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SOS για τη 
Στρατονίκη Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ:

Σε απόγνωση οι κάτοικοι του χωριού ζουν με τον φόβο της κατάρρευσης των σπιτιών 
τους, που βρίσκονται στον πυρήνα των ορυχείων χρυσού, βλέποντας τις ρωγμές  

να πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Τι δηλώνει η «Ελληνικός Χρυσός».
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Του Νίκου Καραμανλή

Οι κάτοικοι 
βλέπουν τις 
ρωγμές στα 

σπίτια τους και 
εκφράζουν 

φόβους ακόμη και 
για τη ζωή τους
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Ποιος εγγυάται την 
ασφάλεια στη Στρατονίκη;

Ένα ρεπορτάζ-κραυγή αγωνίας των κατοίκων στη Στρατονίκη Χαλκιδικής φιλοξενεί σή-
μερα η «Κ», με τους ανθρώπους που μένουν εκεί να εκφράζουν φόβο ακόμη και για την 
ίδια τους τη ζωή. 

Κάτοικοι που έχουν μάθει να ζουν με ρωγμές στα σπίτια τους, αλλά δεν μπορούν να 
συμβιβαστούν με την αγωνία του τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ισχυρού σεισμού. Πολ-
λώ δε μάλλον όταν η Ελλάδα –και δη η Χαλκιδική– είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές 
της Ευρώπης, ενώ έχει καταγραφεί και η δόνηση των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το 
1932.

Το πρόβλημα επιβεβαιώνουν και επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών, ένα πρόβλημα το οποίο πλέον είναι ορατό και διά γυμνού οφθαλμού. 
Είναι ορατές οι ρωγμές στα σπίτια, οι αποκολλήσεις προσθηκών και οι μετακινήσεις και οι 
κλίσεις σε περιβόλους, ενώ την ίδια ώρα οι δρόμοι και οι πλατείες σε άλλα σημεία αναση-
κώνονται και σε άλλα βουλιάζουν. 

Ταυτόχρονα, εύλογα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι συνάφθηκε σύμβαση μεταξύ 
της Ελληνικός Χρυσός –του κολοσσού που εκμεταλλεύεται τα μεταλλεία της περιοχής και 
κερδίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο– και εταιρείας με ειδικό εξοπλισμό για τη 
δομική παρακολούθηση των κτιρίων, η οποία έμεινε στα χαρτιά. 

Αυτό, παρότι η σύμβαση έχει υπογραφεί από τον Απρίλιο του 2018 και προέβλεπε την 
άμεση εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού με ειδικούς σταθμούς παρακολούθησης, μέτρη-
σης, οπτικές ίνες και δίκτυο άμεσης προειδοποίησης και ενημέρωσης για τα φαινόμενα που 
θα παρατηρούνταν στη Στρατονίκη.

Οι απαντήσεις που πήρε η εφημερίδα μας, κατά την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκο-
μένους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πειστικές και σίγουρα δεν είναι καθησυχαστικές. 

Αλήθεια, ποιος εγγυάται την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής; Των παιδιών που 
παίζουν αμέριμνα; Το κράτος τι περιμένει για να ενεργοποιηθεί; Μακριά από εμάς κάθε τρο-
μολαγνεία, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι απολύτως υπαρκτό.

Ας ελπίσουμε η έρευνα της εφημερίδας μας να βοηθήσει ώστε να γίνουν όσα πρέπει για 
να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους... 
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Ήρθε η ώρα… Πάνω από 6,2 εκατ. φορολο-
γούμενοι ξεκινούν το «σαφάρι» της δήλωσης. 
Μπορεί να μην έχουμε πολλές αλλαγές, αλλά 
όσα νέα στοιχεία έρχονται έχουν ιδιαίτερη βαρύ-
τητα.

Να τις δούμε:
Ατομικό εκκαθαριστικό. Είναι το σημείωμα 

που θα λάβουν οι σύζυγοι, είτε επιλέξουν να 
υποβάλουν κοινή είτε ξεχωριστή φορολογική 
δήλωση.

Πληρωμή φόρου. Θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. 
Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η 
πρώτη έως τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως τις 30 
Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 29 Νοεμβρίου.

Χρονική διάρκεια. Οι φορολογούμενοι, από 
Μάρτιο έως τέλος Ιουνίου, θα μπορούν να κατα-
θέτουν δηλώσεις.

Τα ζευγάρια. Θα έχουν κοινή φορολογική 
δήλωση, αλλά δυο εκκαθαριστικά σημειώματα. 
Ένα για κάθε σύζυγο.

Επιστροφές. Επιστροφές φόρου του ενός 
συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστι-
κά του άλλου. Όπου έχουν και οι δύο πιστωτικά 
ποσά, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωρι-
στά.

Ξεχωριστή δήλωση. Οι σύζυγοι μπορούν να 
υποβάλουν χωριστή δήλωση. Εδώ πρέπει να 
ενημερώσουν την επιλογή αυτή σε ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή που ήδη λειτουργεί στο σύστημα 
Taxis, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Διαζύγιο. Οι σύζυγοι καταθέτουν χωριστή 
φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνω-
στοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, 
ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει 
διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο 
συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει 
υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Σύμφωνο συμβίωσης. Πρέπει να ενημερώ-
σουν το Μητρώο της Εφορίας. Υπόχρεος υποβο-
λής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώ-
νου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται 
ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου 
μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Κάτοικοι εξωτερικού. Η δήλωση υποβάλ-
λεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 
31/12/2019.

Αποβιώσαντες. Οι δηλώσεις κατατίθενται 
χειρόγραφα έως 31/12/2019. Στην περίπτωση 
αυτή, απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοι-
κητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της 
ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή 
της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα 

στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/ εγγυτέρων 
συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά.

Ανήλικος. Το Ε3 ανηλίκου κατατίθεται σε χει-
ρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Πτώχευση. Εδώ κατατίθενται δύο δηλώσεις. 
Η μία από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισο-
δήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρό-
γραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Η δεύτερη από 
τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη 
πτωχευτική περιουσία ηλεκτρονικά.

Επιφύλαξη. Δηλώσεις με επιφύλαξη κατα-
τίθενται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Σε 30 
μέρες οι φορολογούμενοι οφείλουν να καταθέ-
σουν τα δικαιολογητικά.

Αναδρομικά. Τροποποιητικές για αναδρομικά 
μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, ανα-
δρομικά επιδόματα ανεργίας, αμοιβές γιατρών 
του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία υποβάλλο-
νται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος 
του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, 
κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συ-
ντάξεων.

Ειδικά μισθολόγια. Πάνω από 400.000 εν 
ενεργεία και συνταξιούχοι του Δημοσίου που 
εισέπραξαν αναδρομικά ποσά θα καταβάλουν 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%.

Μισθώσεις Airbnb: Δηλώνονται όλα τα εισο-
δήματα στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύ-
που Ε2.

Τέλος επιτηδεύματος. Υπάρχουν πολλοί που 
απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, 
όπως αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών 
καθώς και όσοι βρίσκονται σε κατάσταση πτώ-
χευσης ή αδράνειας.

Φοιτητική κατοικία. Αν υπάρχουν φοιτητές 

που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμο-
νής των οικογενειών τους και νοικιάζουν σπίτι 
και απέκτησαν εισόδημα από μισθούς, τόκους 
καταθέσεων ή απασχόληση, θα έχουν τεκμήριο 
διαβίωσης με φόρο.

Αγορές με κάρτες. Όλες οι δαπάνες που πλη-
ρώθηκαν το 2018 με πλαστικό χρήμα δηλώνο-
νται. Το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών 
είναι:

• 10%, αν το εισόδημα φτάνει έως 10.000 ευρώ.
• 15% από 10.001 έως 30.000 ευρώ.
• 20% αν το εισόδημα ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.
Καταγραφή ΑΜΚΑ - ΑΦΜ: Είναι υποχρεωτικό. 

Αφορά αυτό του υπόχρεου, της συζύγου ή της/
του συντρόφου του. Ο ΑΜΚΑ δηλώνεται και για 
τα προστατευόμενα τέκνα. Η αναγραφή του ΑΦΜ 
είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη 
άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών 
στις 31/12/2018).

Ενήλικα τέκνα. Υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγ-
ματικό εισόδημα ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.

Εισοδήματα. Από μισθούς και συντάξεις είναι 
προσυμπληρωμένα. Δυνατότητα διόρθωσης δεν 
υπάρχει. Αν δείτε να έχετε εισπράξει εισοδήματα 
που δεν σας έχουν καταβληθεί, ζητήστε από τον 
εργοδότη να δηλώσει τις πραγματικές απολα-
βές. Σε άρνηση κάντε δήλωση με «επιφύλαξη».

Προστατευόμενα τέκνα. Τα ανήλικα ή ενή-
λικα παιδιά, ή όσα είναι με αναπηρία 67% και 
άνω. βαρύνουν τον φορολογούμενο, εφόσον 
συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογη-
τέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά 
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

Πώς δεν θα πληρώσετε μεγαλύτερο φόρο

Από... 40 κύματα η νέα δήλωση!
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Με 4 σκληρούς κόφτες, που σημαίνει παρέμ-
βαση των δανειστών, φέρνει η κυβέρνηση το 
σχέδιο των 120 δόσεων για τη ρύθμιση των χρε-
ών στα Ταμεία. Το όλο σχέδιο αφορά περί τους 
900.000 επαγγελματίες που οφείλουν, τη στιγμή 
που τα χρέη στα Ταμεία φτάνουν και ξεπερνούν 
τα 31 δισ. ευρώ.
Θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοα-
πασχολουμένους, αγρότες και όσους, ενώ πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δεν 
μπορούν να συνταξιοδοτηθούν γιατί έχουν οφει-
λές προς τα Ταμεία. Σε αυτή την εξέλιξη μπαί-
νουν τα εξής:
• Τα χρέη και το 2018.
• Η ένταξη θα γίνεται χωρίς εισοδηματικά ή και 
περιουσιακά κριτήρια.
• Οι προσαυξήσεις θα διαγράφονται έως και το 
85%.
• Θα υπάρχουν 4 σκληρά κριτήρια.
1. Όσοι επιθυμούν να μπουν στη ρύθμιση θα 
πρέπει να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ρύθμισης χρεών, μαζί με τον ΑΜΚΑ 
ή και τον ΑΦΜ τους.
2. Κατόπιν ζητούν να πληροφορηθούν τι οφεί-
λουν σε ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ, ΟΓΑ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και 
Ταμείο Νομικών.
3. Αμέσως μετά, το σύστημα θα δείξει όλες τις 
οφειλές του οφειλέτη. 
4. Ακολουθεί η αίτηση ρύθμισης με επανυπο-
λογισμό χρεών, με βάση τις εισφορές που αντι-
στοιχούν σήμερα στα εισοδήματα που είχαν όταν 
δημιούργησαν τα χρέη τους.
5. Κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, 
στον επανυπολογισμό, τα χρέη όλων των επαγ-
γελματιών θα επανυπολογιστούν με την κατώ-
τατη βάση για τις νέες εισφορές που ισχύουν από 
το 2019 και είναι 26,95%.
6. Κατώτατο εισόδημα επανυπολογισμού των 
παλιών χρεών των επαγγελματιών είναι τα 
7.800 ευρώ. Να τονισθεί ότι ο νέος κατώτατος 
μισθός των 650 ευρώ οδηγεί σε εισόδημα 7.800 
Μετά τον ενυπολογισμό, θα ενυπολογιστούν και 
οι προσαυξήσεις, «με κούρεμα» έως 85%.
 7. Στα χρέη από το 2002 έως το 2016, θα υπάρ-
χει επανυπολογισμός για «κούρεμα», κύριας 
οφειλής και προσαυξήσεων.
 8. Θα υπάρχει συναίνεση του οφειλέτη.
9. Η μείωση της οφειλής οδηγεί και σε αντίστοι-
χο περιορισμό της μελλοντικής σύνταξης.
10. Ο ανώτατος αριθμός των δόσεων θα είναι 
120.
11. Στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους 
αυτοαπασχολούμενους, η μικρότερη δόση θα εί-
ναι τα 50 ευρώ τον μήνα.
12. Στους αγρότες, το όριο της δόσης αναμένεται 

να οριστεί στα 30 ευρώ.
13. Ο αριθμός των δόσεων θα διαμορφώνεται με 
βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ.
14. Οι δόσεις θα ορίζονται με βάση το ύψος της 
νέας «κουρεμένης» οφειλής, αφού αυτή διαιρε-
θεί με την ελάχιστη δόση.
15. Η ρύθμιση θα είναι αυτοτελής για τις ασφα-
λιστές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΠΕΠ, 
ανεξαρτήτως των διαδικασιών του εξωδικαστι-
κού συμβιβασμού.
16. Θα εξαιρούνται σε όσους έχει ολοκληρωθεί 
η ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
17. Θα πάρουν σύνταξη και όσοι οφείλουν. Από 
τη σύνταξη θα παρακρατείται η οφειλή σε έως 
120 δόσεις. Όσοι οφείλουν στα Ταμεία θα έχουν 
σύντομο χρόνο ένταξης.
18. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για 3-6 μή-
νες, ώστε να ενταχθούν και να εξαλειφθούν οι 
διώξεις.
19. Θα ενταχθούν αυτοκινητιστές και όσοι είναι 
στο εργόσημο. 
20. Θα ζητηθεί δείκτης βιωσιμότητας της επιχεί-
ρησης. 
21. Θα αναστέλλεται η δίωξη από το ΚΕΑΟ.
22. Αν κάποιος οφείλει 120 ευρώ εισφορές και 
προσαυξήσεις, μετά τον επανυπολογισμό θα 
μπορεί να ενταχθεί, αν η οφειλή του πέσει κάτω 
των 50.000 ευρώ. 
Οι πίνακες του τελικού σχεδίου 
• Το τελικό σχέδιο των 120 δόσεων σε ταμεία.
• Ανοιχτή 3-6 μήνες η πλατφόρμα.
• Απαραίτητος ο δείκτης βιωσιμότητας.
• Σε διακοπή δραστηριότητας όριο τα 50.000 
ευρώ.
• Όριο οφειλών συνταξιούχων 30.000 ευρώ.
• Εντάσσονται αυτοκινητιστές και εργόσημο.
• Όριο αγροτών τα 10.000 ευρώ – επιτόκιο στο 
5%.
• Αναβολή περικοπής σύνταξης κάτω των 55.

• 120 δόσεις χρεών άνω των 6.000 ευρώ – δόση 
50 ευρώ ευρώ.
Όροι και προϋπόθεσης ένταξης
• Δείκτης βιωσιμότητας της επιχείρησης.
• Οφειλές πριν από τη σύνταξη κάτω των 30.000 
ευρώ.
• Οι οφειλές για τους αγρότες κάτω των 10.000 
ευρώ.
• Οι δόσεις θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 5%.
• Η ρύθμιση θα παραμείνει ανοιχτή 3-6 μήνες
• Αναστολή διώξεων από ΚΕΑΟ με τη ρύθμιση.
 Η πληρωμή των δόσεων
• 120 δόσεις άνω των 6.000 ευρώ – δόση 50 
ευρώ.
• Κάτω των 6.000 λιγότερες δόσεις στα 30 ευρώ.
• Αναζήτηση από ΑΑΔΕ στοιχείων 2002-2016.
• Κούρεμα προστίμων 85%.
• Ίσως και 100% με εφάπαξ πληρωμή.
Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός
• Εισφορές πριν το 2002.
• Διαχωρίζονται σε βασική οφειλή και πρόστιμα.
• Εισφορές από 2002-2016.
• Θα διασταυρωθούν με την ΑΑΔΕ.
• Εισφορές από 2017-2018.
• Θα υπολογιστούν με το καθαρό εισόδημα.
Παράδειγμα ρύθμισης
Αν κάποιος οφείλει 120 ευρώ εισφορές και προ-
σαυξήσεις μετά τον επανυπολογισμό θα μπορεί 
να ενταχθεί, αν η οφειλή του πέσει κάτω των 
50.000 ευρώ.
 Όσοι ετοιμάζονται για σύνταξη
• Αφορά 80.000 ασφαλισμένους.
• Όριο οφειλής για ρύθμιση τα 30.000 ευρώ.
• Στα 20.000 για ελεύθερους επαγγελματίες.
• Στα 15.000 ευρώ για αυτοαπασχολουμένους.
• Στα 10.000 ευρώ για αγρότες.
• Θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ΤΑΧΙ να το πουλάει 
αλλά να εργάζεται ως οδηγός.

120 δόσεις στα ταμεία - Με «κόφτες» και σκληρές προϋποθέσεις η ένταξη

Tα 22 σημεία του τελικού σχεδίου
Οι

κο
νο

μί
α

A
P

O
 T

O
N

 Γ
ΙΩ

Ρ
Γ

Ο
 Α

Υ
Τ

ΙΑ





8 02.03.2019

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
Σ

Τ
Η

 Β
ΙΒ

Η
 Α

Ν
Δ

Ρ
ΙΤ

Σ
Ο

Υ

Ρόδινους δρόμους ανοίγει η  εταιρεία Ρόδι 
Ελλάς του ομίλου Αγροδίκτυο Κασσίδη που δρα-
στηριοποιείται  από το 2006 στο Δυτικό Πέλλας. 
Πέρα από την καλλιέργεια ροδιάς, η Ρόδι Ελλάς 
έχει δυναμική παρουσία στον παραγωγικό τομέα 
διαθέτοντας εργοστάσιο εμπορίας και μεταποίη-
σης  προϊόντων ροδιού  με εξαγωγές στην Ευ-
ρώπη, αλλά και στην Κίνα. Είναι η μεγαλύτερη 
μονάδα επεξεργασίας ροδιού σε ολόκληρη την 
Ελλάδα και αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τα υποπροϊόντα του ευλογημένου καρ-
πού.

Στην περιοχή της Π.Ε Πέλλας καλλιεργούμε 
2.000 στρέμματα ροδιάς με δυνατότητα να αυ-
ξηθούν, τόνισε στην Κarfitsa, ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Ρόδι Ελλάς, Στέφα-
νος Κασσίδης. Παράλληλα η εταιρεία αξιοποιεί 
την παραγωγή  10.000 στρεμμάτων που καλλι-
εργούνται  σ’ ολόκληρη τη χώρα μέσω   συμβο-
λαιακής γεωργίας . Το σύνολο των καλλιεργού-
μενων εκτάσεων ροδιάς σήμερα στην Ελλάδα 
φτάνει  στα 20.000 στρέμματα.

Εξαγώγιμο προϊόν το ρόδι
«Ασχολούμαστε με τη διάθεση και εμπορία 

κυρίως του νωπού ροδιού  και εξάγουμε ρόδια 
σε ποσοστό 95% σε Ιταλία, Γερμανία, Βουλγα-
ρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ελβετία και σε πολ-
λές άλλες χώρες την Ευρώπης, ενώ τελευταία 
έχουμε παρουσία και στην Κίνα. Η καλλιέργεια 
ροδιού είναι μία κερδοφόρα καλλιέργεια για τον 
Έλληνα παραγωγό. Το προϊόν έχει έλλειψη στην 
αγορά οπότε τα τελευταία χρόνια φυτεύονται  
όλο και περισσότερες εκτάσεις», υπογράμμισε ο 
κ. Κασσίδης. Συγχρόνως, είπε ότι η εταιρεία του  
διαθέτει μια σειρά από προϊόντα βασισμένα στο 
ρόδι με κορυφαίο το φυσικό χυμό. Στο μεταξύ, 
τις δύσκολες αγορές της Ρωσίας και του Ισραήλ 
επιχειρεί να κερδίσει το έλαιο ροδιού της εταιρεί-
ας με την επωνυμία «Pom Star. Είναι λάδι που 
παράγεται από τους σπόρους του ροδιού, διαθέ-
τει  αντικαρκινικές ιδιότητες και  χρησιμοποιείται 
για την παρασκευή καλλυντικών . Είναι πόσιμο 
και βοηθά στην ανάπλαση των κυττάρων. 

  Η  Ρόδι Ελλάς παράγει, μαρμελάδες και 
σος ροδιού και προσπαθεί να αξιοποιήσει όλα τα 
υποπροϊόντα.«Ακόμη και τα κλαδιά τα αξιοποι-
ούμε για την παραγωγή βιομάζας. Οι δυνατότη-
τες είναι πάρα πολλές καθώς   από το ρόδι πα-
ράγονται περίπου 170 υποπροϊόντα. Δυστυχώς, 
η πολιτεία και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης δεν έχει ούτε στόχο, ούτε όραμα και παρότι 
ευαγγελίζεται ότι στηρίζει τον πρωτογενή τομέα 
δεν ενισχύσει τις καλλιέργειες όπως το ρόδι που 

έχουν μέλλον και έλλειψη στη διεθνή αγορά. 
Αντιθέτως, επιδοτεί την καλλιέργεια καρυδιού 
με 85 ευρώ το στρέμμα και όχι του ροδιού. Σε 
πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζει με καχυπο-
ψία τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προφίλ και 
αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα», σημείωσε ο κ. 
Κασσίδης.   

Κρασί από ρόδι
  Η  εταιρεία  κατάφερε από το 2012 να πει-

ραματιστεί στην εμφιάλωση κρασιού από ρόδι 
και  να βγάλει στην αγορά ένα μοναδικό προϊόν  
που συνδυάζει το χυμό του ροδιού με το κρασί. 
Πρόκειται για ένα ποτό  πλούσιο σε αντιοξειδω-
τικά και θρεπτικά συστατικά με ξεχωριστή γεύση 
που αγαπήθηκε και έγινε ανάρπαστο στο εξω-
τερικό. Η παραγωγή ήταν αρχικά περιορισμένη, 
αλλά λόγω της μεγάλης ζήτησης αναμένεται να 
ενισχυθεί. H Ρόδι Ελλάς προώθησε στην αγορά 
τη χρήση των υπολειμμάτων του ροδιού και 
συγκεκριμένα της μεμβράνης για ζωοτροφές, 
καθώς έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν μεγάλη 
θρεπτική αξία  που εμπλουτίζει τη διατροφή των 
ζώων.

 H Ρόδι Ελλάς το 2018 παρήγαγε 1.500 τό-
νους ροδιού και έχει δυνατότητες να αυξήσει την 
παραγωγή. Η μονάδα που διαθέτει έχει  παρα-
γωγική δυναμικότητα 25.000 τόνων. Βρίσκεται 
σε ιδιόκτητο οικόπεδο 32 στρεμμάτων στο Δυτι-
κό Πέλλας, καλύπτει επιφάνεια περίπου 10.000 
τμ και περιλαμβάνει διαλογητήριο και συσκευ-
αστήριο για νωπά ρόδια και ρόδια σε σπυριά, 
χώρο αποφλοίωσης και αποσπύρωσης, μηχά-
νημα χυμοποίησης καθώς και χώρους ψυγείων 
συνολικής επιφάνειας περίπου 3.600 τμ. Απα-
σχολεί  40 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασι-
ών της την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 
ανήλθε σε 1.500.000€.

Η ροδιά ευδοκιμεί σε περιοχές που έχουν 
θερμό και ξηρό κλίμα και αντέχει  στην ξηρασία. 
Παρουσιάζει επίσης  μεγαλύτερη αντοχή στο 
ψύχος συγκριτικά με την ελιά και τα εσπεριδοει-
δή αλλά δεν αντέχει σε θερμοκρασία κάτω από 
τους -12 βαθμούς Κελσίου. Πολλοί υποστηρί-
ζουν ότι η  καλλιέργεια αποδίδει  σε περιοχές 
που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια. Οι Τούρκοι και 
οι Πέρσες καλλιεργητές της ροδιάς λένε ότι «η 
ροδιά πρέπει να έχει τα πόδια στο νερό και το κε-
φάλι στον ήλιο». Το ρόδι αποτελεί μια εξαιρετική 
πηγή πολύτιμων συστατικών για καλή υγεία και 
ευεξία και θεωρείται το φρούτο που φέρνει καλή 
τύχη και γονιμότητα. Η ενίσχυση της καλλιέρ-
γειας θεωρείται αναγκαία γιατί υπάρχει έλλειψη 
του προϊόντος στην αγορά.

 Ανάρπαστο το ελληνικό ρόδι σε όλες τις αγορές

Η Ελληνική γεωργία 
δεν έχει στόχο, ούτε όραμα
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Στέφανος
ΚΑΣΣΙΔΗΣ

Η καλλιέργεια ροδιού είναι  
μία κερδοφόρα καλλιέργεια 
για τον Ελληνα παραγωγό
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Μειώθηκαν κατά 5% οι εξαγωγές κομπό-
στας από τη χώρα μας το 2018 σε σχέση με το 
2017,παρότι  οι στρεμματικές καλλιέργειες 
αυξήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια από 
117.000 σε 190.000, ενώ υπήρξε και ποιοτική 
υποβάθμιση λόγω των καιρικών συνθηκών που 
έπληξαν τα ροδάκινα. Ο επί σειρά ετών πρόεδρος 
της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος, Κώστας 
Αποστόλου,σε συνέντευξη του στην Karfitsa, 
τόνισε, ότι η  Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση 
στις εξαγωγές κομπόστας με ποσοστό 40% με 
την Κίνα να  ακολουθεί και να  διεισδύει δυνα-
μικά στις αγορές των ΗΠΑ και της Ρωσίας λόγω 
φθηνού κόστους παραγωγής,αλλά με παραγω-
γή τριπλάσια από την Ελληνική.

Πως κυμάνθηκαν οι εξαγωγές κομπόστας 
το 2018; Οι ελληνικές εξαγωγές κομπόστας 
για το 2018 παρουσίασαν μια μείωση περίπου 
5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη παρα-
γωγή συμπύρηνου ροδάκινου. Το 2017 είχαμε 
380.000 τόνους συμπύρηνου ροδάκινου, ενώ το 
2018, 316.000 τόνους.

Σε ποιες χώρες εξάγουμε ελληνικές κο-
μπόστες; Ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Η μεγα-
λύτερη αγορά για εμάς είναι αυτή της Γερμανίας, 
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά απορροφά 
περίπου το 60-65% των εξαγωγών μας. Από εκεί 
και πέρα, εξάγουμε από τον Καναδά μέχρι την 
Ινδονησία και από τη Βολιβία μέχρι το Βιετνάμ. 
Δίνουμε αρκετή βαρύτητα τα τελευταία χρόνια 
στην Άπω Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία, τις 
χώρες των Άνδεων. 

Πόσες επιχειρήσεις ανήκουν στην Ένωση 
Κονσερβοποιών  Ελλάδος; Πριν 20 χρόνια 

Κώστας Αποστόλου, πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας:

Η Ελλάδα κρατά τα «σκήπτρα»  
της κομπόστας
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ήταν περισσότεροι στον κλάδο; Στα μέσα της δεκαετίας 
του ’90, υπήρχαν περίπου 35 εργοστάσια. Σήμερα, λει-
τουργούν 14 κονσερβοποιεία που παράγουν και χυμό 
ροδάκινου, και 4-5 ακόμα εργοστάσια που παράγουν 
προϊόντα κατάψυξης ή αποκλειστικά χυμό. Οι εγκαταστά-
σεις τους είναι στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Λάρι-
σας. Αν και λιγότερες, σήμερα οι βιομηχανίες έχουν πολύ 
μεγαλύτερη δυναμικότητα, δηλαδή μπορούν να επεξερ-
γαστούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες φρούτων λόγω 
σημαντικών επενδύσεων στην τεχνολογία. Η δυναμικό-
τητά τους είναι πολύ μεγαλύτερη από την παραγωγή που 
μπορεί να διοχετευθεί στην παγκόσμια αγορά.

Πόσα άτομα απασχολούνται στοκ κλάδο της κον-
σερβοποιίας; Το μόνιμο προσωπικό του κλάδου είναι 
περίπου 2.000 άτομα, ενώ το καλοκαίρι υπάρχει ανάγκη 
για 10.000 εποχικούς εργάτες, τους οποίους τα τελευταία 
χρόνια δυσκολευόμαστε να βρούμε, ενώ 12.000 αγροτι-
κές οικογένειες προμηθεύουν τα φρούτα.

‘Εχουν υποστεί ποιοτική υποβάθμιση οι ελληνικές 
κομπόστες και γιατί; Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε 
δυσανάλογα μικρή παραγωγή σε σχέση με τα στρέμματα 
που καλλιεργούνται. Ανησυχούμε ότι αυτό οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, κάποια 
καιρικά φαινόμενα όπως οι έντονες καλοκαιρινές βροχές 
υποβαθμίζουν την ποιότητα του ροδάκινου. Έτσι, η βα-
σική πρώτη ύλη των κονσερβοποιείων είναι μειωμένη 
ποσοτικά και υποβαθμισμένη ποιοτικά. Η ποιότητα του 
τελικού προϊόντος, της κομπόστας, δε μπορεί παρά να 
επηρεάζεται.

Η Κίνα αναπτύσσεται δυναμικά και κερδίζει έδαφος 

στις αγορές των ΗΠΑ και της Ρωσίας; Η Κίνα είναι πλέ-
ον η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγές κομπόστας 
ροδάκινου με 150.000 τόνους περίπου κάθε χρόνο, πίσω 
μόνο από την Ελλάδα. Είναι όμως η πρώτη χώρα σε πα-
ραγωγή, παράγοντας 3 φορές περισσότερη κομπόστα 
από εμάς. Ευτυχώς, είναι και τεράστιος καταναλωτής. 
Πράγματι η Κίνα έχει καταφέρει, κυρίως λόγω των χαμη-
λότερων τιμών της, να περιορίσει κατά πολύ την παρου-
σία μας στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Ρωσίας σε σχέση με μερικά χρόνια πριν.

Με ποιο τρόπο εκπροσωπούνται τα συμφέροντα 
της ΕΚΕ στην Ευρώπη; Η σημαντικότερη εκπροσώπηση 
γίνεται με τις άοκνες και διαρκείς προσπάθειες των επι-
χειρήσεων. Προσπαθούμε να ανεβάζουμε την ποιότητα, 
να συγκρατούμε το κόστος, να προσφέρουμε νέα προϊ-
όντα και να καλύπτουμε τις ανάγκες πολύ διαφορετικών 
μεταξύ τους πελατών. Εξειδικευμένα και έμπειρα στελέ-
χη συμμετέχουν σε εκθέσεις και εμπορικά γεγονότα σε 
όλο τον πλανήτη, προσεγγίζουν κάθε πιθανό πελάτη. 
Επιπλέον, μεγάλη βοήθεια είναι οι εμπορικές συμφωνίες 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη και για 
αυτό συμμετέχουμε πάντα στη διαβούλευση και τις διεκ-
δικούμε. Χάρη στις συμφωνίες, απολαμβάνουμε χαμηλό-
τερους ή μηδενικούς δασμούς σε πολλές αγορές. Τέλος, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βοηθήσει και μπορεί να μας 
βοηθήσει ακόμη περισσότερο με προγράμματα προώθη-
σης αγροτικών προϊόντων. 

Τι προβλήματα δημιουργεί στον κλάδο το ΒΡΕΧΙΤ; 
Η Ε.Κ.Ε. είναι ένα από τα βασικά μέλη της PROFEL, της 
Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Μεταποιημένων Φρούτων και 

Λαχανικών. Μέσω της PROFEL, παρακολουθούμε όλα 
τα θέματα πολιτικής και συμμετέχουμε στις αντίστοιχες 
διαβουλεύσεις. Να σας πω ότι είμαστε η πρώτη Οργά-
νωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που ζήτησε και έκανε 
συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του 
Brexit.Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια σημαντική αγορά 
για την κομπόστα. Ανησυχούμε λοιπόν για το καθεστώς 
κάτω από το οποίο θα γίνονται οι εξαγωγές μας εκεί σε 
περίπτωση μη συμφωνίας, καθώς και για την πιθανότητα 
επιβολής δασμών στο μέλλον. Επιπλέον, η Νότια Αφρική, 
από τους ισχυρότερους ανταγωνιστές μας, έχει αυτή τη 
στιγμή το δικαίωμα να εξάγει γύρω στους 60.000 τόνους 
κομπόστας στις ευρωπαϊκές αγορές με δασμό που βαίνει 
σε μηδενισμό. Περίπου το 30% αυτής της ποσότητας κα-
τευθύνεται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε πε-
ρίπτωση Brexit, διεκδικούμε αυτή η ποσότητα να μειωθεί.

Πριν 20 χρόνια είχαν στηθεί αρκετά δίκτυα. Σήμε-
ρα πόσα λειτουργούν; Πράγματι, πριν από περίπου 20 
χρόνια και με τη συμβολή του κράτους δημιουργήθηκαν 
8 δίκτυα με σκοπό τις συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων. 
Ο κλάδος μας δημιούργησε τότε το δικό του δίκτυο, τη 
Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Η Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. έχει βοηθήσει τόσο με το πιστο-
ποιημένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων που διαθέτει, 
όσο και με τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα 
και την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης. Σήμερα, 
είναι το μόνο ενεργό δίκτυο από όσα είχαν γίνει και αυτό 
δείχνει τη σημασία που οι συνέργειες έχουν για εμάς 
αλλά και την αποφασιστικότητά μας να αξιοποιούμε κάθε 
διαθέσιμο μέσο για να ενισχύσουμε το σύνολο του κλά-
δου μεταποίησης φρούτων.
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Τη διαβεβαίωση ότι σε έναν χρόνο από 
τώρα θα έχει αλλάξει ριζικά η εικόνα που 
παρουσιάζουν οι αστικές συγκοινωνίες στην 
πόλη, δίνει στους Θεσσαλονικείς ο πρόεδρος 
του ΟΑΣΘ Στέλιος Παππάς. Όπως τονίζει μι-
λώντας στην Karfitsa, «το πρώτο βήμα για 
τη βελτίωση των συγκοινωνιών, έγινε με 
τη επίτευξη της συμφωνίας του ΟΑΣΘ με τα 
ΚΤΕΛ, τα οποία αναλαμβάνουν  την εκτέλε-
ση έξι δρομολογίων εκτός πολεοδομικού 
συγκροτήματος». Ως αποτέλεσμά της θα 
«απελευθερωθούν» μέχρι το Πάσχα αρκετά 
λεωφορεία –αλλά και οδηγοί τους– που θα 
χρησιμοποιηθούν πλέον σε εντός της πόλης 
δρομολόγια, γεγονός που αναμένεται να 
αποτελέσει «ανάσα» για το επιβατικό κοινό 
της Θεσσαλονίκης.

Στο απόηχο αυτής της συμφωνίας επι-
σκεφτήκαμε τον Στέλιο Παππά στα γραφεία 
του ΟΑΣΘ στην οδό Παπαναστασίου, όπου 
μας μίλησε για τις προσπάθειες που γίνονται 
ώστε να κλείσουν οι «βαθιές πληγές» του 
Οργανισμού και να ξεκαθαρίσει, όσο είναι 
εφικτό, το «θολό τοπίο» που υπήρχε τα προ-
ηγούμενα χρόνια όσον αφορά στη λειτουρ-

γία του.  «Είναι προφανές ότι η Θεσσαλονίκη 
συγκοινωνιακά θα είναι σε… άλλη εποχή. Δε 
θα είναι μόνο τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και το 
μετρό, αλλά και τα 350 νέα αστικά που θα 
έρθουν», σημειώνει ο κ. Παππας και προ-
σθέτει ότι «και τρικλοποδιές να μας βάλου-
νε, θα βρούμε λύσεις για να εξυπηρετήσου-
με τον κόσμο».

Ένα από τα σημαντικά «όπλα» στη… φα-
ρέτρα του προέδρου του ΟΑΣΘ προς τη βελ-
τίωση της αστικής συγκοινωνίας στην πόλη 
είναι, όπως ο ίδιος επισημαίνει, η σταθερή 
πορεία προς τον ΑΣΥΘ, τον νέο φορέα που 
θα περιλαμβάνει το μεταφορικό έργο και 
τις δραστηριότητες του Οργανισμού μετά τις 
3/12/2019. Ήδη οι αρμόδιες επιτροπές δου-
λεύουν το καταστατικό και τον κανονισμό 
του, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός διμήνου. Ωστόσο ο κ. Παππάς, όταν 
ερωτάται, απαντάει με νόημα: «Ο ΑΣΥΘ θα 
παραλάβει την περιουσία του ΟΑΣΘ. Βρισκό-
μαστε σε συνεχείς συσκέψεις για να οριστι-
κοποιηθεί το καταστατικό λειτουργίας του 
νέου οργανισμού, ώστε σιγά σιγά να αρχίσει 
να δικαιοπραττεί και αρκετές από τις νέες 

συμβάσεις να περάσουν εκεί», εξηγεί.
Όπως σημειώνει ο κ. Παππάς, ο ίδιος εί-

ναι μεγαλωμένος στην Καισαριανή και είναι 
«μαθημένος να μάχεται». Ωστόσο, ποτέ του 
δεν περίμενε να συναντήσει όσα συνάντησε 
όταν ανέλαβε τον ΟΑΣΘ, τον οποίο χαρακτη-
ρίζει «ναρκοθετημένη περιοχή». «Η εκκα-
θάριση δεν τέλειωσε ακόμα και κανείς δεν 
ξέρει τι άλλο θα δουν τα μάτια μας», αναφέ-
ρει. Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να τα 
βγάλει «όλα στο φως», κρατώντας μόνο μια 
επιφύλαξη για το χρονικό διάστημα που θα 
ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα. «Δεν πρό-
κειται να φύγω αν δεν λύσω τα προβλήματα 
της μετακίνησης των Θεσσαλονικέων. Θα 
λυθούν με όποιο κόστος», υπογραμμίζει.

Η εκκαθάριση που άρχισε στον ΟΑΣΘ 
αναμένεται να συμπαρασύρει και τον συνε-
ταιρισμό μετόχων «Ηρακλής», ο οποίος χα-
ρακτηρίζεται «ανοιχτή πληγή».

Έλλειψη σχεδίου
Ο κ. Παππάς επισημαίνει ότι σήμερα «δεν 

υπάρχει σχέδιο συνολικής συγκοινωνιακής 
ανάπτυξης» και προσθέτει: «Με τον Οργανι-
σμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης 

Ναρκοθετημένη  
περιοχή ο ΟΑΣΘ!

Στέλιος Παππάς: 

«O σημερινός 
συγκοινωνιακός 
σχεδιασμός είναι 
διαμορφωμένος 
με βάση μια 
στρεβλή 
λογική. Κανείς 
δεν μπορεί να 
μου πει πόσα 
λεωφορεία 
χρειάζεται 
πραγματικά  
η πόλη»
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(ΟΣΕΘ ΑΕ.) επιχειρούμε να υλοποιήσουμε 
σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αρ-
χίζοντας από τη βελτίωση του υφιστάμε-
νου μεταφορικού συστήματος με μια σειρά 
μικρών παρεμβάσεων, όπως έγινε με τις 
γραμμές 2Κ και 3Κ, ώστε όταν θα ενσωμα-
τωθεί το μετρό στα ΜΜΜ, να υπάρχει σύ-
στημα μετεπιβίβασης σχεδόν αυτόματο. Στη 
συνέχεια θα προχωρήσουμε σε ένα σχεδια-
σμό  με ορίζοντα 20ετίας».

Για τον Στέλιο Παπά είναι αδιανόητο να 
λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη ο σχεδιασμός 
αστικών συγκοινωνιών με ορίζοντα τις εκά-
στοτε επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, 
καθώς έτσι η πόλη αναπτύσσεται άναρχα 
συγκοινωνιακά. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυ-
τός σκοντάφτει συχνά στους ίδιους τους 
«άρχοντες» της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
«Κάλεσα τους δημάρχους να συζητήσουμε 
τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό, αλλά ήρθε 
μόνον ένας δήμαρχος και τρεις τέσσερις 
αντιδήμαρχοι… Εμείς θέλουμε να υπάρχει 
συνεργασία, ώστε να βοηθήσουμε την το-
πική αυτοδιοίκηση», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σημερινός συ-

γκοινωνιακός σχεδιασμός είναι, συν τοις 
άλλοις, διαμορφωμένος με βάση μια… 
στρεβλή λογική. «Κανείς δεν μπορεί να 
μου πει αυτή τη στιγμή πόσα λεωφορεία 
χρειάζεται πραγματικά η πόλη. Ούτε εγώ 
δεν μπορώ να το πω, γιατί το όλο σύστημα 
είναι στρεβλό. Τι εννοώ; Πας στο κέντρο και 
βλέπεις ένα λεωφορείο πίσω από το άλλο. 
Πας στους περιφερειακούς δήμους και πε-
ριμένεις πολλή ώρα για να φανεί ένα… Λε-
ωφορεία υπάρχουν, μα κάποιο λάθος συμ-
βαίνει στο όλο σύστημα», τονίζει και δίνει 
σαφή παραδείγματα: «Για να πας από τον 
έναν δήμο στον άλλον, πρέπει να κατέβεις 
στο κέντρο. Επίσης, για ποιο λόγο πρέπει το 
λεωφορείο από το Πανόραμα να πάει μέχρι 
τη Βενιζέλου; Μπορεί να κατέβει έως την 
Στρατού και από εκεί να παίρνει ο κόσμος 
άλλο λεωφορείο για το κέντρο. Και η κυ-
κλοφορία θα ωφεληθεί και περιβαλλοντικά 
οφέλη θα υπάρξουν!»

Ως εκ τούτου, η ύπαρξη συντονισμένου 
σχεδίου περιφερειακής συγκοινωνιακής 
ανάπτυξης είναι για τον ίδιο υψίστης σημα-
σίας και αναφέρει άλλο ένα παράδειγμα… 

κακής πρακτικής: «Η ανέγερση του κτιρίου 
του ΚΤΕΛ έγινε σε ένα οικόπεδο μακριά από 
τον σχεδιασμό του μετρό. Τώρα θα χρεια-
στεί να γίνει ένας νέος σχεδιασμός, κόστους 
δεκάδων εκ. ευρώ, ώστε να ενωθεί μελ-
λοντικά το ΚΤΕΛ με το μετρό. Αυτό που με 
ενοχλεί σε αυτήν την πόλη είναι ότι δεν έχει 
καταλάβει το ρόλο της. Έχει έναν απίστευτο 
γεωπολιτικό ρόλο και αντί να τον αξιοποι-
ήσει, ‘’κοιτάει’’ την Αθήνα. Η Αθήνα βόρειά 
της έχει τη Λαμία και τη Λάρισα, εδώ έχουμε 
τα Βαλκάνια που μας βλέπουν σαν… ξερο-
λούκουμο. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις 
εξελίξεις για να είμαστε ανταγωνιστικοί», 
αναφέρει.

Ο οικονόμος ΟΑΣΘ
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά 

στοιχεία, έγινε ένα γρήγορο «συμμάζεμα» 
στα οικονομικά του Οργανισμού, κάτι που 
φάνηκε από την πρώτη χρόνια που άρχι-
σε η αποϊδιωτικοποιήση του ΟΑΣΘ. Για την 
τετραετία 2010 – 2014 δόθηκε αντισταθ-
μιστική καταβολή στον ΟΑΣΘ ύψους 765 
εκατομμυρίων ευρώ – 153 εκατομμύρια 
κάθε χρόνο. Από τα περίπου 70 εκατ. ευρώ 

Ναρκοθετημένη  
περιοχή ο ΟΑΣΘ!

που έδωσε το κράτος στον κρατικό ΟΑΣΘ 
τον πρώτο χρόνο της αποϊδιωτικοποί-
ησης, τα περίπου 15 εκατ. δόθηκαν για 
εξόφληση των δεδουλευμένων στους 
εργαζόμενους και για την πληρωμή 
μέρους των οφειλών σε προμηθευτές, 
που εξαιτίας των μεγάλων χρεών που 
είχε δημιουργήσει ο ΟΑΣΘ έπαψαν να 
δίνουν ανταλλακτικά. Επίσης, στο ποσό 
αυτό περιλαμβάνονται και τα περίπου 10 
εκατ. ευρώ για τη δωρεάν μετακίνηση 
των ανέργων.

Ο ιδιώτης ΟΑΣΘ άφησε τεράστιες βρα-
χυχρόνιες υποχρεώσεις (άμεσα απαιτητά 
χρέη) περίπου 102 εκατομμυρίων ευρώ 
και άδεια ταμεία, με μόλις ένα εκατομ-
μύριο διαθέσιμα. «Ασφαλίζουμε τα λεω-
φορεία με ασφαλιστικό κεφάλαιο 5 - 7 
εκατ. Ευρώ. Όταν έχεις ένα εκατομμύριο, 
δεν έχεις ασφαλιστικό κεφάλαιο, αν συ-
νέβαινε ένα μεγάλο ατύχημα θα πηγαί-
ναμε όλοι φυλακή», εξηγεί ο κ. Παππάς. 
Επίσης, ο στόλος των λεωφορείων ήταν 
σε χείριστη κατάσταση – από τα 600 λε-
ωφορεία, μόλις 245 ήταν ικανά να κυ-
κλοφορούν

Οι μετοχές και οι μέτοχοι 
Ο χρεοκοπημένος ΟΑΣΘ πάντως 

είχε… κερδισμένους  μετόχους. Αν και οι 
μετοχές ήταν  424, οι μέτοχοι ήταν 1840. 
Όπως λέει ο κ. Παππάς, «δεν ήταν μια τυ-
πική επιχείρηση, ήταν ένας μηχανισμός 
εξουσίας και χρηματοδοτούνταν από τον 
κρατικό κορβανά». Πάντως τονίζει ότι 
δεν ήταν όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Κά-
ποιοι από τους μετόχους πήραν τις με-
τοχές από τον πατέρα τους, ενώ κάποιοι 
άλλοι τις αγόρασαν σε τιμές «μαύρης 
αγοράς», αν και η αξία τους εμφανιζόταν 
στα συμβόλαια μόνο ως λίγων δεκά-
δων ή εκατοντάδων ευρώ. Τώρα όμως 
όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. «Οι 
μέτοχοι πρέπει να περιμένουν την εκκα-
θάριση και μετά θα μοιραστούν το ποσό 
που θα προκύψει, αν προκύψει», εξηγεί 
ο Στέλιος Παππάς και προσθέτει:  «Αν 
οι μέτοχοι νομίζουν ότι έχουν αδικηθεί, 
εδώ είμαστε για να δούμε την πορεία του 
χρήματος που έρεε άφθονο κατά εκατο-
ντάδες εκατομμύρια. Έχω χάσει την αί-
σθηση του χρήματος».

Ο ίδιος εμφανίζεται πικραμένος κυρί-
ως για το γεγονός ότι δεν έγινε αυτεπάγ-
γελτη έρευνα από την εισαγγελία για τα 
κακώς κείμενα του ΟΑΣΘ, την ώρα που, 
όπως λέει, «ακόμη και παράγοντες του 
δημοσίου βίου διατείνονται  ότι τα ήξε-
ραν, αλλά δεν έχει ιδρώσει κανενός το 
αυτί…»
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Hγεμονική συμπεριφορά επιδεικνύουν 
Γερμανοί δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι 
αγνοούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και το νόμο – 
πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις εκτέ-
λεσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. 
Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις Ελλήνων, 
που απασχόλησαν τις δικαστικές αρχές της 
Θεσσαλονίκης, παρ’ ότι οι καταδικασθέντες 
εξέτισαν στην Ελλάδα τις ποινές που τους 
είχαν επιβληθεί από γερμανικά δικαστήρια, 
συνελήφθησαν πάλι και μάλιστα μπήκαν για 
δεύτερη φορά στη φυλακή.

Η άποψη που φαίνεται πως κυκλοφορεί 
στη γερμανική δικαιοσύνη είναι ότι ανεξάρ-
τητα τι έχει γίνει στα ελληνικά δικαστήρια 
στο τέλος θα εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο 
γερμανικός νόμος και οι άλλες (ευρωπα-
ϊκές) συμφωνίες αφορούν μάλλον μόνον 
τις… υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης εκτός 
της Γερμανίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι 
ελληνικές αρχές και κυρίως τα υπουργεία 

Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, απλώς παρα-
κολουθούν την αντιευρωπαϊκή ηγεμονική 
συμπεριφορά των Γερμανών δικαστών χω-
ρίς να αντιδρούν.

Χαρακτηριστική είναι η τελευταία πε-
ρίπτωση 36χρονου, πατέρα τριών παιδιών 
από τη Βέροια. Πριν περίπου ένα μήνα συ-
νελήφθη στην Αλβανία, καθώς σε βάρος του 
εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που 
είχαν εκδώσει ι γερμανικές δικαστικές αρχές, 
για καταδίκη του σε φυλάκιση 6 χρόνων. 
Μόνον που ένα χρόνο νωρίτερα είχε μπει φυ-
λακή στην Ελλάδα, όπου έμεινε οκτώ μήνες 
και αποφυλακίστηκε με όρους, ακριβώς για 
την ίδια ποινή, καθώς είχε συλληφθεί ακρι-
βώς για το ίδιο ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, 
όταν ο Έλληνας συνήγορός του επικοινώνη-
σε με τον Γερμανό εισαγγελέα, ο τελευταί-
ος με θράσος απάντησε ότι η Γερμανία δεν 
συμφωνεί με «τη σύντομη έκτιση της ποινής 
στην Ελλάδα». Ο 36χρονος κατηγορήθηκε 
στη Γερμανία για διακίνηση ναρκωτικών, 

κατηγορία που από την πρώτη στιγμή αρνή-
θηκε και μάλιστα κατήγγειλε πως βασίστηκε 
σε μαρτυρία αστυνομικού για τη χροιά της 
φωνής του σε τηλεφωνική συνομιλία, ενώ 
επίσης κατήγγειλε ότι το γερμανικό δικαστή-
ριο δεν του επέτρεψε να εξεταστούν μάρτυ-
ρες από την πλευρά του. Καταδικάστηκε τον 
Οκτώβριο του 2016 σε φυλάκιση 6 ετών που 
έπρεπε να εκτίσει στη Γερμανία, όμως είχε 
ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα όπου ζούσε με 
την οικογένειά του. Η ποινή έγινε τελεσίδι-
κη τον Ιούλιο του 2017 και έτσι η Εισαγγε-
λία του Αμβούργου εξέδωσε τον Δεκέμβριο 
του 2017 ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. 
Με βάση το ένταλμα ο 36χρονος συνελήφθη 
στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2018.

Το ευρωένταλμα
Η υπόθεση του 36χρονου εξετάστηκε 

πέρσι από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονί-
κης, το οποίο κλήθηκε να δώσει τη συγκατά-
θεσή του ή όχι στην παράδοσή του στη Γερ-

Γερμανοί δικαστές αγνοούν  
το ευρωπαϊκό δίκαιο

Απίστευτες ιστορίες με Έλληνες  
που εκτίουν τις ποινές τους και... ξαναφυλακίζονται

Η άποψη που 
φαίνεται πως 
κυκλοφορεί 
στη γερμανική 
δικαιοσύνη 
είναι ότι 
ανεξάρτητα 
τι έχει γίνει 
στα ελληνικά 
δικαστήρια 
στο τέλος θα 
εφαρμοστεί 
ό,τι προβλέπει 
ο γερμανικός 
νόμος 
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μανία για να εκτίσει την ποινή που του είχε 
επιβληθεί. Ωστόσο, δεχόμενο την άρνηση 
του εκζητούμενου, και δεδομένου ότι το 
επιτρέπει ο νόμος πλαίσιο που έχουν υπο-
γράψει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε η ποινή 
εκείνη να εκτιθεί στις ελληνικές φυλακές. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις η χώρα που ζητάει 
τον καταδικασθέντα, αποσύρει το ευρω-
παϊκό ή διεθνές ένταλμα από τα αρχεία της 
Ιντερπόλ, καθώς έχει ήδη ενημερωθεί πως 
το ένταλμα αυτό εκτελέστηκε. Τουλάχιστον 
αυτό έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο και η Ελλάδα τηρεί απαρέγκλιτα.

Πράγματι ο 36χρονος οδηγήθηκε στις 
φυλακές για να εκτίσει την ποινή των 6 
ετών φυλάκισης και συγκεκριμένα στην 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τον 
ελληνικό νόμο, επειδή πρόκειται για φυ-
λάκιση, έχει τη δυνατότητα αποφυλάκισης 
εφόσον εκτίσει το 1/5 της ποινής του (συ-
νυπολογιζόμενα τα μεροκάματα) και του 

επιβληθούν όροι. Έτσι με διάταξη του ει-
σαγγελέα Χαλκιδικής έμεινε ελεύθερος, με 
τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης 
μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής του για τα υπόλοιπα τέσσερα 
χρόνια. Δηλαδή η ποινή εξακολουθεί να 
εκτίεται, σύμφωνα με το νόμο, όμως είναι 
σε καθεστώς επιτήρησης.

Σε κανονικές συνθήκες ο 36χρονος θα 
μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερος 
σε όλο τον κόσμο, αρκεί να τηρούσε τους 
όρους, αφού ήταν βέβαιος και με τη «βού-
λα» της ελληνικής δικαιοσύνης, ότι είχε 
εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί 
στο Αμβούργο. Αντί αυτού την 1ηΦεβρουα-
ρίου ενώ ήταν για επαγγελματικό ταξίδι στη 
γειτονική Αλβανία συνελήφθη και ενημε-
ρώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμούσε δι-
εθνές ένταλμα σύλληψης για την ίδια ποινή 
του γερμανικού δικαστηρίου, την οποία είχε 
εκτίσει στην Ελλάδα. Ανήσυχος ενημέρωσε 
τον συνήγορό του ο οποίος με τη σειρά του 

τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι από την Εισαγγελία Εφετών 
ενημερώθηκε πάλι το ελληνικό γραφείο 
της Ιντερπόλ, όπως είχε γίνει όταν είχε 
αποφασιστεί η έκτιση της ποινής στην Ελ-
λάδα και καταχωρήθηκε ξανά πως η ποινή 
εκτίεται στην Ελλάδα. Ακόμη το υπουργείο 
Δικαιοσύνης ενημέρωσε σχετικά το αντί-
στοιχο τμήμα του αλβανικού υπουργείου 
Δικαιοσύνης, ότι η ποινή για την οποία οι 
αλβανικές αρχές τον κρατούν εκτίεται στην 
Ελλάδα. «Σας ενημερώνουμε ότι για τον 
ίδιο λόγο έχει συλληφθεί στην Ελλάδα και 
έχει εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε», 
αναφέρει το έγγραφο προς τις αλβανικές 
αρχές.

Αποφασίζουν μόνοι τους 
Αυτό που έχει προξενήσει αλγεινή εντύ-

πωση είναι πως και οι Γερμανοί δικαστές 
συμπεριφέρονται ως ηγεμόνες, αδιαφορώ-
ντας για τις συμφωνίες που η ίδια η χώρα 
τους έχει υπογράψει εντός της Ευρωπαϊκής 

Γερμανοί δικαστές αγνοούν  
το ευρωπαϊκό δίκαιο

Ένωσης. Όπως μετέφερε στην Karfitsa 
ο συνήγορος του 36χρονου Χάρης Λα-
δής σε επικοινωνία που είχε με την Ει-
σαγγελία του Αμβούργου, του ειπώθηκε 
ρητά ότι η Γερμανία δεν συμφωνεί με τη 
σύντομη έκτιση της ποινής στην Ελλάδα 
και ουδέποτε συμφώνησε σε αυτό. Τους 
επεσήμανε ότι σύμφωνα με το άρθρο 
11 περ. στ΄ του ν. 3251/2004 που εν-
σωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη 
την απόφαση πλαίσιο για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης, η Ελλάδα μπορεί να 
αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος 
και να διατάξει την έκτιση της ποινής στις 
φυλακές της με τους νόμους της.

Ενδεικτικό είναι πως παρ’ ότι η γερ-
μανική δικαιοσύνη είχε ενημερωθεί 
από πέρσι ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης εκτελείται από τις ελληνικές 
αρχές, εντούτοις δεν το απέσυρε από τις 
ευρωπαϊκές λίστες και το διατήρησε μά-
λιστα ως ερυθρή αγγελία στις λίστες της 
Ιντερπόλ. Έτσι συνελήφθη ο 36χρονος 
στην Αλβανία.

Την ίδια τύχη και μάλλον χειρότερη, 
είχε το 2014 ένας άλλος Έλληνας πο-
λίτης. Με ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες 
αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφε-
τών Θεσσαλονίκης να μην παραδοθεί 
στη Γερμανία αλλά να εκτίσει την ποινή 
του στην Ελλάδα. Είχε καταδικαστεί σε 
ποινή 183 ημερών φυλάκισης για από-
πειρα κλοπής. Σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία η ποινή μπορούσε να μετα-
τραπεί. Έτσι εκείνος ζήτησε να γίνει δο-
σοποίηση, άρχισε να πληρώνει κανονικά 
τις δόσεις του και παρά την ενημέρωση 
των γερμανικών αρχών και συγκεκριμέ-
να η Εισαγγελία του Κρέφελντ, ουδέποτε 
το διωκτικό έγγραφο σε βάρος του είχε 
αποσυρθεί από τη φόρμα των ευρωπαϊ-
κών και διεθνών διωκτικών αρχών. Όταν 
ενημέρωσε ότι ήθελε να ταξιδέψει στο 
εξωτερικό έχοντας εξοφλήσει νωρίτερα 
τις δόσεις, οι ελληνικές δικαστικές αρ-
χές του επέστησαν την προσοχή πως το 
ένταλμα σε βάρος του εξακολουθεί να 
ισχύει και παρά τις συνεχείς οχλήσεις με 
έγγραφα προς τις γερμανικές αρχές δεν 
απέσυραν τα διωκτικά. Όμως εκείνος 
τόλμησε και ταξίδεψε στην Ελβετία.

Εκεί συνελήφθη πάλι και μάλιστα 
παρά την ενημέρωση και των ελβετικών 
αρχών ο καταδικασθείς παραδόθηκε 
στη Γερμανία, όπου φυλακίστηκε, εκτί-
οντας για δεύτερη φορά την ποινή του, 
που ήδη είχε πληρώσει στην Ελλάδα. 
«Την περίοδο εκείνη είχε γίνει θέμα στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να 
ενημερωθούν και οι ευρωπαϊκές και οι 
γερμανικές αρχές, όμως δεν υπήρξε κα-
μία συνέχεια», θυμήθηκε δικηγόρος που 
είχε εμπλακεί με την υπόθεση.
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Επέστρεψε από την Αυστραλία για να περάσει 
τα γερατειά στην πατρίδα, όμως η γνωριμία και 
ο γάμος του με μία γυναίκα, στα 70 του χρόνια, 
ήταν η αρχή ενός εφιάλτη. Οι συγγενείς της τον 
κατηγόρησαν για τη δολοφονία ενός ανθρώπου 
που δεν είχε δει ποτέ του, σε πρώτο βαθμό κατα-
δικάστηκε σε κάθειρξη 13 χρόνων και χρειάστη-
κε να περάσουν τέσσερα χρόνια για να αποδει-
χτεί η αθωότητά του.

«Αυτό είναι σκευωρία, ούτε ο Φώσκολος 
γράφει τέτοια σενάρια», είχε αντιδράσει ο 74χρο-
νος σήμερα κατά τη διάρκεια της απολογίας του 
στο πρώτο δικαστήριο, στο Μεικτό Ορκωτό Γιαν-
νιτσών, που τον καταδίκασε ομόφωνα και μάλι-
στα με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Κανείς δεν 
δέχτηκε τους ισχυρισμούς του, ούτε όμως ερεύ-
νησε εάν τα καταγγελλόμενα μπορεί να ευστα-
θούν. Όλα έγιναν μεταξύ Συκιάς και Πόρτο Κου-
φό Χαλκιδικής. «Ο άνθρωπος αυτός όλο αυτό 
το διάστημα πέρασε έναν εφιάλτη, ήρθε στην 
Ελλάδα να ζήσει ήσυχα, βρέθηκε με μία γυναίκα 
να είναι μαζί και κατέληξε κατηγορούμενος για 
ανθρωποκτονία χωρίς κανένα στοιχείο», σχολί-
ασε μιλώντας στην Karfitsa ο συνήγορός του 
Στάθης Παναγιωτόπουλος.

Η ιστορία ξεκινάει το 2013 όταν ο 74χρονος 
συναντήθηκε με μία 70χρονη, με τους γονείς της 
οποίας είχε κουμπαριές, όμως όπως είπε στο 
δικαστήριο «είχα να τη δω από τα 14 της, πριν 
φύγω στην Αυστραλία». Η συνάντηση μάλιστα 
έγινε με… προξενιό με σκοπό οι δυο τους να πε-
ράσουν τα γεράματα μαζί. Μάλιστα λίγους μήνες 
μετά παντρεύτηκαν. Εκείνος είχε κάνει οικογέ-
νεια στην Αυστραλία, όμως είχε χωρίσει. Εκείνη 
δύο χρόνια νωρίτερα, το 2011, είχε χάσει τον επί 
40 χρόνια σύντροφό της, με τον οποίο δεν απέ-
κτησαν παιδιά. Είχε βρεθεί πνιγμένος σε ένα πη-
γάδι, κοντά στο σπίτι του ζευγαριού.

Μπορεί στις μικρές κοινωνίες της νοτιοδυ-
τικής Χαλκιδικής η συνεύρεση του ζευγαριού 
και ο γάμος τους να μην προκάλεσε ιδιαίτερα 
σχόλια. Όμως στους συγγενείς της 70χρονης η 
είδηση του νέου συντρόφου σε συνδυασμό με 
τον γάμο, πυροδότησε αντιδράσεις. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες που κατατέθηκαν στο Μεικτό Ορ-
κωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, που αθώωσε τον 
74χρονο, οι σχέσεις τους περιορίστηκαν μέχρι 
που σταμάτησαν εντελώς. Και αυτό ήταν μόνον 
η αρχή. Η μεγάλη αδερφή της γυναίκας, στα 81 
της χρόνια, πήγε στον εισαγγελέα και κατέθεσε 
ότι η 70χρονη της εκμυστηρεύτηκε πως ο θάνα-
τος του πρώην συντρόφου της δεν ήταν ατύχη-
μα, αλλά δολοφονία που διέπραξε ο σημερινός 
της σύντροφος για να τον βγάλει απ΄ τη μέση και 
να ζήσουν μαζί.

Ο πνευματικός
Μάλιστα στην καταγγελία που έγινε στην Ει-

σαγγελία τον Φεβρουάριο του 2014, η 81χρονη 
ισχυρίστηκε πως αναγκάστηκε να καταγγείλει 
όσα συνέβησαν, επειδή αυτό τη συμβούλεψε να 
κάνει ο πνευματικός της, ενώπιον του οποίου 
είχε εξομολογηθεί! Η γυναίκα αυτή πέθανε έξι 
μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2014. Η συ-
γκεκριμένη… εξομολόγηση μετέτρεψε σε μαρ-
τύριο τη ζωή του ζευγαριού. Η δικογραφία ανα-
σύρθηκε από το αρχείο και ασκήθηκε δίωξη σε 
βάρος τους μέχρι που κάθισαν στο εδώλιο του 
κατηγορούμενου. Το κατηγορητήριο έλεγε ότι ο 
74χρονος συνάντησε τον σύντροφο της 70χρο-
νης έξω από το σπίτι τους στο Πόρτο Κουφό και 
επειδή ήταν μεθυσμένος τον πήρε στην πλάτη 
και τον οδήγησε μέχρι το πηγάδι γείτονα όπου 
τον πέταξε. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι τον έρι-
ξε μέσα, παρ’ ότι τα σημάδια της πτώσης, όπως 
ανέλυσαν ιατροδικαστές μάρτυρες, συνάδουν 
με ελεύθερη πτώση, που σημαίνει ότι έτσι έπε-
σε μόνος του. Άλλοι ιατροδικαστές διαφώνησαν 
στο δικαστήριο με αυτό το σκεπτικό. Ο 74χρονος 
καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 χρόνων, καθώς 
το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό 
του προτέρου εντίμου βίου, που σπανίως ανα-
γνωρίζεται σε τέτοιες υποθέσεις σε πρώτο βαθ-
μό. Εντύπωση προκάλεσε στην πρωτόδικη από-
φαση ότι η ποινή είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα 
και αφέθηκε ελεύθερος.

«Εγώ δεν τον γνώριζα, είχα ακούσει ότι είχε 

πέσει στο πηγάδι επειδή ήταν μεθυσμένος. Όλοι 
έλεγαν ότι ήταν μέθυσος», ανέφερε στην απο-
λογία του στο δικαστήριο που έγινε πριν λίγους 
μήνες στη Θεσσαλονίκη. Στο Μεικτό Ορκωτό 
Εφετείο κάθισε μόνος του στο εδώλιο του κα-
τηγορούμενου, καθώς η σύζυγός του, που ήταν 
διαρκώς στο πλευρό του αντιλαμβανόμενη τη 
σκευωρία, είχε αθωωθεί πρωτόδικα.

Ο αλκοολισμός του πρώην συντρόφου της 
70χρονης, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 75 
χρόνων στις 12 Ιουλίου 2011, βρέθηκε στο επί-
κεντρο και στα δύο δικαστήρια. Μόνον που στο 
πρώτο δεν αξιολογήθηκε ότι προκάλεσε την πο-
ρεία του 75χρονου στο πηγάδι, ενώ στο δεύτερο 
έγινε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ανθρώπου 
που βρέθηκε νεκρός. «Δε  υπάρχει κανένα στοι-
χείο που να συνδέει τον άνθρωπο που βρέθηκε 
πνιγμένος στο πηγάδι με τον κατηγορούμενο», 
είχε πει στην πρότασή του ο εισαγγελέας Εφετών 
Θεσσαλονίκης Άγγελος Καμηλάρης ζητώντας 
την αθώωση του κατηγορούμενου, πρόταση που 
έγινε ομόφωνα δεκτή από το Εφετείο.

«Εγώ πιστεύω ότι μπορεί τα κίνητρα της 
σκευωρίας να ήταν και οικονομικά», υποστήριξε 
ο έτερος των συνηγόρων υπεράσπισης Κώστας 
Παναγιωτόπουλος. Άλλωστε μετά τις καταγγε-
λίες που αποδείχτηκαν σκευωρία, η 70χρονη 
απέσυρε τη διαθήκη στην οποία είχε ορίσει κλη-
ρονόμους τις ανεψιές από την αδελφή της.

Βρέθηκε καταδικασμένος για φόνο, χωρίς να γνωρίζει το θύμα

Μία σκευωρία στον πάτο ενός πηγαδιού
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Με το φόβο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να 
δουν τα σπίτια τους να καταρρέουν, ζουν οι κά-
τοικοι στη Στρατονίκη του δήμου Αριστοτέλη 
Χαλκιδικής. Περισσότερα από 200 σπίτια και 
άλλα κτίρια στην περιοχή έχουν υποστεί ρωγμές 
εδώ και χρόνια, αλλά παρά το μεγάλο χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε κανείς δεν μπορεί να 
πει μετά βεβαιότητας σε τι ακριβώς οφείλονται.

Οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει να ζουν με το 
φόβο και το άγχος για το πώς πρόκειται να εξε-
λιχθεί αυτό το φαινόμενο και φυσικά ανησυχούν 
έντονα για το ενδεχόμενο ενός σεισμού καθώς, 
όπως λένε, ακόμα και μια όχι ιδιαίτερα ισχυρή 
δόνηση ίσως αποβεί  καταστροφική για τις περι-
ούσιες τους, ενώ είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύ-
σουν και οι ζωές των ίδιων.

«Είναι σίγουρο ότι αν θα γίνει κάποιος σει-
σμός θα θρηνήσουμε θύματα. Η περιοχή μας 
είναι εντός σεισμικού κινδύνου, ενώ έχουμε και 
το κακό προηγούμενο με τον ισχυρότατο σει-
σμού του 1932, τότε που 7,2 ρίχτερ ισοπέδωσαν 
την Ιερισσό και θρηνήσαμε θύματα. Το ρήγμα 
είναι ακριβώς κάτω από τη Στρατονίκη» , όπως 
αναφέρει στην Karfitsa ο δήμαρχος Αριστοτέλη, 
Γιώργος Ζουμπάς. 

Εγκλωβισμένοι στην άγνοια  
οι κάτοικοι της περιοχής 

Οι κάτοικοι της Στρατονίκης παρακολουθούν 
με αγωνία εδώ και χρόνια να προκαλούνται  
ρωγμές στα τοιχώματα των σπιτιών τους  και 
να καταστρέφονται οι  περιουσίες τους, χωρίς 
να γνωρίζουν μέχρι στιγμής επίσημα την αιτία 
αυτού του φαινομένου. Επίσης δεν γνωρίζουν 
πώς να προστατευτούν αφού προς το παρόν δεν 
έχουν ληφθεί σχετικά μέτρα προφύλαξης. Αυτό 
που ξέρουν, όπως μας λένε, είναι ότι κάτω από 
τα πόδια τους μέσα στη γη, βρίσκεται ένα από τα  
μεταλλεία  της «Ελληνικός Χρυσός».  

Οι ρωγμές άρχισαν να εμφανίζονται μετά 
το 2006 και μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί 
σε περισσότερα από… 200 σπίτια της περιοχής. 
Πριν από τρία χρόνια η πολεοδομία του δήμου 
Αριστοτέλη έκρινε ακατάλληλο το δημοτικό 
σχολείο, με αποτέλεσμα, με εντολή του δημάρ-
χου, να χρειαστεί τα παιδιά να μετεγκατασταθούν 
για την ασφάλειά τους στο κτίριο του γυμνασί-
ου, που ήταν κενό! «Υπήρξε το πρόβλημα του 
σχολείου καθώς μετά από μια διαμαρτυρία του 
διευθυντή για μια ρωγμή στην τοιχοποιία, η πο-

λεοδομία του δήμου το έβγαλε ακατάλληλο και 
χρειάστηκε να μεταφέρουμε τα παιδιά», εξηγεί ο 
δήμαρχος Αριστοτέλη.

«Οι ρωγμές άρχισαν να παρατηρούνται εδώ 
και 12 χρόνια», βεβαιώνει με τη σειρά του ο δη-
μοτικός σύμβουλος Αριστοτέλη Ιωάννης Γιαννά-
κης και προσθέτει: «Είχα μια μεγάλη ρωγμή στο 
σπίτι μου και έκανα ανακαίνιση».

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στη Στρατονίκη, 
όπου, όπως επισημαίνει στην Karfitsa ο πατέ-
ρας Ευστράτιος, η ρωγμή ξεκινάει από το δρόμο, 
πάει στο παράθυρο της εκκλησίας και συνεχίζει 
ως το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται απέναντι. 
Προς το παρόν, έχουν τοποθετηθεί πλάκες προ-
κειμένου η ρωγμή να καλύπτεται όσο αυτό είναι 
εφικτό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοι-
νότητας Στρατονίκης, Γιάννη Μαρκογιαννάκη, 
το μεγάλο πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός 
ότι μέχρι στιγμής, και παρόλο που έχουν περά-
σει τόσα χρόνια από την πρώτη εμφάνισή τους, 
δεν έχει δοθεί σαφή απάντηση στο ερώτημα που 
έχει να κάνει με τα αίτια των ρωγμών.  «Έχω εκ-
φράσει επανειλημμένως τους προβληματισμούς 
μου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και περι-

μένω να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
λυθεί το πρόβλημα. Έχουν έρθει αρκετές φορές 
για αυτοψία, αλλά μελέτη για τα αίτια του προ-
βλήματος δεν έχει γίνει ακόμα», υπογραμμίζει ο 
κ. Μαρκογιαννάκης.

Μια σύμβαση που δεν ενεργοποιήθηκε η 
συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα από 
την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στην 
Karfitsa κάτοικοι της περιοχής, η εταιρεία είχε 
ζητήσει τα επιστημονικά  φώτα για την δομική 
παρακολούθηση των κτιρίων από μια εξειδικευ-
μένη  εταιρεία που διέθετε ειδικό εξοπλισμό για 
το σκοπό αυτό. Μάλιστα όπως ανέφεραν κάτοι-
κοι της περιοχής στην Karfitsa η συγκεκριμένη 
εταιρεία η οποία προχώρησε στη υπογραφή σύμ-
βασης με την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε» επρόκει-
το να εγκαταστήσει ειδικό εξοπλισμό με ειδικούς 
σταθμούς  παρακολούθησης, μέτρησης, οπτικές 
ίνες και δίκτυο άμεσης προειδοποίησης και  ενη-
μέρωσης για τα φαινόμενα που θα παρατηρού-
νταν στη Στρατονίκη. Η Karfitsa μετά  από 
έρευνα ανακάλυψε τη συγκεκριμένη εταιρία ( τα 
στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεση της εφημε-
ρίδας), επικοινώνησε μαζί της εκπρόσωπος της  
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Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους της Στρατονίκης Χαλκιδικής, οι οποίοι 
ζουν καθημερινά με τον  φόβο της κατεδάφισης των κτιρίων της περιοχής 

που βρίσκεται στον πυρήνα των μεταλλείων εξόρυξης χρυσού

«Γκρεμίζουν τα σπίτια μας!» 
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οποίας παραδέχτηκε την ύπαρξη σύμβασης με την 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε» από τις 26/04/2018 η 
οποία ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Η Karfitsa, επικοινώνησε και με την εταιρεία 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε» η οποία μας ενημέρωσε 
ότι οι μοναδικές συμβάσεις που έχει συνάψει είναι 
με δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ και του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. Μάλιστα ανάμεσα στην Ελληνικός 
Χρυσός Α.Ε και τα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα 
δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχουν υπογραφεί 
συμβάσεις για 18  και 16 μήνες αντίστοιχα και κό-
στους 100.000 και 99.200 ευρώ αντίστοιχα. «Εί-
ναι  δύο έρευνες οι οποίες τρέχουν και είναι στη 
φάση που θα προχωρήσουν σε επιλεκτικά σημεία 
οι γεωτρήσεις , προκειμένου να μπορεί κάποιος 

να μελετήσει  το υπέδαφος και να δει ακριβώς 
τι συμβαίνει», εξηγεί εκπρόσωπος της εταιρίας 
«Ελληνικός Χρυσός» στη Karfitsa τονίζοντας ότι 
η υπόθεση είναι στην κύρια φάση της έρευνας. Η 
εταιρία ξεκαθαρίζει στην  Karfitsa ότι «είναι δίπλα 
στους κατοίκους και  στους τοπικούς φορείς και 
στον κοινοτάρχη και προσπαθεί να βοηθήσει την 
διαλεύκανση της υπόθεσης ωστόσο, δεν υπάρχει 
κάποια απόδειξη ότι το φαινόμενο αυτό διευρύνε-
ται με την μεταλλευτική δραστηριότητα».

Στο μεταξύ οι δονησιογράφοι  που έχει εγκα-
ταστήσει η εταιρία από την αρχή της λειτουργίας 
του μεταλλείου κάτω από τη Στρατονίκη, τροφο-
δοτούν με στοιχεία το κεντρικό όργανο του συ-
στήματος και όπως μας εξηγούν, οι μετρήσεις δεν 
έχουν δείξει δονήσεις πάνω από το χαμηλότερο 
επιτρεπτό όριο. 

Επιπλέον, το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο 
του ερευνητικού προγράμματος  που πραγματο-
ποιεί  το Ε.Μ.Π,  αναμένεται να  εγκατασταθούν 
νέοι δονησιογράφοι σε επιλεγμένα σπίτια του χω-
ριού και  θα γίνει η μεταξύ τους σύνδεση, ώστε 
τα στοιχεία να καταλήγουν  στο Εθνικό Μετσόβιο 

Ρωγμές σε 
διακόσια σπίτια 
έχουν ανοίξει 
και ο φόβος 
μεγαλώνει στο 
ενδεχόμενο ενός 
σεισμού

Ο δήμαρχος Αριστοτέλη,  
Γιώργος Ζουμπάς

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Στρατονίκης,  
Γιάννης Μαρκογιαννάκης
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Πολυτεχνείο. «Είμαστε στην αρχική φάση  
του προγράμματος και στη φάση που επι-
λέγουμε από ποια σημεία θα κάνουμε τις 
παρακολουθήσεις», μας εξηγεί  ο Καθη-
γητής της Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Ε.Μ.Π  Κωνσταντίνος Σπυράκος .

Το ΙΓΜΕ επέλεξε ο δήμος Αριστοτέλη 
-Θυελλώδης συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου 

Την προηγούμενη Τρίτη έγινε ειδική 
συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο του 
δήμου Αριστοτέλη με θέμα την έγκριση 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης του 
δήμου Αριστοτέλη με το Ι.Γ.Μ.Ε. για την 
κατάρτιση μελέτης που θα αφορά το πρό-
βλημα των ρωγματώσεων στον οικισμό.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα σε μια 
θυελλώδης συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της οποίας η αντιπολίτευση ζήτησε να 
επισπευστούν οι διαδικασίες για να υπάρ-
ξει αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατόν.  
Όπως αναφέρει ο κ. Μαρκογιαννάκης, η 

ειδική αυτή συνεδρίαση είχε ανακοινωθεί 
ότι θα γινόταν το Νοέμβριο 2014, αλλά 
τελικά έγινε… πριν λίγες μέρες! Η έρευνα 
που ανατέθηκε στο ΙΓΜΕ –το κόστος της 
οποίας ανέρχεται σε 185.000 ευρώ– θα 
καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήμου. 
Τα αποτελέσματα θα είναι στη διάθεση 
του δήμου Αριστοτέλη σε διάρκεια 24 
μηνών από τη στιγμή που θα υπογραφεί 
η σύμβαση αφού πρώτα περάσει από τον 
καθιερωμένο έλεγχο νομιμότητας.

«Το ΙΓΜΕ έκανε έκθεση, την έστει-
λε σε εμάς και τελικά συμφωνήσαμε ότι 
θα κάνουμε εμείς τη σύμβαση με ιδίους 
πόρους 185.000 ευρώ, συν τον ΦΠΑ», 
τονίζει ο κ. Ζουμπάς.  Το γεγονός ότι απο-
φασίστηκε η συμμετοχή του ΙΓΜΕ ενώ 
είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των δυο πα-
νεπιστημίων, κάνει τους κατοίκους του 
χωριού να εκφράζουν φόβους για ακόμα 
μεγαλύτερη καθυστέρηση, έως ότου οι 
επιστήμονες θα καταλήξουν σε σαφές 
συμπέρασμα. 

Ρωγμόμετρο σε ένα από  
τα κτίρια της Στρατονίκης
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Οι Αμερικανοί κατηγορούν τη Μόνικα Γουίτ ότι 
αποκάλυψε στο ιρανικό καθεστώς ένα απόρρητο 
πρόγραμμα πληροφοριών, καθώς και την ταυτό-
τητα ενός πράκτορα των αμερικανικών Μυστικών 
Υπηρεσιών, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του και την 
καταζητούν σε κάθε άκρη του πλανήτη.
Ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν 
της 39χρονης κατασκόπου έχουν γίνει γνωστές.
Ήταν μόλις 18 ετών όταν, τον Δεκέμβριο του 1977, 
κατετάγη στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία 
και έγινε αναλύτρια κρυπτογραφικής γλώσσας, 
υπηρετώντας σε μονάδα κατασκοπευτικών αερο-
πλάνων με έδρα τη Νεμπράσκα και αντικείμενο 
την μετάφραση αποκρυπτογραφημένων συνδια-
λέξεων. Βάση της ήταν η Αεροπορική Βάση Οφουτ, 
όπου εργαζόταν ως ειδικός στα φαρσί, έχοντας 
πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και με-
ταπτυχιακό στις Σπουδές στη Μέση Ανατολή από 
το Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, καθώς και 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της περσικής δι-
αλέκτου από το Defense Language Institute της 
Καλιφόρνια.
Το 2003 μετακινήθηκε στο τμήμα ειδικών ερευνών 
στην Αεροπορική Βάση Άντριους στην Ουάσινγκτον, 
εκεί απ’ όπου απογειώνεται το προεδρικό αερο-
σκάφος, το Air Force One.
Στη συνέχεια εμφανίζεται σε χώρες όπως το Ιράκ, 
το Κατάρ, η Ιορδανία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, το Τατζικιστάν αλλά και το Ιράν.
Στις αρχές του 2012 ασπάστηκε το Ισλάμ μαζί με 
τον Σον Στόουν, τον γιο του Αμερικανού σκηνοθέτη 
Όλιβερ Στόουν, σε μια τελετή που είχε μεταδοθεί 
από την ιρανική τηλεόραση.
Η Γουίτ και ο Στόουν συμμετείχαν σε μια διάσκεψη 
στην Τεχεράνη, με τίτλο «Hollywoodism», η οποία 
αναφερόταν στην… ανηθικότητα της αμερικανικής 
κινηματογραφικής κουλτούρας. Ομιλητές ήταν 
πολλοί αντικομφορμιστές από τη Δύση.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, 
οι διοργανωτές της διάσκεψης ήταν στενά συνδε-
δεμένοι με το επίλεκτο σώμα των Φρουρών της 
Επανάστασης και αποτελούσαν προκάλυμμα για τη 
στρατολόγηση κατασκόπων.
Την ίδια περίοδο υπογράφει άρθρα σε ένα από τα 
οποία επικρίνει τις ΗΠΑ, επειδή καλούν τους γείτο-
νες του Ιράν να διακόψουν τις σχέσεις τους με την 
Τεχεράνη.

«Έχοντας υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό επί 
χρόνια, περίμενα ότι, αφότου ασπάστηκα το Ισλάμ, 
το δικαίωμά μου να επιλέγω τη θρησκεία μου και 
τις πεποιθήσεις μου θα γινόταν σεβαστό. Ωστόσο, 
ένα μέλος του αμερικανικού στρατού που ασπάζε-
ται το Ισλάμ δεν είναι κάτι που μπορεί να αντέξει ο 
στρατός. Τα φοβάται αυτά τα άτομα», είπε υπερα-
σπιζόμενη την επιλογή της.

Στο στόχαστρο του FBI, της CIA και του Πενταγώνου βρίσκεται Αμερικανίδα της 
στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, που μετατράπηκε σε κατάσκοπο του Ιράν
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Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, η λειτουργία των επιχειρήσεων – κάθε 
μεγέθους και κλάδου – συνδέεται όλο και πιο στενά με τη χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων και ιδιαίτερα του διαδικτύου. Η ανάπτυξη των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει αλλάξει ριζικά 
τον τρόπο που επιχειρούμε. Από τα συστήματα οργάνωσης και 
διοίκησης μιας εταιρίας, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και την εξυ-
πηρέτηση πελατών, μέχρι την προώθηση και προβολή και τις 
καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψηφιακή αυτή 
έκρηξη δημιουργεί αναμφίβολα τεράστιες δυνατότητες, που 
πριν δεν υπήρχαν, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις. Σήμερα, μια επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί και να αξιοποιή-
σει δεδομένα για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αποτελεσματικότερες 
εμπορικές πολιτικές. 

Μαζί με τις δυνατότητες, όμως, δημιουργούνται και σημαντικοί κίνδυνοι. 
Η ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία 
και αποθηκεύονται είναι πλέον τεράστια. Η ροή των δεδομένων μέσω του δι-
αδικτύου είναι μαζική και καθημερινή. Και όπως συμβαίνει με κάθε πολύτιμο 
πόρο, έτσι και στην περίπτωση των δεδομένων, δεν απουσιάζουν τα φαινόμενα 
κατάχρησης, αθέμιτων πρακτικών, ακόμη και εγκληματικών πράξεων. Πρόκει-
ται για περιστατικά, τα οποία θίγουν δικαιώματα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα 
βλάπτουν τον ανταγωνισμό και πλήττουν σοβαρά τη φήμη των επιχειρήσεων. 

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, που τέθηκε σε ισχύ 
πριν από ένα περίπου χρόνο, θεσπίστηκε με σκοπό να ρυθμίσει τη λει-

τουργία της ψηφιακής αγοράς και να ενισχύσει την προστασία των 
δεδομένων. Εισήγαγε συγκεκριμένες διαδικασίες και υποχρεώ-

σεις για τις επιχειρήσεις, προβλέποντας μάλιστα ιδιαίτερα αυ-
στηρά πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση. Η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του νέου κανονισμού δημιούργησε βεβαίως έναν 
επιπλέον «πονοκέφαλο» για την αγορά. Πέρα από τις τεχνικές 

και οργανωτικές προκλήσεις, η προσαρμογή ενδεχομένως να 
περιορίζει τις κινήσεις των επιχειρήσεων, με στόχο να αυξήσουν 

τις πωλήσεις τους. 
Η απάντηση, ωστόσο, σε αυτή την πρόκληση είναι σαφής: η τήρηση των 

κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μονόδρομο για τις 
επιχειρήσεις. Όχι μόνο γιατί το επιβάλλει ο νόμος, αλλά γιατί αυτό μακροπρόθε-
σμα υπηρετεί το συμφέρον όλων. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην απαι-
τούμενη γνώση και στις διαθέσιμες τεχνολογίες, προκειμένου να αξιοποιήσουμε 
τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής σε κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και 
δίκαιου ανταγωνισμού. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών

Μονόδρομος για τις επιχειρήσεις 
η προστασία των προσωπικών δεδομένων
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Οι ένοικοι του Μεγάρου Μαξίμου γνωρίζουν 
καλά ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει 
υιοθετήσει εδώ και καιρό, για την κυβέρνηση, 
τη θεωρία της «κουτσής πάπιας», αγγλιστί της 
«lameduck», όπως την αποκαλούν γλαφυρά οι 
Σάξονες από τον μακρινό 18ο αιώνα. 

Σύμφωνα με αυτήν, το πληγωμένο πτη-
νό δεν μπορεί να ακολουθήσει το κοπάδι του, 
παραπατά και καθίσταται εύκολος στόχος των 
αρπακτικών. Τηρουμένων των αναλογιών, στον 
χώρο της πολιτικής «κουτσή πάπια» θεωρείται 
ένας πολιτικός ή ένας σχηματισμός που συνεχί-
ζει ασθενικά να κυβερνά για λίγο καιρό ακόμη, 
μέχρι να οδηγηθεί στη βέβαιη ήττα.

Ποιοι είναι υπέρ του Μαΐου 
Το σενάριο της προκήρυξης βουλευτικών 

εκλογών για τον Μάιο καλοβλέπουν, μεταξύ 
άλλων, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, ο υπουργός Οι-
κονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας 
και ο πρώην υπουργός Νίκος Φίλης. Στον αντί-
ποδα, υπέρ της πλήρους εξάντλησης της τε-
τραετίας τάσσονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης, ο υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης Νίκος Παππάς, ο υπουργός Επικρα-
τείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης 
Τζανακόπουλος, ο υπουργός Ναυτιλίας Φώτης 
Κουβέλης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης 
Καλογήρου και η πλειοψηφία των συνεργατών 
του πρωθυπουργού, όπως για παράδειγμα ο 
διευθυντής του οικονομικού γραφείου Γιώργος 
Τσίπρας. 

Το σίγουρο είναι πως για την κάθε ημερομη-
νία προβάλλονται ορθά επιχειρήματα, ωστόσο 
το πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές φαίνεται 
ότι θα «κλειδώσει» οριστικά και αμετάκλητα, 
όταν ο κ. Αλέξης Τσίπρας πάρει στα χέρια του και 
τις τελευταίες μετρήσεις του Απριλίου. 

Γιατί τον Οκτώβριο
Αυτοί που επιλέγουν να στηθούν οι κάλπες 

τον Οκτώβριο προτάσσουν το γεγονός ότι θα 
έχει δοθεί μέχρι τότε η ευκαιρία στους πολίτες 
να αφομοιώσουν τα θετικά μέτρα που ψηφίστη-
καν ή θα επιψηφιστούν σύντομα, όπως είναι η 
αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, η επιδότηση ενοικίου, η ρύθμιση των 
120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία και την 
Εφορία και ο νέος νόμος Φλαμπουράρη για τη 
ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων. Παράλληλα 
θα έχουν πραγματοποιηθεί με χρονική άνεση οι 
χιλιάδες προγραμματισμένες νέες προσλήψεις 

σε καίριους τομείς του Δημοσίου, όπως είναι η 
Παιδεία και η Υγεία. «Αυτό που θέλει το κυβερ-
νητικό επιτελείο είναι χρόνο, ώστε να υλοποιή-
σει τις θετικές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί, 
λαμβάνοντας μέτρα ανακούφισης των πολιτών 
και καταδεικνύοντας ότι η οικονομία επιστρέφει 
στην κανονικότητα», λένε οι υποστηρικτές της 
εν λόγω εκδοχής. Μάλιστα προσθέτουν πως το 
καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές 
αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από 
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενισχύοντας 
με αυτόν τον τρόπο το κλίμα αισιοδοξίας. 

Επίσης, εάν πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, 
θα έχει δοθεί και η δυνατότητα στην κυβέρνη-
ση να επιλέξει κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης (ήτοι 
του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και του Συμβουλίου της Επικρατείας). Αν μη τι 
άλλο, κάθε πρωθυπουργός θα ήθελε να έχει σε 
τόσο καίρια πόστα πρόσωπα της επιλογής του. 
Παράλληλα, επειδή τον Σεπτέμβριο λήγει η θη-
τεία του Έλληνα κοινοτικού επιτρόπου Δημήτρη 
Αβραμόπουλου, ο κ. Τσίπρας θα έχει τη δυνα-
τότητα να επιλέξει και τον διάδοχό του, που θα 
μείνει στη συγκεκριμένη θέση για μια ολόκληρη 

πενταετία, χωρίς να μπορεί να τον «κουνήσει» 
οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση.

Εάν αποσυνδεθούν οι ευρωεκλογές από τις 
βουλευτικές εκλογές, στον ΣΥΡΙΖΑ προσδοκούν 
ότι «μια μικρή σε διαφορά ήττα τον Μάιο μπο-
ρεί να προκαλέσει κλυδωνισμό στο επιτελείο 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, που περιμένει νίκη 
έως και με 15%». Συν τοις άλλοις, θα υπάρχει 
χρόνος για να ενταθεί η πρόταξη στην ειδησεο-
γραφία μιας σειράς υποθέσεων που φέρουν την 
οσμή σκανδάλων και φέρεται να εμπλέκονται 
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τρανταχτές πε-
ριπτώσεις είναι αυτές της Novartis, του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, της Siemens (μετά και την κατάθεση του 
πάλαι ποτέ στενού συνεργάτη του Κώστα Σημί-
τη, Θεόδωρου Τσουκάτου) και των τραπεζικών 
δανείων που λάμβαναν τα κόμματα εξουσίας τα 
προηγούμενα έτη. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο 
τέλος, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πλέον κίν-
δυνος απώλειας της δεδηλωμένης, αφού έχει 
εξασφαλιστεί η συγκατάθεση ανεξάρτητων βου-
λευτών που συμπληρώνουν τον μαγικό αριθμό 
των 151 ψήφων στην Ολομέλεια και άρα τα νο-
μοσχέδια μπορούν να περνάνε με την απαιτού-
μενη πλειοψηφία.

Από τις δημοσκοπήσεις του Απριλίου και την... κουτσή πάπια 
θα προκύψει η ημερομηνία των εκλογών 

Οι μυστικές μετρήσεις στήνουν κάλπες
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Με την ολοκλήρωση των 8 χρόνων της Δημαρχίας του κου Μπουτά-
ρη, κάνω έναν απολογισμό των πεπραγμένων του….

- Ποδηλατόδρομοι, δεν έγινε συντήρηση ούτε σε ένα μέτρο στους 
υφιστάμενους ποδηλατόδρομους και δεν κατασκευάστηκε ούτε ένα 
μέτρο νέου. Περιορίστηκε μόνο σε προεκλογικές φωτογραφίες πάνω σε 
ποδήλατο.

- Παραλία, δεν την κατεδάφισε (ευτυχώς), όπως δήλωνε, μαζί με 
το νέο Δημαρχείο, το οποίο τελικά μάλλον του άρεσε, αλλά κατέβαλε 
φιλότιμες προσπάθειες να κατεδαφιστεί μόνη της, αφού την άφησε ασυ-
ντήρητη, σε όλο τον χρόνου της διοίκησης του.

- Καθαριότητα….. σήμερα υποστηρίζει ότι η Θεσσαλονίκη είναι κα-
θαρότερη από ποτέ… τα σχόλια δικά σας!

- Thesis, το ποιο ακριβό σύστημα στάθμευσης στην Ελλάδα ήρθε 
στην πόλη μας! Το κατά πόσο είναι και smart δεν παίρνω όρκο, δυστυ-
χώς όμως βλέπει όλους εμάς σαν 1,70€/ώρα….

- Ο τουρισμός που… αύξησε. Προσωπικά πιστεύω ότι πιο πολύ δυ-
σφήμισε την πόλη μας παρά την διαφήμισε. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των τουριστών γράφει στα σχόλια του, ότι περιηγήθηκαν σε μία βρώμικη 
πόλη!

- Ε.Τ.ΕΠ., ο Δήμαρχος έφερε ένα… “καλό”, δάνειο από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έργα επενδυτικά όμως ΔΕΝ ήρθαν, αφού πε-

ριορίστηκε σε “προεκλογικές” ασφαλτοστρώσεις. Ευτυχώς καταφέραμε 
και τον σταματήσαμε στα 20.000.000 € και δεν πήρε τα 50.000.000 € 
που ήθελε αρχικά.

- “και ΜΕΤΡΟ και Αρχαία”, το γνωστό πλέον “μότο” του, με το οποίο 
ούτε το ένα έκανε ούτε το άλλο…. Το ΜΕΤΡΟ θα κατασκευάζεται για 
άλλα τουλάχιστον 4 χρόνια. Για τα αρχαία δεν υπάρχει μελέτη ανάδειξης 
και ο ναός της Αφροδίτης παραχώθηκε. Χάθηκαν 8 χρόνια από το έργο 
με στείρες αντιρρήσεις!

- Τα καραβάκια της θαλάσσιας συγκοινωνίας… Η μεγαλόπνοη ιδέα 
για την οποία διερωτώμαι: Γνωρίζει κανείς ότι λειτουργούν, υπάρχει κά-
ποιος που τα χρησιμοποιεί;

- Πλατεία Ελευθερίας… το απόλυτο παράδειγμα μετακύλισης ενός 
σημαντικού προβλήματος, αυτό του κυκλοφοριακού, στον επόμενο 
Δήμαρχο. Ο ίδιος βέβαια “φρόντισε” να κρατήσει το PARKING κατά την 
διάρκεια της θητείας του, σήμερα όμως που φεύγει δεν τον ενδιαφέρει, 
διότι το πρόβλημα θα είναι αλλουνού…

Υπάρχουν πολλά ακόμα να πούμε για το τι τελικά έκανε ή μάλλον 
δεν έκανε στην θητεία του ο σημερινός Δήμαρχος, δυστυχώς δεν φτά-
νει ένα τέταρτο σελίδας, αλλά τουλάχιστον ένα κεντρικό δισέλιδο... 
* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης

Τι έκανε μετά από 8 χρόνια η διοίκηση 
του κ. Μπουτάρη για τη Θεσσαλονίκη;

Σωκράτης Δημητριάδης*

Με τις περιφερειακές εκλογές να απέχουν 
πλέον λιγότερους από τρεις μήνες και τους πε-
ρισσότερους υποψήφιους περιφερειάρχες να 
έχουν μπει στη μάχη εδώ και καιρό, τα «ντου-
έτα» της πρωτιάς έχουν αρχίσει να σχηματοποι-
ούνται, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρ-
χουν «σφήνες» και υποψηφιότητες που επίσης 
«παίρνουν κόσμο». 

Με δεδομένη, άλλωστε, την ύπαρξη του 
«Κλεισθένη» και το ότι οι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι θα εκλέγονται εν όλω από την πρώτη 
Κυριακή, ακόμα και στις περιφέρειες, όπου η 
μάχη είναι δυσκολότερη, παρατηρείται παν-
σπερμία υποψηφιοτήτων.  

Ως προς τους στόχους των κομμάτων, η ΝΔ, 
που είχε κερδίσει επτά περιφέρειες το 2014, 
διακηρύσσει ότι θέλει όλος ο χάρτης να βαφτεί 
γαλάζιος, αν και αυτό συναντά αντικειμενικές 
δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση, στόχος της οδού 
Πειραιώς, για ουσιαστικούς και συμβολικούς 
λόγους, είναι να κερδίσει τη μάχη της Περιφέρει-
ας Αττικής, κάτι που δεν κατάφερε ούτε το 2010 
ούτε το 2014, και να κάνει μια μακράν καλύτερη 
καταγραφή, προκειμένου να φανεί ότι η πολιτι-
κή αλλαγή επίκειται, εφόσον οι εθνικές εκλογές 
πάνε για Οκτώβριο, όπως δείχνουν τα πράγματα. 
Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει ιδιαίτερα 
αυτοδιοικητικά ερείσματα, προσπαθεί να κρατή-
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Σχηματοποιούνται τα ντουέτα της πρωτιάς – Ποιοι προηγούνται,  
ποιοι μπαίνουν «σφήνα»

H «ακτινογραφία» στις Περιφέρειες
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σει τις «θέσεις» του, ενώ σε αρκετές Περιφέρειες στηρί-
ζει πρόσωπα που δεν προέρχονται από το κόμμα per se, 
παρά έχουν μια «κεντροαριστερή» χροιά. 

 Η μάχη των Περιφερειών αναλυτικά: 
Περιφέρεια Αττικής:  
Πατούλης vs Δούρου 

Στην Περιφέρεια Αττικής, με τα μέχρι στιγμής, δεδο-
μένα, έχουμε έναν αγώνα για δύο: τον Γιώργο Πατούλη 
και τη Ρένα Δούρου. Ο κ. Πατούλης εμφανίζεται καθαρά 
μπροστά, ενώ η κα Δούρου εμφανίζεται ιδιαίτερα φθαρ-
μένη, στο σύνολο των διαθέσιμων μετρήσεων. Με τα 
σημερινά δεδομένα, ο κ. Πατούλης κινείται άνετα πάνω 
από το 30%, ενώ η κα Δούρου μόλις υπερβαίνει το 20%. 
Έπεται ο Γιάννης Σγουρός σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς 
δεν καταφέρνει να αναπτύξει διείσδυση σε «γαλάζια» 
κοινά, κάτι που θα ήταν και ο αντικειμενικός στόχος, άπαξ 
και οι «ΠΑΣΟΚογενείς» δεξαμενές είναι πλέον πολύ συ-
γκεκριμένες. Βέβαια, ο κ. Σγουρός δεν απέχει πολύ από 
τα ποσοστά της κας Δούρου, συνεπώς, αν κάπου διαφαί-
νεται ντέρμπι, ίσως είναι για τον δεύτερο που θα περάσει 
στον β΄ γύρο. 

 
Κεντρική Μακεδονία:  
Τζιτζικώστας vs Γιαννούλη

Στη δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, ο 
νυν περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας φαίνεται ότι 
δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, έχοντας απένα-
ντί του τον δημοσιογράφο Χρήστο Γιαννούλη που φέρει 
τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και τον Χρήστο Παπαστεργίου από 
το ΚΙΝΑΛ, ο οποίος έχει μικρά ερείσματα. Ο κ. Γιαννούλης 
έχει εσχάτως μπει στη μάχη, οπότε δεν υπάρχει ακόμα 
«καθαρή» καταγραφή, αλλά θεωρείται εξαιρετικά δύ-
σκολο να «χτυπήσει» τον κ. Τζιτζικώστα, με δεδομένο 
και το Μακεδονικό φθείρει τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Μακεδονία. 

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου:  
Τατούλης vs Νίκα 

Στην Πελοπόννησο, το δίπολο είναι σαφές: Ο Πέτρος 
Τατούλης διατηρεί ερείσματα σε πολλά σημεία της Περι-
φέρειας, αλλά η ΝΔ δίνει όσο πιο συντεταγμένα γίνεται τη 
μάχη με τον Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος είναι κοντά του. Ο 
υποψήφιος που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Δέ-
δες, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να κάνει το άλμα και 
να περάσει στον β΄ γύρο, ο οποίος θα έχει τα χαρακτη-
ριστικά του «ξεκαθαρίσματος» μεταξύ των κ.κ. Τατούλη 
και Νίκα. 

 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: 
Κατσιφάρας vs Φαρμάκη

 Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο νυν περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, που στηρίζεται από ΚΙ-
ΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, προηγείται μεν, αλλά εμφανίζει σημάδια 
κόπωσης. Θεωρείται, δε, εξαιρετικά απίθανο να εκλεγεί 
από τον α΄ γύρο, καθώς «χάνει» και προς τη μεριά του 
Κώστα Σπηλιόπουλου, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο 
οποίος εμφανίζεται να κάνει καλή καταγραφή. Πάνω στην 
παρακαταθήκη του Ανδρέα Κατσανιώτη από το 2014, δε, 
χτίζει ο υποψήφιος της ΝΔ Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος 
πηγαίνει αρκετά καλά, καίτοι ακόμα εμφανίζεται δεύτε-
ρος στις προτιμήσεις. 

 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 
Γκλέτσος vs Σπανού

 
Μια από τις μίνι εκπλήξεις φαίνεται πως μπορεί να 

λάβει χώρα στη Στερεά Ελλάδα. Εκεί υπάρχει η εν πολ-
λοίς ανεξάρτητη υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου 
Στυλίδας Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος έχει τη στήριξη 
των ΑΝΕΛ, αλλά έχει ερείσματα σε όλη την Περιφέρεια. 
Φαίνεται ότι αυτός θα δώσει τη μάχη με τον Φάνη Σπα-
νό, τον υποψήφιο περιφερειάρχη που στηρίζει η ΝΔ και 
προέρχεται από το περιβάλλον του Κώστα Μπακογιάννη. 
Έπονται, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, πρώην 
βουλευτής, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η πρώην 
υπουργός Κατερίνα Μπατζελή, από το ΚΙΝΑΛ. 

 
Περιφέρεια Θεσσαλίας: 
Αγοραστός vs Τσιλιμίγκα

Φαβορί εδώ θεωρείται ο νυν περιφερειάρχης Κώστας 
Αγοραστός, αν και έχει λελογισμένη φθορά. Απέναντί του, 
όπως και το 2014, ο γιατρός Νίκος Τσιλιμίγκας με στήριξη 
από το ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φιλοδοξεί να ολο-
κληρώσει την έκπληξη που ξεκίνησε προ πενταετίας, αν 
και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. 

 
Περιφέρεια Ηπείρου: 
Καχριμάνης vs Ριζόπουλου

Στην Hπειρο, πρώτο φαβορί είναι εκ νέου ο νυν περιφε-
ρειάρχης Αλέκος Καχριμάνης, με το ερώτημα να είναι, 
αν θα χρειαστεί και δεύτερο γύρο ή όχι, όπως το 2014. 
Αν υπάρξει δεύτερος γύρος, φαβορί είναι ο ανεξάρτητος 
υποψήφιος, σύμβουλος επικοινωνίας, Σπύρος Ριζόπου-
λος, ενώ πολύ χαμηλά καταγράφεται ο Γιώργος Ζάψας, 
που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Γιώργος Πατούλης

Πέτρος Τατούλης

Κώστας Αγοραστός

Αλέκος Καχριμάνης

Απόστολος Κατσιφάρας

Απόστολος Γκλέτσος

Απόστολος Τζιτζικώστας

Ρένα Δούρου

Παναγιώτης Νίκας

Νίκος Τσιλιμίγκας

Σπύρος Ριζόπουλος

Νεκτάριος Φαρμάκης

Φάνης Σπανός

Χρήστος Γιαννούλης
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Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 
Καρυπίδης vs Κασαπίδη

 

Ο νυν περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποί-
ος αυτήν τη φορά στηρίζεται επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
εμφανίζει σημάδια έντονης φθοράς, ενώ ο βουλευτής 
της ΝΔ Γιώργος Κασαπίδης, παρά το ατύχημα που είχε με 
το πόδι του, εμφανίζεται έτοιμος να επανακτήσει τα ηνία 
της Περιφέρειας που έχασε η ΝΔ το 2014, όταν ο κ. Κα-
ρυπίδης κέρδισε τον τότε περιφερειάρχη Γιώργο Δακή. Η 
προερχόμενη από το ΚΙΝΑΛ Γεωργία Ζεμπιλιάδου κινείται 
πιο χαμηλά. 

 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας: Μέτιος vs όλων

Αδιαμφισβήτητα, ως 
προς τις προβλέψεις, η 
Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης εί-
ναι η δυσκολότερη περι-
φέρεια: Τρεις υποψήφιοι 
προέρχονται από τη ΝΔ: Ο 
«επίσημος» νυν περιφε-
ρειάρχης Χρήστος Μέτιος, 
ο οποίος έχει φθορά, ο 
Δημήτρης Πέτροβιτς από 
τον Έβρο, με καλά περά-

σματα, και ο επίσης Εβρίτης Χριστόδουλος Τοψίδης, με 
καλές σχέσεις με τον «γαλάζιο» κομματικό μηχανισμό. 
Δεν είναι απίθανο ο β΄ γύρος να είναι «κεντροδεξιά» 
υπόθεση, αν και υπάρχουν ακόμα ο ΠΑΣΟΚογενής Κώ-
στας Κατσιμίγας που προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
και ο πρώην δήμαρχος Καβάλας, Κώστας Σιμιτσής, που 
στηρίζεται από το ΚΙΝΑΛ και «κόβει» από τον κ. Κατσι-
μίγα. 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 
Γαλιατσάτος vs Κράτσα

Στην Περιφέρεια αυτή, ο συμπαθής παρά τη φθορά 
του νυν περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος κατέρ-
χεται με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ για μια δεύτερη θητεία 
και έχει καλές πιθανότητες. Απέναντί του έχει την πρώην 
ευρωβουλευτή της ΝΔ Ρόδη Κράτσα, η οποία συστημα-
τοποιεί τη δημόσια παρουσία της και πάει καλά. Βεβαίως, 
η κα Κράτσα έχει «αντάρτη», τον πρώην περιφερειάρχη 
Σπύρο Σπύρου, αν και δεν φαίνεται ικανός να διεμβολίσει 
το δίπολο που σχηματοποιείται. 

 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 
Καλογήρου vs Μουντζούρη 

Ρευστά είναι τα πράγματα και στο Βόρειο Αιγαίο. Η 
νυν περιφερειάρχης Χριστιάννα Καλογήρου κατέρχεται 
μεν με τη στήριξη της ΝΔ, αλλά έχει να ανταγωνιστεί τον 
«γαλάζιο» αντάρτη Κώστα Μουντζούρη, πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος φιλοδοξεί να 
είναι στον β΄ γύρο. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πιέ-
ζεται πολύ λόγω προσφυγικού, την Περιφέρεια διεκδικεί 
μετά από έντονες διεργασίες ο Γιάννης Σπιλάνης, ενώ το 

ΚΙΝΑΛ στηρίζει τον Παναγιώτη Χριστόφα, φιλοδοξώντας 
να κάνει την έκπληξη. 

 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 
Χατζημάρκος vs Γλυνού 

Ο νυν περιφερειάρχης, προερχόμενος από τη ΝΔ, 
Γιώργος Χατζημάρκος έχει ισχυρό προβάδισμα, αλλά ο 
προερχόμενος από το ΚΙΝΑΛ και έχων και τη στήριξη του 
ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Γλυνός, δεν πηγαίνει άσχημα και έχει 
«κλειδώσει» την παρουσία του στον β΄ γύρο που φαίνε-
ται ότι θα υπάρξει, αν και απέχει ακόμα από τον περιφε-
ρειάρχη. 

 
Περιφέρεια Κρήτης: 
Αρναουτάκης vs Μαρκογιαννάκη 

Θεωρητικά, τέλος, στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχει 
φαβορί: Ο νυν περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, 
που στηρίζεται από το ΚΙΝΑΛ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο στηριζό-
μενος από τη ΝΔ, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, πάει να 
κάνει την έκπληξη, με πρώτο στόχο, να μην υπάρξει β΄ 
γύρος και να συσπειρώσει γύρω του όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες δυνάμεις γίνεται, με δεδομένη και τη φθορά 
του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεγαλόνησο. 

Θεόδωρος Καρυπίδης
Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Γιώργος Χατζημάρκος

Σταύρος Αρναουτάκης
Χριστιάννα ΚαλογήρουΧρήστος Μέτιος

Γιώργος Κασαπίδης
Ρόδη Κράτσα

Μανώλης Γλυνός

Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης
Κώστας Μουντζούρης
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Στη ΝΔ επιβεβαιώνονται από την ενδιάμε-
ση έκθεση της Κομισιόν για την οικονομία και 
προετοιμάζονται για τις κινήσεις, προκειμένου 
η χώρα να υπερβεί το τέλμα της στασιμότητας.

Όσο και αν καμιά φορά η συζήτηση εκτρέπε-
ται και πηγαίνει και σε άλλα μέτωπα, μείζονος 
ή ελάσσονος σημασίας, για τους επιτελείς της 
ΝΔ ένα είναι σαφές, όσο πλησιάζουν οι εκλογές: 
Η οικονομία θα είναι το βασικό κριτήριο ψήφου 
των πολιτών πάνω από την κάλπη. 

Γι’ αυτό και η έκθεση της Κομισιόν για την 
αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, που είδε 
το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη, «χτύπησε 
καμπανάκια» στη ΝΔ και επιβεβαίωσε δύο κε-
ντρικές εκτιμήσεις των «γαλάζιων» επιτελών: 
Αφενός, ότι το «τέταρτο μνημόνιο» είναι έστω 
και ατύπως εν ισχύι, από τη στιγμή που η χώρα 
καλείται να εκπληρώσει συγκεκριμένες μεταρ-
ρυθμίσεις για να λάβει έστω και 1 δισ. που προ-
έρχεται από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων 
που διακρατούσαν οι ευρωπαϊκές κεντρικές τρά-
πεζες, αφετέρου ότι η κυβέρνηση πάσχει μεταρ-
ρυθμιστικά και καταδικάζει τη χώρα σε πολύ πιο 
αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ θα έπρεπε, σε 
αυτήν τη συγκυρία, να «τρέχουμε», προκειμέ-
νου να είμαστε σύμφωνοι με τους ευρωπαϊκούς 
αναπτυξιακούς ρυθμούς και να έχει αυτό αντα-
νάκλαση στους πολίτες.  

Για τη ΝΔ το μείζον είναι το δεύτερο, ότι δη-
λαδή σημαντικές μεταρρυθμίσεις, που θα ήταν 
αυτονόητο να γίνουν, είτε καθυστερούν σημα-
ντικά είτε δεν γίνονται. Με βάση την έκθεση της 
Κομισιόν συνεπώς, αναδεικνύονται καθυστερή-
σεις σε πολλά πεδία, όπως φερειπείν η προώ-
θηση συγκεκριμένων αποκρατικοποιήσεων, η 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δημοσίου, οι οποίες, αν και θα έπρεπε να είχαν 
εκκαθαριστεί από τον Αύγουστο του 2018, δια-
τηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ δημιουργού-
νται συνεχώς και νέες υποχρεώσεις, η αντιμε-
τώπιση του υψηλού ποσοστού των «κόκκινων» 
δανείων, η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας 
και οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά Ενέργειας, στο 
πεδίο της φορολογικής διοίκησης και στον χώρο 
της Δικαιοσύνης. Ακόμα, μπαίνει στον «πάγο» 
για ένα διάστημα (σ.σ. άγνωστο πόσο) η ρύθμιση 
για τις 120 δόσεις σε Εφορία και ασφαλιστικά τα-
μεία, που θεωρείτο από τα «δυνατά χαρτιά» της 
κυβέρνησης και, θεωρητικά, συναντούσε και τη 
συναίνεση της αντιπολίτευσης.  

«Το άλμα του βατράχου»
 Η έκθεση της Κομισιόν απεικονίζει, επί της 

ουσίας, αυτό που πρέπει να αλλάξει στη χώρα, 

σύμφωνα με τη ΝΔ. Με άλλα λόγια, την επομένη 
των εκλογών πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
εθνικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, για το οποίο 
μιλά παγίως ο κ. Μητσοτάκης, με το οποίο θα 
προχωρήσουν άμεσα οικονομικές τομές, ώστε 
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των εταίρων 
και των αγορών προς την Ελλάδα. Αυτό το σχέ-
διο μπορεί, δε, σε δεύτερο χρόνο, από το 2020 
και μετά, να αποτελέσει το «κλειδί» για την επα-
ναδιαπραγμάτευση και ίσως κλιμακωτή μείωση 
των πλεονασμάτων, αρχής γενομένης από το 
2021, με στόχο να μειωθούν εν τέλει στο 2% 
για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Μητσο-
τάκης δεσμεύεται ότι ο δημοσιονομικός χώρος 
που θα δημιουργείται θα επιστρέφει στην πραγ-
ματική οικονομία μέσω στοχευμένων παρεμβά-
σεων. 

 Με άλλα λόγια, η ΝΔ μιλά γι’ αυτό που 
στην οικονομική επιστήμη αποτυπώνεται ως 
leapfrogging. «Το άλμα του βατράχου», επί το 
ελληνικότερο, που σημαίνει πρακτικά μεγάλα 
άλματα, προκειμένου η χώρα να υπερβεί το τέλ-
μα της στασιμότητας. Ο όρος υπήρχε στην πρό-
σφατη παρουσίαση του προγράμματος της ΝΔ 
για την Υγεία, το προηγούμενο Σάββατο, και είναι 
ενδεικτικός της φιλοσοφίας του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το πώς πρέπει 
να προχωρήσει η επόμενη κυβέρνηση.

 
«Άνοιγμα» στους επενδυτές 
Φυσικά, αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγι-

κής της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη είναι το «άνοιγ-

μα» στους επενδυτές. «Στο πρόσωπό μου θα 
βρείτε έναν αξιόπιστο συνομιλητή»: Αυτό ήταν 
και το κεντρικό moto σε συναντήσεις που είχε 
την Πέμπτη στη Μόσχα, αν και είχε επέκταση και 
σε άλλα ζητήματα, πέραν της οικονομίας. Μια 
φράση που επίσης χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτά-
κης στα Αγγλικά είναι το «we mean business»: 
Εννοούμε αυτό που λέμε, με άλλα λόγια. Αυτό 
είναι και το κεντρικό μήνυμα προς τους «έξω»: 
Την επομένη των εκλογών, θα υπάρχει στην Ελ-
λάδα μια αξιόπιστη, φιλική στις μεταρρυθμίσεις 
κυβέρνηση. 

Το αυτό υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και 
στη χθεσινή του παρουσία στο Οικονομικό Φό-
ρουμ που γίνεται στους Δελφούς, όπου συ-
ζήτησε με τον δημοσιογράφο των «Financial 
Times», Πίτερ Σπίγκελ, ενώ το ίδιο μήνυμα θα 
κομίσει και στις ΗΠΑ, όπου θα πάει στο τέλος 
της εβδομάδας και συγκεκριμένα στη Βοστώνη 
και στη Νέα Υόρκη, όπου θα δει και επενδυτές. 
Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και στο Μόναχο προ 
ημερών, ενώ προσπαθεί να συνδυάζει πάντα τις 
διεθνείς του επαφές με άνοιγμα στην επενδυτική 
κοινότητα και με ένα προσκλητήριο προς όσους 
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο «restart» 
της ελληνικής οικονομίας. Υπογραμμίζει, δε, 
ότι η επενδυτική προοπτική της χώρας δεν είναι 
κακή λόγω της εκλογικής περιόδου, τουναντίον 
δεν υφίσταται η έννοια του «πολιτικού ρίσκου», 
όπως το 2014, με δεδομένο ότι το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης «δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ». 

Κριτήριο της κάλπης, η οικονομία

Το μετεκλογικό... άλμα του βατράχου 
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Ο «χάρτης» 
των υποψηφίων δημάρχων 

στο Ν. Θεσσαλονίκης
Λιγότερες από 90 ημέρες απομένουν έως την ώρα της κάλπης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και το 

σύστημα της απλής αναλογικής προκαλεί επιπτώσεις: πολυδιάσπαση παρατάξεων, πολλά νέα σχήματα 
και ένα σωρό υποψήφιοι «μνηστήρες» σε κάθε δήμο. Χαρακτηριστικό είναι πως οι υποψήφιοι για τον 

Δήμο της Θεσσαλονίκης έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2014. Πώς διαμορφώνεται, όμως, ο «χάρτης» 
των υποψηφίων δημάρχων στο Νομό Θεσσαλονίκης, πλην του κεντρικού δήμου; Υπάρχουν φαβορί και 

αουτσάιντερ; Ποιοί διεκδικούν ξανά τον δημαρχιακό θώκο και ποιοι νέοι μπαίνουν στο παιχνίδι; Πόσοι θα 
καταφέρουν να εκλεγούν από την πρώτη, κιόλας, Κυριακή;

Α Π Ο  Τ Η Ν  
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  
Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ

Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ
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Τα στρατόπεδα του Δήμου 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Φαβορί φαντάζει ο Δ. Λιάμας 
στον Δήμο Βόλβης

Υπάρχει περίπτωση «γάμου» 
στον Δήμο Δέλτα; 

Με στόχο όχι μόνο να 
επανεκλεγεί αλλά και να 
αυξήσει το ποσοστό που 
έλαβε από την πρώτη Κυ-
ριακή του 2014 (53,18%) 
μπαίνει στις εκλογές ο 
δήμαρχος Αμπελοκήπων 
- Μενεμένης, Λάζαρος 
Κυρίζογλου. Στο πλαίσιο 
αυτό, αποφασίστηκε η 
κοινή κάθοδος του κ.Κυ-
ρίζογλου με τον πρώην 
αντιδήμαρχο και επικεφα-
λή της παράταξης “Οραμα 
για το Μέλλον”, Γιώργο 
Καζαντζίδη.

Στο αντίπαλο στρα-
τόπεδο, ο δικηγόρος, 
Γιώργος Κυριλλίδης, που 
στηρίζεται τόσο από τον 
ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΙΝΑΛ 
θα επιδιώξει μέχρι τέλους 
την αλλαγή της διοίκησης 
διεκδικώντας τη δημαρ-
χία ως επικεφαλής της 
παράταξης “Πολίτες σε 
δράση για την ανατροπή”. 

Πέρα από το συγκε-
κριμένο δίδυμο, στη 
μάχη των εκλογών θα 
συμμετάσχουν ο Ιωάννης 
Νοτάκης επικεφαλής της 
παράταξης “Λαϊκή Συσπεί-
ρωση”, ο νυν επικεφαλής 
από την “Ανταρσία”, Ηλί-

ας Σμήλιος και η εκπαιδευτικός, Σοφία Καρασαρλίδου, 
με τη δημοτική κίνηση “Εργατική Αντεπίθεση”.

Ως φαβορί στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές 
εμφανίζεται στον Δήμο 
Βόλβης ο νυν δήμαρχος 
Διαμαντής Λιάμας, ο οποί-
ος είναι στη διοίκηση από 
το 2010. Ο συνδυασμός 
του «Βόλβη Μπροστά» 
δεν έχει απώλειες και 
η ομάδα του θεωρείται 
συμπαγής.

Τον δημαρχιακό θώκο 
διεκδικεί ο επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης, 
προερχόμενος από το ΠΑ-
ΣΟΚ, Δημήτρης Στοΐτσας, 
συμπράττοντας με τον 
Γιώργο Νανάκο και κατε-
βαίνουν στις εκλογές με 
τον συνδυασμό «Βόλβη 
Ισχυρός Δήμος».

Υποψήφιος δήμαρ-
χος Βόλβης είναι και 
ο Γιάννης Βαλέρης, 
προερχόμενος από τους 
ΑΝΕΛ, ως επικεφαλής της 
παράταξης “Τα πάντα για 
τη Βόλβη”. Στο “κάδρο” 
των υποψηφιοτήτων 
εμφανίζονται επίσης ο 
δημοτικός σύμβουλος 
Χάρης Ελευθεριάδης και 
ο πρώην αντιδήμαρχος 
Βασίλης Ζωγράφος, με 

τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Βόλβης», 
που θα μοιραστούν τη δημαρχία σε περίπτωση εκλογι-
κής νίκης. Τον δημαρχιακό θώκο θα διεκδικήσει τέλος 
η Βασιλική Πολυζωίδου, με την Λαϊκή Συσπείρωση του 
ΚΚΕ.

Στους επτά έχουν 
φτάσει οι υποψήφιοι δή-
μαρχοι στον Δήμο Δέλτα. 
Ο νυν δήμαρχος, Μίμης 
Φωτόπουλος, κάνει 
προσπάθεια και επιδιώκει 
συνεργασίες προκειμέ-
νου να εκλεγεί από τον 
α’ γύρο των εκλογών. Σε 
αυτό το πλαίσιο συζητά 
ενδεχόμενο καθόδου με 
τον Γιώργο Γλώσση. Εάν 
θα καταλήξει το φλερτ 
των δύο σε ...γάμο θα φα-
νεί το επόμενο διάστημα. 
Υπενθυμίζεται πάντως 
πως το 2014 ο κ.Φωτό-
πουλος είχε συγκεντρώ-
σει την πρώτη Κυριακή 
ποσοστό 22,68%, με τον 
κ.Γλώσση να ακολουθεί 
στενά με 20,28%. 

Τον δρόμο προς την 
κάλπη έχουν χαράξει ήδη 
ο 36χρονος, Αλέξανδρος 
Διαμαντόπουλος, έχοντας 
ως “όπλο” το νεαρό της 
ηλικίας και την εμπειρία 
ως περιφερειακός σύμ-
βουλος. Από κει και πέρα, 
τη δημαρχία διεκδικούν 
ο πρώην δήμαρχος Εχε-
δώρου, Σπύρος Σταμα-
τάκης επικεφαλής του 
συνδυασμού “Ξεκινάμε” 
και ο Γιάννης Ιωαννίδης 
με την παράταξη “Επα-
νεκκίνηση”, ο οποίος έχει 
διεκδικήσει στο παρελθόν 
τον δήμο Νέας Ιωνίας. 

Την αλλαγή στον δήμο 
Δέλτα θα επιδιώξει επίσης 
Αντώνης Αντωνιάδης με 
την παράταξη “Ομάδα 
Δημιουργίας και Αναγέν-
νησης του Δήμου Δέλτα”, 
ενώ ως επικεφαλής της 
“Λαϊκής Συσπείρωσης” 
του ΚΚΕ θα κατέβει η Λίνα 
Χατζηκυριάκου. 

Λάζαρος Κυρίζογλου Διαμαντής Λιάμας Μίμης Φωτόπουλος

Γιώργος Κυριλλίδης

Ηλίας Σμήλιος

Γιάννης Βαλέρης Γιώργος Γλώσσης

Δημήτρης Στοΐτσας Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος

Σπύρος Σταματάκης

Αντώνης Αντωνιάδης

Για ρεκόρ πάει ο Ι.Καϊτεζίδης στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη

Στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη η ισχυρή παρουσία του 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για 
...παιχνίδια. Ο κ.Καϊτεζίδης θα διεκδικήσει για μία ακόμη 
φορά (έκτη συνολικά) την ανανέωση της εμπιστοσύνης του 
κόσμου, αισιοδοξώντας όχι απλά πως θα εκλεγεί από την 
πρώτη Κυριακή και θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο 
δημοτικό συμβούλιο, αλλά πως θα καταφέρει να αποσπάσει 
ποσοστό ρεκόρ.  

Από την αντιπολίτευση ο Απόστολος Αντωνούδης αποφά-
σισε να αποχωρήσει από τη διεκδίκηση του δήμου, παρά το 

γεγονός ότι είχε ανακοινώσει όνομα συνδυασμού, επικαλούμενος σοβαρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, 
ενώ ο Νίκος Νυφούδης κατεβαίνει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Θεσσαλονίκης στο πλευρό του Σπύρου 
Βούγια. ‘Ετσι, φαίνεται πως ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη θα είναι ίσως ο Δήμος με τις λιγότερες υποψηφιότητες όχι μόνο 
στη Θεσσαλονίκη αλλά πανελλαδικά. Κόντρα στον κ.Καϊτεζίδη και την παράταξη “Δύναμη Ενότητας” κατεβαίνουν η Ελένη 
Ρουσάκη, ο Οδυσσέας - Τζαμάλ Μάαϊτα με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” και ο δημοτικός σύμβουλος, Κωνσταντίνος Καρπούζης. 

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Ελένη Ρουσάκη
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Η μάχη του Δήμου Θερμαϊκού Συνεργασίες  
στον Δήμο Καλαμαριάς

Το «έξι στα έξι»  
θέλει ο Θ.Παπαδόπουλος 

στον Δήμο Θέρμης

Αμφίρροπη προμηνύ-
εται η εκλογική αναμέ-
τρηση στον Δήμο Θερμα-
ϊκού με τον αριθμό των 
υποψηφίων δημάρχων να 
“κλειδώνει” στους εφτά. 
Ο νυν δήμαρχος, Γιάννης 
Μαυρομάτης, προερχό-
μενος από το χώρο του 
ΠΑΣΟΚ, θα αναμετρηθεί 
για μία ακόμη φορά με 
τον πρώην αντινομάρχη, 
Γιώργο Τσαμασλή, από το 
χώρο της ΝΔ. Οι δυο τους 
είχαν κονταροχτυπηθεί 
και το 2014 εκεί όπου 
στον πρώτο γύρο των 
εκλογών ο κ.Μαυρομά-
της είχε λάβει ποσοστό 
47,25% και ο κ.Τσαμα-
σλής 29,73%.

Από την ομάδα του 
κ.Τσαμασλή ανεξαρτητο-
ποιήθηκε ο Νίκος Παρά-
σχου, ο οποίος κατεβαίνει 
ο ίδιος υποψήφιος δήμαρ-
χος. Για πρώτη φορά στο 
στίβο των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών κατεβαίνει 
ο Γιώργος Χατζηβαλάσης, 
συγκροτώντας ανεξάρ-
τητο συνδυασμό. Την 
υποψηφιότητά του ανα-
μένεται να ανακοινώσει 
και ο πρώην δημοτικός 
σύμβουλος Περαίας 
Δημήτρης Καπλάνης. 

Την υποψηφιότητα 
του ανακοίνωσε επίσης 
ο Σίμος Καψάλας ως επι-
κεφαλής της παράταξης 
“Θερμαϊκός - Παγκόσμια 
Πόλη”. Για τρίτη φορά 
κατεβαίνει υποψήφια η 
Κωνσταντίνα Μώραλη με 
τη “Λαϊκή Συσπείρωση”, 
ενώ στη μάχη μπαίνει της 
διεκδίκησης μπήκε και 
ο δικηγόρος, Θεόδωρος 
Τζέκος. 

Στον Δήμο Καλα-
μαριάς, ο δήμαρχος 
Θεοδόσης Μπακογλίδης 
έδωσε τα χέρια με την 
Αμαλία Πασαλίδου και 
τον Μιχάλη Παναγιωτίδη 
και ένωσαν τις δυνάμεις 
τους ενόψει των εκλογών. 
Οι παρατάξεις “Συνεργα-
σία για την Καλαμαριά” 
και “Πρωτοβουλία για την 
Καλαμαριά” θα κατέβουν 
μαζί να διεκδικήσουν τη 
ψήφο των δημοτών και 
παράλληλα εκλογή από 
την πρώτη Κυριακή.

Ο κ.Μπακογλίδης και 
η κ.Πασαλίδου συμφώ-
νησαν ότι με δημοκρατικό 
διάλογο, συνεργασία, 
ενότητα και κοινούς αγώ-
νες θα αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα της πόλης 
και θα απαντήσουν δυνα-
μικά στις προκλήσεις.

Απέναντι τους θα 
βρεθούν ο νυν δημοτικός 
σύμβουλος και επικεφα-
λής της παράταξης “Γενιά 
Δημιουργίας”, Γιάννης 
Δαρδαμανέλης και ο 
Αρης Τεμεκενίδης με τον 
συνδυασμό “Καλαμαριά 
Πρώτη Ξανά”. Ως επικε-
φαλής του συνδυασμού 
“Η Καλαμαριά που μας 
αξίζει” κατεβαίνει ο 
Αβραάμ Περσίδης, ενώ 
υποψήφιος με τη “Λαϊκή 
Συσπείρωση” θα είναι ο 
Βικέντιος Αντωνάκης.

Στη Θέρμη, ο Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος 
εκλέγεται δήμαρχος τις 
τελευταίες πέντε τετραετί-
ες (από το 1988) από την 
πρώτη κιόλας Κυριακή 
των εκλογών. Το ίδιο θα 
επιδιώξει να επαναλάβει 
και τον ερχόμενο Μάιο: να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των δημοτών και να έχει 
την πλειοψηφία στο νέο 
δημοτικό συμβούλιο. Από 
την άλλη, η στήριξη του 
Κινήματος Αλλαγής στο 
πρόσωπο του κ.Παπα-
δόπουλου θεωρείται 
δεδομένη.

Απέναντι του ο κ.Πα-
παδόπουλος θα έχει την 
δικηγόρο Άννα Τσιφτελί-
δου που κατεβαίνει ως 
υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ με 
την παράταξη “Παρέμβα-
ση Πολιτών” και τον Φάνη 
Καρκατζούνη από το ΚΚΕ. 
Ο δικηγόρος, Χρήστος 
Φάσσας, δεν έχει ανα-
κοινώσει ακόμη όνομα 
συνδυασμού ωστόσο 
επιθυμεί πως επιθυμεί 
στήριξη στις εκλογές από 
τη ΝΔ.

Προσπάθεια για αλ-
λαγή στον Δήμο Θέρμης 
θα κάνει ο Δημήτρης Βλα-
χομήτρος με συνδυασμό 
που στηρίζεται από την 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Επίσης, καθώς 
το νέο εκλογικό σύστημα 
δίνει τη δυνατότητα, στο 
Πλαγιάρι αναμένεται 
να διεκδικήσει τη ψήφο 
των δημοτών ο Κώστας 
Μπίκος. 

Γιάννης Μαυρομάτης Θεοδόσης ΜπακογλίδηςΘεόδωρος Παπαδόπουλος

Κώστας Μπίκος

Γιώργος Τσαμασλής Γιάννης ΔαρδαμανέληςΆννα Τσιφτελίδου

Φάνης Καρκατζούνης

Νίκος Παράσχου Άρης Τεμεκενίδης

Δημήτρης Καπλάνης Αβραάμ Περσίδης

Βικέντιος ΑντωνάκηςΓιώργος Χατζηβαλάσης
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Η «κόντρα» στον Δήμο 
Κορδελιού - Ευόσμου

Μετά τον Καραγιάννη ποιος 
στον Δήμο Λαγκαδά;

Βρήκε αντίπαλο  
ο Σ. Δανιηλίδης στον Δήμο 

Νεάπολης - Συκεών

Να ανανεώσει τη 
θητεία του θα επιδιώξει 
στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του Μαΐου ο 
νυν δήμαρχος Κορδε-
λιού – Ευόσμου Πέτρος 
Σούλας, ο οποίος σχεδόν 
καθημερινά ανακοινώνει 
διαδικτυακά υποψήφιους 
δημοτικούς συμβούλους.

Αρκετοί είναι οι 
αντίπαλοι, οι οποίοι θα 
αναμετρηθούν με τον κ. 
Σούλα. Ένας από αυτούς 
ο Γιάννης Καμαρινός, ο 
οποίος προέρχεται από 
τον ίδιο πολιτικό χώρο, 
ο οποίος κατεβαίνει στις 
εκλογές με τον συνδυ-
ασμό «Ξεκινάμε από 
την αρχή». Υποψήφιος 
δήμαρχος και ο γιατρός 
Κλεάνθης Μανδαλιανός, 
ο οποίος έχει τη στήριξη 
του πρώην δημάρχου 
Στάθη Λαφαζανίδη.

Αποφασισμένος να 
διεκδικήσει το δήμο 
Κορδελιού – Ευόσμου 
είναι και ο πρώην αντιδή-
μαρχος Ιωάννης Γιαννα-
κόπουλος. Με τη στήριξη 
του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην 
κούρσα των αυτοδιοικη-
τικών εκλογών ο Νίκος 
Ζυγάς με τον συνδυασμό 
«Συμμαχία Πολιτών 
δήμου Κορδελιού - Ευό-
σμου». Υποψήφιος με τη 
Λαϊκή Συσπείρωση είναι 
ο 45χρονος ιδιωτικός 
υπάλληλος Αθανάσιος 
Κοκονάς.

Η απόφαση του 
δημάρχου Γιάννη Καρα-
γιάννη να αποχωρήσει 
από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και να διεκδικήσει 
μία θέση στο Κοινοβούλιο 
φαίνεται πως άνοιξε 
την “όρεξη” αρκετών να 
διεκδικήσουν τον δήμο 
Λαγκαδά. Η παράταξη 
Καραγιάννη έχει “σπάσει” 
στα δύο και τη δημαρχία 
διεκδικούν η πρόεδρος 
του δημοτικού συμβου-
λίου, Νίκη Ανδρεάδου 
καθώς και ο αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Θεόδωρος Τσαμπάζης. 

Στη μάχη ρίχνονται ο 
πρώην δήμαρχος Λαγκα-
δά και νυν επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης, Γιάν-
νης Αναστασιάδης, με τον 
συνδυασμό “Νέα Αρχή” 
και ο πρώην περιφερεια-
κός σύμβουλος, Γιάννης 
Ταχματζίδης. Ο δήμος 
Λαγκαδά είναι ο μόνος 
που έχει δύο γυναίκες 
υποψήφιες για τη δημαρ-
χία, καθώς κατεβαίνει 
στον στίβο και η δημοτική 
σύμβουλος, Μαρκέλλα 
Ταυρίδου, υποστηριζόμε-
νη από το ΚΙΝΑΛ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την 
υποψηφιότητα του πρώην 
δημάρχου Ασσήρου, 
Δημήτρη Ράβναλη, ενώ 
με το ΚΚΕ κατεβαίνει ο 
σημερινός επικεφαλής 
της παράταξης, Φίλιππος 
Γεωργουδάκης. 

Ο Σίμος Δανιηλίδης, 
που προέρχεται από το 
ΠΑΣΟΚ, είναι από τους 
μακροβιότερους δημάρ-
χους σε ολόκληρη τη 
χώρα. Εκλέγεται από το 
1994, έχει ήδη έξι θητείες 
στην “πλάτη” και έρχεται 
να διεκδικήσει μία νέα 
τετραετία στον Δήμο Νε-
άπολης - Συκεών με όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο 
ποσοστό από τον πρώτο 
γύρο λόγω της απλής 
αναλογικής. 

Αντίπαλοι του νυν 
δημάρχου, από την πλευ-
ρά της ΝΔ είναι ο Ηλίας 
Ζάχαρης, περιφερειακός 
σύμβουλος με την παρά-
ταξη του κ.Τζιτζικώστα 
και ο Λάζαρος Ωραιόπου-
λος, ο οποίος προέρχεται 
από τους κόλπους του 
ΠΑΣΟΚ αλλά έχει και την 
στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι κύριοι Ζάχαρης και 
Ωραιόπουλος, οι οποίοι 
ασκούν σκληρή κριτι-
κή κατά καιρούς στον 
Σίμο Δανιηλίδη, σταδι-
ακά ανακοινώνουν το 
πρόγραμμά τους και τους 
υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους. Επίσης, τον 

δημαρχιακό θώκο θα διεκδικήσει με την παράταξη της 
“Λαϊκής Συσπείρωσης”, από το ΚΚΕ και ο Χαράλαμπος 
Βέλλης.

Πέτρος Σούλας Γιάννης Αναστασιάδης Σίμος Δανιηλίδης

Γιάννης Καμαρινός Γιάννης Ταχματζίδης Ηλίας Ζάχαρης

Κλεάνθης Μανδαλιανός Δημήτρης Ράβναλης Λάζαρος Ωραιόπουλος

Ιωάννης Γιαννακόπουλος

Νίκος Ζυγάς

Μαρκέλα Ταυρίδου

Νίκη Ανδρεάδου
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Οι έξι διεκδικητές 
του Δήμου Παύλου Μελά 

Η μάχη των 7 στο 
Ωραιόκαστρο

Η πεντάδα του Δήμου 
Χαλκηδόνας

Έξι είναι οι επίσημοι 
-μέχρι στιγμής- διεκδι-
κητές του Δήμου Παύ-
λου Μελά, ένας εκ των 
οποίων είναι και ο νυν 
δήμαρχος Δημήτρης Δε-
μουρτζίδης, ο οποίος στις 
προηγούμενες εκλογές 
είχε στηριχθεί από τη ΝΔ, 
ενώ σε αυτή την εκλογική 
αναμέτρηση κατεβαίνει 
ως ανεξάρτητος.

Τον δημαρχιακό θώκο 
διεκδικεί εκ νέου ο για-
τρός Γιώργος Λίλτσης, ως 
επικεφαλής του συνδυ-
ασμού «αναΤΡΟΠΗ», ο 
οποίος ήδη έχει ανακοι-
νώσει 62 υποψήφιους δη-
μοτικούς συμβούλους. Ως 
επικεφαλής ανεξάρτητης 
παράταξης θα συμμετέ-
χει στις εκλογές η Σίσσυ 
Φραγκοπούλου. Η παρά-
ταξή της «Προοδευτικής 
Συμμαχίας για τον Δήμο 
Παύλου Μελά», αποτε-
λεί τη σύμπραξη εννέα 
εν ενεργεία δημοτικών 
συμβούλων από τέσσερις 
διαφορετικές δημοτικές 
παρατάξεις.

Υποψήφιοι δήμαρ-
χοι Παύλου Μελά και ο 
Δημήτρης Δεληγιάννης με 
την παράταξη «Αλλάζω 
την πόλη μου» καθώς και 
ο Άρης Ιακωβίδης με τον 
συνδυασμό «Ανανεωτική 
Κίνηση Πολιτών». Στις 
εκλογές θα συμμετάσχει 
εκ νέου η υποστηριζό-
μενη από το ΚΚΕ «Λαϊκή 
Συσπείρωση» η οποία θα 
έχει υποψήφιο δήμαρ-
χο τον 26χρονο Μάριο 
Παλάντζα.

Σκληρή προμηνύ-
εται η μάχη στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου, καθώς τον 
δημαρχιακό θώκο διεκδι-
κούν επτά υποψήφιοι και 
η εκλογή δημάρχου από 
τον πρώτο γύρο φαντάζει 
απίθανη. Ο νυν δήμαρχος, 
Αστέριος Γαβότσης, θα 
επιδιώξει την επανεκλογή 
του μετά το 2014, όταν 
εκλέχθηκε την δεύτερη 
Κυριακή με διαφορά 
περίπου 700 ψήφων. 

Τον κοντράρει όμως 
ο Γιώργος Παπακωνστα-
ντίνου επικεφαλής της 
παράταξης “Δύναμη Δη-
μιουργίας” που έχει ήδη 
συμπληρώσει ένα μεγάλο 
μέρος του ψηφοδελτίου 
του με αξιόλογα στελέχη 
καθώς και ο Παντελής 
Σκαρλάτος από την 
παράταξη της μείζονος 
αντιπολίτευσης.

Ο Παντελής Τσακίρης 
έχει μπει δυνατά στη 
μάχη διεκδίκησης του 
δήμου Ωραιοκάστρου, 
ενώ αξιώσεις έχει και ο 
υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Γρηγόρης Εδιρνέλης. 
Προσπάθεια για να 
κερδίσουν την ψήφο των 
δημοτών κάνουν επίσης 
ο Ανέστης Πολυχρονίδης 
και ο Αγγελος Θεμελής 
για λογαριασμό του ΚΚΕ.

Πέντε είναι, έως αυτή 
την ώρα, οι υποψήφιοι, οι 
οποίοι θα διεκδικήσουν 
τον Δήμο Χαλκηδό-
νας. Δύο υποψήφιοι, ο 
νυν δήμαρχος Γιάννης 
Τσουκνιδάς και ο πρώην 
αντιδήμαρχος, Σταύρος 
Αναγνωστόπουλος, προ-
έρχονται από το γαλάζιο 
στρατόπεδο.

Από την παράταξη της 
μείζονος αντιπολίτευσης 
ανακοίνωσε την υποψη-
φιότητά του δημοτικός 
σύμβουλος Ζήσης Βαϊνάς, 
ενώ υποψήφιος δήμαρ-
χος, από την παράταξη 
της ελάσσονος αντιπολί-
τευσης, θα είναι ο Μηνάς 
Μιτζαρίδης. Στη μάχη των 
εκλογών μπαίνει και ο 
Παναγιώτης Μακρίδης, 
υποψήφιος δήμαρχος με 
την “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Δημήτρης Δεμουρτζίδης Αστέριος ΓαβότσηςΓιάννης Τσουκνιδάς

Γιώργος Λίλτσης Γιώργος ΠαπακωνσταντίνουΣταύρος Αναγνωστοπουλος

Ζήσης Βαϊνάς
Σίσσυ Φραγκοπούλου Παντελής Σκαρλάτος

Δημήτρης Δεληγιάννης Παντελής Τσακίρης

Άρης Ιακωβίδης Γρηγόρης Εδιρνέλης
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Η εμμονή του Αλέξη Τσίπρα να αντιγράφει τον 
Ανδρέα Παπανδρέου ξεπερνάει κάθε όριο, προφα-
νώς δεν του φτάνει να αντιγράφει στρατηγικές και 
φιλοσοφία, θέλει να κάνει copy paste ακόμα και 
τα λόγια του, μπορεί να κατάφερε να γίνει πρωθυ-
πουργός ξεπατικώνοντας τον Ανδρέα, αλλά κατέ-
ληξε να είναι απλώς ένα κακέκτυπο γιατί του λείπει 
κάτι σημαντικό, η στόφα του πραγματικού ηγέτη.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αφού 
έπιασε 36% και 35% σε δύο εκλογές, έχει κλείσει 
ήδη μια τετραετία στην εξουσία, πλέον οι ψηφοφό-

ροι του σε συντριπτική πλειοψηφία είναι πρώ-
ην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και κανείς δεν 

θα τον απειλήσει εσωκομματικά ακόμα 
και μετά την μεγάλη ήττα που θα υπο-
στεί στις επερχόμενες κάλπες, άρα εί-
ναι… ηγέτης. 

Έχει αναλογιστεί κανείς όμως πού θα 
βρίσκονταν ο Αλέξης και ο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν 

χρεοκοπούσε η χώρα και δεν μπαίναμε στα Μνη-
μόνια; στο 4%; στο 5%; θέλετε στο 6%; άντε, στο 
7%, επειδή ανεξάρτητα από τη χρεοκοπία η αντι-
συστημική ψήφος ευνοείται και από τις διεθνείς 
συνθήκες. 

Το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε γιατί είναι υπεύθυνο για 
το μνημονιακό σοκ του 2010,  οι ψηφοφόροι του 
έφυγαν τρέχοντας, εκτίναξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν 
κόμμα τη ΔΗΜ.ΑΡ και της έδωσαν έως και 6%, 
έκαναν κόμμα το Ποτάμι με ποσοστό σχεδόν 7%, 
έβαλαν τον Λεβέντη στη Βουλή, βρέθηκε ξαφνικά 
ο Καμμένος στο 10%, έγινε και συγκυβερνήτης.

Όλοι ξαφνικά έγιναν μεγάλοι πολιτικοί… παί-
κτες, πλάκα κάνουμε; η χρεοκοπία και η απόγνωση 
των πολιτών τούς έδωσαν ξαφνικά αυτή τη δύνα-
μη, τίποτε άλλο.

Γι’ αυτό και δεν φτάνει στον Αλέξη Τσίπρα να 
αντιγράφει τον Ανδρέα, μέσα στο άγχος του προ-
σπαθεί να κάνει συνεχώς μεταγραφές στελεχών 
του ΚΙΝ. ΑΛ., όποιον λάχει και όπως κάτσει, σε αυτή 
την προσπάθεια κύριος χορηγός του εξακολου-
θεί να είναι το κανονικό ΠΑΣΟΚ, όμως πλέον δεν 
έχουν πια ταυτότητα, όταν αριστερίζουν πέφτουν 
πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ, όταν γίνονται μεταρρυθμιστές 
πέφτουν πάνω στη Ν.Δ., το αδιέξοδο παραμένει 
αδιέξοδο.

Σε όλα αυτά όμως υπάρχει και κάτι οξύμωρο, 
ο Τσίπρας από τη μία αντιγράφει τον Ανδρέα και 
«φωνάζει» πως εκείνος είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ και 
από την άλλη καταγγέλλει ότι το ΠΑΣΟΚ (μαζί με 
τη Ν.Δ.), για να δημιουργεί και την απαραίτητη πό-
λωση, ευθύνεται για τα δεινά της χώρας. 

Δεν είναι γραφικό να αποθεώνεις κάτι που 
-υποτίθεται- το θεωρείς καταστροφικό; προφανώς 
δεν τον ενοχλεί και ο Ανδρέας το έκανε…

*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας - π. 
Βουλευτής  Νέας Δημοκρατίας

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ...
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Αυτή η πρόταση για προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και μοιάζει με 
κακόγουστο αστείο. Πως να προτείνει προοδευτικό μέτωπο και μάλιστα ενάντια 
στην ακροδεξιά και τον νεοφιλελευθερισμό ένα κόμμα που κυβέρνησε επί τέσ-
σερα χρόνια με βασικό εκφραστή της Ακροδεξιάς , που η Κυβέρνησή του υπάρχει 
ακόμα γιατί μια σειρά ακροδεξιοί την στηρίζουν και που αδυνάτισε να οδηγή-

σει στο τέλος την δίκη της Χρυσής Αυγής; Πως να προτείνει προοδευτι-
κό μέτωπο ένα κόμμα που στηρίζει τον αιμοσταγή δικτάτορα Μαδούρο 
και που δείχνει σε κάθε περίπτωση (στάση απέναντι στις Ανεξάρτητες 
Αρχές, συμπεριφορά απέναντι στον Κεντρικό Τραπεζίτη, τακτική πρω-
τοποριακής διαπλοκής για να αντιμετωπιστούν αντίθετες φωνές στα 

Μ.Μ.Ε, σκανδαλώδης κάλυψη φαινομένων πιθανής διαφθοράς την 
στιγμή που απειλούν για διασυρμό πολιτικούς αντιπάλους, ωμή παρέμ-

βαση στην Δικαιοσύνη κ.ά) Κακά τα ψέμματα, πολλά που ζήσαμε και ζούμε 
στο επίπεδο της Δημοκρατίας, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με συμπεριφορές 
Σαλβίνι και Όρμπαν.

Για ποια ακροδεξιά λοιπόν ανησύχησαν στον ΣΥΡΙΖΑ; Για αυτούς με τους 
οποίους  διαδήλωναν αγαπημένοι στα κινήματα των πλατειών ή για αυτούς που 
προτίμησε να συγκυβερνήσει; Για ποια Δημοκρατία θέλουν να συνασπιστούν; Για 
την Δημοκρατία του Πολάκη ή του Παπαγγελόπουλου, του Καμένου ή της Θά-
νου; Αστειότητες....

Για ποιο νεοφιλελευθερισμό ακριβώς ομιλούν; Η υποθήκευση όλης της 
ακίνητης περιουσίας της χώρας μέσω του Υπερταμείου, η δέσμευση για πλεο-
νάσματα μέχρι το 2060  τι είναι άραγε; Προοδευτική πολιτική ενάντια στον νεο-
φιλελευθερισμό ; Ποιον κοροϊδεύουν άραγε; Δεν καταλαβαίνουν ότι η συνεχής 
προώθηση συνθημάτων στηριγμένων στο ψέμα, στην υποτίμηση της νοημοσύ-
νης μας και στην κοροϊδία επί δέκα χρόνια, εξάντλησε κάθε περιθώριο να πείσει 
οποιονδήποτε εκτός από τους « έτοιμους» ;

Το γνωρίζουμε όλοι. Πάντα υπάρχουν « έτοιμοι» να ξεχάσουν σαν να έκα-
ναν λοβοτομή. Να ξεχάσουν ότι οι ίδιοι έλεγαν, κατακεραύνωναν, αντιμετώπιζαν 
ως επικίνδυνο. Αυτό είδαμε και με την περίφημη « ΓΕΦΥΡΑ». Τα ίδια πρόσωπα 
ανακυκλωμένα, δίχως κανένα έρεισμα στην κοινωνία, που αναμασούσαν κάτι 
περίεργα σχήματα. Επειδή έτσι πιστεύουν πράγματι; Επειδή κοιτάνε να πάνε σε « 
μεγάλο μαγαζί» ; Επειδή κάποιοι θα βρεθούν σε θέσεις; Δεν έχει καμία σημασία. 
Σημασία έχει ότι προσφέρουν άλλοθι στην πιο λαϊκίστικη, τυχοδιωκτική, αντιδη-
μοκρατική Κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος. Σημασία έχει ότι εμφανίζονται ως 
ανακαλύπτοντες το φως το αληθινό, δήθεν μετά την Συμφωνία των Πρεσπών, 
ενώ πολλοί από αυτούς είναι σε διάλογο με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από πολύ 
νωρίτερα; Σημασία έχει ότι εμφανίζουν να θέλουν να στήσουν και καλά γέφυρες 
ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. Δηλαδή μ΄αυτούς που 
χαρακτηρίζονταν προδότες, δοσίλογοι και απέναντι στους οποίους  ο Αλέξης 

Τσίπρας έστελνε το μήνυμα: Ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν;
Μα δεν καταλαβαίνουν και αυτοί και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάποιοι 

πιο « ευέλικτοι» που δηλώνουν Κεντροαριστεροί και όχι ΣΥΡΙΖΑ αλλά μας θυ-
μίζουν  « ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά» , ότι όλα μα όλα αυτά είναι 
ξεπερασμένα, αναξιόπιστα, μη δυνάμενα να πείσουν πια κανένα; Δεν κατανοούν 
ότι αυτή η τακτική ωμής λεηλασίας του ΚΙΝΑΛ από την μια πλευρά πεισμώνει τις 
βασικές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ και από την άλλη δυναμώνει την Ν.Δ 
και της στέλνει κεντροαριστερές δυνάμεις που δεν μπορούν να διανοηθούν ότι 
μετά από μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, θα παιχτούν παιχνίδια από πολιτικά 
και επιχειρηματικά κέντρα για να βοηθήσουν τον αγαπημένο του συστήματος 
δήθεν αριστερό πολιτικό ηγέτη;

Αν δεν το καταλαβαίνουν, θα το καταλάβουν και καλά.Αυτό δείχνουν όλες 
οι δημοσκοπήσεις για τις Ευρωεκλογές, τις Βουλευτικές , τις Περιφερειακές και 
Δημοτικές Εκλογές. 

*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Δεν τους γλυτώνει καμία γέφυρα
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H αντίδραση της κυρίας Καλυψούς Γούλα στην απο-
κάλυψη από τον καλό συνάδελφο Νίκο Ηλιάδη, μιας 

μυστικής συνάντησης ανάμεσα στον δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης Γιάννη Μπουτάρη και την τότε Υφυπουρ-

γό Μακεδονίας Θράκης και υποψήφια δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου, έδειχνε υπερβολική. Παραι-
τήθηκε πάραυτα, όχι μόνο από την υποψηφιό-

τητα για τη δημαρχία, αλλά και από δημοτική 
σύμβουλος της παράταξης Μπουτάρη.
Η ερμηνεία της αντίδρασης της κυρίας Γούλα 

ήλθε με καθυστέρηση. Μόλις προχθές. Ο κ.Μπουτάρης 
συνυπέγραψε την πρόσκληση για συμμετοχή στη «Γέφυ-
ρα» και παρέστη στην εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα.

Η «Γέφυρα», όμως δεν είναι τυχαία συλλογικότητα. 
Είναι ένας μοχλός εκλογικής προώθησης του ΣΥΡΙΖΑ. στο 
σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας του.

Προφανώς η κυρία Γούλα κατάλαβε κάτι το οποίο δεν 
ήταν ορατό δια γυμνού -πολιτικά- οφθαλμού: Ότι την 
ίδια στιγμή που η ίδια ήταν η πρόταση της παράταξης του 
κ.Μπουτάρη για τη δημαρχία, εκείνος έκανε άλλες σκέ-
ψεις. Και τον εγκατέλειψε.

Ποιες άλλες σκέψεις έκανε ο δήμαρχος για τις υπο-
ψηφιότητες που βρίσκονται κοντά στον ίδιο πολιτικά;

Για την υποψηφιότητα του αντιδημάρχου του Πέτρου 
Λεκάκη είπε: «Παιδιά εσείς κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε».

Στον Σπύρο Βούγια ευχήθηκε «διψήφια νούμερα, για 
να μπορέσει να διεκδικήσει τη δημαρχία».

Για την Κατερίνα Νοτοπούλου ότι μπορεί να γίνει καλή 
δήμαρχος για να προσθέσει: «Ο καθένας θα μπορούσε να 
γίνει καλός δήμαρχος».

Ο μόνος υποψήφιος τον οποίο ο κ.Μπουτάρης στήρι-
ξε δημόσια ήταν ο κ.Γιώργος Ορφανός στον οποίο είπε 
«εγώ εύχομαι στον κ. Ορφανό να είναι αυτός ο οποίος θα 
αναλάβει».

Όμως πολιτικά, ο κ.Ορφανός, ο οποίος προέρχεται από 
την κεντροδεξιά, με τον κεντροαριστερό κ.Μπουτάρη όχι 
μόνο δεν συναντιούνται αλλά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
συνυπόγραψε μαζί με άλλους 104 πολίτες μία δήλωση 
σύμφωνα με την οποία «επείγει οι προοδευτικές δυνά-
μεις να εγκαταλείψουν τον εναγκαλισμό με τη Δεξιά».

Δηλαδή κ.Μπουτάρης, ο οποίος τάσσεται μαζί με την 
υπόλοιπη «Γέφυρα» υπέρ της επανεκλογής Τσίπρα και 
καταγγέλλει τον εναγκαλισμό των προοδευτικών δυνά-
μεων με τη δεξιά, εύχεται σε έναν συνεπή παραδοσιακό 
κεντροδεξιό να γίνει δήμαρχος;

Πολύ δε περισσότερο που ο κ.Μπουτάρης δηλώνει 
«πρέπει να εργαστούμε σκληρά με την Αθήνα και τα Σκό-
πια για να την εφαρμογή της και να αμβλύνουμε τα εθνι-
κιστικά αισθήματα και στις δύο πλευρές», δηλαδή την 
αντίθεση στη συμφωνία, αντίθεση που με σταθερότητα 
εκφράζει ο κ.Ορφανός; 

Είναι ασύνδετα μεταξύ τους η παραίτηση Γούλα, η 
στήριξη στον Τσίπρα και η υποστήριξη στον Ορφανό ή τα 
συνδέει μεταξύ τους ένα αόρατο νήμα;

*Ο Χρήστος Μάτης είναι δημοσιογράφος και πρώην 
δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Από την Καλυψώ στον Γιώργο
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«Στην Δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδα!» 
έλεγε ο Παύλος Κ. Μπακογιάννης. Με αυτή 

την σκέψη έκανα μία συνειδητή επιλογή για 
τις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα 
είμαι στην ομάδα του υποψήφιου Δήμαρ-
χου Κιλκίς, Δημήτρη Τσαντάκη. Η επιλογή 

είναι ρεαλιστική.  Θεωρώ πως οι αυτοδιοι-
κητικές εκλογές είναι κατεξοχήν πεδίο όπου 

οι ‘’κομματικές ταυτότητες’’ μένουν στην άκρη. Ως 
26χρονος ποτέ δεν έκρυψα και δεν θα κρύψω τις ιδε-
ολογικές μου πεποιθήσεις, οι οποίες είναι Κεντρογε-
νής. Πιστεύω βαθιά σε δυο έννοιες: την Ελευθερία και 
την Πατρίδα. Αυτό όμως που προέχει αυτή την στιγμή 
για την ιδιαίτερη Πατρίδα μου, είναι η Σύνθεση και η 
Ενότητα. 

Είναι άξιο προσπάθειας να αφυπνίσω, με δράσεις 
και πράξεις, το συναίσθημα ‘’αγαπώ-στηρίζω τον 
Τόπο μου’’ μέσα στο νου του κάθε συμπολίτη μου. 
Πρέπει (και μπορώ) να αναδείξω στα δημοτικά όργα-
να τους Προβληματισμούς και τα Θέλω των Πολιτών 
της ηλικίας μου. Οφείλω, ως επιστήμονας Επικοινω-
νιολόγος, να προσπαθήσω ώστε το Κιλκίς ‘’να ανεβεί 
στα μάτια’’ των Συμπατριωτών μας σε όλη την Ελλά-
δα. Αξίζει να προσπαθήσω, ώστε να αναδειχθούν όλα 
τα θετικά που έχει το Κιλκίς. Σε επίπεδο Πολιτιστικό, 
Ιστορικό και Τουριστικό. Θέλω να τρέξω, να εργαστώ 
για την αναβάθμιση του ΤΕΙ της πόλης μας. Αγαπώ και 
πιστεύω αυτή την Προοπτική.

Για όλα τα παραπάνω, μα και πολλά που μαζί θα 
βρούμε στην πορεία, ζητώ την Στήριξη σας και την 
Εμπιστοσύνη σας! Θεωρώ πως η εμπειρία του συγκε-
κριμένου υποψήφιου Δημάρχου είναι κομβική για να 
γυρίσει το Κιλκίς μας σελίδα. Πως; Με κοινή δουλειά 
και υπερκομματική νοοτροπία που δεν θα μεταφέρει 
τις επιδιώξεις των κομμάτων στις τοπικές κοινωνί-
ες, αλλά τις επιδιώξεις των τοπικών κοινωνιών στα 
κόμματα. Γνωρίζω πως, ίσως, στεναχωρώ άτομα -τα 
οποία εκτιμώ πολύ- μέσα στο κομματικό μου χώρο. 
Τους λέω μέσα από την καρδιά μου ότι ‘’δεν θα χα-
θούμε μεταξύ μας’’. Θα βρεθούμε ξανά πλάι-πλάι 
στην μάχη των Περιφερειακών, των Ευρωεκλογών, 
μα και σε εκείνη των Εθνικών Εκλογών. Και η Νέα 
Δημοκρατία θα είναι πρώτη! Θα είμαι ‘’Παρών’’, Στρα-
τιώτης! 

Τέλος, ζητώ από την καθεμία και τον καθένα που 
ζει και εργάζεται στα χωριά και την πόλη του Κιλκίς να 
με κρίνει με βάση το βιογραφικό μου, την κοινωνική 
μου δράση, τις ιδέες που κουβαλάω και την νεανική 
αισιοδοξία μου ή αν θέλετε το πάθος μου για Δουλειά! 
Tο καλύτερο δεν έρχεται μόνο του, μα θα το φέρουμε 
εμείς, όλες και όλοι μαζί. Και όπως αγαπώ να λέω «Το 
Κιλκίς, ενώνει!». ‘’Ενωτική Δύναμη Κιλκίς’’, λοιπόν. 

*Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είναι υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος Κιλκίς

Γιατί θα είμαι υποψήφιος  
στην ιδιαίτερη Πατρίδα μου…
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ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ… Μόλις προχθές, εκεί 
ανατολικά στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, ένα όχημα 

συμπολίτη μας εν κινήσει πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα ο οδηγός 
του, να απανθρακωθεί και να βρεί φρικτό θάνατο! Όσο κι αν 

διερευνά η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Τροχαία για τα 
αίτια, η βαριά σκιά που σκεπάζει την αλήθεια, είναι αυτό 
που όλοι δυστυχώς γνωρίζουμε και βιώνουμε καθημερι-
νά και που φοβούμαστε να πούμε. Είναι ένα ακόμη αθώο 

θύμα της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας και της ανέχει-
ας, που μας οδήγησαν τα μνημόνια της …αλληλεγγύης των 

«θεσμών» (!) όλων εκείνων δηλαδή, που εδώ και δέκα χρόνια 
χτυπούν τον κάθε Έλληνα πολίτη με φόρους, χαράτσια, πρόστιμα 
και κάθε λογής τρόπους, με στόχο την βίαιη οικονομική εξαθλίωση 
των πάντων! Δεν περισσεύουν χρήματα σε κανέναν πλέον, ούτε για 
την συντήρηση των οχημάτων, αφού καλά-καλά δεν φτάνουν ούτε 
για την βενζίνη, την οποία πληρώνουν όλοι οι Έλληνες στη διπλή 
τιμή για να εισπράξουν οι «θεσμοί» τους δασμούς της κάθε ανάσας 
του καθενός μας! Για να σωθούν οι τράπεζες, μας λένε οι δανειστές 
(!) αλλά δεν μας λένε ότι όλες οι τράπεζες είναι δικές τους. Για να 
μην πτωχεύσει η χώρα και γίνετε Βραζιλία, λέει το ΔΝΤ… Γιατί, αν 
φύγετε από το ευρώ, λέει με «νόημα» η Ε.Ε., τότε… 

Κι όλα αυτά, ηχούν στο μέσο πολίτη ως απειλή, της ιδιοκτησίας 
του, που την ρημάζουν με φόρους επί φόρων συνεχώς, αλλά κυρί-
ως κατά της ζωής και της δημιουργίας. Γιατί, με τις συνεχείς περι-
κοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων αλληλεγγύης μέχρι και 
στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κι αυτό το πρώτιστο αγαθό 
δικαίωμα της υγείας «χάθηκε» δυστυχώς στο βωμό της περικοπής 
εξόδων, για την εξασφάλιση ενός πρωτογενούς πλεονάσματος, που 
είναι προϊόν βγαλμένο από το αίμα των βιαίως φορολογούμενων 
πολιτών! Μέσα σε δέκα χρόνια έφτασαν τους Έλληνες πολίτες, να 
χρωστούν συνολικά πάνω από 200 δις (!) στις εφορίες, στις τράπε-
ζες και στα ασφαλιστικά ταμεία και με συνεχείς απειλές και εκφοβι-
σμούς, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και funds (κοράκια) συνε-
χίζουν το καταστροφικό τους έργο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, 
παχυλά αμοιβόμενοι «ποιούν τη νήσσα» για όλα αυτά και υπογρά-
φουν ένα πίσω από το άλλο και νέα  αντισυνταγματικά σχέδια λε-
ηλασίας του λαού, καταπάτησης της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, 
της υγείας και ζωής των πολιτών, έτσι ακριβώς όπως επιτάσσουν οι 
… «θεσμοί» (!) που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξασφάλι-
ση του κέρδους τους! Ε!.. Κι αν αυτοκτόνησαν 10 - 12.000 πολίτες 

λόγω χρεών επειδή δεν άντεξαν την πίεση και τον εξευτελισμό, ή 
αν πήγαν οι θάνατοι κατά 30 – 35.000 ετησίως πάνω από τις γεν-
νήσεις, όλα αυτά είναι «παράπλευρες απώλειες»!

Συγκλονίζει η κατάθεση ενός διάσημου οικονομολόγου, πρώ-
ην στελέχους της Παγκόσμιας Τράπεζας Peter Koenig που καλεί 
τους Έλληνες να ξυπνήσουν από το λήθαργο, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά: «Σας σκοτώνουν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου (!) 
Μην πιστεύετε τους πολιτικούς και τα media, βγείτε από αυτόν τον 
εγκληματικό οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 
απατηλό νομισματικό σύστημα του ευρώ, που σας οδηγεί σε πνιγμό 
μέχρι θανάτου!» Κάνει λόγο, για «σκλαβιά» και «ταπείνωση» του 
Ελληνικού λαού και ισχυρίζεται ότι ο μόνος δρόμος για να ανοι-
κοδομηθεί πλέον η κατεστραμμένη ελληνική οικονομία, είναι να 
εγκαταλείψει την Ε.Ε. για τη σωτηρία της, αλλά και ως απαραίτητη 
πράξη αξιοπρέπειας. 

*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέ-
ντρου Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι
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Peter Koenig
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Τη δική της «μάχη» για τη Θεσσαλονίκη και 

ειδικότερα για τις δυτικές συνοικίες της πόλης, 
είναι αποφασισμένη να δώσει η Βίκυ Νάκου, 
υποψήφια βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα 
Δημοκρατία. Στη συνέντευξή της μιλάει για την 
τιμή που της έκανε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης, τις εμπειρίες της από τη διοργά-
νωση των μεγάλων συλλαλητηρίων του 1992 
και 1994 για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, 
αλλά και για το ατύχημα που είχε πρόσφατα και 
την έφερε αντιμέτωπη με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι με κι-
νητικές δυσκολίες.

Το όνομά σας ήταν από τα πρώτα των υπο-
ψηφίων στις βουλευτικές που ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος της ΝΔ, Κυρ. Μητσοτάκης, και το 
πρώτο που ανακοινώθηκε για το κόμμα του 
στην Α’ Θεσσαλονίκης. Πώς εκλαμβάνετε την 
κίνηση αυτή; Η επιλογή και η εμπιστοσύνη του 
Κυρ. Μητσοτάκη αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή 
και μεγάλη ευθύνη συνάμα. Η συμμετοχή μου 
στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ σηματοδοτεί τη στήριξη 
του προέδρου μας στη μεσαία τάξη και στους 
υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Δεν είμαι γό-
νος πολιτικής οικογένειας και δεν προέρχομαι 
από κομματικά «σπάργανα». Το γεγονός αυτό 
προσδίδει ιδιαίτερο πρόσημο στην προσπάθεια 
και τον αγώνα που κάνω.

Μεγαλώσατε στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης, όμως επιλέξατε να ζείτε στα δυτικά. Πόσο 
εύκολο είναι για ένα «παιδί του κέντρου» να 
ζει στις δυτικές συνοικίες; Όσοι μεγαλώσαμε 
στο κέντρο δεν είχαμε ιδέα που βρίσκονταν οι 
δυτικές συνοικίες. Πριν 18 χρόνια, όμως επέ-
λεξα να αγοράσω με δάνειο ένα μικρό διαμέρι-
σμα στις Συκιές και δεν το μετάνιωσα. Βρέθηκα 
σε μια περιοχή με ωραίους και χαμογελαστούς 
ανθρώπους. Επέκτεινα τις φιλίες μου και ανακά-
λυψα μια «άλλη Θεσσαλονίκη», εξίσου όμορφη. 
Ακούγεται ωραία να λέμε εμείς οι πολιτικοί εδώ 
ότι θα κάνουμε πράγματα για τις δυτικές συνοι-
κίες, χωρίς κανείς τους να ζει εκεί! Εγώ επέλεξα 
να ζω εδώ και πονώ τους ανθρώπους και τον 
τόπο. Η αναβάθμιση της δυτικής Θεσσαλονίκης 
είναι το προσωπικό μου στοίχημα.

Τι σημαίνει για εσάς Ήπειρος και τι Μακε-
δονία; Η μητέρα μου είναι από τις Παπαδάτες 
Λάκκα Σουλίου και ο πατέρας μου ήταν από τα 
Τζουμέρκα της Άρτας. Η Ήπειρος είναι ο τόπος 
καταγωγής μου, οι ρίζες μου, οι πρόγονοί μου 
και το παρελθόν μου. Η Μακεδονία είναι η επι-
λογή των γονιών μου. Ο τόπος που γεννηθήκα-
με, μεγαλώσαμε και ριζώσαμε. Εδώ αναπνέω 
όλη μου τη ζωή και αγωνιώ να προσφέρω με 
όλες μου τις δυνάμεις. Αυτής της μεγάλης πα-

τρίδας, της Μακεδονίας, δεν της πρέπει η πα-
ραχάραξη της Ιστορίας. Τιμώ τις δυο υπέροχες 
πατρίδες μου.

Πρωτοστατήσατε στη διοργάνωση των με-
γάλων συλλαλητηρίων για την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας, το 1992 και το 1994. Μιλή-
στε για την εμπειρία σας. Το πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε με την πίεση των Σκοπίων το 
1991 να αναγνωριστούν ως «Μακεδονία» ήταν 
πολύ σοβαρό και ξεσήκωσε τεράστια κύματα 
διαμαρτυρίας από όλους τους Έλληνες. Τότε 
ο μακαριστός δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ντίνος 
Κοσμόπουλος ανέλαβε μαζί με επιφανείς Θεσ-
σαλονικείς την πρωτοβουλία συλλαλητηρίου, 
ώστε να προβληθεί το μείζον αυτό θέμα διεθνώς 
αλλά και η ιστορική αλήθεια, που ήθελαν να 
σφετεριστούν οι Σκοπιανοί. Ήταν τιμή μου που 
είχα την ευθύνη, ως υπεύθυνη του γραφείου 
Εθνικών Θεμάτων του δήμου Θεσσαλονίκης, να 
οργανώσω και να συντονίσω αυτή την μεγαλει-
ώδη προσπάθεια, που έγινε δύο φορές, το 1992 
και το 1994. Είμαι πολύ υπερήφανη για αυτήν 
την πολύ σπουδαία εμπειρία. Όμως μεγαλύτερη 
τιμή, για μένα αποτελούν τα λόγια του Ντίνου 
Κοσμόπουλου, όταν μου είπε: «Σου ανέθεσα τον 
συντονισμό του συλλαλητηρίου παιδί μου κι εσύ 
το έκανες προσωπική σου υπόθεση. Υπόθεση 
της ψυχής σου. Σ’ ευχαριστώ πολύ». Η Θεσσα-
λονίκη που γνώρισα είχε σπουδαίες προσωπικό-
τητες, που με δίδαξαν πώς να πολιτεύομαι και να 
είμαι αξιοπρεπής και σταθερή στις επιλογές και 
στις αποφάσεις μου.

Τι σημαίνουν για εσάς οι λέξεις «αγάπη», 
«αλτρουϊσμός», «αλληλεγγύη»; Για μένα ση-
μαίνουν ανθρωπιά. Σημαίνουν να βάζεις πάνω 
από το εαυτό σου την ανάγκη του συνανθρώπου 
σου και να θυσιάζεσαι. Η αγάπη μόνο όταν έχει 
την έννοια της θυσίας υπερβαίνει τους συμβατι-
κούς όρους.

Πρόσφατα είχατε ένα ατύχημα. Σας βλέ-
πουμε όμως μαχητική... Ήσασταν πάντοτε έτσι; 
Πολύ νωρίς στη ζωή μου –λίγο πριν γίνω 6 χρό-
νων– είχα ένα πολύ δύσκολο αυτοκινητικό ατύ-
χημα, όταν ένας μεθυσμένος οδηγός «έπεσε» 
επάνω μου και παρέμεινα σε κώμα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ευτυχώς, κατάφερα να «ξυ-
πνήσω» και να ζήσω ξεπερνώντας σταδιακά τα 
προβλήματά μου. Αργότερα εργάστηκα σε δύ-
σκολα εργασιακά περιβάλλοντα και απέδειξα, 
ότι μπορούσα να ανταπεξέλθω. Πρόσφατα είχα 
ένα σοβαρό ατύχημα στην υπηρεσία, με απο-
τέλεσμα να υποστώ συντριπτικό κάταγμα σε 6 
σημεία στην ποδοκνήμη και στον αστράγαλο, 
που αντιμετωπίστηκε με διπλό χειρουργείο. Ευ-
τυχώς όλα πήγαν καλά και τώρα βρίσκομαι στο 
τελικό στάδιο ανάρρωσης, που όμως με έφερε 
αντιμέτωπη με τα μεγάλα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολί-
ες, αφού για ένα μεγάλο διάστημα κινήθηκα με 
αμαξίδιο και εξακολουθώ να βαδίζω με υποστή-
ριξη (πατερίτσες). Έχω αισιοδοξία για την ζωή 
και αγωνίζομαι με χαμόγελο χωρίς να χάσω το 
χιούμορ μου.

Βασιλική Νάκου, υποψήφια βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης: 

Μια διαφορετική πολιτικός
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Λαμπερά events της Union Optic σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Βαρέλι δίχως πάτο...

ΣΥΡΊΖΑ και ΚΊΝΑΛ σε τραπέζια!

Με καθολική προσέλευση των οπτικών 
γιόρτασε η εταιρεία UNION OPTIC την συγχώνευ-
ση της με την εταιρεία Shamir Optical. Παρουσι-
άστρια η μοναδική Ελένη Μενεγάκη υποδέχτηκε 
τον κόσμο σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Την νέα 
εποχή στον κλάδο των οπτικών ανακοίνω-
σε η Shamir Optical, μέλος του ομίλου Essilor 
Luxottica. 

Παρουσία της Ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή  πραγματοποιήθηκε 
στη Βέροια , στο Τουριστικό Περίπτερο «Ελιά»,  πολιτική εκδήλωση 
του Κινήματος Αλλαγής εν’ όψει του 2ου Συνεδρίου στις 30 – 31 
Μαρτίου. Ειπώθηκαν σκληρές αλήθειες και φυσικά προβλημάτισε 
η μετακίνηση πολλών στελεχών από το ΚΙΝΑΛ στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Αίσθηση προκάλεσε  η τοποθέτηση του γραμματέα του ΚΙΝΑΛ 
Ημαθίας Κώστα Ασλάνογλου ο οποίος όταν μίλησε για το πρώην 
στέλεχος της παράταξης Άγγελο Τόλκα που υπουργοποιήθηκε από 
το ΣΥΡΙΖΑ είπε τους στίχους ενός παραδοσιακού τραγουδιού: “σας 
πήραμε, σας πήραμε φλουρί κωνσταντινάτο , μας πήρατε, μας πή-
ρατε βαρέλι δίχως πάτο”.

«Η Μακεδονία στο επίκεντρο» ήταν το θέμα 
της  προεκλογικής εκδήλωσης του  Κινήματος 
Αλλαγής  στη Θεσσαλονίκη, με  ομιλήτρια την 
πρόεδρο του κόμματος, Φώφη Γεννηματά. Στο 
περιθώριο της εκδήλωσης συζητήθηκε και 
η  παρουσία κάποιων παλαιών στελεχών του 
ΠΑΣΟΚ σε τραπέζια τα οποία διοργανώνουν οι 
υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ, όπως των κ. Ελευθεριά-
δη, Χαλβατζόγλου και  Μαμέλη που ανταποκρί-
θηκαν  σε κάλεσμα  σε ταβέρνα στην πλατεία 
Άθωνος, στο οποίο παρέστησαν  η υποψήφια 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου 
με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και ο υποψήφιος περι-
φερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Η 
αγωνία στο ΚΙΝΑΛ για τις μεταγραφές  στελεχών 
του στο στρατόπεδο  του ΣΥΡΙΖΑ είναι έκδηλη 
καθώς πολλοί μιλούν για “λεηλασία”,ενώ άλ-
λοι κάνουν λόγο για συγκρότηση νέου φορέα 
της κεντροαριστεράς με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάντηση ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Αστέριο Γα-
βότση, πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 
κ. Λεωνίδας Μπακούρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μεταφέρθηκε από τον κ. 
Γαβότση το αίτημα των πολιτών για τη σύνδεση των περιοχών 
της Μυγδονίας και της Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου με 
το δίκτυο φυσικού αερίου.  Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι η επέ-
κταση του δικτύου θα επιφέρει σημαντική μείωση στο ενεργει-
ακό κόστος των οικιακών καταναλωτών και θα ενισχύσει την 
ευρύτερη τοπική ανάπτυξη  του Δήμου.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Μπακούρας ανέφερε 
ότι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης της Εταιρείας 2019 - 2023, εντάχθηκε η τροφοδότηση 
της Λητής και των περιοχών της Νεοχωρούδας και του Πεντα-
λόφου. Ήδη σήμερα τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο το Ωραι-
όκαστρο, το Παλαιόκαστρο και η Γαλήνη.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Εταιρεία ενεργεί με σεβασμό στο 
ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, τηρώντας απαρέγκλιτα το 
Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της, και με στόχο την πε-
ραιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου, την οικονομική απο-
δοτικότητα των επενδύσεων και την ασφαλή και αδιάληπτη 
λειτουργία του δικτύου διανομής.

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

karfitsomata
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Παιχνίδι με το χιόνι Τζιτζικώστας – Λεκάκης

Η συνεργασία των «τριών» με τον Βούγια

Βόλτα στα χιόνια έκανε ο Τζιτζικώστας μαζί με τον γιο του... Την ευ-
καιρία να περάσει ευχάριστες ώρες βρήκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
χιονόπτωσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Περιφερειάρχης βγήκε βόλτα με το 
παιδί του στην κατάλευκη πόλη και ανέβασε μια φωτογραφία στα social 
media με το σχόλιο «Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά…».

Κάτι ανάλογο, έπραξε και ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Πέ-
τρος Λεκάκης ο οποίος ξέκλεψε λίγο χρόνο από το τρέξιμο των αυτοδι-
οικητικών εκλογών και τον αφιέρωσε παίζοντας χιονοπόλεμο με τα τρία 
παιδιά του. Ο κ. Λεκάκης βρήκε την ευκαιρία να χαρεί το χιόνι που έπεσε 
στην πόλη μαζί με τον 5χρονο γιο του και τις δίδυμες κόρες του. 

Με μια ανάρτησή του στο Facebook ο Ανδρέας Κουράκης 
ουσιαστικά ανήγγειλε τη συνεργασία των «τριών» (Αβαρλής, 
Αϊβάζογλου) με τον Σπύρο Βούγια στην οποία δήλωσε τα εξής: 
«Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για μια προοδευτική διοίκηση 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και εντασσόμαστε στην «ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» με επικεφαλής τον Σπύρο Βούγια, ο οποίος με την 
πολύχρονη παρουσία του και τις δημόσιες τοποθετήσεις του στα 
προβλήματα της πόλης, συγκεντρώνει τις προυποθέσεις για να 
ηγηθεί μιας Δημοτικής αρχής με προοδευτικό πρόσημο, που θα 
έχει την ικανότητα, την αφοσίωση και την γνώση να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.»

Οι μπουκμέικερς τρίβουν τα χέρια τους 

Μάχη εντυπώσεων για Ταχιάο – Ορφανό - Λεκάκη

Ο Ορφανός πρότεινε ψηφιακό μουσείο

Φιλανθρωπικό... μπαράζ από Ζέρβα

Τον μπελά τους βρήκαν οι δημοσκόποι σε ό,τι αφο-
ρά τουλάχιστο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο διότι οι 
αποκλίσεις ανά χρονική περίοδο κατά την οποία αυτές 
διενεργούνται, είναι μεγάλες, αλλά κι επειδή το ποσοστό 
των αναποφάσιστων διαρκώς μεγαλώνει. Γι αυτό το λόγο 
κανείς και τίποτα δεν μπορεί να θεωρήσει ως «σταθερά» 
παρ’ ό,τι προς το παρόν τουλάχιστο φέρεται ο Νίκος Τα-
χιάος να προηγείται σε όλες όσες δημοσιεύτηκαν αλλά οι 
διαφορές αυξομειώνονται, ενώ η δεύτερη θέση προσφέ-
ρεται για τα γραφεία στοιχημάτων. 

Πρώτη «μάχη» υποψήφιων δημάρχων στις 6 Μαρτίου... Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος της 
παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» με επικεφαλής τον Νίκο Ταχιάο θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαρτίου, στις 7 
το βράδυ, στην Αποθήκη του πολυχώρου Μύλος. Στην ίδια εκδήλωση ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
θα παρουσιάσει και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Την ίδια μέρα και ώρα και ο επικε-
φαλής του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Πρώτη» και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης 
θα πραγματοποιήσει τη δική του κεντρική εκδήλωση, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του και υποψηφίους 
συμβούλους. 

Σε εκδήλωση με επίκεντρο τις γυναίκες καλεί και ο Γιώργος Ορφανός και η σύζυγός του Μερόπη. Στην 
εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Μαρτίου σε ξενοδοχείο δυτικά της πόλης θα μιλήσουν διακεκριμένες 
γυναίκες της Θεσσαλονίκης.

Τι πρότεινε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Γιώργος Ορφανός, για τον πολιτισμό; Τη δημιουργία 
Ψηφιακού Μουσείου για τον Μέγα Αλέξανδρο και τη 
συγκρότηση Φορέα για τη Νέα Παραλία. Αυτές ήταν 
δύο προτάσεις που ξεχώρισαν και συζητήθηκαν περισ-
σότερο από τους συνολικά έξι άξονες του προγράμμα-
τος που παρουσίασε ο συνδυασμός «Η Θεσσαλονίκη 
είναι το μέλλον».

Τρόφιμα μακράς διάρ-
κειας για τα συσσίτια της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος 
Κυριών μετά ...μουσικής 
συγκέντρωσε η παράταξη 
του υποψήφιου δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νου Ζέρβα. Η συγκέντρωση 
των τροφίμων έγινε στην 
είσοδο του Θεάτρου Ράδιο 
Σίτι, στο πλαίσιο εκδήλω-
σης για τον πολιτισμό. Επί-
σης, ο στόλος της Ελληνι-
κής Αστυνομίας ενισχύθηκε 
με ένα νέο περιπολικό, μετά 
από παρέμβαση του κ.Ζέρ-
βα. Το όχημα το αγόρασαν 
ιδιώτες επιχειρηματίες και η 
παράδοση του έλαβε χώρα 
στο Α.Τ Λευκού Πύργου. 

karfitsomata
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Ποιες εκπλήξεις επιφυλάσσει  
ο Τζιτζικώστας;

Διέψευσε για την ευρωβουλη  
ο Μπουτάρης 

’Ηρθε η ώρα των ανακοινώσεων για 
τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Τις επόμενες 
ημέρες θα παρουσιάσει τους υποψήφι-
ους περιφερειακούς συμβούλους που 
θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο «Αλλη-
λεγγύη» κι έτσι αρχίζει η αντίστροφη μέ-
τρηση και το τρέξιμο για τις επερχόμενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να 
κατεβαίνει στις επικείμενες Ευρωεκλο-
γές με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε 
ο Γιάννης Μπουτάρης, μιλώντας για ανυ-
πόστατες φήμες. Ξεκαθάρισε, μέσω ανα-
κοίνωσης, ότι δεν έχει δεχθεί ουδέποτε 
πρόταση και επανέλαβε ότι δεν έχει κα-
μία πολιτική φιλοδοξία. «Η πολιτική μου 
καριέρα άρχισε και θα τελειώσει στην το-
πική αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο Γιάννης 
Μπουτάρης.

Προ(σ)κλήσεις για debate 
Πρόσκληση για... debate απηύθυνε στους συνυποψηφίους του Βού-

για, Νοτοπούλου, Ορφανό και Ταχιάο ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, επικεφαλής του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Πρώτη», Πέτρος 
Λεκάκης. Η δημόσια πρόταση του κ.Λεκάκη, ο οποίος εκτιμά ότι πρέπει 
να γίνει συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη, αφορά την πραγματοποίηση 5 θε-
ματικών γύρω από τα βασικά θέματα της πόλης.  «Να μιλήσουμε όμως 
για τη Θεσσαλονίκη, όχι για τα κόμματα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Και ο Ρακκάς στη μάχη της... Θεσσαλονίκης 
Στην κούρσα των αυ-

τοδιοικητικών εκλογών 
για τον δήμο Θεσσαλονί-
κης μπαίνει και η δημοτική 
παράταξη «Μένουμε Θεσ-
σαλονίκη». Επικεφαλής 
του συνδυασμού και υπο-
ψήφιος δήμαρχος θα είναι 
εκ νέου ο Γιώργος Ρακκάς. 

Ετοιμάζει καμπάνια ο Διαμαντόπουλος  
στον Δέλτα

Τους άξονες του προγράμματος της παρά-
ταξης «Ο Δήμος μας» παρουσίασε ο υποψή-
φιος δήμαρχος Δέλτα Αλέξανδρος Διαμαντό-
πουλος. Μιλώντας σε εκδήλωση υποσχέθηκε 
πως «δεν θα εξαφανιστούμε την επομένη των 
εκλογών. Για εμάς όλα αρχίζουν στις 26 Μαΐ-
ου». Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί αναλυτι-
κά σε κάθε δημοτική ενότητα του δήμου αλλά 
και μέσω μιας ιδιαίτερης καμπάνιας από τα 
social media.

Λεκάκης: «Θα θεσμοθετήσω 
τον δήμαρχο νύχτας!»

 Συνάντηση με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
εστίασης (ιδιοκτήτες καφέ, μπαρ, εστιατορίων) στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης είχε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικεφαλής του συν-
δυασμού «Θεσσαλονίκη Πρώτη», Πέτρος Λεκάκης.

Στη συνάντηση ο κ. Λεκάκης άκουσε τα προβλήματα των επιχειρη-
ματιών και επισήμανε το πόσο σημαντικός είναι ο τομέας στον οποίο 
δραστηριοποιούνται για την οικονομία της Θεσσαλονίκης, προτείνοντας 
μάλιστα τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, που ήδη έχει εφαρμοστεί σε 
ευρωπαϊκές πόλεις με θετικό αποτύπωμα, αυτού του «Δημάρχου Νύ-
χτας». Ο «Δήμαρχος Νύχτας» είναι ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, ορί-
ζεται από τον Δήμαρχο και προσφέρει τις υπηρεσίες του με στόχο κυρίως 
την βελτίωση της καθημερινότητας και με το βλέμμα στους πολίτες που 
έρχονται με ποικίλους τρόπους σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τους έβαλε στα θρανία

«Απειλή» για τον Σίμο ο Ωραιόπουλος;

Αποσυμφόρηση της πόλης θέλει ο Αηδονόπουλος 

Αφησε το σκούτερ, έπιασε το πατίνι

Στα ...θρανία κάθισαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της 
παράταξης “Γενιά Δημιουργίας”. Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλα-
μαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, διοργάνωσε σεμινάριο, τρεις 
μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, εκεί όπου συνόψισε τα 
βασικά εργαλεία στη φαρέτρα ενός υποψηφίου χαράσσοντας τις 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές της παράταξης.

Τους πρώτους 22 υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Νεάπολης - Συκεών, Λάζαρος Ωραιόπουλος. 
Μιλώντας σε σχετική εκδήλωση τόνισε ότι οι 
καταστάσεις είναι ώριμες για να γυρίσει σελίδα 
ο δήμος. Στα αξιοσημείωτα είναι πως στην εκδή-
λωση παραβρέθηκε και η νέα υφυπουργός Μα-
κεδονίας Θράκης, Ελευθερία Χατζηγεωργίου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκε ο υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης  και επικεφαλής 
της παράταξης «Συνέργεια πρώτα η πόλη μας» 
Χάρης Αηδονόπουλος συνοδευόμενος από τους 
υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ο κ. Αη-
δονόπουλος παρουσίασε λύσεις που θα βελτι-
ώσουν την ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη.

Βόλτα με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικούς δρόμους 
της πόλης είπε να κάνει ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης. «Μια δοκιμή δεν βλά-
πτει» ήταν το σχόλιο του κ.Ψωμιάδη λίγο πριν ανέβει στο 
πατίνι. Όπως φάνηκε, η εμπειρία ήταν ξεχωριστή καθώς 
σε ανάρτηση που ακολούθησε -μαζί με το σχετικό βίντεο- 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υποψήφιος δήμαρχος 
πρόσθεσε: «Τελικά ήταν τρέλα».  
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Ετερόλογη ή αυτόλογη μεσοθεραπεία;
Επιτέλους αποφάσισες να βρεις χρό-

νο να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και 
μπράβο σου! Θες να κάνεις μεσοθεραπεία 
γιατί έχεις διαβάσει ότι κάνει καλό, ανα-
ζωογονεί, ενυδατώνει, έχει αντιγηραντική 
δράση και είναι αυτά που έχεις ανάγκη. Το 
δίλημμα τώρα είναι: ετερόλογη ή αυτόλογη 
μεσοθεραπεία;;; 

Στην ετερόλογη μεσοθεραπεία χρη-
σιμοποιούνται συστατικά όπως βιταμίνες, 
διαλύματα υαλουρονικού οξέος, ρετινόλη 
και άλλες ουσίες οι οποίες επιλέγονται από 
το γιατρό ανάλογα με τις ανάγκες που έχει 
το δέρμα μας, όπως λεπτές ρυτίδες, λιπαρό 
ή αφυδατωμένο δέρμα κ.ά. Τα συστατικά 
αυτά εγχέονται με τη χρήση λεπτής βελόνας, 
μετά από μικρή τοπική, αναισθησία  με αναι-
σθητική κρέμα, ώστε να διεισδύσουν βαθιά 
μέσα στο δέρμα, εκεί όπου καμιά ενυδατική 
ή αντιγηραντική κρέμα (όσο ακριβή και αν 
είναι) δεν μπορεί να φτάσει και να μας δώσει 
το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εκτός από το 
πρόσωπο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλ-
λες περιοχές, όπως χέρια και το ντεκολτέ.

Στην αυτόλογη μεσοθεραπεία δεν χρη-
σιμοποιείται κανένα «ξένο» προς τον ορ-
γανισμό συστατικό όπως στην ετερόλογη. 
Αυτό είναι και ένα μικρό πλεονέκτημα της 

αυτόλογης μεσοθεραπείας. Το συστατικό 
νεότητας που χρησιμοποιείται είναι απόλυτα 
συμβατό με τον οργανισμό μας και είναι το 
πλάσμα από το ίδιο μας το αίμα, το οποίο 
απομονώνεται με τη διαδικασία της φυγο-
κέντρισης και από αυτό χρησιμοποιούνται 
οι αυξητικοί παράγοντες που βρίσκονται στα 
αιμοπετάλια, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να 
προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης . Έτσι, επιτυγχάνεται ένα άμεσα 

ορατό αποτέλεσμα σύσφιξης, ανάπλασης 
και θρέψης. Ο τρόπος και η διαδικασία έγ-
χυσης του πλάσματος, γίνεται με τον ίδιο 
τρόπο όπως στην ετερόλογη μεσοθεραπεία.

Συμπερασματικά:
Η αυτόλογη μεσοθεραπεία είναι μια 

θεραπεία ανάπλασης, η οποία αντιμετω-
πίζει λεπτές ρυτίδες, ουλές από ακμή, δι-
σχρωμίες,  ακόμα και ραγάδες. Επαναφέρει 
πρόσωπο και σώμα με πρωτεΐνες και ιχνο-

στοιχεία που βρίσκονται στο αίμα και είναι  
απαραίτητα για την ανανέωση των κυττά-
ρων. Η ετερόλογη μεσοθεραπεία είναι η πιο 
κατάλληλη θεραπεία για βαθειά ενυδάτω-
ση, εξομάλυνση των πρώτων ρυτίδων και 
λάμψη. Δημιουργεί ένα πρόσωπο νεανικό 
και πάνω απ’όλα λαμπερό. 

Ούτε φέτος το καλοκαίρι θα «φύγουν» 
τα φανάρια από τη διασταύρωση της Νική-
της, καθώς ο σχεδιασμός  για τη δημιουργία 
τεσσάρων κυκλικών κόμβων που πρόκειται 
να αποφορτίσουν το μεγάλο κυκλοφοριακό 
πρόβλημα που δημιουργείται τα Σαββατο-
κύριακα του καλοκαιριού στο οδικό δίκτυο 
προς το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, δεν 
προβλέπεται να υλοποιηθεί μέχρι το καλο-
καίρι του 2019. 

Οι τέσσερις κόμβοι που σύμφωνα με το 
σχεδιασμό αναμένεται να κατασκευαστούν  
πριν τα φανάρια της Νικήτης και μετά τη 
Νικήτη, προς Μαρμαρά και Βουρβουρού, 
έχουν ανατεθεί στο δήμο Σιθωνίας μετά 
από σχετικό αίτημα προς την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολούθησε η υπο-
γραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης 
της ΠΚΜ και του δήμου Σιθωνίας κόστους 
4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται να 
ακολουθήσει η έγκριση των μελετών του 
έργου από την ΠΚΜ ύψους περίπου 8 εκα-
τομμυρίων ευρώ.  Στη συνέχεια πρόκειται να 

δημοπρατηθεί το έργο και με την ανάληψη 
του αναδόχου να αρχίσουν εργασίες.

Ο σχεδιασμός για τους τέσσερις κυκλι-
κούς κόμβους προβλέπει:

- Κυκλικό Κόμβο στην αρχή της εισό-
δου της Νικήτης, όπου υπάρχει και ο παλιός 
επαρχιακός

- Κυκλικό κόμβο στα  φανάρια Νικήτης
- Κυκλικό κόμβο μετά τα φανάρια κάτω 

από το γήπεδο Νικήτης
- Ένας οβάλ κόμβος –διπλός– στην πε-

ριοχή Μασούτη
Η σύμβαση ανάμεσα στο δήμο και την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επικαι-
ροποιήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο το 
προηγούμενο διάστημα και είναι έτοιμη να 
υλοποιηθεί. Ωστόσο, σε αντίθεση με όσα δή-
λωνε πέρυσι ο δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάννης 
Τζίτζιος ότι «το έργο επρόκειτο να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2019», κάτι 
τέτοιο δεν είναι εφικτό να συμβεί.  Μάλιστα 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι κόμβοι είναι 
πιθανό να μην έχουν κατασκευαστεί ούτε 

μέχρι το καλοκαίρι του 2020 αν προκύψουν 
ενστάσεις στην πορεία της δημοπράτησης. 

Κατά συνέπεια, φέτος θα είναι ακόμη 
ένα καλοκαίρι ταλαιπωρίας για τους κα-
τοίκους της περιοχής και τους τουρίστες, 
οι οποίοι πρέπει και φέτος να οπλιστούν με 

υπομονή για να ανεχτούν το πιθανό μποτι-
λιάρισμα που θα υπάρχει τα Σαββατοκύρια-
κα στα φανάρια της Νικήτης.

 Δ. Κ.

Πάλι με φανάρια ο κόμβος της Νικήτης 
Παρά τις εξαγγελίες της δημοτικής αρχής 
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Ο «Κήπος» είναι ένα ακόμη έργο που φέρνει τον Στέλιο Μάινα μαζί με την Κάτια Σπερελάκη 
στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που όπως εξηγεί στην Karfitsa, έζησε από τις πιο έντονες και 

ανέμελες στιγμές των νεανικών του χρόνων

«Ο Κήπος» στη Θεσσαλονίκη  
του Στέλιου Μάινα
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s ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Απόψε ο Φοίβος 
Δεληβοριάς στο club του 
ΜΥΛΟΥ με τραγούδια του 

πεζοδρομίου

Αύριο το διάσημο παραμύθι 
του Μαίτερλινγκ «Το 

γαλάζιο πουλί» για δύο 
μοναδικές παραστάσεις 

στο ΜΜΘ

Το ντοκιμαντέρ 
της Β. Μενίκη, οι 
απελευθερωτικές 
«Κατίνες» της 
Θεσσαλονίκης 

Η επιστροφή του αγαπημένου 
στο κοινό της Θεσσαλονίκης 

Δημήτρη Χρυσοχοϊδη 
στη δισκογραφία με μια 

συνεργασία – έκπληξη σε RnB 
ρυθμούς με τον Taraxia
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Oscar με άρωμα 
Ελλάδας είχαμε να 

δούμε από το περσινό 
ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

στην Τούμπα.

Social 
Media

▶ Σάββατο 2 Μαρτί-
ου ο Φοίβος Δελη-
βοριάς στο club του 
ΜΥΛΟΥ με τραγούδια 
του πεζοδρομίου.

▶ Σάββατο και ο 
Κωνσταντίνος Βήτα 
επιστρέφει με νέα 
τραγούδια και μία 
μοναδική συναυλία 
στο FIX factory of 
sound.

▶ Σάββατο και ο 
Βέβηλος Live στο WE 
στην Λεωφόρο 3ης 
Σεπτεμβρίου.

▶ Κυριακή 3 Μαρτίου 
το διάσημο παραμύθι 
του Μαίτερλινγκ 
‘Το γαλάζιο πουλί’ 
για δύο μοναδικές 

παραστάσεις στο 
ΜΜΘ.

▶ Δευτέρα 4 και 
Τρίτη 5 Μαρτίου 

Ο ΚΗΠΟΣ με τους 
Στέλιο Μάινα και 

Κάτια Σπερελάκη στο 
θέατρο Αυλαία.

▶ Παρασκευή 8 
Μαρτίου η πρεμιέρα 
του Πάνου Κιάμου 
στο STAGE live.Μαζί 
του ο Νικηφόρος και 
η Μαλού.

▶ 8 Μαρτίου η 
Ελευθερία Πάτση 
στο club του Μύλου 
σε ένα πρότζεκτ της 
Μυρτώς Κοντοβά.

▶ 8,9 και 10 Μαρτίου 
η Shirley Valentine 
μετά την εξαιρετική 
επιτυχία του Ιανουα-
ρίου,έρχεται και πάλι 
Θεσσαλονίκη στο 
Αριστοτέλειον.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
lis

  
  

 P
in-

up

Πώς προέκυψε αυτή η ενδιαφέ-
ρουσα συνεργασία; Σε κάποια από 
τις συναυλίες του Αντώνη Ρέμου στη 
Μύκονο, γνώρισα τον Ταραξία  και μου 
έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση.  
Όταν κάποια στιγμή αργότερα ήρθε 
στα χέρια μου το τραγούδι «Στα δίνω 
όλα» σκέφθηκα ότι άξιζε τον κόπο να 
το απευθύνουμε και σε μικρότερες 
ηλικίες οπότε πρότεινα την συνεργασία 
στον Ταραξία, στον οποίο άρεσε η ιδέα.

Υπήρξες από τους λίγους καλλιτέ-
χνες που παρά τις πολλές προτάσεις 
που είχες να συνεχίσεις την καριέρα 
σου στην Αθήνα, αρνήθηκες και 
επέμεινες Θεσσαλονικιώτικα.  Σου 
κόστισε αυτή η επιλογή;  Μετάνιωσες 
ποτέ γι’ αυτήν; Όταν έφτασε η στιγμή 
να πάω στην Αθήνα για την συνέχεια 
της καριέρας μου άρχισα να παθαίνω 
κρίσεις πανικού.  Από τότε ακόμη 
εγώ, ενώ ο κόσμος τώρα άρχισε να τις 
παθαίνει (Γέλια).  Και τότε έκανα μια 
οπισθοχώρηση στην καριέρα για να 
φροντίσω την υγεία μου.  Που για να 
βελτιωθεί έπρεπε να είμαι σε γνώριμο 
περιβάλλον.  Οπότε δεν τίθεται θέμα 
να μετανιώσω.  Απλώς δεν μπορούσα 
να πάω.

-Πώς θα περιέγραφες την 
νυχτερινή ζωή στα χρόνια 
της κρίσης; Πρώτα – πρώτα 
περιορίστηκαν οι μέρες από 6 
και 7 την εβδομάδα σε διήμερα.  
Και όλο το σύστημα της διασκέ-
δασης έβαλε νερό στο κρασί του, οι 
καλλιτέχνες στις αμοιβές τους, οι επι-
χειρηματίες στα κέρδη τους…. Οπότε 
σ’ αυτές τις περιορισμένες μέρες της 
εβδομάδας που δουλεύουμε πρέπει να 
δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για-
τί και ο κόσμος έχει γίνει πολύ απαιτη-
τικός πια για να αποφασίσει να πάει να 
ξοδέψει κάπου για διασκέδαση.  

Τι συμβουλή θα έδινες στα νέα παιδιά 
που ξεκινούν τώρα στον χώρο του 
λαϊκού / ερωτικού τραγουδιού; 
Δυστυχώς τα πράγματα έγιναν πολύ 
δύσκολα για τους νέους καλλιτέχνες.  
Υπάρχουν νέα παιδιά αξιόλογα, αλλά 
δεν υπάρχουν δισκογραφικές εται-
ρίες για να στηρίξουν το marketing.  
Πρέπει, λοιπόν να συνδυαστούν πολ-
λές παράμετροι για να κάνει κάποιος 
επιτυχία.  Ταλέντο, ίσως κάποιος χορη-
γός και σωστή προώθηση μέσα από τα 
social media ή το internet γενικότερα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Τα «δίνει όλα»
και εντυπωσιάζει

Η μουσική δεν έχει ετικέτες και ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης το αποδει-
κνύει με τον καλύτερο – μουσικό τρόπο.  Ο καλλιτέχνης που είναι 
ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και κυρίως αυτό της Θεσσαλονίκης, 
επέστρεψε δισκογραφικά με μια ανατροπή και μια συνεργασία έκ-
πληξη.  Μαζί με τον Taraxia ερμηνεύουν το τραγούδι «Στα δίνω όλα» 
και εντυπωσιάζουν.  Ο συνδυασμός ανεβαστικής διάθεσης με  RnB 
στοιχεία  που κυριαρχούν στο τραγούδι, έχει κλέψει τις εντυπώσεις 
και το τραγούδι ακούγεται παντού.  Δημιουργοί του τραγουδιού ο 
Βαγγέλης  Βασιλείου (μουσική) και Γιώργος Κλεφτογιώργος (στίχοι).

#OSCAR
#Lanthimos

#AGENDA_MOU

Ποιος Λάνθιμος; Στην  
Ελλάδα αν πεις «Ευνοούμενη» 
οι πιο πολλοί καταλαβαίνουν 
πολυπρωταθλήτρια ομάδα της 

Superleague

Η ΟΦΣΟΡ ΤΗς 
ΜΑΡΕΦΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕ 

ΤΟΝ ΛΑΝΘΙΜΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 
ΟΣΚΑΡ. ΔΗΑΔΟΣΤΑΙ.-

Θα μείνουν σήμερα 
κλειστά τα σχολεία  σε 
ένδειξη πένθους για το 

Λάνθιμο;  Ξέρουμε; 
 Έχουμε εικόνα;
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Pinning 
The Media
▶ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΧΕΡΑΚΙΑ….
Σ’ όποιον έλειψε ο Λάκης 
Λαζόπουλος από τα 
τηλεοπτικά δρώμενα να 
σηκώσει το χέρι του…. 
Δεν βλέπω χεράκια….

▶ ΟΤΑΝ Ο  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΜΠΑΡΣΟΣ
Μόνο οι γεύσεις δεν 
πρωταγωνιστούν στο 
reality Master Chef.  
Ένταση, ίντριγκα, δάκρυα 
μέχρι και απειλές για βία 
δεν είναι καλή συνταγή 
για να σου πετύχει η 
γκουρμεδιά.  Άσε που 
βρίσκουν πάτημα  και οι 
πρωινατζούδες να πούνε τις «κορεκτίλες» τους.

▶ ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ
Εγώ εκπομπές τύπου 
«ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ» δεν 
βλέπω, αλλά έχω άποψη 
για την μετακίνησή της 
από Σάββατο σε Παρα-
σκευή και πίσω – μπρος 
από το volume της τη-
λεόρασης των γειτόνων 
μου.  Πιο πετυχημένα το Σάββατο.  Να τα λέμε κι αυτά.

▶ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ REALITY
Δεν ξέρουν τι να κάνουν 
εκεί στο ΣΚΑΪ για να 
κεντρίσουν το ενδιαφέ-
ρον των τηλεθεατών 
που γύρισαν πλάτη στη 
σαβούρα των reality 
που προβάλλουν και 
διέρρευσαν ότι έχουν κα-
ταγγελίες για συνεύρεση 
δυο παικτών του Power of Love.  Η κατρακύλα δεν έχει πάτο 
στο κανάλι της Τατιάνας.

▶ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ Ε.Σ.Ρ.
Θυμήθηκε το Ε.Σ.Ρ. την 
ύπαρξή του και είπε 
να την κάνει αισθητή 
επιβάλλοντας στην 
εκπομπή της Ζήνας 
Κουτσελίνη απαγόρευση 
μετάδοσης για τρεις μέρες και χρηματική ποινή στο STAR για 
τον τρόπο προσέγγισης του θέματος της δολοφονίας της Ελέ-
νης Τοπαλούδη.  Καλή αρχή…. Ευχόμαστε να έχει και συνέχεια 
και σε άλλες παρόμοιες εκπομπές.

Οι αξιόλογες προτάσεις διασκέδασης αντέχουν στο χρόνο… Το café bar 3Trois στο κέντρο της πόλης, γιόρτασε τα επτά 
χρόνια λειτουργίας του μ’ ένα εντυπωσιακό event στο οποίο ανταποκρίθηκαν φίλοι και πολύς κόσμος.  Σε μια γιορτινή 
ατμόσφαιρα, οι επιχειρηματίες του χώρου έσβησαν τα κεράκια με την υπόσχεση να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτική 
διασκέδαση στην πόλη.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 3TROIS

BARISTA ALL TIME COFFEE BAR
Κάθε μέρα, κάθε ώρα της ημέρας υπάρχει ένας λόγος για να βρεθείς στο Barista All Time Coffe Bar, στην Ευκαρ-
πία.  Από νωρίς το πρωί για χαλαρό καφέ μέχρι αργά το βράδυ για ποτό και διασκέδαση.  Ένας ζεστός, φιλόξενος 
χώρος με άψογη εξυπηρέτηση, που δημιουργεί διάθεση με διαφορετικά events, live εμφανίσεις και guest DJ’s.  
Είναι το must στέκι που πρέπει να επισκεφθεί κανείς όταν βρίσκεται στην Ευκαρπία, γιατί η διασκέδαση αρχίζει και 
τελειώνει στο Barista all day coffee bar. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 20, Ευκαρπία. Τηλ. 693 693 0404.

Εποχές βγαλμένες μάλλον από παραμύθι.Εποχές που αναπολούμε και τότε μεσουράνησε το ΑΚΡΟΑΜΑ. 
Μάλιστα όταν είχε μεταφερθεί στην Παύλου Μελά και πρωταγωνιστούσε και ο Τάκης Ζαχαράτος κάπου στα μέσα 

της δεκαετίας του ’90.Ο Τάκης που αφιέρωνε στην καλή του φίλη Ζωή Λάσκαρη και τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο.  
Και πιο πίσω ο ́ πουράτος  ́Πέτρος Κωστόπουλος.
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Ο «Κήπος» είναι ένα ακόμη έργο 
που φέρνει τον Στέλιο Μάινα στη 
Θεσσαλονίκη, την πόλη που όπως 
εξήγησε στην Karfitsa, έζησε από 
τις πιο έντονες και ανέμελες στιγμές 
των νεανικών του χρόνων. 

Όσον αφορά το έργο «είναι μια 
ανθρώπινη ιστορία για το ποιος έχει 
ανάγκη ποιον στην αποξενωμένη 
κοινωνίας μας, που σε βάζει να σκε-
φτείς πόσο μερίδιο έχουμε από την 
προσωπική μας ευτυχία και πόσο 
χρωστάμε στους άλλους», περιγρά-
φει ο ηθοποιός, όπου στην παράστα-
ση συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγο 
του Κάτια Σπερελάκη.

Ποιο είναι το story του έργου; 
Ένας μοναχικός άνθρωπος, αλκοο-
λικός, άνεργος, πρώην οικοδόμος 
και βετεράνος του Βιετνάμ, ο Μπάρι 
βρίσκεται απομονωμένος στο δια-
μέρισμα του στη Νέα Υόρκη. Μετά 
από μια σοβαρή επέμβαση ο ανιψιός 
του παίρνει την πρωτοβουλία να του 
στείλει μια κυρία για να τον βοηθήσει 
στις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. 
Όπως όμως κάθε πληγωμένο θη-
ρίο όταν πονάει απομακρύνεται στη 
φωλιά του, αρνείται κάθε επαφή και 
φέρεται πολύ άσχημα και επιθετικά. 
Όταν η κοπέλα φεύγει, ο Μπάρι με-
τανιώνει για την συμπεριφορά του 
και ψάχνει να την βρει. Μετά από 
μήνες συναντιούνται τυχαία και δη-
μιουργείται μια συμπάθεια μεταξύ 
τους. Η γυναίκα είναι και ερασιτέ-
χνης ποιήτρια και ο Μπάρι ακολου-
θώντας αυτή την περιέργεια έννοια 
των λέξεων μπαίνει στη μαγεία που 
έχει το πυκνό νόημα των λέξεων σε 
έναν άλλο κήπο που έχει λουλούδια 
που ανθίζουν, πράγμα που ανακα-
λύπτει για πρώτη φορά στη ζωή 
του αυτός ο άξεστος οικοδόμος. Στο 
δεύτερο μέρος του έργου ανατρέπε-
ται η κατάσταση και οι ρόλοι. Η γυ-
ναίκα παθαίνει ένα εγκεφαλικό και 
τότε δέχεται την βοήθεια του Μπάρι.

Σας προβλημάτισε προσωπικά 
το έργο; Βεβαίως, για παράδειγμα 
ότι μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι 
οι καταστάσεις που πραγματεύεται 
το έργο δεν είναι πολύ μακρινές. 
Όσο περνάει ο καιρός φεύγουν από 

τη ζωή φίλοι, γνωστοί, συγγενείς 
και συνειδητοποιείς ότι δεν θα είσαι 
αιώνιος σε αυτή τη ζωή. Το μέγεθος 
λοιπόν μιας ξαφνικής απώλειας γί-
νεται κάτι συνηθισμένο και όσο πε-
ρισσότερο έρχεσαι αντιμέτωπος με 
μια απώλεια καταλαβαίνεις ότι δεν 
είναι εύκολο να διαχειριστείς μια τέ-
τοια κατάσταση, είναι πολύ σκληρό.

Για αυτό όμως προσπαθούμε να 
είμαστε πιο ανθρώπινοι και σε αυτό 
το σύντομο χρονικό πέρασμα μας να 
έχουμε καταλάβει κάτι από αυτό.

Ποια είναι η πιο δυνατή ανά-
μνηση σας από τη Θεσσαλονίκη;  
Θα σας πάω χρόνια πίσω. Όταν 
σπούδαζα Διοίκηση Επιχειρήσεων 
στη Λάρισα, για εμάς τους φοιτητές 
τότε η Θεσσαλονίκη ήταν μια κο-
ντινή εκδρομή για να δούμε φίλους 
φοιτητές που έμεναν στην πόλη. Πε-
τύχαμε μια εποχή την Θεσσαλονίκη 
που ήταν άκρως νεανική και ο μέσος 
όρος ηλικίας ήταν 25 ετών. Παραμέ-
νει ακόμα μπορώ να πω, υπάρχει ο 
απόηχος εκείνης της νεολαίας, αλλά 
πλέον πρέπει να το ψάξεις, δηλα-
δή να πας σε συγκεκριμένα στέκια. 
Αλλά τότε ήταν εμφανές και έκδηλο 
σε όλη την πόλη. Υπήρχε μια ερα-
σιτεχνική ανεμελιά και ένα μη απα-
γορευμένο γενικά. Έτσι το βλέπαμε 
τουλάχιστον εμείς τότε που είμασταν 
17 και 18 ετών. Η Θεσσαλονίκη για 
μένα είναι πάντα μια περιπέτεια, έτσι 
θα την βλέπω! Χαρακτηριστικά θυ-
μάμαι μάλιστα και τις πλάκες που 
κάναμε ως νέοι όπως να ανταλλάσ-
σαμε μεταξύ μπαλκονιών σακούλες 
γεμάτες με νερό.

Με ποιο κριτήριο επιλέγετε τις 
σειρές και τις παραστάσεις που 
συμμετέχετε; Όχι με το κριτήριο του 
κέρδους πάντως, αλλιώς θα είχα-
με λίγο περισσότερα χρήματα και 
οικονομική άνεση. Το κριτήριό μου 
είναι πάντα το ένστικτο, δηλαδή να 
κινητοποιεί τον συναισθηματικό και 
νοητικό μου κόσμο, το μυαλό και 
την ψυχή μου ταυτόχρονα. Να έχει 
ένα στοιχείο εσωτερικής προσωπι-
κής πρόκλησης. Μακριά όμως από 
την έννοια «πόσο θα ήθελα να υπο-
δυθώ αυτό τον ρόλο». Αυτό είναι 

μιας άλλης κατηγορίας, νεότεροι τα 
επιλέγαμε έτσι, όσο μεγαλώνουμε 
όμως δεν έχεις τέτοιες αυταπάτες 
με τους ρόλους, γιατί ξέρεις ότι δη-
μιουργούνται από τους ίδιους τους 
ηθοποιούς. Ένας ρόλος αν δεν είσαι 
στην κατάλληλη στιγμή σου μπορεί 
να περάσει και να μην σε αγγίξει καν. 
Μου έχει συμβεί φυσικά αυτό, και 
όποιος ισχυρίζεται ότι οτιδήποτε έχει 
παίξει ήταν ο καλύτερος, θα ήταν 
επιπολαιότητα

Επίσης, οι ρόλοι δεν είναι ανε-
ξάρτητοι από το περιβάλλον στο 
οποίο βρίσκεσαι. Οι ηθοποιοί είμα-
στε όντα θερμοκηπιακά, εμείς μπο-
ρούμε να καλλιεργηθούμε και να 
ανθίσουμε σε προστατευμένο περι-
βάλλον. Δεν είμαστε παγοκολόνες 
ή φυτά που αντέχουν στις πολικές 
θερμοκρασίες. Αντιθέτως, ευδοκι-
μούμε μόνο σε προστατευμένα κλί-
ματα, για αυτό μπορεί να δείτε έναν 
ηθοποιό και να πείτε «τι ερμηνεία 
ήταν αυτή, δεν του το είχα». Αυτό 
συμβαίνει γιατί ο ηθοποιός βρέθηκε 
σε ένα καλό περιβάλλον και άνθισε, 
ενώ την επόμενη σεζόν μπορεί να 
βρεθεί σε ένα κακό περιβάλλον και 
να μην γίνει. Εγώ τουλάχιστον έτσι 
είμαι, αλλάζουν οι συνθήκες της 
καλλιέργειας.

Είστε ένας καλλιτέχνης που 
λέει την άποψη του, για κάποια 
θέματα που άλλοι συνάδελφοι σας 
αρνούνται να αγγίξουν, όπως η πο-
λιτική.

Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να μι-
λάει επί παντός επιστητού. Πρέπει 
να μιλάμε τόσο όσο ένας πολίτης, 
γιατί και εμείς μέσοι πολίτες είμα-
στε. Το ότι μας δίνεται η δυνατό-
τητα της δημοσιότητας μέσω του 
επαγγέλματος μας δεν πρέπει να το 
εκμεταλλευόμαστε. Όχι για να προ-
φυλαχτούμε, αλλά επειδή πρώτα 
από όλα επηρεάζουμε τον κόσμο 
με την άποψη μας, ως ηθοποιοί με 
τους ρόλους μας. Η θέση μας είναι 
πολύ υπεύθυνη για αυτό και πολλοί 
συνάδελφοι μου καλώς κάνουν και 
δεν μιλάμε για τα πάντα.

*Ο «Κήπος» 4 και 5 Μαρτίου 
στο θέατρο Αυλαία
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Στέλιος Μάινας:

«Η Θεσσαλονίκη για μένα 
είναι πάντα μια περιπέτεια»
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Στέλιος 
Μάινας

Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να μιλάει  
επί παντός επιστητού. Πρέπει  
να μιλάμε τόσο όσο ένας πολίτης,  
γιατί και εμείς μέσοι πολίτες είμαστε
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Μια ομάδα γυναικών από το 1985 έως το 
1995 τάραξε τα... ήρεμα νερά της καλά κρατού-
μενης πατριαρχίας της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη 
της ομάδας αποτέλεσαν την «Αυτόνομη Ομάδα 
Γυναικών Θεσσαλονίκης» και ταυτόχρονα το 
περιοδικό «Κατίνα», ως μέρος του γυναικείου 
κινήματος στην Ελλάδα την δεκαετία του ’80. 

Διαμαρτυρίες, πορείες, εκδηλώσεις, ακόμη 
και δημιουργία της SOS γραμμής για κακοποιη-
μένες και βιασμένες γυναίκες που λειτουργούσε 
καθημερινά ήταν μερικές από τις δράσεις της 
ομάδας. Δεκαέξι χρόνια μετά οι ίδιες γυναίκες 
ξανασυναντιούνται μετά την τελευταία τους συ-
νάντηση που έγινε το ‘95. Τότε μια εξ’ αυτών, η 
Βίλμα Μενίκη αποφάσισε να γυρίσει ένα ντοκι-
μαντέρ, με τίτλο «Οι Κατίνες μου» για να ξετυλί-
ξουν το κουβάρι της ιστορίας της ομάδας, μέσα 
από προσωπικές αφηγήσεις, φωτογραφίες και 
άρθρα της εποχής. «Αυτό που με κινητοποίησε 
να γυρίσω αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η ανάγκη 
μου για ορατότητα και δικαιοσύνη», αναφέρει 
στην karfitsa η κα Μενίκη.

Τι κατέκτησε το Κίνημα του ‘80; και τι άλλα-
ξε στη ζωή της Θεσσαλονίκης;

Πολύωρες συζητήσεις, αναλύσεις επί των 
αναλύσεων, διαφωνίες, αντιρρήσεις, προβλη-
ματισμοί, ερωτήματα, συνθέσεις και συμπερά-
σματα. Όλα σε σχέση με τα γυναικεία θέματα, 
με την ανισότητα των φύλων, με τον σεξισμό, με 
την πατριαρχία, με την βία και τον βιασμό, την 
γυναικεία σεξουαλικότητα, τα αναπαραγωγικά 
δικαιώματα, την αφύπνιση άλλων γυναικών, την 
θέση μας σε αυτήν την κοινωνία και την εγκαθί-
δρυση μίας κοινωνίας γυναικοκεντρικής με από-
λυτη ισότητα θεσμική και κοινωνική. 

Η αλλαγή που οραματιζόμασταν ήδη είχε 
ξεκινήσει από εμάς στην ομάδα και τον τρόπο 
που λειτουργούσαμε. Δεν ήμασταν τέλειες, ούτε 
απελευθερωμένες από όλα. Απελευθερωτικές 
όμως ήμασταν, γιατί αρθρώναμε δημόσια πια 
έναν απόλυτα φεμινιστικό λόγο σε μία πόλη 
όπου υπήρχαν δημόσια ελάχιστες φεμινιστικές 
δράσεις. 

Η αυτόνομη ομάδα γυναικών Θεσσαλονί-
κης, γιατί δεν υπάρχει ενεργά σήμερα;

Η Αυτόνομη Ομάδα Γυναικών Θεσσαλονίκης 
δεν υφίσταται από το 1995 γιατί έκλεισε τον κύ-
κλο της, πραγματοποίησε πολλά από όσα ονει-
ρευτήκαμε και έδρασε με δυναμισμό στην πόλη. 
Μετά το 1995 , στα πλαίσια μίας γενικότερης 
ύφεσης των κινημάτων, σταματήσαμε την κινη-

ματική μας δράση και συνεχίσαμε σε πιο προσω-
πικό επίπεδο. Άλλαξε η ζωή μας, οι περισσότε-
ρες αρχίσαμε να εργαζόμαστε και πήραμε άλλες 
πορείες. 

Το 1995 λοιπόν, πήραμε την απόφαση να 
σταματήσει η ομάδα. Την πήραμε λίγο σιωπηλά 
την απόφαση, με πολύ διακριτικό και κυρίως 
άδηλο τρόπο. Με έναν τρόπο που δεν ήθελε να 
ταράξει τίποτα, έτσι ομαλά και ήσυχα ξενοικιά-
σαμε τον χώρο, αποπληρώσαμε τα έξοδα, πακε-
τάραμε τα ελάχιστα επιπλάκια και πράγματα και 
φύγαμε.

Η εικόνα που επικρατούσε τότε ως προς 

την θέση των γυναικών στην Ελλάδα, πού έχει 
αλλά κυρίως πού πιστεύετε ότι δεν έχει αλλά-
ξει στις μέρες μας;

Θεωρώ ότι οι αντιλήψεις που αναπαράγει η 
πατριαρχία, είναι βαθιά ριζωμένες με αποτέλε-
σμα να περιθωριοποιούνται οι γυναίκες, να βι-
ώνουν άνιση μεταχείριση στην εργασία, να απο-
κλείονται στον μισό πλανήτη από αυτονόητες 
διαδικασίες (ψήφο, εκπαίδευση, πρόσβαση στην 
υγεία, ίσες αμοιβές), να είναι θύματα ενδοοικο-
γενειακής βίας, θύματα δολοφονιών λόγω φύ-
λου, να υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση, 
να τις εμπορεύονται παράνομα για σεξουαλική 
εκμετάλλευση, να μην δικαιώνονται ως θύματα 
βιασμού, να αποκλείονται ή να παρεμποδίζονται 
στην συμμετοχή τους σε δημόσια αξιώματα και 
να καλλιεργείται η πεποίθηση ότι είναι κατώτε-
ρες.

Υπάρχουν ζητήματα που θα πρέπει να διεκ-
δικήσουν σήμερα, σε μια σύγχρονη φαινομενι-
κά κοινωνία, οι γυναίκες, στην Ελλάδα;

Κυρίως χρειάζεται να αμφισβητήσουμε κυ-
ρίαρχες νόρμες, απόψεις και πεποιθήσεις που 
περιθωριοποιούν τις γυναίκες. Να εναντιωθούμε 
σε σεξιστικές πολιτικές που περιθωριοποιούν τις 
γυναίκες – άνισες αμοιβές εργασίας, , βιασμοί 
που δεν καταγγέλλονται πουθενά, ενδοοικογε-
νειακή βία, έλλειψη δομών αντιμετώπισής  της, 
ανεξέλεγκτη πορνογραφία, σεξιστική παιδαγω-
γική, αποκλεισμός γυναικών από την πολιτική 
σκηνή, άνισος καταμερισμός θέσεων στα δη-
μόσια αξιώματα, άνισες ευκαιρίες εξέλιξης στον 
επαγγελματικό τομέα, παράνομη διακίνηση 
γυναικών, γλωσσικός σεξισμός, ανάθεση πολ-
λαπλών ρόλων στην γυναίκα – και να αποφασί-
σουμε από κοινού να διαμαρτυρηθούμε για όλα 
αυτά με δημόσια όμως παρουσία. 

Και επιπλέον να εναντιωθούμε στις γυναι-
κοκτονίες, τις δολοφονίες των γυναικών, που 
αποτελεί πια μάστιγα του πλανήτη. Κάθε χρόνο 
δολοφονούνται λόγω φύλου, χιλιάδες γυναίκες 
και αυτό αποσιωπάται και από την κοινωνία και 
από την πολιτεία. Μόνο γυναικείες και φεμινιστι-
κές ομάδες, διαμαρτύρονται και δημοσιοποιούν 
αυτό το αόρατο έγκλημα. Καιρός πια να εναντι-
ωθούμε όλες κι όλοι, με δυναμικές και δημόσιες 
δράσεις, έτσι ώστε να πάρει την διάσταση που 
του αναλογεί.

*«Οι Κατίνες μου» θα προβληθεί 8 Μαρτί-
ου στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλο-
νίκης

Ένα ντοκιμαντέρ της Β. Μενίκη  
για την Αυτόνομη Ομάδα Γυναικών της πόλης

Οι απελευθερωτικές «Κατίνες»  
της Θεσσαλονίκης
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Ο Γιώργος Ζωίλης δημιούργησε ένα  ντοκι-
μαντέρ για ένα μικρό νησί της Ελλάδας, τη Σέ-
ριφο. Η ιστορία των μεταλλείων του νησιού, ο 
τρόπος λειτουργίας τους καθώς και η αιματηρή 
απεργία των μεταλλωρύχων το 1916, που απο-
τελεί μία από τις πρώτες απεργίες στον ελλαδι-
κό χώρο. Το νησί σήμερα μοιάζει να έχει χάσει 
τον προσανατολισμό του, σαν να μην ξέρει πώς 
να διαχειριστεί το παρελθόν του. Φαίνεται να 
δυσκολεύεται να κοιτάξει προς το μέλλον. Ένα 
ντοκιμαντέρ για το εσωτερικό του νησιού, πίσω 
από τα πανέμορφα ηλιοβασιλέματα και τις κατα-
γάλανες παραλίες.

Πώς αποφάσισες να κάνεις  ένα ντοκιμα-
ντέρ για τη Σέριφο; Μετά από πολύ καιρό που 
δεν είχα κάνει κάποια δικιά μου δουλειά που να 
με ικανοποιεί, μου είπε μια φίλη να δοκιμάσω 
να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, που είναι πιο εύκο-
λο. Έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω από την αρχή. 
Η Σέριφος είναι ο τόπος καταγωγής του πατέρα 
μου και των παππούδων μου. Οπότε πήγα στο 
νησί είδα ότι έχει πολλά να δώσει κι έτσι το απο-
φάσισα. Και δεν ήταν και τόσο εύκολο τελικά.

Έχεις καμιά ιδέα πόσες ώρες υλικού συγκέ-
ντρωσες για το ντοκιμαντέρ; Τα γυρίσματα στο 
νησί ήταν ας πούμε λίγο live action. Περιπλα-
νιόμασταν μέσα στο νησί συνέχεια και ταξιδεύ-
αμε σε αυτό πολλές φορές μέσα σε έναν χρόνο. 
Όποιο μέρος ή τοπίο πιστεύαμε ταιριάζει με το 
ύφος της ταινίας το τραβούσαμε. Οπότε μαζί με 
τις συνεντεύξεις πρέπει να είναι γύρω στις δέκα 
ώρες υλικού.

Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο σημείο στη 
διάρκεια της όλης διαδικασίας όπου κατάλα-
βες πως κάνατε μια πολύ καλή δουλειά;

Όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο νησί για να 
κάνω την έρευνά μου ανακάλυψα ότι αυτός ο 
τόπος έχει να δώσει πολλά, όσον αναφορά το 
κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Οι κάτοικοί του 

μου μιλούσαν για ώρες για πάρα πολλές ιστορί-
ες που άμα κάποιος φερθεί σε αυτές με σεβασμό 
μπορεί να βγει μια καλή δουλειά και ένα ικανο-
ποιητικό αποτέλεσμα.

Σκέφτεσαι να κάνεις μια ταινία μεγάλου 
μήκους μυθοπλασίας; Όταν πήγα να σπουδάσω 
κινηματογράφο το σχέδιό  μου ήταν να κάνω με-
γάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας. Κάνοντας 
ντοκιμαντέρ ανακάλυψα έναν καινούργιο κόσμο 
πολύ ενδιαφέρον που θα ήθελα να τον μάθω 
ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να συνεχίσω 
να κάνω ντοκιμαντέρ και θα το κάνω και πολύ 
σύντομα. Το αρχικό σχέδιο όμως, μέχρι στιγμής 
παραμένει. 

Ποια είναι η συνέχεια για τη «Σέριφο»;

Η «Σέριφος: Η Σιδηρά Νήσος» ξεκινάει το 
ταξίδι της από την Θεσσαλονίκη. Πιστεύω πως 
αυτό το ταξίδι θα είναι διαρκές και συνεχές και 
σε άλλα φεστιβάλ σε διάφορες χώρες και γιατί 
όχι κάποια στιγμή και στην τηλεόραση. Έτσι ώστε 
ο κόσμος να δει και να μάθει ότι ένας τόπος δεν 
είναι μόνο αυτό που βγαίνει προς τα έξω (στην 
περίπτωση της Σερίφου, οι παραλίες της και ο 
ήλιος της), αλλά και τι γίνεται όταν ‘σβήνουν τα 
φώτα’. Τι κρύβεται πίσω από τα χαρούμενα κα-
λοκαίρια.

Info: Το ντοκιμαντέρ «Σέριφος: Η σιδηρά 
νήσος» του Γιώργου Ζωίλη θα προβληθεί την  
Κυριακή 3 Μαρτίου στις 17:30 στην αίθουσα 
Παύλος Ζάννας.
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Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 

Σέριφος: Η σιδηρά νήσος

Μια μοναδική παράσταση ταγκό έδωσε στο Ράδιο Σίτυ ο 
μουσικός και χορευτής Αλέκος Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης 
του στούντιο χορού Tango Room (Πτολεμαίων 29Β). 

Η παράσταση έγινε την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης πολιτισμού και αλληλεγγύης που 
διοργάνωσε ο συνδυασμός «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» του 
υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, όπου ο κ. Ζέρβας παρουσί-
ασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του συνδυασμού 
του για τον πολιτισμό, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, «μάγεψε» 
το κοινό χορεύοντας μαζί με την συνεργάτιδα του στο Tango 
Room, Βάλια Δρόσου.

Η επιλογή του να συμμετάσχει ενεργά στην εκδήλωση 
πολιτισμού και αλληλεγγύης του εν λόγω συνδυασμού, 
δεν ήταν τυχαία. Ενεργά παρόντας επί σειρά ετών στην καλ-
λιτεχνική ζωή και στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, ο 
Αλέκος Παπαδόπουλος –που συμμετείχε στο παρελθόν σε 
πολλά μουσικά σχήματα και έχοντας στο «ενεργητικό» του 
πλήθος διεθνών συνεργασιών– αποφάσισε να κάνει ένα 
βήμα παραπέρα και να ασχοληθεί και με τα κοινά του δή-
μου Θεσσαλονίκης. 

Έτσι, ο κ. Παπαδόπουλος θα θέσει υποψηφιότητα ως 
δημοτικός σύμβουλος στο πλευρό του Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα στον συνδυασμό «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη».

Σε εκδήλωση αλληλεγγύης το Tango Room 
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Κα Λατινοπούλου, στο κείμενο που 
διαβάζουμε στο site, μας εξηγείτε τα 
αίτια για τα οποία ξεκίνησε η συγκε-
κριμένη καμπάνια. Ποια ήταν όμως η 
αφορμή για να ξεκινήσετε αυτήν την 
προσπάθεια; Η καμπάνια αυτή ξεκίνη-
σε όταν με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο 
διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει καμία 
ενέργεια προώθησης των μακεδονικών 
προϊόντων από ελληνικής πλευράς. 
Όποιος ενδιαφέρεται για τα μακεδονικά 
προϊόντα θα βρει πολλά sites των Σκο-
πίων και ελάχιστα sites μεμονωμένων 
ελληνικών εταιριών με μακεδονικά 
προϊόντα. Τα μακεδονικά προϊόντα είναι 
ελληνικά ,προέρχονται από τη Μακεδο-
νία η οποία είναι περιοχή της Β. Ελλάδας 
και δεν είναι χώρα και έχουν πάντα την 
ένδειξη made in Greece.Πριν λοιπόν ο 
καταναλωτής αγοράσει ένα μακεδονικό 
προϊόν θα πρέπει να ελέγξει αν παράγε-
ται στην Ελλάδα.Εάν δεν παράγεται στην 
Ελλάδα,ακόμα και εάν ονομάζεται «μα-
κεδονικό» δεν έχει ουδεμία σχέση με τη 
Μακεδονία, με την Ελλάδα και τις ελλη-
νικές παραδόσεις. 

Υποστηρίζετε ότι υπάρχει μια σύγ-
χυση όσον αφορά στα Μακεδονικά 
προϊόντα. Δεδομένου ότι εκχωρήθηκε 
στους γείτονες η Μακδονική υπηκοό-
τητα, πιστεύετε ότι μπορεί η καμπάνια 
σας να παράξει κάποιο αποτέλεσμα, 
ή θα εκμεταλλευτούν οι γείτονες τη 
Συμφωνία των Πρεσπών για να κατο-
νομάζουν τα προϊόντα τους Μακεδο-
νικά; Η συμφωνία των Πρεσπών ανα-
γνώρισε μακεδονικό λαό και φυσικά 
έδωσε ένα μεγάλο βήμα 
στους γείτονες να χρησι-
μοποιούν απλόχερα το 
όνομα της Μακεδονίας. 
Το πρώτο βήμα λοιπόν 
είναι να τερματίσου-
με τη σύγχυση και 
να παροτρύνουμε 
τους καταναλω-
τές να αγοράζουν 
μακεδονικά προϊό-
ντα που παράγονται 
στη Ελλάδα. Με αυτόν 
τον τρόπο προσπαθούμε 
να τα κάνουμε περισσότερο 

αναγνωρίσιμα και να εδραιώσουμε στο 
καταναλωτικό κοινό πως τα μακεδονικά 
προϊόντα είναι ελληνικά. 

Έχει ξαναγίνει παρόμοια κίνηση στο 
παρελθόν στη Βόρεια Ελλάδα; Μέχρι 
στιγμής δεν έχει γίνει καμία οργανωμέ-
νη κίνηση σχετικά με τα μακεδονικά μας 
προϊόντα και το μακεδονικό brand name. 
Είναι ένα πανίσχυρο brand name που δυ-
στυχώς εδώ και χρόνια διαφημίζουν οι 
γείτονες ενισχύοντας την οικονομία τους 
και δημιουργώντας παραπλάνηση. Ακό-
μα και ομογενείς αγοράζουν «μακεδονι-
κά» προϊόντα πιστεύοντας πως πρόκειται 
για ελληνικά προϊόντα χωρίς να ελέγ-
ξουν τη χώρα προέλευσης. Πρόκειται 
για ένα τεράστιο πλήγμα στην ελληνική 
οικονομία.

Έχει κάποιο χαρακτήρα αντιπολιτευ-
τικό αυτή η κίνηση, συμμετέχει κάποιο 
κόμμα πίσω από αυτό; Η καμπάνια δεν 
έχει πολιτικό χαρακτήρα όμως σίγουρα 
δίνει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση πως 
με τη συμφωνία η θέση μας έγινε πιο 
δύσκολη καθώς καλούμαστε να απο-
δείξουμε τα αυτονόητα .Όπως τόνισε ο 
κ. Ζάεφ οι ελληνικές επιχειρήσεις που 
φέρουν το brand name της Μακεδονίας 

καλούνται εντός τριών ετών 
να αποφασίσουν εάν θα 

αναγράφεται στα προ-
ϊόντα τους η ένδειξη 
made in Macedonia 
ή made in Greece.
Κατανοείτε πως 
εάν μια ελληνική 
επιχείρηση επιλέ-

ξει το made in 

Macedonia δεν θα μπορεί παρά να υπο-
στεί τη σύγχυση της χώρας προελεύσε-
ώς της.Η Μακεδονία δεν είναι χώρα,εί-
ναι περιοχή της Ελλάδας και γι’αυτόν το 
λόγο θα πρέπει πάντοτε να ελέγχεται η 
ένδειξη της χώρας προέλευσης.

Είστε μόνη σας σε όλο αυτό ή 
υπάρχει ομάδα που συντονίζει αυτήν 
την κίνηση; Υπάρχει ομάδα ατόμων 
που στηρίζουν την καμπάνια και ορ-
γανώνουν το site της καμπάνιας www.
macedonianproducts.gr,τις εκδηλώσεις 
που θα γίνουν καθώς και τους τρόπους 
προώθησής της. Δεν νιώθω μόνη. Αυτή η 
καμπάνια ανήκει σε όλους τους Έλληνες 
και με αυτό το σκεπτικό την ξεκίνησα. 

Τι κλίμα επικρατεί αυτές τις ημέρες 
στη Βόρεια Ελλάδα μετά την κύρω-
ση της  συμφωνίας των Πρεσπών; Η 
συμφωνία των Πρεσπών παράγει τετε-
λεσμένα και το τι θα μπορούσε να έχει 
γίνει,κατά την άποψη μου,είναι μόνο 

λόγια. Μπορούμε να καθιερώσουμε τα 
μακεδονικά μας προϊόντα αυξάνοντας τις 
πωλήσεις τους και κάνοντάς τα αναγνω-
ρίσιμα σε όλον τον κόσμο; Αυτή είναι η 
απάντηση μας στην αισχρή προπαγάνδα 
των γειτόνων. Τα μακεδονικά προϊόντα 
είναι ελληνικά,ελέγξτε τη χώρα προέ-
λευσης και αγοράστε τα.

Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου εί-
ναι δικηγόρος και εμπνευστής του site 
http://www.macedonianproducts.gr/

Καμπάνια για την προστασία των ελληνικών προϊόντων της Μακεδονίας

Προσοχή στη χώρα προέλευσης!
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Ο Lava είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός 
καλλιτέχνης με μεγάλη εμπειρία στο 
χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Το τε-
λευταίο καιρό φαίνεται να τον «κέρδισε» 
η Θεσσαλονίκη, και πλέον είναι μόνιμος 
κάτοικος. Είναι μια πόλη που αγαπά, 
λόγω της ιδιαίτερης σύνδεσης της με τα 
πρώτα του hip hop live, αλλά και λόγω 
των ήρεμων vibes που εκπέμπει. Ο Lava 
μίλησε στην εφημερίδα Karfitsa και απο-
κάλυψε τους λόγους που τον «κατέκτη-
σε» η Θεσσαλονίκη, τα επαγγελματικά 
του σχέδια και το νέο του cd single «Τα 
πράγματα σου».

Πως αποφάσισες να ασχοληθείς με 
την μουσική; Η μουσική είναι το πάθος 
μου. Αυτό που με έκανε να ασχοληθώ με 
την μουσική στην ουσία ήταν, οι επιρρο-
ές που είχα σαν πιτσιρικάς, ακούγοντας 
μουσική ροκ, τύπου Led Zeppelin, και 
εκεί περίπου την δεκαετία του ‘90, απο-
φάσισα να ασχοληθώ με την μουσική. 
Ξεκίνησα ραδιοφωνικές εκπομπές και 
μετά ήρθε η επαγγελματική μου συνέ-
χεια στον τομέα της δισκογραφίας. Ο 
πρώτος μου δίσκος έγινε το 1998 με ένα 
γκρουπ που λεγόταν «Ένταση» και ήταν 
καθαρά hip hop. 

Γιατί επέλεξες να γυριστεί το νέο 
σου βίντεο κλιπ στη Θεσσαλονίκη; 
Μένω μόνιμα στη Θεσσαλονίκη τα τε-
λευταία χρόνια. Μου αρέσει πολύ η ποιό-
τητα ζωής της Θεσσαλονίκης. Στην ουσία 
εδώ μεγάλωσα «μουσικά» με τα πρώτα 
μου hip hop live. Ξέρω ότι οι περισσό-
τεροι καλλιτέχνες δεν το κάνουν, αφού 
γίνονται όλα στην Αθήνα. Δεν είμαι εγώ 
αυτός που θα αναδείξει μια πόλη σαν τη 
Θεσσαλονίκη, αλλά θα βάλω και εγώ το 
λιθαράκι μου σε αυτή την ήρεμη αύρα 
που εκπέμπει. Το βίντεο κλιπ είναι μια 
απίστευτα καλοδουλεμένο, το οποίο επι-
μελείται και σκηνοθετεί ο Γιώργος Φλέ-
γκας, ένας πολύ καλός σκηνοθέτης.

Πώς βλέπεις την υπάρχουσα κοι-
νωνική και οικονομική κατάσταση 
μέσα από τη μουσική και όχι μόνο; Εγώ 
τουλάχιστον προτιμώ να δείχνω την 
αντίδραση μου μέσα από το κομμάτι της 
μουσικής. Μέσα από νέο μου τραγού-

δι «Τα πράγματα σου», εγώ έδειξα την 
αντίδραση μου στην κατηφόρα που έχει 
πάρει η κοινωνία μας. Με ενοχλούν πολ-
λά πράγματα, ο ρατσισμός, το bullying, η 
οικονομική ένδεια πολλών ανθρώπων, 
και κανείς δεν ασχολείται. Πιστεύω ότι 
είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, όσον 
αφορά στην οικονομία, με την ρευστό-
τητα και την κρυπτοοικονομία. Εγώ ο 
ίδιος έχω άμεση σχέση εδώ και αρκετό 
καιρό και πιστεύω πως είναι το μέλλον. 
Η τεχνολογία είναι το μέσο που μπορεί 
να σώσει την  οικονομία μας, ιδιαίτερα 
μέσα από ένα ψηφιακό νόμισμα, όπως 
το ripple coin, το οποίο διευκολύνει την 

μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών, 
και όσο αφορά την ελαχιστοποίηση του 
χρόνου και της προμήθειας. Είναι θέμα 
χρόνου να εξελιχθούμε.

Πού βρίσκεσαι τώρα καλλιτεχνικά 
και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια; 
Καλλιτεχνικά ανήκω στην «Heaven», 
επέστρεψα στην παλιά μου εταιρία, η 
οποία έχει ανανεωθεί. Ετοιμάζω ένα 
καινούργιο εντελώς δικό μου τραγούδι, 
αλλά και μια συνεργασία.  Γράφω μαζί 
με Λόγος Απειλή, έναν πολύ γνωστό άν-
θρωπο στη παραγωγή, με πολλές γνώ-
σεις πάνω στον ήχο. Συνεχίζουμε μαζί 
ετοιμάζοντας καινούργια πράγματα.

Lava:

Επιστρέφει με νέο single 
«κατακτώντας» τη Θεσσαλονίκη
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αθλητισμός
 
Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  
ΚΑΙ Η KARFITSA ΑΝΑΛΥΕΙ ΠΩΣ Ο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ... ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Ο Σάββας Παντελίδης έφτασε με το ένα... πόδι 
εκτός Αρη. Από την πρώτη στιγμή η έλευσή του στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» δεν έκανε... γκελ. Ο ίδιος 
ήξερε πως η μοναδική... οδός για να κερδίσει τον 
κόσμο ήταν τα αποτελέσματα. Ξεκίνησε την θητεία 
του στους Κίτρινους με διπλό και τι διπλό; Μέσα 
στην Κρήτη, επί του ΟΦΗ με ανατροπή στις καθυ-
στερήσεις. Η συνέχεια όμως δεν ήταν η επιθυμητή. Άτυ-
χα αποτελέσματα, ήττες και ο αποκλεισμός στο κύπελλο 
από τον Εργοτέλη βάρυναν ακόμα περισσότερο το κλίμα. 
Δύο ημέρες πριν την 15η εμβόλιμη αγωνιστική και το 
παιχνίδι στη Ξάνθη, ο Ελληνας τεχνικός βρέθηκε στην... 
πόρτα της εξόδου. 

Η... χρυσή ευκαιρία που άλλαξε την μοίρα του Αρη
Το καθοριστικό ραντεβού εκείνης της Τρίτης (σ.σ. 

Πέμπτη ήταν ο αγώνας στη Θρακική πόλη) στην Αθήνα 
μεταξύ των Θόδωρου Καρυπίδη, Ντίνου Διαμαντόπου-
λου και Σάββα Παντελίδη, ήταν... ορόσημο. Στον Ελλη-
να τεχνικό δόθηκε μία ακόμα ευκαιρία να... γυρίσει το 
εις βάρος του κλίμα. Η απάντηση των παικτών του στη 
Ξάνθη «ηχηρή». Ακολούθησαν κατά σειρά οι νίκες με 
ΠΑΣ, Τρίπολη, η εντός έδρα ισοπαλία με τον Πανιώνιο 
και η ισοπαλία στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Πέντε αήττητα 
παιχνίδια που αποτελούν και το καλύτερο φετινό ρεκόρ 
των Κιτρίνων. Αποτελέσματα που έφεραν τον σύλλογο 
της Θεσσαλονίκης στην 5η θέση με 34 βαθμούς, όντας 
πλέον το ακλόνητο φαβορί για την εξασφάλιση ενός εισι-
τήριο για την Ευρώπη. 

Πως γύρισε το κλίμα όμως ο Σάββας Παντελίδης; 
Η Karfitsa έχει τις απαντήσεις... 

Η εμπιστοσύνη 
και το μήνυμά του στους παίκτες του

Το πρώτο πράγμα που επιχείρησε να φτιάξει ο 
Ελληνας τεχνικός ήταν τα αποδυτήρια. Μια ημέρα 
πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Ξάνθη, ο 
Ελληνας τεχνικός «κλείστηκε» για δύο ώρες στα 
αποδυτήρια με τους παίκτες του και εκεί έγινε το... 

κλικ που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Εκείνη η συνομιλία 
μαζί τους, ήταν η αφορμή για να «οχυρωθεί»το εσωτε-
ρικό της ομάδας. Απαντες έγιναν μια «γροθιά» κάτι που 
φαίνεται πλέον δια γυμνού οφθαλμού και εντός γηπέδου. 
Έσκισε τη «μαύρη λίστα» 

Αμέσως μετά τον αποκλεισμό από τον Εργοτέλη στο 
κύπελλο, ο κόσμος ζητούσε αλλαγές. Λίγες ημέρες αρ-
γότερα, βγήκε στην επιφάνεια η «μαύρη λίστα» παικτών 
που δεν υπολογίζονταν από τον σύλλογο. Ορισμένοι εξ’ 
αυτών αποχώρησαν όπως για παράδειγμα ο Μαβράι, ο 
Ναζλίδης, ο Κολάσο. Υπήρξαν και ποδοσφαιριστές όπως 
που ενώ ενημερώθηκαν να λύσουν τα συμβόλαιά τους, 
όπως οι Τζανακάκης, Βαλεριάνος, Παυλίδης και Ιντζό-
γλου. Ολοι τους όμως έβαλαν το «εγώ» τους κάτω από 
την ομάδα. Συνέχιζαν να προπονούνται και ο Σάββας 
Παντελίδης, τους αντάμειψε. Η καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού σε συνδυασμό 
με τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν έφε-
ραν τους μέχρι πρότινος «κομμένους» ποδοσφαιριστές 
σε πρώτο επίπεδο επιλογών για τον Ελληνα τεχνικό. Και 
έπειτα ακολούθησε η δήλωσή (σ.σ. μετά το παιχνίδι με 
τη Λαμία) με την οποία έδινε συγχαρητήρια στους ποδο-
σφαιριστές που ενώ γνώριζαν πως είναι υπό αποδέσμευ-

ση αγωνίστηκαν κανονικά. 
Εδωσε ρόλους στους «νέους» 

Ο Αρης απέκτησε στην μεταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου έξι παίκτες. Τόνσο, Κόρχουτ, Φετφατζίδης, 
Λάρσον, Ρος, Σαββίδης ήρθαν στην ομάδα. Μεταγραφές 
ουσίας και όχι μόνο εντυπώσεων. Τέσσερις εξ’ αυτών με 
το «καλημέρα» έγιναν βασικοί. Τόνσο, Κόρχουτ, Λάρσον 
και Ρος, βρήκαν ρόλο στην ομάδα και είναι από τους 
λόγους που ο Αρης άλλαξε εικόνα. Βέβαια κι αυτό το πι-
στώνεται ο Σάββας Παντελίδης, που στα τελευταία πέντε 
παιχνίδια έχει βρει έναν σταθερό κορμό, δεν προχωράει 
σε συνεχεία αλλαγές κάτι που βοήθησε τον Αρη να βρει 
«χημεία», ρόλους και ταυτότητα στο παιχνίδι. 
Η αναγέννηση του... εξαφανισμένου Ματέο Γκαρσία

Ήταν ο παίκτης «κλειδί» στο πρώτο 1/3 του πρωτα-
θλήματος για τον Αρη. Ήταν ο παίκτης που με τα γκολ 
του χάρισε νίκες και πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα 
της Θεσσαλονίκης. Το παρατεταμένο ντεφορμάρισμά του, 
στοίχισε στον Αρη. Αυτό φάνηκε, καθώς η απουσία του 
από τις στατιστικές κατηγορίες, ήταν ένα από τα αίτια της 
καθίζησης των Κιτρίνων. Ο Αργεντινός άσος, μοιάζει ανα-
γεννημένος στα τελευταία παιχνίδια, με εξαίρεση αυτό 
της Τούμπας. Σκόραρε τρία γκολ. Τα δύο εξ’ αυτών σε 
Ξάνθη και ΠΑΣ, έκριναν και το αποτέλεσμα. Έφτασε πλέ-
ον τα οκτώ στο πρωτάθλημα και αποτελεί τον ηγέτη της 
ομάδας του Σάββα Παντελίδη.

Του Θωμά  
Μίχου

Ετσι το... 
άλλαξε  
ο Σάββας!
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Ο... ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ ΕΞΕΠΕΜΨΕ SOS ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ, 
ΟΜΩΣ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

Από μηχανής Θεός: Ο όρος προέρχεται από την αρ-
χαία ελληνική τραγωδία. Κατά την κορύφωση του 
δράματος, όταν τα προβλήματα και οι συγκρούσεις 
που βίωναν τα πρόσωπα του έργου οδηγούσαν σε 
αδιέξοδο, εμφανιζόταν αναπάντεχα στη σκηνή με 
τη βοήθεια κάποιου μηχανισμού, με τρόπο δηλαδή 
που να ξεχωρίζει από τα θνητά πρόσωπα του έρ-
γου, ηθοποιός υποδυόμενος κάποιο θεϊκό πρόσωπο, το 
οποίο παρενέβαινε για να δώσει λύση. 

Ακόμα απορείτε προς τι η αναφορά; Ο μπασκετικός 
ΠΑΟΚ έφτασε μια ανάσα μακριά από τη διάλυση. Η ομάδα 
που κατά το παρελθόν χάρισε τόσες και τόσες επιτυχίες 
στον σύλλογο  κινδύνεψε να μην υπάρχει λόγω οικονομι-
κών προβλημάτων. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που μέσα σε 
διάστημα λίγων μηνών οι άνθρωποι της ΚΑΕ εξέπεμψαν 
SOS. Στο διάστημα αυτό, η βοήθεια που θα περίμεναν οι 
άνθρωποι του Δικεφάλου δεν ήρθε με αποτέλεσμα την 
προηγούμενη Παρασκευή ο προπονητής του Δικεφάλου, 
Ηλίας Παπαθεοδώρου να αποκαλύπτει το πραγματικό 
μέγεθος του προβλήματος... «Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι το οικονομι-
κό. Το πρόβλημα για εμάς, είναι άμεσο. Η ομάδα αυτή 
τη στιγμή έχει ρεπό. Οι ξένοι έχουν γυρίσει στην Αμερική. 
Αυτή τη στιγμή, κανείς δεν ξέρει ποιος θα γυρίσει πίσω. 
Είμαστε όλοι μας στο κενό. Κανείς δεν ξέρει τι θα ξημε-
ρώσει. Η ομάδα μπορεί να τελειώσει τη χρονιά με έναν 
τρόπο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Η ομά-
δα κινδυνεύει να μην παίξει στο επόμενο πρωτάθλημα!». 

Η καταλυτική παρέμβαση σωτηρίας του Γ. Σαββίδη
Με την... κλεψύδρα του χρόνου να αδειάζει και τον 

Μπάνε Πρέλεβιτς να βρίσκεται στη Γερμανία, προσδοκώ-
ντας σε έσοδα μέσω του «keeppaokalive», η παρέμβαση 
του Γιώργου Σαββίδη ήταν καταλυτική. Με μήνυμά του 
στο instagram, αποτύπωσε την «ασπρόμαυρη» ιστορία 
και πραγματικότητα, σημειώνοντας κάτι που είχε αναφέ-

ρει και ο Μπάνε Πρέλεβιτς σε πρόσφατη συνέντευξη 
Τύπου. «Ήρθε η ώρα το τμήμα που κράτησε ψηλά 
το όνομα του ΠΑΟΚ, σε δύσκολα χρόνια και μας χά-
ρισε τεράστιες επιτυχίες να νιώσει την πραγματική 
στήριξη όλων μας». Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Λίγες 
ημέρες αργότερα, οι Γκος και Χάτσερ ενημέρωσαν 
πως δεν θα επιστρέψουν από την άδεια που είχαν 

εξασφαλίσει εάν δεν πληρωθούν. Αυτομάτως σήμανε 
«συναγερμός». Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, μαζί με άλλα στελέ-
χη της ΚΑΕ, συναντήθηκαν με την οικογένεια Σαββίδη στο 
Makedonia Palace. Τότε και πάλι ο Γ. Σαββίδης προανήγ-
γειλε τις θετικές ειδήσεις, ποστάροντας μια φωτογραφία 
του μαζί με τον πρόεδρο του μπασκετικού τμήματος του 
Δικεφάλου. Λίγο αργότερα και ενώ είχε ενημερωθεί για 
την κατάσταση, έστειλε διαδικτυακό μήνυμα σε Χάτσερ 
και Γκος. «Πακετάρετε τις αποσκευές σας και επιστρέψτε. 
Έχουμε σημαντικό αγώνα σύντομα και πρέπει να προκρι-
θούμε. PAOK Family», έγραψε. 

Για μία ακόμα φορά, η οικογένεια Σαββίδη, έδωσε τη 
λύση, κάτι που έχει κάνει τόσες και τόσες φορές στο πα-
ρελθόν. Η οικονομική βοήθεια έδωσε ανάσα... ζωής στο 
τμήμα και πλέον άπαντες, προετοιμάζονται για τα μεγάλα 
παιχνίδια με την ΑΕΚ στη φάση των «16» του Basketball 
Champions League.

 
Πρέλεβιτς: «Με την οικογένεια Σαββίδη,  
δεν κινδυνεύουμε για τίποτα»

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς στο πλαίσιο του 1ου business 
forum «basketball to business success», που διοργάνω-
σε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο Μακεδονία Παλλάς, μίλησε για πρώ-
τη φορά σχετικά με την βοήθεια της οικογένειας Σαββί-
δη.  «Όσο έχουμε δίπλα μας την οικογένεια Σαββίδη, δεν 
κινδυνεύουμε για τίποτα», είπε δείχνοντας με τον πλέον 
ξεκάθαρο τρόπο πως η περιπέτεια του μπασκετικού ΠΑΟΚ 
είχε happy end. 

Του Θωμά  
Μίχου

Ο από μηχανής... Ιβάν έδωσε φιλί ζωής!

αθλητισμός
Το ορφανό από οράματα
  ελληνικό ποδόσφαιρο 

Πόσο σοφή αποδεικνύεται η ρήση ότι «το ποδόσφαι-
ρο μας είναι το αποτύπωμα της ελληνικής κοινωνίας». 
Αναβλητικότητα, επιδερμικές λύσεις, ρουσφέτια, υπο-
κρισία, διαφθορά και επικράτηση του ισχυρού διαπλεκό-
μενου είναι τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τον παζλ του 
ελληνικού ποδόσφαιρο. Τα ίδια δηλαδή που κυριαρχούν 
και στην εγχώρια κοινωνία. Μικρές έως ελάχιστες οι δια-
φορές. Ο λόγος; Οτι το παζλ του ποδοσφαίρου δημιουρ-
γείται από τα ίδια κομμάτια, όπως αυτά που συνθέτουν το 
παζλ της κοινωνίας. 

Κοντόφθαλμες λογικές, έλλειψη οράματος για 
την ανάπτυξη του λαοφιλέστερου αθλήματος. Ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού κ. Βασιλειάδης τον περασμένο 
Σεπτέμβριο είχε δημοσιοποιήσει την πρόθεση του να 
προχωρήσει στην αναδιάρθρωση των επαγγελματικών 
κατηγοριών. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες. 
Τη Super League 1, τη Super League 2 και την Football 
League. Το σχέδιο το οποίο θα γίνει νόμος του κράτους 
θα προβλέπει μεταξύ άλλων εξασφαλισμένα έσοδα από 
τηλεόραση και χορηγίες, αλλά και αυστηρές ποινές για 
παραβάσεις κακοδιαχείρισης και σε θέματα βίας από τις 
ΠΑΕ. Στη βάση του έχει ενδιαφέρον, η εφαρμογή του δίνει 
προοπτική στο εγχώριο ποδόσφαιρο και ταράσσει τα λι-
μνάζοντα νερά του. Οι αλλαγές αυτές προωθούνται προς 
ψήφιση. Ενώ όμως το θέμα βρίσκεται στην τελική του 
ευθεία, άρχισαν ήδη οι αντιδράσεις. Προσφάτως η ΕΠΣ 
Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωσε στην οποία τονίζει ότι 
«ενόψει της ψήφισης του νέου αθλητικού νομοσχεδίου 
έχει επισημάνει προβλήματα, αστοχίες και παραλείψεις 
που θίγουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τους παρά-
γοντες και το σύνολο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου».

Οι θέσεις της ΕΠΣ Ηρακλείου είναι μία καταγραφή 
των θεμάτων του εγχώριου ποδοσφαίρου από μία άλλη 
οπτική. Στην ουσία όμως δημιουργείται η αίσθηση ότι 
επιχειρεί μα προσπάθεια να μην υποβιβαστούν τέσσερις 
ομάδες από τη Super League αλλά δύο, γεγονός που θα 
αυξήσει τις πιθανότητες παραμονής στην κατηγορία του 
ΟΦΗ ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολα βαθμολογική θέση.

Στην ουσία η ΕΠΣ Ηρακλείου προσπαθεί να εξυπηρε-
τήσει τα τοπικά αθλητικά συμφέροντα.

Ο ποδοσφαιριστής Μανιάτης του Πανιωνίου, χάλασε 
τον κόσμο για τη διαιτησία του αγώνα Κυπέλλου με τον 
ΠΑΟΚ. Ο ίδιος παίκτης όμως σιωπούσε όταν φορούσε την 
φανέλα του Ολυμπιακού και οι διαιτητές προσέφεραν 
απλόχερα τα «δώρα» τους στην τότε ομάδα του. Καμία 
έκπληξη, καθώς ουδείς μας έχει πείσει μέχρι τώρα ότι 
νοιάζεται ειλικρινά για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου 
και ότι είναι αποφασισμένος να βάλει το δικό του κομμά-
τι σε μία προσπάθεια να αποκτήσει το άθλημα μία άλλη 
προοπτική. Ολοι συνεχίζουν να βλέπουν μέχρι τη μύτη 
τους και να απολαμβάνουν τα εφήμερα κέρδη.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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Το 1ο ΓΕΛ Πανοραματος εδώ και τρία συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας, μετέχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

και διαγωνισμο (Formula 1 in schools)

Οι κατασκευαστές F1 του μέλλοντος  
Το F1 in schools είναι ένας απο τους μεγαλύτερους 

διαεπιστημονικούς διαγωνισμούς στον κόσμο.
Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 1999, στην Αγγλία 

και σήμερα υλοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες 
με συμμετοχή περισσότερων από 17000 μαθητών. Το F1 
στα σχολεία βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν βιω-
ματικές εμπειρίες και βασικές γνώσεις πάνω σε γνωστικά 
αντικείμενα φυσικών επιστήμης, νέων τεχνολογιών, μη-
χανικής, εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Οδηγει τους μαθητές στην ανάπτυξη προσωπικών, 
κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Περιλαμ-
βάνει τον σχεδιασμό για την κατασκευή, από τους μα-
θητές, μικρών μοντέλων F1 αυτοκινήτων δουλεύοντας 
σε ομάδες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ρόλους. 
Κάθε μέλος κάνοντας χρήση πολύ προηγμένων λογισμι-
κών σχεδιάζει και υλοποιεί σχέδιο ενεργειών (business 
plan) προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του. Συ-
νεργάζονται εκτός από το σχολείο και με ιδιωτικούς φο-
ρείς της περιοχής τους. Λαμβάνουν μέρος σε προκριματι-
κούς αγώνες και εν συνεχεία σε εθνικό επίπεδο. Με τις 3 
νικήτριες ομάδες να εκπροσωπούν την Ελλάδα μας στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα F1 In Schools που διεξάγεται 
κάθε χρόνο. Το 1ο ΓΕ.Λ. Πανοράματος προκρίθηκε στους 
πανελλήνιους σχολικούς αγώνες και βραβεύτηκε. Προ-
σπαθεί και φέτος δυναμικά με γνώμονα το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα.

Αρωγό στην προσπάθεια αυτή αποτελούν και οι εξαι-
ρετικές και πολλαπλές διακρίσεις της ομάδας. Με την 
πρώτη χρονιά συμμετοχής, η ομάδα μας κατέκτησε την 
11η θέση πανελλαδικά αποσπώντας παράλληλα δυο 
βραβεία μεγάλου κύρους,αυτά της καλύτερης πρωτοεμ-
φανιζόμενης ομάδας και του εξόχου ευ αγωνίζεσθαι, ενώ 
ταυτόχρονα έκανε αισθητή την παρουσία της ως ομάδα 
αποφασισμένη να διακριθεί στους παγκόσμιους τελικούς. 
Η δεύτερη χρονιά αποτέλεσε μια, επίσης, εξαιρετικα ση-
μαντική χρονιά. Με την ομάδα μας να κατακτά την 8η 
θέση πανελλαδικά, μια θέση πριν την πρόκριση στους 
παγκόσμιους τελικούς, κι έχοντας βελτιωθεί σε κάθε 
επίπεδο καταφέραμε να σφραγίσουμε μια θέση ανάμε-
σα στις καλύτερες ελληνικές ομαδες. Συγκεκριμένα η 
ομάδα μας με τρία νέα βραβεία μεταξύ των οποίων αυτό 
της καλύτερης ιστοσελίδας και της καινοτόμου σκέψης, 
και έθεσε νέα ρεκόρ ταχύτητας με το μονοθέσιο μας, να 
πιάνει τα 20 μέτρα σε 96 εκατοστά του δευτερολέπτου, 
ο πέμπτος καλύτερος χρόνος ανάμεσα στις ελληνικές 
ομάδες. Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψιν, η ομά-
δα Blute Racers του 1ου ΓΕΛ Πανοράματος Θεσσαλονί-
κης αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς συμμε-
τέχοντες του διαγωνισμού, με γερά θεμέλια κι στόχους 
αντάξιους των ικανοτήτων των μελών της και πρώτο την 

πρόκριση τους στους παγκόσμιους τελικούς που θα δι-
εξαχθούν στην Σιγκαπούρη προσεχώς. Σε αυτή μας την 
προσπάθεια, η βοήθεια σας κρίνεται μεγάλης σημασίας 
για την πραγματοποίηση των στόχων μας, παρακαλού-
με να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο καθηγητή Κύριο 

Ιεροδιακόνου στο τηλέφωνο ή με την ομάδα μέσω των 
κοινωνικών δικτύων μας, αναζητώντας «Blute Racers» 
στις διάφορες πλατφόρμες ή ακόμα μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου στο email «bluteracers@gmail.com» 
όπου ένα από τα μέλη μας θα σας απαντήσει.

Αλεξανδρος Κοντοκωστόπουλος (γραφίστας), Δημήτρης Καλπακίδης (μηχανικός και σχεδιαστής του αμαξιδιου), Βίλλη Σαράντη (εύρεση 
χορηγών και και προοθηση στα social media), Βάγια Χατζησυμεών (εύρεση χορηγών και προώθηση στα social media), Παναγιώτης 
Αντωνιάδης (αρχηγός), Αλέξανδρος Μπρέντας (2ος μηχανικός)
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ΚΡΙΟΣΑνάδρομος Ερμής 
5-28 Μαρτίου 2019!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας δεν θα λείψουν 
μερικές αγωνίες, αλλά τα πράγματα θα 

είναι καλά σε γενικές γραμμές για το 
ζώδιό σου. Οι δυνατότητες που θα έχεις 

για να αυξήσεις τα οικονομικά σου και 
να εδραιωθείς σε μεγαλύτερα αξιώματα 

στη δουλειά σου θα είναι ιδιαίτερα 
δελεαστικές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 

ότι δεν θα κουραστείς, για αυτό φρόντισε 
να είσαι όσο πιο οργανωμένη μπορείς. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,22,41.

Αυτήν την εβδομάδα θα σου δοθούν 
πολλές ευκαιρίες προβολής στο κοινωνικό 
σου περιβάλλον. Θα δεχτείς μία σημαντική 

βοήθεια από ένα φιλικό σου πρόσωπο 
που θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση 

που θα έχεις βρεθεί. Κληρονομικές 
υποθέσεις και θέματα ακίνητης περιουσίας 

θα σε απασχολήσουν και οι δουλειές 
σου θα αποσπάσουν την προσοχή σου 

ολοκληρωτικά, καθώς από τη μία θα έχεις 
πολύ φορτωμένο ωράριο από την άλλη θα 

σου συμβούν και κάποιες ανατροπές. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,21,34,48.

Η εβδομάδα αυτή έχει πολλά ανοιχτά 
μέτωπα για εσένα και πρέπει να τρέξεις 

να τα προλάβεις. Οι εντάσεις και τα 
απρόοπτα γεγονότα θα διαδέχονται 
το ένα το άλλο και θα επικρατήσει 

κλίμα αδιαλλαξίας. Κάνε υπομονή, 
να είσαι ψύχραιμη/ος και μην κάνεις 

καμία σημαντική κίνηση, ικανή να 
επηρεάσει την παρούσα κατάσταση. 

Επίσης μην δεχτείς ασάφειες σε 
επαγγελματικό επίπεδο, ώστε να 

αποφύγεις τα μπερδέματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,10,33,45.

Τόσο η δουλειά όσο και οι οικονομικές 
σου υποθέσεις θα αποσπάσουν 
το μέγιστο του χρόνου και της 

σκέψης σου αυτήν την εβδομάδα, 
με αποτέλεσμα να ενδώσεις σε 

εξαντλητικά ωράρια, επικίνδυνα για 
την υγεία σου. Οι οικονομικές σου 

ισορροπίες θα επέλθουν σταδιακά, 
για αυτό μην είσαι ανυπόμονη και μην 

κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,28,47.

Η εβδομάδα δυσχεραίνει την υλοποίηση 
εκείνων των προσδοκιών σου που 

σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια 
και τον τρόπο ζωής της καθημερινότητάς 

σου. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρη/ος σε 
αυτά που θα ζητήσεις από τους οικείους 

σου ώστε να ξέρουν και εκείνοι με 
τη σειρά τους αν είναι σε θέση να στα 
ικανοποιήσουν. Οι καλοί λογαριασμοί 
κάνουν τους καλούς φίλους! ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,28,41.

Περίεργη θα είναι αυτή η εβδομάδα 
για εσένα που θα κληθείς να κάνεις μία 

ανασκόπηση της τελευταίας περιόδου και 
να συνειδητοποιήσεις ότι οι αλλαγές που 

έγιναν ήταν απαραίτητες για να βρεις αυτό 
που πραγματικά χρειάζεσαι. Το διάστημα 

σε οδηγεί να αναζητήσεις τις σωστές 
επιδιώξεις σε βασικούς τομείς της ζωής 

σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,25,38,41.

Η Άνοιξη ξεκινά με τον Ερμή 
να βρίσκεται στάσιμος από τις 
2 Μαρτίου και να ξεκινά την 
φαινομενικά ανάδρομη πορεία 
του στο ζώδιο του Ιχθύ στις 5 του 
μήνα.  Στις 28 Μαρτίου 2019 ο 
Ερμής ολοκληρώνει την αναδρομή 
του.  Σε αυτό το διάστημα, θα είναι 
αρκετά αισθητά τα προβλήματα 
στον τομέα των επικοινωνιών γιατί 
ο Ερμής από το ζώδιο του Ιχθύ, 
βρίσκεται σε πτώση,  αυτό σημαίνει 
ότι βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση 
για να μπορέσουν να εκδηλωθούν 
οι θετικές ιδιότητες του πλανήτη.  
Τα ζώδια που θα επηρεαστούν πιο 
άμεσα, είναι οι Δίδυμοι, Παρθένοι, 
Τοξότες, Ιχθύες.

Τι να προσέξουμε  όμως  με τον 
ανάδρομο Ερμή στους Ίχθείς;
Θα υπάρξουν συγχύσεις, μπερδέ-
ματα, παρανοήσεις αλλά και πλά-
νες και ψεύδη  στις επικοινωνίες.
Καθυστερήσεις , αναβολές σε 
σχέδια και ραντεβού.
Μεγάλες υποσχέσεις δεν θα 
τηρηθούν.
Αποφεύγουμε την αφηρημάδα στις 
μετακινήσεις.
Οι αποφάσεις που θα παρθούν 
τώρα δεν θα μπορούν να έχουν 
σταθερή μορφή.
Μεγάλη προσοχή σε κάθε μορφής 
έγγραφο για λάθη και παραπλα-
νήσεις.
Δεν είναι καλή στιγμή για ιατρικές 
εξετάσεις.

Πόσο διαρκεί το κακό;
Ο Ερμής γυρίζει σε ανάδρομη πο-
ρεία κάθε τέσσερις μήνες περίπου, 
οπότε πρακτικά έχουμε συνήθως 
3 περιόδους ανάδρομου Ερμή 
κάθε χρονιά ενώ κάποιες χρονιές 
έχουμε και τέσσερις. Η ανάδρομη 
πορεία του Ερμή διαρκεί περίπου 
20 με 24 μέρες κάθε φορά και τα 
μεγαλύτερα προβλήματα εμφανί-
ζονται τις πρώτες και τις τελευταί-
ες μέρες του ανάδρομου.

Επίσης σε περίοδο ανάδρομου 
Ερμή πρέπει να προετοιμάζεσαι 
ψυχολογικά για το παρακάτω: Να 
μην μπορείς να πάρεις αποφάσεις. 
Να πηγαίνεις ταξίδι και στο δρόμο 
να μένεις από βενζίνη και τα 
βενζινάδικο να βρίσκεται δέκα χλμ 
μακριά. Να περιμένεις ένα σημα-
ντικό τηλέφωνο και το τηλέφωνο 
να χτυπάει μόνο για ενημερώσεις 
τηλεφωνίας.

Υπομονή…θα περάσει και αυτό!!!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Έχεις πολλά να κάνεις αυτήν την εβδομάδα και 
πρέπει να οργανωθείς και κατάλληλα για να 
τα προλάβεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 
σωστά την κρίση σου, γιατί  έχεις επίγνωση 
των συνθηκών που επικρατούν αλλά 
ξέρεις κιόλας που θα σε οδηγήσουν οι 
πράξεις σου. Στα επαγγελματικά σου 
θα αποκτήσεις περισσότερη φήμη, ενώ 
παράλληλα δημιουργούνται για εσένα 
άριστες προοπτικές εξέλιξης. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,12,36,42.

Το ξεκίνημα της εβδομάδας  σου δημιουργεί 
ανασφάλειες , αλλά σου κάνει τις επαφές 
σου με άτομα ισχύος καθώς και τις 
επαγγελματικές αλλαγές να είναι στα φόρτε 
τους. Δώσε τον καλύτερό σου εαυτό στην 
προσπάθεια να κερδίσεις έδαφος στην 
καριέρα σου και θα τα καταφέρεις μια χαρά. 
Απόφυγε να φλυαρείς για τα προβλήματα 
με ανθρώπους που δεν έχεις δοκιμάσει 
ακόμη την εμπιστοσύνη τους. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,15,23,481.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι έντονη για 
εσένα και σε επηρεάζει. Υπάρχουν σοβαρές 
πιθανότητες να βγουν στην επιφάνεια τα 
προβλήματα επαγγελματικών σου σχέσεων 
που δεν στηρίζονται σε γερά θεμέλια και 
υπάρχει ίσως ο  κίνδυνος να πέσεις στο στόμα 
ατόμων που θα σε χτυπήσουν πισώπλατα. 
Προσπάθησε να δεις τα γεγονότα και με 
τη λογική σου να πάρεις τις κατάλληλες 
αποφάσεις προς το συμφέρον σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,31,39,42.

Το πλανητικό σκηνικό θα βελτιώσει κατά 
πολύ τα πράγματα τόσο σε επαγγελματικό 
όσο και σε αισθηματικό επίπεδο. Παρά τις 
γενικές δυσκολίες, τα προβλήματα μπορούν 
να μπουν στο δρόμο για τη λύση τους, 
για αυτό χρειάζεται να δείξεις σύνεση σε 
όλες τις συζητήσεις και τις κινήσεις σου. Η 
ατμόσφαιρα χρειάζεται ανανέωση και εσύ 
είσαι η αρμόδια για να τη φτιάξεις! ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,32,48.

Αυτήν την εβδομάδα μπαίνεις σε μία 
περίοδο ουσιαστικών αλλαγών που θα σε 
οδηγήσουν σε διαφορετικό τρόπο ζωής. 
Θα έχεις πολλές δραστηριότητες με άριστα 
αποτελέσματα. Οι στόχοι σου θα ευοδωθούν. 
Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις που θα 
επηρεάσουν την κοινωνικότητά σου, μην 
αντιδικήσεις με ανθρώπους που μπορούν να 
επηρεάσουν την πρόοδο και τη διάθεσή σου 
και γενικώς απόφυγε παρεξηγήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,26,45.

Αυτήν την εβδομάδα δεν θα λείψουν οι 
διαφωνίες με κάποια άτομα του εργασιακού 
σου περιβάλλοντος και πρέπει να είσαι πολύ 
προσεχτική στα λόγια σου. Παρόλα αυτά 
όμως, μία επαγγελματική συμφωνία που 
έχεις ήδη δρομολογήσει θα πάρει θετική 
τροπή και πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί 
κιόλας. Προχώρησε μπροστά, αφήνοντας 
πίσω σου καταστάσεις που δεν εξελίσσονται 
και σου δημιουργούν διλλήματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…10,22,36,47.

ΖΩΔΊΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 2/3 ΕΩΣ 8/3
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

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

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

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
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: 

40.000E Κωδ.1009-283

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

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

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
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, αλλά και σε όλα τα café 
της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι και Παραλία).  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

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

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

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

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

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

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