκοντά του ο 
κ. Παυλοπουλος και να κατηγορήσει τον πρωθυ-
πουργό για εργαλειοποίηση του ονόματος του ΠτΔ, 
την ώρα που η συζήτηση δεν αφορούσε το πρόσω-

Επ’ ουδενί δεν έκλεισε την πόρτα στον ΠτΔ, αναφερόμενος θετικά στο έργο του μέχρι στιγμής, 
αλλά επέμεινε στη σειρά των πραγμάτων: Πρώτα η διαδικασία, μετά το πρόσωπο

Τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης  
για Σύνταγμα και Πρόεδρο
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πο που θα προταθεί στις αρχές του 2020, αλλά το πώς θα 
γίνει αυτή η διαδικασία.
 
Το «κλειδί» του Συντάγματος
 Εκεί είναι και το «κλειδί» της συλλογιστικής του κ. Μη-
τσοτάκη ως προς τη διαδικασία εκλογής ΠτΔ. Και, όπως 
εξηγούν συνεργάτες του στο «Π», αυτό είναι σε αυτήν τη 
φάση το μείζον.  
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης 
ψηφοφορίας επί των προς αναθεώρηση άρθρων του Συ-
ντάγματος –που εκτός απροόπτου θα επαναληφθούν σε 
έναν μήνα– το άρθρο 32 έλαβε πάνω από 180 ψήφους. 
Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δεσμεύσει την επόμενη Βου-
λή ως προς την «κατεύθυνση» της αναθεώρησής του, αν 
και αυτό δεν έχει καμία τύχη, γιατί η ΝΔ διαμηνύει ότι, 
εφόσον είναι κυβέρνηση, δεν θα λάβει υπόψη τη «γραμ-
μή» του ΣΥΡΙΖΑ και θα προχωρήσει κατά το δοκούν σε 
εκλογές. Θεωρητικά, λοιπόν, η επόμενη πλειοψηφία θα 
μπορεί να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο ακόμα με 151 
ψήφους, την απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή. Η πρόταση 
της ΝΔ, δε, περιλαμβάνει εκλογή ΠτΔ σε τρεις γύρους: με 
200, 180 και 151 βουλευτές, αντίστοιχα. Αυτό δεν σημαί-
νει, βεβαίως, ότι η ΝΔ θέλει έναν Πρόεδρο 151 ψήφων, 
αλλά με αυτή την πρόβλεψη και τη μη διάλυση της Βου-
λής θέλει να πετύχει ευρύτερη συναίνεση στους προη-
γούμενους γύρους.

Δεν είναι το πρόσωπο του παρόντος 
Γιατί, όμως, για τον κ. Μητσοτάκη δεν είναι πρωτεύον το 
πρόσωπο αυτήν τη στιγμή; Διότι εκκρεμεί η απόφασή του 
για το πώς θα προχωρήσει με την Αναθεώρηση του Συ-
ντάγματος. Συγκεκριμένα, το δίλημμα του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, εφόσον είναι πρωθυπουργός, θα είναι το εξής: 
Θα δεχθεί μια «περιορισμένη» αναθεώρηση, όπως η τω-
ρινή, ή θα κάνει «restart» και θα ξεκινήσει τη διαδικασία 
εξαρχής, με τη συνταγματική φόρμουλα που προβλέπε-
ται;
Ο κ. Μητσοτάκης την Τετάρτη έσπευσε να στείλει ένα μή-
νυμα προς την κυβερνητική πλειοψηφία. «Λυπάμαι, αλλά 
χάνεται μια ευκαιρία: Να προκύψει μέσα από την ψηφο-
φορία μια δέσμευση της επόμενης Βουλής, κάποια ση-
μαντικά άρθρα να μην κριθούν αναθεωρητέα και να μην 
έρθουν ποτέ στην επόμενη Βουλή προς αναθεώρηση», 
τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ, λέγοντας, ακόμα προς τον 
πρωθυπουργό ότι έχει προσωπική ευθύνη για το ζήτημα. 
«Η επόμενη αναθεώρηση θα είναι μικρότερη από αυτό 

που χρειάζεται η χώρα», είπε ακόμα ο πρόεδρος της ΝΔ. 
Και αν αυτό, κατ’ αρχάς, ακούγεται ως «αποδοχή» μιας 
μικρής αναθεώρησης, αυτό δεν είναι νομοτελειακό, για-
τί μπορεί να είναι η νομιμοποιητική βάση της επανεκκί-
νησης της διαδικασίας. Με άλλα λόγια, το ζήτημα είναι 
ανοιχτό. 

Παυλόπουλος ή άλλος;
Από την άλλη, με δεδομένο ότι απέχουμε έναν χρόνο 
ακριβώς από τη διαδικασία για την εκλογή νέου ΠτΔ, η 
ονοματολογία είναι έως και εύλογη. Βεβαίως, πέρα από 
την ονοματολογία, κρίσιμο είναι και ένα ακόμα ζήτημα: 
Κανείς δεν ξέρει, σε αυτό το στάδιο, την αριθμητική της 
επόμενης Βουλής. Εφόσον η ΝΔ είναι αυτοδύναμη, είναι 
σαφές ότι θα έχει τον πρώτο λόγο για το τι θα γίνει, αλλά 
ρόλο παίζουν και οι ευρύτερες ισορροπίες. Ενδιαφέρον 
είχε, δε, ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Μαρία Σπυράκη 
έσπευσε την Πέμπτη (ΣΚΑΪ 100,3) να υπογραμμίσει ότι η 
ΝΔ δεν θα προτείνει κανέναν εκ των Ευάγγελου Βενιζέ-
λου ή Κώστα Σημίτη, όπως «φωτογράφισε» ο κ. Τσίπρας 
κατά την ομιλία του στη Βουλή, επιχειρώντας να δώσει 
την εικόνα υπόγειων συνεννοήσεων της ΝΔ με το ΚΙΝΑΛ.
Είναι σαφές ότι ο νυν Πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος 
έχει προβάδισμα για μια δεύτερη θητεία. Ο κ. Τσίπρας, 
άλλωστε, «έριξε» ξανά το όνομά του στο τραπέζι, δη-

λώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει μια νέα υποψηφιότη-
τά του. Θετικά για τον κ. Παυλόπουλο έχουν εκφραστεί, 
βεβαίως, και στελέχη της ΝΔ, όπως για παράδειγμα η 
Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ είναι γνωστή και η στήριξη του 
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αλλά και πολλών άλλων εντός της 
ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, επ’ ουδενί δεν έκλεισε 
την πόρτα στον ΠτΔ, αναφερόμενος θετικά στο έργο του 
μέχρι στιγμής, αλλά επέμεινε στη σειρά των πραγμάτων: 
Πρώτα η διαδικασία, μετά το πρόσωπο.
Φυσικά, τα σενάρια στην πολιτική «πιάτσα» είναι πολλά, 
αν και όλα είναι θέμα αριθμητικής και πολιτικών ισορρο-
πιών μετά τις εκλογές. Το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέ-
λου συζητείτο ευρέως, ιδίως από τη στιγμή που ο πρώην 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με σταυρό στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ ακούγεται ότι, εντέλει, θα είναι 
πρώτος στο Επικρατείας του Κινήματος Αλλαγής. Άλλω-
στε, ο κ. Βενιζέλος διαμηνύει ότι πλέον διαδραματίζει 
εθνικό και όχι κομματικό ρόλο. 
Τέλος, έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα: Για παράδειγμα 
του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, αλλά, εκ νέου 
και αυτό του Κώστα Καραμανλή, με το σκεπτικό ότι μια 
υποψηφιότητά του, όσο και αν δεν «περνά» στο ΚΙΝΑΛ, 
θα «απενεργοποιούσε» μια υποψηφιότητα Παυλόπου-
λου.
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opinions

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ έλεγε το ομώνυμο έργο του μεγάλου συγ-
γραφέα Αντώνη Σαμαράκη, περιγράφοντας διάφορες ανθρώπι-

νες ιστορίες, που αναδύουν το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για 
ελπίδα, πίστη και δημιουργία. Δικαίωμα, που κάποιοι στις 

μέρες μας καπηλεύτηκαν μοιράζοντας φρούδες ελπί-
δες και ψέματα, για να αρπάξουν την εξουσία. Μας 
οδήγησαν στην εξαθλίωση και στην απαξίωση κάθε 
ιδανικού, για να ξεπουλήσουν ακόμη και την ιστορία 

μας, στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποίησης που θέλει 
να μετατρέψει τους λαούς σε αδύναμους καταναλωτές, 

υπήκοους και χωρίς δικαιώματα.
Επέβαλαν με τα «μνημόνια» αβάστακτη φορολογία σε 

όλους, φράζοντας οριστικά κάθε ελπίδα για δημιουργία, οδηγώ-
ντας στον μαρασμό και στην καταστροφή ένα ολόκληρο έθνος, 
υποθηκεύοντας το μέλλον και των επόμενων γενεών. Για να το 
πετύχουν επέβαλαν «κυβερνήσεις» υπάκουες στις προσταγές 
της νέας τάξης πραγμάτων και κάθε πράξη αντίστασης, θεωρεί-
ται παράνομη και …φασιστική (!). Κάποιοι δεν άντεξαν – οι πιο 
νέοι – και έφυγαν να βρουν την τύχη τους στο εξωτερικό, γιατί 
τα «μνημόνια» σκοτώνουν κυριολεκτικά την Ελλάδα. Σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουμε μια 
αυτοκτονία και δύο απόπειρες κάθε μέρα (!) δηλαδή μια συνεχι-
ζόμενη εκατόμβη θυμάτων συμπολιτών μας, που έβαλαν τέλος 
στη ζωή τους, γιατί δεν άντεξαν άλλο την πίεση και τον εξευτε-
λισμό. 

Με την επί δέκα χρόνια υπερ-φορολόγηση των πολιτών, πάνω 
από 4.500.000 φυσικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
στα ταμεία και στην εφορία. Μα, όλοι κι όλοι οι φορολογούμενοι 
είναι 5,5 εκατομμύρια (!) και κανείς δεν αντιδρά να σταματήσει 
επιτέλους αυτή η απάνθρωπη αφαίμαξη των Ελλήνων. Κυβέρ-
νηση και αντιπολίτευση «κλείνουν μάτια και αφτιά» απογοητεύ-
οντας ξανά και ξανά, όλους τους Έλληνες. Οι «θεσμοί» έκαναν 
πίσω στις παρόμοιες απαιτήσεις τους από την Ιταλία, γιατί τα 
«βρήκαν σκούρα» με την ιταλική κυβέρνηση, ενώ στη Γαλλία οι 
μεγάλες διαδηλώσεις διαδέχονται η μία την άλλη, με σύνθημα 
«Δεν υποχωρούμε -Εμείς δεν είμαστε Έλληνες» (!)… 

Κάποιοι μεθόδευσαν αυτήν την κατάσταση και όλοι γνωρί-
ζουμε ποιοί... Τα χρέη, οι κατασχέσεις, η πείνα, η εξαθλίωση και 
η έλλειψη προοπτικής, εδώ και δέκα χρόνια  συνεχίζουν και ρο-
κανίζουν τη ζωή των Ελλήνων και κανείς δεν κάνει κάτι για να 
σταματήσει επιτέλους αυτή η εθνική τραγωδία. Γιατί δεν είναι 
μόνον οι χιλιάδες αυτοκτονίες. Λόγω της οικονομικής κρίσης, 
από το 2015 και μετά, οι θάνατοι στην Ελλάδα υπερβαίνουν τις 
γεννήσεις κατά 30 – 35.000 ετησίως (!) γεγονός που οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι «Η Ελλάδα πεθαίνει», με πρόβλεψη ότι το 
2050 θα είμαστε λιγότεροι κατά 2.500.000 (!) δηλαδή, οδηγεί-
ται το έθνος σε πραγματική γενοκτονία.

Παράλληλα, το πρόβλημα μεγαλώνει και περιπλέκεται πε-
ρισσότερο, με την συνεχιζόμενη εισροή εκατοντάδων χιλιάδων 
παράνομων μεταναστών που εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ελ-
λάδα και οι οποίοι υπολογίζονται πάνω από 1,5 εκατομμύριο 
συνολικά τα τελευταία δέκα χρόνια! Έχουμε καθημερινά πλέον, 
περιστατικά δεκάδων αιματηρών ληστειών με πυροβολισμούς 
και με θύματα αθώους πολίτες. 

Ζητείται ελπίς και μάλιστα επειγόντως!   
*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού 

Κέντρου Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι
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Η Κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να πείσει ότι «το παιχνίδι παίζεται 

». Αξιοποιώντας ευρήματα ερευνών για τις Ευρωεκλογές που δείχνουν 
διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ επιστρατεύουν το επιχείρημα ότι μια μι-
κρής έκτασης ήττα, θα δίνει τη δυνατότητα όλα να παιχθούν στις Βου-
λευτικές Εκλογές. 

Το επιχείρημα αυτό δεν στέκει πουθενά. 
Γιατί ακόμα και οι πιο ευνοϊκές για την Κυβέρνηση έρευνες δίνουν 

περίπου 4-4,5% προβάδισμα υπέρ της Ν.Δ στις ευρωεκλογές, κάτι που 
αποτελεί ένδειξη ήττας. Το ίδιο άλλωστε το επιχείρημα, το σκεπτικό των 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αναφέραμε, συνιστά ομολογία ήττας. Πάμε 
τώρα στην ουσία. Έχουν δει άραγε ποτέ ένα κόμμα και μάλιστα κυβερ-

νητικό να υφίσταται ήττα στις ευρωεκλογές και σε λίγους μήνες να 
ανατρέπει τα δεδομένα; Ας ρωτήσουν τον Σαμαρά και τον Κα-
ραμανλή, να μαθαίνουν. Μία ήττα ακόμα και με 4-4,5 μονάδες 
διαφορά ( αν και οι περισσότερες έρευνες δίνουν πολύ μεγαλύ-
τερη διαφορά) θα λειτουργήσει αντικειμενικά ως προάγγελος 

μιας μεγαλύτερης ακόμα ήττας στις Εθνικές αν δεν πραγματο-
ποιηθούν κι αυτές τον Μάιο και γίνουν Ιούνιο ή Οκτώβριο. 
 Γιατί η αντίληψη ότι αυτή την φορά η ψήφος στις Ευρωεκλογές 

θα είναι χαλαρή, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το κλίμα είναι τόσο πο-
λωμένο, τα « στρατόπεδα» είναι τόσο διατεταγμένα ήδη, που οι Ευρωε-
κλογές θα λειτουργήσουν ως Δημοψήφισμα. Ποιος πιστεύει άραγε ότι η 
Αντιπολίτευση στο σύνολό της θα αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ να συσπειρώνεται 
και να επιδιώκει την μεγαλύτερη δυνατή εκλογική επίδοση και αυτή θα 
παρακολουθεί; Ευσεβείς πόθοι; Μπορεί. Ευσεβείς πόθοι όμως, που δεν 
έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 

Αν κάποιος δημοσκόπος ή πολιτικός αναλυτής έχει διαφορετική άπο-
ψη από αυτές τις εκτιμήσεις, ας σηκώσει το χέρι του. Θα προτείνω την 
μέρα των εκλογών να παραβρεθεί σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ και να 
υπερασπιστεί τις απόψεις και προσεγγίσεις που μπορεί να κάνει σήμερα. 
Όσοι λοιπόν συμβουλεύουν τον Α. Τσίπρα με τέτοια σκεπτικά, του προ-
σφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες. Όλα δείχνουν ότι η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις 
Ευρωεκλογές θα είναι μεγάλη. Αυτό δείχνουν οι περισσότερες έρευνες 
στις οποίες μάλιστα οι αποκλίσεις των επιδόσεων όλων των κομμάτων 
στις Ευρωεκλογές και στις Βουλευτικές είναι μικρές. Ας το λάβει επομέ-
νως υπόψη.

Ας λάβει όμως υπόψη και δύο ακόμα παράγοντες:
 Ότι η  προσπάθεια να παρατείνει έστω λίγο την θητεία του τον οδηγεί 

σε καταστάσεις που του αφαιρούν κάθε ηθικό πλεονέκτημα απ΄όσο του 
έχει μείνει. Η αθλιότητα που ζούμε όλο το τελευταίο διάστημα με αξιογέ-
λαστους, δίχως αρχές βουλευτές να αλλάζουν καθημερινά απόψεις για 
να κρατήσουν ή να διασφαλίσουν θώκους προκαλεί το λιγότερο απο-
στροφή, πλήττει τον Κοινοβουλευτισμό. Το πρωτοφανές φαινόμενο βου-
λευτές να υπογράφουν δήλωση ότι θα ψηφίζουν τα πάντα που θα φέρνει 
η Κυβέρνηση συνιστά αντιδημοκρατικό ολίσθημα, χτύπημα των θεσμών, 
υποβάθμιση του Κοινοβουλίου. Ο κ. Α.Τσίπρας θα μπορούσε να ψηφίσει 
όλα αυτά τα φιλολαϊκά Νομοσχέδια και να πάει σε εκλογές. Κάθε μέρα 
παραπάνω στην εξουσία τον φέρνει όλο και σε πιο δυσχερή θέση. 

Ότι μπορεί να βρεθεί μπροστά σε ραγδαίες και άσχημες για την χώρα 
οικονομικές εξελίξεις που θα τις λουστεί πριν προλάβει να ρίξει την 
καυτή πατάτα στον επόμενο, όπως κάνει όλο αυτό το διάστημα, ναρ-
κοθετώντας το μέλλον. Ας λάβει υπόψη την κατάσταση των Τραπεζών, 
την κατάσταση χρεωκοπίας που βρίσκονται ουσιαστικά οι μεγαλύτεροι 
Οργανισμοί( ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Συγκοινωνίες κ.λ.π) , την προοπτική δικαίωσης 
μιας σειράς διεκδικήσεων κάτι που θα σήμαινε 50 δις. ευρώ, αλλά και 
ότι μετά τις Ευρωεκλογές η συμπεριφορά των εταίρων μας δεν θα είναι 
ευνοήτως η ίδια με σήμερα...

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτης

Δεν τον βοηθούν  
νέες ψευδαισθήσεις
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Η Μαρία Δεσύλλα – Καποδίστρια ήταν η πρώτη εκλεγμένη Ελλη-
νίδα δήμαρχος, στη σύγχρονη ελληνική ιστορία σε αναπληρωματικές 
εκλογές. Χαρακτηριστικό είναι πως το 1956 ψηφίστηκε σχεδόν από το 
60% των γυναικών, ενώ άφησε πίσω στην εκλογική αναμέτρηση για 
τον δήμο Κέρκυρας τρεις άνδρες υποψηφίους. Στα 63 χρόνια που με-
σολάβησαν έως και τις επερχόμενες εκλογές του 2019, εκατοντάδες 
είναι οι γυναίκες που έχουν ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Karfitsa ζήτησε από τέσσερις υποψήφιες που θα διεκδικήσουν 

τον δημαρχιακό θώκο σε δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης –πέραν 

του κεντρικού δήμου!– να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με 

τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που συναντούν στην ενασχόλησή 

τους με τα κοινά και καθοδόν προς τη διεκδίκηση του δημαρχιακού 

θώκου, αλλά και να αποκαλύψουν τα όνειρα που κάνουν.

Άυτοδιοίκηση
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«Άρωμα» γυναίκας  

στις αυτοδιοικητικές εκλογές...
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«Ως υποψήφια δήμαρχος δεν αναλο-
γίστηκα τις δυσκολίες, καθώς ήδη εκ της 
επαγγελματικής ιδιότητάς μου ως δικηγό-
ρου βρίσκομαι καθημερινά αντιμέτωπη με 
διαφορετικούς ανθρώπους και συμπερι-
φορές, προβλήματα που απαιτούν άμεσες 
λύσεις και  θυσίες σε βάρος του χρόνου με 
την οικογένειά μου. Ωστόσο, καθώς υπήρ-
ξα πάντα ένας ενεργός πολίτης, ευαισθητο-
ποιημένος και με συμμετοχή στα κοινά και 
σε διεκδικήσεις, το κίνητρο της προσφοράς 
στον δήμο Θέρμης από το υψηλό αξίωμα 
και τη θέση ευθύνης της δημάρχου με το 
όραμα να ανανεωθεί, να λειτουργεί πέρα 
από ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, να εί-
ναι ένας δήμος που αντιμετωπίζει ισότιμα 
όλους τους δημότες, να αυξηθεί η αποτελε-
σματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του, να κατοχυρωθεί ο δημόσιος χώρος για 

την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση των 
δημοτών, να επιδιωχθεί η ισόρροπη ανά-
πτυξη των τοπικών κοινοτήτων, να ανα-
ζητηθούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές, 
να επιταχυνθούν τα έργα υποδομής είναι 
ταυτόχρονα και η πρόκληση που σημασι-
οδοτεί την προσπάθειά μου, την οπλίζει με 
ορμή και βρίσκει και την οικογένειά μου 
ως συμπαραστάτη! Η τοπική αυτοδιοίκηση 
είναι το άμεσο περιβάλλον μας, το μέρος 
όπου καθημερινά αναπνέουμε, ζούμε, δη-
μιουργούμε, εργαζόμαστε, μεγαλώνουμε 
τα παιδιά μας, ονειρευόμαστε , είναι το σπίτι 
μας και χρειάζεται τις γυναίκες σε ηγετικές 
θέσεις καθώς με τις οργανωτικές ικανότη-
τές μας, την διαφορετική αντίληψη και την 
ενσυναίσθηση που διαθέτουμε μπορούμε 
ουσιαστικά να την επαναπροσδιορίσουμε!»

«Ζούμε σε μια εποχή που οι κατακτή-
σεις του γυναικείου φύλου είναι πάρα πολ-
λές και πλέον αυτονόητες. Ζούμε επίσης 
σε μια εποχή που υπάρχουν ακόμη ανδρο-
κρατούμενοι χώροι, με αποτέλεσμα όποια 
γυναίκα δίνει τη δική της μάχη για μια θέση 
σε ένα τέτοιο ανδροκρατούμενο πεδίο, να 
αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερες δυσκο-
λίες και προκλήσεις. Ένας τέτοιος χώρος 
είναι η τοπική αυτοδιοίκηση που μόνο από 
τις αριθμητικές αναλογίες μπορεί και ο πιο 
δύσπιστος να καταλάβει ότι το γυναικείο 
φύλο δεν έχει τη θέση που του αναλογεί. 
Στις εκλογές του Μαΐου του 2014 εξελέγη-
σαν δύο γυναίκες περιφερειάρχες στις 13 
περιφέρειες της χώρας. Ακόμη πιο μικρό 
είναι το ποσοστό των γυναικών δημάρχων 
καθώς είναι μόλις 16 στους 325 δήμους 
της χώρας. Σε έναν τέτοιο χώρο λοιπόν 
αποφάσισα να δώσω τον δικό μου αγώνα 
ως υποψήφια δήμαρχος Πυλαίας – Χορ-
τιάτη, επικεφαλής του συνδυασμού «Σύγ-
χρονος Δήμος». Δεν είναι τυχαίο πως είμαι 
η μόνη γυναίκα που διεκδικώ τη διοίκηση 
του συγκεκριμένου δήμου και η μόνη γυ-
ναικεία υποψηφιότητα τα τελευταία… πολ-
λά χρόνια. Πιστεύω ακράδαντα πως η ίση 
συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές 
διαδικασίες και η ισότιμη αντιπροσώπευσή 
τους σε όργανα και θέσεις εξουσίας, δεν 

μπορεί να επιβάλλεται μόνο με αναγκα-
στική ποσόστωση στα ψηφοδέλτια των 
ευρωπαϊκών, εθνικών και αυτοδιοικητικών 
εκλογών! Η συμμετοχή των αιρετών γυ-
ναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης είναι 
αναγκαία για την ενίσχυση της δημοκρατι-
κής διακυβέρνησης. Η τοπική αυτοδιοίκη-
ση είναι ο κατεξοχήν χώρος, για να αναπτυ-
χθεί η συμμετοχή των γυναικών. Ο στόχος 
για την ίση εκπροσώπηση δεν είναι πολυ-
τέλεια καθώς δημιουργεί συνθήκες κοινω-
νικής συνοχής και επιβεβαιώνει τη δημο-
κρατική λειτουργία της Πολιτείας. Όραμα 
μου ένας δήμος ζωντανός, εξωστρεφής, 
φιλικός. Συμπορεύομαι με ανθρώπους που 
έχουν τις ίδιες ιδέες, που γνωρίζουν πως να 
αναδείξουν τον πολιτισμό, που ξέρουν από 
την αγορά, που γνωρίζουν το κοινό καλό. 
Επιδίωξη δική μου και των συνεργατών 
μου, μέσα από συνέργειες με φορείς και 
με τους επαγγελματίες να μειώσουμε τα 
εμπόδια για την ανάπτυξη. Να κρατήσου-
με τον δήμο ζωντανό με χώρους άθλησης 
και πολιτισμού, με πάρκα, με σωστά σχο-
λεία και χώρους στάθμευσης. Ξεκινάμε το 
άνοιγμα του δήμου στους νέους, δίνουμε 
την δύναμη στις γυναίκες να εκπροσωπη-
θούν και επιθυμούμε τη στήριξη τους για 
μια επάξια εκπροσώπηση».

Άννα Τσιφτελίδου Ελένη Ρουσάκη
Υποψήφια δήμαρχος Θέρμης με την παράταξη 

«Παρέμβαση Πολιτών δήμου Θέρμης»
Υποψήφια δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη  
με τον συνδυασμό «Σύγχρονος Δήμος»
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«Στις 28 Μαΐου 2019 συμπληρώνονται 
67 χρόνια από την κατοχύρωση και στην 
Ελλάδα του δικαιώματος της γυναίκας να 
εκλέγεται στις δημοτικές και βουλευτικές 
εκλογές. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει 
πολλά βήματα για την ισότιμη αντιμετώ-
πιση των δύο φύλων και την αλλαγή της 
αντίληψης ότι η πολιτική είναι αποκλειστι-
κά προνόμιο των ανδρών. Παρόλα αυτά, 
δυστυχώς ακόμη και σήμερα οι γυναίκες 
εξακολουθούν να ασχολούνται λιγότε-
ρο με την πολιτική λόγω των αυξημένων 
υποχρεώσεων της οικογενειακής και επαγ-
γελματικής τους ζωής. Για εμένα η είσο-
δος στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
το 2007, οπότε και εκλέχθηκα για πρώτη 
φορά δημοτική σύμβουλος στον πρώην 
δήμο Πολίχνης, ήρθε περίπου σαν φυσική 
εξέλιξη της ενασχόλησής μου από νεαρή 
ηλικία με τα κοινά. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι 

οι εμφανείς δυσκολίες που αντιμετώπισα 
στην πορεία αυτή αφορούσαν περισσότε-
ρο την ηλικία παρά το φύλο. Ωστόσο, είναι 
αλήθεια ότι ακόμη και όταν δεν εισπράτ-
τουμε δυσπιστία, οι γυναίκες αισθανόμαστε 
ότι πρέπει να προσπαθήσουμε διπλά για να 
αποδείξουμε τις ικανότητες και την αξία 
μας.  Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
πολλές φορές σεξιστική συμπεριφορά όχι 
μόνο από τους άνδρες, αλλά κι από τις ίδιες 
τις γυναίκες, καθώς ακόμη θεωρείται ότι η 
άνοδος μίας γυναίκας στην σκάλα της πο-
λιτικής δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθειας 
και σκληρής δουλειάς αλλά αξιοποίησης 
άλλων μέσων. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε 
περισσότερες γυναίκες στις πολιτικές δια-
δικασίες και χρειαζόμαστε σαν χώρα περισ-
σότερα και πιο αποτελεσματικά κίνητρα για 
να το πετύχουμε».

«Η ενασχόληση μιας γυναίκας με την 
πολιτική και μάλιστα ως υποψήφια δήμαρ-
χος, δεν αποτελεί πρόκληση αλλά περισ-
σότερο αυτονόητη εξέλιξη. Οι γυναίκες, 
τόσο από φύση όσο και από θέση, λόγω 
των πολλαπλών ρόλων μας, είμαστε φο-
ρείς διαφορετικών ιδεών, αξιών και συμπε-
ριφορών. Προσωπικά ως μητέρα και ως 
οικογενειακή γιατρός γνωρίζω, από πρώτο 
χέρι, τι ανάγκες έχω και ποιες ανάγκες θα 
πρέπει να καλύψει η διοίκηση του δήμου 
Λαγκαδά. Γνωρίζω τι σημαίνει για παρά-
δειγμα, να μην υπάρχει μια ασφαλής παι-
δική χαρά ή πως νιώθει μια μητέρα όταν το 
παιδί της πηγαίνει σε μια παγωμένη πρωι-
νή αίθουσα καθώς και πόσα χιλιόμετρα θα 
πρέπει να κάνει για να γεμίσει δημιουργικά 
τις ελεύθερες ώρες των παιδιών της. Ως 
εξέλιξη αναφέρω, λοιπόν, το αυτονόητο 
των παροχών του δήμου. Εσείς πείτε το 

πρόκληση. Όνειρό μου είναι όλες εμείς οι 
γυναίκες, έφηβες, μητέρες, γιαγιάδες να 
έχουμε ισότιμη συμμετοχή και φωνή στις 
αποφάσεις που διαμορφώνουν  το μέλλον 
μας. Θα ήθελα να καταρριφθεί ο μύθος του 
‘’... εγώ αποφασίζω τι θα ψηφίσει η γυναί-
κα μου’’. Οι γυναίκες έχουν τις δικές τους 
ανάγκες που δύσκολα αντιλαμβάνονται οι 
άνδρες της πολιτικής. Απαιτείται λοιπόν 
γυναικεία παρουσία στα ηνία ενός δήμου 
για να εμπλουτισθεί η δημοτική πολιτική 
με νέες εμπειρίες, ευαισθησία αλλά και 
φαντασία. Ίσως κάποιος έλεγε ότι η μεγάλη 
δυσκολία είναι ο χρόνος που θα στερήσει 
από την οικογένεια της. Εγώ όμως θεωρώ 
ότι ο χρόνος που αφιερώνεις στην ενασχό-
ληση με τα κοινά, είναι επένδυση για το 
μέλλον και υποχρέωση προς την οικογέ-
νεια».

Σίσσυ Φραγκοπούλου Νίκη Ανδρεάδου
Υποψήφια δήμαρχος Παύλου Μελά
με την παράταξη «Πόλη Μπροστά»

Υποψήφια δήμαρχος Λαγκαδά  
με την παράταξη «Πολίτες με Όραμα»
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Δεν έχουν… θεό
Το 2014 ο Αλέξης Τσίπρας ξιφουλ-

κούσε κατά της κυβέρνησης Σαμαρά 
καταγγέλλοντας τα «ματωμένα» πλε-
ονάσματα και υποσχόταν κατάργηση 
της λιτότητας με ένα νόμο και ένα άρ-
θρο, τότε τα «ματωμένα» πλεονάσμα-
τα δεν ξεπερνούσαν το 1,5% του ΑΕΠ 
ενώ η οικονομία είχε μπει στο δρόμο 
της ανάπτυξης.

Μετά την υπογραφή του τρίτου 
Μνημονίου οι Συριζαίοι έγιναν «μνη-
μονιακότεροι» των Μνημονίων, πα-
ρουσίασαν θηριώδη πλεονάσματα της 
τάξης του 4% και 4,5% σε συνθήκες 
ύφεσης της οικονομίας πετσοκόβο-
ντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων και μεταθέτοντας για το μέλλον 

τις πληρωμές του Δημοσίου.
Η πολιτική αυτή ισοδυναμεί με 

«αφαίμαξη» της οικονομίας και δυ-
στυχώς εφαρμόζεται έως και σήμερα, 
άλλωστε η χώρα έχασε όλους τους 
αναπτυξιακούς στόχους από το 2015.

Η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα 
παγκοσμίως η οποία κατρακύλησε 
στην ύφεση με τις τιμές του πετρε-
λαίου στα χαμηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων ετών ενώ η κυβέρνηση 
Τσίπρα κατάφερε και ένα ακόμη ασύλ-
ληπτο για την οικονομία ρεκόρ: ενώ 
εμφάνισε τεράστια πρωτογενή πλεο-
νάσματα, το δημόσιο χρέος της χώρας 
αυξήθηκε! 

 Έκοψαν επενδύσεις, προχώρησαν 

σε στάση πληρωμών στο Δημόσιο και 
τελικώς ανέβασαν το δημόσιο χρέος 
πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ, 
σε σύγκριση με το 2015. 

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, θα 
προχωρήσουμε στην μείωση των 
πρωτογενών πλεονασμάτων τα οποία 
έχει υπογράψει η κυβέρνηση Τσίπρα 
μετά τις ευρωεκλογές, ώστε να βρεθεί 
δημοσιονομικός χώρος υπέρ της ανά-
πτυξης.

Σίγουρα οι νεόκοποι «μερκε-
λιστές» υπουργοί της κυβέρνησης 
Τσίπρα θα μας επιτεθούν, αυτοί που 
κάποτε ξιφουλκούσαν κατά των «μα-
τωμένων» πλεονασμάτων, τώρα τα 
θεωρούν «ιερό δισκοπότηρο», που 
δεν μπορεί κανείς να αλλάξει, θα υπο-
στήριζουν ότι το θέμα χρησιμοποιείται 
ως «καρότο» που δεν πρόκειται να 
υλοποιηθεί ποτέ για να εφαρμοστεί το 
«μαστίγιο» των σκληρών μεταρρυθ-
μίσεων, που περιλαμβάνονται, στην 
ατζέντα του κ. Μητσοτάκη. 

Ούτε εκπρόσωποι της Μέρκελ να 
ήταν, που κόπτονται για το ανέπαφο 
των πρωτογενών πλεονασμάτων, τα 
οποία καταλήγουν στα θησαυροφυλά-
κια των δανειστών.

Δεν αποκλείεται πάντως μετά την 
εκλογική ήττα οι Συριζαίοι να αρχίσουν 
ξανά να μιλούν για τα «ματωμένα πλε-
ονάσματα» του Μητσοτάκη, είπαμε 
δεν έχουν… θεό.

*Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι 
επιχειρηματίας, πρώην βουλευτής 

Χαλκιδικής  
της Νέας Δημοκρατίας

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

opinion
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Δημοτικά τέλη για… 
Κροίσους στη Σιθωνία 

Δημοτικά τέλη για.. κροίσους φαίνεται  πως  
έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στο δήμο 
Σιθωνίας καθώς όπως αναφέρουν επαγγελματίες 
της περιοχής  στην Karfitsa, καλούνται να πληρώ-
σουν μεγάλα ποσά. 

Συγκεκριμένα για κάθε τετραγωνικό μέτρο οι 
ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν 3,5 ευρώ 
δημοτικά τέλη για ηλεκτροφωτισμό και καθαριό-
τητα. Δηλαδή για μια μέση επιχείρηση 300 τετρα-
γωνικών μέτρων το κόστος είναι 1.050 ευρώ το 
χρόνο! Το παράξενο είναι ότι οι επιχειρήσεις λει-
τουργούν έξι μήνες κατά τη θερινή περίοδο ενώ το 
ποσό αυτό  το πληρώνουν για όλο το χρόνο.

Οι  κάτοικοι της Σιθωνίας έχουν ως μοναδική 
τους απασχόληση τον τουρισμό. Στη Βουρβουρού 
όπου το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται περισσό-
τερες από 200 επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, οι επαγγελματίες πληρώνουν δημοτικά 
τέλη για όλο το 12μηνο και όχι μόνο για το διάστη-
μα που οι επιχειρήσεις τους είναι σε λειτουργία.   

Το χειμώνα στην περιοχή ζουν ελάχιστες οικο-
γένειες και οι ανάγκες για καθαριότητα και απο-
κομιδή των σκουπιδιών δεν είναι τόσο μεγάλες 
όσο το καλοκαίρι. Ωστόσο ο δήμος εξακολουθεί 
να «χρεώνει» τους ιδιοκτήτες με τα ίδια τέλη με 
αποτέλεσμα όπως αναφέρουν επιχειρηματίες να 
έχουν γονατίσει. 

Ανάλογο  οικονομικό βάρος καλούνται να ση-
κώσουν και οι ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών που 
χρησιμοποιούν τα σπίτια τους μόνο το καλοκαίρι. 

Το θέμα έχει συζητηθεί στο δημοτικό συμβού-
λιο μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης η οποία 
ζήτησε να πληρώνουν τέλη οι επιχειρηματίες μόνο 
όταν λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Ανάμεσα 
στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευ-
σης που  αντιδρούν σε αυτή την απόφαση είναι και 
ο επικεφαλής Αντιπολίτευσης του Δήμου Σιθωνίας 
Σωτήρης Ληστής ο οποίος αναφέρει στην karfitsa 
ότι ο νόμος καλύπτει τους επιχειρηματίες να μην 
πληρώνουν τέλη αν δεν λειτουργούν τις επιχει-
ρήσεις τους. «Ο νόμος με σαφήνεια αναφέρει ότι 
τα ακίνητα απαλλάσσονται των δημοτικών τελών 
για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά» αναφέρει ο 
κ Ληστής.

Από την πλευρά τους οι επαγγελματίες του 
δήμου Σιθωνίας σκέφτονται να προσφύγουν με 
μαζικές αγωγές στα δικαστήρια διεκδικώντας να 
πληρώνουν τέλη μόνο για την περίοδο που λει-
τουργούν τις επιχειρήσεις τους. Ο λόγος που μέχρι 
τώρα δεν το έχουν κάνει είναι διότι, όπως αποκά-
λυψε στην karfitsa επιχειρηματίας, φοβούνται ότι 
δε θα κερδίσουν κάτι καθώς η δημοτική αρχή έχει 
τη δυνατότητα να αυξήσει τα δημοτικά τέλη για τη 
θερινή περίοδο. 

karfitsomata
Ανακοινώσεις μέσω Social

Σε νέο βίντεο κλιπ ο Ψωμιάδης

Νέες καταγγελίες Καπλάνη 

Μέσω facebook συνεχίζει να ανακοινώ-
νει τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων, που θα κατέβουν στο πλευρό 
της στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Μεταξύ αυτών, 
είναι ο συντονιστής για το μεταναστευτικό 
στη Βόρεια Ελλάδα, Νίκος Ράγκος, ο πρό-
εδρος της οργάνωσης “Αναπηρία Σήμερα”, 
Φώτης Μπίμπασης και ο συντονιστής της 
παράταξης “Ανοιχτή Πόλη”, Θέμης Χαρίσης. 

Ογδόντα στελέχη της παράταξης του θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πα-
ναγιώτης Ψωμιάδης. Στο πλευρό του και στο ψηφοδέλτιο θα συμπεριληφθούν ο αδελφός του Διονύσης Ψωμιάδης και ο 
τραγουδιστής Γιάννης Ρέλλης. Αλλωστε, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έχει πάρει μέρος στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι “Σε Λέω”.

Με νέα ανάρτησή του στο Facebook ο 
υποψήφιος δήμαρχος Θερμαϊκού Δημήτρης 
Καπλάνης καταγγέλει την υφιστάμενη διοί-
κηση του ήμου. Συγκεκριμένα γράφει: «Στον 
αέρα τα ...μεγάλα έργα της σημερινής διοίκη-
σης. Διαμάχη ξέσπασε μεταξύ λιμεναρχείου, 
δήμου Θερμαϊκού και περιφέρειας. Παράνο-
μα κι επικίνδυνα χαρακτηρίζει το λιμεναρχείο 
τα τοιχεία αντιστήριξης στη Μηχανιωνα και 
την Επανομή. Αναγκαία και απαραίτητα λέει 
ο δήμαρχος. Τα ερωτήματα πολλά. Τα έργα 
έχουν τις απαιτούμενες άδειες; Ο δήμαρχος 
μετά από 13 χρόνια δήμαρχος στην περιοχή 
δεν γνώριζε τα όρια του αιγιαλού; Αφού τα 
έργα ήταν στον αιγιαλό γιατί δεν ενημερώθη-
κε να γνωμοδότηση σχετικά το λιμεναρχείο?

Τι θα γίνει τώρα αν κριθούν κατεδαφι-
στεα; Ποιος τελικά θα είναι κατά τον νόμο 
υπεύθυνος για την παρανομία; Το ποιος 
πληρώνει αυτά τα ΛΑΘΗ το ξέρουμε άλλω-
στε από προηγούμενα παραδείγματα πρέπει 
όμως κάποτε ν αλλάξει αυτό το καθεστώς 
της ατιμωρησίας!»
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Ο συνδυασµός µας δηµιουργήθηκε µε σκοπό να οικοδοµήσει έναν καινούριο ∆ήµο, αντάξιο των προσδοκιών που τρέφουµε 
για την καθηµερινή διαβίωση των οικογενειών µας, στελεχώθηκε µε σωστούς και σοβαρούς ανθρώπους που ξεπέρασαν τις 
όποιες κοµµατικές τους πεποιθήσεις, τα όποια προσωπικά τους κίνητρα και ενώθηκαν µε στόχο ένα οµορφότερο αύριο για 
τον τόπο µας και βασίστηκε στην τιµιότητα ,την καθαρότητα και το µεράκι των ανθρώπων αυτών. ∆εν διακατεχόµαστε από 
αρχοµανία ή εξουσιολαγνεία,δεν είµαστε µελλοντικοί πολιτικοί καριέρας.

Είµαστε αχρωµάτιστοι, είµαστε αδέσµευτοι, είµαστε ξεκάθαροι και τίµιοι απέναντι σας! ∆εν ξυπνήσαµε ένα πρωί, θεωρώντας 
ότι είµαστε Μεσσίες ή Σωτήρες,ούτε θελήσαµε να χρησιµοποιήσουµε την τοπική αυτοδιοίκηση σα σκαλοπάτι για ανάδειξη 
των εαυτών µας αλλά αντίθετα δεν µπορούσαµε να ανεχτούµε άλλο τις ψεύτικες υποσχέσεις και την απραξία των τελευταίων  
χρόνων που οδήγησαν το ∆ήµο σε στασιµότητα και παρακµή.

Εµπρός λοιπόν όλοι µαζί να δώσουµε τα χέρια και να προχωρήσουµε νικηφόρα.Να κάνουµε το ∆ήµο µας παράδειγµα προς 
µίµηση για όλους τους δήµους της Ελλάδας και τα παιδιά µας περήφανα που ζουν σ΄αυτόν. 

Είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο να δώσουµε 
ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ ΜΕ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ!

karfitsomata

Νέες καταγγελίες Καπλάνη 

Μπαινοβγαίνουν στις λίστες της Ν.Δ. Που είναι το φλουρί, βρε Γιάννη;

Τέλος στα... ξημερώματα

Με τον Πέτρο οι αντιδήμαρχοι 

«Σπριντάρει» ο Λεκάκης

Έκδηλη είναι η αγωνία πολλών στελεχών της Νέας 
Δημοκρατίας στην Α´ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά 
και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, καθώς όπως λένε 
καθυστερούν να ανακοινωθούν ονόματα υποψηφίων 
βουλευτών. Πολλά πρωτοεμφανιζόμενα  στελέχη που 
ακολούθησαν τη διαδικασία του Μητρώου στελεχών, 
είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην ανακοίνωση ονο-
μάτων προκειμένου να υπάρχει ευχέρεια χρόνου για τη 
διεκδίκηση του σταυρού. Αυτές οι ανακοινώσεις επρόκει-
το να γίνουν στις 10 Ιανουαρίου, αλλά τελικά μετά από 
πλήθος εισηγήσεων στην κομματική ηγεσία δεν επελέγη 
αυτή η τακτική. Οι φερέλπιδες άνδρες και γυναίκες που 
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές τρέχουν , συμ-
μετέχουν σε πληθώρα εκδηλώσεων και φροντίζουν να 
έχουν πολιτική παρουσία, αλλά δεν γνωρίζουν εάν τελι-
κά επιλεγούν να στελεχώσουν τις “γαλάζιες” λίστες για 
τις εθνικές εκλογές. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πρόσω-
πα που  έχουν προχωρήσει  στην ενοικίαση γραφείου στο 
κέντρο της πόλης για να υπάρχει οργανωτική ετοιμότητα 
όποτε και αν ανακοινωθούν ονόματα. Ωστόσο, όλα θα 
ξεκαθαρίσουν από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. 
Η επιλογή της 26ης Μαΐου με τις τετραπλές κάλπες εί-
ναι μια ημερομηνία που ακούγεται όλο και συχνότερα. 
Σε κάθε περίπτωση οι φερέλπιδες υποψήφιοι βουλευτές 
περιμένουν ανακοινώσεις ονομάτων για να τρέχουν και 
με τη βούλα. Ειδικά στην Α’ Θεσσαλονίκης και στις άλλες 
Π.Ε που έχουν εδραιώσει τη θέση τους βουλευτές με αυ-
ξημένη εκλογική πελατεία ο αγώνας είναι σκληρός και 
απαιτεί γερές αντοχές!

Εδώ το φλουρί, εκεί το φλουρί, πουθενά το φλουρί… 
Ο Γιάννης Μπουτάρης έκοψε την τελευταία βασιλόπιτα 
ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, ωστόσο ο τυχερός δεν βρέ-
θηκε! Ολες οι παρατάξεις, οι πρόεδροι των δημοτικών 
κοινοτήτων και των νομικών προσώπων πήραν τα κομ-
μάτια τους από τη βασιλόπιτα κι όσο κι αν έψαξαν φλουρί 
τελικά δεν υπήρχε.

Προτάσεις για καλύτερη λειτουργία του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης έκανε ο νέος πρόεδρος, Σίμος 
Μπενσσασών, σε μια προσπάθεια να αποφεύγονται οι μα-
ραθώνιες συνεδριάσεις που αρκετές φορές φτάνουν έως 
τα ξημερώματα. Απομένει να δούμε εάν θα καταφέρει ο 
κ.Μπενσσασών να συζητούνται τα θέματα χωρίς να πλα-
τειάζουν στις τοποθετήσεις τους οι δημοτικοί σύμβουλοι.  

Γιατί με τον Πέτρο; Στο ερώτημα γιατί αποφάσισαν να 
κατέβουν στις προσεχείς εκλογές με τον Πέτρο Λεκάκη 
και να διεκδικήσουν τη ψήφο των δημοτών της Θεσ-
σαλονίκης απάντησαν μέσω facebook ο αντιδήμαρχος 
Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμά-
των, Γιώργος Δημαρέλος και η πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ, 
Μαρία Πασχαλίδου. «Κατεβαίνουμε στις εκλογές επειδή 
ξέρουμε τι είναι εφικτό και τι δεν είναι, επειδή ξέρουμε 
τι και πως μπορούμε να βελτιώσουμε την πόλη μας και 
επειδή νομίζουμε ότι μπορούμε να τραβήξουμε καινού-
ριο κόσμο να συμμετέχει», αναφέρει ο κ.Δημαρέλος ανα-
κοινώνοντας επίσημα τη συμμετοχή του στην παράταξη 
«Θεσσαλονίκη Πρώτη». Από την πλευρά της, η κ.Πασχα-
λίδου προσθέτει: «Δεν υπάρχουν λόγοι να μην είμαι με 
τον Λεκάκη...» και χαρακτηρίζει την υποψηφιότητα του 
«μέσα από την κοινωνία και όχι προϊόν κομματικών συ-
ναλλαγών, συμμαχιών ή «αποστασιών». 

Με γοργούς ρυθμούς τρέχει την προεκλογική του εκ-
στρατεία ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πέτρος 
Λεκάκης. Σε διάστημα μόλις δεκαπέντε ημερών ανακοί-
νωσε το όνομα και το λογότυπο του συνδυασμού, τύπωσε 
ενημερωτικά φυλλάδια, ανέβασε δύο πρωτότυπα βίντεο 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσίασε τους 
πρώτους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Επίσης, 
ο κ. Λεκάκης έχει βρει τα γραφεία που θα αποτελέσουν το 
στρατηγείο της παράταξης “Θεσσαλονίκη Πρώτη” έως τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Βρίσκονται σε κεντρικό σημείο 
της πόλης με θέα το λιμάνι και από τις επόμενες ημέρες 
θα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους δημότες για συζήτη-
ση που θα αφορά τα προβλήματα και τη βελτίωση στην 
καθημερινότητα της πόλης.
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Το κουλούρι που ενώνει 

Πάνε με τον Βούγια

Με Γιαννούλη ο Λαμτζίδης 

Στηρίζει Καραγιάννη ο Ρέμος

Όλοι οι αυτοδιοικητικοί στην Τούμπα 

Έκπληξη με Διαμαντόπουλο στον Δέλτα

Κοκολάκης και Λαζαρίδου  
με Παπαστεργίου 

Χειμερινοί... αθλητές

Στοίχημα ο πρώτος γύρος για τον Ιγνάτιο 

Κι άλλος για τον δήμο Θεσσαλονίκης...

Τι κοινό έχουν τα προεκλογικά φυλλάδια των υποψη-
φίων δημάρχων, Νίκου Ταχιάου και Κωνσταντίνου Ζέρβα; 
Το κουλούρι Θεσσαλονίκης! Ο Ν.Ταχιάος επέλεξε να το 
χρησιμοποιήσει ως hashtag (#) στο φυλλάδιο του, ενώ ο 
Κ.Ζέρβας σε φωτογραφία.   

Μπορεί να μην πέτυχε τους αρχικούς της στόχους  η 
“Κίνηση των έξι”  που ασκούσε κριτική στη διοίκηση του 
Γιάννη Μπουτάρη  και τελικά να έμειναν στην ομάδα μό-
λις τρεις, αλλά φαίνεται ότι οι εναπομείναντες  Ανδρέας 
Κουράκης, Γιώργος Αβαρλής και Μόνικα Αϊβάζογλου  
μαλον συμπορεύονται. Αναμένεται να στελεχώσουν το 
ψηφοδέλτιο του Σπύρου Βούγια, καθώς θεωρούν ότι βρί-
σκεται πιο κοντά στις δικές τους θέσεις.

Την τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμ-
βουλίου παρακολούθησε ο Χρήστος Γιαννούλης, υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, υπο-
στηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Γιαννούλης είχε στο 
πλευρό του τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Καλαμαριάς Μανώλη 
Λαμτζίδη, που όπως μαθαίνουμε θα κατέβει υποψήφιος 
στην περιφέρεια.

Ο Αντώνης Ρέμος στέκεται στο πλευρό του Γιάννη 
Καραγιάννη για τις βουλευτικές εκλογές. Ο γνωστός τρα-
γουδιστής κατάγεται από τον Λαγκαδά και τον συνδέει 
φιλία με τον δήμαρχο, ο οποίος αποχωρεί από την αυ-
τοδιοίκηση και κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στη Β’ 
Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ.

Στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας για το ντέρμπι 
του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό βρέθηκαν αρκετοί αυτοδιοι-
κητικοί. Εβαλαν στην άκρη για λίγο τις υποχρεώσεις για 
χάρη του ποδοσφαίρου. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν στην 
Τούμπα ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Πα-
ναγιώτης Αβραμόπουλος και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών 
‘Εργων του δήμου Νεάπολης - Συκεών, Αντώνης Σαουλί-
δης (φωτο). Ολοι έφυγαν με πλατιά χαμόγελα...

Στη μάχη διεκδίκησης του δήμου Δέλτα ρίχτηκε ο 
35χρονος, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, ως επικεφαλής 
του συνδυασμού “Ο Δήμος Μας”. Παρουσίασε εκτός από 
το όνομα και το σήμα του συνδυασμού που είναι το τρί-
γωνο αποτελούμενο από εννέα διαφορετικού χρώματος 
γραμμές, όσες και οι περιοχές του δήμου Δέλτα. Επόμε-
νο βήμα η εκδήλωση στις 23 Φεβρουαρίου στο θεατράκι 
του 2ου δημοτικού σχολείου Ιωνίας στα Διαβατά όπου θα 
παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του προγράμματος. Ο 
υποψήφιος δήμαρχος Δέλτα είναι αδελφός του επιθετι-
κού ποδοσφαιριστή του Αρη, Δημήτρη Διαμαντόπουλου 
και επιθυμία του είναι να... σκοράρει στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές.

Ο πρώην διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Κώστας 
Κοκολάκης και η πρόεδρος της Β’ δημοτικής κοινότητας 
του δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Λαζαρίδου θα βρίσκο-
νται -μεταξύ άλλων- στο ψηφοδέλτιο του υποψήφιου πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστου Παπαστερ-
γίου. Η επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων από την 
περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης θα γίνει σε ειδική 
εκδήλωση στις 24 Φεβρουαρίου.

Τα... βουνά πήραν ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλη-
τισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Μπαρ-
μπουνάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης, Κώστας Γιουτίκας. Παρά το φορτωμένο πρό-
γραμμα τους, ενόψει και των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
ξέκλεψαν κάποιες ώρες για να απολαύσουν τα αγαπημέ-
να τους χειμερινά σπορ. Ο πρώτος για να κάνει σνόου-
μπορντ και ο δεύτερος σκι. 

Ανεβάζει στροφές ενόψει των εκλογών ο δήμαρχος 
Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και στο πλαίσιο 
αυτό απηύθυνε γενικό προσκλητήριο συστράτευσης σε 
κάθε αυτοδιοικητικό στέλεχος του δήμου, ανεξάρτητα 
από το που βρέθηκε στις τελευταίες εκλογές. “Δεν μας 
περισσεύει κανείς…!” είπε χαρακτηριστικά ο κ.Καϊτεζίδης 
στη φετινή κοπή της πίτας του συνδυασμού “Δύναμη Ενό-
τητας” καθώς στόχος του είναι να καταρρίψει το ποσοστό 
που είχε λάβει στις εκλογές του 2014 όταν συγκέντρωσε 
από τον πρώτο γύρο 64,27%. 

Έχουμε χάσει το μέτρημα όσον αφορά τους υποψηφί-
ους που διεκδικούν τον δήμο Θεσσαλονίκης. Μέσα στην 
εβδομάδα παρουσιάστηκε ένα νέο αριστερό ριζοσπαστι-
κό σχήμα “Η πόλη ανάποδα”. Το πιο ενδιαφέρον είναι 
ότι δεν θα έχει επικεφαλής ή υποψήφιο δήμαρχο, αλλά 
συλλογική εκπροσώπηση τεσσάρων ατόμων. Επίσης, 
την υποψηφιότητα του για τον δήμο Θεσσαλονίκης θα 
ανακοινώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας, Φώτης Αδαμό-
πουλος, ως επικεφαλής του συνδυασμού “Θεσσαλονίκη 
Ελληνική”.

karfitsomata
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Υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα από τις δημοσκοπή-

σεις του τελευταίου καιρού για τις 
δημοτικές και περιφερειακές εκλο-
γές. Οι πολίτες δείχνουν να αποδο-
κιμάζουν τον πολυκερματισμό που 

προσπάθησε να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 
τοπικές κοινωνίες για να κρύψει τη δική 

του αδυναμία να έχει σοβαρή αυτοδιοικητική 
παρουσία.

Προσπάθησαν να καλύψουν το κενό ενι-
σχύοντας τις φιλοδοξίες μικροπαραγόντων να 
έχουν παρουσία η οποία στο δεύτερο γύρο να 
τους κάνει παράγοντες στα δημοτικά συμβού-
λια.

Προσπάθησαν να προωθήσουν τη συναλ-
λαγή. Οι πολίτες δείχνουν να μην τους ακο-
λουθούν. Να προτιμούν σοβαρές, στιβαρές 
και σταθερές παρουσίες.

Βεβαίως αυτό δε σημαίνει ότι οι “μεγάλοι” 
συνδυασμοί δεν ενέχονται σε συναλλαγές. 
Στο δικό μας τον δήμο άλλωστε τη συναλ-
λαγή την είδαμε πολλές φορές τα τελευταία 
χρόνια. Με αντάλλαγμα μόνιμες θέσεις αντι-
δημάρχου, βρέχει χιονίσει.

Σε κάθε περίπτωση, συμμετοχή στη διοί-
κηση ala carte δεν υπάρχει. Οι διοικήσεις είναι 
συλλογικά υπεύθυνες για όλα όσα κάνουν. 
Όσοι επιβραβεύθηκαν με αξιώματα, θα λου-
στούν και την αποτυχία της διαχείρισης τους. 
Η διοίκηση δεν είναι μόνο φωτογραφίες.

Για αυτό κι εμείς απευθυνόμαστε στους 
πολίτες και τους ζητάμε να μας δώσουν μια 
ισχυρή εντολή για να την διαχειριστούμε, 
όπως ακριβώς ξέρουν ότι είμαστε. Σοβαροί, 
σταθεροί και υπεύθυνοι. Τους ζητάμε την 
εντολή που θα αποδοκιμάζει τις ετερόκλητες 
συμμαχίες που στόχο έχουν τη δημιουργία 
πολιτικού κεφαλαίου που θα αποδειχθεί η 
πρώτη ύλη για τις συναλλαγές.

Του ζητάμε εντολή που θα απαγορεύει τις 
συναλλαγές, είτε του πρώτου, είτε του δεύτε-
ρου γύρου και δεσμευόμαστε ότι δεν θα κά-
νουμε καμία συμφωνία κάτω από τι τραπέζι!

Θέλουμε ισχυρή εντολή για να μετατρέ-
ψουμε τους οίκους εμπορίου σε λειτουργική 
αυτοδιοίκηση.

Έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες που 
έχουν αηδιάσει και καθημερινά απορρίπτουν 
την πολιτική ως μέσο βιοπορισμού!

*Ο Ηλίας Ζάχαρης είναι περιφερειακός 
σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος στο 
δ. Νεάπολης - Συκεών

Ισχυρή εντολή  
για οριστικό τέλος  
στη συναλλαγή

Ηλ
ίας

 Ζά
χα

ρη
ς*

Η  Ελευθερία Χατζηγεωργίου, η πιο στενή 
συνεργάτιδα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
από τη Θεσσαλονίκη, είναι η νέα υφυπουργός 
Μακεδονίας Θράκης. Είναι η τρίτη κατά σειρά 
γυναίκα στη συγκεκριμένη θέση. Αντικατέστησε 
την Κατερίνα Νοτοπούλου, υποψήφια δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ που 
βρισκόταν στο τιμόνι του ΥΜΑΘ πεντέμισι μήνες, 
από τα τέλη  Αυγούστου, όταν ανέλαβε τη θέση από 
την προκάτοχο της Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, βουλευτή 
Σερρών των ΑΝΕΛ.

Η νέα υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Ελευθερία 
Χατζηγεωργίου, συγκατελέγεται στη νέα γενιά κομμα-
τικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ  με ιδιαίτερα στενές σχέσεις 
με την κομματική ηγεσία , αλλά και τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό. Οι γνωρίζοντες, υποστηρίζουν πως ανήκει 
στη μικρή εκείνη ομάδα που εμπιστεύεται απόλυτα ο 
Αλέξης Τσίπρας. Ήταν  διευθύντρια του πολιτικού γρα-
φείου του  υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού 
εκπρόσωπου,  Δημήτρη Τζανακόπουλου  και θεωρείται 
ότι είχε άμεση ανάμειξη σε όλες τις κινήσεις που έγιναν 
από το Μέγαρο Μαξίμου στον απόηχο των καταστροφι-
κών  πυρκαγιών στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Μάλι-
στα συμμετείχε  στην ομάδα των ελάχιστων  στελεχών 
που επισκέφτηκαν μαζί με τον πρωθυπουργό τις καμέ-
νες περιοχές λίγες ώρες μετά το σβήσιμο των φονικών 
πυρκαγιών που στοίχiσαν τη ζωή σε εκατό ανθρώπους.

Αντιδράσεις στο ΚΙΝΑΛ
για την τοποθέτηση Τόλκα
Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Άγγελου 

Τόλκα από την Ημαθία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ  σε μια περίοδο με πολλές μετακινήσεις και 
μεταγραφές στην πολιτική σκακιέρα. Τοποθετή-
θηκε υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
Είναι δικηγόρος και υπήρξε για χρόνια στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ. Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας με το 
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, 
ενώ στις 3 Αυγούστου του 2011 ορκίστηκε 

υφυπουργός Επικρατείας. Πριν λίγους μήνες διαχώ-
ρισε τη θέση του από το ΚΙΝΑΛ, καθώς εμφανίστηκε 
δυσαρεστημένος από το στάση του κόμματος να μην 
τον στηρίξει ως υποψήφιο Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας.

  Σε δηλώσεις του στην Κarfitsa για την υπουργο-
ποίηση του Άγγελου Τόλκα από το ΣΥΡΙΖΑ, o γραμμα-
τέας της Ν.Ε του ΚΙΝΑΛ Ημαθίας, Κώστας Ασλάνογλου 
τόνισε: “Θεωρώ απαράδεκτη αυτή τη συμπεριφορά που 
καταρρακώνει ακόμη περισσότερο το άθλιο πολιτικό 
περιβάλλον αυτής της εποχής. Ένας άνθρωπος που 
αναδείχθηκε  στο χώρο της ΠΑΣΟΚ και της Κεντοαρι-
στεράς  δείχνει με αδίστακτο τρόπο ότι το μόνο που τον 
ενδιέφερε πάντα ήταν η προσωπική του τακτοποίηση 
και τίποτε άλλο. Τον καλούμε να τολμήσει να είναι 
υποψήφιος στις Ημαθία στις επόμενες εκλογές”.

  Στον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε το μεση-
μέρι της Παρασκευής ορίστηκε υπουργός Εξωτερικών  
ο Γιώργος  Κατρούγκαλος και αναπληρώτρια υπουρ-
γός η Σία Αναγνωστοπούλου. Νέος υφυπουργός Εργα-
σίας  ορίστηκε ο Κωνσταντίνος  Μπάρκας. Στο υπουρ-
γείο Μεταφορών  τοποθετήθηκε ο Θάνος Μωραίτης.

Παραμένει το «άρωμα» 
γυναίκας στο ΥΜΑΘ

Ανασχηματισμός

ΑΠΟ ΤΗ  
ΒΙΒΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ
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Ξεθηκαρώνουν τα «γαλάζια» σπαθιά
▶ Οι αναρίθμητοι υποψήφιοι για το Δ. Θεσσαλονίκης 
σε συνδυασμό με τον διαγκωνισμό αρκετών εξ’ αυτών 
που προέρχονται από το χώρο της κεντροδεξιάς, δη-
μιουργεί τριγμούς και εντάσεις. Κι αυτές εκφράστηκαν 
ήδη 100 ημέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Λογικό... Η πίτα ολοένα και μικραίνει, οι όποιες δημο-
σκοπήσεις είδαν, είτε δεν ... είδαν, ή ακόμη κι εκείνες 
που διαχέονται δημιουργούν κλίμα αμφισβήτησης για 
όλα... 

▶ Και μπορεί όλοι μα όλοι οι υποψήφιοι στην αφετηρία 
της προεκλογικής εκστρατείας τους να υπερθεματί-
ζουν κατά των χρισμάτων, χαρακτηρίζοντάς τα έως και 
παλαιοκομματικά εργαλεία, αλλά όλοι προσδοκούν 
τη στήριξη των κομμάτων. Άλλοι πάλι αρκούνται στην 
«στήριξη» στελεχών που προέρχονται από το στενό 
πυρήνα του εκάστοτε αρχηγικού περιβάλλοντός. 

▶ Η αρχή έγινε ήδη με τους πρώτους διαξιφισμούς. 
Μεταξύ Ταχιάου – Ορφανού, Λεκάκη – Νοτοπούλου, 
Ζέρβα – Νοτοπούλου και πάει λέγοντας... Και αν ο 
έμπειρος πρόεδρος της ΝΟΔΕ Τάσος Σπηλιόπουλος 
δήλωνε στην τοποθέτησή του ότι θα γεφυροποιούσε 
τις διαφορές μεταξύ των υποψηφίων, η «απειλή» της 
απώλειας των κομματικών  αξιωμάτων σε εκείνους 
που δε θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νίκου 
Ταχιάου στο Δήμο Θεσσαλονίκης προκάλεσε αντίθετα 
αποτελέσματα. 

▶ Όχι μόνο διότι η αντίδραση του Γιώργου Ορφανού 
ήταν άμεση (Σ.σ. «ας διαγράψουν εμένα» σε ραδιοφω-
νική συν/ξή του στο Real FM) αλλά επειδή αναδεικνύει 
και μια διγλωσσία: Την ώρα που ο γ.γ. της ΝΔ Λευτερης 
Αυγενάκης ενόψει των βουλευτικών και ευρωεκλογών 
τείνει χείρα φιλίας σε «αντάρτες» και απολωλότα στε-
λέχη στέλνοντας το μήνυμα ότι «η Ν.Δ. είναι παντού», 
οι απειλές δε συνάδουν με αυτήν την στρατηγική. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η ΟΝΝΕΔ είναι ήδη στα ... κάγκελα.

▶ Και μπορεί, επίσης, ο πρόεδρος της διοικούσας επι-
τροπής δυο μέρες αργότερα στην εκδήλωση της κο-
πής της πίτας της ΝΟΔΕ Δυτικού Τομέα παρουσία και 
των  κ.κ. Ταχιάου, Ορφανού να «στρογγύλεψε» τις 
προηγούμενες «προειδοποιήσεις» όθεν απειλές περί 
καθαιρέσεων στελεχών, λέγοντας ότι «όλοι είναι ευ-
πρόσδεκτοι», την ίδια όμως στιγμή που επισήμανε ότι 

«από τη στιγμή που δε συντάσσονται με την υποψηφι-
ότητα Ταχιάου δεν μπορούν να έχουν λόγο!».
 
▶  Κάτι ανάλογο, είπε δημοσίως μέσω συνέντευξής 
του και στην ΕΡΤ 3 ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 
Θόδωρος Καράογλου υπογραμμίζοντας ότι «εγώ στο 
Ζαγκλιβέρι ψηφίζω αλλά αν ψήφιζα στη Θεσσαλονί-
κη θα στήριζα την επιλογή του κόμματός μου τον Νίκο 
Ταχιάο, μολονότι εκτιμώ όλους όσοι προέρχονται από 
την ΝΔ». Πάντως, στην εκδήλωση της ΝΟΔΕ δυτικού 
τομέα, ο λόγος δόθηκε μόνο στον Νίκο Ταχιάο τη στιγ-
μή που ο Γιώργος Ορφανός παρέμενε σιωπηλός...

▶ Αλήθεια, οι εκλεγμένοι βουλευτές τι θα πράξουν; Θα 
στοιχηθούν στην κομματική γραμμή; Κι αν ναι, όλοι; 
Και ο Κώστας Γκιουλέκας; 

▶ Την ίδια στιγμή ο Κωνσταντίνος Ζέρβας καλούσε την 
Κατερίνα Νοτοπούλου να παραιτηθεί του αξιώματός 
της κάτι που εκ των πραγμάτων συνέβη λόγω του χθε-
σινού ανασχηματισμού. Αλλά και η κόντρα Νοτοπού-
λου – Λεκάκη συνεχίστηκε μέσω διαδικτυακών υπαι-
νιγμών. Η ...φωτιά άναψε από το μότο “Δεν μπορούμε 
να επιτρέψουμε τα κόμματα και το παλιό να ελέγχουν 
τη Θεσσαλονίκη” που επέλεξε να λανσάρει ο κ.Λεκά-
κης. Με αφορμή αυτό, η κ.Νοτοπούλου έκανε λόγο για 
δήθεν κομματική αυτονομία, ακόμη και για “διαπλε-

κόμενα συμφέροντα, κάθε είδους”. Η απάντηση ήρθε 
λίγο αργότερα από τον αντιδήμαρχο να τονίζει πως τη 
δική του υποψηφιότητα “δεν την ανακοίνωσε κόμμα ή 
πολιτικός αρχηγός” και πως έγινε με μια ομάδα αυτο-
διοικητικών προσώπων και όχι μέσα από κομματικά 
γραφεία. Lovely…

▶ Την ίδια στιγμή πάντως, ο Απόστολος Τζιτζικώστας 
έχει τις δικές του ... φουρτούνες... Οχι τόσο σε σχέση με 
τον πολιτικό αντίπαλό του – ακόμη τουλάχιστο – Χρή-
στο Γιαννούλη, όσο με την πληθώρα των δικών του 
υποψηφίων στο συνδυασμό. Και από τη στιγμή που η 
σταυροδοσία ισχύει και για τους αντιπεριφερειάρχες, 
σε όχι πολύ καιρό από τώρα αναμένουμε πολλά «άλο-
γα» στην κούρσα. 

▶ Τα «γκανιάν» πάντως, θα εμφανιστούν την τελευταία 
στιγμή...  Σε ό,τι αφορά στη στάση του για τους υποψή-
φιους δημάρχους, προφανώς και υπάρχουν επιλογές, 
αλλά από την άλλη η στήριξη της Ν.Δ. στο πρόσωπο 
του νυν περιφερειάρχη δεν αφήνει και πολλά περιθώ-
ρια για δημοσιοποίηση των δικών του ...  προτιμήσεων. 
Ή μήπως όχι; Αλλωστε, στο μικρόκοσμο της Θεσσαλο-
νίκης όλοι μα όλοι γνωρίζονται...
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Ο Τάκης Ζαχαράτος που μακροημερεύει στο θέατρο «Βεργίνα» του Regency Casino 
καταπλήττοντας το κοινό της Θεσσαλονίκης μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο και στην «Κ» 

χειμαρρώδης όπως συνηθίζει...

«Θα ζω μόνο για σένα»
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Ο «Δράκος του Σέιχ Σου» που συντάρα-
ξε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης την 
δεκαετία του 1960 εξακολουθεί να εγείρει 
ερωτηματικά ακόμη και μέχρι σήμερα για το 
αν όντως ο δράστης ήταν ο Αριστείδης Πα-
γκρατίδης, ο οποίος συνελήφθη, δικάστηκε 
και εκτελέστηκε για την υπόθεση αυτή. «Ο 
Αρίστος ήταν σίγουρα ένας άνθρωπος που 
κινήθηκε στο περιθώριο» αναφέρει στην 
Karfitsa η ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού, η 
οποία συμμετέχει στην παράσταση «Αρί-
στος», η οποία πραγματεύεται την ζωή 
του και θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Παρ’ 
όλα αυτά όπως υπογραμμίζει η ηθοποιός 
«υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το αν 
ήταν αυτός που διέπραξε τα εγκλήματα ή 
ήταν κάποιος άλλος, τα φορτώθηκε αυτό το 
παιδί και εκτελέστηκε στο τέλος».

Ο Αρίστος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Τι 
θα ακούσουν και τι θα δουν οι θεατές;
Η παράσταση είναι η αφήγηση της ιστορίας 
του «Δράκου του Σέιχ Σου» που είχα λάβει 
χώρα στη Θεσσαλονίκη. Την σκηνοθεσία 
υπογράφει ο Γιώργος Παπαγεωργίου και επί 
σκηνής είμαστε τρεις ηθοποιοί που παίζουμε 
τους ρόλους των ανθρώπων που υπήρξαν 
στη ζωή του Αρίστου. Μέσα από τις δικές 
τους μαρτυρίες καταλαβαίνουμε και πα-
ρακολουθούμε τη ζωή του αγοριού αυτού 
πως ξεκίνησε δηλαδή από ένα φτωχόπαιδο 
από τα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, από όπου 
καταγόταν και ήρθε εδώ στην Τούμπα, όπου 
ήταν τότε όλα τα χαμόσπιτα, στην απόλυτη 
φτώχεια μαζί με την οικογένεια του. Ήταν 
ένα χαμίνι του δρόμου, ένα παιδί που έζησε 
πολύ στο περιθώριο και αυτός φέρεται ότι 
είναι ο «Δράκος του Σέιχ Σου», κάτι για το 
οποίο υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το 
αν ήταν αυτός που διέπραξε τα εγκλήματα ή 
ήταν κάποιος άλλος, τα φορτώθηκε αυτό το 
παιδί και εκτελέστηκε στο τέλος.

Στην υπόθεση του Αρίστου υπήρξαν άτομα 
τα οποία έλεγαν ότι ήταν άδικη η καταδίκη 
του. Εσείς εντρυφώντας στο έργο υπήρξε 
στιγμή που το νιώσατε; 
Ναι και εκφράζω την προσωπική μου 
γνώμη και εκτίμηση. Εξάλλου, ο ίδιος ο 
Εισαγγελέας τότε στη δίκη που έγινε είχε 

δηλώσει «δεν με πείθουν οι ενδείξεις ας 
πάει ισόβια», γιατί μπορεί αργότερα να γίνει 
αναθεώρηση της δίκης και να ανατραπούν 
όλα. «Ο Αρίστος ήταν σίγουρα ένας άνθρω-
πος που κινήθηκε στο περιθώριο, αλλά από 
ότι φαίνεται και από το βιβλίο του Θωμά Κο-
ροβίνη «O γύρος του θανάτου» και ακόμα 
και από αυτά που λέγονταν στην κοινωνία 
της πόλης ανέφεραν ότι ήταν άλλος αυτός 
που διέπραξε τα εγκλήματα και για κάποιο 
λόγο αυτός φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό 
και τα φόρτωσαν όλα σε αυτό το παιδί, γιατί 
ήτανε τότε και μία εποχή που το παρακρά-
τος εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε στήσει τρελό 
γλέντι. Εκείνη τη χρονιά είχε γίνει και η 
δολοφονία του Λαμπράκη από ανθρώπους 
του παρακράτους». 

Ποια είναι άποψη σας για την θανατική 
ποινή; Η θανατική ποινή καλώς έγινε 
και καταργήθηκε, γιατί παίρνοντας και 
ως αφορμή την περίπτωση του Αρίστου 
Παγκρατίδη αποκλείει την περίπτωση του 
να αποκατασταθεί κάποιο λάθος. Είναι πολύ 
άγρια καταδίκη η θανατική ποινή και η λο-
γική μου λέει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμό-
ζεται. Στο μόνο θέμα που πιάνω τον εαυτό 
μου να μην μπορεί να σκεφτεί ψύχραιμα 
είναι στο θέμα της παιδεραστίας. Δεν μπορώ 
να βρω κανένα ελαφρυντικό για μια τέτοια 
πράξη. Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις 
θεωρώ πως υπάρχει ο άγραφος νόμος των 
φυλακών. Οποιοσδήποτε ποινικός κρατού-
μενος, ακόμη και ο χειρότερος δολοφόνος 
δεν δέχεται κανέναν παιδεραστή και οι 
κρατούμενοι βρίσκουν τρόπο να τον τιμω-
ρήσουν. 

Ποια φράση του έργου ξεχωρίζετε; Δεν 
υπάρχει πιο σπαρακτικό από την τελευταία 
δήλωση του μπροστά στο εκτελεστικό 
απόσπασμα «Μανούλα μου είμαι αθώος». 
Μέσα στον απόλυτο φόβο του ο Αρίστος είχε 
μοναδική του έννοια την μητέρα του, πως 
όταν μάθει ότι τον εκτέλεσαν θα πικραθεί, 
καθώς δεν ειδοποιήσαν την μητέρα του 
ότι τον εκτέλεσαν και τον έθαψαν, αλλά το 
έμαθε τυχαία από έναν δημοσιογράφο.

Στην παράσταση σας σκηνοθετεί ο γιος 

σας, Γ.Παπαγεωργίου. Μιλήστε μου για 
αυτή την συνύπαρξη επί σκηνής μά-
νας-γιου και ηθοποιού με τον σκηνοθέτη 
της. Είναι μια πολύ σύνθετη σχέση, ούτως 
άλλως ηθοποιού με σκηνοθέτη. Εμείς την 
αντιμετωπίζουμε με χιούμορ ως μάνα με 
γιο. Όσον αφορά την συγκεκριμένη πα-
ράσταση μπαίνω σε αυτήν ενώ ήδη έχει 
παιχτεί με τεράστια επιτυχία στην Αθήνα, 
οπότε νομίζω πρέπει να είμαι υπάκουη και 
πειθαρχημένη.

Τον συμβουλεύετε; Ναι! Τον συμβουλεύω, 
αλλά και τον συμβουλεύομαι και εγώ για 
κάποιες επιλογές που πρέπει να κάνω στο 
θέατρο, άλλωστε πλέον είμαστε συνάδελ-
φοι.

Βγάζει νέα ταλέντα η Ελλάδα; Βέβαια! 
Υπάρχει μια συνεχής ροή ταλέντου. Αυτός 
ο τόπος γεννάει ταλέντα, αλλά δυστυχώς, 
τώρα με την κρίση, τα υιοθετούν άλλοι... 
Η φυγή-έξοδος σε χώρες του εξωτερικού 
από νέα μυαλά πιστεύω έχει πάρει εδώ και 
καιρό εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις.

Σε τι επίπεδο θεωρείτε ότι βρίσκεται το 
θέατρο στη Θεσσαλονίκη; Προσωπικά, 
θα ήθελα να έχει περισσότερες νεανικές 
ομάδες, όπως συμβαίνει κάτω στην Αθήνα 
που πραγματικά υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος 
πλουραλισμός με τον αριθμό των ομάδων, 
αλλά των παραστάσεων που ανεβαίνουν. 
Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται στην Αθήνα 
είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Νέοι συσπειρώ-
νονται και δημιουργούν συνέχεια παρατά-
σεις. Στη Θεσσαλονίκη δεν καταλαβαίνω 
γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στον 
αριθμό των θεατρικών σκηνών. Υπάρχει 
δισταγμός, φόβος, δεν είναι τόσο παθια-
σμένη η γενιά των ηθοποιών εδώ στη 
Θεσσαλονίκη ή νιώθουν ότι η πόλη δεν θα 
ανταποκριθεί; Πάντως αν το δεις λογικά και 
ψύχραιμα δεν δικαιολογείται μια πόλη με 
τόσο πολιτιστικό παρελθόν αυτή τη στιγμή 
τουλάχιστον να διατηρεί πολύ λίγες σε 
αριθμό θεατρικές ομάδες. 

*«Αρίστος» στο θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ, από 
22 Φεβρουαρίου

Φιλαρέτη Κομνηνού:

«Θα ήθελα η Θεσσαλονίκη  
να έχει περισσότερες νεανικές  
θεατρικές ομάδες» 
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Φιλαρέτη 

ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός  
μίλησε στην Karfitsa 

για τον «Αρίστο»
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Φέτος ο αριθμός καταθέσεων για το ΦΝΘ έσπα-
σε κάθε ρεκόρ, καθώς έφτασαν τις 132 συμμε-
τοχές, από τις οποίες θα προβληθούν 31 μικρού 
μήκους και 50 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Μά-
λιστα, φέτος το Φεστιβάλ εισάγει δύο νέα τμήματα 
με τίτλο «Πλατφόρμα» και «Από την οθόνη στην 
Οθόνη» που αποτελούν τη μετεξέλιξη του τμήμα-
τος «Ελληνικό Πανόραμα», με στόχο να αναδείξει 
ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των ελληνικών ταινιών. Εκτός από αυτές τις νέες 
ενότητες, τα ελληνικά φιλμ θα προβληθούν επίσης 
στο διεθνές πρόγραμμα και το Διεθνές Διαγωνιστι-
κό. Παράλληλη, το 21ο ΦΝΘ θα αφιερώσει και μια 
ειδική προβολή ντοκιμαντέρ στη μνήμη του πρό-
σφατα χαμένου κινηματογραφιστή Γιώργου Καρυ-
πίδη.

Αναλυτικά οι ενότητες και οι συμμετοχές:
Στο όνομα της αλληλεγγύης και της προσφο-

ράς: «Όταν φυσάει νοτιάς της Καλλιόπης Λεγάκη, “ 
Σχεδία” του Λευτέρη Φυλακτού, «Η στιγμή σου στη 
ζωή μου» της Χαράς Φράγκου, «Βίος... Ο άλλος 
δρόμος» των Δημήτρη Παπαδόπουλου & Ιωάννη 
Κολαξίδη, «Ακούς τη φωνή σου» του Στάθη Βασι-
λειάδη και «Άνθρωποι» του Παναγιώτη Αθηναίου. 

Περιβάλλον: «Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η 
Μεσοχώρα» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, «Τέ-
ταρτος τοίχος» του Δημήτρη Γκότση, «Μια απλή 
ζωή» των Μυρτώς Παπαδογεωργού & Robert 
Harding Pittman και «Δεν θα πουλήσουμε το μέλ-
λον μας» της Νίκης Βελισσαροπούλου.

Ιστορίες που καθηλώνουν: «Μέχρι τη θάλασ-
σα» του Μάρκου Γκαστίν, «Ζώνες και περάσμα-
τα» της Ηρώς Σιαφλιάκη, «Σολωμός» της Βίκυς 
Αρβελάκη, «Ήσυχη ζωή» του Τάσου Γιαπουτζή, 
«Ίρβινγκ Παρκ» του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, «Το 
ξεχασμένο παρελθόν» του Ανδρέα Χατζηπατέρα, 
«Τhe Gospel of Michiel» του Θανάση Καφετζή, 
«Άκρα» της Δήμητρας Μπαμπαδήμα, «Τα βαπόρια 
της θείας Νέλλης» της Νατάσσας Ιατροπούλου, 
«Τα καναρίνια» του Γιώργου Κυβερνήτη, «Ανθού-
λα” του Γιάννη Μισουρίδη».

Ξεχωριστές προσωπικότητες: «Αναζητώντας 
τον Καζαντζάκη» του Αλέξανδρου Σκούρα, «Φίλιπ 
Ροθ - Τετράδια» της Μαρίας Γιαννούλη, «Η Μαρία 
Πολυδούρη στο Παρίσι του Μεσοπολέμου» του 
Κωστή Νταντινάκη, «Άγγελος Κατακουζηνός: Στη 
Λεγεώνα της τιμής» του Βίκτωρα Δήμα, «Φιλοθέη, 
η Αγία των Αθηνών» της Μαρίας Χατζημιχάλη-Πα-
παλιού, «Πίσω από τον τοίχο» της Νεφέλης Σαρρή, 
«Make / Believe» του Κωνσταντίνου Μενελάου, 
«Ευγένιος» του Γιάννη Νικολάου, «Ο Ξανθός Μά-
γος, όταν το show τελειώσει» του Κωστή Ασικέλη.

Άρωμα γυναίκας: «Οι Κατίνες μου» της Βίλ-

μας Μενίκη, «Αμυγδαλιά» της Χριστίνας Φοίβη, 
«Αγία Νοσταλγία» του Ξενοφώντα Αγγελόπου-
λου, «Portraits» του Χρήστου Πυθαρά, «Ρίτα» 
του Γιώργου Δανόπουλου, «Ρίζες», «Γιούμπι» της 
Τζούλιας Σπυροπούλου, «Birth Days» της Δανάης 
Στυλιανού.

Πολιτική: «Make the Economy Scream», 
«Sugartown - για μια χούφτα ψήφους»  του Κίμω-
να Τσακίρη.

Ανεξίτηλες μνήμες : «Η Ανατολή έδυσε του 
Αλέξανδρου Παπαηλιού, ¨»ΜΑΤΑΡΟΑ. Το ταξίδι 
συνεχίζεται...»  του Ανδρέα Σιαδήμα, «Λεηλασία 
δίχως τέλος» του Άγγελου Αμπάζογλου, «Τα ρόδα, 
τα τριαντάφυλλα (το μπλόκο της Καλαμαριάς)» 
του Μιχάλη Αγραφιώτη, «Από τον Τρόμο στην Αντί-
σταση - Ναζιστικό Στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσ-
σαλονίκη 1941-1944» του Γιώργου Κεραμιδιώτη, 
«Ίχνη» του Θάνου Τσάντα, «Η ιστορία του Λαϊκού 
Σανατορίου Ασβεστοχωρίου» του Ανδρέα Τσατσά-
ια.

Εικόνες από Ελλάδας: «Σέριφος: Η Σιδηρά 
νήσος» του Γιώργου Ζωίλη, «Crete Arising» του 
Κωνσταντίνου Παπανικολάου, «Απολιθώματα» 
του Πάνου Αρβανιτάκη, «Στα Αρβανίτικα» της Κα-
τερίνας Κλαρκ. 

Εκλεκτές γεύσεις: «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε 
τις ντομάτες» της Μαριάννας Οικονόμου, «In Vino 
Veritas - Η ιστορία του ελληνικού κρασιού» του 
Κωνσταντίνου Τσεκλένη, «Βάλσαμο» της Ελιάνας 
Αμπραβανέλ.

Πρόσφυγες: «Άνοιξη» του Νικόλαου Ζιώγα, 
«Ovil and Usman» του Δημήτρη Γέρου, «ΚΕΘΕΑ 

MOSAIC: 15 χρόνια ψηφιδωτό συναισθημάτων» 
του Γιάννη Ξηρουχάκη, «The Fig House» του Πίτζι 
Καμπούρογλου, και «Ο Αντιφασιστικός αγώνας στη 
Μέση Ανατολή» του Λεωνίδα Βαρδαρού.

Μουσικές διαδρομές: «Τη λύρα μου έδωσαν 
ποντιακή» του Άγγελου Κοβότσου, «Ταξίδι στον 
κόσμο με ένα ούτι» του Ιωάννη Ρεμούνδου, «Η 
μπάντα» του Νίκου Ασλανίδη, «Τα 4 επίπεδα της 
ύπαρξης» της Ηλιάνας Δανέζη, «Diamonds in 
the Night Sky» του Μελέτη Μοίρα, «Γιώργος Χρι-
στιανάκης - Μια διακριτική μουσική παρουσία» 
της Τζίνας Γεωργιάδου, «Music for Ordinary Life 
Machines» του Νίκου Χαντζή.

Με τη ματιά του καλλιτέχνη: «ΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟ-
ΓΟΥΣ / Συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη» του 
Σταύρου Ψυλλάκη, «Αγόρια & μπαλέτο» του Γρη-
γόρη Βαρδαρινού, «Outer Space Kids» του Γιώρ-
γου Γκουνέζου, «Οικίες» των Λεωνίδα Κωνστα-
νταράκου & Σταύρου Πετρόπουλου, «Η Ζωή Εν 
Τάφω - Making of» του Βασίλη Μωυσίδη, «Έλλη-
νες στο Χόλιγουντ» του Νίκου Θεοδοσίου, «Βίκτωρ 
ή τα παιδιά στην εξουσία» του Κάρολου Ζωναρά, 
«Pangea» του Γιάννη Νικολόπουλου, «Στη σκιά 
των βράχων» του Χάρη Γιουλάτου και «STACO 
(Street Art Conservators)» του Ηλία Δημητρίου.

Δοκίμια ζωής και επιστημών: «Μία ζωή» του 
Ντίνου Γιώτη, «Το άλογο που είμαι» του Μένιου 
Καραγιάννη, «Φως” του Νίκου Κοντιζά, “ Science 
and Orthodoxy around the World» του Χρήστου 
Πανάγου και «Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων - 
Αφηγήσεις» του Νίκου Παπακώστα.
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Αλληλεγγύη, προσφορά, πρόσφυγες, περιβάλλον, προσωπικότητες, 
πολιτική και μια σειρά από άλλα ενδιαφέροντα θέματα

Οι ελληνικές συμμετοχές στο  
21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

 Η Μίνα Νομίδου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και πληροφορική στο LSE 
του Λονδίνου. Ούσα πάντα δημιουργική, και θέλοντας την πηγαία της αυτή ανάγκη να την μετουσιώνει σε αντικείμενα - και ιδιαίτερα κοσμήματα - απέκτησε 
πτυχίο αργυροχρυσοχοϊας από την σχολή Mokume στην Αθήνα. Η καριέρα της στο design και τη μόδα ξεκίνησε όταν συνεργάστηκε σαν buyer για μεγάλο 
πολυκατάστημα με πανελλαδική δραστηριότητα, πριν ξεκινήσει το δικό της επώνυμο brand κοσμημάτων το 2005.

Το ατελιέ της βρίσκεται στο Ψυχικό από το 2015, όπου όλα της τα κοσμήματα κατασκευάζονται στο χέρι. Ο χώρος χρησιμοποιείται επίσης σαν workshop, 
όπου παραδίδει μαθήματα, φιλοξενεί εκθέσεις και παρουσιάζει τις συλλογές της. Η αγάπη της για τους ημιπολύτιμους λίθους και το σύγχρονο design 
είναι η επιτομή των δημιουργιών της. Όλα τα κομμάτια είναι μοναδικά. Οι συλλογές της παράγονται σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό, με ‘one of a kind’ 
φιλοσοφία. Άλλωστε οι πέτρες που χρησιμοποιούνται δεν είναι ποτέ όμοιες, και η χειροποίητη κατασκευή κάνει κάθε κόσμημα διαφορετικό εξ’ορισμού. 

Όλα τα κολιέ δένονται με νήμα αντί μετάλου. Η τεχνική αυτή είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στα μαργαριταρένια κολλιέ, με κάθε μαργαριτάρι 
να σφραγίζεται στη θέση του ανάμεσα σε δύο κόμπους, αντί να τοποθετούνται σε μια ενιαία ευθεία, κάτι που θα οδηγούσε στην απώλειά τους σε περίπτωση 
σπασίματος. Αυτή η φανατική προσοχή στη λεπτομέρεια και την υψηλή ποιότητα των δημιουργιών της έχει καταστήσει τα κοσμήματά της περιζήτητα - κο-
σμήματα της Μίνας Νομίδου έχουν δημοσιευθεί στα Glamour Uk, Vogue Uk, Elle Uk, Harpers Bazaar Uk, Traveller Uk.

 Hand Made Creations by Mina Nomidou
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Την παράσταση «Όλγα» του Μιχάλη Κοβανίδη δι-
οργανώνει και παρουσιάζει το Κέντρο Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Σάβ-
βατο 16  Φεβρουαρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Αλέξανδρος». Μια παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Σερρών, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Καλλιόπης 
Ευαγγελίδου, σε ένα μονόλογο με θέμα την εν-
δοοικογενειακή βία. Ώρα έναρξης: 21:00. Είσοδος 
ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, θα συλλέγονται τρό-
φιμα μακράς διαρκείας, χαρτικά, απορρυπαντικά 
και είδη προσωπικής υγιεινής, υπέρ της «Αρωγής 
Θεσσαλονίκης».
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1. ΘΕΑΤΡΟ

4. ΘΕΑΤΡΟ

2. ΜΟΥΣΙΚΗ

3. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης 
είναι ηθοποιός και αυτό το 
διάστημα συμμετέχει στην 

παράσταση «Μία σφαίρα για 
την Τζέην» που ανεβαίνει στο 

θέατρο Άρατος.

Αχιλλέας Δημητριάδης

«Όλγα»

Ελένη Βιτάλη – TZOYM

Selfie Automaton

Maria Anikina

Πως αντιλαμβάνεστε τον ρόλο σας 
στην κωμωδία «Μια σφαίρα για 
την Τζέην»; Αισθάνομαι σαν κρίκος 
μιας αλυσίδας που στην κοινωνία μας 
σήμερα, δυστυχώς δένει τις σχέσεις των 
ζευγαριών.
Ποια αίσθηση θα θέλατε να μείνει στον 
θεατή μετά το τέλος της παράστασης; 
Εκτός από την χαρά της επιτυχίας του 
να επιλέξει την παράσταση μας για την 
διασκέδαση του, και τον προβληματι-
σμό του η αίσθηση που θα ήθελα να 
του μείνει είναι το πως οι σχέσεις των 
ανθρώπων σήμερα απεικονίζονται σ’ ένα 
διάγραμμα που μόνο ανοδικό δεν είναι. 
Πώς βλέπετε τα θεατρικά δρώμενα της 
πόλης; Υπάρχει αποδοχή από το κοινό 
στις παραστάσεις που ανεβαίνουν στη 
Θεσσαλονίκη; Το φαινόμενο των δεκα-
ετών 70,80,90 δεν υφίσταται , τα δυο- 
τρία τελευταία χρόνια  όμως το κοινό 
ξαναμπήκε στο θέατρο. Σημαντικό ρόλο 
σε αυτό έχει παίξει η επιλογή των έργων 
στην πόλη μας, μια πόλη με αυστηρό 
κοινό, αλλά και η τάση του κόσμου για 
μόρφωση του πνευματικού του ορίζοντα 
μέσα απ ‘ αυτά τα έργα.
Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά 
σας βήματα; Μετά από πολλές συνερ-
γασίες στη πόλη μας από το 1969 που 
βρίσκομαι στον χώρο , (από 9 ετών 
δηλαδή), σήμερα στο ΑΡΑΤΟΣ  βιώνουμε 
μια άψογη συνεργασία  με τον Βασίλη 
Τσικάρα (κείμενο-σκηνοθεσία) και τους 
συναδέλφους,  πράγμα που με κάνει  
πνευματικά και ψυχικά πιο πλούσιο. 
Προτάσεις πάντα υπάρχουν αλλά τώρα 
ψηφίζω το θέατρο ΑΡΑΤΟΣ. Παράλληλα  
βρίσκομαι και στον παιδικό θίασο του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του 
ηθοποιού και συγγραφέα Χρήστου Σαββα 
με παραστάσεις  σε σχολεία στα πλαίσια 
περιοδείας.

Το βραβευμένο έργο «Τελευταία φορά» της 
Γεωργίας Βεληβασάκη, σε σκηνοθεσία Κωνστα-
ντίνου Αθυρίδη, παρουσιάζεται από την Παρα-
σκευή 22 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο 
Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» στη Θεσσα-
λονίκη. Με ευαισθησία, αλλά και χιούμορ, η πα-
ράσταση προσεγγίζει το θέμα της εκφυλιστικής 
ασθένειας του Αλτσχάιμερ. Ώρα έναρξης: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: 12€ (κανονικό), 10€ (φοιτητι-
κό, ανέργων, ηθοποιών, ΑμΕΑ). Μέρος των εσό-
δων θα διατεθεί για τους σκοπούς της Εταιρείας 
Νόσου Αλτσχάιμερ.

Η Ελένη Βιτάλη και οι TZOYM, μαζί με τη 
Βιολέτα Ίκαρη, έρχονται να «μαγέψουν» το 
κοινό της Θεσσαλονίκης για δύο διαδοχι-
κά Σάββατα, από τις 16 Φεβρουαρίου, στο 
Block 33. O xαρακτηριστικός τίτλος του live 
είναι «Η βεγγέρα της Ελένης», καθώς οικο-
δεσπότης και πρωταγωνίστρια είναι η κορυ-
φαία Ελένη Βιτάλη. Οι πόρτες ανοίγουν στις 
21:30. Ώρα έναρξης: 22:30. Τιμές εισιτηρίων: 
13€ (φοιτητικό, ανέργων, ορθίων), 15€ (κα-
θήμενων). Μετά την αγορά εισιτηρίου καθή-
μενων, απαιτείται τηλεφωνική κράτηση.

Τη διαδραστική εγκατάσταση «Selfie Autom-
aton» εγκαινιάζει η Δημοτική Πινακοθήκη 
Θεσσαλονίκης, στο  Αλατζά  Ιμαρέτ, τo Σάββατο 16 
Φεβρουαρίου. Η εικαστική έκθεση αποτελείται 
από αυτόματα, μηχανικές ξυλόγλυπτες 
κούκλες, οι οποίες συνδιαλέγονται με το θεατή 
και το χώρο. Δημιουργοί της εγκατάστασης 
είναι ο Στάθης Μαρκόπουλος, εικαστικός και 
κουκλοπαίκτης, και η καλλιτεχνική ομάδα 
Asociația Plus Minus dd Cluj. Ώρες λειτουργίας 
έκθεσης: Τρίτη-Σάββατο, από τις 11:00-18:00.

Η βραβευμένη Ρωσίδα 
πιανίστρια Maria Anikina 

θα δώσει ρεσιτάλ στο 
φουαγιέ του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Θεσσα-
λονίκης, το Σάββατο 16 
Φεβρουαρίου και ώρα 

19:00. Είσοδος ελεύθερη.

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου
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Ένα μοναδικό ρετρό μουσικοχορευτικό αφιέ-
ρωμα αναμνήσεων του παλιού ραδιοφώνου 
παρουσιάζεται το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, 
στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωστά θέματα της 
jazz μουσικής σκηνής θα ερμηνευτούν από την 
Albena και θα πλαισιωθούν χορευτικά από τους 
Jitterbugs Skg, με τη συμμετοχή του μουσικού 
σχήματος «West Side Ensemble», που αποτε-
λείται από καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου 
Σταυρούπολης. Ώρα έναρξης: 21:00. Eίσοδος 
ελεύθερη.

5. ΑΦΙΕΡΩΜΑ

6. ΜΟΥΣΙΚΗ

7. ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΒΙΒΛΙΟΥ

STAND-UP  
COMEDY

Ραντεβού στα Αστέρια!

Χριστίνα Μαξούρη

«Αρίστος»

Μαριονέτα

Gestalt Foundation
Κυριάκος 

Κεντρωτής

Χριστόφορος 
Ζαραλίκος

Η Χριστίνα Μαξούρη έρχεται στη Θεσσαλονίκη 
και στο SpaceLab, στο πλαίσιο της χειμερινής 
περιοδείας της ανά την Ελλάδα, το Σάββατο 16 
Φεβρουαρίου. Από τον Τσιτσάνη και τον Χατζι-
δάκι, μέχρι τον Σαββόπουλο και τον Δεληβοριά, 
από την Καραΐνδρου και τον Λάγιο, μέχρι τον 
Κραουνάκη και τον Bregovic, η ηθοποιός και 
ερμηνεύτρια παρουσιάζει παλιά και νέα τραγού-
δια στη μουσική της παράσταση. Ώρα έναρξης: 
21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10€ (κανονικό), 8€ 
(προπώληση, φοιτητικό, ανέργων).

Η ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, του φερόμε-
νου ως «Δράκου του Σέιχ Σου», βασισμένη στο 
βραβευμένο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη 
«Ο Γύρος του Θανάτου», αναβιώνει μέσα από 
μια σειρά παραστάσεων στη σκηνή του θεάτρου 
Αθήναιον στη Θεσσαλονίκη, από την Παρα-
σκευή 22 Φεβρουαρίου. Ημέρες και ώρες πα-
ραστάσεων: Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο - 
Κυριακή στις 18:15 και 21:15. Τιμές εισιτηρίων: 
16€ (κανονικό), 14€ (μειωμένο).

Η θεατρική προσέγ-
γιση του βιβλίου της 
Κερασίας Βούσβουρα 

«Venceremos» παρου-
σιάζεται στο Πολεμικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
το Σάββατο 16 Φεβρου-
αρίου, στις 20:00. Προ-

λογίζει η δημοσιογράφος 
Αθηνά Τερζή. Είσοδος 
ελεύθερη. Τηλ. κρατή-
σεων: 6976568624. 

Μέρος των εσόδων του 
βιβλίου διατίθενται για την 

«ΑΡΣΙΣ».

Το Κέντρο Ψυχοθερα-
πείας & Εκπαίδευσης 

Gestalt Foundation και 
ο IANOS (Θεσσαλονίκη) 
πραγματοποιούν ανοιχτή 
διάλεξη, με θέμα «Ανακα-
λύπτοντας και υποστηρί-
ζοντας το εσωτερικό μας 

παιδί», την Παρασκευή 22 
Φεβρουαρίου, στις 19:00. 
Τη συζήτηση συντονίζει 
η ψυχολόγος-ψυχοθε-
ραπεύτρια Αικατερίνη 

Παπαθανασίου-Πεχλιβα-
νίδου.

Το βιβλίο «Αταίριαστες 
Ιστορίες από το Μουντιάλ 
της Ρωσίας» του Κυριά-
κου Κεντρωτή παρουσι-
άζεται στο βιβλιοπωλείο 
«Μαλλιάρης Παιδεία», 
στη Θεσσαλονίκη, την 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, 
στις 19:00. Συμμετέχουν 

οι Νίκος Μαραντζίδης 
και Δημήτρης Ακριβού-
λης, ενώ τη συζήτηση 
θα συντονίσει ο Πέτρος 
Παπασαραντόπουλος.

Ο ανατρεπτικός Χριστόφο-
ρος Ζαραλίκος επανέρ-
χεται στη Θεσσαλονίκη, 

στο θέατρο Αυλαία, με τη 
stand-up comedy παρά-
σταση «Η Κιβωτός του 
Ζάρα», την Παρασκευή 
22 Φεβρουαρίου στις 

21:00 και το Σάββατο 23 
Φεβρουαρίου στις 21:00 

& 23:00. Τιμές εισιτηρίων: 
13€ (κανονικό), 10€ 

(μειωμένο).

Ο Νίκος δεν άργησε να πει 
το «ναι». Έφτιαξε λοιπόν την 
βαλίτσα του και με το διαβα-
τήριο στο χέρι ταξίδεψε για την 
Αμερική. 
Όταν όμως έφτασε ο Νίκος στη 
Βόρεια Καλιφόρνια συνάντησε 
καταστάσεις πολλές φορές 
επικίνδυνες που δεν είχαν περάσει 
ποτέ από το μυαλό του ότι θα συ-
ναντούσε. To ταξίδι εξελίχθηκε σε 
μια σκληρή κι επίπονη δοκιμασία με 
πολλούς κινδύνους. «Όταν πάτησα το 
πόδι μου στην Αμερική, ο κολλητός 
μου που θα μου έβρισκε δουλειά στις 
φυτείες ήταν εξαφανισμένος, συνεπώς 
βρέθηκα με το καλημέρα να περιπλα-
νιέμαι ολομόναχος στους δρόμους, σε 
ένα περιβάλλον εξαιρετικά αφιλόξενο, 
χωρίς να ξέρω πού ακριβώς πηγαίνω» 
, εξήγησε μιλώντας στην Karfitsa. Οι 
εμπειρίες και τα βιώματα που έζησε 
τον έκαναν θα κατεδαφίσει αλλά και 
να χτίσει για εκείνον μια νέα αντίληψή 
γύρω από τον όρο «ταξίδι» και κατ’ 
επέκταση γύρω από την ίδια τη ζωή. 

«Το Κούρεμα»
Όλα αυτά ο Νίκος τα συγκέντρωσε 
και τα κατέγραψε στο βιβλίο του που 
φέρει τον τίτλο «Το κούρεμα». Η ιδέα 
της συγγραφής ενός βιβλίου γεννή-
θηκε μέσα του σταδιακά μετά από 
προτροπές φίλων του. «Μου έλεγαν 
‘’μαν, αυτές τις ιστο-
ρίες σου πρέπει να τις 
γράψεις». Για κάποιον 
ανεξιχνίαστο ακόμα 
λόγο, και μολονότι δεν 
επιζητώ κάποια μορφή 
αδρεναλίνης στη ζωή 
μου, γίνομαι μαγνήτης 
σουρεάλ καταστά-
σεων, δεν ξέρω... τις 
τραβάω όπως το μέλι 
την αρκούδα. Και πάλι 
όμως, η ιδέα της συγ-

γραφής δεν αρκεί από μόνη 
της για να γράψει κανείς. Στην 
περίπτωσή μου μεσολάβησαν 
αλλεπάλληλες κατραπακιές, 
όλα μου τα σχέδια πήγαν 
στράφι και μόνο όταν αφαιρέ-
θηκαν έστω και με τη βία όλες 
μου οι επιθυμίες και όλα τα 

νοήματα... μου ήρθε αβίαστα. ‘’Τώρα 
είναι’’ είπα γελώντας». 

Πως όμως έζησε το American Dream; 
Ο Νίκος απαντά... «Ως το μεγαλύτερο 
ανέκδοτο. Παλιά η Αμερική ίσως να 
θεωρούνταν η γη της Επαγγελίας για 
κάποιον που ήθελε να χτίσει μια αξιο-
πρεπή ζωή από το μηδέν. Το «όνειρο» 
αυτό όμως προήγαγε ένα μοντέλο 
ζωής βασισμένο στον καταναλωτικό 
παραλογισμό, πυροδοτώντας τεράστι-
ες κοινωνικές ανισότητες και αδιέξο-
δα, τσιμεντοποιώντας κάθε εκατοστό 
έκφρασης της φύσης, δημιουργώντας 
ένα σκηνικό δυστοπίας το οποίο 
εμφανιζόταν μπροστά μου ανά στιγμές 
σαν ζωγραφιά, είτε στις πόλεις είτε 
στα χωριά. Παρατηρώντας ωστόσο 
τον κόσμο εκεί και πιστεύοντας σε μια 
κυκλική ροή των πραγμάτων, ένιωθα 
πως πολλοί βρίσκονταν σε μια κρίσιμη 
καμπή αμφισβήτησης και εκμηδένισης 
των πάντων, σαν να αναγνώριζαν 

τη ματαιότητα του 
‘’ονείρου’’ και να 
εισέρχονταν σε μία 
φάση κάθαρσης και 
επαναπροσδιορισμού. 
Γι’ αυτό ίσως και να 
παρατηρούμε αρκετά 
βίαια και ανεξήγητα 
γεγονότα εκεί τον 
τελευταίο καιρό». 
*Tο βιβλίο είναι δια-
θέσιμο στις Ακυβέρ-
νητες Πολιτείες και 
στον Ιανό

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ «ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ»  
ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΖΗΣΕ 

Ο περιπέτειες ενός Έλληνα κουρέα...  
φούντας στις Η.Π.Α.

Ήταν ένα μεσημέρι, πριν από τέσσερα 
χρόνια, όταν ο Νίκος Κρίστο έλαβε μια 
κλήση στο κινητό του τηλέφωνο. Ήταν 

ένας παλιός του φίλος, ο οποίος τον κά-
λεσε κάνοντας του μια άκρως δελεαστική 

επαγγελματική πρόταση, να γίνει κουρέας, 
αγγλιστί «trimmer»... για φούντες, σε φυ-

τείες φαρμακευτικής κάνναβης. 

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Από παράταση σε παράταση και 
όλες σχεδόν οι παραστάσεις 
soldout.  Αυτό δεν μπορούσε παρά 
να μας κινήσει το ενδιαφέρον για να 
προσεγγίσουμε τον ανεξάντλητο και 
χειμαρρώδη Τάκη Ζαχαράτο για να 
μάθουμε το μυστικό της επιτυχίας.
Πότε συνειδητοποίησες το ταλέντο 
σου στις μιμήσεις; Τo συνειδητο-
ποίησα στο γυμνάσιο, όταν σε ένα 
διάλειμμα έκανα τις φωνές όλων 
των καθηγητών και έμεινα έκπλη-
κτος και εγώ που το κάνω, αλλά και 
οι συμμαθητές μου. Το αποτέλεσμα, 
αφού βούιξε το σχολείο, ήταν να 
θέλουν οι καθηγητές να κάθονται 
στη θέση μου και να μπαίνω εγώ 
στην αίθουσα και να τους μιμούμαι, 
οπότε είχα και μαθήματα δραματικής 
σχολής στο γυμνάσιο. 
Πίσω από κάθε παράσταση διακρίνει 
κανείς πόση πολλή δουλειά έχει 
γίνει.  Ο παράγοντας τύχη βοήθησε, 
στην αρχή τουλάχιστον, και σε ποιο 
ποσοστό; Η τύχη είναι πάντα απα-
ραίτητη και πολύ βοηθητική αλλά 
συν Αθηνά και χείρα κίνει.  Πιστεύω 
ότι την τύχη μας την δημιουργούμε 
και είμαστε οι ίδιοι ο ηθοποιός και 
ο σκηνοθέτης της ζωής μας, εμείς 
δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για 
τα πάντα. Πιστεύω πολύ στη δύναμη 
που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα 
του, αρκεί να πιστέψει ότι ακόμα 
και την τύχη αυτός την φτιάχνει. 
Οπότε η σκληρή δουλειά, η πίστη, η 
πειθαρχία, η εξέλιξη, η γνώση στο 
αντικείμενο σου, σεμινάρια, ο,τιδή-
ποτε είναι εξελικτικό και σε κάνει 
καλύτερο άνθρωπο είναι απαραίτη-
το. Ο άνθρωπος κρύβει απίστευτες 
δυνατότητες μέσα του που αν τις 
καλλιεργήσει και τις εξελίξει μπορεί 
να φτάσει όπου θέλει.
Τι είναι αυτό που σε ιντριγκάρει σε 
κάποια προσωπικότητα και θέλεις να 
την μιμηθείς; Αυτό που με ιντρι-
γκάρει σε μια προσωπικότητα είναι 
η αυθεντικότητα, δεν μπορώ να 
μιμηθώ κάποιον αν δεν είναι πολύ 
ξεχωριστός, πολύ ιδιαίτερος και αν 
δεν φέρει προσωπική σφραγίδα. 
Ζούμε σε μια εποχή που είναι η 
εποχή της φωτοτυπίας, που υπάρχει 
αυτός ο φασισμούς της εικόνας, που 
πρέπει όλοι να είναι με κοιλιακούς, 
με ψεύτικους κώλους, ψεύτικα 

βυζιά, ψεύτικα χείλια, ζούμε το ψέμα 
του Instagram δηλαδή ένα παραμύ-
θι μες στο παραμύθι και είναι άκρως 
επικίνδυνο όλο αυτό. Θεωρώ ότι το 
να έχει κάποιος αυθεντική προσω-
πικότητα είναι κάτι που σπανίζει στις 
μέρες μας αφενός και αφετέρου 
είναι πηγή έμπνευσης για μένα 
μοναδική.
Απ’ όλες τις περσόνες τις οποίες έχει 
μιμηθεί ποια ήταν αυτή που σε ενέ-
πνευσε περισσότερο; Η Αλίκη Βου-
γιουκλάκη, η Μελίνα Μερκούρη και 
η LizaMinnelli είναι προσωπικότητες 
υπέροχες, μοναδικές που με ταξι-
δεύουν και εύχομαι και εγώ μέσα 
από αυτές να ταξιδεύω το κοινό. 
Είναι αυτό που έλεγα πριν, γυναίκες 
με προσωπικότητα, με σφραγίδα, με 
έργο, με δυνατή παρουσία, που άφη-
σαν αποτυπώματα σπάνια, μοναδικά 
και είναι αναντικατάστατες. Αυτές με 
εμπνέουν, αυτές θαυμάζω και είναι η 
ιστορία μας.
Η παράσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη 
πηγαίνει από παράταση σε παράταση 
και είναι σχεδόν όλες οι βραδιές 
soldout.  Τι είναι αυτό που άγγιξε 
τόσο πολύ τον κόσμο που θέλει να 
την βλέπει ξανά και ξανά; Το ‘Ζω Για 
Σένα’ είναι η παράσταση που έκανε 
το ρεκόρ εισπράξεων στα 21 χρόνια 
λειτουργίας του Teatro Vergina και 
είχα την τιμή να βραβευθώ για αυτό 
από το Regency Casino, δια χειρός 
της Ελένης Μενεγάκη. Είναι πάρα 
πολύ συγκινητικό να ξέρεις ότι είσαι 
ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης στα 
21 χρόνια λειτουργίας του θεάτρου, 
γιορτάζοντας την πιο πετυχημένη 
παράσταση της σεζόν σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Η παράσταση 
ξεκίνησε με διήμερα και έφτασε να 
παίζεται πέντε μέρες την εβδομάδα 
και να πάρει τρεις παρατάσεις.  Αν 
δεν ιδρώσεις την φανέλα, αν δεν 
λατρεύεις αυτό που κάνεις και αν 
δεν βάλεις μεράκι, όπως έλεγε και 
ο Φιλοποίμην Φίνος, δεν γίνεται 
τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό η 
πρόθεση να είναι η χαρά του κοινού. 
Εμένα η πρόθεση μου είναι πάντα να 
εξελίσσομαι, να δίνω κάτι καινού-
ριο, να έχει ενδιαφέρον και πάνω 
από όλα να ψυχαγωγεί το κοινό, με 
ωραία μηνύματα.  Σε μια εποχή που 
υπάρχει τόση ταλαιπωρία, θέλω 

στην δική μου παράσταση, στον δικό 
μου κόσμο, το κοινό να ταξιδέψει και 
να ξεκουραστεί, να είναι μια υπέροχη 
εκδρομή που θα τους πάρει μακριά 
από τη συννεφιά. Ο στόχος μου είναι 
η αγάπη για τον κόσμο που με τιμά 
τόσα χρόνια. Το έχω πει  και θα το 
ξαναπώ:  Αν  ο κόσμος  δεν ήταν εκεί 
κάτω, δεν θα μου εγώ εκεί επάνω. 
Σας ευχαριστώ παρα πολύ για την 
εμπιστοσύνη και την αγάπη σας όλα 
αυτά τα χρόνια.
«Θα ζω μόνο για σένα»…..Σε ποιον 
θα μπορούσε να αναφέρεται αυτό το 
«για σένα»; Στη δουλειά, στην προ-
σωπική ζωή ή στον ίδιο σου τον εαυ-
τό; Ο τίτλος «Θα ζω μόνο για σένα» 
απευθύνεται καθαρά στον κόσμο 
και απευθύνεται σε κάθε έναν θεατή 
ξεχωριστά.  Εγώ ζω για τον κόσμο 
και απευθύνομαι σε κάθε ένα θεατή 
ξεχωριστά.  Όλη μου η αγάπη, όλη 
μου η ενέργεια, όλη μου το νοιάξιμο, 
όλο μου το ενδιαφέρον, όλη μου η 
τέχνη, όλο μου το είναι, εκεί κατατί-
θεται καθημερνά για σένα.
Σεσουάρ για δολοφόνους και η Χαρ-
τοπαίχτρα απέδειξαν πως  πέρα από 
τα one man show ο Τάκης Ζαχαρά-
τος είναι εξ ίσου απολαυστικός στο 
θέατρο… Υπάρχει κάτι ανάλογο στα 
μελλοντικά σου σχέδια; Ναι πραγμα-
τικά και το σεσουάρ για δολοφόνους 
και η χαρτοπαίχτρα ήταν δυο πολύ 
πετυχημένες παραγωγές. 
Η δέκατη χρονιά, που έπαιξα στο 
σεσουάρ, έκανε την μεγαλύτερη επι-
τυχία στην ιστορία του έργου και ενώ 
ήταν να τελειώσει πήρε και άλλα 
τρία χρόνια παράταση. Η Χαρτοπαί-
χτρα ήταν μοναδική εμπειρία, επίσης 
από τις πιο πετυχημένες παραστά-
σεις εκείνης της χρονιάς και όπως 
είπε και η κυρία Ψαθά στην πρεμιέρα 
του έργου ήταν η ωραιότερη version 
της χαρτοπαίχτρας και την ευχαρι-
στώ πάρα πολύ για αυτό. Θα ήθελα 
πάρα πολύ να κάνω θέατρο όπως 
έκανα το Cabaret μετά από αυτά.
Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγ-
ματα, τα οποία δεν είναι ακόμα 
ανακοινώσιμα, αλλά το θέατρο με 
ενδιαφέρει και από ό,τι φαίνεται 
το ενδιαφέρω και εγώ οπότε αφού 
ενδιαφερόμαστε και οι δυο αυτό το 
φλερτ κάποια στιγμή θα ευδοκιμή-
σει.
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Τάκης 

ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

Ο Τάκης Ζαχαράτος άλλαξε φέτος 
τις νύχτες της Θεσσαλονίκης με 
μια εκπληκτική one-man-show 

παράσταση που αγαπήθηκε πολύ από 
το κοινό.  «Θα ζω μόνο για σένα»  
στο θέατρο Βεργίνα του Regency  

Casino Thessaloniki
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#Καλοκαίρι με το 
σκουφάκι του σερί θα 
βγάλει ο Λουτσέσκου...

#Με αστικό 
λεωφορείο του ΟΑΣΘ 
θα γυρίσει η αποστολή 
του Ολυμπιακού στον 

Πειραιά.

Social 
Media

▶ Tελευταίο Σάββατο για 
όσους δεν πρόλαβαν να 
απολαύσουν την Ελεω-
νόρα Ζουγανέλη στο FIX 
factory of sound.

▶ Προτελευταίο τριήμερο 
και για τον Τάκη Ζαχαρά-
το στο Θέατρο ΒΕΡΓΙΝΑ 
του Hyatt Regency,όπου 
βιώνει την απόλυτη 
επιτυχία!

▶ Σάββατο & Κυριακή οι 
δύο τελευταίες παραστά-
σεις του ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ,-
βιβλίο 2ο,κεφάλαιο 23ο 

στο ΜΜΘ με πρωταγω-
νιστή τον εξαιρετικό 
Άρη Σερβετάλη.
#Συνεχίζεται η 
παράσταση ΘΕΙΟΣ 
ΒΑΝΙΑΣ στο Αριστο-

τέλειον με παραστά-
σεις αυτό το Σ/Κ αλλά 

και την επόμενη εβδομά-
δα από Τετάρτη,που θα 
είναι και οι τελευταίες.

▶ Σάββατο 16 Φεβρουα-
ρίου και η Ελένη Βιτάλη 
με τους ΤΡΟΥΜ και 
Νιολέτα Ίκαρη σε μία πα-
ράσταση με εκπληκτικές 
ερμηνείες στο BLOCK33.

▶ Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 
ο αγαπημένος Λευτέρης 
Πανταζής στο MRKIZ.
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 
ο τα ταλαντούχος και εκ-
πληκτικός Κωνσταντίνος 
Νάζης στο BEDROOM.

▶ Στο Αθήναιον ΕΝΑ ΜΑ-
ΘΗΜΑ ΧΟΡΟΥ.Η αστέια 
και τραγικά ειλικρινής 
κομεντί ανεβαίνει Θεσ-
σαλονίκη έως και τις 19 
Φεβρουαρίου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
lis
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in-
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Από πού αντλήσατε την  έμπνευση 
για το σενάριο της  ταινίας; Η αρχική 
ιδέα ήταν  του παραγωγού μας Κώστα 
Λαμπρόπουλου  και πραγματικά μας 
άρεσε πολύ  και το σενάριο μας βγήκε  
αβίαστα!

Πόσο δύσκολο ήταν να  εισβάλλετε 
στο κλειστό κύκλωμα του θεάματος;
Πάρα πολύ! Μας πήρε  σχεδόν 10 
χρόνια να φτάσουμε στο  σημείο να 
μας εμπιστευτεί  μια σοβαρή εταιρία 
παραγωγής! Χρειάζεται πολύ δουλειά,  
πολύ  επιμονή, πολύ υπομονή και 
τύχη!

Παρά την τεράστια  εμπορική επιτυχία 
οι κριτικές  για την ταινία ήταν αντι-
κρουόμενες. Σας επηρέασαν καθό-

λου; Δυστυχώς στην Ελλάδα  για να 
ελπίζεις σε εισπρακτική  επιτυχία πρέ-
πει οι κριτικές  να είναι από μέτριες 
και  κάτω! Από την στιγμή, όμως, που  
αρέσει στο κοινό και ανταποκρίνεται  
θετικά οι κριτικές δεν έχουν  μεγάλη 
σημασία, χωρίς αυτό  να σημαίνει ότι 
δεν γίνονται  σεναριακά λάθη!

Υπάρχει κάτι καινούριο στα σκαριά;
Πολλά! Ελπίζουμε σε μια  νέα ταινία 
στο τέλος του 2019 που θα είναι μια 
μαύρη κωμωδία!

Η μικρή οθόνη υπάρχει  κάπου στα 
μελλοντικά σας σχέδια; Είναι πολύ 
πιθανόν  να βγει μια δική μας τηλεο-
πτική  σειρά την επόμενη τηλεοπτική  
σεζόν.

ΑΙΓΑΙΟ S.O.S.

Η έμπνευση 
πίσω απ’ το σενάριο

Η κωμωδία ΑΙΓΑΙΟ S.O.S. βγήκε το Νοέμβριο στους κινηματογρά-
φους και ξεπέρασε εισπρακτικά κάθε προσδοκία.  Ίσως γιατί είναι 
μια ταινία πιο επίκαιρη από ποτέ. Μια αντιπολεμική σάτιρα με ατάκες 
γεμάτες χιούμορ. Πίσω απ’ το ευφάνταστο σενάριο κρύβονται τρεις 
Θεσσαλονικείς.  Τα αδέλφια Γιάννης και Μαργαρίτης Παπαδόπουλος 
και ο Δημήτρης Μαρουδής.  Με φρέσκες ιδέες, πολλά πλάνα στα 
σκαριά και διάθεση για δουλειά τείνουν να εξελιχθούν σ’ ένα δυνα-
μικό σχήμα σεναριογράφων που θα αλλάξει το τοπίο της ελληνικής 
μυθοπλασίας.

#PAOK
#ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

#AGENDA_MOU

#Έκοψαν τον Μπογδάνο από 
τα ψηφοδέλτια της ΝΔ και τον 

Θεοδωρίδη από τις αποστολές του 
Ολυμπιακού. Δεν έχεις πια από 

πού να πιαστείς. 

#Από τότε 
που έφυγε ο 

Πρίγιοβιτς από τον 
ΠΑΟΚ σκοράρει μέχρι 

κι ο Κλάους.

#Άλλη 
κλάση 

προπονητή ο Όσκαρ 
Γκαρσία.  Πέρσι το 
είχε πάρει μόνος 

του το ματς.
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Pinning 
The Media
▶ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΤΙ ΠΟΙΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Έρευνα, ΕΔΕ και μηνύσεις κάνει 
το OPEN για την διαρροή του 
video με Τσίπρα και Στάη στο 
Ράδιο Αρβύλα…. Video που το 
ίδιο το OPEN δημοσιοποίησε στο 
web tv του.   Συντονιστείτεεεε-
εεε!!!!!!

▶ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ, ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ
Προγραμματίζεις το δελτίο ειδήσεων ανάμεσα σε δύο τη-
λε-σκουπίδια και απορείς γιατί δεν κάνει νούμερα?  Πρέπει 
να το πάρετε απόφαση  εκεί στο ΣΚΑΪ ότι το καταστρέψατε το 
ενημερωτικό προφίλ του καναλιού.  Survivor και Κοσιώνη 
είναι σαν να λέμε αντζούγιες με μαρμελάδα.  Δεν τον τρώει 
κανείς τον συνδυασμό.

▶ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΞ … ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ 
Μέρες – μέρες, βλέποντας 
την Τσιμτσιλή στον ALPHA μου 
δημιουργείται η βεβαιότητα ότι 
ο στυλίστας της πρέπει να έχει 
κάποια συγγένεια με τον ενδυ-
ματολόγο της σειράς «Ψίθυροι 
Καρδιάς»

▶ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ
Έβαλα την Τρίτη το βράδυ ΑΝΤ1 κι αναρωτιόμουν γιατί αργού-
σε να αρχίσει το ΒΙΝΥΛΙΟ.   Κατάλαβα το λάθος μου και  γύρισα 
ΣΚΑΪ, αλλά και πάλι ΒΙΝΥΛΙΟ δεν είδα…Κάτι σαν ΒΙΝΥΛΙΟ ήταν, 
αλλά και πάλι … όχι.

▶ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τι είπε ο διοικητής νοσοκο-
μείου:  «Ακυρώνονται κάποια 
χειρουργεία λόγω ιώσεων.»
Τι μεταφέρει ο δημοσιογράφος 
στους τηλεθεατές.  «Τα χει-
ρουργεία δεν γίνονται.»
Γενίκευση για να βγει σώνει και 
καλά είδηση? Μας περνάτε για 
πολύ χαζούς? Ή μήπως τελικά 
πράγματι δεν καταλαβαίνετε 
αυτά που σας λένε?  Οπότε αυτό είναι πρόβλημα για την ποιό-
τητα της δημοσιογραφίας.

▶ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Μια τηλεπερσόνα είχαμε να ανεβάζει την λίμπιτο σε κάθε του 
εμφάνιση,  χάλασε κι αυτός.  Κάλεσαν τον Θάνο Ασκητή Αγιο-
βαλεντινιάτικα να μιλήσει για έρωτα και σεξ και όλο προς την 
πολιτική τη γύριζε τη κουβέντα.  Για σεξολόγο σας κάλεσαν,  κ. 
Ασκητή, όχι ως υποψήφιο βουλευτή. 

Οι Πέμπτες στην Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικές με τον ταλαντούχο Κωνσταντίνο Νάζη να  βάζει το δικό του χρώμα ανε-
βάζοντας την διασκέδαση στα ύψη, παρουσιάζοντας ένα εκπληκτικό πρόγραμμα στο BEDROOM club.Να σημειώσουμε πως 
ο αξιόλογος καλλιτέχνης μόλις κυκλοφόρησε και το νέο του τραγούδι ‘Στου κορμιού σου τα παλάτια’ που ήδη σαρώνει στο 
you tube και ακούγεται πολύ!

Οι Πέμπτες στο BEDROOM

ΜΙΝΤ
Είτε πρόκειται για πρωινό καφέ, είτε για απογευματινό κοκτέιλ, ή για βραδινή έξοδο, ο χώρος που θα φιλοξενήσει 
τις διαθέσεις κάνει τη διαφορά… Και το MINT πραγματικά την κάνει.  Με το άψογο service, την ατμόσφαιρα πολυ-
τέλειας, το φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό. All day αποδράσεις από το πρωί ως αργά το βράδυ με dj καθημερι-
νά για ακούσματα που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς.  Και για τους βιαστικούς λειτουργεί υπηρεσία take 
away.  Η έξοδος της εβδομάδας στο MINT, Ανδρέα Παπανδρέου 115, στη Νεάπολη.  Τηλ. 2311 243610.

O Σπύρος Παπαδόπουλος του τότε που σίγουρα δεν έχει καμία –μα καμία- σχέση με αυτόν του σήμερα.  Ούτε εξωτε-
ρικά αλλά ούτε και πουθενά αλλού!   Ήταν 6 Νοεμβρίου του 1993 και διασκέδαζε στις θρυλικές ΧΑΝΤΡΕΣ, τότε που 
τραγουδούσε κάθε βράδυ το ‘Θα ζήσω ελεύθερο πουλί’. Μαζί του ο Λάκης Ραπτάκης και ο Πόλυς Μαυρόπουλος.
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Ξεκίνησε να σχεδιάζει από μικρή ηλικία φαντα-
στικούς ήρωες, αντλώντας έμπνευση από τα κι-
νούμενα σχέδια και τα άνιμε (ιαπωνικά κινούμενα 
σχέδια) που παρακολουθούσε στην τηλεόραση και 
στο διαδίκτυο ανελλιπώς. Η συνεχής εξάσκησή της 
στο ακαδημαϊκό σχέδιο την βοήθησαν να εμπλου-
τίσει τις γνώσεις και την αισθητική στα σχέδιά της, 
στα οποία κυριαρχεί  η «γυναίκα» , άλλοτε ως μια 
δυναμική προσωπικότητα με θηλυκότητα και άλ-
λοτε ως ένα φανταστικό ή μυθικό πλάσμα επηρεα-
σμένο από την ιαπωνική κουλτούρα.

Η φοιτήτρια των Καλών Τεχνών του Τμήματος Ει-
καστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ 
– Παρασκευή Χατζοπούλου- έχει πραγματοποι-
ήσει τη πρακτική της ως εικαστικός στο «Κέντρο 

Πολιτισμού» του δήμου Παύλου Μελά και στο 
«Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης», στο πλαίσιο 
του μαθήματος «Ειδικής Διδακτικής της Τέχνης» 
του Πανεπιστημίου. Έχει διδαχτεί ζωγραφική σε 
καλλιτεχνικό εργαστήριο, γλυπτική, χαρακτική, 
σκηνογραφία, photoshop, video editing, ελεύθερο 
και γραμμικό σχέδιο, καθώς και κατασκευή αρχιτε-
κτονικής μακέτας.

Επιπλέον, εικονογραφεί με το προσωπικό της 
σχεδιαστικό στυλ, γνωστούς ήρωες, από τα αγα-
πημένα της κινούμενα σχέδια, παιχνίδια, ταινίες ή 
βιβλία, όπως το μουσικό βιβλίο «Φλογερίσματα» 
της Μαρίας Μελίδου, καθώς και τον τελευταίο και-
ρό εικονογραφεί το κόμικ «Norman the Normal» 
βασισμένο σε σενάριο του Θάνου Κατσώρα. Ανα-

λαμβάνει ακόμα και παραγγελίες από το εξωτερικό 
για εικονογραφήσεις σε εξώφυλλα μουσικών άλ-
μπουμ, πορτραίτα, σχέδια για μπλουζάκια, αυτο-
κόλλητα κτλ.

Έχει συμμετάσχει στην έκθεση ζωγραφικής με 
θέμα «Εικαστικοί διάλογοι με την πόλη» στον εκ-
θεσιακό χώρο Γενί Τζαμί της Θεσσαλονίκης, στην 
έκθεση «Αβέρωφ» που πραγματοποιήθηκε στο 
ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «ΒΟΤΣΕΙΑ 2017», καθώς και στην 
εκδήλωση «Comic Con 3-4». Τον Μάιο θα συμμε-
τέχει και στην 5η εκδήλωση της «Comic Con», στο 
Βελίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, με 
δικούς της χαρακτήρες σε παραδοσιακή, αλλά και 
σε ψηφιακή μορφή. 

Ει
κα

στ
ικ

ά
Παρασκευή Χατζοπούλου

Οι μορφές της «γυναίκας»



4916.02.2019

κοσμικά
Charity  
candle dinner
Την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής πίτας διοργάνωσε 
για άλλη μια χρονιά με απόλυτη επιτυχία, ο Σύλλογος 
Γυναικών με καρκίνο μαστού «Άλμα Ζωής Ν. Θεσσαλο-
νίκης».  
Φίλοι και υποστηρικτές του Συλλόγου γέμισαν την 
αίθουσα του Makedonia Palace και αντάλλαξαν ευχές 
για το νέο έτος.  Η βραδιά περιλάμβανε γεύμα, κρασί, 
μουσική και χορό. Μεγάλοι χορηγοί: Ellinair, Μακβελ, 
Embryolab Χορηγοί εκδήλωσης: Fiorentino, Sede 
group, Valentini Vasileiadou, Myikona.gr,Ζαχαροπλα-
στεία Ελενίδη, Γιολάντα Πεπέ, Kerino plus, Lions cnc, 
Αναγέννηση, Kyana, Εντύπω, Δουμπιά, Ζαχαροπλαστεία 
Παπασωτηρίου,Gofas  
Φωτογραφική κάλυψη: Dimi Samara 

Δ.Σ. και επαγγελματίες του Συλλόγου Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης

Αγνή και Βίκυ Σαμαρά

Όλγα Αγγελοπούλου από την Ellinair με την Πρόεδρο  
του Συλλόγου Κούλα Δερεκενάρη 

Χρήστος Μαυροκορδάτος από το Kerino plus, Νάνσυ Υφαντίδου 

Κούλα Δερεκενάρη, Χρήστος Παπασωτηρίου, Μαρία Στύλου Κούλα Δερεκενάρη, Αλεξία Χατζηπαρασίδου Κούλα Δερεκενάρη, Βασιλική Νάκου 
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αθλητισμός
Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ KARFITSA - ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ            ΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

Νιώθει την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του. Και 
πως να μην το κάνει άλλωστε. Ο Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς, έζησε στην Ελλάδα για δώδεκα χρόνια, 
εδώ έγινε πατέρας και οι αναμνήσεις του από την 
χώρα μας είναι έντονες και δυνατές. Οι δεσμοί του 
με την πατρίδα μας παραμένουν ισχυροί. Ο προ-
πονητής που οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στους 
ομίλους του Champions League και οδεύει ολοταχώς 
και αήττητος για το δεύτερο σερί πρωτάθλημά του στη 
Σερβία μίλησε στην Karfitsa για όλα. 

Μια εφ’ όλης της ύλης κουβέντα για ΠΑΟΚ, Αρη, 
Ηρακλή και όχι μόνο. Απολαύστε τον...

Υπάρχει μυστικό επιτυχίας για έναν προπονητή; 
Μαγικό ραβδί δεν έχει κανείς. Εγώ πιστεύω στη δου-
λειά. Είμαι εργατικός. Το ποδόσφαιρο είναι η μεγάλη 
μου αγάπη και είμαι πολύ πειθαρχημένος. Ζω 24 ώρες 
για το ποδόσφαιρο και αν δεν δουλέψεις δεν θα κατα-
φέρεις. Χρειάζεται και λίγη τύχη. Μυστικά δεν υπάρχουν, 
όποιος δουλεύει θα έρθει η μέρα που θα δικαιωθεί. Έτσι 
πορεύομαι εγώ».

Στα δύο χρόνια που είστε στον πάγκο του Ερυθρού 
Αστέρα έχετε καταφέρει πολλά με αποκορύφωμα την 
συμμετοχή της ομάδας στους ομίλους του Champions 
League. Ηταν αυτό για εσάς ένα όνειρο που πραγμα-
τοποιήθηκε; «Τα όνειρα δεν σταματούν ποτέ. Ήταν μια 
μεγάλη εμπειρία για όλους μας. Μπόρεσαν να αντιμετω-
πίσω ομάδες θρύλους και προπονητές του τοπ επιπέδου 
από κοντά. Το να παίζεις έχοντας αντίπαλούς σου τους 
Τούχελ, Κλοπ και Αντσελότι, είναι σπουδαία εμπειρία. 
Εμπειρία ήταν και για τους ποδοσφαιριστές μου. Πλην 
του Μάριν κανείς άλλος δεν είχε παίξει σε αυτό το επί-
πεδο. Το ζήσαμε με πολύ ενθουσιασμό. Μη ξεχνάτε πως 
πέσαμε σε έναν όμιλο «θανάτου» με Νάπολι, Λίβερπουλ 
και Παρί. Σίγουρα είναι μια εμπειρία που μας έβγαλε 
όλους πολύ κερδισμένους».

Τι κάνει πετυχημένο έναν προπονητή; «Εγώ πάντα 
λέω ο προπονητής πρέπει να μάθει να ζει με μια βαλί-
τσα στο χέρι. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Τι θα φέρει 
η επόμενη ημέρα. Για μένα κάθε επόμενο παιχνίδι είναι 
σαν ένα νέο... συμβόλαιο. Γι’ αυτό πρέπει να απολαμβά-
νει τη κάθε στιγμή, εκεί που είσαι σαν να είναι η τελευ-
ταία».

Ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα, υπάρχει; 
«Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Σε αυτή τη 
χώρα ανδρώθηκα, ωρίμασα, έκανε φίλους, οικογένεια. 
Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, σας είπα σχέδια δεν 
κάνω ποτέ».

Μετά από 34 χρόνια μοιάζει πολύ πιθανό πλέον το 
πρωτάθλημα να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και τον 

ΠΑΟΚ. Ποια η άποψή σας για την ομάδα του Ραζ-
βάν Λουτσέσκου; «Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ γεμάτη 
ομάδα. Εχει σταθερό κορμό, έχει υπομονή, σωστή 
αξιολόγηση του ρόστερ του, έκανε καλές μετα-
γραφές και πλέον έφτασε στο πικ του. Ολα αυτά 
εξασφαλίζουν την επιτυχία σε μία ομάδα. Αυτός 

είναι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ φέτος, παραμένει αήττητος 
και είναι κοντά στο να κατακτήσει το πρωτάθλημα». 

Πολλοί πίστεψαν πως με τη φυγή Πρίγιοβιτς, ίσως 
ο ΠΑΟΚ να έχανε αρκετή από τη δύναμή του. Στην 
πράξη όμως μοιάζει να βελτιώθηκε ακόμα περισσό-
τερο... «Ένας παίκτης όποιος κι αν είναι αυτός δεν κά-
νει μια ομάδα. Εκτός αν είναι ο Νεϊμάρ (γέλια), που τον 
αντιμετωπίσαμε φέτος και πραγματικά έμεινα έκπλη-
κτος με όσα είδα. Ο Πρίγιοβιτς έφυγε και πήγε σε μια με-
γάλη ομάδα. Ήταν πολλά τα λεφτά και έπρεπε να φύγει. 
Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να στηρίζεται σε έναν παίκτη. Είδατε 
πως με ομαδική δουλειά συμπλήρωσαν το κενό του και 
η απουσία του δεν φάνηκε στιγμή. Ήταν μια μεγάλη ευ-
καιρία για τον Πρίγιοβιτς, ένα συμβόλαιο ζωής και από 
την μεταγραφή αυτή κερδισμένος βγήκε και ο ΠΑΟΚ».

Κ. Μιλόγεβιτς, εκτός του ΠΑΟΚ, η Θεσσαλονίκη, 
είναι κοντά στο να έχει του χρόνου και δεύτερο εκπρό-
σωπο στην Ευρώπη, αφού ο Αρης είναι το φαβορί για 
να κερδίσει ένα «εισιτήριο» για το Europa League... 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε ο Αρης. Οταν 
ήμουν στον Πανιώνιο, είχαμε παίξει με τον Ηρακλή. Είχα 
πει τότε πως ονειρεύομαι την ημέρα που θα έρθουν στην 
μεγάλη κατηγορία ο Αρης και ο ΟΦΗ. Αυτό έγινε πρά-
ξη. Ο Αρης είναι μία νέα ομάδα, χρειάζεται υπομονή από 
όλους, είδατε πως ήρθανε και τα αποτελέσματα. Μακάρι 
να πετύχει τον στόχο του, το έχει ανάγκη το ελληνικό 
ποδόσφαιρο και η Θεσσαλονίκη, που «διψάει» για επι-
τυχίες». 

Ο Ηρακλής, μια ομάδα που αγαπάτε και δεν το 
έχετε κρύψει, περνάει και πάλι δύσκολα και παλεύει 
να βρει τον δρόμο του. Τι φταίει τελικά και η ομάδα 
δεν μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να βρει μια σταθερή 
πορεία; «Ο Ηρακλής είναι πάντα στην καρδιά μου. Τον 
αγαπώ. Υπομονή. Μια λέξη που ακούει χρόνια ο κόσμος, 
αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται τον Ηρακλή, 
πιστεύω πως αν δεν τα καταφέρει φέτος του χρόνου θα 
βρει τον δρόμο του και θα πάρει τη θέση που του αξίζει. 
Περνάει δύσκολα η ομάδα, εδώ και χρόνια, πρέπει όμως 
όλοι να στηρίξουν την ομάδα, να μην την αφήσουν, ο 
Ηρακλής έχει κόσμο που αγαπά τον σύλλογο και πρέπει 
τώρα να είναι ακόμα περισσότερο κοντά του».

Του Θωμά  
Μίχου

«Μυστικό επιτυχίας αποτελεί η σκληρή 
δουλειά και η πειθαρχία στον στόχο»
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αθλητισμός
Η μεταμόρφωση του Άρη

μόνο τυχαία δεν είναι               

Εχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα συμπε-
ριφερθεί αγωνιστικά στη συνέχεια του Πρω-
ταθλήματος η ποδοσφαιρική ομάδα του Αρη. 
Μέχρι στιγμής κερδίζει τα εύσημα για την αντί-
δραση που έδειξε μετά τον αγώνα με τον Λεβα-
δειακό. Τότε που ο Σάββας Παντελίδης βάδιζε 
στην κόψη του ξυραφιού. Τελικώς ο προπονη-
τής όχι μόνο επιβίωσε, αλλά κατάφερε να δη-
μιουργήσει μία ομάδα η οποία έκανε το 3 στα 3, 
πετυχαίνοντας μάλιστα δύο νίκες εκτός και σε 
έδρες που πρέπει να φτύσει αίμα ο αντίπαλος 
για να πάρει το τρίποντο.

Ο προπονητής του Αρη δεν έκανε ταχύρρυθ-
μα μαθήματα προπονητικής σε μία προσπάθεια 
να σώσει τη θέση του. Απλώς έχει περισσότερα 
«εργαλεία» στα χέρια του ώστε να κάνει αυτό 
που ξέρει. Μέχρι και τον αγώνα με τον Λεβαδει-
ακό ο Αρης ήταν ένα ανομοιογενές σύνολο το 
οποίο δεν είχε αυτοματισμούς, πλάνο ανάπτυ-
ξης και φημιζόταν για τον τραγικό τρανζίσιον 
τόσο όταν αμυνόταν όσο κι όταν επιτίθονταν. 
Μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του 
λογικό ήταν να ταπεινώνεται μέσα στο γήπεδο. 
Από τη στιγμή που βελτίωσε την ποιότητα του 
ρόστερ όλα είναι διαφορετικά. Ο Αρης χωρίς να 
παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, πείθει ότι έχει 
αρχή, μέση, τέλος, ρεαλισμό στο παιχνίδι του 
και αποτελεσματικότητα. Γι’ αυτό πέτυχε τρεις 
συνεχόμενες νίκες, είναι μόνος πέμπτος στον 
βαθμολογικό πίνακα και επανέφερε την αισιο-
δοξία στον κόσμο του. Ο κ. Παντελίδη, άτομο 
χαμηλών τόνων από τη φύση δεν πανηγυρίζει 
για τα όσα πέτυχε ο Αρης στους τελευταίους 
αγώνες. Κρατάει την μπάλα χαμηλά και δηλώ-
νει ότι «το σημαντικότερο είναι ότι στα αποδυ-
τήρια επήλθε η ηρεμία». Κι αυτό δεν θα πρέπει 
να το ξεπερνάει κάποιος επιδερμικά καθώς 
αποτελεί τον ισχυρότερο πυλώνα πάνω στον 
οποίο μία ομάδα μπορεί να χτίσει επιτυχίες. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ KARFITSA - ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ            ΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
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Face control
Τίνα Λεωνορά
Η πόλη να αντισταθεί 
στη βολική αδράνεια 
Η Τίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σε μία 
από τις πιο όμορφες γειτονιές της, στην Ανω Πόλη. Από μι-
κρή ήταν με το μέρος των αδυνάμων και των ανυπεράσπι-
στων. Ηθελε ν’ αλλάξει τον κόσμο και να τον μετατρέψει μ’ 
ένα... μαγικό ραβδί σ’ έναν τόπο γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη, 
καλοσύνη και δημιουργικότητα.  Σπούδασε δημοσιογραφία, 
αλλά γρήγορα την κέρδισε η τέχνη της υποκριτικής. Το θέ-
ατρο, ο κινηματογράφος και η τηλεόραση αποτελούν πλέον 
την κύρια ασχολία της, δουλεύοντας ανελλιπώς σε αυτόν 
τον χώρο από το 2009. Τους τελευταίους μήνες είναι στο 
studio όπου ηχογραφεί το πρώτο προσωπικό της album. 

Ποιά είναι τα τρία πράγματα 
που σου αρέσουν περισσότερο 
στη Θεσσαλονίκη; Η Άνω Πόλη 
- Κάστρα. Το ότι είναι  ενεργή σε 
κάποιο βαθμό  σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες. Ορισμένες φορές 
αποπνέει μια ζεστασιά.. Έχει ωραία 
στέκια.
Ποιά είναι τα τρία πράγματα 
που, χωρίς αυτά, η Θεσσαλο-
νίκη θα ήταν καλύτερη/ομορ-
φότερη;  Ένα είναι και είναι το 
εξής: Περισσότερη παιδεία. Βαθιά 
ριζωμένη
Ποιά είναι η καλύτερη θέα στη 
Θεσσαλονίκη; Η πιο ωραία θέα.. 
δεν θα πρωτοτυπήσω .. Άνω Πόλη 
και Θεμιστοκλή Σοφούλη απο εκει 
που φαίνεται όλη η πόλη. 
Ποιό είναι το αγαπημένο σου 
θέατρο στη Θεσσαλονίκη; Κανέ-
να ιδιαίτερα. Ίσως το Aυλαία λόγω 
ιστορικότητας και το ότι είναι μέσα 
στο κέντρο.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου 
σινεμά στη Θεσσαλονίκη; Το 
Μακεδονικόν.
Αν μπορούσες να γυρίσεις μια 
ταινία βασισμένη στη Θεσσαλονί-
κη, τί θέμα θα είχε;  Ένα ντοκιμα-
ντέρ - ταινία για την ιστορία της 
πόλης.. Από τότε που ιδρύθηκε 
(316/315π.χ) από τον τότε βασι-
λιά της Μακεδονίας, Κάσσανδρο.. 
Μέχρι τώρα. 
Ποιός είναι ο ομορφότερος 
δρόμος της Θεσσαλονίκης; Η 
Πλατεία Αριστοτέλους και τα γρα-
φικά σοκάκια στο Γεντί Κουλέ. 
Αν η Θεσσαλονίκη ήταν ένα 
πρόσωπο, ποιό θα ήταν αυτό; 

Αρνούμαι να πιστέψω το προφα-
νές, δηλαδή το ότι η πόλη είναι 
βαθιά συντηρητική με σημαία 
της ανθρώπους όπως ο μητρο-
πολίτης Άνθιμος, ή παλαιότερα ο 
Ψωμιάδης. Αρνούμαι να πιστέψω 
ότι είναι απλά η πόλη του ΠΑΟΚ, 
του φραπέ και των παραλιακών 
μαγαζιών. Το πρόσωπό της πρέπει 
να είναι εκείνο των ανθρώπων 
που αντιστέκονται στην ασχήμια 
και την βολική της αδράνεια... 
Μια λέξη που χαρακτηρίζει 
τους Θεσσαλονικείς; Ο καθένας 
είναι διαφορετικός.
Μια λέξη που δεν ταιριάζει κα-
θόλου στους Θεσσαλονικείς; Δεν 
ομογενοποιώ.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου 
σύνθημα που έχεις δει σε τοίχο 
της Θεσσαλονίκης; Το «βασα-
νίζομαι..» και πρόσφατα το: «Τα 
σύνορα είναι πληγές στο σώμα 
του πλανήτη».
Αν γινόσουν δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης για μια μέρα, ποιό θα 
ήταν το πρώτο που θα έκανες 
για την πόλη; Θα βοηθούσα 
ανθρώπους σε δύσκολη κατάστα-
ση όπως μετανάστες και πολ-
λούς άλλους, ώστε να φυτεύουν 
δέντρα, να καθαρίζουν την πόλη 
από την ασχήμια και θα φρόντιζα 
να κρατήσει πολλά χρόνια αυτός ο 
θεσμός. Επίσης θα έφτιαχνα έναν 
μεγάλο ξενώνα για όλους τους 
άστεγους. 
Πώς φαντάζεσαι τη Θεσσαλο-
νίκη σε 20 χρόνια από τώρα; 
Με... μετρό!



5316.02.2019

StarsLeaks
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Β
Α

Λ
Ε

Ν
Τ

ΙΝ
Η

 Β
Α

Σ
ΙΛ

Ε
ΙΑ

Δ
Ο

Υ
 (

τ
η

λ
. ε

π
ικ

ο
ιν

ω
ν

ία
ς

: 6
9

5
1

1
0

6
2

6
6

)

ΚΡΙΟΣΟι πιο επικίνδυνοι 
εχθροί είναι οι φίλοι 
που ζηλεύουν !!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτή την εβδομάδα μπορεί να 
αναστατωθείς από διάφορα πράγματα 

που θα ακούσεις και να χάσεις για 
λίγο τη συγκέντρωσή σου σε όλα αυτά 
που θέλεις να κάνεις. Πραγματικά δεν 

υπάρχει λόγος να αποσυντονίζεσαι. 
Κανείς από τους γύρω σου  

δεν μπορεί να σε βλάψει, 
αν εσύ ξέρεις τι θέλεις και το 

επιδιώξεις με όλες σου τις δυνάμεις. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,23,42.

Η εύνοια των συνθηκών αρχίζει 
και φαίνεται ξεκάθαρα στη ζωή 
σου. Όλα όσα θέλεις να κάνεις, 

μπορούν να υλοποιηθούν με μεγάλη 
επιτυχία. Πραγματικά, θα νιώσεις ότι 
υπάρχει στο πλευρό σου η νεράιδα 
με το μαγικό ραβδί, που μετατρέπει 

τα πάντα όπως θέλεις να είναι. 
Μόνο πρόσεξε, γιατί από τον πολύ 

ενθουσιασμό, μπορεί να βρεθείς σε 
ένταση με τους δικούς σου ανθρώπους.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,34,47.

Η ενέργεια που αισθάνεσαι, θα σε 
βοηθήσει να ξεπεράσεις πολλά 

προβλήματα. Μην αφήσεις το άγχος 
να σου ανακόψει την πορεία και 

προσπάθησε να είσαι παραγωγικός, 
αλλά και ψύχραιμος. Όλα θα πάνε 

πολύ καλά, αν οι κινήσεις σου είναι 
προσεκτικές και μετρημένες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,22,36,44.

Σε περιμένει μεγάλη δόξα και 
επιτυχία. Φρόντισε από τώρα 
να ανοίξεις τον δρόμο και να 

προετοιμάσεις το μεγαλείο. Μην 
ασχολείσαι με μηδαμινά και μην 
αφήνεις αρνητικούς ανθρώπους 
γύρω σου. Στα αισθηματικά σου, 

τα πράγματα είναι αρκετά θετικά. Ο 
σύντροφός σου αντιλαμβάνεται όσα 

ζητάς και κάνει ότι μπορεί για να 
ικανοποιήσει τις ερωτικές και συναισθηματικές σου προσδοκίες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,42.

Ίσως η εβδομάδα να είναι λίγο 
κουραστική για εσένα, καθώς 
οι καθυστερήσεις σε ορισμένα 

θέματα συνεχίζονται. Ταυτόχρονα 
όμως, θα δεις να αποκαθίστανται 

σχέσεις με σημαντικά πρόσωπα 
του άμεσου περιβάλλοντός σου 
ή της οικογένειάς σου. Φρόντισε 

να διαλύσεις όσα προβλήματα 
υπήρχαν, για να νιώσεις καλύτερα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,18,39,41.

Αν εξαιρέσουμε το άγχος και την πίεση 
που θα σε κυριεύσουν κάποιες στιγμές 

μέσα στην παρούσα εβδομάδα, κατά 
τα άλλα θα είναι πολύ καλή και θα 

μπορέσεις να περάσεις όμορφα και να 
νιώσεις ότι ολοκληρώνεις τα σχέδιά σου. 

Αυτό φυσικά θα γίνει πραγματικότητα, 
αν δεν αφήσεις την πίεση να σε 

παρασύρει και να σε κάνει ανήμπορο 
να αντιδράσεις σε οτιδήποτε. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,15,26,44.

Δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση 
από τη φιλία. Και δεν υπάρχει 
άνθρωπος που να μην τη χρειάζε-
ται στη ζωή του. Που να μην έχει 
δώσει κομμάτια του εαυτού του 
στο όνομά της.
Γιατί όταν είναι αληθινή,γίνεται 
αισθητή ακόμη κι όταν επικρατεί η 
απόλυτη σιωπή.
Είναι αυτός που χαίρεται μέσα απ’ 
τα βάθη της καρδιάς του για την 
ευτυχία σου. Χωρίς να δηλητη-
ριάζεται η ψυχή του από ζήλια και 
φθόνο.
Χωρίς να αποδοκιμάζει τις επιλο-
γές σου και να αμφιβάλλει για όλα 
όσα έχεις καταφέρει στη ζωή σου. 
Αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος 
που πετάει στα ουράνια με τις χα-
ρές σου και πέφτει απ’ τα σύννεφα 
με τις λύπες σου. Που είναι διατε-
θειμένος να κάνει τα πάντα για να 
σε δει να χαμογελάς και να βάλει 
στη θέση του όποιον τολμήσει να 
σε κάνει να δακρύσεις.
Γιατί είναι όντως δυσεύρετοι.
Θα’ ναι πάντα εκεί για να σε 
ενθαρρύνουν όταν διστάζεις και 
να σε στηρίζουν όταν χάνεις τη γη 
κάτω απ’ τα πόδια σου.
Ήταν, είναι και θα είναι πάντα δί-
πλα σου .Έχετε βρει αυτά που σας 
ενώνουν και δε θ’ αφήσετε ποτέ 
αυτά που σας χωρίζουν να μπουν 
στη μέση της φιλίας σας.
Κι η φιλία γίνεται ακόμη πιο 
πολύτιμη με το πέρασμα του 
χρόνου. Γιατί σημαίνει πως αντέχει 
στη φθορά του και ξεπερνάει με 
πείσμα κάθε εμπόδιο που εμφανί-
ζεται στο μονοπάτι της. 
Κι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα 
του ενός χεριού, οι άνθρωποι που 
έχουν την ικανότητα να χαίρονται 
χωρίς ίχνος φθόνου για την ευτυ-
χία των φίλων τους.
Γιατί οι διεφθαρμένοι άνθρωποι 
είναι πολλοί κι οι μάσκες διαθέ-
σιμες για όποιον τις κάνει κέφι, 
ακόμη περισσότερες.
Αν γνωρίζεις λοιπόν για τη θλίψη 
του φίλου σου, μη διστάσεις να 
την κάνεις δικιά σου. Να είσαι εκεί 
και για τις χαρές, αλλά και για τις 
λύπες του.
Γι’ αυτό να εμπιστεύεσαι αυτούς 
που δεν πρέπει να το ζητήσουν. 
Τους σπουδαίους ανθρώπους που 
κατάφεραν να εγκατασταθούν 
στην καρδιά σου και δε θα φύγουν 
ακόμη κι αν σε μια στιγμή τρέλας 
και απόγνωσης, όταν τους το 
ζητήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Το άγχος θα σε συντροφεύει κυρίως σε 
σχέση με κάποια πράγματα που θέλεις 
να κάνεις και δεν μπορείς.  Αν κάτι δεν 
γίνεται τώρα, μπορείς να το καταφέρεις 
αργότερα, οπότε ηρέμησε και μην χαλάς 
τη διάθεσή σου. Στα αισθηματικά σου,  
δείξε τι πραγματικά αισθάνεσαι στο 
σύντροφό σου και θα δεις ότι θα βρεις 
μεγάλη αποδοχή, που θα σε κάνει να 
νιώσεις πολύ καλά.
 ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ… 5,17,22,36.

Ενώ τα πράγματα γύρω σου δεν 
είναι άσχημα με την κακή σου 
διάθεση και συμπεριφορά κάνεις να 
απομακρύνονται οι άλλοι από δίπλα 
σου. Πρέπει να το προσέξεις…Στα 
αισθηματικά σου,  θα πρέπει να δείξεις 
λίγη καλή διάθεση απέναντι στο 
σύντροφό σου και να ασχοληθείς με τα 
θέματα της σχέσης σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,12,33,41.

Μην επηρεάζεσαι από τις αντίξοες 
συνθήκες που επικρατούν αυτές τις 
ημέρες γύρω σου. Όλα για κάποιο 
λόγο γίνονται. Προσπάθησε να 
κρατηθείς μακριά από όλα και θα ήταν 
καλό η ολίγο ήμερη απομάκρυνση 
σου. Στα αισθηματικά σου, μην 
αγνοείς κάποια προβλήματα που σε 
ενοχλούν στη σχέση σου, γιατί αυτά θα 
επανέρχονται συνεχώς. Λύσε τα μια και 
καλή! ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,34,45.

Παρ όλη την αναστάτωση γύρω σου 
πάντα γίνεται την τελευταία στιγμή 
ένα θαύμα και βρίσκεται η λύση. Έτσι 
και αυτή την εβδομάδα θα έρθει ο από 
μηχανής θεός να σε βοηθήσει. Στα 
ερωτικά σου,  κάνε ότι μπορείς για να 
ανανεώσεις το κλίμα στη σχέση σου. 
Οργάνωσε ένα μικρό ταξίδι ή μια βόλτα 
και γενικά δώσε χαρά στο σύντροφό σου. 
Να ξέρεις ότι θα πάρεις πολύ όμορφα 
συναισθήματα σαν αντάλλαγμα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,22,43.

Ενώ έβλεπες τον κίνδυνο να έρχεται εσύ 
συνέχιζες την ιδία λανθασμένη πορεία. 
Τις επιλογές πληρώνεις. Φρόντισε 
λοιπόν να επαναφέρεις την ισορροπία 
μεταξύ της οικογένειας και μην 
πληγώνεις τους γύρω σου με τα νεύρα 
σου . Στα αισθηματικά σου,  να ξέρεις ότι 
οι πλανήτες σε κάνουν ακαταμάχητο/η  
και αυτό το βλέπεις στα μάτια του 
συντρόφου σου. Μην μένεις άπραγος/η, 
κάνε κι εσύ την κίνησή σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,15,33,49.

Κάποια πράγματα μπορεί να σε 
στενοχωρήσουν και να σε πληγώσουν και 
αυτό αφορά κυρίως σε συμπεριφορές από 
δικά σου άτομα, που θα σε απογοητεύσουν 
με τη στάση τους. Μην αφήνεσαι στα 
αρνητικά συναισθήματα και βάλε τα δυνατά 
σου για να φέρεις τις καταστάσεις εκεί που 
θέλεις. Η απογοήτευση μόνο πίσω θα σε 
κρατήσει και δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια 
χρόνου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,16,32,39.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 16/2 ΕΩΣ 22/2

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

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 50τμ, 1ου ορόφου, 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

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

στην τοπική αγορά. Ιδανική και για εκμετάλλευση. Τιμή: 18.000E 
Κωδ.1009-331

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

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

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

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

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

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

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

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509  
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλε-
ως, 2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 

2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250
200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 
2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216

ΔΥΤΙΚΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 
2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000
Subito

Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 
2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολί-
χνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica 
Outlet Mall, 2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλο-
νίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλο-
νίκη, 2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμα-
ριά, 2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13, Καλαμαριά, 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 
Καλαμαριάς, 2310432122

Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 
77, Καλαμαριά, 2310 410999
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