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Σελ. 54

Κάθε Σάββατο με
την Karfitsa

#757

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

CITY LIGHTS

Ό,τι συμβαίνει
στην πόλη
Σελ. 41-49

CITYLights

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

Η ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΗΣ 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

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

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

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

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

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΡΤΙ
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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

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα
Ο Τόλης ΒοσκόπΚΕΝΤΡΙΚΗ
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ,
ουλος γιαΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Πωλείται διαμέρισμα
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ,
«Τι έχει µείνει
µία και57τμ,
µοναδι
γκαρσονιέρα
απ’ τη45τμ, 2ου ορόφου, Η
κή συναυλ
4ου ορόφου,
χωρίς ασανσέρ,
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α ,
ία
ασανσέρ, πρώτο στη θάλασσα,Γιώτα Νέγκα
φωτιά» µε τουςχωρίς
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ,
την ∆ευτέρ
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή:
ερµηνεύει
Λαυρέν
α 18 Μαρτίο
μπροστά
στον πεζόδρομο,
τη με θέα τραγού
κεντρικότατο, χρήζει
ανακαίνισης.
υ
Απόψε Amelie Lens
500E Κωδ.1009-368
Μαχαιρίτσα,θάλασσα,
στοΙδανικό
για ντε
εκμετάλλευση. Τιμή:
Παλέ
Νίκοσε καλή κατάσταση. Ιδανικό δια ανδρών στην
Σπορ
Farrago σε ένα κορυφκαι
για εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000E παράστ
18.000E Κωδ.1009
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται στούντιο
ΠορτοκάλογλοΚωδ.1009-388
αση-πρόταση 33τμ,
αίο
υ, Μιρέλα
3ου ορόφου,
με ασανσέρ, πλήρως
techno
«Φύλλο
party στο Principal
Πάχου στο Barbarella
ΑΝΩ ΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα
επιπλωμένο και ανακαινισμένο, πλησίον
ΘΕΡΜΗ Πωλείται
Live διαμέρισμα BLOCK Ανδρικό 2» στοΙ.Ν.
66τμ, 3ου ορόφου, διαμπερές,
Αγίου Θεράποντα, λουξclub
κατασκευή,
Theater
33
130τμ,
1ου
ορόφου,
κατασκευής
την
Party
Παρασκευή
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο,
στις 22/3
ιδανικό για φοιτητές. Τιμή: 420E
2007, σε δυόροφο οίκημα, εντός
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό
22/3
συγκροτήματος, με πάρκινγκ,
για εκμετάλλευση. Τιμή: 62.000E
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται
αποθήκη, με 3ΔΣΑΛΚΜΠWC, σε
Κωδ.1034-143
γκαρσονιέρα 64τμ, 3ου ορόφου,
Σελ.
άριστη κατάσταση. Τιμή: 155.000E
πλήρως ανακαινισμένη, με αυτ. Θέρμ.
Kωδ.1009-120
Σελ.
ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται
Φ/Α, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ασανσέρ,
διαμέρισμα 94τμ, 2ου ορόφου,
είναι γωνιακή και διαμπερές σε άριστη
Σελ.
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές,
κατάσταση. Τιμή: 400E
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σελ.
μερικώς ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά,
ΜΠ, κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ.
Φ/Α. Ιδανικό για εκμετάλλευση.
Τιμή:60.000E Κωδ.1033-107

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Πωλείται γκαρσονιέρα 55τμ, 1ου ορόφου,

πέτρινη, μονοκατοικία 80τμ, εντός του
χωριού, σε οικόπεδο 3,5στρεμμάτων,
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Τιμή:
40.000E Kωδ.1009-397
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LIVE SHOW
Ο ∆ιογένης ∆ασκάλ
ου
στην «Κ» για τα τρία µιλά
του Μαρτίου, που µαζί«πουφ»
µε
Monie & Monie Connie τους
καλούνται να διαχειρ nte
ιστούν
στο ΜΥΛΟΣ Club για
τρία
Σάββατα του Μαρτίο
υ
Σελ.

44-45

«∆εν µπορού
µε διαφορετικνέςνα συνυπάρξουν δυο άτοµα
πολιτικές κοσµοθ
εωρίες»
Ο ∆ηµήτρης Καταλ
ειφός που επιστρέφει
πολυβραβευ
στη
µένο έργο του David
Θεσσαλονίκη ύστερ
α από πέντε χρόνια
Hare o «Φεγγίτης»
Μαρκουλάκη µαζί
µε το
, σε σκηνοθεσία
µε τη Λουκία Μιχαλ
του Κωνσταντίν
οπούλου και τον Μιχάλ
ου
µιλά στη Φιλίππα
η Πανάδη,
Βλαστού
Σελ.

42-43
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Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Οι δήμαρχοι δεν
είμαστε άνθρωποι
φυσιολογικοί!

Σελ. 28-29

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ

Πήρε «ευλογία»
από Μπουτάρη,
γέμισε το
«Ολύμπιον»

Σελ. 35

Σοκάρουν οι περιγραφές έγκλειστων μεταναστών από Πακιστάν, Μπαγκλαντές
κι Αφγανιστάν για τις φρικαλεότητες ομοεθνών δουλεμπόρων σε βάρος τους
κατά την περίοδο της ομηρίας τους σε σπίτια – φυλακές της Θεσσαλονίκης
που αποκαλύφθηκαν στο Κακουργιοδικείο
Ανατριχιαστικές αφηγήσεις στο ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη Σελ. 18-19

Δ. ΘΕΡΜΗΣ

«Φάκελος»
σχολική στέγη,
μεταφορά
μαθητών

Σελ. 32-33

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

«Φάκελος»
ασφάλεια

Σελ. 30-31

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δημήτρης Δραγώγιας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Φ. Σιούμπουρας,
Γ. Πολυράβας
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Βιβή Ανδρίτσου, Γιώργος Αυτιάς,
Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,
Κωνσταντίνος Δ. Γουσίδης, Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, Αναστασία
Καρυπίδου, Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς
Μίχος, Γιώργος Μυλωνάς, Κωστής Ουζούνογλου, Γιάννης Σπ.
Παργινός, Γιώργος Σαρρής

Η υπερψήφιση του άρθρου 32 της Συνταγματικής Αναθεώρησης, που αποσυνδέει την
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την πρόωρη διάλυση της Βουλής, είναι η πιο σημαντική εξέλιξη της όλης διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή μπορεί να αλλάξει
το Σύνταγμα (σ.σ. τότε θα μάθουμε και λεπτομέρειες για τη νέα διαδικασία), απομακρύνοντας –εάν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές– το σενάριο της «δεξιάς παρένθεσης» λόγω αδυναμίας εκλογής νέου ΠτΔ. Πρόκειται για μία αλλαγή που είχε ανάγκη το πολιτικό σύστημα,
καθώς η κορυφαία αυτή διαδικασία του Κοινοβουλίου μπορούσε να γίνει «εργαλείο» στις
διαθέσεις της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει πρόωρη προσφυγή
σε εθνικές κάλπες.
Κάπως έτσι, άλλωστε, ανήλθε τον Ιανουάριο του 2015 στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας,
επισπεύδοντας –σύμφωνα με τις τότε δημοσκοπήσεις– ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός. Σε
κάθε περίπτωση πρόκειται για μία θετική μεταρρύθμιση, στην οποία –παρά τις εικασίες και
τα περί του αντιθέτου λεγόμενα– ο πρωθυπουργός και η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσαν
να πουν «όχι». Αν δεχτούμε ότι όντως οι εθνικές εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο του 2019, ο
ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο κ. Τσίπρας δεν θα κρατούσαν σε ιδιότυπη ομηρία μόνο την επόμενη
κυβέρνηση, αλλά τη χώρα γενικότερα, καταδικάζοντάς την σε πολιτική αστάθεια, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται και για την οικονομία!
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν η Βουλή να ψήφιζε και την υποχρέωση για σταθερό εκλογικό
κύκλο, κάτι που θα άλλαζε τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Άλλωστε, η κουλτούρα
συνεργασιών που ανέκυψε τα χρόνια των μνημονίων είναι από τα ελάχιστα θετικά που θα
αφήσει πίσω της η πολυετής οικονομική κρίση.
Στο σύνολό της πάντως η Συνταγματική Αναθεώρηση θα έλεγε κανείς ότι είναι δειλό
βήμα προς το μέλλον, χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις και βαθιές τομές, που αποτελούν
εδώ και χρόνια κατάκτηση του Δυτικού κόσμου. Για παράδειγμα, η συζήτηση περί μη κρατικών πανεπιστημίων τελείωσε πριν καν ξεκινήσει, παρότι ακόμη και οι ίδιοι οι κυβερνώντες
επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση για τα παιδιά τους! Η Ελλάδα του 2019 δεν έχει ανάγκη
από «φυτευτά» ΑΕΙ και ΤΕΙ σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά από ένα σύστημα στο οποίο θα
ασκεί έλεγχο το κράτος, όμως δεν θα «υποχρεώνει» παιδιά να ξενιτεύονται και γονείς να
ξεπαραδιάζονται, για να πάρουν ένα πτυχίο ή να κάνουν ένα μεταπτυχιακό.
Ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο της ατολμίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι ότι
δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση. Με απλά λόγια, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων παραμένει ακόμη και σήμερα κάτι μακρινό...

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Ν. Καραμανλής, Ευ. Καρανάσιος,
Ντ. Κωστόπουλος, Ζαχ. Ζούπης,
Β. Μάστορας, Κ. Μίχαλος,
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Του Νίκου Καραμανλή

{
Η αποσύνδεση
της εκλογής ΠτΔ
από τη διάλυση
της Βουλής
μόνο ως θετικό
βήμα μπορεί να
χαρακτηριστεί

{
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Η σπουδαιότητα του άρθρου 32,
σε μία άτολμη Αναθεώρηση

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Θανάσης Ελμάζης
eurokinissi.gr

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,
Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,
ΦΑΞ: 2310.253.835,
Διεύθυνση:
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Χριστίνα Βασιλάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κατερίνα Χαρκιολάκη
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Βυρωνία Τραγούδα
grammateia@karfitsa.gr
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
WWW.ART2WORK.EU
Creative & Digital Agency
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

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

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.
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Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες αεροπορική τραγωδία πλήττει
ανεπανόρθωτα το «καμάρι» της Boeing

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΥΛΩΝΑ

Reportage

Το best seller του… θανάτου
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Όταν τον Δεκέμβριο του 2015 η Boeing παρουσίαζε το νεότερο μέλος της «οικογένειας» των
737, το Max-8, είχε κάθε λόγο να υπερηφανεύεται,
καθώς αποτελεί την όγδοη αναβάθμιση στη σειρά
με τα ταχύτερα πωλούμενα αεροσκάφη στην ιστορία του αμερικανικού κολοσσού, με περισσότερες
από 4.500 παραγγελίες από 100 διαφορετικούς
φορείς σε κάθε άκρη του πλανήτη.
Ωστόσο, αντί για σελίδες δόξας, το πρώτο αεροσκάφος του δεύτερου αιώνα ζωής της Boeing γράφει μελανές. Τον Οκτώβριο του 2018, ένα Boeing
737 Max-8 της Lion Air έπεσε λίγο μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα της Ινδονησίας, παρασύροντας στον θάνατο τους 189 επιβαίνοντες. Την
περασμένη Κυριακή, ένα ίδιο αεροσκάφος, αυτήν
τη φορά της Ethiopian Airlines, έπεσε επίσης λίγο
μετά την απογείωσή του, με τη μακάβρια λίστα να
μετρά 157 θύματα. Το μοιραίο αεροσκάφος είχε
πετάξει μάλιστα για πρώτη φορά μόλις τον Οκτώβριο του 2018!
Ακόμη και οι πλέον ειδικοί σημειώνουν πως
είναι πολύ νωρίς για να κρίνουν εάν τα αίτια της
συντριβής του αιθιοπικού αεροσκάφους ήταν τα
ίδια ή παρόμοια με εκείνα της τραγωδίας του αεροπλάνου της Lion Air στην Ινδονησία πέρυσι.
Πολλές οι συμπτώσεις
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αρχικές ομοιότητες.
Την Κυριακή, η πτήση της Ethiopian Airlines έχασε επαφή περίπου έξι λεπτά μετά την απογείωση.
Ο πιλότος είχε πάρει άδεια να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα, αλλά το αεροπλάνο
συνετρίβη περίπου 35 μίλια νοτιοανατολικά της
αιθιοπικής πρωτεύουσας. Όπως δηλαδή και στην
τραγωδία της Lion Air, με το ιδίου τύπου αεροπλάνο που έπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωση και
αφού ο πιλότος ζήτησε άδεια να επιστρέψει στο
αεροδρόμιο.
Οι έρευνες από τις ινδονησιακές και αμερικανικές αεροπορικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απότομη «βουτιά» του αεροσκάφους της
Lion Air θα μπορούσε να προκληθεί από ένα λογισμικό εάν οι υψομετρικές και γωνιακές πληροφορίες που δίνονταν στο σύστημα του υπολογιστή
ήταν λανθασμένες.
Όπως και στην περίπτωση της τραγωδίας της
Lion Air, έτσι και στο δυστύχημα της Ethiopian
Airlines, το αεροσκάφος φαίνεται να αντιμετωπίζει
πρόβλημα μετά την απογείωση και οι πιλότοι εκπέμπουν μηνύματα για να πουν ότι αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος πέφτει.

στα χαρακτηριστικά του να συνέβαλαν στην πτώση
του;
Ανάμεσα σε αυτά που γράφτηκαν όλες αυτές τις
ημέρες ήταν πως ο κινητήρας του 737 Max είναι
λίγο πιο μπροστά και λίγο πιο ψηλά σε σχέση με τα
φτερά, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση
του αεροπλάνου, κάτι που επηρεάζει την ισορροπία του.
Επίσης, ο αισθητήρας γωνίας προσβολής και το
συνδεδεμένο λειτουργικό στο νέο σύστημα ελέγχου απώλειας άντωσης λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τα προηγούμενα μοντέλα του 737,
αλλά οι πιλότοι στην πτήση 610 της Lion Air δεν
είχαν ενημερωθεί.
Μία δυσλειτουργία στους συγκεκριμένους αισθητήρες μπορεί να οδηγήσει τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή της πτήσης, θεωρώντας ότι βρίσκεται
σε απώλεια άντωσης, να θέσει το αεροσκάφος σε
πορεία καθόδου, ενώ αντίθετα πρέπει να το ανορθώσει.
Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ειδοποιήθηκαν να ενημερώσουν τα εγχειρίδια πληροφοριών πτήσης για το πλήρωμα.

Μοιραία μετατροπή;
Σε τι διαφέρει αυτό το αεροσκάφος από τα προηγούμενα μοντέλα της Boeing; Μπορεί οι αλλαγές

Σκληραίνει ο ανταγωνισμός
Η νέα αεροπορική τραγωδία και κυρίως τα όσα
ερωτήματα γέννησε οδήγησαν σε ελεύθερη πτώση

τη μετοχή της Boeing, καθώς μία προς μία οι αεροπορικές εταιρείες καθηλώνουν στο έδαφος όσα
737 ΜΑΧ 8 έχουν στον στόλο τους.
Την ίδια στιγμή, οι μετοχές της ανταγωνίστριας
Airbus κατέγραψαν άνοδο.
Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαίο ότι, 24
ώρες μετά την τραγωδία στην Αιθιοπία, η Boeing
επιβεβαίωσε ότι θα εγκαταστήσει μια αναβάθμιση
λογισμικού σε όλα τα αεροσκάφη του τύπου 737
MAX 8, όσο και αν επέμενε να αρνείται κάθε συσχετισμό με το δυστύχημα.
Αίσθηση προκάλεσε και η αποκάλυψη πως η
εταιρεία Boeing είχε μάλιστα αποφασίσει τη διακοπή, τον Μάιο του 2017, των δοκιμαστικών πτήσεων του προγράμματος 737 Max, εξαιτίας ενός προβλήματος στην κατασκευή του κινητήρα από τη
CFM, που συμμετέχει σε joint venture με την αμερικανική General Electric και τη γαλλική Safran.
Η Boeing θα υποστεί αναμφίβολα τις αρνητικές
συνέπειες του δυστυχήματος στο Χρηματιστήριο
και ζητούμενο είναι πόσο θα βαρύνουν τον όμιλο
που μοιράζεται την παγκόσμια αγορά με την ευρωπαϊκή Airbus. Το μόνο δεδομένο είναι πως η σημασία του αεροσκάφους αυτού για την Boeing είναι
τόσο μεγάλη, που εάν είναι αναγκαίο να γίνουν
τεχνικές διορθώσεις, θα τις κάνει, όσο δαπανηρές
και αν είναι.

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

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

*

NEO CITROËN C1
ΑΠΟ
Ή ΜΕ

10.050 €
36 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

www.citroen.gr

Ο καταλυτικός ρόλος της έκθεσης του Ταμείου, το νέο μνημόνιο
και οι ασφυκτικές πιέσεις από ΕΚΤ και Eurogroup

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οικονομία

ΔΝΤ και ΕΚΤ πιέζουν για μέτρα,
η κυβέρνηση σκέφτεται... ρήξη
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Ασφυκτική πίεση για κλείσιμο των εκκρεμοτήτων έως την 1η Απριλίου ασκούν οι δανειστές
υπό το πρίσμα των αυστηρών παρεμβάσεων του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, αγνοώντας τον ισχυρό συμβολισμό της
δόσης του 1 δισ. ευρώ, επεξεργάζεται ακόμη και
σενάριο ρήξης!
Στην αγορά επικρατεί μια διφορούμενη άποψη
σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να υλοποιήσει η
κυβέρνηση. Από τη μία υπάρχουν οι αγορές ομολόγων, όπου, μετά την έκδοση του 10ετούς την
περασμένη εβδομάδα, δεν καταγράφονται τάσεις
αποκλιμάκωσης του επιτοκίου, το οποίο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τίτλου κινείται στο 3,80%16.03.2019

3,90%. Από την άλλη πλευρά, στο Χρηματιστήριο
Αθηνών παρατηρείται ενίσχυση του ενδιαφέροντος
για την αγορά τραπεζικών τίτλων. Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 700 μονάδες και τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει ενισχυθεί κατά 15%, ενώ οι
τραπεζικές μετοχές έχουν καταγράψει τριπλάσια ή
και τετραπλάσια άνοδο! Πάντως, το γεγονός ότι η
Ελλάδα δεν έχει πάρει ακόμη τη δόση του 1 δισ.
ευρώ εκπέμπει αρνητικό μήνυμα, καθώς δεν είναι
το ποσό που έχει σημασία, αλλά η εκταμίευσή του
ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων.
Οι οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι η αγορά ομολόγων στέλνει πιο ισχυρά μηνύματα στην
κυβέρνηση, ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση της έκ-

θεσης του ΔΝΤ, το οποίο βλέπει σχεδόν παντού
αβεβαιότητες και επιπλέον επισημαίνει ότι, για
τα αναδρομικά και τις καταπτώσεις εγγυήσεων
του Δημοσίου, ίσως και τα 20 δισ. ευρώ να είναι
ένα σχετικά συντηρητικό ποσό! Η έκθεση αποτελεί, πλέον, πυξίδα για τις εξελίξεις των επόμενων
εβδομάδων, ενώ η άρνηση της κυβέρνησης να
κάνει... εκπτώσεις στο θέμα της προστασίας της α΄
κατοικίας έχει εξοργίσει τις Βρυξέλλες!
Το νέο πλαίσιο προστασίας που θα αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη αποτελεί το σημείο τριβής και θα είναι πραγματικά έκπληξη αν υπάρξει
συμφωνία στο Eurogroup της 1ης Απριλίου. Αυτό
θα φανεί άλλωστε και από το EuroWorking Group
που θα διεξαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Αν η κυ-

βέρνηση έχει αποφασίσει να πάει και σε εθνικές εκλογές
τον Μάιο, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της ρήξης, με ό,τι συνεπάγεται για τη συμπεριφορά των επενδυτών στις αγορές. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση προσπαθεί
να κερδίσει χρόνο και να μην υποκύψει στις πιέσεις των
δανειστών, οι οποίοι ζητούν εδώ και τώρα αλλαγή του
νόμου Κατσέλη με τραπεζικά κριτήρια, αποτελεσματική
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και αυστηρό πλαίσιο για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ειδικά στο θέμα του διάδοχου νόμου για την προστασία της
α΄ κατοικίας, η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον
τοίχο, καθώς θέλει να φτάσει έως τις εκλογές με κάποιο
έντονα συμβολικό φιλολαϊκό μέτρο, αγγίζοντας την κρίσιμη ομάδα των δανειοληπτών.
Το τέταρτο... μνημόνιο
Όχι μόνο αυστηρή μεταμνημονιακή εποπτεία αλλά
και το ενδεχόμενου νέου μνημονίου, λόγω αδυναμίας
κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας,
βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο!
Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης, οι τεχνοκράτες
του έχουν αφιερώσει ειδική ενότητα σε ένα «καθοδικό
σενάριο», σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα δυσκολευτεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της από
το 2021 και θα χρειαστεί δραστικά δημοσιονομικά μέτρα,
αναδιάρθρωση χρέους ή νέα χρηματοδοτική στήριξη!
Μάλιστα, με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, είναι ενδεχόμενο να υπάρξει χρηματοδοτική τρύπα 4,7 δισ. ευρώ
το 2021, που θα διευρυνθεί στα 15,2 δισ. ευρώ το 2024!
Ουσιαστικά, σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα πρέπει

να καταφύγει σε πρόγραμμα διάσωσης, δηλαδή και νέο
μνημόνιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα! Το ΔΝΤ επισημαίνει επί της ουσίας ότι όλα έχουν γίνει λάθος και η
Ελλάδα, με τις εκκρεμότητες και με την επιβάρυνση που
έχει σημειωθεί στην οικονομία, βρίσκεται και πάλι σε
σταυροδρόμι.
Ο διεθνής οργανισμός διαμορφώνει πλέον νέα
δεδομένα περίπου 70 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές,
και ουσιαστικά αμφισβητεί το success story που θέλει να
«λανσάρει» η κυβέρνηση στο εκλογικό σώμα για να μπορέσει να κλείσει όσο μπορεί την «ψαλίδα» από τη Νέα
Δημοκρατία, η οποία έχει σαφές και μεγάλο προβάδισμα.
Πολύ περισσότερο οι επισημάνσεις του Ταμείου είναι αυτές οι οποίες δείχνουν και τις δυσκολίες της επόμενης
μέρας.
Όλα λάθος...
Η έκθεση του ΔΝΤ λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, καθώς η αποδοχή των λανθασμένων μέτρων του 2015, λόγω προσφυγής στο τρίτο
πρόγραμμα χρηματοδότησης, οδήγησε τη χώρα στη σημερινή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τους δανειστές ως ιδιαίτερα σοβαρή.
Ειδικότερα, το ΔΝΤ επισημαίνει προς την κυβέρνηση αλλά και τον... νικητή των προσεχών εκλογών τον
κίνδυνο εκτροχιασμού της οικονομίας, εστιάζοντας στα
εξής σημεία:
1. Το ύψος των αναδρομικών σε συνταξιούχους και
δημοσίους υπαλλήλους θα φτάσει τα 9,4 δισ. ευρώ και,
ως εκ τούτου, χρειάζεται προληπτικό σχέδιο αντιμετώπι-

σης. Ουσιαστικά, το Ταμείο θεωρεί ότι, αν δοθούν τα αναδρομικά, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι σε αδιέξοδο
και ως εκ τούτου οι πιστωτές της πρέπει να εξετάσουν
ακόμη και το ενδεχόμενο ενός νέου χρηματοδοτικού
προγράμματος.
2. Το τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά ευάλωτο και οι ισολογισμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι
«δηλητηριασμένοι». Ως εκ τούτου, απαιτούνται γενναία
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μαζικοί πλειστηριασμοί και αυστηρότατο πλαίσιο προστασίας
για το ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού που δεν μπορεί να
αντεπεξέλθει. Όπως αναφέρει στην έκθεση του το Ταμείο,
οι τράπεζες πρέπει να ενισχυθούν κεφαλαιακά, είτε μέσω
αύξησης κεφαλαίου είτε με τη χρήση κεφαλαιακών εργαλείων που δεν προκαλούν διάχυση, ενώ ζητά από την
κυβέρνηση να λύσει το θέμα των «κόκκινων» δανείων
χωρίς κρατική βοήθεια, προτού εξεταστεί η προοπτική
χρήσης κρατικής βοήθειας.
3. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με το
ΔΝΤ, έγινε χωρίς μελέτη και θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ ζητείται από την κυβέρνηση
η επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων. Δηλαδή,
στο συγκεκριμένο ζήτημα διαρθρωτικής πολιτικής, η κυβέρνηση κινείται σε εντελώς διαφορετική ρότα, κάτι το
οποίο έχει ενοχλήσει τους δανειστές.
4. Τέλος, το αφορολόγητο όριο πρέπει να μειωθεί,
όπως έχει υποσχεθεί και υπογράψει η κυβέρνηση, προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση, να μπουν
«εύκολα» λεφτά στο δημόσιο ταμείο και να μειωθεί η
άμεση φορολογία.

16.03.2019
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Τι ζητούν οι εργαζόμενοι, τι δίνει η κυβέρνηση υπό την πίεση του ΣΤΕ



ΑΠΟ TON ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ

Οικονομία

«Βόμβα» για 13ο και 14ο μισθό!

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν το βάζουν κάτω…
Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Μπράτης
αποσαφηνίζει: «Πάνω από 610.000 συνάδελφοί
μου διεκδικούν 700 εκατ. ευρώ από τα αναδρομικά των εορτών και της αδείας. Είναι χρήματα δικά
μας».
Τι σκοπεύει όμως και τι σχεδιάζει η κυβέρνηση
για να αντιμετωπίσει το κόστος των αναδρομικών;
Κυβερνητικές πηγές δεν κρύβουν ότι λόγω
εκλογών «θα δοθεί επιστροφή των δώρων που
κόπηκαν, αλλά, επειδή οι αποφάσεις του ΣτΕ θα
επιφέρουν μόνιμο δημοσιονομικό κόστος, η επιστροφή θα γίνει με ετήσιες δόσεις, ανάλογα με
το ύψος της απαίτησης!». Η κυβέρνηση μέτρησε
ότι «το κόστος της επιστροφής φτάνει τα 3,9 δισ.
ευρώ. Προκειμένου λοιπόν να κρατήσει στάση
ισορροπίας, θα προχωρήσει στη λήψη ισοδύναμων
εξισορροπητικών μέτρων. Ήδη εξετάζει την ένταξη
του 13ου και του 14ου μισθού από το ενιαίο μισθο-

λόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ή τη μείωση των
δώρων και του επιδόματος.
Οι αριθμοί που επικαλείται η ΑΔΕΔΥ είναι σκληροί!
α) Το 95% των εκπαιδευτικών έχει καταθέσει
αγωγές.
β) Οι απώλειες εισοδήματος από τις περικοπές
έφτασαν το 30% του εισοδήματός τους. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι από το 2011 έως το 2017
το κόστος αμοιβής του προσωπικού στο Δημόσιο,
εκτός των ένστολων, υποχώρησε κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από 10,1 δισεκατομμύρια
το 2011 στα 8,8 δισεκατομμύρια το 2017.
γ) Οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων υποχώρησαν με ρυθμό μεγαλύτερο από τη μείωση του
ΑΕΠ της Ελλάδος!
δ) Η ΑΔΕΔΥ σημειώνει ότι «τα υπερπλεονάσματα προέρχονται από τις περικοπές του 13ου και του
14ου μισθού, αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης,

που «τρώει» 100 ευρώ τοn μήνα για κάθε δημόσιο
υπάλληλο».
ε) Η επαναφορά των δώρων θα οδηγήσει συνολικά σε ανάπτυξη, σε φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα.
Τι διεκδικούν
Η θέση των δημοσίων Υπάλληλων είναι σαφής
και κατηγορηματική:
1. Διεκδικούμε, λέει ο κ. Μπράτης, την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού από την 1η Ιανουαρίου 2013 για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.
2. Ζητούμε την άμεση επανανομοθέτηση του
13ου και του 14ου μισθού στα επίπεδα του 2010.
3. Την αμεση ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και το επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας. Ταυτόχρονα στον αέρα
βρίσκονται 95.000 υπάλληλοι στο Δημόσιο… Κιν-

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)

οικονομία
δυνεύουν να δουν τον μισθό τους να μειώνεται έως και
κατά 150 ευρώ. Αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου που
παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, από 35 έως
150 ευρώ. Οι εργαζόμενοι που παίρνουν σήμερα ΒΑΕ
είναι εκείνοι που εργάζονται σε νοσοκομεία, οι απασχολούμενοι στους ΟΤΑ, Α΄ και Β΄ βαθμού και στα νομικά
πρόσωπα των ΟΤΑ, οι εργάτες και οι τεχνίτες βιολογικού
καθαρισμού, οι υδραυλικοί, οι τεχνίτες και οι εργάτες
δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, το
προσωπικό στην εποπτεία καθαριότητας, οι εργάτες και
οι οδηγοί στην αποκομιδή των σκουπιδιών, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι εργάτες, οι οδηγοί και οι χειριστές
μηχανημάτων ψεκασμού, οι εργάτες κοπής δέντρων, οι
εργάτες καθαριότητας στα νεκροταφεία.
Το «χαστούκι»
Κατά τη νομικό Ολυμπία Νικολοπούλου, η κατάργηση των δώρων του 13ου και του 14ου μισθού επέφερε
ανελέητο «χαστούκι» και τη μισθολογική κατάσταση των
δημοσίων υπαλλήλων, αφού ως ποσοστό οι δύο μισθοί
είναι το 15%-17% του συνολικού εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων».
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΔΕΔΥ επικαλείται πλήθος
οικονομικών στοιχείων στο ΣΤΕ, ότι δηλαδή «οι δημόσιοι
υπάλληλοι ήταν η μόνη κοινωνική ομάδα με τόσα πολλά
χτυπήματα, τα οποία απαγόρευσαν την αξιοπρεπή διαβίωση των μελών της».
Αλλά και το θέμα με τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο

απασχολεί 95.000 εργαζομένους είναι, κατά τον πρόεδρο
της ΑΔΕΔΥ κ. Πάιδα, «από τα πλέον σημαντικά». Ο κ Πάιδας τονίζει ότι «η μάχη θα είναι διαρκείας, αφού έρχονται
μειώσεις στα βαρέα και ανθυγιεινά επιδόματα και πολλές
ειδικότητες, που τώρα λαμβάνουν βαρέο και ανθυγιεινό
επίδομα από το Δημόσιο, θα εξαιρεθούν από το νέο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων…».
Κατά την ΑΔΕΔΥ, τα μνημόνια επέφεραν μείωση εργαζομένων κατά 126.926 άτομα. Δηλαδή από τα 692.000
του 2011, υποχωρήσαμε σε 565.981 αυτή την ώρα. Χτυπήθηκαν περισσότερο Παιδεία, δημόσια υγεία, ενώ τα
τρομερά κενά καλύφθηκαν από 20.000-22.000 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα νοσοκομεία, το 2012, οι συμβασιούχοι εποχικοί
ήταν 54.150, ενώ το 2018, ήταν στα 80.962 άτομα».
Η ΑΔΕΔΥ επίσης τονίζει ότι «οι μειώσεις στις νέες
συντάξεις είναι στο 40% και ότι «ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου έχουν μειώσεις μέχρι και 40% τον μήνα,
αυτοί πανηγυρίζουν για την αναστολή της περικοπής της
προσωπικής διαφοράς των παλιών ασφαλισμένων, για το
2019». Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ δίνει τεκμηριωμένα στοιχεία περικοπών συντάξεων. Δίνει στη δημοσιότητα την υπ’ αριθμ. 9397/1-12-17 απόφαση του ΕΦΚΑ
για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένο με 40 χρόνια
υπηρεσίας, ο οποίος έχει μηνιαία μείωση στην κύρια σύνταξή του κατά 464,97 ευρώ τον μήνα! Ο αντιπρόεδρος
της ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η σύνταξη του συναδέλφου του ,
αν υπολογιζόταν με τον Ν. 3863/2010, θα ήταν 1574,02

ευρώ, όπως λέει η απόφαση του ΕΦΚΑ, με τον νόμο Κατρούγκαλου διαμορφώνεται στα 1019,05 ευρώ. Μείωση:
464,97 ευρώ τον μήνα».

Shobi PERFUMERY
Νέο κατάστημα Ερμού 65!
Τα αγαπημένα σας αρώματα, τα αιθέρια και φυτικά έλαια, τα face body
& hair mist θα σας προκαλέσουν να τα
μυρίσετε όλα και στο 3ο κατάστημά μας,
στην Ερμού απέναντι από τον ΟΤΕ. Τα
μοναδικά προϊόντα περιποίησης από τη
γνωστή εταιρία Aroma Dead Sea με μεταλλικά στοιχεία της Νεκράς Θάλασσας,
κρέμες προσώπου, μαύρη λάσπη που
αναζωογονεί την επιδερμίδα! Στα καταστήματά μας θα βρείτε αρωματικά κεριά,

home diffusers, άλατα μπάνιου για χαλάρωση, τα καλλυντικά Wet n Wild Los
Angeles, την υπέροχη νεανική αγγλική
εταιρία παρασκευής χειροποίητων καλλυντικών Bomb Cosmetics. Μια τεράστια
γκάμα από πανέμορφα χειροποίητα bath
bombs, bath melts, scrubs και από φυσικά συστατικά όπως βούτυρο καριτέ και
αιθέρια έλαια.
Θα σας φτιάξουμε τη διάθεση!

Κατάστημα 1: Καρόλου Ντηλ 38, Τηλ: 2310236136
Κατάστημα 2: Δελφών 90, Τηλ: 2313032121
Κατάστημα 3: Ερμού 65, Tηλ: 2310253696
16.03.2019
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Πάντα τού φταίνε οι… άλλοι

«Γαβγίζει» ο λαβωμένος Σουλτάνος

Διεθνή

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΥΛΩΝΑ

Για πρώτη φορά από το 2009, η οικονομία στην
Τουρκία βουτά σε ύφεση, με τη «βούλα» της εθνικής της στατιστικής υπηρεσίας να τραβά το χαλί
κάτω από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
βλέπει να απειλείται η παντοκρατορία του στις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου.
Η ραγδαία υποχώρηση εξηγείται εν μέρει από
τον μεγάλο πληθωρισμό που προκλήθηκε από την
υποτίμηση της τουρκικής λίρας τον περασμένο Αύγουστο, αλλά και από την επιφυλακτικότητα που
δείχνουν οι διεθνείς αγορές απέναντι στις οικονομικές πολιτικές της τουρκικής κυβέρνησης.
Το τουρκικό εθνικό νόμισμα απώλεσε το 30%
της αξίας του το 2018, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο του
20%.
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Φταίνε οι άλλοι
Μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις δημοτικές εκλογές, ο Τούρκοι βλέπουν την οικονομία
να οδεύει προς τον γκρεμό και τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να συνεχίζει την αδιάλλακτη πολιτική.
Η τουρκική κυβέρνηση απαντά με το προσφιλές της ύφος, κάνοντας λόγο για εκτός συνόρων
υποκινούμενες κερδοσκοπικές επιθέσεις που
έχουν στόχο τον πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του
επιχειρεί για άλλη μια φορά «εξαγωγή» της κρίσης. Οι εξωτερικοί εχθροί είναι χρήσιμοι, αφού δεν
είναι τυχαίο ότι σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων
σε δημοσκοπήσεις στην Τουρκία βλέπει τις ΗΠΑ ως
εχθρό της χώρας, παρά το ότι, όταν η κυβέρνηση
αδυνατεί να βρει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, τότε χάνει την εμπιστοσύνη τους.
«Μέτωπο» για τους S-400
Η πρώτη κίνηση του προέδρου ήταν να πατήσει
πάλι γκάζι στην κόντρα με τους Αμερικανούς.
Μετά και την τελευταία προειδοποίηση του
Πενταγώνου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν επανήλθε στο ζήτημα της αγοράς των
S-400, που έχει προκαλέσει διένεξη στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας ότι η απόκτηση
των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων δεν
έχει να κάνει τίποτα με την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και άρα, όπως ξεκαθάρισε, θα τους
πάρει και θα τους χρησιμοποιήσει! Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να αποχωρήσει από τη συμφωνία που
σύναψε με τη Ρωσία για την αγορά του πυραυλικού
αμυντικού συστήματος S-400, διαβεβαίωσε ! Ο
Ερντογάν έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης που παραχώρησε στο ιδιωτικό κανάλι HaberTurk. Στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε
ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, στη διάρκεια τηλεφωνικής
επικοινωνίας που είχαν, του είπε ότι έγκρίνει την

αγορά των S-400 Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με
το filoκυβερνητικό κανάλι HaberTürk την Πέμπτη,
ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε
την αποκάλυψη ότι ο αμερικανός ομόλογός του,
Ντόναλντ Τρούμπα, ενέκρινε την προγραμματισμένη αγορά της ρωσικής S-400 πυραυλικής άμυνας.
Ερωτηθείς εάν είναι δυνατόν η Τουρκία να αγοράσει τους S-400, αλλά να μην τους ενεργοποιήσει, ο
Τούρκος πρόεδρος απάντησε ότι αυτό δεν γίνεται.
Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει την Άγκυρα ότι η
προμήθεια των S-400 από τη Ρωσία θα μπορούσε
να θέσει σε κίνδυνο τις αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών συμμάχων στο ΝΑΤΟ.
Καβγάς με Γερμανία και… Βέλγιο!
Την ίδια ώρα αποφάσισε να κλιμακώσει εκ
νέου την ένταση στις γερμανοτουρκικές σχέσεις,
μετά την απόφαση να μην ανανεώσει, και μάλιστα
χωρίς καμία αιτιολόγηση, τη διαπίστευση τριών

ανταποκριτών γερμανικών μέσων ενημέρωσης,
εκ των οποίων οι δύο υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί
την ακατανόητη, όπως τη χαρακτηρίζει, κίνηση της
τουρκικής πλευράς «προσβολή», ενώ σε αυτή την
κατεύθυνση κινήθηκαν και οι αντιδράσεις όλων
των γερμανικών κομμάτων.
Το Βερολίνο προχώρησε σε αυστηροποίηση της
ταξιδιωτικής οδηγίας για την Τουρκία, προειδοποιώντας τους Γερμανούς πολίτες ότι διατρέχουν
τον κίνδυνο σύλληψης για έκφραση απόψεων που
μπορεί να επιτρέπεται στη Γερμανία, αλλά ίσως όχι
από τις τουρκικές Αρχές.
Κρίση περνούν οι σχέσεις της Τουρκίας ακόμη
και με το Βέλγιο, με αφορμή δικαστική απόφαση
δικαστηρίου των Βρυξελλών η οποία, σύμφωνα
με την άποψη της Τουρκίας, εμποδίζει την άσκηση
ποινικών διώξεων ανθρώπων που σχετίζονται με
το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα.

Κώστας Μίχαλος*

opinion
Θετικές οι αλλαγές για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
Μετά από προσπάθειες ετών εκ μέρους των Επιμελητηρίων, με υπομνήματα και προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, η πρόσφατη νομοθετική
πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δημιουργεί επιτέλους τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο
θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας επιχειρηματικών
πάρκων στη χώρα.
Μεταξύ των σημαντικότερων θετικών αλλαγών, είναι η
απελευθέρωση των Επιμελητηρίων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την επένδυση διαθέσιμων πόρων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων, αλλά και η ικανοποίηση του
αιτήματος της Επιμελητηριακής Κοινότητας για καθεστώς αυτοδιαχείρισης εντός των πάρκων από τους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον το αποφασίσουν. Πάγιο αίτημα της αγοράς ικανοποιεί και η
εναρμόνιση όλων των διατάξεων κινήτρων και πλεονεκτημάτων βιομηχανικών
επιχειρήσεων εντός πάρκων, αλλά και η επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, δημιουργούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις
αναψηλάφισης και επανεξέτασης διατάξεων των κανονισμών λειτουργίας των
Πάρκων, ενώ ανοίγει και η διαδικασία για τον καθορισμό πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων στα περιεχόμενα των κανονισμών λειτουργίας για το
σύνολο των υποδοχέων της Ελληνικής Επικράτειας.

Σημαντική αλλαγή, που θα συμβάλει στην ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση
επενδύσεων, αποτελεί η πλήρης αποσαφήνιση της διαδικασίας συγκέντρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης
των Επιχειρηματικών Πάρκων, αλλά και η παροχή της δυνατότητας έγκρισης επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου σε φορείς
υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ. Τέλος, ένα ουσιαστικό βήμα για
την πολεοδομική οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων ανά την επικράτεια, αποτελεί η δημιουργία κινήτρων
και πλεονεκτημάτων, με παράλληλη άρση γραφειοκρατικών και
διοικητικών δυσχερειών, για τη διευκόλυνση της πολεοδομικής οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων.
Εφόσον ψηφιστούν και εφαρμοστούν στην πράξη, οι διατάξεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα μπορούν να οδηγήσουν τους τομείς της Βιομηχανίας και της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε νέα εποχή, επιβεβαιώνοντας ότι μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων
της αγοράς, μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις,
όσο και για την οικονομία.
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
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Ο δήμος Σιθωνίας ζητάει την τροποποίηση του ΓΠΣ
για να δοθούν άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Reportage

Επιμένουν για… μπαράκια
στον ιστορικό οικισμό της Νικήτης

12 16.03.2019

Προσπάθειες για να καταφέρουν να λειτουργήσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
στον ιστορικό οικισμό της Νικήτης, εξακολουθεί να
καταβάλλει η δημοτική αρχή στο δήμο Σιμωνίας.
Στο δημοτικό συμβούλιο, στη συνεδρίαση που
έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου 2019 αποφασίστηκε η συμπλήρωση του εδαφίου του γενικού
πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ), του οικισμού με μια
παράγραφό στην οποία θα είναι δυνατή η κατ΄
εξαίρεση εγκατάσταση επιχειρήσεων «ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων». Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι «εντός των ορίων του «ιστορικού
τόπου» είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η εγκατάσταση χρήσεων ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων
εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια,
παραδοσιακά καφενεία), με τη σύμφωνη γνώμη
της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας Νεότερων
Μνημείων».
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί ο δήμαρχος Γιάννης Τζίτζιος να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.Στην εισήγηση του προς τα δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος τόνισε ότι «η προστασία του
πολιτιστικού περιβάλλοντος εποπτεύεται από τις
αρμόδιες αρχαιολογικές αρχές και υλοποιείται από
τους κατοίκους του οικισμού».
«Ο παλιός οικισμός της Νικήτης πριν να χαρακτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως
‘’ιστορικός τόπος’’, διέθετε καφενεία και ταβέρνες, οπότε αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να
λειτουργήσουμε και πάλι τέτοιου είδους επιχειρήσεις», αναφέρει στην Karfitsa η πρόεδρος του
Συλλόγου Επαγγελματιών Σιθωνίας, Κωνσταντίνα
Κούρα.Για τους επαγγελματίες της περιοχής είναι
μονόδρομος η λειτουργία τέτοιων καταστημάτων
καθώς, όπως λένε, είναι ίσως ο μοναδικός παραδοσιακός οικισμός στον οποίο δεν επιτρέπεται η
λειτουργία καφε-μπαρ.
Ένας ιστορικός οικισμός
Το «Παλαιό Χωριό Νικήτης», σύμφωνα με
την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ
250/Β/19-05-1987), βρίσκεται υπό ειδική κρατική
προστασία, καθώς η πολεοδομική του δομή και η
αρχιτεκτονική των σπιτιών του αποτελούν αξιόλογα και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της λαϊκής
αρχιτεκτονικής της Χαλκιδικής.
Ο οικισμός προστατεύεται με βάση της διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 περί
προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον στον οικισμό
υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως
«νεότερα ακίνητα μνημεία».

Στο μεταξύ, το 2008 εγκρίθηκε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΦΕΚ 406 ΑΠΠ/2008) με την οποία
ο εν λόγω οικισμός χαρακτηρίστηκε «περιοχή αμιγούς κατοικίας».
Σύμφωνα με το νόμο, στις χρήσεις γης επιτρέπεται η λειτουργία αποκλειστικά εμπορικών
καταστημάτων που εξυπηρετούν τις καθημερινές
ανάγκες των κατοίκων, (παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία, κρεοπωλεία, ψιλικατζίδικα,
γαλακτοπωλεία, πρατήρια άρτου) και σε καμιά
περίπτωση κλαμπ, μπαρ και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.
Το 2014 ο δήμος Σιθωνίας αιτήθηκε από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου και την μετατροπή των χρήσεων γης στο
«Παλαιό Χωριό Νικήτης» από αμιγούς σε γενικής
κατοικίας, με στόχο τη νομιμοποίηση χορήγησης
αδειών για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως συμβαίνει
σε τέτοιες περιπτώσεις, ζήτησε τη γνωμοδότηση
του υπουργείου Πολιτισμού από όπου πήρε αρνητική απάντηση (1630/16.6.2014)… Συγκεκριμένα,
η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού
επισήμανε ότι «τυχόν χαρακτηρισμός της περιοχής
ως γενικής κατοικίας θα καθιστούσε δυνατή την
εισαγωγή χρήσεων σε πληθώρα καταστημάτων
που δε συνάδει με τον χαρακτήρα του ‘’ιστορικού

τόπου’’ και επιπρόσθετα θα προκαλέσει δυσμενή
επιβάρυνση του πλέγματος των κοινόχρηστων χώρων του, με κινήσεις οχημάτων και πεζών».
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού ο δήμος Σιθωνίας παραχώρησε προσωρινές άδειες λειτουργίας
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον
οικισμό. Όμως οι άδειες αυτές ανακλήθηκαν, με
αποτέλεσμα όσοι επένδυσαν σε δημιουργία καταστημάτων να μην μπορούν να τα λειτουργήσουν.
«Μετά από καταγγελίες ότι οι άδειες δόθηκαν παρανόμως πριν ολοκληρωθεί η τροποποίηση του
σχεδίου όσες δόθηκαν πάρθηκαν πίσω. Οι επαγγελματίες επένδυσαν χρήματα στα καταστήματα
τους και στη συνέχεια έμειναν χωρίς άδεια» εξηγεί
η κ. Κούρα.
Όπως ανέφεραν κάτοικοι της Νικήτης στην
Karfitsa, η τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της περιοχής. Ωστόσο κάποιοι από τους κατοίκους, κυρίως
αλλοδαποί, που αγόρασαν πρόσφατα σπίτια στον
οικισμό αντιδρούν εξηγώντας ότι ο χαρακτηρισμός
του ως ιστορικός αποτέλεσε το λόγο για να επενδύσουν στην περιοχή. Ο σύλλογος επαγγελματιών Σιθωνίας έχει τεθεί «υπέρ της αναβίωσης της
παλιάς αγοράς στον ιστορικό οικισμό της Νικητής
και στηρίζουμε την προσπάθεια του Δημάρχου για
τροποποίηση του ΓΠΣ για να βγαίνουν κατά παρέκκλιση άδειες», κατέληξε η κ Κούρα.

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τουλάχιστον δέκα φορές έχουν πετάξει στην
Ελλάδα τα αεροπλάνα του ηγέτη της Βενεζουέλας

Οι… χρυσές πτήσεις του Μαδούρο
Όχι μία φορά, και μάλιστα όχι μόνο
ένα άλλα δύο, από τα προεδρικά αεροσκάφη του Νικόλα Μαδουρο, έχουν έρθει στην Ελλάδα και έχουν προσγειωθεί
στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια!
Του Δημήτρη Σταυρόπουλου
Στις 6 Οκτωβρίου 2018 στο αεροδρόμιο «Ελ Βενιζέλος» και στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Βαρκελώνη, στις 13
Φεβρουαρίου 2019 στις 7 το πρωί στο
Ηράκλειο και επίσης στις 28 Φεβρουαρίου 2019 και πάλι στο Ηράκλειο, στις
11.00 το πρωί. Το προεδρικό αεροσκάφος του Νικόλα Μαδούρο, Dasseault
Falcon YU 3360, έχει προσγειωθεί στο
αεροδρόμιο « Ελ Βενιζέλος» και στις 18
Ιανουαρίου 2018.
Επίσημη αιτιολογία, «ανεφοδιασμός
καυσίμων». Επίσης, στις 13 Νοεμβρίου
2018 πραγματοποιήθηκε και άλλη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
Τα Falcon, που φαίνεται ότι επίσημα
ανήκουν στην πετρελαϊκή εταιρία PDVSA
με έδρα το Καράκας, φαίνονται να πηγαινοέρχονται από τη Βενεζουέλα στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις σε χώρες
της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και
στην Ελβετία.
Εκτός από την Ελλάδα έχουν καταγράφει προσγειώσεις και στα αεροδρόμια της Σάντα Μαργαρίτα, της Σάντα
Μαρία, της Ζυρίχης, της Γενεύης, της Μόσχας, της Βηρυτού, του Άμπου Ντάμπι,
του Μαρόκου και της Τεχεράνης.
Ένα από τα δυο αεροπλάνα είχε ζητήσει άδεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο
των Αδάνων στην Τουρκία, όπως επίσης
και σε άλλα επτά ευρωπαϊκά αεροδρόμια
που, όμως δεν του δόθηκε.
Το αεροσκάφος Falcon EX
Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους (Falcon EX) έχει τη δυνατότητα
να πραγματοποιεί πτήσεις 4.940 μιλίων
σε μέγιστο βάρος, με ταχύτητα μάλιστα
0,75 Mach, χωρίς να κάνει στάση για
ανεφοδιασμό, στοιχεία που προκύπτουν
από την κατασκευάστρια εταιρεία του, τη
γνωστή σε όλους Dassault. Το μέγιστο

ύψος που μπορεί να πετάξει είναι 51.000
πόδια, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα
να διανύει μεγαλύτερες αποστάσεις σε
λιγότερο χρόνο, αφού δεν χρειάζεται
να ακολουθεί τους εμπορικούς αεροδιαδρόμους. Η απόσταση από το Άμπου
Ντάμπι στην Αθήνα είναι 1.770 μίλια,
κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος
ανεφοδιασμού για ένα αεροπλάνο που η
πτητική δυνατότητά του είναι συνεχόμενα τα 4.940 μίλια, εκτός και αν υπάρχει
τεχνικό πρόβλημα ή λόγοι υγείας των
επιβαινόντων, κάτι που δεν υφίσταται αν
κρίνουμε από το περιεχόμενο της επίσημης ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία αναφέρει πως
ο λόγος για την προσγείωσή του ήταν ο
ανεφοδιασμός του.
Επιπλέον, το μπίζνες τζετ Falcon EX
έχει μάξιμουμ βάρος χωρίς καύσιμα
(maximum zero fuel weight) 14.000
κιλά και το μάξιμουμ ωφέλιμο φορτίο
- επιβάτες και εμπόρευμα (maximum
pay load) τα 2.067 κιλά. Άρα το Falcon
με τους τέσσερις επιβάτες συνολικού
βάρους 340 κιλών θα μπορούσε άνετα
να σηκώσει επιπλέον 1.727 κιλά, είτε
σε χρυσό είτε σε... μπαμπάκι, και να πετάξει 4.940 μίλια χωρίς ανεφοδιασμό.
Και εδώ είναι που προκύπτουν τα εξής
εύλογα ερωτήματα: Γιατί το Falcon ζήτησε να προσγειωθεί στην Αθήνα ενώ είχε
διανύσει μόλις 1.770 μίλια, με δυνατότητα, όπως προαναφέραμε, να καλύψει
την τριπλάσια σχεδόν απόσταση χωρίς
ανεφοδιασμό; Μήπως τελικά δεν πήρε
9,5 τόνους καύσιμο από το Άμπου Ντά-

μπι, που είναι και το μάξιμουμ καύσιμο
που μπορεί να φορτώσει ώστε να είναι σε
θέση να διανύσει τη μεγαλύτερη δυνατή
απόσταση των 4.940 μιλίων; Ή μήπως
άφησε καύσιμο επειδή υπήρχε εντολή να
πάρει παραπάνω φορτίο στην Αθήνα;
Τι είδους φορτίο ήταν αυτό; Γιατί το

αεροπλάνο προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», σε ένα από τα πιο ακριβά αεροδρόμια της Ευρώπης, και όχι σε κάποιο
άλλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, με φθηνότερα καύσιμα και handling;
Γιατί μόλις έφυγε από το Άμπου Ντάμπι και ο τελικός του προορισμός ήταν το
Καράκας, δεν κινήθηκε δυτικά και μέσω
Σαουδικής Αραβίας, Λιβύης και Μάλι να
πάει προς το Πράσινο Ακρωτήρι;
«Προφανώς και υπήρχε σοβαρός λόγος για να επιλεχθεί το συγκεκριμένο αεροδρόμιο για την προσγείωσή του», προσθέτει έμπειρος πιλότος της Αεροπορίας
και συμπληρώνει: «Θα μπορούσε κάλλιστα να προσγειωθεί σε κάποιο φθηνότερο αεροδρόμιο, όπως αυτό της Κύπρου
ή του Ηρακλείου Κρήτης, ή της Ρόδου».
Ερωτήματα αναπάντητα…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 57001, Πόλη: Θέρμη,
Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Συμβάσεων κ. Τζώρα, Τηλέφωνα: 2310-470448,
2310-470200 Φαξ: 2310-470297, 2310-475936, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eoae@egnatia.gr, URL: http://www.
egnatia.eu
I.2) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση
(URL): Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και http://www.egnatia.eu της Εγνατία Οδός ΑΕ
(στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις).
Οι Προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: (URL): www.
promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η υποβολή των απαραιτήτων από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών, σε έντυπη
μορφή θα γίνει στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Εγνατία Οδός ΑΕ, στη διεύθυνση της παρ. Ι.1.
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
I.4) Κύρια δραστηριότητα: Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας.
II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
II.1) Τίτλος – Σύντομη Περιγραφή: «Εγκατάσταση τερματικών POS στους σταθμούς διοδίων, στα Σημεία
Εξυπηρέτησης Συνδρομητών και στο Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Προστίμων Διοδίων της “Εγνατία Οδός ΑΕ”»,
Αριθμός αναφοράς: 5708.
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες.
II.2) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 60.000 Ευρώ
ΙΙ.3) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Όχι
II.4) Τόπος εκτέλεσης: ΕL – Εγνατία Οδός: (Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Ιωάννινα – Γρεβενά – Κοζάνη – Βέροια –
Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Ελληνοτουρκικά σύνορα), Κάθετοι Άξονες και κάθε
άλλη περιοχή σταθμών διοδίων αρμοδιότητας της “Εγνατία Οδός ΑΕ”.
IΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΙΙ.6) Διάρκεια της σύμβασης: 6 μήνες
II.7) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: Όχι
II.8) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι
II.9) Η σύμβαση σχετίζεται με έργο /πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι.
IΙI: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κάθε οικονομικός φορέας απαιτείται να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες
POS.
Πληροφορίες, διατυπώσεις και δικαιολογητικά που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται τα κριτήρια
επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας».
IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
IV.2) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: Ναι
IV.3) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 01.04.2019, Τοπική ώρα 16:00.
IV.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες.
IV.6) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 05.04.2019, Τοπική ώρα 11:00, Τόπος: Διεύθυνση όπως στο Ι.1.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
VΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι
VI.2) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία, ύψους 1.200 € και
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής
υποβολής) των προσφορών.
Για την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος «Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας».
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 22.03.2019 και ώρα 16.00.
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμό εξόδων της “Εγνατία Οδός ΑΕ”.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1 του τεύχους «Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας».
VI.5)
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης: 07.03.2019.
Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

16.03.2019
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Εμφανίζουν σε διπλάσια συχνότητα από τους άνδρες

Υγεία

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΊΑ ΝΈΤΑ

Γυναίκες και κατάθλιψη
Η κατάθλιψη καταγράφεται να πλήττει σε σχεδόν διπλάσια συχνότητα τις γυναίκες απ’ ό,τι τους
άνδρες και συγκεκριμένα σε ποσοστό 11%, ενώ
τους άνδρες σε ποσοστό μόλις 5%. Οι γυναίκες
«υπερτερούν» επίσης και στα ποσοστά επανεμφάνισης της νόσου (9%) έναντι των ανδρών (4%).
Υπάρχει, όμως, επιστημονική εξήγηση γι’ αυτό;
Οι σύγχρονες μελέτες έχουν καταλήξει σε κάποιους βασικούς λόγους, που εξηγούν γιατί το γυναικείο φύλο είναι πιο ευάλωτο στην εμφάνιση της
μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής, όπως ονομάζεται επιστημονικά η νόσος. Οι λόγοι είναι κυρίως
ψυχολογικοί, ορμονολογικοί, κοινωνικοί, αλλά και
άλλοι που φαίνεται να σχετίζονται με διαφορές στη
νευροφυσιολογία του εγκεφάλου των δύο φύλων.
«Πράγματι, έχουν παρατηρηθεί πολλές και σημαντικές διαφορές στην εμφάνιση της κατάθλιψης
στα δύο φύλα, με μεγάλες αδικημένες τις γυναίκες», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, Bsc
(Psychology) University of London, MSc (Health
Psychology) University of Central Lancashire,
μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης (IARPP) - ΗΠΑ, διευθυντής και επόπτης
επιστημονικού προσωπικού στην «Ψυχική Φροντίδα» (psychikifrontida.gr), ο οποίος συμπληρώνει:
«Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και πολλά κοινά
χαρακτηριστικά. Σ’ αυτά ανήκουν κυρίως η κληρονομική προδιάθεση (περίπου στο 40%), αλλά και
κάποια κοινά συμπτώματα της κατάθλιψης, όπως
π.χ. αίσθημα αναξιότητας, ενοχές, έλλειψη ικανοποίησης, διαταραχές ύπνου, αδυναμία συγκέντρωσης κ.ά.».

«BE-LIVE»: Ελπίδα σε υπογόνιμα
ζευγάρια στην Ελλάδα
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Ελπίδες δημιουργίας οικογένειας σε υπογόνιμα ζευγάρια, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες των προσπαθειών της εξωσωματικής
γονιμοποίησης στη χώρα μας. που μαστίζεται από την υπογεννητικότητα. ευελπιστεί να δώσει ένας νέος φορέας που
δημιουργήθηκε στη χώρα μας.
Το όραμα που γίνεται πραγματικότητα ανακοίνωσαν σε
συνέντευξη Τύπου στο Ίδρυμα Θεοχαράκη οι γιατροί αναπαραγωγής Βασίλης Κελλάρης και Χάρης Χηνιάδης: Την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Be-Live» που έχει
ως κύριο σκοπό να βοηθήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια που
ονειρεύονται να αποκτήσουν παιδί, προσφέροντας δωρεάν
τις υπηρεσίες τους.
Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, που παρουσιάζει όλο και
υψηλότερη υπογεννητικότητα και σταθερή μείωση του
ενεργού πληθυσμού, το σωματείο «Be-Live» δημιουργήθηκε για να προσφέρει προοπτική σε υπογόνιμα ζευγάρια, που
παράλληλα αντιμετωπίζουν και οικονομικά προβλήματα.

Πρόσθιος χιαστός:
Είναι η κόπωση αιτία
τραυματισμού;

Λίγη μαύρη σοκολάτα
κάνει καλό στην όραση

Αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, βάλτε
στη ζωή σας τη μαύρη σοκολάτα. Μπορεί να ωφελήσει
σημαντικά (και) την όρασή σας, αναφέρει η Αμερικανική
Ακαδημία Οφθαλμολογίας (AAO).
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι πολλές
μελέτες έχουν δείξει πως οι φλαβανόλες που υπάρχουν
στη μαύρη σοκολάτα παρέχουν σημαντικά οφέλη στην
υγεία. Οι φλαβανόλες είναι μία ομάδα ουσιών με ισχυρές
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που, όπως φαίνεται, δρουν
ευεργετικά στην καρδιά, τον εγκέφαλο, ακόμα και στη
ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη.
Όπως εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος Δρ Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, ιδρυτής και επιστημονικός
διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision,
καθηγητής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου Νέας
Υόρκης, NYU Medical School, οι επιδράσεις της μαύρης
σοκολάτας στην υγεία έχουν μελετηθεί τόσο σε μεμονωμένες μελέτες όσο και σε συνδυασμένες (μεταναλύσεις).

Οι νεαροί αθλητές που νιώθουν κόπωση διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού των
πρόσθιων χιαστών συνδέσμων.
Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη
που ασχολήθηκε με τις άμεσες
επιπτώσεις της κόπωσης στον
κίνδυνο τραυματισμού των εφήβων, περισσότερες πιθανότητες
τραυματισμού έχουν τα κορίτσια
και όσοι είναι άνω των 15 ετών.
Όπως μας εξηγεί ο Δρ Βασίλειος Σακελλαρίου, χειρουργός
ορθοπεδικός, επικεφαλής του
Τμήματος Επανορθωτικής &
Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος της Osteon
Orthopedic & Spine Clinic, οι χιαστοί σύνδεσμοι βρίσκονται στο
εσωτερικό της άρθρωσης του
γόνατος και διασταυρώνονται
μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα
Χ. Ο ρόλος τους είναι η σταθεροποίηση της άρθρωσης, ο έλεγχος
της πρόσθιας/οπίσθιας κίνησης
και ενός μέρους της στροφικής
κίνησης.

Μικρές παρεμβάσεις για καλλίγραμμα πόδια
Υπερτροφικές ή ιδιαίτερα λεπτές γάμπες, αστράγαλοι που βάζουν «απαγορευτικό» στα πέδιλα, στραβά πόδια που προκαλούν
αμηχανία… Ό,τι κι αν είναι αυτό που σας ενοχλεί μπορεί πλέον
να διορθωθεί, επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,
μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.
Η γάμπα, το γόνατο και το κάτω μέρος του ποδιού θεωρούνται το πιο προβάλλον σημείο του γυναικείου σώματος και ένας
από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες της εμφάνισής του. Γι’
αυτό και η βαρύτητα που τους αποδίδεται είναι μεγάλη. Ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, τα πόδια, μαζί με το στήθος, αποτελούν
σύμβολο θηλυκότητας και σεξουαλικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, απέχουν πολύ από το… επιθυμητό και αυτό
οφείλεται κυρίως στα γονίδια.
Παράγοντες, όπως η διατροφή και η άσκηση, μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός αρμονικότερου αποτελέσματος,
δεν μπορούν όμως να δώσουν οριστική λύση. Σε αυτό το σημείο
έρχεται να επέμβει η πλαστική/αισθητική χειρουργική και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
«Αρχικά θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν το πρόβλημα οφείλεται στο οστό, στον μυ ή στο λίπος. Εμείς, ως πλαστικοί χειρουργοί, δεν μπορούμε να επέμβουμε στα οστά, τους μύες και τους
τένοντες, αλλά μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα απ’ όλους: το λίπος του υποδόριου ιστού. Με
συνδυαστικές τεχνικές, όπως είναι η λιπογλυπτική, μπορούν να
γίνουν παρεμβάσεις και να διορθωθούν οι αναλογίες προς το
αρμονικότερο, είτε λεπταίνοντας κάποια σημεία είτε αυξάνοντας
τον όγκο κάποιων άλλων. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατικές

Υποξεία θυρεοειδίτιδα:
Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται
και πώς αντιμετωπίζεται

διαδικασίες, οι οποίες εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερες τομές και
δεν απαιτούν νοσηλεία», αναφέρει η Δρ Αναστασία Σεφέρη-Δανιήλ, MD, PhD, πλαστική χειρουργός στο Νοσοκομείο «Υγεία»,
μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και
Αισθητικής Χειρουργικής (HESPRAS).

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς δεν είναι μόνο
ο υποθυρεοειδισμός, ο υπερθυρεοειδισμός ή
η νόσος Hashimoto. Υπάρχουν πολλές διαταραχές που μπορεί να τον προσβάλλουν και οι
οποίες δεν γίνονται πάντοτε αμέσως αντιληπτές.
Μία από τις λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό είναι η υποξεία θυρεοειδίτιδα, μια πάθηση
που χαρακτηρίζεται από επώδυνη διόγκωσή
του εξαιτίας φλεγμονής και η οποία σε πολλές
περιπτώσεις εμφανίζεται μετά από μία ίωση του
ανώτερου αναπνευστικού, όπως η γρίπη ή η παρωτίτιδα.
Όπως εξηγεί η ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη,
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, η
υποξεία θυρεοειδίτιδα μπορεί να προκαλέσει
διάφορα συμπτώματα. Πολλοί ασθενείς (αλλά
όχι όλοι) αναφέρουν ως πρώτο σύμπτωμα πόνο
στην ανατομική θέση του θυρεοειδούς αδένα.
Οι ασθενείς μπορεί ακόμα να αισθάνονται
έντονη καταβολή δυνάμεων, μυαλγία και κακοδιαθεσία. Ο θυρεοειδής τους γίνεται ολοένα και
πιο ευαίσθητος στο άγγιγμα και μπορεί να εμφανίσουν πυρετό ο οποίος είναι χαμηλός (μέχρι
38,3 βαθμούς Κελσίου) και φθάνει ακόμα και
τους 40 βαθμούς.

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

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.
16.03.2019
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Ο Δημήτρης Μανάρης με τα ΕβΛΟΓΗΜΈΝΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΆ

Νηστίσιμα κασέρια
κατακτούν την αγορά

ΣΤΗ ΒΙΒΗ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

Συνέντευξη

Ο Δημήτρης Μανάρης ίδρυσε το
2008 στη Θεσσαλονίκη τη Family
food μια εμπορική επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στα παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα με μεγάλη
εξειδίκευση στα νηστίσιμα τυριά και
κασέρια γνωστά με την επωνυμία
ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ. Την περίοδο που διανύουμε- Σαρακοστή- τα εν λόγω
προϊόντα βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Συγχρόνως όμως υπάρχει και ένα
ποσοστό καταναλωτών με δυσανεξία στη λακτόζη, στη γλουτένη ή
στις πρωτεΐνες γάλακτος. Παράλληλα, αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η
τάση των vegan, αυστηρά ή ολικά
χορτοφάγων που εξαλείφουν από
τη διατροφή τους όλα τα ζωικά προϊόντα,ακόμη και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα. Μάλιστα, υιοθετούν έναν
τόσο αυστηρό χορτοφαγικά τρόπο
ζωής που δεν χρησιμοποιεί ζωικά
προϊόντα ούτε στην ένδυση τους,
απορρίπτοντας οτιδήποτε φτιάχνεται από μαλλί και μετάξι. Επομένως,
δημιουργείται ένα μεγάλο ποσοστό
καταναλωτών με νέες διατροφικές
ανάγκες και συνήθειες που η αγορά
φροντίζει να καλύπτει.
Οι νέες διατροφικές ανάγκες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα
είναι πρώτη στον κόσμο σε κατά κεφαλή κατανάλωση γαλακτοκομικών
με 22 κιλά ετησίως με τη Γαλλία να
ακολουθεί, δείχνουν ότι ο κλάδος
παρά την οικονομική κρίση έχει περιθώρια μεγαλύτερης διείσδυσης στην
εγχώρια και στη διεθνή αγορά.
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Πως ξεκίνησε η ενασχόληση σας
με τα τυροκομικά; Από το 1985 έως
το 2008 ήμουν διευθυντής για τη
Βόρεια Ελλάδα στην εταιρεία ΟΠΤΙΜΑ ΑΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στα τυροκομικά προϊόντα
με μια γκάμα γνωστών τυροκομικών
που βρίσκονται στα τραπέζια πολλών νοικοκυριών, όπως, Ήπειρος,

Κerrygold, Λεβέτι, Λογάδι, Οικογενειακό, Αdoro κ.α.
Πως προέκυψε το όνομα Εβλογημένο; Το 2008 ιδρύθηκε η εταιρεία
Family food, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των παραδοσιακών
τυροκομικών αλλά συγχρόνως και
στα προϊόντα με φυτικά λιπαρά, τα
λεγόμενα νηστίσιμα. Είναι εδέσματα φτιαγμένα από 100% φυτικές
πρώτες ύλες, χωρίς σόγια με μη
υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά, χωρίς οποιοδήποτε συστατικό ζωικής
προέλευσης.
Τότε, αναζητώντας όνομα για τα δικά
μας νηστίσιμα προϊόντα και σε συνεργασία με όλα τα στελέχη
έπεσε η ιδέα για το όνομα
Εβλογημένο , το οποίο
επιλέξαμε και αγαπήθηκε πολύ από τον αγορά. Αγαπήθηκε τόσο το όνομα, όσο και τα προϊόντα μας, τα
οποία κατέκτησαν την πρώτη θέση
στο τραπέζι όσων νηστεύουν αλλά
και όσων παρουσιάζουν ευαισθησία
ή δυσανεξία στη γλουτένη και τη λακτόζη.
Ποια είναι η δυναμική της εταιρείας- κύκλος εργασιών,αριθμός
εργαζομένων; Η Family food απασχολεί σήμερα 11 άτομα και ο τζίρος
της είναι περίπου 5.000.000 ευρώ.
Η πορεία της εταιρείας είναι ανοδική. Τα προϊόντα μας κέρδισαν γευστικά τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά
παράλληλα κάνουμε εξαγωγές σε
Κύπρο, Σουηδία, Αλβανία, Αυστραλία
και Νέα Ζηλανδία.
Με ποια εργοστάσια συνεργάζεστε;
Η Family food είναι εμπορική επιχείρηση και έχει καταφέρει να αναπτύξει
συνεργασία με εργοστάσια που βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική,
Κρήτη, Ήπειρο και Μυτιλήνη.
Τα νηστίσιμα τυριά,χωρίς λακτόζη
καλύπτουν μια σημαντική ανάγκη
της αγοράς; Τα προϊόντα χωρίς λα-

κτόζη, χωρίς γλουτένη, χωρίς καζεΐνη καλύπτουν σημαντικό μερίδιο
στην αγορά. Την ίδια ώρα, υπάρχει
και ένα μεγάλο ποσοστό vegan
στην Ελλάδα που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η αγορά των vegan
είναι πολύ μεγάλη και διαρκώς
αναπτυσσόμενη σε Αγγλία, Αυστραλία, Νότια Αφρική και
Νέα Ζηλανδία.
Η κρίση δημιούργησε προ-

βλήματα στην επιχείρηση;
Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν
αντιμετωπίζουμε προβλήματα.
Βέβαια, είμαστε
κάθε μέρα πάνω από την επιχείρηση
και ασχολούμαστε με όλες μας τις
δυνάμεις με την εύρυθμη λειτουργία
της. Συγχρόνως παρακολουθούμε
τις εξελίξεις, αλλά κυρίως φροντίζουμε να κάνουμε σωστή διαχείριση
της όλης κατάστασης.
Η Ελλάδα καταναλώνει μεγάλες
ποσότητες γαλακτοκομικών; Είναι
γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχει
μεγάλη κατανάλωση τυροκομικών,τα οποία ταιριάζουν απόλυτα
με τις διατροφικές μας συνήθειες και

αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο σε κατανάλωση
τυροκομικών-νούμερο ένα- με κατά κεφαλή κατανάλωση στα 22 κιλά με τη Γαλλία να ακολουθεί με μικρή
διαφορά.
Είναι η τιμή ή η ποιότητα κριτήριο για την αγορά γαλακτοκομικών; Παρότι ο Έλληνας αγαπά τα καλά τυροκομικά προϊόντα και φροντίζει να εμπλουτίζει τα γεύματα
του με τυρί, κασέρι κ.α, δυστυχώς σήμερα το κύριο κριτήριο για όλα είναι η τιμή ενός προϊόντος. Πρωταρχικό
μας μέλημα στη Family food είναι η ποιότητα, η οποία
είναι πάντα το κύριο στοιχείο όλων των προϊόντων που
κυκλοφορούν στην αγορά. Ποτέ δεν αφήνουμε πίσω την
ποιότητα. Όσο καλή τιμή και αν έχει ένα προϊόν εάν δεν
είναι ποιοτικό δεν μπορεί να σταθεί στην αγορά. Το κριτήριο του καταναλωτή είναι πολύ σημαντικό.
Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της επιχείρησης; Φέτος κυκλοφόρησε στην αγορά το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ λευκό
νηστίσιμο. Πρόκειται για ένα εκλεκτό προϊόν, το οποίο
επιθυμούμε να τοποθετήσουμε σε όλα τα σημεία στην
αγορά για να να γίνει γνωστό από τους καταναλωτές.
Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο ελαφρύ και εύγευστο
νηστίσιμο τυρί διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να κερδίσει όσους το δοκιμάσουν. Το μεγάλο μας
στοί-

χημα στη Family food είναι οι εξαγωγές.
Μεγάλο μέρος της προσπάθειας μας για το 2019 επικεντρώνεται στην ενίσχυση τους.
Ποιες είναι οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας;Δίνουν μάχη επιβίωσης σήμερα οι Έλληνες επιχειρηματίες; Δυστυχώς, οι Έλληνες επιχειρηματίες δίνουμε μάχες μόνοι μας, χωρίς ουσιαστική βοήθεια από το επίσημο
κράτος. Και ενώ αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις
για να σταθούμε αξιοπρεπώς στην αγορά και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας ενισχύοντας την υγιή οικονομική
δραστηριότητα σε πολλές περιπτώσεις το κράτος αντί να
είναι αρωγός της προσπάθειας στέκεται απέναντι μας με
σειρά αντιαναπτυξιακών μέτρων. Η δική μας όμως οπτική και επιχειρηματική στάση μας οδηγεί στο μοναδικό
δρόμο επιβίωσης που είναι ο αγώνας. Δεν έχουμε άλλο
δρόμο από το να παλεύουμε. Έτσι μάθαμε και έτσι θα συνεχίσουμε.

Τα προϊόντα της
εταιρίας «κερδίζουν»
την ελληνική αγορά και
ταυτόχρονα εξάγονται σε
Κύπρο, Σουηδία, Αλβανία,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
16.03.2019
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Οι μετανάστες ζουν σε «φυλακές»
τη φρίκη των δουλεμπόρων

«Οι έγκλειστοι περιγράφουν τί πέρασαν
στα χέρια τους. Τους κρατούσαν, τους χτυπούσαν, τους βασάνιζαν και τους απειλούσαν ότι θα τους βγάλουν τα νύχια, εάν δεν
τους έδιναν από 3.000 έως 6.000 ευρώ για
να τους αφήσουν ελεύθερους». Το δράμα
που περνούν μετανάστες από το Πακιστάν,
το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν, όταν πέφτουν στα δίχτυα κυκλωμάτων ομοεθνών
τους που τους κρατούν ομήρους σε σπίτια –
φυλακές, περιέγραψε στο Κακουργιοδικείο
Θεσσαλονίκης με τον πιο γλαφυρό τρόπο
η αντεισαγγελέας Εφετών Μαγδαληνή Γαλάταλη. «Κάποιοι είπαν ότι τους έκαιγαν με
τσιγάρα», συνέχισε.
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων κάθισαν κατηγορούμενοι
τέσσερις Πακιστανοί, για την αρπαγή δέκα
μεταναστών μεταξύ των οποίων ομοεθνείς
τους, Αφγανοί και Μπαγκλαντεσιανοί, πριν
ακριβώς έναν χρόνο, τον Μάρτιο του 2018.
Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν άμεσα, καθώς
είχαν τον ρόλο του φύλακα και οι άλλοι δύο
εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν αργότερα.

Ο ένας μάλιστα, χαρακτηρίζεται επικεφαλής
της ομάδας των σύγχρονων δουλεμπόρων,
ενώ είχε και ελληνικό προσωνύμιο: «Μήτσος». Το δικαστήριο καταδίκασε τους τρεις
σε κάθειρξη 107 χρόνων, εκτιτέα τα 25 χρόνια και τον έναν σε φυλάκιση 13 ετών, εκτιτέα τα 10 χρόνια. Ο τελευταίος καταδικάστηκε για απλή συνέργεια στην αρπαγή, καθώς
κρίθηκε ότι είχε περιορισμένο ρόλο.
Η υπόθεση αφορούσε στην ομηρία των
δέκα μεταναστών οι οποίοι ήδη είχαν πληρώσει για να φτάσουν από τη χώρα τους
στον Έβρο, όμως οι κατηγορούμενοι διεκδικούσαν και άλλα χρήματα. Η αστυνομία στις
3 Μαρτίου 2018 ενημερώθηκε από συντονιστή για το μεταναστευτικό στη Μυτιλήνη, ότι
ένα διαμέρισμα στα Διαβατά είχε μετατραπεί
σε φυλακή μεταναστών με «δεσμοφύλακες», πάλι μετανάστες. Εκείνος είχε ενημερωθεί από πρόσφυγα που ήταν στη Σουηδία,
ο οποίος είχε λάβει στο κινητό του το μήνυμα
«είμαστε φυλακισμένοι, πάρε την αστυνομία».
«Εγώ πήγα εκεί επειδή κοιμόμουν στο

δρόμο, πήγα για δουλειά να προσέχω τους
ανθρώπους», ομολόγησε ο ένας «φύλακας»
που αρχικά είχε καταφέρει να ξεφύγει πηδώντας από τον δεύτερο όροφο της οικοδομής.
Οι μετανάστες που απελευθερώθηκαν με
την παρέμβαση των αστυνομικών περιέγραψαν τις απάνθρωπες συνθήκες που έζησαν.
Οι εννέα είπαν στις καταθέσεις τους προανακριτικά ότι προηγουμένως ήταν σε άλλο
σημείο, μέσα σε μία αποθήκη. Τους έδιναν
ένα πιάτο φαγητό και λίγο νερό κάθε μέρα,
περιμένοντας να πληρώσουν τους ομοεθνείς
τους δουλεμπόρους και τους χτυπούσαν.
Όποιος πλήρωνε, ήταν άμεσα ελεύθερος. Οι
περισσότεροι καλούσαν τους συγγενείς τους
στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν και τους
ζητούσαν να δώσουν χρήματα. Άλλοι ειδοποιούσαν αδέρφια που έχουν στην Ελλάδα.
Το βέβαιο είναι ότι το κύκλωμα ήταν φόβος
και τρόμος για τους μετανάστες που αναζητούσαν ένα καλύτερο αύριο.
Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός
μετανάστη – θύματος των ομοεθνών του, ο
οποίος ανέφερε ότι είχε πληρώσει το ποσό

των 2.300 δολαρίων για το ταξίδι από το
Πακιστάν. Είπε ότι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί βρήκε έναν «οδηγό» που
τρεις μήνες μετά τον οδήγησε να περάσει
τον Έβρο και να μείνει στην ελληνική όχθη.
Ακόμη όμως και αυτόν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του ζητούσαν να καταβάλλει
εκ νέου χρήματα, για να αφεθεί ελεύθερος.
Φοβούνται τα κυκλώματα
Ο ένας κατηγορούμενος έτρεμε όταν
απολογούνταν ενώπιον των δικαστών του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Αιτία δεν φαίνεται να ήταν η
πίεση που ασκούταν από τους δικαστές να
πει την αλήθεια επειδή άλλαξε την κατάθεσή του. Ισχυρίστηκε ότι ήταν και ο ίδιος
στο σπίτι μαζί με τους άλλους μετανάστες,
αλλά έβγαινε από το δωμάτιο επειδή μαγείρευε για τους υπόλοιπους, ενώ αρχικά είχε
καταθέσει ότι καθημερινά περνούσαν από
το διαμέρισμα 30-35 μετανάστες και ότι ο
ίδιος πληρωνόταν ως φύλακάς τους. Δίπλα
του, όπως και σε όλη τη δικαστική αίθουσα, αισθανόταν ασφυκτικά την «ανάσα»

ορισμένων που ενδεχομένως να συνδέονταν με το κύκλωμα. Ακόμη και όταν μετά
τη λήξη της διαδικασίας βιντεοσκοπούσαν
τους κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και
τον ίδιο.
Η υπόθεση των Διαβατών είναι μία
από τις δεκάδες υποθέσεις ομηρίας μεταναστών που έχει αποκαλύψει η αστυνομία
στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές
μέχρι τη Θράκη, με πρωταγωνιστές κυρίως Πακιστανούς, μέλη κυκλωμάτων που
εκμεταλλεύονται τον πόνο ειδικά των ομοεθνών τους, όπως και άλλων μεταναστών.
«Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα
δεν μιλούν, όμως φαίνεται ότι έχει ασκηθεί βία εναντίον τους», είπε στην Karfitsa
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει ασχοληθεί με πολλές από τις περιπτώσεις αυτές.
Πρόκειται για τους ανθρώπους αυτούς που
αναζητούν μία άλλη γη της επαγγελίας και
πέφτουν στα δίχτυα των σύγχρονων δουλεμπόρων. Που απομυζούν με τον χειρότερο
τρόπο όσα χρήματα μπορούν από τους κατατρεγμένους.

Οι μετανάστες που πέφτουν θύματα των
κυκλωμάτων αμέσως μετά την είσοδό τους
στην Ελλάδα «φυλακίζονται» σε διαμερίσματα και εγκαταλειμμένες αποθήκες της
διαδρομής από τον Έβρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα, ακόμη ένας τέτοιος
χώρος αποκαλύφτηκε στην περιοχή της
Βόλβης, κοντά στην εθνική Θεσσαλονίκης
– Καβάλας, που βρίσκεται στα δρομολόγια
των διακινητών.
Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των
ίδιων των θυμάτων, οι όμηροι μετανάστες
μετακινούνται σταδιακά με πρωτοβουλία
των εκμεταλλευτών τους. Στον Έβρο μάλιστα ως χώροι «κράτησης» είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι και πυροβολεία του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου που έχουν εγκαταλειφτεί εδώ και χρόνια. Στην περίπτωση των
Διαβατών, οι δέκα μετανάστες που βρέθηκαν ήταν εκεί περίπου μία εβδομάδα, όμως
οι εννέα είχαν μεταφερθεί από αποθήκη
που βρισκόταν σε χώρο που δεν γνώριζαν.
Όποιος έχει χρήματα τον αφήνουν ελεύθερο, όπως τονίστηκε και στο δικαστήριο. Οι

υπόλοιποι παραμένουν όμηροι μέχρι να
πληρώσουν τους διακινητές.
Ο «Μήτσος», κατά τη δικογραφία ο
“εγκέφαλος” της ομάδας που συνελήφθη μήνες αργότερα, καταδικάστηκε σε
107 χρόνια κάθειρξη για όλες τις πράξεις
για τις οποίες κατηγορήθηκε. Στην απολογία του επαναλάμβανε διαρκώς ότι
στο διαμέρισμα – φυλακή των Διαβατών
τον είχε στείλει ένα πρόσωπο –άγνωστο
στις αρχές– με το όνομα Αλί Ραζά. «Αυτός με έφερε από την Τουρκία και μου
είπε πήγαινε να μείνεις στο σπίτι, να προσέχεις τους ανθρώπους και θα πάρεις
χρήματα. Ήταν δουλειά...»
16.03.2019
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Πώς εκτελέστηκε 64χρονος διακινητής μεταναστών στη Χαλκιδική
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Το μαφιόζικο έγκλημα
με... ένστολο παρασκήνιο

Ο κύκλος ενός εγκλήματος, στα παρασκήνια του οποίου έγιναν αναφορές σε μεγάλες
υποθέσεις διακίνησης μεταναστών με κέρδη
πακτωλούς εκατομμυρίων ευρώ, με εμπλοκή
της μαφίας της θάλασσας που είχαν συγκροτήσει κακοποιοί με τις πλάτες λιμενικών, έκλεισε
στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Το
δικαστήριο καταδίκασε έναν 56χρονο ομογενή
από τη Γεωργία σε ισόβια και 7 χρόνια επιπλέον
κάθειρξη. Σύμφωνα με την απόφαση, ήταν αυτός
που σκότωσε έναν 64χρονο, τον τύλιξε με ένα
πλαστικό πράσινο οικοδομικό δίχτυ, τον έριξε
σε ένα μικρό φυσικό φράγμα στον Άγιο Αντώνιο Θεσσαλονίκης και τοποθέτησε πάνω του
δύο μεγάλες πέτρες για να μείνει στον πυθμένα.
Περαστικός είδε λίγες ημέρες αργότερα το χέρι
του νεκρού και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το
κουβάρι του μυστηρίου.
Οκτώβριος 2007. Στο Ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης, στο περιθώριο της δίκης δύο λιμενικών
για δωροδοκία, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 15.000 ευρώ, το όνομα του 64χρονου αναφέρεται εκτενώς στις συζητήσεις των
παραγόντων της διαδικασίας. Όμως και στην
απολογία του ο ένας λιμενικός, αρνούμενος ότι
έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με το κατηγορητήριο
δηλαδή ότι εισέπραξε χρήματα για να κάνει τα
«στραβά μάτια» στις διακινήσεις μεταναστών,
υποστηρίζει πως γνωρίζει ότι ενεργό ρόλο είχε
ο Γιάννης Παλαιολόγος, 64 χρόνων. Αναφέρει
ότι τον γνώρισε επιχειρώντας να αποκαλύψει τα
παράνομα δίκτυα των δουλεμπόρων.
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2007. Περαστικός ειδοποιεί την αστυνομία καθώς διέκρινε ένα πτώμα στο φράγμα του Αγίου Αντωνίου. Η ταυτότητά
του παραμένει άγνωστη για περίπου ένα μήνα,
μέχρι που ταυτοποιούνται τα στοιχεία από τον
κατάλογο των εξαφανισθέντων. Πρόκειται για

τον Γιάννη Παλαιολόγο, 64 χρόνων, το όνομα
του οποίου είχε «φάκελο» στις διωκτικές αρχές,
ενώ τελευταία ήταν ύποπτος για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών που αποβιβάζονταν κατά
δεκάδες στις ακτές της Χαλκιδικής. Ο 64χρονος
ήταν χτυπημένος εννέα φορές στο κεφάλι, δεμένος χειροπόδαρα και τυλιγμένος με ένα οικοδομικό πλαστικό πλέγμα.
«Ήταν το πρόσωπο που συνέθετε ένα από
τα κομμάτια του παζλ εκείνων των διακινήσεων. Μάλλον τους χάλασε την μπουγάδα», λέει
σήμερα στην Karfitsa πρόσωπο που είχε ερευνήσει τη δολοφονία του Παλαιολόγου. Όλοι οι
εμπλεκόμενοι δεν πρόκειται να αποκαλυφτούν
ποτέ, όμως θεωρείται βέβαιο ότι προέρχονται
από τους οργανωτές εκείνων των διακινήσεων.
«Φαίνεται ότι ήταν πολλοί μέσα στο κόλπο. Δεν
είναι δυνατόν να αφήνεις μετανάστες στη Χαλκιδική χωρίς να σε αντιληφθούν οι αρχές. Κάποιος
έκανε πλάτες», συμπλήρωσε.
Η κάρτα sim
Καταδικασμένος για το μαφιόζικο έγκλημα
είναι ένας 56χρονος ομογενής, ο οποίος έχει
ήδη καταδικαστεί και σε κάθειρξη 17 χρόνων για
διακίνηση άλλων μεταναστών στον Έβρο. Το δικαστήριο και σε δεύτερο βαθμό έκρινε πως αυτός ήταν ο εκτελεστής του Παλαιολόγου. Ο ίδιος
όμως δεν ομολόγησε ποτέ. Αντίθετα, δέχτηκε ότι
συμμετείχε στις οργανώσεις των διακινήσεων
Ιρακινών από τα τουρκικά παράλια, σε ερημικές
παραλίες της Χαλκιδικής που απέφερε στα κυκλώματα εκατομμύρια ευρώ. «Τον γνώρισα τον
Παλαιολόγου και συζητούσαμε να κάνουμε μία
δουλειά μαζί, να φέρουμε κόσμο. Όμως δεν τον
σκότωσα, ούτε είχα κανέναν λόγο», ισχυρίστηκε
στην απολογία του, χωρίς να πείσει. Και πώς να
έπειθε, αφού το κουβάρι της δολοφονίας άρχισε
να ξετυλίγεται όταν δίπλα στη σορό του 64χρονου βρέθηκε μία κάρτα sim, από το περιεχόμενο

της οποίας επιβεβαιώθηκαν μεταξύ τους συνομιλίες.
Στις 3 Οκτωβρίου φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος μιλάει στο τηλέφωνο με τον Παλαιολόγου, επαφή που επιβεβαιώνει και ο ίδιος. Την
επόμενη μέρα στον λογαριασμό του κατατίθεται
το ποσό των 12.000 ευρώ. Και ο 64χρονος εξαφανίζεται. Η 3η Οκτωβρίου εκτιμάται ότι ήταν
η μέρα δολοφονίας του, όπως είχε πει από την
πρώτη ημέρα ο ιατροδικαστής που υπολόγισε τη
στιγμή θανάτου σε έξι ημέρες πριν τον εντοπισμό
της σορού μέσα στο νερό, στο φράγμα του Αγίου
Αντωνίου, κοντά στα Βασιλικά. Ωστόσο η υπεράσπιση κατέθεσε ότι η κάρτα sim, που ανήκε στο
θύμα, ήταν ενεργοποιημένη και την επόμενη
μέρα.
Στην υπόθεση εμπλέκεται ακόμη ένα πρόσωπο, που αναζητείται από την ώρα που εξιχνιάστηκε η υπόθεση και πλέον φυγοδικεί. Θεωρήθηκε για τις δικαστικές και διωκτικές αρχές ως
ο παραγγελιοδόχος της δολοφονίας. «Ήταν ένα
συμβόλαιο θανάτου που εκτέλεσε ο κατηγορούμενος, κατά παραγγελία του φυγόδικου καθώς
φαίνεται πως διαφώνησαν για τις διακινήσεις
μεταναστών στις οποίες συμμετείχαν», είπε στην
καταδικαστική πρότασή του ο εισαγγελέας της
έδρας του Κακουργιοδικείου αντεισαγγελέας
Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος.
Οι αρχές είχαν καταλήξει σε έξι υποθέσεις διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στη Χαλκιδική για τις οποίες καταδικάστηκε ο βασικός
κατηγορούμενος, αλλά και δύο ακόμη συγκατηγορούμενοί του που βαρύνονταν μόνον με τις
διακινήσεις. Αρχικά πάντως είχε υπολογιστεί ότι
στις περιπτώσεις που βρήκαν οι αρχές, από τον
Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007, αποβιβάστηκαν στα παράλια της Χαλκιδικής, κυρίως της
Σιθωνίας 1.125 μετανάστες.

Πολιτική

Σάκης Τζακόπουλος*
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Αν ο Νώε ήταν Θεσσαλονικιός...
Ο Κύριος φανερώθηκε στον Νώε και του είπε:
Σε ένα χρόνο θα ρίξω βροχή και θα σκεπάσω ολόκληρη τη Γη με νερό και θα καταστρέψω τα πάντα.
Αλλά θέλω εσύ να σώσεις τους δίκαιους και ευσεβείς ανθρώπους και δύο ζώα από κάθε είδος που
υπάρχει στη Γη. Σε προστάζω να χτίσεις μία Κιβωτό.
Και ο Θεός παραδίδει στον Νώε τα σχέδια για
την Κιβωτό. Με φόβο Κυρίου ο Νώε παίρνει τα σχέδια και συμφωνεί να φτιάξει την Κιβωτό. Θυμήσου,
είπε ο Κύριος, Πρέπει να έχεις τελειώσει την Κιβωτό και να έχεις μαζέψει όλα τα ζώα σε ένα χρόνο.
Ένα χρόνο αργότερα, αρχίζει να σχηματίζεται
μια καταιγίδα και όλες οι θάλασσες της Γης έχουν
φουρτούνα. Ο Θεός κοιτάει τι γίνεται και βλέπει τον
Νώε να κάθεται στην αυλή του και να κλαίει.
Νώε! Ανακράζει, Που είναι η Κιβωτός;
Συγχώρεσε με Κύριε, παρακαλά ο Νώε, έκανα
ό,τι μπορούσα αλλά αντιμετώπισα μεγάλα προβλήματα. Πρώτα-πρώτα έπρεπε να πάρω άδεια για
την κατασκευή και τα σχέδια που μου έδωσες δε
συμφωνούσαν με τον ισχύοντα κανονισμό. Χρειάστηκε να προσλάβω ναυπηγό και να ξαναγίνουν τα
σχέδια από την αρχή.
Μετά βρέθηκα σε διαμάχη με το Λιμενικό για το
αν χρειαζόταν η Κιβωτός σύστημα πυρασφάλειας,
βάρκες και σωσίβια.
Μετά μου έκανε καταγγελία ο γείτονας μου,
γιατί παραβίαζα λέει τα όρια δόμησης χτίζοντας την
Κιβωτό στην αυλή μου και έτσι χρειάστηκα άδεια
και από την Πολεοδομία.
Είχα πρόβλημα και να βρω ξύλα για την Κιβωτό γιατί υπήρχε απαγόρευση υλοτόμησης για την
προστασία της Πιτσιλωτής Κουκουβάγιας. Τελικά κατάφερα να πείσω την Υπηρεσία Προστασίας
Δασών πως χρειαζόμουν το ξύλο για να σώσω τις
κουκουβάγιες.
Αλλά όμως ο Οργανισμός Προστασίας Ζώων
δεν με άφηνε να πιάσω κουκουβάγιες. Και έτσι δεν
έχουμε κουκουβάγιες.
Μετά οι ξυλουργοί κατέβηκαν σε απεργία, αλλά
κατάφερα να έρθω σε συμφωνία με το σύλλογο
τους. Τώρα έχω 16 ξυλουργούς να δουλεύουν
στην Κιβωτό, αλλά δεν έχω κουκουβάγιες.
Όταν άρχισα να μαζεύω τα υπόλοιπα ζώα,
μου έκανε μήνυση μία ομάδα ακτιβιστών, γιατί θα
έπαιρνα μόνο δύο από κάθε είδος.

Όταν ξεμπέρδεψα με αυτή τη μήνυση με ενημέρωσαν οι αρμόδιοι ότι δεν γινόταν να συνεχιστούν
οι εργασίες αν δεν κάνω δήλωση για την επίδραση
στο περιβάλλον του σχεδιαζόμενου κατακλυσμού.
Δεν τους αρέσει η ιδέα ότι δεν έχουν αρμοδιότητα
στις αποφάσεις του Δημιουργού του Σύμπαντος.
Μετά οι τοπογράφοι τους Στρατού απαίτησαν
χάρτη της προτεινόμενης ροής των υδάτων του
κατακλυσμού. Εγώ τους έστειλα μία υδρόγειο.
Αυτές τις μέρες προσπαθώ να λύσω ένα ζήτημα
με την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου, που λένε ότι
κάνω διακρίσεις επειδή δεν θα πάρω ανθρώπους
που δεν πιστεύουν σε Εσένα, Κύριε..
Μου έστειλαν και αυτή την ειδοποίηση με δικαστικό επιμελητή ότι οφείλω φόρο και πρόστιμο γιατί δεν δήλωσα την Κιβωτό ως σκάφος αναψυχής.
Τώρα η εφορία έχει παγώσει τις καταθέσεις
μου γιατί πιστεύουν ότι φτιάχνω την Κιβωτό για να
φύγω από την χώρα για να μην πληρώσω φόρους.
Και ακόμη δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο
της Επικρατείας αν ο Κατακλυσμός είναι αντισυνταγματικός, αφού πρόκειται για θρησκευτική πράξη.
Πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσω για τουλάχιστον 5 - 6 χρόνια.
Και τότε άρχισε να καθαρίζει ο ουρανός, να λάμπει ο ήλιος και να ηρεμούν οι θάλασσες. Το ουράνιο τόξο στόλισε τον ορίζοντα.
Ο Νώε κοίταξε τον Θεό με ελπίδα.
Κύριε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα καταστρέψεις όλα;;;
Και απάντησε ο Θεός,
Μπα, δε βαριέσαι. Ας το κάνουν οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες….
Ήρθε η ώρα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή,
να συγκρουστούμε με καθεστηκυίες νοοτροπίες
και στεγανά. Ήρθε η ώρα να δούμε γυμνή την αλήθεια και να λυτρωθούμε από τις αγκυλώσεις που
μας κρατούσαν εγκλωβισμένους. Ήρθε η ώρα να
γίνουμε πολίτες που να λειτουργούν ΥΠΕΥΘΥΝΑ
για την Θεσσαλονίκη.
*Ο κ. Τζακόπουλος είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, με την παράταξη του Νίκου Ταχιάου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ»
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Τι βλέπουν οι δημοσκόποι, τι καταλαβαίνουν Μαξίμου - Πειραιώς
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Τα μυστικά και οι «μυστικές» μετρήσεις

22 16.03.2019

Οι δημοσκόποι επισημαίνουν ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν, ως επί το πλείστον, τάσεις.
Πράγματι, κάτι που εμφανίζεται στις μετρήσεις
μιας εταιρείας σταθερά για πολλούς μήνες συνιστά τάση. Για παράδειγμα, το προβάδισμα της ΝΔ
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ έχει παγιωθεί ως δημοσκοπικό μέγεθος εδώ και χρόνια πλέον. Εξ ου και δεν
αμφισβητείται, στην παρούσα συγκυρία, ούτε
από το Μέγαρο Μαξίμου. Το εύρος της διαφοράς,
φυσικά, από εταιρεία σε εταιρεία, ανάλογα με τα
εργαλεία και τη μεθοδολογία της μέτρησης, διαφέρει.
Από εκεί και πέρα, όλοι παραδέχονται, πάντως, ότι η ΝΔ είναι «καθαρά» μπροστά. Διότι,
ακόμα και 4-5 μονάδες να είναι, πρόκειται δημοσκοπικά για «καθαρή» διαφορά. Στα επιμέρους
των δύο μεγάλων κομμάτων, πάντως, οι δημοσκόποι έβλεπαν όλο το προηγούμενο διάστημα,
αρχής γενομένης από το καλοκαίρι και μετά, μια
τάση του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει «διόρθωση» προς τα
πάνω. Να ξεφύγει, δηλαδή, από τα δημοσκοπικά
χαμηλά και να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει
στο τέλος την περιοχή του 25%. Αυτό, σε αυτήν
τη φάση, δείχνει να μένει στάσιμο. Την ίδια ώρα,
όμως, η ΝΔ παραμένει με τη σειρά της αρκετά
ψηλά, γράφοντας το πολυπόθητο «3» μπροστά
από το ποσοστό της, και έχει ελάχιστες απώλειες
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τη σειρά του έχει
προβληματική συσπείρωση.
Η χαμηλή συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ, δε, ήταν
και είναι και το επιχείρημα των κυβερνητικών
στελεχών: Ότι, δηλαδή, άνθρωποι που ψήφισαν
ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ναι μεν λένε ότι δεν θα τον ψηφίσουν, αλλά παραμένουν στην «γκρίζα ζώνη»
και δεν μετακινούνται σε άλλο κόμμα. Αυτό είναι
έως ένα σημείο αληθές, αν αναλύσει κανείς τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι. Από την άλλη, όμως, σε όλες τις
τελευταίες μετρήσεις καταγράφεται μια τάση
μείωσης αυτού του ποσοστού, το οποίο, δε, δεν
πηγαίνει μονοσήμαντα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Με
άλλα λόγια, μέχρι πρότινος «αναποφάσιστοι»
κατευθύνονται μεν και στον ΣΥΡΙΖΑ (εξ ου και η
δημοσκοπική διόρθωση), αλλά πηγαίνουν και
στη ΝΔ και σε μικρότερα κόμματα.
Ρυθμιστές της αυτοδυναμίας
Βεβαίως, υπάρχει και το ντέρμπι της τρίτης
θέσης. Η Χρυσή Αυγή παραμένει ψηλά και πάντα
το ποσοστό της είναι δύσκολο να προβλεφθεί
απόλυτα, ενώ πάνω από τη Θεσσαλία έχει τάσεις
ενίσχυσης, λόγω Μακεδονικού. Το ΚΙΝΑΛ, παρά
την επίθεση που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει
άμυνες και συσπειρώνεται, αν και ο στόχος του
διψήφιου ποσοστού, με τα σημερινά δεδομένα,
και με την πόλωση που θα ενταθεί όσο πάμε

προς τις εκλογές, φαντάζει μακρινός. Το ΚΚΕ,
τέλος, παραμένει παραδοσιακή δύναμη σε αυτή
την περιοχή του εκλογικού χάρτη και εισπράττει
πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Από εκεί και πέρα, το χάος. Το Ποτάμι και
οι ΑΝΕΛ (όσο και αν διευρυνθούν), πολύ δύσκολα θα μπουν στην επόμενη Βουλή, καθώς
καταγράφονται μακράν κάτω του 3% και όχι
οριακά, όπως για παράδειγμα οι ΑΝΕΛ πριν από
τις εκλογές του 2015, όταν όλοι οι δημοσκόποι
παραδέχονταν ότι το κόμμα είχε αναπτύξει τάση
εισόδου, παρά και τα τότε διαλυτικά φαινόμενα
στο εσωτερικό του. Από την άλλη, νέα δύναμη
στον πολιτικό χάρτη είναι η Ελληνική Λύση του
Κυριάκου Βελόπουλου. Με καλή καταγραφή στη
Μακεδονία, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα,
και χωρίς να «κόβει» από τη ΝΔ, το κόμμα του
κ. Βελόπουλου φαντάζει το πιο πιθανό να είναι
στη νέα Βουλή, αν αυτή, εντέλει, είναι εξακομματική και όχι πεντακομματική. Τέλος, υπάρχει
και η Ένωση Κεντρώων που έχει με τη σειρά της

προβλήματα, αλλά ο Βασίλης Λεβέντης διαμηνύει με στεντόρεια φωνή ότι θα διαψεύσει τα
προγνωστικά και θα είναι στην επόμενη Βουλή.
Το πόσα κόμματα θα είναι εντός της επόμενης Βουλής και ποιο θα είναι το αθροιστικό
ποσοστό των παρατάξεων που θα μείνουν εκτός
είναι και το «κλειδί» της αυτοδυναμίας. Με τον
πήχη να είναι στο 40,4%, ο υπολογισμός γίνεται
απλά: για κάθε 1% που έχουν τα κόμματα εκτός
Βουλής, ο πήχης πέφτει κατά 0,4%. Με άλλα λόγια, αν τα κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή
αθροίζουν 10%, τότε ο πήχης της αυτοδυναμίας
θα είναι στο 36,4%, που δεν θεωρείται και τόσο
απίθανο ποσοστό. Για παράδειγμα, αν η επόμενη
Βουλή είναι πεντακομματική, θεωρείται βέβαιο
ότι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν
εκτός Βουλής θα έχει ένα σωρευτικά υψηλό ποσοστό. Δημοσκόποι, όμως, εκτιμούν ότι η αυτοδυναμία είναι συνθήκη εφικτή (και όχι με εξωπραγματικό ποσοστό) ακόμα και στο σενάριο της
εξακομματικής Βουλής.

THESIS, πασαλάκια και νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης…

Σωκράτης Δημητριάδης*

TaSOS ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΑ 22:00

ΚΥ 01:00 (Ε) ΤΡ 00:00 (Ε)

Τον τελευταίο χρόνο της διοίκησης του Ι. Μπουτάρη γινόμαστε μάρτυρες της εφαρμογής κάποιων μέτρων στο όνομα της
επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλη μας.
Χωρίς να είναι ιδέα μου όμως, βλέπω ότι το κυκλοφοριακό
όχι απλά δεν λύνεται, αλλά όσο περισσότερα μέτρα εφαρμόζει
η διοίκηση του δήμου, τόσο χειρότερο γίνεται το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Αρχισε ένα χρόνο πριν την εφαρμογή του, το “THESIS”, ένα
αμφιλεγόμενο σύστημα στάθμευσης, το οποίο μόνο ως πανάκριβο και άδικο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε! Το τελευταίο
απαγορεύει την χρήση του από ομάδες που δίνουν ζωή στο κέντρο της πόλης, αυτών δηλαδή που εργάζονται σε αυτό, καταδικάζοντάς τους να πληρώνουν καθημερινά ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Όμως, εκτός από τους τελευταίους που έχουν
αποκλειστεί παράλογα από την χρήση του “THESIS”, έχουν αποκλειστεί και όσοι διαμένουν στο κέντρο, οι οποίοι δεν έχουν στο
όνομά τους και το όχημα και την κατοικία τους! Βλέποντας δε,
η σημερινή διοίκηση την... επιτυχία, που σημειώνει το εν λόγω
σύστημα, αποφάσισε να το επεκτείνει και στην Ε’ δημοτική κοινότητα, όπου οι κάτοικοί της με όλα τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν θα έχουν και ένα ακόμα, αυτό του να μην
έχουν πού να σταθμεύσουν το όχημά τους. Για τους «τυχερούς»
άτυχους δε, που έχουν δύο οχήματα, δεν προβλέπεται «δημοκρατικά» τίποτα για αυτά και θα πρέπει να βρούνε κάποιο άλλο
μέρος, εκτός Ε’ κοινότητας για να τα σταθμεύσουν.
Σαν να μην έφτανε όλη η παραπάνω κατάσταση που διαμόρφωσε η σημερινή διοίκηση στην πόλη, έφερε ακόμα ένα αμφιλεγόμενο μέτρο, αυτό με τα περιβόητα πασαλάκια. Σκοπός της
τοποθέτησής τους ήταν να αποτρέψουν το διπλοπαρκάρισμα,
αφού το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών, εξαιτίας της προ-

TIP ΓΙΑ TIP

ΣΑ 21:30

ΚΥ 18:30 (Ε) ∆Ε 21:00 (Ε)

βληματικής σύμβασης του “THESIS” που υπέγραψε ο δήμαρχος
απαιτεί 250 δημοτικούς αστυνομικούς ενώ οι τελευταίοι είναι
μόλις 67! Το αποτέλεσμα βέβαια από τα κολωνάκια το γνωρίζουμε όλοι εμείς που αντιμετωπίζουμε το... «μέτρο» με συνεχείς
αλλαγές πορείας, αφού το διπλοπαρκάρισμα συνεχίζεται, αλλά
το γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί που έγιναν μάρτυρες ή ήταν
οι ίδιοι που ενεπλάκησαν σε τροχαία και τραυματισμούς! Το διπλοπαρκάρισμα βέβαια δεν είναι πάντα προϊόν ενός ασυνείδητου συμπολίτη μας, αλλά και των καταστηματαρχών που δίκαια
προσπαθούν με κάποιον τρόπο να επιβιώσουν στον κυκεώνα
αυτού του παραλογισμού, αφού δεν προβλέφτηκε ο απαραίτητος αριθμός θέσεων και σημείων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Προσπαθώντας εκ νέου λοιπόν να λύσει και αυτό το
πρόβλημα που δημιούργησε η ίδια η διοίκηση του δήμου, θέσπισε το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης… Το τελευταίο έρχεται
ως επιστέγασμα της ανεπάρκειας της, δημιουργώντας ακόμα ένα
πρόβλημα, αυτό του επιπλέον κόστους για τον ανεφοδιασμό των
καταστημάτων! Παράλογα λοιπόν απαγορεύει την κυκλοφορία
πανομοιότυπων σε διαστάσεις οχημάτων, που δύνανται να μεταφέρουν 4,5 τόνους εμπορευμάτων και επιτρέπουν μόνο οχήματα δυνατότητας μεταφοράς 1,5 τόνων. Αυτό για όλους εμάς που
έχουμε τον κοινό νου αντιλαμβανόμαστε ότι θα απαιτηθούν τρεις
διαδρομές μέσα στην πόλη για την ίδια ποσότητα εμπορευμάτων! Για τα οχήματα δε, πέραν του 1,5 τόνου υπάρχει δυνατότητα
να κινηθούν στην πόλη μόνο από τις 20:30 έως 08:30 της επομένης εκτινάσσοντας το κόστος μεταφοράς αλλά και παραλαβής
των εμπορευμάτων στα ύψη! Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να
παρακαλέσω τους διοικούντες να μην εφαρμόσουν άλλα μέτρα
μέχρι την αποχώρησή τους, διότι θα τα κάνουν μόνο χειρότερα!
* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δήμου Θεσσαλονίκης
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Ευθύμης Καρανάσιος*
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Δημογραφικό - Οι στρατηγικοί άξονες της Ν.Δ.
Στην ενσωμάτωση των μεταναστών βρήκε
τη λύση της δημογραφικής βόμβας που μικραίνει την Ελλάδα ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας .
Σε ένα μείζον θέμα που απαιτεί συναίνεση,
εθνική συστράτευση και σύνθεση, ο απερχ1όμενος πρωθυπουργός προτιμά να κινείται με
μικροκομματική λογική αυτοδοξάζοντας τις
πολιτικές που εφαρμόζει, όπως τα σχολικά
γεύματα, «ξεχνώντας» τα επιδόματα που περιέκοψε πέρυσι σε τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες και υποστηρίζοντας ότι «για τα παιδιά που μένουν έξω από τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς φταίει ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστοι
δημόσιοι και ιδιωτικοί σταθμοί»!
Ο πληθυσμός της πατρίδας μας μειώνεται,
από τα 11,1 εκατομμύρια το 2011, βρεθήκαμε
πέρυσι στα 10,7 εκατομμύρια και αν οι ρυθμοί
αυτοί συνεχιστούν, οι Έλληνες θα περιοριστούμε στα 8,9 εκατομμύρια μέχρι το 2050 και στα
7,3 εκατομμύρια μέχρι το 2080.
Η πρότασή μας είναι ένα σχέδιο τεσσάρων
κατευθύνσεων που περιλαμβάνει:
Την μείωση του οικονομικού βάρους για την
απόκτηση παιδιού.
Την στήριξη των εργαζόμενων γονέων, κυρίως των γυναικών που σηκώνουν σήμερα το
μεγάλο βάρος της ανατροφής των παιδιών.

Την επιστροφή των νέων που έφυγαν από
την Ελλάδα και
Την τη διαγενεακή αλληλεγγύη μέσω ενός
σύγχρονου ασφαλιστικού συστήματος.
Δεσμευόμαστε ότι θα θεσπίσουμε άμεση
ενίσχυση 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που
θα γεννιέται στην πατρίδα μας, αφορολόγητο
αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και
πρόσθετα κίνητρα σε ζευγάρια που τεκνοποιούν
νωρίτερα από τα τριάντα χρόνια της γυναίκας.
Την υπαγωγή όλων των βρεφικών ειδών,
υγιεινής και πρώτης ανάγκης και για τις μητέρες, στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.
Ελεύθερη επιλογή της γυναίκας να ορίσει
εκείνη τον χρόνο της άδειας εγκυμοσύνης και
λοχείας, προστασία της από απόλυση για τους
είκοσι τέσσερις μήνες, αντί των δεκαοκτώ μετά
τον τοκετό, δημιουργία ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία θα περιμένουν όσες
μητέρες επιστρέφουν στην εργασία μετά από τη
διακοπή για την ανατροφή τέκνων.
Τέλος ενίσχυση του θεσμού των ολοήμερων
σχολείων και επαναφορά όλων των ποσών που
ελάμβαναν οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και έκοψε πέρυσι η κυβέρνηση.
*Ο κ. Καρανάσιος είναι Επιχειρηματίας π. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας

Δώσαμε τη γραμμή Λαύριο - Σμύρνη σε επιχειρηματία του Ερντογάν!

«Κρουαζιέρα» από τους Τούρκους

Politics

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Η κυβέρνηση παραχώρησε την κερδοφόρα και υψίστης εθνικής σημασίας ακτοπλοϊκή
γραμμή Λαύριο-Σμύρνη (Τσεσμε), που αποτελεί
ταυτόχρονα και τη θαλάσσια γέφυρα μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, σε Τούρκο
επιχειρηματία!
«Είναι αποτέλεσμα και της συνεργασίας Τσίπρα - Ερντογάν σε πολιτικό επίπεδο», γράφουν
οι τουρκικές εφημερίδες, που πανηγυρίζουν
γιατί σε καθημερινή βάση η τουρκική σημαία θα
κυματίζει στο Αιγαίο.
Η γραμμή αυτή, που θεωρείται ιδιαίτερα
εμπορική, αφού μέσω των πλοίων διακινούνται
δεκάδες φορτηγά, νταλίκες, ψυγεία και ιδιωτικά
αυτοκίνητα μειώνοντας τον χρόνο και την ταλαιπωρία στο ταξίδι μέχρι την Αθήνα, ήταν ιδιαίτερα
επιθυμητή από πολλούς Έλληνες πλοιοκτήτες
που έχουν και τα κατάλληλα βαπόρια να δρομολογήσουν.
Ωστόσο κατακυρώθηκε στον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Ιπέκ, η εταιρεία του οποίου
έχει το όνομα… «Aegean Sea Ways»!
Ο Ιπέκ είναι εκλεκτός του καθεστώτος Ερντογάν, έχει σπουδάσει στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών και δραστηριοποιείται σε πολλές
ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Παραμένει άγνωστο πώς απέκτησε τα δικαιώματα της σύνδεσης με απευθείας ανάθεση,
αφού δεν έγινε κανένας διαγωνισμός ούτε οι διεργασίες πριν από τη συμφωνία είχαν γίνει γνωστές στους ναυτιλιακούς κύκλους του Πειραιά.
Η αποκάλυψη ότι η έναρξη της νέας γραμμής
αρχίζει στις 2 Ιουνίου έχει προκαλέσει «φουρτούνες» στο λιμάνι και έντονη δυσαρέσκεια
στους Έλληνες εφοπλιστές, που, ενώ έχουν στηρίξει την κυβέρνηση, διαπιστώνουν ότι τα συμφέροντά τους βλάπτονται και βρίσκονται μπροστά σε τετελεσμένα από το Μέγαρο Μαξίμου.
Μάλιστα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-

ρίες, στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας βρίσκονται αιτήσεις και προτάσεις από εταιρείες
ελληνικών συμφερόντων που έχουν προτείνει
εδώ και αρκετό καιρό να ανοίξουν τη γραμμή
Λαύριο-Τσεσμε, χωρίς ποτέ ωστόσο να πάρουν
ποτέ απάντηση.
Η σύνδεση θα είναι καθημερινή και η διάρκεια της διαδρομής θα είναι 7 ώρες. Στόχος των
Τούρκων είναι να είναι ενεργή όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο αλλά το σύνολο του χρόνου.
Σε αυτό θα συμβάλει ότι, πέρα από το τουριστικό κομμάτι, στόχος είναι η χρήση της γραμμής

για τη μεταφορά φορτηγών TIR από τη βιομηχανική ενδοχώρα της Τουρκίας στο Λαύριο.
Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, σε επίπεδο
logistic πρόκειται για μια πιο οικονομική και μία
πιο σύντομη διαδρομή, καθώς αποφεύγεται ο
«κύκλος» μέσω Κωνσταντινούπολης και Θράκης αλλά και οι διαδικασίες στο επιβαρυμένο
τελωνείο στον Έβρο.
Προοπτικη είναι να μειωθεί κόστος και χρόνος στη διακίνηση αγαθών από και προς της Ευρώπη μέσω της γραμμής Τσεσμέ-Λαύριο.
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Επιμένει στη συμπόρευση της Κεντροαριστεράς

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΡΡΗ
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«Αγαπητή Φώφη, αγαπητέ Σταύρο...»
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«Αγαπητή Φώφη, αγαπητέ Σταύρο…». Κάπως έτσι ενδεχομένως να ξεκινάει η επιστολή
που ετοιμάζεται να στείλει λίαν συντόμως ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρόεδρο
του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά και
στον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη, σε μια ακόμη προσπάθεια να τους πείσει
να συμπορευτούν από κοινού, προκειμένου
να μην καταφέρει ο αρχηγός του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση,
σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα
τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν αυτές
διεξαχθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνεργάτες
του πρωθυπουργού παροτρύνουν τον κ. Τσίπρα να αποστείλει σύντομα τη σχετική επιστολή ώστε να υπάρχει και γραπτώς, με τον πλέον
επίσημο τρόπο, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για
πολιτική συνεργασία. Η λέξη-κλειδί που φημολογείται ότι θα χρησιμοποιήσει ο κ. Τσίπρας θα
είναι η «συμπαράταξη», παραπέμποντας ευθέως
σε αντίστοιχη φρασεολογία που χρησιμοποιούσε
κατά το παρελθόν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, κάθε φορά που επιχειρούσε πολιτικά
ανοίγματα σε όμορους με αυτούς του ΠΑΣΟΚ
ιδεολογικούς χώρους. Μπορεί οι επικεφαλής
του ΚΙΝΑΛ και του Ποταμιού να αρνούνται ανοικτά μέχρι στιγμής τις κρούσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη καταφέρει να αποσπάσει μια σειρά στελεχών που προέρχονται από
τα σπάργανα των δύο κομμάτων και ιδίως από
αυτά του Κινήματος Αλλαγής, κάτι που προφανώς θα συνεχιστεί όσο θα πλησιάζουμε προς τις
βουλευτικές εκλογές.
Το άνοιγμα της «βεντάλιας»
Το άνοιγμα της πολιτικής βεντάλιας έχει
άλλωστε φανεί τόσο στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές, όπου το κυβερνών κόμμα θα
στηρίξει πρόσωπα που επιθυμεί και το ΚΙΝΑΛ να
εκλεγούν (όπως π.χ. ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης
στην Περιφέρεια Κρήτης και ο Απόστολος Κατσιφάρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), όσο
και στις ευρωεκλογές, που μόλις στις αρχές της
τρέχουσας εβδομάδας ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τα
πρώτα 16 ονόματα των υποψηφίων, στα οποία
μεταξύ άλλων βρίσκουμε:
• Την Άννα Θεοδώρα Παπαδημητρίου-Τσάτσου, κόρη του αείμνηστου συνταγματολόγου και πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Δημήτρη Τσάτσου. Ήταν άλλωστε μία από τις
προσωπικότητες που υπέγραψαν το κείμενο της
σύγκλισης του ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντροαριστερά,
που τιτλοφορήθηκε «Γέφυρα».

• Τη Φωτεινή Σκοπούλη, που έχει διατελέσει υφυπουργός Υγείας την περίοδο της
συγκυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποτελώντας τότε πρόταση
του προέδρου της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη. Να
θυμίσουμε ότι η κα Σκοπούλη είχε επανέλθει
στην επικαιρότητα το 2017, όταν κατέθεσε στην
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την Υγεία,
αναφορικά με τα όσα ήξερε για τις δραστηριότητες του ΚΕΕΛΠΝΟ. Είχε καταγγείλει υπουργούς
«που βάζουν στην άκρη τους διοικητικούς του
ΚΕΕΛΠΝΟ και προσλαμβάνουν τους συγγενείς
τους», χωρίς όμως να κατονομάσει συγκεκριμένους πολιτικούς, ενώ είχε επισημάνει παράλληλα πως «εάν αποδειχθεί νομικά ότι υπάρχει

σκάνδαλο στον συγκεκριμένο οργανισμό, εμένα
να μου τρυπήσετε τη μύτη».
•
Τη Μυρσίνη Λοΐζου, κόρη του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη Μάνου, ο οποίος είχε γράψει
και μελοποιήσει το «Καλημέρα ήλιε», που αποτελούσε και το αγαπημένο τραγούδι του Ανδρέα
Παπανδρέου, με αποτέλεσμα από το 1974 έως
και τη δεκαετία του ’90 όλες οι συγκεντρώσεις
του ΠΑΣΟΚ να αρχίζουν με αυτό (μαζί με τα
Carmina Burana). Μέχρι που η Μυρσίνη Λοΐζου
απαγόρευσε τη χρήση του, θεωρώντας ότι προσβάλλει τη μνήμη του πατέρα της να παίζει το
κομμάτι στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του
Κινήματος κατά τα μνημονιακά χρόνια.
• Και βέβαια τον κ. Παναγιώτη Κουρου-

politics
μπλή, που προέρχεται από τις τάξεις του
ΠΑΣΟΚ, καθώς έχει διατελέσει τρεις φορές βουλευτής του Κινήματος στο Νομό

Αιτωλοακαρνανίας (το 1996, το 2000
και το 2009) και ακολούθως μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ για να χριστεί αρχικά

υπουργός υγείας από τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα και ακολούθως υπουργός
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, θέση την οποία διατήρησε μέχρι
και τον ανασχηματισμό του περασμένου
Αυγούστου.
Δεν θέλει να τους τρομάξει...
Προκειμένου πάντως να μη… φοβίσει
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ και του Ποταμιού, ο
κ. Τσίπρας ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους τον τελευταίο καιρό ότι δεν θέλει να
αλώσει τα συγκεκριμένα κόμματα, αλλά
απλά και μόνο να συνεργαστεί μαζί τους.
Όπως είπε με νόημα και κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης ομιλίας του σε ημερίδα,
θα ήταν ανόητος εάν πίστευε ότι ένας
πολιτικός χώρος μπορεί να λεηλατηθεί
ή να εξαϋλωθεί. «Θα ήμουν όμως ακόμη
πιο ανόητος», συνέχισε, «εάν ήταν αυτή
η στρατηγική μου επιλογή». Υπενθυμίζουμε ότι την ημερίδα συνδιοργάνωσαν
η ομάδα της Συμμαχίας Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, το
ελληνικό γραφείο του γερμανικού πολιτικού ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung
και το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής
Στρατηγικής, του οποίου προΐσταται η
πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και σύζυγος του αείμνηστου Γεράσιμου Αρσένη,
Λούκα Κατσέλη.
Στα ανοίγματα που κάνει πάντως το
Μέγαρο Μαξίμου για τη δημιουργία ενός
μεγάλου προοδευτικού κεντροαριστερού πόλου, που θα λειτουργήσει ως ανασχετικός παράγοντας για την Ακροδεξιά
(της οποία στοιχεία έχουν παρεισφρήσει
και εντός της Νέας Δημοκρατίας, κατά
τον ΣΥΡΙΖΑ), σημαίνοντα ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και ο πρόεδρος
της Δημοκρατικής Αριστεράς Θανάσης
Θεοχαρόπουλος, ο οποίος δεν θα πρέπει

να ξεχνάμε ότι συνεργάστηκε με την κα
Φώφη Γεννηματά, εκλέχθηκε βουλευτής
ως συνεργαζόμενος με το Κίνημα Αλλαγής και διαγράφηκε στις αρχές του έτους
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, μετά
τη θετική ψήφο που έδωσε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε αυτόν προφανώς ο
κ. Τσίπρας δεν θα χρειαστεί να… στείλει
κάποια επιστολή, αφού –όπως όλα δείχνουν– θα συμπορευτεί ανοικτά με τον
ΣΥΡΙΖΑ και θα φιγουράρει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος. Μόλις στις αρχές της εβδομάδας
ο κ. Θεοχαρόπουλος μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματός του, αποτελούμενη
από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ Δημήτρη Χατζησωκράτη
και τον υπεύθυνο του τομέα Εξωτερικής
Πολιτικής της ΔΗΜΑΡ Γεράσιμο Γεωργάτο, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ στα Σκόπια και δήλωσε
«σταθερά προσηλωμένος στη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, στον διάλογο και
στην ειρηνική επίλυση των διαφορών».
Δίαυλος επικοινωνίας...
Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, πέριξ
της πλατείας Συντάγματος πραγματοποιούνται τα τελευταία εικοσιτετράωρα
σημαντικές συναντήσεις μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης και του Κινήματος
Αλλαγής, προκειμένου να αναδειχθούν
τα στοιχεία σύγκλισης των δύο πλευρών.
Παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις που
εκφέρονται από τη Χαριλάου Τρικούπη,
τα δύο κόμματα έχουν αυτή την περίοδο
ορθάνοικτο δίαυλο επικοινωνίας, αντιλαμβανόμενα ότι κάτι τέτοιο αποτελεί
αναπόδραστο στοιχείο για τη συνέχιση
της πολιτικής τους εγκαθίδρυσης την
επόμενη μέρα των εκλογών.

Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο

Βαγγέλης Πολυμεράς*

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ μόνιμα στην όμορφη Τούμπα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που αποφάσισα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση της πόλης μας και με έμφαση την περιοχή που αγαπώ πιο πολύ.
Είναι στενάχωρο πως οι περιοχές που απέχουν μόλις 10 λεπτά περιμετρικά από
το κέντρο της πόλης, όπως είναι και η ΤΟΥΜΠΑ, παραμένουν εδώ και τόσα χρόνια
ίδιες και απαράλλακτες. Γιατί έχουμε δώσει τόση έμφαση μόνο στο κέντρο της πόλης; Γιατί παραγκωνίζουμε τους επαγγελματίες που βρίσκονται εκτός του κεντρικού
άξονα; Δεν είναι παράλογο που παρά τις δυνατότητες και τις προοπτικές που υπάρχουν, η αδιαφορία οδηγεί σε αγανάκτηση των επαγγελματιών;
Πιστεύω πως με ουσιαστικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις των ήδη υφισταμένων υποδομών μπορούμε:
Να φτιάξουμε την ποιότητα της καθημερινότητάς μας για όλους.
Να δώσουμε εμπορική αξία και σε άλλες περιοχές πλην του ιστορικού κέντρου
της πόλης μας, βοηθώντας και στήρίζοντάς τες .
Να αλλάξουμε ΘΕΤΙΚΑ.
Μέλημα του συνδυασμού «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΑ» είναι να δημιουργήσουμε

τις προϋποθέσεις για μια Θεσσαλονίκη σύγχρονη, με αισθητική, για μια Θεσσαλονίκη με μέλλον και προοπτική. Εστιάζουμε στο να δημιουργήσουμε μια πόλη που
βασίζεται στην Τεχνολογία και στην Ανάπτυξη μέσω νέων μέσων και υποδομών.
Πρέπει να εκμεταλλευτούμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας προς όφελος των δημοτών, όπως π.χ τα εγκατελελειμμένα οικόπεδα, να φροντίσουμε τους ανεκμετάλλευτους δημόσιους χώρους για δημιουργία πάρκων και χώρων πρασίνου είτε και
ως θέσεις στάθμευσεις/ παρκινγκ. Την επομένη κιόλας μέρα πρέπει να αρχίσουν
να διορθώνονται τα κακώς κείμενα, όπως οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια, οι απροσπέλαστες διαβάσεις ή τα σκουπίδια που ξεχειλίζουν απο τους κατεστραμμένους
κάδους. Τα έχουμε ακούσει ξανά, πρέπει να τα δούμε να υλοποιούνται ΑΜΕΣΑ.
Δουλεύοντας ΘΕΤΙΚΑ, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη γειτονία. Με
γερά θεμέλια. Με επενδύσεις. Με Τεχνολογική Ανάπτυξη. Με ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ.
* Ο Βαγγέλης Πολυμεράς έιναι σύμβουλος επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην εταιρία OLYMPUS REAL ESTATE και είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΤΙΚΑ του Μάκη Κυριζίδη
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Λάζαρος Κυρίζογλου:

ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Συνέντευξη

Με τρέφει η πρόκληση κάθε προβλήματος

28 16.03.2019

Έργα ζωτικής σημασίας, παρεμβάσεις, προτεραιότητα στην εκπαίδευση και ένα νοικοκυρεμένο ταμείο, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά
του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος μετρά ήδη 17 χρόνια
στο δημαρχιακό θώκο, αναλύει στην Karfitsa
τους άξονες που θα κινηθεί στην επόμενη θητεία
του αν αναλάβει ξανά τα ηνία του δήμου.
Ένα σημαντικό θέμα της περιοχής είναι η
μετακίνηση με την αστική συγκοινωνία. Θα
καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τη διοίκηση του
ΟΑΣΘ για να βρείτε λύση; Εμείς οι δήμαρχοι καθίσαμε σε πολλά τραπέζια και με τον κ. Σπίρτζη
και με τον ΟΑΣΘ. Δεν εισακουγόμαστε όμως. Όχι
μόνο με τον κ. Παππά, και με τον διάολο είμαι
διατεθειμένος να κάτσω στο ίδιο τραπέζι για το
καλό των τοπικών κοινωνιών. Όμως είναι ανίκανη η διοίκηση του ΟΑΣΘ για μια σειρά από
λόγους, να λύσει τα προβλήματα. Ο κ. Παππάς
είναι ένας ξένος, αν τον αφήσεις σε μια γειτονιά της δυτικής ή ανατολικής Θεσσαλονίκης, δεν
ξέρει πού βρίσκεται. Είναι όμως βαθύτερα τα αίτια της κρίσης στις συγκοινωνίες. Η κυβέρνηση
κρατικοποίησε έναν οργανισμό και υποσχέθηκε
καλύτερες συγκοινωνίες. Αποδείχθηκε ότι η κατάσταση του ΟΑΣΘ σήμερα είναι χειρότερη από
εκείνη που παρέλαβε. Η κυβέρνηση οφείλει να
ζητήσει δημόσια συγγνώμη απ’ τους πολίτες και
να κάνει άμεσες, τάχιστες παρεμβάσεις για την
επίλυση του προβλήματος.
O δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι
μια υποβαθμισμένη περιοχή – τουλάχιστον στα
λόγια. Αλλάζει τα τελευταία χρόνια πρόσωπο
ο δήμος; Γενικά η δυτική Θεσσαλονίκη θεωρείται υποβαθμισμένη. Εξαρτάται όμως τι εννοεί
κανείς με τη λέξη «υποβάθμιση». Αν μιλάμε
για υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν και
λείπουν, π.χ. για την αξιοποίηση των στρατοπέδων, την προστασία και ανάπλαση του δυτικού
θαλασσίου μετώπου, τις αστικές αναπλάσεις και
παρεμβάσεις, τα ζητήματα της σχολικής στέγης, όντως έχουμε θέματα. Μα αν αναφερόμαστε στην παιδεία, σε κοινωνικά ζητήματα και σε
θέματα πρόνοιας, στην στήριξη του πληθυσμού
από τους δήμους της δυτικής Θεσσαλονίκης και
στον πολιτισμό που γίνεται εδώ, νομίζω ότι όσοι
το υποστηρίζουν έχουν υποβαθμισμένα μυαλά!
Ποια είναι τα έργα για τα οποία αισθάνεστε
περήφανος στην περιοχή σας; Η υπόγεια οδός
οχημάτων και η υπόγεια πεζόδιάβαση Μενεμένης είναι ένα έργο το οποίο από το 2011, όταν
ανέλαβα καθήκοντά ως δήμαρχος, άρχισα την
προσπάθεια ολοκλήρωσης του. Συνεργαστήκαμε με την ΕΡΓΟΣΕ και η σχετική μελέτη ολοκληρώθηκε. Εν συνεχεία, με το ΓΓ Δημοσιών
Έργων της προηγούμενης κυβέρνησης , Στρά-

το Σιμόπουλο, το εντάξαμε σε πρόγραμμα. Το
έργο δημοπρατήθηκε, αναδείχθηκε ανάδοχος,
το εργοτάξιο εγκαταστάθηκε και συμβάλλαμε
και εμείς παραχωρώντας έκταση του δήμου να
στηθεί το εργοτάξιο. Η σημερινή κυβέρνηση τελείωσε το έργο. Τους ευχαρίστησα όλους. Έστω
και αν αυτό δεν άρεσε σε ανθρώπους αντιδημοκρατικής νοοτροπίας –όπως αποδείχτηκε– σαν
τον κ. Σπίρτζη. Στα εγκαίνια του έργου πριν από
λίγους μήνες, δεν ήθελαν να μου δώσουν τον
λόγο να μιλήσω ως ο φιλοξενών δήμαρχος. Και
ρωτώ εγώ, τι το μεμπτό υπάρχει σε αυτή μου την
τοποθέτησή; Ο δήμαρχος πρέπει να είναι δίκαιος, να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ως
δήμαρχος δεν είμαι υπάλληλος της χθεσινής,
της σημερινής ή της αυριανής κυβέρνησης. Η
μεγάλη αστική ανάπλαση κατά μήκος του μετώπου της λεωφόρου Δενδροποτάμου είναι ακόμη
ένα σημαντικό έργο. Εκεί δημιουργήθηκαν νησίδες πρασίνου, φυτεύσεις θάμνων, φυτών και
δέντρων, δημιουργήθηκαν δύο γήπεδα τένις,
τοποθετήθηκαν σε δύο σημεία όργανα γυμναστικής για ελεύθερα αθλουμένους, γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα ποδοσφαίρου και καθιστικά.
Τι άλλα σημαντικά έργα σχεδιάζετε; Θέλουμε να κάνουμε αστικές αναπλάσεις στην περιοχή
της δημοτικής κοινότητας Μενεμένης, πίσω από
το κόκκινο κτίριο του ηλεκταμαξοστασίου, κάτω
από τις γραμμές και πίσω από τις οικοδομές της
Πρόνοιας επί της οδού Αγίας Παρασκευής σε 6
στρέμματα. Το έργο αυτό έχει ήδη ενταχθεί σε
πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Επίσης,
έχουμε προτείνει για αστική ανάπλαση και περιοχές του Δενδροποτάμου, όπως η οδοί Κωνσταντινουπόλεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου, η
περιοχή της οδού Κολοκοτρώνη, αλλά και άλλα
σημεία στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Θέλουμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις στην
οδό Μοναστηρίου, την οποία ασφαλτοστρώσαμε και διαγραμμίσαμε. Συγχρόνως, θέλουμε να
αναπλάσουμε την περιοχή των εργατικών κατοικιών. Ακόμη, την οδό Δαβάκη, την οδό Ελ. Βενιζέλου σε όλο το μήκος της, στις δύο δημοτικές
κοινότητες που εκτείνεται. Επίσης, θέλουμε να
κάνουμε παρεμβάσεις και εντός του χώρου του
στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», στα σημεία
εκείνα τα οποία είναι χαρακτηρισμένα για πράσινο.
Ποια είναι η έλλειψη που θα θέλατε να καλύψετε πρώτη την επόμενη μέρα; Θα αγωνιστούμε στην κατεύθυνση των μεγάλων αστικών αναπλάσεων που προανέφερα, θα εξακολουθούμε
να εφαρμόζουμε προγράμματα καταπολέμησης
της ανεργίας και θα πιέζουμε την κεντρική εξουσία προς την κατεύθυνση της ανακούφισης του

τοπικού πληθυσμού, γιατί η ανεργία είναι το υπ’
αριθμόν ένα πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να το
λύσει η αυτοδιοίκηση, δεν περνάει απ’ τα χέρια
μας. Και το τρίτο, που είναι πρώτο, πάνω απ’ όλα,
είναι η προστασία, η ανάδειξη και η ανάπλαση
του δυτικού θαλασσίου μετώπου.
Στον τομέα της παιδείας έχετε ρίξει μεγάλο
βάρος. Θα συνεχίσετε κατά αυτόν τον τρόπο;
Ό,τι καλό έχουμε ως κοινωνία διαχρονικά
το οφείλουμε στην παιδεία μας και ό,τι κακώς
κείμενο υπάρχει, οφείλεται στα κακώς κείμενα
στην παιδεία μας. Άρα, αν μια κοινωνία θέλει να
πάει μπροστά, πρέπει να επενδύσει στην παιδεία.
Εμείς βάλαμε την παιδεία στην κορυφή. Κατασκευάσαμε στην περιοχή συνολικά 18 νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Όταν έγινα
δήμαρχος, είχαμε πάνω από 80% διπλοβάρδια.
Είχαμε νηπιαγωγεία σε ορόφους διαμερισμάτων
και σε ισόγεια καταστήματα. Αυτά δεν υπάρχουν
πια. Τώρα έχουμε βάλει στόχο –και θα το πετύχουμε!– να κατασκευάσουμε το 5ο δημοτικό
σχολείο στο οικόπεδο που αγοράσαμε στην Δαβάκη και Φιλιππουπόλεως. Ήδη άρχισαν οι γεωλογικές έρευνες στο συγκεκριμένο οικόπεδο.
Στην θέση του 5ου δημοτικού σχολείου θα κατασκευάσουμε μελλοντικά ένα νέο διδακτήριο
που θα αντικαταστήσει την προκάτ κατασκευή
που υπάρχει από το 1973. Επίσης, σχεδιάζουμε
την κατασκευή ενός νέου νηπιαγωγείου στην
περιοχή του Βοσπόρου, το 5ο νηπιαγωγείο Μενεμένης, σε οικόπεδο το οποίο επίσης είναι αγορασμένο και είναι εξασφαλισμένο. Προχωράμε
σε παρεμβάσεις και επισκευές, συντηρήσεις και
αναβαθμίσεις οκτώ διδακτηρίων. Έχουμε βάλει
και φυσικό αέριο σε όλα τα σχολεία.
Υπάρχουν σε εξέλιξη προγράμματα ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων; Ο δήμος μας έχει
εκσυγχρονίσει τις δομές υγείας, αγοράσαμε ιατρικές καρέκλες, υπερηχογράφο, μηχανήματα
για αναλύσεις αίματος, καρδιογράφους. Στο πολυιατρείο του δήμου γίνονται εξετάσεις αίματος,
υπέρηχοι, καρδιογραφήματα, συνταγογράφηση
και έχουμε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Υπάρχουν τρία φυσικοθεραπευτήρια, δύο στους
Αμπελόκηπους και ένα στη Μενεμένη, με σύγχρονα μηχανήματα. Επίσης είμαστε διαρκώς σε
εγρήγορση για τα προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας.
Είστε 17 χρόνια σε αυτή τη καρέκλα. Αισθάνεστε κουρασμένος; Ψυχικά δεν είμαι ποτέ
κουρασμένος, ποτέ. Με τρέφει ιδιαίτερα η πρόκληση κάθε προβλήματος που καλούμαι μαζί
με τους συνεργάτες μου, το προσωπικό του δήμου, να το αντιμετωπίσω και να το λύσω. Δεν
είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι οι δήμαρχοι και
όσοι ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση,

γιατί, αν ήμασταν φυσιολογικοί άνθρωποι –με όρους
εσωτερικού χιούμορ, αυτοσαρκασμού– δεν θα εργαζόμασταν 365 μέρες το χρόνο,
24 ώρες το 24ωρο. Θεωρώ
ότι βρίσκομαι σε αποστολή,
μου αρέσει να κάνω σωστά
τη δουλειά μου, να επικοινωνώ με τους πολίτες, να μιλάω μαζί τους και πάρα πολύ
μεγάλη πρόκληση για μένα
είναι –με τρέφει κανονικά–
η ιδέα ότι θα καταφέρουμε
λύσουμε, να είστε βέβαιοι,
τα μεγάλα προβλήματα που
προανέφερα, που είναι οι
μεγάλες αυτές αναπλάσεις
που θέλουμε να κάνουμε και,
κυρίως, το δυτικό θαλάσσιο
μέτωπο.
Ποιο είναι το μυστικό
της επιτυχίας για έναν νοικοκυρεμένο δήμο; Στο δήμο
Αμπελοκήπων, όταν ανέλαβα
τα καθήκοντά μου, βρήκα
στα οικονομικά του δήμου
οφειλές 7εκ. ευρώ περίπου
και κάποιο ανάλογο ποσό
βρήκα και στο δήμο Μενεμένης. Τα πληρώσαμε όλα.
Τα δάνεια που ήταν συνολικά
διαχρονικά πάνω από 11εκ.
ευρώ, τώρα είναι 1εκ. ευρώ
περίπου και τα εξυπηρετούμε άνετα. Τα περισσότερα τα
ξοφλήσαμε και τα μηδενίσαμε. Δε χρωστάμε σε κανέναν
προμηθευτή και έχουμε και
ταμείο. Επίσης, παρουσιάζουμε έργο και με τους πόρους
του δήμου, κυρίως, όμως με
έργα μέσω ΕΣΠΑ. Αυτό γίνεται
με προγραμματισμό, με περικοπή των δαπανών, των μη
χρήσιμων και μη απαραιτήτων και με προτεραιοποίηση
των αναγκών. Γιατί θα πρέπει
να δαπανώνται ποσά μεγάλα
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
για να χορεύει πάνω στα τραπέζια τσιφτετέλια ο κόσμος,
να μοιράζουμε μπύρες, σουβλάκια και φαγητό και να
γίνεται αυτή η κραιπάλη; Δεν
είμαι υπέρ του να κάνουμε
τραπέζι αγάπης το Πάσχα ή
τα Χριστούγεννα χάριν προπαγάνδας και τηλεθέασης.
Είμαι υπέρ του να τρώει 365
μέρες το χρόνο αυτός που
έχει ανάγκη και όχι μία φορά
το χρόνο.

Λάζαρος

Κυρίζογλου

Ως δήμαρχος δεν
είμαι υπάλληλος
της χθεσινής,
της σημερινής
ή της αυριανής
κυβέρνησης
16.03.2019
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Δήμος Νεάπολης - Συκεών:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Reportage

«Φάκελος» ασφάλεια –
Τι απαντούν οι υποψήφιοι δήμαρχοι

30 16.03.2019

Ερώτηση:
«Τα ζητήματα αστυνόμευσης
απασχολούν τους κατοίκους του δήμου
Νεάπολης – Συκεών. Ποιός είναι ο ρόλος
μιας δημοτικής αρχής και πώς μπορεί
να παρέμβει για να αυξηθεί το αίσθημα
ασφάλειας των δημοτών;»
Τα κρούσματα κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών σε σπίτια και καταστήματα στον δήμο Νεάπολης
– Συκεών φέρνουν συχνά το θέμα της αστυνόμευσης και το ζήτημα της ασφάλειας στο επίκεντρο των
συζητήσεων. Την ίδια στιγμή οι φόβοι των δημοτών
έχουν ενταθεί έπειτα από την απομάκρυνση του
αστυνομικού τμήματος Νεάπολης. Για το θέμα είχε
πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου, με αποτέλεσμα η Ελληνική Αστυνομία
να αυξήσει τις περιπολίες.
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι Νεάπολης – Συκεών
κλήθηκαν από την «Karfitsa» να τοποθετηθούν
σ΄ αυτό το σοβαρό ζήτημα που αφορά στην περιοχή
τους.
Σίμος Δανιηλίδης,
δήμαρχος, επικεφαλής της παράταξης
«Νέα Αυτοδιοίκηση»:
Το θέμα της αστυνόμευσης και της προστασίας των πολιτών,
της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας είναι
αποκλειστικά ευθύνη
της Πολιτείας μέσω του
αρμόδιου υπουργείου

και των αστυνομικών υπηρεσιών. Οι δήμοι ουδεμία
σχέση έχουν με το θέμα της αστυνόμευσης.
Στο πλαίσιο, όμως, των αρμοδιοτήτων μας, φροντίζουμε ώστε να υπάρχει ο καλύτερος φωτισμός
κατά τις νυχτερινές ώρες σε όλους τους δρόμους
και τους κοινόχρηστους χώρους. Κι αυτό το επιτυγχάνουμε με την επένδυση εκατομμυρίων ευρώ για
έργα ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις δημοτικές ενότητες, αντικαθιστώντας και ενισχύοντας το δίκτυο
με νέα σύγχρονα φωτιστικά LED.
Σε έναν δήμο σαν τον δικό μας, με περισσότερους από 80.000 κατοίκους, που πλήττεται από την
εγκληματικότητα, όπως πιστοποιείται από τα αναρίθμητα καταγεγραμμένα περιστατικά, είναι απαράδεκτο η Πολιτεία αντί να εξασφαλίζει επαρκείς
υποδομές, αντί να ενισχύει τα αστυνομικά τμήματα
με στελέχη και εξοπλισμό, να τα υποστελεχώνει και
να τα αποδυναμώνει.
Η αστυνόμευση, η καταστολή και το αίσθημα
ασφάλειας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται μόνο
όταν υπάρχουν πλήρως στελεχωμένα αστυνομικά
τμήματα και κυκλοφορούν στους δρόμους καθημερινά και σε 24ωρη βάση πεζές περιπολίες, μοτοσυκλετιστές και περιπολικά.
Ηλίας Ζάχαρης, υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής της παράταξης «Κοινωνική Συνεργασία»:

Στον δήμο μας τους
τελευταίους μήνες είχαμε δύο απόλυτα καταδικαστέα περιστατικά βίας. Τις παραμονές
των Χριστουγέννων,
κάποιοι λήστεψαν έναν
συμπολίτη μας στο κατάστημα του. Στα μέσα
Φεβρουαρίου, κάποιοι
πέταξαν μία μολότοφ
σε σπίτι μεταναστών.
Όμως στο πρώτο από
τα δύο, πήγαμε μόνο εμείς να εκφράσουμε τη συμπαράσταση μας στο θύμα.
Δυστυχώς η βία αντιμετωπίζεται ala carte ενώ
οι δεκάδες διαρρήξεις απλώς υποβαθμίζονται και
πολλές φορές ούτε καν καταγγέλλονται. Στη δικιά
μας φιλοσοφία, κάθε είδους βία απειλεί τη δημοκρατία, γιατί οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς και
φοβισμένοι. Αυτό δεν αποκαθίσταται με εταιρείες
security.
Χρειαζόμαστε ενισχυμένη προστασία του δικαιώματος του πολίτη στην ασφάλεια αλλά η διοίκηση δεν βρήκε καν έναν χώρο για τη μονάδα άμεσης
επέμβασης που προσφέρθηκε να ιδρύσει η ΕΛΑΣ στη

Νεάπολη.
Εμείς δεσμευόμαστε για: επανίδρυση
στη Νεάπολη του αστυνομικού τμήματος
που κατάργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
παροχή δημοτικού χώρου για στέγαση μονάδας άμεσης επέμβασης στα Πεύκα και
φως, περισσότερο φως σε κάθε μα κάθε
δρόμο του δήμου μας!
Λάζαρος
Ωραιόπουλος,
υποψήφιος
δήμαρχος,
επικεφαλής
της παράταξης «Άλμα
στο Μέλλον»:
Η αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας στις
πόλεις είναι μια δύσκολη υπόθεση που
απαιτεί συνεργασία δήμων και Πολιτείας.
Το Κράτος πρέπει να ενσωματώσει στους
σχεδιασμούς του την τεκμηριωμένη άποψη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για παράδειγμα, το θέμα της χωροθέτησης των αστυνομικών τμημάτων είναι πολύ
κρίσιμο ζήτημα και θέλει καλό σχεδιασμό,
κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη στο δήμο
μας, καθώς ο κ. Δανιηλίδης επέλεξε να
προτείνει μια μη εφαρμόσιμη λύση, που δεν
εξυπηρετεί κανέναν και τώρα την αρνείται
κι ο ίδιος.
Και όμως, μια δημοτική αρχή μπορεί
να επιτύχει πολλά: Να οργανώσει την παρουσία δημοτικών φυλάκων σε ελεύθερους δημόσιους χώρους, να προωθήσει
εκστρατεία ενημέρωσης στα σχολεία για
τη μείωση της παραβατικότητας, να μοιράσει φυλλάδια σε κατοίκους και επαγγελματίες με απλές πρακτικές συμβουλές, να
διευκολύνει τις αρχές με ηλεκτροφωτισμό
«σκοτεινών» περιοχών και με παραχώρηση
δημοτικών χώρων για τη δημιουργία ευέλικτων αστυνομικών σταθμών.
Ιδέες υπάρχουν και μπορούν να γίνουν
πράξη με το «Άλμα στο Μέλλον» στη διοίκηση του δήμου.
Χαράλαμπος Βέλλης, υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»:

Η εγκληματικότητα
δεν αντιμετωπίζεται μόνο
με
μέτρα
αστυνόμευσης
ή καταστολής.
Είναι κοινωνικό φαινόμενο
σύμφυτο με το
εκμεταλλευτικό σύστημα
που ζούμε:
ναρκωτικά,
πορνεία, πώληση όπλων, κάθε τι που μπορεί να φέρει
εύκολο και γρήγορο κέρδος. Από την άλλη,
η μεγάλη φτώχεια, εξαθλίωση, ανεργία,
περιθωριοποίηση τεράστιων ανθρώπινων
μαζών, δημιουργούν εύκολα «θύματα» και
«θύτες» εγκληματικών ενεργειών.
Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν υπονοούμε «όπου φτωχός εκεί και εγκληματίας».
Τα «μεγάλα κεφάλια» που θησαυρίζουν
δεν βρίσκονται στις φτωχές λαϊκές συνοικίες. Έχουν διασυνδέσεις με τα κέντρα

αποφάσεων, είναι οι ίδιοι που με την πολιτική τους, προκαλούν την αύξηση της
εγκληματικότητας.
Ποιοι ευθύνονται για τα αδιέξοδα
που δημιουργούνται σε πλατιά στρώματα της νεολαίας, με την ανεργία, τους
μισθούς ψίχουλα, την ανασφάλεια; Ποιοι
προβάλουν το χασίς σαν «μοντέρνα στάση ζωής»; ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δέχονται την ναρκοεξάρτηση της νεολαίας,
αρκεί να είναι «εποπτευόμενη».
Αν οι δήμοι αντισταθούν στην ναρκω-κουλτούρα, βοηθήσουν σε προγράμματα απεξάρτησης, αγωνιστούν
ενάντια στην ανεργία και την φτώχεια,
για την μαζική και δωρεάν λειτουργία
πολιτιστικών και αθλητικών τμημάτων,
απαιτήσουν τον προσανατολισμό της
αστυνομίας στο ποινικό έγκλημα και όχι
στην καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων, τότε μόνο μπορούν να ισχυριστούν
πως βάζουν τις βάσεις για να αυξηθεί το
αίσθημα ασφάλειας των δημοτών.
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Σχολική στέγη και μεταφορά μαθητών
– Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων Θέρμης

Δήμαρχε, τι θα κάνεις με τα σχολεία;
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Τα ζητήματα της σχολικής στέγης και της
μεταφοράς των μαθητών αποτελούν από
τις προτεραιότητες για τους κατοίκους
του δήμου Θέρμης. Πώς μπορούν να
επιλυθούν το επόμενο διάστημα;

Η έντονη οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στον δήμο Θέρμης είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στον τομέα της σχολικής
στέγης, ενώ την ίδια ώρα ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα
που ταλαιπωρεί είναι η μεταφορά των μαθητών.
Κάθε χρόνο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς μαθητές και γονείς διαμαρτύρονται, ζητώντας να βρεθεί μια οριστική λύση.
Τι απαντούν στην «Karfitsa» οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θέρμης γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα και τις
λύσεις προτείνουν:
Θεόδωρος Παπαδόπουλος, δήμαρχος,
επικεφαλής της παράταξης «Δημοκρατική Ενότητα»:
Η σχολική στέγη και η μεταφορά των
μαθητών είναι πάντα προτεραιότητες της
διοίκησης του δήμου. Σε αυτά τα ζητήματα δεν
υπάρχει ποτέ εφησυχασμός γιατί είναι ζητήματα δυναμικά.
Σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών η διοίκηση, κάθε χρόνο με τις παρεμβάσεις της στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει και
την αρμοδιότητα, έχει καταφέρει να εκτελούνται τα
δρομολόγια με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Και αυτό
θα γίνει και του χρόνου, αφού η σχετική επιτροπή
στην οποία συμμετάσχω ως δήμαρχος Θέρμης έχει
πάρει τις σχετικές αποφάσεις. Αυτό ισχύει και για το
δρομολόγιο των παιδιών της Καρδίας που φέτος
ταλαιπωρήθηκαν, εκτός αν ο ΟΑΣΘ που είναι υπεύ-

θυνος θέσει κάποιο θέμα που δεν έχει προβλεφθεί.
Πρέπει να τονίσουμε ότι πολλές φορές το ίδιο το
νομικό πλαίσιο και οι περιορισμοί του δημιουργούν
ζητήματα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επανεξεταστούν τα όρια και οι περιορισμοί ώστε να μη
λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόσταση σε απόλυτους
αριθμούς αλλά και η επικινδυνότητα των δρόμων.
Σε σχέση με τη σχολική στέγη, φέτος στον δήμο
Θέρμης ολοκληρώνονται δύο μεγάλες σχολικές
μονάδες. Η μία αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και βρίσκεται στο Τριάδι και η άλλη τη
δευτεροβάθμια στο Νέο Ρύσιο. Με αυτές
τις μονάδες θα λυθούν πολλά ζητήματα.
Στο μεταξύ έχουμε έτοιμες μελέτες
και για άλλες υποδομές (κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και όταν δοθεί η
κατάλληλη δυνατότητα θα τις υποβάλλουμε για
χρηματοδότηση. Και σε αυτό το θέμα η προσπάθεια
είναι συνεχής.
Άννα Τσιφτελίδου, υποψήφια δήμαρχος,
επικεφαλής της παράταξης «Παρέμβαση Πολιτών»:
Ο δήμος Θέρμης συγκαταλέγεται
στους ελάχιστους δήμους που αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα λόγω κακού
προγραμματισμού στην ανέγερση σχολικής στέγης
και έγκαιρης διευθέτησης των ζητημάτων μεταφοράς των μαθητών.
Οι μαθητές που πλεονάζουν στα σχολεία εντός

των οικισμών του δήμου Θέρμης, είτε φιλοξενούνται σε σχολεία εκτός δήμου (2ο και 22ο Δημ. Σχολείο Θεσσαλονίκης) είτε σε μισθωμένα κτίρια με
υψηλό ετήσιο κόστος που δεν πληρούν προδιαγραφές σχολικών κτιρίων (2ο Δημοτικό Ν. Ραιδεστού
- λουτρά Θέρμης, 2ο Γυμνάσιο Θέρμης - περιοχή
Ρυσίου, 2ο Λύκειο Θέρμης -Πυλαία, χρησιμοποιείται
ακόμη και χώρος δεξιώσεων εκκλησίας -3ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης), είτε σε σχολεία που ανεγέρθηκαν εκτός των οικισμών. Εντεύθεν προκαλείται
και ανάγκη μεταφοράς τους.
Το ζήτημα έχει τακτοποιηθεί σε όλους σχεδόν
τους δήμους, είτε με τη μεταφορά των μαθητών
με δημόσια συγκοινωνία είτε με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτει η Περιφέρεια, ενώ
προβλέπεται με πρόσφατη υπουργική απόφαση
(ΥΑ 50025/2018) η μεταφορά των μαθητών και με
ίδια, κατάλληλα μέσα της Περιφέρειας ή του Δήμου.
Ωστόσο τέλη του προηγούμενου μήνα, ακούσαμε τον δήμαρχο Θέρμης να επιτίθεται
στον ΟΑΣΘ ώστε να αποτρέψει τη διακοπή
δρομολογίου προς το ΓΕΛ Μίκρας!
Είναι αδύνατον να αποδεχθούμε πως
η δημοτική αρχή που έχει δική της δημοτική συγκοινωνία, αφήνει στις διαθέσεις του
κάθε φορέα την εξυπηρέτηση των μαθητών και δεν
επιδεικνύει προνοητικότητα στην εξεύρεση εγκαίρως λύσης στο επαναλαμβανόμενο πρόβλημα με
την αξιοποίηση των ιδίων μέσων που διαθέτει ή

μπορεί να εξασφαλίσει!
Φάνης Καρκατζούνης, επικεφαλής
της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση»:
Στον δήμο σήμερα λείπουν
9 σχολικά κτίρια (2ο ΔΣ Πλαγιαρίου, 5ο ΔΣ Τριαδίου, 2ο ΔΣ Ν.
Ραιδεστού, 2ο Γυμνάσιο Θέρμης,
2ο Λύκειο Θέρμης, 2ο Λύκειο Μίκρας, 7ο
Νηπιαγωγείο Θέρμης, ΕΕΕΕΚ Θέρμης, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Θέρμης και με
την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής ίσως και άλλα κτίρια
για νηπιαγωγεία (τα 5 είναι σε ενοικιαζόμενα κτίρια για πάνω από 10 χρόνια!), ενώ
χώροι, υποδομές και γυμναστήρια λείπουν
σε πολλά σχολεία.
Όσο για τη σχολική μεταφορά: μαθητές που μέχρι τα Χριστούγεννα δεν έχουν
λεωφορείο να πάνε σχολείο, μαθητές που
καλούνται να περπατάνε 2 και 3 χιλιόμετρα
σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμια να πάνε σχολείο, ειδικά σχολεία που οι μαθητές τους
δεν πηγαίνουν γιατί αργεί για ένα μήνα η
έναρξη των δρομολογίων, λεωφορεία που
παίρνουν φωτιά με κίνδυνο για τους μαθητές. ΝΤΡΟΠΗ!!
Είναι σήμερα απόλυτα αναγκαίο, για
παιδαγωγικούς λόγους και για λόγους

ασφάλειας, και για μας και ρεαλιστικό να
καλύπτονται πλήρως όλες οι σύγχρονες ανάγκες (με όρους 2019 και
όχι 1950) για σχολική στέγη με
πλήρη χρηματοδότηση από τον
κρατικό κορβανά και πόρους του
ΕΣΠΑ που εξάλλου στηρίζονται
στη λαϊκή φορολογία. Μόνος δρόμος για αυτό είναι η αδιάκοπη αγωνιστική
διεκδίκηση γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών, συνολικά του λαού, μέσα από τους
συλλογικούς φορείς τους, όπου ο δήμος
οφείλει να πρωταγωνιστεί. Όχι να δικαιολογεί την υποχρηματοδότηση της, ούτε να συναινεί και να προκρίνει, όπως κάνουν όλες
οι άλλες παρατάξεις του Δήμου μας εκτός
της «Λαϊκής Συσπείρωσης», την κατασκευή
σχολείων με Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα που θα εκτινάξουν το κόστος
για το λαό και θα παραδώσουν την διαχείριση των κτιρίων για εκμετάλλευση σε ιδιώτες για δεκαετίες.
Όσο η σχολική μεταφορά θεωρείται
κόστος που πρέπει να περιοριστεί και όχι
δικαίωμα των μαθητών, όσο βρίσκεται στα
χέρια των εμπόρων της, τα προβλήματα θα
εξακολουθούν να αναπαράγονται, όπως
και η αντιμετάθεση ευθυνών ανάμεσα σε
κυβέρνηση, περιφέρεια και ΟΑΣΘ. Προκρί-

νουμε ως μόνιμη λύση τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα μεταφορών, που θα
αναλάβει τη μόνιμη, δωρεάν και ασφαλή
μεταφορά των μαθητών με το κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα
οχήματα.
Δημήτρης Βλαχομήτρος, υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής
της παράταξης «Μέτωπο
Ρήξης και Ανατροπής»:
Πλαγιάρι. 5500 κάτοικοι. 1
σχολείο 400 παιδιά. Επιστροφή σε
κτίριο του 1955. 5ο Δημοτικό Σχολείο
στο Τριάδι ημιτελές από το 2008, συνεχίζονται οι εργασίες αποπεράτωσης με διάλειμμα δεκαετίας. 2ο Γυμνάσιο Θέρμης και
ειδικό Γυμνάσιο σε μισθωμένο κτίριο. 2ο
Δημοτικο σχολείο Ν. Ραιδεστού μισθωμένο
κτίριο (πρώην βιοτεχνία). 2ο Λύκειο Θέρμης σε μισθωμένο κτίριο (πρώην βιοτεχνία). Ειδικό σχολείο σε μισθωμένο κτίριο
χωρίς αυλή. Δύο παιδικοί σταθμοί σε μισθωμένα κτίρια. Επιπλέον υπόγειοι χώροι
έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας. Το πρόβλημα θα ενταθεί με την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή. Οι
δημότες πληρώνουν 480.000 ευρώ/χρόνο
για μισθώματα.
Αιτίες: Πολεοδόμηση – επέκταση για
το κέρδος. Καμιά πρόβλεψη για υποδομές
από το σημερινό δήμαρχο. Σχολεία, παιδικές χαρές, ύδρευση, αποχέτευση, πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμός, ασφαλές οδικό
δίκτυο, κ.α. (πχ. επέκταση Θέρμης, Τριλόφου Πλαγιαρίου).
Ανύπαρκτος προϋπολογισμός από κυβέρνηση για σχολική στέγη. Η Ε.Ε. δεν χρηματοδοτεί σχολική στέγη. Όλα στο μεγάλο
κεφάλαιο.
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ παλεύει
ΓΙΑ δημιουργία κινήματος, γονέων, μαθητών, δασκάλων, καθηγητών, ΓΙΑ δημιουργία δημόσιου φορέα κατασκευών και
συντήρησης σχολικής στέγης. Αύξηση των
Κ.Α.Π. Προσλήψεις μονιμοποίηση όλων
των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Δωρεάν μεταφορά των μαθητών από δημόσιο
φορέα (ΟΑΣΘ) από το σπίτι στο σχολείο
και αντίστροφα. Ανατροπή της διοίκησης
του δήμου Θέρμης (παρότι έχει χρηματικό
υπόλοιπο 14.000.000 ευρώ, 31/12/18.
δεν χρηματοδοτεί ούτε μια σχολική στέγη)
και της κυβέρνησης οι οποίοι αδιαφορούν
για τα προβλήματα των δημοτών και ολόκληρου του λαού και οι δύο ασκούν μνημονιακή πολιτική. Διαγραφή του χρέους
(20 δις ευρώ το χρόνο πληρώνουμε). ΕΞΩ
ΑΠΟ ΕΕ. Κατάργηση των εξοπλισμών
– αποστρατικοποίηση – ΕΙΡΗΝΗ.
Χρήστος Φάσσας,
υποψήφιος δήμαρχος:
Η σχολική στέγη και η μετακίνηση των μαθητών αποτελούν

δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
ταλαιπωρούν τους κατοίκους του δήμου
μας και δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί
σε τόσο σύντομο κείμενο. Ο δήμος Θέρμης
δεν ήταν έτοιμος να ανταπεξέλθει στην
πληθυσμιακή έκρηξη της προηγούμενης δεκαετίας. Υποχρεώθηκε να
ακολουθήσει τις εξελίξεις και όχι
να τις οδηγήσει ο ίδιος.
Ασφαλώς θα ακούσουμε
πολλές δικαιολογίες από μέρους
της δημοτικής αρχής. Πάντα θα υπάρχει κάποιος άλλος να φταίει αντί για εμάς
τους ίδιους. Υποχρεώθηκε να μισθώσει
πολλά κτίρια, στις περισσότερες μάλιστα
περιπτώσεις εκτός του αστικού ιστού, που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν ως σχολικά συγκροτήματα, αφήνοντας ανοιχτές εκκρεμότητες στα ζητήματα
ασφάλειας των μαθητών και της φύλαξής
τους. Σε πολλές περιπτώσεις τα μισθώματα
είναι υπερβολικά υψηλά. Άλλες φορές τα
μισθωμένα κτίρια δεν είναι κατάλληλα να
ικανοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών ή πλημμυρίζουν στην πρώτη βροχή
ή παρουσιάζουν σοβαρότατα προβλήματα
εκκένωσής τους σε περίπτωση κινδύνου.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλεια των μαθητών στις εισόδους των
σχολείων με κατάλληλες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις και την εκτέλεση ειδικών κατασκευών μείωσης της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων. Το ίδιο προβληματική
είναι και η μετακίνηση των μαθητών με τα
σχολικά λεωφορεία. Τα παιδιά, εξαιτίας της
ελληνικής γραφειοκρατίας, χάνουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να διαπιστωθεί
ποιου αρμοδιότητα είναι η προκήρυξη του
σχετικού διαγωνισμού.
Έτσι, κάθε χρόνο καθυστερεί η προκήρυξή του, με αποτέλεσμα το μέτρο να μην
εφαρμόζεται από την έναρξη του σχολικού
έτους. Οι στάσεις που προβλέπονται στις
εκτός σχεδίου περιοχές βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι μαθητές να μετακινούνται πεζοί σε επαρχιακούς δρόμους με
μεγάλη κίνηση οχημάτων, χωρίς πεζοδρόμιο ή προστατευτικά κιγκλιδώματα στην
άκρη του δρόμου για την προστασία τους.
Και η μετακίνησή τους αυτή γίνεται κάτω
από κάθε καιρικό φαινόμενο (ήλιο, κρύο,
βροχή, χιόνια ή, ακόμη χειρότερα, στην
ομίχλη που περιορίζει συχνά την ορατότητα των οδηγών των κινούμενων οχημάτων). Οι στάσεις δεν
έχουν προστατευτικά και τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
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Διαδικτυακή κόντρα Βούγια – Λεκάκη

Σε…προεκλογικό κλίμα γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Ιορδάνης (Δάνης) Χατζηκαλλινικίδης, Δικηγόρος και Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης με την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!». Η γιορτή
έγινε σε κεντρικό μαγαζί στην Τούμπα, απ’ όπου άλλωστε προέρχεται ο Ιορδάνης,
και παρευρέθηκαν πολλοί φίλοι του, μεταξύ των οποίων και ο Υποψήφιος Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ενθουσιασμό προκάλεσε η τούρτα που έφερε τα χρώματα και
το λογότυπο της παράταξης. Οι ευχές για καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογές και
οι συζητήσεις για τα ζητήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης είχαν την τιμητική τους.

Προτού αλέκτωρ λαλήσει όμως, ήρθε και η αναμενόμενη διαδικτυακή κόντρα Βούγια – Λεκάκη με αφορμή τις δυο παράλληλες εκδηλώσεις τους σε Τούμπα και
«Ολύμπιον» αντίστοιχα.
Την αρχή έκανε με ανάρτησή του ο Σπύρος Βούγιας
γράφοντας: «Οι υπηρεσιακοί αντιδημαρχοι της δεύτερης,
αποτυχημένης θητείας Μπουτάρη, που ευθύνονται για
την τραγική κατάσταση της πόλης τα τελευταία χρόνια,
υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τα πάντα, δηλαδή τον
εαυτό τους. Το πιο αστείο όμως ήταν η κωμικοτραγική
παρουσία του απερχόμενου δημάρχου που, αφού ακύρωσε προηγουμένως την πρώτη επιλογή της «Πρωτοβουλίας», δηλώνει τώρα ότι στηρίζει, ταυτόχρονα,
όλους, σχεδόν, τους υποψηφίους δημάρχους. ΤΟΠΟ ΣΤΑ
ΝΙΑΤΑ!»
Το γάντι σήκωσε λίγες ώρες αργότερα ο Πέτρος Λεκάκης απαντώντας: «Ανησύχησε προφανώς ο κ. Βούγιας
από το μέγεθος της χθεσινής μας συγκέντρωσης και νωρίς-νωρίς το πρωί έβγαλε ανακοίνωση. Αντιλαμβάνομαι
την ανησυχία του. Την ώρα που χθες 1.500 Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στο «Ολύμπιον» για να συζητήσουμε,
στη δική του εκδήλωση στην Τούμπα κάθονταν... αραιά
αραιά για να φαίνονται καμιά σαρανταρέα”.

Ανοιχτό κάλεσμα από τον Κ. Παρχαρίδη
Την Τετάρτη 13/2/ 2019 στο καφενείο «Μπακίρι» επί της οδού Χαλκέων ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και την παράταξη «Ναι στη
Θεσσαλονίκη», κ. Κώστας Παρχαρίδης, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στους κατοίκους
της περιοχής σε μια άμεση και εποικοδομητική συζήτηση με τον ίδιο και με τον κ.
Ζέρβα. Οι δημότες εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με την καθαριότητα, την ασφάλεια και την ανεπαρκή μέριμνα της τωρινής διοίκησης για την περιοχή
και όπως οι ίδιοι δήλωσαν έλαβαν ρεαλιστικές και αποφασιστικές προτάσεις για την
επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ο κ. Παρχαρίδης υποσχέθηκε πως θα επαναλάβει
τέτοιες συναντήσεις.

Με τον Ζέρβα και ο Μήτρου
Υποψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό του Κωνσταντίνου Ζέρβα
θα είναι ο τοπογράφος μηχανικός και μέλος της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κ. Μακεδονίας, κ. Δημήτρης Μήτρου. Είναι γνώστης των προβλημάτων της πόλης και δεν είναι τυχαίο ότι τον εκλέγουν συνεχώς οι μηχανικοί εδώ και
12 χρόνια.

Αποτελεσματικός και βραβευμένος
ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Βραβείο αποτελεσματικότητας πήρε ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης για τη
δράση του το 2017. Ο δήμος αναγνωρίστηκε, σύμφωνα με την ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του κέντρου «Μάρκος Δραγούμης», ως ο 4ος δήμος πανελλαδικά από την κατηγορία των μεγάλων αστικών δήμων της χώρας με τις καλύτερες
επιδόσεις ως προς τη συνολική τους αποτελεσματικότητα για το 2017. Σύμφωνα με
το δήμαρχο Λάζαρο Κυρίζογλου, η αξιολόγηση αυτή έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη
οι μειώσεις των δημοτικών τελών κατά 5,26% για το 2018 και κατά 8,4% για το
2019. «Αυτό μας ικανοποιεί και μας δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη», αναφέρει ο κ
Κυρίζογλου.

Όλοι εναντίον όλων
Αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του τους προεκλογικούς διαξιφισμούς στο Δήμο
θεσσαλονίκης μεταξύ των υποψηφίων, αντιλαμβάνεται κανείς πως (δε) θα διοικηθεί
ποτέ την επομένη των εκλογών. Τα περισσότερα βέλη εξακοντίζονται κατά του Νίκου
Ταχιάου. Αυτό θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από τη στιγμή που ο χρισμένος με τη ΝΔ
υποψήφιος, φέρεται να προηγείται δημοσκοπικά. Παράλληλα, όμως, η πολιτική αυτή
φέρεται να δυσαρεστεί το ΚΙΝ.ΑΛ. που θα προτιμούσε την ... διασπορά της έντασης
και μεταξύ των υπολοίπων υποψηφίων, κυρίως δε αυτών που διαγκωνίζονται για την
δεύτερη θέση. Γιατί μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και ο εκλεκτός της Σπύρος
Βούγιας.
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Με τις «ευλογίες» του Μπουτάρη ο Λεκάκης

Η Εύη Κυρμακίδου γεννήθηκε,
ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα και παρουσία του δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πέτρος
Λεκάκης, πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στον Κινηματογράφο «Ολύμπιον». Η προσέλευση του
κόσμου ήταν αθρόα και η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά δείχνοντας τη δυναμική της παράταξης. Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Θεσσαλονίκη Πρώτη» παρουσίασε τους άξονες του προγράμματος του σε μια διαφορετική εκδήλωση, καθώς δεν πραγματοποίησε την καθιερωμένη ομιλία, αλλά παραχώρησε μια ...ζωντανή συνέντευξη, μέσα από την οποία έδωσε το στίγμα του για τη
διοίκηση του δήμου.
‣ «Είμαστε πολλοί, όχι σαν αυτούς που κρύβονται σε μικρές αίθουσες, που δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν στον κόσμο.
Από εδώ στέλνετε ένα μήνυμα προς τους δημοσκόπους της κακιάς ώρας και προς τα κόμματα που προσπαθούν να μας πάνε
χρόνια πίσω», είπε ο κ. Λεκάκης ευχαριστώντας τον κόσμο που έδωσε το παρών.
‣ Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και στο τέλος ανέβηκε και
ο ίδιος στη σκηνή αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον κ.Λεκάκη. Μάλιστα, ο κ.Μπουτάρης εξέφρασε με δηλώσεις του ανοιχτά τη
στήριξή του προς τον συγκεκριμένο συνδυασμό, λέγοντας ότι «είναι μια παράταξη που έχει βγει από τα σπλάχνα της Πρωτοβουλίας».
‣ Στο τέλος της εκδήλωσης στη σκηνή ανέβηκαν οι 30 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν
από τους παρευρισκόμενους, μεταξύ αυτών οι αντιδήμαρχοι ‘Ελλη Χρυσίδου, Γιώργος Δημαρέλος, Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, ο εντεταλμένος για την Καθαριότητα, Λάζαρος Ζαχαριάδης, η πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ, Μαρία Πασχαλίδου και οι δημοτικοί
σύμβουλοι Θανάσης Παπαναστασίου και Βλάσης Γιτόπουλος.
‣ Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και κατά την εκφώνηση του ονόματος του πρώην ποδοσφαιριστή του Αρη, Γιώργου
Γκουγκουλιά, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο ο Πέτρος Λεκάκης δεν έκρυψε την αγάπη του για τον κιτρινόμαυρο
σύλλογο αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.
‣ Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι αντιδήμαρχοι της διοίκησης Σπύρος Πέγκας και Άννα Αγγελίδου καθώς και ο
δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Άγιος.

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.
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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Μόνιασαν στα... κούλουμα

Η κόντρα του Γιάννη Μπουτάρη με τον πρώην συνοδοιπόρο του στην «Πρωτοβουλία» Ανδρέα Κουράκη καλά κρατεί. Ο δεύτερος και υποψήφιος σύμβουλος με
την παράταξη του Σπυρου Βούγια σχολίασε καυστικώς την παρουσία και στήριξη του
δημάρχου Θεσσαλονίκης στην παράταξη του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Πέτρου Λεκάκη γράφοντας στον προσωπικό λογαριασμό του στο FB ότι «επιτέλους
κατάφερε να αποκτήσει, μετά από άκαρπες πλην καταστροφικές προσπάθειες, μια
δημοτική ομάδα προθύμων, με την οποία θα μπορεί να διαπραγματεύεται για την
υστεροφημία του».

Πέταξαν χαρταετό, χόρεψαν, δοκίμασαν σαρακοστιανά εδέσματα... οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης,
οι οποίοι την Καθαρά Δευτέρα, πήραν δρόμους και
βουνά και παρευρέθηκαν σε εορταστικές εκδηλώσεις.
Οι Ν. Ταχιάος, Γ. Ορφανός, Π. Λεκάκης, Κ. Ζέρβας, Κ.
Νοτοπούλου, Μ. Κυριζίδης, Π. Ψωμιάδης, Σπ. Βούγιας,
Χ.Αηδονόπουλος και Γρ. Ζαρωτιάδης, συνοδευόμενοι
από μέλη των συνδυασμών τους είχαν την ευκαιρία
να βρεθούν κοντά στους δημότες. Δεν έλειψαν και οι
συναντήσεις των υποψηφίων, όπως αυτή του κ.Ταχιάου
με την κ.Νοτοπούλου στην Τούμπα, οι οποίοι μάλιστα
δεν δίστασαν να φωτογραφηθούν μαζί. Στις εκδηλώσεις
ο κ. Ψωμιάδης πέταξε χαρταετό, ενώ τον χορό έπιασαν
Κατερίνα Νοτοπούλου και Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Με την Φραγκοπούλου η Τσακίρη
Η Σμαρώ Τσακίρη, κόρη του αείμνηστου δημάρχου Σταυρούπολης Χρήστου
Τσακίρη, το όνομα του οποίου φέρει το κέντρο Πολιτισμού του νυν δήμου Παύλου
Μελά, συστρατεύεται στο πλευρό της υποψήφιας δημάρχου, Σίσσυς Φραγκοπούλου.
Η κ.Τσακίρη κατεβαίνει ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη “Πόλη
Μπροστά”.

Φέρτε προβλήματα να... τα λύσω!

Στη νοηματική οι ομιλίες Παπακωνσταντίνου
Σε μια πραγματικά αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Ποια είναι αυτή; Το ότι αποφάσισε οι τοποθετήσεις και οι ομιλίες του να γίνονται και στη νοηματική γλώσσα. Ως αποτέλεσμα
ήταν να μπορέσει να παρακολουθήσει πρόσφατη θεματική εκδήλωση της παράταξης
«Δύναμη Δημιουργίας» και κωφός δημότης, ο οποίος στη συνέχεια ευχαρίστησε τον
κ.Παπακωνσταντίνου για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να φωνάξει για πρώτη φορά
στο Ωραιόκαστρο διερμηνέα.

Γιόρτασε χορεύοντας ο κυρ-Γιάννης

Πρόκληση - πρόσκληση προς κάθε υποψήφιο
απηύθυνε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την
παράταξη «Θεσσαλονίκη Πρώτη», Στέλιος Ρίμπας, που
κατεβαίνει στις εκλογές με προσωπικό σύνθημα «Φέρτε
μου προβλήματα». Ο κ. Ρίμπας μέσω facebook κάλεσε
τους συνυποψήφιους σε «5 years challenge» αναρτώντας την προεκλογική του κάρτα από το 2014 και
την τωρινή, θέλοντας προφανώς να δείξει τις αλλαγές:
των ίδιων των υποψηφίων αλλά και των παρατάξεων
σε μία θητεία. Ο κ. Ρίμπας το τελευταίο διάστημα δίνει
το παρών σε εκδηλώσεις στο πλευρό του υποψηφίου
δημάρχου, Πέτρου Λεκάκη και όπως λέει «οι αληθινές
δημοσκοπήσεις είναι έξω στον δρόμο».

Παραιτήθηκε ο Δωρής

Κάθε είδους λουλούδια, από τριαντάφυλλα και τουλίπες έως πανσέδες σε γλαστράκια μοίρασαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι σε αρκετούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.
Τη διαφορά έκανε ο Γιάννης Μπουτάρης που επέλεξε να γιορτάσει μ’ έναν χορό… με τη σύντροφο της ζωής του Μαρία
Ιωαννίδου.
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Την παραίτηση του από πρόεδρος του ΚΕΚΠΑΠ
(Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Παιδείας) υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη ο Σωκράτης Δωρής, προκειμένου
να αφοσιωθεί στις νέες του υποχρεώσεις και στην
υποψηφιότητα του ως περιφερειακός σύμβουλος με τον
Απόστολο Τζιτζικώστα. Η παραίτηση έγινε σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα με τους συναδέλφους του να του
εύχονται καλή επιτυχία. Ωστόσο, ο κ.Δωρής παραμένει
δημοτικός σύμβουλος μέχρι τη λήξη της θητείας.

karfitsomata
Ένας οικονομολόγος στο πλευρό του Θ. Μπακογλίδη

«Φώτισαν» την Παπαναστασίου
Με φακούς στα χέρια συγκεντρώθηκαν στην
περιοχή της Παπαναστασίου ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και μέλη
της παράταξής του «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» σε μια
πρωτότυπη περιοδεία, θέλοντας να αναδείξουν το
πρόβλημα του ελλιπούς φωτισμού στην πόλη. Η
πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής
καμπάνιας για την ανάδειξη όλων των ζητημάτων
της καθημερινότητας της Θεσσαλονίκης.

Πρόταση για τα αδέσποτα ο Μάκης

Ο οικονομολόγος Απόστολος Σπαθάς αποφάσισε να συμμετέχει στις εκλογές της αυτοδιοίκησης και να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο «Συνεργασία για την Καλαμαριά» του δημάρχου,
Θεοδόση Μπακογλίδη. Οι δύο άντρες έδωσαν τα χέρια την περασμένη εβδομάδα. Ο Απόστολος Σπαθάς δήλωσε απόλυτα σύμφωνος με τους στόχους του δημάρχου Καλαμαριάς για
την ανάπτυξη της περιοχής την επόμενη πενταετία.

Τη δέσμευσή του ότι θα προβεί στις κατάλληλες
ενέργειες για να μειωθούν τα αδέσποτα ζώα εξέφρασε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μάκης
Κυριζίδης. Σε εκδήλωση παρουσίασε το πρόγραμμα
του συνδυασμού του «Θεσσαλονίκη Θετικά», αναφέροντας ότι το πρόγραμμα στοχεύει με μία σειρά
μέτρων για τη σταδιακή μείωση των αδέσποτων,
εξασφαλίζοντας παράλληλα την ευζωία τους.

Φιλοφρονήσεις Γιάννη - Κατερίνας
Περίπου μια ώρα κράτησε η συνάντηση του
δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη με την
υποψήφια δήμαρχο, επικεφαλής του συνδυασμού
«Μαζί» Κατερίνα Νοτοπούλου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης σε πολύ
καλό κλίμα και στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα που
είναι σε εξέλιξη στην πόλη και αυτά που οραματίζεται η παρούσα διοίκηση. Σε δηλώσεις του στη
συνέχεια ο κ. Μπουτάρης ευχήθηκε καλή επιτυχία
στην κ. Νοτοπούλου, η οποία από την πλευρά της
χαρακτήρισε τον δήμαρχο μεγάλο κεφάλαιο για την
πόλη.

Παράσχου κατά διοίκησης Θερμαϊκού
Από έντονη κριτική στην απερχόμενη δημοτική
αρχή συνοδεύτηκε η παρουσίαση της ιδρυτικής
διακήρυξης του συνδυασμού “Όλοι Μαζί για τον
Θερμαϊκό”. Ο υποψήφιος δήμαρχος Θερμαϊκού, Νίκος
Παράσχου, κατηγόρησε τη διοίκηση ότι έμεινε προσηλωμένη στα συμφέροντα μικρών πληθυσμιακών
ομάδων και με μόνο της μέλημά, την εξυπηρέτηση
μικροσυμφερόντων.

Καπλάνης: Καθεστωτική αντίληψη
Με νέα ανάρτησή του στην προσωπική σελιδα
του στο FB, ο υποψήφιος δήμαρχος Θερμαϊκού Δημήτρης Καπλάνης προχώρησε σε καταγγελίες προς
την σημερινή διοίκηση σημειώνοντας ότι «μα τα πενήντα χρόνια είναι παραχώρηση και όχι εκμίσθωση.
Μα ο επιχειρηματίας στην Επανομή κάνει συμβόλαιο
δεκαετές για αμπελώνες! Έτσι λοιπόν αποφάσισαν
να προχωρήσουν και να «μισθώσουν» για πενήντα
χρόνια τα εβδομήντα στρέμματα της Περαίας (ένα
κτήμα) στην περιοχή RADAR όπου το «μίσθωμα» δεν
αναμένεται να ξεπεράσει τα 1500 euros το χρόνο!
Φανταστείτε τι άξια θα έχουν αυτά τότε...
Υ.Γ. Τους ενδιαφερομένους εκμισθωτές ,θέλω να
τους διαβεβαιώσω, πως ως επόμενος δήμαρχος, με
όποιο κόστος ,το μισθωτήριο τους θα το ακυρώσω
και το κτήμα αυτό του δήμου θα το αξιοποιήσω με
πολλαπλά κέρδη για τους δημότες!»
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Η πρώτη Κυριακή στόχος Δανιηλίδη

Και μια ΠΑΡΕΑ για Θεσσαλονίκη

Να «καθαρίσει» την εκλογική μάχη από την πρώτη Κυριακή θα επιδιώξει ο
δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Μάλιστα, αν και ο ίδιος δεν έχει
ξεκινήσει ακόμα την προεκλογική του εκστρατεία, πληροφορίες θέλουν, να προχωρά το επόμενο διάστημα σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να βγει νικητής στην
πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Ο κ.Δανιηλίδης, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται
να προχωρήσει και σε ανανέωση των προσώπων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του.

Μία νέα παράταξη θα διεκδικήσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου τον δήμο Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για μια ομάδα νέων και ενεργών πολιτών που
συγκρότησαν τον συνδυασμό «Π.Α.Ρ.Ε.Α.» (Πολιτικό
Ανανεωτικό Ρεύμα Ευθύνης και Αξιοκρατίας).

Η «μάχη» της Νέας Παραλίας

«Νέος ηγέτης» ο Σαουλίδης

Στο επίκεντρο της αυτοδιοικητικής «μάχης» μπαίνει πλέον και η Νέα Παραλία.
Μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας «Karfitsa», στις 9 Μαρτίου 2019, με τις θέσεις
υποψηφίων δημάρχων για το πιο πολυσυζητημένο τμήμα της πόλης, ο αρχιτέκτονας της Νέας Παραλίας Πρόδρομος Νικηφορίδης και οι «Φίλοι της Νέας Παραλίας»
αναλαμβάνουν... «προεκλογική» δράση. Όπως γνωστοποίησε ο κ. Νικηφορίδης, τον
Απρίλιο θα ξεναγήσουν όλους τους υποψήφιους στη Νέα Παραλία, από τους οποίους
θα ζητήσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις πρωτοβουλίες που σκοπεύουν να
πάρουν σε περίπτωση εκλογής.

Δριμεία κριτική από Κυριλλίδη για το Καραπάντσειο
Ανεβαίνουν οι προεκλογικοί ρυθμοί στον δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης,
με τον υποψήφιο δήμαρχο Γιώργο Κυριλλίδη να ασκεί συνεχώς κριτική στον νυν
δήμαρχο, Λάζαρο Κυρίζογλου. Τελευταίο επεισόδιο με το Καραπάντσειο Πολιτιστικό
Κέντρο, για το οποίο ο κ.Κυριλλίδης εκτιμά ότι ρημάζει και πως είναι παρατημένο
στην τύχη του. Το τελευταίο διάστημα ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πολίτες σε
δράση για την Ανατροπή» δημοσιοποιεί μέσα από τα social media θέσεις - προτάσεις
του για θέματα που απασχολούν τον δήμο.

Παρόντες στον αγώνα με αμαξίδια
Έναν διαφορετικό αγώνα μπάσκετ παρακολούθησε ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Νίκος Ταχιάος. Βρέθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσμου
για τον προκριματικό γύρο Euroleague 3, Μπάσκετ με αμαξίδια. Ο επικεφαλής του
συνδυασμού «Θεσσαλονίκη- Υπεύθυνα» δήλωσε ότι στόχος του είναι, εφόσον εκλεγεί δήμαρχος, να δώσει ευκαιρίες στους αθλητές σε αμαξίδιο, με κάθε τρόπο. Ο κ.
Ταχιάος συνοδευόταν από τους υποψήφιους συμβούλους του συνδυασμού του Νίκο
Ζεϊμπέκη, Γιάννη Δήλια, Δημήτρη Ανατολίτη και Πασχάλη Τουντούρη.

Στους «100 Νέους Ηγέτες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμπεριλήφθηκε το μέλος του Κινήματος Αλλαγής και
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Νεάπολης Συκεών, Αντώνης Σαουλίδης. Για το λόγο αυτό, ταξίδεψε
στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και πήρε μέρος στην 8η
Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων,
λίγες εβδομάδες πριν τις Ευρωεκλογές εκεί όπου είχε
επαφές με ευρωπαίους, εθνικούς, περιφερειακούς και
τοπικούς ηγέτες από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Νέες τιμές στον κυρ-Γιάννη

Σε αγορές ο Μανδαλιανός
Τον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου «οργώνει» καθημερινά ο υποψήφιος δήμαρχος
Κλεάνθης Μανδαλιανός. Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Πνοή» επισκέπτεται
αγορές σε διάφορες περιοχές του δήμου. Ο κ. Μανδαλιανός, ο οποίος εκτιμά ότι η
αγορά έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, συνομιλεί με καταστηματάρχες, επαγγελματίες και δημότες.

Ενας ακόμη για... Θεσσαλονίκη
Κι άλλος υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης έκανε την εμφάνιση του. Ο λόγος
για τον Σάββα Χαλιαμπάλια που θα διεκδικήσει τον κεντρικό δήμο ως επικεφαλής
της παράταξης «Γίνεται, Μπορούμε». «Με όραμα, όρεξη για δουλειά... και γιατί όχι,
χαμόγελο αισιοδοξίας για το μέλλον, όλα θα τα φτιάξουμε στη Θεσσαλονίκη μας»,
αναφέρει ο ίδιος.
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Μετά το παράσημο του Ιππότη της Λεγεώνας της
Τιμής από τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, ήρθε η
ώρα να απονεμηθεί στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη
Μπουτάρη, ο Μέγας Σταυρός της Αξίας του Τάγματος της
Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Η επίδοση των διακριτικών του παρασήμου θα γινει από
τον πρέσβη της Γερμανίας, στις 19 Μαρτίου.

karfitsomata
Επιχειρηματικό Βοριαδάκι

Δυο δημοσιογράφοι στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ

Γρ. Ζαρωτιάδης: Να προχωρήσει άμεσα
η δημιουργία του Γηροκομείου Τυφλών

Την ανάγκη άμεσης συντήρησης και ανάδειξης του κτιρίου της Σχολής Τυφλών συζήτησε ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης και Κοσμήτορας του Τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του ΑΠΘ Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
σε συνάντηση που είχε με μέλη
της διοίκησης της Σχολής.
Ειδικότερα, ως προς αυτό
το ζήτημα, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης συμφώνησε με την
κριτική που διατύπωσαν τα
στελέχη της Σχολής Τυφλών
για την αναίτια καθυστέρηση
ενώ επισήμανε την ανάγκη να
προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου, από τη στιγμή
μάλιστα που οι σχετικοί πόροι,
είναι υπαρκτοί και διαθέσιμοι.
Στην επίσκεψη στη Σχολή
Τυφλών τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη συνόδευε το μέλος της
Δημοτικής Κίνησης “Υψίπολις” Νίκος Φώτου ενώ από
την πλευρά της Σχολής παραβρέθηκαν η διευθύντρια Αναστασία Παγούνη, η υπεύθυνη
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κατερίνα Αθανασιάδου και το
μέλος της διοίκησης Φώτης
Μπίμπασης.

Με αέρα στρατηγού στο Διδυμότειχο

Με… στρατηγικό αέρα κατέρχεται υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του Διδυμοτείχου ο
πρώην δήμαρχος Χρήστος Τοκαμάνης. Πληροφορίες από την ακριτική πόλη αναφέρουν ότι
εξασφάλισε το «ναι» για τη συμμετοχή στο αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο του αντιστράτηγου εν
αποστρατεία Γιώργου Σαλαμάγκα, η προσφορά του οποίου σε όλο τον Έβρο και ευρύτερα στη
Θράκη είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Σαλαμάγκας είναι γνωστό ότι έχει οργανωτικές ικανότητες τέτοιες που μπορεί να απογειώσει τον δήμο Διδυμοτείχου. Και ο πρώην δήμαρχος το ξέρει καλά,
ποντάροντας στις γνώσεις και την εμπειρία που έχει ο στρατηγός.

Ντίνος Κωστόπουλος*

Στην εξαιρετικά δύσκολη Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τους εκλεγμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αποτελούν ισχυρές και αμετακίνητες από τις θέσεις τους πολιτικές δυνάμεις γίνεται κυριολεκτικά χαμός για μια θέση στο ψηφοδέλτιο. Από τα είκοσι ονόματα
που θα φιλοξενηθούν το 40% επιβάλλεται να είναι γυναίκες σύμφωνα με την τροπολογία που
κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες, καθώς διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αφορά κάθε Περιφερειακή Ενότητα και όχι την Επικράτεια. Δύο ονόματα δημοσιογράφων φέρονται ότι συζητούν
είναι της Σύνθιας Σάπικα (ακόμη δεν έχει αποφασίσει) και του Δημήτρη Βενιέρη (θεωρείται ότι
έκλεισε).

«ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ». Δεν είναι λίγοι αυτοί, που μιλάνε για
επερχόμενη νέα οικονομική αποσταθεροποίηση της χώρας, με
την απειλή της επιβολής νέου μνημονίου, αν η παρούσα Κυβέρνηση επιμένει να οδηγήσει την προσφυγή στις κάλπες
για τον Οκτώβριο. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κρούουν τον «κώδωνα του
κινδύνου» θέλοντας να προστατέψουν ξανά στο ακέραιο τα δικά τους και μόνον συμφέροντα, τόκων και
κεφαλαίων των κρατικών ομολόγων που βρίσκονται
στην κατοχή των Γερμανικών, Ολλανδικών, Γαλλικών
και Ιταλικών τραπεζών. Κατά την έναρξη της κρίσης το Ελληνικό χρέος ήταν 129% του ΑΕΠ και σήμερα δέκα χρόνια μετά
έφτασε το 180% του ΑΕΠ έγινε δηλαδή μεγαλύτερο από ποτέ. Η
Ελλάδα δανείστηκε ξανά στα χρόνια της άγριας λιτότητας, για να
αποπληρώνει τόκους στους πιστωτές της και όλο αυτό ονομάστηκε «Σχέδιο διάσωσης» - όχι της Ελλάδος, αλλά των …πιστωτών
της! Επιπλέον, ζητήθηκε από την Ελλάδα να υπερφορολογήσει
τους πάντες και να πουλήσει δημόσια περιουσία σε ξένους, μειώνοντας παράλληλα συντάξεις, μισθούς και ιατρική περίθαλψη.
Η Κίνα αγόρασε τα λιμάνια, η Γερμανία τα αεροδρόμια, η Ιταλία
το φυσικό αέριο και λίαν συντόμως η Γαλλία το νερό. Οι Ελληνικές τράπεζες αφελληνίστηκαν στην κυριολεξία και η ακίνητη
περιουσία των Ελλήνων έχασε έως και το 70% της πραγματικής
της αξίας! Οι κερδοσκόποι των ακινήτων αγοράζουν εκτάσεις σε
ελληνικά νησιά και απαιτούν μέσω των «θεσμών» να πραγματοποιούνται πάνω από 10.000 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων ετησίως! Η τραγωδία της Ελλάδος τώρα αρχίζει… Μόλις
προχθές, ένας 54χρονος κρεμάστηκε στην είσοδο της αυλής του,
γιατί πήρε στα χέρια του την κατάσχεση του σπιτιού του!
Όλη αυτή η λεηλασία της χώρας μας, δυστυχώς δεν πήγε προς
τη μείωση του χρέους, αλλά αντιθέτως αυτό αυξήθηκε στο 180%
του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να συρρικνωθεί
τουλάχιστον κατά 25% με άμεση μεγάλη άνοδο της ανεργίας, με
βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων
προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 180 δις (!)
και με τον στραγγαλισμό 380.000 και πλέον επιχειρήσεων που
έβαλαν «λουκέτο». Μέσα σε αυτήν την καταστροφή, οι τράπεζες «δανείστηκαν» από το κράτος υπό μορφή 3ετών ομολόγων
233 δις τα οποία τα ρευστοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και όταν έφτασε η ώρα της αποπληρωμής τους, δεν τα
έδωσαν (!) φορτώνοντας την υποχρέωσή τους αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή σε όλους τους Έλληνες! Όπως είναι φανερό,
εδώ οι Τράπεζες υπεξαίρεσαν δημόσιο χρήμα, με την συνενοχή
των πολιτικών και ολόκληρος ο ελληνικός λαός έχει πέσει θύμα
αδικοπραξίας μεγάλων διαστάσεων! Ήδη, γι’ αυτήν την απάτη
ολκής (!) ασκούνται ομαδικές αγωγές κατά των τραπεζών και
μαζί με τις αγωγές πολιτών για τις παράνομες κρατήσεις μισθών,
συντάξεων και δώρων, όπως επισημαίνει στην πρόσφατη έκθεσή
του το ΔΝΤ αποτελούν «βόμβα μεγατόνων» στα …θεμέλια της
τραπεζικής και πολιτικής αυθαιρεσίας!
Η Ελλάδα βυθίζεται ξανά… Γιατί, όλα τα έσοδα από λιμάνια,
αεροδρόμια, δημοτικές επιχειρήσεις και το υπόλοιπο της δημόσιας περιουσίας της, που έχει βίαια ιδιωτικοποιηθεί τώρα ανήκουν
στους ξένους, που παίρνουν τα χρήματα έξω από τη χώρα, οδηγώντας την σε περαιτέρω χαμηλότερα επίπεδα…
*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού
Κέντρου Επικοινωνίας
16.03.2019
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Ζαχαρίας Ζούπης*

Ένα συνέδριο – μία ευκαιρία
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Το ΚΙΝΑΛ οδεύει στο Συνέδριό του έχοντας λάβει ένα μεγάλο δώρο από
τον Αλέξη Τσίπρα, Το άγχος, η αγαρμποσύνη, η προοπτική μιας μεγάλης ήττας
οδήγησαν τον Πρωθυπουργό σε μεταγγραφικές κινήσεις άνευ αξίας, σε « κεντροαεριστερές » θεατρικές παραστάσεις και δήθεν προοδευτικά σουαρέ, που
οδήγησαν και σε εσωκομματικά προβλήματα , αλλά και σε πεισμάτωμα τμήματος τουλάχιστον των δυνάμεων του ΚΙΝΑΛ. Η προσπάθεια συμπίεσης του
ΚΙΝΑΛ ήταν τόσο εμφανής που εκνεύρισε πολλούς ταλαντευόμενους
ψηφοφόρους από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Για
αυτό και ο « ηγέτης- καταπέλτης» φάνηκε να αναδιπλώθηκε λίγο. Όλα
αυτά άλλωστε δεν είχαν καμία πολιτική αξία.Πρώτη φορά επιχειρήθηκε και επιχειρείται να στηθεί κάποιος πόλος δίχως μια σαφή ιδεολογικήπολιτική- προγραμματική πλατφόρμα. Όπως και να το κάνουμε, το σχήμα
ακροδεξιό μέτωπο- νέα κεντροαριστερά- λαμπερός ηγέτης δεν φαίνεται να
έπεισε και πολλούς. Ήταν από την σύλληψή του μηδενικής αξίας με μόνο στόχο
μερικές ψήφους για να σωθεί, ότι σώνεται.
Το ΚΙΝΑΛ λοιπόν πήρε ένα απρόσμενο δώρο, σε μια στιγμή που η πορεία του
δημιουργούσε προβληματισμούς για την εκλογική επίδοσή του στις προσεχείς
βουλευτικές εκλογές. Σε πανελλαδικές μετρήσεις για παράδειγμα της OPINION
POLL το τελευταίο τρίμηνο η πρόθεση ψήφου με αναγωγή χωρίς λευκά- άκυρα
– αποχή κυμαινόταν από 3,8% έως 4,5%. Ωστόσο, ο όποιος πατριωτισμός των
ηλικιών πάνω από 70 αρκεί για να αλλάξει την πορεία του Κινήματος και να
το οδηγήσει σε ποσοστά που θα δείχνουν πραγματική ανάκαμψη σε σχέση με
το 6.29% που συγκέντρωσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη τον Σεπτέμβριο του
2015; Δεν το νομίζω. Αρκεί επίσης μια οργανωτική ανασυγκρότηση με εκλεγμένα πια όργανα; Πάλι δεν το πιστεύω. Το ΚΙΝΑΛ μέσα από την πορεία αποχωρήσεων του ΠΟΤΑΜΙΟΥ και της ΔΗΜΑΡ έχει δεχτεί πλήγμα. Σ΄αυτό συνετέλεσε
και η ανεπάρκεια που φάνηκε για να τονωθεί το ηθικό και να αποσαφηνιστεί η
στρατηγική του από την αρχή.
Το κυρίως πρόβλημα του ΚΙΝΑΛ είναι βασικά πολιτικό και αν αυτό δεν επιλυθεί, θα υπάρχουν απρόσμενα προβλήματα στο μέλλον. Δεν φαίνεται να διαθέτει
ούτε μια σύγχρονη και σαφή μεταρρυθμιστική ατζέντα και κυρίως στρατηγική
επόμενης μέρας. Αυτοί οι δύο παράγοντες οδηγούν σε μια αδέξια τακτική ίσων
αποστάσεων που απομακρύνει τμήματα του Κέντρου που δεν κατανοούν πως
μπορεί να έχουν ίδιες ευθύνες για όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και
Ν.Δ. Η ασάφεια για το θέμα της κυβερνησιμότητας της χώρας έρχεται να ενισχύσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Το 70%-75% του « ΦΥΓΕΤΕ » βλέπουν σ΄αυτή
την ασάφεια ένα κίνδυνο κλεισίματος ματιού κάποιων προς τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό
το απεχθάνονται. Τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ εμφανίζουν μια επιχειρηματολογία του
επιπέδου, ότι αν το ΚΙΝΑΛ έχει δύναμη , θα δει τι θα κάνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Ν.Δ, αν δε δεν έχει εκλογική δύναμη έτσι κι αλλιώς θα μείνουν

έξω από τις διεργασίες. Καταλαβαίνει κανείς μια τέτοια πρόταση; Ταυτόχρονα ο
όψιμος αντιδεξιισμός αλά δεκαετία του ΄80 κάποιων δημιουργεί ερωτηματικά
μήπως πλην της Γέφυρας Εξωτερικού, υπάρχει και Γέφυρα Εσωτερικού.
Ας τα πούμε πιο απλά. Υπάρχει σημαντικό τμήμα του πολιτικού Κέντρου για
τους οποίους το βασικό ζητούμενο είναι η πολιτική σταθερότητα και οι οποίοι
επιθυμούν την στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και την ύπαρξη μιας ισχυρής Κυβέρνησης με μεταρρυθμιστική ατζέντα. Όσο λοιπόν δεν διαφαίνεται η δυνατότητα
ύπαρξης συνεργασιών τόσο το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Ν.Δ ενισχύεται και
το ΚΙΝΑΛ αποδυναμώμεται με μια θολή γραμμή.
Τα πράγματα στην Πολιτική είναι απλά, αρκεί να θες να δεις την πραγματικότητα. Το ΚΙΝΑΛ πρέπει να υπάρχει και να είναι και ισχυρό. Πρέπει όμως να
απαντήσει σε κρίσιμα και απλά ερωτήματα. Διαφορετικά ...
*Ο Ζαχαρίας Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

Εξαμίλι Λαγκαδά, 57200, Θεσσαλονίκη
23940 54452 - 6984 618 168

CITYLights

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΣΚΗΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΡΤΙ

Ο Τόλης Βοσκόπουλος για
μία και μοναδική συναυλία
την Δευτέρα 18 Μαρτίου
στο Παλέ ντε Σπορ

«Τι έχει μείνει απ’ τη
φωτιά» με τους Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα, Νίκο
Πορτοκάλογλου, Μιρέλα
Πάχου στο Barbarella Live
Party στις 22/3

Η Γιώτα Νέγκα ερμηνεύει
τραγούδια ανδρών στην
παράσταση-πρόταση
«Φύλλο Ανδρικό 2» στο
BLOCK 33 την Παρασκευή
22/3

Απόψε Amelie Lens και
Farrago σε ένα κορυφαίο
techno party στο Principal
club Theater

Σελ.
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Σελ.
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LIVE SHOW
Ο Διογένης Δασκάλου μιλά
στην «Κ» για τα τρία «πουφ»
του Μαρτίου, που μαζί με τους
Monie & Monie Conniente
καλούνται να διαχειριστούν
στο ΜΥΛΟΣ Club για τρία
Σάββατα του Μαρτίου
Σελ.

44-45

«Δεν μπορούν να συνυπάρξουν δυο άτομα
με διαφορετικές πολιτικές κοσμοθεωρίες»
Ο Δημήτρης Καταλειφός που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ύστερα από πέντε χρόνια με το
πολυβραβευμένο έργο του David Hare o «Φεγγίτης», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου
Μαρκουλάκη μαζί με τη Λουκία Μιχαλοπούλου και τον Μιχάλη Πανάδη,
μιλά στη Φιλίππα Βλαστού
Σελ.

42-43
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Δημήτρης Καταλειφός:
Δεν μπορούν να συνυπάρξουν δυο άτομα
με διαφορετικές πολιτικές κοσμοθεωρίες
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ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Συνέντευξη

Ο «Φεγγίτης», το πολυβραβευμένο έργο του
Βρετανού συγγραφέα David Hare, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, φέρνει στη
Θεσσαλονίκη τον Δημήτρη Καταλειφό περίπου
πέντε χρόνια από την τελευταία φορά που ξαναήρθε στην πόλη θεατρικά. «Αγαπώ την Θεσσαλονίκη» είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη του
στην Karfitsa ο ηθοποιός και πρόσθεσε «μακάρι
να ανεβάζαμε στη Θεσσαλονίκη κάθε παράσταση που παίζουμε στην Αθήνα».
Ο «Φεγγίτης» διερευνά το κατά πόσο
μία σχέση αγάπης θα μπορούσε να υφίσταται
ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με διαφορετικές
κοινωνικές και πολιτικές κοσμοθεωρίες και
συμπεριφορές. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να
συνυπάρξουν δυο άτομα σε μια ερωτική σχέση; Όχι και εννοώ όχι μόνο ιδεολογικά. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν σε
πολύ βασικά πράγματα όσο και αν οι προσπάθειες τους είναι καλές, η διαφορετική οπτική
τους πάνω στον κόσμο και στα πράγματα κάποια στιγμή φέρνει την σχέση τους σε κρίση,
επομένως δεν μπορούν να συνυπάρξουν.
Πλέον οι άνθρωποι δεν είναι πιο διαλλακτικοί; Γενικότερα, τα τελευταία 50 χρόνια η
κοινωνία έχει αλλάξει πολύ. Ο καθένας πλέον
δημιουργεί πιο ελεύθερα μια ματιά πάνω στα
πράγματα. Οι γυναίκες που κάποτε ήταν πιο
περιορισμένες έχουν μια πιο ξεκάθαρη οπτική,
έχουν βγει από το σπίτι, όπως και η ηρωίδα του
έργου μας η οποία είναι μια δασκάλα, επομένως
είναι πιο συνηθισμένο να δημιουργούνται διαφορετικές οπτικές σε διάφορα θέματα. Στο έργο
ο συγγραφεάς βάζει έναν άνδρα που σκέφτεται
με βάση τις αξίες του, το χρήμα, την άνοδο, την
κυριαρχία και από την άλλη μια ηρωίδα που διακατέχεται από την ευαισθησία μιας γυναίκας και
θέλει να βοηθήσει τους αδύναμους, τα παιδιά σε
σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών. Δεν είναι
το θέμα ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο καλός, απλά τα αρχέτυπα είναι διαφορετικά στον
άνδρα και στην γυναίκα ως προς την θέση τους
στην κοινωνία σε έναν μεγάλο βαθμό και αυτά
συγκρούονται στο έργο. Ουσιαστικά ο Φεγγίτης
είναι μια ερωτική ιστορία, όμως εις βάθος είναι
μια ιστορία που είναι μετατοπισμένη σε τελείως
διαφορετικές οπτικές απέναντι στον κόσμο.
Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε και
λίγο διαφορετικά την συνύπαρξη αντί ενός
ζευγαριού με διαφορετικές αντιλήψεις, μια
κοινωνία. Φυσικά, το βλέπουμε άλλωστε και

στις μέρες μας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
σε όλο τον πλανήτη, ειδικά μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, όπου τα πράγματα πια
είναι πιο απογυμνωμένα. Σε συνδυασμό με την
οικονομική πολιτική που υπάρχει και όλα όσα
συμβαίνουν με τις τράπεζες, τα χρηματιστήρια.
Για αυτό και το έργο αν και γράφτηκε αρκετά
χρόνια πριν έχει κάτι το προφητικό, δηλαδή με
την έννοια ότι ζούμε αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ μια κοινωνία όπου πάνω από όλα
κυριαρχεί η οικονομία με διάφορες μορφές.
Επίσης, όσον αφορά τους φτωχότερους και τους
αδύναμους πολίτες δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί έχει «ανοίξει» τόσο πολύ η
ψαλίδα, όσο ποτέ άλλοτε, συγκριτικά με τους
πλουσιότερους. Υπάρχουν πάρα πολύ φτωχοί
άνθρωποι αλλά και πάρα πολύ πλούσιοι, οπότε
όλα αυτά κάνουν πιο οξύ το πρόβλημα που θίγει
το έργο σήμερα.
Τι σας συγκίνησε στον ρόλο σας; Σε προσωπικό επίπεδο με συγκίνησε η επιθυμία ενός
μεσήλικα ανθρώπου, όπως είμαι και εγώ ηλικιακά, να ξαναφτιάξει τη ζωή του, γιατί αυτός
παρά το χρήμα, τον πλούτο και την ισχύ που
έχει επί της ουσίας είναι ένας πολύ αδύναμος
άνθρωπος, ο οποίος επιθυμεί να μοιραστεί την
ζωή του με αυτή την κοπέλα, να δημιουργήσει
ξανά μια οικογένεια. Δεν αντέχει να είναι μόνος
του, επιφανειακά είναι δυνατός όμως ουσιαστικά είναι πολύ αδύναμος και ζητά μια δεύτερη
ευκαιρία, την οποία δεν την βρίσκει.
Πόσο καιρό έχετε να έρθετε στη Θεσσαλονίκη; Έχω περίπου πέντε χρόνια να έρθω
με παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Αγαπώ πολύ
αυτή την πόλη και μακάρι να μπορούσαμε να
ανεβάζουμε και στη Θεσσαλονίκη, όλα τα έργα
που παίζουμε στην Αθήνα, απλώς κάποια έργα
είναι πιο εύκολα να μεταφερθούν και κάποια
άλλα όχι. Το κοινό της Θεσσαλονίκης το θυμάμαι όμως πάντα με χαρά, έχει πολύ χιούμορ και
«πιάνουν» πράγματα που στην Αθήνα το κοινό
δεν τα «πιάνει». Σε πολλά έργα που έχουμε παίξει στη Θεσσαλονίκη το κοινό έχει αντιδράσει με
περισσότερο χιούμορ από ότι στην Αθήνα. Αυτό
ίσως συμβαίνει γιατί βλέπουν πιο λίγες παραστάσεις και είναι πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό
που βλέπουν, γιατί η Αθήνα πλέον είναι ένα τρελοκομείο με όλες αυτές τις χιλιάδες παραστάσεις, και ίσως το κοινό της Αθήνας είναι πιο κουρασμένο συγκριτικά με αυτό της Θεσσαλονίκης.
* «Φεγγίτης» από 3 Απριλίου, στο θέατρο
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ

Δημήτρη

Καταλε
Ο «Φεγγίτης»
είναι μια ερωτική
ιστορία, όμως εις
βάθος είναι μια
ιστορία που είναι
μετατοπισμένη
σε τελείως
διαφορετικές
οπτικές απέναντι
στον κόσμο

ης
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Διογένης Δασκάλου:
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ΣΤΟΝ ΠΟΛΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Συνέντευξη

Οι όροι αλλάζουν
μα οι MoMoCo μένουν
«Πού πάει το πουφ όταν πουφάει;»
«Υπάρχει ζωή μετά το πουφ;»
«Να πουφ κανείς ή να μην πουφ;»
Είναι τα τρία «πουφ» του Μαρτίου που ο Διογένης Δασκάλου και οι Monie & Monie Conniente
καλούνται να διαχειριστούν στο ΜΥΛΟΣ Club για
τρία Σάββατα του Μαρτίου. Το πρώτο ήταν στις
9 Μαρτίου, το δεύτερο σήμερα και το τρίτο στις
23 Μαρτίου. Όπως κάθε εμφάνιση του σχήματος, έτσι και η τωρινή, κινεί το ενδιαφέρον και
προσεγγίσαμε τον Διογένη Δασκάλου για … περαιτέρω εξηγήσεις.
Από το πώς προέκυψε το όνομα του σχήματος μέχρι τους τίτλους της κάθε εμφάνισης,
υπάρχει πάντα από πίσω μια ενδιαφέρουσα ιστορία. «Πουφ»; Δηλαδή, στο θεό σου,
«πουφ»; Για πες….. Το «Πουφ» είναι μια έκφραση παγκόσμια. Κωμική όσο και παραμυθένια, μαγική και λυτρωτική. Είναι μια κατάσταση
που δηλώνει την ακέραια εξαφάνιση. Μην μου
πείτε ότι δεν θα θέλατε να έχετε ένα ραβδάκι για να κάνετε μ’ ένα άγγιγμα ένα «Πουφ» σε
κάθε σας πρόβλημα; Επίσης να εμφανίζει μ’ ένα
«Πουφ» και μια τρελή σας επιθυμία! Νομίζω ότι
η ψυχή μας είναι ένα «Πουφ». Άλλωστε πρώτα
πεθαίνει η ύπαρξη και μετά βγαίνει το «Πουφ»
της. Αυτό έχει εφαρμογή σ’ όλα τα θέματα της
φετινής εμφάνισής μας.
Μύλος…Εκεί ξεκίνησαν όλα… Από την
Αποθήκη, στο Ξυλουργείο κι από κει στο Club.
Φαίνεται, σαν σχήμα, να είστε ιδιαίτερα συνδεδεμένοι με τον χώρο. Τι σημαίνει για τους
MoMoCo «Μύλος»; Είναι όπως τα λες. Συνδεδεμένοι με το χώρο και το χρόνο όμως… Φαντάσου ότι από το 1992 μέχρι τώρα είμαστε οι
μόνοι & Monie Conniente που τιμούμε το χώρο
με τις εμφανίσεις μας εκεί ως σχήμα. Ίσως και
οι Xaxakes που και που. Τα υπόλοιπα σχήματα
πλέον δεν υπάρχουν με τη μορφή που υπήρχαν.
25+ χρόνια ΜΥΛΟΣ λοιπόν με δόξα και τιμή και
χαρά. Ξεκινήσαμε καλοκαίρι, να πω μόνο, το
1994 Ιούνιο στο Υπαίθριο έξω από το αποθηκάκι
εργαλείων τότε και μετέπειτα ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ.
Κάνοντας μια μίνι έρευνα γι’ αυτή τη συνέντευξη είδα κάπου να σε χαρακτηρίζουν «σατιρικό σαξοφωνίστα». Σ’ ολόκληρο τον κόσμο
μόνο εσύ θα μπορούσες να έχεις έναν τόσο
ακαταλαβίστικο αλλά και πετυχημένο χαρακτηρισμό. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στο
είδος διασκέδασης που προσφέρει το σχήμα;
Στον απόλυτο βαθμό. Είμαστε από την αρχή
μια combo brass band με stand up comedy. Οι
όροι αλλάζουν μα οι Conniente (Διογένης + Σωτήρης) ως Monie & Monie μένουν. Τον χαρακτη-

ρισμό το συγκεκριμένο μου τον έχουν προσάψει
τα τρία τελευταία χρόνια με τα παιξίματά μας εκεί
στο εμβληματικό Jazz Club Half Note της Αθήνας.
Η σημερινή πραγματικότητα σίγουρα προσφέρει υλικό για σάτιρα. Οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές «παίζουν» στην παράσταση;
Πολύ και μάλιστα με «groteska» συνθηματολογία, video, τραγούδια αλλά και ιστορικά περιστατικά όπως του Ζαφειρόπουλου, του Ζορρό
κ.λ.π. Γίνεται κλάμα όμως. Κατεβαίνω μέχρι και
εγώ συνπεριφερειάρχης.
Η σάτιρα είναι σαφώς μέσο για κριτική σε
πρόσωπα και καταστάσεις. Μπαίνεις κάποιες
φορές στον πειρασμό να την κάνεις λίγο πιο
σκληρή; Όποτε και όταν χρειαστεί.
Σ’ όλη την πορεία του σχήματος καταφέρατε με επιτυχία να αποφύγετε την παγίδα της
επανάληψης. Ποια είναι η συνταγή που κάνει
το κοινό να παρακολουθεί κάθε σας παράσταση με την «φρέσκια» διάθεση της πρώτης φοράς; Θα σας πω. Όπως και οι Monty Python έτσι
και εμείς έχουμε ένα μότο. Αυτοί το «τέρμα η
επανάληψη, καιρός να πάμε για μια απ’ τα ίδια»
ενώ εμείς το «ας πάμε να κάνουμε και πάλι το
ίδιο αλλά με άλλον τρόπο». Είναι, ξέρετε, σαν
να ερωτεύεσαι ξανά. Ο έρωτας είναι ίδιος. Απλά
το πρόσωπο διαφέρει.
25 χρόνια Monie&MonieConniente… Τι
έδωσε, τι πήρε αυτή η διαδρομή; Τη ζωή μου
ολόκληρη σ’ ένα ατελείωτο πήγαινε-έλα. Ικανοποίηση, αξιοπρέπεια, χαρά, αγάπη! Αλλά καλύτερα, μήπως να ‘ρθείτε να το δείτε πώς δουλεύει;
Συντελεστές
Σωτήρης Δασκάλου: τενόρο σαξόφωνο
Λεωνίδας Βλάχος - Κώστας Δαμιανίδης: τρομπέτες
Φώτης Μίγγας: τρομπόνι
Βίκυ Βογιατζόγλου- Δημήτρης Κρανιδιώτης:
φωνές
Παντελής Αμπατζής: ηχητικά
Παύλος Αζναουρίδης - Γιώργος Κοκκινάκης:
ενορχήστρωση - επεξεργασία ήχων
Λάζαρος Γρεκός : video
Αλκμήνη Τριγωνάκη: ενδυματολογική επιμέλεια
Κείμενα: Διογένης Δασκάλου – Βάγια Ματζάρογλου. Φιλική συμμετοχή Γιώργος Σκαμπαρδώνης
Δημιουργικό αφίσας : Δέσποινα Γεράκη
Photos : Κώστας Αμοιρίδης, Γιώργος Ζαρζώνης,
Λάζαρος Γρεκός, Ζήσης & Νίκος Μανδηλιώτης
fotoklik

Διογένης

Δασκάλου
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Polis					 Pin-up

«Μίκης ο Ευξείνιος»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, σχήμα γνωστό και ως
«Ψυχή και Σώμα», ξεκίνησαν από την Βέροια για να κατακτήσουν
όλη την Ελλάδα με τον ήχο της ποντιακής λύρας και μιας ξεχωριστής φωνής. Και ξεκίνησαν από την παράδοση για να κατακτήσουν
όλα τα μουσικά μονοπάτια. Ανατρεπτικοί, απρόσμενοι και τολμηροί
σε κάθε τους συνεργασία έχουν συμπράξει με μεγάλες συμφωνικές
ορχήστρες, γοήτευσαν μέχρι και τον πρίγκιπα Κάρολο με τον ήχο
τους και εμφανίστηκαν σε μεγάλα θέατρα από την Αυστραλία μέχρι το Κρεμλίνο. Στις 5 Απριλίου η «αίθουσα φίλων μουσικής Μ1»
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει μια μοναδική
εμφάνισή τους στην οποία παρουσιάζουν έθνικ διασκευές σε μια
επιλεγμένη ανθολογία τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη που έχουν
προσεκτικά μελετήσει και δουλέψει από κοινού με τον συνθέτη.
Πώς προέκυψαν οι
μουσικές σπουδές
στο Λονδίνο; Όλα
ξεκίνησαν όταν το
1996 πήραμε το πρώτο
πανελλήνιο βραβείο
στους μαθητικούς
μουσικούς διαγωνισμούς του υπουργείου
παιδείας. Αυτό ήταν
και το έναυσμα να
κερδίσουμε υποτροφία
από τον Σεβασμιότατο
μητροπολίτη Βέροιας
κ. κ. Παντελεήμονα για
σπουδές στο Λονδίνο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο. Βέβαια αργότερα ήρθε και μία
δεύτερη υποτροφία για το διδακτορικό
μας και έτσι ολοκληρώσαμε έναν 10ετη
κύκλο σπουδών στη βρετανική πρωτεύουσα.
Τι συμβολίζει για σας η ποντιακή λύρα;
Όπως σωστά χρησιμοποιείτε τη λέξη, η
Λύρα λειτουργεί ως σύμβολο για τους
Έλληνες του Πόντου και συμβολίζει όχι
μόνο τη μουσική αλλά και μια ξεχωριστή
αίσθηση πολιτιστικής ταυτότητας. Σπάνια
συναντά κανείς τόσο αγάπη για ένα μουσικό όργανο... δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι σε πολλά σπίτια συναντάς τη Λύρα
στον τοίχο δίπλα από το εικόνισμα και το
καντήλι...!!!
Ένα όργανο τόσο βαθιά ταυτισμένο με
την παράδοση του Πόντου, αλλά και
μια φωνή με χροιά που παραπέμπει
σ’ αυτήν προσεγγίζουν πιο σύγχρονα
ακούσματα. Πως το εισπράττει αυτό ο
Ποντιακός λαός; Στην αρχή είχαμε τις
επιφυλάξεις μας... μιας και τολμούμε να
παίζουμε με τη ποντιακή λύρα ρεπερτόριο που μέχρι τώρα δεν είχε ξανά
ακουστεί. Όπως επίσης να παντρεύουμε
φωνητικά ακούσματα του πόντου με
οπερετικά αλλά και έθνικ ακούσματα και
για τα οποία βέβαια ως είθισται να λέμε
πρόκειται για έρωτα και όχι για προξενιό.... αυτός λοιπόν ο μουσικός έρωτας

βγάζει αλήθεια και
αυτή η αλήθεια περνάει στον κόσμο που
ακόμα
ευτυχώς αντιλαμβάνεται το αληθινό...
γιατί όταν μιλάμε για
μουσική περί αλήθειας
πρόκειται...
Ποια ήταν η πρώτη
αντίδραση του Μίκη
Θεοδωράκη όταν
του προτείνατε
την ιδέα σας για
έθνικ διασκευές
στις συνθέσεις του;
Ο Μίκης είναι μια ζώσα ιστορία και βέβαια ένας άνθρωπος που παρακολουθεί
τα μουσικά δρώμενα του τόπου μας εξ
ου και η γνωριμία μας. Επίσης αποτελεί
βασική του ιδεολογία να «απαγορεύει
την οποία απαγόρευση». Επομένως η
μουσική μας πρόταση να προσεγγίσουμε
με Ευξείνια ακούσματα το έργο του όχι
μόνο τον βρήκε σύμφωνο αλλά και με
από κοινού μελέτη του ρεπερτορίου
καταλήξαμε σε αυτό το τόσο όμορφο
μουσικό project. Τέλος αποτελεί τιμή
για εμάς να μας ευχαριστεί δημόσια με
σημείωμα του για την προσφορά μας
στο έργο του!
Τι να περιμένουμε λοιπόν από αυτή
την παράσταση; Είθισται η απάντηση
σε αυτήν την ερώτηση να είναι μια
πρόσκληση ώστε να δείτε την παράσταση, αλλά θα θέλαμε να απαντήσουμε ότι για πρώτη φορά ο Πόντος
ως μουσικό άκουσμα συναντά τη
συνθετική σκέψη του Μίκη Θεοδωράκη
σε μια παράσταση που έχει επίλογο τη
μουσική συγγένεια του άσματος «Πάρθεν η Ρωμανία», ενός Ηπειρώτικου
μοιρολογιού και του τραγουδιού «Τη
Ρωμιοσύνη μη τη κλαις»... ίσως αυτό
είναι αρκετό για να καταλάβετε γιατί μας
αγγίζει τόσο πολύ αυτή η παράσταση
την οποία περιμένουμε πως και πως...

Social
Media
#Δρομέας
#Βαρώτσος

Αν ήταν σοβαρός
Δρομέας τόσα χρόνια
έπρεπε να είχε φτάσει
μόνος του στα Σκόπια.

- Πόσων χρονών είστε; Θυμάμαι τον Δρομέα στην
Ομόνοια. - Συγγνώμη, δεν
ήξερα..

Σε ποια θέση παίζει ο
Δρομέας και κανένας
δεν θέλει να τον δώσει
μεταγραφή;

Ψεύτης, φασίστας
και ρατσιστής ΚΑΙ ο
Βαρώτσος. Να περάσει ο
επόμενος.

Υπάρχει Erasmus
και για αγάλματα;
Μπερδεύτηκα.

U
#AGENDA_MO
▶ Ο Τόλης Βοσκόπουλος για μία και
μοναδική συναυλία την
Δευτέρα 18 Μαρτίου
στο Παλε ντε Σπορ. Ο
δημοφιλής καλλιτέχνης
θα ερμηνεύσει όλες τις
μεγάλες επιτυχίες της
60χρονης διαδρομής
του.
▶ Παρασκευή 22
Μαρτίου Λαυρέντης
Μαχαιρίτσας, Νίκος
Πορτοκάλογλου και
Μιρέλα Πάχου στο
BARBARELLA live party
με την παράσταση
«Τι έχει μείνει απ’ την
φωτιά».
▶ Ο Διογένης «Πουφ»
Δασκάλου με τους
Conniente του αυτό και
το επόμενο Σάββατο
στο club του Μύλου.
▶ Παρασκευή 22
Μαρτίου ο Μιχάλης
Ρακιτζής μετά τις sold
out εμφανίσεις του
στην Αθήνα θα εμφανιστεί στο Principal club
Theater.
▶ Σήμερα 16 Μαρτίου Amelie Lens και
Farrago σε ένα κορυφαίο techno party στο
Principal club Theater.
▶ Κάθε Παρασκευή &
Σάββατο ο Αντώνης
Ρέμος στην ΠΥΛΗ Α σε
μία παραγωγή που θα
συζητηθεί. Μαζί του η
Δέσποινα Βανδή.
▶ Παρασκευή 22
Μαρτίου η Γιώτα Νέγκα
ερμηνεύει τραγούδια
ανδρών στην παράσταση-πρόταση «Φύλλο
Ανδρικό 2» στο BLOCK
33.
▶ H εξαιρετική παράσταση «Το τίμημα»
στο Αριστοτέλειο από
Τετάρτη έως Σάββατο.
▶ Ο Πάνος Κιάμος κάθε
Παρασκευή & Σάββατο
στο STAGE live. Μαζί
του ο Νικηφόρος και η
Μαλού.

Βγαίνωέξω

FIRENZE

Flashback

Τα ζυμαρικά και η λαχταριστή πίτσα είναι συνώνυμα της ιταλικής κουζίνας. Η Firenze δεν περιορίζεται όμως
μόνο εκεί. Η αυθεντική παρμεζάνα σε συνδυασμό με την μοτσαρέλα , το βαλσάμικο , την σάλτσα και το προσούτο φέρνουν την Ιταλία στο πιάτο σου. Ανεπιφύλακτα ένα από τα must της πόλης μας και όπως λένε και οι Ιταλοί:
Buon appetite. Η Firenze είναι διαχρονική αξία στην Καλαμαριά αλλά και στον γαστρονομικό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Νικ. Πλαστήρα 91, Παραλία Αρετσούς. Τηλ. 2310 444615.

Από τις σπάνιες εξόδους τους very glam ζεύγους Αγγελόπουλου –που πρέπει να ομολογήσουμε ακολουθεί πιστά
τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη- στην Θεσσαλονίκη και στην ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ,στις τότε απίστευτες εμφανίσεις του
μοναδικού Γιάννη Πάριου.Περιχαρής και λαμπερή η Γιάννα που το διασκεδάζει και ποζάρει άνετα στον φακό.

«Γυναίκα, άθληση και κοινωνία»
Η Πανελλήνια Ένωση Προώθησης των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης & υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Γυναίκα, Άθληση και Κοινωνία». O Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού,
Αλέξανδρος Θάνος χαιρέτησε και έδωσε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα και την υποστήριξη για την πολύπτυχη δράση της
Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ. Η Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ. Δρ. Μαρία Μήτσιου, αναφέρθηκε στη σημασία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας και μας γνώρισε την ένωση για τη γυναίκα σε επίπεδο άθλησης, αλλά και επαγγελματικής προοπτικής.

Pinning
The Media
▶ ΜΜΕ ΚΑΛΥΨΕ Ο ΠΡΟΛΑΛHΣΑΣ
«Δεν έχει σημασία αν
είσαι κοντός. Σημασία
έχει να παίζεις ψηλά.
Και ο Λαζόπουλος δεν
έπαιξε ψηλά.» Σχολίασε
για την πρεμιέρα του Αλ
Τσαντίρι News ο πρώην
περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός στην
πρωινή ενημερωτική του
καναλιού που φιλοξενεί
και την εκπομπή του Λάκη
Λαζόπουλου. Και μετά από αυτό έσβησα το δικό μου σχόλιο.
▶ ΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΤΗΣ ΞΑΔΕΛΦHΣ
Πόσο μικροκαμωμένη είναι η Μαρία Μπεκατώρου και δεν
βρίσκουν ποτέ σακάκι στο νούμερό της; Σ’ αυτό το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει τα σακάκια που φοράει είναι πάντα 2
- 3 νούμερα πιο μεγάλα. Λες και τα παίρνει δανεικά από την
μεγαλόσωμη ξαδέλφη της.
▶ ΘΕΜΑ ΧHΜΕΙΑΣ
Η φετινή εντυπωσιακή επιτυχία του Νίκου Μουτσινά με την
εκπομπή του OPEN «Για την παρέα» σε αντίθεση με τις παταγώδεις τηλεοπτικές αποτυχίες του στο παρελθόν απέδειξε πως
τα πάντα στο γυαλί είναι θέμα χημείας. Και το ταλέντο του
Μουτσινά δεν αντιδρά σωστά όταν το μοιράζεται με άλλους
συνεργάτες. Φέτος μόνος του «φυσάει».
▶ ΘΕΛΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ…
Ποια παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιού όταν εκφωνεί τις πιθανές απαντήσεις αποκαλύπτει με τον τόνο της φωνής της την
σωστή;
Α. Η Κατερίνα Ζαρίφη; Β. Η Κατερίνα Ζαρίφη! Γ. Η Κατερίνα
Ζαρίφη…. Ή μήπως Δ. Η Κατερίνα Ζαρίφη;
▶ Η ΣΑΒΟΥΡΑ ΜΕ ΣΑΒΟΥΡΑ ΞΕΠΕΡΝΙΕΤΑΙ
Τα κανάλια προβάλλουν σαβούρες προς χάριν τηλεθέασης
και ο ΣΚΑΪ προβάλλει σαβούρες προς χάριν … της σαβούρας.
Αφού φέτος όλες οι τούρκικες «υπερπαραγωγές» που επέλεξε
πατώνουν σε νούμερα. Κι έκοψε την μια σαβούρα (Survivor
Πανόραμα) για να βάλει στη θέση της μια άλλη. Ένα τούρκικο
σήριαλ που προσπαθούν να μας το πασάρουν ως παρέμβαση
κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Μην το κουράζετε, παιδιά. Τούρκικη σαπουνόπερα είναι… Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι
είναι στο πλαίσιο της οικολογικής εκστρατείας επειδή έχει και
σκηνές σε δάσος.
▶ ΚΑΘΕ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Top trend έγινε το Vinylio στο Twitter με το αφιέρωμα στην τηλεόραση του χθες. Όλοι έσπευσαν να μοιραστούν και τις δικές
τους τηλεοπτικές αναμνήσεις. Τελικά ο Κανάκης κι η παρέα
του μας απέδειξαν πως…. Κάθε πέρσι και καλύτερα.
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ΜΟΔΑ

Occupying vacancies
Εξερευνώντας ένα εγκαταλειμμένο πολυτελές ξενοδοχείο της δεκαετίας του 70΄ μπορεί
κανείς με ευκολία να αναπολήσει την χρυσή
εποχή που το διεθνές jet set παραθέριζε στην
Ελλάδα.
Η φυσική άνεση του οίκου Parthenis συναντά την Μεσογειακή κλασσική κομψότητα των
70s και υπερβαίνει την πεπερασμένη εποχή.
Το αιθέριο παρελθόν παίρνει τη μορφή ενός
ξενοδοχείου που έχει παγώσει στο χρόνο, ενώ
το παρόν παρουσιάζεται δυναμικό και ανεπιτήδευτο.

Ο Δημήτρης Παρθένης άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στην Αθήνα το 1970. Εννέα χρόνια αργότερα εγκαινίασε την μπουτίκ στη Μύκονο, μια σταθερή πηγή έμπνευσης που αποτέλεσε και το εφαλτήριο
για τη διεθνή καριέρα που ακολούθησε.
Σήμερα, με την κόρη του Ορσαλία Παρθένη στο δημιουργικό τιμόνι, η ταυτότητα του οίκου παραμένει διαχρονική με κομψή minimal αισθητική. Αναβαθμισμένα basics σε υψηλής ποιότητας υφάσματα διανθίζονται με σύγχρονες δημιουργίες προσφέροντας στην καθημερινή γκαρνταρόμπα τις βάσεις
για μια εξευγενισμένη και ξεχωριστή εμφάνιση.
Με τέσσερα αυτόνομα καταστήματα στην Ελλάδα, και ναυαρχίδες τα καταστήματα στην Αθήνα και
τη Μύκονο, ο οίκος Parthenis διατηρεί επεκτεινόμενο δίκτυο χονδρικής όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
και στο Κουβέιτ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Πρόσφατα η λιτή κομψότητα του οίκου Parthenis συνδυάστηκε με την δυναμική ιδιοφυΐα του ειδήμονα fashion illustrator David Downton, δημιουργώντας μια limited edition resort συλλογή.
Οι συλλογές Parthenis σχεδιάζονται και παράγονται στην Αθήνα.

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser
& Fashion stylist
dollyzerv@gmail.com
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κοσμικά

Κοπή βασιλόπιτας «Μαζί για την οικογένεια και το παιδί»
Η κοινωνική οργάνωση «Μαζί για την οικογένεια και το παιδί» με σύνθημα «Μαζί μπορούμε να
κάνουμε πολλά» διοργάνωσε κάλεσμα για την κοπή της βασιλόπιτας. Τα μέλη και οι φίλοι στήριξαν με
την παρουσία τους την οργάνωση και ενημερώθηκαν για τους στόχους της.

Ελισάβετ Μωυσιάδου, Συλβάνα Καρασαββίδου, Σουζάνα Μπαϊνούζη

Συλβάνα Καρασαββίδου, Χριστίνα Σαλαγκούδη, Ιωάννα Ασπασίδου, Έφη Παλαιολόγου

Βίκυ Σαμαρά, Συλβάνα Καρασαββίδου, Σάντρα Δεμερτζίδου

Μαίρη Νασίκα, Συλβάνα Καρασαββίδου, Δέσποινα Νασίκα

Carnival Party «Είμαι εδώ»
Ο Σύνδεσμος Φίλων Ιδρύματος Αγ. Παντελεήμων «Είμαι εδώ» διοργάνωσε αποκριάτικη βραδιά για τους υποστηρικτές του, στο
εστιατόριο Πολίτικη Κουζίνα. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την live μουσική αλλά και
παρουσίαση οριεντάλ χορών.

Βενούλα Βαρδαλή, Γιάννης Τσακιργιαννίδης

Συλβάννα Καρασαββίδου, Ρίτσα Κουγιώνη,
Βενούλα Βαρδαλή

Φωφώ Μέλλιου, Βενούλα Βαρδαλή

Γιάννης Παπαγεωργίου ,Βενούλα Βαρδαλή, Βάσω Χαρνταμπίλα

Νανά Καρανίκα, Φιλιώ Λουμάκου, Βασίλης Παπαβασιλείου,
Δώρα Κουσίδου
16.03.2019
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αθλητισμός
Ο ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΑΝ ΓΥΡΟ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑRFITSA

«Αποτύχαμε αν πιστέψουμε πως πετύχαμε κάτι»
Ο Σάββας Παντελίδης, κλείνει έναν γύρο θητείας στον πάγκο του
Αρη και κάνει τον μέχρι τώρα απολογισμό του στην Karfitsa. Ο Ελληνας τεχνικός απαντάει στο τι άλλαξε στην ομάδα, τι άλλαξε ο
ίδιος και πως κατάφερε να αλλάξει το... μυαλό των ποδοσφαιριστών του.
K. Παντελίδη την Δευτέρα συμπληρώνετε ουσιαστικά ένα γύρο στον πάγκο του Αρη. Τι πρόσημο θα
βάζατε στην μέχρι τώρα πορεία της ομάδας με εσάς
στο... τιμόνι του συλλόγου; «Κάνοντας τον απολογισμό, σκέφτομαι συνεχώς τι έχει πάει καλά και τι όχι.
Τι μπορούμε να βελτιώσουμε και τι έχουμε βελτιώσει. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει στην ομάδα
μετά το παιχνίδι στη Ξάνθη είναι τα αποδυτήρια.
Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια κυρίως από
τα παιδιά. Εγώ πάντα λέω πως οι παίκτες είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερο μερίδιο
ευθύνης στην επιτυχία, παρά στην αποτυχία. Εμείς αλλάξαμε στα αποδυτήρια.
Έχουν έρθει επαγγελματίες, είχαμε
αποχωρήσεις, μείναμε πιο λίγοι και
αυτό βοήθησε. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως εντός της
ομάδας μπήκε ένας ξεκάθαρος στόχος. Μέχρι ένα σημείο
δεν υπήρχε ένας ορατός στόχος.
Εγώ όταν ήρθα στον Αρη, είπα
ήρθα με στόχο να βγούμε στην...
Ευρώπη. Αυτό δεν υπήρχε μέσα στα
αποδυτήρια. Υπήρχε απλώς το παίζουμε καλά ή δεν παίζουμε. Εγώ οριοθέτησα
τον στόχο. Είπα πως στον Αρη είμαστε για να
πάμε εκεί. Αυτό ξεκαθάρισε τα πράγματα μέσα
στο μυαλό τους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλάξαμε τα επίπεδα της φυσικής κατάστασης. Έχουμε
δυνάμεις. Η ομάδα άλλαξε πολύ σε αυτό. Έχει
δυναμική. Και αναφέρομαι καθαρά στο κομμάτι
της φυσικής κατάστασης. Αυτός είναι ο απολογισμός μου. Τονίζω όμως πως επειδή σαν
λαός είμαστε ή πολύ ενθουσιώδεις ή απογοητευόμαστε γρήγορα το σημαντικό είναι τι
θα κάνουμε από δω και πέρα. Ακόμα δεν
πετύχαμε τίποτα. Αυτό πρέπει να το έχουν
όλοι στο μυαλό τους. Έχουμε έξι ματς
ακόμα και θα πρέπει να είμαστε πολύ
σοβαροί».
O στόχος του Αρη τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι απλώς
να μπει στην πεντάδα ή κοιτάει
παραπάνω; «Ο στόχος είναι να
βγούμε στην Ευρώπη. Εγώ αυτό
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είπα εξ’ αρχής, δεν μίλησα για 5η θέση.
Στόχος είναι να τερματίσουμε όσο το
δυνατόν πιο ψηλά. Θέλω να κερδίσουμε και τα έξι παιχνίδια που
απομένουν».
Κ. Παντελίδη πλέον
μετά το σερί αήττητων παιχνιδιών που έτρεξε ο Αρης
αντιλαμβάνεστε πως στην
περιρρέουσα ατμόσφαιρα
άλλαξε και για εσάς το κλίμα που υπήρχε τουλάχιστον
στο δύσκολο διάστημα που
πέρασε η ομάδα; «Εγώ είχα
δηλώσει μετά το παιχνίδι με τον
ΠΑΣ πως ήταν η πρώτη φορά που
ένιωσα μέλος αυτής της ομάδας.
Πλέον κάθε παιχνίδι το νιώθω
ολοένα και περισσότερο».
Πέρασε ένας δύσκολος
κύκλος με πολλά σερί ντέρμπι.
Θεωρείτε πως πλέον ο Αρης θα
έχει την ευκαιρία να δείξει ακόμα
περισσότερα πράγματα στο γήπεδο;
«Για μένα τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται, όχι αυτά που πέρασαν με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και
Ολυμπιακό. Ξέρουν οι παίκτες ότι αυτά ήταν
σημαντικά παιχνίδια. Αυτό είναι το εύκολο. Το
δύσκολο είναι τώρα. Να κρατήσεις την ομάδα
συγκεκριμένη όταν για παράδειγμα παίζει με τον
Απόλλωνα που μοιάζει να έχει χάσει τον στόχο της
παραμονής. Αν κερδίσεις τον Απόλλωνα δεν θα σου
πει κανείς μπράβο. Αν δεν κερδίσεις όμως; Γι’ αυτό είναι
πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ο Απόλλωνας είναι ομάδα που έχει
προσωπικό κίνητρο, οι ποδοσφαιριστές του παλεύουν για το νέο
τους συμβόλαιο και αυτό μετράει πολύ γι’ αυτούς».
Σε αυτόν το πρώτο μισό της σεζόν στον Αρη πως θα
περιγράφατε σε κάποιους εκτός της οικογένειας του συλλόγου την πορεία σας; «Είναι όπως και σε προηγούμενες μου
θητείες. Καλό ξεκίνημα, δύσκολη συνέχεια και πλέον σιγά σιγά
βλέπουμε τον.. ήλιο. Το δύσκολο είναι να ανέβεις το βουνό, μετά
όλα είναι πολύ πιο εύκολα».
Έχετε κάποιο παράπονο ή μια στιγμή που να θυμάστε πιο
έντονα το διάστημα παρουσίας σας στον Αρη;
«Ασφαλώς και κανείς από εσάς δεν ξύπνησε μια μέρα και έγραψε πως
θα φύγω από τον Αρη. Δεν με πειράζει αυτό. Εγώ είπα ποια είναι η δουλειά
μου. Ήρθα για να δείξω τι μπορώ να κάνω με τη δουλειά μου. Με πράξεις,
όχι με λόγια. Ο καιρός θα αποδείξει τι είναι σωστό και τι όχι. Δεν έχω κανένα
παράπονο. Θεωρώ πως όσο δύσκολα κι αν περάσεις και βγεις δυνατός τότε θα
είσαι νικητής. Αυτό είναι το κέρδος».

αθλητισμός
ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΙΚΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ο εφικτός στόχος του Αρη
και η επισήμανση του Παντελίδη

Τροπολογία ή «θάνατος»
Μοιάζει, αλλά δεν είναι υπερβολή. Είναι η πραγματικότητα. Για μία ακόμα φορά ο Ηρακλής βρίσκεται στο...
χείλος του γκρεμού. Και πάλι για εξωαγωνιστικούς λόγους. Η ομάδα που έχει πληρώσει πιο ακριβά από κάθε
άλλη το... μάρμαρο των διάτρητων κανονισμών του ελληνικού ποδοσφαίρου, βρίσκεται και πάλι στον... αέρα.
Αυτή τη φορά όχι λόγω ΕΠΟ, αλλά κυρίως λόγω των
ανεκπλήρωτων υποσχέσεων της Πολιτείας σχετικά με
την περίφημη τροπολογία που θα δώσει «ανάσα ζωής»
στην Κυανόλευκη ΠΑΕ.
Οι υποσχέσεις που έμειναν (για την ώρα) στα λόγια
Πρoτού ακόμα ο Τομ Παπαδόπουλος αναλάβει τα
ηνία της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Υφυπουργός αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, σε συζητήσεις που είχε με άτομα εντός
της οικογένειας του Ηρακλή, είχε δεσμευτεί πως θα βοηθήσει όσο μπορεί ώστε να υπάρξει σχετική τροπολογία
ρύθμισης των χρεών της παλιάς ΠΑΕ του Σπύρου Παπαθανασάκη, προκειμένου να μπορέσει να «ανασάνει» η
νέα εταιρεία που θα συσταθεί. «Ας βρεθεί επενδυτής και
δημόσιο ανέρχονται στο 1,4 εκ. ευρώ. Αυτά ότι κι αν
θα προστατευτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασυμβεί με την τροπολογία θα πρέπει να πληρωθούν
σιλειάδης για τις αρχικές αναμενόμενες επιθετικές
στο ακέραιο (σ.σ. συζητούν ήδη να μπουν σε κάποια
κινήσεις των πιστωτών. Μ’ αυτή την προϋπόθεση
από τις ρυθμίσεις μέσω πολλαπλών δόσεων). Η πεανέλαβε ο Τομ Παπαδόπουλος, αλλά από το καλορίφημη τροπολογία προσδοκά να δώσει ανάσα στον
καίρι μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, ο λογα- Του Θωμά Ηρακλή μέσω της ελάφρυνσης των χρεών προς τρίΜίχου
ριασμός της ΠΑΕ παραμένει μπλοκαρισμένος και οι
τους και τους πιστωτές. Σύμφωνα με τον κανονισμό
πιστωτές σφίγγουν καθημερινά την θηλιά γύρω από τον
που ψηφίστηκε και πέρασε στο καταστατικό της ΕΠΟ, θα
λαιμό του Κυανόλευκου συλλόγου.
υπάρξει ελάφρυνση των χρεών που θα προκύψουν από
Η έλλειψη εγγυητικής και
την εν εξελίξει εκκαθάριση της ΠΑΕ κατά 50%. Για την
ο κίνδυνος αποβολής από το πρωτάθλημα.
ώρα στον Ηρακλή δεν γνωρίζουν επακριβώς το ύψος των
Ο μπλοκαρισμένος λογαριασμός της ΠΑΕ έχει οδηγήχρεών προς τρίτους, αφού αυτά αυξάνονται καθημερινά
σει στη φυσιολογική αδυναμία εξασφάλισης εγγυητικής
με γεωμετρική πρόοδο.
επιστολής. Η ΕΕΑ πρόκειται να επιβάλλει κυρώσεις. Ποιες
μπορεί να είναι αυτές; Από αφαίρεση τριών βαθμών, μέΤι θα συμβεί εάν δεν ψηφιστεί η τροπολογία
χρι αποβολή από το Πρωτάθλημα! Και όλα αυτά δεν είναι
Το απευκταίο σενάριο. Ηδη, ο Στάθης Καραντώνης
απλώς κινδυνολογίες αλλά η πραγματικότητα που αντιέκρουσε για τα καλά τον κώδωνα του κινδύνου. «Αν δεν
μετωπίζει ο Ηρακλής. Στη Μίκρα επιχειρούν να πιέσουν
προχωρήσει η τροπολογία άμεσα, μπορεί να υπάρξει πρόακόμη περισσότερο καταστάσεις, υπογραμμίζουν πως η
βλημα ύπαρξης της ομάδας, στο τρέχον ή και στο επόμεομάδα. είναι «δεμένη χειροπόδαρα» όσο οι υποσχέσεις
νο πρωτάθλημα», είπε σε μία αποστροφή του λόγου του
παραμένουν ακόμη λόγια. Η μόνη ορατή λύση είναι να
στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα
προχωρήσει πολύ άμεσα η τροπολογία που θα αποτελέηγετικά στελέχη της ΠΑΕ. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Αν
σει «ασπίδα» για την ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση της
δεν ψηφιστεί η τροπολογία, τότε αυτομάτως όλοι οι πιδιαδικασίας εκκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ, ώστε έπειτα να
στωτές θα απαιτήσουν να πάρουν τα χρήματα που τους
αντιμετωπίσει η σημερινή διοίκηση ότι της αναλογεί από
οφείλονται μέσω της νέας ΠΑΕ Ηρακλής. Αυτό σημαίνει
το φορτίο του παρελθόντος.
πως το βάρος θα γίνει αβάσταχτο, οι ποινές αφαίρεσης
βαθμών θα «πνίξουν» τον Ηρακλή και θα τον οδηγήΤα οφέλη και η «ανάσα ζωής» μέσω τροπολογίας
σουν σε βέβαιο... θάνατο. Συνεπώς, ο καθένας μπορεί να
Τι σημαίνει πρακτικά η τροπολογία και τις λύσεις θα αποαντιληφθεί πως το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
φέρει στον Ηρακλή; Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαριο σύλλογος δεν είναι το αγωνιστικό, όσο κι αν η κάκιστη
στεί πως βάσει δηλώσεων του αντιπροέδρου της ΠΑΕ,
φετινή πορεία της ομάδας του Ρόκα έχει «πληγώσει» το
Στάθη Καραντώνη, τα βεβαιωμένα χρέη της ΠΑΕ προς το
γόητρο του κόσμου.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Εκείνο που ενόχλησε περισσότερο τον Σάββα
Παντελίδη στον αγώνα με τον Ολυμπιακό δεν ήταν
η ήττα αλλά η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας
σε καθοριστικά σημεία του αγώνα.
Ο Αρης στις έξι αγωνιστικές πριν από τον αγώνα
του «Γ. Καραϊσκάκης» είχε υποδειγματική αγωνιστική συμπεριφορά. Εχοντας ενισχύσει το ρόστερ του
με παίκτες όπως ο Κόρχουτ, ο Λάρσον και ο Ροζ, η
11άδα απέκτησε ισορροπία και ο κ. Παντελίδης περισσότερες επιλογές. Η μεταμόρφωση εμφανής και
τα αποτελέσματα ανάλογα. Νίκες σε έδρες όπου συνήθως οι αντίπαλοι περνούν δύσκολα βράδια, όπως
η Ξάνθη και η Τρίπολη, εμφάνιση προσαρμοσμένη
στις ανάγκες του ντέρμπι της Τούμπας κόντρα στον
ΠΑΟΚ και απόλυτη κυριαρχία με αντίπαλο της ΑΕΚ.
Εικόνα που έπειθε και τους περισσότερο απαιτητικούς ότι ο Αρης μπήκε στον δρόμο της αγωνιστικής
ανάτασης και ότι ξεπέρασε τις παθογένειες τις οποίες πλήρωσε ακριβά πριν από το τέλος του α’ γύρου.
Η εκτίμηση δεν απείχε από την πραγματικότητα,
μόνο που στο ποδόσφαιρο πολλές φορές υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας και ο ενθουσιασμός. Στοιχεία που φέρνουν λάθη τα οποία στοιχίζουν ακριβά. Αυτά που πλήρωσε ο Αρης στον αγώνα
με τον Ολυμπιακό κι έχασε με το βαρύ 4-1 θολώνοντας την εικόνα που είχε δημιουργήσει στους προηγούμενους αγώνες. Μπορούσε ο Αρης να αποφύγει
τη συντριβή την προηγούμενη αγωνιστική; Σαφώς
και ναι, αν ακολουθούσε πιστά το πλάνο των τελευταίων αγωνιστικών. Αυτό που τον απογείωσε αγωνιστικά και του έδωσε σημαντικό αριθμό πόντων. Και
το οποίο, κυρίως μετά το 2-1 πήγε, αδικαιολόγητα,
περίπατο. Η ουσία πάντως είναι ο ότι ο Αρης μ’ αυτή
την ήττα δεν κατέστρεψε ότι είχε χτίσει. Παραμένει
μέσα στην 5αδα του βαθμολογικού πίνακα και έχει
τέσσερις αγώνες στο «σπίτι» του, μέχρι τη λήξη του
Πρωταθλήματος. Το μόνο πρόβλημα, όπως είπε και
ο κ. Παντελίδης, είναι ότι «οι αγώνες αυτοί δεν είναι
ντέρμπι, άρα θα πρέπει να πείσουμε τους παίκτες να
κάνουν το καλύτερο». Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.
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Πρόδρομος Νικηφορίδης

Ο αρχιτέκτονας της Θεσσαλονίκης
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ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Made in Thessaloniki

Ο Πρόδρομος Νικηφορίδης θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί ως αρχιτέκτονας της πόλης,
καθώς μαζί και με τον συνεργάτη του Bernard
Cuomo, βρίσκονται πίσω από τον σχεδιασμό της
Νέας Παραλίας, αλλά και του Νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά.
Ποια είναι η σχέση σας με τη Θεσσαλονίκη;
Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης από γονείς
που γεννήθηκαν στην Καππαδοκία. Η μητέρα
μου ζει και διανύει το 100ο έτος. Από 11 χρονών ζω στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσα στη γειτονιά της πλατείας Διοικητηρίου. Πήγαινα στο
4ο Γυμνάσιο στη Συγγρού αλλά έχω πάει και
σε παράρτημα του 4ου στα Νέα Ξυλάδικα, στην
περιοχή της Γιαννιτσών. Ήταν μία εποχή που το
σχολείο λειτουργούσε σε τρεις βάρδιες. 8:0012:00, 12:00-16:00 και 16:00-20:00. Από το
1976 έως το 1990 σπούδασα και εργάστηκα στη
Γαλλία, στην Τουλούζη και στο Παρίσι.
Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία; Μου
αρέσει πολύ η Άνω Πόλη, ζω και εργάζομαι στην
Άνω Πόλη. Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, η συνύπαρξη του παλιού με το σύγχρονο, τα ερείπια,
οι κρυφοί και φανεροί κήποι, τα χρώματα και
αρώματα, το ιδιαίτερο φως, οι μυρωδιές της
γειτονιάς και τα λίγα αυτοκίνητα είναι πολύτιμα
συστατικά της καθημερινότητας μας. Σαχτούρη,
Σαχίνη, Πρωταγόρα, Τσαμαδού, Επαμεινώνδα,
Αριάδνης, Ισμήνης, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, Σεβίλλης, Κλειούς, Δημητρίου Πολιορκητή,
Σπάρτακου, Νικόμαχου, Ευσεβίου, Άρεως, Ευδόξου, Παλαμίδου, Αργοναυτών, Επταπυργίου,
Έκτορος, Περιάνδρου, Αρσινόης, Ακροπόλεως,
Μαύρης Πέτρας, Κυκλώπων, Κενταύρων, Μουσών, είναι οι άγνωστοι για τους πολλούς δρόμοι
και σοκάκια της Άνω Πόλης. Δεν θα ξεχάσω τη
θέα και τις θέες προς τον Θερμαϊκό, το λιμάνι και
τον Όλυμπο.
Σε όλους μας αρέσει η παραλία της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα η Νέα Παραλία. Το όριο, η
γραμμή που χωρίζει ή ενώνει το υγρό στοιχείο με
το στερεό. Η Θεσσαλονίκη αγκαλιάζει τη θάλασσα και αφήνεται στην ήρεμη κατά το πλείστον
δύναμη της καλλιεργώντας αρμονικές σχέσεις.
Ο Θερμαϊκός είναι ο πρωταγωνιστής της καθημερινότητας μας με τα πολλαπλά του πρόσωπα
και τις διαρκείς εναλλαγές. Η υψομετρική εγγύτητα, η πολύ μικρή υψομετρική διαφορά ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα στη περίπτωση της Θεσσαλονίκης προκαλεί ενδιαφέρουσες
αισθήσεις και ψευδαισθήσεις. Περπατάς στη Νέα
Παραλία της Θεσσαλονίκης και έχεις σχεδόν την

εντύπωση ότι περπατάς πάνω στο νερό.
Τα αγαπημένα σας κτίρια; Μου αρέσουν τα
λιτά κτίρια, η αρχιτεκτονική δεν υπάρχει για να
την βλέπεις, υπάρχει για να την βιώνεις. Δεν με
ενδιαφέρει το έξω, με ενδιαφέρει το μέσα. Κάποια κτίρια έχουν ενδιαφέρουσες όψεις, άλλα
κτίρια έχουν ενδιαφέρουσα εσωτερική δομή,
άλλα και τα δύο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πριν αλλοιωθεί από την ανακαίνιση
που έγινε πριν από 15 χρόνια ήταν ένα εξαιρετικό κτίριο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, το κτίριο του Τελωνείου στο λιμάνι είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Το
περίπτερο της ΔΕΘ που σχεδίασε ο κύριος Παπαγιάννης είναι ένα εξαιρετικό κτίριο που κινδυνεύει με κατεδάφιση. Η Θεσσαλονίκη έχει
εξαιρετικά δείγματα ρωμαϊκής, βυζαντινής και
οθωμανικής αρχιτεκτονικής τα οποία οφείλουμε
να διαφυλάξουμε «ως κόρην οφθαλμού». Πολλά από τα ανώνυμα κτίρια της πόλης μας είναι
εξαιρετικά και αγαπημένα.
Ποιο κομμάτι της Νέας Παραλίας ξεχωρίζετε; Ο κήπος του Νερού σχεδιάστηκε με πολύ
αγάπη και φροντίδα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο
εγχείρημα που δεν είχε σίγουρη καλή εξέλιξη. Η
πορεία του αυτά τα τελευταία χρόνια ήταν εντυπωσιακή. Δυστυχώς δεν είχε και την αντίστοιχη
καλή συντήρηση. Ο Κήπος του Απογευματινού
Ήλιου είναι επίσης ένας μοναδικός κήπος που
αναδεικνύει τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα της

Θεσσαλονίκης. Ο Κήπος των Εποχών για το αμφιθέατρο, το ξύλινο πλωτό δάπεδο και για τις
παπαρούνες που ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουν
δεν κλείνει τη λίστα των αγαπημένων κήπων.
Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε
στη Νέα Παραλία; Πολλά θα ήθελα να προσθέσω. Περισσότερα δέντρα, περισσότερα όργανα
γυμναστικής, περισσότερα γλυπτά στον Κήπο
των Γλυπτών. Αν μπορούσαμε να «μπούμε» στη
θάλασσα θα πρόσθετα και 2-3 πλωτές πισίνες.
Το σημείο της πόλης που χρειάζεται άμεσα
αρχιτεκτονική παρέμβαση; Είναι πολλά, είναι
όλη η Θεσσαλονίκη, όλος ο δημόσιος χώρος
της Θεσσαλονίκης. Ό,τι μας ενώνει βρίσκεται σε
άθλια κατάσταση. Θα ξεκινήσω από το θαλάσσιο μέτωπο, δυτικό και ανατολικό, θα πάω μετά
στον άξονα της Αριστοτέλους και στην πλατεία
Εμπράρ που ελπίζω να αγκαλιάσει ο επόμενος
Δήμαρχος. Πλατεία Διοικητηρίου, Ρωμαϊκή Αγορά, τα στενά της Δεσπεραί, οι γειτονιές της Παναγίας Φανερωμένης, Άνω Τούμπα, Κάτω Τούμπα,
Ξυλάδικα και Γιαννιτσών, Ανάληψη και κάθε
είδους κατάληψη δημόσιου χώρου, μία πόλη
στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Προπάντων μην
παραμυθιάζεστε με την πιπίλα των Μητροπολιτικών Πάρκων, δύο είναι αυτά που μπορούν να
υλοποιηθούν, Παύλου Μελά και Κόδρα. Για το
Παύλου Μελά σας το εγγυώμαι, υπάρχει δυνατή
ομάδα στα Δυτικά.

Η παρεξηγημένη
έννοια της καλοσύνης

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στον επαγγελματικό τομέα τα
καταφέρνεις πάρα πολύ καλά ,
μπορείς να συζητήσεις με τους
συνεργάτες σου εναλλακτικές
μεθόδους που θα έκαναν τα
σχέδια σου να προχωρήσουν
και αυτοί, με την σειρά τους,
θα είναι στο πλευρό σου για
να σε βοηθήσουν. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,29,43.

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ
Μπορείς να κινηθείς
επικεντρωμένα, για να λύσεις
συγκεκριμένα θέματα που σε
προβληματίζουν. Ο δυναμισμός
που θα έχεις θα είναι μεγάλος
και με ότι καταπιαστείς, θα
το φέρεις εις πέρας με τον
καλύτερο τρόπο. Προχώρα και
μην φοβάσε τίποτα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…25,39,41,46.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι προτάσεις που θα δεχτείς
στα επαγγελματικά σου θα
είναι πολλές. Κάνε τις σωστές
επιλογές, για να πετύχεις αυτά
που θέλεις. Στα οικονομικά,
θέματα που καθυστερούν
και σε έχουν κουράσει, να
ξέρεις ότι τώρα θα αρχίζουν
να βρίσκουν λύσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…10,28,33,42.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Λύσε προβλήματα που αφορούν
στον οικογενειακό τομέα, αλλά
μην πάρεις ακόμη σημαντικές
αποφάσεις. Θα έχεις έντονο το
αίσθημα της επικοινωνίας αυτήν
την εβδομάδα και καλό είναι να
το εκμεταλλευτείς, για να βάλεις
σε μία σειρά τη ζωή σου. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,13,26,47.

Πολλά σχέδια που έχεις βάλει
από το παρελθόν στη δουλειά
σου θα αρχίσουν να υλοποιούνται
με τον καλύτερο τρόπο. Στα
οικονομικά, έχεις βγει ήδη εκτός
προϋπολογισμού. Φρόντισε να
μην κάνεις καθόλου αγορές
και περιττά έξοδα. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,25,44.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα αισθηματικά σου μπορούν να
πάνε και καλύτερα από ότι είναι, αν
δείξεις περισσότερο ενδιαφέρον στο
σύντροφό σου και προσπαθήσεις
να έρθεις πιο κοντά του. Εσύ
που είσαι μόνος , είναι στο χέρι
σου να αποκαλύψεις την έντονη
γοητεία που διαθέτεις, ώστε να
πετύχεις αυτό που θέλεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,28,47.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μπορείς να ξεπεράσεις κάποιες
ενδεχόμενες δυσκολίες που
υπάρχουν στη ζωή σου, αν
αποφασίσεις να αλλάξεις λίγο την
συμπεριφορά σου και γίνεις πιο
διαλλακτικός. Μπορεί σε μερικά
πράγματα να υπάρχουν άμεσες
λύσεις και η ισχυρογνωμοσύνη
σου να σε κάνει να εθελοτυφλείς.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,28,47.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Φρόντισε να συζητήσεις με το
σύντροφό σου, αυτήν την εβδομάδα
και να του δώσεις να καταλάβει
καλά μερικά πράγματα, για να
αποφύγεις τις παρεξηγήσεις
και τους ανεπιθύμητους
διαπληκτισμούς στη σχέση σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,21,42.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μερικά θέματα που μπορεί
να συμβούν ίσως θα σε
αποσυντονίσουν και θα σε βγάλουν
από το πρόγραμμά σου. Καλό θα
είναι να κρατήσεις την ψυχραιμία
σου και… το στόμα σου κλειστό,
ώστε να αποφύγεις τα χειρότερα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…16,24,39,41.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 6951106266)

Μπορείς στα επαγγελματικά
σου να κάνεις συνεργασίες και
να ξεκαθαρίσεις θέματα που
σε αγχώνουν και σε κάνουν
να αισθάνεσαι ανασφάλεια.
Στα οικονομικά σου πρέπει
να κινηθείς με περισσότερο
προγραμματισμό, γιατί θα έχεις
την τάση να κάνεις πολλά έξοδα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,25,33,48.

ΤΑΥΡΟΣ

StarsLeaks

Λένε συχνά πως πρέπει να κάνεις
πάντα το καλό ακόμη κι αν αυτό που
εισπράττεις από τους ανθρώπους
είναι κακό
Λένε πως αυτό που δίνεις δεν πρέπει
να έχει σχέση με αυτό που παίρνεις.
Λένε πως, αν κάνεις καλό στους
ανθρώπους που σου κάνουν κακό,
θα είσαι ευτυχισμένος γιατί θα ξέρεις
πως δεν είσαι σαν κι αυτούς.
Λες και δεν ήξερες ήδη πως δεν είσαι
σαν κι αυτούς.
Λες και δεν ξέρει ο καθένας για τον
εαυτό του, τι είναι και τι δεν είναι.
Λες και, αν χρησιμοποιήσεις όλη
σου την ενέργεια για να φερθείς
καλά σε έναν άνθρωπο που δεν το
αξίζει και σε πληγώνει επίτηδες, εσύ
θα νιώσεις υπεράνω – γιατί όμως
να νιώθεις την ανάγκη να νιώσεις
υπεράνω κάποιου άλλου ανθρώπου
που δεν εκτιμάς ;
Λένε πολλές αμπελοφιλοσοφίες.
Λένε κάτι που διάβασαν η άκουσαν
κάπου, χωρίς να το κάνουν ποτέ
πράξη.
Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ το κακό,
γιατί απλώς δεν είναι του χαρακτήρα
μου.
Το κακό μου είναι αδιάφορο γιατί η
αδιαφορία του αξίζει.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το καλό
μου διατίθεται πλέον δωρεάν .. και
προς όλους.
Το καλό μου είναι ακριβό και απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κάνουν και οι ίδιοι καλό.
Η καλοσύνη δεν πρέπει να συγχέεται
για μαλθακότητα και έλλειψη δυνατού χαρακτήρα. Αντίθετα η καλοσύνη
απαιτεί απίστευτη ψυχική δύναμη.
Η καλοσύνη είναι κορύφωση. Και
οφείλει να είναι ακριβή..
Και, αν είσαι καλός σε κάτι. Ποτέ μην
το προσφέρεις σε κάποιον που ξέρεις
καλά πως δεν εκτιμά την αξία του.
Γιατί να σου πω ένα μυστικό; Η καρδιά σπάει. Η υπομονή εξαντλείται.
Και, αν δώσεις όλες σου τις ευκαιρίες
σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν,
τότε για εκείνους που το αξίζουν
πραγματικά, θα είσαι πλέον μόνος,
μελαγχολικός και σπασμένος.
Η καλοσύνη είναι το πιο όμορφο
πράγμα στον κόσμο. Δεν ζητά
ανταλλάγματα. Για να είναι ένας
άνθρωπος καλός, πρέπει να είναι
δυνατός .
Αλλά έχουν και ένα κακό οι καλοί
άνθρωποι : Δεν κρίνουν σωστά
τους χαρακτήρες των άλλων . Γιατί
νομίζουν πως όλοι σκέπτονται σαν
αυτούς.
Γι αυτό σου λέω…. Μην κάνεις
ποτέ κακό. Η καλοσύνη δεν είναι
αδυναμία… Είναι δύναμη… Και την
δύναμη πρέπει να την χρησιμοποιείς
με σοφία …

ΚΡΙΟΣ
Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες
καταστάσεις με περισσότερη
ψυχραιμία. Μην αντιδράς
έντονα και μη δημιουργείς
εκνευρισμό. Άλλωστε, εσύ είσαι
από τα άτομα που καταφέρνουν
πάντα να ελίσσονται και να
συμπεριφέρονται όπως απαιτούν
οι περιστάσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,14,28,36.

ΙΧΘΕΙΣ
Στα επαγγελματικά σου, θα πρέπει
να προετοιμαστείς για κάποιες
καθυστερήσεις που θα αντιμετωπίσεις, σε
θέματα που εκκρεμούν. Στα οικονομικά
σου, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς
όπως τα θέλεις. Οι καταστάσεις αρχίζουν
να πηγαίνουν καλύτερα όμως, και έτσι
θα μπορέσεις να αυξήσεις τα έσοδά σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,28,39,43.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΑΠΟ 16/3 ΕΩΣ 22/3
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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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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
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
16.03.2019

55

