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Κάθε Σάββατο με
την Karfitsa

#756

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

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:
Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων
REMAX GOLD
Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr
χωρίς ασανσέρ, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ,
ευάερη, ευήλια, κεντρικότατη,
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανική για
εκμετάλλευση. Τιμή: 21.000E
Κωδ.1015-455

ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ,
3ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα,
χωρίς ασανσέρ, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ,
διαμπερές, με απεριόριστη και
άκλειστη θέα, σε καλή κατάσταση.
Τιμή: 50.000E Κωδ. 1009-398

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Πωλείται διαμέρισμα
96τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ,
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, με
2ΔΣαλΚΜΠ, μερικώς ανακαινισμένο,
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό
και εκμετάλλευση. Τιμή: 125.000E
Kωδ.1014-517

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου,
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ,
με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε καλή
κατάσταση. Τιμή: 46.000E Κωδ.1009

ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σελ. 39-49

CITYLights

Ό,τι συμβαίνει
στην πόλη

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

ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται
γκαρσονιέρα 45τμ, 2ου ορόφου,
χωρίς ασανσέρ, πρώτο στη θάλασσα,
μπροστά στον πεζόδρομο, με θέα
θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό
για εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000E
Κωδ.1009-388

ΑΝΩ ΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα
66τμ, 3ου ορόφου, διαμπερές,
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο,
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό
για εκμετάλλευση. Τιμή: 62.000E
Κωδ.1034-143

CITY LIGHTS

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 Πωλείται διαμέρισμα
77τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, τζάκι, ανοιχτωσιά,
είναι διαμπερές, χρήζει ανακαίνισης.
Ιδανικό για επένδυση. Τιμή: 56.000E
Kωδ.1036-128

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Πωλείται διαμέρισμα
57τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ,
κεντρικότατο, χρήζει ανακαίνισης.
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή:
18.000E Κωδ.1009

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται στούντιο
33τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, πλήρως
επιπλωμένο και ανακαινισμένο, πλησίον
Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, λουξ κατασκευή,
ιδανικό για φοιτητές. Τιμή: 420E

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

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται
διαμέρισμα 94τμ, 2ου ορόφου,
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές,
μερικώς ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ.
Φ/Α. Ιδανικό για εκμετάλλευση.
Τιμή:60.000E Κωδ.1033-107

ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
διαμέρισμα 100τμ, 3ου ορόφου, με
ασανσέρ, 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές,
απεριόριστη και άκλειστη θέα, σε καλή
κατάσταση. Τιμή: 30.000E Kωδ.1009385
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
γκαρσονιέρα 45τμ, 1ου ορόφου, με
1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, επί του
πεζοδρόμου, χρήζει ανακαίνισης.
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή:
16.000E Kωδ.1009-384

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

ΠΟΛΙΧΝΗ (ΤΡΙΓΩΝΟ) Πωλείται
τριόροφη ανεξάρτητη μονοκατοικία
189τμ, ΗΜΙΥΠ- ΙΣ- 1ου ορόφου,
κατασκευής 1975, με 3χωριστά
διαμερίσματα των 63τμ το καθένα,
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου,
σε καλή κατάσταση. Τιμή: 85.000E
Kωδ.1009-391

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
διαμέρισμα 110τμ, 2ου ορόφου, με
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, με ιδιόκτητο
γκαράζ 80τμ, αυτ/μη θερμ. πετρελαίου,
προσόψεως, σε καλή κατάσταση. Τιμή:
80.000Ε Kωδ.1009-395

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται
οικόπεδο 1.370τμ, εντός του χωριού,
γωνιακό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με
συντελεστή δόμησης 0,8. Ιδανικό για
δημιουργία εξοχικής κατοικίας. Τιμή:
15.000E Κωδ.1009-396

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

ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται ανώγειο διαμέρισμα
105τμ, μερικώς ανακαινισμένο, με
3ΔΣαλΚΜΠ, αυτόνομη θέρμ. Φ/Α,
κατασκευής 2006, διαμπερές, σε
καλή κατάσταση. Τιμή: 67.000Ε Κωδ.
1009-399

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

INTERVIEW ΠΡΟΣ
ΩΠΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά,
πέτρινη, μονοκατοικία 80τμ, εντός του
χωριού, σε οικόπεδο 3,5στρεμμάτων,
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Τιμή:
40.000E Kωδ.1009-397

Η Ρένια
Λουϊζίδ
ΑΓΙΩΝ
ΠΑΝΤΩΝ ου
Πωλείται
γκαρσονιέρα 55τμ, 1ου ορόφου,
µιλά
για
Ο Στέργιος Σαραγιώ
«Το τίµηµα»
54 09.03.2019
της
και το ρόλο
εξηγεί από τι πρέπει µας
της σηµερινής γυναίκα
«να...
ς
σωθεί ο µπαµπάς»
Σελ.

45

Σελ.

44

Ο Χρήστος Θηβαίος
και
οι String Demons την
Παρασκευή 15 Μαρτίο
υ
στο ΜΥΛΟΣ club
Σελ.

Στις 15 και 16 Μαρτίο
ο Αλκίνοος Ιωαννίδ υ
ης
για δύο µοναδικές
παραστάσεις στο BLOCK
33

42

Σελ.

42

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο ∆ηµήτρης Μπάση
εµφανίζεται στο θέατρος
gina του Regency CasinoVerµιλά στον Πόλυ Μαυρό και
πουλο
για την πολυβραβευµέ
νη
καριέρα του
Σελ.

40-41

«Πωλείται Η ιστορ
ία του κράτους»

Ο Τάσος Νούσιας φορά
το κοστούµι του αλαζό
άδυτα της ψυχοσύνθε
του µε τεχνικό θεατρσης του βασιλιά. Ο ηθοποιόςνα Ριχάρδου Β’ του Σαίξπηρ και βουτά
καταπιάνεται για πρώτ
ικό είδος που δεν είχε
στα
η
ξανασυναντήσει,
στην καριέ
τον µονόλογο,φορά
αποκαλύπτεται στην
αποκαλύπτει καιρα
«Κ»
Σελ.

46-47

ΜΑΥΡΟΛΑΚΚΑΣ

Βούρκος
αποβλήτων
τα νερά του
χειμάρρου!

Ελ. Χρυσός: «Εφαρμόζουμε
κατά γράμμα την
περιβαλλοντική νομοθεσία»

Δήμαρχε, τί θα κάνεις
στη νέα παραλία;
Πώς σκέφτονται να αξιοποιήσουν τη «βιτρίνα» της Θεσσαλονίκης οι υποψήφιοι
«πρώτοι πολίτες» που έχουν καταθέσει έως τώρα τις προτάσεις τους γι’ αυτήν
Σελ.

28-29

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σελ. 14-15

Απίστευτη
περιπέτεια
14χρονης
με κινητικά
προβλήματα
σε αεροδρόμιο
του Παρισιού
Σελ. 16-17

STARAMAKI

Το... σιταρένιο
καλαμάκι
του Κιλκίς

Σελ. 38
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Η Ελλάδα γερνάει και δεν γεννάει

09.03.2019

Του Νίκου Καραμανλή

Το πρόβλημα της
υπογεννητικότητας
δεν αντιμετωπίζεται
με επιδόματα,
αλλά με ανάπτυξη

{

2

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Καραμανλής, Ευ. Καρανάσιος,
Ντ. Κωστόπουλος, Ζαχ. Ζούπης,
Β. Μάστορας, Κ. Μίχαλος,
Θ. Χ. Μαρκόπουλος

{

Ένας στους πέντε Έλληνες σήμερα είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Την ίδια ώρα, ο μ.ο.
παιδιών ανά ζευγάρι μόλις και μετά βίας ξεπερνά το 1,26. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν
ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της πατρίδας μας θα έχει
μειωθεί έως και κατά 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Το «φάντασμα» της υπογεννητικότητας
και της γήρανσης του πληθυσμού πλανάται πάνω από την Ελλάδα και πρέπει να δράσουμε
άμεσα για να το διώξουμε. Η οικονομική κρίση άνοιξες πολλές πληγές που ήδη φαίνονται,
προκάλεσε όμως και τραύματα που η σπουδαιότητά τους θα φανεί τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Ένα απ’ αυτά είναι ότι η Ελλάδα γερνάει. Και απ’ ό,τι φάνηκε στην πρόσφατη συζήτηση
στη Βουλή, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου αδυνατούν να συμφωνήσουν σε ένα συγκροτημένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Για την ακρίβεια, αδυνατούν να παρουσιάσουν έστω ένα σχέδιο, που να μην περιλαμβάνει επιδόματα –παρηγοριά στον άρρωστο
δηλαδή– αλλά στρατηγικό πλαίσιο. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι συνθήκες εκείνες που
θα επιτρέψουν στην ελληνική οικογένεια να γεννήσει παιδιά και να μπορεί να τα μεγαλώσει
αξιοπρεπώς.
Κακά τα ψέματα, με την οικονομική ανασφάλεια που υπάρχει γύρω μας, ελάχιστα είναι
τα νέα ζευγάρια που μπαίνουν ακόμη και στη σκέψη να κάνουν παιδιά. Κι αν κάνουν ένα, η
συντριπτική πλειοψηφία σταματά εκεί. Η παρατεταμένη κρίση, η αναιμική ανάπτυξη, αλλά
κυρίως η απουσία επενδύσεων που θα δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και ευημερία. Καλά λοιπόν τα επιδόματα γέννησης τέκνου, αλλά
ένα παιδί χρειάζεται χρήματα –πολλά χρήματα– για να μεγαλώσει! Μόνο λοιπόν σε περιβάλλον ανάπτυξης οι Έλληνες θα μπορέσουν να αντιστρέψουν τους δείκτες γονιμότητας και
να σώσουν την... πατρίδα.
Εκτός από την υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού, υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν πρέπει να λησμονούμε. Τα χρόνια των μνημονίων, ίσως και περισσότεροι από
μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα, πολλοί από αυτούς νέοι, πιθανοί μελλοντικοί γονείς.
Το θέμα, μάλιστα, απασχόλησε και τη «Washington Post», με την αμερικανική εφημερίδα να παρατηρεί ότι «η ύφεση της χώρας δημιούργησε τη μικρότερη γενιά της Ελλάδας
μεταπολεμικά, παιδιά που φτάνουν τώρα σε ηλικία Δημοτικού. Κάποια από αυτά πηγαίνουν
στα σχολεία με παπούτσια και τσάντες από δεύτερο χέρι και είναι ακόμη στο πρώτο στάδιο
κατανόησης της τρομακτικής εποχής στην οποία έχουν γεννηθεί».
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WWW.ART2WORK.EU
Creative & Digital Agency
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

Γιατί βρίσκονται στον «αέρα» οι μισθοί εκατοντάδων χιλιάδων
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οικονομία

«Κοκτέιλ» μείωσης μισθών και απολύσεων



«Τσουνάμι» που θα συμπαρασύρει μηνιαίες
αποδοχές και θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
προμηνύει η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ.
Η εφαρμογή του νόμου θέτει πλέον σε... εφαρμογή τα σχέδια «έκτακτης ανάγκης» για χιλιάδες
επιχειρήσεις, κυρίως μικρού και μικρομεσαίου
τύπου, οι οποίες βλέπουν ξαφνικά το κονδύλι μισθοδοσίας και εισφορών να αυξάνεται κατά 11%,
σε μια περίοδο όπου η κατάσταση στην πραγματική
οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Επιπλέον, οι μισθοί εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων
που αμείβονται πολύ πάνω από τον κατώτατο
μισθό μπορεί να μειωθούν, από τη στιγμή που οι
δανειστές θεωρούν ότι στον κατώτατο μισθό συμπεριλαμβάνονται το επίδομα γάμου και τα χρονοεπιδόματα.
Παράγοντες της αγοράς εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις, καθώς από τη μία οι
επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν ένα δυσβάστακτο βάρος σε επίπεδο μισθών και εισφορών
και από την άλλη χιλιάδες εργαζόμενοι «θα πληρώσουν το μάρμαρο», είτε με μειωμένους μισθούς
είτε με εκ περιτροπής εργασίας είτε με... απολύσεις!
Τα παραπάνω θα συμβούν από τη στιγμή που στον
νέο αυξημένο κατώτατο μισθό πρέπει να υπολογιστούν το επίδομα γάμου (10%) αλλά και οι τριετίες
(5% για τους εργάτες και 10% για τους υπαλλήλους). Μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές εκτιμάται
ότι η επιβάρυνση στο κονδύλι μισθοδοσίας και εισφορών θα ξεπεράσει το 20%! Κάτι τέτοιο κρίνεται
ως ασύμφορο για τις επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής,
οι επιχειρήσεις... αμύνονται με τους εξής τρόπους:
1. Προχωρούν σε προληπτικές απολύσεις.
2. Αναπροσαρμόζουν κανονικά τους μισθούς
όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά οι εργαζόμενοι
λαμβάνουν τα ίδια χρήματα όπως ίσχυε έως τις 31
Ιανουαρίου.
3. Μετατρέπουν τις συμβάσεις σε εκ περιτροπής
(ευέλικτες).
Σημειώνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μι-

σθού αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους δανειστές
αλλά και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, καθώς θεωρούν παράνομη την καταβολή
των επιδομάτων τριετίας, ενώ έχει ανανεωθεί και
η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η
οποία προβλέπει το επίδομα γάμου. Σημειωτέον
ότι στις 31 του μηνός λήγει η περίοδος της μετενέργειας, και αυτό σημαίνει ότι από την 1η Απριλίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αρνηθούν την
καταβολή του επιδόματος γάμου.
Το υπουργείο Εργασίας
κάνει ασκήσεις επί... χάρτου
Η σύγχυση για τις επιχειρήσεις σχετικά με τον
κατώτατο μισθό επιτείνεται από τις οδηγίες που
έχει αποστείλει το υπουργείο Εργασίας για την
εφαρμογή του νέου αυξημένου κατώτατου μισθού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο της κας
Έφης Αχτσιόγλου, η αύξηση του κατώτατου μισθού

είναι υποχρεωτική όχι μόνο για τους εργαζομένους
με προϋπηρεσία έως τρία έτη, αλλά και γι’ αυτούς
που είχαν κατοχυρώσει προϋπηρεσία άνω των
τριών ετών το 2012. Μάλιστα, η σχετική αύξηση
θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τους εργοδότες
στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» έως σήμερα, μετά την παράταση 10 ημερών που έδωσε
το υπουργείο. Ωστόσο, εδώ αρχίζει και το μεγάλο
μπέρδεμα, καθώς ο ΣΕΒ μαζί με τις υπόλοιπες οργανώσεις θεωρούν παράνομη την αύξηση του κατώτατου μισθού όσων είχαν κατοχυρώσει επίδομα
3ετίας το 2012, αφού αυτό έχει καταργηθεί από το
2014. Αξίζει δεν να σημειωθεί ότι στα... κάγκελα
βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στην
προ ημερών έκθεσή της επεσήμανε ότι δεν ισχύουν από το 2014 τα επιδόματα τριετίας. Όλα αυτά
συμβαίνουν ενώ δεν έχει ανανεωθεί η ΕΓΣΣΕ για το
2019.

Nέα προσφορά από τα City Med
µόνο για τους αναγνώστες µας!
Κόψτε το κουπόνι και καλέστε
να κλείσετε το ραντεβού σας

Αφορά µια συνεδρία µέχρι
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30% ΕΚΠΤΩΣΗ
σε όλες τις ενέσιµες
θεραπείες προσώπου!

30/3/2019

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

H OSMOS αποτελεί παγκόσµιο ηγέτη στην τεχνολογία παρακολούθησης δοµικής κατάστασης των κατασκευών. Εδρεύει στη Γαλλία και
έχει καταφέρει να ξεπερνά τις 3000 εφαρµογές ανά τον κόσµο τα τελευταία 20 χρόνια. Η OSMOS Hellas αποτελεί θυγατρική εταιρία και
εκπρόσωπο της OSMOS Group στην Ελλάδα.
Η εξειδίκευση και η ακρίβεια της OSMOS είναι απόρροια της µοναδικής της τεχνολογίας – των αισθητήρων τεχνολογίας Οπτικών Ινών.
Το µοναδικό και καινοτόµο σύστηµα παρακολούθησης κατασκευών της OSMOS καταγράφει µε απόλυτη ακρίβεια και σε πραγµατικό
χρόνο µεταβολές τάσεων και παραµορφώσεων σε κάθε τύπου κατασκευή.
Ως αποτέλεσµα της καινοτόµου τεχνολογίας που χρησιµοποιεί, η OSMOS προσφέρει
παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της δοµικής κατάστασης της κατασκευής σε κάθε
στάδιο του κύκλου ζωής της. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιεί την αβεβαιότητα σε κάθε
περίπτωση και συµβάλλει στην πρόληψη ανεπιθύµητων καταστάσεων,
βελτιστοποιώντας έτσι το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της κατασκευής.
Το σύστηµα OSMOS έχει εφαρµογή σε κάθε τύπου δοµική επιφάνεια που
αποτελεί τµήµα φέροντος οργανισµού, ενώ προσαρµόζεται σε όλες τις
ανάγκες παρακολούθησης κατασκευών. Σηµαντικός είναι ο ρόλος
της OSMOS και του SHM* στην αποτίµηση και τον έλεγχο της
στατικής επάρκειας στον τοµέα των κατασκευών, της
βιοµηχανίας και των υποδοµών, σε περισσότερα από 28
πεδία εφαρµογής: όλα τα έργα πολιτικού µηχανικού,
συµπεριλαµβανοµένων αντισεισµικών γεφυρών,
κτιριακών έργων, έργων υποδοµής µεγάλης
κλίµακας, υπόγειων κατασκευών κ.λπ

Osmos Hellas AE

Γαριβάλδη 13, Τ.Κ. 11742, Αθήνα
info@osmos-group.com.gr

Ενδεικτικά έργα: Eurotunnel, Eiﬀel
Tower, Manhattan Bridge, Acropolis,
Κöhlbrand Bridge, Sagrada Famillia,
Yokohama Harbor, Hamburg Port,
Seoul Metro, Sydney Tunnel, Louis
Vuitton Foundation, e.t.c.

Τα 25 σημεία που πρέπει να γνωρίζετε - Οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε
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ΑΠΟ TON ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ

Οικονομία

Ποιοι χάνουν το σπίτι τους
και ποιοι το σώζουν προσωρινά
Τέλος ο δικαστής, έρχονται ο υπολογιστής και η
δαμόκλειος σπάθη του πλειστηριασμού αν δεν
εξυπηρετηθούν τρεις δόσεις!
Υπάρχουν χαμένοι, κερδισμένοι και αγωνιούντες! Με τη φράση αυτήν, κορυφαίοι νομικοί και
οικονομολόγοι σκιαγραφούν το νέο πλαίσιο για
την προστασία της α΄ κατοικίας. Πλέον, βασικό
στοιχείο είναι ότι «φύγαμε από τον δικαστή και
μπήκαμε στον υπολογιστή…».
Είναι 25 τα κρίσιμα σημεία της νέας ρύθμισης
των «κόκκινων» δανείων, τα οποία μας αναλύει
η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου.
1. Όσοι είχαν «κόκκινο» δάνειο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα έχουν προθεσμία ενός έτους για
να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο.
2. Αυτό θα γίνεται με ηλεκτρονική πλατφόρμα.
3. Θα ισχύει, από την 1η Μαρτίου 2019, ενώ η
προθεσμία για τους ανέργους και τα ΑµεΑ ορίστηκε στα πέντε χρόνια.
4. Θα είναι προαιρετική η μετάβαση στο νέο
πλαίσιο για όσους έχουν ζητήσει την προστασία
του νόμου Κατσέλη.
5. Οι εκκρεμείς υποθέσεις θα ελεγχθούν µέσω
πλατφόρμας µε βάση τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη.
6. Όποιοι δεν πληρούν τα κριτήρια θα βγαίνουν
αυτόματα εκτός προστασίας. Περίπου 20.000
είναι οι υποθέσεις που δεν έχουν πάρει ακόμα
δικάσιμο.
7. Εκτός μπαίνουν τα επιχειρηματικά που δεν είναι «κόκκινα».
8. Έρχεται ενιαίος πτωχευτικός νόμος, μέρος του
οποίου είναι η ρύθμιση για την προστασία της α΄
κατοικίας, που μπορεί να ψηφιστεί και σήμερα.
9. Η επιδότηση θα ορίζεται αυτόματα από την
πλατφόρμα µε αλγόριθμο κλιμακούμενα έως το
ένα τρίτο της μηνιαίας δόσης.
10. Το ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται κάθε
μήνα από το Δημόσιο στον λογαριασμό του δανείου.
11. Αν ο δανειολήπτης ή το Δημόσιο δεν πληρώσει το μερίδιό του για εννέα μήνες, η ρύθμιση
παύει να ισχύει.
12. Όσοι δεν συγκεντρώνουν τα στοιχεία δεν
προστατεύονται από τον πλειστηριασμό, ασχέτως αν πάνε ή όχι στο δικαστήριο.
13. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας να µην
υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.
14. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα για
τον άγαμο να µην υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, τα
21.000 ευρώ για ζευγάρι, ποσό που προσαυξά-

νεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, µε ανώτατη κάλυψη τα 36.000 ευρώ.
15. Μόνο αν υφίστανται τα κριτήρια μπορούν να
υποβάλλουν αίτημα στην πλατφόρμα.
16. Όσοι επιλεγούν θα έχουν επιδότηση της δόσης, το ποσοστό της οποίας θα καθορίζεται βάσει
αλγορίθμου από την πλατφόρμα.
17. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ανάλογα
µε την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση
του κάθε επιλέξιμου δανειολήπτη. Μπορεί να ξεκινά από ένα ευρώ και να φτάνει ακόμα και στο
80% της δόσης του δανείου.
18. Έρχεται μειωμένο επιτόκιο, 2-2,5%.
19. Η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου θα
φτάνει έως 25 έτη, υπό τον όρο να το επιτρέπει η
ηλικία του δανειολήπτη ή του εγγυητή.
20 Έρχεται «κούρεμα» για το ποσό δανείου που
υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας του
ακινήτου.
21. Όσοι ζήτησαν προστασία του νόμου Κατσέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτημα και στην
πλατφόρμα, χωρίς να χάσουν το δικαίωμα προστασίας του Ν. 3869/2010.
22. Επιστρέφοντας από το νόμο Κατσέλη στην
πλατφόρμα κερδίζουν και την επιδότηση.
23 Όσοι υποβάλουν αίτημα ένταξης στην πλατφόρμα και δεν κριθούν επιλέξιμοι, μπορούν να
προσφύγουν στα δικαστήρια.
24. Όποιοι περάσουν στα δικαστήρια δεν θα
έχουν την προστασία από τον πλειστηριασμό.
25. Τα πάντα κινούνται πλέον στον τραπεζικό
τομέα.

Η ρύθμιση του δανείου
• Αξία 150-250.000 ευρώ - υπόλοιπο
130.000 ευρώ.
• Καταθέσεις στο 50% της οφειλής.
• Εισοδήματα από 12.500 έως 36.000
ευρώ.
• Προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.
• Περιουσία έως 200% της οφειλής.
• Υπαγωγή δανείων έως 31/12/2018.
• 1 έτος η προστασία κατοικίας.
• Έλεγχος των εκκρεμών αιτήσεων.
• Αποπληρωμή σε 25 έτη – επιτόκιο 2%.
• Επιδότηση υπό όρους του δανείου.
Ενστάσεις της Κομισιόν
• Υψηλό το όριο των 250.000 ευρώ.
• Να μην επεκταθεί στα επαγγελματικά.
• Επιδότηση χωρίς δικαστικές διαδικασίες.
• Όλες οι αιτήσεις του νόμου Κατσέλη στην
πλατφόρμα.
• Προστασία μόνο 1 έτους.
• Όχι στον νόμο Κατσέλη πριν από τη ρύθμιση.
Ποιοι κόβονται από τον νέο νόμο Κατσέλη
1. Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια.
2. «Πράσινα» επιχειρηματικά.
3. «Κόκκινα» χωρίς υποθήκη α΄ κατοικίας.
4. «Κόκκινα» με υποθήκη β΄ κατοικία.
5. Καταθέσεις άνω του 50% της οφειλής.
6. Περιουσία στο διπλάσιο της οφειλής.
7. Όσοι κινήθηκαν με δόλο.
8. Όσοι είναι σε πλειστηριασμό.

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

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

*

NEO CITROËN C1
ΑΠΟ
Ή ΜΕ

10.050 €
36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

www.citroen.gr

Αγόρασαν... Μητσοτάκη και τιμολόγησαν ΣΥΡΙΖΑ οι επενδυτές

Το πραγματικό μήνυμα της έκδοσης του 10ετούς
Μεγάλες προσφορές με φόντο την
επικείμενη κυβερνητική αλλαγή αλλά
και υψηλό επιτόκιο ως «ασφάλιστρο κινδύνου» για το ρίσκο χώρας αποτέλεσαν
τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστροφής της Ελλάδας στην αγορά των δεκαετών ομολόγων μετά από εννιά χρόνια!
Βαρύνουσα σημασία στην εν μέρει
επιτυχημένη έκδοση της περασμένης
Τρίτης είχε η αναβάθμιση από τον οίκο
Moody’s, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως
ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν ξεκάθαρο
δρόμο, ασφαλή. Μπορεί οι προσφορές να
έφτασαν τα 12 δισ. ευρώ και να αποτέλεσαν σημάδι αυξημένης εμπιστοσύνης
στην οικονομία, ωστόσο το υψηλό επιτόκιο προβληματίζει σε σχέση με τις προοπτικές της οικονομίας μετά τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, από το 2015 και μετά. Το μήνυμα
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της δημοπρασίας των 10ετών τίτλων
αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι οι επενδυτές έχουν εν μέρει ήσυχο το... κεφάλι
τους, μετά την περιπέτεια με τον ΣΥΡΙΖΑ
και με φόντο την επικείμενη άνοδο της
Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Ωστόσο, η ζημιά που έχει προκληθεί κυρίως
στο τραπεζικό σύστημα δεν επιτρέπει
εκδόσεις με επιτόκια κάτω του 2%, όπως
ισχύει σε χώρες σαν την Κύπρο και την
Πορτογαλία, οι οποίες ήταν σε μνημόνιο
και εξήλθαν. Πολύ περισσότερο, από τη
στιγμή που οι βασικές μεταρρυθμίσεις
καθυστερούν, το τραπεζικό σύστημα παραπαίει και η αναπτυξιακή επανεκκίνηση
παρουσιάζει πολλά ρίσκα και αβεβαιότητες.
Το θετικό της δημοπρασίας είναι ότι
εμφανίστηκαν περίπου 300 θεσμικοί
επενδυτές υψηλού κύρους και αξιοπι-

στίας, οι οποίοι πρόσφεραν το ποσό των
11,8 δισ. ευρώ και πήραν επιτόκιο 3,90%
(ή κουπόνι 3,875%), ενώ το Δημόσιο
άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Έστω και έτσι, το
Ελληνικό Δημόσιο έκλεισε την καμπύλη
των επιτοκίων και εξέδωσε το δεκαετές
ομόλογο με όρους αγγλικού Δικαίου και
επιπλέον η Ελλάδα ξαναμπαίνει δυνατά
στον επενδυτικό χάρτη, λόγω επικείμενης έλευσης της Νέας Δημοκρατίας
και όχι λόγω ενός μεταρρυθμιστικού
οίστρου της σημερινής κυβέρνησης.
Βασικοί ανάδοχοι ήταν οι μεγαλύτεροι
«παίκτες» του παγκόσμιου οικονομικού
συστήματος, όπως οι Citigroup, Credit
Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan
και ΒΝΡ Paribas. Μόνο και μόνο οι ανάδοχοι κατέθεσαν προσφορές ύψους 795
εκατ. ευρώ, οι οποίες κρίνονται μάλλον
ως μικρές, με δεδομένη την κεφαλαιακή

επάρκεια τους αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην έκδοση.
Σύμφωνα με τους αναλυτές
της αγοράς, αν η Ελλάδα είχε ολοκληρώσει όλες τις μεταρρυθμίσεις και
ταυτόχρονα ήταν θετική η έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε το επιτόκιο θα ήταν αισθητά χαμηλότερο από το
3,90%. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί
ότι το ελληνικό δεκαετές είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με το αντίστοιχο ιταλικό,
το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα είχε μια ικανοποιητική έκδοση, ενώ
στο θετικό κλίμα συνέβαλε και η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε προ ημερών για το 15ετές ισπανικό ομόλογο.

Λουκάς Γεωργιάδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της
Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1.
Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται
με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2.
Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.
3.
Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4.
Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 657.601.480.-, ως εξής:
-Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή
σε 19.864.886 μετοχές			
ευρώ
13.349.203.-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ
644.252.277.5.
Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τις επόμενες τέσσερις (4) χρήσεις.
6.
Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
7.
Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.
8.
Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2018.
9.
Εκλογή Συμβούλου.
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2019.
11. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και ορισμού του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που
είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο
τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Τετάρτης 27 Μαρτίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των
μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί
στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από
είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της
Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από
24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία
σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν.
4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Παρασκευή 29
Μαρτίου 2019.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία
Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (δεδομένου
ότι το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 δεν είναι εργάσιμη ημέρα), συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα
«Ενημέρωση Μετόχων».
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν
ήδη κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική έγγραφη ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε
μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α)
Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
β)
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
γ)
Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
δ)
Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην
ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση.
Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:
α)
το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
1)
Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Κυριακή 17 Μαρτίου 2019). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019)
και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.
2)
Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική
ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019).
β)
το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση
της Τράπεζας κατόπιν αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019).
Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση
τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον
διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.
gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 210-320
3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371).
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακόμη δεν άρχισε να υλοποιείται κάποιο σχέδιο κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης της Νικήτης

Κυκλοφοριακό Σιθωνίας: Λύσεις
στα χαρτιά, κομφούζιο στους δρόμους
Στα χαρτιά εξακολουθούν να μένουν
τα σχέδια για τη δημιουργία οδικού άξονα στη Νικήτη που θα βοηθήσει στη λύση
του κυκλοφοριακού προβλήματος της
περιοχής. Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και ακόμη δεν άρχισε να υλοποιείται
κάποιο σχέδιο κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης.
Σύμφωνα με τη διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η λύση που φαίνεται να προκρίνεται είναι η χάραξη υπογείου οδικού
άξονα μέσα στον οικισμό της Νικήτης.
Όπως αναφέρεται σε επιστολή της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η κατασκευή αυτή είναι πιο συμφέρουσα καθώς
δεν απαιτεί απαλλοτριώσεις, ούτε και
εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων. Όπως
αναφέρεται στην ίδια επιστολή, με την

κατασκευή αυτή θα ωφεληθεί πολλαπλά
ο οικισμός της Νικήτης, καθώς έτσι θα
ενοποιηθούν τα δύο τμήματα του οικισμού που σήμερα διαχωρίζονται από την
επαρχιακή. Επίσης, θα βελτιωθεί το αστικό τοπίο κατά μήκος της βασικής οδικής
αρτηρίας και θα υπάρχει άμεση πρόσβαση στον οικισμό μέσω παράπλευρων
οδών.
Στην πρόταση αυτή αντιτάχτηκε το
δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σιθωνίας με απόφαση που έλαβε τον Μάιο του
2018, την οποία κοινοποίησε στην αρμόδια υπηρεσία της ΠΚΜ. Το βασικό επιχείρημα ήταν η όχληση που θα υποστούν
οι κάτοικοι της Νικήτης από τα έργα σε
όλη τη διάρκεια κατασκευής της υπόγειας διάβασης. Μάλιστα, σύμφωνα με την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η
πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων

είχε ζητήσει τη δημιουργία περιφερειακής σύνδεσης της Σιθωνίας με την εθνική
οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής, ώστε η
κίνηση να διοχετευτεί έξω από τον οικισμό έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η

Νικήτη από τα χιλιάδες αυτοκίνητα που
κινούνται καθημερινά προς το δεύτερο
πόδι της Χαλκιδικής.
Στην απόφαση αυτή του δημοτικού
συμβουλίου Σιθωνίας απάντησε η αρ-

Ετερόλογη ή αυτόλογη μεσοθεραπεία;
Επιτέλους αποφάσισες να βρεις χρόνο να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και
μπράβο σου! Θες να κάνεις μεσοθεραπεία
γιατί έχεις διαβάσει ότι κάνει καλό, αναζωογονεί, ενυδατώνει, έχει αντιγηραντική
δράση και είναι αυτά που έχεις ανάγκη. Το
δίλημμα τώρα είναι: ετερόλογη ή αυτόλογη
μεσοθεραπεία;;;
Στην ετερόλογη μεσοθεραπεία χρησιμοποιούνται 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 αναισθητική 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 άλλες περιοχές, όπως χέρια και το ντεκολτέ.
Στην αυτόλογη μεσοθεραπεία δεν χρησιμοποιείται κανένα «ξένο» προς τον οργανισμό συστατικό όπως στην ετερόλογη.
Αυτό είναι και ένα μικρό πλεονέκτημα της
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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 φυγοκέντρισης 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 έγχυσης του πλάσματος, γίνεται με τον ίδιο
τρόπο όπως στην ετερόλογη μεσοθεραπεία.
Συμπερασματικά:
Η αυτόλογη μεσοθεραπεία είναι μια
θεραπεία ανάπλασης, η οποία αντιμετωπίζει λεπτές ρυτίδες, ουλές από ακμή, δισχρωμίες, ακόμα και ραγάδες. Επαναφέρει
πρόσωπο και σώμα με πρωτεΐνες και ιχνο-

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

μόδια διεύθυνση της ΠΚΜ με έγγραφό της την 4η Σεπτεμβρίου 2018. Σε αυτό επισημαίνει ότι στο δημοτικό
συμβούλιο δεν είχε κληθεί κάποιος εκπρόσωπος της Περιφέρειας ώστε να παραθέσει τα θετικά και τα αρνητικά
της κάθε λύσης και τονίζει ότι έχει ήδη καταλήξει σε
αυτή τη λύση επιλέγοντας την ως την πιο συμφέρουσα
σε σχέση με άλλες λύσεις που είχε εξετάσει.
Με το έγγραφο απάντησε επίσης και στο βασικό επιχείρημα των δημοτικών συμβούλων κατά της χάραξης
υπογείου οδικού άξονα, το οποίο ήταν η οικονομική
βλάβη που σύμφωνα με το δήμο Σιθωνίας θα υφίσταντο
οι επιχειρήσεις της Νικήτης εξαιτίας της εκτέλεσης των
έργων. Η αντιπολίτευση του δήμου Σιθωνίας συνεχίζει
πάντως να ζητά την ανάκληση της απόφασης για δημιουργία υπόγειου οδικού άξονα, υποστηρίζοντας ότι για
ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν ρωτήθηκε η τοπική κοινωνία και όταν αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο τη μη
υλοποίηση αυτής τα απόφασης, ήταν ήδη αργά. «Αν δεν
γνωμοδοτήσει η τοπική κοινωνία για ένα έργο που την
αφορά άμεσα, τότε ποιος θα γνωμοδοτήσει;» αναρωτιέται μιλώντας στην Karfitsa ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Σωτήρης Ληστής, ο οποίος ζητά να ανακληθεί
αυτή η απόφαση.
«Οι σύμβουλοι δεν γνωρίζαμε τι γινόταν. Έχω την
εντύπωση ότι ο δήμαρχος μιλάει μόνος του με την Περιφέρεια για τα έργα, χωρίς να δίνει λογαριασμό στο σώμα
των δημοτικών συμβούλων», αναφέρει ο κ. Ληστής. Ο
ίδιος εξηγεί ότι το 2018 ανακάλυψε ότι ήταν έτοιμη η με-

reportage

λέτη της νέας χάραξης Μουδανιών – Νικήτης και δεν περιελάμβανε περιφερειακό που θα ξεκινούσε βόρεια από
τη Νικήτη και θα κατέληγε στα όρια του κόμβου του νέου
Μαρμαρά. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη αποφασιστεί η δημιουργία υπόγειας διάβασης.
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η μελέτη του έργου του υπόγειου οδικού άξονα βρίσκεται ήδη στο ΥΠΕΚΑ
και εξετάζεται από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος για
έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Αντιδρούν για τους κυκλικούς κόμβους
Ακόμη ένα έργο που έχει αποφασιστεί για τη Σιθωνία –αυτό των τεσσάρων κόμβων- βρίσκεται πριν από
τη φάση της δημοπράτησης καθώς όπως αποκάλυψε η

Karfitsa πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε ο φάκελος
από το ελεγκτικό συνέδριο.
«Αμφιβάλλω για την αποτελεσματικότητα, διότι θεωρώ ότι δεν μπορεί να περπατήσει αυτή η λύση, καθώς
είναι πολύ μεγάλος ο φόρτος του κυκλοφοριακού», τονίζει στην Karfitsa o Αθανάσιος Ξανθόπουλος , πολιτικός
μηχανικός και υποψήφιος δήμαρχος Σιθωνίας και αναφέρει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αν γίνονταν εκτός
οικισμού. «Μέσα στο χωριό οι πεζοί πως θα περάσουν;
Φανάρια δεν θα υπάρχουν. Όταν θα έχουμε συνεχή ροή
αυτοκίνητων, πώς και πότε θα περάσει ο κόσμος;» αναρωτιέται ο κ. Ξανθόπουλος.
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Συνέντευξη

Κίνητρα για να ξαναζωντανέψει
η κλωστοϋφαντουργία
Αισιόδοξες προοπτικές δημιουργούνται για τις επενδύσεις στον κλάδο
της κλωστοϋφαντουργίας στη Βόρεια
Ελλάδα, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι
το τέλος του 2019, προϋπολογισμού
255 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία
εργοστασίων μεταποίησης κλωστικής και φαρμακευτικής κάνναβη. Στη
Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι λειτουργούν 279 παραγωγικές μονάδες επί συνόλου 422 που υπάρχουν
στη Βόρεια Ελλάδα.
Στις πολιτικές κινήτρων για την
ανάπτυξη του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης που έχασε
σημαντικό μέρος των δυνάμεων του
από τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια
Ελλάδα, επικεντρώνεται η μελέτη
που πραγματοποίησε ο βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και
καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, Δημήτρης
Μάρδας. Εδώ και καιρό στελέχη του
κλάδου αναζητώντας στήριξη και κίνητρα είχαν σειρά επαφών με τον κ.
Μάρδα οι οποίες κατέληξαν σε μια
αισιόδοξη και πολυσέλιδη μελέτη
που παρέδωσε πριν λίγες μέρες στον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα.
Σημείο αναφοράς αποτελούν πετυχημένα παραδείγματα χωρών των
Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης.
Ωστόσο, καταγράφονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υφίστανται στην
Ελλάδα όπως και μέτρα-προτάσεις
υπέρ μιας νέας πολιτικής εξωστρέφειας. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Κarfitsa
o κ.Μάρδας, τόνισε ότι “υπάρχουν
αδυναμίες, αλλά ο κλάδος μπορεί
να εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει, στρέφοντας
την προσοχή του στην οργάνωση,
στο μάρκετινγκ, στην έρευνα και
ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας
και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών”.
Τι προβλέπει η μελέτη για την κλωστοϋφαντουργία την οποία εκπόνη-

σε το γραφείο σας; H κλωστοϋφαντουργία - ένδυση, παρά τη μείωση
του «βάρους» που είχαν στο σύνολο
της εγχώριας παραγωγής εξακολουθεί να συνιστά μία βασική δραστηριότητα σε όρους παραγωγής, απασχόλησης και εξαγωγών. Ένας κλάδος ο
οποίος στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας
έχει μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων του σε άλλες χώρες, όπως
κάνουν και πολλά άλλα κράτη. Η
μελέτη επικεντρώνεται στις πολιτικές κινήτρων που εφαρμόζουν ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα χώρες
της Βουλγαρίας, Τουρκίας, Βόρειας
Μακεδονίας, Ισπανίας Πορτογαλίας
και Ιταλίας. Καταγράφει επίσης μια
σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία
τα οποία υφίστανται στην Ελλάδα
και τέλος παρουσιάζει ένα σύνολο
μέτρων - προτάσεων με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής για την
ενίσχυση της πολιτικής εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τι κίνητρα δίνονται σε υπάρχουσες
επιχειρήσεις; Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, ο νέος επενδυτικός νόμος (νόμος 4399/2016), καθώς και
επιμέρους ενισχύσεις (επιδοτήσεις,
εγγυήσεις, φοροαπαλλαγές κ.ά.)
αποτελούν τα υφιστάμενα μέτρα στη
χώρα. Παρόλα αυτά και έχοντας υπόψη τι ισχύει αλλού, προτείνονται κάποιοι άλλοι τρόποι βελτιστοποίησης
της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης

με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των ελληνικών
εξαγωγών. Η μελέτη απλά συστηματικοποιεί τα κίνητρα που χρησιμοποιούν άλλες χώρες υπέρ του συγκεκριμένου κλάδου και προτείνει λύσεις.
Μπορεί να ξαναζωντανέψει η κλωστοϋφαντουργία στην Ελλάδα; Εδώ
και δεκαετίες λόγοι όπως οι Πολυινικές Συμφωνίες, που έδωσαν το

προβάδισμα ιδίως στην ένδυση στις αναπτυσσόμενες χώρες, η παγκοσμιοποίηση
της αγοράς, το κόστος παραγωγής κ.α΄.
δημιούργησαν τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κλάδο. Αδυναμίες υπάρχουν αλλά
ο κλάδος μπορεί να εκμεταλλευτεί́ όλα τα
πλεονεκτήματα που διαθέτει, στρέφοντας
την προσοχή́ του στην οργάνωση, στο μάρκετινγκ, στην έρευνα και ανάπτυξη νέων
καινοτόμων προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Αν διαμορφωθούν οι κατάλληλες στρατηγικές σε επίπεδο επιχειρήσεων και πολιτείας ο κλάδος είναι εφικτό να ξαναζωντανέψει και να κάνει αισθητή την παρουσία του
στις διεθνείς αγορές. Η μελέτη προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση του
κλάδου αυτού βασισμένα σε βέλτιστες
πρακτικές που ισχύουν αλλού. Όπως ο
κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης κέρδισε έδαφος σε χώρες όπως στην
Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, έτσι αυτό
μπορεί να γίνει κι εδώ. Βέβαια εδώ αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός της Τουρκίας
και της Βουλγαρίας, χώρες με πολλά κίνητρα υπέρ των παραγωγών τους. Γι’ αυτό
χρειάζεται προσοχή έτσι ώστε να αναπτύξουμε βιώσιμες μονάδες και ας είναι αυτές
διεθνοποιημένες μεταφέροντας τμήμα της
παραγωγής τους εκτός των συνόρων. Δεν
είμαστε οι μόνοι που κάνουν κάτι τέτοιο.
Είναι σύνηθες στη διεθνή αγορά.
Πόσες μονάδες υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα; Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, λειτουργούν
οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες,
279 στον αριθμό, κλωστοϋφαντουργικών
υλών στη βόρεια Ελλάδα. Συνολικά σε όλη
την Βόρεια Ελλάδα οι μονάδες παραγωγής
αριθμούν τις 422. Στη Βόρεια Ελλάδα, βρί-

σκονται σε πλήρη εξέλιξη και πρόκειται να
ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2019
επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού
τουλάχιστον 255 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία εργοστασίων μεταποίησης κλωστικής και φαρμακευτικής κάνναβης. Παράδειγμα αποτελούν χώρες όπως η Τουρκία,
η Πορτογαλία, η Ισπανία, ο Καναδάς, η Ρωσία κ.α οι οποίες καλλιεργούν βιομηχανική
κάνναβη και την επεξεργάζονται για την
δημιουργία υφασμάτων και ενδυμάτων.
Υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα
άλλων χωρών που μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας; Φυσικά υπάρχουν
και αυτά διερευνήσαμε. Η Πορτογαλία
και η Ισπανία λόγου χάρη είναι ένα καλό
παράδειγμα για το πώς δύο περιοχές της
ευρωζώνης μπορούν να λειτουργήσουν
συμπληρωματικά και να προσφέρουν στον
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας κέρδη.
Δύο χώρες όπου η κάθε μία εξειδικεύεται
σε αυτό που κάνει καλύτερα. Τα τελευταία
χρόνια η Ισπανία ανέπτυξε εντελώς διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα στον συγκεκριμένο κλάδο, βασισμένα σε εμπορικά
σήματα, το λιανικό εμπόριο και τα επιχειρηματικά μοντέλα υψηλής αξίας. Η Πορτογαλία επένδυσε πολύ στην έρευνα και την
τεχνολογική καινοτομία. Οι πορτογαλικές
εταιρείες έχουν προσαρμόσει την παραγωγή τους σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά
και εργασιακά πρότυπα, επενδύοντας στην
τεχνολογική διαβάθμιση των πλυντηρίων, βαφών, φινιρίσματος και ενδυμάτων.
Η χώρα έχει γίνει ηγέτης καινοτομίας στο
πλύσιμο denim. Και δεν είναι μόνο αυτές.
Με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων,
που παρατίθενται στη μελέτη μας, μπορούμε κι εμείς να ξανακερδίσουμε έδαφος.
Ήδη κάποιες μονάδες στη Θεσσαλονίκη, οι
πιο δυναμικές δείχνουν το δρόμο.

Το άρωμα του ονείρου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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Έκθεση ΤΕΠ διαπιστώνει τεράστιες υπερβάσεις στα επιτρεπτά
όρια σειράς βαρέων μετάλλων στα νερά του Μαυρόλακκα

Περιβαλλοντικές παρατυπίες
σε Ολυμπιάδα και Στρατώνι
Νέα σειρά παρατυπιών σε θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος εκ μέρους της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ», δείχνει μια ακόμα πράξη
βεβαίωσης παράβασης του σώματος ελεγκτών περιβάλλοντος, που εκδόθηκε πρόσφατα. Οι επιθεωρήτριες του ΤΕΠ (Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος) Βορείου Ελλάδος διαπίστωσαν μετά από δύο
αυτοψίες που πραγματοποίησαν στις 2 Νοεμβρίου
και στις 19 Δεκεμβρίου 2017, παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
Η συγκεκριμένη πράξη βεβαίωσης παραβάσεων,
με ημερομηνία την 30η Ιανουαρίου 2019, αφορά
στα υποέργα «Ολυμπιάδας» και «Μαύρων Πετρών
και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου» των έργων
«Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις
Μεταλλείων Κασσάνδρας» και «Απομάκρυνση,
Καθαρισμό και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης
Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδος». Στο πλαίσιο των
αυτοψιών που πραγματοποίησαν, οι ελεγκτές κατέγραψαν συνολικά 10 σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις στα δυο εν λόγω υποέργα. Οι περισσότερες εξ αυτών είναι παραβάσεις κατ’ εξακολούθηση
και έχουν, στην πλειοψηφία τους, εντοπιστεί, εκτός
από τους επιθεωρητές, και από την Επιστημονική
Επιτροπή Ελέγχου του έργου.

Όπως σημειώνεται, μεταξύ άλλων, η «Ελληνικός Χρυσός» δεν υπέβαλε προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελο τροποποίησης της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΚΥΑ ΕΠΟ), ο οποίος να αφορά σε
τροποποιήσεις στην κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στον
Κοκκινόλακα, αλλά και στη διακίνηση αποβλήτων
προς αυτόν. Επιπλέον, κατά παράβαση του σχετικού
όρου της ΚΥΑ, δεν αιτήθηκε έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΥΠΕΝ όσον αφορά στην εξέταση της
διαφοροποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Να σημειωθεί ότι στην πράξη βεβαίωσης παράβασης ξεκαθαρίζεται ότι, μολονότι κατά τον έλεγχο
δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση η οποία
να οφείλεται στη συγκεκριμένη παράβαση, οι αναφερόμενες σε αυτήν ενέργειες ενδέχεται να προκάλεσαν ρύπανση και κατ’ επέκταση υποβάθμιση του
περιβάλλοντος. Τονίζεται ωστόσο:
▶ Ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα μέχρι σήμερα λειτουργεί παράνομα, χωρίς να έχει εφοδιαστεί με
άδεια λειτουργίας και χωρίς την τήρηση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
▶ Η εταιρία προέβη μονομερώς σε σειρά κρίσι-

μων τροποποιήσεων του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα που
είναι ένα έργο υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου,
χωρίς να υποβάλει φάκελο τροποποίησης της ΚΥΑ
ΕΠΟ προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή.
▶ Κατά την κατασκευή του ΧΥΤΕΑ παραβιάστηκε η ΚΥΑ ΕΠΟ, τόσο όσον αφορά την επίστρωση του
πυθμένα όσο και τη διατομή του φράγματος – τμήματα δηλαδή της εγκατάστασης που σχετίζονται
άμεσα με θέματα ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος.
«Δόθηκε άδεια να γίνει ο ΧΥΤΕΑ για να αποθέτουν εκεί τα απόβλητα από επεξεργασίες μεταλλευμάτων, όπως επίσης και κάποια παλιά απόβλητα
που υπήρχαν στην περιοχή της Ολυμπιάδας», εξηγεί
ο Κυριάκος Παναγιωτόπουλος ομότιμος καθηγητής
Εδαφολογίας του ΑΠΘ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παράβαση συνίσταται στο ότι ο ΧΥΤΕΑ έγινε με τρόπο
διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στην μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. «Μιλάμε για τοξικά
απόβλητα. Ο πυθμένας της λεκάνης του ΧΥΤΕΑ πρέπει να γίνει αδιαπέραστος, ώστε τα υγρά απόβλητα
να μην ρυπαίνουν τον υδάτινο ορίζοντα. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να βάλουν ένα στρώμα αργιλοχώματος, να το συμπιέσουν και να μην περνάει από κει
τίποτα υγρό, και να στρώσουν κάποιες μεμβράνες»,

εξηγεί ο κ Παναγιωτόπουλος και επισημαίνει ότι για να γίνουν σχετικές αλλαγές έπρεπε πρώτα να κατατεθεί αίτημα για αλλαγή
της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
να αλλάξει η ΚΥΑ έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και
δεν υπάρχουν σχετικές μετρήσεις που να
την επιβεβαιώνουν, είναι πιθανό να υπάρξει
ρύπανση.
Μεταφορά αποβλήτων
Να σημειωθεί ότι μια άλλη έκθεση, του
Μαΐου 2018, διαπιστώνει «μη σύννομη»
μεταφορά αποβλήτων προς τον ΧΥΤΕΑ
Κοκκινόλακκα μέσω της επαρχιακής οδού
Ολυμπιάδας – Στρατωνίου. Τα απόβλητα
αυτά, κατά τη μεταφορά τους, δεν χαρακτηρίζονται αν είναι επικίνδυνα ή όχι. Όπως
αναφέρεται μεταξύ άλλων, μέχρι να αποδειχτεί ότι τα απόβλητα αυτά δεν είναι επικίνδυνα η εταιρία όφειλε να τα διαχειρίζεται
ως επικίνδυνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της «Ελληνικός
Χρυσός», έχουν μεταφερθεί 1,8 ΜΤ αποβλήτων, δηλαδή κινήθηκαν 60.000 φορτηγά (30 τόνοι κάθε φορτηγό) το διάστημα

2014 – 2016. Η εταιρία αναφέρει ότι τα
απόβλητα αυτά ήταν ακίνδυνα και ορθώς
είχαν χαρακτηριστεί ως τέτοια.
1.000% πάνω από τα όρια!
Παράλληλα, αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής εξακολουθούν να προκαλούν τα στοιχεία για τις τιμές μετάλλων
που όπως σημειώνεται σε Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του σώματος ελεγκτών περιβάλλοντος, εντοπίστηκαν στον χείμαρρο
Μαυρόλακκα, κοντά στην Ολυμπιάδα, όπου
καταλήγουν υγρά απόβλητα από μεταλλείο
της «Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή. Με
βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην
Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με ημερομηνία 18/05/2018, που είδαν και πρόσφατα
το «φως» της δημοσιότητας, διαπιστώνεται
υπερβάσεις στις τιμές μετάλλων στα νερά
του χειμάρρου, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν και το… 1.000%!
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι σε μετρήσεις που αφορούσαν το 2015, διαπιστώθηκαν συγκεντρώσεις ψευδάργυρου της
τάξης των 614,27 μικρογραμμαρίων ανά
λίτρο (μg/l), ενώ τα ανώτερα όρια είναι 125
μg/l (υπέρβαση του ορίου κατά 391%).

Επίσης, διαπιστώθηκε για συγκεντρώσεις
καδμίου υπέρβαση του ορίου κατά 952% (
2,63 έναντι 0,25 μg/l ) και για τη Μέγιστη
Επιτρεπόμενη Συγκέντρωση (ΜΕΣ), υπέρβαση κατά 2.333% (36,5 έναντι 1,5 μg/l)!
Υψηλές ήταν και οι υπερβάσεις όσων αφορά στα όρια μόλυβδου (12,79 έναντι 7,2
μg/l, δηλαδή 77,6%) και αρσενικού (41,22
έναντι 30 μg/l, δηλαδή 37,4%).
Βελτιωμένα ήταν, σύμφωνα πάντα με
την ίδια Πράξη βεβαίωσης παράβασης, τα
στοιχεία που αφορούσαν στο 2016. Τη συγκεκριμένη χρονιά διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στα όρια των τιμών ψευδάργυρου της
τάξης του 18,6% (148,29 έναντι 125 μg/l),
αρσενικού της τάξης του 13,6% (34,09
έναντι 30 μg/l) και καδμίου της τάξης του
60% (0,4 έναντι 0,25 μg/l). Οι τιμές, όμως,
του μόλυβδου στα ύδατα του χειμάρρου
ανερχόντουσαν σε επίπεδα ανάλογα αυτών
του προηγούμενου έτους: 14,9 ενώ 1,3 μg/l
(υπέρβαση 1.046%) και ΜΕΣ 41,8 έναντι
14 μg/l (υπέρβαση 198,6%).
Επίσης, στην εν λόγω Πράξη τονίζεται
ότι η «Ελληνικός Χρυσός» θεωρεί ότι οι
τιμές των μετάλλων στα υγρά απόβλητα

δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, καθώς συγκρίνει τα όρια αυτά «με τα όρια
της υπ’ αριθμόν 96400/1985 Απόφασης
Νομάρχη Χαλκιδικής, και όχι με τα όρια
που τίθενται στην ΚΥΑ ΕΠΟ και διαθέτει
υγρά απόβλητα με υπερβάσεις ως προς
τα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης…»
Τι απαντάει η «Ελληνικός Χρυσός»
Από την πλευρά της η «Ελληνικός
Χρυσός», απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Karfitsa, σημειώνει ότι η εταιρία έχει «απαντήσει αναλυτικά και τεκμηριωμένα σε όλες τις αιτιάσεις, μέσω
της σχετικής έκθεσης διευκρινήσεων
που έχει υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες» και διατείνεται ότι «εφαρμόζει
κατά γράμμα την περιβαλλοντική νομοθεσία». Τονίζει ακόμα ότι υιοθετεί πρακτικές «με γνώμονα την ελαχιστοποίηση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
από τη δραστηριότητά της στην περιοχή. Οι εγκαταστάσεις και υποδομές μας
καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, διέπονται από τις υψηλότερες
προδιαγραφές ασφαλείας και βασίζονται
απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Όπως εξηγεί, η «Ελληνικός Χρυσός»
επένδυσε στην τεχνολογία ξηρής απόθεσης, («από τις βέλτιστες πρακτικές
διεθνώς») στη διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στον ΧΥΤΕΑ στον Κοκκινόλακκα,
«που σχεδιάστηκε με βάση τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές (...) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της εγκατάστασης είναι σύμφωνη με την ελληνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία», ενώ οι τεχνικές
που εφαρμόστηκαν είναι «σαφώς ανώτερες» από τις αρχικές προδιαγραφές.
«Εφαρμόζουμε για τον Κοκκινόλακκα
ένα σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης από 4 διαφορετικά υλικά (όχι μόνο
μια πλαστική μεμβράνη που είχε αρχικά
προβλεφθεί) με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές αντοχής και προστασίας του
υπεδάφους από διαρροές», σημειώνει η
«Ελληνικός Χρυσός».
Επίσης, η εταιρία σημειώνει ότι αντιμετωπίζει «με υπευθυνότητα» και τη
διαχείριση των υγρών αποβλήτων, «επιβεβαιώνοντας από τις μετρήσεις που διενεργούμε και με βάση το ορθό πλαίσιο
για τα όρια υγρών αποβλήτων (και όχι
επιφανειακών υδάτων), ότι η εκροή των
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δεν
έχει ουδεμία συνέπεια στην κατάσταση των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή
δραστηριοποίησής μας».
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Απίστευτη ταλαιπωρία 14χρονης
με κινητικά προβλήματα από τη Θεσσαλονίκη

Σε γαλλικά αεροδρόμια δεν έχουν
θέση τα άτομα με αναπηρία!
Ανήλικη από τη Θεσσαλονίκη που έχει κινητικά προβλήματα αποκλείστηκε στο κατά
τ’ άλλα «προστατευτικό» για τα άτομα με
αναπηρίες ευρωπαϊκό περιβάλλον γαλλικού
αεροδρομίου. Το ασανσέρ για να μετακινηθεί
μέσα στο αεροδρόμιο ήταν χαλασμένο, με
συνέπεια να είναι αδύνατο να φτάσει στην
έξοδο για την πίστα, ενώ δεν υπήρχε εξοπλισμός ούτε να μετακινηθεί μέχρι το αεροσκάφος, ούτε να επιβιβαστεί με το αναπηρικό
καροτσάκι της σε αυτό.
Άλλοι επιβάτες και οι γονείς της, την
πήραν στην αγκαλιά για να τη βάλουν στο
αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Ελλάδα,
την ώρα που οι εκπρόσωποι εταιριών του
γαλλικού αεροδρομίου κοίταζαν σχεδόν
αδιάφοροι όσα συνέβαιναν, που σαφώς παραβιάζουν τους διεθνούς κανονισμούς για τα
άτομα με κινητικά προβλήματα.
Η μητέρα της Σοφία Σωτηριάδου περιέγραψε στην Karfitsa όσα πέρασε η 14χρονη
κόρη της στο αεροδρόμιο Μποβέ της Γαλλίας, που βρίσκεται στα περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας. «Ο αρμόδιος φορέας

δεν βοήθησε, όπως υποχρεούται βάσει του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού, την ανήλικη και
κινητικά ανάπηρη θυγατέρα μου για την μετάβασή της τόσο στο GATE, το οποίο ήταν σε
όροφο, παραπέμποντας μας στο ασανσέρ για
την μεταφορά της, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε. Επιπρόσθετα δεν μερίμνησαν για
τη μεταφορά της από το GATE προς το αεροπλάνο, ούτε στη μεταφορά και τακτοποίησή
της εντός του αεροσκάφους», σημείωσε η κ.
Σωτηριάδου.
Η εμπειρία για την οικογένεια της 14χρονης, αλλά ειδικά για την ίδια, ήταν τραυματική, καθώς ένιωσε αποκλεισμένη στην
«καρδιά» της Ευρώπης και σε μία χώρα που
θεωρεί αυτονόητη την εξυπηρέτηση των
ατόμων με κινητικά προβλήματα. «Επιπλέον δεν μας διευκόλυναν δίνοντάς μας θέσεις
κοντά στη μοναδική είσοδο του αεροπλάνου, αλλά στο τέλος αυτού, με συνέπεια να
ταλαιπωρηθεί ακόμη περισσότερο το παιδί»,
πρόσθεσε η μητέρα του. Στο περιβάλλον του
αεροδρομίου στο Παρίσι οι υπάλληλοι της
εταιρίας που διαχειρίζεται τη λειτουργία του

αεροδρομίου, έδειχναν σχεδόν αδιάφοροι
παραπέμποντας ο ένας στον άλλον και μονίμως… υποσχόμενοι την άμεση αντιμετώπιση
του προβλήματος, παρ’ ότι η ώρα της πτήσης
έφτανε και η οικογένεια κινδύνευε να χάσει
το αεροπλάνο.
Το κλίμα μεταξύ των Ελλήνων επιβατών
της πτήσης για τη Θεσσαλονίκη ήταν τεταμένο καθώς όλοι, συμπαραστεκόμενοι στην
οικογένεια, αναζητούσαν τους υπεύθυνους
για να πράξουν τα αυτονόητα που προβλέπει
ο κανονισμός για τη μετακίνηση της 14χρονης. «Συνεπιβάτης μας αγανάκτησε με όσα
συνέβαιναν με την αδιαφορία των υπευθύνων, όπως και όλοι οι συνεπιβάτες μας, πήρε
στα χέρια του την κόρη μου και τη μετέφερε
από το Gate στο αεροσκάφος πεζός, στην
αγκαλιά, αφού δεν υπήρχαν λεωφορεία στο
συγκεκριμένο αεροδρόμιο», περιέγραψε η
κ. Σωτηριάδου. Και δεν ήταν μόνον αυτό. Οι
διαχειριστές του αεροδρομίου δεν είχαν τον
απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου άτομα
με κινητικά προβλήματα να ανέβουν στα αεροσκάφη. «Δεν φρόντισαν να υπάρχει ειδικό

μηχάνημα για την άνοδό της στο αεροσκάφος ούτε wheel chair για τη μεταφορά και
μετακίνησή της εντός του αεροσκάφους»,
ανέφερε.
Παραβίαση κανονισμών
Το περιστατικό με την έλλειψη παντελούς εξοπλισμού, αλλά και με την αδιαφορία των υπευθύνων του αεροδρομίου
Μποβέ καταγγέλθηκε από τους γονείς της
14χρονης άμεσα και εγγράφως στο πλήρωμα του αεροσκάφους της εταιρίας Astra
Airlines που κατέγραψαν το περιστατικό.
«Η κόρη μας είναι ηλικίας 14 χρόνων, η
διανοητική της κατάσταση είναι άριστη και
όλη αυτή η συμπεριφορά είχε συνέπεια να
προσβληθεί ανεπανόρθωτα η προσωπικότητά της», σημείωσε η κ. Σωτηριάδου. Η
ίδια ήδη έχει κάνει καταγγελία στην ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με τη
δέσμευση να διαβιβαστεί στους αρμόδιους
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και
περιμένει την αντίδρασή τους.
Άλλωστε όσα συνέβησαν με την
14χρονη στο γαλλικό αεροδρόμιο συνι-

στούν κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με κινητικά προβλήματα και αυτό φαίνεται από τις διατάξεις
του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1107 του 2006 «σχετικά με τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων
με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν
αεροπορικώς». Ειδικότερα στο άρθρο 4 του
κανονισμού αναφέρεται ρητά ότι «για να
έχουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα
με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης συγκρίσιμες με τις
δυνατότητες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή
τόσο στους αερολιμένες όσο και μέσα στο
αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου
προσωπικού και τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για λόγους κοινωνικής
ένταξης, η συνδρομή αυτή θα πρέπει να
παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση».
Επίσης στο άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού περιγράφεται με ακόμη μεγαλύτερη
σαφήνεια ποια πρέπει να είναι η συμβολή

των εταιριών διαχείρισης των ευρωπαϊκών
αεροδρομίων στη βοήθεια των ατόμων με
κινητικά προβλήματα και αποκαλύπτεται
πως στο αεροδρόμιο Μποβέ δεν τηρήθηκε
καμία διάταξη του κανονισμού.
«Η συνδρομή που παρέχεται σε αερολιμένες ευρισκόμενους στο έδαφος κράτους
μέλους όπου ισχύει η συνθήκη θα πρέπει,
μεταξύ άλλων, να επιτρέπει στα άτομα με
αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μετακινούνται από το καθορισμένο σημείο άφιξής τους στον αερολιμένα
προς το αεροσκάφος και από το αεροσκάφος προς το καθορισμένο σημείο της αναχώρησής τους από τον αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης και της
αποβίβασής τους. Τα σημεία αυτά θα πρέπει
να επισημαίνονται τουλάχιστον στις κύριες
εισόδους των κτιρίων του αεροσταθμού,
στους χώρους με θυρίδες ελέγχου των εισιτηρίων, στους σταθμούς τρένων, προαστιακών σιδηροδρόμων, μετρό και λεωφορείων, στους σταθμούς των ταξί και σε άλλα
σημεία συναντήσεων, καθώς και στους χώ-

ρους στάθμευσης των αερολιμένων»,
αναφέρεται ακριβώς στον κανονισμό.
«Η συνδρομή θα πρέπει να είναι οργανωμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται η διακοπή και η καθυστέρηση, ταυτόχρονα δε
να εξασφαλίζονται υψηλά και ισοδύναμα
πρότυπα σε όλη την Κοινότητα και βέλτιστη χρήση των πόρων, είτε πρόκειται για
αερολιμένα είτε για αερομεταφορέα»,
καταλήγει το συγκεκριμένο άρθρο.
Διαφήμιση… εξυπηρέτησης
Το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση ατόμων
με κινητικά προβλήματα ή άλλη αναπηρία φαίνεται από τα σχετικά που έχουν
γραφεί στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι για το ταξίδι
ενός ατόμου με κινητικά προβλήματα
πρέπει να είναι ενημερωμένη η αεροπορική εταιρία τουλάχιστον 48 ώρες πριν
το ταξίδι. «Τους ενημερώσαμε μόλις
βγάλαμε τα εισιτήρια, μάλιστα άτομο της
αεροπορικής εταιρίας μας συνόδεψε μέχρι εκεί που… μπορούσε», σημείωσε η κ.
Σωτηριάδου. «Παρέλαβε την κόρη μας
συνοδός από την πλευρά της εταιρίας,
το πρόβλημα ήταν στον εξοπλισμό του
αεροδρομίου», συνέχισε. Στη συνέχεια
των αναφορών που γίνονται για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία στην
ιστοσελίδα του αεροδρόμιου Θεσσαλονίκης υπογραμμίζεται πως ένα άτομο
με αναπηρία πρέπει να εξυπηρετείται σε
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και
μάλιστα αναφέρονται και χρονικοί στόχοι εξυπηρέτησης σε διάφορα στάδια της
παραμονής του ατόμου αυτού σε χώρο
του αεροδρομίου κατά την αναχώρηση
και την άφιξή του.
Ακόμη πάντως και στην ιστοσελίδα
του ίδιου του γαλλικού αεροδρομίου…
διαφημίζεται η εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και γίνεται ειδική αναφορά στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Στην
ιστοσελίδα aeroportparisbeauvais.com
του αεροδρομίου Μποβέ, που βέβαια είναι μικρό όμως δεν εξαιρείται από τους
διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς,
περιλαμβάνονται μέχρι και φωτογραφίες
για τον εξοπλισμό βοήθειας των ατόμων
με κινητικά προβλήματα, που όμως δεν
υπήρχε. Ειδικοί αεροδρομίων έλεγαν
στην Κarfitsa πως οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοια
περιστατικά και επιβάλλουν αυστηρά
πρόστιμα για περιπτώσεις παραβίασης
του κανονισμού που ισχύει.
09.03.2019
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Από την είσοδό του με δελτίο ομογενή στον Προμαχώνα
μέχρι την επιχειρηματική του δραστηριότητα στο Λονδίνο
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Reportage

Το μυστήριο με τον Τούρκο VIP
κρατούμενο των φυλακών Νιγρίτας
Πέπλος μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση
36χρονου Τούρκου, ο οποίος προσπάθησε να
περάσει στην Ελλάδα με πλαστά έγγραφα και
στη συνέχεια αποκαλύφτηκε, από την ταυτοποίηση των στοιχείων του, ότι εκκρεμούσε σε βάρος
του διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η
Τουρκία. Στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, όπου
εξακολουθεί να κρατείται, πολλοί μιλούν για VIP
κρατούμενο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια
που αρνείται όσα τον κατηγορούν.
Το διεθνές ένταλμα που είχε εκδώσει η
Τουρκία σε βάρος του Γ. Α. αφορά μία καταδίκη
με ποινή 3 χρόνων και 4 μηνών φυλάκισης για
κατηγορίες που σχετίζονται με λειτουργία παράνομων εταιριών στοιχηματισμού. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο 36χρονος κατονομάζεται από
τις τουρκικές δικαστικές αρχές ως ο σχεδιαστής
ιστοσελίδων για τέτοιες παράνομες εταιρίες και
ειδικά ενός παιγνιδιού που ονομάζεται «show
hand», στο οποίο ο παίκτης κρατάει στα χέρια
του ένα τραπουλόχαρτο και η αποκάλυψή του
τού αποφέρει κέρδη ή όχι. Η δίκη του έγινε τον
Μάρτιο του 2017, όμως ο ίδιος κατηγορείται
ότι συμμετείχε στις εταιρίες αυτές από τα τέλη
Οκτωβρίου 2008 και μετά τη δίκη εκδόθηκε η
ερυθρά αγγελία, με την οποία αναζητήθηκε διεθνώς.
Ο ψηλός, εντυπωσιακός 36χρονος, που μιλάει άπταιστα αγγλικά, πέρασε το απόγευμα της
28ηςΦεβρουαρίου πεζός τα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα στον Προμαχώνα. Έδειξε στον έλεγχο
ένα έγγραφο στο οποίο φαινόταν ότι είναι Έλληνας ομογενής, πιστεύοντας ότι έτσι θα περάσει. Η πλαστότητα του εγγράφου έγινε γρήγορα
αντιληπτή και τότε υποστήριξε πως είναι Ρώσος.
Την ώρα που η ασφάλεια Σερρών σχημάτιζε τη
δικογραφία γα τη χρήση του πλαστού δελτίου
ομογενούς, το σύστημα των δακτυλικών αποτυπωμάτων αποκάλυπτε την πραγματική του
ταυτότητα.
Ταυτόχρονα τα στοιχεία του «χτύπησαν» στο
σύστημα αναζητήσεων της Ιντερπόλ και συνελήφθη με την ερυθρά αγγελία. Ο πρώτος ισχυρισμός του ήταν ότι κατηγορείται άδικα από το
τουρκικό καθεστώς, ενώ υποστήριξε πως είναι
χριστιανός, λόγω της Ρωσίδας γυναίκας του.
Έδειξε έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία είναι επιχειρηματίας που ζει στο Λονδίνο, όπου είναι η
βάση των εταιριών του. Η σύλληψη του 36χρονου είναι αλήθεια ότι κινητοποίησε τις ελληνικές αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξέφρασαν

εκτιμήσεις ακόμη και ότι είναι υποστηρικτής του
κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν, χωρίς όμως ο
ίδιος να έχει επικαλεστεί κάτι τέτοιο.
Αυτός φαίνεται ότι ήταν ο πρώτος λόγος για
τον οποίο η προσαγωγή του στην Εισαγγελία
Εφετών Θεσσαλονίκης το πρωί της Παρασκευής 1η Μαρτίου δεν έγινε κάτω από τις συνήθεις
συνθήκες. Συνοδευόταν από πάνοπλους αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) μέχρι να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών και
να διατυπώσει την πρώτη αρνητική του θέση για
την έκδοσή του στην Τουρκία.
Οι περίεργες μίζες
Ο 36χρονος ακόμη δεν έχει διατυπώσει επίσημα τους ισχυρισμούς του για το αίτημα έκδοσης των τουρκικών δικαστικών αρχών, ούτε
όμως και την άποψή του για τις κατηγορίες.
Έγκυρες πηγές έλεγαν όμως στην Karfitsa πως
έχει αναφέρει ότι η δικαστική του υπόθεση στην
Τουρκία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόσχημα για να τον εκδικηθούν κυβερνητικοί παράγοντες της γειτονικής χώρας, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις πιέσεις τους να τους χρηματίσει
για να του επιτρέψουν να κάνει επενδύσεις και
να αναπτύξει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Από την αρχική έρευνα φαίνεται πως πράγματι ο 36χρονος είναι δηλωμένος ως επιχειρηματί-

ας στη Μεγάλη Βρετανία και δραστηριοποιείται
στον χώρο των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ειδικότερα εμφανίζεται να είναι
ιδιοκτήτης αλυσίδας καφέ. Γεννήθηκε στα Άδανα, όμως εμφανίζεται να έχει δραστηριότητα
στην κατεχόμενη Κύπρο και έτσι να συνδέεται
και με το Λονδίνο. Βέβαια, τουρκικά ΜΜΕ που
μετέδωσαν μόλις την Τρίτη την είδηση της σύλληψής του στην Ελλάδα, ανέφεραν ότι είχε διαφύγει από την Τουρκία στην Κύπρο και από εκεί
στο Λονδίνο. Στο διαδίκτυο έχει βρεθεί η φωτογραφία του και σε οικονομικές σελίδες, όπου
συνδέεται και με επιχειρήσεις – καζίνο. Ο ίδιος
στο twitter του έχει γράψει «ζωή δεν είναι να περιμένεις να περάσει η καταιγίδα, αλλά να μάθεις
να χορεύεις στη βροχή».
Η υπόθεση της έκδοσης ή όχι αναμένεται να
κριθεί στο προσεχές διάστημα από το Συμβούλιο
Εφετών Θεσσαλονίκης. Ο 36χρονος όμως ήδη
έχει καταθέσει αίτημα χορήγησης πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα, χωρίς να είναι γνωστό ποιους
λόγους επικαλείται, για να μείνει στη χώρα μας
αποφεύγοντας να παραδοθεί στη Τουρκία. Η
εκτίμηση που υπήρχε από τις διωκτικές αρχές
ότι είναι οπαδός του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν
και ενδεχομένως γι’ αυτό να διώκεται, δεν επιβεβαιώθηκε ούτε από τον ίδιο, ούτε από άλλους
Τούρκους που έχουν διαφύγει στην Ευρώπη οι
οποίοι δεν τον γνωρίζουν ως υποστηρικτή του
συγκεκριμένου κινήματος.

Κώστας Μίχαλος*

opinion
Η Συμφωνία των Πρεσπών και τα εμπορικά σήματα
Η συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας,
το μόνο βέβαιο είναι ότι θέλει αρκετό χρόνο ακόμη για να ολοκληρωθεί
και να υλοποιηθεί. Το διάστημα αυτό, θα πρέπει να αξιοποιηθεί εποικοδομητικά, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά τα
συμφέροντα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα σημαντικά ζητήματα που έχουν
ανακύψει και απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, είναι
αυτό των εμπορικών σημάτων τα οποία φέρουν τόσο τα ελληνικά προϊόντα, όσο και εκείνα της πΓΔΜ, που πλέον έχει μετονομαστεί επισήμως σε Βόρεια Μακεδονία. Σχετικά με το θέμα αυτό
θα πρέπει να επισημανθεί ότι, τα σήματα που έχουν καταχωρηθεί
από ελληνικές επιχειρήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
και εμπεριέχουν τον όρο «Μακεδονία» και τα παράγωγα αυτού, είναι απολύτως
προστατευμένα.
Άλλωστε, με βάση τις αρχές του Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η αρχή
της χρονικής προτεραιότητας υπέρ της εταιρίας που πρόλαβε και καταχώρησε
πρώτη ένα εμπορικό σήμα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Σε κάθε περίπτωση και οι ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη προβεί
σε αυτήν την αναγκαία διαδικασία καταχώρησης των σημάτων τους, μπορούν
σήμερα, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση, να προβούν στην κατοχύρωση του εμπορικού τους σήματος.
Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θέλουν να προχωρήσουν σε
αυτή τη διαδικασία, προβλέπεται ενίσχυση μέσω της δράσης «Εργαλειοθήκη

∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

∆Ε - ΠΑ 16:00
ΣΑ - ΚΥ 15:30 & 21:00

CLICK ΣΤΑ SPORTS

TΡ 20:00

ΤΕ 01:00 (Ε) ΚΥ 06:30 (Ε)

Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝΕΚ,
με ύψος χρηματοδότησης μέχρι και 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιδότηση έως 8.000 ευρώ για τέλη, παράβολα, νομικές
και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατοχύρωση κοινοτικού
σήματος, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης
έως 2.000 ευρώ, για σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό σήματος
και λογοτύπου. Τα τοπικά Επιμελητήρια μπορούν να παρέχουν
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις λεπτομερή πληροφόρηση
και καθοδήγηση, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη
συγκεκριμένη δράση.
Σε κάθε περίπτωση και για να εκλείψουν μελλοντικά προβλήματα, θα πρέπει άμεσα να συσταθεί η προβλεπόμενη από τη Συμφωνία
των Πρεσπών επιτροπή διαβούλευσης των εκπροσώπων των επιχειρηματικών
φορέων των δύο χωρών, ώστε να μην υπάρξει καμία σύγχυση και αντιδικία που
θα συνδέεται με τη χρήση του όρου «Μακεδονία» σε εμπορικές επωνυμίες,
εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων κ.λπ.
Με ουσιαστική διαβούλευση, εγρήγορση και μέτρα για την προστασία των
συμφερόντων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, μπορεί να διασφαλιστεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στις διμερείς
οικονομικές σχέσεις με τη γείτονα χώρα, όσο και στην εξωστρεφή ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
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Η διαχείριση του Μαξίμου για «άλλο κλίμα» - Ποιοι είναι οι λόγοι που ο
Τσίπρας επιλέγει το φθινόπωρο για κάλπες - Ποια «καλά νέα» περιμένει
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Politics

Εκλογές: Γιατί Οκτώβριο κι όχι Μάιο!

Στο ερώτημα «πότε κάλπες», οι επιτελείς του
Μεγάρου Μαξίμου έχουν μαδήσει πολλές φορές
τη μαργαρίτα: Κατά το «μ’ αγαπάει, δεν μ’ αγαπάει» έχει τεθεί το «Μάης ή Οκτώβρης». Την ώρα
που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο μήνας του
φθινοπώρου δείχνει να κερδίζει κατά κράτος τον
ανοιξιάτικο «αδελφό» του.
Στην έκβασή αυτή συνέβαλαν τα μέγιστα η
έξοδος της χώρας στις αγορές, οι πολιτικές ζυμώσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η υποψηφιότητα του πρωθυπουργού για το Νόμπελ
Ειρήνης, καθώς και η αλλαγή ηγεσίας, κατά τον
μήνα Ιούνιο, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο ορισμός
του νέου Έλληνα επιτρόπου στην Κομισιόν.
Η έκδοση 10ετούς ομολόγου στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία. Αντλήθηκαν 2,5 δισ. με επιτόκιο 3,9%. Είναι η πρώτη φορά, από το μακρινό
2006, που η Ελλάδα εκδίδει 10ετές ομόλογο
με αυτό το επιτόκιο και δη με προσφορά που
ξεπέρασε τα 11,8 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα
το αρχικό επιτόκιο 4,125% να πέσει στο τελικό
3,9%. Είναι εύλογο, όχι μόνον οι επιτελείς του
υπουργείου Οικονομικών αλλά κι οι συνάδελφοί
τους του Μεγάρου Μαξίμου να πανηγυρίζουν και
να προγραμματίζουν και νέες εξόδους στις διεθνείς αγορές. Επί τούτου σημειώνεται πως με
τα 2,5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν από το 10ετές
ομόλογο και τα 2 δισ. ευρώ που είχαν αντληθεί
τον Ιανουάριο από το 5ετές, έχει καλυφθεί κατά
65% ο ετήσιος στόχος του ΟΔΔΗΧ, που είναι να
αντλήσει 7 δισ. από τις αγορές.!
Ευκλείδης υπέρ εξάντλησης τετραετίας
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος παρεμβαίνει στα
πολιτικά δρώμενα και με τη διττή ιδιότητά του,
υπουργός Οικονομικών κι επικεφαλής της δυναμικής τάσης «53+», και δηλώνει: «Πολλοί
βάλανε στοίχημα ότι δεν θα βγούμε στις αγορές.
Μετά βάλανε στοίχημα ότι μπορούμε να βγούμε στις αγορές, αλλά όχι με 10ετές ομόλογο.
Το 10ετές ομόλογο είναι το βασικό κριτήριο
επιστροφής στην κανονικότητα, όταν δηλαδή
οι αγορές σε δανείζουν για 10 χρόνια. Είναι μια
πολύ επιτυχημένη έκδοση πάνω από κάθε προσδοκία, όπως ήταν και η προηγούμενη με το 5ετές
ομόλογο. Τώρα πια κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν βγήκαμε από το πρόγραμμα και δεν
έχουμε πρόσβαση στις αγορές».!
Με την πολιτική πεποίθηση ότι πρέπει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική
της θητεία, εμφανίστηκε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, στη λίαν πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ, και στήριξε την επιχειρηματολογία του
σε τρεις βασικούς λόγους:
α) Ο υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι «από

εδώ και πέρα η οικονομία θα έχει μόνο καλά νέα»
κι άρα ο «πολιτικός χρόνος λειτουργεί υπέρ του
ΣΥΡΙΖΑ». Επιπλέον, η μείωση της ανεργίας, η γενική αύξηση των εισοδημάτων και οι κοινωνικές
παροχές, κατά την εκτίμηση του επικεφαλής της
δυναμικής τάσης των «53+» πάντα, μπορούν να
ανατρέψουν το δημοσκοπικό προβάδισμα της
Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένη και τη χαμηλή
συσπείρωση των ψηφοφόρων του κυβερνώντος
κόμματος.
β) Πέραν του ανωτέρω επιχειρήματος, ο
υπουργός Οικονομικών πιστεύει και σε ένα καθαρά προσωπικό «πολιτικό στοίχημα»: Αν δοθεί
πολιτικός χρόνος στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της, θα έχει κι αυτός τον δικό του
πολιτικό χρόνο για να ολοκληρώσει το δικό του
«πολιτικό έργο» –τόσο ως υπουργός όσο κι ως
καθηγητής Οικονομικών–, το οποίο συνίσταται,
επιπλέον της τυπικής εξόδου στις αγορές, στην
εξαγορά του ακριβού χρέους στο ΔΝΤ (περίπου
4 δισ. με πάνω 4%), στην πτώση της ανεργίας
κάτω από το 17%, στην προσέλκυση επενδύσε-

ων και στην λειτουργία της νέας αναπτυξιακής
τράπεζας.
γ) Την πολιτική άποψη του υπουργού Οικονομικών, περί ολοκλήρωσης της τετραετίας,
συμμερίζονται κι άλλοι υπουργοί του οικονομικού κύκλου, καθώς ενισχύει την εικόνα της
σταθερότητας τόσο σε οικονομικό όσο και σε
πολιτικό επίπεδο. Οι θιασώτες της εν λόγω πολιτικής άποψης βρίσκουν και πλήρη πολιτική
ανταπόκριση στην δυναμική εσωκομματική
τάση των «53+», καθώς ο επικεφαλής τους,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, γίνεται ταυτόχρονα
και πολιτικός εκφραστής της «σταθερότητας».
Σε αυτό το πνεύμα και κλίμα, εντάσσεται και η
καθ’ όλα «θεσμική» συνάντησή του υπουργών
Οικονομικών με τον Γιάννη Στουρνάρα λίγο μετά
τη σύγκρουση του διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος με τον Παύλο Πολάκη, μετά την οποία
δήλωσε: «Αναδεικνύεται πλέον επιτακτικά η
ανάγκη για την έναρξη ενός σοβαρού διαλόγου
για την επόμενη ημέρα, με συμμετοχή όλων των
πλευρών».

Να διακοπεί ο ήρεμος βίος του ΣΥΡΙΖΑ - «Συναγερμός» στην Πειραιώς
για τις πρώτες εκλογές από το 2015

Ευρωεκλογές σαν δημοψήφισμα
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φύγεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης, σε αυτό το μήκος
κύματος, από τη Ρόδο, το μεσημέρι της Τετάρτης.
Όπως και να έχει λοιπόν, είτε οι εθνικές εκλογές γίνουν τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο, κάλπες
θα στηθούν στο τέλος της άνοιξης. Και αν ο κ.
Τσίπρας, ως φαίνεται, τραβήξει το χαρτί του
Οκτωβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα αναγορεύσει
την ευρωκάλπη σε «νυν υπέρ πάντων» αγώνα,
ώστε να καταγραφεί μια σαφή διαφορά της ΝΔ
από τον ΣΥΡΙΖΑ και να «κάψει» οιαδήποτε προσπάθεια ανάκαμψης του κυβερνώντος κόμματος
εν τη γενέσει της.
Για να συμβεί αυτό, όμως, ο πρόεδρος της
ΝΔ δίνει «φύλλο πορείας» στα στελέχη του, τα

οποία μπαίνουν σταδιακά σε προεκλογικούς
ρυθμούς, όχι όμως για τη δική τους επανεκλογή,
αλλά για τη συσπείρωση των δυνάμεων της ΝΔ
και για τη διεύρυνση της απήχησης του μηνύματός της. Σημειωτέον, ο κ. Μητσοτάκης επενδύει
ιδιαίτερα στον θετικό λόγο του κόμματος και γι’
αυτό ζητά από τα στελέχη του να αναδεικνύουν,
πέρα από την αυτονόητη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, τα
σημεία του προγράμματος της ΝΔ για την Παιδεία, την Υγεία, αλλά και το Ασφαλιστικό, που
καθιστούν το στίγμα της σαφώς διακριτό από
αυτό του ΣΥΡΙΖΑ.
Στους δρόμους
Κάπως έτσι, προεξάρχοντος του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδείες, στον δρόμο βγαίνουν και τα «γαλάζια» κεντρικά στελέχη,
προκειμένου να διασπείρουν το πολιτικό μήνυμα της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης, σημειωτέον, βρέθηκε πρόσφατα σε Βόλο και Ρόδο, σε μεγάλες
κομματικές συγκεντρώσεις, ενώ στα μέσα της
εβδομάδας αναμένεται να βρεθεί και να μιλήσει
στη Μυτιλήνη.
Μάλιστα από τη Ρόδο, με αιχμή την τροπολογία της κυβέρνησης για τις τιμές των φαρμάκων, ο Κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η απερχόμενη κυβέρνηση φέρεται μερικές φορές στη Βουλή ως
τροχονόμος συμφερόντων, κάτι το οποίο εξηγεί
γιατί Τσίπρας θέλει να μείνει λίγους μήνες ακόμα
στην εξουσία».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΕΥΓΕΝΙΔΗ

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει κηρύξει
εδώ και καιρό τη ΝΔ σε κατάσταση εκλογικού
συναγερμού, είναι σαφές ότι η ευρωκάλπη στο
τέλος Μαΐου προσλαμβάνει χαρακτηριστικά
«δημοψηφίσματος» και μητέρας των μαχών για
τη ΝΔ, η οποία θέλει να αποφύγει το φαινόμενο
της χαλαρής ψήφου, που παρατηρείται πολλάκις
στις ευρωεκλογές, και να συσπειρώσει το εκλογικό της ακροατήριο.
Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, δε,
στέκονται και σε μια ακόμα παράμετρο, ως προς
την αναγκαιότητα η κάλπη των ευρωεκλογών
να βγάλει καθαρή νίκη της ΝΔ: Θα είναι η πρώτη
φορά μετά το 2015 που οι πολίτες προσέρχονται
σε οιαδήποτε κάλπη, είτε αυτοδιοικητική είτε
ευρωπαϊκή είτε εθνική, προκειμένου να κρίνουν
την πορεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπενθύμιζαν αρμόδιες πηγές καμία κυβέρνηση δεν
πέρασε έναν τόσο… αδιατάρακτο βίο όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν «ανησύχησε» από το αποτέλεσμα
των αυτοδιοικητικών εκλογών ή των ευρωεκλογών, όπως συνέβη σε άλλες κυβερνήσεις, με
τελευταίο παράδειγμα την κυβέρνηση Σαμαρά
που το καλοκαίρι του 2014 ωθήθηκε σε έναν
βιαστικό ανασχηματισμό υπό το βάρος της ήττας
στην ευρωκάλπη. «Θα είναι η πρώτη φορά μετά
από τέσσερα χρόνια που θα δοθεί στους Έλληνες
η δυνατότητα να προσέλθουν στην κάλπη και θα
στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κ. Τσίπρα:
Αρκετά, ως εδώ, δεν πάει άλλο, ήρθε η ώρα να

Λαδάδικα ένας τουριστικός προορισμός
που συνεχώς υποβαθμίζεται!

Σωκράτης Δημητριάδης*

Μια ακόμα αστοχία καταλογίζω στην επί 8 χρόνια διοίκηση
του Δήμου από τον Γιάννη Μπουτάρη και αυτή είναι η σημερινή κατάσταση στα Λαδάδικα. Ενώ τα Λαδάδικα τα τελευταία
χρόνια αποτελούν τον δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό
της πόλης μας, η διοίκηση του Δήμου, έχει γυρίσει την πλάτη
της στα τελευταία, αφήνοντας και αυτά στην καλή θέληση και
την αγωνία του ιδιωτικού τομέα για την εύρυθμη λειτουργία
τους . Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ στα Λαδάδικα συγκεντρώνονται χιλιάδες κόσμου, η καθαριότητα δεν είναι η αρμόζουσα
για ένα τέτοιο πόλο έλξης. Οι κάδοι, εκτός του ότι θα έπρεπε
ήδη να είχαν υπογειοποιηθεί, προσδίδοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο στην περιοχή την αρμόζουσα όψη και αποφεύγοντας
παράλληλα την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται εξαιτίας
της σημερινής κατάστασης, παραμένουν σε κοινή θέα γεμάτοι
απορρίμματα! Επίσης κατά την διάρκεια εορτών, όπου η κίνηση είναι αυξημένη, η κατάσταση που συναντά την επόμενη
μέρα ο περαστικός, είναι ντροπιαστική και σε καμία περίπτωση δεν περιποιεί τιμή για τους υπευθύνους.
Δεν έχει συνταχθεί δε κανονιστική πράξη για την σωστή και

δίκαιη λειτουργία τους, η οποία να χειρίζεται, ως οφείλει, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής, τα ζητήματα του ελεύθερου
χώρου αλλά και των αναγκών των επιχειρηματιών, προκειμένου να βελτιώσουν την εικόνα του σημαντικού αυτού τουριστικού προορισμού της πόλης. Επίσης άλυτα παραμένουν
τα γνωστά προβλήματα που προκύπτουν από τις επικίνδυνες
ομπρέλες που πεισματικά ο Δήμος δεν δέχεται να πακτωθούν
σημειακά, παρά την κείμενη νομοθεσία που το επιτρέπει και
η αδιαφορία του Δήμου να λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στον ιστορικό
αυτό τόπο, είναι χαρακτηριστική και συνάμα εγκληματική.
Η συνεχής λοιπόν αδιαφορία του Δήμου, υποβαθμίζει καθημερινά την περιοχή αυτή που αποτελεί σημαντική διαφήμιση στην πόλη. Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για οποιονδήποτε
εκλεγεί στις επικείμενες εκλογές και να αντιληφθεί το πόσο
σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν για την Θεσσαλονίκη μας.
* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης
09.03.2019
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Σημαντικές είναι οι ανακατατάξεις στα υπό τελική κατάρτιση ψηφοδέλτια
της «γαλάζιας παράταξης»
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ΝΔ: Ποιοι επιστρέφουν, ποιοι κόβονται
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Η ανανέωση που θα υπάρξει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ σημαίνει ότι εκτός θα μείνουν αρκετά
πρόσωπα, πολλά εκ των οποίων πρώην βουλευτές.
Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρώην βουλευτές δεν θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, με
πολλούς να έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή
τους, ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που κάνουν
τη στροφή προς την Αυτοδιοίκηση, είτε βλέποντας το… φάσμα του κοψίματος είτε διαβλέποντας ότι στις εκλογικές τους περιφέρειες είναι
δύσκολοι καιροί για «πρώην».
Πάντως, υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε τον
χρόνο των εκλογών, ενώ, ακόμα σημαντικότερα,
δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η τελική απόφαση
της κυβέρνησης για την ποσόστωση υπέρ των
γυναικών στα εθνικά ψηφοδέλτια. Και αυτό γιατί
διακεκηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης είναι
να αυξήσει την ποσόστωση και στις εθνικές κάλπες, όπως θα το κάνει και στον «Κλεισθένη», από
το σημερινό 30% ανά την επικράτεια στο 40%
και μάλλον ανά εκλογική περιφέρεια. Αυτό είναι
και το βασικό σενάριο, αν και υπάρχει και η πιθανότητα, εντέλει, η αύξηση του 40% να ισχύσει
σε επίπεδο επικράτειας. Πρόκειται για αλλαγή
που αποτελεί «τορπίλη» για τους σχεδιασμούς
των κομμάτων, ιδίως στα ψηφοδέλτια της Περιφέρειας, εκεί που οι θέσεις ήταν μετρημένες.
Με τα σημερινά δεδομένα, σε ένα ψηφοδέλτιο
με π.χ. έξι θέσεις, ήταν υποχρεωτική η παρουσία
δύο γυναικών. Πλέον, όμως, αν ισχύσει η αρχική
πρόθεση της κυβέρνησης για 40% ανά εκλογική
περιφέρεια, σε εκείνο το ψηφοδέλτιο θα πρέπει
να υπάρχουν τρεις γυναίκες και ούτω καθ’ εξής.
Υπό αυτό το πρίσμα, στη ΝΔ περιμένουν να δουν
ποια θα είναι η τελική ρύθμιση που θα φέρει το
υπουργείο, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι ο
γενικός γραμματέας Κώστας Πουλάκης ήταν
υπέρ ακόμα και της ποσόστωσης του 50%, κάτι
που πάντως απέκλεισε σε πρόσφατες συνεντεύξεις του ο Αλέξης Χαρίτσης. Η διαφορά, όμως,
για ποσόστωση στην επικράτεια ή ανά Περιφέρεια είναι κρίσιμη, μια και ένα κόμμα μπορεί
ίσως να «ρεφάρει» με περισσότερες γυναίκες σε
ψηφοδέλτια μεγάλων περιφερειών, προκειμένου να αποφύγει «χειρουργικούς» χειρισμούς σε
μικρότερες περιφέρειες, όπου οι θέσεις είναι μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών, το πολύ.
Βεβαίως, στη ΝΔ υπάρχει ετοιμότητα στο
επίπεδο του 90% για τα εθνικά ψηφοδέλτια
και απομένουν μικρές λεπτομέρειες, ώστε να
αποκρυσταλλωθούν τελικά. Όπως και να έχει,
πάντως, η ΚΟ της ΝΔ που θα προκύψει μετά τις
εκλογές θα είναι σημαντικά διαφορετική εν σχέ-

σει με την τελευταία «μεγάλη» που αριθμούσε
129 βουλευτές το 2012, μετά τις δεύτερες εκλογές του έτους εκείνου.
Δεύτερη ευκαιρία
Αρκετοί πρώην βουλευτές της ΝΔ, λοιπόν,
μετά από ένα μακρύ διάστημα αποχής και με την
προοπτική της αύξησης της κοινοβουλευτικής
δύναμης της παράταξης, έχουν βάλει πλώρη
για επιστροφή στη Βουλή. Αρχής γενομένης από
τη Β΄ Αθηνών, την επανεκλογή τους διεκδικούν
στον Βόρειο Τομέα ο άλλοτε βουλευτής Επικρατείας Θεόδωρος Ρουσόπουλος, αλλά και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου. Στην Α΄ Αθηνών, υποψήφια εκ νέου θα είναι
η πρώην βουλευτής Φωτεινή Πιπιλή, η οποία
εσχάτως ξεκίνησε την προεκλογική της εκστρατεία και περπατά όλο το κέντρο της Αθήνας.
Στην Α΄ Πειραιώς, την επανεκλογή του θα
διεκδικήσει ο καθηγητής και πρώην υπουργός
Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Δυναμική επιστροφή κάνει, ακόμα, ο πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος, παρά τα
σενάρια για αλλαγή περιφέρειας, παραμένει στη
Ροδόπη, όπου η ΝΔ δεν έχει εκλέξει βουλευτή το
2015. Εκ νέου υποψήφιος θα είναι στη Βοιωτία
ο βουλευτής Γιάννης Καράμπελας που αποχώρησε το 2015, αλλά επανήλθε, ενώ στην Εύβοια
επιστρέφει ο Κώστας Μαρκόπουλος που θα είναι
υποψήφιος, αν και δεν είχε εκλεγεί με τη ΝΔ το

2012.
Στην Ηλεία, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Γιώργου Κοντογιάννη, ενώ υποψήφια θα
είναι και η πρώην βουλευτής Διονυσία Αυγερινοπούλου που έχασε την έδρα της το 2015. Στην
Ημαθία, εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο Λάζαρος
Τσαβδαρίδης, ενώ στα Δωδεκάνησα δυναμική
επιστροφή κάνει ο Βασίλης Υψηλάντης, ο οποίος
έμεινε εκτός. Στην Ξάνθη, «comeback» λέγεται
πως θα επιχειρήσει ο Αλέξανδρος Κοντός. Στην
Κέρκυρα, ο Στέφανος Γκίκας που κατάφερε και
εξελέγη στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015,
αλλά έχασε την έδρα του στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Στο
Ηράκλειο της Κρήτης, δυναμική επανεκκίνηση
κάνει ο Μάξιμος Σενετάκης, ενώ στα Χανιά θα
είναι ξανά υποψήφιος, κατά πάσα πιθανότητα, ο
Μανούσος Βολουδάκης. Στην Καβάλα, επιστρέφει ο τέως αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος
Καλαντζής, ενώ εκ νέου υποψήφια στην Καρδίτσα θα είναι η Ασημίνα Σκόνδρα. Στα Γιάννενα, ο
Σταύρος Καλογιάννης διεκδικεί με αξιώσεις την
επιστροφή του στη Βουλή, στην Κοζάνη θα είναι
ξανά υποψήφιος ο πρώην υπουργός Μιχάλης
Παπαδόπουλος, στα Γρεβενά ο Τιμολέων Κοψαχείλης και στην Πέλλα ο προερχόμενος από το
«σαμαρικό» μπλοκ, Διονύσης Σταμενίτης. Στην
Κόρινθο, υποψήφιος θα είναι ο πρώην υπουργός
Νίκος Ταγαράς, ενώ στη Λακωνία επανέρχεται η
Φεβρωνία Πατριανάκου. Στη Μεσσηνία, ζωτικό

χώρο διεκδικεί ο διαχρονικός αντίπαλος
του Αντώνη Σαμαρά, Γιάννης Λαμπρόπουλος, ενώ στην Πιερία θα είναι ξανά
υποψήφια η Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου
και στη Φθιώτιδα η Έλενα Μακρή-Θεοδώρου. Στην Αιτωλοακαρνανία θα είναι
εκ νέου υποψήφιος ο Σπήλιος Λιβανός.
Στις Σέρρες, μάλλον θα είναι εκ νέου στο

ψηφοδέλτιο ο Θεόφιλος Λεονταρίδης,
ενώ στα Τρίκαλα ισχυρά ερείσματα διατηρεί ο Ηλίας Βλαχογιάννης, Τέλος, στη
Φωκίδα επανακάμπτει η Ασπασία Μαν-

δρέκα και στη Χαλκιδική έχει κρατήσει
σημαντικές δυνάμεις ο Ευθύμιος Καρανάσιος.
Ποιοι κόβονται
Βεβαίως, στις λίστες θα πέσει και
«μαχαίρι». Για παράδειγμα, εκτός ΝΔ είναι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός Γιάν-

νης Μιχελάκης, με δεδομένες και τις
περιπέτειές του με τον νόμο. Ακούγεται
έντονα, ακόμα, ότι μπορεί εν τέλει να
μην είναι στα ψηφοδέλτια και ο πρώην

υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος, αν
και δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά. Από το
ψηφοδέλτιο της Β΄ Πειραιώς αποχωρεί
μετά από σειρά ετών ο Τάσος Νεράντζης.
Από την πολιτική έχουν δηλώσει πως
αποχωρούν οι πρώην υπουργοί Σπύρος
Ταλιαδούρος και Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Ο Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος στον
Έβρο μάλλον αποχωρεί, ίσως υπέρ του
γιου του, Χρήστου, που ακούγεται για
το τοπικό ψηφοδέλτιο, ενώ δύσκολη
θεωρείται η παρουσία στο ψηφοδέλτιο
και του Άκη Γεροντόπουλου, αν και έχει
εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ.
Προς το κόψιμο οδεύει στη Θεσπρωτία
ο Αντώνης Μπέζας, ενώ ίδια μοίρα φαίνεται πως έχουν ο Γιάννης Πασχαλίδης
και ο Κώστας Κλειτσιώτης στην Καβάλα,
ο Κώστας Κουτσογιαννακόπουλος στη
Φθιώτιδα και ο Θανάσης Νταβλούρος
στην Αχαΐα. Σημαντικές πιθανότητες να
μείνει εκτός έχει και ο πρώην βουλευτής
Λέσβου, Παύλος Βογιατζής, και το ίδιο
φαίνεται πως ισχύει για τον Κωνσταντίνο
Κόλλια στην Κόρινθο, ενώ εκτός μένει
στη Μεσσηνία ο Δημήτρης Σαμπαζιώτης.
Στην Πιερία, ο πρώην υπουργός Γιώργος Κωνσταντόπουλος έχει εκλεγεί στην
προεδρία του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος και δύσκολα θα είναι
υποψήφιος, ενώ εκτός φαίνεται πως θα
μείνει στις Σέρρες και ο Μενέλαος Βλάχβεης. Εκτός ψηφοδελτίων, ακόμα, στην
Πιερία ο Δημήτρης Χριστογιάννης, στην
Πρέβεζα ο Δημήτρης Τσουμάνης, στα
Τρίκαλα ο Μιχάλης Ταμήλος και στη Χίο
ο Κωστής Μουσουρούλης. Εκτός μετά…
θυέλλης έμεινε στα Χανιά ο Χρήστος

Μαρκογιαννάκης, ο οποίος ήθελε να είναι εκ νέου υποψήφιος, ενώ η παρουσία
της Ντόρας Μπακογιάννη δεν αφήνει
χώρο στο ψηφοδέλτιο για την πρώην
υφυπουργό Κυριάκο Βιρδιβάκη, ο οποίος, όμως, διατηρεί άριστες σχέσεις με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς έχει και συγγενική σχέση με την οικογένεια. Σημειωτέον, υποψήφιος με την Ένωση Κεντρώων, αφού δεν θα ήταν στα ψηφοδέλτια
της ΝΔ, θα είναι ο πρώην σύμβουλος για
θέματα Πολιτισμού και πρώην υποψήφιος με τη ΝΔ Δημοσθένης Δαβέττας, ενώ
με την Ένωση Κεντρώων, αφού έκανε
ένα διάλειμμα στο κόμμα του Κυριάκου
Βελόπουλου, θα είναι η πρώην βουλευτής Χίου Μαρία Σταυρινούδη-Σόδη.
Ποιοι πάνε στην Αυτοδιοίκηση
Υπάρχουν, σημειωτέον, και ορισμένες περιπτώσεις βουλευτών που κάνουν
στροφή στην Αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, ο πρώην υπουργός Αργύρης
Ντινόπουλος διεκδικεί τον Δήμο Βριλησσίων με αξιώσεις. Υποψήφια δήμαρχος
Βέροιας θα είναι η Γεωργία Μπατσαρά,
ενώ ο πρώην βουλευτής Πέλλας Δάνης
Τζαμτζής θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Απόστολο
Τζιτζικώστα. Υποψήφιος δήμαρχος στη
Σπάρτη θα είναι ο Γρηγόρης Αποστολάκης, στην Ήλιδα ο Τάκης Αδρακτάς, στον
Πηνειό ο Ανδρέας Μαρίνος, στη Λευκάδα
ο Θεόδωρος Σολδάτος και στη Φλώρινα
ο Στάθης Κωνσταντινίδης.

Γιατί με τον Νίκο Ταχιάο;
Υπευθυνότητα σημαίνει να συναισθάνεται κανείς τις ευθύνες του και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Κι
εγώ έχω μάθει, σε όλες τις φάσεις της ζωής μου, με ό,τι κι
αν έχω ασχοληθεί, να λειτουργώ έτσι: υπεύθυνα. Επέλεξα να
συστρατευτώ στο πλευρό του Νίκου Ταχιάου, με την παράταξη “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα” στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές όχι μόνο επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα και
θέλουμε λύσεις στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά γιατί πιστεύω πολύ στους ανθρώπους που έχουν
όραμα, που έχουν διάθεση και μεράκι να εργαστούν για το
καλό του τόπου τους.
Τα πέντε χρόνια που κάθισα στα δημοτικά έδρανα του
δήμου Θεσσαλονίκης, από τη θέση της αντιπολίτευσης, μου
έμαθαν ότι ο δήμος δεν μπορεί να διοικηθεί με ατάκες και
προχειρότητα. Χρειάζεται ανθρώπους που να ξυπνούν στις 6
το πρωί και που θα βρίσκονται στο δημαρχείο πριν από τους
εργαζόμενους. Ανθρώπους που θα σβήνουν τελευταίοι το
φως στο γραφείο τους και όλη την ημέρα θα έχουν ένα κύριο

Νίκος Ζεϊμπέκης

μέλημα: πώς θα βελτιώσουν τη ζωή των συμπολιτών τους.
Ο Νίκος Ταχιάος έχει υποσχεθεί -και το υποσχόμαστε όλοι
όσοι θα κατέβουμε μαζί του στις εκλογές του Μαϊου- πως θα
βάλουμε υψηλές προσδοκίες και υψηλούς στόχους. Σίγουρα
θα ρίξουμε το βάρος στην καθαριότητα γιατί η Θεσσαλονίκη
πρέπει να αποκτήσει την εικόνα που της αξίζει. Επίσης, θα
δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και στη φροντίδα
του δημόσιου χώρου.
Θα επιλέξουμε να γίνουν στην πόλη παρεμβάσεις που θα
λειτουργήσουν ως νέα τοπόσημα και θα δημιουργήσουμε
μια Θεσσαλονίκη που από τη μία θα μπορεί να φέρνει επισκέπτες και από την άλλη να κρατάει τον κόσμο της εδώ.
Να φτιάξουμε όλοι μαζί μία Θεσσαλονίκη που αγαπάμε να
ζούμε.
*Ο Νίκος Ζεϊμπέκης είναι δημοτικός σύμβουλος και θα
είναι εκ νέου υποψήφιος σύμβουλος με την παράταξη του
Νίκου Ταχιάου «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα»
09.03.2019
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26.000 θέσεις εξουσίας θα αλλάξουν
μέσα στους επόμενους μήνες!

24 09.03.2019

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στήθηκε μεταξύ
άλλων ένα «πηγαδάκι» μεταξύ πρωτοκλασάτων
υπουργών της κυβέρνησης που προέρχονται
τόσο από τη μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από το
ΠΑΣΟΚ. Θέμα της συζήτησης ήταν οι επικείμενες
εκλογικές αναμετρήσεις και οι τρόποι αναχαίτισης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν, όπως μας εκμυστηρεύτηκε
ένας από τους παρισταμένους, ειπώθηκε το εξής
παράδοξο, που ελάχιστοι το έχουν συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα: Για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, μέσα σε
μία και μόνο χρονιά, θα διεξαχθούν ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές!
Οι δύο πρώτες μάλιστα ταυτόχρονα τον Μάιο και
οι τρίτες μένει ακόμα να αποδειχθεί, εάν θα συμβαδίσουν ή θα πραγματοποιηθούν αρχές Οκτωβρίου όπως διατείνεται όλο και περισσότερο τον
τελευταίο καιρό το Μέγαρο Μαξίμου. Όπερ σημαίνει ότι επί της ουσίας το προσεχές διάστημα
θα προκηρυχθούν όλες οι θέσεις αιρετών αντιπροσώπων σε όλα τα επίπεδα. Ήτοι ο ελληνικός
λαός θα κληθεί να επιλέξει τα πρόσωπα που θα
αναλάβουν θέσεις εξουσίας σε… 26.000 διαφορετικά πόστα!
Ο εν λόγω αριθμός προκύπτει ως εξής. Οι
πολίτες θα κληθούν να αναδείξουν τους 300
νέους εκπροσώπους της επόμενης Βουλής, τα
22 πρόσωπα που θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, τους 13 περιφερειάρχες ανά την Ελλάδα, τους 703 περιφερειακούς συμβούλους,
τους 325 νέους δημάρχους που προβλέπονται
από τη διοικητική διαίρεση της Επικράτειας βάσει του νομοθετημένου από το 2010 προγράμματος «Καλλικράτη», τους 9.375 δημοτικούς
συμβούλους, καθώς επίσης και τους 15.223 τοπικούς συμβούλους. Μέχρι εδώ μετράμε 25.961
διαφορετικές θέσεις. Συν τοις άλλοις όμως, θα
αλλάξουν και αρκετές άλλες «καρέκλες». Ήτοι,
του προέδρου της Βουλής, των 9 αντιπροέδρων,
των 3 κοσμητόρων και των 6 γραμματέων του
Κοινοβουλίου, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, των περίπου 50 υπουργών, αναπληρωτών
υπουργών και υφυπουργών, των 60 αντιπεριφερειαρχών, των 325 προέδρων των Δημοτικών
Συμβουλίων, των 13 προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και των 1.771 αντιδημάρχων.
Για όλες τις παραπάνω θέσεις αναμένεται να
είναι υποψήφιοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου
140.000 Έλληνες. Το νούμερο μπορεί να ακού-

γεται σε μια πρώτη ανάγνωση εξωπραγματικό,
αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αρκεί να
σκεφτεί κανείς ότι στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν κατέλθει ως υποψήφιοι
4.000 άτομα για τις θέσεις των βουλευτών, άλ-

λοι 1.300 φιγούραραν στα ευρωψηφοδέλτια των
κομμάτων, 7.500 διεκδικούσαν μια θέση περιφερειακού συμβούλου, 66.700 επιθυμούσαν να
μπουν στα Δημοτικά Συμβούλια του τόπου τους
και άλλοι 55.600 στα τοπικά συμβούλια.

Οι χιλιάδες αυτοί υποψήφιοι θα πρέπει αναγκαστικά να μεριμνήσουν πρωτίστως για την εκλογή ή την επανεκλογή
τους, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τον συνολικό αγώνα της παράταξής τους, όπως
τόνισε, στο «πηγαδάκι» που είχε στηθεί
στους Δελφούς ο υπουργός που προαναφέραμε. Εξήγησε ότι «ο καθένας θα κοιτάει την “πάρτη” του και δεν θα έχει χρόνο για να βοηθήσει στις άλλες εκλογικές
δραστηριότητες του κόμματός του. Ένας

υποψήφιος δήμαρχος με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θα πρέπει εντός
του Μαΐου να αγωνιστεί για τη δική του
επιβίωση και δεν θα έχει χρόνο να τρέξει
προκειμένου να πάρει αυξημένα ποσοστά το κόμμα του στις ευρωεκλογές».
Με άλλα λόγια, τα στελέχη των κομματικών μηχανισμών θα κοιτάξουν πρώτα
την «πάρτη» τους, κάτι που εκτιμάται ότι
θα ευνοήσει τον ΣΥΡΙΖΑ που δημοσκοπικά βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε
ότι η εφαρμογή του μέτρου της απλής
αναλογικής στις εκλογές για την Τοπική
Αυτοδοίκηση εννοεί μικρούς πολιτικούς
σχηματισμούς. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πρόβλημα πρωτίστως στη Νέα
Δημοκρατία, καθώς υπάρχουν αρκετοί
σχηματισμοί που κινούνται δεξιότερά της
και θα κατέλθουν έχοντας όσο γίνεται
περισσότερους υποψήφιους μπορούν,

με στόχο να πάρουν ένα αξιοπρεπές ποσοστό για να μπορούν να έχουν μια δυναμική την επόμενη μέρα. Παράλληλα,
με την εφαρμογή της απλής αναλογικής
στις κάλπες για την ανάδειξη περιφερειαρχών και δημάρχων, εκ των πραγμάτων
θα πρέπει να συνεργαστούν οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ υποψήφιοι, μαζί με
αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που προφανώς
δεν αρέσει ούτε στο Κίνημα Αλλαγής
ούτε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας,
που βλέπει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να «ψαλιδιστούν» οι ελπίδες
κάποιων δικών της υποψηφίων να κερδίσουν τον θώκο σε περίπου δυόμισι μήνες από τώρα. Αρνητικά για τα κόμματα
που προσδοκούν να πάρουν την πρωτιά
σε μεγάλους δήμους και περιφέρειες
θα είναι επίσης και τα «αντάρτικα» που
στήνουν υποψήφιοι σε περιοχές από τον
Έβρο μέχρι και την Κρήτη.
Όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές, όλα τα στελέχη της κυβέρνησης που
βρέθηκαν στους Δελφούς συμφώνησαν
ότι το δέον θα ήταν να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, προκειμένου μέχρι
τότε να κερδηθεί πολιτικός χρόνος. Μέχρι τότε θα καταβληθούν προσπάθειες
ώστε να κλείσει η δημοσκοπική ψαλίδα
που χωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ. Ανάμεσα στις προσπάθειες αυτές εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η ψήφιση επιπλέον
φιλολαϊκών μέτρων, η περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, το
μεγάλωμα της χρονικής απόστασης που
θα μας χωρίζει από τη Συμφωνία των
Πρεσπών, και μπορεί μέχρι τότε να έχει
καταλαγιάσει η ενόχληση των ψηφοφόρων της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και οι
σοβαρότερες προσπάθειες δημιουργίας
μιας μεγάλης Κεντροαριστεράς υπό τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στην οποία
φιλοδοξούν, από το κυβερνών κόμμα,
ότι θα ενταχθούν επιπλέον στελέχη που
προέρχονται από τις τάξεις του Κινήματος Αλλαγής.

Βαγγέλης Πολυμεράς του Δημητρίου
Σύμβουλος επενδύσεων ακίνητης περιουσίας Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1979 και ζει στην Θεσσαλονικη. Μόνιμος κάτοικος στην Κάτω Τούμπα με αγάπη για τις
επιχειρήσεις. Υπηρέτησε στο Σώμα Διαβιβάσεων με πολλές τιμητικές διακρίσεις και ειναι παντρεμένος με
την Δέσποινα Καρδάση. Σπουδασε MARKETING MANAGEMENT και έχει παρακολουθήσει πολλα σεμιναρια
για τα οικονομικά και το Real Estate και τα τελευταία 15 χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο της ακίνητης
περιουσίας ως διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην εταιρια OLYMPUS REAL ESTATE που εδρεύει στην
Κάτω Τούμπα. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΑ" του Μάκη Κυζιρίδη. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ως ενεργός
και δραστήριος δημότης αυτής της πόλης ένιωσε το χρέος να συμμετάσχει στην προσπάθεια για μια

www.kyrizidis.gr

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΖΗΤΑΩ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ
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Για τις Βρυξέλλες προαλείφονται, μεταξύ άλλων, η Αχτσιόγλου, ο
Κατρούγκαλος, ο Κουρουμπλής, ο Μουζάλας και η Ρεπούση
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«Βαριά» ονόματα ρίχνει ο Τσίπρας

26 09.03.2019

«Βαριά» ονόματα ετοιμάζεται να ρίξει στη
μάχη των ευρωεκλογών ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε μια προσπάθεια να ανακόψει τη
δυναμική που εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον σε επίπεδο σφυγμομετρήσεων. Αυτό
σημαίνει ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο το σενάριο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών
τον Μάιο. Αντιθέτως, κερδίζει έδαφος η προοπτική στησίματος της βουλευτικής κάλπης περί τα
τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου που λήξει και συνταγματικά η θητεία της κυβέρνησης,
αφού το Μέγαρο Μαξίμου θέλει όλα τα προβεβλημένα στελέχη να βρίσκονται δίπλα του και
στις εθνικές εκλογές, που θεωρούνται για τον
ΣΥΡΙΖΑ η μητέρα των μαχών.
Πρόθυμη η Έφη
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ευρωψηφοδέλτιο αναμένεται να φιγουράρει το όνομα της
34χρονης νυν υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφης
Αχτσιόγλου, η οποία έχει δεχθεί σχετική κρούση
από τον πρωθυπουργό και εμφανίζεται πρόθυμη να δώσει τον αγώνα από το συγκεκριμένο
μετερίζι, αφήνοντας προφανώς το επίπονο χαρτοφυλάκιο που κατέχει από τον Νοέμβριο του
2016. Παράλληλα μελετάται πολύ σοβαρά το
ενδεχόμενο να τοποθετηθεί ως υποψήφιος με το
κυβερνών κόμμα στις ευρωεκλογές ο υπουργός
Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, παρά το
γεγονός ότι τοποθετήθηκε στην εν λόγω θέση
μόλις στις 15 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.
Πρόκειται για πρόσωπο που γνωρίζει καλά τις
διεθνείς σχέσεις και ιδίως όσες άπτονται τις
γηραιάς ηπείρου, αφού δεν θα πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι από τις 5 Νοεμβρίου του
2016 μέχρι και πριν από έναν μήνα ήταν αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
της χώρας μας. Συν τοις άλλοις από τον Ιούλιο
του 2014 έως και τον Ιανουάριο του 2015, ήταν
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άφησε
τις Βρυξέλλες παραιτούμενος από το συγκεκριμένο πόστο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τα ηνία της
χώρας, προκειμένου να ορκιστεί αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ακολούθως υπουργός Εργασίας
μέχρι να τον διαδεχθεί η κα Αχτσιόγλου, που μέχρι τότε επιτελούσε χρέη διευθύντριας του γραφείου του.
Στους σχεδιασμούς του κυβερνώντος κόμματος εντάσσεται και το ενδεχόμενο να είναι
υποψήφιος για την Ευρωβουλή ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής, τον οποίο ο κ. Τσίπρας επιβράβευσε αρκετές φορές από το 2015, καθώς τον
έχρισε υπουργό Υγείας, ακολούθως Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο τέλος
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέση την
οποία διατήρησε μέχρι και τον ανασχηματισμό
του περσινού Αυγούστου, πληρώνοντας όπως
λένε πολλοί τη ολιγωρία που επέδειξε τον Σεπτέμβριο του 2017 στην αντιμετώπιση της
πετρελαιοκηλίδας από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ». Ο ίδιος αρχικά υποστήριξε ότι δεν υφίσταται θέμα ρύπανσης και στη
συνέχεια ότι η μόλυνση οφείλεται στα θαλάσσια
ρεύματα. Ο κ. Κουρουμπλής είναι ένα πρόσωπο
που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όντας κατά το
παρελθόν τρεις φορές βουλευτής του κινήματος
στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας (1996, 2000 και
2009) και εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει στο
άνοιγμα που επιχειρεί ο κ. Τσίπρας προς το Κίνημα Αλλαγής ώστε να δημιουργήσει έναν μεγάλο

κεντροαριστερό πόλο.
Ένα ακόμη πρόσωπο που πιθανολογείται ότι θα είναι υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο ευρωψηφοδέλτιο είναι ο Γιάννης
Μουζάλας, πάλαι ποτέ αναπληρωτής
υπουργός και μετέπειτα υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως και η Λυδία Κονιόρδου που διετέλεσε υπουργός

σμού Έλενα Κουντουρά, μια και αφενός
δεν μπορεί να επιστρέψει στο προηγούμενο κόμμα της και αφετέρου δύσκολα
θα έχει τύχη στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ,
καθότι έχει δεξιές καταβολές. Αυτό όμως
φαντάζει από δύσκολο έως αδύνατο
στην παρούσα φάση, αφού θα πρέπει
προηγουμένως να παραιτηθεί από την

Μπουρνού, του Ηλία Νικολακόπουλου
και του στελέχους της Ανανεωτικής
Αριστεράς Σωτήρη Βαλντέν που παλαιότερα έχει εργαστεί στην Κομισιόν και
ήταν σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών.
Χαρακτήρα δημοψηφίσματος
Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

Η Εύη Κυρμακίδου γεννήθηκε,
ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.
Μετά τις πρώτες της σπουδές στο Τμήμα
Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Πτυχίο), συνέχισε τις
σπουδές της στο Τμήμα Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (Πτυχίο).
Έχει δίπλωμα βυζαντινής αγιογραφίας
της σχολής του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη.
Έχει πιστοποιημένη γνώση αγγλικών,
ηλεκτρονικών υπολογιστών και κρατική
πιστοποίηση του συστήματος Braille.
Εχει 10 ατομικές εκθέσεις στο βιογραφικό
της και έχει συμμετάσχει σε ένα μεγάλο
αριθμό ομαδικών εκθέσεων και Αrt Fair
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς
και σε διεθνή Ιnternational Art Symposium στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης.
΄Εχει οργανώσει πάρα πολλές ατομικές
και ομαδικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων
καλλιτεχνών των οποίων έχει αναλάβει
εξ ολοκλήρου την επιμέλεια καθώς και
τη δημιουργία καλλιτεχνικών δράσεων σε
δημόσιους χώρους.

Πολιτισμού και Αθλητισμού από τον Νοέμβριο του 2016 έως και τον Αύγουστο
του 2018. Εννοείται πως εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο νυν ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης (που
είναι και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου) και δικαιωματικά ως ευρωβουλευτές της τρέχουσας περιόδου ο
Στέλιος Κούλογλου και η Κωνσταντίνα
Κούνεβα, παρά το γεγονός ότι για την
τελευταία υπάρχουν κάποιες ενστάσεις
εντός της Κουμουνδούρου.
Το μπάχαλο με την Έλενα
Στις Βρυξέλλες θα ήθελε να μετακομίσει και η προερχόμενη από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες υπουργός Τουρι-

ελληνική Βουλή. Εάν συμβεί όμως κάτι
τέτοιο, θα στερηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ την πλειοψηφία των 151 βουλευτών – 145 δικοί
του συν οι άλλοι 6 ανεξάρτητοι, μεταξύ
των οποίων και η κα Κουντουρά, που
έχουν δηλώσει ότι η ψήφος τους στα
νομοσχέδια θα προσμετρείται με εκείνες
του κυβερνώντος κόμματος. Ανάλογη
είναι η περίπτωση του επίσης ανεξάρτητου βουλευτή Σπύρου Δανέλλη που
κατά το παρελθόν ήταν ευρωβουλευτής
του ΠΑΣΟΚ.
Στο τραπέζι έχουν πέσει επίσης τα
ονόματα της Λούκας Κατσέλη, της Μαριλένας Κοππά, της Μαρίας Ρεπούση, της
Τασίας Χριστοδουλοπούλου, του Γιάννη

κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιλαμβανόμενος ότι ο πρωθυπουργός ενδεχομένως να μην προβεί τελικά σε πρόωρες εθνικές εκλογές τον Μάιο (που
θα συνέπιπταν με αυτές της ανάδειξης
ευρωβουλευτών και αυτοδιοικητικών
παραγόντων), έχει φροντίσει να δώσει
στις ευρωεκλογές χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Οπότε το Μέγαρο Μαξίμου
δεν θέλει να αφήσει ούτως ή άλλως τη
διαφορά που χωρίζει να δύο κόμματα να
ξεφύγει. Μια μικρή ήττα σε περίπου τρεις
μήνες από σήμερα θεωρεί ότι δύναται να
είναι διαχειρίσιμη το χρονικό διάστημα
που θα μεσολαβήσει μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

Είναι η γενική επιμελήτρια της Myro
Gallery που βρίσκεται στη Νικηφόρου
Φωκά 8 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Διδάσκει από το 2013 στα Εικαστικά
Εργαστήρια της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας
του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι μέλος
του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος (ΕΕΤΕ), μέλος της συντονιστικής
επιτροπής του ΕΕΤΕ στη Β. Ελλάδα και του
Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών
Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ).
e-mail: evikirma@yahoo.gr
evikirma@gmail.com
tel: +306945088841
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Προεκλογικές διαδρομές στην παραλιακή - Οι θέσεις
των υποψηφίων δημάρχων

Τι θα κάνεις στη νέα παραλία δήμαρχε;
Πολύ μελάνι έχει χυθεί τα τελευταία χρόνια για
την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Νέα Παραλία, μετά την ανάπλασή της. Έχουν καταγραφεί
βανδαλισμοί, κλοπές, κατεστραμμένες υποδομές,
εκτεταμένες βλάβες σε δίκτυα, εγκατάλειψη του
πρασίνου και έλλειψη καθαριότητας.
Την ίδια ώρα η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης επιδιώκει να αλλάξει την εικόνα αυτή με τρεις
εργολαβίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν
ζητήματα οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά και
εργασίες πρασίνου. Σημαντική εξέλιξη για τη Νέα
Παραλία αποτελεί και η δωρεά του επιχειρηματία
Σταύρου Ανδρεάδη, ο οποίος έχει αναλάβει τη συντήρηση δύο πάρκων: τον Κήπο των Γλυπών και τον
Μεσογειακό Κήπο.
Η έκταση από το Μέγαρο Μουσικής έως τον
Λευκό Πύργο, περίπου 3,7 χλμ., δεν είναι μόνο
πόλος έλξης για τους Θεσσαλονικείς και για τους
τουρίστες, αλλά… 76 μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου και για τους υποψήφιους
δημάρχους Θεσσαλονίκης. Η Νέα Παραλία βρίσκεται, πλέον, στο επίκεντρο της κριτικής που ασκούν
οι υποψήφιοι δήμαρχοι, οι οποίοι καταθέτουν σειρά
προτάσεων για την βελτίωση της εικόνας του πιο
πολυσυζητημένου τμήματος της Θεσσαλονίκης.
Ήδη ορισμένοι έχουν γνωστοποιήσει τις θέσεις

τους για τη Νέα Παραλία, ενώ το επόμενο διάστημα
αναμένονται οι τοποθετήσεις και των υπολοίπων
υποψηφίων δημάρχων με την ανακοίνωση των
προγραμμάτων τους.
Νίκος Ταχιάος: Σύσταση Ειδικού Γραφείου για τη
φύλαξη και συντήρηση της Νέας Παραλίας
Η Νέα Παραλία αποτελεί προτεραιότητα στην
ατζέντα του υποψηφίου δημάρχου με την παράταξη
“Θεσσαλονίκη - Υπεύθυνα”, Νίκου Ταχιάου. Τη θεωρεί άλλωστε ως “παιδί του” καθώς από τη θητεία
του ως αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού δούλεψε για
να σχεδιαστεί και να ολοκληρωθεί.
‘Οπως αναφέρει στις τοποθετήσεις του πρόκειται για “ένα έργο στολίδι που κληροδοτήθηκε στη
διοίκηση Μπουτάρη και το οποίο δυστυχώς, δεν σεβάστηκε” καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των περιπτέρων με αποτέλεσμα να χαθούν
έσοδα για τον δήμο από την αξιοποίηση τους.
Στα σχέδια του κ.Ταχιάου είναι να συσταθεί ειδικό γραφείο στον δήμο Θεσσαλονίκης που θα
ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της Νέας Παραλίας. “Χρειάζεται φύλαξη και συντήρηση. Πρέπει
να μπουν κάμερες με ειδικό λογισμικό ώστε να μην
καταγράφουν πρόσωπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων”, τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προτείνει τα έσοδα που θα προκύπτουν από την εκμετάλλευση των περιπτέρων
να επιστρέφουν και πάλι στην παραλία για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης ώστε να μην παρουσιάσει σε καμία περίπτωση εικόνα εγκατάλειψης.
Επιθυμία του κ.Ταχιάου είναι να μπει μία τάξη στις
καντίνες και τις ηχητικές εγκαταστάσεις.
Γιώργος Ορφανός: Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για τη συντήρηση της Νέας Παραλίας
Την ουσιαστική αξιοποίηση της Νέας Παραλίας, η οποία θα στηρίζεται στους άξονες Πολιτισμός
– Παιδεία – Αθλητισμός, με επίκεντρο τη νεολαία,
προτείνει ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής
της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το μέλλον»,
Γιώργος Ορφανός.
Εκτιμά ότι η τεράστια έκτασή της και η προνομιακή της θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
μοχλός έλξης για την προβολή και την τουριστική
ανάπτυξη της πόλης. Για να εξυπηρετηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της, ο κ.Ορφανός προτείνει τη
δημιουργία ενός ευέλικτου, ανεξάρτητου φορέα για
την λειτουργία, τη συντήρηση, την προβολή και τη
χρηματοδότηση (ιδιωτική και δημόσια) της Νέας
Παραλίας.
Σύμφωνα με την πρόταση του υποψήφιου δη-

Από την πλευρά του ο υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας μιλά για αναβάθμιση του παραλιακού
μετώπου από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι
το λιμάνι, προκειμένου, όπως αναφέρει,
να αποκατασταθεί η διαταραγμένη σχέση της πόλης με τη θάλασσα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.Βούγιας προτείνει την ανάπλαση της Λεωφόρου Νίκης,
με την πεζοδρόμηση της παλιάς παραλίας, τη δημιουργία ποδηλατόδρομου και
την διευκόλυνση της ομαλής εκτροπής
του κυκλοφοριακού φόρτου της Νίκης
προς την οδό Μητροπόλεως.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του
συνδυασμού «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη», για να επιτευχθεί αυτό, μεταφέρονται οι λεωφορειακές γραμμές της
Μητροπόλεως στην Τσιμισκή, σε αποκλειστική λωρίδα αντίθετης κίνησης
(contra flow) προς την υπόλοιπη κυκλοφορία.

μάρχου, ο νέος φορέας θα προβεί μεταξύ
άλλων στη δημιουργία γραφείου συντήρησης, γραφείου εθελοντών, κανονισμού
χρήσεων, αναζήτηση χορηγιών, φύλαξη
και αστυνόμευση όλο το 24ωρο καθώς και
στην άμεση συντήρησή της.
Οι οκτώ προτάσεις
του Κωνσταντίνου Ζέρβα
Δέσμη προτάσεων για τα ζητήματα της
Νέας παραλίας έχει δημοσιοποιήσει ο υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Ναι στη Θεσσαλονίκη», Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος εκτιμά ότι αν και η
περιοχή έχει γίνει το στολίδι της πόλης και
το πρώτο σε επισκεψιμότητα νέο αξιοθέατο, δυστυχώς τα σημάδια εγκατάλειψης του
χώρου είναι εμφανή».
Ο κ. Ζέρβας έχει καταθέσει οκτώ προτάσεις, οι οποίες έχουν διανεμηθεί με φυλλάδιο. Συγκεκριμένα προτείνει: 1. 24ωρη φύλαξη της Νέας Παραλίας με περιπολίες, 2.
Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας του δήμου με
αρμοδιότητα τη διαχείριση και συντήρηση,
3. Αισθητική αναβάθμιση των αδειοδοτημένων πάγκων υπαίθριου εμπορίου, 4. Έλεγ-

χος υπαίθριου εμπορίου και απαγόρευση
των παράνομων πωλητών, 5. Απαγόρευση
στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο
ύψος του Λευκού Πύργου και του Βασιλικού Θεάτρου, 6. Διάθεση χώρων της Νέας
Παραλίας σε φορείς για διοργάνωση εκδηλώσεων και φιλοξενία εκδηλώσεων για
τον περιορισμό των δράσεων που μπλοκάρουν το κέντρο της πόλης, 7. Προώθηση
της ιδέας για την “υιοθεσία των πάρκων”
από ιδιώτες ή εταιρείες και 8. Ανάδειξη της
Νέας Παραλίας ως τοπόσημο της πόλης.
Πέτρος Λεκάκης: “Καρδιά” της πόλης η
Νέα Παραλία με κοινωνικές, αναπτυξιακές, αθλητικές, πολιτιστικές διαστάσεις
Άρρηκτα συνδεδεμένη χαρακτηρίζει ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης, τη σχέση της πόλης με το
θαλάσσιο μέτωπο. Επόμενο βήμα μετά την
ανάπλαση της Νέας Παραλίας θα είναι η
ανάπτυξη της, προωθώντας μια σειρά παρεμβάσεων.
Σύμφωνα με τον κ.Λεκάκη “η Νέα Παραλία μπορεί να είναι η καρδιά της Θεσσαλονίκης σε επίπεδο βιώσιμης αστικής

ανάπτυξης με κοινωνικές, αναπτυξιακές,
αθλητικές, πολιτιστικές διαστάσεις”. Στέκεται στην καθημερινή εποπτεία και συντήρηση του βασικού έργου που θα συνδέονται
με τη δημιουργία νέων χώρων αναψυχής,
την κατασκευή μικρών προβλητών για είσοδο των κατοίκων στο θαλάσσιο στοιχείο,
τους υπαίθριους χώρους άθλησης, τη διατήρηση της καθαριότητας των υδάτινων
επιφανειών.
Μέσα στα σχέδια του επικεφαλής της
παράταξης “Θεσσαλονίκη Πρώτη” για τα
επόμενα χρόνια είναι η δημιουργία μαρίνας,
η ενίσχυση του ναυταθλητισμού, αλλά και
η ανάπτυξη της θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας.
“Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποκτήσει
και ακόμη μια Νέα Παραλία. Είναι το αναξιοποίητο τμήμα στον Κελάριο Κόλπο το
οποίο θα αναβαθμιστεί δημιουργώντας ένα
νέο χώρο που θα εμβαθύνει τη σχέση των
πολιτών με τη θάλασσα”, αναφέρεται στο
πρόγραμμα του ο κ.Λεκάκης.
Σπύρος Βούγιας: Αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου μέχρι το λιμάνι

Μάκης Κυριζίδης: Τέλος στο
κακόγουστο δίμετρο τσιμέντο
Να δοθεί περισσότερο δημόσιος χώρος ζητά ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Θεσσαλονίκη Θετικά» Μάκης Κυριζίδης, προκειμένου να αλλάξει η βιτρίνα
της πόλης. «Πέρα από τη συντήρηση
της Νέας Παραλίας, το μεγαλύτερο και
ομορφότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη, οφείλουμε να αλλάξουμε την βιτρίνα της Θεσσαλονίκης
και να δώσουμε περισσότερο δημόσιο
χώρο».
Ο κ. Κυριζίδης θα επιδιώξει να μπει
«τέλος στο κακόγουστο δίμετρο τσιμέντο (με τον ποδηλατόδρομο, με οργασμό παρεμπορίου κτλ) από τον Λευκό
Πύργο μέχρι το Λιμάνι».
«Άμεση επέκταση του παλαιού παραλιακού μετώπου λοιπόν. Δεν νοείται
να μιλάμε για τουρισμό και δημόσιο
χώρο στην πόλη και να έχουμε αυτό το
μέτωπο, αυτή την κατάντια της μεγαλύτερης και γνωστότερης πλατείας μας
(Αριστοτέλους). Πρέπει να μεγαλώσουμε την πόλη», τονίζει.
09.03.2019

29

Όλες οι εκδηλώσεις που ετοιμάζουν οι δήμοι

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Reportage

Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη

30 09.03.2019

Με σαρακοστιανά εδέσματα, κρασί, δημοτική μουσική και παραδοσιακούς χορούς θα
γιορταστούν τα Κούλουμα στους περισσότερους
δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια να φτάσει η εορταστική ατμόσφαιρα σε
όλες τις γειτονιές και να διασκεδάσουν ανέξοδα
οι δημότες που θα παραμείνουν το τριήμερο της
Αποκριάς εντός πόλεως. Παράλληλα, μικροί και
μεγάλοι ετοιμάζονται να αμολήσουν καλούμπα
και οι χαρταετοί είναι έτοιμοι να πετάξουν ψηλά,
αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Ο δήμος Θεσσαλονίκης για την Καθαρά Δευτέρα διοργανώνει εκδηλώσεις με παραδοσιακή
μουσική και χορό, αναβίωση πατροπαράδοτων
εθίμων και προσφορά σαρακοστιανών εδεσμάτων και χαρταετών σε αρκετές περιοχές όπως ο
Κέδρινος Λόφος, ο αύλειος χώρος του Κέντρου
Πολιτισμού Τούμπας, το άλσος της Νέας Ελβετίας και το πάρκο «Μέσα Γειτονιάς» στην Τριανδρία, με ώρα έναρξης τις 11 το πρωί.
Ανατολική Θεσσαλονίκη:
Λαγάνες, χορός και παραδοσιακή μουσική
Στον δήμο Καλαμαριάς όσοι παραμείνουν
εντός των τειχών θα ανταμειφθούν την Καθαρά
Δευτέρα με παραδοσιακό γλέντι στην πλαζ Αρετσούς και στην περιοχή των πρώην Καπναποθηκών στη Νέα Κρήνη που θα ξεκινήσει στις 11 το
πρωί και θα διαρκέσει μέχρι αργά το μεσημέρι.
Το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και τα σαρακοστιανά εδέσματα θα τους «ανταμείψουν»,
ενώ μικροί και μεγάλοι παιδιά θα επιδοθούν στο
πέταγμα του χαρταετού.
Στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα, με
τα «Κούλουμα 2019» να διοργανώνονται στο
Πανόραμα. Υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής και με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων της περιοχής θα προσφέρονται από τις
11 το πρωί φασολάδα, λαγάνα, παραδοσιακός
χαλβάς, νηστίσιμα εδέσματα και άφθονο κρασί
σε όλους τους επισκέπτες, καθώς και χαρταετοί
για μικρούς και μεγάλους που θα συγκεντρωθούν στον αύλειο χώρο του Πέτρινου Δημοτικού
Σχολείου.
Στον δήμο Θέρμης τα «Κούλουμα» γιορτάζονται με την παραδοσιακή φασολάδα και πολύ
χορό στη Σουρωτή, αλλά και όπως κάθε χρόνο
με το πέταγμα το αετού, τη δημοτική μουσική τα
σαρακοστιανά και τις λαγάνες στο φράγμα της
Θέρμης, με ώρα έναρξης τις 11 το πρωί.
Δυτική Θεσσαλονίκη: Κουδουνοφόροι,
«μετάνοιες» και σαρακοστιανά τραπέζια
Στο δήμο Νεάπολης – Συκεών όλα είναι έτοι-

μα για το ραντεβού με την παράδοση που θέλει
την Καθαρά Δευτέρα να περνά με συνοδεία πατροπαράδοτων εδεσμάτων, μουσικής και χορού.
Από τις 11 το πρωί θα στηθούν γλέντια στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Παύλου (γήπεδο
ποδοσφαίρου) με την Πανωραία και τη μουσική
της παρέα, στο Ανοιχτό Θέατρο της Νεάπολης
με το σχήμα Σαλονικιώτικο Τακίμι, στον αύλειο
χώρο κλειστού Γυμναστηρίου Πεύκων με τους
Adam Aman και στη Δενδροφυτεία Συκεών με το
μουσικό σχήμα Πριγκιπέσσα.
Τρία μεγάλα σαρακοστιανά τραπέζια, που
θα περιλαμβάνουν λαγάνα και δωρεάν άφθονο
κρασί, στρώνει φέτος ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να
γιορτάσουν σε γλέντια γεμάτα παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια. Τα τραπέζια θα στηθούν
από τις 10:30 το πρωί στη δημοτική ενότητα Ευόσμου στο πάρκο Ελπίδας και στο πάρκο
Προσκόπων, και λίγο μετά τις 11 στη δημοτική
ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού στο Αμφιθέατρο,
στον πεζόδρομο της Εθ.Αντίστασης.
Στον δήμο Λαγκαδά -πέρα από το πέταγμα
του χαρταετού- εξελίσσεται και φέτος το δρώμενο των Κουδουνοφόρων στον Σοχό. Ντυμένοι
με στολές που φτιάχνονται από δέρματα ζώων
και ζωσμένοι με κουδούνια, οι αθυρόστομοι
κουδουνοφόροι καρναβαλιστές χορεύουν και
τραγουδούν, συμπαρασύροντας κατοίκους και
επισκέπτες.
Την Καθαρά Δευτέρα, το πρωί αναβιώνει το

έθιμο των μετανοιών. Οι μικρότεροι σε ηλικία
επισκέπτονται τους μεγαλύτερους συγγενείς,
φίλους ή γείτονες και ζητούν συγχώρεση για
ό,τι κακό έχουν πει ή έχουν κάνει στη διάρκεια
της χρονιάς, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να
δίνουν συγχώρεση. Μετά τις 3 το μεσημέρι θα
πραγματοποιηθεί η παρέλαση των κουδουνοφόρων.
Ο δήμος Παύλου Μελά γιορτάζει τα Κούλουμα στο πρώην στρατόπεδο και μελλοντικό
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη με το πέταγμα του χαρταετού, εδέσματα και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική
που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί.
Στον δήμο Ωραιοκάστρου τα Κούλουμα θα
γιορταστούν στην περιοχή «Αλώνια», ενώ εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης στη Λητή, στο Μελισσοχώρι, στο Δρυμό, στον Πεντάλοφο, στο Μονόλοφο, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Μεσαίο και στο
Πετρωτό.
Στον δήμο Βόλβης η Αποκριά ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα με το Παραδοσιακό
Καρναβάλι του Άνω Σταυρού, με επίκεντρο του
όπως πάντα τη σάτιρα και με τη «σφραγίδα»
του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Άνω
Σταυρού. Τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν,
ενώ μεταμφιεσμένοι, σατιρίζουν την επικαιρότητα και όχι μόνο, υποσχόμενοι αστείρευτο κέφι
στους επισκέπτες. Επίσης, τα Κούλουμα θα γιορταστούν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα.

Προεκλογικοί διαξιφισμοί στα συμβούλια

Με τα μέλη των σωματείου Ιδιοκτητών επιχειρήσεων
στα Λαδάδικα συναντήθηκε ο Νίκος Ταχιάος προκειμένου να
ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την πλημμελή καθαριότητα, την έλλειψη συντήρησης στα πλακόστρωτα των δρόμων, την επαιτεία, το παρεμπόριο, την έλλειψη χώρων στάθμευσης και τις ανεπαρκείς υποδομές σε
αγωγούς υδάτων και αποχέτευσης. «Πρέπει να γίνει νέα μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής. Η τελευταία ανάπλαση έγινε επί δημαρχίας Ντίνου Κοσμόπουλου. Είναι κρίσιμο
να υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν την
περιοχή» επεσήμανε ο Νίκος Ταχιάος. «Τόσα χρόνια παίρνουν αποφάσεις για την περιοχή μέσα από ένα γραφείο, χωρίς να ξέρουν που είναι τα Λαδάδικα» είπε χαρακτηριστικά ο
πρώην πρόεδρος του σωματείου Γιάννης Λουμάκος.

Σε
προεκλογικούς
ρυθμούς μπήκαν οι συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι
τόνοι της αντιπαράθεσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ενέργεια του
προέδρου, Σίμου Μπενσανσών, που αναγκάστηκε να διακόψει δύο φορές
την τελευταία συνεδρίαση προκειμένου να ηρεμήσουν τα
πνεύματα μέσα στην αίθουσα.

Μαζί Ζαγόρ - Παπαδόπουλος

Το τουριστικό πρόγραμμα
παρουσίασε ο Κυριζίδης

Τι μπορεί να “ένωσε” τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Θόδωρο Ζαγοράκη με τον δήμαρχο Θέρμης, Θόδωρο Παπαδόπουλο; Το ποδόσφαιρο! Μαζί παρακολούθησαν το
τοπικό ντέρμπι ΑΟ Καρδίας και Θερμαϊκού Θέρμης!

Την πρότασή της για την τουριστική επανεκκίνηση
της πόλης παρουσίασε η παράταξη «Θεσσαλονίκη Θετικά» με υποψήφιο δήμαρχο τον Μάκη Κυριζίδη. Τις θέσεις
ανακοίνωσε ο τουριστικός πράκτορας, Στέφανος Χατζημανώλης, που κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Μεταξύ αυτών είναι η διοργάνωση Φεστιβάλ Τιμών
και Γεύσεων και η καθιέρωση “Κάρτας Θεσσαλονίκης” με
ενιαίο εισιτήριο για ιστορικούς χώρους.

Ξεχύθηκαν στις λαϊκές
Σε δρόμους, λαϊκές αγορές και καταστήματα “ξεχύθηκαν” οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης θέλοντας να βρεθούν
κοντά στους επαγγελματίες και να καταγράψουν τα προβλήματα. Ο Νίκος Ταχιάος βρέθηκε στο Μπεζεστένι, εκεί όπου
συζήτησε με καταστηματάρχες για τις προοπτικές της περιοχής, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζέρβας μοίρασε συμβολικά λουκέτα
λέγοντας “ΟΧΙ” στα προϊόντα μαϊμού και επισκέφτηκε την Κεντρική Αγορά. Ο Πέτρος Λεκάκης άκουσε τους επαγγελματίες
των λαϊκών αγορών και μίλησε με καταναλωτές, συνοδευόμενος από στελέχη της παράταξης του. Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος και οι εργαζόμενοι στα καταστήματα.

Ίνδαλμα της
Β. Πατουλίδου
η Μελίνα Μερκούρη
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Στα Λαδάδικα ο Ταχιάος

Στην εκδήλωση του υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης
Γιώργου Ορφανού για την γυναίκα, παραβρέθηκε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα
Πατουλίδου. Σε μια αίθουσα γεμάτη με φωτογραφίες σπουδαίων και διακεκριμένων γυναικών,
η Βούλα Πατουλίδου έτρεξε να
σταθεί μπροστά σε αυτή της Μελίνας Μερκούρη, που έφυγε από
τη ζωή στις 6/3 (του 1994), ίδια
ημερομηνία με αυτή κατά την
οποία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. «Η Μελίνα ήταν ένα κορίτσι που διαλάλησε στα πέρατα της
γης τα δίκαια της Ελλάδας. Ποσό
επίκαιρο είναι αυτό σήμερα; Δεν
έχει πιο επίκαιρο», είπε η κ. Πατουλίδου συγκινημένη .

Στον Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως
η Φραγκοπούλου

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως και
Νεαπόλεως κ. Βαρνάβα είχε η υποψήφια δήμαρχος Παύλου Μελά, Σίσσυ Φραγκοπούλου. Συζήτησαν για τα προβλήματα και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, με
τον κ.Βαρνάβα να επισημαίνει την ανάγκη στο δημοτικό
συμβούλιο που θα προκύψει να υπάρχει κοινή γραμμή
και ενότητα.
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Με τα αποφθέγματα σπουδαίων γυναικών που άφησαν έργο κατά τη διάρκεια της ζωής τους και άλλων που συνεχίζουν
να προσφέρουν με την παρουσία τους σε όλο τον κόσμο άνοιξαν την εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ορφανός και η σύζυγός του, Μερόπη που ήταν η «ψυχή» της διοργάνωσης.
Γνωστές γυναίκες της Θεσσαλονίκης βασιζόμενες σε ένα μήνυμα των γυναικών που θαυμάζουν μίλησαν για τις ίδιες
και για το πόσο επηρεάστηκαν από αυτές . Μάλιστα παρότρυναν τον γυναικείο πληθυσμό που βρέθηκε στην εκδήλωση
–ξεπέρασε κατά πολύ τους άντρες- να ακολουθήσουν τα «θέλω» τους χωρίς να διστάσουν.

Στη Ν.Δ. ο Γιώργος Λαζαρίδης

Στη Ν.Δ. και η Νιόβη Παυλίδου

Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι “κλείδωσε”
η υποψηφιότητα του ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ, Γιώργος Λαζαρίδης. Στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 είχε αναδειχθεί
πρώτος επιλαχών στη Β’ Θεσσαλονίκης, πίσω από την
Σταυρούλα Ξουλίδου, η οποία στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 έμεινε εκτός ψηφοδελτίου λόγω του γεγονότος ότι η κατάθεση της υποψηφιότητάς της έγινε εκπρόθεσμα. Το γεγονός αυτό του χάρισε μια θέση στην
κορυφή του ψηφοδελτίου και εξελέγη βουλευτής χωρίς
σταυρό, καθώς οι εκλογές του Σεπτεμβρίου είχαν γίνει με
λίστα. Οι συζητήσεις στις οποίες βρίσκεται εδώ και καιρό
με τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς
και αποφασίστηκε να είναι υποψήφιος στις επικείμενες
εθνικές εκλογές.

Η περιφερειακή σύμβουλος Νιόβη Παυλίδου, η οποία
είναι καθηγήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι διασφάλισε
μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’
Θεσσαλονίκης.
Το 2014 η Νιόβη Παυλίδου ήταν υποψήφια περιφερειάρχης με την “Ελιά” για την Κεντρική Μακεδονία με
την παράταξη “Πολίτες Μπροστά”, ενώ έχει διατελέσει
μέλος της Επιτροπής Διαλόγου του κινήματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. Στη Νέα Δημοκρατία κάνουν λόγο για μια άξια γυναίκα με πλούσιο ακαδημαϊκό έργο και ξεκάθαρο πολιτικό
λόγο.

Οι γαλάζιες δημοσκοπήσεις στη Α’ Θεσσαλονίκης
“Πήραν φωτιά” οι δημοσκοπήσεις στην Α’ Θεσσαλονίκης ενόψει των εθνικών εκλογών , όποτε κι αν αυτές γίνουν με
το ενδιαφέρον των υποψηφίων να αγγίζει ταβάνι. Παρότι βέβαια, πολλοί ενδιαφερόμενοι να είναι υποψήφιοι βουλευτές
δεν έχουν πάρει το τελικό πράσινο φως για το αν τελικά βρεθούν στα ψηφοδέλτια, διενεργούν δημοσκοπήσεις για να
διευκρινίσουν την πρόθεση ψήφου και την αναγνωρισιμότητα τους στους ψηφοφόρους που απευθύνονται. “Βαριά χαρτιά”
και σταθερές αξίες παραμένουν στις προτιμήσεις των πολιτών οι νυν βουλευτές.
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Κάθε γυναίκα και μια ιστορία

Στο κυνήγι
της δημοφιλίας
Η απλή αναλογική δεν θα
δημιουργήσει μόνο προβλήματα
συνοχής στην προκύπτουσα διοίκηση κάθε δήμου. Αλλά και στους
ίδιους τους δημοτικούς συμβούλους της εκάστοτε παράταξης.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δ. Θεσσαλονίκης στον
οποίο κατέρχονται ούτε λίγο ούτε
πολύ δεκαέξι συνολικά υποψήφιες παρατάξεις. Όλοι μα όλοι οι
επικεφαλής επιδιώκουν να εντάξουν στους συνδυασμούς τους
προβεβλημένους υποψηφίους
και εν δυνάμει δημοτικούς συμβούλους. Ωστόσο, αρκετοί συνάντησαν αρνήσεις. Κι αυτό διότι
το δέλεαρ της επόμενης ημέρας
είναι ανύπαρκτο. Οι συμμαχίες
προϋποθέτουν μοίρασμα οφικίων,
όπερ αντιδημαρχιών. Και οι αντιδημαρχίες είναι οκτώ. Επομένως,
η επόμενη ημέρα για τη νικήτρια
παράταξη θα είναι εξαιρετικά
δύσκολη όχι μόνο ως προς τη
συνεργασία της με άλλες παρατάξεις για την άσκηση διοίκησης,
αλλά κυρίως ως προς την ίδια τη
συνοχή της προς τους δικούς της
δημοτικούς συμβούλους.

Στο Λιμάνι οι Σωτήρηδες του ΚΚΕ

Προεκλογικές συναντήσεις πραγματοποιούν ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Σωτήρης
Αβραμόπουλος και ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ
επισκέφθηκαν τους εργαζόμενους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και απηύθυναν κάλεσμα «να ενισχύσουν στις
επερχόμενες εκλογές την Λαϊκή Συσπείρωση τόσο στον
δήμο Θεσσαλονίκης όσο και την περιφέρεια».
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Ζαχαρίας Ζούπης*

Αδιέξοδες κινήσεις
Παρακολουθούσα μια συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και έμεινα έκπληκτος! Ο νεαρός Γραμματέας της εναπομείνουσας, σχεδόν ανύπαρκτης ΔΗΜΑΡ – αγνοώ το όνομά του – ασκούσε εντονότατη κριτική στην εκπρόσωπο του
ΚΙΝΑΛ για μια σειρά επιλογές του ΚΙΝΑΛ! Στο τέλος δε η κατηγορία ήταν ότι το
ΚΙΝΑΛ ακολουθεί την Ν.Δ! Άραγε πρέπει να γελάει κάποιος ή να κλαίει; Σε χρόνο
ρεκόρ ο κύριος αυτός υιοθέτησε την επιχειρηματολογία των υπογείων του
Μαξίμου, ξεχνώντας ότι μέχρι προχθές οι πολιτικές επιλογές του ΚΙΝΑΛ
σφραγίζονταν και από την συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ και ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός του ήταν ο « δικός του» κ. Θεοχαρόπουλος . Η κορύφωση όμως ήταν όταν « απείλησε » την εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ με
το αποτέλεσμα της κάλπης. Δεν γνωρίζω αυτή την στιγμή αν το ΚΙΝΑΛ
θα πάει καλά ή άσχημα στις βουλευτικές εκλογές. Οι μετρήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει ως OPINION POLL δεν δίνουν πάνω από 4,5% πρόθεση
ψήφου χωρίς λευκά ,άκυρα ,αποχή. Ωστόσο να « απειλεί» η ΔΗΜΑΡ το ΚΙΝΑΛ
είναι γελοιότητα.
Δεν ξέρω τι εννοούσε ο κύριος αυτός. Ίσως να έχει αποφασίσει να πάει κι
αυτός να βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά με τους μισούς
ΑΝΕΛ συνεργάτες και ορίζοντας ως επικεφαλής της ακροδεξιάς τον ...Κυριάκο
Μητσοτάκη! Δικαίωμα του να το κάνει. Δικαίωμά του να στηρίξει ότι πιο ψεύτικο,
πιο λαϊκίστικο , ψεύτικο έχει εμφανιστεί στην Μεταπολιτευτική Ελλάδα. Γιατί αν
αισθάνεται τόσο επαρκής ως ΔΗΜΑΡ, μάλλον πρέπει να ανησυχεί για την αντίληψή του. Βλέπετε η ΔΗΜΑΡ δεν συγκεντρώνει πάνω από Ο.2%. Εκτός και αν
έχει και αυτός αυταπάτες ή τόσο μικρομεγαλισμό όσο ο Αλέξης Τσίπρας, που αν
θέλει θα συναντήσει την Σκάρλετ Γιόχανσον αύριο.
Το περιστατικό δεν είναι τυχαίο. Τις ίδιες ψευδαισθήσεις (;) έχουν και όσοι
πρόθυμα , αφού πρώτα το μεθόδευσαν, έτρεξαν στο πλάι αυτού και κατακεραύνωναν μέχρι πριν λίγο αυτοεξευτελιζόμενοι. Όλοι αυτοί που ανακάλυψαν ένα
δήθεν προοδευτικό μέτωπο με κορμό αυτούς που χτύπησαν κάθε θεσμό, κάθε
Ανεξάρτητη Αρχή, την Δικαιοσύνη, τα Μ.Μ.Ε και κάθε ένα που όριζαν κατά διαστήματα ως εχθρό κατά τις χειρότερες ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Περίεργο
προοδευτικό μέτωπο μαζί με θιασώτες του ολοκληρωτισμού, αντιπροσώπους
της ακροδεξιάς, χωρίς καμία αναφορά για το συνέβη στην χώρα αυτά τα χρόνια,
χωρίς στόχο. Μάλλον με ένα στόχο: Να γλυτώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ από την εκλογική
συντριβή που έρχεται. Φαίνεται όμως ότι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους,
αφού κανείς δεν φαίνεται να συγκινείται από κάποια στελέχη που γυρνάνε σε
διάφορες εκδηλώσεις για να δείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται προς την Κεντροαριστερά.Τραγωδία...
Οι κινήσεις δεν οδηγούν σε καμία μετατόπιση προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα φαίνεται να δυναμώνει κι άλλο την Ν.Δ και ταυτόχρονα να πεισμώνει ένα κόσμο της
Κεντροαριστεράς που αν και απογοητεύτηκε ή έχει ένστάσεις και απαιτεί πολιτι-

κά καθαρές επιλογές για το μέλλον χωρίς σύνδρομα κάποιων στο παρασκήνιο
από την δεκαετία του ‘ 80, φαίνεται να ξανακοιτάει προς το ΚΙΝΑΛ. Ας το λάβει
υπόψη αυτό η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ και ας πιάσει την ευκαιρία. Στην πρώτη φάση
απέτυχε. Αν δεν εντοπίσει σωστά τα αίτια μαρασμού και απογοήτευσης και περιοριστεί απλά σε κάποιες οργανωτικές διευθετήσεις των ίδιων προσώπων , χωρίς
να αποσαφηνίζει την ατζέντα και την στρατηγική της, τα αποτελέσματα θα είναι
καταστροφικά. Έχει όμως μια ευκαιρία. Την τελευταία ευκαιρία ...
*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Με συνέπεια και αίσθηµα ευθύνης ,θέσαµε ανάµεσα στις προτεραιότητες µας το φλέγον θέµα της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης του τόπου µας.Στο από χρόνια άλυτο πρόβληµα της δυσοσµίας σε Κορδελιό και Εύοσµο,έγιναν πρόσφατα
κάποια βήµατα σε επίπεδο περιφέρειας ,καθώς ερευνητική οµάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης προ
λίγων ηµερών ανακοίνωσε τη φύση και τις πηγές προέλευσης των ενοχοποιούµενων ρύπων της ατµόσφαιρας.Τώρα αποµένει
να δούµε στην πράξη διορθωτικά µέτρα από τις παραβατούσες µονάδες και να αντιµετωπισθεί ριζικά το σοβαρό αυτό
πρόβληµα που ταλανίζει και επιβαρύνει καθηµερινά την υγεία και τη διαβίωση των δηµοτών.
Το δικαίωµα των δηµοτών για ένα καθαρό περιβάλλον είναι αδιαπραγµάτευτο και αναµφισβήτητο.
Εµείς θα προασπίσουµε το δικαίωµα αυτό,εφαρµόζοντας τακτικούς ατµοσφαιρικούς ελέγχους από ανεξάρτητους
εξειδικευµένους συνεργάτες µε συνεπακόλουθα ανακουφιστικά µέτρα, δηµιουργώντας πολλούς χώρους πρασίνου και
παιδικές χαρές και µεριµνώντας όχι µόνο για την αποκοµιδή των απορριµάτων αλλά και για το τακτικό πλύσιµο κάδων και
οδών προς αποφυγή των επιβαρυντικών αιωρούµενων ρύπων.
Προς επίτευξη όλων των παραπάνω ,θα συντηρηθούν σωστά τα πολλά παροπλισµένα απορριµατοφόρα ,θα προµηθευτούµε
νέα µηχανήµατα και οχήµατα και θα καλύψουµε ελλείψεις προσωπικού του ∆ήµου.
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«ΝΟΣΕΙ» Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ μόλις δύο μήνες
μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του, φέρνοντας σε εκατομμύρια πολίτες, απόγνωση και απελπισία, για πρόσβαση στην συνταγογράφηση των φαρμάκων τους, καθώς και για τον τρόπο παραπομπής των ασθενών
σε εξετάσεις και νοσοκομεία.. Ο νέος θεσμός της
πρωτοβάθμιας υγείας «Οικογενειακός Γιατρός»
εξελίσσεται σε …φιάσκο (!) γιατί ήδη άρχισαν τα
παρατράγουδα!
Ούτε εμβόλιο δεν μπορεί να κάνει κανείς, αν
προηγουμένως δεν έχει καταχωρηθεί στα κιτάπια κάποιου οικογενειακού γιατρού. Κι εδώ αρχίζει η τραγωδία…
Σε κάθε οικογενειακό γιατρό αναλογούν 2.000 ασθενείς (!)
Για τον λόγο αυτόν και για να προλάβουν την κατάρρευση
του συστήματος, προ ημερών έγινε εσπευμένα η αναγγελία
της άμεσης πρόσληψης 6.000 ιατρών και άλλων τόσων
ακόμη σε δεύτερη φάση.
Εν τω μεταξύ, ασθενείς με βαριά περιστατικά, καρκινοπαθείς, νευροπαθείς κλπ. ζουν ξανά την δική τους «Οδύσσεια» βλέποντας μπροστά τους κι αυτό το νέο εμπόδιο, να
τους φέρνει πιο κοντά στην …άλλη ζωή! Το ΙΚΑ το έφτιαξε
ο Μεταξάς και άντεξε 100 χρόνια, ενώ τα διάφορα ΠΕΔΔΥ,
ΕΟΠΠΥ, ΤΟΜΥ ή όπως αλλιώς έχουν βαπτίσει οι τωρινοί
φωστήρες τον εφιάλτη της παροχής υγείας, δεν αντέχουν
ούτε ένα χρόνο και μετά τ’ αλλάζουν, μου λέει με νόημα
ένας συνταξιούχος…
Κανείς δημοσιογράφος μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα, το τι γίνεται πίσω από την ωραία βιτρίνα του
ανέκδοτου του «οικογενειακού γιατρού». Τρέχει ο κοσμάκις να βγάλει άκρη και δεν φτάνει…και μέσα στην αναμπουμπούλα, κάποιοι επίορκοι «οικογενειακοί γιατροί» βρήκαν
κατάλληλο κλίμα για να επωφεληθούν. Με πρόσχημα ότι
τα ραντεβού τους είναι κλειστά για τους δύο προσεχείς μήνες (!) προτείνουν στους ταλαίπωρους ασθενείς «χωρίς
αιδώ» να δώσουν 30 – 50 ευρώ ιδιωτική επίσκεψη στους
ίδιους (!) για να παρακάμψουν τη σειρά τώρα!..
Ωραία πράγματα!.. Η σήψη και η παρακμή, σε όλο της
το μεγαλείο… Βρε, αθεόφοβοι, επίορκοι, ανάξιοι και παλιάνθρωποι μαζί (!) αν όλοι αυτοί οι ασθενείς που εσείς
δεν χάνετε την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε την ανάγκη
τους, είχαν την οικονομική ευχέρεια έστω των 30 ευρώ,
νομίζετε ότι θα έφταναν σε σας;.. Θα πήγαιναν σε έναν ιδιώτη γιατρό και δεν θα έπεφταν στις ορέξεις της δικής σας
εκμετάλλευσης…
Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο… «οικογενειακός γιατρός» είναι ένα ακόμη μεγάλο φιάσκο, σε βάρος της υγείας
των πολιτών. Οι καταγγελίες στον «Συνήγορο του Πολίτη»
και στον ΕΟΠΠΥ έχουν χτυπήσει κόκκινο και ταυτόχρονα
όλες οι Ιατρικές Ενώσεις και οι Σύλλογοι της χώρας, αντιδρούν και μιλούν για «αποδυνάμωση» του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε …τρείς πράξεις! Πρώτον, με την κατάργηση 5 εκατομμυρίων δωρεάν ετήσιων ιατρικών επισκέψεων
(!), δεύτερον, με τον ανελέητο εκφοβισμό του πολίτη με
την απειλή απώλειας της πρόληψης και της ασφάλισης και
τρίτον, με χιλιάδες αποχωρήσεις ιατρών από τη θέση τους!
*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Το πολιτικό σκηνικό στο
Κιλκίς παρουσιάζει ένα
κάποιο ενδιαφέρον…

Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος*

Ντίνος Κωστόπουλος*

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι

«Ενεργό ηφαίστειο» το πολιτικό σκηνικό στο Κιλκίς. Παρότι δεν γνωρίζει κανείς
πότε ακριβώς θα γίνουν οι εθνικές εκλογές
(εγώ βλέπω να αργούν) και παρότι βρισκόμαστε 3 μήνες (περίπου) μακριά από τις δημοτικές-περιφερειακές εκλογές του Μαΐου θα
μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς το πολιτικό σκηνικό στο Κιλκίς μάλλον… ‘’καυτό’’.
Σε επίπεδο εθνικών ψηφοδελτίων, από πλευράς
Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ο εκλεγμένος από το
2012 -υπερδραστήριο στέλεχος της γαλάζιας παράταξης σε πολλά επίπεδα και τομείς- κος. Γιώργος
Γεωργαντάς, ο οποίος έχει πολύ ψηλά τις πολιτικές
και κομματικές του μετοχές, εντός και εκτός Κιλκίς.
Πριν από μερικούς μήνες, μετά από τη συνάντηση
με τον Κυριάκο Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, έγινε και
η επιστροφή του Κώστα Κιλτίδη, γνωστού στρατιώτη της ευρείας παράταξης, αυθεντικού εκπροσώπου
της παραδοσιακής δεξιάς. Τέλος, μπορεί να κανείς να
προσθέσει τους ανερχόμενους δικηγόρους: Αν. Ανανιάδου και Αλ. Πασιατά, που ακούγονται έντονα εδώ
και λίγο καιρό. Η οικογένεια Παραστατίδη, δίνει δυναμικό «παρών» στα πράσινα ψηφοδέλτια. Αυτή την
φορά με το γιο του πάλαι ποτέ βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
και νυν βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θόδωρου Παραστατιδη, τον
γιατρό κο. Στέφανο Παραστατίδη, με το ΚΙΝΑΛ. Δεν
μπορεί φυσικά κανείς να μην αναφέρει την δυναμική
παρουσία του επιτυχημένου γιατρού κου. Γ. Φραγκίδη στο ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ εν Κιλκισίου. Παρούσα
είναι και η πρώην βουλευτής, Ειρήνη Αγαθοπούλου
πάντα με τον ΣΥΡΙΖΑ…
Σε επίπεδο δημοτικών εκλογών (Κιλκίς και Παιονία) η λέξη που ταιριάζει είναι: Πολυ-κατακερματισμός! Στα Περιφερειακά όμως τα πράγματα είναι
ξεκάθαρα: Υποψήφια Περιφ. Σύμβουλος με τον κο.
Απόστολο Τζιτζικώστα αναμένεται να είναι η 29χρονη
αναπλ. γραμματέας γυναικείων θεμάτων της Ν.Δ. και
στέλεχος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Νατάσα Σωτηριάδου. Σίγουρα θέση στο ψηφοδέλτιο αυτό θα έχουν
και οι ήδη εκλεγμένοι Σύμβουλοι και ακούραστοι στο
πλευρό του νεαρού Περιφερειάρχη, οι κ.κ. Ανδρέας
Βεργίδης (νυν Αντιπεριφερειάρχης) και Καραμισάκη
Μιχαλία (Επιχειρηματιας). Λογικά, το παζλ θα κλείσουν οι ‘’άρχοντες’’ του τομέα τη αυτοκίνησης στο
Κιλκίς: κ.κ. Θ. Τιρεκίδης και Αν. Βιολιτζής. Πολλές πιθανότητες βέβαια έχει για μια θέση και η δραστήρια
δικηγόρος και στέλεχος ΝΟ.Δ.Ε.-Ν.Δ. κα. Καλλισθένη Πάκα. Οι υπόλοιποι περιφερειακοί συνδυασμοί…
ακόμα ψάχνονται! Βλέπετε η σκιά του μακεδονάρχη,
Απόστολου Τζιτζικώστα, είναι πολύ βαριά και τους
τρομάζει.
*Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Κιλκίς

Ευθύμης Καρανάσιος*

opinion
Έρχεται… πολιτική αλλαγή
Όσο πλησιάζει η χώρα στις εκλογές και στην πολιτική αλλαγή τόσο αυξάνεται το ενδιαφέρον των αγορών, καθώς προεξοφλείται ότι σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει
μία πραγματικά μεταρρυθμιστική κυβέρνηση που θα είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει μία
πολιτική μείωσης φόρων και εισφορών και δημιουργίας θετικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Η πραγματικότητα αυτή, την οποία αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότεροι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μας κάνει να εντείνουμε και τις δικές μας πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της προσέλκυσης επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα με το βλέμμα στην ανάγκη να
δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη ημέρα.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και την έναρξη της διαδικασίας για έκδοση 10ετούς ομολόγου η οποία εντάσσεται επίσης στο γενικότερο κλίμα
των αυξημένων προσδοκιών που δημιουργεί η βεβαιότητα για επερχόμενη πολιτική αλλαγή,
αλλά και για αυξημένη εμπιστοσύνη στη μεταρρυθμιστική αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας.
Οι αγορές προεξοφλούν την ομαλότητα και το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον στο
οποίο στοχεύει η επόμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με βάση αυτό το σκεπτικό
θεωρώ πως είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, η έναρξη της διαδικασίας για το 10ετές
ομόλογο.
Ο θετικός αντίκτυπος που έχει η επικείμενη αλλαγή κυβέρνησης δεν συνιστά εκτίμηση
που γίνεται μόνο από εμάς, αλλά επισημαίνεται πλέον από ολοένα και περισσότερα διεθνή
μέσα ενημέρωσης, από ξένους επενδυτές, καθώς και από τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν,
Ζ. Μ. Μπαρόζο.
Η εκλογική δυναμική του κόμματός μας επιβεβαιώνεται πάντως όχι μόνο από την εικόνα που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και καταδεικνύει πως ούτε το κύμα κυβερνητικής
παροχολογίας είχε αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από πραγματικές κάλπες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η εκλογή του Αθ. Εξαδάκτυλου με 62% στην προεδρία του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είναι σημαντική όχι μόνο γιατί σε μία ακόμη κάλπη αποδοκιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί δείχνει ότι ο ιατρικός κόσμος έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα
της Ν.Δ. για την αναβάθμιση της δημόσιας Υγείας.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας - π. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
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Με Άνθιμο ο Λεκάκης

Μαγειρεύει ο Τζιτζικώστας

Κοσμοσυρροή στο Μύλο
για Ταχιάο

Σε ρόλο μάγειρα ο Απόστολος Τζιτζικώστας...
Φόρεσε την ποδιά του σεφ και μαγείρεψε πιάτα
της μακεδονικής κουζίνας ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την επίσκεψή του στις
διεθνείς εκθέσεις Detrop και Oenos. Ο κ.Τζιτζικώστας, συνοδευόμενος από αντιπεριφερειάρχες και
περιφερειακούς συμβούλους, συμμετείχε ενεργά
στον 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Ν.Α. Ευρώπης.

Χρώμα ποδοσφαιρικό και έντονες
πινελιές από το επιχειρηματικό αλλά
και αυτοδιοικητικό πεδίο έχει το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου δημάρχου
Θεσσαλονίκης Νίκου Ταχιάου. Σε μια
μεγάλη εκδήλωση παρουσία περίπου
1000 ατόμων ο κ. Ταχιάος παρουσίασε
τους πρώτους 57 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού
«Θεσσαλονίκη- Υπεύθυνα».
Μεταξύ αυτών είναι οι πρώην
ποδοσφαιριστές Αλέξης Αλεξίου και
Γιώργος Σκαρτάδος, ο δημοσιογράφος Περικλής Στέλλας, η βιοχημικός
Ιωάννα Κοσμοπούλου καθώς και οι
τρεις νυν δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος
Ζεϊμπέκης, Σωκράτης Δημητριάδης
και Στέφανος Γωγάκος. Ο κ. Ταχιάος
εμφανίστηκε βέβαιος για τη νίκη του
στη μάχη για τον κεντρικό δήμο. «Ναι,
θα τα καταφέρω, ναι, μαζί θα τα καταφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά. Στην
εκδήλωση ανακοινώθηκαν και τα
ονόματα 54 υποψηφίων συμβούλων
δημοτικών κοινοτήτων, του συνδυασμού.

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης,
‘Ανθιμο, είχε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Πέτρος Λεκάκης, όπου σε πολύ καλό κλίμα συζήτησαν για
ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής. Ο κ.Λεκάκης είχε επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της Αρμενικής Κοινότητας, ενώ το επόμενο διάστημα
θα ακολουθήσουν επαφές με φορείς της πόλης.

«Θεσσαλονίκη μαζί»
από τη Νοτοπούλου
Με καμπάνια από τα social media επέλεξε η υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Νοτοπούλου,
να παρουσιάσει το όνομα του συνδυασμού με τον οποίο
κατεβαίνει στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
“Θεσσαλονίκη Μαζί” είναι το όνομα και συνοδευόταν από
σχετικό βίντεο.

Επισκέψεις από Ψωμιάδη και Ταχιάο
δέχθηκε ο Τζιτζικώστας...
Στα παλιά του λημέρια
επέστρεψε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε
τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, στο κτίριο της περιφέρειας. Αν και στο παρελθόν είχαν
ανταλλάξει βαριές κουβέντες, το
κλίμα στη συνάντηση ήταν καλό.
Ο κ.Τζιτζικώστας ευχήθηκε στον
υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης καλή επιτυχία στις εκλογές,
σπεύδοντας ωστόσο να διαχωρίζει τη δική του θητεία από εκείνη του κ.Ψωμιάδη.
Τον περιφερειάρχη επισκέφθηκε και ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Νίκος
Ταχιάος, καθώς και οι δύο στηρίζονται από τη ΝΔ. Ο κ.Τζιτζικώστας είπε ότι συνάντησε
έναν παλιό φίλο, ενώ ο κ.Ταχιάος δήλωσε ότι τον επισκέφτηκε με τον αέρα του πρώην αλλά και νέου ψηφοφόρου, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Επέστρεψε η Σωσώ

Σιδερένια επέστρεψε στη θέση της η αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης, Σωσώ Αδαμίδου - Γκιουλέκα, η οποία
απουσίαζε σχεδόν ενάμιση μήνα. Η κ. Γκιουλέκα
είχε σπάσει το πόδι της, με αποτέλεσμα όλο αυτό
το χρονικό διάστημα να μείνει μακριά από τις αυτοδιοικητικές της υποχρεώσεις.

Μπουτάρης: «Δε με ενδιαφέρουν
οι εκλογές»

Μαρτάκια από
την Πασχαλίδου

Δεν κατεβαίνει ο Παππάς
Δεν θα κατεβεί στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης Θανάσης
Παππάς. Αυτό είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια σύσκεψης με επαγγελματίες της πόλης για
το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης. Ωστόσο, όπως ανέφερε, έως το τέλος της θητείας
θα προσπαθήσει να αφήσει θετικό αποτύπωμα στην πόλη.

Με Ζέρβα ο «Τζότζος»
Ζέρβας και «Τζότζος» έδωσαν τα χέρια για την διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο γνωστός επιχειρηματίας στο
χώρο της ένδυσης, Γιώργος Παπαντωνίου, γνωστός στο ευρύ
κοινό ως «Τζότζος» προσχώρησε στην παράταξη «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ». Πριν από μήνες ο
κ.Παπαντωνίου είχε εξετάσει την
πιθανότητα να θέσει ο ίδιος υποψηφιότητα για το δήμο.

Μαζί Μπακογλίδης – Κελεσίδου
’Εδωσαν τα χέρια ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης, με την
περιφερειακή σύμβουλο, Χριστίνα Κελεσίδου και κατεβαίνουν μαζί στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η δημοτική παράταξη “Συνεργασία
για την Καλαμαριά” καθώς τις προηγούμενες μέρες είχαν προηγηθεί οι συνεργασίες
με τον Μιχάλη Παναγιωτίδη και την Αμαλία Πασαλίδου.
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Για δεύτερη φορά διέψευσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης τη συμμετοχή του
στις επικείμενες Ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ. Τα νέα σενάρια «φούντωσαν» μετά
τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. «Δεν με
ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή», είπε εκ
νέου ο κ. Μπουτάρης, αναφέροντας παράλληλα
ότι η συνάντηση με τον Τσακαλώτο αφορούσε το
Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Ένα μικρό αλλά συμβολικό δώρο
δέχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του
δήμου Θεσσαλονίκης από την πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ Μαρία Πασχαλίδου.
Στην τελευταία συνεδρίαση χάρισε
στους συναδέλφους της ένα βραχιολάκι «Μάρτη» μαζί με ένα “ματάκι”.
Για να μην τους κάψει ο ήλιος και για
να μην τους πιάνει το ...μάτι ενόψει
των εκλογών!

Κατασκευάστηκαν το 2018, αλλά φέρονται να τοποθετήθηκαν το 2015 στη Σιθωνία

Παλιά υδρόμετρα που…
γυαλίζουν σαν καινούργια
Ψηφιακά υδρόμετρα –που γυάλιζαν
σαν ολοκαίνουρια καθώς ούτε οι βίδες
τους δεν πρόλαβαν να οξειδωθούν από
την πάροδο του χρόνου και τα καιρικά
φαινόμενα– είναι εγκατεστημένα έξω
από τη Νικήτη, τη Βουρβουρού και από
άλλες περιοχές του δήμου Σιθωνίας. Το
έτος κατασκευής των υδρόμετρων αυτών, όπως αναγράφεται ξεκάθαρα πάνω
τους, είναι το 2018…
Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο
Σιθωνίας Γιάννη Τζίτζιο, τα υδρόμετρα
αυτά, που έχουν τοποθετηθεί σε γεωτρήσεις της περιοχής, έχουν εγκατασταθεί
στο πλαίσιο έργου, το οποίο είχε αρχίσει
να εκτελείται το 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2015… Τότε ο εργολάβος, σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο
Σιθωνίας, είχε ολοκληρώσει το ένα τρίτο
του συνολικού έργου και έστειλε τα τιμολόγια στο δήμο, για τα οποία πληρώθηκε μέσω ενός προγράμματος το 2018.
Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Τζίτζιος, για
όλα αυτά ενημερώθηκε σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.
Το θέμα με τα υδρόμετρα και την
ημερομηνία τοποθέτησής τους εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διαμάχης που έχει
ξεσπάσει μεταξύ της δημοτικής αρχής
και της αντιπολίτευσης του δήμου Σιθωνίας και έχει οδηγήσει σε δικαστικές
διαμάχες. Όπως ανέφερε στην Karfitsa
ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Σωτήρης Ληστής, ο ίδιος ανακάλυψε την
ύπαρξη των υδρόμετρων μέσα στο 2018
και σημειώνει ότι τοποθετήθηκαν σε 21

γεωτρήσεις και δεξαμενές του δήμου
Σιθωνίας από τον περασμένο Νοέμβριο
μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του 2019. Για
το θέμα αυτό, όπως τονίζει ο κ. Ληστής,
ρωτήθηκε η δημοτική αρχή στη συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 29
Δεκεμβρίου 2018, χωρίς όμως να δώσει
κάποια απάντηση.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υδρόμετρα
έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο παράνομου έργου, καθώς «δεν έχει υπογραφεί

καμία απολύτως σύμβαση, ούτε έγινε
κάποιος διαγωνισμός για την αποπεράτωσή του». Για τους λόγους αυτούς ο
κ. Ληστής προσέφυγε στη δικαιοσύνη
καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή για
κατασκευή «παράνομου έργου».
Μάλιστα, η υπόθεση έφτασε μέχρι
την εισαγγελία Πολυγύρου, με την έρευνα να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Από την πλευρά της, η προϊσταμένη
της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του

δήμου Σιθωνίας, Δήμητρα Καραδήμου,
επισήμανε στην Karfitsa ότι οι εργασίες
που έγιναν επί τόπου πριν λίγους μήνες
αφορούσαν σε συντήρηση των γεωτρήσεων και δεν ήταν κάποιο νέο έργο.
Σύμφωνα με τη λογική είναι αδύνατον υδρόμετρα που έχουν κατασκευαστεί το 2018 να έχουν τοποθετηθεί σε
γεωτρήσεις τρία χρόνια πριν, δηλαδή το
2015…

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Διαμάχη για την πλατεία Ελευθερίας
Η ανάπλαση της
πλατείας Ελευθερίας
έφερε πιο νωρίς τον
υποψήφιο δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Σπύρο
Βούγια... στο δημοτικό
συμβούλιο. Ο επικεφαλής της παράταξης
«ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» βρέθηκε στην
αίθουσα για να παρακολουθήσει τη συζήτηση για τις εργασίες στην
πλατεία και την απομάκρυνση του πάρκινγκ.

Συνεχίζει να παρουσιάζει
υποψηφίους ο Λίλτσης
Δέκα νέους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της «ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλτσης.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για ανθρώπους που
έχουν διαπρέψει επαγγελματικά, έχουν όρεξη για
σκληρή δουλειά και όραμά τους είναι να γίνει ο
δήμος σύγχρονος και ευρωπαϊκός.
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Παράγεται στο Κιλκίς και αντικαθιστά τα πλαστικά
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Reportage

Καλαμάκι από σιτάρι «Staramaki»
Η σιτοπαραγωγική Π.Ε Κικλίς πρωτοστατεί μέσω του σωματείου Omnes
και δημιουργεί το «Staramaki»,δηλαδή καλαμάκι φτιαγμένο από
το βασικό στέλεχος του σιταριού, το
οποίο θα είναι μιας χρήσης και βιοδιασπώμενο. Η παραγωγή ενός φυσικού, οικολογικού προϊόντος και η
δημιουργία ενός καλαμακίου από
σιτάρι προσφέρει μια βιώσιμη λύση
στην αντιμετώπιση της μόλυνσης
του περιβάλλοντος από την αλόγιστη
χρήση πλαστικού και εναρμονίζεται
με την απόφαση της Ε.Ε που καταργεί από την αγορά από το 2021 τα
πλαστικά καλαμάκια. Ο πρόεδρος
της Omnes, Στέφανος Καμπέρης
σε συνέντευξη του στην εφημερίδα
Κarfitsa, τόνισε ότι για την υλοποίηση του εγχειρήματος ‘’υπάρχει συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κιλκίς, αγρότες της περιοχής ,
το Επιμελητήριο Κιλκίς καθώς και με
τοπικές επιχειρήσεις και σχεδιάζονται
όλα τα στάδια που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση της παραγωγής.
Το Σωματείο Omnes, έχει ξεκινήσει
τις διαδικασίες για να δημιουργήσει
το «Staramaki», δηλαδή καλαμάκι
φτιαγμένο από το βασικό στέλεχος
του σιταριού, το οποίο θα είναι μιας
χρήσης και βιοδιασπώμενο. Έχετε
προχωρήσει σε πειραματική σπορά;
Πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά
το «Staramaki»; Η οικονομία της
Π.Ε Κιλκίς βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή
με βασικό γεωργικό προϊόν το σιτάρι. Οι ποικιλίες σιταριού που έχουν
σπαρθεί πειραματικά είναι αρκετές,
ώστε να μελετηθούν για κάθε ποικιλία, βασικά χαρακτηριστικά που
καθορίζουν την καταλληλότητα του
στελέχους για την προοριζόμενη
χρήση, όπως το πάχος του τοιχώματος και η εσωτερική διάμετρος ενώ
επίσης εξετάζεται και η διαφορά των
χαρακτηριστικών αυτών ανάλογα την
περίοδο, την πυκνότητα σποράς κ.α.
Παράλληλα, σχεδιάζεται η πειραματική γραμμή παραγωγής η οποία αρχικά θα είναι μικρής δυναμικότητας.
Αν όλα πάνε καλά θα είμαστε σε θέση
να προσφέρουμε τα πρώτα δείγματα
πριν το τέλος της χρονιάς.

Με ποιους φορείς θα συνεργαστείτε; Πόσα στρέμματα θα φυτευτούν
και πως θα γίνει η μεταποίηση του
προϊόντος; Συνεργαζόμαστε ήδη με
τον τοπικό Αγροτικό Συνεταιρισμό,
με ντόπιους αγρότες βιολογικών σιτηρών, με το Εμπορικό επιμελητήριο
Κιλκίς καθώς και με διάφορες τοπικές επιχειρήσεις, σχεδιάζοντας και
δοκιμάζοντας τα στάδια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της
παραγωγής. Η έκταση της επομένης
καλλιεργητικής περιόδου θα είναι
ανάλογη με το μέγεθος της μερίδας
της αγοράς που θα στοχεύσουμε αρχικά και φυσικά με το μέγεθος της
παραγωγικής δυναμικότητας.
Η απόφαση της Ε.Ε που καταργεί
από την αγορά από το 2021 τα πλαστικά καλαμάκια, καθώς ανήκουν
στην ομάδα των προϊόντων πλαστικού μιας χρήσης, ευνοεί το εγχείρημα. Θα είναι η μοναδική αντίστοιχη
επιχείρηση την Ελλάδα;
Σίγουρα ευνοεί το εγχείρημα και σίγουρα δεν θα είναι η μοναδική αντίστοιχη επιχείρηση στην Ελλάδα. Η
ανάγκη για αλλαγή θα οδηγήσει και
άλλους σε παρόμοια μονοπάτια σύντομα.
Κυκλοφορούν αντίστοιχα προϊόντα
στη διεθνή αγορά; Ναι κυκλοφορούν,
κυρίως από Κίνα. Ερευνάται όμως η

δημιουργία αντίστοιχων προϊόντων
από επιχειρήσεις σε Γαλλία, Γερμανία
Αμερική και Αυστραλία. Αυτό δεν μας
ανησυχεί. Αντιθέτως επιβεβαιώνει ότι
είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το
staramaki είναι το μοναδικό μέχρι
αυτή τη στιγμή που καλλιεργείται και
παράγεται στην Ελλάδα.
Στη χώρα μας πίνουμε μεγάλες ποσότητες κρύου καφέ και καταναλώνονται ετησίως σχεδόν 900 εκατ.
πλαστικά καλαμάκια (περίπου 75
ανά κάτοικο). Θεωρείτε ότι η πρόταση σας θα έχει εμπορική επιτυχία;
Στη χώρα αυτή αγαπάμε πολύ τον
κρύο καφέ. Πίνουμε κατά μέσο όρο,
τρεις την ημέρα. Κάτι που έχουμε
μεταδώσει και στους εκατομμύρια
τουρίστες που έρχονται να μας επισκεφτούν. Η αγορά σίγουρα υπάρχει ,
θέλει χρόνο όμως να καθιερωθεί ένα
προϊόν και να θεωρηθεί επιτυχημένο.
Είμαστε αισιόδοξοι.
Με το εγχείρημα σας προβλέπεται
η δημιουργία θέσεων εργασίας στο
Κιλκίς; Το εγχείρημα έχει αποκλειστικά κοινωνικό πρόσημο. Δεν θα
κάνει πλούσιο κανέναν. Ιδανικά , θα
προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα
μέλη που μετέχουν σε αυτό. Τα όποια
κέρδη θα υποστηρίξουν τα θεμέλια
ενός καινοτόμου μοντέλου κοινωνικής κατοικίας. Σκοπός μας είναι η

ανακατεύθυνση της αγροτικής καινοτομίας με ηθικά εγχειρήματα που
ενισχύουν την εργασιακή ένταξη και
προστατεύουν το περιβάλλον.
Η Omnes, από το 2016 ασχολείται
με τη στέγαση προσφύγων. Σήμερα
οι πρόσφυγες που ζουν στην περιοχή ζουν σε μισθωμένα σπίτια. Πόσοι
είναι ; Θα μπορούσαν ενδεχομένως
να απασχοληθούν στη δημιουργία
του «Staramaki»; Η Οmnes έδειξε
ένα αξιόλογο έργο στην διαχείριση
του θέματος της στέγασης των προσφύγων που αυτή τη στιγμή και στους
δυο δήμους της περιοχής, ανέρχονται
σε περίπου 120 οικογένειες, όσες
δηλαδή είχαμε ορίσει εξαρχής στη
μελέτη μας. Μέχρι τώρα δουλεύαμε
σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης με
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την
στήριξη διεθνών οργανισμών όπως
η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες. Τώρα όμως πρέπει να
επικεντρωθούμε στην επόμενη μέρα
που δεν θα εξαρτόμαστε από χρηματοδοτήσεις. Οι προοπτικές εργασίας
στην περιοχή του Κιλκίς όμως, είναι
μηδαμινές για όλους, και για όσους
ντόπιους δεν έφυγαν ακόμα και για
όσους ήρθαν να στεγαστούν προσωρινά. Το νέο αυτό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους.
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INTERVIEW ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η Ρένια Λουϊζίδου μιλά για
«Το τίμημα» και το ρόλο
της σημερινής γυναίκας

Σελ.
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Ο Στέργιος Σαραγιώτης μας
εξηγεί από τι πρέπει «να...
σωθεί ο μπαμπάς»

Σελ.
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Ο Χρήστος Θηβαίος και
οι String Demons την
Παρασκευή 15 Μαρτίου
στο ΜΥΛΟΣ club
Σελ.

42

Στις 15 και 16 Μαρτίου
ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
για δύο μοναδικές
παραστάσεις στο BLOCK33
Σελ.

42

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ο Δημήτρης Μπάσης
εμφανίζεται στο θέατρο Vergina του Regency Casino και
μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο
για την πολυβραβευμένη
καριέρα του
Σελ.

40-41

«Πωλείται Η ιστορία του κράτους»
Ο Τάσος Νούσιας φορά το κοστούμι του αλαζόνα Ριχάρδου Β’ του Σαίξπηρ και βουτά στα
άδυτα της ψυχοσύνθεσης του βασιλιά. Ο ηθοποιός καταπιάνεται για πρώτη φορά στην καριέρα
του με τεχνικό θεατρικό είδος που δεν είχε ξανασυναντήσει, τον μονόλογο, αποκαλύπτει και
αποκαλύπτεται στην «Κ»
Σελ.

46-47

Δημήτρης Μπάσης:
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ΣΤΟΝ ΠΟΛΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Συνέντευξη

«Ο καλλιτέχνης οφείλει να εκφράζει
τη γνώμη του για τα κοινά»
Ο Δημήτρης Μπάσης είναι ένας
σπάνιος ερμηνευτής που ξεχωρίζει
από τους καλλιτέχνες της γενιάς του
για την συνέπεια, την σοβαρότητα
και το ήθος με το οποίο υπηρετεί το
ελληνικό τραγούδι. Συνεργάστηκε
με μεγάλα ονόματα του χώρου και
έχει ερμηνεύσει σπουδαία τραγούδια, γράφοντας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δισκογραφικές ιστορίες
των τελευταίων χρόνων. Η παρουσία
του επί δύο και πλέον δεκαετίες στην
πρώτη γραμμή του Ελληνικού πενταγράμμου μας επιτρέπει να τον χαρακτηρίσουμε «διαχρονικό». Οι εμφανίσεις του στην πόλη, στη σκηνή του
θεάτρου ΒΕΡΓΙΝΑ του Regency Casino
Thessaloniki κινούν το ενδιαφέρον
του κοινού αλλά και το δικό μας.
Θέλετε να μας θυμίσετε πώς ξεκίνησε η σχέση σας με την μουσική;
Η σχέση μου με τη μουσική ξεκινάει
από πολύ μικρή ηλικία. Από 8 ετών
ψάλλω στην εκκλησία του χωριού
μου και ταυτόχρονα παρακολουθώ
και μαθήματα βυζαντινής μουσικής.
Κάποια στιγμή στην εφηβεία, ανακαλύπτω ότι αυτό που αγαπάω περισσότερο και με το οποίο θέλω ν’ ασχοληθώ είναι η μουσική και το τραγούδι.
Οπότε αρχίζω να μελετάω τους τραγουδιστές εκείνης της εποχής.
Ποιες ήταν οι πρώτες σας μουσικές επιρροές; Είχατε πρότυπα όταν
ξεκινούσατε την καριέρα σας; Εκείνη
την εποχή μεσουρανούσαν ο Γιώργος
Νταλάρας, η Χάρις Αλεξίου, η Ελένη
Βιτάλη και είχα ακούσματα από Καζαντζίδη, Μπιθικώτση, Διονυσίου … και
από αυτούς ξεκίνησα να παίρνω τα
πρώτα μου ερεθίσματα και ν’ αρχίσω
ν’ αγαπώ τη μουσική.
Εργαστήκατε με θρυλικά ονόματα της ελληνικής σκηνής. Ποιες
από αυτές ξεχωρίζετε; Πράγματι
ευτύχησα να έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες που
υπήρξαν πρότυπά μου. Ο Γιώργος
Νταλάρας, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος,
υπήρξε για μένα ένας εμπνευστής κι
ένας μεγάλος δάσκαλος απ’ τα πρώτα
μου βήματα. Όπως και η Χάρις Αλεξίου και η Ελένη Βιτάλη. Ένας απ’ τους
πιο γενναιόδωρους συνεργάτες που

είχα ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος.
Αγαπούσε τραγουδιστές της νέας γενιάς, αγαπούσε τους ταλαντούχους
καλλιτέχνες κι έδινε πολύ χώρο.
Ποιο θα είναι το επόμενό σας
βήμα στη δισκογραφία; Όπως καταλαβαίνετε δισκογραφία δεν υπάρχει,
με την έννοια που υπήρχε. Ο μηχανισμός των δισκογραφικών εταιριών
δεν υπάρχει πια. Πρόσφατα, πριν
από μερικούς μήνες, συγκεκριμένα
τον Οκτώβριο του 2018 κυκλοφόρησε ένα live cd το «20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ» από μια μεγάλη
συναυλία που έκανα στην Τεχνόπολη
του Δήμου Αθηναίων κι εκεί, φυσικά,
κάλεσα όλους τους φίλους που σ’
αυτή την 20χρονη πορεία μου πορεύτηκαν μαζί μου είτε γράφοντάς μου
τραγούδια είτε σε επίπεδο ζωντανών
εμφανίσεων. Και δημιουργήθηκε
ένας δίσκος που ήθελα να καταγραφεί γιατί αποτυπώνει μια 20χρονη
πορεία για μένα… Ουσιαστικά κλείνει
ένας κύκλος κι ανοίγει ένας επόμενος. Από δω και πέρα ψάχνομαι γενικά για τραγούδια, κατά καιρούς θα
βγάζω κάποια single και όταν θα είμαι
έτοιμος όλα αυτά τα τραγούδια που
θα βγαίνουν κάθε 3, 4 ή 5 μήνες θα τα
εντάξω σε ένα άλμπουμ.
Γράφονται σήμερα τραγούδια
που να μπορούν να διεκδικήσουν
τον χαρακτηρισμό «διαχρονικά»;
Το «διαχρονικό» μόνο ο χρόνος μπορεί να το δείξει. Αν το ερώτημα είναι
αν γράφονται καλά τραγούδια σήμερα, εγώ πιστεύω πως ναι, γράφονται
καλά τραγούδια, υπάρχουν δημιουργοί! Και κάποια από αυτά θ’ αντέξουν
στο χρόνο, θα περάσουν και στις επόμενες γενιές –αλίμονο αν δεν γίνει
έτσι… αλίμονο αν μείνουμε στάσιμοι
– όπως η ζωή έτσι και η μουσική συνεχίζεται κι εξελίσσεται. Βέβαια ποτέ
δεν ξεχνάμε την μεγάλη παρακαταθήκη και την προίκα που μας έχουν
αφήσει οι μεγάλοι μας δημιουργοί ο
Χατζηδάκις, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Μούτσης, ο Πλέσσας, ο Σπανός
…. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι συνθέτες
πάνω στους οποίους πατήσαμε εμείς
οι νεότεροι για να χαράξουμε τη δική
μας πορεία.

Η γνωριμία σας με τον Σταμάτη Κραουνάκη υπήρξε καθοριστική για το ξεκίνημα της καριέρας
σας. Πρόσφατα απασχόλησε την
επικαιρότητα με τις πολιτικές του
τοποθετήσεις. Πιστεύετε ότι ένας
καλλιτέχνης πρέπει να έχει θέση για
τις πολιτικές εξελίξεις ή να διατηρεί
«αποστειρωμένη» την καλλιτεχνική του εικόνα; Εμένα μου αρέσει ο
καλλιτέχνης να είναι σκεπτόμενος, να
έχει άποψη, να είναι ενημερωμένος.
Πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα κοινά, πρέπει να μας ενδιαφέρει η επικαιρότητα, άλλωστε είμαστε κι εμείς
ένα κομμάτι της κοινωνίας. Οπότε ο
καλλιτέχνης όταν ρωτάται πρέπει να
έχει άποψη και γνώμη και να την εκφράζει με τον δικό του τρόπο. Από κει
και πέρα καθένας είναι μια ξεχωριστή
προσωπικότητα και το πώς και πόσο
θέλει να εκτεθεί είναι δικαίωμά του.
Σ’ έναν απολογισμό των 20 και
πλέον χρόνων της παρουσίας σας
στον χώρο, τι είναι αυτό που έχετε
αποκομίσει; Υπάρχει και κάτι που
έχετε χάσει; Όχι, δεν έχασα τίποτε!
Μόνο κέρδισα εγώ από αυτά τα 20
χρόνια. Κατέβηκα από την ιδιαίτερή μου πατρίδα, το Κιλκίς, με πολλά
όνειρα και συνεργάστηκα με τους
σπουδαιότερους καλλιτέχνες που έχει
η πατρίδα μας. Κάτι που δεν θα σκεφτόμουν όταν ξεκινούσα ποτέ, ούτε
στα πιο τρελά μου όνειρα. Σ’ όλη
αυτή την 20χρονη διαδρομή έχω να
θυμηθώ μόνο καλά πράγματα, σπουδαίες συνεργασίες που κάθε μία απ’
αυτές ξεκλείδωνε μια επόμενη, καλύτερη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη
μου επιτυχία, τα «Χαμοπούλια», δεν
θα ξεχάσω ποτέ την γενναιοδωρία
που μου έδειξε απλόχερα ο Δημήτρης
Μητροπάνος, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι
μοιράστηκα τη σκηνή με τους καλλιτέχνες που στα εφηβικά μου χρόνια
τους θεωρούσα «δασκάλους» μου
όπως ο Νταλάρας και η Αλεξίου. Αυτά
τα 20 χρόνια δεν ήταν εύκολα, ήταν
δύσκολα με πολλή δουλειά, στερήθηκα πάρα πολλά πράγματα, αλλά
κάνοντας τον απολογισμό μου νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα άξιζε.

Ο Γιώργος Νταλάρας, χωρίς να το
ξέρει ο ίδιος, υπήρξε για μένα ένας
εμπνευστής απ’ τα πρώτα μου βήματα.
Όπως και η Χάρις Αλεξίου και η Ελένη
Βιτάλη, ενώ ένας απ’ τους
πιο γενναιόδωρους
συνεργάτες που είχα
ήταν ο Δημήτρης
Μητροπάνος

Δημήτρης

ΜΠΑΣΗΣ
09.03.2019
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MICE THE SWING BAND

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
42 09.03.2019

Διασκευάζοντας ρεμπέτικα
και λαϊκά κομμάτια

Η αγάπη για τη μουσική έφερε κοντά 7 νέα παιδιά, που στην πλειονότητά τους είναι απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.
Πρόκειται για τους: Δήμητρα Μπαλιάκα: Φωνή Χρυσόστομο Κεπελή:
Κιθάρα/Φωνή, Αλέξανδρο Κίνα: Κιθάρα/Φωνή, Γιώργο Μπάτζιο:
Πλήκτρα, Άγγελο Κιουρτζίδη: Άλτο σαξόφωνο, Δημήτρη Αμπελίδη:
Τενόρο σαξόφωνο, Αλέξανδρo Δασκαλόπουλο: Drums. Ασχολούνται κυρίως με την swing jazz μουσική διασκευάζοντας ρεμπέτικα
και λαϊκά κομμάτια.

Social
Media
#vinylio
#κατάθλιψη

#Την προηγούμενη
Τρίτη είχαν καλεσμένους
τους Πυξ Λαξ. Δεύτερη σερί
εβδομάδα που έχουν ως
θέμα την κατάθλιψη...

Ποια είναι η χημεία που σας έφερε
κοντά και σας κρατάει ενωμένους;
Φυσικά η μουσική. Στην πλειονότητα
μας είμαστε απόφοιτοι του Μουσικού
Σχολείου Κομοτηνής, οπότε η σχέση μας με τη μουσική ξεκινά από τα
μαθητικά μας χρόνια. Ο συνδετικός
μας κρίκος είναι αναμφίβολα η αγάπη
μας για τη μουσική, τη δημιουργία και
την αναγέννηση του παλιού μέσα από
το νέο.
Πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία; Το 2015
ενώσαμε τις δυνάμεις μας για μια και
μοναδική εμφάνιση στο πλαίσιο μιας
τοπικής εκδήλωσης. Το μεράκι και
η αγάπη για το αντικείμενο έφεραν
την καλή συνεργασία. Η συνέχεια
αποτυπώθηκε στην απήχηση προς
το κοινό και κάπως έτσι άρχισαν οι
προτάσεις για εμφανίσεις και συνεργασίες. Στα χρόνια που ακολούθησαν
δουλέψαμε σκληρά, καλλιεργήσαμε
σχέσεις συντροφικότητας ανάμεσά μας
και διαμορφώσαμε μια προσωπική
ταυτότητα. Κι όλα αυτά με κοινό οδηγό
το πάθος και την αγάπη για τη μουσική
δημιουργία.
Πώς θα ορίζατε την μουσική σας
ταυτότητα; Το είδος της μουσικής μας
προσδιορίζεται κυρίως από την τζαζ
και τη swing. Με μεγάλη αγάπη και
προσήλωση επιδιώκουμε το πάντρεμα

ρεμπέτικων και λαϊκών κομματιών
σε μια προσπάθεια να αναγεννήσουμε το παλιό διατηρώντας την αίγλη
του και προσδίδοντας το προσωπικό
μας ύφος. Στις διασκευές μας μπορεί
κανείς να αναγνωρίσει ήχους της
ροκαμπίλι Αμερικής του ΄50 αλλά και
της ρετρό Γαλλίας της δεκαετίας του
΄30.
Ποια είναι η σχέση σας με το κοινό;
Τα ακούσματά μας και οι δημιουργίες
μας γνώρισαν την αποδοχή του κοινού
και ενέπνευσαν περαιτέρω το όραμά
μας. Το ταξίδι μας στο χώρο μετρά πια
πολλές εμφανίσεις και live σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Ποιες στιγμές σας θεωρείτε ξεχωριστές; Ξεχωριστές στιγμές για την
μπάντα μας αποτελούν η διασκευή
του κομματιού «Όπως παλιά» που
το ερμηνεύει ο Βασίλης Καρράς
με τον οποίο είχαμε την χαρά να
συνεργαστούμε στη συναυλία του τον
Αύγουστο του 2017, η διασκευή του
κομματιού «Δεν μιλώ για μια νύχτα
εγώ» με ερμηνεύτρια την Ελευθερία
Αρβανιτάκη καθώς και οι εμφανίσεις
μας μέσα στο 2018 στο Φεστιβάλ Τυχερού δίπλα στον Μιχάλη Χατζηγιάννη
και στο Φεστιβάλ Φαναρίου με την
Έλενα Παπαρίζου.

#Πολύ ωραία
εκπομπή η αποψινή.
Εκπέμπει αισιοδοξία.
Σκέφτομαι όταν τελειώσει
να βγω έξω στο δρόμο και
να με πατήσει αμάξι.

#Το 94%
του πληθυσμού
υποφέρει από
ψυχαναγκασμό; Ποιο είναι
αυτό το 6% που είναι
καλά να πάω να του
ισιώσω τα κάδρα;
#Επειδή το ξενύχτι
μπορεί να πυροδοτήσει
κατάθλιψη δε βάζετε τις
εκπομπές σας νωρίτερα
να σωθεί ο κόσμος;

#Στο τέλος θα
ζητήσουν 50 ευρώ
οι ψυχολόγοι
εκεί;

U
#AGENDA_MO
▶ Μετά την εντυπωσιακή του χθεσινή
πρεμιέρα,ο Πάνος
Κιάμος κάθε Παρασκευή & Σάββατο στο
STAGE live.
▶ Παρασκευή 15
Μαρτίου η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα για
τον μοναδικό Αντώνη
Ρέμο και την Δέσποινα
Βανδή στην ανανεωμένη ΠΥΛΗ Α.
▶ Σάββατο 9 και
Κυριακή 10 Μαρτίου
η Shirley Valentine
μετά την εξαιρετική
επιτυχία του Ιανουαρίου,έρχεται και πάλι
Θεσσαλονίκη στο
Αριστοτέλειον.
▶ Τελευταίες παραστάσεις για την ρομαντική κομεντί που
λάτρεψαν εκατομμύρια θεατές.‘Φράνκι
και Τζόνι’ στο θέατρο
Αθήναιον 14,15 και 16
Μαρτίου.
▶ Ο Χρήστος Θηβαίος
και οι String Demons
την Παρασκευή 15
Μαρτίου στο ΜΥΛΟΣ
club με μία μουσική
βόλτα στη γειτονιά
των Εξαρχείων και όχι
μόνον.
▶ 15 και 16 Μαρτίου
ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
για δύο μοναδικές
παραστάσεις στο
BLOCK33.
#Δημήτρης Μπάσης
και Κώστας Καραφώτης συναντιούνται
για πρώτη φορά και
μας παρουσιάζουν τα
πιο ωραία λαϊκά στο
Vergina Theatro.
▶ Το αριστουργηματικό έργο του Άρθουρ
Μίλερ ‘Το τίμημα’,από
Τετάρτη 13 Μαρτίου
και για 15 παραστάσεις στο Αριστοτέλειον

«Γλυκό»... Πάμε πακέτο!

Βγαίνωέξω

Όταν μια εκπομπή καταφέρνει να διανύσει 14 ολόκληρα χρόνια επιτυχημένης πορείας στο σημερινό ζοφερό τηλεοπτικό
τοπίο, αξίζει να το γιορτάσει κανείς με τον καλύτερο τρόπο. Γι’ αυτό τα Ζαχαροπλαστεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ετοίμασαν μια
εντυπωσιακή τούρτα για την εκπομπή «Πάμε πακέτο» σε σχήμα… -τι άλλο- πακέτου και την πρόσφεραν δια χειρός του
ίδιου του κ. Παπασωτηρίου στην παρουσιάστρια της εκπομπής Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία ενθουσιάστηκε από την χειρονομία.
Λεζάντα ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ1:Ο Χρήστος Παπασωτηρίου με την Βίκυ Χατζηβασιλείου και τον ‘ταχυδρόμο’ της εκπομπής Δημήτρη Δερμετζόγλου.
Λεζάντα ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ2:Η στιγμή της παράδοσης της τούρτας-έκπληξης στην Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Pinning
The Media
▶ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ζητείται χορηγός για
τηλεοπτική παραγωγή.
Ένας κακομοίρης τηλεπαρουσιαστής wannabe
να πηγαίνει ταξίδια και να
παριστάνει πως μαγειρεύει, ξεναγεί και ό,τι άλλο
τέλος πάντων κι αυτός να
πληρώνει. Και υπάρχουν
κανάλια που τις προβάλουν αυτές τις σαβούρες.
Τι να πω;
▶ ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Όταν περιγράφεις τηλεοπτικά έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα που ξέρεις ότι
σε λίγες ώρες θα ξαναπροβληθεί, φροντίζεις ο
σχολιασμός που κάνεις να
μην σε γελοιοποιεί στην
επανάληψη.

ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΓΑΤΑ

Flashback

Πίσω απ’ αυτό το ευρηματικό όνομα, υπάρχει ένας χώρος που ξεδιπλώνει γεύσεις, απολαύσεις, στιγμές. Από
την αρχή έως το τέλος, το γευστικό ταξίδι σας στη «Βρεγμένη Γάτα» είναι συναρπαστικό. Μοναδικές γεύσεις που
απογειώνουν τον ουρανίσκο και καθημερινά ένα μενού αντάξιο των προσδοκιών σας. Η ατμόσφαιρα φιλική και
παρεΐστικη. Ο χώρος μοναδικά φιλόξενος, απίστευτα ζεστός και το προσωπικό αφιερωμένο σε έναν σκοπό. Την
απόλυτη ικανοποίησή σας! Απόλλωνος 4,Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 909999.

▶ ΣΑΤΙΡΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA
Η αμεσότητα που προσφέρουν τα social media
δυσκολεύει την δουλειά
αυτών που σατιρίζουν
την επικαιρότητα. Θέλεις
να σατιρίσεις π.χ. την
απόφαση Μακρόν για
αναφορά στα σχολικά έντυπα των κηδεμόνων ως «γονέας 1»,
«γονέας 2»… Τι να πεις, άραγε, που να μην έχει ήδη ειπωθεί σε
fb, twitter κλπ; Η όποια επιπλέον σάτιρα, μέρες μετά από την
ημέρα που προέκυψε το θέμα φαίνεται κρύα και τραβηγμένη
απ’ τα μαλλιά.
▶ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Να σου αποκαλύπτει η
Μεγαλοοικονόμου ότι
γράφει τραγούδι για τον
Τσίπρα: Δημοσιογραφικό
ατύχημα.
Να την καλείς στην εκπομπή για να το τραγουδήσει: Κιτρινισμός.
▶ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΤΙΡΑΣ
Σάτιρα: Αστείος
Χειραγώγηση μεταμφιεσμένη σε σάτιρα: Γελοίος

Στην θρυλική εποχή διασκέδασης όπου μεσουράνησαν οι ΧΑΝΤΡΕΣ –στο επίσης θρυλικό κτήριο
της Αλυσίδας- από τις πλέον κεφάτες παρέες ο πάντα ξεχωριστός Λάκης Γαβαλάς
με τον πολύ νέο τότε Στράτο Τζώρτζογλου και το ζεύγος Τσιάρα.
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Ο Στέργιος Σαραγιώτης μας εξηγεί από τι... πρέπει να «σωθεί ο μπαμπάς»
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ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Συνέντευξη

«Το κοινό της Θεσσαλονίκης
εκτιμά μια σωστή παράσταση»
Άφθονο... γέλιο θα χαρίσει στο θεατρόφιλο
κοινό της Θεσσαλονίκης το έργο «Σώστε τον
Μπαμπά!». Μετά την τεράστια επιτυχία της παράστασης «Γκρίνια μου», ο Στέργιος Σαραγιώτης επιστρέφει με τη δεύτερη κωμωδία του στο
Θέατρο Αθήναιον για να παρουσιάσει το νέο του
έργο, το οποίο πρόκειται για μία καταιγιστική
κωμική ιστορία με ανατροπές και ευτράπελα.
Ποιος και γιατί πρέπει να... σώσει τον μπαμπά; Ο Ανδρέας είναι ένας πατέρας που μεγαλώνει τη μονάκριβή του κόρη όσο καλύτερα
μπορεί. Με μια δεσποτική μάνα που έχει άποψη
για τα πάντα, μια κόρη στην εφηβεία και μια ιδιόρρυθμη σύζυγο απούσα, που αγχώνεται για το
μέλλον του παιδιού του, για τις πανελλαδικές
εξετάσεις που πλησιάζουν απειλητικά, για τα
αγόρια γύρω του που μεγαλώνουν και γίνονται
παλικάρια... Δε φαντάζεται όμως πως το σύμπαν
έχει πάντα έτοιμη την απάντηση στην ερώτηση
«Τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί;». Και
κάπου εκεί μπαίνει ξαφνικά στη ζωή του η μητέρα της κόρης του, μετά από 16 χρόνια, και φέρνει τα πάνω κάτω. Ο Ανδρέας χρειάζεται επειγόντως βοήθεια…
Το έργο είναι βασισμένο σε στοιχεία μυθοπλασίας ή και σε πραγματικά γεγονότα; Και
γιατί το ανεβάσατε; Αγαπώ πολύ αυτή την ερώτηση και φυσικά θα απαντήσω πως «Το παρόν
αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα, τα
ονόματα και οι καταστάσεις είναι φανταστικά και
οποιαδήποτε ομοιότητα είναι συμπτωματική και
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».
Είναι το 5ο προσωπικό μου έργο και πάντα,
μα πάντα όταν γράφω ένα έργο έχω ήδη ξεκινήσει την προεργασία στο μυαλό μου για το πως θα
ανέβει στη σκηνή. Πλέον νιώθω υποχρεωμένος
στο κοινό που με ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια
να δείχνω την εξέλιξή μου καθώς και στο κοινό
που θα με γνωρίσει για πρώτη φορά ότι οι παραστάσεις μου είναι αντάξιες των προσδοκιών
τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που με
ωθεί, αλλά είμαι σίγουρος πως δε θα σταματήσω ποτέ.
Τι είναι πιο δύσκολο, να κάνεις το κοινό να
γελάσει ή να συγκινηθεί; Το κοινό της πόλης
τι προτιμάει από τα δυο; Και τα δύο αποτελούν
ένα στοίχημα για όλους τους συντελεστές της
παράστασης. Όταν στήνουμε μια κωμική είτε μια
δραματική σκηνή δουλεύουμε πάνω στο υπο-

κριτικό, σκηνοθετικό, ηχητικό (αν και εφόσον
υπάρχει) φωτιστικό και ενδυματολογικό κομμάτι ώστε να βγει άρτιο προς το κοινό το μήνυμα
που θέλουμε να περάσουμε. Δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Όσο για το κοινό της πόλης είμαι σίγουρος πως εκτιμάει μια σωστή παράσταση.
Πείτε μας ένα λόγο που θα πρέπει να έρθει κάποιος να δει την παράσταση. Δε ξέρω

από που να αρχίσω. Να ξεκινήσω από τους ηθοποιούς; Που πραγματικά σε μαγεύουν. Από την
πλοκή; Που θα κάνει τους θεατές να ταυτιστούν.
Από το γέλιο που θα χαρίσουμε; Πραγματικά δεν
είναι μόνο ένας λόγος είναι πολλοί πάρα πολλοί
λόγοι για να έρθει κάποιος.
*8, 9, 10 και 15, 16, 17 Μαρτίου, στο θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ

Η Ρένια Λουιζίδου μιλάει στην Karfitsa για «Το τίμημα»
και το ρόλο της γυναίκας του σήμερα

«Η οικογένεια θεωρείται
ακόμη γυναικεία υπόθεση»

Συνέντευξη

«Το Τίμημα» έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Η ηθοποιός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη με το
αριστουργηµατικό έργο του Άρθουρ Μίλερ «Το
Τίμημα». Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά
έργα του µεγάλου Αμερικανού συγγραφέα, µε
αυτοβιογραφικά στοιχεία, γραµµένο το 1967, με
αλήθειες διαχρονικές μέχρι και σήμερα.

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

Για την θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, τα δικαιώματα της, τα βήματα προόδου,
αλλά και όσα έχουν περιθώριο ακόμη να γίνουν
για την απόλυτη ισότητα μεταξύ των δυο φύλων
μίλησε μεταξύ άλλων η ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου, σε συνέντευξη της στην Karfitsa.
Με αφορμή λοιπόν και την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, η Ρ.Λουιζίδου
δήλωσε ότι: «Όλοι μας είμαστε εγκλωβισμένοι
σε πολλά στερεότυπα και ένα από αυτά είναι
και η θέση της γυναίκας. Δεν είναι ελληνικό το
πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Παρότι η δική μου
η γενιά σε σχέση με την μητέρας μου μεγάλωσε
με πολύ διαφορετικά δεδομένα, και αν το δει κανείς στο σύνολο της ιστορίας, έχουν γίνει πολύ
μεγάλα βήματα, από την δεκαετία του ‘50 και
μετά, ωστόσο πολύ σημαντικά βασικά πράγματα
παραμένουν προβληματικά. Ακόμη και σήμερα
που θεωρείται αυτονόητο οι γυναίκες να εργάζονται, για κάθε 1 ευρώ που πληρώνεται ένας
άνδρας μια γυναίκα θα πληρώνεται 0,70 σεντς,
χωρίς καμία εξήγηση και λόγο. Αυτό σημαίνει
ότι όσα βήματα και αν έχουν γίνει έχουμε πάρα
πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε».
Η ίδια εξήγησε ότι η μορφή της οικογένειας
έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. «Οι πατεράδες που μεγάλωσαν την δική μου γενιά δεν
έχουν καμία σχέση με του πατεράδες του σήμερα που είναι οι σύζυγοι και μεγαλώνουν τα
παιδιά με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, όμως
κοινωνικά το σπίτι και η οικογένεια συνεχίζει
να θεωρείται πολύ περισσότερο υπόθεση της
γυναίκας. Αποτέλεσμα είναι να ζητείται από τις
γυναίκες του σήμερα είναι αρκετοί ρόλοι μαζί,
σύζυγοι, ερωμένες, μητέρες, εργαζόμενες», σημείωσε.
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο τρόπο που το
πέρας της ηλικίας μιας γυναίκας πέφτει «θύμα»
σχολιασμού. «Συνεχίζουμε να διαβάζουμε σε
περιοδικά για γυναίκες και το πόσο μεγάλωσαν,
πάχυναν, ενώ αντίθετα σπάνια θα δούμε μια φωτογραφία ενός άνδρα που έκανε μια ρυτίδα ή
φαλάκρα», υπογράμμισε.

«Έχει να κάνει με τις σχέσεις εντός μιας οικογένειας και της σύγκρουσης δυο αδερφών,
για τις επιλογές που έκαναν στο παρελθόν, στα
χρόνια της κρίσης, η οποία χρεοκόπησε τον
πατέρας τους και από επιφανής επιχειρηματίας βρέθηκε στον δρόμο. Τα δυο αδέλφια είχαν
κάνει δυο διαφορετικές επιλογές. Ο ένας σπούδασε και έκανε μια λαμπρή καριέρα ως γιατρός,
αφήνοντας πίσω την χρεοκοπημένη οικογένεια.
Ο άλλος γιος παράτησε μια πολλά υποσχόμενη
καριέρα για να δουλέψει ως αστυνομικός και να
παίρνει ένα μικρό ποσό για να μπορεί να συντηρεί και τον πατέρα. Ο τίτλος λοιπόν αναφέρεται
στο τίμημα που πληρώνουν αυτοί οι δυο για την
επιλογή τους. Διαφορετικό το τίμημα του ενός
από του άλλου, όμως το ίδιο βαρύ», περιγράφει
το έργο η Ρ.Λουιζίδου, η οποία ενσαρκώνει την
σύζυγο του αστυνομικού. «Στην προσπάθεια να
στηρίξουν τους γονείς του άντρα της πέρασαν
μια στερημένη και δύσκολη ζωή, όπου αναγκά-

στηκαν να ματαιώσουν τα όνειρα τους. Πλέον
τους συναντάμε πενηντάρηδες με πολλά απωθημένα και θέλουν μια νέα αρχή στη ζωή τους.
Είναι μια ηρωίδα σε οριακή κατάσταση που θέλει
να κάνει όσα δεν μπόρεσε και που πλέον δεν έχει
υπομονή».
Σύμφωνα με την ηθοποιό όλη δύναμη του
έργου και αυτό που το κάνει τόσο σημαντικό
είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε καλοί, ούτε κακοί,
ούτε δίκαιοι, ούτε άδικοι. «Ο καθένας έχει μια
οπτική που όταν εκείνος την αναπτύσσει είσαι
απολύτως με το μέρος του. Η ζωή όμως είναι
έτσι όπου το δίκιο του ενός μπορεί να είναι το
άδικο του άλλου και από εκεί ακριβώς προκύπτει το “Τίμημα’’, ο καθένας κάνει μια επιλογή
και πληρώνει το δικό του τίμημα, που δεν είναι
ίδιο με του άλλου».
*«Το Τίμημα», στο θέατρο Αριστοτέλειον
από 13 Μαρτίου
09.03.2019
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ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Συνέντευξη

«Έχει απεμποληθεί
η κυριαρχία της Ελλάδας»
Ο Τάσος Νούσιας φορά το κοστούμι του
αλαζόνα Ριχάρδου Β του Σαίξπηρ και βουτά
στα άδυτα της ψυχοσύνθεσης του βασιλιά.
Ο ηθοποιός καταπιάνεται για πρώτη φορά
στην καριέρα του με τεχνικό θεατρικό είδος
που δεν είχε ξανασυναντηθεί, τον μονόλογο.
«Επεμβήκαμε πάνω στο κείμενο χωρίς να αλλοιωθεί τίποτα παρά μόνο η δραματουργική
φορά του», εξηγεί ο ίδιος στην Karfitsa.
«Είναι βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία,
όπως όλοι οι βασιλείς που έχει καταπιαστεί
ο Σαίξπηρ. Ο Ριχάρδος έχει χάσει το θρόνο
του από τον αντίπαλό του τον Μπόλιμπροκ.
Βλέπουμε όλο τον ρεαλισμό του Ριχάρδου
ανάστροφα. Μέσα από την φυλακή συνδέετε
με το παρελθόν του και με τα γεγονότα που
τον οδήγησαν στη φυλακή και στον θάνατο.
Απογυμνωμένος από αξιώματα και προνόμια,
βιώνει το σκοτάδι και την απόλυτη μοναξιά.
Ώσπου ένας απροσδόκητος επισκέπτης εμφανίζεται στο παράθυρο της φυλακής, ο σταβλίτης του τον βοηθά να κάνει αυτή την ανάκληση μνήμης, βγάζοντας τον από τον λήθαργο»,
περιγράφει με λίγα λόγια το έργο ο Τ.Νούσιας.
«Ο Ριχάρδος φέρθηκε πολύ ανώριμα, ξόδεψε όλα τα ταμεία, πτώχευσε την Αγγλία και
ό,τι αποικιακό είχε τότε και αρχίζει να βάζει
χέρι στα ταμεία των αρχόντων. Τότε όλοι οι
αντίπαλοι συσπειρώνονται εναντίον του, με
αποτέλεσμα να βρίσκεται στο φινάλε με την
πλάτη στον τοίχο. Σκακιστικά συμβαίνει ένα
ματ, θα λέγαμε. Ο Μπόλιμπροκ, τον οποίο
είχε εξορύσσει, όταν ο Ριχάρδος γυρίζει από
πόλεμο στην Ιρλανδία τον βρίσκει μπροστά
του οργανωμένο και μαζί του όλοι οι άρχοντες να κινούνται απέναντι του», σημειώνει.
Ποιο νόημα βρήκατε στον Ριχάρδο; Με
συγκίνησε η θνητότητα του, η οποία δεν ήταν
δεδομένη για εκείνον. Ήταν επί γης θεός,
αντιπρόσωπος, στρατηγός. Άρα διαβαίνουμε
αυτή την κάθετη πτώση αυτού του ανθρώπου που φαντάζεται από τους άλλους και
από τον ίδιο ως θεός επί γης, να αποκαθηλώνεται με αυτόν τον τρόπο και να φτάνει έως
το πιο έσχατο σημείο και στην απόλυτη του
γύμνια να βρίσκει ποιος είναι. Εκεί υπάρχει
ένα αποκαλυπτικό σημείο για όλους μας γιατί
όλοι κάνουμε τα ίδια λάθη, αναλαμβάνοντας
πράγματα ή ευρισκόμενοι ψηλά στην διατροφική αλυσίδα σε σχέση με τους γύρω μας, η
έπαρση και η αλαζονείας μας, η αγνωσία μας,
η οποία έρχεται να εμφανιστεί η θνησιγένεια
και η φοβικότητα που κουβαλάμε μέσα μας.
Γεννιούνται πάρα πολλά ερωτήματα τα

οποία μέσα στο έργο υπάρχουν οι απαντήσεις.
Είναι μια υπαρξιακή, θεολογική και πολιτική
διαδρομή. Μέσα εκεί βρήκα αυτούσια σινιάλα, που μου φέρανε σε πρώτο χρόνο το πως
διαβιεί η χώρας μας τώρα, εντελώς ταλαιπωρημένη από τους άρχοντες.
Ο Ριχάρδος θα μπορούσε να είναι ένας
σύγχρονος άνθρωπος της πολιτικής σκηνής της χώρας;
Σαφώς!
Ποιες οι ομοιότητες του έργου με την
εποχή μας;
Η πλήρης κατάρρευση μιας κυρίαρχης
δύναμης. Aυτή τη στιγμή έχει απεμποληθεί η
κυριαρχία. Ενοικιάζεται το κράτος είτε μέσω
ΤΑΙΠΕΔ, είτε πωλείται η ιστορία του και αποδομείται. Αυτό είχε συμβεί και με τον ίδιο
τρόπο στην Αγγλία τότε. Υπάρχουν σημεία στο
έργο που μιλάνε για αυτό.
Η κρίση σας άλλαξε; Η δική μας η δουλειά ήταν πάντα μετέωρη, δεν είχε και δεν
έχει σταθερό βηματισμό. Μπαίνεις σε μια
δουλειά και μέσα σε ένα μικρό διάστημα βιώνεις έναν αιφνίδιο θάνατο και σε σχέση με τον
ήρωα, γιατί μετά θα πρέπει να εντρυφήσεις
στον επόμενο. Αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει στο θέμα εργασίας εμάς είναι στη φύση
της δουλειάς, άρα είμαστε εδώ και καιρό
κατά μια έννοια προετοιμασμένοι. Απλά διαλυθήκαν κάποιες σταθερές που παρήγαγαν
πολλές δουλειές και είχαν ανεβάσει ψηλά τα
στάνταρ, για την τηλεόραση κυρίως, καθώς
το θέατρο στα χρόνια της κρίσης, δείχνει ότι
δουλεύει.
Προσωπικά έχω φτάσει και με μηδενικό
account και από την άλλη υπάρχει ο εφοριακός αυτός ο ορυμαγδός των πάντων να παίρνεις λεφτά στα χέρια σου και να μην σου μένει
τίποτα. Παρ’ όλα αυτά για μένα η πτώση δεν
είναι οικονομική αλλά αξιακή, για αυτό κάνω
και τον Ριχάρδο.
Θα υπάρξει αξιακή άνοδος; Θα ήθελα
πάρα πολύ να το πιστέψω ότι θα υπάρξει,
αλλά προς στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Θέλει γενιές επί γενεών για να συμβεί ξανά
ένα αξιακό σύστημα που θα λειτουργεί για μια
κοινότητα εξ’ ολοκλήρου. Θέλει ξεπέρασμα
της κρίσιμης μάζας, η οποία κινείται εδώ και
πολλά χρόνια πίσω από κομματικούς μηχανισμούς και διαβαίνει πελατειακούς, οπαδικούς
δρόμους και όχι αξιακούς.
*«Ριχάρδος Β’-Το Ρέκβιεμ ενός Βασιλιά» στο θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ, από 21 Μαρτίου

Τάσος

Νούσιας

«Ενοικιάζεται
είτε μέσω ΤΑΙΠΕΔ,
είτε πωλείται η Ιστορία
του κράτους
και αποδομείται»
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“Si belle” comme l’ amour et la vie

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser
& Fashion stylist
dollyzerv@gmail.com
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Si Belle: η ζωή είναι τόσο όμορφη. Με αυτό
το αισιόδοξο μήνυμα μας συστήνεται μια νέα
εταιρεία με μακρά ιστορία. Πως γίνεται όμως
αυτό; Η SI BELLΕ είναι το δημιούργημα δύο
νέων γυναικών της Κικής και της Πέννυς Παπανικολάου.
Με έδρα τη γεννέτειρά τους, τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιούνται οι δύο αδερφές από
το 2014, όπου ανέλαβαν να συνεχίσουν την
οικογενειακή τους επιχείριση. Έχοντας ένα πετυχημένο παρελθόν με το brand Decibel, που
ήταν γνωστό τόσο στην Βόρεια Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό, επανασυστήνονται στο

κοινό με τη δική τους μοναδική ταυτότητα ως
Si Belle. Απευθύνονται στη σύγχρονη Ελληνίδα που καλείται να παίξει πολλαπλούς ρόλους
στην καθημερινότητά της, όπως αυτόν της εργαζόμενης, της μητέρας και προπαντώς αυτόν
της γυναίκας.
Στη συλλογή Si Belle θα βρείτε ρούχα που
μπορείτε να φορέσετε απο το γραφείο, σε μια
βόλτα, στις διακοπές αλλά ακόμη και στο γυμναστήριο. Η Κική Παπανικολάου, καλλιτεχνική διευθύντρια της εταιρείας αλλά και αθλήτρια
ενόργανης γυμναστικής, κατανοεί τις ανάγκες
μας και σχεδιάζει επιλογές που είναι εύκολες

και έξυπνες. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως
καταφέρνουν να συνδυάσουν ανταγωνιστικές
τιμές με σταθερά υψηλή ποιότητα, διατηρώντας όλη τους την παραγωγή στην Ελλάδα.
Η Κική και η Πέννυ αποδεικνύουν τη θετική
στάση ζωής τους κάθε μέρα. Η Κική εξηγεί: «Η
ζωή είναι μια πρόκληση και αυτό είναι που την
κάνει τόσο όμορφη. L’amour et La vie est est
Si Belle».
Η συλλογή Si Belle διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα αλλά και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www. SiBelleFashion.
com

κοσμικά
Carnival Party
«Η Μέλισσα»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το αποκριάτικο party του σωματείου Ορφανοτροφείο Θηλέων “Η
ΜΕΛΙΣΣΑ” στο GRAND HOTEL PALACE. Πλήθος κόσμου
παρευρέθηκε για να στηρίξει τους σκοπούς του σωματείου και να διασκεδάσει με την μοναδική Εύη Σιαμαντά.

Στίβη Σιωζοπούλου, Κυριακή Ουδατζή, Μαρία Λαγομάτη

Νάνσυ Υφαντίδου, Βαλεντίνη Βασιλειάδου

Φωτεινή Σαραφιανού, Έλενα Στριλιγκά, Χριστίνα Σαλαγκούδη

Άννυ Γκιουλέκα, Φωτεινή Σαραφιανού

Έλενα Στριλιγκά, Φωτεινή Σαραφιανού, Βέτα Καμαρινού,
Λίτα Βαρσακοπούλου, Κούλα Φυρού

Φωτεινή Σαραφιανού, Τίμη Μπακατσέλου, Θεοφανώ Παπαζήση

Βικτόρια Βούγιουβιτς, Απόστολος Τζιτζικώστας,
Θεοφανώ Παπαζήση

Βασιλεία Μαύρου, Γιούλη Κουντουρατζόγλου

Όλγα Κεσίσογλου, Μαριάννα Βαραδίνη, Πόλυ Δεδέογλου
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αθλητισμός
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ KARFITSA ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ,
ΤΟΝ ΑΡΗ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

«ΠΑΟΚ και Αρης αλλάζουν το χάρτη
του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Το φετινό πρωτάθλημα έχει μπει
Ο προπονητής της Ομόνοιας, Γιάννης
στην τελική του ευθεία και ο ΠΑΟΚ
Αναστασίου, μίλησε στην karfitsa
είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει
και εξήγησε τι κατά την άποψή του
στους τίτλους μετά από 34 χρόνια.
άλλαξε στον ΠΑΟΚ και βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήμα- Του Θωμά Ποιο θεωρείται πως είναι το «κλειδί» της επιτυχία για την ομάδα του
τος έπειτα από 34 χρόνια.
Μίχου
Λουτσέσκου; «Η συνοχή του, η διΟ Ελληνας τεχνικός μίλησε και για
ατήρηση του κορμού και οι ποιοτικές προτον Αρη που ανέβασε την ανταγωνιστικότητα
σθήκες. Ο ΠΑΟΚ τα έκανε όλα σωστά. Εβαλε
του ελληνικού πρωταθλήματος και εξήγησε
εκτός των άλλων βάθος στην ομάδα, κάτι
τα οφέλη που θα έχει συνολικά για το ελληπολύ σημαντικό για τον πρωταθλητισμό και
νικό ποδόσφαιρο, η πιθανή αναδιάρθρωση
άλλαξε την νοοτροπία του. Χρόνια τώρα ο
του πρωταθλήματος από τη νέα σεζόν.
ΠΑΟΚ έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό.
Κ. Αναστασίου ζείτε μια νέα ποδοσφαιΑυτό άλλαξε. Εγινε πιο ώριμος, αποτελερική εμπειρία εδώ και μερικούς μήνες,
σματικός με ξεκάθαρους ρόλους μέσα στο
όντας προπονητής της Ομόνοιας. Πως είγήπεδο».
ναι το κυπριακό ποδόσφαιρο και ποιες οι
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
βασικές διαφορές του με το ελληνικό; «Το
και ο Αρης. Ενας σύλλογος με ιστορία που
κυπριακό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταέλειψε. Και καταφέρνει στην... επιστροφή
γωνιστικό. Με τη νέα δομή που έχει πάρει,
του να παίρνει όπως όλα δείχνουν εισιτήμε την μείωση των ομάδων έχει γίνει πολύ
ριο... Ευρώπης. «Ο Αρης επανήλθε για τα
ελκυστικό. Έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός, τα
καλά. Ξεκίνησε κάνοντας πολλές μεταγραντέρμπι και αυτό βοηθάει πολύ τις ομάδες
φές καλών και έμπειρων ποδοσφαιριστών. Ο
να εξελιχθούν, να δυναμώσουν και να ανταΑρης είναι μεγάλο μέγεθος, έλειψε πολύ και
πεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες. Είναι
είναι πολύ καλό και αισιόδοξο που επέστρεένας από τους βασικούς λόγους που οι κυψε με αυτόν τον τρόπο στο ελληνικό ποδόπριακές ομάδες έχουν αρκετά καλή εικόνα
σφαιρο. Ο δυνατός Αρης, ο ΟΦΗ, η Λάρισα, ο
και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευΠΑΣ ακόμα είναι ομάδες που τις έχουμε ανάταία χρόνια. Σε ότι αφορά πιο τεχνικά στοιγκη και όσο πιο ισχυρές είναι τόσο ανεβαίνει
χεία, το ποδόσφαιρο εδώ θυμίζει έντονα την
το επίπεδο ανταγωνιστικότητας».
Ελλάδα. Υπάρχει πάθος, ζεστή ατμόσφαιρα,
Πάντως ο κ. Παντελίδης κρατάει ψηλά
υπάρχει καλή ποιότητα ξένων ποδοσφαιριτη «σημαία» των Ελλήνων προπονητών
στών και νομίζω πως η εικόνα που έχει πεμε τα τελευταία αποτελέσματα του Αρη... «Η
ράσει για το κυπριακό ποδόσφαιρο το αδικεί
μοίρα των προπονητών και δη των Ελλήνων
πολύ».
είναι τέτοια που δυστυχώς την πληρώνουν
Άρα θεωρείται πως αν τελικά προχωεύκολα. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν αρκερήσει το πλάνο της αναδιάρθρωσης στο
τοί καλοί Ελληνες προπονητές. Εζησα και
ελληνικό πρωτάθλημα αυτό θα βοηθήσει
εργάστηκα αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και
την ανάπτυξη και του δικού μας εγχώριου
να ξέρετε πως οι διαφορές δεν είναι μεγάπρωταθλήματος; «Ναι. Θα βελτιώσει τον
λες στον τρόπο δουλειάς των προπονητών.
ανταγωνισμό. Δυστυχώς στην Ελλάδα πολΙσα ίσα. Δυστυχώς στην Ελλάδα μας αρέσει
λές φορές θέλουμε να κάνουμε πράγματα,
ακόμα η ταυτότητα του ξένου προπονητή.
αλλά στο τέλος προχωρούν για λόγους που
Νομίζω πως πρέπει να δημιουργήσουμε μια
γνωρίζουμε. Αναθεωρούμε απόψεις και
δική μας σχολή προπονητών και γιατί όχι να
αποφάσεις. Πιστεύω πως ένα πρωτάθλημα
εξάγουμε και στο εξωτερικό προπονητές. Για
12-14 ομάδων θα αλλάξει τα τωρινά δεδονα γίνει αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στο
μένα. Θα αυξήσει τον ανταγωνισμό, τη δυκομμάτι της βελτίωσης σε όχι τόσο τεχνικά
ναμική των ομάδων. Τα ντέρμπι μεταξύ των
χαρακτηριστικά, αλλά σε θέματα επικοινωμεγάλων ομάδων θα είναι περισσότερα και
νίας, σχεδιασμού, μάνατζμεντ».
τα οφέλη θα είναι σαφώς πιο μεγάλα».
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αθλητισμός
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΘΑ ΕΧΕΙ ΒΑΘΙΑ ΧΑΡΑΓΜΕΝΗ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ, ΑΝΤΕΛΙΝΟ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

Αντρέ, αυτό είναι το δικό σου πρωτάθλημα...
Δεν είναι απλά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είναι ο ηγέματς στο νέο έτος μετράει (ήδη) πέντε γκολ και τρεις
της του. Ο εκφραστής του Ασπρόμαυρου DNA. Ο
ασίστ. Σκόραρε με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι-τίτΑντελίνο Βιεϊρίνια, με τις επιδόσεις του εντός αγωλου, με τον Αρη, με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανιστικού χώρου και ακόμα περισσότερο με τις κινήνιώνιο (στο πρωτάθλημα), ενώ πέτυχε και το γκολ
σεις του εκτός αυτού δείχνει περίτρανα την έννοια
πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου με τον ΠανιΤου Θωμά
του τι σημαίνει να είσαι αρχηγός. Να αγαπάς και
ώνιο στο τελευταίο λεπτό της παράτασης...
Μίχου
προσφέρεις στην ομάδα σου. Προσφάτως μετά το
Είναι αναμφίβολα η δική του χρονιά, το δικό του
τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ρωτήθηπρωτάθλημα και ας μην το ενστερνίζεται ο ίδιος...
κε: «Ο φετινός τίτλος του πρωταθλητή, θα είναι τίτλος ΒιΓιατί τα όνειρα και οι επιθυμίες του σούπερ σταρ του
εϊρίνια;». Η απάντησή του; « Αν το κατακτήσουμε αυτό το
ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να γίνουν πραγματικότητα.
πρωτάθλημα, θα το κατακτήσουμε όλοι μαζί. Ο Βιεϊρίνια
Ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά από ποτέ στο πρώτο νταμπλ
είναι απλός ένας ακόμα παίκτης αυτού του συλλόγου». Η
της ιστορίας του και ο Αντρέ ως αρχηγός θα είναι αυτός
παραπάνω στιχομυθία είναι απλώς ένα ακόμα παράδειγπου θα έχει την ύψιστη τιμή να σηκώσει πρώτος την κούμα. Μια σταγόνα στον ωκεανό των όσων έχει πράξει και
πα του πρωταθλητή...
πει φέτος ο 33χρονος Πορτογάλος. Η ωριμότητά του, το
ήθος του, η αγωνιστική του προσήλωση σε συνδυασμό
H αγάπη και η στήριξή του στο τμήμα μπάσκετ
με την αγωνιστική του συμβολή και το «κανείς πάνω από
Η δράση, η προσφορά και η αγάπη του Αντελίνο Βιτην ομάδα» είναι χαρακτηριστικά που έχει καταφέρει να
εϊρίνια, για τον ΠΑΟΚ δεν περιορίζεται μόνο στο ποδομπολιάσει βαθιά μέσα στην ομάδα.
σφαιρικό τμήμα. Ο Αντρέ στηρίζει όλα τα τμήματα του
Ο Αντρέ γύρισε για να κατακτήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ
συλλόγου, μα πάνω από όλα, το μπάσκετ. Το αγαπημένο
και πλέον είναι πολύ κοντά στο να το πετύχει. Η καθολιτου άθλημα, όταν δεν παίζει ο ίδιος ποδόσφαιρο. Εδώ και
κή αναγνώριση συμπαικτών και αντιπάλων στο πρόσωπό
καιρό ο Πορτογάλος, είναι μόνιμος θαμώνας (όποτε του
του είναι ίσως το μεγαλύτερο παράσημο για τον ίδιο. Η
το επιτρέπουν οι αγωνιστικές του δραστηριότητες) του
οικογένειά του είναι η δύναμή του. Κάθε το γκολ το παPAOK Sports Arena. Εχει αγοράσει εισιτήριο διαρκείας στα
νηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο. Τρέχει στην άκρη του κόρνερ
VIP φοράει πάντα την μπασκετική φανέλα με το όνομά
και γονατίζει κοιτώντας με το βλέμμα ψηλά. Στον 3ο όρoτου την οποία του χάρισαν οι καλαθοσφαιριστές του Ηλία
φο των VIP της Τούμπας. Εκεί που πάντα είναι η σύζυγός
Παπαθεοδώρου και ζει με αγωνία και ένταση όλα τα παιτου Βάσω με την μικρή του κορούλα, Κριστίνα. «Τα γκολ
χνίδια. Την αγάπη του για το τμήμα μπάσκετ την πέρασε
μου είναι γι’ αυτούς», είχε πει σε μία παλιότερη συνέντευκαι στους υπόλοιπους συμπαίκτες του, αφού με δική του
ξή του.
προτροπή όλοι έδωσαν την Τρίτη το παρών στο παιχνίδι
Και φέτος πέτυχε ουκ ολίγα και σημαντικά. Ο Πορτογάλος αρχηγός του Δικέφαλου είναι εντυπωσιακός. Σε 10
με την ΑΕΚ για το BCL.

Η πονεμένη ιστορία
της Football League

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Πληθαίνουν μέρα με την ημέρα οι αποκαλύψεις
για τη χειραγώγηση αγώνων της Football League. Την
δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία, που τυπικά απέχει ένα τσιγάρο δρόμο από τη λαμπερή Super
League. Στην ουσία όμως το κενό που χωρίζει τις δύο
κατηγορίες μοιάζει με… άβυσσο. Και γι’ αυτό υπάρχει
εξήγηση. Κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά για την ανάπτυξη της Football League και την εξυγίανση της. Δεν
ασχολήθηκε μάλιστα, πλην ορισμένων κραυγαλέων
περιπτώσεων, ούτε η δικαιοσύνη. Υπάρχουν σημαντικές δημόσιες καταγγελίες από παράγοντες και ποδοσφαιριστές ομάδων της κατηγορίας του τύπου “αφού
οι ομάδες έχουν οικονομικό πρόβλημα, ψάχνουν έσοδα από το στοίχημα”! Οι σοκαριστικές αυτές καταγγελίες δεν προκάλεσαν και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις
του αρμόδιου εισαγγελέα, ούτε της διοργανώτριας.
Στη Football League συμμετέχουν 4-5 οικονομικά
αυτόφωτες ομάδες, άλλες τόσες που βρίσκονται μετά
φθοράς και αφθαρσίας και οι υπόλοιπες που συμπλήρωσαν ρόστερ μία Κυριακή πριν από την έναρξη του
Πρωταθλήματος. Αυτές που ανήκουν στην τελευταία
κατηγορία, μπήκαν στο Πρωτάθλημα στη λογική “ξεκινάμε και όπου βγει”. Η τοξικότητα της κατηγορίας
όμως είναι αισθητή. Απλήρωτοι ποδοσφαιριστές, ομάδες που με το ζόρι μετακινούνται για τους εκτός έδρας
αγώνες, άδεια γήπεδα και ψίθυροι που γίνονται κραυγές για χειραγώγηση αγώνων. Ολα αυτά συνθέτουν
ένα βαρίδιο ικανό να οδηγήσει στον πάτο την αξιοπιστία της κατηγορίας. Την ίδια ώρα η Super League που
έχει λόγους να σκύψει με συμπάθεια πάνω στο “μικρό
παιδί” της αδιαφορεί και αγωνιά μήπως και χρειαστεί
να πληρώσει κάτι παραπάνω στη Football League και
μειωθούν τα έσοδα των δικών της εταίρων. Την ίδια
ώρα που στην Αγγλία η Premier League πριμοδοτεί με
200 εκ. ευρώ τις ομάδες που προβιβάζονται από την
δεύτερη τη τάξη κατηγορία. Ο λόγος; Γιατί τις θέλουν
να είναι ανταγωνιστικές κι όχι οι φτωχοί συγγενείς της
κατηγορίας με κίνδυνο να πλήξουν την αξιοπιστία του
Πρωταθλήματος.
Μπορεί να αλλάξει κάτι στη Football League. Η
μόνη ελπίδα που απέμεινε είναι η πολυαναμενόμενη
αναδιάρθρωση. Σε περίπτωση που θα γίνει θα είναι
υποχρεωμένες οι ομάδες για να απολαμβάνουν τα οικονομικά ευεργετήματα να τηρούν κάποιους κανόνες.
Το ζήτημα βεβαίως που θα μπει είναι αν τελικώς τα θεσμικά όργανα θα τηρούν τους κανόνες και θα δείχνουν
κόκκινη κάρτα στους παραβάτες.
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Χρύσα Προξένου

Ζούμε στην εποχή που το φαίνεσθαι
είναι σημαντικότερο του είναι
Η Χρύσα Προξένου, έχει σπουδάσει Information
Management στη Καβάλα και στον ελεύθερό της χρόνο
ασχολείται με τη διοργάνωση events, καθώς και με τις δημόσιες σχέσεις. Λατρεύει τα ταξίδια, αλλά και τα αθλήματα,
έχοντας διακρίσεις στο Tae-kwon-do.

Ποιά είναι τα τρία πράγματα που
σου αρέσουν περισσότερο στην
πόλη; Είναι η ίδια η Θεσσαλονίκη, η
ιδιοσυγκρασία της οι «αναλογικές»
ακόμη καρδιές των ανθρώπων και
φυσικά το μοναδικό φαγητό που
υπάρχει σε κάθε γωνιά της πόλης.
Ποιά είναι τα τρία πράγματα που,
χωρίς αυτά, η Θεσσαλονίκη θα
ήταν καλύτερη/ομορφότερη; Τα
σκουπίδια στους δρόμους και στον
Θερμαϊκό , το γκρίζο χρώμα στις
γειτονιές και η εικόνα των «στοιβαγμένων» ανθρώπων στα αστικά.
Τί είναι αυτό που κάνει κάποιον
«γνήσιο» Θεσσαλονικιό; Ο «εθισμός» στον καφέ …(χαχα!)

Ποιό τραγούδι σού έρχεται στο
μυαλό όταν σκέφτεσαι τη Θεσσαλονίκη; «ΛΕΞ –Πολυκατοικίες», μια
διαφορετική προσέγγιση επηρεασμένη από το γκρίζο των καταστάσεων.
Ποιός είναι ο ομορφότερος δρόμος
της Θεσσαλονίκης κατά τη γνώμη
σου; Είναι η παραλία της, η φωτεινή
Τσιμισκή της, τα λαδάδικα και η Βαλαωρίτου που σφύζουν από κόσμο
, τα γραφικά σοκάκια στα κάστρα,
ΟΛΑ!

Ποιός είναι ο μεγαλύτερός σου
φόβος στη Θεσσαλονίκη; Να χάσει
την μοναδικότητά της και το στοιχείο
της ζεστασιάς που εκπέμπει , σπάνιο
φαινόμενο της εποχής.

Ποιό είναι το καλύτερο μέρος για
να «απομονώνεσαι» στη Θεσσαλονίκη; Για άλλη μια φορά, στα ΚΑΣΤΡΑ
εσύ και ο εαυτός σου και θα την
βρεις την άκρη σου…

Ποιά είναι η καλύτερη θέα στη
Θεσσαλονίκη; Στα κάστρα, εκεί να
πας, οποιαδήποτε στιγμή, να χαθείς
στη μαγεία της εικόνας…

Αν γινόσουν δήμαρχος Θεσσαλονίκης για μια μέρα, ποιό θα ήταν το
πρώτο που θα έκανες για την πόλη;
Διευκόλυνση της καθημερινότητας
των πολιτών με την δημιουργία
ανάλογων παροχών (στάθμευση ,
αστική συγκοινωνία, προγράμματα
ανακύκλωσης, καταλύματα αστέγων, σεβασμό στους ανθρώπους με
αναπηρία), ουσιαστική βοήθεια μεταναστών, δημιουργία και διοργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων
που αφορά τους νέους.

Τί σου λείπει από τη Θεσσαλονίκη της παιδικής σου ηλικίας; Η
νοσταλγία της παιδικής ανεμελιάς,
χαρακτηριστικό σύνδρομο του συνόλου της εποχής.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου
σύνθημα που έχεις δει σε τοίχο της
Θεσσαλονίκης; «Διαταραγμένες
ψυχές εγκλωβισμένες σε μια εποχή
που το φαίνεσθαι, είναι σημαντικότερο του είναι».
Μια λέξη που χαρακτηρίζει τους
Θεσσαλονικείς. Φίλε, όλα καλά θα
πάνε!
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Μια λέξη που δεν ταιριάζει καθόλου στους Θεσσαλονικείς. Μην
ζητήσεις ποτέ να φας «Καλαμάκι».

Πώς φαντάζεσαι τη Θεσσαλονίκη
σε 20 χρόνια από τώρα; Φιλική
προς το περιβάλλον, να μην χάσει
την πολιτιστική της ταυτότητα και με
ΜΕΤΡΟ…!

Αν η αγάπη είναι
ο παράδεισος, τότε
το χαμόγελο είναι
το κλειδί της πύλης
του παραδείσου!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αισθάνεσαι ότι μπορείς να τα
κάνεις όλα μόνος/η σου και
πολύ καλύτερα από ότι με τη
βοήθεια των άλλων. Πρόσεξε,
λόγω της υπέρ αισιοδοξία σου,
να μην οδηγηθείς σε λάθος
κινήσεις και κυρίως να μην
πάρεις βιαστικές αποφάσεις,
χωρίς να έχεις σκεφτεί τις
επιπτώσεις.ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,10,26,48

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ
Πολλά ζητήματα που αφορούν
στην οικογένειά σου, θα
αρχίσουν να εξελίσσονται
θετικά, αλλά αυτό δεν πρέπει
να σε κάνει να επαναπαυτείς,
γιατί θα χάσεις πολύτιμο χρόνο.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,28,33,42

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι καιρός να υπερασπιστείς
τον εαυτό σου και να
τον προστατέψεις από
τις κακοτοπιές, Έτσι, θα
προχωρήσεις προς τους στόχους
σου χωρίς να έχεις ανάγκη
κανέναν. Ωστόσο, να θυμάσαι
πως κάποια άτομα θέλουν
το καλό σου και μπορείς να
στηριχθείς πάνω τους. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,28,41

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αν αφήσεις τον εκνευρισμό σου
να σε κατευθύνει, θα βρεθείς
μπλεγμένος/η σε διαμάχες
και εντάσεις, που δεν θα σε
οδηγήσουν πουθενά. Προσωπικά
τα πράγματα θα πάνε καλά,
εφόσον συγκρατήσεις και σε
αυτόν τον τομέα τα νεύρα σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,29,43

Αυτή την εβδομάδα, καταφέρνεις
να γίνεις δυναμικός/η και παίρνεις
δραστικές αποφάσεις που αφορούν
τη ζωή σου. Κάνε τις κινήσεις που
θέλεις με ηρεμία και χωρίς πανικό
και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα
από ότι φαντάζεσαι. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,22,36

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ο συναισθηματισμός παίρνει το
πάνω χέρι και σε κάνει αρκετά
ευαίσθητο. Αυτή η διάθεση μπορεί
να σε κάνει να κλειστείς στον εαυτό
σου και να αποφύγεις τις πολλές
συναναστροφές. Δεν σου φταίνε
οι γύρω σου και ότι η απομόνωση
και η μελαγχολία δεν θα σε
βοηθήσουν ιδιαίτερα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,23,39,41

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προσπάθησε να ηρεμήσεις και
να συγκεντρωθείς. Υπάρχουν
πολλά ζητήματα που πρέπει να
σκεφτείς και κυρίως εκείνα που
αφορούν στο παρελθόν σου
και τα οποία εξακολουθούν να
προκύπτουν μπροστά σου. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,26,47

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η εβδομάδα φέρνει εσωτερικές
συγκρούσεις και σε κάνει λίγο
αναποφάσιστο. Από τη μια, η λογική
και από την άλλη το συναίσθημα,
σε οδηγούν σε δρόμους που σε
διχάζουν. Καλύτερα να πάρεις
παραδείγματα από το παρελθόν και
να σκεφτείς πού σε έχει οδηγήσει
μέχρι τώρα το ένστικτό σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,26,33,47

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Πρόσεξε πολύ τις κινήσεις
που θα κάνεις, καθώς κάποιες
αποφάσεις θα είναι καθοριστικές
για το μέλλον σου. Μην κρίνεις
επιπόλαια τα ζητήματα που σε
απασχολούν. Δώσε λίγο χρόνο και
όλα θα ξεκαθαρίσουν. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,20,33,48

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)

Έχεις γίνει περισσότερο
απαιτητικός/η τον τελευταίο
καιρό, και αυτό φαίνεται πολύ
έντονα στις διαπροσωπικές σου
σχέσεις. Δεν ανέχεσαι εύκολα
κάποιες καταστάσεις και κυρίως
κάποια άτομα, που προσπαθούν
να σε ξεγελάσουν. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,25,44

ΤΑΥΡΟΣ

StarsLeaks

Αν η αγάπη είναι ο παράδεισος,
τότε το χαμόγελο είναι το κλειδί
της πύλης του παραδείσου!
Ένα από τα πιο δυνατά όπλα του
ανθρώπου είναι το χαμόγελο.
Λύνει χιλιάδες προβλήματα και
αποτρέπει πολλά δεινά.
Έτσι λοιπόν φρόντισε ένα εξασκείς το χαμόγελό σου, χαρίζοντας το με ευγένεια και καλοσύνη
και από τα βάθη της καρδιάς σου.
Το να χαμογελάς στους άλλους
έχει πολλά πλεονεκτήματα.
Τα περισσότερα είναι για σένα. Για
να δούμε τι «κερδίζεις»;
• Το χαμόγελο βελτιώνει την εμφάνισή σου. Ο πιο ανέξοδος τρόπος για να αλλάξεις την εμφάνισή
σου. Για σκέψου πως νοιώθεις
ή αντιλαμβάνεσαι έναν κατσουφιασμένο πρόσωπο και πως σου
φαίνεται ένα χαμογελαστό – ποιο
είναι ποιο όμορφο;
• Με ένα χαμόγελο μπορείς να
διορθώσεις και να ξεπεράσεις μια
παρεξήγηση. Ξανακερδίζεις τους
φίλους σου και τα βρίσκεις με
τους εχθρούς σου.
• Με ένα χαμόγελο χτίζεις μια
βάση αλληλοσυμπάθειας και
εμπιστοσύνης και σε συνδέει
άμεσα με τον άλλο , ανοίγοντας
τους δίαυλος επικοινωνίας και
συνεργασίας.
• Το χαμόγελο σε κάνει να
νοιώθεις όμορφα. Σκέψου κάτι
ευχάριστο, βάλε και ένα πλατύ
χαμόγελο και αυτόματα η διάθεσή
σου βελτιώνεται αισθητά.
• Το χαμόγελό σου κάνει τους
άλλους να αισθάνονται καλά με
σένα. Τους καθησυχάζει , τους
ενθαρρύνει να σε πλησιάσουν και
δέχονται την παρέα σου ευχάριστα.
• Οι ρυτίδες από το χαμόγελο
είναι πιο όμορφες από αυτές του
θυμού και του κατσουφιάσματος.
• Το χαμόγελο είναι σημάδι επιτυχίας. Σχετίζεται με την υγεία, την
μακροβιότητα, την ευτυχία, την
καλοσύνη και της θετικής στάσης
ζωής.
Και όπως είπαμε και στην αρχή, το
χαμόγελο οδηγεί στον παράδεισο
της αγάπης που είναι ο ομορφότερος προορισμός του ανθρώπου.

ΚΡΙΟΣ
Είναι καιρός να στηριχθείς στις
δυνάμεις σου, και να δείξεις
εμπιστοσύνη στις ικανότητές
σου, που είναι πάρα πολλές.
Μην κάνεις πίσω σε κάποιες
αποφάσεις τις οποίες σκέφτεσαι
εδώ και καιρό, αλλά δεν τολμάς
να υλοποιήσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,25,44.

ΙΧΘΕΙΣ
Ίσως πρέπει, να αναλογιστείς τα λάθη
σου και να δεις ποιές καταστάσεις
χειρίζεσαι με λάθος τρόπο και τι πρέπει
να κάνεις, για να αλλάξεις τον τρόπο
που αντιμετωπίζεις τα γεγονότα.
Προσοχή στον αυθορμητισμό και
τη βιασύνη, σκέψου με την λογική
και όχι το συναίσθημα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…10,23,35,44

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΟ 9/3 ΕΩΣ 15/3
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Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
Διαφημιστείτε στην Karfitsa
βάζοντας τη δική σας Αγγελία.
Στείλτε την στο mail:
grammateia@karfitsa.gr
μαζί με το τηλέφωνο
επικοινωνίας σας.
Τηλέφωνα Αγγελιών:
2310 278155, 6948495809
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΧΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 80τμ,
3ου ορόφου, σε τριώροφο οίκημα,
χωρίς ασανσέρ, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ,
διαμπερές, με απεριόριστη και
άκλειστη θέα, σε καλή κατάσταση.
Τιμή: 50.000E Κωδ. 1009-398

ΣΥΚΙΕΣ Πωλείται ανώγειο διαμέρισμα
105τμ, μερικώς ανακαινισμένο, με
3ΔΣαλΚΜΠ, αυτόνομη θέρμ. Φ/Α,
κατασκευής 2006, διαμπερές, σε
καλή κατάσταση. Τιμή: 67.000Ε Κωδ.
1009-399
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου,
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση.
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου,
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ,
με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε καλή
κατάσταση. Τιμή: 46.000E Κωδ.1009
ΠΟΛΙΧΝΗ (ΤΡΙΓΩΝΟ) Πωλείται
τριόροφη ανεξάρτητη μονοκατοικία
189τμ, ΗΜΙΥΠ- ΙΣ- 1ου ορόφου,
κατασκευής 1975, με 3χωριστά
διαμερίσματα των 63τμ το καθένα,
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου,
σε καλή κατάσταση. Τιμή: 85.000E
Kωδ.1009-391

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Πωλείται διαμέρισμα
57τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ,
κεντρικότατο, χρήζει ανακαίνισης.
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή:
18.000E Κωδ.1009
ΑΝΩ ΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα
66τμ, 3ου ορόφου, διαμπερές,
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο,
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό
για εκμετάλλευση. Τιμή: 62.000E
Κωδ.1034-143

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται
διαμέρισμα 94τμ, 2ου ορόφου,
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές,
μερικώς ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ.
Φ/Α. Ιδανικό για εκμετάλλευση.
Τιμή:60.000E Κωδ.1033-107
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 55τμ, 1ου ορόφου,
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Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
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Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων
REMAX GOLD
Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr
χωρίς ασανσέρ, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ,
ευάερη, ευήλια, κεντρικότατη,
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

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Πωλείται διαμέρισμα
96τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ,
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, με
2ΔΣαλΚΜΠ, μερικώς ανακαινισμένο,
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό
και εκμετάλλευση. Τιμή: 125.000E
Kωδ.1014-517
ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου,
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη,
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000E
Κωδ.1009-231
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται διαμέρισμα
77τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ,
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, τζάκι, ανοιχτωσιά,
είναι διαμπερές, χρήζει ανακαίνισης.
Ιδανικό για επένδυση. Τιμή: 56.000E
Kωδ.1036-128

ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται
γκαρσονιέρα 45τμ, 2ου ορόφου,
χωρίς ασανσέρ, πρώτο στη θάλασσα,
μπροστά στον πεζόδρομο, με θέα
θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό
για εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000E
Κωδ.1009-388
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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά,
πέτρινη, μονοκατοικία 80τμ, εντός του
χωριού, σε οικόπεδο 3,5στρεμμάτων,
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Τιμή:
40.000E Kωδ.1009-397

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται
οικόπεδο 1.370τμ, εντός του χωριού,
γωνιακό, άρτιο και οικοδομήσιμο, με
συντελεστή δόμησης 0,8. Ιδανικό για
δημιουργία εξοχικής κατοικίας. Τιμή:
15.000E Κωδ.1009-396
ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
διαμέρισμα 110τμ, 2ου ορόφου, με
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, με ιδιόκτητο
γκαράζ 80τμ, αυτ/μη θερμ. πετρελαίου,
προσόψεως, σε καλή κατάσταση. Τιμή:
80.000Ε Kωδ.1009-395
ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
διαμέρισμα 100τμ, 3ου ορόφου, με
ασανσέρ, 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές,
απεριόριστη και άκλειστη θέα, σε καλή
κατάσταση. Τιμή: 30.000E Kωδ.1009385
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται
γκαρσονιέρα 45τμ, 1ου ορόφου, με
1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, επί του
πεζοδρόμου, χρήζει ανακαίνισης.
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή:
16.000E Kωδ.1009-384

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

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται στούντιο
33τμ, 3ου ορόφου, με ασανσέρ, πλήρως
επιπλωμένο και ανακαινισμένο, πλησίον
Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, λουξ κατασκευή,
ιδανικό για φοιτητές. Τιμή: 420E
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου,
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ.
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ,
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη
κατάσταση. Τιμή: 400E

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

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

ΔΥΤΙΚΑ

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

σημεία διανομής

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

ANATOΛΙΚΑ

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

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