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Κάθε Σάββατο με
την Karfitsa

#754

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

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:
Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων
REMAX GOLD
Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται διαμέρισμα95τμ,
1ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα,
πλήρως ανακαινισμένο, με
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, σε πολύ
καλή κατάσταση. Τιμή: 50.000E Κωδ.
1009-362
ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 89τμ,
2ου ορόφου, σε δυόροφο οίκημα,
μερικώς ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, ημιτελές εσωτερικά,
με απεριόριστη και άκλειστη θέα.
Τιμή: 28.000Ε Κωδ. 1009-361

ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΤΗΣ

Ό,τι συμβαίνει
στην πόλη
Σελ. 39-49

CITYLights

CITY LIGHTS

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

Σελ.

46

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

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

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

PARTY

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

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

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

Τσικνοπ
Κωδ.1009-150
έµπτη 28
Φεβρο
54 υαρίου
23.02.2019 ένα
µοναδικό 80’s-90’s
party µε ∆άκη και Κώστα
Μπίγαλη στο ΜΥΛΟΣ
club.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

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

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

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

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ

40.000E Κωδ.1009-283

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Η

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

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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

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

ΣΙΝΕΜΑ

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

Αφιέρωµα στο φεστιβ
άλ
ταινιών έρευνας στη
Θεσσαλονίκη µε θέµατα
ευρείας γκάµας
Σελ.

40-43

ΘΕΑΤΡΟ

Η υπέροχη παράστ
αση
ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ συνεχίζ
στο θέατρο ΑΡΙΣΤΟ εται
ΤΕΛΕΙΟ
έως και 3 Μαρτίου. Ν
Σελ.
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Η παράσταση LA VIE
EN
ROSE αφιερωµένη
στην
ζωή της Edith Piaf,
στο
Βασιλικό Θέατρο
Σελ.

46

the #Χ_years_challenge

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μας παρουσιάζοντα
Vanila Swing η µουσικ ι οι
οποίων έχει προκύψ ή των
ει
πάντρεµα διαφόρων από το
ειδών
και ακουσµάτων µε
κύριο
συστατικό το Rock
‘n’ Roll
Σελ.

46

Ο Toni Sﬁnos µας
ταξιδεύει
σε άλλες εποχ
ές

Η Θεσσαλονίκη τον
καλλιτέχνης, ανατραπολαµβάνει κάθε Σάββατο στο
επτικός performer,
Barba
προκαλεί εκρήξειςrella Live Party. Ο απόλυτος cult
κεφιού σε κάθε του
εµφάνιση.
Σελ.

44-45

Μ. ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

Μένουμε μακριά
από κομματάρχες

Σελ. 33

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όταν θα γίνω...

Δήμαρχος
Βάλαμε στη μηχανή του χρόνου τους υποψηφίους δημάρχους
και ταξιδέψαμε μαζί τους στο παρελθόν τους, προτού προλάβουν να
σκεφτούν την πορεία τους προς τη θέση του πρώτου πολίτη της πόλης
Σελ.

27-30

Εισαγγελέας:
Δεν έχει πληρωθεί
τίποτα από την
εποχή Σαξώνη
στα ασφαλιστικά
ταμεία Σελ. 12-13
Δ. ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Τα υδρόμετρα που
προκαλούν έριδες

CLASSICO

Σελ. 38

O Α. Χαριστέας
αναλύει το ντέρμπι
ΠΑΟΚ - Άρη
Σελ. 50-51

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δημήτρης Δραγώγιας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φ. Σιούμπουρας,
Γ. Πολυράβας
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Κωνσταντίνος Αναστασίου,
Βιβή Ανδρίτσου, Γιώργος Αυτιάς,
Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,
Κωνσταντίνος Δ. Γουσίδης, Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, Αναστασία
Καρυπίδου, Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς
Μίχος, Γιώργος Μυλωνάς, Κωστής Ουζούνογλου, Γιάννης Σπ.
Παργινός, Γιώργος Σαρρής
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Καραμανλής, Ευ. Καρανάσιος,
Ντ. Κωστόπουλος, Ζαχ. Ζούπης,
Β. Μάστορας, Α. Νικολοπούλου,
Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος

Οι δύσκολοι καιροί απαιτούν ομοψυχία

23.02.2019

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,
Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,
ΦΑΞ: 2310.253.835,
Διεύθυνση:
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χριστίνα Βασιλάκη

Η Κατερίνα
Παπακώστα έδειξε
τον δρόμο για
την ανάγκη μίας
μίνιμουμ εθνικής
συνεννόησης

{

2

Του Νίκου Καραμανλή

{

Σε μία πρωτοφανή –για τα ελληνικά χρονικά– κίνηση πολιτικού πολιτισμού, η Κατερίνα
Παπακώστα ανακοίνωσε τη δημόσια στήριξή της στην υποψηφιότητα της Ντόρας Μπακογιάννη για τη θέση του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μια κίνηση που
έρχεται σε μία περίοδο που η πόλωση στο πολιτικό σκηνικό έχει χτυπήσει... κόκκινο και το
μόνο που ανταλλάσουν μεταξύ τους οι βουλευτές των αντίπαλων κομμάτων είναι ύβρεις.
Γι’ αυτό και η κίνηση της υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη έχει μεγαλύτερη αξία,
πολλώ δε μάλλον εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ίδια αποτελεί «κόκκινο πανί» για τη Νέα
Δημοκρατία, καθώς όχι μόνο αποσχίστηκε, αλλά μετέχει και στο κυβερνητικό σχήμα.
Αν και μοιάζει πολύ καλό για να είναι ελληνικό, πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα
στη χώρα μας εάν υπήρχε ένα μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης στα κρίσιμα ζητήματα. Κακά
τα ψέματα, μπορεί η Ελλάδα να βγήκε από την εποχή των μνημονίων, ωστόσο η οικονομία
της χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά για να ορθοποδήσει. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει εν
μέσω πολιτικών κραυγών, χωρίς ελάχιστες έστω συγκλίσεις στα μείζονα θέματα.
Πόσες και πόσες φορές έχουμε επισημάνει την ανάγκη ενός σταθερού φορολογικού
πλαισίου, που δεν θα αλλάζει ανάλογα με τις διαθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε υπουργού. Ναι, κάποια στιγμή τα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων εξουσίας θα
πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν σοβαρά για το τι μέλλει γενέσθαι.
Μπορεί να μην τους αρέσει ως ιδέα, σίγουρα δεν θα συμφωνούν σε όλα, οφείλουν όμως
στην πατρίδα να βρουν κάποιες κοινές συνισταμένες.
Ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, βέβαια, υπάρχει για ομοψυχία και κοινή γραμμή στα εθνικά
θέματα. Εκεί όπου δεν χωρούν διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις.
Τριάντα χρόνια πριν, στην περιβόητη κρίση του Σισμίκ, οι τότε ηγέτες έδειξαν ότι αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με μόνο στόχο να μείνει ψηλά στον ιστό η σημαία της πατρίδας μας. Έκτοτε,
ακόμη και σε «θερμές» περιόδους με τις γειτονικές χώρες, κυριαρχούν οι αντεγκλήσεις, οι
φωνές και οι μικροκομματικές τακτικές.
Η ιστορία αυτού του τόπου έχει δείξει ότι οι Έλληνες ενωμένοι πέτυχαν πολύ σπουδαία
πράγματα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κληρονομιά από τους προγόνους μας. Οι
καιροί είναι δύσκολοι, ας δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους...

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κατερίνα Χαρκιολάκη
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
eurokinissi.gr
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βυρωνία Τραγούδα
grammateia@karfitsa.gr
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
WWW.ART2WORK.EU
Creative & Digital Agency
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

Παράδειγµα χρηµατοδότησης: C1 1.0 VTi 72HP Flair, αξία 10.650€, προκαταβολή 40% (4.260€), διάρκεια 36 µήνες, δόση 179,15€, επιδοτούµενο
επιτόκιο 0% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75). Αµοιβή µεσίτη πιστώσεων: 270€ και έξοδα εξέτασης: 50€, χρέωση στην 1η δόση. ΣΕΠΠΕ: 4,04%.
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BREAK YOUR ROUTINE
CITROËN C1 URBAN RIDE
Μοναδικά Στοιχεία Εξοπλισµού Urban Ride
6 Συστήµατα Υποβοήθησης Οδηγού
Apple CarPlay™ και Android Auto
Νέος Κινητήρας 1.0 VTi 72HP
Οθόνη Αφής 7"
Κάµερα Οπισθοπορείας
15" Ζάντες Αλουµινίου

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

*

NEO CITROËN C1
ΑΠΟ
Ή ΜΕ

10.050 €
36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
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Χρωστούν εκατομμύρια στις τράπεζες
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Ρεκόρ οι δανειολήπτες
υπουργοί και βουλευτές
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Δεκάδες υπουργοί και βουλευτές όλων των
κομμάτων, όπως αποδεικνύεται και από τα «πόθεν έσχες» που έχουν υποβάλει, χρωστούν εκατομμύρια στις τράπεζες, από δάνεια που έχουν
λάβει κατά την τελευταία δεκαετία.
Την περίοδο δηλαδή της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία για τους κοινούς θνητούς η
δανειακή στρόφιγγα του τραπεζικού συστήματος είχε στερέψει, αφού δάνεια (καταναλωτικά,
στεγαστικά, επισκευαστικά, επιχειρηματικά) δεν
δίνονταν. Τα περισσότερα δάνεια χορήγησαν οι
τράπεζες σε βουλευτές την περίοδο 2009-2015,
ενώ την τελευταία πενταετία πάνω από εκατό εκπρόσωποι του έθνους υπέβαλαν αίτημα και τους
χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια μέχρι 15.000 ευρώ
από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της Βουλής. Όλα
τα δάνεια πάντως χορηγήθηκαν νομοτύπως (και
αυτό του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου
Πολάκη, όπως έκρινε και η Τράπεζα της Ελλάδος) και οι δανειολήπτες τα αποπληρώνουν,
αλλά παραμένει ωστόσο η αντίληψη της προνομιακής μεταχείρισης υπουργών και βουλευτών
έναντι φορολογουμένων, των οποίων τα σπίτια
βγαίνουν στον πλειστηριασμό, επειδή οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους
και οι τράπεζες δεν τους δίνουν δάνεια.
Στην κορυφή της λίστας των δανειοληπτών
είναι η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά
και η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη. Η κα Κουντουρά από
το 2009 έως το 2013 πήρε τρία δάνεια, ύψους
798.697 ευρώ, ενώ η κα Σπυράκη, όπως προκύπτει από την επίσημη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, που έχει υποβάλει στη Βουλή, εμφανίζεται να χρωστά σε τράπεζες περί τα 713.000
ευρώ. Το 2005 η Μαρία Σπυράκη έλαβε από την
Alpha Bank δύο δάνεια. Το ένα ύψους 160.000
ευρώ και το άλλο 100.000 ευρώ. Το 2012 η κα
Σπυράκη έλαβε ακόμη ένα δάνειο ύψους 29.882
ευρώ πάλι από την Alpha Bank, ενώ το 2013
έλαβε από την Τράπεζα Πειραιώς δάνειο ύψους
40.000 ευρώ, Από την ίδια τράπεζα έλαβε ακόμη ένα δάνειο ύψους 31.589 ευρώ το 2014, καθώς επίσης και δάνειο ύψους 430.000 ευρώ.
Στην ίδια κατηγορία και ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος, Το
διάστημα 2008- 2015 πήρε τρία δάνεια ύψους
970.000 ευρώ και σήμερα χρωστάει περί τα
700.000 ευρώ.
Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης με τη
σύζυγό του, το διάστημα 2007-2015, δανείστηκαν 211.051 ευρώ.
Δέκα δάνεια από το 2000 έως 2014, ύψους

1.144.904, ευρώ έλαβε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ και σήμερα οφείλει ακόμη
περί τα 800.000 ευρώ.
Η υπουργός Δημοσίας Τάξεως Όλγα Γεροβασίλη έλαβε πέντε δάνεια μαζί με τον σύζυγό της
την 5ετία 2008-2015, ύψους 661.597 ευρώ. Τα
ληξιπρόθεσμα της είναι σήμερα περί τα 500.000
ευρώ.
Η αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου πήρε 118.249 ευρώ δάνεια και
τα χρωστάει σχεδόν ολόκληρα.
Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός (δεν ήταν υπουργός) το 2005 πήρε 5.000
ευρώ από την Αlpha Βank, το 2007 137.000
ευρώ επίσης από την Alpha Bank και το 2012
16.000 ευρώ από την Εθνική τράπεζα.
Τον Μάρτιο του 2012, ο νυν υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Σπίρτζης υπέγραψε δύο δανειακές συμβάσεις ύψους 265.000
ευρώ.
Ο πρώην υφυπουργός Εργασίας Παύλος
Χαϊκάλης, το 2015, έχει λάβει τέσσερα δάνεια
ύψους 1.043.460. Ακόμα χρωστάει περί τα
800.000 ευρώ. Παρά τις «κόκκινες» οφειλές

του πάντως, το 2016 του χορηγήθηκε και νέο
δάνειο.
Υψηλό δανεισμό καταγράφει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μιχελογιαννάκης, που το
2008 πήρε δάνειο ύψους 100.000 ευρώ από την
Alpha Bank, το 2009 έλαβε άλλο δάνειο ύψους
15.000 ευρώ από την Alpha Βank, το 2012
έλαβε από την Εθνική Τράπεζα δάνειο ύψους
93.000 ευρώ και το 2015 πήρε 44.000 ευρώ
επίσης από την Εθνική. Το ποσό της αποπληρωμής τους ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάκης Μπαλαούρας το 2005 πήρε 362.156 ευρώ και 13 χρόνια
μετά οφείλει περί τα 300.000 ευρώ.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέμης Μουμουλίδης είχε το 2015 δανειακές υποχρεώσεις
577.284 ευρώ. Το τελευταίο δάνειο, ύψους
103.893 ευρώ, το έλαβε στις 31/3/2015.
Ο βουλευτής της ΔΗΣΥ Βασίλης Κεγκέρογλου πήρε πέντε δάνεια 637.488 ευρώ και οφείλει 619.912. Δύο δάνεια δεν έχουν αποπληρωθεί καθόλου.
Η πρώην πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου το 2008 πήρε δάνειο 180.000
(συνέχεια στη σελ. 6)
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ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς και το ποσό της αποπληρωμής του ανέρχεται σε 104.000 ευρώ.
Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος το 1996 πήρε δάνειο 55.000 ευρώ από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το 2007 115.000 ευρώ
από την Εθνική Τράπεζα, το 2008 80.000 ευρώ από την
Εθνική Τράπεζα, το 2009 80.000 ευρώ από την Εθνική
Τράπεζα και το 2012 403.000 ευρώ ξανά από την Εθνική
Τράπεζα. Σήμερα τα ποσά που οφείλει φτάνουν περίπου
τα 3οο.000 ευρώ.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης
το 2010 πήρε δάνειο από τη Eurobank 200.000 ευρώ και
σήμερα χρωστάει 157.000 ευρώ.
Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣYΡΙΖΑ Νίκος
Φίλης το 2008 πήρε από τη Eurobank 150.000 ευρώ, το
οποίο έχει εξοφλήσει πλήρως.
«Πνίγονται» στα χρέη
Από τις δηλώσεις του «πόθεν έσχες» τους αποτυπώνεται ότι πολλά πολιτικά πρόσωπα «πνίγονται» στα χρέη
των τραπεζών. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος έχει λάβει δύο δάνεια, ένα από την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας, ύψους 100.000 ευρώ, κι ένα από τη Eurobank,
ύψους 165.000 ευρώ. Η συνολική αποπληρωμή τους
ανέρχεται σε 154.666 ευρώ. Πάντως, ο κ. Παυλόπουλος
αποπληρώνει κανονικά τα δάνεια που νομίμως έλαβε.
Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας το 2007 έλαβε δάνειο 190.000 ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος και η αποπληρωμή του ανέρχεται σε
115.000 ευρώ.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος το
2002 πήρε 276.000 ευρώ δάνειο από τη Eurobank, το
6
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2008, 27.000 δάνειο επίσης από τη Eurobank, 46.000
ευρώ από ξένη τράπεζα του Βελγίου το 2014 και άλλες
19.000 ευρώ από την ίδια τράπεζα το 2015.
Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης το 2007 έλαβε τρία δάνεια, το ένα ύψους 100.000
ευρώ από την Εθνική, το δεύτερο ύψους 255.000 ευρώ
από την Alpha Bank και το τρίτο ύψους 274.000 ευρώ
επίσης από την Alpha Bank. Το ποσό της αποπληρωμής
τους ανέρχεται σε περίπου 600.000 ευρώ.
Πολλά είναι τα δάνεια που έχει λάβει και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος. Ο κ. Λοβέρδος το 2003
πήρε από την Εθνική Τράπεζα 230.000 ευρώ και από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 200.000 ευρώ. Το
2005 επίσης από την Εθνική 30.000 ευρώ, το 2007 από
την Εθνική άλλα 30.000 ευρώ, το 2010 από την Εθνική
τράπεζα επίσης 21.000 ευρώ, το 2015 από την Εθνική
Τράπεζα 8.000 ευρώ. Το ποσό που πρέπει να αποπληρώσει (και που αποπληρώνει κανονικά) ανέρχεται σήμερα
περί τα 400.000 ευρώ.
Υψηλός είναι και ο δανεισμός του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άρη Σπηλιωτόπουλου. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος το 2006 πήρε από τη
Eurobank δάνειο αξίας 530.000 ευρώ, το οποίο και αποπληρώνει τμηματικά.
Έχουν λάβει επίσης δάνεια (αλλά παλαιότερα) οι βουλευτές της ΝΔ: Μαν. Κεφαλογιάννης 731.000 ευρώ, Ελ.
Αυγενάκης 766.000 ευρώ, Κων. Χατζηδάκης 191.000
ευρώ, Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 267.000 ευρώ, Βασ. Οικονόμου 275.000 ευρώ, Γερ. Γιακουμάτος 125.000 ευρώ,
Γ. Κουμουτσάκος 193.000 ευρώ και οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ Κων. Σκανδαλίδης 152.000 ευρώ, Εύη Χριστοφιλοπούλου 93.000 ευρώ και Παν. Κουρουμπλής (πρώην

ΠΑΣΟΚ) 127.000 ευρώ.
Άτοκα τα δάνεια «αλληλοβοήθειας»
Περισσότεροι από 100 βουλευτές όλων των κομμάτων (πλην Χ.Α. και ΚΚΕ) έχουν υποβάλει αιτήματα για δανειοδότηση από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της Βουλής.
Και όλοι (ακόμη και πρώην βουλευτές) έχουν λάβει δάνεια της τάξης των 10.000 και σε ορισμένες περιπτώσεις
των 15.000 ευρώ που τα εξοφλούν συνήθως σε διάστημα τεσσάρων ετών, και μάλιστα άτοκα!
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας βουλευτών και ευρωβουλευτών συστήθηκε το 2000, με τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού στον οποίο κάθε μήνα μπαίνουν χρήματα από την παρακράτηση που γίνεται στον μισθό όλων.
Συγκεκριμένα και οι 300 βουλευτές, ανεξάρτητα από το
αν κάνουν χρήση της δυνατότητας να πάρουν δάνειο,
συνεισφέρουν με 50 ευρώ μηνιαίως, ενώ το αντίστοιχο
ποσό για τους ευρωβουλευτές είναι 75 ευρώ. Επίσης,
άπαντες με την εκλογή τους καταθέτουν εφάπαξ το ποσό
των 200 ευρώ (βουλευτές) και των 300 ευρώ (ευρωβουλευτές). Τα έσοδα του Ταμείου πάντως συμπληρώνονται και από τον Προϋπολογισμό της Βουλής, που φθάνει
μέχρι και 200.000 ευρώ τον χρόνο. Η χορήγηση του δανείου είναι εξαιρετικά απλή διαδικασία, αφού προβλέπει
την υποβολή μιας αίτησης στη Γραμματεία του προέδρου
της Βουλής, ενώ ή έγκριση γίνεται από τη λεγόμενη Διάσκεψη των Προέδρων. Ο βουλευτής επικαλείται «έκτακτες οικονομικές ανάγκες», τις οποίες δεν χρειάζεται να
δικαιολογήσει, και το δάνειο εκταμιεύεται άμεσα, καθώς
ο χρόνος αναμονής δεν ξεπερνάει τη μία εβδομάδα.
Από τους τριακόσιους της Βουλής η οποία προέκυψε στις εκλογές του Ιουνίου 2012 και στις εκλογές του
(συνέχεια στη σελ. 8)
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Ιανουαρίου του 2015, ένας στους πέντε έχει πάρει ήδη
δάνειο που κυμαίνεται από 6.000 έως 15.000 ευρώ, με
τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει εισπράξει από 10.000
ευρώ.
Η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών που δανειοδοτήθηκαν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ), καθώς και τέσσερις οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα
των Ανεξαρτήτων.
Και πρώην
Στον κατάλογο των νυν βουλευτών, οι οποίοι προφανώς αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα μόνο με τη βουλευτική αποζημίωση, βρίσκεται και ο πρώην πρόεδρος της
Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος έχει εισπράξει
πρόσφατα από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας 10.000 ευρώ,
τα οποία θα αποπληρώσει μέσα στα επόμενα τέσσερα
χρόνια.
Βρίσκονται επίσης πρώην βουλευτές με πολυετή παρουσία στα κοινοβουλευτικά έδρανα, όπως ο Χρήστος
Μαρκογιαννάκης, ο οποίος πάντως πήρε το δάνειο το
2011, αλλά και ο υφυπουργός Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης.
Ο κατάλογος με τους βουλευτές που απέτυχαν να
εκλεγούν στην τελευταία αναμέτρηση αλλά έχουν ζητήσει κι έχουν πάρει δάνεια περιλαμβάνει περισσότερα από
40 άτομα. Η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται
από το ΠΑΣΟΚ (μεταξύ των οποίων αρκετοί έχουν αποχωρήσει από το κόμμα) και πρόκειται για πρώην βουλευτές που είτε είχαν δανειοδοτηθεί στη διάρκεια της προηγούμενης Βουλής είτε έκαναν αιτήματα τον τελευταίο
χρόνο κι αυτά ικανοποιήθηκαν.
Συνολικά, 35 πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ζητήσει κι έχουν πάρει ποσά που ξεκινούν από 3.700 ευρώ
(Δημήτρης Λιντζέρης) και φτάνουν έως και τα 14.583
ευρώ (Μιχάλης Τιμοσίδης) και 13.750 ευρώ (Μαρία Θεοχάρη).
Ανάμεσά τους βρίσκεται και η πρώην γραμματέας της
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου (νυν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ), η οποία δανείστηκε 6.000 ευρώ, ο πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος
Τύπου Δημήτρης Καρύδης (10.000 ευρώ), ο πρώην αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος (νυν υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ) Άγγελος Τόλκας (10.000 ευρώ) και ο πρώην
αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Διαμαντίδης (10.000
ευρώ).
Οι δανειοδοτηθέντες πρώην βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας είναι μόλις τέσσερις, από τους οποίους ο
πρώην υπουργός Μαργαρίτης Τζίμας εμφανίζεται να έχει
λάβει δύο δάνεια των 15.000 ευρώ, που τα εξυπηρετεί
κανονικά, και το υπόλοιπό τους είναι σήμερα περίπου
20.000 ευρώ.
Μεταξύ των βουλευτών που δεν επανεξελέγησαν
αλλά έχουν λάβει δάνεια που αποπληρώνουν είναι και
δύο που προέρχονται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό αλλά σήμερα είναι πολιτικά «άστεγοι». Πρόκειται για
τον Αστέριο Ροντούλη (15.000 ευρώ) και τον Αλέκο Χρυσανθακόπουλο (12.000 ευρώ).
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Θεμ. Σοφούλη 77, γωνία Καπετανίδη 2, Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 410 999 • fb: La Bistecca • Instagram: la.bistecca

περίοδο οικονομικής κρίσης;
Υπάρχουν πολλοί πελάτες που δίσταζαν να επισκεφθούν το La
Bistecca φοβούμενοι το υψηλό κόστος. Ωστόσο, οι περισσότεροι μετά
από εσωτερική διαμάχη και αφού πήραν την απόφαση να μας προτιμήσουν, παρέμειναν πιστοί πελάτες του μαγαζιού. Έχουμε δημιουργήσει ένα
ξεχωριστό εστιατόριο, με πολύ προσιτές τιμές.
Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής των πρώτων υλών για την
δημιουργία του τέλειου πιάτου;
Μέσα από πολλά ταξίδια μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες
μας ανακαλύψαμε κρέατα, λαχανικά, ζυμαρικά μέσα από πλήθος ενδελεχών δοκιμών. Αυτές οι δοκιμές μας οδήγησαν στο επιθυμητό σημείο,
ώστε να προσδώσουμε στο La Bistecca τα υψηλά standard, που έχει
σήμερα. Είμαστε ένα ζωντανός οργανισμός με διαρκή ανίχνευση προς το
καινούργιο και το καλύτερο.
Ποιά θα λέγατε ότι είναι η αγαπημένη επιλογή των πελατών;
Πολλοί θαμώνες αγαπούν τα ιδιαίτερα ζυμαρικά μας, τα οποία
αντιπροσωπεύουν επάξια την ιταλική κουζίνα. Βέβαια, το La Bistecca
φημίζεται για το ποιοτικό κρέας premium κατηγορίας.
Facebook: La Bistecca
Instagram: la.bistecca

Γεύση

Το La Bistecca δίνει το αίσθημα ενός κλασσικού ιταλικού εστιατορίου, αφού μέσα από το ίδιο
το όνομα του μας παραπέμπει σε έναν ιδιαίτερο
τρόπο μαγειρέματος και κοπής του πιο εκλεκτού
μέρους του μόσχου. Το La Bistecca φέρνει την
Θεσσαλονίκη κοντά σε μία διαφορετική γευστική
κουλτούρα μέσω ενός ταξιδιού γεύσεων. Από
μικρή ηλικία η μητέρα του Άγγελου Βαχάρη,
συνιδιοκτήτη του εστιατορίου, κατάφερε να τον
μυήσει στην τέχνη της γευσιγνωσίας οδηγώντας
τον στην πραγματοποίηση του ονείρου του μέσα
από την δημιουργία του La Bistecca.
Ποιό είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα
σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους εστίασης
της Θεσσαλονίκης;
Μέσα από ένα πολύ προσεγμένο μενού
καταφέραμε να προσφέρουμε στον κόσμο
εκλεκτές και επιλεγμένες γεύσεις. Στην πορεία
της λειτουργίας του εστιατορίου έχει διατηρηθεί
αναλλοίωτη η ποιότητα των πρώτων υλών, ώστε
κάθε φορά ο πελάτης να απολαμβάνει μία συνέπεια γεύσεων. Αυτό που ξεχωρίζει το εστιατόριο
La Bistecca από τα υπόλοιπα στην Θεσσαλονίκη
είναι η αγνότητα των πρώτων υλών και η αγάπη
για την μαγειρική.
Πώς ανταποκρίθηκε το εστιατόριο σε μία

La Bistecca

Για τους λάτρεις του καλού κρέατος
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Η συμφωνία ΟΑΣΘ – ΚΤΕΛ θα «απελευθερώσει» λεωφορεία
για να αυξηθούν τα εντός πόλης δρομολόγια

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Reportage

«Ανάσα» για το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης



Ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση του αριθμού
των δρομολογίων των αστικών λεωφορείων, έπειτα από την καταρχήν συμφωνία ανάμεσα σε ΚΤΕΛ
και ΟΑΣΘ. Η συμφωνία προβλέπει την εκτέλεση
μέρους των δρομολογίων εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος από λεωφορεία του ΚΤΕΛ
νομού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να «απελευθερώνονται» αντίστοιχα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, τα
οποία και θα χρησιμοποιηθούν σε εντός της πόλης
δρομολόγια.
Η συμφωνία, που έχει ρόλο προσυμφώνου,
έχει σταλεί στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να λάβει την έγκριση του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, ενώ το τελικό βήμα είναι να
λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
να αρχίσει η εφαρμογή της.
Η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, η οποία
εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ πριν από το Πάσχα,
αναμένεται να «απεγκλωβίσει» 26 λεωφορεία και
60 οδηγούς που θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιό της, θα εκχωρηθούν στο ΚΤΕΛ έξι λεωφορειακές γραμμές και
συγκεκριμένα οι γραμμές 85, 86, 89, 90, 91,92 οι
οποίες αφορούν στα δρομολόγια:
1. Θεσσαλονίκη – Ευαγγελίστρια, με ενδιάμεσες στάσεις σε Λητή, Άσσυρο, Κριθιά, Δορκάδα,
Λευκοχώρι, Ξυλόπολη.
2. Θεσσαλονίκη – Λαγκαδίκια, με ενδιάμεσες
στάσεις Καβαλάρι, Άγιος Βασίλειος, Βασιλούδι,
Λαγυνά, Αδραμέρι.
3. ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Άγιος Αθανάσιος, Γέφυρα, Βαθύλακκος – Διασταύρωση Νέου Αγιονερίου – Πρόχωμα – Καστανάς – Ακροπόταμος.
4. Μάλγαρα – Κουφάλια, με ενδιάμεσες
στάσεις Χαλκηδόνα, Παρθένι, Άδενδρο, Βραχιά –
Κύμινα.
5. Λαγκαδάς – Ανάληψη, με ενδιάμεσες στάσεις Κολχικό, Δρακόντιο, Ανάληψη, Περιβολάκι.
6. Κουφάλια – Άθυρα – Λιβαδίτσα – Ραχώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της

συμφωνίας υποχρεούται το ΚΤΕΛ να διατηρήσει
τον σημερινό αριθμό δρομολογίων αλλά και το
ίδιο κόστος εισιτηρίου, το οποίο κυμαίνεται στο ένα
ευρώ.
Προκειμένου να ανταποκριθεί το ΚΤΕΛ στο επιπλέον συγκοινωνιακό έργο που θα αναλάβει, θα
προχωρήσει στην αγορά ειδικών μεταχειρισμένων
λεωφορείων χωρητικότητας περίπου 80 ατόμων,
εκ των οποίων οι 50 θα είναι καθήμενοι. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν από 17 έως 26 λεωφορεία
καθημερινά για να καλυφθεί το επιπλέον συγκοινωνιακό έργο.
Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να δώσει «ανάσα»
στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης και να βελτιώσει την εικόνα των αστικών συγκοινωνιών στην
πόλη. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των οδηγών των
αστικών λεωφορείων που βρίσκονται καθημερινά
σε εργασία ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από
400, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να γίνονται πιο
συχνά.

Προχωράει η υλοποίηση του ΑΣΥΘ
Παράλληλα, προχωράει με γοργά βήματα η
μετάβαση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΘ στον
νέο φορέα ΑΣΥΘ (Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης), καθώς καταληκτική ημερομηνία για τη
μετάβαση έχει οριστεί η 3η Δεκεμβρίου του 2019.
Οι δύο επιτροπές βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση του έργου που έχουν αναλάβει, τόσο για τη
σύνταξη του καταστατικού, όσο και για τον κανονισμό του ΑΣΥΘ. Μετά την ολοκλήρωση του ΑΣΥΘ
αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη 350 νέα
λεωφορεία, τα οποία θα παραλάβει ο νέος φορέας.
«Προίκα» ο ψηφιακός μετασχηματισμός
Ο νέος φορέας (ΑΣΥΘ) αναμένεται να παραλάβει και «προίκα» την ψηφιοποίηση του ΟΑΣΘ.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση
που είχε κηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής
Κομίστρου ΟΑΣΘ». Το επόμενο διάστημα αναμέ-

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

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

28/2/2019

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

νεται να κληθούν να δηλώσουν ενδιαφέρον οι
ενδιαφερόμενοι επενδυτές ώστε ακολούθως να
γίνει διαγωνισμός. Το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ σχεδιάστηκε από τον
ΟΑΣΘ σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και
χρηματοδοτείται από αυτό, ενώ φορέας άσκησης
πολιτικής είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και φορέας υλοποίησης η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.
Σκοπός του έργου είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό,
που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων κατοίκων και θα απλοποιήσει την καθημερινότητα
της πόλης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΟΑΣΘ,
θα πραγματοποιηθεί ριζικός ψηφιακός μετασχηματισμός του, με προμήθεια ολοκληρωμένων και
σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων που θα
λύνουν σημαντικές επιχειρησιακές ανάγκες του
Οργανισμού.
Στο έργο περιλαμβάνεται:
- Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ERP, βελτιστοποίησης δρομολογίων και υπηρεσιών, διαχείρισης καυσίμων, επιχειρηματικής ευφυΐας, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και μισθοδοσίας.
- Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος τηλεματικής με
λειτουργικότητες ενημέρωσης επιβατών.

- Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου σύγχρονου Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου.
Στα… θρανία οι υπάλληλοι του ΟΑΣΘ
Να σημειωθεί ακόμα ότι από την προηγούμενη Τετάρτη άρχισε η εκπαίδευση προσωπικού σε
συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , που αφορά σε σεμινάρια τα οποία σχετίζονται με θέματα
διοίκησης και οικονομικών. Με δεδομένο ότι η
διοίκηση του ΟΑΣΘ δεσμεύτηκε ότι δεν θα γίνει
καμία απόλυση, αποφασίστηκε η βελτίωση των
δεξιοτήτων του προσωπικού, ώστε να μπορούν
να ανταποκριθούν στην πρόκληση της ψηφιοποίησης του οργανισμού. Από τον ΟΑΣΘ διαπιστώθηκε ότι η επιμόρφωση δεν ήταν αρκετή και έτσι
σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να γίνεται μια συστηματική εκπαίδευση.
Βελτιώνονται τα οικονομικά
Τέλος να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του τελευταίου έτους έχει μειωθεί σημαντικά, κατά
σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ, το λειτουργικό
κόστος του ΟΑΣΘ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το λειτουργικό του κόστος, από περίπου 190 εκ. ευρώ
ετησίως τα προηγούμενα χρόνια, πλέον ανέρχεται σε περίπου 100 εκατομμύρια, γεγονός που
δείχνει την οικονομική εξυγίανση που σταδιακά
συντελείται.
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Εισαγγελέας: Δεν έχει πληρωθεί τίποτε από την εποχή Σαξώνη
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ

Reportage

Νέα έρευνα για τις οφειλές
του δήμου στα ασφαλιστικά Ταμεία
Νέα εισαγγελική έρευνα για τους υπευθύνους
των ασφαλιστικών ταμείων που ενεπλάκησαν στο
σκάνδαλο της υπεξαίρεσης των 17,9 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης
ζήτησε να γίνει η αντιεισαγγελέας Εφετών Ειρήνη
Χρυσογιάννη. Στην πρότασή της στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου δικάζονται οι υπεύθυνοι των Ταμείων επειδή ποτέ δεν ενημέρωσαν
ότι ο δήμος οφείλει χρήματα με συνέπεια τα ποσά
αυτά να υπεξαιρούνται επί χρόνια, η εισαγγελέας
αποκάλυψε πως από το 2010, αφού έγινε γνωστό
το σκάνδαλο «δεν ζήτησαν ποτέ τα χρήματα που
οφείλονται. Δεν καταβλήθηκαν ποτέ στα ταμεία
αυτά τα λεφτά», είπε.
Η δίκη με κατηγορούμενους 13 υπευθύνους
τριών Ταμείων την περίοδο της υπεξαίρεσης,
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ και ΤΥΔΚΥ, βρίσκεται στο τέλος της
και την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να αγορεύσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης και στη συνέχεια ν
εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Σύμφωνα με
το κατηγορητήριο από το γεγονός ότι δεν καταβλήθηκαν εισφορές του δήμου προς τα συγκεκριμένα
ταμεία, αυτά έχασαν το ποσό των 7 εκατομμυρίων
ευρώ και συγκεκριμένα 5,1 εκ. ευρώ το ΤΣΜΕΔΕ,
1,7 εκ. ευρώ το ΤΑΔΚΥ και 240.000 ευρώ το ΤΥΔΚΥ.
Η εισαγγελέας της έδρας του Κακουργιοδικείου στην πρότασή της ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι
οι πέντε εκ των 13 κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απιστίας σε βάρος των
Ταμείων σε βαθμό κακουργήματος, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608 περί καταχραστών του δημοσίου. Ζήτησε ακόμη την αθώωση
των υπολοίπων οκτώ υπαλλήλων με το σκεπτικό
ότι δεν είχαν δόλο. Συγκεκριμένα πρότεινε να καταδικαστούν ο διευθυντής του ΤΣΜΕΔΕ στην Αθήνα
και ο προϊστάμενος του Ταμείου στη Θεσσαλονίκη,
ο διευθυντής του ΤΑΔΚΥ, ο διευθυντής του ΤΥΔΚΥ
και ο προϊστάμενος του ίδιου Ταμείου στη Θεσσαλονίκη. «Αν τα εισέπρατταν πιο έγκαιρα ενδεχομένως να είχε ανακοπεί η πορεία του Σαξώνη και
δεν θα χρειαζόταν να ανακαλύπτουμε σκελετούς
στις ντουλάπες των οικονομικών υπηρεσιών του
δήμου», είπε η κυρία Χρυσογιάννη. Σημείωσε ότι
ποτέ οι υπεύθυνοι των Ταμείων δεν ερεύνησαν για
ποιόν λόγο δεν καταβάλλονταν τα χρήματα από
τον δεύτερο σε μέγεθος δήμο της χώρας, ενώ είχαν
την υποχρέωση ελέγχου ανά τρίμηνο, ανέφερε. Η
εισαγγελέας στην πρότασή της υποστήριξε ότι δεν
στέκονται οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων ότι
ο δήμος δεν τους ενημέρωσε ότι χρωστούσε χρήματα. Πρόσθεσε πως ο δήμος Θεσσαλονίκης όταν

ζήτησε ρύθμιση δανείου έστειλε έγγραφο στα
Ταμεία ζητώντας να πληροφορηθεί πόσα χρήματα οφείλει και τα Ταμεία απάντησαν ότι ο δήμος
πρέπει να ενημερώσει πόσα χρωστάει. Συμπλήρωσε πως το έγγραφο που προσκομίστηκε στην
ανάκριση σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν
οφειλές, δεν συνοδεύεται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο περί αυτού.
Τα χρήματα των ασφαλιστικών Ταμείων αποτελούν μία από τις δύο μεγάλες «πηγές» από τις
οποίες είχε βρει την ευκαιρία ο πρώην ταμίας του
δήμου Παναγιώτης Σαξώνης να υπεξαιρεί, καταθέτοντας στις υπηρεσίες πλαστά παραστατικά και
καταθετήρια ότι τα ποσά, που αποτελούσαν κρατήσεις από τους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων, έφταναν κανονικά στον προορισμό τους.
Πού είναι τα λεφτά
Οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι στις απολογίες
τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας
ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν εάν ο δήμος
χρωστούσε και πότε καταβάλλονταν χρήματα
υπέρ των Ταμείων. Άφησαν να εννοηθεί ότι ευθύνες είχε ένας πρώην προϊστάμενος Ταμείου
στη Θεσσαλονίκη, που έχει πεθάνει, επειδή είχε
στενές σχέσεις με τον πρώην ταμία του δήμου
Παναγιώτη Σαξώνη και έτσι μεθοδεύτηκε η υπεξαίρεση.
Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι υπεύθυνοι
των ασφαλιστικών Ταμείων, ακόμη και σήμερα,

δεν έχουν διεκδικήσει τα χρήματα που χάθηκαν
από τις εισφορές των εργαζομένων προς τα Ταμεία. Το έγγραφο που επικαλέστηκαν, από την
ανάκριση ακόμη, κατηγορούμενοι, ότι δεν οφείλεται τίποτε στα Ταμεία, δεν επιβεβαιώνεται από
καμία καταβολή που έγινε από την πλευρά του
δήμου που παραμένει οφειλέτης. Αυτός ήταν ο
λόγος που η κυρία Χρυσογιάννη στην πρότασή
της προς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης
στον εισαγγελέα για να ερευνηθεί για ποιόν λόγο
οι διοικήσεις των ίδιων Ταμείων από το 2010 και
μετά δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για τη διεκδίκηση των ποσών αυτών, που παραμένουν στον
αέρα. «Ενώ φαίνεται ότι τα χρήματα αυτά δεν καταβλήθηκαν ποτέ, οι ανώτεροι υπάλληλοι, διευθυντές και προϊστάμενοι δεν έκαναν καμία ενέργεια να διεκδικήσουν τα χρήματα και πρέπει να
ερευνηθούν οι ευθύνες που έχουν και αυτοί, μετά
το 2010», είπε χαρακτηριστικά στην πρότασή της
η κυρία Χρυσογιάννη.
Για την υπόθεση της υπεξαίρεσης των ταμείων του δήμου έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα,
καθώς απορρίφτηκε η αναίρεση από τον Άρειο
Πάγο, ο τέως δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος σε κάθειρξη 12 ετών, ο πρώην γενικός
γραμματέας Μιχάλης Λεμούσιας σε κάθειρξη 13
ετών και 5μηνών και ο πρώην ταμίας Παναγιώτης Σαξώνης σε κάθειρξη 20 ετών και 6 μηνών.
Όλοι τους έχουν αποφυλακιστεί.

Ανελκυστήρες από το Πολύκαστρο «ταξιδεύουν» σε 50 χώρες

Ανθή Σταυροπούλου: Η ανυπαρξία
παραγωγής το πρόβλημα της οικονομίας

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Συνέντευξη

Ανελκυστήρες από το Πολύκαστρο Κιλκίς ταξιδεύουν σε περισσότερες από πενήντα χώρες
στον κόσμο. Από το 2000 δραστηριοποιείται
στο Πολύκαστρο η Doppler ΑΕ, η οποία απασχολεί 180 εργαζόμενους και αποτελεί μια
πρωτοποριακή, συνεχώς αναπτυσσόμενη και
ανταγωνιστική εταιρεία με ολοκληρωμένες
λύσεις και ευρεία γκάμα προϊόντων σε ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες και συστήματα
στάθμευσης. Διαθέτει τρεις θυγατρικές εταιρείες και από το 2017 πέτυχε την επέκτασή της
στην Κίνα με ένα Joint Venture και μια εταιρεία
παραγωγής ανελκυστήρων.
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Ο έξυπνος μηχανικός Σταύρος Σταυρόπουλος
από το Πολύκαστρο του Κιλκίς και ιδρυτής της
Doppler ΑΕ, ήταν αυτός που είχε εγκαταστήσει
τον πρώτο γυάλινο ανελκυστήρα στην Ελλάδα, όταν η αρχιτεκτονική αντίληψη επέβαλλε
πιο λιτές παρεμβάσεις στα κτίρια. Την εταιρεία
διευθύνει επάξια σήμερα η κόρη του Ανθή, η
οποία μιλώντας στην Κarfitsa, υπογράμμισε ότι
«η διαδοχή και η επιτυχής συνέχιση μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους είναι πάντα
δύσκολή γιατί υπάρχει η αγωνία και η πίεση να
αποδείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις». Η
ανυπαρξία ουσιαστικής και υγιούς παραγωγής
η οποία αντί να στηριχθεί πολεμιέται σήμερα,
είναι για την ίδια η πιο σημαντική παθογένεια
της ελληνικής οικονομίας.
Πως ξεκίνησε το επιχειρηματικό ταξίδι και
η ενασχόληση με τους ανελκυστήρες της
οικογένειας Σταυροπούλου; Η ενασχόληση
ξεκίνησε τυχαία όταν ο Σταύρος Σταυρόπουλος, ιδρυτής και Πρόεδρος της Doppler ξεκίνησε να δουλεύει ως μηχανικός στην εταιρία ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΛ ΕΠΕ στην Αθήνα το
1982, αντιπρόσωπο της THYSSEN. Δύο χρόνια
αργότερα ίδρυσε την εταιρία FIAM HELLAS και
έγινε αντιπρόσωπος της FIAM στην Ελλάδα, της
μεγαλύτερης Ιταλικής εταιρίας ανελκυστήρων
και κυλιόμενων σκαλών. Το 1991 εξαγόρασε
μερίδιο μετοχών στην KLEEMANN HELLAS και
ενσωματώθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της
εταιρίας, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες
τόσο τεχνικές όσο και στο εμπορικές, με σημαντικότερες από αυτές την παραγωγή πλήρων
πακέτων ανελκυστήρων και τις εξαγωγές στη
Βόρεια Ευρώπη. Το 1999 αποχώρησε από την
KLEEMANN και το 2000 ίδρυσε την DOPPLER
SA, βασιζόμενος στις πολύπλευρες εμπειρίες
που αποκόμισε τα προηγούμενα 18 χρόνια.

Τι σημαίνει για σας να είστε στο τιμόνι της διάδοχης κατάστασης μιας δυναμικής επιχείρησης με εξαιρετική αναπτυξιακή πορεία; Η διαδοχή και η επιτυχής συνέχιση μιας επιχείρησης,
ανεξαρτήτως μεγέθους είναι πάντα δύσκολη.
Πιο δύσκολη από την ίδρυσή της. Υπάρχει πάντα η αγωνία και η πίεση να αποδείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και σε συνδυασμό με το
ρευστό οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας,
αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της
«Doppler»; Τι προσωπικό απασχολεί η εταιρεία και σε ποιες χώρες γίνονται εξαγωγές;
Πέτυχε το εγχείρημα της επέκτασης στην
Κίνα; Ο κύκλος εργασιών της Doppler είναι περίπου 16.000.000€ και ο αριθμός των εργαζομένων είναι 180. Τα προϊόντα μας εξάγονται σε
πάνω από 50 χώρες, μεταξύ αυτών η:Αγγλία,
Σκωτία, Γερμανία, Πολωνία, Σερβία, Κόσσοβο,
Κύπρος, Βουλγαρία, Βέλγιο, Ελβετία, Γαλλία,
Ρωσία, Λευκορωσία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν,
Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ντουμπάι, Άμπου
Ντάμπι, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Αυστραλία, Μάλτα, Τυνησία, Νότιος Αφρική, Νιγηρία, Μεξικό, Ισημερινός. Στην Κίνα έχουμε ένα
Joint Venture με μία εταιρεία παραγωγής ανελκυστήρων από το 2017. Αυτό το Joint Venture
μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε γνωστό το
brand της Doppler και στην τοπική αγορά της
Κίνας αλλά και να παρέχουμε προϊόντα με τη
δική μας επωνυμία και βασισμένα στη δική μας
σχεδίαση σε χώρες της Ανατολής, όπου
δεν είχαμε μέχρι τώρα παρουσία.
Τι ποσοστό της εταιρείας κατέχει το «Attica Ventures»;
Το Attica Ventures επένδυσε
στην εταιρεία μας το 2006.
Το ποσοστό που κατέχει
σήμερα είναι 11,915%.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες παθογένειες της
ελληνικής οικονομίας; Με τον όρο παθο-

γένεια εννοούμε μία παθολογική κατάσταση,
σε συνάρτηση με το αίτιο που την προκαλεί.
Δυστυχώς, μπορώ να εντοπίσω πολλές παθογένειες στην ελληνική οικονομία, θα σταθώ
όμως σε αυτήν που θεωρώ πιο σημαντική. Την
ανυπαρξία ουσιαστικής και υγιούς παραγωγής.
Από τη μεταπολίτευση και έπειτα, παρατηρείται
πολύ έντονα το φαινόμενο μιας λανθασμένης
διαμόρφωσης της κοινωνίας ως προς την παραγωγικότητα, την εργατικότητα, την απόδοση και την αριστεία. Το μέσο το οποίο θα μας
οδηγήσει έξω από την κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια,
η παραγωγή τόσο σε πρωτογενές όσο και σε
δευτερογενές επίπεδο, είναι αυτή που πολεμιέται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν
αντιληφθούμε ότι η διέξοδός μας είναι η ατομική υπερπροσπάθεια, η αξιοκρατία και η συνεισφορά στην οικονομία και όχι η περιοριστική
πολιτική του κράτους με αύξηση επιτοκίων και
φόρων, ή η δια βίου εξασφαλισμένη απασχόληση, τότε θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το
πρώτο βήμα για την εξάλειψη των παθογενειών της ελληνικής οικονομίας.
Ζητάτε εξειδικευμένο προσωπικό για εργασία; Σε πολλές θέσεις χρειαζόμαστε ιδιαίτερα
εξειδικευμένο προσωπικό. Τόσο στο τμήμα
παραγωγής όπου υπάρχει ανάγκη για χειριστές
CNC μηχανημάτων, βαφείς, συγκολλητές, οδηγούς, όσο και στη διοίκηση όπου χρειαζόμαστε
Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς, Προγραμματιστές, Λογιστές,
Οικονομολόγους.
Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας; Το μυστικό της επιτυχίας είναι η αγάπη για αυτό
που κάνεις. Η σκληρή
δουλειά, η αφοσίωση,
και ο σεβασμός στους
συνεργάτες. Με λίγα
λόγια είναι το μεράκι
για τη δουλειά και τη
δημιουργία!
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Πόσο ανησυχεί τις διωκτικές αρχές η εκτέλεση
του ομογενή από την Αμπχαζία

Άνοιξε πάλι ο κύκλος του
αίματος στη Θεσσαλονίκη;

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ
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31 Οκτωβρίου 2012. Ο 37χρονος Ιωάννης Τομπρουκίδης βρίσκεται νεκρός σε πρανές της Εγνατίας οδού με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Όλα έδειχναν
εκτέλεση και παρέπεμπαν σε κύκλους μαφιόζικων
οργανώσεων και πληρωμένων δολοφόνων. Η δολοφονία του 37χρονου, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε
εμπλοκή με κυκλώματα διακινητών μεταναστών,
εκτιμήθηκε ότι είχε κλείσει έναν μεγάλο κύκλο αίματος στη Θεσσαλονίκη, που κράτησε δέκα χρόνια.
10 Φεβρουαρίου 2019. Στις 9.30 τη νύχτα στο
Πανόραμα ακούγονται πυροβολισμοί και γείτονες βγαίνουν από τα σπίτια τους αναστατωμένοι.
Ο 42χρονος ομογενής από την Αμπχαζία Ιωάννης
Λιβάσοφ βρίσκεται νεκρός με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Ήταν το πρώτο μαφιόζικο έγκλημα ύστερα
από επτά χρόνια απόλυτης ηρεμίας στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο αυτό έχει προκαλέσει ένα μίνι συναγερμό στις διωκτικές αρχές, που φοβούνται μήπως
η Θεσσαλονίκη μετατραπεί πάλι σε πόλη ξεκαθαρίσματος διαφορών μεταξύ μαφιόζων, όπως είχε
συμβεί τη δεκαετία 2003 – 12, όταν οι μαφιόζικες
εκτελέσεις ήταν συχνό φαινόμενο. Οι περισσότερες, καθώς πολλές έχουν εξιχνιαστεί από τη δίωξη
ανθρωποκτονιών της ασφάλειας, είχαν να κάνουν
με επίλυση εσωτερικών διαφορών οργανώσεων
για το μοίρασμα της πίτας σε διάφορες δραστηριότητες. Από εμπόριο όπλων, διακίνηση μεταναστών,
γυναικών, μέχρι κλοπές και ληστείες.
Στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια οι διωκτικές
αρχές που παρακολουθούν την πορεία των μαφιόζικων εγκλημάτων με την παράλληλη δράση
οργανώσεων στην πόλη, που πολλές φορές έχει
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μετατραπεί σε βάση δράσεων και στα υπόλοιπα
Βαλκάνια, είχαν την εκτίμηση ότι η κατάσταση ήταν
υπό έλεγχο. Η δολοφονία όμως του 42χρονου
ομογενή το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου, στην
οδό Ιασωνίδου στο Πανόραμα, λίγα μέτρα από το
σπίτι του, προκάλεσε φόβους μήπως η κατάσταση
ξεφύγει πάλι. «Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει
στη Θεσσαλονίκη και πότε θα σταματήσει αυτή η
κατάσταση που θεωρείται ήρεμη, μόνον επειδή δεν
έχει εγκλήματα. Τα εγκλήματα όμως δεν γίνονται

μόνον με νεκρούς», είπε με νόημα στην Karfitsa,
αστυνομικός που έχει ασχοληθεί με την έρευνα
τέτοιων υποθέσεων. Ο 42χρονος εκτιμάται πως
αναμίχθηκε σε κυκλώματα διακίνησης λαθραίων
τσιγάρων, που το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί έντονα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη
μετατρέπεται πάλι σε διευθυντήριο των Βαλκανίων για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων με προορισμό μεγάλες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας
Ευρώπης. Η εκτέλεσή του πιστεύεται πως μπορεί

reportage
να έγινε από πληρωμένο δολοφόνο. Είχε στήσει καρτέρι,
περίμενε να βγει από το αυτοκίνητό του και μόλις έγινε τον
πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι από μικρή απόσταση.
Μόλις δέκα μέτρα από την είσοδο του σπιτιού του. Αμέσως
μετά εξαφανίστηκε. Έγκυρες πληροφορίες από τις έρευνες
των διωκτικών αρχών ανέφεραν πως οι υποψίες για τους
δράστες, ή τους ηθικούς αυτουργούς, κινούνται στο πεδίο
των διακινητών τσιγάρων, ενδεχομένως και σε χαμηλότερο
επίπεδο από αυτό των επικεφαλής οργανώσεων. Εξετάζεται
εάν αληθεύουν μαρτυρίες που ανέφεραν ότι το θύμα κινού-

αφορές κυκλωμάτων στη διακίνηση μεταναστών που την
περίοδο εκείνη ήταν σε έξαρση με αφετηρία τον Έβρο και τη
Θεσσαλονίκη. Όμως κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που περιέπλεκαν την
κατάσταση για τη δράση του θύματος. Η τελευταία εκείνη
εκτέλεση πάντως έκλεισε μία σειρά άγριων εγκλημάτων
στη Θεσσαλονίκη, τα οποία όμως είχαν διαφορετικές αφορμές και αιτίες, παρ’ ότι σε ορισμένα εμπλέκονταν ίδια πρόσωπα.
Ο πρώτος κύκλος του αίματος άνοιξε στη Θεσσαλονίκη,
σε μία περίοδο κατά την οποία αναπτύχθηκαν στην πόλη
οι πρώτες μαφιόζικες οργανώσεις που προέρχονταν από
πρόσωπα καταγόμενα από τη Ρωσία και τη Γεωργία. Ήταν
13 Αυγούστου του 2003, όταν στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του δολοφονήθηκε με Καλάσνικοφ από σκοπευτή,
ο 40χρονος Γιώργος Τσακαλίδης, γνωστός ως «Τζούμπικ»,
ομογενής από τη Γεωργία. Το όνομα του θύματος είχε
εμπλακεί σε μακελειό που προηγήθηκε μεταξύ παράνομων
ομάδων στην Ευκαρπία. Απέναντι από το σπίτι του, στην Καλαμαριά, βρέθηκε το Καλάσνικοφ, ενώ οι δράστες άφησαν
και ένα πιστόλι Τοκάρεφ.

ταν μεταξύ πολλών ομάδων διακινητών τσιγάρων και είχε
οικονομικά ανοίγματα σε διάφορους.
Οι εκτελέσεις της δεκαετίας
Πίσω στο 2012, η δολοφονία του 37χρονου Τομπρουκίδη παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα, αν και κύκλος
υπόπτων πάντα υπάρχει – τουλάχιστον θεωρητικά – για
όσους έχουν ασχοληθεί με την έρευνα και εξακολουθούν
να αναζητούν στοιχεία. Τα κίνητρα αναζητήθηκαν στις δι-

Ήταν η πρώτη εκτέλεση που γίνεται με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο, όπως προδίδουν τα ευρήματα που φαίνεται
λειτούργησαν ως «ταυτότητα» του εκτελεστή. Τότε οι διωκτικές αρχές που ερεύνησαν το έγκλημα δεν εντόπισαν τον
δράστη και κατέληξαν πως ο δολοφόνος ήταν πληρωμένος
δολοφόνος, ο οποίος μάλιστα ήρθε από άλλη χώρα για τον
σκοπό αυτό και έφυγε αμέσως από την Ελλάδα. «Σήμερα
φοβόμαστε πλέον μήπως τέτοιοι τύποι, που εκτελούν συμβόλαια θανάτου, βρίσκονται ανάμεσά μας και δεν έρχονται
μόνον στη Θεσσαλονίκη για εκτελέσεις», σχολίαζαν χαρακτηριστικά αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Στις 20 Μαρτίου 2007 οι
εκτελεστές δρουν αστραπιαία και αγνοώντας οποιονδήποτε
φόβο να πέσουν στα μάτια περαστικών. Δύο μοτοσικλετιστές πλησιάζουν το αυτοκίνητο του 42χρονου Γεωργιανού
Βασίλη Ποπώφ, που κινείται στην οδό Γεωργικής Σχολής
και τον πυροβολούν μπροστά στα μάτια δεκάδων άλλων
οδηγών στον φωτεινό σηματοδότη της διασταύρωσης που
οδηγεί στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και αυτό το έγκλημα
έμεινε ανεξιχνίαστο. Πάντως η ασφάλεια εξιχνίασε τη μαφιόζικη εκτέλεση, με δεκάδες σφαίρες, του 40χρονου Αρμένιου Βρουρ Κοτσαριάν που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του στο Ωραιόκαστρο όταν βγήκε από το νυχτερινό

κέντρο ιδιοκτησίας του. Λίγα χρόνια αργότερα καταδικάστηκαν δύο ομοεθνείς του, αδέρφια μεταξύ τους.
Μία άλλη μαφιόζικη δολοφονία, που εξακολουθεί να βρίσκεται στα αρχεία αγνώστων δραστών και να έχει διαφορετική αφετηρία από τις υπόλοιπες είναι αυτή της 1ης Φεβρουαρίου 2008. Άγνωστοι «γαζώνουν» το γραφείο μεταφορών
του Γεωργιανού Ζάζα Αμπζαντίτζε, στην οδό Χαλκέων, στο
κέντρο της πόλης. Εκτιμάται πως αιτία της δολοφονικής
επίθεσης, που έγινε μέρα μεσημέρι πάλι μπροστά στα μάτια
δεκάδων περαστικών που τρομοκρατήθηκαν, ήταν ο έλεγχος των μεταφορών δεμάτων και χρημάτων από τη Θεσσαλονίκη στη Γεωργία, αλλά και γενικότερα οι τουριστικές
μεταφορές προς τη συγκεκριμένη χώρα. Δύο χρόνια αργότερα, στις 17 Φεβρουαρίου 2010, άγνωστοι σπάζουν ένα
παράθυρο στην ταβέρνα «Τυφλίδα» σε κεντρικό δρόμο της
Πολίχνης και εκτελούν από κοντά 35χρονο Αρμένιο με το
προσωνύμιο «Γκιόργκι». Οι δράστες αδειάζουν 22 σφαίρες
στο θύμα, που ήταν πρωτοπαλίκαρο μαφιόζου έγκλειστου
στις φυλακές. Τον θάνατό του ακολούθησαν δύο εκτελέσεις Αρμενίων που βρέθηκαν θαμμένοι στον Χορτιάτη. Το
έγκλημα των Αρμενίων εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια,
ενώ θεωρείται ότι ο 35χρονος δολοφονήθηκε από αυτούς.
Σε άλλα χέρια
Παρά τη διαρκή εμπλοκή, κυρίως ως θυμάτων όπως και
ως δραστών στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν, ατόμων
που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής ένωσης
και έχουν ή όχι ποντιακή καταγωγή, το τελευταίο διάστημα
εκτιμάται πως τα πλοκάμια της μαφίας επεκτείνονται και σε
άτομα διαφορετικής καταγωγής. Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν εάν στον «χώρο» έχουν εισέρθει Αλβανοί και Βούλγαροι δολοφόνοι, των οποίων η δράση ξεφεύγει από τα συνήθη πρότυπα και την ιεραρχία της μαφίας.
«Πλέον στα λημέρια του εγκλήματος μπαίνουν και άλλοι
λαοί, με συνέπεια η κατάσταση να γίνεται περισσότερο περίπλοκη», έλεγαν στην Karfitsa πρόσωπα που γνωρίζουν τι
συμβαίνει στις δαιδαλώδεις διαδρομές των κακοποιών στη
Θεσσαλονίκη. Ωστόσο τόνιζαν με κάθε νόημα ότι τα διευθυντήρια της μαφίας στην πόλη πιστεύουν ότι ελέγχονται από
τους ίδιους κύκλους, που έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν οποιαδήποτε «ξένη» κίνηση. Και αυτό όμως αποτελεί
απλώς μία θεωρία.
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Όπως καταγγέλλουν οι βενζινοπώλες, σήμερα
δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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«Όργιο» παραβάσεων στο υγραέριο κίνησης
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«Σταγόνα στον ωκεανό» φαίνεται πως είναι για
τους πρατηριούχους τα ευρήματα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και τα οποία κάνουν λόγο για λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή σε πρατήρια υγρών
καυσίμων, με βάση τα στοιχεία του συστήματος
εισροών – εκροών. Σύμφωνα με τους βενζινοπώλες του νομού Θεσσαλονίκης, η παραβατικότητα
στο υγραέριο κίνησης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη των υγρών καυσίμων.
Για τους λόγους αυτούς, οι βενζινοπώλες έχουν
ήδη απευθύνει κάλεσμα στην Πολιτεία, ώστε να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση
του προβλήματος, και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη
καταθέσει τις δικές τους προτάσεις.
Όπως έγινε πριν από λίγες μέρες γνωστό από την
ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της διαπιστώθηκε παραβατικότητα της τάξης του 33,2% στα πρατήρια βενζίνης.
Μιλώντας στην Karfitsa o Θεμιστοκλής Κιουρτζής,
πρόεδρος των βενζινοπωλών νομού Θεσσαλονίκης, επισημαίνει ωστόσο ότι το συγκεκριμένο
ποσοστό είναι πλασματικό. Όπως διευκρινίζει, το
ποσοστό του 33,2% αφορά μόνο στα πρατήρια που
ελέγχθηκαν και όχι στο σύνολο των πρατηρίων της
χώρας (διαπιστώθηκαν παραβάσεις στα 181 από
546 πρατήρια), τα οποία υπερβαίνουν τις 5.500.
Κατά συνέπεια, παραβιάσεις εντοπίστηκαν μόνο
περίπου στο 3% του συνόλου των πρατηρίων.
Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος που διενεργήθηκε δεν ήταν δειγματοληπτικός, αλλά έγινε
μόνο σε πρατήρια που είχαν ήδη εμφανίσει κάποια
αστοχία στη λειτουργία τους. Κατά συνέπεια, όπως
αναφέρει, δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για
παραβατικότητα της τάξης του 33%!
Οι βενζινοπώλες ζητούν πάντως, προκειμένου να
μειωθεί η υπάρχουσα παραβατικότητα, να τοποθετηθεί σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών σε

όλα τα στάδια της διακίνησης των καυσίμων, και
ειδικά στα βυτιοφόρα. Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιο σύστημα ελέγχου λειτουργεί σήμερα μόνο στα
πρατήρια, ενώ τα υπόλοιπα στάδια της διακίνησης
ουσιαστικά δεν ελέγχονται. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι
σήμερα το καύσιμο μπορεί να νοθευτεί από την
ώρα που θα μπει το καύσιμο στο βυτίο, ενώ στην
περίπτωση που εγκατασταθεί σύστημα εισροών –
εκροών στο βυτίο, δεν θα υπάρχει κίνδυνος νοθείας στη διαδρομή!
«Όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητάμε να υπάρξει η νομιμότητα στην αγορά και θεωρούμε ότι
άμεσα πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις
που θα περιορίζουν την παραβατικότητα. Έχουμε
ζητήσει συνάντηση με όλους τους φορείς που διακινούν καύσιμα υπό την αιγίδα της πολιτείας, αλλά
προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει», τονίζει ο
κ. Κιουρτζής.
Η παρανομία στο υγραέριο κίνησης
Σύμφωνα πάντως με τους βενζινοπώλες, σε αντίθεση με τα υγρά καύσιμα, όπου έχει πλέον περιοριστεί η παραβατικότητα, η διακίνηση του υγραερίου
κίνησης για τα αυτοκίνητα σήμερα στην ουσία είναι
σχεδόν αδύνατον να ελεγχθεί. Το αποτέλεσμα είναι
να βρίσκουν οι επιτήδειοι ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν.

Όπως εξηγούν στην Karfitsa παράγοντες της αγοράς, ένας κοινότυπος και συνηθισμένος τρόπος
για να γίνει ατασθαλία στη διακίνηση αερίου, είναι
μέσω του βυτιοφόρου που το μεταφέρει. Το βυτιοφόρο, για παράδειγμα, μπορεί να μεταφέρει υγραέριο θέρμανσης (αντί για κίνησης) στο πρατήριο, να
το ξεφορτώσει και να κόψει εικονικό τιμολόγιο σε
μια επιχείρηση, η οποία θα το βάλει στα έξοδα της.
Την ίδια ώρα, ο πρατηριούχος μπορεί να μοιραστεί
με τον μεταφορέα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
και έτσι να βγούνε και οι δυο κερδισμένοι…
Κατά συνέπεια και σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των βενζινοπωλών, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών και
αυτόματης απόδειξης στις αντλίες υγραερίου, παρατηρείται κατά συρροή παρανομία, χωρίς μάλιστα
αυτή να μπορεί καν να εντοπιστεί! «Έχουμε ζητήσει
και περιμένουμε να μπουν μετρητές υγραερίων και
στα βυτιοφόρα αερίων. Πάντως κάτι τέτοιο είναι
πολύ πιο δύσκολο να γίνει από ότι στα υγρά καύσιμα, διότι πρέπει να μετατρέπονται τα κιλά αερίου σε
λίτρα με έναν ειδικό μαθηματικό τύπο», επισημαίνει ο κ. Κιουρτζής, πριν συμπληρώσει ωστόσο με
νόημα: «Στις χώρες της Ευρώπης όμως, ένα τέτοιο
σύστημα υπάρχει και λειτουργεί…»

Ο κανονισμός προστασίας των προσωπικών δεδομένων
στον αστερισμό των εκλογών

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΩΝΊΔΑ ΣΕΪΤΑΝΊΔΗ*

Opinion

Κύριε πολιτευτή, ξέρεις από συγκατάθεση;
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«…τώρα κοκορεύεσαι επάνω στον εξώστη
και μιλάς στο πόπολο σαν τον ναυαγοσώστη…»
(Δ. Σαββόπουλος, «Ο Πολιτευτής»).
Η προεκλογική επικοινωνία του πολιτευτή με
τους ψηφοφόρους του έχει αλλάξει. Από τις ομιλίες, τα φυλλάδια, τις περιοδείες, φτάσαμε πλέον
στον αστερισμό της τηλεφωνικής επικοινωνίας,
των γραπτών μηνυμάτων, των mails και των social
media (facebook κλπ).
Το 2019 είναι έτος εκλογών. Πολλών εκλογών.
Τοπικά Συμβούλια, Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακά Συμβούλια, Ευρωβουλή, Εθνικό Κοινοβούλιο περιμένουν να στελεχωθούν από πολιτικούς,
πολιτευόμενους και πολιτευτές. Εάν, μάλιστα, όλες
οι παραπάνω εκλογικές αναμετρήσεις συμπέσουν,
τότε, με μία δόση υπερβολής, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι οι μισοί Έλληνες θα είναι υποψήφιοι.
Σίγουρα έχετε λίγο ή πολύ ακούσει ότι από τον
περασμένο Μάιο εφαρμόζεται πανευρωπαϊκά ένας
νέος Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των ατόμων και της Ιδιωτικότητας
(Κ 679/2016 ή GDPR), ο οποίος αντικατέστησε (και
συμπλήρωσε) την Οδηγία 95/46 και τον αντίστοιχο
εθνικό νόμο που υπήρχε βάσει αυτής.
Ο βασικός πυλώνας του νέου Κανονισμού είναι
η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων, δηλαδή κάθε πληροφορία που
αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Αυτός
είναι ο (υποψήφιος) ψηφοφόρος.
Προστασία όμως «από τί;». «Από την επεξεργασία», θα απαντήσουμε, η οποία μπορεί να είναι
κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η

ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη
μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο
περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Με αυτά
ασχολούνται τα επιτελεία των Πολιτευτών.
Ποιός, όμως, εκτελεί αυτή την επεξεργασία; Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος μπορεί να είναι
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον
τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Ναι, εσύ είσαι Πολιτευτή. Οι βοηθοί
σου είναι Εκτελούντες την επεξεργασία, ως φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, που επεξεργάζονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
Θα μπορεί ο πολιτευτής να «επικοινωνήσει» με
τους ψηφοφόρους; Η μαγική λέξη είναι η «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων και μεταφράζεται με ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή, με την οποία το υποκείμενο των
δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση
ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν.
Πώς; α) Μέσω της συμπλήρωσης ειδικού εντύπου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή στα πλαίσια
λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου του πολιτευτή, β) Με σχετική ηλεκτρονική εγγραφή του ατόμου σε ιστοσελίδα του πολιτευτή.

Τί γίνεται, όμως, με τα προσωπικά δεδομένα
που ήδη διαθέτουν οι πολιτευτές στα γραφεία τους
(και είναι πολλά); Ο Κανονισμός και οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι, ΑΝ αυτά τα στοιχεία έχουν στο παρελθόν ληφθεί με την συγκατάθεση του ψηφοφόρου (και μπορεί να το αποδείξει
ο πολιτευτής), τότε θα τα χρησιμοποιήσει χωρίς
πρόβλημα. Αν όχι, πρέπει να τα ….ξεχάσει.
Τηλέφωνα προς τους ψηφοφόρους μπορεί να
πραγματοποιεί ο πολιτευτής, με την προϋπόθεση:
α) ότι στην έναρξη της συνομιλίας δηλώνεται ρητά
και κατηγορηματικά ποιός καλεί, για ποιό λόγο και
να δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο ψηφοφόρο
να τερματίσει την κλήση πριν την ενημέρωση και
β) θα πρέπει να έχει γίνει προηγούμενος έλεγχος
ότι ο τηλεφωνικός αριθμός δεν ανήκει στο Μητρώο
του άρθρου 11 παρ 2 του Ν 3471/06, στο οποίο
καταχωρείται κάθε συνδρομητής που έχει δηλώσει
ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνήματα για
απευθείας εμπορική προώθηση.
Αλληλογραφία; Ναι υπό προϋποθέσεις, είτε της
ρητής συγκατάθεσης, είτε της λήψης των απλών
στοιχείων μέσω νόμιμων τρόπων, όπως πχ. ένας
δωρεάν τηλεφωνικός κατάλογος. Λίστες από Επιμελητήρια, Συλλόγους, εκλογικούς καταλόγους
καλύτερα να τα ξεχάσετε, εκτός αν οι διοικήσεις
τους έχουν λάβει ρητή συγκατάθεση από το κάθε
μέλος για να σας τα διαβιβάσουν… μάλλον δύσκολο.
Φίλε πολιτευτή, ενημερώσου και… συμμορφώσου, για το καλό σου.
Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθούμε ιδιαίτερα
στα social media αλλά και στα δικαιώματα των
υποψήφιων ψηφοφόρων.
*O κ. Σεϊτανίδης είναι Δικηγόρος, Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας
β.ε. (www.inepid.gr leoseitanidis@gmail.com).
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Μονομαχία
στον «πράσινο ήλιο»
ΣΥΡΙΖΟποιείται το ΠΑΣΟΚ ή ΠΑΣΟΚοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ; Όποια απάντηση κι αν δοθεί
στο ερώτημα, είναι κοινός τόπος πως ανάμεσα στους δύο πολιτικούς χώρους κάτι
συμβαίνει και ότι η πρόσφατη υπουργοποίηση δύο πρώην «πράσινων» στελεχών
(Τόλκα και Μωραΐτη), όπως και οι ανά τακτά χρονικά διαστήματα δηλώσεις πρώην
υπουργών (Δημήτρη Κρεμαστινού), για την ανάγκη συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ,
δεν μπορεί παρά να σηματοδοτούν κάτι.
Είναι κοινός τόπος πως το προ πολλού διαπιστωμένο πολιτικό «φλερτ» της Κουμουνδούρου προς τη Χαριλάου Τρικούπη εξελίσσεται σε καθαρή πολιτική επίθεση
για κατάκτηση κομματικών εδαφών. Οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, σε αγαστή
συνεργασία και πλήρη σύμπνοια με την πλατεία Κουμουνδούρου (στην οποία καθοδηγητικό ρόλο παίζει ο έμπειρος περί τα ΠΑΣΟΚικά, Αντώνης Κοτσακάς), συγκλίνουν στην άποψη πως ο ΣΥΡΙΖΑ, για να κρατηθεί στην εξουσία, ως κυβερνώσα
Αριστερά, πρέπει να στραφεί προς τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Προς τούτο, δε,
συνηγορούν κι εργάζονται και δυνάμεις της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Δεν
είναι διόλου τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, είναι συνδαιτυμόνας των Ευρωπαίων σοσιαλιστών και μόνιμος παρατηρητής στις συνάξεις τους, παρά τις αντιδράσεις της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά.
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Πρωτεύουσα η μάχη της καθημερινότητας

ΝΔ: Σχέδιο για την Υγεία σε 3 άξονες
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΕΥΓΕΝΙΔΗ

Politics

Με τις εκλογές να απέχουν ελάχιστους πλέον
μήνες, είτε γίνουν τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο, οι
επιτελείς της ΝΔ «ανεβάζουν στροφές» και επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του κόμματος για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την
καθημερινότητα των πολιτών. Εδραία πεποίθηση
του κ. Μητσοτάκη και των συνεργατών του είναι,
άλλωστε, ότι η πολιτική μάχη κρίνεται εν πολλοίς
και στο πεδίο της καθημερινότητας, το οποίο, βεβαίως, είναι ευρύτερο από αυτό της οικονομίας. Γι’
αυτό και η ΝΔ σπεύδει να εξειδικεύσει τις προτάσεις
της για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν άμεσα
τους πολίτες. Αυτό έχει ζητήσει, άλλωστε, και ο κ.
Μητσοτάκης να κάνουν τα στελέχη του, όπως, για
Ανώδυνα και οριστική αποµάκρυνση της τριχοφυΐας µε laser αποτρίχωση τελευταίας
παράδειγμα, όταν ξαναμοίρασε προ μερικών εβδογενιάς (Alexandrite, Nd yag)
Θεραπείες σύσφιξης, ανόρθωσης,μάδων
αντιµετώπισης
της κυτταρίτιδας
και της
του τοπικού
στους
τομεάρχες
ΝΔ το έντυπο που είχε
πάχους µε laser Coax Med Triple Action, ραδιοσυχνότητες, Cavitation, κρυολιπόλυση
διανεμηθεί
στο
Συνέδριο
της
ΝΔ, με τίτλο «Για μια
και εγγυηµένα αποτελέσµατα.
Ακµή, ευρυαγγείες, ραγάδες, πανάδες
και ουλέςζωή»,
µε τελευταίας
lasers.
καλύτερη
στογενιάς
οποίο
υπάρχουν κωδικοποιηΜεταµόσχευση µαλλιών µε την επαναστατική µέθοδο FUE ανώδυνα, αναίµακτα,
προτάσεις της ΝΔ για δέκα βασικούς άξοχωρίς ράµµατα, χωρίς ουλές και μένες
µε µόνιµοοι
αποτέλεσµα.
Επεµβάσεις πλαστικής χειρουργικής.
νες πολιτικής.
Μη επεµβατικές θεραπείες αισθητικής δερµατολογίας (Botox, Yαλουρονικό, Y
Η πρόταση
γιακ.ά.)
την Υγεία
δροξυαπατίτης, Aυτόλογη Mεσοθεραπεία
PRP, Nήµατα PDO
Σε αυτή την κατεύθυνση, συνεπώς, σήμερα το

Η laser αποτρίχωση έρχεται να διευκολύνει και να οµορφαίνει την ζωή σας , αφού υπόσχεται να σας
απαλλάξει από την ανεπιθύµητη τριχοφυΐα µε τρόπο γρήγορο και ασφαλή. Είναι µια µέθοδος
αποτρίχωσης που δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπείας. Επιφέρει µόνιµη µείωση της τριχοφυΐας σε
ποσοστό 85% και µακροπρόθεσµα την εξάλειψή της, σε οποιαδήποτε περιοχή του σώµατος. Αντίθετα
µε άλλες παραδοσιακές µεθόδους αποτρίχωσης, η αποτρίχωση µε Laser προσφέρει γρήγορα και
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.
Στο ιατρείο µας χρησιµοποιούµε µηχανήµατα Αlexandrite και ND YAG ,τελευταίας γενιάς που είναι τα
πιο αποτελεσµατικά Laser αποτρίχωσης για όλα τα δέρµατα ακόµα και για τα πιο σκουρόχρωµα. Στην
πράξη η δέσµη φωτός του laser απορροφάται επιλεκτικά µόνο από την µελανίνη της τρίχας
επιτυγχάνοντας τη σταδιακή θερµική καταστροφή στο στέλεχος και στο θύλακο της τρίχας χωρίς να
επηρεάζεται η επιδερµίδα και οι γύρω ιστοί. Έτσι ο θύλακος καταστρέφεται και η σκούρα τελική τρίχα
αποµακρύνεται οριστικά.
Για να επιτευχθεί η πλήρης και µόνιµη αποτρίχωση, πρέπει όλες οι τρίχες να βρεθούν στο στάδιο της
αναγέννησης. Για αυτόν το λόγο, η θεραπεία επαναλαµβάνεται περίπου κάθε 30 µε 40 µέρες, έτσι
ώστε να έχουν περάσει όλοι οι θύλακες από το αναγεννητικό στάδιο. Συνήθως απαιτούνται 8-12
συνεδρίες για την εξάλειψη του 80% των τριχών.
Η laser αποτρίχωση είναι αποτελεσµατική τόσο για το γυναικείο όσο και τον ανδρικό πληθυσµό. Οι
παράµετροι των µηχανηµάτων του laser προσαρµόζονται από τον γιατρό ξεχωριστά για κάθε δέρµα
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του (χρώµα δέρµατος,ποιότητα και χρώµα τριχών, περιοχή του
σώµατος).
Η αποτρίχωση µπορεί να εφαρµοστεί όπου υπάρχει τριχοφυία:
•Στο πρόσωπο (άνω χείλος, παρειές, πηγούνι, ζυγωµατικά, φαβορίτες, φρύδια)
•Στα χέρια (βραχίονες, αντιβράχια)
•Στις µασχάλες
•Στο µπικίνι
•Στα πόδια (κνήµες , µηροί)
•Στο στήθος , στην πλάτη, στην µέση, στην κοιλιά και στους γλουτούς
Η αποτρίχωση µε laser εκτός από αισθητικούς λόγους µπορεί να εκτιµηθεί απαραίτητη
και σε ορισµένες ιατρικές περιπτώσεις όπως:
•Θυλακίτιδα (σπυράκια έπειτα από αποτρίχωση µε κερί ή ξύρισµα)
•Ευρυαγγείες στα κάτω άκρα
•Ερεθισµοί µετά απο αποτρίχωση µε κερί ή αποτριχωτικές κρέµες
•Υπερτρίχωση ή δασυτριχισµός λόγω ορµονικών διαταραχών
Ξεκινήστε άµεσα και χαρείτε ένα λαµπερό και απαλό δέρµα απαλλαγµένο από µολύνσεις και ε
ρεθισµούς που προκαλούν οι παραδοσιακοί τρόποι αποτρίχωσης.
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πρωί, ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει τους βασικούς άξονες της πολιτικής της ΝΔ για την Υγεία, ενώ το επόμενο διάστημα θα λάβουν χώρα και άλλες παρουσιάσεις,
όπως αυτή που θα αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής
και είναι επίσης σε στάδιο τελικής επεξεργασίας. Σε μια
μεγάλη εκδήλωση, όπως είχε γίνει και με την περίπτωση της παρουσίασης του προγράμματος της ΝΔ για την
Παιδεία, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και ο τομεάρχης Υγείας
του κόμματος Βασίλης Οικονόμου, θα επεξηγήσουν τις
κεντρικές προτεραιότητες της «γαλάζιας» πρότασης, που
θα αποτελέσει τμήμα του κυβερνητικού σχεδίου της ΝΔ.
Η συγκυρία, δε, προβάλλει ως «ιδανική» για την αντιπαραβολή του σχεδίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης με
την πολιτεία του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου
Πολάκη. Παράλληλα, δε, η ΝΔ στρέφει την προσοχή της
ιδιαίτερα στο πεδίο της Υγείας, στη λογική ότι η κυβερνητική πολιτική, εντέλει, αποδεικνύεται αναντίστοιχη της
«ανθρωπιστικής ρητορικής» που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, πολλές φορές θέτει το δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, επισκεπτόμενος
νοσοκομεία και λοιπές υγειονομικές μονάδες, πολλές
φορές ακόμα και χωρίς πρότερη προειδοποίηση, όπως
έκανε πρόσφατα με το Αττικό Νοσοκομείο. Από το κόμμα
της οδού Πειραιώς, συνεπώς, τονίζουν ότι τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους, αλλά πλέον δεν αρκούν η
επίρριψη ευθυνών και τα εύκολα λόγια, παρά χρειάζονται
δραστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, το σχέδιο για την Υγεία, που
ήταν υπό διαμόρφωση τα τελευταία δυόμισι χρόνια και
εκπονήθηκε με τη συμμετοχή και την παροχή εμπειρίας
πολλών επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου,
αφορά την πλήρη ανασυγκρότηση της δημόσιας Υγείας,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με focus στον ασθενή. Περιλαμβάνει, δε, όπως λένε από τη ΝΔ, παρεμβάσεις
που αξιοποιούν την εμπειρία προηγούμενων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην Ελλάδα, αλλά και καλών

πρακτικών από το εξωτερικό.
Οι τρεις άξονες
Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, το σχέδιο της ΝΔ για την
Υγεία βασίζεται σε τρεις άξονες:
• Ο πρώτος άξονας αφορά την εμπέδωση συνθηκών
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του
ΕΣΥ, με χρήση εργαλείων αξιολόγησης, προκειμένου τα
χρήματα των φορολογουμένων να πιάνουν τόπο και η
παροχή υπηρεσίας να είναι ανταποδοτική. Η ΝΔ εστιάζει,
συγκεκριμένα, στην καθιέρωση συστημάτων και διαδικασιών για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης σε
όλα τα επίπεδα του συστήματος Υγείας, αξιοποιώντας τις
πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και η σύγχρονη τεχνολογία για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το πώς λειτουργεί κάθε δομή
ή υπηρεσία, πόσους εξυπηρετεί και τι πόρους απαιτεί η
λειτουργία της. Παράλληλα, προβλέπεται και η δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων του ΕΟΠΠΥ,
των Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων σε
τακτική βάση, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και
της ενημέρωσης των πολιτών. Στο ίδιο πλαίσιο, το σχέδιο
της ΝΔ προβλέπει την καθιέρωση ενός συστήματος ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών απόδοσης για τα δημόσια
και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι οποίοι θα δημοσιοποιούνται, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να επιλέξει τις δομές
Υγείας που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του.
• Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου της ΝΔ έχει να κάνει με τη μέριμνα για αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, μέσα από ένα πλέγμα μέτρων για την υποστήριξη
των ασθενών. Μεταξύ αυτών, η καθιέρωση της διανομής
φαρμάκων κατ’ οίκον για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (όπως καρκινοπαθείς και ΑμΕΑ). Ακόμα, προβλέπεται η δυνατότητα ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντός
24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, ώστε
να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, αλλά, τέλος, και η

επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για τους χρονίως πάσχοντες, ώστε να μειώνεται η
ταλαιπωρία που υφίστανται για τη χορήγηση της αγωγής
που λαμβάνουν. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η καθιέρωση οικογενειακού γιατρού που θα έχει πλήρη εικόνα για
το ιατρικό ιστορικό της οικογένειας και θα «κατευθύνει»
ουσιαστικά τα μέλη της στο σύστημα Υγείας, ενώ, τέλος,
προβλέπεται ενίσχυση των Κέντρων Υγείας σε επίπεδο
υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού, με
γνώμονα τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής και την
εγγύτητα σε άλλες, μεγαλύτερες δομές Υγείας.
• Τέλος, ο τρίτος άξονας της πρότασης της ΝΔ αφορά
την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι για την Υγεία και να βελτιώνεται το
επίπεδο της δημόσιας Υγείας στη χώρα. Το σχέδιο της ΝΔ
προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης,
στα πρότυπα αυτών που εφαρμόζονται σε χώρες του
εξωτερικού, που θα ενημερώνει σχετικά με τη σημασία
διατήρησης ενός υγιούς τρόπου ζωής, θα ενθαρρύνει τον
πληθυσμό να υιοθετεί πιο υγιεινές συνήθειες στην καθημερινότητά του και θα ευαισθητοποιεί όλους τους πολίτες, από τα μικρά παιδιά έως τους ηλικιωμένους, για τους
κινδύνους συνηθειών όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση
αλκοόλ, οι εξαρτήσεις κ.ά.
Επιπλέον, θα καθιερωθεί ένα δωρεάν πρόγραμμα
προληπτικών εξετάσεων για όλους τους Έλληνες, με
στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των νόσων. Το πρόγραμμα αυτό θα καλύπτεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ και θα ξεκινάει από
τον έλεγχο για καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της
μήτρας, του παχέος εντέρου και του πνεύμονα. Παράλληλα, θα προβλέπεται η ενημέρωση των πολιτών μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μηνύματος sms για τον
αναγκαίο προληπτικό έλεγχο, ανάλογα με την ηλικιακή
ομάδα.

Οι αντιφάσεις του Δημάρχου

Σωκράτης Δημητριάδης*

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κατηγόρησε τους Θεσσαλονικείς ότι δεν έχουν παιδεία, στον
τρόπο που κυκλοφορούν και σταθμεύουν στην πόλη, στα
σκουπίδια που βγάζουν κλπ. Τι είναι όμως αυτό που οδήγησε
και συνεχίζει να οδηγεί τους Θεσσαλονικείς σε αυτές τις κατακριτέες, κατά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, πράξεις. Η παιδεία τους ή ο τρόπος που τους αντιμετωπίζει ο Δήμαρχος και
οι Διοίκηση του; Για την διοίκηση του Δήμου, φταίνε πάντα οι
άλλοι, δικαιολογώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πράξεις της
σε όλα τα επίπεδα.
Να ξεκαθαρίσουμε, ότι κανείς δεν είναι άμοιρος των ευθυνών του και όλοι έχουν μερίδιο μικρό ή μεγαλύτερο. Πως
βοηθά η Διοίκηση τον Δημότη; Όταν ο τελευταίος προσπαθεί να πάει στην εργασία του το πρωί και είναι καταδικασμένος να κινηθεί με έναν προβληματικό ΟΑΣΘ, να ψάξει να
βρει θέση για 4 ώρες σε ένα πανάκριβο Thesis, που κόστισε
12.000.000 Ευρώ και χωρίς Μετρό αφού με την δήθεν επιλογή του Δημάρχου “και Μετρό και Αρχαία” το καθυστέρησε
8 χρόνια, ενώ σήμερα παραχώνουν τον ναό της Αφροδίτης

και με νέο χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου, για
τους πλέον αισιόδοξους, το 2022;
Η αποκομιδή των σκουπιδιών που πλέον γίνεται το πρωί
αντί το βράδυ, δημιουργώντας επιπλέον κυκλοφοριακό
φόρτο, άτακτα, και χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα πλύσης των
κάδων, μετατρέποντας έτσι τον κάθε ένα κάδο σε υγειονομική βόμβα. Τα μπάζα τα οποία για να τα πάρει η υπηρεσία
ογκωδών πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα 15πενθήμερο
και τα ιδιωτικά φορτηγά για την αποκομιδή τους, που λόγω
των πολυάριθμων ανακαινίσεων, θα μας “πνίξουν”, αφού
από αρχές Μαρτίου δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο κέντρο της πόλης. Τέλος το ωράριο ανεφοδιασμού των καταστημάτων επιτρέπει μόνο φορτηγά 1,5 τόνων, να πραγματοποιούν αναγκαστικά πολλαπλά δρομολόγια, επιβαρύνοντας
επιπλέον την πόλη. Με λίγα λόγια, η Διοίκηση ας σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων για μία φορά στην θητεία της και να
μην μετακυλύει τις ευθύνες της στους Δημότες…..
* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης
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Στο πολιτικό κλίμα σύγκρουσης
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑλ, που προκάλεσαν
οι πρόσφατες υπουργοποιήσεις του
Άγγελου Τσόλκα και του Θάνου Μωραΐτη, δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ που
ήταν πολύ κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου, έχουν γίνει και προγραμματίζονται για το αμέσως επόμενο
διάστημα μια σειρά πολιτικών εκδηλώσεων με στόχο να φέρουν πολύ
κοντά, αν όχι και να πλαγιοκοπήσουν
ευθέως, τη Χαριλάου Τρικούπη.
Προ ημερών έγινε η εκδήλωση
του Ινστιτούτου «ΕΝΑ» του Γιάννη
Δραγασάκη, με θέμα «προγραμματικές και οργανωτικές προϋποθέσεις
για μια προοδευτική συμπαράταξη».
Ομιλητές ήταν ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης, η
υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η δικηγόρος Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου, το ιστορικό στέλεχος
της ανανεωτικής Αριστεράς στη συμπρωτεύουσα Δημήτρης Γιατζόγλου
και το στέλεχος του Πανεπιστημίου
Θράκης Χρύσανθος Τάτσης, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Παναγιώτου. «Είναι απαραίτητος ο διάλογος των προοδευτικών
δυνάμεων και μία ευρεία κοινωνική
και πολιτική συμμαχία», σημείωσε
στην παρέμβασή του ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.
Στο ίδιο πνεύμα, έχει προγραμματιστεί και η εκδήλωση μεθαύριο,
Δευτέρα, της πρωτοβουλίας «Γέφυρα» για τη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου. Σε αυτήν την εκδήλωση θα δημοσιοποιηθούν δεκάδες
υπογραφές στελεχών της Κεντροαριστεράς, κυρίως του «παπανδρεϊκού» αλλά και του εκσυγχρονιστικού
μπλοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το κείμενο θα συνυπογράφουν μεταξύ άλλων ο ιστορικός Αντώνης
Λιάκος, ο πρώην γενικός γραμματέας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κωστής
Παπαϊωάννου, η Μαρία Ρεπούση, ο
Νίκος Μπίστης, οι δημοσιογράφοι
Παναγιώτης Παναγιώτου και Χρήστος Μαχαίρας κ.ά.
Το κείμενο θα υπογράφεται από
80 και πλέον προσωπικότητες, θα
αποτελεί ουσιαστικά κι ένα προ-

σκλητήριο συντονισμού όλων των
δυνάμεων που έχουν αναφορές στην
ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά και τη
Σοσιαλδημοκρατία, θα εστιάζει στους
κινδύνους που σηματοδοτεί η άνοδος
της Ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη
και θα αναδεικνύει την υπερσυντηρητική στροφή της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα και την ανάγκη μιας
νέας προοδευτικής διακυβέρνησης
σε κοινό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πέραν όλων των ανωτέρω, κομβικής πολιτικής σημασίας για τους
επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου και
της Κουμουνδούρου θεωρείται η
εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έχει προγραμματιστεί για
τις 4 Μαρτίου στην Αθήνα. Σε αυτή θα
παρευρεθεί ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Ούντο Μπούλμαν, ο οποίος έρχεται στην ελληνική
πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνουν οι Ευρωσοσιαλιστές προκειμένου να προωθήσουν
την προοδευτική συνεργασία ενόψει
των ευρωεκλογών. Στην εν λόγω εκδήλωση, ομιλητές θα είναι ο ίδιος ο
κ. Μπούλμαν, ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, η
Λούκα Κατσέλη, ενώ δεν αποκλείεται
να παρευρεθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Ενδεικτικό του πολιτικού εκνευρισμού που επικρατεί στη Χαριλάου
Τρικούπη, για το «πρέσινγκ» που

υφίσταται από το Μέγαρο Μαξίμου
και την Κουμουνδούρου, είναι ότι,
στην εκδήλωση αυτήν, το ΚΙΝΑΛ έχει
αποφασίσει να μην παραστεί. Τόσο
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, όσο και ο ευρωβουλευτής
του, Νίκος Ανδρουλάκης, αρνήθηκαν να μετέχουν στο πάνελ, καθώς
θεωρούν ότι πρόκειται ξανά για μια
κίνηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
που στόχο έχει την προσέγγιση των
ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ. Παρά ταύτα, στην εκδήλωση αναμένεται να
συμμετέχει, και δη ενεργά, ο Γιώργος
Παπανδρέου, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, παρά το γεγονός
ότι η Χαριλάου Τρικούπη διαρρέει ότι
έχει δεσμευθεί στη Φώφη Γεννηματά
ότι δεν θα παραστεί.
Το ευρωψηφοδέλτιο
Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ γενικεύεται η συζήτηση για τα ανοίγματα
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Δεν είναι μυστικό, ότι πολλές
φορές οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα
προκαλούν γκρίνια και πολιτική δυσανεξία στο «παλιό 3%». Οι δύο λίαν
πρόσφατες υπουργοποιήσεις των
Άγγελου Τόλκα και Θάνου Μωραΐτη
δυσαρέστησαν πολλούς στην Κουμουνδούρου, οι οποίοι δεν δίστασαν
να τις χαρακτηρίσουν ανοίγματα στα
«τσικό» ή «στα δευτεροκλασάτα ή
τριτοκλασάτα πρώην εξαπτέρυγα του

Γιωργάκη».
Παρά τις αντιδράσεις –οι οποίες
μέχρι τώρα ελέγχονται–, ο Τσίπρας
είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει
το σχέδιό του για τη δημιουργία μιας
ευρύτατης Κεντροαριστεράς με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Προς τούτο, παρέχει
όλες τις διαβεβαιώσεις προς τους
συντρόφους του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει και θα αυτοπροσδιορίζεται
ως αριστερό-ριζοσπαστικό κόμμα,
παρόλο που θα απευθύνεται σε πιο
ευρύ κοινωνικό ακροατήριο. Προς
την κατεύθυνση αυτή, δεν αποκλείεται, εν ευθέτω χρόνω, και η αλλαγή
ονόματος ή έστω η πρόσθεση ενός
δεύτερου πολιτικού προσδιορισμού
στον τίτλο ΣΥΡΙΖΑ.
Σε αυτό το πολιτικό πνεύμα και
κλίμα, οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου θέλουν να είναι και ο τίτλος του
ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για τις
ευρωεκλογές του Μαΐου. Κορυφαίοι
υπουργοί, θιασώτες του πολιτικού
ανοίγματος, εκφράζουν την άποψη
πως μπορεί να προστεθεί ένα δεύτερο συνθετικό –Προοδευτική Συμμαχία ή Προοδευτικές Δυνάμεις–, ανάλογα και με το τι προβλέπει ο νόμος
για τις συμμαχίες πολιτικών φορέων.
Παρά τη διάψευση του κυβερνητικού
εκπροσώπου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, η συζήτηση εντός των τειχών
«έχει φουντώσει» για τα καλά.

Οι Θεσσαλονικείς απαιτούν
χώρους άθλησης

Νίκος Ζεϊμπέκης

TaSOS ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΑ 22:00

ΚΥ 01:00 (Ε) ΤΡ 00:00 (Ε)

Μπορώ να πω ότι γαλουχήθηκα στους αγωνιστικούς χώρους και για πολλά χρόνια η ενασχόληση μου με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το μπάσκετ ήταν επαγγελματική.
Γνωρίζω το πάθος που βγάζουν τα παιδιά και οι έφηβοι μέσα
στο γήπεδο. Ξέρω καλά την επιθυμία των μεγαλύτερων σε
ηλικία να χρησιμοποιούν τη γυμναστική ως διέξοδο στα προβλήματα της καθημερινότητας καθώς επίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί σύλλογοι.
Η αλήθεια είναι πως η Θεσσαλονίκη στενάζει από την έλλειψη χώρων ομαδικής και δωρεάν άθλησης και ψυχαγωγίας. Εκεί, όπου οι δημότες όλων των ηλικιών θα μπορούν να
περπατήσουν, να τρέξουν και να γυμναστούν. Αυτό το αντιλήφθηκα καλύτερα ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος
και ως υπεύθυνος της μείζονος αντιπολίτευσης σε θέματα
αθλητισμού και παιδείας.
Λίγο πριν την εκπνοή της διοίκησης Μπουτάρη είδαμε να
δημιουργούνται στην Τούμπα και στο πάρκο Ξαρχάκου δυο
υπαίθρια γυμναστήρια. Ήρθαν να προστεθούν σε αυτό που
λειτουργεί εδώ και περίπου ένα χρόνο στη Νέα Παραλία. Δεν
φτάνουν όμως... οι ανάγκες για χώρους άθλησης στην πόλη
είναι μεγάλες.
Γήπεδα δεν υπάρχουν και οι ομάδες είναι αναγκασμένες

TIP ΓΙΑ TIP

ΣΑ 21:30

ΚΥ 18:30 (Ε) ∆Ε 21:00 (Ε)

να στοιβάζονται σε λιγοστά, ενώ οι δημότες ψάχνουν με το
...κιάλι τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους. Κι όταν τους
βρουν, είτε θα πρέπει να περιμένουν με «σειρά προτεραιότητας» για να αθληθούν, είτε να στριμωχτούν μαζί με άλλους
κάτω από την ίδια μπασκέτα η’ την ίδια ποδοσφαιρική εστία.
Για να μη μιλήσω, πόσο απαραίτητη είναι η αξιοποίηση και η
βελτίωση των γυμναστηρίων που υπάρχουν στον δήμο Θεσσαλονίκης και σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα.
Οι Θεσσαλονικείς πρέπει και δικαιούνται να έχουν αξιοπρεπείς χώρους άθλησης. Και πλέον τους απαιτούν! Αισιοδοξώ ότι η επόμενη διοίκηση που θα προκύψει από τις
επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα δει το θέμα “Υπεύθυνα”. Θα ρίξει μεγάλο βάρος στο κομμάτι του αθλητισμού,
θα αναζητήσει ελεύθερους χώρους για να τους μετατρέψει
σε γήπεδα και παράλληλα θα διοργανώνει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, που θα προσφέρουν όχι μόνο θέαμα και
προβολή άλλα και τουρίστες, συνδυάζοντας έτσι το τερπνόν
μετά του ωφέλιμου για την πόλη..
*Ο Νίκος Ζεϊμπέκης είναι δημοτικός σύμβουλος και θα
είναι εκ νέου υποψήφιος σύμβουλος με την παράταξη του
Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»

ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΙΤΣΟΥ

∆Ε - ΠΑ 15:00

∆Ε -ΠΑ 19:30 (Ε)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180
www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627
DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)
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Για να υπερασπιστούμε
τη Δημοκρατία

26 23.02.2019

Πριν από 4 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο
δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός με ποσοστά που πλησίαζαν το 70%, ήταν οι μέρες της
«υπερήφανης» διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση της «αξιοπρέπειας και της ελπίδας»,
σήμερα ο πρωθυπουργός είναι πέμπτος σε
δημοφιλία πολιτικός αρχηγός, ξεπερνώντας
μόνο τον μέχρι πρότινος συγκυβερνήτη του Π.
Καμμένο.
Τα μέλη της παρέας του Μαξίμου,
νόμιζαν ότι ο αρχηγός τους είναι ανίκητος και ότι οι πολίτες είναι ανίκανοι να αντιληφθούν το μέγεθος της
εξαπάτησής τους από τον ΣΥΡΙΖΑ,
Για αυτό και η κυβέρνηση θα έχει
το τέλος που της αξίζει, απαξιωμένη
στην κοινωνία, απομονωμένη πολιτικά και έχοντας φορτώσει στις πλάτες των
φορολογούμενων βάρη τα οποία κανείς δεν
περίμενε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδιζε τις εκλογές.
Το 2014 αποκαλούσαν «αποστάτες»
όσους βουλευτές της αντιπολίτευσης θα ψήφιζαν τον Σταύρο Δήμα για το αξίωμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν το Σύνταγμα επιτάσσει, για να μη χρησιμοποιήσουμε τη
λέξη επιβάλλει, τη συναίνεση κομμάτων και
πολιτικών δυνάμεων για τη συγκεκριμένη
εκλογή.
Τώρα παραμένουν στη θέση τους χάρη
στις εξουσιοδοτήσεις που έλαβαν από τους 6
πρόθυμους βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακόμη και ο ανασχηματισμός που
ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
προκάλεσε θυμηδία, υπουργοί έγιναν υβριστές του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά απομεινάρια του
Γιώργου Παπανδρέου και μεσαία στελέχη του
κομματικού σωλήνα της Κουμουνδούρου.
Το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα ξέφτισε
γρήγορα, οι «άσοι» της διαπραγμάτευσης, που
θα έσκιζαν τα Μνημόνια και θα καταργούσαν
τη λιτότητα, δέχθηκαν τα πάντα και φόρτωσαν
τους πολίτες με βαριά μνημονιακά μέτρα.
Δέσμευσαν την κρατική περιουσία για
99 χρόνια, διέλυσαν τις τράπεζες και τις ξεπούλησαν στα funds με σκανδαλώδεις όρους
ανακεφαλαιοποίησης και υπέγραψαν όποιο
χαρτί τους έφερε η Μέρκελ.
Πλέον κάθε σχέδιο του Μαξίμου είναι
καταδικασμένο να αποτύχει, όχι γιατί δεν είναι
ικανοί στις ραδιουργίες αλλά γιατί οι πολίτες
τους έχουν καταλάβει, μια και καλή και τους
περιμένουν στις κάλπες.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας π. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας

Ζαχαρίας Ζούπης*

Ευθύμης Καρανάσιος*

Τους περιμένουν
στις κάλπες

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε ένα ασφυκτικό πρέσινγκ από τον ΣΥΡΙΖΑ
προς το ΚΙΝΑΛ. Σαφής στόχος του όχι η απλή απορρόφηση κάποιων δυνάμεων, αλλά
το λιώσιμο του ΚΙΝΑΛ. Βρίσκει και τα κάνει βέβαια, αφού έγιναν όλα τα λάθη που θα
μπορούσαν να γίνουν από την συγκρότηση αυτού του νέου φορέα μέχρι σήμερα, ώστε
η ελπίδα χιλιάδων πολιτών να μετατραπεί σε άγχος επιβίωσης σε ένα χρόνο και κάποιους μήνες. Ωστόσο ο σαφής στόχος του Μαξίμου είναι αυτός μέσα στην αγωνιώδη
προσπάθεια να μειώσει την διαφορά από την Ν.Δ, αφού αυτή παίρνει πια θηριώδεις
διαστάσεις.
Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι που δεν είναι
και σ΄αυτό τον βοηθούν πρόθυμα στελέχη που είδαν ή ισχυρίζονται ότι είδαν
το φως το αληθινό ξαφνικά και ενώ μέχρι προχθές ασκούσαν σκληρότατη
κριτική για τον βίο και την πολιτεία Αυτά τα στελέχη και ηγετικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε πια για την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος Προοδευτικός πόλος που να αντιπαρατεθεί δήθεν κατά τις ακροδεξιάς, που εκφράζει ...ο Κυριάκος Μητσοτάκης! Πρόκειται ή για πολιτική σχιζοφρένεια ή για
τυχοδιωκτική συνεύρεση που δεν στηρίζεται σε καμια πολιτική,ιδεολογική βάση
και όλοι αυτοί καμώνονται πως ξεχνάνε ότι ήταν ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ που συγκυβέρνησε
με την ακροδεξιά για τέσσερα ολόκληρα χρόνια και πως η Κυβέρνηση στέκεται ακόμα
λόγω ψήφων ακροδεξιών!
Όλοι αυτοί ξεχνούν, ότι σοσιαλδημοκρατία σημαίνει ταύτιση με τον πολιτικό φιλελευθερισμό, την προάσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών. Σημαίνει ευαισθησία για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσήλωση στην αναζήτηση πολιτικών και κοινωνικών
συναινέσεων. Υπεράσπιση της μεικτής Οικονομίας και των διαρθρωτικών αλλαγών που
οδηγούν σε βιώσιμη Ανάπτυξη και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου,
με το Κράτος να διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο.Τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά; Ας
σκεφτούμε την υπεράσπιση Μαδούρο, την αθλιότητα στην Μόρια, το χτύπημα της Δικαιοσύνης – των θεσμών – των Μ.Μ.Ε, τον κρατισμό του, την άρνησή του να ιδρυθούν
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και άλλα πολλά. Σ΄αυτά ας προσθέσουμε τον λαϊκισμό, τον
τυχοδιωκτισμό και την σταθερή προσπάθεια διχασμού του λαού. Μπορεί κάποιοι να τα
ξεχνούν, ωστόσο όλα τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να διαπνέονται και πολύ
από τις αρχές της Σοσιαλδημοκρατίας. Όποιος πιστεύει το αντίθετο ή επηρεάστηκε από
την ευκολία για ψευδαισθήσεις του Α. Τσίπρα ή αναζητούν θαλπωρή.
Και εκεί που γίνεται αυτή η θεωρητική συζήτηση, εμφανίζεται ο Πολάκης που με
το γνωστό , ολοκληρωτικής αντίληψης στυλ του παίρνει τηλέφωνο τον κεντρικό
Τραπεζίτη και δείχνει την αδιαφορία του σε κανόνες, θεσμούς.Παρανομεί ανοικτά και
ποδοπατά κάθε δημοκρατική λειτουργία με την πλήρη στήριξη του Α. Τσίπρα, του Μαξίμου και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν κατάλαβαν κάποιοι; Βλέπουν άραγε πουθενά σεβασμό της
Δημοκρατίας, των θεσμών ; Δεν βλέπουν πουθενά θεσμική εκτροπή;
Και εκεί που γίνεται αυτή η θεωρητική συζήτηση, δίνονται στην δημοσιότητα τα
sms μεταξύ του τ. Υπουργού Άμυνας και του τ. Υπουργού Εξωτερικών, τη περίοδο που
χαρούμενοι συνυπήρχαν και συγκυβερνούσαν με υπερηφάνεια. Θα δει κάποιος σ΄αυτά , φράσεις όπως « η εμπλοκή σου με τις βίζες και με τον συνέταιρο του Σόρος με
τον Πλατή θα ψαχτεί και αλίμονο αν έχεις κάνει συναλλαγή» ή « μαζέψου γιατί θα
σε τελειώσω». Μάλιστα, αυτοί οι δύο ως κορυφαίοι Υπουργοί μας κυβερνούσαν. Σας
θυμίζουν αυτοί οι διάλογοι λειτουργία Κυβέρνησης ή Μαφίας;
Τελικά πιστεύω, ότι χρειάζεται ότι χρειάζεται προοδευτικός πόλος που θα υπερασπιστεί την Δημοκρατία, τους θεσμούς και θα προωθήσει την Ανάπτυξη οδηγώντας σε
στρατηγική ήττα τον λαϊκισμό, τις δυνάμεις που ρέπουν σε εκτροπές και διχασμό της
κοινωνίας. Αυτή την ανάγκη πρέπει να εκφράσει το ΚΙΝΑΛ καθορίζοντας με ποιους θα
πάει και ποιους θα αφήσει. Η ύπαρξή του συνιστά αναγκαιότητα, αλλά αυτή έχει προϋποθέσεις και σαφείς δεσμεύσεις για το μέλλον. Διαφορετικά ...
*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτης

#X_Challenge_years

Εγώ πότε θα γίνω δήμαρχος;

Χάρης Αηδονόπουλος
Μπροστά σ’ αυτούς που έσωσαν την Ελλάδα

Την ημέρα που κράτησα τη σημαία του σχολείου
“Στην ΣΤ’ τάξη, στο 40ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης (το αυστηρό Ιωαννίδειο), μου εμπιστεύθηκαν πρώτη
φορά τη σημαία του σχολείου για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
		
Η επιλογή δεν έγινε, φυσικά, με κλήρωση (όπως γίνεται σήμερα) ούτε καν με βάση τους καλύτερους
βαθμούς της τάξης. Ημουν ένας πολύ καλός μαθητής, όχι όμως και ο καλύτερος. Είχα ένα καλό παράστημα,
χωρίς όμως να είμαι ο ψηλότερος απ’ όλους, όπως φαίνεται κι’ από τις παραστάτριες συμμαθήτριές μου που
“μου ρίχνουν” στο μπόϊ (αφού τα κορίτσια είναι πιο αναπτυγμένα από τα αγόρια σ’ αυτή την ηλικία).
Τί ήταν, λοιπόν, αυτό που έκανε τον διευθυντή του σχολείου να με ορίσει σημαιοφόρο; Νομίζω, όπως το
σκέφτομαι εκ των υστέρων, πως ήταν μια συνεκτίμηση διαφόρων κριτηρίων, που συμπεριλάμβανε, βεβαίως, τη
βαθμολογία και το ύψος αλλά επίσης και τη γενική παρουσία και συμπάθεια στην τάξη. Πραγματικά, θυμάμαι
πως ο χαρακτήρας μου ήταν από τότε ήπιος και συναινετικός και η διάθεσή μου χαρούμενη, ήρεμη και χαλαρή.
Είναι στοιχεία που διατηρώ ακόμη μέχρι σήμερα και διαμορφώνουν την εικόνα, τη συμπεριφορά και τη σχέση
μου με τους άλλους. Αυτή, πάντως, η απρόσμενη πρώτη διάκριση, με βοήθησε να αποκτήσω περισσότερη
αυτοπεποίθηση και με οδήγησε αργότερα στην επιλογή να συμμετέχω στα κοινά και να επιλέγομαι ή να
εκλέγομαι σε κάποιες δημόσιες θέσεις. Η καλύτερη, επομένως, συνέχεια και το αισιόδοξο τέλος αυτής της
μικρής προσωπικής ιστορίας, θα ήταν, στις επόμενες δημοτικές εκλογές, να μου εμπιστευτούν οι πολίτες της
Θεσσαλονίκης τη σημαία της πόλης”.

Αυτοδιοίκηση

Σπύρος Βούγιας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Απόγευμα, με τις ακακίες να ευωδιάζουν, περνώ την Εγνατία, στο
γαλακτοπωλείο του Λέλεκα με τις τουλούμπες. Η πλατεία Μακεδονομάχων
περιμένει τον Μιχάλη, τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Δάνη, τον άλλο Μιχάλη και
μένα
για ποδήλατο. Να ανεβούμε στο άγαλμα του Ίωνα Δραγούμη, να πιτσιλιστούμε στο
σιντριβανάκι, να κλωτσάμε τη μπάλα στον τσιμεντένιο τοίχο δίπλα στις προτομές, να ακούμε τον μυστήριο
ήχο στα τσιμεντένια κουτιά με τις περσίδες που μάθαμε ότι έκρυβαν τους μετασχηματιστές…
Ένα σπίτι με σαχνισί στην πάνω γωνία, στην άλλη το γκαράζ του Τρικαλιώτη και στη μέση τα παγωτά Βασδέκη
-φράουλα και λεμόνι μόνο μισή δραχμή… Σε ένα παγκάκι ο παππούς μου ο Χαράλαμπος, σε άλλο η γιαγιά
μου η Πηνελόπη με φίλες της και η Αχειροποίητος όπου στους Χαιρετισμούς ανάβαμε με το κερί φύλλα
δάφνης που έκαναν σαν τρακατρούκα και ο κύριος Γιώργος ο φύλακας μας κυνηγούσε…
Επιστροφή από το φανάρι της Εγνατίας με Αγίας Σοφίας που με το πράσινο βελάκι έστριβες επάνω -στη γωνία η φωλιά του βιβλίου… Και με το
ποδήλατο μέχρι την άλλη γωνία με το ζαχαροπλαστείο του Λάζαρου και απέναντι η Στοά Χορτιάτη, τα φρούτα, ο χασάπης που δεν άκουγε καλά,
τα τουρσιά και ο χαμάλης με το κοφίνι που έκανε… delivery, οι ατμοί από το χαμάμ Παράδεισος, η πλατεία Άθωνος με τα πράσινα τρίκυκλα, το
ποδηλατάδικο του Μόλχο και οι αποθήκες ξυλείας -όλα με κυβόλιθους. Νυχτώνοντας βγαίνω από την Καστριτσίου στο άγαλμα του Χρυσοστόμου
που ο άλλος μου παππούς, ο Αριστείδης, τον αποκαλούσε «ο Δεσπότης μας που έμεινε στη πατρίδα ενώ αυτοί σώθηκαν στην Ελλάδα» βλέπω
στον Αχιλλέα και στο Αχίλλειο τους σταρ ποδοσφαιριστές, καμία φορά στο βιβλιοπωλείο της Ζωής τον Μητροπολίτη που τον αποκαλούσαμε
«πατέρα Λεωνίδα», τον ανάπηρο πολέμου λούστρο και τον τυφλό ακορντεονίστα στη γωνιά, το φαρμακείο του Αλεξίου, το πατσατζίδικο «Ο
Λευτέρης» και «ο Ηλίας» και μετά η περίτεχνη εξώπορτα μας που χάθηκε στο χυτήριο μετά τον σεισμό. Με Συνέργεια, Πρώτα η Πόλη μας,
περπατώντας καθημερινά θέλουμε οι μνήμες να γίνουν παρόν και μέλλον. Για όλα αυτά διεκδικώ την προτίμηση της πόλης μας σαν υποψήφιος
δήμαρχος με πρόκριμα τη μνήμη και το έργο για να ξαναγίνει η Θεσσαλονίκη που θέλουμε και μας αξίζει. Καλό βράδυ, Ανοιξη
του 1970 και του 2019 από τον ομφαλό της γενέθλιας πόλης.

Σε μία δοκιμασία
έβαλε η εφημερίδα
“Karfitsa” αυτή
την εβδομάδα
τους υποψήφιους
δημάρχους
Θεσσαλονίκης.
Τους ζήτησε να
“σκαλίσουν” μνήμες,
να ψάξουν στο
προσωπικό τους
χρονοντούλαπο και
να μοιραστούν με
τους αναγνώστες
φωτογραφίες και
ιστορίες από τα
παλιά. Επιδίωξη να
ξυπνήσουν μνήμες
από το μακρινό ή πιο
κοντινό παρελθόν
που να συνδέονται
όμως με την πόλη
που διεκδικούν: τη
Θεσσαλονίκη.
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Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
Ένα ποτηράκι με τους λεχρίτες
Ο Πατέρας μου ο «Λεχρίτης». Είχαμε πολλά χρόνια διαφοράς. Για τη γενιά του, παντρεύτηκε σε ιδιαιτέρως προχωρημένη ηλικία, σωστό
γεροντοπαλλήκαρο. Αυτός γεννηθείς το ’29, εγώ το ’72. Παρά ταύτα, δεν το ‘νιωσα ποτέ. Σύγχρονος πάντα, τολμηρός, ικανός να ανοίγει παρέες και
δρόμους, δεν φοβόταν την αποτυχία, ούτε και την έκρυβε. Από μικρό με έπαιρνε μαζί του στις βραδινές εξόδους του, συχνά με τη μόνιμη παρέα του της
μεταπολεμικής εφηβείας. Πρέπει να γνώρισα όλες τις ταβέρνες της Πόλης. Τον «Μπιραλά» στην Τούμπα, ένα ημιυπόγειο κουτούκι στη Ρωμανού απ’ όπου
έβγαινες
«υπό την επίβλεψη» του Λευκού Πύργου, ένα ρετσινάδικο κρυμμένο σε μια πρασιά πάνω στη Βασ. Όλγας, μετά το φανάρι της Σοφούλη. Ανήκων στη «φιλοκυβερνητική»
ομάδα του Συλλόγου Λεχριτών και Κανταδόρων Θεσσαλονίκης, εμπλεκόμενος πάντα σε απολαυστικές, αριστοφανικές αντιπαραθέσεις με την «αντιπολίτευση» των ΚΥΡΙΛΕ (Κύμα
Ριζοσπαστών Λεχριτών). Τον βλέπω και σήμερα, νοητά, περιπλανώμενο σε μια Θεσσαλονίκη που ψάχνει να ξαναπιάσει το νήμα της, να πορευτεί στο μέλλον, με ταυτότητα και προορισμό,
όσο το δυνατόν πιο ανέφικτο και τολμηρό. Ήταν για μένα η προσωποποίηση του Σαλονικιού: γλεντζές και καλοφαγάς, αστείρευτος και συναισθηματικός, με «τολμηρές» εκφράσεις που
όμως ποτέ δεν προσέβαλαν. Δεν δίσταζε να βρίσει, ούτε και να αγκαλιάσει ή να φιλήσει. Χαμόγελο, τσιγάρο, δημιουργία και οριακότητα.
Εις το επανιδείν Βασίλη.

Κωνσταντίνος Ζέρβας
Ένας... προεκλογικός λόγος στον στρατό!
Απρίλιος 1990, εγώ φαντάρος, η χώρα σε εκλογές. Κλεισμένοι στο στρατόπεδο και σε «ετοιμότητα».
Την εποχή εκείνη ο στρατός φυλούσε τα εκλογικά τμήματα και όλοι οι υπόλοιποι έφεδροι ήμασταν σε
αναμονή …πιθανών εξελίξεων. Κατάλοιπα του παρελθόντος ίσως (ο στρατός να φυλάει τις κάλπες!),
τα οποία ευτυχώς ξεχάστηκαν και αποτελούν πια μακρινές αναμνήσεις. Ήταν όμως μια εξαιρετική
ευκαιρία να χαρούμε την παρέα συναδέλφων, νέοι με πολύ κέφι αλλά και ελεύθερο χρόνο. Μέσα στην ευθυμία εκείνης της εκλογικής Κυριακής
μου είχε ζητηθεί από τους συναδέλφους φαντάρους, να βγάλω έναν… μπαλκονάτο πολιτικό λόγο από τον πύργο ελέγχου του στρατιωτικού
αεροδρομίου του Σέδες, όπου υπηρετούσα. Το είχα κάνει με κέφι και με ευρεία αποδοχή, σε ένα ομολογουμένως περιορισμένο ακροατήριο
συναδέλφων φαντάρων. Και κάποιος μάλιστα απαθανάτισε τη στιγμή φωτογραφίζοντας την. Μην ξεχνάμε ότι τότε οι φωτογραφίες δεν ήταν μια
εύκολη υπόθεση! Η ομιλία μου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς λίγες μέρες αργότερα πήρα την άδεια απόλυσης και σύντομα ως «καλός
πολίτης» πλέον ασχολήθηκα με τη δουλειά και τις δραστηριότητες που επέλεξα. Όλα αυτά τα χρόνια επέλεξα να ζήσω και να δημιουργήσω στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη. Εκείνες τις
ανέμελες νεανικές μέρες ίσως δεν το φανταζόμουν ότι κάποια (αρκετά) χρόνια αργότερα θα χρειαζόταν να βγάζω συχνά λόγους καθώς επέλεξα να ασχοληθώ πλέον με την πόλη μου
και να απευθύνομαι τακτικά στους συμπολίτες μου, ως δημοτικός σύμβουλος και ως υποψήφιος δήμαρχος σήμερα. Όχι από μπαλκόνι ή παράθυρο αλλά στις γειτονιές. Με σακάκι και
άσπρο πουκάμισο και όχι με τη στολή εκστρατείας. Με περισσότερη γνώση κι εμπειρία, με γκρίζα μαλλιά πλέον αλλά πάντα με την ίδια αγάπη για την πόλη μου και τους ανθρώπους της.

Μάκης Κυριζίδης
Περπατώντας από Κρυονέρι έως Λαδάδικα
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Από το Κρυονέρι της Τούμπας μέχρι την πλατεία Ελευθερίας και τα Λαδάδικα δεν είναι πολύς δρόμος, το κάνεις
και με τα πόδια. Έφηβος, λίγο πριν αλλάξουμε αιώνα, επιχείρησα πρώτη φορά αυτό το σπίτι - κέντρο. Ήταν και η
πρώτη φορά που συνειδητοποίησα το πόσο ποικίλη, αντιφατική και ενδιαφέρουσα είναι η Θεσσαλονίκη. Όχι πως
και αλλού στον κόσμο δεν υπάρχουν διαφορές στις συνοικίες και στα προάστια. Εδώ όμως είναι όλα μαζί και
δίπλα - δίπλα. Αυτή η πολυχρωμία συνεχίζει να με εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα. Είναι η δύναμη και η αδυναμία
αυτής της πόλης. Αδυναμία γιατί δεν συμμαζεύεται εύκολα, γιατί έχει τάσεις φυγόκεντρες. Δύναμη γιατί η
ποικιλία και οι αντιφάσεις είναι που γεννούν τις ιδέες, την τέχνη και τον αθλητισμό. Θέλει όμως τον τρόπο της,
η πολύχρωμη Θεσσαλονίκη. Σου το λέει: αν πας να την υποτάξεις με σιδερένια πυγμή θα σε πετάξει - αν είσαι
αληθινός και της συναίνεσης θα γίνεις δικός της. Για να τη ζήσω από κοντά μπήκα στο δημοτικό συμβούλιο.
Και τώρα που ελπίζω στην εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου για να γίνω δήμαρχος, πάλι αυτή η πρόκληση
με γοητεύει. Πως να στέκονται μαζί οι βενιζελικοί και οι βασιλόφρονες μιας άλλης εποχής, οι αριστεροί και οι
δεξιοί σήμερα, οι πόντιοι και οι εβραίοι, οι γηραιοί και οι πρωταθλητές... Ένα κοινό είχαν πάντα -την αγάπη για
την πόλη τους. Τη Θεσσαλονίκη μας.
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Βασίλης Μωυσίδης
Βοήθεια σε μια γυναίκα που δεν γνώρισα ποτέ
“Ολόκληρη η ζωή μου σ’ αυτήν την πόλη είναι γεμάτη από έντονη δραστηριότητα και κάθε φύσης περιστατικά πολλάκις ακραία, που αν τα καταγράψω
θα γεμίσω πάρα πολλές σελίδες. Απ’ αυτά πάντοτε θυμάμαι μια συγκλονιστική περίπτωση νέας γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν με προχωρημένο καρκίνο.
Με είχαν πληροφορήσει ότι για τη θεραπεία της χρειαζόταν χρήματα, τα οποία η οικογένειά της δε διέθετε. Αν και η ασθενής ήταν τελείως άγνωστη σε μένα
ευαισθητοποιήθηκα τόσο πολύ, που πλησίασα φιλάνθρωπους γνωστούς μου και μάζεψα τα χρήματα που χρειαζόταν. Παρέδωσα τα χρήματα στην οικογένεια της
ασθενούς, την οποία όμως δε γνώρισα ποτέ μου. Από τότε κάθε φορά που συναντούσα μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας παραβατικές, εγκληματικές και άλλες
άδικες πράξεις, που με στεναχωρούσαν αφόρητα, θυμόμουν την άγνωστη μου ασθενή που βοήθησα και γαλήνευε η ψυχή μου. Σήμερα, αφού ολοκλήρωσα την επαγγελματική μου
δραστηριότητα φτάνοντας με επιτυχία στην κορυφαία θέση της καριέρας μου, έχω τη θέληση να προσφέρω όλες μου τις δυνάμεις - και την ψυχή μου ακόμη - στην πολυαγαπημένη μας
Θεσσαλονίκη, την οποία από άλλο μετερίζι με ζήλο υπηρέτησα για πολλά χρόνια. Θέλω διακαώς να διαθέσω με τον επαγγελματισμό που με διακρίνει και ιδιαίτερα με τη διοικητική μου
εμπειρία στην περαιτέρω οργάνωση όλων ανεξαίρετα των υπηρεσιών του Δήμου μας, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Θέλω να προφέρω μεγαλύτερη
άνεση, σιγουριά, χαρά κι ευτυχία στους αγαπημένους συνδημότες μας. Αν οι συνδημότες μου μου δώσουν αυτή την ευκαιρία τότε θα αισθανθώ υπερήφανος ότι
εκτέλεσα για μια ακόμη φορά το καθήκον μου.

Ιωάννης Νασιούλας
Η ευλογία απο τον Άνθιμο

Όταν φάνηκε πως πάμε για το μαχαίρωμα της Μακεδονίας, αποφάσισα να κατέλθω
ως ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συμβουλεύτηκα. «Δεν ζητώ
να με στηρίξετε. Θέλω μόνον να μου πείτε πως το βρίσκετε σωστό» του είπα. Αντί απάντησης,
σήκωσε το χέρι του και με σταμάτησε. Κατόπιν, ευλόγησε την γραπτή διακήρυξη που λίγο μετά εξέδωσα
δημοσίως. Κοντεύει δεκαετία από τότε που πρωτογνώρισα τον αγαπητό ιεράρχη της Θεσσαλονίκης. «Θέλουμε
βοήθεια για τα ευαγή μας ιδρύματα. Τις εκατοντάδες νέες και νέους από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, που φιλοξενούμε, σιτίζουμε, μορφώνουμε και υποστηρίζουμε», μου
είχε πει. Έκτοτε, στις πλάτες της Ιεράς Μητροπόλεως έπεσε ο φτωχοποιημένος και προδομένος ελληνικός λαός της πόλης και οι καταταλαιπωρημένοι λαθρομετανάστες
και πρόσφυγες από τις χώρες του πολέμου. Είναι αμφίβολο αν η προσμονή του φίλεργου ιεράρχη για ουσιαστική βοήθεια από μέρους μου δικαιώθηκε: μάλλον κέρδισα
από την σοφία και την αίγλη του, παρά προσέφερα. Ντρέπομαι που δεν μπόρεσα να ανατρέψω τις απαίσιες μηχανορραφίες ώστε ακόμη και σήμερα να μην σταθεί δυνατόν
να ξεκινήσει η ανέγερση του Νοσοκομείου για χρονίως πάσχοντες, μείζον μέρος της χρηματοδότησης του οποίου εξασφάλισε ο γηραιός Μητροπολίτης κυρίως από «τον
οβολό της χήρας». Έχοντας πεισμώσει με τους σκοτεινούς τύπους που μας κυβερνούν με την φτώχεια και την φρίκη, τώρα θα προσπαθήσω να επιστρέψω ως αντίδωρο στην
ευλογία και την καθοδήγηση που έλαβα την προσωπική μου ευθύνη απέναντι στις Ελληνίδες και τους Έλληνες της Θεσσαλονίκης.

Γιώργος Ρακκάς
Οι παρατημένες κατοικίες της Ξηροκρήνης
Τον τελευταίο καιρό μένω στις εργατικές πολυκατοικίες της Ξηροκρήνης, μια
γειτονιά που έχει φιλοξενηθεί στα πολιτιστικά έντυπα της Θεσσαλονίκης για την
έξοχη ρυμοτομία της, το πράσινο και τους ελεύθερους χώρους της.
Υπήρχε κάτι πολύ ιδιαίτερο στην αρχιτεκτονική φιλοσοφία του σχεδιασμού
αυτής της γειτονιάς –που είναι απ’ τις λίγες της πόλης που σχεδιάστηκαν εξ αρχής λαμβάνοντας υπόψη ποικίλες χρήσεις, λειτουργίες και ανάγκες, για πράσινο, παιχνίδι και κοινωνική
συνεύρεση. Στον ιδιωτικό χώρο κυριαρχεί η λιτότητα στους χώρους και η καθαρή τους γεωμετρία• αντίθετα, οι κοινοί χώροι είναι γενναιόδωροι, οι πρασιές είναι ελεύθερες, τα
πάρκα είναι μεγάλα και από τον ίδιο τους τον σχεδιασμό καλούν τον κόσμο στην συνεύρεση. Αυτό είναι, μάλλον, το μυστικό που δημιουργεί αυτήν την τόσο χαρακτηριστική αίσθηση
γειτονιάς• ο ίδιος της ο σχεδιασμός παρακινεί στην κοινωνικότητα, ωθεί τους ανθρώπους να βγουν έξω από το μικρό ιδιωτικό τους άσυλο. Είναι σαν να είχε προβλέψει την απειλή της
περιχαράκωσης στον εαυτό, μέσα στο γυάλινο κλουβί των καταναλωτικών αγαθών, και να εισηγούνταν μπροστά σε αυτήν την προοπτική μιαν άλλη αντίληψη της «καλής ζωής», που
προάγει την σχέση και όχι την χρήση. «Ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό» έγραφε ο Αριστοτέλης, «εκείνος που λόγω της αυτάρκειάς του δεν μπορεί να ζήσει μέσα στην πόλη είναι ή θηρίο
ή θεός». Αυτό το θηρίο-θεός του εαυτού του είναι ο εγωκράτης άνθρωπος του 21ου αιώνα, το ανώνυμο μοναχικό πλήθος.Οι εργατικές πολυκατοικίες της Ξηροκρήνης είναι σήμερα
παρατημένες, ‘αόρατες’ επί δεκαετίες για τις δημοτικές αρχές. Η δημογραφία τους φθίνει, όπως συρρικνώθηκε, απαξιώθηκε και ξεχάστηκε η εργατική τάξη αυτής της πόλης. Σήμερα
εκεί μένουν κυρίως ηλικιωμένοι, ομογενείς και μετανάστες από την πρώην ΕΣΣΔ. Έτσι πως στέκονται, ωστόσο, τα άδεια σπίτια είναι σαν να προσμένουν μιαν επιστροφή. Κι αυτό γιατί οι
αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκαν είναι πιο στέρεες κι ακλόνητες, από εκείνες που τις αντικατέστησαν
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Νίκος Ταχιάος
Το βάπτισμα του «πυρός» στην ΔΑΠ
Η φωτογραφία, τραβηγμένη πριν από 36 χρόνια, απεικονίζει τους πρώτους ΔΑΠήτες φοιτητές του ΑΠΘ που συμμετείχαν στη Σύγκλητο. Για μένα, η
εμπειρία εκείνη που τότε μου έδινε την εντύπωση ότι διήρκησε μια ολόκληρη ζωή, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στα κοινά και υπήρξε το έναυσμα
για να διεκδικήσω μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο, το 1986. Από την εποχή των φοιτητικών μου χρόνων, πάντως, κρατώ και πολύ καλές
αναμνήσεις από τον τότε Πρύτανη, Μίμη Φατούρο, παρά το γεγονός ότι στην πορεία βρεθήκαμε σε αντίπαλα στρατόπεδα όταν διεκδίκησε τη δημαρχία
του Δήμου Θεσσαλονίκης απέναντι στον Ντίνο Κοσμόπουλο. Τότε ήταν και η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πως ο πιο σημαντικός παράγων
στη δημόσια ζωή είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και ότι ο κομματικός και κάθε άλλος οπαδισμός ελάχιστα βοηθούν. Αυτή η διαπίστωση, από τότε, διατρέχει την πορεία μου.
Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου κατεβαίνω στις εκλογές, ως υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας πια καλά πως αυτό που έχει περισσότερη ανάγκη η Θεσσαλονίκη είναι να
ενώσουμε δυνάμεις και να «χτίσουμε» όλοι, μια πόλη για όλους.

Μιχάλης Τρεμόπουλος
Το ποδήλατο που άλλαξε τρία χέρια
Ιστορίες με ποδήλατα… Ήταν η εποχή που αφήναμε ακόμη τα ποδήλατα ξεκλείδωτα. Ήταν έκπληξη, λοιπόν, όταν
μετά από ένα τζαμπέ σινεμά από το τοιχάκι στο Ναταλί, ανακάλυψα ότι το ποδήλατό μου είχε κάνει φτερά! Ήταν τόσο
σημαντικό το γεγονός τότε, που το είχε γράψει και η “Μακεδονία” από το αστυνομικό δελτίο. Ενάμισι χρόνο το έψαχνα,
ώσπου το εντόπισα παραλλαγμένο και παρκαρισμένο στο λούνα παρκ της Σαλαμίνας. Περίμενα υπομονετικά μέχρι να
έρθει ο κλέφτης και παράλληλα ειδοποίησα την αστυνομία. Όλοι μαζί κουβαληθήκαμε στο Τμήμα και οι ανακρίσεις
απέδειξαν ότι το ποδήλατο είχε αλλάξει τρία χέρια. Άψογος ο αρχικλέφτης -οι γονείς του κυρίως- μου αποκατέστησε το ποδήλατο στην αρχική του μορφή. Το
ανταπέδωσα κι εγώ στο δικαστήριο, λέγοντας πως δεν επιθυμώ την τιμωρία του. Έπρεπε όμως να το γιορτάσουμε. Και το επόμενο καλοκαίρι, τρεις συμμαθητές
και φίλοι αποφασίσαμε να κάνουμε τον γύρο της Χαλκιδικής με το ποδήλατο! Άθλος πραγματικός! Αλλά τον κάναμε, μαζί με μπανάκια σε πανέμορφες ακτές. Και
το ευχαριστηθήκαμε, παρά τις ταλαιπωρίες. Μέχρι και προσαγωγή στο τμήμα της Ιερισσού είχαμε και κράτηση επί δίωρο, γιατί θεωρηθήκαμε ύποπτοι!Το ηρωικό μου ESKA, με τρεις
ταχύτητες, φορτωμένο και με τη βαριά στρατιωτική σκηνή, άντεξε τη δεκαπενθήμερη περιπέτεια. Χωματόδρομοι στο φουλ τότε η Χαλκιδική, τα φουιτ ξεκόλλησαν στην επιστροφή
και ανέβηκα την ανηφόρα του Φοίνικα με τη ζάντα και τη βοήθεια του Δημήτρη. Για 15 μέρες δεν άντεχα να καθίσω από την ταλαιπωρία τις πέτσινης σέλας. Τέλος καλό, όλα καλά…
Το ποδήλατο αυτό με συντρόφεψε για πολλά χρόνια. Και σήμερα ξεκουράζεται στην αποθήκη, περιμένοντας τη στιγμή που θα κοσμήσει το Μουσείο οχημάτων της πόλης... Σίγουρα
δημιουργεί θλίψη που αρκετοί έχουν αγοράσει ποδήλατα για να μετακινούνται στην πόλη και τα κρατάνε στο σπίτι, γιατί οι ποδηλατόδρομοι είναι ελάχιστοι, αποσπασματικοί, μη
ασφαλείς και καταπατούνται από τα ΙΧ. Οι ποδηλάτες έχουν σαφώς αυξηθεί από το 1983 που η Οικολογική Κίνηση έκανε την πρώτη
ποδηλατοπορεία στη χώρα και απαιτούν σεβασμό και υποδομές!

Παναγιώτης Ψωμιάδης
Πώς προσπάθησαν να με «τελειώσουν»

Η απόφαση μου να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα εκεί που ξεκίνησα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κρύβει
μια ολόκληρη ιστορία από πίσω της. Συνοπτικά θα σας πω πως ξεκινά στις αρχές του 2013, όταν όλη η Ελλάδα
κατάλαβε το πώς προσπάθησαν να με «τελειώσουν», και όχι μόνο πολιτικά. Η μεγαλύτερη πίκρα μου είναι ότι
από το πολιτικό μου σπίτι εισέπραξα αχαριστία. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν με στήριξε στα δύσκολα, ούτε
καν ηθικά. Αντίθετα μάλιστα, ξέρω πολύ καλά, ότι κάποιοι πανηγύριζαν όταν έφυγα από την Περιφέρεια, πίστεψαν πως τελείωσαν με τον Ψωμιάδη. Άσχετα
αν το καλοκαίρι του 2012 είχαν σπάσει τα τηλέφωνα, ζητώντας τότε τη βοήθεια μου στα δύσκολα για την Παράταξη. Χαιρόντουσαν, όταν ένας δικομανής, σιτιζόμενος από τα Ιδρύματα της
παγκοσμιοποίησης εκτελούσε το συμβόλαιο της πολιτικής μου εξόντωσης. Βλέπετε μιλούσα πολύ για θέματα που “ενοχλούν”, όπως τα Μνημόνια, τη φτωχοποίηση των Ελλήνων, και κυρίως,
το Σκοπιανό. Τώρα με βρίσκουν πάλι ενώπιον τους. Και μπροστά στο ενδεχόμενο, ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης να τεθεί επικεφαλής για τη συγκρότηση ενός μετώπου ευθύνης και
αξιοπρέπειας κατά της συνθηκολόγησης των Πρεσπών θα επιστρατεύσουν κάθε όπλο που έχουν στη διάθεση τους για να με εμποδίσουν. Ας είναι βέβαιοι πως δεν θα τα καταφέρουν. Ξέρω καλά
πως ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους δημάρχους υπάρχουν και αυτοί που πανηγυρίζουν κρυφά για τη συνθηκολόγηση των Πρεσπών. Εμείς δεσμευόμαστε δημόσια πως θα κρατήσουμε
τη Θεσσαλονίκη ελληνική. Και θα κλείσουμε τις πόρτες, είναι ανεπιθύμητοι αυτοί που τάσσονται υπέρ της διπλής ονομασίας. Διεκδικώ το δήμο Θεσσαλονίκης έπειτα από πολλή συζήτηση με
τους πολίτες, αφού τους άκουσα και πείστηκα πως η Θεσσαλονίκη δικαιούται πολλά περισσότερα. Είμαι εδώ για να εκφράσω μια σιωπηλή πλειοψηφία που έχει αγανακτήσει. Και που πλέον
αρνείται να συμβιβαστεί με τους δήθεν και τους κουλτουριάρηδες πολυτελείας. Ενωμένοι, θα σηκώσουμε τη Θεσσαλονίκη ψηλά».
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Σαν το 1992: Ο Σαμαράς κατά του Μητσοτάκη!

ρος στο κόμμα- σήκωσε το γάντι. Αντιθέτως, εν έτει
2019, ο υιός Μητσοτάκης κανένα γάντι δεν τολμά
να σηκώσει απέναντι στον Σαμαρά. Προσπαθεί να
κρατήσει ισορροπίες, επιδιώκοντας πάση θυσία να
αποφύγει τη ρήξη μαζί του. Γιατί δεν νιώθει το ίδιο
πανίσχυρος στο κόμμα, προφανώς…
Όμως, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία; Οσο πλησιάζουμε στις εκλογές,
η τάση Σαμαρά θα κερδίζει όλο και περισσότερο
ζωτικό εσωκομματικό χώρο. Την ίδια ώρα, η γαλάζια κυριαρχία του άτολμου Κυριάκου θα μειώνεται.
Το καπρίτσιο της μοίρας είναι ότι αυτά συμβαίνουν με αφορμή -και πάλι- το Μακεδονικό. Ο Σαμαράς κατά ενός Μητσοτάκη. Τότε, έριξε τον πατέρα από την κυβέρνηση, τώρα επιδιώκει να (ξανα)
πάρει το κόμμα από τον υιό.
Καλά λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, τελικά…

Opinion

το κεφάλι χωμένο στην άμμο- βαυκαλιζόμασταν
ότι λέγονται «Σκόπια». Την ίδια αυτή λογική της
στρουθοκαμήλου θέλουν να συνεχίσουν και πέραν
της 25ετίας τα προαναφερθέντα γαλάζια στελέχη,
που εκφράζουν τη λεγόμενη «γραμμή Σαμαρά».
Μα, φανταστείτε το, λίγο: Αν έβγαινε ένας βουλευτής από την Ολλανδία, για παράδειγμα, και
αποκαλούσε την Ελλάδα, «Αθήνα», δεν θα λέγαμε ότι είναι ανόητος; Αν έβγαινε κάποιος από την
Τουρκία, δεν θα λέγαμε ότι είναι επικίνδυνος;
Θα μου πείτε τώρα… πόσο «επικίνδυνοι» μπορούν να γίνουν οι Κυρανάκης και Ρωμανός για την
Ελλάδα; Σωστό. Όμως, όπως και να ‘χει, εδώ έχουμε κάτι περισσότερο από πολιτική υποκρισία, αφέλεια και ψηφοθηρία. Εχουμε ένα μείζον πολιτικό
θέμα, όταν επιφανή γαλάζια στελέχη ακολουθούν
τη γραμμή του πρώην προέδρου έναντι του νυν. Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υιοθετεί αυτή τη
στάση. Απόδειξη, οι αποστάσεις της Μαρίας Σπυράκη από τον Τζιτζικώστα, που ευθυγραμμίστηκε με
τους Σαμαρο-φύλακες.
Αρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε εντός της ΝΔ δύο
ξεκάθαρα διαφορετικές τάσεις. Τη μία εκφράζει ο
πρόεδρος, την άλλη ο πρώην πρόεδρος. Όμως, τα
στελέχη με ποιον από τους δύο πάνε; Και κυρίως…
όλα αυτά ποια εποχή μάς θυμίζουν;
Μα, το 1992! Τότε που ο Αντώνης Σαμαράς
έλεγε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη «προδότη»
επειδή πούλησε το όνομα της Μακεδονίας. Τότε,
που ο Σαμαράς έλεγε τα ίδια που λέει και σήμερα,
αλλά ο πατέρας Μητσοτάκης -νιώθοντας πανίσχυ-

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ*

Τότε, ο Αντώνης Σαμαράς έλεγε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη «προδότη» επειδή πούλησε το
όνομα της Μακεδονίας. Τότε, ο πατήρ Μητσοτάκης
σήκωσε το γάντι. Τώρα, ο υιός Μητσοτάκης -που
ξεκάθαρα έχει μιλήσει για σύνθετη ονομασία- κανένα γάντι δεν τολμά να σηκώσει απέναντι στον
Σαμαρά…
Αδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Κώστας
Κυρανάκης, Νίκος Ρωμανός, προφανώς κι άλλοι
που δεν πρόλαβα να καταγράψω, έχουν πει δημόσια ότι δεν θα αναγνωρίσουν τη γειτονική χώρα
με το νέο όνομά της «Βόρεια Μακεδονία». Οτι θα
συνεχίσουν να την αποκαλούν «Σκόπια». Όμως,
«Σκόπια» είναι το όνομα της πρωτεύουσας, δηλαδή μιας πόλης. Μιλάμε για έναν παραλογισμό χωρίς προηγούμενο.
Βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με
τους εαυτούς μας, ο συγκεκριμένος παραλογισμός
έχει προηγούμενο και μάλιστα πανίσχυρο. Διότι
έρχεται ως συνέχεια της εθνικής μας υποκρισίας
των τελευταίων 25 χρόνων, όταν όλοι μας κάναμε
το ίδιο ακριβώς, αρνούμενοι να αποδεχθούμε τη
ντροπιαστική πραγματικότητα που διαμόρφωσαν
οι εγκληματικοί χειρισμοί του 1992. Βάσει αυτών, η γειτονική χώρα απέκτησε διπλή ονομασία.
Δύο ονομασίες - και οι δύο με τη λέξη Μακεδονία
μέσα, χωρίς κανένα προσδιορισμό. Επειδή, λοιπόν, μάς πονούσε η αλήθεια, δυστυχώς επιλέγαμε
όλοι μας τα τελευταία 25 χρόνια να παριστάνουμε
τη στρουθοκάμηλο. Ολόκληρος ο πλανήτης τους
αποκαλούσε «Μακεδονία» σκέτο, όμως εμείς –με

Υ.Γ. Διαβάζω ότι στη Βόρεια Ελλάδα μειώθηκαν
τα ποσοστά του Τσίπρα εξαιτίας της συμφωνίας
των Πρεσπών. Η απορία μου είναι: Αυξήθηκαν του
Κυριάκου, δηλαδή; Που επίσης τάσσεται υπέρ της
σύνθετης ονομασίας με τη λέξη Μακεδονία μέσα
και έστελνε τη Σπυράκη μυστικά ραντεβού σε καφετέριες με τον Ζάεφ; Αυτό πώς γίνεται; Μήπως
υποτιμούμε πολύ τους Βορειοελλαδίτες;
*Ο Γιώργος Χριστοφορίδης είναι δημοσιογράφος – οικονομολόγος.
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ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΟΥΣΙΔΗ

Συνέντευξη

Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί
να βασιστεί σε παλαιά υλικά
Ο Μάκης Κυριζίδης ήταν από τους πρώτους που εξεδήλωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει το δημαρχιακό αξίωμα
συστήνοντας την παράταξη «Θεσσαλονίκη θετικά». Ασκεί
δριμεία κριτική στη διοίκηση του κ. Μπουτάρη, ενώ επιμένει
να καλεί σε debate τους ανθυποψηφίους του για να κριθούν
απο τους Θεσσαλονικείς με αμιγώς αυτοδιοικητικά και όχι
κομματική κριτήρια.
Παρουσιάσατε μέσα στην εβδομάδα τους πρώτους 30
υποψηφίους του συνδυασμού σας. Ποια τα χαρακτηριστικά τους και τα κριτήρια επιλογής τους; Πέρα από έμπειρους αυτοδιοικητικούς, βασιζόμαστε σε ανθρώπους της
αγοράς, έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες, αυτούς που έχουν καταξιωθεί στην εργασία τους και θα είναι
σε θέση να προσφέρουν την επόμενη μέρα. Μένουμε μακριά
από κομματάρχες και δοκιμασμένα πρόσωπα δεκαετιών.
Βασικά κριτήρια ο έρωτας τους για τη Θεσσαλονίκη, το να
σκέπτονται και να δρουν θετικά.
Τί σηματοδοτεί το «θετικά» για εσάς και την ομάδας σας;
Το “Θετικά” εκφράζει απόλυτα την πολιτική μου φιλοσοφία:
αντιπαραβάλλω τη θετική σκέψη και πράξη στη “δεξιά - αριστερά” αδιέξοδη και στείρα αντιπαράθεση. «Θεσσαλονίκη
Θετικά» σημαίνει αισιοδοξία απέναντι στη μεμψιμοιρία, σημαίνει ότι κοιτάμε ψηλά αντί τον αφαλό μας.
Δε θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν στον αρνητισμό και την ασχήμια που μας περιβάλλει, την οποία συνηθίσαμε και σε πολλούς φαίνεται φυσιολογική. Η Θεσσαλονίκη
πρέπει να γίνει μια κοσμοπολίτικη, Ελληνική και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή πόλη, με τις καθαρότερες γειτονιές και τους
πιο αισιόδοξους κατοίκους.
Νιώθετε έτοιμος να αναλάβετε ένα τόσο βαρύ φορτίο,
όπως του δημάρχου Θεσσαλονίκης, όντας μόλις 36 ετών
και με μια θητεία στο δημοτικό συμβούλιο; Απόλυτα έτοιμος και σίγουρος. Γνωρίζω καλά τον Δήμο μέσα από την
ενεργή και σε βάθος ενασχόληση μου τα τελευταία 5 έτη ως
δημοτικός σύμβουλος, ως αιρετό μέλος στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ,
ως μέλος της επιτροπής Θεσμών, αλλά και νωρίτερα ως
ενεργός πολίτης και διαμερισματικός σύμβουλος.
Αναφορικά με την ηλικία μου, θεωρώ ότι είναι προσόν κι όχι
μειονέκτημα. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή
και οι κάλπες θα αναδείξουν τους εκπροσώπους της για την
επόμενη δεκαετία. Χρειάζονται νέες και υγιείς δυνάμεις. Δεν
μπορεί η πόλη να βασιστεί σε παλαιά, επαναχρησιμοποιήμενα υλικά, ούτε να προχωρήσει με παλαιοκομματικές πρακτικές και κομματικά χρίσματα που έχει πληρώσει ακριβά κατά
το παρελθόν.
Με τη διοίκηση Μπουτάρη έχετε συγκρουστεί από τα
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου. Δεν έχει κάτι θετικό
στις θητείες της; Η διοίκηση Μπουτάρη απέτυχε. Δίχασε και
έχασε το τρένο των ευκαιριών. Ο κοσμοπολίτικος αέρας, η
δουλειά στον τουρισμό έμειναν σχέδια επί χάρτου. Λέω συχνά ότι δεν μπορείς να μιλάς για πετυχημένη διοίκηση, για
τουρισμό και πολιτισμό και την ίδια στιγμή να έχεις βρόμικες, σκοτεινές γειτονιές, την χαμηλότερη απορροφητικότητα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, ελάχιστο πράσινο και ανύ-

παρκτες παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο. Έγιναν ελάχιστα
στην πόλη.
Βέβαια ο κ. Μπουτάρης πρέπει να αισθάνεται δικαιωμένος.
Δύο αντιδήμαρχοι και στενοί συνεργάτες του (Ζέρβας, Λεκάκης) διεκδικούν τον Δήμο, ο κομματικός υποψήφιος που
επελέγη από την Ν.Δ. (Ταχιάος) ήταν ο καταλυτικός υποστηρικτής του, που τον έβγαλε οριακά δήμαρχο και επισημαίνει
συνεχώς ότι θα συνεχίσει το έργο του.
Επιτρέψτε μου να διαφωνώ, να μείνω πιστός στις αρχές μου
και σε όσα πρεσβεύω. Να σκέπτομαι θετικά.
Προέρχεστε από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δε συντάσσεστε
με τον εκλεκτό της, τον κ. Ταχιάο; Η υποψηφιότητα Ταχιάου είναι κομματική με την πιο κλασική έννοια του όρου. Πιστεύω βαθύτατα ότι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης δεν
πρέπει να επιλέγονται από κάποιο κομματικό ιερατείο των
Αθηνών, αλλά από τις τοπικές κοινωνίες σύμφωνα με τις
θέσεις τους και την πορεία τους. Να υπηρετούν την πόλη κι
όχι κομματικές γραμμές ή πολιτικές φιλοδοξίες. Ο κ. Ταχιάος
ήταν με τον κ. Μπουτάρη όταν εγώ έδινα μάχες ενάντια στη
διοίκησή του, έχει δίπλα του στενούς του συνεργάτες και διαλαλεί ότι θα συνεχίσει το έργο του.
Εξάλλου σήμερα, δυστυχώς, τα κομματικά και ιδεολογικά
όρια είναι δυσδιάκριτα. Ο κ. Ταχιάος ήταν διαγραμμένος και
καθύβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη η κα. Γούλα,
στενή συνεργάτης του κ. Μπουτάρη, επελέγη στο Ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ.. Όμως σε αυτήν την πόλη όλοι γνωριζόμαστε, έχουμε μνήμη και το παρελθόν κάποιων τους στοιχειώνει.
Τις τελευταίες ημέρες καλείτε συνεχώς τους ανθυποψήφιούς σας σε debates. Γιατί επιμένετε τόσο νωρίς για
αυτό; Τους περιμένω, μπροστά στους δημότες, μπροστά
στον κόσμο, να εκθέσουμε τις θέσεις μας, να συμφωνήσουμε ενδεχομένως και να πείσουμε για το ποιος εννοεί τι και
πώς θα το κάνει.
Να αφήσουμε τις αθλιότητες με τις δημοσκοπήσεις και την
ερμηνεία του λαϊκού αισθήματος. Ελάτε στον διάλογο, ελάτε να βρούμε και να δεσμευτούμε στα πράγματα που θα γίνουν αύριο κιόλας στην πόλη. Αυτή είναι η ουσιαστική προσφορά στη Θεσσαλονίκη.
Για αυτά θα πρέπει να κριθούμε από τους συμπολίτες μας
κι όχι για το πόσο αρεστός είναι ο καθένας μας στον έναν ή
στον άλλο κομματικό αρχηγό.
Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του «Θεσσαλονίκη Θετικά»; Παρουσιάσαμε τις βασικές αρχές και θέσεις μας, καθώς
και τους πρώτους μας υποψηφίους. Στις επόμενες ημέρες
θα πραγματοποιήσουμε θεματικές εκδηλώσεις με πρώτες
αυτές για τον τουρισμό, την καθαριότητα, τα αδέσποτα και το
πράσινο, όπου θα αναλύσουμε τις δικές μας σκέψεις για μια
«θετική» Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα θα παρουσιάζουμε και
νέους υποψηφίους που στελεχώνουν τον συνδυασμό μας.
Είμαστε χαρούμενοι διότι όλο και περισσότεροι δημότες,
αφήνουν τις κομματικές αγκυλώσεις, πιστεύουν σε μια ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση, αψηφούν τις απειλές και τη λάσπη, σκέπτονται με θετικό πρόσημο το αύριο της πόλης.

Η διοίκηση Μπουτάρη δίχασε,
αλλά εκείνος μπορεί να νιώθει
δικαιωμένος καθώς δυο αντιδήμαρχοί
του διεκδικούν τον δήμο και
ο κομματικός υποψήφιος της Ν.Δ.
ήταν ο καταλυτικός υποστηρικτής
του το 2010

Μάκης

ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
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ΑΠΟ ΛΟΥΣΤΡΟΣ …ΠΡΟΞΕΝΟΣ (!) απίστευτο κι όμως αληθινό!
Είναι η συναρπαστική ιστορία ζωής, του πιο διακεκριμένου συμπολίτη μας, που αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της κατοχής,
όπου ήταν τρόφιμος στο Παπάφειο Ορφανοτροφείο της
Θεσσαλονίκης. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο έχοντας
συμμαθήτρια τη Ζωζώ Ζαμπουτζάκη και μετά στο Β’
Γυμνάσιο στην οδό Ικτίνου, ήταν συμμαθητής με τον
Κώστα Βουτσά. Για να επιβιώσει στα δύσκολα εκείνα
χρόνια έκανε τον στιλβωτή υποδημάτων (λούστρος)
και αργότερα τον διανομέα λουλουδιών στο «Λουλουδάδικο Μάρκος». Η πρώτη υπεύθυνη προσωπική δουλειά του,
ήταν όταν προσλήφθηκε στην αφή και σβέση των κοινόχρηστων
φώτων της πόλης, αλλά και ως επιστάτης σποραδικής συντήρησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε το στρατιωτικό του και
μετά την απόλυσή του διορίστηκε ως εκφωνητής στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΥΕΝΕΔ κατά τις βραδινές ώρες, ενώ παράλληλα
το πρωϊ εργαζότανε στην εταιρία πετρελαίων «FINA». Στα νεότερα χρόνια, εξελέγη πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο
Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα συμμετείχε στα αθλητικά δρώμενα της εποχής παίζοντας μπάσκετ στον ΗΡΑΚΛΗ Θεσσαλονίκης, όπου έφτασε να γίνει και ο προπονητής της ομάδας, καθώς
και του Μελιτέα Παπαφείου. Λίγα χρόνια αργότερα, ίδρυσε την
ΕΚΑΣΘ την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης,
για να φτάσει να γίνει μέχρι και Αρχηγός των Εθνικών Ομάδων
της Ελλάδος.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα τον Νίκο Γκάλη για να αγωνιστεί στον ΑΡΗ αλλά και με την Εθνική μας, δοξάζοντας την Ελλάδα. Οι περισσότεροι κατάλαβαν, ότι μιλάμε για το
«φαινόμενο» Άγις Κυνηγόπουλος που η ζωή του μοιάζει σαν παραμύθι, γιατί από λούστρος, έφτασε να γίνει μέχρι και πρόξενος!
Είναι ίσως, ο πιο πολυβραβευμένος συμπολίτης μας, αφού πέρασε από πολλά αξιώματα. Του έχουν απονεμηθεί περισσότερα από
50 κύπελλα και τιμητικές διακρίσεις και τον τιμούν ακόμα… Προ
ημερών τιμήθηκε για την προσφορά του από τον Σύνδεσμό Διαιτητών Καλαθοσφαίρας για τα 100 χρόνια μπάσκετ στην Ελλάδα,
από τον Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ και από το Ελληνικό Κέντρο Επικοινωνίας.
Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Αλεξανδρείου Μελάθρου Θεσσαλονίκης και έγινε πρόξενος της Δημοκρατίας της
Λετονίας για τη Μακεδονία και τη Θράκη, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη, του Συνδέσμου
Φίλων Ευρωπαϊκής Ιδέας και πρόσφατα διορίστηκε πρόεδρος
του Ρωσικού Κέντρου και του Ρωσικού Κρατικού Μουσείου της
Αγίας Πετρούπολης για όλη την Ελλάδα.
Αξέχαστες είναι οι μεγάλες διοργανώσεις του Άγι Κυνηγόπουλου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», τιμητικής
βράβευσης του Νίκου Γκάλη, της Μαρινέλλας, του Ποντιακού
Ελληνισμού, του Βασίλη Χατζηπαναγή, του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, του Γιώργου Κούδα κ.α. Ο πρόεδρος Συγγραφέων της
Μουσικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Αλέκος Δαφνομίλης, του
αφιέρωσε αυτούς τους στίχους: “Aγησίλαε ευκλεή, δόξα των Ελλήνων, σου αξίζει μια ωδή, από ένα θαυμαστή».
Ο Άγις Κυνηγόπουλος είναι ανάμεσά μας και όσοι τον γνωρίζουν, λένε ότι είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, ήθους, πίστης
και συνέπειας, που μας δείχνει το δρόμο της επιτυχίας και της
δημιουργίας…
*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού
Κέντρου Επικοινωνίας

Εκλογές 2019:
H σημασία της ψήφου

Αναστασία Νικολοπούλου, Δικηγόρος
Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος, Επικοινωνιολόγος

Ντίνος Κωστόπουλος*

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι

Το ψηφοδέλτιο, αυτό το φύλλο χαρτί,
έχει για τον κάθε ένα και την κάθε μία
από εμάς διαφορετική σημασία ανάλογα με το πόσο μας ενδιαφέρει η πολιτική. Για κάποιους, αυτό το χαρτάκι είναι
το εισιτήριο για μεγάλες λεωφόρους και
βάθρα αξιοζήλευτα, για αυτούς, αυτά τα
‘’μαγικά χαρτάκια’’ είναι το παν, αποτελεί αυτοσκοπό. Για κάποιους άλλους
είναι μια χρυσή ευκαιρία να βάλουν το
λιθαράκι τους για μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό ή… να ευχαριστήσουν απλά
κάποιο φίλο. Αλλά για κάποιους άλλους είναι
μια σκέτη αγγαρεία, γιατί θα τους χαλάσει το πρόγραμμα της Κυριακής, το φρέντο καπουτσίνο τους
ρε αδερφέ! Όμως αυτό το χαρτάκι έχει τεράστια σημασία και αξία.
Επί δεκαετίες δόθηκαν αγώνες για να κατοχυρωθεί ως δικαίωμα που όλες/όλοι σήμερα θεωρούμε ως δεδομένο. Είναι η ζωντανή έκφραση της
Αντιπροσωπευτικής Κοινοβουλευτικής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Νομιμοποιούμε εκείνους που θέλουμε να διαχειρίζονται τα προβλήματα της ΠΑΤΡΙΔΑΣ μας, να
αφουγκράζονται τους προβληματισμούς, να ανησυχούν και να ενδιαφέρονται για το ΜΕΛΛΌΝ μας.
Το χαρτάκι αυτό μας δίνει το σημαντικότερο μέσο
να επιδοκιμάσουμε ή να απορρίψουμε τη συμπεριφορά και τα έργα κάποιου πολιτικού φορέα, παρακολουθώντας και κρίνοντάς για μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Είναι το μέσο για να στείλουμε το
μήνυμα που πρέπει, σε αυτούς που δεν μας έπεισαν
για μια ακόμη φορά ή να πούμε το μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που έμπρακτα μας έδειξαν το γνήσιο
ενδιαφέρον τους για τα μεγάλα ή μικρά προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπος μας. Ακόμα το χαρτάκι
αυτό μπορεί να γίνει το διαβατήριο για νέους και
φρέσκους ανθρώπους να μπουν στον ενεργό πολιτικό στίβο και να φέρουν νέες, προοδευτικές ιδέες
να δώσουν τη νέα πνοή στην πολιτική και λύσεις
στα ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας.
Εκλογές έρχονται. Φίλες/φίλοι, η αποχή δεν
είναι λύση. Η αποχή είναι συνενοχή. Τα προβλήματα είναι εκεί και περιμένουν να στείλουμε άξια και
δραστήρια άτομα για να δώσουν λύσεις. Όποιες και
αν είναι αυτές, ο καθένας κρίνει με το δικό του κριτήριο. Οι όποιες διαφωνίες υπάρχουν στο θέμα της
πολιτικής, σηματοδοτούν την κριτική σκέψη, την
ενημέρωση σε θέματα επικαιρότητας, την προσπάθεια να βρεθεί ο καθένας μας λίγο πιο κοντά στη
δική του αλήθεια. Ωστόσο, ας μη λησμονούμε ότι
και μετά τις εκλογές θα είμαστε εκ νέου μαζί, ετοιμοπόλεμοι για τη καινούρια πραγματικότητα και σίγουροι για να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον.
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Οι ... Σωτήρες του ΚΚΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη- Σπηλιόπουλου

Με δύο Σωτήρηδες θα διεκδικήσει την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και τον δήμο Θεσσαλονίκης η «Λαϊκή Συσπείρωση». Ο υποψήφιος περιφερειάρχης, Σωτήρης Αβραμόπουλος και
ο υποψήφιος δήμαρχος, Σωτήρης Ζαριανόπουλος σε συνάντηση
που είχαν με δημοσιογράφους παρουσίασαν τις προτεραιότητες
τους ενόψει των εκλογών. Κάλεσαν τους ψηφοφόρους να μην
«επιλέξουν με βάση τα πλαστά διλήμματα», να στηρίξουν το
ΚΚΕ και υποσχέθηκαν πως «η ψήφος τους δεν θα παζαρευτεί
στον β’ γύρο σε ιερές και ανίερες συμμαχίες, κάτω από το τραπέζι».

Αλωνίζει στις πλατείες ο Ψωμιάδης
Οδηγίες για το πώς θα κινηθεί η παράταξη “Δύναμη Πολιτών”
στον προεκλογικό αγώνα έδωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, στους υποψήφιους δημοτικούς
και κοινοτικούς του συμβούλους. Συνολικά, στην πρώτη τους
συνάντηση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης έδωσαν το παρών 82 υποψήφιοι. Ο κ.Ψωμιάδης άλλωστε έχει μεγάλη πείρα σε εκλογικές αναμετρήσεις.

Με Βούγια η «τριάδα»
Με τον Σπύρο Βούγια θα κατέβουν τελικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές ο Ανδρέας Κουράκης, ο Γιώργος
Αβαρλής και η Μόνικα Αϊβάζογλου. Η “Κίνηση των 3” αποφάσισε να συστρατευτεί με την παράταξη “ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη”, αφού είχαν προηγηθεί συναντήσεις με όλους τους υποψηφίους δημάρχους από τον
χώρο της Κεντροαριστεράς. Με τον κ.Βούγια θα κατέβουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ανέστης Τελλίδης και
Βασίλης Διαμαντάκης.

Ταπανίδης αντί Αβραμίδη

Νέος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Εντάξει” για τους επόμενους
έξι μήνες θα είναι ο Θεόδουλος Ταπανίδης. Ορκίστηκε από τον δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, παίρνοντας τη θέση του
παραιτηθέντα Στάθη Αβραμίδη.

Πεζοδρόμηση της Νίκης
προτείνει ο Βούγιας
Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για τη διευκόλυνση του κυκλοφοριακού και της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας
προτείνει ως βέλτιστη λύση την ανάπλαση της παλιάς παραλίας με την πεζοδρόμηση της λεωφόρου Νίκης. Επιπλέον, ο κ.
Βούγιας, θέτει το θέμα της κυκλοφορίας των οχημάτων από
δυτικά προς ανατολικά με δύο λωρίδες διπλής κατεύθυνσης
από την οδό Τσιμισκή και μέσω Μητροπόλεως. Επί της προτάσεως καλό είναι να τοποθετηθούν όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, καθώς το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι
από τα σοβαρότερα θέματα που ζητούν επίλυση στην πόλη.

Με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκησυναντήθηκε την Παρασκευή στην Αθήνα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ν.Δ Θεσσαλονίκης, Τάσος Σπηλιόπουλος. Οι δύο άνδρες
συζήτησαν για το θέμα της υποψηφιότητας του Νίκου Ταχιάου στο Δήμο
Θεσσαλονίκης, την μέχρι τώρα πορεία, την εκλογική ετοιμότητα του κόμματος καθώς και για το χρόνο ανακοίνωσης των υποψηφίων βουλευτών
στην Α’ και Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση ουσιαστικά έστειλε και μιαν απάντηση σε όλους όσοι θεωρούσαν ότι ο πρόεδρος της διοικούσας δυσαρέστησε τον πρόεδρο της Ν.Δ. μετά την δήλωσή του περί «καθαιρέσεων» από ιδιότητες στελεχών στην περίπτωση μη
πειθαρχίας στην κομματική γραμμή στήριξης του Νίκου Ταχιάου.

Ζάχαρης vs Χατζηγεωργίου
“Μέτωπο” με τη νέα υφυπουργό
Εσωτερικών, αρμόδια για θέματα
Μακεδονίας - Θράκης, Ελευθερία
Χατζηγεωργίου, άνοιξε ο υποψήφιος
δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών, Ηλίας Ζάχαρης, καλώντας την να απαντήσει στο ερώτημα σε πόσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεάπολης - Συκεών συμμετείχε από
το 2016 που έγινε μέλος.

Ελάτε μαζί μου να περάσουμε καλά
Ποιος υποψήφιος δήμαρχος καλεί κοντά του στελέχη λέγοντας τους
“Ελάτε μαζί μου να περάσουμε καλά’’ ; Άλλοι αντιμετωπίζουν την πρόσκληση με γέλιο και άλλοι με προβληματισμό. Τι εννοεί ο εν λόγω κύριος όταν λέει να περάσουμε καλά; Να γλεντήσουμε, να εργαζόμαστε με
χαλαρούς ρυθμούς ή και άλλο;

Γεννήθηκα στις 31 Ιουλίου του 1974 στο Ερλάνγκεν της τότε δυτικής Γερµανίας από
γονείς τότε ξενιτεµένους. Στην ηλικία των 3 ετών επιστρέψαµε στην πατρίδα και
συγκεκριµένα στην περιοχή Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.
Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις υπηρετώντας στις ειδικές δυνάµεις (ΛΟΚ).
Τα χόµπι µου είναι οι παραδοσιακή χοροί και η παραδοση µε τα οποία ασχολούµαι από
σχετικά µικρή ηλικία. Τα τελευταία χρόνια ασχολούµαι µε τα κοινά µέσα από το συµβούλιο
του συλλόγου γονέων του σχολείου των παιδιών µου αλλά και µε την ενωση γονέων του
δήµου Κορδελιου Εύοσµου Αριστοτέλης όπου και ζω τα τελευταία 15 χρόνια τις ζωής µου
σαν οικογενειάρχης πλέον έχοντας µια σύντροφο µε πολλη υποµονή και δυο υπέροχα
παιδιά µε τα οποία και προσπαθώ να περνάω όσο το δυνατών περισσότερες στιγµές
καθηµερινά. Στον επαγγελµατικό χώρο ασχολούµαι µε τον χώρο του επίπλου σαν
συνεχιστής οικογενειακής επιχείρησης µετατρέποντας την στην πάροδο των 25 ετών σε
Ο.Ε. Επέλεξα να µπω σε ένα τόσο δύσκολο χώρο και σε ένα κόµµα που πιστεύει σε τρία
ιδανικά. Την πατρίδα την ορθοδοξία και την οικογένεια, τα οποία είναι πολλή σηµαντικά
για εµένα. Το όνειρο µου από αυτή την ενασχόληση µε τα κοινά και την πολιτική είναι να
µπορέσω να δω µια Ελλάδα καλύτερη στην οποία θα έχουν ένα καλύτερο και
ποιοτικότερο µέλλον όλα τα Ελληνόπουλα.
23.02.2019
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Από τον δέλτα στον ... Αρη

Ευχές Μπουτάρη σε Ορφανό

Στο πλευρό του αδελφού του
Δημήτρη βρέθηκε ο υποψήφιος
δήμαρχος Δέλτα, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Ο επιθετικός ποδοσφαιριστής του Αρη υποβλήθηκε
σε επέμβαση στη μέση, καθώς δεν
μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα.
Από την περιπέτεια αυτή του αδελφού του, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος
που άφησε για λίγο στην άκρη τις
αυτοδιοικητικές υποχρεώσεις και
την προεκλογική του εκστρατεία.

Χρηστικά φυλλάδια από Λεκάκη
Πρωτότυπα και χρηστικά είναι
τα φυλλάδια που θα μοιράζουν
κλιμάκια του συνδυασμού “Θεσσαλονίκη Πρώτη” με επικεφαλής
τον υποψήφιο δήμαρχο, Πέτρο
Λεκάκη. Εκτός από τα μηνύματα του συνδυασμού το φυλλάδιο
περιλαμβάνει τηλέφωνα βασικών
υπηρεσιών του δήμου που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του
πολίτη καθώς και ένα κλασικό
παιχνίδι όπου ενώνοντας τις τελίτσες δημιουργούνται ως σκίτσα
σημεία - σύμβολα της Θεσσαλονίκης.

Τετ α τετ για περίπου μία ώρα είχαν ο Γιάννης Μπουτάρης με τον
Γιώργο Ορφανό, στο γραφείο του πρώτου στο δημαρχιακό μέγαρο της
Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση μπορεί να ξεκίνησε ως εθιμοτυπική, ωστόσο φαίνεται πως κατέληξε σε πιο ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα της πόλης και τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Ο κ.Μπουτάρης ευχήθηκε
μάλιστα στον κ.Ορφανό πέρα από καλή επιτυχία στις εκλογές να αναλάβει τη δημαρχία και να βάλει τη δική του σφραγίδα στον δήμο.

Τριάντα παρουσίασε ο Λεκάκης

Από το Πανόραμα στην Περιφέρεια
Την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης “οργώνει” το τελευταίο διάστημα ο Σωκράτης Δωρής, δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Ο λόγος; Αποφάσισε μετά από εννέα χρόνια να αφήσει τα έδρανα του δήμου του
και να κάνει το επόμενο βήμα στην Αυτοδιοίκηση κατεβαίνοντας
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του Απόστολου Τζιτζικώστα. Νέος είναι όμως, αντέχει το
τρέξιμο...

«Είμαι ο Γιάννης κι είμαι 28 χρόνια καθαρός»
“Είμαι ο Γιάννης Μπουτάρης και εδώ και 28 χρόνια είμαι καθαρός!”. Ενα
κεράκι σε τούρτα όπου αναγραφόταν ο αριθμός 28 έσβησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης γιορτάζοντας όπως χαρακτηριστικά ανέφερε τα δεύτερα “γενέθλιά”
του. Μέσω ανάρτησης του στο Twitter σχολίασε την εξάρτηση από τις ουσίες
και παράλληλα έστειλε μήνυμα ζωής.
“Ο αγώνας ζωής που ξεκίνησα το 1991 μπορεί πλέον να είναι εύκολος αλλά
τότε και για αρκετά χρόνια μετά ήταν τιτάνιος. Βγήκα νικητής! Κι αυτή τη νίκη τη
γιόρτασα στο κέντρο αποκατάστασης εξαρτημένων “Ιανός” του ΨΝΘ που στήθηκε στο δημοτικό κτίριο της Παπαρηγοπούλου. Να θυμάστε ότι το αλκοόλ ή
όποια άλλη ουσία μπορεί να “πνίγει” τα προβλήματα την στιγμή της χρήσης
αλλά στο τέλος “πνίγει” τον ίδιο τον χρήστη και τους δικούς του ανθρώπους.
Υψώστε ανάστημα και πείτε ναι στη ζωή!”, ήταν το τιτίβισμα του κ. Μπουτάρη.
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Τους 30 έφτασαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης “Θεσσαλονίκη Πρώτη” με υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης
τον Πέτρο Λεκάκη. Μετά τους πρώτους οκτώ αντιδημάρχους και
δημοτικούς συμβούλους, ακολούθησαν δύο 11άδες! Στο ψηφοδέλτιο συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι όλων των ηλικιών, των
κοινωνικών και επαγγελματικών στρωμάτων. Στο πλευρό του
κ.Λεκάκη κατεβαίνουν ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Ξανθόπουλος, ο κοινοτικός σύμβουλος στην Α’ δημοτική κοινότητα, Στέλιος Ρίμπας και ο
ιδρυτής της διαδικτυακής ομάδας “Active Thessaloniki”, Κώστας
Πέγκος.
Πέρα όμως το ψηφοδέλτιο τρέχουν με γοργούς ρυθμούς και
τα υπόλοιπα οργανωτικά του συνδυασμού. Τις επόμενες ημέρες
θα είναι έτοιμα τα γραφεία σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης,
ενώ μαθαίνουμε πώς λίαν συντόμως θα κάνει την εμφάνιση του
ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο όπου ο κ.Λεκάκης θα ...συμπρωταγωνιστεί με την αδελφή του, τη γνωστή ηθοποιό, Μαρία Λεκάκη και
με σύνθημα «Ελα κι εσύ»!.

karfitsomata
Αποχώρησε ο Παράσχου

Στην Τούμπα ο Κυριζίδης

Την αποχώρηση του από την δημοτική ομάδα “Θερμαϊκός Καλύτερη ζωή για όλους” ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος
Θερμαϊκού, Νίκος Παράσχου. Σε επιστολή του χαρακτηρίζει τις
διαφωνίες με τον επικεφαλής της παράταξης, Γιώργο Τσαμασλή,
πολιτικές και όχι προσωπικές.

Η πρώτη «φουρνιά» του Ορφανού
Μία ομάδα αποτελούμενη από 37 υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους παρουσίασε ο Γιώργος Ορφανός. “Ομάδα που κερδίζει” ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης τονίζοντας πως οι υποψήφιοι του συνδυασμού του
προέρχονται από όλους τους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας στην πόλη. Και για του λόγου το αληθές ξεχωρίσαμε από
επιχειρηματίες, δημόσιους υπαλλήλους, δικηγόρους και δημοσιογράφους έως πρωταθλήτρια ιππασίας και εγκληματολόγο…

Πατέρας με Ταχιάο, κόρη με Ορφανό
Στα αξιοσημείωτα των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι τα
...στρατόπεδα στα οποία χωρίζονται ακόμη και οικογένειες. Χαρακτηριστικό είναι πως με τον Γιώργο Ορφανό κατεβαίνει η δημοσιογράφος, Καρολίνα Παππού, ενώ ο πατέρας της, Μιχάλης Παππούς,
ιστορικός φωτορεπόρτερ, θα διεκδικήσει ψήφους με τον Νίκο Ταχιάο.

Από την περιοχή όπου πέρασε τα μαθητικά και εφηβικά του χρόνια,
την Τούμπα, επέλεξε να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία ο
υποψήφιος δήμαρχος με την παράταξη “Θεσσαλονίκη Θετικά”, Μάκης
Κυριζίδης. Η κριτική που άσκησε στον Γιάννη Μπουτάρη ήταν σκληρή
κατηγορώντας τον για στασιμότητα σε βασικά προβλήματα της πόλης.

Το ταξίδι της Καλυψούς στις ... Βρυξέλες

Γυναίκες σε πρώτο ρόλο
Πρωταγωνιστικό ρόλο θέλει να έχουν
οι γυναίκες στο ψηφοδέλτιο του ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Νίκος
Ταχιάος. Το ανακοίνωσε ο ίδιος στην εκδήλωση της ΝΔ για τις γυναίκες, όπου τη
συζήτηση άνοιξε η διευθύντρια της Διοικούσας, Αναστασία Ασπρούτσου. Ο κ.Ταχιάος θα παρουσιάσει ένα μεγάλο μέρος
του ψηφοδελτίου του σε εκδήλωση που
θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου.

Από τον δήμο Θεσσαλονίκης στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο λόγος για την
Καλυψώ Γούλα που κατεβαίνει με τη ΝΔ στις Ευρωεκλογές. Η κ.Γούλα
είναι δικηγόρος και εκλέχθηκε το 2010 με τον Γιάννη Μπουτάρη, ενώ
διετέλεσε αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, θέση από την οποία παραιτήθηκε
τον περασμένο Ιανουάριο.
Ο συνδυασµός µας δηµιουργήθηκε µε σκοπό να οικοδοµήσει έναν καινούριο ∆ήµο, αντάξιο των προσδοκιών που τρέφουµε
για την καθηµερινή διαβίωση των οικογενειών µας, στελεχώθηκε µε σωστούς και σοβαρούς ανθρώπους που ξεπέρασαν τις
όποιες κοµµατικές τους πεποιθήσεις, τα όποια προσωπικά τους κίνητρα και ενώθηκαν µε στόχο ένα οµορφότερο αύριο για
τον τόπο µας και βασίστηκε στην τιµιότητα ,την καθαρότητα και το µεράκι των ανθρώπων αυτών. ∆εν διακατεχόµαστε από
αρχοµανία ή εξουσιολαγνεία,δεν είµαστε µελλοντικοί πολιτικοί καριέρας.
Είµαστε αχρωµάτιστοι, είµαστε αδέσµευτοι, είµαστε ξεκάθαροι και τίµιοι απέναντι σας! ∆εν ξυπνήσαµε ένα πρωί, θεωρώντας
ότι είµαστε Μεσσίες ή Σωτήρες,ούτε θελήσαµε να χρησιµοποιήσουµε την τοπική αυτοδιοίκηση σα σκαλοπάτι για ανάδειξη
των εαυτών µας αλλά αντίθετα δεν µπορούσαµε να ανεχτούµε άλλο τις ψεύτικες υποσχέσεις και την απραξία των τελευταίων
χρόνων που οδήγησαν το ∆ήµο σε στασιµότητα και παρακµή.
Εµπρός λοιπόν όλοι µαζί να δώσουµε τα χέρια και να προχωρήσουµε νικηφόρα.Να κάνουµε το ∆ήµο µας παράδειγµα προς
µίµηση για όλους τους δήµους της Ελλάδας και τα παιδιά µας περήφανα που ζουν σ΄αυτόν.
Είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο να δώσουµε
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Διαξιφισμοί συμπολίτευσης – αντιπολίτευσης
για έργα ύδρευσης στο δήμο Σιθωνίας

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Reportage

Τα υδρόμετρα της... έριδας
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Έντονη διαμάχη ανάμεσα στη δημοτική αρχή και
στην αντιπολίτευση του δήμου Σιθωνίας προκάλεσαν εργασίες που έγιναν σε γεωτρήσεις σε περιοχές
του δήμου. Μάλιστα, η υπόθεση έφτασε μέχρι την
εισαγγελία Πολυγύρου, με την έρευνα να βρίσκεται
ακόμα σε εξέλιξη.
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήμο Σιθωνίας, Σωτήρης Ληστής, κατήγγειλε στην Karfitsa
ότι στις τοπικές ενότητες Νικήτης, Αγίου Νικολάου
και Νέου Μαρμαρά έγιναν εργασίες και τοποθετήθηκαν ψηφιακά υδρόμετρα σε γεωτρήσεις, χωρίς
να έχει ενημερωθεί για το έργο το δημοτικό συμβούλιο. Εξάλλου, όπως ανέφερε ο κ. Ληστής, στη
συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2018, η δημοτική αρχή ρωτήθηκε για το
συγκεκριμένο έργο, χωρίς ο ίδιος ωστόσο να πάρει
κάποια απάντηση. Όπως σημείωσε, απαντήσεις δεν
δόθηκαν ούτε στα επόμενα δύο δημοτικά συμβούλια που έγιναν στο δήμο Σιθωνίας.
Ο κ. Ληστής κατήγγειλε ότι τα ψηφιακά υδρόμετρα τοποθετήθηκαν σε γεωτρήσεις και δεξαμενές
σε 21 σημεία του δήμου Σιθωνίας από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του
Ιανουαρίου. Όπως εξήγησε στην Karfitsa, αυτός
ανακάλυψε την ύπαρξη του έργου λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα και διαπίστωσε ότι έχουν τοποθετηθεί
τα υδρόμετρα ψηφιακής ανάλυσης σε όλες τις γεωτρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, για το συγκεκριμένο
έργο δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση, ούτε πάρθηκε κάποια απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο.
Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Ληστής προσέφυγε
στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή
για κατασκευή «παράνομου έργου». «Το έργο που
γίνεται αυτή τη στιγμή είναι παράνομο, καθώς δεν
έχει υπογραφεί καμία απολύτως σύμβαση, ούτε
έγινε κάποιος διαγωνισμός για την αποπεράτωσή
του. Επίσης, είναι μια πρόχειρη αντιγραφή έργου
που αρχικά είχε αποφασιστεί και επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέσω ΕΣΠΑ», εξήγησε ο κ. Ληστής, που
υπογράμμισε ακόμα ότι το νέο έργο έχει αναλάβει
ο ίδιος εργολάβος που είχε επιλεγεί παλαιότερα για
το έργο του ΕΣΠΑ. «Κανείς όμως δεν γνωρίζει πώς
και με ποιον τρόπο θα πληρωθεί ο εργολάβος»,
ανέφερε και συμπλήρωσε ότι το έργο απεντάχθηκε
από το ΕΣΠΑ «διότι ο έλεγχος που ακολούθησε από
τις αρμόδιες αρχές, αποκάλυψε παραλήψεις στην
πορεία του έργου».
Στη συνέχεια και έπειτα από τις καταγγελίες που
έγιναν εκ μέρους της αντιπολίτευσης, το πρώτο
δεκαήμερο του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με
εντολή εισαγγελέα αυτοψία από την αστυνομία στο
συγκεκριμένο έργο, ενώ παράλληλα η δημοτική
αρχή κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές
αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, η

δημοτική αρχή εξήγησε τότε ότι επρόκειτο για εργασίες συντήρησης των γεωτρήσεων που είχαν γίνει
παλαιότερα, και όχι για κάποιο καινούργιο έργο και
προσκόμισε μια σειρά εγγράφων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο
έργο ήταν μέρος συνολικής προμήθειας ύψους
9,5 εκ. ευρώ που αφορούσε σε ψηφιοποίηση της
ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές, που θα
«ενημέρωναν» αν υπήρχε διαρροή νερού και θα
μετρούσαν με ακρίβεια την κατανάλωση μέσω ενός
λογισμικού. Ωστόσο, ο κ. Ληστής ανέφερε ότι ουδέποτε στο παρελθόν εκτελέστηκε σχετικό έργο στην
περιοχή.
Τι απαντά η δημοτική αρχή
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σιθωνίας Γιάννη Τζίτζιο, οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης είναι αβάσιμες. Όπως σημείωσε, το έργο είχε αρχίσει να εκτελείται το 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο
του 2015. «Επρόκειτο για μια προμήθεια που περιελάμβανε ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης σε

γεωτρήσεις στον Άγιο Νικόλαο, στη Νικήτη και στο
Μαρμαρά ενώ μεταξύ άλλων, περιελάμβανε και κάποια ψηφιακά υδρόμετρα», ανέφερε. Η προμήθεια
αυτή είχε συνολικό κόστος 9,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο,
σύμφωνα με τον δήμαρχο Σιθωνίας, πρόλαβε να
ολοκληρωθεί μόνο το ένα τρίτο του συνόλου του
έργου, καθώς το Φεβρουάριο 2015 αυτό απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ και στη συνέχεια δεν εντάχθηκε
σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Τζίτζιος στην
Karfitsa, o εργολάβος ολοκλήρωσε το ένα τρίτο
του έργου και έστειλε τα τιμολόγια στο δήμο, για
τα οποία πληρώθηκε στη συνέχεια μέσω ενός προγράμματος το 2018. Μάλιστα, όπως αναφέρει για
όλα αυτά έχει ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο.
Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σιθωνίας,
Δήμητρα Καραδήμου, επισήμανε στην Karfitsa ότι οι
εργασίες που έγιναν επί τόπου πριν από λίγους μήνες αφορούσαν σε συντήρηση των γεωτρήσεων και
δεν ήταν κάποιο νέο έργο.

CITYLights

PARTY

ΣΙΝΕΜΑ

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τσικνοπέμπτη 28
Φεβρουαρίου ένα
μοναδικό 80’s-90’s party με Δάκη και Κώστα
Μπίγαλη στο ΜΥΛΟΣ club.

Αφιέρωμα στο φεστιβάλ
ταινιών έρευνας στη
Θεσσαλονίκη με θέματα
ευρείας γκάμας

Η υπέροχη παράσταση
ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ συνεχίζεται
στο θέατρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ
έως και 3 Μαρτίου.

Η παράσταση LA VIE EN
ROSE αφιερωμένη στην
ζωή της Edith Piaf, στο
Βασιλικό Θέατρο

Σελ.

46
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ΜΟΥΣΙΚΗ
Μας παρουσιάζονται οι
Vanila Swing η μουσική των
οποίων έχει προκύψει από το
πάντρεμα διαφόρων ειδών
και ακουσμάτων με κύριο
συστατικό το Rock ‘n’ Roll
Σελ.

46

Ο Toni Sfinos μας ταξιδεύει
σε άλλες εποχές
Η Θεσσαλονίκη τον απολαμβάνει κάθε Σάββατο στο Barbarella Live Party. Ο απόλυτος cult
καλλιτέχνης, ανατρεπτικός performer, προκαλεί εκρήξεις κεφιού σε κάθε του εμφάνιση.
Σελ.

44-45

Τάσος Γιαπουτζής:
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«Ήσυχη ζωή» στην Καβάλα
Ο Τάσος Γιαπουτζής καταγράφει την καθημερινότητα στη γηραιή τοπική κοινότητα σε αντιπαραβολή με νεαρούς περαστικούς που κατέληξαν εκεί
λόγω κάποιου μακρινού πολέμου.
Πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με
τον κινηματογράφο και πιο συγκεκριμένα με το
ντοκιμαντέρ; Ποιες ήταν οι ταινίες/δημιουργοί, τα
σημεία αναφοράς σου; Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο που με κατεύθυνε προς τον κινηματογράφο. Δεν
μεγάλωσα σε περιβάλλον σχετικό με τον χώρο.
Η απόφαση ήρθε σταδιακά, μέσα από την αγάπη
μου για τον κινηματογράφο και βλέποντας ταινίες.
Υπήρχαν περίοδοι που έβλεπα 3-5 ταινίες την ημέρα, κάθε μέρα, για μήνες. Αυτό με οδήγησε στην
απόφαση να ασχοληθώ με την σκηνοθεσία. Το
ντοκιμαντέρ δεν ήταν ποτέ η προτεραιότητά μου,
το αντίθετο θα έλεγα. Η μυθοπλασία ήταν πάντα
η μεγάλη μου αγάπη. Κατά την πάροδο των χρόνων όμως κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν και πολλές
διαφορές μεταξύ τους. Ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία αποτελούν κατασκευασμένες, υποκειμενικές
απεικονίσεις της πραγματικότητας. Και κάπως έτσι
προέκυψε και το ντοκιμαντέρ.
Πώς ένιωσες όταν διάβασες την πρώτη-πρώτη κριτική που γράφτηκε για την πρώτη ταινία,
ντοκιμαντέρ που γύρισες; Η πρώτη κριτική ήταν
για ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που έκανα στα
πλαίσια των σπουδών μου στην Αγγλία. Δεν μπορώ να πω ό,τι σήμερα το εκτιμώ ιδιαίτερα. Τότε,
σίγουρα περισσότερο. Η κριτική ήταν θετική οπότε
νομίζω μου άρεσε. Είναι όμορφο να διαπιστώνεις
ότι αυτό που σκέφτεσαι αρέσει ή ενδιαφέρει και
κάποιον άλλο. Σύντομα όμως διαπίστωσα την ματαιότητα της όποιας κριτικής, θετικής ή αρνητικής.
Πόσο ήσυχη είναι η «Ήσυχη ζωή» σου; Αυτό
είναι στο μυαλό του κάθε θεατή. Η ταινία παρουσιάζει την φαινομενικά ήσυχη ζωή που ζουν κάτοικοι
της Καβάλας, προσωρινοί και μη. Οι ζωές τους σε
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μοιάζουν διαμετρικά αντίθετες. Αυτό είναι κάτι το φαινομενικό που
μπορεί και να είναι πραγματικότητα. Τις περισσότερες φορές όμως το φαινομενικό είναι μία ερμηνεία
από όλες. Το εάν είναι αντίθετες, το εάν είναι ήσυχη
η ζωή, και το κατά πόσο, εξαρτάται εξολοκλήρου
από το μάτι και το μυαλό του θεατή.
Αν μπορούσες να αποτυπώσεις όλη την περιπέτεια της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ σε μια
μόνο φωτογραφία, από την πρώτη σύλληψη της
ιδέας μέχρι το τελικό μοντάζ, ποια θα ήταν αυτή;
Κύματα, όπως η πρώτη εικόνα της ταινίας.
Έρχονται με ορμή, αλλάζουν μορφή, χρώμα, ήχο,
ηρεμούν, φεύγουν και κάπως έτσι ξαναέρχονται.
Έτσι νομίζω εξελίχθηκε και η «Ήσυχη Ζωή». Ήταν
μία μακράς διάρκειας περιπέτεια που την περάσαμε με τους ανθρώπους που εμφανίζονται στην ται-

νία. Κυρίως όμως την περάσαμε μαζί με τον Μάριο
Κλεφτάκη (συν-σεναριογράφος, μοντέρ, σχεδιαστής ήχου) σε ένα δωμάτιο στο Λονδίνο. Ίσως η πιο
ενδεικτική φωτογραφία θα ήταν με τα κύματα να
σκάνε μέσα σε αυτό το δωμάτιο.
Ποιες είναι η επόμενες κινήσεις σου, μετά
την προβολή του ντοκιμαντέρ στο 21ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης; Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε τις επόμενες προβολές της ταινίας, εντός
και εκτός συνόρων. Πέραν αυτού, αυτή τη περίοδο

πραγματοποιώ τις διδακτορικές μου σπουδές στον
κινηματογράφο στο University of York της Αγγλίας.
Παρότι ο χρόνος είναι περιορισμένος προσπαθώ
παράλληλα να εξελίξω κάποιες ιδέες/ σενάρια για
ταινίες μυθοπλασίας μικρού μήκους, ευελπιστώντας ότι το επόμενο έτος θα καταφέρω να γυρίσω
ένα από αυτά.
Info: Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί το Σάββατο
9 Μαρτίου στις 17:30, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας στο Ολύμπιον

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

Βίκη Αρβελάκη:
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«Σολωμός» - Μια συγκινητική ιστορία
Ο Σολωμός εργαζόταν ως πλανόδιος λαχειοπώλης στα Χανιά, μέχρι που έχασε τη δουλειά
του. Με καταγωγή από την Κύπρο, μιλά 4 γλώσσες, απευθύνεται συνήθως στον πληθυντικό και
όσο διακριτικά παρατηρεί τους άλλους άστεγους
τόσο αδιάκριτα παρατηρεί τ’ αστέρια κάθε βράδυ.
Η σκηνοθέτης, Βίκη Αρβελάκη μιλάει στην Karfitsa
για το έργο.
Info: Η ιστορία του Σολωμού θα προβληθεί στο
21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στην νέα
κατηγορία Platform το Σάββατο 2 Μαρτίου 17:30 ,
Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, Αποθήκη 1, Λιμάνι.
Ποιος είναι ο Σολωμός, ο κεντρικός ήρωας
του ντοκιμαντέρ σου, και ποια η ιστορία του; O
Σολωμός Πισηίας είναι Κύπριος που βρέθηκε πριν
20 χρόνια στην Κρήτη. Είναι ξάδερφος του Σολωμού Σολωμού και του Ισαάκ Σολωμού. Γνωστή
φυσιογνωμία καθώς πουλούσε χρόνια λαχεία στα
στέκια που συχνάζαμε, είχε πάντα μια καλημέρα κι
ένα χαμόγελο να μοιραστεί. Τα τελευταία χρόνια ζει
στην πόλη με έναν διαφορετικό τρόπο. Η καλημέρα του και το χαμόγελό του είναι ίδια, όπως τότε
που υπήρχαν κλειδιά σπιτιού στην τσέπη του. Έχει
φίλους, γνωστούς, παρελθόν, παρόν και μέλλον
όπως όλοι μας. Έχει κάνει σωστά και λάθη ως μέρος της ιστορίας του και πάλι, όπως όλοι μας. Έχει
όνομα, είναι ο Σολωμός.
Πως νιώθεις που το ντοκιμαντέρ σου πέρα
από την Ελληνική του πρεμιέρα που θα γίνει
στο επίσημο πρόγραμμα του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα ταξιδέψει και στην
Αμερική και θα κάνει πρεμιέρα στο επίσημο
πρόγραμμα του 16oυ Big Sky Documentary Film
Festival; Το κάθε φεστιβάλ έχει ένα ύφος, μια ταυτότητα, όπως και η κάθε ταινία. Το ύφος και των
δυο φεστιβάλ, μέσα από το πρόγραμμά τους, και
όσους ανθρώπους γνωρίζω πίσω από αυτά, με
κάνουν να χαίρομαι πολύ που επιλέχθηκε το ντοκιμαντέρ μου σε αυτά. Τα φεστιβάλ τα κάνουν οι
άνθρωποί τους, οι επισκέπτες, οι ταινίες, η συζητήσεις που γεννιούνται , οι παράλληλες δράσεις, οι
συναντήσεις, οι δυνατότητες που ανοίγονται στους
δημιουργούς και πολλά άλλα. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι από τα αγαπημένα μου
φεστιβάλ και είμαστε τυχεροί που με ένα εισιτήριο
εσωτερικού, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τέτοιες ταινίες και να συναντήσουμε από κοντά τους
δημιουργούς τους. Το Big Sky Documentary Film
Festival διοργανώνεται σε μια από τις μεγαλύτερες
πολιτείες της Αμερικής. Θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι αυτές τις μέρες εκεί. Η παρουσία σε
τέτοια φεστιβάλ δεν είναι μόνο ένα άνοιγμα στον
κόσμο των ντοκιμαντέρ, μα ένα άνοιγμα στους
ανθρώπους και τις συνήθειες ενός άλλου τόπου.
Θα ήθελα να είμαι εκεί για να ανακαλύψω, όπως
και σε άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού στα οποία

βρέθηκα, πόσα μας ενώνουν, παρά τη χιλιομετρική
απόσταση.
Είσαι από την Κρήτη και μέσα από την ματιά
σου γνωρίζουμε άγνωστες πτυχές του τόπου
σου. Θα συνεχίσεις και στο μέλλον να μας δείχνεις περισσότερα «κρυμμένα μυστικά» από
την Κρήτη; Η Κρήτη είναι το σπίτι μου. Αν και έχω
γεννηθεί και μεγαλώσει στο εξωτερικό, όποτε με
ρωτούσαν από που είμαι δεν έλεγα καν Κρήτη.
Έλεγα ότι κατάγομαι από τα Λευκά Όρη, θέλοντας να δώσω έμφαση στις ρίζες μου. Η Κρήτη
είναι πολυδιάστατη και πολυμορφική, το ίδιο και
οι άνθρωποί της. Αν τη δεις από μακριά φαίνεται
σαν ένα, μα όσο έρχεσαι κοντά και εστιάζεις, ανα-

καλύπτεις πολλά κομμάτια που το ένα διαφέρει
από το άλλο, έστω και λίγο. Από το 2010 -2017
δημιούργησα δεκάδες ντοκιμαντέρ για την Κρήτη
(στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης όπου δούλευα). Είχα
δώσει μάλιστα τίτλο σε μια από τις σειρές ντοκιμαντέρ που έκανα «Άγνωστη Κρήτη», θέλοντας να
ανακαλύψω εκείνα που δε φαίνεται, το άβλεπτο
του τόπου μου, όπως το έλεγα.
Το ντοκιμαντέρ τι «χώρο» έχει στην Ελλάδα;
Θέλει ενέργεια και επιμονή στην Ελλάδα το ντοκιμαντέρ, να μη σκεπάζεται η όρεξη και δημιουργικότητα από τη δυσκολία των καιρών, όσο εύκολο
και αν είναι να το

Ντοκιμαντέρ - μελέτη στις σύγχρονες μορφές προπαγάνδας

«Κάντε την οικονομία να ουρλιάξει»

ούτε καν η ίδια η κυβέρνηση δεν υποστηρίζει κάτι
τέτοιο. Ένας βασικός άξονας όμως ήτανε να δούμε,
γιατί επήλθε αυτή η καταστροφική κατάρρευση της
οικονομίας και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές εξηγήσεις».
Όταν «ούρλιαξε»
και η οικονομία της Ελλάδας
Από την άλλη πλευρά, γιατί η Ελλάδα, μια
χώρα που απέχει γεωγραφικά αρκετά από την Βενεζουέλα, πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει εκεί; Ο
κ.Χατζηστεφάνου απάντησε: «Γιατί υπάρχει όλη
αυτή η συζήτηση, για το ‘’αν είναι ο σοσιαλισμός
αυτό που απέτυχε’’ και αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα,
διότι είναι μια τεράστια ιδεολογική μάχη που διεξάγεται αυτή τη στιγμή και πρέπει να έχουμε την δική
μας απάντηση σε αυτό. Επίσης, έχουμε δει και στην
δική μας μικρογραφία πως είναι να ‘’ουρλιάζει η
οικονομία’’, όπως στην περίοδο του δημοψηφίσματος που χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ παρεμφερή
μηχανισμοί, ώστε να υπάρξουν ουρές στις τράπεζες και να προκαλέσουν κοινωνικές αντιδράσεις
για να πετύχουν δικούς τους στόχους. Προφανώς
στη Βενεζουέλα μιλάμε για άλλα μεγέθη και σαφώς ‘’παίζεται’’ άλλο παιχνίδι, αλλά αν δεν έχεις
καταλάβει αυτούς τους μηχανισμούς, δεν μπορείς
να αντιμετωπίσεις δικά σου προβλήματα, ακόμη
και μέσα στην Ε.Ε. ».

21ο Φ.Ν.Θ.

Ο μηχανισμός παραπληροφόρησης
Στη Βενεζουέλα έζησε αρκετά μεγάλα διαστήματα, για τις ανάγκες της έρευνας, εκεί λοιπόν συνειδητοποίησε ότι υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός παραπληροφόρησης. «Μου έκανε τρομακτική
εντύπωση ότι έβλεπα γεγονότα να συμβαίνουν
μπροστά μου και μετά από λίγη ώρα διάβαζα σε διεθνή μέσα να μεταδίδουν ακριβώς το αντίθετο από
όσα είχαν συμβεί», είπε και συνέχισε λέγοντας ότι:
«χαρακτηριστικά θυμάμαι τον Μάιο είχα πάει για να
παρακολουθήσω τις προεδρικές εκλογές και όλοι
προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι η Βενεζουέλα
είναι μια δικτατορία, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει
περισσότερες από 25 εκλογικές αναμετρήσεις τα
τελευταία 20 χρόνια. Τότε λοιπόν έλεγαν διάφορα
όπως ότι δεν επιτρέπει σε πολιτικούς της αντιπολίτευσης να κατέβουν σε εκλογές, έλεγαν ότι δεν
θέλει παρατηρητές, ενώ εκείνες τις ημέρες πήγαινε
η δεξιά αντιπολίτευση στα κτίρια του ΟΗΕ, στο Καράκας και ζητούσε να μην στείλουν παρατηρητές,
ώστε κανείς να μην μπορεί να επιβεβαιώσει αν οι
εκλογές είναι δημοκρατικές ή έχουν στοιχεία νο-

θείας. Στα διεθνή μέσα ενημέρωσης όμως έβγαινε
το μήνυμα ότι υπήρχε νοθεία και εδώ να πούμε ότι
ο Μαδούρο δεν είχε καν λόγο να κάνει νοθεία, γιατί
απείχε το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης
και θα κέρδιζε τις εκλογές ούτως ή άλλως».
Μάλιστα, ο ίδιος έρχεται να προσθέσει ένα
ακόμη παράδειγμα παραπληροφόρησης που διαπίστωσε. Όταν ταξίδεψε στα σύνορα Βενεζουέλας-Κούβας, είδε Βενεζουελάνους όχι μόνο να
φεύγουν από την χώρα, θέλοντας να μεταναστεύσουν, αλλά και να επιστρέφουν. «Έβλεπα λοιπόν σε
διεθνή ΜΜΕ ανθρώπους μόνο να περπατάνε προς
την μια μεριά και όταν πήγα εκεί είδα ανθρώπους
να επιστρέφουν κιόλας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει
μεταναστευτικό πρόβλημα, ίσα ίσα υπάρχει και είναι τεράστιο σχεδόν 3 εκατ. άνθρωποι εγκατέλειψαν την χώρα, υπήρχε όμως μια ψευδής εικόνα,
γιατί προσπαθούσαν να συγκρίνουν την Βενεζουέλα με την Συρία και να περάσουν ουσιαστικά το
μήνυμα ότι εκεί υπάρχει λιμός και μια πρωτοφανή
ανθρωπιστική κρίση, για αυτό πρέπει να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και να βάλουμε μια δική
μας. Πατώντας λοιπόν σε υπαρκτά προβλήματα
δημιουργούσαν μια ολοκληρωτικά ψευδή εικόνα
για να δικαιολογήσουν την στάση κυρίως των ΗΠΑ
απέναντι στην Βενεζουέλα» . Ο ίδιος τόνισε δε ότι :
«Προφανώς δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πω
ότι είναι μία καλή κατάσταση στη Βενεζουέλα και

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

«Κάντε την οικονομία να ουρλιάξει» είχε διατάξει την CIA, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ
Νίξον με στόχο να διαλυθεί η οικονομία της Χιλής
προκειμένου να αποτρέψει την αναρρίχηση του
Σαλβαδόρ Αλιέντε στην εξουσία. Την φράση αυτή
φέρει και ως τίτλο το ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου, το οποίο αν και έχει επίκεντρο την Βενεζουέλα, δεν αφορά μόνο την χώρα της Λατινικής
Αμερικής. Το ντοκιμαντέρ, που χρηματοδοτείται
αποκλειστικά από τους θεατές του, που ξεπερνούν
τα 1.000 άτομα, θα κάνει πρεμιέρα στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στις 5 Μαρτίου.
Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αποτελεί μια μελέτη
στις σύγχρονες (και λιγότερο σύγχρονες) μορφές
προπαγάνδας και ανατροπής καθεστώτων, ενώ
παράλληλα προσπαθεί να δώσει μια απάντηση στο
ερώτημα «ήταν η Βενεζουέλα μία σοσιαλιστική
χώρα και απέτυχε επειδή ήταν σοσιαλιστική;».
Εδώ και ενάμιση χρόνο ο Άρης Χατζηστεφάνου
ψάχνει να βρει την απάντηση συνομιλώντας με μια
σειρά από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους και «ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση
στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχουν κάτι διαφορετικό να πουν», υπογραμμίζει ο ίδιος. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος και ένας
εκ των δημιουργών των ντοκιμαντέρ Debtocracy,
Catastroika, ΦΑΣΙΣΜΟΣ Α.Ε και This is not a coup
«όλα τα ντοκιμαντέρ μας καταρρίπτουν αυτή την
ψευδεπίγραφη αντικειμενικότητα που υποτίθεται
ότι παρουσιάζουν τα ΜΜΕ, πως θα δώσουμε ίδιο
χρόνο και στις δύο πλευρές, το οποίο πάντα είναι
ψέμα, γιατί κανείς δεν δίνει ίδιο χρόνο και στις δύο
πλευρές».
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Συνέντευξη

«Ο Eλληνας νοσταλγεί άλλες εποχές
με ρομαντισμό και πολλή διασκέδαση»
Το κοινό τον ξέρει ως Toni Sfino. Η Θεσσαλονίκη τον απολαμβάνει κάθε Σάββατο στο
Barbarella Live Party. Που ο Toni θα μπορούσε να είναι ο ορισμός της έννοιας party.
Ο απόλυτος cult καλλιτέχνης, ανατρεπτικός
performer, προκαλεί εκρήξεις κεφιού σε
κάθε του εμφάνιση. Πολλοί αναρωτιούνται
τι κρύβεται πίσω από αυτή τη φιγούρα, ποιο
είναι το συστατικό που κάνει τα τσικάκια να
παραληρούν. Εμάς πάλι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τον χαρακτήρα Tonis Sfinos.
Τι ήταν αυτό που υπαγόρευσε τη δημιουργία του Toni; Ο Toni γεννήθηκε – δημιουργήθηκε - χτίστηκε από τον κόσμο που διασκέδαζε μαζί του, χόρευε με τις φιγούρες
του και γέλαγε με τα αστεία του. Η φήμη
του μεγάλωσε γρήγορα στην Αμερική και
δεν άργησε να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Έλειπε το ρεπερτόριο αυτό από το
σήμερα και ο Toni ήρθε με τον καλύτερο
τρόπο να αναστήσει το τότε και να πάρει τον
κόσμο μαζί του.
Ποιοι καλλιτέχνες Έλληνες ή ξένοι αποτέλεσαν ή αποτελούν έμπνευση για τον Toni
Sfino; Πάντα θαύμαζα και άνδρες και γυναίκες καλλιτέχνες γι’ αυτό και τους μελετούσα ώστε να παίρνω στοιχεία τους. Ρένα
Βλαχοπούλου, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Θανάσης Βέγγος, Χρόνης Εξαρχάκος,
Ηλίας Λογοθέτης, Λάμπρος Κωνσταντάρας,
Τζένη Καρεζη, Βαγγέλης Σειληνός, Τom
Jones, Elvis, Bobby Darin, Janis Joplin, Louis
Prima, Ritz Forester, Νίκος Παπαναστασίου
και πολλοί άλλοι …
Η ιστορία του Toni ποικίλει από συνέντευξη σε συνέντευξη. Πάνω στο σκελετό
Καλάβρυτα – Αμερική – Ελλάδα έχουμε
ακούσει πολλές εκδοχές. Θα ήθελες να
μας διηγηθείς και μία για την Καρδίτσα;
(Για την Καρφίτσα τον ρωτήσαμε… για την
Καρδίτσα άκουσε, αλλά είναι τόσο ωραία η
ιστορία της Καρδίτσας που δεν διορθώσαμε
τίποτε).
Στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στους Σοφάδες βρέθηκα σ’ ένα πανηγύρι και όπως
εχόρευα και γλένταγα με μια παρέα κάπως
κόλλησε στο χορό και ένας παππούς με την
εγγόνα του. Και “γεια σου, Τόνι λεβέντη” ο
παππούς και “παίξτε τσάμικο για τον Τόνι”
ο παππούς, είχε βάλει σκοπό να με αρραβωνιάσει με την εγγόνα που ναι μεν είχε
προίκα το μισό κάμπο και πολλή παραγωγή

σε μπαμπάκι αλλά εγω δεν ένιωθα έτοιμος
(ready) ακόμη να κάνω δέσμευση (δηλαδη
attachment) και τό’ σκασα, που λέτε, από
το παραθυράκι του μπάνιου της ταβέρνας,
τρέχοντας μέχρι τον Δομοκό που πήδηξα
στην αμαξοστοιχία και κατέβηκα Οινόη γιατί
δεν είχα τικέτο.
Ο Toni απαρνήθηκε την εποχή μας και
ανήκει σε κάποιες άλλες δεκαετίες… Κινείται στο φάσμα 60’s, 70’s, early 80’s
τόσο μουσικά όσο και ενδυματολογικά κι
αυτό είναι ένα στοιχείο που λάτρεψε το
κοινό. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;
Τόσο πολύ πληγώνει τον Έλληνα η εποχή
μας που θέλει να αποδράσει στο παρελθόν;
Πιστεύω ότι ο Έλληνας νοσταλγεί άλλες
εποχές που είχε άνεση, ρομαντισμό και
πολύ διασκέδαση. Δεν αναπολεί απαραίτητα για οικονομικούς λόγους γιατί και τότε
ίσως να ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά
τουλάχιστον τα έβγαζαν πέρα με τηλέφωνα
με καντράν, με λίγη τηλεόραση, με πολύ
ραδιόφωνο, με αναψυκτήρια, με μουσικά
πρωινά, με βόλτες, καμάκι, περατζάδες,
βερμούτ οπότε η απλότητα έχει ωραίες
αναμνήσεις. Τώρα όλα μας αγχώνουν όπως
εξελίσσονται τα πράγματα καθημερινά και
το σήμερα πάντα φαντάζει πιο δύσκολο.
Στην περσινή σεζόν ο Toni “έσκισε” και
ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού. Θα
υπάρξει κάποια συνέχεια στην μικρή οθόνη; Είμαι ανοικτός σε προτάσεις γιατί ποτέ
δεν ξέρεις τι θα σου προτείνουν αλλά σίγουρα θα προτιμούσα κάτι δικό μου που θα
έχω τον έλεγχο σε όλα και στο τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια το διαθέτω σε όποιο
κανάλι ενδιαφέρεται και αν δεν υπάρχει
ανταπόκριση υπάρχει και το youtube.
Πώς βλέπει ο Toni γενικότερα το τηλεοπτικό σκηνικό;
Δεν το παρακολουθώ καθόλου, δεν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον. Πέραν από κάποιους
αγώνες ή στίβο βλέπω μόνο ταινίες και σειρές στο Netflix ή παρακολουθώ ελληνικά
κανάλια στο youtube.
Αν κάποτε ο Toni θελήσει να εγκαταλείψει την λαμπρή πορεία του, είσαι έτοιμος
να τον εγκαταλείψεις κι εσύ και να επινοήσεις κάτι καινούριο για τη συνέχεια; Ο
Toni είναι πολυμήχανος και στροφαδόρος,
oπότε όλο και κάτι καινούργιο θα σκαρφιστεί για να καταπλήξει τα πλήθη και τα ήθη.

Πλέον,
όλα μας αγχώνουν
καθημερινά
και το σήμερα
πάντα φαντάζει
πιο δύσκολο

Τoni

Sfinos
23.02.2019
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VANILA SWING BAND

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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«Γάμος» διαφόρων
ειδών και ακουσμάτων

Οι Vanila Swing δημιουργήθηκαν το 2011 και κινούνται στο χώρο
του Swing και του Rock ‘n’ Roll με αναφορές στο χθες και το σήμερα.
Αυτό που κάποιος θ’ ακούσει απ’ τους V.S. είναι μια μίξη από rock ‘n’
roll, rockabilly του ‘50 και swing του 40, εμπλουτισμένα από τον
σημερινό ήχο διατηρώντας ταυτόχρονα την vintage αισθητική. Όπως
και διασκευές σημερινών καλλιτεχνών στο δικός τους ιδιαίτερο
ύφος, από τους QUEEN μέχρι τους ANIMALS κ από τον MOBY μέχρι
τον ROBBIE WILLIAMS και τους WHITE STRIPES. Οι Vanila Swing
είναι: η Λήδα Αγγελάκη (φωνή), Παναγιώτης Παπαπορφυρίου (κιθάρα), Αντρέας Νικάκης (μπάσο) και Νίκος Παπαβρανούσης (τύμπανα).

Social
Media

#Ανασχηματισμός
#ΠΑΣΟΚ

Έχασαν οι
«εκσυγχρονιστές»,
κέρδισαν οι Παπανδρεϊκοί
στον τελευταίο προεκλογικό
ανασχηματισμό του
Τσίπρα.

Πώς θα ορίζατε την μουσική ταυτότητα της μπάντας; Η μουσική που
παίζουν οι Vanila Swing έχει προκύψει
από το πάντρεμα διαφόρων ειδών και
ακουσμάτων που είχαμε στο πέρασμα
του χρόνου με κύριο συστατικό το
Rock ‘n’ Roll. Δεν θα έδινα μια απόλυτη
μουσική ταυτότητα γιατί οι επιρροές
μας είναι πολλές. Σίγουρα πιστεύω ότι
πλέον έχουμε δημιουργήσει τον δικό
μας ήχο οπότε ακούγοντας μας, θα
ακούσετε VANILA SWING!
Ποιοι καλλιτέχνες θα λέγατε ότι επηρέασαν τις επιλογές σας; Οι επιρροές
που έχουμε δεχτεί είναι κυρίως από
την ξένη σκηνή αν και μας αρέσει να
προσθέτουμε και κάποια ελληνικά
στοιχεία στη μουσική μας. Κυριότερες
επιρροές μας είναι οι Elvis Presley ,
Brian Setzer, Django Reinhardt, Benny
Goodman, Wanda Jackson, Imelda
May, Freddie Mercury, David Bowie,
Beatles κ.α
Πώς λειτουργεί η χημεία ανάμεσα
στα μέλη μιας μπάντας και πόσο
σημαντική είναι για το αποτέλεσμα
που δίνει στο κοινό; H χημεία μεταξύ
μας είναι πολύ σημαντική και έχοντας
κάνει αρκετές αλλαγές στο μέλη της
μπάντας μπορώ να το πω με σιγουριά!
Η καλή χημεία που έχουμε πλέον,
μας βοηθάει για ένα ακόμα καλύτερο
μουσικό αποτέλεσμα και φυσικά να
διασκεδάζουμε και εμείς μαζί με το

κοινό. Όταν υπάρχει καλή χημεία
δημιουργείται θετική ενέργεια και
Τόσος ντόρος για να φύγει
φυσικά ο κόσμος το νιώθει και
το ΠΑΣΟΚ το 2012 για να
το αντιλαμβάνεται αυτό.
Θέλετε να μας κάνετε μια
έχουμε κυβερνητικό σχήμα με
αναδρομή στη δισκογραφία
περισσότερους ΠΑΣΟΚους από
σας και μια αναφορά στα
όσους είχε ο Παπανδρέου.
τωρινά σας δισκογραφικά
πλάνα; To 2015 κυκλοφορήσαμε
την πρώτη μας ολοκληρωμένη
δισκογραφική δουλειά «The rose» με
την Hidden track records, ακολούθησε
το single «Αγωνία» με την συμμετοχή
του αγαπητού Ρένου Χαραλαμπίδη
Μόνο ο
με την Polymusic, μια διασκευή του
θυρωρός της
γνωστού τραγουδιού σε σύνθεση του
Χαριλάου Τρικούπη
Γιώργου Ζαμπέτα και στίχων του Τόλη
Βοσκόπουλου. Φέτος κυκλοφορήσαδεν έχει γίνει
με ένα ακόμα single με την Polymusic
υπουργός.
«Στο χιόνι» σε στίχους και μουσική του
Παναγιώτη Παπαπορφυρίου το οποίο
είχαμε την τύχη να κυκλοφορήσει την
εβδομάδα που χιόνιζε στην Αθήνα και
μας άρεσε πολύ αυτό.
Κυρίτσης: «Ήδη η
Πού μπορεί να δει κανείς live αυτή
Moody’s μας αναβάθμισε
την εποχή; Είμαστε μια μπάντα που
από ΠΑΣΟΚ ΒΒ σε ΠΑΣΟΚ
δεν σταματάει να παίζει, οπότε κάθε
βδομάδα μπορείτε να μας βρείτε σε
ΒΒ+».
έναν ή και περισσότερους χώρους. Δεν
έχουμε συγκεκριμένο «σπίτι»
Οπότε με μια επίσκεψη στο site μας
www.vanilaswing.com θα βρείτε
αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων μας .

U
#AGENDA_MO
▶ Η υπέροχη παράσταση ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ
συνεχίζεται στο θέατρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ
έως και 3 Μαρτίου.
▶ 25 Φεβρουαρίου η
παράσταση LA VIE EN
ROSE αφιερωμένη
στην ζωή της Edith
Piaf,από την συμφωνική ορχήστρα του
Δήμου Θεσσαλονίκης
και την Βασιλική
Ρούση,στο Βασιλικό
Θέατρο.
▶ Τρίτη και όπως
κάθε εβδομάδα ο
Ηλίας Καμπακάκης
για ένα ακόμη μαγικό
βράδυ στο CASPER.
▶ Τρίτη επίσης,το
ανερχόμενο και
συγκρότημα από
την Θεσσαλονίκη
MONIMAS,πιστοί
στο ραντεβού τους στο
BOULEVARD 23.
▶ O Tonis Sfinos και
αυτό το Σάββατο στο
BARBARELLA live
party ενώ στον ίδιο
χώρο κάθε Κυριακή
οι MELISSES στο δικό
τους απόλυτο party!
▶ Τσικνοπέμπτη 28
Φεβρουαρίου ένα
μοναδικό 80’s-90’s
party με Δάκη και
Κώστα Μπίγαλη στο
ΜΥΛΟΣ club.
▶ Κυριακή 3 Μαρτίου μην χάσετε το
διάσημο παραμύθι
του Μαίτερλινγκ ‘ΤΟ
ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΥΛΙ’ που
ανεβαίνει για δύο μοναδικές παραστάσεις
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Κορυφαίες εταιρείες στο ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ
Κορυφαίες εταιρείες και επιχειρηματίες της πόλης επιλέγουν το Νο1 γαστριμαργικό στέκι της Θεσσαλονίκης, το ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ
στο Κορδελιό, είτε για την κοπή πίτας είτε για επαγγελματικά γεύματα, ή και για ξεχωριστές προσωπικές στιγμές. Πράγμα
που δεν προκαλεί έκπληξη, αφού η ατμόσφαιρα του χώρου είναι ιδανική και οι γεύσεις ακαταμάχητες.

Οι ιδιοκτήτες Άρης Βρίντχατζ και Δημήτρης Αντύπας
με τον γνωστό επιχειρηματία Χρήστο Κουρουζίδη.

Βγαίνωέξω

Ο ιδιοκτήτης Άρης Βρίντχατζ με τον γενικό διευθυντής εταιρείας
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνο Μαμελέτζη.

Pinning
The Media
▶ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ, ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
«Πώς έχουμε εμείς
την Επίδαυροοοο…. Οι
Αμερικάνοι έχουν το half
time του Super Bowl.»
Κουνήθηκε λίγο το μυαλό
μου την ώρα που το είπε
ο Παύλος Σταματόπουλος
στην εκπομπή του OPEN
«Έλα χαμογέλα» .
▶ ΒΑΣΙΚΑ… ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
ΣΑΣ
Αν θέλεις να τσιμπήσεις κανένα νουμεράκι στο βραδινό δελτίο
ειδήσεων που πάει άπατο, δεν βαριέσαι να του κάνεις ένα
διαφημιστικό trailerάκι της προκοπής. Μην χρησιμοποιείς την
καλησπέρα της παρουσιάστριας για trailer.
▶ ΕΓΩ ΒΑΣΙΚΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΙΝΩ

SOFIA’S coffee bar

Flashback

Όταν η παρέα θέλει καφέ, ούζο, εκλεκτούς μεζέδες, μοναδικά πιάτα και εξαιρετικά συνοδευτικά πάει στο Sofia’s
Coffee Bar. Χώρος ιδιαίτερος, ζεστή ατμόσφαιρα, παρεΐστικο περιβάλλον και κυρίως καθαρά ποτά. Που κάθε
βράδυ μεταμορφώνεται σ’ ένα δυναμικό μπαρ για να φιλοξενήσει την διάθεση της παρέας για διασκέδαση. Και
κάθε Παρασκευή έχει ζωντανή μουσική που απογειώνει το κέφι. Και όλα με την προσωπική σφραγίδα της Σοφίας
Μπουμπουλίκα. Sofia’s Coffee Bar Δημητρίου Μητρόπουλου 21 (Μπότσαρη). Τηλ. 2310 847070.

Για τους νεότερους η για τους παλαιότερους που δεν θυμούνται.στον χώρο του σημερινού Apollonia
Politeia βρισκόταν το θρυλικό ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ που έγραψε ιστορία και στον χώρου του clubbing αλλά και στον χώρο
της εστίασης.Στο εστιατόριο λοιπόν με την εξαιρετική θέα από ψηλά,σε ένα υπέρλαμπρο και απίστευτα glam party,η
Μιμή Ντενίση (στην εποχή του σφοδρού έρωτα με τον Απόστολο Γκλέτσο) σε φοβερά ευχάριστες
στιγμές με την αλησμόνητη Ζωή Λάσκαρη και τον Τάσο Χαλκιά.

Ευκαιρία βρήκαν οι δημοσιογράφοι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών να ακονίσουν τις υποκριτικές τους ικανότητες
με την διαρροή του διαλόγου Πολάκη – Στουρνάρα . «Κάνε
Στουρνάρα, κάνω Πολάκη». Ένας μάλιστα επιχείρησε και
κρητικό accent.
▶ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΤΟ … ΜΕΤΡΟ
Βγήκε έμπειρος σεφ, guest σε πρωινάδικο και δίνει την συνταγή μετρώντας τις ποσότητες σε μιλιμέτρ (sic).
▶ ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Είχαμε και την παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας μες στην
εβδομάδα και θυμήθηκα όλες τις παρουσιάστριες / δημοσιογράφους σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα που όταν μιλάει ο
συνεντευξιαζόμενος μουγκανίζουν ανάμεσα στα λόγια του
κυρίως γιατί δεν πολυκαταλαβαίνουν αυτά που ακούνε.
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κοσμικά
Λαμπερά events
της Union Optic
σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη
Με καθολική προσέλευση των οπτικών γιόρτασε η εταιρεία UNION OPTIC την συγχώνευση της με την εταιρεία
Shamir Optical.
Παρουσιάστρια η μοναδική Ελένη Μενεγάκη υποδέχτηκε τον κόσμο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Την νέα εποχή στον κλάδο των οπτικών ανακοίνωσε η
Shamir Optical, μέλος του ομίλου EssilorLuxottica.

Κο Σάμμυ Βαρσάνο, Γενικός Διευθυντής της Union Optic

Άποψη των καλεσμένων της εκδήλωσης

Νάνσυ Υφαντίδου, Ελένη Μενεγάκη, Πολυξένη Καραμίχα

Ελένη Μενεγάκη, Αλεξάνδρα Χατζοπούλου (Οπτικά Σαΐας)

Σάμμυ Βαρσάνο, Ελένη Μενεγάκη, Σιδερίδης Χαράλαμπος
(Οπτικά Σιδέρης)

Χιώτης Δημήτρης, Σάμμυ Βαρσάνο, Χιώτης Αρχοντής, Χιώτης
Κώστας, Ελένη Μενεγάκη (Οπτικά Χιώτης)
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Σταύρος Κοής, Ελένη Μενεγάκη, Σάμμυ Βαρσάνο, Άρης Βαρσάνο
(Οπτικά Κόης)

Παυλίδου Γαλήνη, Ελένη Μενεγάκη, Παυλίδης Μίλτος (Οπτικά
Παυλίδης)

αθλητισμός
Η ΏΡΑ ΓΙΑ ΤΟ CLASSICO ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΈΦΤΑΣΕ ΚΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΤΈΑΣ ΑΝΑΛΎΕΙ ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΈΡΜΠΙ ΤΗΣ ΤΟΎΜΠΑΣ

«Ακπομ - Γκαρσία τα κλειδιά
των δύο μονομάχων»

Το ΠΑΟΚ-Αρης, επιστρέφει. Οκτώ στροφές πριν από το
εξέλιξη του ντέρμπι».
φινάλε του πρωταθλήματος, οι δύο «μονομάχοι» της ΘεσΗ «μάχη»των δύο πάγκων τι ρόλο θα παίξει στο Κυσαλονίκης ρίχνονται στην... αρένα της Τούμπας, με στόχο
ριακάτικο παιχνίδι της Τούμπας; «Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή
το τρίποντο που θα φέρει αμφότερες τις ομάδες ένα βήμα
διαθέτει το καλύτερο και το πιο ποιοτικό ρόστερ της Ελπιο κοντά στον τελικό τους στόχο. Η Karfitsa με τη βοήθεια Του Θωμά λάδος. Παρόλα αυτά ο Αρης σε κάποιες θέσεις έχει παίτου Legend, Αγγελου Χαριστέα, ενός ποδοσφαιριστή που
κτες που φτάνουν το μάξιμουμ επίπεδο και μπορούν να
Μίχου
γνωρίζει - γενικώς - καλά από ντέρμπι τοπικού χαρακτήρα
δώσουν το κάτι παραπάνω. Αναφέρομαι στους στόπερ και
και όχι μόνο κάνει «φύλλο και φτερό» το ντέρμπι και αναλύει τα
στον Γκαρσία. Ο Παντελίδης είναι έξυπνος προπονητής, γνωρίζει
αγωνιστικά πλάνα, την «μάχη» των δύο πάγκων και τα πρόσωπα
και τις ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού, αλλά και τα αδύνατα σημεία
«κλειδιά» του ντέρμπι.
του ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα είναι προσεκτικός, γνωρίζοντας καλά πως
άλλο το παιχνίδι που έπαιξε στην έδρα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα
Λάβετε θέσεις η ανάλυση του classico της Θεσσαλονίκης ξεΤρίπολης και άλλο αυτό. Ο Αρης με κατάλληλη διαχείριση και
κινάει...
σωστή τακτική προσέγγιση μπορεί να φύγει με αποτέλεσμα. Ο
Τι ρόλο θα παίξει η φόρμα των δύο ομάδων; «Και οι δύο
Λουτσέσκου, έχει βρει την «μαγική συνταγή», έχει αναμορφώσει
ομάδες βρίσκονται την εποχή αυτή στο πικ τους. Ο ΠΑΟΚ πάει
τον ΠΑΟΚ και η ομάδα του μοιάζει με καλοκουρδισμένη μηχανή».
φουλ για πρωτάθλημα, έχει κερδίσει όλα τα ντέρμπι και παίζει
Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον
όμορφο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο
Αγγελο Χαριστέρα, ο πρώην άσος των Κιτρίνων, αλλά και οριποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είναι αήττητος, έχει ψυχολογία από τις
σμένων από των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων, είπε:
νίκες του στα ντέρμπι και συν τις άλλοις παίζει στην έδρα του που
«Εχω καλές αναμνήσεις από ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Αρη. Είναι
αναμένεται να είναι κατάμεστη.
αγώνες που ανεβάζουν το επίπεδο και την απόδοση των παικτών.
Ο Αρης έχει βρει πλέον με την αλλαγή και του προπονητή τα
Περιμένω ένα δυνατό και παθιασμένο παιχνίδι. Εύχομαι όλα να
πατήματά του, όλοι ξέρουν τους ρόλους τους, τι ζητάνε στο γήκυλήσουν ομαλά, να δούμε ωραίο θέαμα, γκολ και ας κερδίσει
πεδο και πάει με φουλ ψυχολογία σε αυτό το ντέρμπι. Ο Αρης έχει
ο καλύτερος».
ανεβάσει τα καλά διαστήματα στο παιχνίδι του και αν μη τι άλλο
θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ντέρμπι».
ΠΑΟΚ: Άπαντες παρόντες
Που θα κριθεί το clasico της Τούμπας; «Ο ΠΑΟΚ έχει επωΧωρίς το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την
φεληθεί από τη φυγή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Η ομάδα έχει
προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Αρη. Φυσικά, η ομάδα
«απασφαλίσει» παίζει πιο συμμετοχικό ποδόσφαιρο, έχει πλήρη
του Ραζβάν Λουτσέσκου, θέλει τη νίκη για να κάνει ένα ακόμα
κατοχή της μπάλα και δεν εξασφαλίζει μόνο την ουσία πλέον,
βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το ευχάριστο για
αλλά και το καλό ποδόσφαιρο. Περιμένω από τον ΠΑΟΚ να έχει
τον Ρουμάνο τεχνικό είναι πως δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό
επιθετική τάση από το ξεκίνημα του αγώνα. Πιστεύω θα «χτυπήπρόβλημα τραυματισμού, έχοντας όλους τους παίκτες στη διάσει» από τα άκρα με τους Ζαμπά, Καντουρί ή Λημνιό, ανάλογα
θεσή του, αφού και ο Χοσέ Κάνιας, προπονήθηκε κανονικά, εντός
με το ποιους θα επιλέξει ο Λουτσέσκου. Εκτός των άλλων, είναι
της εβδομάδας. Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αποτελείται από
τέτοιος ο τρόπος ανάπτυξης του ΠΑΟΚ που έχει την ευχέρεια όταν
τους: Πασχαλάκη, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Μάτος, Ολιβέιρα,
παίζει από τα άκρα να ανεβάζει παίκτες στην αντίπαλη περιοχή.
Σάκχοφ, Μπίσεσβαρ, Ελ Καντουρί, Ζαμπά και Ακπομ.
Η δυναμική του Αρη είναι στον άξονα. Σιώπης, Βέλεθ και Ρος
είναι μια δυνατή τριάδα, που μοιάζει δύσκολο να «χτυπηθεί». Ο
ΑΡΗΣ: Νοκ άουτ ο Δεληζήσης, εκτός και ο Μπάσα
Αρης θα κοιτάξει να στηθεί καλά αμυντικά, με αποτέλεσμα να μην
Με δύο σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Αρης στην Τούδώσει γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Ο Αρης έχει την τύχη να έχει σε ανοδιμπα. Γιώργος Δεληζήσης και Μιτζέν Μπάσα τέθηκαν νοκ άουτ
κή φόρμα τους Λάρσον και Γκαρσία, που έχουν την ικανότητα να
από το σημαντικό αυτό παιχνίδι. Δύο απουσίες σημαντικές, αφού
τελειώσουν φάσεις. Αυτό θα πρέπει να κάνει κι όλας ο Αρης να
αμφότεροι είναι βασικοί στα πλάνα του Σάββα Παντελίδη, με τον
τελειώσει επιθέσεις και να μην αναλωθεί πως κρατήσει μπάλα».
Ελληνα τεχνικό όμως να έχει κατασταλάξει στους αντικαταστάτες
Ποιοι οι παίκτες κλειδιά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα του
του. Οσον αφορά τον αρχηγό του Αρη, ταλαιπωρείται από πρόντέρμπι; «Τσούμπα Ακπομ και Ματέο Γκαρσία δίχως καμία επιφύβλημα στους κοιλιακούς-προσαγωγούς. Ολόκληρη την εβδομάλαξη. Ο Βρετανός στράικερ είναι ότι καλύτερο διαθέτει το ελληδα δεν κατάφερε να προπονηθεί και έτσι δεν υπολογίζεται μέχρι
νικό πρωτάθλημα. Είχε την τύχη να λάμψει μετά την φυγή Πρίνεοτέρας. Αντιθέτως, ο Αλβανός μέσος είχε αποβληθεί στο παιγιοβιτς, γιατί μέχρι πρότινος ήταν στη «σκιά» του. Από την άλλη ο
χνίδι με τον Πανιώνιο και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Στα...
Ματέο Γκαρσία είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά όχι μόνο στον
πιτς για το υπόλοιπο της χρονιάς έχει μπει ως γνωστόν και ο ΔηΑρη, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην καλή του ημέρα
μήτρης Διαμαντόπουλος. Οσον αφορά μια πιθανή ενδεκάδα αυτή
μπορεί να κάνει τη ζημιά σε οποιαδήποτε άμυνα. Η απόδοσή των
αποτελείται από τους: Κουέστα, Τζανακάκη, Κόρχουτ, Βέλεθ, Ρος,
δύο αυτών ποδοσφαιριστών θεωρώ θα είναι καταλυτική για την
Ματίγια, Σιώπη, Τόνσο, Γκαρσία, Ντιγκινί, Λάρσον.
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αθλητισμός
Ο απαράβατος κανόνας
του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Αρη

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Στο ποδόσφαιρο πριν από έναν αγώνα πάντα
μπαίνουν μεγέθη για σύγκριση. Μόνο που κανένας
αγώνας δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο. Οπότε
είναι λάθος να επιχειρήσει κάποιος να προβλέψει
ένα αποτέλεσμα με στατιστικές αναλύσεις και με
όπλο του αριθμούς. Για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ μπορεί
να κέρδισε δύο φορές φέτος τον Ολυμπιακό αλλά
οι δύο αγώνες είχαν εντελώς διαφορετική εικόνα
σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.
Αύριο στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον
Αρη στο παραδοσιακό ντέρμπι της πόλης. Ο αγώνας δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτόν του φθινοπώρου, μεταξύ των δύο ομάδων, για το Κύπελλο ή
ακόμη και με τον αντίστοιχο του Πρωταθλήματος
που έγινε στο «Κλ. Βικελίδης». Στον αγώνα του
Κυπέλλου οι δύο ομάδες έδειξαν ότι συμβιβάστηκαν με το «Χ». Ο ΠΑΟΚ γιατί είχε το μυαλό του στο
Πρωτάθλημα και ο Αρης γιατί ήθελε να φύγει από
την Τούμπα χωρίς να τσαλακωθεί. Αλλωστε και η
ισοπαλία βόλευε τις δύο ομάδες, καθώς ο θεσμός
του Κυπέλλου είχε δρόμο μπροστά του. Γιατί δεν
αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος ο πρώτος αγώνας
του Πρωταθλήματος; Οι δύο ομάδες έχουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους γεγονός που θα
επηρεάσει και την αγωνιστική τους εικόνα αύριο. Τι
σημαίνουν όλα αυτά; Οτι το ντέρμπι δεν θα μοιάζει
σε τίποτα με όλα τα προηγούμενα. Ούτε και σε επίπεδο ψυχολογίας.
Ο ΠΑΟΚ έχει τον αέρα του Πρωταθλητή, στοχεύει να κατακτήσει τον τίτλο χωρίς ήττα και βρίσκεται
αγωνιστικά ένα κλικ πιο πάνω από τον αντίπαλο
του. Ο Αρης έχει συνέλθει, βρήκε την αγωνιστική
του ισορροπία και δείχνει ικανός να βάλει δύσκολα
στον ΠΑΟΚ. Λογικά θα επιχειρήσει να «χτυπήσει»
τον αντίπαλο του στηριζόμενος στο επιθετικό τρανζίσιον κι όχι παίζοντας κατακτητικό ποδόσφαιρο,
ρόλο που θα τον αφήσει για τον ΠΑΟΚ. Η πρόκληση να είναι η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει φέτος
τον «Δικέφαλο» μεγάλη, αλλά οι προκλήσεις δεν
αρκούν για να δώσουν σε μία ομάδα τη νίκη. Ούτε
οι αναλύσεις επί χάρτου. Χρειάζεται κατάθεση ψυχής μέσα στο γήπεδο. Και όποια ομάδα έχει μεγαλύτερο πάθος στην Τούμπα και αποφύγει τα λάθη
θα κερδίσει. Αυτός είναι ο βασικός και απαράβατος
κανόνας των ντέρμπι, όσα χρόνια κι αν περάσουν.
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κοσμικά
Γιατί Μ.Α.Ζ.Ι.
μπορούμε τα πάντα!
Με τον απίστευτο Diogenis Daskalou και τους Monie
Conniente, τον dj Andreas Nikakis και τον πρεσβευτή
του M.A.Z.I. μοναδικό Αλέξη Κωστάλα!
Με την αεικίνητη πρόεδρο του μη κερδροσκοπικού
φορέα «Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα» Αλεξάνδρα
Γωγούση και όλα τα μέλη του που μας δίνουν την
δυνατότητα να προσφέρουμε!
Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ και η τηλεοπτική εκπομπή ΖΩΔΙΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
με την Βαλεντίνη Βασιλειαδου χορηγό στο φιλανθρωπικό έργο του ΜΑΖΙ! Γιατι ειναι υπέροχο συναίσθημα
να βοηθάς τους συνανθρωπους !!! Συνεχίζουμε
δυναμικά την πετυχημένη πορεία αλλα και παρόντες
σε τετοιου ειδους εκδηλώσεις κ προσπάθειες έμπρακτα !!!
Η Βαλεντινη Ζωδια και Συμβουλες και οι συνεργάτες
....
Δηλώνουμε δημόσια αρωγοί και υποστηρικτές του
Μ.Α.Ζ.Ι !!!
Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά που μία αστρολόγος κάνει δωρεές και χορηγίες σε συλλόγους όπως «
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ », Μ.Α.Ζ.Ι.», « ΜΕΛΙΣΣΕΣ» και φυσικά είναι η επίσημη αστρολόγος της εφημερίδας «Karfitsa».
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Αυτοί που γελούν
δυνατά, έχουν περάσει
δύσκολα!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Θα έχεις ευκαιρίες για να αλλάξεις
πολλά πράγματα στη ζωή σου και
για αυτό το λόγο πρέπει να είσαι σε
εγρήγορση και να εκμεταλλευτείς
όλες τις ευκαιρίες που θα σου
παρουσιαστούν. Ωστόσο και αυτήν
την εβδομάδα θα έχεις πολύ ανάγκη
να ξεκουραστείς και να φορτίσεις τις
μπαταρίες σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,16,25,33.

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ
Η εβδομάδα αυτή θα ξεκινήσει πολύ
καλά και με πολύ όρεξη και κουράγιο
για να τακτοποιήσεις θέματα που μέχρι
τώρα είναι σε εκκρεμότητα. Ωστόσο οι
μέρες θα σου δημιουργήσουν έντονη
ανασφάλεια και άγχος για τις εξελίξεις
τόσο της επαγγελματικής όσο και
της αισθηματικής σου ζωής. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,14,27,38.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η εβδομάδα θα σου φτιάξει τη
διάθεση και θα φέρει πολλές
ευκαιρίες στους βασικούς τομείς της
ζωής σου που ακόμη δεν έχουν πάρει
το δρόμο της υλοποίησης. Μπαίνεις
σε μια μεταβατική περίοδο, που θα
αναθεωρήσεις πολλά πράγματα που
έκανες μέχρι σήμερα. Μπορείς να
πετύχεις ό, τι σκεφτείς, αρκεί να κάνεις
καλό προγραμματισμό. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,18,44,49.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ ευνοϊκή
για το ζώδιό σου και θα πετύχεις αυτά
που θέλεις. Μπορείς να κάνεις τις
αλλαγές που σκέφτεσαι μόνο αν τις
έχεις προγραμματίσει πολύ καλά από
πριν. Απόφυγε να σκέφτεσαι παλιές
καταστάσεις γιατί σε ρίχνουν ψυχολογικά
και φρόντισε να περάσεις το χρόνο σου
με δικά σου άτομα που θα σε κάνουν
να αισθανθείς καλύτερα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…10,15,28,37.

Αυτήν την εβδομάδα όλα τα θέματα που
σε απασχολούν, από τις προσωπικές
σου σχέσεις μέχρι τις συνεργασίες, θα
περάσουν από απανωτά τεστ αντοχής
και θα σε εξωθήσουν στα άκρα. Ζύγισε
τα υπέρ και τα κατά πριν κάνεις ή πεις
το οτιδήποτε γιατί όλα κρέμονται σε μια
λεπτή κλωστή και μία στιγμή αδυναμίας
μπορεί να σε ξαναφέρει στο σημείο μηδέν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,22,47.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το τοπίο αυτής της εβδομάδας είναι
αρκετά σύνθετο για το ζώδιό σου , τα
γεγονότα δεν πρόκειται να σε αφήσουν
σε ησυχία. Αυτά για τα οποία πρέπει να
παλέψεις είναι απείρως περισσότερα από
αυτά που θα σου χαριστούν. Βέβαια θα σου
χαρίσει περισσότερο θάρρος, ενθουσιασμό
και παρόρμηση, από την άλλη όμως
φέρνει και περισσότερη επιθετικότητα
καθώς και αρκετούς ανταγωνισμούς
που θα σε ταλαιπωρήσουν. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,15,33,49.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η εβδομάδα σε κάνει να δεις πολλές
καταστάσεις με πιο θετικό μάτι. Η
ενεργητικότητα και ο δυναμισμός που
θα έχεις θα σε κάνουν να δεις μερικά
πράγματα πιο ξεκάθαρα και να δώσεις
πολύ καλές λύσεις. Έχεις πολύ όρεξη να
κάνεις αλλαγές για να νιώσεις καλύτερα.
Να τις κάνεις και να ξέρεις πως μπορούν να
σε βοηθήσουν και δικά σου άτομα, αν το
θελήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,10,28,36.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Το ενδιαφέρον των ημερών εστιάζεται
περισσότερο στα επαγγελματικά σου
ζητήματα που εξακολουθούν να σε
απασχολούν ή και να σε ταλαιπωρούν με
κάποιες εκκρεμότητες που δεν λένε με τίποτα
να τακτοποιηθούν. Υιοθέτησε έξυπνους
χειρισμούς και διπλωματικές κουβέντες
για να αποφύγεις κακοτοπιές και για να
μπορέσεις να ελιχθείς αποτελεσματικά και
μην φέρεσαι απόλυτα και εγωκεντρικά.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,30,39,48.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Πολλές καταστάσεις που ήταν σε
στασιμότητα μέχρι τώρα, θα αρχίσουν να
βρίσκουν λύσεις αυτές τις ημέρες και θα
έχεις πολύ δυναμισμό και ενεργητικότητα
για να κάνεις κάποιες αλλαγές που
θέλεις εδώ και καιρό. Δικά σου άτομα
θα χρειαστούν τη βοήθειά σου και
οφείλεις να βρεις το χρόνο και τη διάθεση
για να τους την προσφέρεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,14,26,41.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)

Ο δυναμισμός που θα έχεις αυτήν την
εβδομάδα θα σου φέρει πολλές φορές
και εκνευρισμό. Μην προσπαθήσεις
να πιάσεις όλα τα θέματα μαζί
για να τα λύσεις, γιατί δεν θα τα
τελειώσεις έτσι όπως θα ήθελες. Βάλε
πρόγραμμα και δεν έχεις ανάγκη από
τίποτα και κανέναν, γιατί η επιτυχία
θα είναι όλη δική σου. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,27,48.

ΤΑΥΡΟΣ

StarsLeaks

Τους βλέπεις να γελούν δυνατά,
κάνουν θόρυβο από μακριά και
πολύ πιθανόν να σε παρασέρνουν
στο ρυθμό τους. Το γέλιο τους
βαθύ και γάργαρο, σε κάνει να θυμάσαι πως κάπου εκεί έξω υπάρχει
ευτυχία και χαρά.
Χαίρεσαι μαζί τους, θαυμάζεις τη
δυνατότητά τους και δε μπορείς να
μην αναρωτηθείς: «Μα δεν έχουν
προβλήματα;». Δίνουν την εντύπωση αυτών που δεν έχουν επαφή
με την πραγματικότητα.
Αν πας πιο κοντά, αν τολμήσεις
και τους κοιτάξεις στα μάτια, θα
τρομάξεις απ’ το βάθος που θα
συναντήσεις. Στο βλέμμα αυτό, αν
είσαι θαρραλέος, θα συναντήσεις
κύματα πελώρια, καταιγίδες, σκοτάδια και πόνο. Ίσως, να θελήσεις
να πάρεις τα μάτια σου από πάνω
τους, αλλά δε θα τα καταφέρεις. Το
χαμόγελό τους δε θα σ’ αφήσει να
τους αφήσεις.
Οι άνθρωποι αυτοί δε φύτρωσαν
έτσι. Μπορεί εσύ να τους βλέπεις
να γελούν δυνατά χωρίς δισταγμό,
αλλά τώρα δεν έχουν να χάσουν
κάτι. Έχουν περάσει από τη Σκύλα
και τη Χάρυβδη, έχουν πονέσει,
έχουν ματώσει και τώρα έχουν
φτάσει σε σημείο ανοσίας. Αυτό
που εσύ γνωρίζεις είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης μάχης κι ο
νικητής είναι μπροστά σου.
Πέρασε ποτέ απ’ το μυαλό σου,
πόσο κοστίζει ένα χαμόγελο; Για
να μάθεις να γελάς αληθινά, έχεις
γνωρίσει, τι σου έχει κλέψει το
δάκρυ.
Δε θα θέλεις να σπαταλήσεις ούτε
λεπτό σε μάταιες σκέψεις κι άσχημα συναισθήματα.
Οι άνθρωποι με τα δυνατά χαμόγελα κρύβουν χειμάρρους δακρύων
στην καρδιά τους. Σκέφτηκες ποτέ
πως τα χαμόγελα που μοιράζουν είναι η δύναμη τους για να
συνεχίσουν; Δεν υπάρχουν δυνατοί
άνθρωποι με εύκολο παρελθόν.
Κανένας δεν έγινε σοφός, χωρίς
να συρθεί στο πάτωμα, κανένας δε
γίνεται χαρούμενος, αν δε γνωρίσει
το δυστυχισμένο εαυτό του.
Να το ξέρεις, λοιπόν, να μη τους
παρεξηγείς. Ίσως είναι πιο χωμένοι
στην κυνικότητα του κόσμου
αυτού, απ’ όλους εμάς μαζί. Αλλά
αυτή είναι η μαγκιά. Να είσαι λερωμένος με αίμα, δάκρυα κι ιδρώτα από πάνω ως κάτω, κι ακόμη να
χαμογελάς. Εσύ μπορείς;

ΚΡΙΟΣ
Αυτή η εβδομάδα τα πράγματα γίνονται πιο
σύνθετα στην καθημερινότητά σου
αλλά και στις επιλογές σου, τόσο σε
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό
επίπεδο. Εκμεταλλεύσου τις
πρώτες τρεις μέρες της εβδομάδας,
που τα πράγματα θα είναι σαφώς
καλύτερα για να ξεκαθαρίσεις το
τοπίο σε μία σχέση ή συνεργασία
που σε ταλαιπωρεί, ώστε να
προλάβεις τα χειρότερα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,36,41.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα έρθουν θετικές αλλαγές στη ζωή
σου. Η αισιοδοξία και ο δυναμισμός
σου θα είναι τα ατού σου αυτήν την
εβδομάδα, ενώ θα μπορέσεις να
πετύχεις τους στόχους σου με τον
καλύτερο τρόπο και θα αισθανθείς
μεγάλη ικανοποίηση. Ξεκίνησε τις
αλλαγές που θέλεις να κάνεις και
μην κολλάς σε τίποτα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,16,32,47.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΟ 23/2 ΕΩΣ 1/3
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Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
Διαφημιστείτε στην Karfitsa
βάζοντας τη δική σας Αγγελία.
Στείλτε την στο mail:
grammateia@karfitsa.gr
μαζί με το τηλέφωνο
επικοινωνίας σας.
Τηλέφωνα Αγγελιών:
2310 278155, 6948495809
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται διαμέρισμα95τμ,
1ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα,
πλήρως ανακαινισμένο, με
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, σε πολύ
καλή κατάσταση. Τιμή: 50.000E Κωδ.
1009-362
ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 89τμ,
2ου ορόφου, σε δυόροφο οίκημα,
μερικώς ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, ημιτελές εσωτερικά,
με απεριόριστη και άκλειστη θέα.
Τιμή: 28.000Ε Κωδ. 1009-361
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου,
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση.
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 75τμ, 3ου ορόφου,
διαμπερές, ανακαινισμένο το
2018, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, ρετιρέ, με
αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε πολύ
καλή κατάσταση. Τιμή: 45.000E
Κωδ.1009-277
ΠΟΛΙΧΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
διαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου,
κατασκευής 2004, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ,
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου,
σε άριστη κατάσταση. Τιμή: 85.000E
Kωδ.1009-179

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Πωλείται διαμέρισμα
75τμ, 6ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ,
ρετιρέ, κεντρικότατο, μερικώς
ανακαινισμένο. Ιδανικό για
εκμετάλλευση. Τιμή: 27.000E
Κωδ.1009-312
Ν.Σ.Σ. Πωλείται διαμέρισμα 88τμ,
3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο,
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο,
με αυτ. Θερμ. Φ/Α. Ιδανικό για
εκμετάλλευση. Τιμή:45.000E
Κωδ.1009-150
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Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:
Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων
REMAX GOLD
Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα
55τμ, 1ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, ευήλια,
κεντρικότατη, χρήζει ανακαίνισης.
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή:
21.000E Κωδ.1015-455

40.000E Κωδ.1009-283

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

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται διαμέρισμα
115τμ, 5ου ορόφου, με ασανσέρ,
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο,
μερικώς ανακαινισμένο, με 3ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ. Ιδανικό και εκμετάλλευση. Τιμή:
100.000E Kωδ.1009-322
ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου,
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη,
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000E
Κωδ.1009-231
ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται υπόγειος
αποθηκευτικός χώρος 140τμ, με
είσοδο επί της Οδού Μπότσαρη,
σε ενιαίο επίπεδο. Τιμή: 10.000E
Kωδ.1009-71

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται
επαγγελματικός χώρος 160τμ,
ημιυπογείου, σε γειτονικό δρόμο της
περιοχής, με 10μέτρα πρόσοψη. Τιμή:
20.000E Κωδ.1009-3
ΘΕΡΜΗ Πωλείται διαμέρισμα
130τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής
2007, σε δυόροφο οίκημα, εντός
συγκροτήματος, με πάρκινγκ,
αποθήκη, με 3ΔΣΑΛΚΜΠWC, σε
άριστη κατάσταση. Τιμή: 155.000E
Kωδ.1009-120

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ Πωλείται παλαιά, πέτρινη,
δυόροφη μονοκατοικία 100τμ, εντός
του χωριού, σε οικόπεδο 4οομ, χρήζει
ολικής ανακαίνισης. Τιμή: 14.000E
Kωδ.1009-288
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πωλείται διαμέρισμα
75τμ, 2ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
διαμπερές, μερικώς ανακαινισμένο,
ιδανικό και για εκμετάλλευση. Τιμή:

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΥΟΣΜΟΣ Ενοικιάζεται διαμέρισμα
108τμ, 2ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α,
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο,
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 430E
Κωδ.1040-1
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ,
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ,
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α ,
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή:
500E Κωδ.1009-368
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενοικιάζεται ισόγειο
διαμέρισμα 65τμ, πλήρως επιπλωμένο
και ανακαινισμένο, πλησίον
Ιπποκρατείου νοσοκομείου, με δική του
αυλή, λουξ κατασκευή, ιδανικό και για
οικογένεια. Τιμή: 470E
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου,
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ.
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ,
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη
κατάσταση. Τιμή: 400E

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

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

ΔΥΤΙΚΑ

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

σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, αλλά και σε όλα τα café
της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι και Παραλία).
Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος,
2310706600
Mεζέ Μεζέ
Κων. Καραµανλή 6, Κορδελιό,
2310700100
Μονή Λαζαριστών
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη,
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσµος,
2310762400
Ζαχαροπλαστείο
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος,
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica
Outlet Mall, 2310538627
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,
Κορδελιό, 2316007645

ANATOΛΙΚΑ

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

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

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε
ταχύτατα και αποτελεσµατικά
-∆ιαχείριση ακινήτων
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση

του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Κεντρική
και ∆υτική Μακεδονία
57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018
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Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης
Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

