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∆ιαφηµιστείτε στην ar tsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο ail   
gra ateia kar tsa.gr  
µαζί µε το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών  

3  , 

χετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά
Στοιχεία επικοινωνίας για νοµό Θεσσαλονίκης και νοµών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας

πεύθυνος ακινήτων  Πεσιρίδης ωάννης, Σύµβουλος Επένδυσης ∆ιαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ    ail  g esiri is re a gol .gr 

Α ε ίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ
Κ Ρ∆ΕΛΙ  Πωλείται διαµέρισµα 

, τµ, ου ορόφου 
υπερυψωµένου, σε ιδιόκτητη 
οικοδοµή, οροφοδιαµέρισµα, µε 

∆Σ ξ Π, διαµπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιµή: . E ωδ. 

ΕΥ Σ Σ Πωλείται γκαρσονιέρα 
τµ, ισογείου, σε δυόροφο οίκηµα, 

µερικώς ανακαινισµένο, µε ∆Σ ξ
Π, διαµπερές, σε καλή κατάσταση. 

Τιµή: . Ε ωδ. -

ΕΥ Σ Σ ΝΕΑ ΛΙΤΕΙΑ  Πωλείται 
διαµέρισµα τµ, ου ορόφου, 
κατασκευής , ανακαινισµένο, µε 

∆ΣΑΛ Π, διαµπερές, γωνιακό, µε 
αυτ. Θερµ. /Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιµή: . E ωδ. -

ΕΥ Σ Σ ΝΕΑ ΛΙΤΕΙΑ  Πωλείται 
διαµέρισµα τµ, ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, διαµπερές, γωνιακό, µε 

∆Σ ξ Π, ρετιρέ, µε αυτ. Θερµ. 
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση. 
Τιµή: . E ωδ.

ΛΙ ΝΗ ΚΕΝΤΡ  Πωλείται 
διαµέρισµα τµ, ου ορόφου, 
κατασκευής , µε ∆ΣΑΛ Π, 
διαµπερές, µε αυτ. Θερµ. πετρελαίου, 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ
Ν.Σ.Σ. Πωλείται γκαρσονιέρα 

τµ, ισογείου, µε ∆Σαλ Π, 
κεντρικότατο, ανακαινισµένο, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

∆Ι ΙΚΗΤΗΡΙ  Πωλείται γκαρσονιέρα 
τµ, ηµιυπογείου, διαµπερές, 

µε ∆Σ ξ Π, κεντρικότατο, 
µερικώς ανακαινισµένο. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία 
τµ, σε οικόπεδο , τµ, 

διαµπερές, µε ∆Σ ξ Π, αποθήκη, 
κεντρικότατο, µε αυτ. Θερµ. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΑΝΑ ΙΑ ΑΝΕΡ ΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα τµ, ου ορόφου, 

χωρίς ασανσέρ, µε ∆Σ ξ Π, ευάερη, ευήλια, κεντρικότατη, 
ανακαινισµένη, σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανική για 
εκµετάλλευση. Τιµή: . E ωδ. -

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται 
στούντιο τµ, ισογείου, πλήρως 
ανακαινισµένο,  µε ∆Σαλ Π, 
ευάερο, ευήλιο,  κατασκευής. 
Ιδανική για εκµετάλλευση. Τιµή: 

. E ωδ. -

ΑΝΑΤ ΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ
ΤΣΑΡΗ Πωλείται διαµέρισµα 

τµ, ου ορόφου, µε ασανσέρ, 
γωνιακό, διαµπερές, κεντρικότατο, 
µερικώς ανακαινισµένο, µε ∆Σ ξ

Π. Ιδανικό και εκµετάλλευση. Τιµή: 
. E ωδ. -

∆ΕΛ Ν Ε ΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα τµ, ηµιυπογείου, 
µε ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΑΛΑΚ Η Πωλείται ηµιυπόγειο 
διαµέρισµα τµ, γωνιακό, µε ∆Σ ξ

Π, κεντρικότατο, πλησίον οδού 
Λαµπράκη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκµετάλλευση. Τιµή: 

. E ωδ. -

Ι ΚΡΑΤΕΙ  Πωλείται γκαρσονιέρα 
τµ, ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 

µε ∆Σ ξ Π, ανακαινισµένη, 
κεντρικότατη, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Ιδανική για εκµετάλλευση. 
Τιµή: . E ωδ. -

ΑΝ  Τ Υ Α Πωλείται διαµέρισµα 
τµ, ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 

ρετιρέ, µε ∆Σ ξ Π, κεντρικότατο, 
µε ανοιχτωσιά και µεγάλες βεράντες. 
Τιµή: . E ωδ. -

ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΚΕ∆ ΝΙΑΣ

Κ ΑΝΗ ΚΕΝΤΡ  Πωλείται 
κεντρικότατο διαµέρισµα τµ, ου 
ορόφου, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, µε ασανσέρ, εµπρόσθιο,  
χρήζει ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

Α Ι Υ ΛΗ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά 
δυόροφη µονοκατοικία τµ, σε 
οικόπεδο τµ, στο κέντρο, δίπλα 

στην τοπική αγορά. Ιδανική και για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 
ωδ. -

∆ΕΣΚΑΤΗ ΡΕ ΕΝ Ν Πωλείται 
εκπληκτική νεόδµητη όροφη 
µονοκατοικία τµ, χωρισµένη σε 

 διαµερίσµατα, δίπλα στην πλατεία, 
πλήρως επιπλωµένη, σε άριστη 
κατάσταση. Τιµή: . E ωδ. -
314

ΕΣΣΑΙ  ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται αγροτεµάχιο 
 στρεµµάτων, επί της Παλαιάς 

Εθνικής δού, κεντρικότατο, εντός 
βιοµηχανικής ζώνης. Τιµή: . E 

ωδ.

Ε Ρ ΙΑΝ Ι Η ΑΘΙΑΣ Πωλείται 
εκπληκτική µεζονέτα τµ, σε 
οικόπεδο τµ, εντός του χωριού, 
σε µαγευτική τοποθεσία, µε θέα και 
ανοιχτωσιά, πλήρως επιπλωµένη, 
κατασκευής . Ιδανικό και 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΣΚΛΗΘΡ  Λ ΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη 
πέτρινη δυόροφη µονοκατοικία τµ, 
σε οικόπεδο τµ, εντός του χωριού, 
σε εκπληκτική τοποθεσία, µε θέα και 
ανοιχτωσιά. Τιµή: . E ωδ. -

ΕΝ ΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤ Ν 
ΕΥ Σ Σ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 

τµ, ου ορόφου, µε αυτ. Θερµ. /Α, 
πλήρως επιπλωµένο και ανακαινισµένο, 
µε πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή: E 

ωδ. -  

ΚΑΤ  Τ Υ Α Ενοικιάζεται διαµέρισµα 
ου υπερυψωµένου ορόφου, τµ, 

πλήρως ανακαινισµένο, µε ∆Σαλ Π, 
κεντρικότατο, µε αυτ. Θερµ. /Α , 
διαµπερές, οροφοδιαµέρισµα. Τιµή: 

E ωδ. -

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

. ΛΕΚΑΚΗΣ 

Υ ΘΕΣΗ ΡΑΙΚ Υ 

Α ΕΛΙΕΣ Σε . 54

Σε . 33

Σε . 10 11

Σε . 12 13

Σ    
 

Τ   
   

 
  

Ο  
  
 Ε

Κ  Σ   
 Karfitsa

Σελ. 32-36

∆Ι ΙΚΗΤΗΡΙ  Πωλείται γκαρσονιέρα 
τµ, ηµιυπογείου, διαµπερές, 

µε ∆Σ ξ Π, κεντρικότατο, 
µερικώς ανακαινισµένο. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία Ν.Σ.Σ.
τµ, σε οικόπεδο , τµ, 

διαµπερές, µε ∆Σ ξ Π, αποθήκη, 
κεντρικότατο, µε αυτ. Θερµ. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

Τιµή: . E ωδ. -

ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΚΕ∆ ΝΙΑΣ

Κ ΑΝΗ ΚΕΝΤΡ  Πωλείται 
κεντρικότατο διαµέρισµα τµ, ου 
ορόφου, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, µε ασανσέρ, εµπρόσθιο,  
χρήζει ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

Α Ι Υ ΛΗ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά 

κεντρικότατο, µε αυτ. Θερµ. /Α , 
διαµπερές, οροφοδιαµέρισµα. Τιµή: 

E ωδ. -

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

. ΛΕΚΑΚΗΣ 
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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 µ νο α σένα

CI
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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
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Η  Σ Α Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Α Κ Ε ∆ Ν Ι Α Σ

α αρ µατα  υπο ηφίων
µε έπα ο τον ∆. Θεσσα ονίκης 

ΘΑΝΑΤ Σ Θ. ΣΕ Ι∆Η

Το «άρωµα γυναίκας» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Ν. Θεσσαλονίκης Σε . 2 29

Άρχισαν οι δια ιφισµοί «χρισµένων» εναντίον «ανταρτών» όχι µόνο ανάµεσα 
στα στελέχη της «γαλάζιας» παράτα ης, αλλά και της κεντροαριστεράς
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Του Νίκου αραµανλή

Η πρόταση των 
κοµµάτων για τον 
Πτ∆ είναι κυρίως 

συνισταµένη 
του πολιτικού 

περιβάλλοντος 
και του χρόνου
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ν.Κ. Me ia ro  Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
∆ηµήτρης ∆ραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Φ. Σιούµπουρας,  

. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 
Κωνσταντίνος Αναστασίου,  

Βιβή Ανδρίτσου, ιώργος Αυτιάς,  
Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς εωργιάδης, 
Κωνσταντίνος ∆. ουσίδης, ιώργος Ευ-
γενίδης, Κώστας Καντούρης, Αναστασία 
Καρυπίδου, ∆έσποινα Κρητικού, Θωµάς 
Μίχος, ιώργος Μυλωνάς, Κωστής Ου-

ζούνογλου, ιάννης Σπ.  
Παργινός, ιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Θανάσης Ελµάζης 

e rokinissi.gr

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

Β. Μάστορας 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
∆ρ. Ν. ρήστος Καζαντζής  Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο  3 . 3. 3 ,  
ΦΑ  3 . 3. 3 ,  

∆ιεύθυνση   
Αγ. θεοδώρας , Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Κατερίνα αρκιολάκη 

 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Βυρωνία Τραγούδα
gra ateia kar tsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
. RT OR .   

Creati e  igital gency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
R  Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Λά ος συζ τηση σε ά ος ρ νο  
α την εκ ο  του ροέ ρου

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 ∆ηµοκρατίας θα εκλεγεί το , 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 Πτ∆ 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  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 Σ Ι Α επενδύει πολιτικά στη δεξιά παρένθεση . Ποντάρει, δη-
λαδή, στο να χάσει τις εκλογές µε µικρή διαφορά, να κυβερνήσει η Νέα ∆ηµοκρατία µε 
αναιµική πλειοψηφία, να µην µπορέσει να εκλέξει νέο Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και να 
προκηρυχθούν νέες εθνικές κάλπες, µε απλή αναλογική αυτήν τη φορά. Την ίδια ώρα, η Ν∆ 

εκτιµώντας ότι θα είναι κυβέρνηση  αφήνει να... αιωρούνται στον αέρα διάφορα ονόµατα, 
κλείνοντας το µάτι στο ΙΝΑΛ και µε στόχο να διατηρηθεί στην εξουσία. 

ακά τα ψέµατα, η συζήτηση για την εκλογή του Πτ∆ άνοιξε πρόωρα, µε τον πρωθυ-
πουργό να επιχειρεί να δεσµεύσει  από τώρα τον υριάκο ητσοτάκη στην υποψηφιότητα 
του Προκόπη Παυλόπουλου. Ακόµη κι αν ο πρόεδρος της Ν∆ το επιθυµεί, είναι προφανές 
ότι εάν δεσµευτεί από τώρα σε κάτι τέτοιο, αυτοµάτως χάνει πιθανότητες συνεργασίας µε το 

ΙΝΑΛ, 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 Ε  να διαρρέει 
ονόµατα, όπως του ώστα Σηµίτη ή του Ευάγγελου ενιζέλου, ως υποψηφίων για την Προ-
εδρία της ∆ηµοκρατίας, µε στόχο να προκαλέσει... γκρίνιες στο εσωτερικό της γαλάζιας  
παράταξης. 

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το πρόσωπο του επόµενου Πτ∆ είναι άκαιρη αυτήν 
τη στιγµή. Αυτό, καθώς η πρόταση των κοµµάτων για την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας 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 
.  ευρώ από το  θα οδηγή-

σει σε... εξα λωση 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. τσι, 
χιλιάδες επαγγελµατίες που απασχο-
λούν κιόλας µισθωτούς θα καταβάλ-
λουν αυξηµένους µισθούς και ει-
σφορές για αυτούς αλλά και για τους 
εαυτούς τους  

έτος, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 
θα πληρώσουν αυξηµένες εισφορές 
κατά , κάτι που ισχύει και για 
όσους εκδίδουν αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών µπλοκάκια . Σηµειώ-
νεται ότι, σύµφωνα µε τον νόµο α-
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  οδηγεί σε 
αύξηση των εισφορών κατά το ίδιο 
ποσοστό. τσι, θα υπάρξει υψηλότε-
ρη επιβάρυνση, ενώ το , µε την 
εφαρµογή της µείωσης του αφορο-
λόγητου ορίου, θα χαθεί το σύνολο 
του οφέλους από την αύξηση του 
κατώτατου µισθού. υσιαστικά, 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 αρτίου αναµέ-
νεται να πάνε τα νέα τσουχτερά  
ειδοποιητήρια σε µηχανικούς, για-
τρούς, αυτοκινητιστές και ιδιοκτήτες 
εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρή-
σεων. ∆ηλαδή, 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. 

ρ οντα  µε ά ες 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. 

πως έγραψε το Π  στο φύλλο της 
ης Ιανουαρίου, η αύξηση του µι-

σθολογικού κόστους θα αναγκάσει 

πολλές επιχειρήσεις να προχωρή-
σουν σε προληπτικές απολύσεις στο 
τέλος εβρουαρίου και τον άρτιο. 

ετά τις τελευταίες εξελίξεις, το µι-
σθολογικό και ασφαλιστικό κόστος 
θα εκτοξευτεί σε .  ευρώ ετησί-
ως ανά εργαζόµενο, κάτι που οδηγεί 
µοιραία σε αλλαγή σχεδίων από χι-
λιάδες επιχειρήσεις. 

σοι 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  του 
εισοδήµατος. Σε µια τέτοια περίπτω-
ση, αρκετές χιλιάδες αυτοαπασχο-
λούµενοι θα πρέπει να πληρώσουν 
αυξηµένα ποσά και µάλιστα µε διψή-
φιο ποσοστό. ι νέοι επαγγελµατίες 
που πληρώνουν εισφορές µε βάση 
το  του νέου κατώτατου µισθού 
υποχρεούνται από την η εβρου-
αρίου να καταβάλλουν και αυτοί µε 
τη σειρά τους αυξηµένες εισφορές. 
Το σίγουρο είναι ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των ασφαλισµένων 
του πρώην ΑΕΕ 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 

 αυ ηµένος κατ τατος µσ ς φέρνε ... 
πίκρα α µσ ωτο ς  ε ε ερους επα ε µατίες
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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 . .  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: 

∆ καστ κές αποφάσε ς. Η παραίτηση 
του Ε Α 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.  Ε Α 
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  άλι-
στα, έχει καταγραφεί δεδικασµένο µε 
συνταξιούχο στον οποίο επεστράφη-
σαν  ευρώ για το , ενώ τον 
περασµένο άιο, µε αποφάσεις Πρω-
τοδικείου, το ΕΤΕ-ΑΕΠ υποχρεώθηκε 
να επιστρέψει σε δύο συνταξιούχους 
ποσά , ,  και . ,  ευρώ, 
καθώς και . ,  και ,  
ευρώ αντίστοιχα. Σηµειωτέον ότι για 
τα ποσά που αφορούσαν την περίοδο 
από η Ιουλίου έως  ∆εκεµβρίου 

 υπολογίστηκε και τόκος  
Εκ ο ές κα  α α  κυ έρνησης. 
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. τσι, 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. 

είωση πρωτο ενο ς π εονάσµα
τος.  επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού όµµατος, άνφρεντ έµπερ, 
ο οποίος προαλείφεται για νέος πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
δήλωσε µετά τη συνάντησή του µε 
τον πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατί-
ας, υριάκο ητσοτάκη, ότι είναι 
ανοικτό το ενδεχόµενο για µείωση 
των στόχων του πρωτογενούς πλε-
ονάσµατος στο , εφόσον γίνουν 
µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα οδη-
γήσουν σε ουσιαστική ανάπτυξη. ια 
τέτοια εξέλιξη θα µπορούσε να οδη-
γήσει σε έκπτωση  κατά περίπου 

 δισ. ευρώ του στόχου του πρωτο-
γενούς πλεονάσµατος από το . 

άτι τέτοιο θα µπορούσε να κατα-
στήσει ρεαλιστική την εκτίµηση για 
επιστροφή του µεγαλύτερου µέρους 
των αναδροµικών, τα οποία υπολογί-
ζονται σε τουλάχιστον  δισ. ευρώ. 
Αν µη τι άλλο, θα καταστεί πιο... εύ-
κολη η επιστροφή του µεγαλύτερου 
µέρους από ένα τέτοιο ποσό. 
Κατάρ ηση προσωπ κ ς αφο
ράς. Η περικοπή των συντάξεων 
σε . .  συνταξιούχους πήρε 
παράταση για ένα έτος και, ως εκ 
τούτου, το θέµα θα ξανανοίξει µε 
τον Προ πολογισµό του . Το 
συγκεκριµένο θέµα είναι ζωτικής ση-
µασίας για την επίτευξη του στόχου 
του πρωτογενούς πλεονάσµατος, ο 
οποίος έως το  έχει τοποθετηθεί 
στο ,  του Ακαθάριστου Εγχωρίου 
Προϊόντος. Το ποσό που θα µπορού-
σε να εξοικονοµηθεί από µια τέτοια 
κίνηση ανέρχεται σε  δισ. ευρώ και 
σε συνδυασµό µε µια πιθανή µείωση 
του στόχου για το πρωτογενές πλεό-
νασµα θα µπορούσε να διαµορφώσει 

προ ποθέσεις για επιστροφή των πο-
σών στους δικαιούχους. 
Αφορο ητο ρ ο. Η µείωση του 
αφορολόγητου ορίου στα .  
ευρώ προσµετρείται από τώρα στον 
στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµα-
τος ,  του ΑΕΠ το  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 / / , λόγω 
του τρίτου µνηµονίου του , 
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 κ ε ά  α την επστροφ  
ανα ροµκ ν σε 3 εκατ. καο ους
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ε ά ες προσ οκίες  
σε ασφυκτ κές συν κες 
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  Ιουνίου µπορούν να κατατεθούν οι 
αγωγές για να κατοχυρωθούν οι περικο-
πές της περιόδου -  και να µην 
επέλθει παραγραφή έστω και ενός εξαµή-
νου, σύµφωνα µε τους νόµους /  και 

/ . Πρέπει να σηµειωθεί ότι απόφαση 
του Συµβουλίου της Επικρατείας τον Ιούνιο 
του  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  έως 
την έναρξη ισχύος του νόµου ατρούγκα-
λου, στις / / . 
Επιπλέον, η γραµµή της κυβέρνησης µέ-
χρι πρότινος ήταν ότι όσοι δικαιώθηκαν 
για τα προηγούµενα χρόνια... πρόλαβαν, 
ενώ ο νόµος ατρούγκαλου απορροφά  
τις περικοπές και τις αδικίες έως το . 

Σύµφωνα µε τους εργατολόγους, δεν µπο-
ρεί να ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς ο νόµος 

ατρούγκαλου 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 - , καθώς η κυ-
βέρνηση θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τα 

πράγµατα πριν από τριάµισι χρόνια. 

να 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 

 δισ. ευρώ και η σταδιακή επιστροφή 
τους είναι στο... τραπέζι, ανάλογα µε την 
πορεία των δηµοσιονοµικών µεγεθών. ά-
λιστα, αν προκύψει µια νέα κυβέρνηση η 
οποία θα πάρει ως... δώρο τη µείωση του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος στο  από 
το  και µετά, τότε όλα τα ενδεχόµενα 
επιστροφής ποσών θα είναι ανοικτά. 
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Είναι γνωστό ότι ο υπουργός ποδοµών και ετα-
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. λλωστε, κανείς δεν γνωρίζει 
ακόµη µετά βεβαιότητας εάν οι βουλευτικές κάλ-
πες θα στηθούν τον άιο µαζί µε τις ευρωεκλογές 
και τις περιφερειακές ή στα τέλη Σεπτεµβρίου µε 
αρχές κτωβρίου, όταν λήγει η συνταγµατική προ-
θεσµία της παρούσας κυβέρνησης. τσι, 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 Ε

δη η ουλή κύρωσε την επικαιροποιηµένη σύµ-
βαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόµου ε-
ντρικής Ελλάδας Ε , που περιλαµβάνει την 
κατασκευή του νότιου τµήµατος που θα συνδέει 
την πόλη της Λαµίας µε την περιοχή της υνιάδας, 
συνολικού µήκους ,  χιλιοµέτρων. Πρόκει-
ται για έργο συνολικής αξίας  εκατοµµυρίων 
ευρώ, που θα υλοποιηθεί εντός τριών ετών από 
τον κατασκευαστικό όµιλο της ΓΕ  ΤΕ ΝΑ, του 
οποίου προ σταται, ως πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος σήµερα, ο κ. Γεώργιος Περιστέρης. Η 
δε µεγαλύτερη κατασκευή του εν λόγω έργου θα 
είναι η σήραγγα ∆οµοκού, που θα έχει µήκος  χι-
λιοµέτρων. Η διάνοιξή της έχει προχωρήσει κατά 

. Να θυµίσουµε πως ήδη η ανάδοχος εταιρεία 
του έργου εντρική δός ΑΕ έχει κατασκευάσει και 
εκµεταλλεύεται το µεσαίο τµήµα του οδικού άξονα 
Ε , από την υνιάδα µέχρι και τα Τρίκαλα, µήκους 

 χιλιοµέτρων, που δεν συνδέεται όµως µε κά-
ποιον άλλον άξονα. 
Αερο ρ µ ο Καστε ίου
Την ίδια ώρα, η ανάδοχος εταιρεία Ariadne Airport 

ro p, που αποτελεί κοινοπραξία της ΓΕ  ΤΕ ΝΑ 
µε την ινδική  Airports Limited, ζεσταίνει τις... 
µηχανές στις µπουλντόζες, προκειµένου να κατα-
σκευάσει το νέο διεθνές αεροδρόµιο στο αστέλλι 
του Ηρακλείου της ρήτης, που κωλυσιεργεί εδώ 
και µία δεκαετία και τώρα αναµένεται να ξεκινήσει 
η κατασκευή του εντός του  και ειδικότερα 
εκεί κοντά στον άιο, από τη στιγµή βέβαια που 
θα έχει εγκριθεί η σύµβαση. Το κατασκευαστικό 
κόστος ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό 
των  εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ η συνολική 
αξία της επένδυσης εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει το  
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 ποδοµών. 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 Σ Ι Α. Να τονίσουµε ότι από τις αρχές 
του περασµένου ∆εκεµβρίου έχει εγκριθεί η κατά-
θεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων του 
ποσού των  εκατοµµυρίων ευρώ, για να δοθεί 
στους πρώτους δικαιούχους των αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων. 
Αυτοκ νητ ροµος Κρ της
Πολλοί κατασκευαστές φιλοδοξούν επίσης να ανα-
λάβουν τµήµα της δηµιουργίας ενός ακόµη σηµα-
ντικού έργου στην ρήτη, που δεν είναι άλλο από 
τον αυτοκινητόδροµο µήκους  χιλιοµέτρων 
που θα συνδέει τα Χανιά µε την κωµόπολη Χερ-
σόνησος του Ηρακλείου. Το έργο είναι πάρα πολύ 
µεγάλο, θα ξεπεράσει το  δισεκατοµµύριο ευρώ 
και θα δοθεί τµηµατικά σε όσους θα πληρούν τα 
κριτήρια µέσα σε διάστηµα χρόνων. 

∆ α είρ ση απορρ µµάτων
ργο που ξεκινάει άµεσα πάντως, είναι αυτό της 

διαχείρισης των απορριµµάτων της Πελοποννήσου 
και ανήκει στις µακροχρόνιες συµβάσεις Σ∆ΙΤ Συ-
µπράξεις δηλαδή του ∆ηµόσιου µε τον Ιδιωτικό Το-
µέα . Το συνολικό ποσό της επένδυσης ανέρχεται 
στο ποσό των  εκατοµµυρίων ευρώ, όπου και 
πάλι εµπλέκεται η ΓΕ  ΤΕ ΝΑ. 
Επέκταση της Αττ κ ς ο
Σύµφωνα µε ασφαλείας πληροφορίες, εντός του 
πρώτου εξαµήνου θα ξεκινήσει και ο διαγωνι-
σµός για τις επεκτάσεις της Αττικής δού, που θα 
περιλαµβάνει οδικές αλλά και σιδηροδροµικές 
προσθήκες συνολικού προ πολογισµού ,  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 αφήνας, η επέκταση 
της λεωφόρου ύµης µέχρι την εθνική οδό και η 
κατασκευή της αστικής σήραγγας ατεχάκη - ου-
λιαγµένης.
Υπ ε α ασ ν εση Σα αµίνας

έσα στις επόµενες εβδοµάδες αναµένονται από 
το υπουργείο εταφορών και ποδοµών, επίσης, 
οι δεσµευτικές οικονοµικές προσφορές για την 
υποθαλάσσια σύνδεση της Σαλαµίνας µε τις απέ-
ναντι ακτές της Αττικής, συνολικού κόστους  
εκατοµµυρίων ευρώ. 

Τρέχουν να υπογράψουν συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ  
με κατασκευαστικούς ομίλους
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Ανώδυνα και οριστική απομάκρυνση της τριχοφυ ας με laser αποτρίχωση τελευταίας 
γενιάς le a rite,  ag
Θεραπείες σύσφιξης, ανόρθωσης, αντιμετώπισης της κυτταρίτιδας και του τοπικού 
πάχους με laser a  e  ri le ti , ραδιοσυχνότητες, a itati , κρυολιπόλυση 
και εγγυημένα αποτελέσματα. 
Ακμή, ευρυαγγείες, ραγάδες, πανάδες και ουλές με τελευταίας γενιάς lasers.
Μεταμόσχευση μαλλιών με την επαναστατική μέθοδο  ανώδυνα, αναίμακτα, 
χωρίς ράμματα, χωρίς ουλές και με μόνιμο αποτέλεσμα. 
Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής. 
Μη επεμβατικές θεραπείες αισθητικής δερματολογίας t , αλουρονικό, 
δροξυαπατίτης, υτόλογη εσοθεραπεία , ήματα  κ.ά.

Η laser αποτρίχωση έρχεται να διευκολύνει και να ομορφαίνει την ζωή σας , αφού υπόσχεται να σας 
απαλλάξει από την ανεπιθύμητη τριχοφυ α με τρόπο γρήγορο και ασφαλή. Είναι μια μέθοδος 
αποτρίχωσης που δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπείας. Επιφέρει μόνιμη μείωση της τριχοφυ ας σε 
ποσοστό  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 Αle a rite και   ,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. τσι 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 0 με 0 μέρες, έτσι 
ώστε να έχουν περάσει όλοι οι θύλακες από το αναγεννητικό στάδιο. Συνήθως απαιτούνται 2 
συνεδρίες για την εξάλειψη του 0  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.

ι 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. λα τα 
µοντέλα που έχουν επεξεργαστεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ES , το ∆ιε-
θνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρω-
παϊκή εντρική Τράπεζα οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι, για να επιτευχθούν 
οι στόχοι για .  πλειστηρια-
σµούς έως το τέλος του , πρέπει 
να υπάρξει δραστική µείωση του ορί-

ου προστασίας της α  κατοικίας κάτω 
από τα .  ευρώ. 

ι θεσµοί έχουν καταστήσει σα-
φές προς την Ελλάδα ότι αν δεν ολο-
κληρωθούν όλες οι µεταρρυθµίσεις, 
δεν πρόκειται να εκταµιευτεί το  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. λλωστε, τόσο το 

έγαρο αξίµου όσο και το υπουρ-
γείο ικονοµικών έχουν συνειδητο-
ποιήσει ότι, χωρίς την ολοκλήρωση 
των εκκρεµών µεταρρυθµίσεων, δεν 
πρόκειται να υπάρξει εµπιστοσύνη 
από τους επενδυτές. 

Την περασµένη ∆ευτέρα, ο επικε-
φαλής του ES  λάους έγκλινγκ 
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 ατσέ-
λη. Επιπλέον, το κλίµα έχει βαρύνει 
λόγω της αποτυχίας στον διαγωνι-
σµό για τις λιγνιτικές µονάδες, την 
εκχώρηση της Εγνατίας δού και της 
ισχύος εφαρµογής του ενιαίου ΠΑ 
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. 

υσιαστικά, ο λάους έγκλινγκ 
σήµανε το τέλος χρόνου για την κυ-
βέρνηση, η οποία καλείται να τελειώ-
σει τη... δουλειά έως το τέλος αρτί-
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. άλιστα, 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 
E rogro p της ης αρτίου, όπου 
αναµένεται να παρθεί η πολιτική 
απόφαση για τα µέτρα ελάφρυνσης 
του χρέους, υπό την προ πόθεση ότι 
θα έχουν κλείσει οι εκκρεµότητες. Για 
να κλείσουν όµως, πρέπει να υποχω-
ρήσει η κυβέρνηση σε όλα τα µέτω-
πα. άτι τέτοιο αφενός αλλοιώνει την 
προεκλογική ατζέντα του εγάρου 

αξίµου 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  
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Τι ανησυχεί το «κουαρτέτο» και γιατί θα εντείνει τις πιέσεις 

ατί έρ ετα ... πρέσα στην κυ έρνηση 
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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 χρονου κτηνοτρόφου ∆ηµήτρη Γραικού στη 
Θεσσαλονίκη. Παρότι αρχικά κρίθηκε από την ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
επιβαρυντικές για οποιονδήποτε, ο αντεισαγγελέας  
Εφετών ασίλης λωρίδης 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. λωρίδης αναλύσει τα δε-
δοµένα σε περίπου  σελίδες και επικεντρώνεται 
στον ρόλο τριών προσώπων: ενός επιχειρηµατία 

 φίλου του θύµατος κατά τον εισαγγελέα , της 
συζύγου του χρονου 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. 

ονόδροµο αποτελεί η κρίση ότι ο ∆. Γραικός 
έπεσε θύµα εγκληµατικής ενέργειας, η οποία οδή-
γησε στην αφαίρεση της ζωής του και πιθανώς 
και ιδιόκτητων πραγµάτων του αξίας.  ρονούµε 
ότι εάν είχε διαφύγει σε άλλη χώρα πιθανώς την 
ΠΓ∆  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. λωρίδη.
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  κιλά κρέας, ούτε την αµέσως 
προηγούµενη ηµέρα θα είχε υποβάλει ένσταση 
για οφειλή του. υρίως, 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 ε αφάν ση
 κτηνοτρόφος εξαφανίστηκε το απόγευµα της ης 

Νοεµβρίου  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. ανένα 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 ∆. 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 χρονου, συ-
νεπικουρούµενος από τον δικηγόρο του Νίκο ∆ι-
αλυνά, κατέθεσαν µήνυση για ανθρωποκτονία από 
πρόθεση και διαρκώς συγκεντρώνουν στοιχεία.

Αντ φάσε ς
 έµπορος κρεάτων και κτηνοτρόφος, µε τον οποίο 

είχε επαφή ο χρονος, θεωρείται από τα κοµβι-
κά πρόσωπα της υπόθεσης. Σύµφωνα µε τη δικο-
γραφία, ο έµπορος είχε άνοιγµα  ύψους .  
ευρώ προς τον Γραικό. Η µαρτυρία της συζύγου 
του εξαφανισθέντα ανέφερε ότι ο χρονος είχε 
εισπράξει από τον έµπορο κρεάτων το ποσό των 

.  ευρώ για αγοραπωλησία κρεάτων. λλη 
µαρτυρία όµως  µιλάει για   .  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 πρ σωπα  κ ε ά  
της µυστηρ ους ε αφάνσης 
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Αυτό που θεωρείται σηµαντικό, είναι πως ο χρονος 
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 χρονου 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 χρονου 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  οι σχέσεις τους 
βελτιώθηκαν. µως από τα στοιχεία που συγκεντρώθη-
καν προκύπτει πως είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση από 
τον εβρουάριο µέχρι και το Νοέµβριο του , δηλαδή 
την περίοδο της εξαφάνισης. Η γυναίκα είναι αυτή που 
την επόµενη ηµέρα δηλώνει στην αστυνοµία την εξαφά-
νιση του χρονου. άλιστα το θύµα είχε πληροφορηθεί 
την εξωσυζυγική σχέση και σύµφωνα µε µαρτυρίες άµε-
σων συγγενών, ήθελε να είναι πάλι µε τη γυναίκα του.  
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.

 σ ντροφος
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. 

λλωστε και ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ήταν εκεί την επό-

µενη µέρα και συγκεκριµένα το βράδυ που ακολούθησε 

της εξαφάνισης και πως έφυγε στις    το πρωί της επο-

µένης. Αντίθετα, ο γιος του χρονου κατέθεσε πως όταν 

πήγε στο σπίτι στις  το πρωί της ης 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.

 σύντροφος της συζύγου επίσης κρίνεται ότι έχει κοµ-

βικό ρόλο στην υπόθεση. ποστήριξε πως µετά την εξα-

φάνιση του χρονου 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 . 

άλιστα, 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  Σεπτεµβρίου µέχρι την ηµέρα της εξαφάνισης είχαν 

πραγµατοποιηθεί .  κλήσεις, ενώ από την επόµενη 

µέρα καµία
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θελαν να µε σκοτώσουν εκείνοι, δηλητηριά-
ζοντας το φαγητό µου, όµως τους πρόλαβα εγώ . 
νας χρονος νεαρός, φοιτητής της Νοµικής ο-

µοτηνής, απαντάει µε απόλυτα κυνικό τρόπο στον 
τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών αβάλας και σηµε-
ρινό αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ∆ηµήτρη 
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

 Θεόφιλος Σεχίδης, που χαρακτηρίστηκε την επο-
χή εκείνη ως ο σφαγέας της Θάσου , ο γιος του 

ρανκενστάιν , ο κανίβαλος του νησιού , άφησε 
σε ηλικία  χρόνων την τελευταία του πνοή στο 
ψυχιατρείο των φυλακών ορυδαλλού. Είχε συλ-
ληφθεί και φυλακιστεί τον Αύγουστο του  ως 
ο πρωταγωνιστής του πλέον ειδεχθούς εγκλήµα-
τος, τα στοιχεία  της δικογραφίας του οποίου διδά-
σκονται στη σχολή ∆ικαστών, στις Νοµικές σχολές 
της χώρας, ενώ αποτέλεσαν αντικείµενο εγκληµα-
τολογικών ερευνών.

χω συναντήσει πολλούς ψυχοπαθείς οι οποίοι 
ήταν δράστες ανθρωποκτονιών. Αυτός όµως ήταν 
κορυφαίος , σχολιάζει στην ar tsa 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. ου 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 αβάλα, 
κάνοντας µάλιστα τρία δροµολόγια µε µαύρες 
σακούλες µε το ferr boat της γραµµής, άκουγε  
Τσαϊκόφσκι.

Το πενταπλό έγκληµα, που είναι το µεγαλύτερο 
που έχει καταγραφεί στα σύγχρονα ποινικά χρονικά 
της χώρας µε έναν δράστη, έναν seria  ki er, έχει 
αποτελέσει αντικείµενο ψυχιατρικής και εγκλη-
µατολογικής έρευνας. ταν τόσο κυνικός όταν 
περιέγραφε αυτά που έκανε, σου έδειχνε ότι όλα 
αυτά που έκαναν ήταν απολύτως φυσιολογικά. ∆εν 

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 , όταν η θεία του χρονου 
Σεχίδη που έµενε στο έλγιο, ανησύχησε επειδή 
ο σύζυγός της είχε να επικοινωνήσει µαζί της από 
τον άιο του ίδιου χρόνου. ταν το πρώτο θύµα 
του ψυχοπαθή δολοφόνου και είχε ταξιδέψει από 
το έλγιο 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 ελγίου, ήρθε 
στην Ελλάδα µε τον γιο της και το κουβάρι άρχισε 
να ξετυλίγεται όταν πήγαν στη λώρινα, απ  όπου 
και η καταγωγή όλης της οικογένειας Σεχίδη. Πί-
στεψε ότι οι απαντήσεις του ανεψιού ήταν ύποπτες, 
ειδοποίησε την αστυνοµία και άρχισαν έρευνες.

 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 µυα ά  στα ακτίτες
 πενταπλή δολοφονία του Σεχίδη θα τον κατέτασ-

σε σε έναν γνήσιο seria  ki er 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 . ∆εν µπορού-
σαµε να καταλάβουµε γιατί. ετά µας αποκάλυ-
ψε ότι έκοψε το συκώτι του, το µαγείρεψε και το 
δοκίµασε. ‘ ∆εν 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.

 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 υχιατρικής και ήθελε να εξε-
τάσει τους εγκεφάλους. µως µετά είδα ότι άρχι-

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

ταν µα είρευε το συκ τ   
του πατέρα του...
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σ α ν 
να χαλάνε και 
τα πέταξα , οµολόγησε. ου 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 
ηνάς 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 ουέντιν Ταραντρί-
νο. ου 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 ar tsa ο κ. Γε-
ωργιάδης.  ψυχοπαθής δολοφόνος άφησε 
πίσω του πολλές µυστηριώδεις κινήσεις. ι 
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. 

ταν τον ρωτήσαµε γιατί το έβαλες απάντη-

σε επειδή λόγω του χρυσού πουλιούνται 
οι καρδιές .

 Σεχίδης πέθανε από ανακοπή την Τρίτη  
εβρουαρίου . Είχε βάλει πολλά κιλά 

και κάπνιζε αρειµανίως. Πέρσι απορρίφτη-
κε η µοναδική αίτηση αποφυλάκισης που 
έκανε
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χω βρεθεί άπειρες φορές σαν παιδί να απαντήσω 
στην ερώτηση αν ο καρκίνος είναι κολλητικός, όχι 
µόνο από συµµαθητές µου, αλλά κι από δασκά-
λους .  χρονος, σήµερα, Στέφανος αλογιαν-
νίδης, έζησε πολλά από τα παιδικά και τα εφηβικά 
του χρόνια δίνοντας τη µάχη  µε την επάρατη 
νόσο, την οποία κατάφερε να νικήσει.  ίδιος υπο-
γραµµίζει ότι ένα από τα µεγάλα προβλήµατα µε 
τον παιδικό καρκίνο είναι το ταµπού της ίδιας της 
λέξης, σαν άκουσµα.

πως αποκαλύπτει ο Στέφανος µιλώντας στην 
ar tsa µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για τον 
αρκίνο της Παιδικής Ηλικίας, που εορτάζεται στις 

 εβρουαρίου, διαγνώστηκε µε λευχαιµία στην 
τρυφερή ηλικία των  ετών. κανε για έναν χρόνο 
χηµειοθεραπείες στο παιδοογκολογικό τµήµα του 

Ιπποκρατείου . Η κατάσταση του κρίθηκε σταθε-
ρή, όµως λίγα χρόνια αργότερα, το , 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.

µως ο Στέφανος δεν το έβαλε κάτω, ξεχώρισε την 
ασθένειά του από την υπόλοιπη ζωή του και προ-
σπάθησε να λειτουργήσει φυσιολογικά. µουν 
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.

ε 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 , 
το µόνο πράγµα που τον προβληµάτισε, ήταν ότι 

είχε ήδη γίνει ο ίδιος πατέρας. ι 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. πως εξηγεί ο 
Στέφανος, ο καθένας µας έχει µέσα του κάτι το 
οποίο µπορεί να σώσει µια ανθρώπινη ζωή. οστί-
ζει µόνο λίγο από το χρόνο µας. ∆ε 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  ∆εν θα βρεθεί  Αν 
βρεθεί, θα βρεθεί σύντοµα  Θα προλάβω  αναρω-
τιόνταν. Τελικά ήταν από τους τυχερούς. ρέθηκε 
συµβατός δότης και µάλιστα πολύ σύντοµα και το 

άιο του  έγινε η πολυπόθητη µεταµόσχευση. 

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

 πα κ ς καρκίνος µπορεί να νκη εί
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 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. ∆ε θα ξεχάσω ποτέ τη στιγµή εκείνο το βράδυ στις 

 α ου 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 Λάµ η
 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  ετών. Στη χώρα µας, περίπου  
παιδιά προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο, κυρίως 
από λευχαιµία. Πολλά από αυτά τα παιδιά περιµένουν 
να κάνουν µεταµόσχευση µυελού των οστών. Στη ό-
ρεια Ελλάδα κάθε χρόνο περίπου  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. µως βασική προ πόθεση 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 . έτος η Λάµψη  βοηθάει  παιδιά.

 σύλλογος δηµιουργήθηκε το  στη Θεσσαλονίκη 
από γονείς από όλη τη όρεια 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.

Ε ε οντ σµ ς
 Στέφανος αλογιαννίδης, 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. ι 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. όνο αν το 
έχεις περάσει ο ίδιος µπορείς να βοηθήσεις τους συναν-
θρώπους σου και να απαλύνεις τον πόνο τους , εξηγεί.

 χρονος εθελοντής επισκέπτεται συχνά τα παιδιά διό-
τι, όπως λέει, είναι γεµάτα δύναµη και αισιοδοξία. λες 
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

Τε ευταία στην Ευρ πη η Ε ά α 
ε καθυστέρηση αναµένεται να µπει στην 
πρίζα  ο στόλος οχηµάτων της χώρας 
µας, καθώς, σύµφωνα µε µελέτη που 
εξετάζει την ετοιµότητα  ευρωπαϊκών 
χωρών ως προς τη χρήση ηλεκτρικών 

οχηµάτων, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση. 
αλύτερα προετοιµασµένες χώρες για να υποδεχθούν 

την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης εµφανίζονται, σύµ-
φωνα µε µελέτη της πανευρωπαϊκής εταιρείας Lease 

an, η Νορβηγία, η λλανδία, 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 E  eadiness nde  

 δείχνει ότι όλες οι χώρες που εξετάζονται παρου-
σιάζουν βελτίωση σε σχέση µε το , αν και όχι µε τον 
ίδιο ρυθµό. ινλανδία, Γερµανία και Πορτογαλία ενίσχυ-
σαν τη θέση τους κατά ,  και  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  βαθ-
µούς στον δείκτη συνολικής ετοιµότητας υποδοχής της 
ηλεκτροκίνησης το , µε τη Νορβηγία, που βρίσκε-
ται στην πρώτη θέση, να καταγράφει  βαθµούς. Στον 
αντίποδα η Πολωνία, που ακολουθεί την Ελλάδα, κατά-
φερε να συγκεντρώσει µόλις  βαθµούς. Ειδικότερα, η 
Ελλάδα συγκέντρωσε  βαθµούς ως προς την ωρίµανση 
υποδοχής της ηλεκτροκίνησης  βαθµοί η Νορβηγία, 

 η Πολωνία ,  βαθµούς επίσης για την ωρίµανση όσον 
αφορά τα σηµεία φόρτισης και  βαθµούς για τα κρατικά 
κίνητρα. Στο µεταξύ, κατά το µηνο του  οι ταξινο-
µήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αφορά και τα υβριδι-
κά  στη χώρα µας έφτασαν τις , το οποίο αναγόµενο 
στον πληθυσµό βρίσκεται στη χαµηλότερη θέση µεταξύ 
των χωρών.

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

φόρτισης, εκ των οποίων µόλις τα  ,  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 ΠΑ, 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 µοντέ α έκπ η η το 2020 
Είναι σίγουρο πως την επόµενη χρονιά θα µας απασχο-
λήσουν τέσσερα νέα µοντέλα που ετοιµάζουν αντίστοι-
χα µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες. Πρόκειται για το i  
της   το ga της ord, το i  της ndai και το Α  
Α road της A di. 

H nd i i10
Το µικρότερο µοντέλο των ορεατών προετοιµάζει τη 
νέα γενιά του µε φόντο τον ευρωπαϊκό ορρά, αφήνοντας 

να διαφανούν ορισµένα από τα χαρακτηριστικά που θα 
συνοδεύσουν το νέο µοντέλο, το οποίο αναµένεται στις 
αρχές του  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 ,  και ,  λίτρων, µε τους οποίους προσφέ-
ρεται, το i  αναµένεται να υποδεχθεί στην γκάµα του και 
ένα νέο t rbo τρικύλινδρου κινητήρα ,  λίτρου, η ισχύς 
του οποίου θα φθάνει έως τους  ίππους.
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A di Α1 Α ro d
 δεύτερη γενιά του s permini της A di θα υποδεχθεί 

στις τάξεις της, για πρώτη φορά, µια εµπνευσµένη από 
τον κόσµο των crosso er έκδοση µε τα διακριτικά A road 
και ό,τι αυτά συνεπάγονται στο σύµπαν της A di. Το απο-
κλειστικά πεντάθυρο πλέον Α  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. ε δεδοµένο 
επίσης ότι η γερµανική φίρµα έχει ήδη αφήσει να εννο-
ηθεί ότι το S  θα είναι τετρακίνητο, το σύστηµα attrο 
αναµένεται να δώσει το παρών  και στο A  A road. Σε 
ό,τι αφορά τους κινητήρες, κατά τη συνήθη τακτική της 
A di, το A  A road θα είναι διαθέσιµο µε τις υψηλότερης 
ισχύος εκδοχές των κινητήρων βενζίνης, που φθάνουν 
έως τους  ίππους.
 
ord g

Η υπό εξέλιξη νέα γενιά του ga θα βασιστεί εν πολλοίς 
στα χαρακτηριστικά του πρόσφατου oc s, αξιοποιώντας 
την ίδια αρχιτεκτονική αλλά και προσαρµόζοντας την 
αισθητική στα ίδια πρότυπα µε τη νέα πιο περιπετειώδη 
έκδοσή του, Acti e. 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 oc s αναµένεται 

να προέλθει και η γκάµα κινητήρων ξεκινώντας από τον 
Eco oost του ,  λίτρου στις υψηλότερες παραλλαγές 
ισχύος του, ενώ την κορυφαία και τετρακίνητη έκδο-
ση αναµένεται να εξακολουθήσει να εφοδιάζει δίλιτρος 
βενζινοκινητήρας. Την γκάµα θα συµπληρώσουν diese  

,  και ,  λίτρων, µε τις δίλιτρες να συνδυάζονται στην 
πλειονότητά τους µε τετρακίνηση.

 
M  i 3
ιοθετώντας µια απολύτως συµβατική σχεδίαση, η αµι-

γώς ηλεκτροκίνητη i , η οποία αναµένεται εντός της 
χρονιάς, απέχει από κάθε αισθητική εκζήτηση και σε αντί-
θεση µε το παράδειγµα των i  και i  θα θεωρείται µέλος 
της γκάµας της Χ . ε δεδοµένη την αλλαγή πλεύσης 
που σηµατοδοτεί σε σχέση µε τη στρατηγική της  για 
την ηλεκτροκίνηση, η i  θα αξιοποιήσει τη νέα, πέµπτης 
γενιάς ηλεκτρική αρχιτεκτονική των αυαρών, η οποία 
εν προκειµένω αναµένεται να φιλοξενεί δύο ηλεκτροκι-
νητήρες που θα εξασφαλίζουν ισχύ έως  ίππους και 
κίνηση στους τέσσερις τροχούς. Θα τροφοδοτούνται από 

συστοιχίες ιόντων λιθίου απόδοσης άνω των  k h, µε 
την υπόσχεση αυτονοµίας  χλµ. ∆εδοµένη θα πρέπει 
να θεωρείται επίσης η δυνατότητα φόρτισης σε υπερ-
ταχυφορτιστή, όπου για την αναπλήρωση του  της 
ενέργειας των µπαταριών θα απαιτείται περίπου µισή 
ώρα.
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∆ιαδηλώσεις, ίτρινα 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  δισ. ευρώ, 
που έδωσε ο Εµανουέλ ακρόν τον περασµένο 
∆εκέµβριο, για την ικανοποίηση των αρχικών αιτη-
µάτων των ίτρινων 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  Σάββατα βανδαλισµών. ι δή-
µαρχοι του πορντό, των Παρισίων, της ουέν, της 

εν, 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. 

ι 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 , λόγω των 
βανδαλισµών, µε συνέπεια απειλούνται εκατοντά-
δες ή και χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
∆ ά ο ος κα  ηµο φ σµα: Την ίδια ώρα, η πο-
λυδιαφηµισµένη και ιδιαίτερα φιλόδοξη, όπως 
αποδείχθηκε, ιδέα του µεγάλου εθνικού διάλογου, 
µε τη διοργάνωση πάνω από .  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 ίτρινα Γιλέκα  να παραµείνουν στα σπίτια 
τους, έστω και ως µια προσωρινή ανακωχή. 

δη ετοιµάζονται για τη σηµερινή, η 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 ακρόν 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  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 ακρόν άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόµενο να ζητήσει άµεσα τη γνώµη των συ-
µπατριωτών του σε δηµοψήφισµα, για πρώτη φορά 
µετά από  χρόνια, που θα µπορούσε να διεξαχθεί 
την ηµέρα των ευρωεκλογών, στις  α ου.
∆ίκοπο µα αίρ :  ι διεθνείς αναλυτές κάνουν λόγο 
για ένα εγχείρηµα που θα µπορούσε να αποδειχθεί 
ριψοκίνδυνο στην πράξη. πως 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 .

πως θυµίζει o ευρωπαϊκός Τύπος, ήταν ο Σαρλ 
ντε Γκωλ, ο αρχιτέκτονας του Συντάγµατος του 

, που εισήγαγε τη δυνατότητα προσφυγής σε 
δηµοψήφισµα για να ισορροπήσει τη συγκέντρω-
ση πολλών εξουσιών στα χέρια του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας.  ίδιος διεξήγαγε συνολικά τέσσερα 
δηµοψηφίσµατα, µε το τελευταίο να είναι αρνητικό 
στο ερώτηµα για µεταρρύθµιση της Γερουσίας.
Το πά ηµα Σ ράκ: Το πιο πρόσφατο δηµοψήφισµα 
έγινε το  και κατέληξε στην απόρριψη του 

Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, σηµατοδοτώντας µια 
πικρή ήττα του τότε προέδρου ακ 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 µηνης προ-
εδρικής του θητείας. έβαια, 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.
Συµµα ία µε συν κάτα  Την ίδια ώρα, δεν µπορούν 
παρά να εντείνουν την ανησυχία του Γάλλου προέ-
δρου τα όσα ακούγονται για ποικίλες ζυµώσεις  
και συνεργασίες µεταξύ των ίτρινων Γιλέκων  
και των συνδικάτων, και ειδικά του C T. 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 ακρόν  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 T 
είχε αρνηθεί κάθε σύνδεση µε το κίνηµα των ί-
τρινων Γιλέκων , καθώς τα µέλη του φοβήθηκαν 
κυρίως το καπέλωµα  από την Ακροδεξιά. Ωστό-
σο σύντοµα άλλαξαν στάση, όταν οι διεκδικήσεις 
των ίτρινων 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 ίτρινων 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 
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Οι διεθνείς 
αναλυτές 

κάνουν 
λόγο για ένα 

εγχείρημα που 
θα μπορούσε 
να αποδειχθεί 
ριψοκίνδυνο 
στην πράξη
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Θεµ. Σοφούλη , γωνία Καπετανίδη , Καλαµαριά 
Τηλ.  3      a Bistecca  nstagra  la. istecca

Το  άρωµα κάλπης ήταν αισθητό εδώ και αρκετές ηµέρες, µια και η κυβέρνη-
ση Σάντσεθ έχει υιοθετήσει προεκλογικό τόνο, κατηγορώντας τη ∆εξιά και τους 
αυτονοµιστές ότι ψηφίζουν χέρι-χέρι.

ετά το στοίχηµα της αύξησης του κατώτατου µισθού, ο Πέδρο Σάντσεθ έχα-
σε και εκείνο του προ πολογισµού, κάτι που τον αναγκάζει µετά από µόλις  
µήνες στην εξουσία να οδηγήσει την Ισπανία στις κάλπες, για τρίτη φορά µέσα 
σε τέσσερα χρόνια.

 επικεφαλής των Σοσιαλιστών ανέβηκε στην εξουσία τον Ιούνιο, χάρις στην 
υποστήριξη των αταλανών αυτονοµιστών, µε στόχο την επανάληψη του δια-
λόγου που διακόπηκε υπό την πρωθυπουργία του αριάνο αχόι και την επί-
λυση της κρίσης.

µως οι συνοµιλητές του παραµένουν αµετακίνητοι ως προς το αίτηµα διε-

ξαγωγής δηµοψηφίσµατος για την αυτοδιάθεση, κάτι για το οποίο η αδρίτη 
ούτε που θέλει να ακούσει και ως  αντίποινα οι αταλανοί καταψήφισαν το 
προσχέδιο προ πολογισµού της κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα, µάλλον αποθαρρυντικά είναι τα αποτελέσµατα από το οικονο-
µικό πείραµα  της Ισπανίας για αύξηση  του κατώτατου µισθού, από τα 

 στα  ευρώ, πυροδοτώντας ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονοµία µιας 
χώρας µε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας µεταξύ των µελών της Ευ-
ρωζώνης. προστά 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 ετίας αύξηση συνεπάγεται την απώλεια έως και .  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 ∆εξιά και τους 
αυτονοµιστές ότι ψηφίζουν χέρι-χέρι. 

 Ισπανός πρωθυπουργός δεν θέλει να χάσει χρόνο που ίσως να µετρά αντί-
στροφα. ι Σοσιαλιστές έρχονται πρώτοι µεν στις δηµοσκοπήσεις, που τους δί-
νουν ένα , όµως τα δύο βασικά κεντροδεξιά κόµµατα συγκεντρώνουν από 
κοινού πάνω από  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 o .
Το σίγουρο είναι πως η Ισπανία βυθίζεται για µια ακόµη φορά σε περίοδο πο-
λιτικής αβεβαιότητας. 

ι 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

∆π  ττα των Σοσα στ ν στην Ισπανία 
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Μπορεί να είναι νόµιµο, αλλά δεν είναι ηθικό. Κά-
πως έτσι σκέφτηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος και απάντησε µε ένα ερό 
«όχι» σε συνοµιλητή του, που τον ρώτησε «µετα ύ 
σοβαρού και αστείου», αν αυτός θα απαιτήσει και θα 
δεχθεί δεύτερη και τρίτη σύντα η όταν συντα ιοδο-
τηθεί , όπως έπρα ε ο πρώην Πτ∆ ρ. Σαρτζετάκης 
και σιωπηρώς  αποδέχεται ο Καρ. Παπούλιας. 
Ο ίδιος ε άλλου είχε φροντίσει, µόλις ανέλαβε τα 
καθήκοντά του, να εισηγηθεί τη µείωση των απο-
δοχών του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. 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 σύντα ης 
από το ∆ηµόσιο στους διατελέσαντες Προέδρους της 
∆ηµοκρατίας ρ. 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 συντά εις», ώστε να 
πληρωθούν εντός Φεβρουαρίου µε αναδροµικά από 

, που υπολογίζονται περίπου στα .  
µε .  ευρώ  Το εντυπωσιακό όµως στην περί-
πτωση αυτή είναι ότι την επαναφορά της δεύτερης 
σύντα ης από το ∆ηµόσιο ζήτησε ο ένας εκ των δύο 
πρώην Πτ∆, ο κ. ρήστος 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 συντά εις, και του ∆ηµοσίου συµπεριλαµ-
βανοµένου, καταβάλλονται µετά την  από 
τον ΕΦΚΑ, παύει να ισχύει και η απαγόρευση του νό-
µου  για δεύτερη σύντα η από το ∆ηµόσιο 
σχετική απόφαση είχε λάβει η τότε κυβέρνηση Σα-

µαρά  Βενιζέλου , γιατί διάδοχος του ∆ηµοσίου είναι 
ο ΕΦΚΑ και δεν υπάρχει νόµος που του απαγορεύει 
να δίνει δύο συντά εις στους διατελέσαντες Προέ-
δρους της ∆ηµοκρατίας

άζε  τα υα ά  
σε ους

Ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν πρόκειται 
να διεκδικήσει ή να αποδεχθεί δεύτερη 

σύνταξη, όπως κάνουν οι προκάτοχοί του 
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 Αλέξης Τσίπρας έκλεισε µια ολό-
κληρη τετραετία στο έγαρο αξί-
µου, πρωθυπουργός της χώρας, και 
στον πρώτο µήνα του ου χρόνου 
ευελπιστεί να παραµείνει για µια 
ακόµη θητεία.
 

ε αυτήν την προσδοκία κατέρχεται 
στον εκλογικό στίβο. πορεί, 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  

Κο νων κ  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 .

ροστασία της πρ της κατο κίας: 
ετά από µια µαραθώνια σύσκεψη 

στο έγαρο αξίµου, 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 λαµπουράρη και 
του Χριστόφορου ερναρδάκη 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.

Κο ρεµα  ανείων: ι ελληνικές 
τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 
τρεις φορές, από το , µε χρήµα-
τα του ελληνικού λαού, που ξεπέ-
ρασαν τα  δισ. ευρώ. ε αυτό το 
δεδοµένο έντεχνα καλλιεργείται το 
ενδεχόµενο γενικού κι οριζόντιου 
κουρέµατος .
Επαναφορά ρων στον ηµ σ ο 
τοµέα: δη, οι δικαστικές αποφάσεις 
δείχνουν τον δρόµο για επαναφορά 

των δώρων. ι επιτελείς του εγά-
ρου αξίµου σχεδιάζουν να πατή-
σουν σε αυτό το δικαστικό εφαλτήριο 
και να διεκδικήσουν το εν λόγω µέ-
τρο από τους θεσµούς.
∆εν µε νετα  το αφορο ητο: ε 
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 σε ς: Τα υπουργεία ικονο-
µικών και Εργασίας ετοιµάζουν σχέ-
διο ρύθµισης για τις οφειλές προς το 
∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. 

ι νέες διατάξεις, που αναµένεται 
ότι θα τεθούν σε ισχύ από τα µέσα 

αρτίου, θα διευκολύνουν περίπου 
. .  φορολογουµένους ιδιώ-

τες, επαγγελµατίες, µικρές και ατοµι-
κές επιχειρήσεις  που έχουν παλιές 
ληξιπρόθεσµες οφειλές µέχρι .  
ευρώ και αδυνατούν να τις αποπλη-
ρώσουν µε τους ισχύοντες όρους. Τα 
χρέη αυτά θα δοθεί η δυνατότητα να 
εξοφληθούν σε έως  µήνες. Στη 
νέα ρύθµιση θα µπορούν να εντα-
χθούν χρέη που προέρχονται από 
ΕΝ ΙΑ, φόρο εισοδήµατος, ασφαλι-
στικές εισφορές, ΠΑ κ.λπ. και δη-
µιουργήθηκαν µέχρι  ∆εκεµβρίου 

. Στόχος των επιτελών του ε-
γάρου αξίµου είναι η αγορά πολι-

τικού χρόνου, ώστε να αποδώσουν 
πολιτικά τα εν λόγω µέτρα. ατ  επέ-
κταση κι αναλογία, εύλογος χρόνος 
για εκλογές θα ήταν η εκπνοή της 
θητείας της κυβέρνησης κατά τον 
προσεχή κτώβριο. 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 έγαρο αξίµου 
έχει προτάσεις κορυφαίων επιτελών 
για ταυτόχρονη προσφυγή στις κάλ-
πες, µαζί µε τις ευρωεκλογές και τις 
αυτοδιοικητικές, τον άιο.

Η Ευρ πη αποφασίζε
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 α ου  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 ρυξέλλες.

  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 

νγκελα έρκελ προσωπικά, καθώς, 
ο λληνας πρωθυπουργός τής στά-
θηκε αρωγός και σύµµαχος σε δύο 
περιπτώσεις: 
α  ταν του ζήτησε να µη θέσει θέµα 
αποµείωσης του ελληνικού χρέους 
πριν από τις γερµανικές εκλογές. 

 ταν 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.

έσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλ-
λον, εθνικό και ευρωπαϊκό, το πολιτι-
κό µέλλον της κυβέρνησης του Σ Ι-
Α και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα 

εξαρτάται καθ  όλα από τις αποφά-
σεις ρυξελλών και ερολίνου.

Πώς η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές στην Ελλάδα

οντάρε  στους ανεστές ο Τσίπρας
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Λ ση ε  κα  τ ρα α το ∆ηµοτ κ  ρεφοκοµείο Α ος Στυ αν ς
Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της - - , µας τέθηκε 

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

ι 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  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 ∆ήµου 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.

∆υστυχώς 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 . πως γνωρίζουµε όλοι µας τα 
θεµέλια της προσωπικότητας ενός παιδιού, δοµούνται κατά 
τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής του. έσα στο ίδρυµα η οι-
κογένεια  των νηπίων και βρεφών, είναι ο εργαζόµενος βρε-
φονηπιοκόµος και φροντιστής. ι 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 ∆ήµαρχος, η πρόεδρος και το ∆ιοικητικό 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 υριάκος ητσοτάκης δεν είναι φίλος 
των υποψηφιοτήτων-σελέµπριτις: ε 
άλλα λόγια, δεν πρόκειται στα ψηφο-
δέλτια της Ν∆ 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 ωνσταντίνο πογδάνο.  κ. 

πογδάνος είχε κλειδώσει  για την Α  
Αθηνών και ήδη εµφανιζόταν σε κοµµα-
τικές εκδηλώσεις, έστω και ως φίλος . 
να tweet του, όµως, για την Ε Τ, αλλά 

και η εκ των υστέρων διαχείριση από 
τη µεριά του της υπόθεσης, οδήγησαν 
τον υριάκο ητσοτάκη στην απόφαση 
αποκλεισµού του από τα κοµµατικά ψη-
φοδέλτια, µε τον ίδιο να το µαθαίνει το 
µεσηµέρι της ∆ευτέρας, κατά το brie ng 
της εκπροσώπου Τύπου του κόµµατος, 

αρίας Σπυράκη. 
∆ιαφορετική περίπτωση είναι αυτή 

του επίσης γνωστού δηµοσιογράφου, 
Γιώργου Αυτιά: ε τον κ. Αυτιά είχε γίνει 
από καιρό συζήτηση για θέση στο ευ-
ρωψηφοδέλτιο, αλλά στο τελευταίο ρα-
ντεβού που έκανε µε τον κ. ητσοτάκη, 

πριν από  µέρες, του προτάθηκε να 
είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές, 
κατά πάσα πιθανότητα στη  Πειραιώς. 

 κ. Αυτιάς δεν αποδέχθηκε την πρόταση 
που του έγινε και το ζήτηµα, όπως είπε 
εκ των υστέρων η αρία Σπυράκη, θε-
ωρείται λήξαν. 

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

γνωστός δηµοσιογράφος ∆ηµήτρης α-
µπουράκης, το όνοµα του οποίου ακού-
στηκε πολύ έντονα για µια υποψηφιό-
τητα στα Χανιά, απ  όπου και έλκει την 
καταγωγή του.  κ. αµπουράκης στάθ-
µισε τις επιλογές του και έχει αποφασί-
σει να µην πολιτευθεί, παρά την καλή 
σχέση που έχει µε τον κ. ητσοτάκη. ∆εν 
θα πολιτευθεί, επίσης, και ο γνωστός 
ηθοποιός ωνσταντίνος αρκουλάκης, 

το όνοµα του οποίου ακούστηκε πολύ 
έντονα για το ευρωψηφοδέλτιο της Ν∆. 

 κ. αρκουλάκης, άλλωστε, διόλου 
απολιτίκ  δεν θεωρείται, καθώς έχει 

χρόνια δραστηριοποίησης στον ευρύ-
τερο φιλελεύθερο χώρο, ενώ η οµιλία 
του στο προπερασµένο Συνέδριο της Ν∆ 
έκανε αίσθηση. 

 
Το ευρω ηφο έ τ ο 

Σηµειωτέον, µε αφορµή τις περιπτώ-
σεις Αυτιά και αρκουλάκη, που συζη-
τήθηκαν για την ευρωλίστα, πρέπει να 
αναφερθεί ότι οι προετοιµασίες έχουν 
προχωρήσει. ∆εν αποκλείεται, δε, τις 
επόµενες µέρες να υπάρξουν και ορι-
σµένες πρώτες ανακοινώσεις για πρό-
σωπα του ευρωψηφοδελτίου, αλλά όχι 
όλες. εβαίως, 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. ητσοτάκη 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

Κ ε τους σε έµπρτς  ο Κυράκος 
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ταν έως και αναµενόµενο: Από τη στιγµή που η 
κυβέρνηση βρέθηκε στη γωνία , µετά τον ελιγ-
µό της Ν∆ να στηρίξει την πρόταση του Σ Ι Α ως 
προς το άρθρο , για την εκλογή του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας, 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 Ν∆.
Η αιχµή του πρωθυπουργού ήταν διττή: Αφενός, 
στόχευε στον ίδιο τον υριάκο ητσοτάκη, ο οποί-

ος το , ως βουλευτής της Ν∆, 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 . άλι-
στα, στη σεναριολογία συνέδραµε και ο πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ Πάνος αµµένος το βράδυ της Τετάρτης 
Σ Α , λέγοντας ότι  βουλευτές της Ν∆  στοι-

χίζονται µε την άποψη Σαµαρά  περί µη επανε-
κλογής του κ. Παυλόπουλου. Η Ν∆, από την άλλη, 
δεν πάτησε την µπανανόφλουδα  που πέταξε ο 

κ. Τσίπρας, φωτογραφίζοντας dea  του υριά-
κου ητσοτάκη µε τη ώφη Γεννηµατά για εκλογή 

νυν  ή σε αποστρατεία  στελέχους του ΙΝΑΛ 
στο προεδρικό αξίωµα, µε αναφορά στον πρώην 
πρόεδρο του ΠΑΣ  Ευάγγελο ενιζέλο, αλλά 
και στον πρώην πρωθυπουργό ώστα Σηµίτη.  κ. 

ητσοτάκης 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 Πτ∆, 
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

Τ σκέφτετα  ο ητσοτάκης  
α Σ ντα µα κα ρ ε ρο
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πο που θα προταθεί στις αρχές του , αλλά το πώς θα 
γίνει αυτή η διαδικασία.
 
Το κ ε ί  του Συντά µατος
 Εκεί είναι και το κλειδί  της συλλογιστικής του κ. η-
τσοτάκη ως προς τη διαδικασία εκλογής Πτ∆. αι, 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  έλαβε πάνω από  ψήφους. 

εβαίως, ο Σ Ι Α θέλει να δεσµεύσει την επόµενη ου-
λή ως προς την κατεύθυνση  της αναθεώρησής του, αν 
και αυτό δεν έχει καµία τύχη, γιατί η Ν∆ διαµηνύει ότι, 
εφόσον είναι κυβέρνηση, δεν θα λάβει υπόψη τη γραµ-
µή  του Σ Ι Α και θα προχωρήσει κατά το δοκούν σε 
εκλογές. Θεωρητικά, λοιπόν, η επόµενη πλειοψηφία θα 
µπορεί να αλλάξει το συγκεκριµένο άρθρο ακόµα µε  
ψήφους, την απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή. Η πρόταση 
της Ν∆, δε, περιλαµβάνει εκλογή Πτ∆ σε τρεις γύρους: µε 

,  και  βουλευτές, αντίστοιχα. Αυτό δεν σηµαί-
νει, βεβαίως, ότι η Ν∆ θέλει έναν Πρόεδρο  ψήφων, 
αλλά µε αυτή την πρόβλεψη και τη µη διάλυση της ου-
λής θέλει να πετύχει ευρύτερη συναίνεση στους προη-
γούµενους γύρους.

∆εν είνα  το πρ σωπο του παρ ντος 
Γιατί, όµως, για τον κ. ητσοτάκη δεν είναι πρωτεύον το 
πρόσωπο αυτήν τη στιγµή  ∆ιότι εκκρεµεί η απόφασή του 
για το πώς θα προχωρήσει µε την Αναθεώρηση του Συ-
ντάγµατος. Συγκεκριµένα, το δίληµµα του υριάκου η-
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

 κ. ητσοτάκης 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 ουλής, κάποια ση-
µαντικά άρθρα να µην κριθούν αναθεωρητέα και να µην 
έρθουν ποτέ στην επόµενη ουλή προς αναθεώρηση , 
τόνισε ο πρόεδρος της Ν∆, 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 Ν∆. 
αι 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. ε άλλα λόγια, το ζήτηµα είναι 
ανοιχτό. 

αυ που ος  ά ος
Από την άλλη, µε δεδοµένο ότι απέχουµε έναν χρόνο 
ακριβώς από τη διαδικασία για την εκλογή νέου Πτ∆, η 
ονοµατολογία είναι έως και εύλογη. εβαίως, πέρα από 
την ονοµατολογία, κρίσιµο είναι και ένα ακόµα ζήτηµα: 

ανείς δεν ξέρει, σε αυτό το στάδιο, την αριθµητική της 
επόµενης ουλής. Εφόσον η Ν∆ 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 Ν∆ αρία Σπυράκη 
έσπευσε την Πέµπτη Σ Α  ,  να υπογραµµίσει ότι η 
Ν∆ δεν θα προτείνει κανέναν εκ των Ευάγγελου ενιζέ-
λου ή ώστα Σηµίτη, όπως φωτογράφισε  ο κ. Τσίπρας 
κατά την οµιλία του στη ουλή, επιχειρώντας να δώσει 
την εικόνα υπόγειων συνεννοήσεων της Ν∆ µε το ΙΝΑΛ.
Είναι σαφές ότι ο νυν Πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος 
έχει προβάδισµα για µια δεύτερη θητεία.  κ. Τσίπρας, 
άλλωστε, έριξε  ξανά το όνοµά του στο τραπέζι, δη-

λώνοντας ότι ο Σ Ι Α θα στηρίξει µια νέα υποψηφιότη-
τά του. Θετικά για τον κ. Παυλόπουλο έχουν εκφραστεί, 
βεβαίως, και στελέχη της Ν∆, όπως για παράδειγµα η 

λγα εφαλογιάννη, ενώ είναι γνωστή και η στήριξη του 
αγγέλη εϊµαράκη, αλλά και πολλών άλλων εντός της 

Ν∆.  κ. ητσοτάκης, παράλληλα, επ  ουδενί δεν έκλεισε 
την πόρτα στον Πτ∆, αναφερόµενος θετικά στο έργο του 
µέχρι στιγµής, αλλά επέµεινε στη σειρά των πραγµάτων: 
Πρώτα η διαδικασία, µετά το πρόσωπο.

υσικά, τα σενάρια στην πολιτική πιάτσα  είναι πολλά, 
αν και όλα είναι θέµα αριθµητικής και πολιτικών ισορρο-
πιών µετά τις εκλογές. Το όνοµα του Ευάγγελου ενιζέ-
λου συζητείτο ευρέως, ιδίως από τη στιγµή που ο πρώην 
πρόεδρος του ΠΑΣ  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 ινήµατος Αλλαγής. λλω-
στε, ο κ. ενιζέλος διαµηνύει ότι πλέον διαδραµατίζει 
εθνικό και όχι κοµµατικό ρόλο. 
Τέλος, έχουν ακουστεί και άλλα ονόµατα: Για παράδειγµα 
του πρώην πρωθυπουργού ώστα Σηµίτη, αλλά, εκ νέου 
και αυτό του ώστα αραµανλή, µε το σκεπτικό ότι µια 
υποψηφιότητά του, όσο και αν δεν περνά  στο ΙΝΑΛ, 
θα απενεργοποιούσε  µια υποψηφιότητα Παυλόπου-
λου.
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ΗΤΕΙΤΑΙ 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. ∆ικαίωµα, που κάποιοι στις 

µέρες µας καπηλεύτηκαν µοιράζοντας φρούδες ελπί-
δες και ψέµατα, για να αρπάξουν την εξουσία. ας 
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 . άποιοι 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. 

ε την επί δέκα χρόνια υπερ-φορολόγηση των πολιτών, πάνω 
από . .  φυσικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές 
στα ταµεία και στην εφορία. α, όλοι κι όλοι οι φορολογούµενοι 
είναι ,  εκατοµµύρια  και κανείς δεν αντιδρά να σταµατήσει 
επιτέλους αυτή η απάνθρωπη αφαίµαξη των Ελλήνων. υβέρ-
νηση και αντιπολίτευση κλείνουν µάτια και αφτιά  απογοητεύ-
οντας ξανά και ξανά, όλους τους λληνες. ι 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 

∆εν υποχωρούµε -Εµείς δεν είµαστε λληνες   
άποιοι 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  και µετά, οι θάνατοι στην Ελλάδα υπερβαίνουν τις 
γεννήσεις κατά   .  ετησίως  γεγονός που οδηγεί 
στο συµπέρασµα ότι Η Ελλάδα πεθαίνει , µε πρόβλεψη ότι το 

 θα είµαστε λιγότεροι κατά . .   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 ,  εκατοµµύριο 
συνολικά τα τελευταία δέκα χρόνια  χουµε καθηµερινά πλέον, 
περιστατικά δεκάδων αιµατηρών ληστειών µε πυροβολισµούς 
και µε θύµατα αθώους πολίτες. 

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

Κέντρου Επικοινωνίας

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

. Αξιοποιώντας ευρήµατα ερευνών για τις Ευρωεκλογές που δείχνουν 
διαφορά µεταξύ Σ Ι Α και Ν.∆ επιστρατεύουν το επιχείρηµα ότι µια µι-
κρής έκτασης ήττα, θα δίνει τη δυνατότητα όλα να παιχθούν στις ου-
λευτικές Εκλογές. 

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

περίπου - ,  προβάδισµα υπέρ της Ν.∆ στις ευρωεκλογές, κάτι που 
αποτελεί ένδειξη ήττας. Το ίδιο άλλωστε το επιχείρηµα, το σκεπτικό των 
στελεχών του Σ Ι Α που αναφέραµε, συνιστά οµολογία ήττας. Πάµε 
τώρα στην ουσία. χουν 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 α-
ραµανλή, να µαθαίνουν. ία ήττα ακόµα και µε - ,  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 άιο και γίνουν Ιούνιο ή κτώβριο. 
 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 ∆ηµοψήφισµα. Ποιος πιστεύει άραγε ότι η 
Αντιπολίτευση στο σύνολό της θα αφήσει τον Σ Ι Α να συσπειρώνεται 
και να επιδιώκει την µεγαλύτερη δυνατή εκλογική επίδοση και αυτή θα 
παρακολουθεί  Ευσεβείς πόθοι  πορεί. 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. 

σοι λοιπόν συµβουλεύουν τον Α. Τσίπρα µε τέτοια σκεπτικά, του προ-
σφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες. λα δείχνουν ότι η ήττα του Σ Ι Α στις 
Ευρωεκλογές θα είναι µεγάλη. Αυτό δείχνουν οι περισσότερες έρευνες 
στις οποίες µάλιστα οι αποκλίσεις των επιδόσεων όλων των κοµµάτων 
στις Ευρωεκλογές και στις ουλευτικές είναι µικρές. Ας το λάβει εποµέ-
νως υπόψη.

Ας λάβει όµως υπόψη και δύο ακόµα παράγοντες:
 τι 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 οινοβουλευτισµό. Το πρωτοφανές φαινόµενο βου-
λευτές να υπογράφουν δήλωση ότι θα ψηφίζουν τα πάντα που θα φέρνει 
η υβέρνηση συνιστά αντιδηµοκρατικό ολίσθηµα, χτύπηµα των θεσµών, 
υποβάθµιση του οινοβουλίου.  κ. Α.Τσίπρας θα µπορούσε να ψηφίσει 
όλα αυτά τα φιλολαϊκά Νοµοσχέδια και να πάει σε εκλογές. άθε µέρα 
παραπάνω στην εξουσία τον φέρνει όλο και σε πιο δυσχερή θέση. 

τι 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 

ργανισµοί  ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ, Συγκοινωνίες κ.λ.π  , την προοπτική δικαίωσης 
µιας σειράς διεκδικήσεων κάτι που θα σήµαινε  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 αρία ∆εσύλλα  αποδίστρια ήταν η πρώτη εκλεγµένη Ελλη-
νίδα δήµαρχος, στη σύγχρονη ελληνική ιστορία σε αναπληρωµατικές 
εκλογές. Χαρακτηριστικό είναι πως το  ψηφίστηκε σχεδόν από το 

 των γυναικών, ενώ άφησε πίσω στην εκλογική αναµέτρηση για 
τον δήµο έρκυρας τρεις άνδρες υποψηφίους. Στα  χρόνια που µε-
σολάβησαν έως και τις επερχόµενες εκλογές του , εκατοντάδες 
είναι οι γυναίκες που έχουν ασχοληθεί µε την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η ar tsa 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.
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στς αυτο οκητκές εκ ο ές...



28 16.02.2019

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

ούµε σε µια εποχή που οι κατακτή-
σεις του γυναικείου φύλου είναι πάρα πολ-
λές και πλέον αυτονόητες. ούµε 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. νας 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 α ου του  εξελέγη-
σαν δύο γυναίκες περιφερειάρχες στις  
περιφέρειες της χώρας. Ακόµη πιο µικρό 
είναι το ποσοστό των γυναικών δηµάρχων 
καθώς είναι µόλις  στους  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 ∆ήµος . ∆εν 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.  στόχος 
για την ίση εκπροσώπηση δεν είναι πολυ-
τέλεια καθώς δηµιουργεί συνθήκες κοινω-
νικής συνοχής και επιβεβαιώνει τη δηµο-
κρατική λειτουργία της Πολιτείας. ραµα 
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. εκινάµε το 
άνοιγµα του δήµου στους νέους, δίνουµε 
την δύναµη στις γυναίκες να εκπροσωπη-
θούν και επιθυµούµε τη στήριξη τους για 
µια επάξια εκπροσώπηση .

 Τ Ε  Ρ
Υπο φα µαρ ος Θέρµης µε την παράτα η 

αρέµ αση ο τ ν µου Θέρµης
Υπο φα µαρ ος υ αίας  ορτάτη  
µε τον συν υασµ  Σ ρονος ∆ µος
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Στις  α ου  συµπληρώνονται 
 χρόνια από την κατοχύρωση και στην 

Ελλάδα του δικαιώµατος της γυναίκας να 
εκλέγεται στις δηµοτικές και βουλευτικές 
εκλογές. λα 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 , 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. ι 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. νειρό 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 . ι 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. σως 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 .

Σ   Α
Υπο φα µαρ ος α ου ε ά
µε την παράτα η η προστά

Υπο φα µαρ ος Λα κα ά  
µε την παράτα η ο ίτες µε ραµα
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Δεν έχουν… θεό
Το  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 ,  του ΑΕΠ 
ενώ η οικονοµία είχε µπει στο δρόµο 
της ανάπτυξης.

ετά την υπογραφή του τρίτου 
νηµονίου οι Συριζαίοι έγιναν µνη-

µονιακότεροι  των νηµονίων, πα-
ρουσίασαν θηριώδη πλεονάσµατα της 
τάξης του  και ,  σε συνθήκες 
ύφεσης της οικονοµίας πετσοκόβο-
ντας το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύ-
σεων και µεταθέτοντας για το µέλλον 

τις πληρωµές του ∆ηµοσίου.
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 .

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  

 κοψαν επενδύσεις, προχώρησαν 

σε στάση πληρωµών στο ∆ηµόσιο και 
τελικώς ανέβασαν το δηµόσιο χρέος 
πάνω από  δισεκατοµµύρια ευρώ, 
σε σύγκριση µε το . 

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. ητσοτάκη. 

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

∆εν αποκλείεται πάντως µετά την 
εκλογική ήττα οι Συριζαίοι να αρχίσουν 
ξανά να µιλούν για τα µατωµένα πλε-
ονάσµατα  του ητσοτάκη, είπαµε 
δεν έχουν  θεό.

*Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι 
επιχειρηματίας, πρώην βουλευτής 

Χαλκιδικής  
της Νέας Δημοκρατίας

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

o inion
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∆ηµοτικά τέλη για  
Κροίσους στη Σιθωνία 

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

Συγκεκριµένα για κάθε τετραγωνικό µέτρο οι 
ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν ,  ευρώ 
δηµοτικά τέλη για ηλεκτροφωτισµό και καθαριό-
τητα. ∆ηλαδή για µια µέση επιχείρηση  τετρα-
γωνικών µέτρων το κόστος είναι .  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.

ι  κάτοικοι της Σιθωνίας έχουν ως µοναδική 
τους απασχόληση τον τουρισµό. Στη ουρβουρού 
όπου το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται περισσό-
τερες από  επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δω-
µατίων, οι επαγγελµατίες πληρώνουν δηµοτικά 
τέλη για όλο το µηνο 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 ∆ήµου Σιθωνίας 
Σωτήρης Ληστής ο οποίος αναφέρει στην kar tsa 
ότι ο νόµος καλύπτει τους επιχειρηµατίες να µην 
πληρώνουν τέλη αν δεν λειτουργούν τις επιχει-
ρήσεις τους.  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.  λόγος που µέχρι 
τώρα δεν το έχουν κάνει είναι διότι, όπως αποκά-
λυψε στην kar tsa επιχειρηµατίας, φοβούνται ότι 
δε θα κερδίσουν κάτι καθώς η δηµοτική αρχή έχει 
τη δυνατότητα να αυξήσει τα δηµοτικά τέλη για τη 
θερινή περίοδο. 

rfi om
Ανακοινώσεις µέσω ocial

Σε νέο βίντεο κλιπ ο ωµιάδης

Νέες καταγγελίες Καπλάνη 

έσω facebook συνεχίζει να ανακοινώ-
νει τα ονόµατα των υποψηφίων δηµοτικών 
συµβούλων, που θα κατέβουν στο πλευρό 
της στις επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, η ατερίνα Νοτοπούλου. εταξύ αυτών, 
είναι ο συντονιστής για το µεταναστευτικό 
στη όρεια Ελλάδα, Νίκος άγκος, ο πρό-
εδρος της οργάνωσης Αναπηρία Σήµερα , 

ώτης πίµπασης και ο συντονιστής της 
παράταξης Ανοιχτή Πόλη , Θέµης Χαρίσης. 

γδόντα στελέχη της παράταξης του θα παρουσιάσει τις επόµενες ηµέρες ο υποψήφιος δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Πα-
ναγιώτης ωµιάδης. Στο πλευρό του και στο ψηφοδέλτιο θα συµπεριληφθούν ο αδελφός του ∆ιονύσης ωµιάδης και ο 
τραγουδιστής Γιάννης έλλης. Αλλωστε, ο Παναγιώτης ωµιάδης έχει πάρει µέρος στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Σε Λέω .

ε νέα ανάρτησή του στο acebook ο 
υποψήφιος δήµαρχος Θερµαϊκού ∆ηµήτρης 

απλάνης καταγγέλει την υφιστάµενη διοί-
κηση του ήµου. Συγκεκριµένα γράφει: Στον 
αέρα τα ...µεγάλα έργα της σηµερινής διοίκη-
σης. ∆ιαµάχη ξέσπασε µεταξύ λιµεναρχείου, 
δήµου Θερµαϊκού και περιφέρειας. Παράνο-
µα κι επικίνδυνα χαρακτηρίζει το λιµεναρχείο 
τα τοιχεία αντιστήριξης στη ηχανιωνα και 
την Επανοµή. Αναγκαία και απαραίτητα λέει 
ο δήµαρχος. Τα ερωτήµατα πολλά. Τα έργα 
έχουν τις απαιτούµενες άδειες   δήµαρχος 
µετά από  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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 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 εσσίες 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 Ν Η ΣΤ  ∆Η  ΑΣ Ε ΗΘ Σ ΚΑΙ ΡΑ Α
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Νέες καταγγελίες Καπλάνη 

Μπαινοβγαίνουν στις λίστες της Ν.∆. Που είναι το φλουρί, βρε ιάννη

Τέλος στα... ηµερώµατα

Με τον Πέτρο οι αντιδήµαρχοι 

«Σπριντάρει» ο Λεκάκης

κδηλη είναι η αγωνία πολλών στελεχών της Νέας 
∆ηµοκρατίας στην Α  Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά 
και σε όλη την εντρική ακεδονία, καθώς όπως λένε 
καθυστερούν να ανακοινωθούν ονόµατα υποψηφίων 
βουλευτών. Πολλά πρωτοεµφανιζόµενα  στελέχη που 
ακολούθησαν τη διαδικασία του ητρώου 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  Ιανουαρίου, αλλά τελικά µετά από 
πλήθος εισηγήσεων στην κοµµατική ηγεσία δεν επελέγη 
αυτή η τακτική. ι 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 ης α ου 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  
 Γιάννης πουτάρης έκοψε την τελευταία βασιλόπιτα 

ως δήµαρχος Θεσσαλονίκης στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του δηµοτικού συµβουλίου, ωστόσο ο τυχερός δεν βρέ-
θηκε  λες 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 

πενσσασών, σε µια προσπάθεια να αποφεύγονται οι µα-
ραθώνιες συνεδριάσεις που αρκετές φορές φτάνουν έως 
τα ξηµερώµατα. Αποµένει να δούµε εάν θα καταφέρει ο 
κ. πενσσασών 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 ∆ηµαρέλος και η πρόεδρος της Ε∆ΗΘ, 

αρία Πασχαλίδου. ατεβαίνουµε 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.∆ηµαρέλος ανα-
κοινώνοντας επίσηµα τη συµµετοχή του στην παράταξη 

Θεσσαλονίκη Πρώτη . Από την πλευρά της, η κ.Πασχα-
λίδου προσθέτει: ∆εν 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 . 

ε 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. ρίσκονται 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 ιαννούλη ο Λαµτζίδης 

Στηρίζει Καραγιάννη ο έµος

λοι οι αυτοδιοικητικοί στην Τούµπα 

κπλη η µε ∆ιαµαντόπουλο στον ∆έλτα

Κοκολάκης και Λαζαρίδου  
µε Παπαστεργίου 

ειµερινοί... αθλητές

Στοίχηµα ο πρώτος γύρος για τον γνάτιο 

Κι άλλος για τον δήµο Θεσσαλονίκης...

Τι κοινό έχουν τα προεκλογικά φυλλάδια των υποψη-
φίων δηµάρχων, Νίκου Ταχιάου και ωνσταντίνου έρβα  
Το κουλούρι Θεσσαλονίκης   Ν.Ταχιάος επέλεξε να το 
χρησιµοποιήσει ως hashtag  στο φυλλάδιο του, ενώ ο 

. έρβας σε φωτογραφία.   

πορεί να µην πέτυχε τους αρχικούς της στόχους  η 
ίνηση των έξι   που ασκούσε κριτική στη διοίκηση του 

Γιάννη πουτάρη  και τελικά να έµειναν στην οµάδα µό-
λις τρεις, αλλά φαίνεται ότι οι εναποµείναντες  Ανδρέας 

ουράκης, Γιώργος Αβαρλής και όνικα Αϊβάζογλου  
µαλον συµπορεύονται. Αναµένεται να στελεχώσουν το 
ψηφοδέλτιο του Σπύρου ούγια, 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 εντρικής ακεδονίας, υπο-
στηριζόµενος από τον Σ Ι Α.  κ. Γιαννούλης είχε στο 
πλευρό του τον επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης 

ιζοσπαστικής Ενωτικής ίνησης αλαµαριάς ανώλη 
Λαµτζίδη, που όπως µαθαίνουµε θα κατέβει υποψήφιος 
στην περιφέρεια.

 Αντώνης έµος στέκεται στο πλευρό του Γιάννη 
αραγιάννη για τις βουλευτικές εκλογές.  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  
Θεσσαλονίκης µε τη Ν∆.

Στις κερκίδες του γηπέδου της Τούµπας για το ντέρµπι 
του ΠΑ  µε τον λυµπιακό βρέθηκαν αρκετοί αυτοδιοι-
κητικοί. Εβαλαν στην άκρη για λίγο τις υποχρεώσεις για 
χάρη του ποδοσφαίρου. εταξύ άλλων, βρέθηκαν στην 
Τούµπα ο υποψήφιος δήµαρχος Θεσσαλονίκης, ωνστα-
ντίνος έρβας, ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος, Πα-
ναγιώτης Αβραµόπουλος και ο αντιδήµαρχος Τεχνικών 
‘Εργων του δήµου Νεάπολης - Συκεών, Αντώνης Σαουλί-
δης φωτο . λοι έφυγαν µε πλατιά χαµόγελα...

Στη µάχη διεκδίκησης του δήµου ∆έλτα ρίχτηκε ο 
χρονος, Αλέξανδρος ∆ιαµαντόπουλος, ως επικεφαλής 

του συνδυασµού  ∆ήµος ας . 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 ∆έλτα. Επόµε-
νο βήµα η εκδήλωση στις  εβρουαρίου στο θεατράκι 
του ου δηµοτικού σχολείου Ιωνίας στα ∆ιαβατά όπου θα 
παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες του προγράµµατος.  
υποψήφιος δήµαρχος ∆έλτα είναι αδελφός του επιθετι-
κού ποδοσφαιριστή του Αρη, ∆ηµήτρη ∆ιαµαντόπουλου 
και επιθυµία του είναι να... σκοράρει στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές.

 πρώην διευθυντής Πολιτικής Προστασίας ώστας 
οκολάκης και η πρόεδρος της  δηµοτικής κοινότητας 

του δήµου Θεσσαλονίκης αρία Λαζαρίδου θα βρίσκο-
νται -µεταξύ άλλων- στο ψηφοδέλτιο του υποψήφιου πε-
ριφερειάρχη εντρικής ακεδονίας, Χρήστου Παπαστερ-
γίου. Η επίσηµη παρουσίαση των υποψηφίων από την 
περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης θα γίνει σε ειδική 
εκδήλωση στις  εβρουαρίου.

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

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

χουµε χάσει το µέτρηµα όσον αφορά τους υποψηφί-
ους που διεκδικούν τον δήµο Θεσσαλονίκης. έσα 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, ώτης Αδαµό-
πουλος, ως επικεφαλής του συνδυασµού Θεσσαλονίκη 
Ελληνική .
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πάρχουν ορισµένα ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα από τις δηµοσκοπή-

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

προσπάθησε να φέρει ο Σ Ι Α 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. ι πολίτες δείχνουν να µην τους ακο-
λουθούν. Να προτιµούν σοβαρές, στιβαρές 
και σταθερές παρουσίες.

εβαίως 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. ε αντάλλαγµα µόνιµες θέσεις αντι-
δηµάρχου, βρέχει χιονίσει.

Σε κάθε περίπτωση, συµµετοχή στη διοί-
κηση a a carte δεν υπάρχει. ι διοικήσεις είναι 
συλλογικά υπεύθυνες για όλα όσα κάνουν. 

σοι 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.

χουµε 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 

ακεδονίας Θράκης. Είναι η τρίτη κατά σειρά 
γυναίκα στη συγκεκριµένη θέση. Αντικατέστησε 
την ατερίνα Νοτοπούλου, υποψήφια δήµαρχο 
Θεσσαλονίκης µε τη σηµαία του Σ Ι Α που 
βρισκόταν στο τιµόνι του ΑΘ πεντέµισι µήνες, 
από τα τέλη  Αυγούστου, όταν ανέλαβε τη θέση από 
την προκάτοχο της αρία όλλια-Τσαρουχά, βουλευτή 
Σερρών των ΑΝΕΛ.

Η νέα υφυπουργός ακεδονίας Θράκης, Ελευθερία 
Χατζηγεωργίου, συγκατελέγεται στη νέα γενιά κοµµα-
τικών στελεχών του Σ Ι Α  µε ιδιαίτερα στενές σχέσεις 
µε την κοµµατική ηγεσία , αλλά και τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό. ι γνωρίζοντες, υποστηρίζουν πως ανήκει 
στη µικρή εκείνη οµάδα που εµπιστεύεται απόλυτα ο 
Αλέξης Τσίπρας. ταν  διευθύντρια του πολιτικού γρα-
φείου του  υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού 
εκπρόσωπου,  ∆ηµήτρη Τζανακόπουλου  και θεωρείται 
ότι είχε άµεση ανάµειξη σε όλες τις κινήσεις που έγιναν 
από το έγαρο αξίµου στον απόηχο των καταστροφι-
κών  πυρκαγιών στο άτι, τον Ιούλιο του . άλι-
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.

Αντ ράσε ς στο ΚΙΝΑΛ
α την τοπο έτηση Τ κα

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του γγελου 

Τόλκα από την Ηµαθία στην κυβέρνηση Σ Ι-
Α  σε µια περίοδο µε πολλές µετακινήσεις και 

µεταγραφές στην πολιτική σκακιέρα. Τοποθετή-
θηκε υφυπουργός εταναστευτικής Πολιτικής. 
Είναι δικηγόρος και υπήρξε για χρόνια στέλεχος 
του ΠΑΣ . Εξελέγη βουλευτής Ηµαθίας µε το 
ΠΑΣ  στις εκλογές του κτωβρίου του , 
ενώ στις  Αυγούστου του  ορκίστηκε 

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

ακεδονίας.
  Σε δηλώσεις του στην ar tsa για την υπουργο-

ποίηση του γγελου Τόλκα από το Σ Ι Α, o γραµµα-
τέας της Ν.Ε του ΙΝΑΛ Ηµαθίας, ώστας Ασλάνογλου 
τόνισε: Θεωρώ απαράδεκτη αυτή τη συµπεριφορά που 
καταρρακώνει ακόµη περισσότερο το άθλιο πολιτικό 
περιβάλλον αυτής της εποχής. νας άνθρωπος που 
αναδείχθηκε  στο χώρο της ΠΑΣ  και της εντοαρι-
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  ατρούγκαλος και αναπληρώτρια υπουρ-
γός η Σία Αναγνωστοπούλου. Νέος υφυπουργός Εργα-
σίας  ορίστηκε ο ωνσταντίνος  πάρκας. Στο υπουρ-
γείο εταφορών  τοποθετήθηκε ο Θάνος ωραίτης.

αραµένε  το άρωµα  
υναίκας στο Υ ΑΘ

Ανασχηματισμός

ΑΠ  ΤΗ  
Ι Η ΑΝ∆ ΙΤΣ
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σα έπε  το µάτ  της 

   
 ι αναρίθµητοι υποψήφιοι για το ∆. Θεσσαλονίκης 

σε συνδυασµό µε τον διαγκωνισµό αρκετών εξ  αυτών 
που προέρχονται από το χώρο της κεντροδεξιάς, δη-
µιουργεί τριγµούς και εντάσεις. ι αυτές εκφράστηκαν 
ήδη  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... 

 αι 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. λλοι πάλι αρκούνται στην 

στήριξη  στελεχών που προέρχονται από το στενό 
πυρήνα του εκάστοτε αρχηγικού περιβάλλοντός. 

 Η αρχή έγινε ήδη µε τους πρώτους διαξιφισµούς. 
εταξύ Ταχιάου  ρφανού, Λεκάκη  Νοτοπούλου, 
έρβα  Νοτοπούλου και πάει λέγοντας... αι αν ο 

έµπειρος πρόεδρος της Ν ∆Ε 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 ∆ήµο Θεσσαλονίκης προκάλεσε αντίθετα 
αποτελέσµατα. 

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

 αι µπορεί, επίσης, ο πρόεδρος της διοικούσας επι-
τροπής δυο µέρες αργότερα στην εκδήλωση της κο-
πής της πίτας της Ν ∆Ε ∆υτικού Τοµέα παρουσία και 
των  κ.κ. Ταχιάου, ρφανού 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 .
 

  άτι ανάλογο, είπε δηµοσίως µέσω συνέντευξής 
του και στην Ε Τ  ο βουλευτής  Θεσσαλονίκης 
Θόδωρος αράογλου υπογραµµίζοντας ότι εγώ στο 
αγκλιβέρι ψηφίζω αλλά αν ψήφιζα στη Θεσσαλονί-

κη θα στήριζα την επιλογή του κόµµατός µου τον Νίκο 
Ταχιάο, µολονότι εκτιµώ όλους όσοι προέρχονται από 
την Ν∆ . Πάντως, στην εκδήλωση της Ν ∆Ε δυτικού 
τοµέα, ο λόγος δόθηκε µόνο στον Νίκο Ταχιάο τη στιγ-
µή που ο Γιώργος ρφανός παρέµενε σιωπηλός...

 Αλήθεια, οι εκλεγµένοι βουλευτές τι θα πράξουν  Θα 
στοιχηθούν στην κοµµατική γραµµή  ι αν ναι, όλοι  

αι ο ώστας Γκιουλέκας  

 Την ίδια στιγµή ο ωνσταντίνος έρβας καλούσε την 
ατερίνα 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 ∆εν µπορούµε 
να επιτρέψουµε τα κόµµατα και το παλιό να ελέγχουν 
τη Θεσσαλονίκη  που επέλεξε να λανσάρει ο κ.Λεκά-
κης. ε 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. Lo e

 Την ίδια στιγµή πάντως, ο Απόστολος Τζιτζικώστας 
έχει τις δικές του ... φουρτούνες... χι τόσο σε σχέση µε 
τον πολιτικό αντίπαλό του  ακόµη τουλάχιστο  Χρή-
στο Γιαννούλη, όσο µε την πληθώρα των δικών του 
υποψηφίων στο συνδυασµό. αι 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.∆. στο πρόσωπο 
του νυν περιφερειάρχη δεν αφήνει και πολλά περιθώ-
ρια για δηµοσιοποίηση των δικών του ...  προτιµήσεων. 

 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 µ νο α σένα

CI
TY

Lig
ht

sσα έπε  το µάτ  της 
ΒΙΒΛΙΟ 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



38 16.02.2019

 ∆ράκος του Σέιχ Σου  που συντάρα-
ξε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης την 
δεκαετία του  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.  
Αρίστος ήταν σίγουρα ένας άνθρωπος που 
κινήθηκε στο περιθώριο  αναφέρει στην 

ar tsa η ηθοποιός ιλαρέτη οµνηνού, 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 .

 Αρίστος επ στρέφε  στη Θεσσα ονίκη. Τ  
α ακο σουν κα  τ  α ουν ο  εατές

Η παράσταση είναι η αφήγηση της ιστορίας 
του ∆ράκου 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. έσα 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. ταν 
ένα χαµίνι του δρόµου, ένα παιδί που έζησε 
πολύ στο περιθώριο και αυτός φέρεται ότι 
είναι ο ∆ράκος 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 υπ εση του Αρίστου υπ ρ αν άτοµα 
τα οποία έ ε αν τ  ταν ά κη η κατα ίκη 
του. Εσείς εντρυφ ντας στο έρ ο υπ ρ ε 
στ µ  που το ν σατε  
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.  Αρίστος ήταν σίγουρα ένας άνθρω-
πος που κινήθηκε στο περιθώριο, αλλά από 
ότι φαίνεται και από το βιβλίο του Θωµά ο-
ροβίνη  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 . 

ο α είνα  άπο η σας α την ανατ κ  
πο ν  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. ∆εν µπορώ 
να βρω κανένα ελαφρυντικό για µια τέτοια 
πράξη. Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις 
θεωρώ πως υπάρχει ο άγραφος νόµος των 
φυλακών. ποιοσδήποτε ποινικός κρατού-
µενος, ακόµη και ο χειρότερος δολοφόνος 
δεν δέχεται κανέναν παιδεραστή και οι 
κρατούµενοι βρίσκουν τρόπο να τον τιµω-
ρήσουν. 

ο α φράση του έρ ου ε ωρίζετε  ∆εν 
υπάρχει πιο σπαρακτικό από την τελευταία 
δήλωση του µπροστά στο εκτελεστικό 
απόσπασµα ανούλα µου είµαι αθώος . 

έσα 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 σκηνο ετεί ο ος 

σας, . απα εωρ ίου. στε µου α 
αυτ  την συν παρ η επί σκην ς µά
νας ου κα  η οπο ο  µε τον σκηνο έτη 
της. Είναι µια πολύ σύνθετη σχέση, ούτως 
άλλως ηθοποιού µε σκηνοθέτη. Εµείς την 
αντιµετωπίζουµε µε χιούµορ ως µάνα µε 
γιο. σον 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 συµ ου ε ετε  Ναι  Τον συµβουλεύω, 
αλλά και τον συµβουλεύοµαι και εγώ για 
κάποιες επιλογές που πρέπει να κάνω στο 
θέατρο, άλλωστε πλέον είµαστε συνάδελ-
φοι.

άζε  νέα τα έντα η Ε ά α  έβαια  
πάρχει 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 τ  επίπε ο εωρείτε τ  ρίσκετα  το 
έατρο στη Θεσσα ονίκη  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. πάρχει 
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 ε α η Θεσσα ονίκη  
να έ ε  περσσ τερες νεανκές  
εατρκές οµά ες  
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Φιλαρέτη 

ΚΟΜ Η ΟΥ

Η σπου αία Ε ηνί α η οπο ς  
µί ησε στην rfi  

α τον Αρίστο
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έτος ο αριθµός καταθέσεων για το ΝΘ έσπα-
σε κάθε ρεκόρ, καθώς έφτασαν τις  συµµε-
τοχές, από τις οποίες θα προβληθούν  µικρού 
µήκους και  µεγάλου µήκους ντοκιµαντέρ. ά-
λιστα, φέτος το εστιβάλ εισάγει δύο νέα τµήµατα 
µε τίτλο Πλατφόρµα  και Από την οθόνη στην 

θόνη  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 ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστι-
κό. Παράλληλη, το ο ΝΘ θα αφιερώσει και µια 
ειδική προβολή ντοκιµαντέρ στη µνήµη του πρό-
σφατα χαµένου κινηµατογραφιστή Γιώργου αρυ-
πίδη.

Ανα υτ κά ο  εν τητες κα  ο  συµµετο ές:
Στο όνοµα της αλληλεγγύης και της προσφο-

ράς: ταν φυσάει νοτιάς της αλλιόπης Λεγάκη,  
Σχεδία  του Λευτέρη υλακτού, Η στιγµή σου στη 
ζωή µου  της Χαράς ράγκου, ίος...  άλλος 
δρόµος  των ∆ηµήτρη Παπαδόπουλου  Ιωάννη 

ολαξίδη, Ακούς τη φωνή σου  του Στάθη ασι-
λειάδη και νθρωποι  του Παναγιώτη Αθηναίου. 

ερ ά ον:  Ηρακλής, ο Αχελώος και η 
εσοχώρα  του ∆ηµήτρη ουτσιαµπασάκου, Τέ-

ταρτος τοίχος  του ∆ηµήτρη Γκότση, ια απλή 
ζωή  των υρτώς Παπαδογεωργού  obert 

arding ittman και ∆εν θα πουλήσουµε το µέλ-
λον µας  της Νίκης ελισσαροπούλου.

Ιστορίες που κα η νουν: έχρι τη θάλασ-
σα  του άρκου Γκαστίν, ώνες και περάσµα-
τα  της Ηρώς Σιαφλιάκη, Σολωµός  της ίκυς 
Αρβελάκη, συχη ζωή  του Τάσου Γιαπουτζή, 

ρβινγκ Παρκ  του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, Το 
ξεχασµένο παρελθόν  του Ανδρέα Χατζηπατέρα, 

Τhe ospe  of ichie  του Θανάση αφετζή, 
κρα  της ∆ήµητρας παµπαδήµα, Τα βαπόρια 

της θείας Νέλλης  της Νατάσσας Ιατροπούλου, 
Τα καναρίνια  του Γιώργου υβερνήτη, Ανθού-

λα  του Γιάννη ισουρίδη .
ε ωρ στές προσωπ κ τητες: Αναζητώντας 

τον αζαντζάκη  του Αλέξανδρου Σκούρα, ίλιπ 
οθ - Τετράδια  της αρίας Γιαννούλη, Η αρία 

Πολυδούρη στο Παρίσι του εσοπολέµου  του 
ωστή Νταντινάκη, γγελος ατακουζηνός: Στη 

Λεγεώνα της τιµής  του ίκτωρα ∆ήµα, ιλοθέη, 
η Αγία των Αθηνών  της αρίας Χατζηµιχάλη-Πα-
παλιού, Πίσω από τον τοίχο  της Νεφέλης Σαρρή, 

ake / e ie e  του ωνσταντίνου ενελάου, 
Ευγένιος  του Γιάννη Νικολάου,  ανθός ά-

γος, όταν το show τελειώσει  του ωστή Ασικέλη.
ρωµα υναίκας: ι ατίνες µου  της ίλ-

µας ενίκη, Αµυγδαλιά  της Χριστίνας οίβη, 
Αγία Νοσταλγία  του ενοφώντα Αγγελόπου-

λου, ortraits  του Χρήστου Πυθαρά, ίτα  
του Γιώργου ∆ανόπουλου, ίζες , Γιούµπι  της 
Τζούλιας Σπυροπούλου, irth a s  της ∆ανάης 
Στυλιανού.

ο τ κ : ake the Econom  Scream , 
S gartown - για µια χούφτα ψήφους   του ίµω-

να Τσακίρη.
Ανε ίτη ες µν µες : Η Ανατολή έδυσε του 

Αλέξανδρου Παπαηλιού, ΑΤΑ Α. Το ταξίδι 
συνεχίζεται...   του Ανδρέα Σιαδήµα, Λεηλασία 
δίχως τέλος  του γγελου Αµπάζογλου, Τα ρόδα, 
τα τριαντάφυλλα το µπλόκο της αλαµαριάς  
του ιχάλη Αγραφιώτη, Από τον Τρόµο στην Αντί-
σταση - Ναζιστικό Στρατόπεδο Παύλου ελά Θεσ-
σαλονίκη -  του Γιώργου εραµιδιώτη, 

χνη  του Θάνου Τσάντα, Η ιστορία του Λαϊκού 
Σανατορίου Ασβεστοχωρίου  του Ανδρέα Τσατσά-
ια.

Ε κ νες απ  Ε ά ας: Σέριφος: Η Σιδηρά 
νήσος  του Γιώργου ωίλη, Crete Arising  του 

ωνσταντίνου Παπανικολάου, Απολιθώµατα  
του Πάνου Αρβανιτάκη, Στα Αρβανίτικα  της α-
τερίνας λαρκ. 

Εκ εκτές ε σε ς: ταν ο άγκνερ συνάντησε 
τις ντοµάτες  της αριάννας ικονόµου, n ino 

eritas - Η ιστορία του ελληνικού κρασιού  του 
ωνσταντίνου Τσεκλένη, άλσαµο  της Ελιάνας 

Αµπραβανέλ.
ρ σφυ ες: νοιξη  του Νικόλαου ιώγα, 

i  and sman  του ∆ηµήτρη Γέρου, ΕΘΕΑ 

SA C:  χρόνια ψηφιδωτό συναισθηµάτων  
του Γιάννη ηρουχάκη, The ig o se  του Πίτζι 

αµπούρογλου, και  Αντιφασιστικός αγώνας στη 
έση Ανατολή  του Λεωνίδα αρδαρού.

ουσ κές α ροµές: Τη λύρα µου έδωσαν 
ποντιακή  του γγελου οβότσου, Ταξίδι στον 
κόσµο µε ένα ούτι  του Ιωάννη εµούνδου, Η 
µπάντα  του Νίκου Ασλανίδη, Τα  επίπεδα της 
ύπαρξης  της Ηλιάνας ∆ανέζη, iamonds in 
the ight Sk  του ελέτη οίρα, Γιώργος Χρι-
στιανάκης - ια διακριτική µουσική παρουσία  
της Τζίνας Γεωργιάδου, sic for rdinar  Life 

achines  του Νίκου Χαντζή.
ε τη µατ ά του κα τέ νη: ΓΙΑ ΧΩ ΙΣ Λ -

Γ Σ / Συναντήσεις µε τον Γιώργο ανιάτη  του 
Σταύρου υλλάκη, Αγόρια  µπαλέτο  του Γρη-
γόρη αρδαρινού, ter Space ids  του Γιώρ-
γου Γκουνέζου, ικίες  των Λεωνίδα ωνστα-
νταράκου  Σταύρου Πετρόπουλου, Η ωή Εν 
Τάφω - aking of  του ασίλη ωυσίδη, λλη-
νες στο Χόλιγουντ  του Νίκου Θεοδοσίου, ίκτωρ 
ή τα παιδιά στην εξουσία  του άρολου ωναρά, 

angea  του Γιάννη Νικολόπουλου, Στη σκιά 
των βράχων  του Χάρη Γιουλάτου και STAC  
Street Art Conser ators  του Ηλία ∆ηµητρίου.

∆οκίµ α ζω ς κα  επ στηµ ν: ία ζωή  του 
Ντίνου Γιώτη, Το άλογο που είµαι  του ένιου 

αραγιάννη, ως  του Νίκου οντιζά,  Science 
and rthodo  aro nd the or d  του Χρήστου 
Πανάγου και  µηχανισµός των Αντικυθήρων - 
Αφηγήσεις  του Νίκου Παπακώστα.
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Αλληλεγγύη, προσφορά, πρόσφυγες, περιβάλλον, προσωπικότητες, 
πολιτική και μια σειρά από άλλα ενδιαφέροντα θέματα

 ε ηνκές συµµετο ές στο  
21ο εστ ά  Ντοκµαντέρ Θεσσα ονίκης
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

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

Το ατελιέ της βρίσκεται στο υχικό από το , όπου όλα της τα κοσµήµατα κατασκευάζονται στο χέρι.  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. λα τα κοµµάτια είναι µοναδικά. ι συλλογές της παράγονται σε αυστηρά περιορισµένο αριθµό, µε ‘one of a kind  
φιλοσοφία. λλωστε οι πέτρες που χρησιµοποιούνται δεν είναι ποτέ όµοιες, και η χειροποίητη κατασκευή κάνει κάθε κόσµηµα διαφορετικό εξ ορισµού. 

λα 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 ίνας Νοµίδου έχουν δηµοσιευθεί στα amo r k, og e k, E e k, arpers a aar k, Tra e er k.

 Hand Made Creations by Mina Nomidou
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Την παράσταση λγα  του ιχάλη οβανίδη δι-
οργανώνει και παρουσιάζει το έντρο Πολιτισµού 
της Περιφέρειας εντρικής ακεδονίας, το Σάβ-
βατο   εβρουαρίου, στο Πολιτιστικό έντρο 
Αλέξανδρος . ια παραγωγή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ 

Σερρών, σε σκηνοθεσία και ερµηνεία αλλιόπης 
Ευαγγελίδου, σε ένα µονόλογο µε θέµα την εν-
δοοικογενειακή βία. ρα έναρξης: : . Είσοδος 
ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, θα συλλέγονται τρό-
φιµα µακράς διαρκείας, χαρτικά, απορρυπαντικά 
και είδη προσωπικής υγιεινής, υπέρ της Αρωγής 
Θεσσαλονίκης .
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 ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑ ΟΥ

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης 
είναι ηθοποιός και αυτό το 
διάστημα συμμετέχει στην 

παράσταση «Μία σφαίρα για 
την Τζέην» που ανεβαίνει στο 

θέατρο Άρατος.

Α έας ∆ηµητρ ά ης

α

Ε ένη τά η  M

e e A om on

M ri  Ani in

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 , ,  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; ετά από πολλές συνερ-
γασίες στη πόλη µας από το  που 
βρίσκοµαι στον χώρο , από  ετών 
δηλαδή , σήµερα στο Α ΑΤ Σ  βιώνουµε 
µια άψογη συνεργασία  µε τον ασίλη 
Τσικάρα κείµενο-σκηνοθεσία  και τους 
συναδέλφους,  πράγµα που µε κάνει  
πνευµατικά και ψυχικά πιο πλούσιο. 
Προτάσεις πάντα υπάρχουν αλλά τώρα 
ψηφίζω το θέατρο Α ΑΤ Σ. Παράλληλα  
βρίσκοµαι και στον παιδικό θίασο του 

ΕΝΤ  ΕΛΛΗΝΙ  Π ΛΙΤΙΣ  του 
ηθοποιού και συγγραφέα Χρήστου Σαββα 
µε παραστάσεις  σε σχολεία στα πλαίσια 
περιοδείας.

Το βραβευµένο έργο Τελευταία φορά  της 
Γεωργίας εληβασάκη, σε σκηνοθεσία ωνστα-
ντίνου Αθυρίδη, παρουσιάζεται από την Παρα-
σκευή  εβρουαρίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο 

αλαµαριάς ελίνα ερκούρη  στη Θεσσα-
λονίκη. ε ευαισθησία, αλλά και χιούµορ, η πα-
ράσταση προσεγγίζει το θέµα της εκφυλιστικής 
ασθένειας του Αλτσχάιµερ. ρα έναρξης: : . 
Τιµές εισιτηρίων:  κανονικό ,  φοιτητι-
κό, ανέργων, ηθοποιών, ΑµΕΑ . έρος των εσό-
δων θα διατεθεί για τους σκοπούς της Εταιρείας 
Νόσου Αλτσχάιµερ.

Η Ελένη ιτάλη και οι T , µαζί µε τη 
ιολέτα καρη, έρχονται να µαγέψουν  το 

κοινό της Θεσσαλονίκης για δύο διαδοχι-
κά Σάββατα, από τις  εβρουαρίου, στο 

ock .  αρακτηριστικός τίτλος του i e 
είναι Η βεγγέρα της Ελένης , καθώς οικο-
δεσπότης και πρωταγωνίστρια είναι η κορυ-
φαία Ελένη ιτάλη. ι πόρτες ανοίγουν στις 

: . ρα έναρξης: : . Τιµές εισιτηρίων: 
 φοιτητικό, ανέργων, ορθίων ,  κα-

θήµενων . ετά την αγορά εισιτηρίου καθή-
µενων, απαιτείται τηλεφωνική κράτηση.

Τη διαδραστική εγκατάσταση Se fie A tom-
aton  εγκαινιάζει η ∆ηµοτική Πινακοθήκη 
Θεσσαλονίκης, στο  Αλατζά  Ιµαρέτ, τo Σάββατο  

εβρουαρίου. Η εικαστική έκθεση αποτελείται 
από αυτόµατα, µηχανικές ξυλόγλυπτες 
κούκλες, οι οποίες συνδιαλέγονται µε το θεατή 
και το χώρο. ∆ηµιουργοί της εγκατάστασης 
είναι ο Στάθης αρκόπουλος, εικαστικός και 
κουκλοπαίκτης, και η καλλιτεχνική οµάδα 
Asocia ia s in s dd C . ρες λειτουργίας 
έκθεσης: Τρίτη-Σάββατο, από τις : - : .

Η βραβευµένη ωσίδα 
πιανίστρια aria Anikina 

θα δώσει ρεσιτάλ στο 
φουαγιέ του Αρχαιολογι-
κού ουσείου Θεσσα-
λονίκης, το Σάββατο  

εβρουαρίου και ώρα 
: . Είσοδος ελεύθερη.

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου

o
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να µοναδικό ρετρό µουσικοχορευτικό αφιέ-
ρωµα αναµνήσεων του παλιού ραδιοφώνου 
παρουσιάζεται το Σάββατο  εβρουαρίου, 
στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Γνωστά θέµατα της 
a  µουσικής σκηνής θα ερµηνευτούν από την 
A bena και θα πλαισιωθούν χορευτικά από τους 
itterb gs Skg, µε τη συµµετοχή του µουσικού 

σχήµατος est Side Ensemb e , που αποτε-
λείται από καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου 
Σταυρούπολης. ρα έναρξης: : . Eίσοδος 
ελεύθερη.

 Α ΙΕΡΩΜΑ

 ΜΟΥΣΙΚΗ

 ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

ΙΑΛΕ Η

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΒΙΒΛΙΟΥ

  

Ραντε ο  στα Αστέρ α

ρ στίνα α ο ρη

Αρίστος

αρ ονέτα

e  o nd ion
Κυρ άκος 

Κεντρωτ ς

ρ στ φορος 
αρα ίκος

Η Χριστίνα αξούρη έρχεται στη Θεσσαλονίκη 
και στο SpaceLab, στο πλαίσιο της χειµερινής 
περιοδείας της ανά την Ελλάδα, το Σάββατο  

εβρουαρίου. Από τον Τσιτσάνη και τον Χατζι-
δάκι, µέχρι τον Σαββόπουλο και τον ∆εληβοριά, 
από την αρα νδρου και τον Λάγιο, µέχρι τον 

ραουνάκη και τον rego ic, η ηθοποιός και 
ερµηνεύτρια παρουσιάζει παλιά και νέα τραγού-
δια στη µουσική της παράσταση. ρα έναρξης: 

: . Τιµές εισιτηρίων:  κανονικό ,  
προπώληση, φοιτητικό, ανέργων .

Η ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, του φερόµε-
νου ως ∆ράκου του Σέιχ Σου , βασισµένη στο 
βραβευµένο µυθιστόρηµα του Θωµά οροβίνη 

 Γύρος του Θανάτου , αναβιώνει µέσα από 
µια σειρά παραστάσεων στη σκηνή του θεάτρου 
Αθήναιον στη Θεσσαλονίκη, από την Παρα-
σκευή  εβρουαρίου. Ηµέρες και ώρες πα-
ραστάσεων: Παρασκευή στις : , Σάββατο - 

υριακή στις :  και : . Τιµές εισιτηρίων: 
 κανονικό ,  µειωµένο .

Η θεατρική προσέγ-
γιση του βιβλίου της 
ερασίας ούσβουρα 
enceremos  παρου-

σιάζεται στο Πολεµικό 
ουσείο Θεσσαλονίκης, 

το Σάββατο  εβρου-
αρίου, στις : . Προ-

λογίζει η δηµοσιογράφος 
Αθηνά Τερζή. Είσοδος 
ελεύθερη. Τηλ. κρατή-
σεων: . 
έρος των εσόδων του 

βιβλίου διατίθενται για την 
Α ΣΙΣ .

Το έντρο υχοθερα-
πείας  Εκπαίδευσης 
esta t o ndation και 

ο A S Θεσσαλονίκη  
πραγµατοποιούν ανοιχτή 
διάλεξη, µε θέµα Ανακα-
λύπτοντας και υποστηρί-
ζοντας το εσωτερικό µας 

παιδί , την Παρασκευή  
εβρουαρίου, στις : . 

Τη συζήτηση συντονίζει 
η ψυχολόγος-ψυχοθε-
ραπεύτρια Αικατερίνη 

Παπαθανασίου-Πεχλιβα-
νίδου.

Το βιβλίο Αταίριαστες 
Ιστορίες από το ουντιάλ 
της ωσίας  του υριά-
κου εντρωτή παρουσι-
άζεται στο βιβλιοπωλείο 

αλλιάρης Παιδεία , 
στη Θεσσαλονίκη, την 

Τετάρτη  εβρουαρίου, 
στις : . Συµµετέχουν 

οι Νίκος αραντζίδης 
και ∆ηµήτρης Ακριβού-
λης, ενώ τη συζήτηση 
θα συντονίσει ο Πέτρος 
Παπασαραντόπουλος.

 ανατρεπτικός Χριστόφο-
ρος αραλίκος επανέρ-
χεται στη Θεσσαλονίκη, 

στο θέατρο Αυλαία, µε τη 
stand- p comed  παρά-
σταση Η ιβωτός του 
άρα , την Παρασκευή 

 εβρουαρίου στις 
:  και το Σάββατο  

εβρουαρίου στις :  
 : . Τιµές εισιτηρίων: 

 κανονικό ,  
µειωµένο .

 Νίκος δεν άργησε να πει 
το ναι . φτιαξε λοιπόν την 
βαλίτσα του και µε το διαβα-
τήριο στο χέρι ταξίδεψε για την 
Αµερική. 

ταν όµως έφτασε ο Νίκος στη 
όρεια αλιφόρνια 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. ταν 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 ar tsa. ι 
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 Κο ρεµα
λα 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. ου 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. αι 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 ream  
 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 ΙΚΟΣ ΚΡΙΣΤΟ ΡΑ ΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ   
ΟΛΑ ΟΣΑ Ε ΗΣΕ 

 περπέτεες εν ς ηνα κουρέα...  
φο ντας στς Η. .Α.

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

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

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

τείες φαρµακευτικής κάνναβης. 

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Από παράταση σε παράταση και 
όλες σχεδόν οι παραστάσεις 
so do t.  Αυτό δεν µπορούσε παρά 
να µας κινήσει το ενδιαφέρον για να 
προσεγγίσουµε τον ανεξάντλητο και 
χειµαρρώδη Τάκη αχαράτο 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 προ ποθέσεις 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. 

πότε 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.  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. 
ούµε 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 nstagram 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 ου-
γιουκλάκη, η ελίνα ερκούρη και 
η Li a inne i 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 ‘ ω Για 
Σένα  είναι η παράσταση που έκανε 
το ρεκόρ εισπράξεων στα  χρόνια 
λειτουργίας του Teatro ergina και 
είχα την τιµή να βραβευθώ για αυτό 
από το egenc  Casino, δια χειρός 
της Ελένης ενεγάκη. Είναι πάρα 
πολύ συγκινητικό να ξέρεις ότι είσαι 
ο πιο επιτυχηµένος καλλιτέχνης στα 

 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 ιλοποίµην ίνος, 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.  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;  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.  λη 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 αθά στην πρεµιέρα 
του έργου ήταν η ωραιότερη ersion 
της χαρτοπαίχτρας και την ευχαρι-
στώ πάρα πολύ για αυτό. Θα ήθελα 
πάρα πολύ να κάνω θέατρο όπως 
έκανα το Cabaret µετά από αυτά.
χω 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 

Α ΑΡΑΤΟΣ

 Τάκης α αράτος ά α ε φέτος 
τς ν τες της Θεσσα ονίκης µε 
µα εκπ ηκτκ  one m n o  

παράσταση που α απ ηκε πο  απ  
το κον .  Θα ζω µ νο α σένα   
στο έατρο ερ ίνα του egenc   

ino e oni i
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Κα οκαίρ  µε το 
σκουφάκ  του σερί α 

ά ε  ο Λουτσέσκου...

ε αστ κ  
εωφορείο του ΑΣΘ 
α υρίσε  η αποστο  
του υµπ ακο  στον 

ε ρα ά.

 
Medi

 Tελευταίο Σάββατο για 
όσους δεν πρόλαβαν να 
απολαύσουν την Ελεω-
νόρα ουγανέλη στο  
factor  of so nd.

 Προτελευταίο τριήµερο 
και για τον Τάκη αχαρά-
το στο Θέατρο Ε ΓΙΝΑ 
του att egenc ,όπου 
βιώνει την απόλυτη 
επιτυχία

 Σάββατο  υριακή οι 
δύο τελευταίες παραστά-
σεις του ∆ Ν ΙΧΩΤΗ,-
βιβλίο ο,κεφάλαιο ο 

στο Θ µε πρωταγω-
νιστή τον εξαιρετικό 

ρη Σερβετάλη.
Συνεχίζεται η 

παράσταση ΘΕΙ Σ 
ΑΝΙΑΣ στο Αριστο-

τέλειον µε παραστά-
σεις αυτό το Σ/  αλλά 

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

 Σάββατο  εβρουα-
ρίου και η Ελένη ιτάλη 
µε τους Τ  και 
Νιολέτα καρη σε µία πα-
ράσταση µε εκπληκτικές 
ερµηνείες στο L C .

 Τρίτη  εβρουαρίου 
ο αγαπηµένος Λευτέρης 
Πανταζής στο .
Πέµπτη  εβρουαρίου 
ο τα ταλαντούχος και εκ-
πληκτικός ωνσταντίνος 
Νάζης στο E .

 Στο Αθήναιον ΕΝΑ Α-
ΘΗ Α Χ .Η αστέια 
και τραγικά ειλικρινής 
κοµεντί ανεβαίνει Θεσ-
σαλονίκη έως και τις  

εβρουαρίου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

o
i 

  
  

Απ  πο  αντ σατε την  έµπνευση 
α το σενάρ ο της  τα νίας  Η αρχική 

ιδέα ήταν  του παραγωγού µας ώστα 
Λαµπρόπουλου  και πραγµατικά µας 
άρεσε πολύ  και το σενάριο µας βγήκε  
αβίαστα

σο σκο ο ταν να  ε σ ά ετε 
στο κ ε στ  κ κ ωµα του εάµατος
Πάρα πολύ  ας πήρε  σχεδόν  
χρόνια να φτάσουµε στο  σηµείο να 
µας εµπιστευτεί  µια σοβαρή εταιρία 
παραγωγής  Χρειάζεται πολύ δουλειά,  
πολύ  επιµονή, πολύ υποµονή και 
τύχη

αρά την τεράστ α  εµπορ κ  επ τυ ία 
ο  κρ τ κές  α την τα νία ταν αντ
κρου µενες. Σας επηρέασαν κα

ου  ∆υστυχώς 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

Υπάρ ε  κάτ  κα νο ρ ο στα σκαρ ά
Πολλά  Ελπίζουµε σε µια  νέα ταινία 
στο τέλος του  που θα είναι µια 
µαύρη κωµωδία

Η µ κρ  ο νη υπάρ ε   κάπου στα 
µε οντ κά σας σ έ α  Είναι πολύ 
πιθανόν  να βγει µια δική µας τηλεο-
πτική  σειρά την επόµενη τηλεοπτική  
σεζόν.

ΑΙ ΑΙΟ 

Η έµπνευση 
πίσω απ το σενάρο

Η κωµωδία Α Α Ο .O. . βγήκε το Νοέµβριο στους κινηµατογρά-
φους και επέρασε 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 ιάννης και Μαργαρίτης Παπαδόπουλος 
και ο ∆ηµήτρης Μαρουδής.  Με φρέσκες ιδέες, πολλά πλάνα στα 
σκαριά και διάθεση για δουλειά τείνουν να ε ελιχθούν σ  ένα δυνα-
µικό σχήµα σεναριογράφων που θα αλλά ει το τοπίο της ελληνικής 
µυθοπλασίας.

A
ΛΥ ΙΑΚ Σ

A E A M

κο αν τον πο άνο απ  
τα ηφο έ τ α της Ν∆ κα  τον 

Θεο ωρί η απ  τ ς αποστο ές του 
υµπ ακο . ∆εν έ ε ς π α απ  

πο  να π αστείς. 

Απ  τ τε 
που έφυ ε ο 

ρί ο τς απ  τον 
Α Κ σκοράρε  µέ ρ  

κ  ο Κ άους.

η 
κ άση 

προπονητ  ο σκαρ 
καρσία.  έρσ το 
εί ε πάρε µ νος 

του το µατς.
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c
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 ΝΑ ΗΝ Ε ΕΙ Η ∆Ε ΙΑ ΤΙ Π ΙΕΙ Η Α ΙΣΤΕ Α
ρευνα, Ε∆Ε και µηνύσεις κάνει 

το E  για την διαρροή του 
ideo µε Τσίπρα και Στάη στο 
άδιο Αρβύλα . ideo που το 

ίδιο το E  δηµοσιοποίησε στο 
web t  του.   Συντονιστείτεεεε-
εεε

 ΠΙ  ΧΑ ΗΛΑ, ΠΙ  ΧΑ ΗΛΑ
Προγραµµατίζεις το δελτίο ειδήσεων ανάµεσα σε δύο τη-
λε-σκουπίδια και απορείς γιατί δεν κάνει νούµερα   Πρέπει 
να το πάρετε απόφαση  εκεί στο Σ Α  ότι το καταστρέψατε το 
ενηµερωτικό προφίλ του καναλιού.  S r i or και οσιώνη 
είναι σαν να λέµε αντζούγιες µε µαρµελάδα.  ∆εν τον τρώει 
κανείς τον συνδυασµό.

 Σ ΓΓΕΝΕΙΣ Ε   ΑΙΣΘΗΤΙ ΗΣ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ 
έρες  µέρες, βλέποντας 

την Τσιµτσιλή στον AL A µου 
δηµιουργείται η βεβαιότητα ότι 
ο στυλίστας της πρέπει να έχει 
κάποια συγγένεια µε τον ενδυ-
µατολόγο της σειράς ίθυροι 

αρδιάς

 Η ∆ ΝΑ Η ΤΗΣ Σ ΝΗΘΕΙΑΣ
βαλα την Τρίτη το βράδυ ΑΝΤ  κι αναρωτιόµουν γιατί αργού-

σε να αρχίσει το ΙΝ ΛΙ .   ατάλαβα το λάθος µου και  γύρισα 
Σ Α , αλλά και πάλι ΙΝ ΛΙ  δεν είδα άτι σαν ΙΝ ΛΙ  ήταν, 
αλλά και πάλι  όχι.

 Π Ι ΤΗΤΑ ∆Η ΣΙ Γ Α ΙΑΣ
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  ας περνάτε για 
πολύ χαζούς   µήπως τελικά 
πράγµατι δεν καταλαβαίνετε 
αυτά που σας λένε   πότε αυτό είναι πρόβληµα για την ποιό-
τητα της δηµοσιογραφίας.

 Η Π ΛΙΤΙ Η Σ ΤΩΝΕΙ Τ Ν Ε ΩΤΑ
ια τηλεπερσόνα είχαµε να ανεβάζει την λίµπιτο σε κάθε του 

εµφάνιση,  χάλασε κι αυτός.  άλεσαν 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. 

ι Πέµπτες στην Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικές µε τον ταλαντούχο ωνσταντίνο Νάζη να  βάζει το δικό του χρώµα ανε-
βάζοντας την διασκέδαση στα ύψη, παρουσιάζοντας ένα εκπληκτικό πρόγραµµα στο E  c b.Να σηµειώσουµε πως 
ο αξιόλογος καλλιτέχνης µόλις κυκλοφόρησε και το νέο του τραγούδι ‘Στου κορµιού σου τα παλάτια  που ήδη σαρώνει στο 
o  t be και ακούγεται πολύ

 έµπτες στο E M

ΙΝΤ
Είτε πρόκειται για πρωινό καφέ, είτε για απογευµατινό κοκτέιλ, ή για βραδινή έξοδο, ο χώρος που θα φιλοξενήσει 
τις διαθέσεις κάνει τη διαφορά  αι το T πραγµατικά την κάνει.  ε το άψογο ser ice, την ατµόσφαιρα πολυ-
τέλειας, το φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό. A  da  αποδράσεις από το πρωί ως αργά το βράδυ µε d  καθηµερι-
νά για ακούσµατα που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς.  αι για τους βιαστικούς λειτουργεί υπηρεσία take 
awa .  Η έξοδος της εβδοµάδας στο T, Ανδρέα Παπανδρέου , στη Νεάπολη.  Τηλ.  .

 Σπύρος Παπαδόπουλος του τότε που σίγουρα δεν έχει καµία µα καµία- σχέση µε αυτόν του σήµερα.  ύτε εξωτε-
ρικά αλλά ούτε και πουθενά αλλού    ταν  Νοεµβρίου του  και διασκέδαζε στις θρυλικές ΧΑΝΤ ΕΣ, τότε που 
τραγουδούσε κάθε βράδυ το ‘Θα ζήσω ελεύθερο πουλί . αζί του ο Λάκης απτάκης και ο Πόλυς αυρόπουλος.
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εκίνησε 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 αλών Τεχνών του Τµήµατος Ει-
καστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Α.Π.Θ 

 Παρασκευή Χατζοπούλου- έχει πραγµατοποι-
ήσει τη πρακτική της ως εικαστικός στο έντρο 

Πολιτισµού  του δήµου Παύλου ελά και στο 
έγαρο ουσικής Θεσσαλονίκης , στο πλαίσιο 

του µαθήµατος Ειδικής ∆ιδακτικής της Τέχνης  
του Πανεπιστηµίου. χει διδαχτεί ζωγραφική σε 
καλλιτεχνικό εργαστήριο, γλυπτική, χαρακτική, 
σκηνογραφία, photoshop, ideo 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 λογερίσµατα  
της αρίας ελίδου, καθώς και τον τελευταίο και-
ρό εικονογραφεί το κόµικ orman the orma  
βασισµένο σε σενάριο του Θάνου ατσώρα. Ανα-

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

χει 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 ΤΣΕΙΑ , καθώς και στην 
εκδήλωση Comic Con - . Τον άιο θα συµµε-
τέχει και στην η εκδήλωση της Comic Con , στο 

ελίδειο Συνεδριακό έντρο στη Θεσσαλονίκη, µε 
δικούς της χαρακτήρες σε παραδοσιακή, αλλά και 
σε ψηφιακή µορφή. 

Ε
κα

στ
κά

Παρασκευή Χατζοπούλου

 µορφές της υναίκας
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κοσµκά
ri   

c nd e dinner
Την καθιερωµένη εκδήλωση κοπής πίτας διοργάνωσε 
για άλλη µια χρονιά µε απόλυτη επιτυχία, ο Σύλλογος 
Γυναικών µε καρκίνο µαστού λµα ωής Ν. Θεσσαλο-
νίκης .  

ίλοι και υποστηρικτές του Συλλόγου γέµισαν την 
αίθουσα του akedonia a ace και αντάλλαξαν ευχές 
για το νέο έτος.  Η βραδιά περιλάµβανε γεύµα, κρασί, 
µουσική και χορό. Μεγάλοι χορηγοί: E inair, ακβελ, 
Embr o ab Χορηγοί εκδήλωσης: iorentino, Sede 
gro p, a entini asi eiado , ikona.gr, αχαροπλα-
στεία Ελενίδη, Γιολάντα Πεπέ, erino p s, Lions cnc, 
Αναγέννηση, ana, Εντύπω, ∆ουµπιά, αχαροπλαστεία 
Παπασωτηρίου, ofas  
Φωτογραφική κάλυψη: imi 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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α ητσµ ς
 ΛΑΝΤΑΝ ΙΛ Ε ΙΤΣ Α ΚΑΛΥ ΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ A I A  ΙΛΑΕΙ ΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε Η ΕΙ ΤΗΝ ΙΛ Σ ΙΑ            Τ Υ ΥΡ  Α  ΤΗΝ Ρ ΝΗΤΙΚΗ

Νιώθει την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του. αι 
πως να µην το κάνει άλλωστε.  λάνταν ιλό-
γεβιτς, έζησε στην Ελλάδα για δώδεκα χρόνια, 
εδώ έγινε πατέρας και οι αναµνήσεις του από την 
χώρα µας είναι έντονες και δυνατές. ι δεσµοί του 
µε την πατρίδα µας παραµένουν ισχυροί.  προ-
πονητής που οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα στους 
οµίλους του Champions Leag e και οδεύει ολοταχώς 
και αήττητος για το δεύτερο σερί πρωτάθληµά του στη 
Σερβία µίλησε στην ar tsa για όλα. 

ια εφ  όλης της ύλης κουβέντα για ΠΑ , Αρη, 
Ηρακλή και όχι µόνο. Απολαύστε τον...

Υπάρ ε  µυστ κ  επ τυ ίας α έναν προπονητ  
αγικό ραβδί δεν έχει κανείς. Εγώ πιστεύω στη δου-

λειά. Είµαι εργατικός. Το ποδόσφαιρο είναι η µεγάλη 
µου αγάπη και είµαι πολύ πειθαρχηµένος. ω  ώρες 
για το ποδόσφαιρο και αν δεν δουλέψεις δεν θα κατα-
φέρεις. Χρειάζεται και λίγη τύχη. υστικά δεν υπάρχουν, 
όποιος δουλεύει θα έρθει η µέρα που θα δικαιωθεί. τσι 
πορεύοµαι εγώ .

Στα ο ρ ν α που είστε στον πά κο του Ερυ ρο  
Αστέρα έ ετε καταφέρε  πο ά µε αποκορ φωµα την 
συµµετο  της οµά ας στους οµί ους του m ion  
Le g e. Ηταν αυτ  α εσάς ένα νε ρο που πρα µα
τοπο ηκε  Τα όνειρα δεν σταµατούν ποτέ. ταν µια 
µεγάλη εµπειρία για όλους µας. πόρεσαν να αντιµετω-
πίσω οµάδες θρύλους και προπονητές του τοπ επιπέδου 
από κοντά. Το να παίζεις έχοντας αντίπαλούς σου τους 
Τούχελ, λοπ και Αντσελότι, είναι σπουδαία εµπειρία. 
Εµπειρία ήταν και για τους ποδοσφαιριστές µου. Πλην 
του άριν κανείς άλλος δεν είχε παίξει σε αυτό το επί-
πεδο. Το ζήσαµε µε πολύ ενθουσιασµό. η ξεχνάτε πως 
πέσαµε σε έναν όµιλο θανάτου  µε Νάπολι, Λίβερπουλ 
και Παρί. Σίγουρα είναι µια εµπειρία που µας έβγαλε 
όλους πολύ κερδισµένους .

Τ κάνε  πετυ ηµένο έναν προπονητ  Εγώ πάντα 
λέω ο προπονητής πρέπει να µάθει να ζει µε µια βαλί-
τσα στο χέρι. ανείς 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 .

Εν ε µενο επ στροφ ς στην Ε ά α, υπάρ ε  
Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα µου. Σε αυτή τη 

χώρα ανδρώθηκα, ωρίµασα, έκανε φίλους, οικογένεια. 
∆εν ξέρω τι θα γίνει στο µέλλον, σας είπα σχέδια δεν 
κάνω ποτέ .

ετά απ  34 ρ ν α µο άζε  πο  π αν  π έον το 
πρωτά ηµα να επ στρέ ε  στη Θεσσα ονίκη κα  τον 

Α Κ. ο α η άπο  σας α την οµά α του Ραζ
άν Λουτσέσκου   ΠΑ  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. λα αυτά 
εξασφαλίζουν την επιτυχία σε µία οµάδα. Αυτός 

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

ο οί πίστε αν πως µε τη φυ  ρί ο τς, ίσως 
ο Α Κ να έ ανε αρκετ  απ  τη ναµ  του. Στην 
πρά η µως µο άζε  να ε τ ηκε ακ µα περ σσ
τερο... νας 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.  Πρίγιοβιτς έφυγε και πήγε σε µια µε-
γάλη οµάδα. ταν πολλά τα λεφτά και έπρεπε να φύγει. 

 ΠΑ  δεν µπορεί να στηρίζεται σε έναν παίκτη. Είδατε 
πως µε οµαδική δουλειά συµπλήρωσαν το κενό του και 
η απουσία του δεν φάνηκε στιγµή. ταν µια µεγάλη ευ-
καιρία για τον Πρίγιοβιτς, ένα συµβόλαιο ζωής και από 
την µεταγραφή αυτή κερδισµένος βγήκε και ο ΠΑ .

Κ. ε τς, εκτ ς του Α Κ, η Θεσσα ονίκη, 
είνα  κοντά στο να έ ε  του ρ νου κα  ε τερο εκπρ
σωπο στην Ευρ πη, αφο  ο Αρης είνα  το φα ορί α 
να κερ ίσε  ένα ε σ τ ρ ο  α το E ro  Le g e... 

Είµαι πολύ χαρούµενος που επέστρεψε ο Αρης. ταν 
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 Η. Αυτό έγινε πρά-
ξη.  Αρης είναι µία νέα οµάδα, χρειάζεται υποµονή από 
όλους, είδατε πως ήρθανε και τα αποτελέσµατα. ακάρι 
να πετύχει τον στόχο του, το έχει ανάγκη το ελληνικό 
ποδόσφαιρο και η Θεσσαλονίκη, που διψάει  για επι-
τυχίες . 

 Ηρακ ς, µ α οµά α που α απάτε κα  εν το 
έ ετε κρ ε , περνάε  κα  πά  σκο α κα  πα ε ε  
να ρε  τον ρ µο του. Τ  φταίε  τε κά κα  η οµά α 
εν µπορεί α αυτά τα ρ ν α να ρε  µ α στα ερ  

πορεία   Ηρακλής είναι πάντα στην καρδιά µου. Τον 
αγαπώ. ποµονή. ια 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

υστκ  επτυ ίας αποτε εί η σκ ηρ  
ου εά κα η πε αρ ία στον στ ο
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α ητσµ ς
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. 

έχρι 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  στα , 
πετυχαίνοντας µάλιστα δύο νίκες εκτός και σε 
έδρες που πρέπει να φτύσει αίµα ο αντίπαλος 
για να πάρει το τρίποντο.

 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. έχρι 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. 

 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.  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.  κ. Παντελίδη, άτοµο 
χαµηλών τόνων από τη φύση δεν πανηγυρίζει 
για τα όσα πέτυχε ο Αρης στους τελευταίους 
αγώνες. ρατάει την µπάλα χαµηλά και δηλώ-
νει ότι το σηµαντικότερο είναι ότι στα αποδυ-
τήρια επήλθε η ηρεµία . ι 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

 ΛΑΝΤΑΝ ΙΛ Ε ΙΤΣ Α ΚΑΛΥ ΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ A I A  ΙΛΑΕΙ ΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ε Η ΕΙ ΤΗΝ ΙΛ Σ ΙΑ            Τ Υ ΥΡ  Α  ΤΗΝ Ρ ΝΗΤΙΚΗ
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Face control
Τ  Λ
Η π η να αντστα εί 
στη ο κ  α ράνεα 
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  αλλά ει 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 . Τους τελευταίους µήνες είναι στο 
st io όπου ηχογραφεί το πρώτο προσωπικό της al . 

ο ά είνα  τα τρία πρά µατα 
που σου αρέσουν περ σσ τερο 
στη Θεσσα ονίκη  Η νω Πόλη 
- άστρα. Το ότι είναι  ενεργή σε 
κάποιο βαθµό  σε καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες. ρισµένες φορές 
αποπνέει µια ζεστασιά.. χει ωραία 
στέκια.

ο ά είνα  τα τρία πρά µατα 
που, ωρίς αυτά, η Θεσσα ο
νίκη α ταν κα τερη οµορ
φ τερη   να είναι και είναι το 
εξής: Περισσότερη παιδεία. αθιά 
ριζωµένη

ο ά είνα  η κα τερη έα στη 
Θεσσα ονίκη  Η πιο ωραία θέα.. 
δεν θα πρωτοτυπήσω .. νω Πόλη 
και Θεµιστοκλή Σοφούλη απο εκει 
που φαίνεται όλη η πόλη. 

ο  είνα  το α απηµένο σου 
έατρο στη Θεσσα ονίκη  ανέ-

να ιδιαίτερα. σως το Aυλαία λόγω 
ιστορικότητας και το ότι είναι µέσα 
στο κέντρο.

ο  είνα  το α απηµένο σου 
σ νεµά στη Θεσσα ονίκη  Το 

ακεδονικόν.
Αν µπορούσες να γυρίσεις µια 
ταινία βασισµένη στη Θεσσαλονί-
κη, τί θέµα θα είχε   να ντοκιµα-
ντέρ - ταινία για την ιστορία της 
πόλης.. Από τότε που ιδρύθηκε 

/ π.χ  από τον τότε βασι-
λιά της ακεδονίας, άσσανδρο.. 

έχρι τώρα. 
ο ς είνα  ο οµορφ τερος 
ρ µος της Θεσσα ονίκης  Η 

Πλατεία Αριστοτέλους και τα γρα-
φικά σοκάκια στο Γεντί ουλέ. 
Αν η Θεσσα ονίκη ταν ένα 
πρ σωπο, πο  α ταν αυτ  

Αρνούµαι να πιστέψω το προφα-
νές, δηλαδή το ότι η πόλη είναι 
βαθιά συντηρητική µε σηµαία 
της ανθρώπους όπως ο µητρο-
πολίτης νθιµος, ή παλαιότερα ο 

ωµιάδης. Αρνούµαι να πιστέψω 
ότι είναι απλά η πόλη του ΠΑ , 
του φραπέ και των παραλιακών 
µαγαζιών. Το πρόσωπό της πρέπει 
να είναι εκείνο των ανθρώπων 
που αντιστέκονται στην ασχήµια 
και την βολική της αδράνεια... 

α έ η που αρακτηρίζε  
τους Θεσσα ον κείς   καθένας 
είναι διαφορετικός.

ια λέξη που δεν ταιριάζει κα-
θόλου στους Θεσσαλονικείς  ∆εν 
οµογενοποιώ.

ο  είνα  το α απηµένο σου 
σ ν ηµα που έ ε ς ε  σε τοί ο 
της Θεσσα ονίκης  Το βασα-
νίζοµαι..  και πρόσφατα το: Τα 
σύνορα είναι πληγές στο σώµα 
του πλανήτη .
Αν ν σουν µαρ ος Θεσσα

ονίκης α µ α µέρα, πο  α 
ταν το πρ το που α έκανες 
α την π η  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. 

ς φαντάζεσα  τη Θεσσα ο
νίκη σε 20 ρ ν α απ  τ ρα  

ε... µετρό
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ΚΡΙ Σ π ο επ κίν υνο  
ε ροί είνα  ο  φί ο  
που ζη ε ουν 

∆Ι∆Υ Ι

ΛΕ Ν

Υ Σ

Τ ΤΗΣ

Υ∆Ρ Σ

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. 
ανείς από τους γύρω σου  
δεν µπορεί να σε βλάψει, 

αν εσύ ξέρεις τι θέλεις και το 
επιδιώξεις µε όλες σου τις δυνάµεις. 

Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

Η εύνοια των συνθηκών αρχίζει 
και φαίνεται ξεκάθαρα στη ζωή 
σου. λα 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. 
όνο πρόσεξε, γιατί από τον πολύ 

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

Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

Η ενέργεια που αισθάνεσαι, θα σε 
βοηθήσει να ξεπεράσεις πολλά 

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

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

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

Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

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

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

τα πράγµατα είναι αρκετά θετικά.  
σύντροφός σου αντιλαµβάνεται όσα 

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

Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

σως 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. ρόντισε 

να διαλύσεις όσα προβλήµατα 
υπήρχαν, για να νιώσεις καλύτερα.

Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

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. Τ ΧΕ Ι 

Α ΙΘ Ι , , , .

∆εν υπάρχει καλύτερη επένδυση 
από τη φιλία. αι 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.

ταν, είναι και θα είναι πάντα δί-
πλα σου . χετε βρει αυτά που σας 
ενώνουν και δε θ  αφήσετε ποτέ 
αυτά που σας χωρίζουν να µπουν 
στη µέση της φιλίας σας.

ι 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. 

ι 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.

ΤΑΥΡ Σ

ΚΑΡΚΙΝ Σ

ΑΡΘΕΝ Σ

ΣΚ Ρ Ι Σ

ΑΙ ΚΕΡ Σ

Ι ΘΕΙΣ

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.
 Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι  , , , .

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.
Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

ην επηρεάζεσαι από τις αντίξοες 
συνθήκες που επικρατούν αυτές τις 
ηµέρες γύρω σου. λα 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  Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

Παρ όλη την αναστάτωση γύρω σου 
πάντα γίνεται την τελευταία στιγµή 
ένα θαύµα και βρίσκεται η λύση. τσι 
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. 

ργάνωσε ένα µικρό ταξίδι ή µια βόλτα 
και γενικά δώσε χαρά στο σύντροφό σου. 
Να ξέρεις ότι θα πάρεις πολύ όµορφα 
συναισθήµατα σαν αντάλλαγµα. Τ ΧΕ Ι 
Α ΙΘ Ι , , , .

Ενώ έβλεπες τον κίνδυνο να έρχεται εσύ 
συνέχιζες την ιδία λανθασµένη πορεία. 
Τις επιλογές πληρώνεις. ρόντισε 
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. ην µένεις άπραγος/η, 
κάνε κι εσύ την κίνησή σου.
Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

άποια 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. ην 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. Τ ΧΕ Ι Α ΙΘ Ι , , , .

Ζ ∆ Α ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΑΠΟ  Ε Σ 

Τ  Λ
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∆ιαφηµιστείτε στην ar tsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο ail   
gra ateia kar tsa.gr  
µαζί µε το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών  

3  , 

χετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά
Στοιχεία επικοινωνίας για νοµό Θεσσαλονίκης και νοµών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας

πεύθυνος ακινήτων  Πεσιρίδης ωάννης, Σύµβουλος Επένδυσης ∆ιαχείρισης Ακινήτων 
EMA  L

Τηλ    ail  g esiri is re a gol .gr 

Α ε ίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ
Κ Ρ∆ΕΛΙ  Πωλείται διαµέρισµα 

, τµ, ου ορόφου 
υπερυψωµένου, σε ιδιόκτητη 
οικοδοµή, οροφοδιαµέρισµα, µε 

∆Σ ξ Π, διαµπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιµή: . E ωδ. 

ΕΥ Σ Σ Πωλείται γκαρσονιέρα 
τµ, ισογείου, σε δυόροφο οίκηµα, 

µερικώς ανακαινισµένο, µε ∆Σ ξ
Π, διαµπερές, σε καλή κατάσταση. 

Τιµή: . Ε ωδ. -

ΕΥ Σ Σ ΝΕΑ ΛΙΤΕΙΑ  Πωλείται 
διαµέρισµα τµ, ου ορόφου, 
κατασκευής , ανακαινισµένο, µε 

∆ΣΑΛ Π, διαµπερές, γωνιακό, µε 
αυτ. Θερµ. /Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιµή: . E ωδ. -

ΕΥ Σ Σ ΝΕΑ ΛΙΤΕΙΑ  Πωλείται 
διαµέρισµα τµ, ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, διαµπερές, γωνιακό, µε 

∆Σ ξ Π, ρετιρέ, µε αυτ. Θερµ. 
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση. 
Τιµή: . E ωδ.

ΛΙ ΝΗ ΚΕΝΤΡ  Πωλείται 
διαµέρισµα τµ, ου ορόφου, 
κατασκευής , µε ∆ΣΑΛ Π, 
διαµπερές, µε αυτ. Θερµ. πετρελαίου, 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ
Ν.Σ.Σ. Πωλείται γκαρσονιέρα 

τµ, ισογείου, µε ∆Σαλ Π, 
κεντρικότατο, ανακαινισµένο, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

∆Ι ΙΚΗΤΗΡΙ  Πωλείται γκαρσονιέρα 
τµ, ηµιυπογείου, διαµπερές, 

µε ∆Σ ξ Π, κεντρικότατο, 
µερικώς ανακαινισµένο. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία 
τµ, σε οικόπεδο , τµ, 

διαµπερές, µε ∆Σ ξ Π, αποθήκη, 
κεντρικότατο, µε αυτ. Θερµ. Ιδανικό 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΑΝΑ ΙΑ ΑΝΕΡ ΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα τµ, ου ορόφου, 

χωρίς ασανσέρ, µε ∆Σ ξ Π, ευάερη, ευήλια, κεντρικότατη, 
ανακαινισµένη, σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανική για 
εκµετάλλευση. Τιµή: . E ωδ. -

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται 
στούντιο τµ, ισογείου, πλήρως 
ανακαινισµένο,  µε ∆Σαλ Π, 
ευάερο, ευήλιο,  κατασκευής. 
Ιδανική για εκµετάλλευση. Τιµή: 

. E ωδ. -

ΑΝΑΤ ΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛ ΝΙΚΗ
ΤΣΑΡΗ Πωλείται διαµέρισµα 

τµ, ου ορόφου, µε ασανσέρ, 
γωνιακό, διαµπερές, κεντρικότατο, 
µερικώς ανακαινισµένο, µε ∆Σ ξ

Π. Ιδανικό και εκµετάλλευση. Τιµή: 
. E ωδ. -

∆ΕΛ Ν Ε ΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα τµ, ηµιυπογείου, 
µε ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΑΛΑΚ Η Πωλείται ηµιυπόγειο 
διαµέρισµα τµ, γωνιακό, µε ∆Σ ξ

Π, κεντρικότατο, πλησίον οδού 
Λαµπράκη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκµετάλλευση. Τιµή: 

. E ωδ. -

Ι ΚΡΑΤΕΙ  Πωλείται γκαρσονιέρα 
τµ, ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 

µε ∆Σ ξ Π, ανακαινισµένη, 
κεντρικότατη, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Ιδανική για εκµετάλλευση. 
Τιµή: . E ωδ. -

ΑΝ  Τ Υ Α Πωλείται διαµέρισµα 
τµ, ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 

ρετιρέ, µε ∆Σ ξ Π, κεντρικότατο, 
µε ανοιχτωσιά και µεγάλες βεράντες. 
Τιµή: . E ωδ. -

ΕΡΙ ΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΚΕ∆ ΝΙΑΣ

Κ ΑΝΗ ΚΕΝΤΡ  Πωλείται 
κεντρικότατο διαµέρισµα τµ, ου 
ορόφου, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, µε ασανσέρ, εµπρόσθιο,  
χρήζει ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

Α Ι Υ ΛΗ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά 
δυόροφη µονοκατοικία τµ, σε 
οικόπεδο τµ, στο κέντρο, δίπλα 

στην τοπική αγορά. Ιδανική και για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 
ωδ. -

∆ΕΣΚΑΤΗ ΡΕ ΕΝ Ν Πωλείται 
εκπληκτική νεόδµητη όροφη 
µονοκατοικία τµ, χωρισµένη σε 

 διαµερίσµατα, δίπλα στην πλατεία, 
πλήρως επιπλωµένη, σε άριστη 
κατάσταση. Τιµή: . E ωδ. -

ΕΣΣΑΙ  ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται αγροτεµάχιο 
 στρεµµάτων, επί της Παλαιάς 

Εθνικής δού, κεντρικότατο, εντός 
βιοµηχανικής ζώνης. Τιµή: . E 

ωδ.

Ε Ρ ΙΑΝ Ι Η ΑΘΙΑΣ Πωλείται 
εκπληκτική µεζονέτα τµ, σε 
οικόπεδο τµ, εντός του χωριού, 
σε µαγευτική τοποθεσία, µε θέα και 
ανοιχτωσιά, πλήρως επιπλωµένη, 
κατασκευής . Ιδανικό και 
για εκµετάλλευση. Τιµή: . E 

ωδ. -

ΣΚΛΗΘΡ  Λ ΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη 
πέτρινη δυόροφη µονοκατοικία τµ, 
σε οικόπεδο τµ, εντός του χωριού, 
σε εκπληκτική τοποθεσία, µε θέα και 
ανοιχτωσιά. Τιµή: . E ωδ. -

ΕΝ ΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤ Ν 
ΕΥ Σ Σ Ενοικιάζεται διαµέρισµα 

τµ, ου ορόφου, µε αυτ. Θερµ. /Α, 
πλήρως επιπλωµένο και ανακαινισµένο, 
µε πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή: E 

ωδ. -  

ΚΑΤ  Τ Υ Α Ενοικιάζεται διαµέρισµα 
ου υπερυψωµένου ορόφου, τµ, 

πλήρως ανακαινισµένο, µε ∆Σαλ Π, 
κεντρικότατο, µε αυτ. Θερµ. /Α , 
διαµπερές, οροφοδιαµέρισµα. Τιµή: 

E ωδ. -

Ι ΚΡΑΤΕΙ  Ενοικιάζεται ισόγειο 
διαµέρισµα τµ, πλήρως επιπλωµένο 
και ανακαινισµένο, πλησίον 
Ιπποκρατείου νοσοκοµείου, µε δική του 
αυλή, λουξ κατασκευή, ιδανικό και για 
οικογένεια. Τιµή: E 
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Βρείτε την ar tsa στα παρακάτω σταθερά σηµεία, αλλά και σε όλα τα ca  
της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους από Εγνατίας µέχρι και Παραλία .  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανοµή Αριστοτέλους µε Τσιµισκή.

ΚΕΝΤΡ
Αθιβολή

ατούνη ,   
allo  

ητροπόλεως  , 
Αrc 

οµνηνών , 
ενοδοχείο lectra alace

Αριστοτέλους , 
Β tler 

ητροπόλεως  , 
Ca  e ort 
Eντός Παλαί Ντε Σπόρ , 

Canteen 
∆ηµ. Γούναρη , 
C ilai 
Αγίου ηνά , 
rgon gora 

Παύλου ελά , 
rnest 

Λεωφόρου Νίκης , 

ar on Brasserie 
Αγίας Σοφίας , 

itc en Bar 
Αποθήκη , Λιµάνι Θεσσαλονί-
κης, 
ocal Ca   

Π.Π. Γερµανού , 
Manoir Ca

ατούνη , 
lic

Τσιµισκή ,    
laisir 
ητροπόλεως , 

Ra ati is a Bar
λύµπου ,  
inatra 
ητροπόλεως , 

T e Rolling B rger Bar
Εγνατία , 
Tre Marie 
Εθνικής Αµύνης  ητροπόλε-
ως, 
Πλατεία ssos O eon
Τσιµισκή 

are o se  
Εντός ΛΘ, 

 Θάλασσες 
αλαποθάκη , 

Ciel
εγ. Αλεξάνδρου , 

One
αρόλου Ντηλ , 

∆ΕΘ ele o 
Γραφείο ∆ιοίκησης, Eγνατία 
Ντερλικατέσεν 

ούσκουρα , 
ενοδοχείο Ca sis 
οναστηρίου , 
ενοδοχείο ran  
οναστηρίου , 
ενοδοχείο To acco

Αγ. ∆ηµητρίου , 
ενοδοχείο Me iterranean 

Σαλαµίνος , 
ενοδοχείο orto alace 
ης κτωβρίου , 

ενοδοχείο T e Met 
ης κτωβρίου , 

ενοδοχείο ∆ά ος 
Λεωφόρου Νίκης , 

                               
ενοδοχείο Εγνατία alace 

Εγνατία , 
Oλύµπιον
Πλ. Αριστοτέλους , 

Ταβέρνα ∆ιάβαση 
Παύλου ελά   Τσιµισκή, 

Bo  Ca
Αριστοτέλους , 
ψιλον 

Εδέσσης , 
ησταριά ∆ιαγώνιος 

Στρατηγού αλλάρη , 

Ment a  i erita
Παπαναστασίου , 

∆ΥΤΙΚΑ
ΑΣΤ ΝΟΜ ΚΟ ΜΕ Α Ο  

οναστηρίου 
 T eo oro   

Γιαννιτσών , Τηλ. 
 

Ε∆Α Θεσσαλονίκης
οναστηρίου , ενεµένη, 

ito

Παύλου ελά , Εύοσµος, 

Mεζέ Μεζέ 
ων. αραµανλή , ορδελιό, 

Μονή Λαζαριστών 
ολοκοτρώνη , Σταυρούπολη, 

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου 
. Αλεξάνδρου , Εύοσµος, 

Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση , Εύοσµος, 

Ti es Ca  Bar
Αγνώστου Στρατιώτη , Πολί-
χνη, 
ooney Bar
ώττα ούλια , ne Sa onica 

t et a ,  
Co ee ro
Ανδρέα Παπανδρέου ,  

ορδελιό, 

A A ΛΙΚΑ
Bo e e 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 

on os Center ollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 

, Πυλαία, 
arkBar 

Αργοναυτών , αλαµαριά, 

ένεσις 
Τέρµα ης Νοέµβρη, Θεσσαλο-
νίκη, 
ατρικό ∆ιαβαλκανικό Κέντρο 

Ασκληπιού , Πυλαία, 

ενοδοχείο Metro olitan
ασιλίσσης  λγας , Θεσσαλο-

νίκη, -  
Ανατολικό 

εταµορφώσεως , αλαµα-
ριά, 
Μerca o

εταµορφώσεως  οµνηνών 
, αλαµαριά, 

Re eron
οµνηνών , Πεζόδροµος 
αλαµαριάς, 

laisir
ο χλµ. Θεσσαλονίκης  

ουδανιών - editerranean 
Cosmos, 3
T e rince

ο χλµ. Θεσσαλονίκης  
ουδανιών - editerranean 

Cosmos, 
Tot elo

ο χλµ. Θεσσαλονίκης  
ουδανιών - editerranean 

Cosmos, 
Br lee

ο χλµ. Θεσσαλονίκης  
ουδανιών - editerranean 

Cosmos, 
er se

ο χλµ. Θεσσαλονίκης  
ουδανιών - editerranean 

Cosmos, 
Biscotto co ee 

ο χλµ. Θεσσαλονίκης  
ουδανιών - editerranean 

Cosmos, 
a asteria

ο χλµ. Θεσσαλονίκης  
ουδανιών - editerranean 

Cosmos, 
ar o rno
ο χλµ. Θεσσαλονίκης  

ουδανιών - editerranean 
Cosmos, 
Co ce Books  Co ee
Αιγαίου , αλαµαριά, 

Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαµπράκη , νω Τούµπα, 

a illon
Γρ. Λαµπράκη , νω Τούµπα, 

Ca e e Mon e
αρίας άλλας , Θεσσαλονίκη, 

Re i
ανάρη , αλαµαριά,

ational Ca e
Αµφιπόλεως , Θεσσαλονίκη,

 B T CC
απετανίδου - Θεµ.Σοφούλη 

, αλαµαριά,  

ση
µε

ία
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οµ

ς

ο  θα μας βρείτε
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