
Κ. ΖΕΡΒΑΣ

Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Σελ. 12-13

Σελ. 18-19

Σελ. 20-22

Σελ. 15-17

Ετοιμάζει 
πολυσυλλεκτικό 
σχήμα διοίκησης 

Να γίνει η Β. Ελλάδα
σημείο αναφοράς
στην επανεκκίνηση 
όλης της χώρας

Λαβωμένη 
ξαναβρίσκει 
τον εαυτό της

Πώς λειτουργεί 
ο νέος θεσμός 
της ποινικής 
διαπραγμάτευσης
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Ο Νίκος Κουρκούλης µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για την αξέχαρτη µουσική εµπειρία της 

συνεργασίας του µε τον ∆ιονύση Σαββόπουλο, για την µετανάστευσή του στην Αυστραλία αλλά 
και το νέο τραγούδι του που κυκλοφόρησε.

Έλυνε κι έδενε ο Νίκος
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Η Χρύσα Παπά µιλά για το ρόλο της Κλειούς στη Λωξάντρα που «έρχεται» στο θέατρο ∆άσους 22,23,24 Ιουλίου.

Η Σόνια Σαουλίδου µετά από µακρά πορεία στα me-dia µιλά για το ντεµπούτο της στην αστυνοµική 
λογοτεχνία.

Απόψε στο MARKIZ ex-perience στην Καλλιθέα Χαλκιδικής η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Stan Αντιπαριώτης.

Απόψε η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο Κωστής Μαραβέγιας στα Λουτρά Αλµωπίας στο 8ο  
Φεστιβάλ Πόζαρ.

Ο Βλαδίµηρος Κυριακίδης µιλά στη Φιλίππα Βλαστού για το άγχος και την αγωνία που υπάρχει πριν από κάθε νέα παράσταση, τον θαυµασµό του για τον Αιµίλιο Χειλάκη και για τις στιγµές που αφήνουµε να περάσουν
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Του Νίκου Καραμανλή

Δεν είναι τυχαίο ότι 
εξαρχής το βάρος 
έπεσε στην Ομάδα 

ΔΙ.ΑΣ., την υπηρεσία 
της ΕΛ.ΑΣ. που 

βρισκόταν πάντα στο 
πλευρό του πολίτη
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Πώς θα κερδίσει η κυβέρνηση 
το στοίχημα της ασφάλειας

Το είχαμε γράψει και προεκλογικά, το βλέπουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο να γί-
νεται πράξη. Το ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και γι’ αυτό οι εξελίξεις στην ΕΛ.ΑΣ. είναι καταιγιστικές κατά τις πρώτες 
ημέρες διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί η προηγούμενη ηγεσία 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να «έβλεπε» μόνο επιτυχίες, κανένα άβατο και... 
ηρεμία, ωστόσο η εικόνα που υπήρχε στην κοινωνία ήταν τελείως διαφορετική. Η λεγόμε-
νη μικροεγκληματικότητα –που όμως είναι αυτή που «καίει» τους πολίτες– είχε χτυπήσει 
«κόκκινο», με σπείρες τσαντάκηδων να αλωνίζουν, με ένοπλους ληστές να «μπουκάρουν» 
σε σπίτια κ.ά.

Το περιβόητο «αίσθημα ασφάλειας» –η απουσία του για την ακρίβεια– ήταν κάτι για 
το οποίο οι πολίτες «τιμώρησαν» με την ψήφο τους τον ΣΥΡΙΖΑ. Στα... φρέσκα κουλούρια 
τώρα, οφείλει κανείς να παραδεχτεί ότι και μόνο το όνομα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ήταν αρ-
κετό για να κερδηθεί η πρώτη μάχη σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ένας επιτυχημένος υπουργός 
επιστρέφει σε έναν χώρο που γνωρίζει άριστα και, έχοντας δίπλα του ένα ισχυρό επιτελείο, 
βάζει τις βάσεις για να επανέλθει αυτό το «αίσθημα ασφάλειας». Από την αρχή έθεσε ως 
στόχο την ενίσχυση της μόνης αστυνομικής υπηρεσίας που η κοινωνία όχι απλώς αποδέ-
χθηκε, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι αγάπησε κιόλας. Ο λόγος για την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., 
που στόχος είναι να επανέλθει μέχρι τέλος του έτους στην ακμή της, με ενίσχυση σε προ-
σωπικό και μέσα.

Οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. κέρδισαν τον σεβασμό των πολιτών, καθώς βρίσκονταν σε 
κάθε γειτονιά, στέλνοντας μήνυμα προς επίδοξους κακοποιούς να μην τολμήσουν να κλέ-
ψουν γιατί σε λίγο θα συλληφθούν. Κάτι που στη συντριπτική πλειονότητα συνέβαινε. Γιατί 
απαξιώθηκε αυτή η Ομάδα; Είναι κάτι που χωρά πολλή συζήτηση, καθώς μάχιμοι αστυνο-
μικοί επέλεξαν, για μια σειρά από λόγους, να φύγουν. Το ζητούμενο είναι η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να 
επιστρέψει στις γειτονιές ενισχυμένη.

Την ίδια ώρα, μείζον θέμα είναι η κατάσταση σε Εξάρχεια και Πανεπιστήμια. Η κατάργηση 
του ασύλου –πάντα με το απαραίτητο μέτρο– είναι μία πρώτη θετική ένδειξη. Εν έτει 2019 
δεν απειλούνται ούτε οι ιδέες ούτε η πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι μόνοι που θα νιώσουν 
άβολα είναι οι κουκουλοφόροι που χρησιμοποιούν ως «στρατόπεδο» για την κατασκευή και 
αποθήκευση μολότοφ χώρους όπως το Πολυτεχνείο –και στη συνέχεια ως ορμητήριο και 
ως «safe house»–, αλλά και όσοι δραστηριοποιούνται στο παρεμπόριο. Το πλέον χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι η ΑΣΟΕΕ, που εδώ και χρόνια είναι «αποθήκη» και «safe house» 
για παράνομους εμπόρους και διακινητές ναρκωτικών.
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Η πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου, υπό τον 
πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέπεμψε μια σειρά από ενθαρ-
ρυντικά μηνύματα, τόσο ως προς τις προτεραιότητες του κυβερνητικού 
έργου, όσο και ως προς το συντονισμό και το πλαίσιο λειτουργίας της 
κυβέρνησης. Θετικό, κυρίως, είναι το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση 
φαίνεται αρκετά προετοιμασμένη, ενόψει των δύσκολων προκλήσεων 
που θα αντιμετωπίσει, με τα υπουργεία να δεσμεύονται από την αρχή 
σε συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. 

Σε επίπεδο προτεραιοτήτων, είναι αλήθεια ότι οι εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού ήταν αυτές που ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε 
να ακούσει, με πρώτη τη δέσμευση ότι το δεύτερο νομοσχέδιο που θα 
κατατεθεί στη βουλή, αμέσως μετά την υπερψήφιση των προγραμμα-
τικών δηλώσεων, θα αφορά τη μείωση των φορολογικών επιβαρύν-
σεων για τις επιχειρήσεις. Εξίσου σημαντικό θέμα, βεβαίως, είναι και η 
διαμόρφωση ενός επιτελικού κράτους, που θα αποτελέσει αντικείμενο 
του πρώτου νομοσχεδίου. Η αλλαγή υποδείγματος στη λειτουργία του 
κράτους, ώστε να είναι σε θέση να υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη 
και την ανάπτυξη της χώρας, ισοδυναμεί θα έλεγε κανείς με ηράκλειο 
άθλο. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση, για να μπορέσει η Ελλάδα 
να κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά και να συμβαδίσει με τις υπόλοιπες 
ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. 

Αυτονόητα ζητούμενα, για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, αποτε-
λούν και τα υπόλοιπα θέματα που έθεσε σε προτεραιότητα ο πρωθυ-
πουργός, όπως η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, η 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
και της ποιότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η προώθηση του ψηφιακού κράτους, η αύξηση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, αλλά και η λειτουργία της 
αγοράς εργασίας με βάση ξεκάθαρους κανόνες, που θα ισχύουν για 
όλους.

Σε όλα αυτά τα επίπεδα, αναμένουμε στη συνέχεια να υπάρξουν 
αποφασιστικές και αποτελεσματικές κινήσεις, στο επόμενο διάστημα. 
Για να δοθεί το στίγμα μιας νέας, φιλικότερης προς την επιχειρηματι-
κότητα και τις επενδύσεις πολιτική, για να γίνει πράξη η επανεκκίνηση 
που έχει ανάγκη η αγορά και η οικονομία, για να διαμορφωθούν προϋ-
ποθέσεις ανάπτυξης και ευημερίας μετά την κρίση. 

Στην προσπάθεια αυτή της νέας κυβέρνησης, ο Επιμελητηριακός 
θεσμός θα σταθεί αρωγός και θα επιτελέσει στο ακέραιο το ρόλο του, 
προωθώντας υπεύθυνες θέσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις, για την 
ταχύτερη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ευχή και αίτημα του 
επιχειρηματικού κόσμου είναι να μη μείνουμε σε ένα θετικό ξεκίνημα, 
αλλά να υπάρξει ουσιαστική συνέχεια, προκειμένου η χώρα να κερδί-
σει το στοίχημα της επόμενης ημέρας, με ισχυρή ανάπτυξη, κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη, περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές για 
όλους.  

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών

Θετικό ξεκίνημα, αναμένεται συνέχεια 
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Οι εξαγγελίες του πρω-
θυπουργού ήταν αυτές 
που ο επιχειρηματικός 
κόσμος περίμενε να 
ακούσει, με πρώτη τη 
δέσμευση ότι το δεύτερο 
νομοσχέδιο που θα κατα-
τεθεί στη Βουλή, θα αφο-
ρά τη μείωση των φορο-
λογικών επιβαρύνσεων 
για τις επιχειρήσεις



Προθεσμία υποβολής συμμετοχής: Κυριακή 30 Ιουνίου 2019
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΑΛΗΣ

Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλου

1α Επιχειρηματικά βραβεία 
Θαλής ο Μιλήσιος

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις - μέλη 
των επιμελητηρίων όλης της χώρας στα κατά τόπους επιμελητήρια

Περισσότερες πληροφορίες, η αίτηση συμμετοχής, οι κατηγορίες των βραβείων 
και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο http://thalisomilisios.gr/
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Στα μέσα της εβδομάδας έγινε μια κίνηση 
που από αρκετούς πέρασε απαρατήρητη: Η το-
ποθέτηση του επανακάμψαντος βουλευτή Ρο-
δόπης της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη, στη θέση 
του προέδρου της Επιτροπής της Βουλής για την 
Αναθεώρηση του Συντάγματος, κάτι που θα ορι-
στικοποιηθεί στις αρχές αυτής της εβδομάδας. 

Μία από τις μείζονες διατάξεις, λοιπόν, είναι 
το άρθρο 54, παράγραφος 1 του ισχύοντος Συ-
ντάγματος που κρίθηκε αναθεωρητέο με 155 
ψήφους στην προηγούμενη Βουλή και άρα χρει-
άζεται 180 ψήφους για να αναθεωρηθεί στην 
παρούσα Βουλή. 

Τι αναφέρει το άρθρο 54 παρ. 1; «Το εκλο-
γικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορί-
ζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες 
εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του 
άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διά-
ταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο 
τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών», συ-
γκεκριμένα. 
«Kλειδί» για την αλλαγή του εκλογικού νόμου

Η αλήθεια είναι ότι στο πολιτικό παρασκήνιο 
η αναθεώρηση του Συντάγματος έως το τέλος 
του έτους θεωρείται ένα «κλειδί» και για την 
αλλαγή του εκλογικού νόμου, με δεδομένο ότι 
το ΚΙΝΑΛ, που διαθέτει τις απαραίτητες 22 ψή-
φους (η ΝΔ έχει 158) για την αναθεώρηση του 
εν λόγω άρθρου είναι πρόθυμο να καθίσει στο 
τραπέζι της συζήτησης με τη ΝΔ. Πρακτικά, αυτό 
θα σημαίνει ότι, αν αναθεωρηθεί το άρθρο με 
180 ψήφους στην κοινοβουλευτική περίοδο που 
θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, θα μπορεί να ψηφι-
στεί ένας νέος εκλογικός νόμος που θα ισχύει 
αμέσως, όχι με 200 ψήφους, αλλά π.χ. με 180 
ψήφους, πλειοψηφία τριών πέμπτων δηλαδή. 
Κάπως έτσι, δημιουργείται το παράθυρο για 
υπέρβαση του εμποδίου με την εφαρμογή της 
απλής αναλογικής κατά την επόμενη εκλογική 
αναμέτρηση, όπως είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ως προς τον εκλογικό νόμο, η βασική ιδέα 
είναι ότι θα είναι ένα μοντέλο ενδιάμεσο σε αυτό 
που ίσχυε μέχρι πρότινος και την απλή αναλο-
γική, δηλαδή ένα αναλογικότερο μοντέλο ενι-
σχυμένης αναλογικής. Μια ιδέα που έχει πέσει 
στο τραπέζι είναι το ύψος του μπόνους να προ-
σαρμόζεται ανάλογα με το ποσοστό του πρώτου 
κόμματος και να μην είναι «φιξαρισμένο» από 
πριν. 
Ανάσα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Την ίδια ώρα, όμως, η κυβέρνηση προετοι-
μάζει άμεσες παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο που 
θα έρθει, μάλλον την Τετάρτη, στη Βουλή για την 
οργάνωση του κράτους και της κυβέρνησης. Το 

υπουργείο Εσωτερικών, και προσωπικά ο υπουρ-
γός Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι εδώ και μέρες σε 
ανοιχτή γραμμή με δημάρχους και περιφερειάρ-
χες, προκειμένου να καταρτίσει τη ρύθμιση που 
θα επιτρέπει σε δημάρχους και περιφερειάρχες 
που δεν έχουν πλειοψηφία να έχουν ενισχυμένες 
εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία 
θα δίνει την ευχέρεια στον επικεφαλής της πε-
ριφέρειας ή του δήμου να επωμίζεται προσωπι-
κά την ευθύνη της απόφασης, πιθανόν μετά από 
μία σειρά αποτυχημένων προσπαθειών μέσα 
από ισάριθμες συνεδριάσεις των συμβουλίων. 
Για τους δήμους, σημαντική θα είναι η μέριμνα 
για ύπαρξη πλειοψηφίας του δημάρχου σε κρί-
σιμες επιτροπές, όπως η Επιτροπή Οικονομικών, 
η Επιτροπή Περιβάλλοντος κ.ά., ενώ παρόμοιο 
θα είναι και το μοντέλο για τις περιφέρειες και 
για τις αντίστοιχες κομβικές επιτροπές αυτών. Το 
υπουργείο Εσωτερικών διαμηνύει, παράλληλα, 
ότι θα κάνει τις αλλαγές σε πνεύμα συνεννόησης 
με τις δημοτικές και περιφερειακές Αρχές, ενώ 
αυτές οι αλλαγές θα νομοθετηθούν άμεσα, προ-
κειμένου να είναι σε ισχύ, όταν θα αναλάβουν 
καθήκοντα οι νέες αιρετές Αρχές, από 1/9. 
Η προεδρική πλειοψηφία

Παράλληλα, η κυβέρνηση, προτίθεται, στο 
πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να 
επιφέρει και καίριες αλλαγές ως προς τον τρόπο 
εκλογής του ΠτΔ. Και αυτό γιατί ένα ακόμα δώρο 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δυνατότητα στην τρέχουσα 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αλλάξει τον 

τρόπο εκλογής του ανώτατου πολιτειακού άρχο-
ντα με μόλις 151 ψήφους στην παρούσα Βουλή. 
Τη διαδικασία, πέραν του κ. Στυλιανίδη, θα επι-
βλέπουν από το Μαξίμου οι κ.κ. Γεραπετρίτης και 
Πικραμμένος, αμφότεροι έγκριτοι νομικοί. 

Όπως και να έχει, η κυβέρνηση έχει καταστή-
σει σαφή την πρόθεσή της: Εκλογή ΠτΔ σε τρεις 
γύρους, έναν με 200 ψήφους, έναν με 180 και 
έναν με 151. 
Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού

Τέλος, μπορεί να μην είναι μείζονα κίνηση 
ως προς την αποφυγή της ακυβερνησίας, είναι, 
όμως, σαφής και διακεκηρυγμένη η πρόθεση 
της κυβέρνησης να νομοθετήσει για την καθιέ-
ρωση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. 
Μένει να φανεί αν το αποτέλεσμα της «Επιτρο-
πής Πουλάκη», που εργάστηκε επί του σχεδίου 
αυτού τους προηγούμενους μήνες, θα αποτελέ-
σει μια κατευθυντήρια γραμμή, αν και ο κ. Μη-
τσοτάκης έχει με σαφήνεια πει ότι επιδιώκει οι 
Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν στις ελ-
ληνικές προξενικές Αρχές, από τον τόπο κατοικί-
ας τους, δηλαδή με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
του κόμματος. Μένει να φανεί και αν θα υπάρξει 
κάποια αναπροσαρμογή ως προς τον αριθμό 
των βουλευτών Επικρατείας που θα εκλέγονται, 
προκειμένου να υπάρξει και κάποια πρόβλεψη 
για τους Έλληνες του εξωτερικού, ή αν απλά η 
ρύθμιση θα περιοριστεί στην επιλογή κόμματος. 
Και αυτή η ρύθμιση, πάντως, θα πρέπει να ανα-
μένεται εντός των επόμενων μηνών, ίσως περί 
τα τέλη του φθινοπώρου.

Εκλογικός νόμος, εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας  
και η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού

«Mατ» Μητσοτάκη στην ακυβερνησία
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ΞΑΡΧΑΚΟΣ... 70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ!

Και ποιoς δεν ξέρει τον Ξαρχάκο; Το ιστορικό µαγαζί που βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης απο το 1950. Συγκεκριµένα, βρίσκεται στο πάρκο της ΧΑΝΘ για σχεδόν 

70 χρόνια και περνάει από γενιά σε γενιά. Συνδιάζει χαλάρωση, διασκέδαση και χορό!

Ανοιχτά κάθε µέρα από τις 9 το πρωί απολαµβάνουµε τον πρώτο µας καφέ µέσα στο πράσινο της φύσης µε θέα τη νέα 
παραλία. Ιδανικός χώρος για όλες τις ηλικιές. Ειδική περιοχή για οικογένειες και παιδιά (Ξαρχάκος junior area).

Το ιδανικό µέρος για βόλτα & socializing και για τα αγαπηµένα µας κατοικίδια.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ

Απολαµβάνουµε τη µπύρα, το κρασί ή το κοκτέιλ µας σε έναν όµορφο χώρο µέσα στη φύση. Από Τετάρτη µέχρι και 
Κυριακή γίνονται τα καλύτερα λάτιν πάρτυ και όλη η πόλη χορεύει στον  ρυθµό µας.

ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Πάρκο ΧΑΝΘ (έναντι Λευκού Πύργου), Θεσσαλονίκη  // 2310.221.691 //  Facebook: Ξαρχάκος Coffee & Drinks
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«Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Ημαθία: Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης 
Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης, στο πλαίσιο 

του υποέργου «Δράσεις για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020», διοργανώνει το ΚΜΟΠ, 
την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, στις 10:00 π.μ. στο ΚΔΒΜ  
Easy Education, Καπετάν Άγρα 6 [κοντά στον Ιερό Ναό 
Αγίου Παταπίου]. ΤΚ 59132. στη Βέροια, σε μία προσπά-
θειά εξάλειψης των διακρίσεων και προώθησης των ίσων 
ευκαιριών κοινωνικής ένταξης.

Στην ημερίδα θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:
• Παρουσίαση του αντικειμένου και των στόχων της 

Δράσης, από την εκπρόσωπο του ΚΜΟΠ κυρία Σούρδα 
Κατερίνα

• Παρουσίαση των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υπο-

στήριξης, από τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδρίδη, Κοι-
νωνικό Λειτουργό, Στέλεχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

• Παρουσίαση των Δράσεων Επιμόρφωσης από την 
υπεύθυνη επιμόρφωσης, κυρία Λαμπρινούδη Νατάσα

Η Πράξη «Δράσεις για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας», Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - 
ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», συγχρηματοδοτεί-
ται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινω-
νικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» περιλαμβάνει σειρά 
ενεργειών διαφορετικού χαρακτήρα, με στόχο την άρση 

των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τους άστεγους 
και όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Υποέργο 
εντάσσονται σε τρεις δράσεις και περιλαμβάνουν: (α) 
Συμβουλευτική Υποστήριξη και δια βίου μάθηση, (β) 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου 
αλλά και της κοινής γνώμης, εργοδοτικών φορέων και 
δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και (γ) Ανάπτυξη υποστη-
ρικτικών δικτύων και υπηρεσιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες για την ημερίδα και το έργο στο τηλέ-

φωνο 2331 070102 ΚΔΒΜ Easy Education- Δομή Παρο-
χής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Ημαθίας, Καπετάν Άγρα 
6, Βέροια, ΤΚ 59132, ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕ-
ΜΠΤΗ και ώρες 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

 www.egnatia.tv • info@egnatia.tv
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ESCAPETSARKA STI THESSΤαSOS στη ΜΟΥΣΙΚΗ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ - ΚΥ 00:00
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 23:00

∆Ε - ΠΑ 17:30
∆Ε - ΚΥ 03:00
ΣΑ & ΚΥ 15:00

ΣΑ 22:00
ΚΥ 01:00 (Ε)  ΤΡ 00:00 (Ε)

«Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Σέρρες: Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης 
Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης, στο πλαίσιο 

του υποέργου «Δράσεις για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020», διοργανώνει το ΚΜΟΠ 
σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ2 Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, στις 10:00 π.μ 
στο Διοικητήριο Σερρών, Αίθουσα Περιφερειακού Συμ-
βουλίου «Κων.Καραμανλής», Κωνσταντίνου Καραμανλή 
[πρώην Μεραρχίας] 36, ΤΚ 62100 στις Σέρρες, στην προ-
σπάθειά τους να εξαλείψουν τις διακρίσεις και να προω-
θήσουν ίσες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης.

Στην ημερίδα θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:
• Παρουσίαση του αντικειμένου και των στόχων 

της Δράσης , από την εκπρόσωπο του ΚΜΟΠ κυρία Σούρ-
δα Κατερίνα

• Παρουσίαση των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης, από την κύρια Ζωή Τάνγκα, Κοινωνιολόγο, 
Στέλεχος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

• Παρουσίαση των Δράσεων Επιμόρφωσης από 
την υπεύθυνη επιμόρφωσης, κυρία Λαμπρινούδη Νατάσα

Η Πράξη «Δράσεις για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων –απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
- ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινω-
νικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» περιλαμβάνει σειρά 
ενεργειών διαφορετικού χαρακτήρα, με στόχο την άρση 

των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τους άστεγους 
και όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Υποέργο 
εντάσσονται σε τρεις δράσεις και περιλαμβάνουν: (α) 
Συμβουλευτική Υποστήριξη και δια βίου μάθηση, (β) 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου 
αλλά και της κοινής γνώμης, εργοδοτικών φορέων και 
δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και (γ) Ανάπτυξη υποστη-
ρικτικών δικτύων και υπηρεσιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες για την ημερίδα και το έργο στο τηλέ-

φωνο 2321045405,  κα Ζωή Τάνγκα ΚΔΒΜ 2 ΠΚΜ- Δομή 
Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Σερρών, Τέρμα 
Ομόνοιας Σέρρες, ΤΚ 62125 ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡ-
ΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.
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«Δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Χαλκιδική: Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης 
Ημερίδα ενημέρωσης και κινητοποίησης, στο πλαίσιο 

του υποέργου «Δράσεις για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων – απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020», διοργανώνει το ΚΜΟΠ, 
την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 στις 10:00 π.μ στο Δημαρ-
χείο Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Χαλκιδι-
κής ΤΚ 63100, στην προσπάθειά τους να εξαλείψουν τις 
διακρίσεις και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες κοινωνικής 
ένταξης.

Στην ημερίδα θα γίνουν οι παρακάτω παρουσιάσεις:
• Παρουσίαση του αντικειμένου και των στόχων 

της Δράσης , από την εκπρόσωπο του ΚΜΟΠ κυρία Σούρ-
δα Κατερίνα

• Παρουσίαση των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης, από το στέλεχος συμβουλευτικών υπηρε-

σιών της δομής, κύρια Βάσω Τριανταφύλλου
• Παρουσίαση των Δράσεων Επιμόρφωσης από 

την υπεύθυνη επιμόρφωσης, κυρία Λαμπρινούδη Νατάσα
Η Πράξη «Δράσεις για την καταπολέμηση των δια-

κρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των 
αστέγων –απόλυτα φτωχών στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
- ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινω-
νικής ένταξης των αστέγων – απόλυτα φτωχών στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» περιλαμβάνει σειρά 
ενεργειών διαφορετικού χαρακτήρα, με στόχο την άρση 
των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών 
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τους άστεγους 

και όσους διαβιούν στο επίπεδο της απόλυτης φτώχειας.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Υποέργο 

εντάσσονται σε τρεις δράσεις και περιλαμβάνουν: (α) 
Συμβουλευτική Υποστήριξη και δια βίου μάθηση, (β) 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου 
αλλά και της κοινής γνώμης, εργοδοτικών φορέων και 
δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και (γ) Ανάπτυξη υποστη-
ρικτικών δικτύων και υπηρεσιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες για την ημερίδα και το έργο στο τη-

λέφωνο 2371 350701 κα Βάσω Τριανταφύλλου-Δομή 
Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Χαλκιδικής, Δη-
μαρχείο Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Χαλ-
κιδικής ΤΚ 63100, ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρες 09:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Laser µπικίνι
- µασχάλες µόνο
 40 ευρώ η συνεδρία! Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας



Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι προετοιμασίες –
αν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού– για το 
σχηματισμό διοίκησης στο δήμο Θεσσαλονίκης. 
Ο νέος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ολο-
κλήρωσε τις επαφές με τους επικεφαλής όλων 
των δημοτικών παρατάξεων και πλέον –μετά 
από λίγες ανάσες ξεκούρασης– είναι πανέτοιμος 
να αρχίσει να αναθέτει ρόλους και καθήκοντα, 
με στόχο να δουλεύει η πόλη «ρολόι» από την 
1η Σεπτεμβρίου και μετά.

Μετά τις συναντήσεις του κ. Ζέρβα που έγι-
ναν σε καλό κλίμα με όλους τους επικεφαλής 
των συνδυασμών, έως τα τέλη Ιουλίου με αρχές 
Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο 
σχήμα διοίκησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
ο Σπύρος Βούγιας είναι κοντά στο να αναλάβει 
θέση αντιδημάρχου και πιθανότατα Βιώσιμης 
Αστικής Ανθεκτικότητας. Με την ιδιότητα του 
συγκοινωνιολόγου, θεωρείται ικανός να δώσει 
λύσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» της 
πόλης, το κυκλοφοριακό.

Η παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη» 
κατάφερε να εκλέξει τρεις δημοτικούς συμβού-
λους, πέραν του Σπύρου Βούγια, τους Αλέξανδρο 
Μπαρμπουνάκη και Ανδρέα Κουράκη. Παρά τις 
όποιες πιέσεις του τελευταίου για ανάληψη αντι-
δημαρχίας και συγκεκριμένα αυτή των Τεχνικών 
Έργων, την οποία κατείχε στην πρώτη θητεία 
του Γιάννη Μπουτάρη, φαίνεται πως δεν υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος. Πάντως, δεν αποκλείεται και 
η έκπληξη να αναλάβει θέση από την παράταξη 
ο κ. Μπαρμπουνάκης.

Λεκάκης – Κυριζίδης – Αηδονόπουλος
Αντιδημαρχίες αναμένεται να πάρουν επίσης 

οι τρεις επικεφαλής παρατάξεων, Πέτρος Λεκά-
κης, Μάκης Κυριζίδης και Χάρης Αηδονόπουλος 
που στήριξαν μετά το αποτέλεσμα της πρώτης 
Κυριακής την υποψηφιότητα Ζέρβα στο δρόμο 
προς τη δημαρχία. Το σίγουρο είναι πως αντιδη-
μαρχία «παίζει» για τον κ. Λεκάκη, που διαθέτει 

εμπειρία και γνώση από διοίκηση.
Ο κ. Κυριζίδης προορίζεται, σύμφωνα με τις 

ίδιες πληροφορίες, ως αντιδήμαρχος Καθαριό-
τητας, μίας υπηρεσίας που χρήζει ιδιαίτερης βα-
ρύτητας δεδομένου ότι η καθαριότητα αποτελεί 
το νούμερο ένα πρόβλημα για τους Θεσσαλονι-
κείς. Πάντως, ο κ. Ζέρβας εξακολουθεί να τονίζει 
πως ο ίδιος θα έχει υπό την ευθύνη του και υπό 
αυστηρή εποπτεία τη συγκεκριμένη αντιδημαρ-
χία, με στόχο η εικόνα της πόλης να παρουσιάσει 
βελτίωση μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο κ. Αηδονόπουλος από την άλλη, φαίνεται 
πιθανό να οδηγηθεί στην αντιδημαρχία Κοινω-
νικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. Άλλωστε, τα 
προηγούμενα χρόνια κατείχε τη θέση του συντο-
νιστή Κοινωνικής Συνοχής και Μεταναστευτικού 
– Προσφυγικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Ο Ν. Ταχιάος
Δημοτικοί σύμβουλοι στις θέσεις των αντι-

δημάρχων θα χρησιμοποιηθούν και από την 
παράταξη του Νίκου Ταχιάου, μετά την πολύ 
καλή κουβέντα που είχαν οι δύο «μονομάχοι» 
του Β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο 
Μιχάλης Κούπκας, πρόεδρος των Εφοριακών 
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και γενικός 
γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, 
συζητιέται για την αντιδημαρχία Οικονομικών 
του κεντρικού δήμου, ενώ σκέψεις γίνονται για 
τον Νίκο Ζεϊμπέκη, προκειμένου να αναλάβει 
την αντιδημαρχία Αθλητισμού και Παιδείας. Στο 
«τραπέζι» των συζητήσεων βρίσκονται και τα 
ονόματα των Σωκράτη Δημητριάδη και Βασίλη 
Γάκη και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε πως επιθυμεί συνερ-
γασία με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και πως ο ίδιος 
θα παραμείνει στα έδρανα του δημοτικού συμ-
βουλίου ως επικεφαλής της παράταξης «Θεσσα-
λονίκη Υπεύθυνα» ρίχνοντας έτσι «γέφυρες» με 
το νέο δήμαρχο και ανοίγοντας το δρόμο προς 

τους εκλεγμένους του συνδυασμού του να ανα-
λάβουν θέσεις ευθύνης. Πάντως, αναφορικά με 
τα ονόματα που ακούγονται, ο κ. Ταχιάος ενημέ-
ρωσε σε πρόσφατη συνάντηση τους δημοτικούς 
του συμβούλους πως τις τελικές αποφάσεις θα 
τις λάβει ο ίδιος ο κ. Ζέρβας.

Σε συζητήσεις για συνεργασία σε συγκεκρι-
μένο τομέα – αντιδημαρχία βρίσκεται ο νέος 
δήμαρχος και με τον επικεφαλής της παράταξης 
«Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον» Γιώργο Ορ-
φανό. Στην τελευταία τους συνάντηση ο κ. Ορ-
φανός, προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις, 
οι οποίες και τέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου. 

Ως αντιπολίτευση θα μείνει η παράταξη της 
Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία εκλέχθηκε βου-
λευτής στις εθνικές εκλογές. Η ίδια ξεκαθάρισε 
ότι δεν θα συμμετάσχει στο νέο σχήμα διοίκησης 
και στην επόμενη τετραετία θα ασκεί εποικοδο-
μητική αντιπολίτευση, ψηφίζοντας ό,τι κρίνει θε-
τικό είτε η ίδια, είτε οι υπόλοιποι έξι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξής της.

Τσαβλής – Φωτόπουλος
Στα υπόλοιπα πρόσωπα της νέας διοίκησης, 

ήδη εδώ και καιρό έχει γίνει γνωστό ότι πρόε-
δρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
θα είναι ο γιατρός – πνευμονολόγος, Δρόσος 
Τσαβλής, ο οποίος έλαβε τους περισσότερους 
σταυρούς από την παράταξη του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο κ. Τσαβλής έχει 
ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για το πώς θα 
μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας των 
συνεδριάσεων του Σώματος. Έως τώρα, οι συνε-
δριάσεις ήταν μαραθώνιες και το γεγονός αυτό 
απασχολεί τον κ. Τσαβλή, δεδομένου ότι από 
αυτές τις εκλογές έχουν εκλεγεί 16 επικεφαλής 
δημοτικών παρατάξεων και θα είναι πιο δύσκο-
λο να μπει τάξη. Επίσης, τη θέση του γενικού 
γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης θα κατα-
λάβει ο απερχόμενος δήμαρχος Δέλτα, Ευθύμης 

Ποιοι επικεφαλής παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι «ακούγεται»  
ότι θα τοποθετηθούν σε καίριες θέσεις του δήμου Θεσσαλονίκης

Τα σχέδια του Κ. Ζέρβα για τη νέα διοίκηση 
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Ακόμη ένα «Πρόγραμμα Θεσ-
σαλονίκης», αυτό που εξήγγειλε 
πέρυσι στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης, 
θα ακυρωθεί.

Η κυβέρνηση της ΝΔ διακη-
ρύσσει ότι θα μειωθούν σχεδόν 
όλοι οι φορολογικοί συντελε-
στές, τόσο των άμεσων φόρων 
όσο και των έμμεσων, προσδιορί-
ζει μάλιστα ότι σε βάθος τριετίας 
η μείωση θα φθάσει στα έξι δισ. 
ευρώ, χωρίς να διευκρινίζει αν το 
ποσό αυτό είναι το άθροισμα των 
μειώσεων των τριών χρόνων ή 
μόνο του τρίτου χρόνου, που ση-
μαίνει ότι αθροιστικά μπορεί να 
ξεπεράσει και τα δέκα δισ. ευρώ.

Υποστηρίζει ότι θα υπάρξει 
ισοδύναμη εξασφάλιση της μείω-
σης των εσόδων, πόρων από την 
ανάπτυξη, τη μείωση των δαπα-
νών και την αντικατάσταση δα-
πανών του εθνικού προϋπολογι-
σμού με πόρους από το ΕΣΠΑ.

Μοιάζει φανταστικό το σενά-
ριο, διότι η ανάπτυξη για φέτος, 
σύμφωνα με την τελευταία έκ-
θεση του ΙΟΒΕ, προβλέπεται να 
φθάσει στο 1,8% από 2,5% των 
προβλέψεων του κρατικού προϋ-
πολογισμού του τρέχοντος οικο-
νομικού έτους. 

Επίσης σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της ΤτΕ, φέτος όχι μόνο 
δεν θα έχουμε υπερπλεόνασμα 
για να καλυφθούν οι προεκλο-
γικές παροχές της απελθούσης 
κυβέρνησης, αλλά θα υπολεί-
πεται το πρωτογενές πλεόνασμα 
του συμφωνημένου στόχου κατά 
0,6% του ΑΕΠ, αθροιστικά πάνω 
από 1,3 δισ. ευρώ.

Ακόμη η υποκατάσταση δα-
πανών του εθνικού προϋπολογι-
σμού από πόρους του ΕΣΠΑ, κάτι 
που έκανε κατά κόρον η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, θα ρίξει 
ακόμη περισσότερο την ανάπτυ-
ξη αφού θα περιορίσει τις δημό-
σιες δαπάνες και θα πάει ακόμη 
πιο πίσω αναπτυξιακές δράσεις 
που έχουν ήδη προεξοφληθεί και 
έχουν ενσωματωθεί στις εκτιμή-
σεις για την ανάπτυξη τα επόμενα 
χρόνια.

Αν μάλιστα σε αυτές τις μαύ-
ρες τρύπες του προϋπολογισμού 

προσθέσουμε και τη δέσμευση 
της νέας κυβέρνησης ότι θα μη-
δενίσει τις οφειλές του Δημοσίου 
προς τους ιδιώτες, θα πληρώσει 
άμεσα τις καθυστερούμενες συ-
ντάξεις και θα ζητήσει ταυτόχρο-
να να μειωθεί από 3,5% σε 2,5% 
το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι 
το 2022, τότε αντιλαμβάνεστε ότι 
η επιλογή του πέμπτου άτυπου 
μνημονίου είναι προφανής.

Τα μηνύματα τα έστειλαν ήδη 
έστω και συγκεκαλυμμένα προ-
εκλογικά και χωρίς περιστροφές 
μετεκλογικά οι ευρωπαϊκοί θε-
σμοί και η κ. Μέρκελ, η οποία με 
σαφήνεια τόνισε ότι αυτός είναι ο 
δρόμος ανεξάρτητα ποιος είναι 
πρωθυπουργός στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση δεν έχει άλλη 
επιλογή από τη δημοσιονομική 
εξισορρόπηση με προσεκτικά 
βήματα και τη γρήγορη προώ-
θηση των μεταρρυθμίσεων στο 
κράτος και στην οικονομία για 
να προσελκύσει επενδύσεις από 
το 2020 και μετά, για να έχουμε 
επαρκείς ρυθμούς ανάπτυξης με-
σοπρόθεσμα.

Επενδύσεις στην παραγω-
γή ανταγωνιστικών αγαθών και 
υπηρεσιών που θα βοηθήσουν 
τις εξαγωγές και θα υποκατα-
στήσουν εισαγωγές. Ένας τομέας 
που είναι ώριμος είναι η απελευ-
θέρωση των αστικών και υπερα-
στικών συγκοινωνιών σύμφω-
να με τον Κοινοτικό Κανονισμό 
1370 του 2007, η εφαρμογή του 
οποίου θα είναι υποχρεωτική για 
όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ από 
τις 3/12/2019.

Δυστυχώς άλλο ένα «Πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης», αυτό 
που παρουσίασε πέρυσι στη ΔΕΘ 
ο κ. Μητσοτάκης, θα ακυρωθεί ή 
έστω θα αναβληθεί για δύο του-
λάχιστον χρόνια – διαφορετικά, 
αν η κυβέρνηση υιοθετήσει το 5ο 
άτυπο μνημόνιο, θα ξαναρίξει τη 
χώρα πίσω, θα έχει μεγάλο πολι-
τικό κόστος και κυρίως θα έχου-
με πρόσθετη επιβάρυνση της οι-
κονομίας και της κοινωνίας.

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι 
πρώην βουλευτής και υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ.

Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης  
ή πέμπτο μνημόνιο;
Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η *

Φωτόπουλος, ο οποίος αποδέχθηκε την πρότα-
ση του κ. Ζέρβα να βρεθεί σε νέο πόστο.

Ο νέος δήμαρχος εξετάζει το ενδεχόμενο, 
πέρα από τους οκτώ αντιδημάρχους που θα 
ορίσει στη νέα διοίκηση, να προχωρήσει και 
στην τοποθέτηση ειδικών συμβούλων που θα 

ασχολούνται με όλους τους τομείς διοίκησης. 

Πάντως, οι όποιες οριστικές αποφάσεις για το 

νέο σχήμα διοίκησης θα παρθούν το επόμενο 

διάστημα και προφανώς μετά από αρκετό «γρά-

ψε - σβήσε» του κ. Ζέρβα.
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Η αυταπάρνηση ξεπέρασε την αδράνεια 
στο δήμο Κασσάνδρας 

Οι Θεσσαλονικείς στη «σκιώδη κυβέρ-
νηση» ΣΥΡΙΖΑ 

Υπεύθυνος τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ο Α. Πάνας 

ΟΑΣΘ: Τρεις οι «μνηστήρες» 
για τη θέση του Στ. Παππά 

Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία 
ο Θ. Καράογλου 

Δ. Βόλβης:  
«Όχι αποτσίγαρα στην άμμο» 

Ο κοινός παρανομαστής μετά τη φονική θεομηνία 
που έπληξε τη Χαλκιδική είναι πως ο κρατικός και 
αυτοδιοικητικός μηχανισμός δούλεψε σε πολύ καλό 
βαθμό ετοιμότητας, επιτρέποντας κατά μεγάλο ποσοστό 
την επιστροφή στην κανονικότητα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Αυτό το ποσοστό μάλλον θα ήταν ακόμη 
υψηλότερο εάν δεν υπήρχε αδράνεια εκ μέρους του εν 
ενεργεία δημάρχου Κασσάνδρας Βασίλη Κυρίτση, που 
ήταν ο μόνος δήμαρχος που έκλεισε το δημαρχιακό 
κατάστημα μεσημέρι Παρασκευής, με αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις αποζημίωσης ή 
να εξυπηρετηθεί οποιοδήποτε αίτημα των πληγέντων. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έντονες πιέσεις ο 
κ. Κυρίτσης  έδωσε εντολή να ξανανοίξει το δημαρχείο 
μεσημέρι Κυριακής. Στον αντίποδα αυτής της εικόνας 
βρέθηκε το έργο που προσέφεραν πολλοί απλοί πολίτες, 
ανάμεσα τους και η νεοεκλεγμένη δήμαρχος Κασσάν-
δρας Αναστασία Χαλκιά – Δημητροπούλου που αναλαμ-
βάνει καθήκοντα 1η Σεπτέμβρη. Όπως προκύπτει από 
το ρεπορτάζ, η κ. Χαλκιά έμεινε ξάγρυπνη για ημέρες, 
βρισκόμενη στο σημείο της καταστροφής και βοηθώντας 
όπου υπήρχε ανάγκη.

Από τα τηλεοπτικά πάνελ της ΕΡΤ3, στα έδρανα της 
Βουλής και από εκεί στον έλεγχο του κυβερνητικού έρ-
γου στο χαρτοφυλάκιο Μακεδονίας – Θράκης, βρίσκεται 
η νεοεκλεγείσα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη 
καθώς ο Αλ. Τσίπρας της ανέθεσε τα καθήκοντα της 
τομεάρχη Μακεδονίας – Θράκης. Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τομέας δεν ανατέθηκε στην 
Κατερίνα Νοτοπούλουπου, που διετέλεσε υφυπουργός 
Μακεδονίας – Θράκης. Η κ. Νοτοπούλου ωστόσο θα 
ασκεί έλεγχο στο κυβερνητικό έργο από την θέση της 
τομεάρχη Τουρισμού. Σε γνωστά μονοπάτια παραμένει 
ο Σωκράτης Φάμελλος, που αναλαμβάνει τομεάρχης 
Ενέργειας, ένα αντικείμενο που το γνωρίζει πολύ καλά 
από το πέρασμά του από του από το υπουργείο Ενέργει-
ας και Περιβάλλοντος. Στους παραπονεμένους μπορεί 
να συμπεριληφθεί ο βουλευτής του κόμματος και 
πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, 
ο οποίος σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να αξιοποιείται 
από τον Αλέξη Τσίπρα. Μια δεύτερη περίπτωση βουλευ-
τή που ακούγεται να έχει εκφράσει δυσαρέσκεια είναι 
ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ενώ και ο Χρήστος 
Γιαννούλης –από τα νέα πρόσωπα στη Βουλή– δεν έχει 
αναλάβει κάποιο συγκεκριμένο τομέα στην σκιώδη 
κυβέρνηση. 

Το χαρτοφυλάκιο του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων αναλαμβάνει στο εξής ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ 
στη Χαλκιδική, Απόστολος Πάνας, μετά τη συνεδρίαση 
της ΚΟ όπου δόθηκαν οι αρμοδιότητες των τομέων 
ευθύνης στους βουλευτές του κόμματος. Όπως αποκά-
λυψε ο κ. Πανας στην Karfitsa, θα υπάρχει σχεδιασμός 
για την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος σε όλα 
τα θέματα. «Θα λειτουργήσουμε ως μια αντιπολιτευτική 
και ταυτόχρονα δημιουργική δύναμη από την τρίτη θέση 
που ταχτήκαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο», επεσήμανε 
ο βουλευτής Χαλκιδικής και ευχήθηκε καλή θητεία σε 
όλους με την πεποίθηση ότι θα είναι «ιδιαίτερη η νέα 
κοινοβουλευτική περίοδος καθώς έχει αλλάξει ο πολιτι-
κός χάρτης», όπως υπογράμμισε ο κ. Πάνας.

Φουντώνει η ονοματολογία για τον διάδοχο του Στέ-
λιου Παππά στην προεδρεία του ΟΑΣΘ και στη θέση του 
εκκαθαριστή. Μάλιστα και ενώ από τις πρώτες σκέψεις 
του διακρινόταν η επιθυμία του να παραμείνει στο τιμόνι 
του Οργανισμού, τελικά και μετά από παρότρυνση του 
Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παππάς, μέσω επιστολής που απέστει-
λε στον νέο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα 
Καραμανλή, κάνει  εμμέσως  πλην σαφώς γνωστή 
την απόφασή του να αποχωρήσει από την ηγεσία του 
ΟΑΣΘ. Οι «μνηστήρες» για τη θέση του προέδρου του 
Οργανισμού δεν λείπουν και, όπως πληροφορούμαστε, 
τα ονόματα που ακούγονται περισσότερο από άλλα ως 
υποψήφιοι διάδοχοι του Στέλιου Παππά μέχρι στιγμής 
είναι τρία. Είναι αυτό του κ. Σπύρου Βούγια, πρώην 
υπουργού Μεταφορών, του αντιδημάρχου Θεσσαλονί-
κης Γιώργου Δημαρέλου ο οποίος είχε συμμετάσχει στο 
ΔΣ του ΟΑΣΘ ως εκπρόσωπος του δήμου, καθώς και 
του πρώην γενικού διευθυντή του Οργανισμού, Γιάννη 
Τσούφη.

Στην τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων των δύο 
Προγραμμάτων Σπουδών (Ιερατικών και Διαχείρισης Εκ-
κλησιαστικών Κειμηλίων) της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης παρέστη ο υπουργός Μακε-
δονίας – Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου. Στο σύντομο 
χαιρετισμό του ο κ. Καράογλου προέτρεψε τους νέους 
πτυχιούχους να έχουν πίστη στον Θεό και στις δυνάμεις 
τους, να μην υποστείλουν ποτέ τη σημαία της αλήθειας, 
ενώ συνεχάρη όλους τους συντελεστές του επιτελού-
μενου στην Ακαδημία έργου, ευχαριστώντας τους για 
την ευκαιρία που του εδόθη να βρεθεί ανάμεσά τους. Εκ 
μέρους της Ακαδημίας μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρόε-
δρος, σεβασμιότατος μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης 
και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος.

Εκστρατεία για να σταματήσει η ρύπανση των ακτών 
από τα αποτσίγαρα, αρχίζει ο Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) του δήμου Βόλ-
βης. Στις παραλίες του δήμου, μέσω των τουριστικών 
επιχειρήσεων, πρόκειται να μοιραστούν 5.000 χάρτινα 
τασάκια, τα οποία περιέχουν σε ελληνικά και αγγλικά το 
μήνυμα: «Όχι αποτσίγαρα στην άμμο». Σημειώνεται, ότι 
τα φίλτρα τσιγάρων ή αλλιώς «γόπες» αποτελούν ένα 
από τα πιο συχνά απορρίμματα στις ακτές. Συγκεκριμένα, 
βάσει δράσεων καθαρισμών τα αποτσίγαρα βρίσκονται 
συνήθως στην κορυφή της λίστας με τα δέκα πολυπλη-
θέστερα απορρίμματα, μαζί με καπάκια, μπουκάλια, 
σακούλες, καλαμάκια και κουτάκια αλουμινίου. Τα φίλ-
τρα τσιγάρων αποτελούν πηγή νάνο-ρύπανσης εξαιτίας 
των μετάλλων που εκχύουν στο περιβάλλον σε μέγεθος 
νανοσωματιδίων.
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Οι πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές επανέρχονται σε κανονικούς 
ρυθμούς, παρά τα εμπόδια στην ηλεκτροδότηση κάποιων οικισμών

Η «λαβωμένη» Χαλκιδική 
ξαναβρήκε τον εαυτό της 
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Εναερίτες  συνεργείου της ΔΕΔΗΕ προσπαθούν να ενώ-
σουν τα καλώδια ρεύματος μέσης τάσης με την κολώνα 
και να δώσουν ρεύμα σε όλες τις περιοχές της Νέας Προ-
ποντίδας. Τα δέντρα και τα κλαδιά που έπεσαν στα ηλε-
κτροφόρα καλώδια, δυσχεραίνουν το έργο των τεχνικών 
καθώς υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μέχρι το 
βράδυ της Παρασκευής, οι τεχνικοί της ΔΕΗ είχαν καταφέ-
ρει να δώσουν ρεύμα σε όλους τους οικισμούς του δήμου 
Νέας Προποντίδας εκτός κάποιων μικρών εξαιρέσεων σε 
σπίτια σε Νέα Πλάγια, Φλογητά, Ποτίδαια  και Σωζόπολη.

Ανάμεσα σε αυτές  τις εξαιρέσεις, είναι τα σπίτια της 
Σταυρούλας Ανδρεάδου και του Ηλία Λούβαρη στα Νέα 
Φλογητά, που μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής ακόμα 
δεν είχαν ρεύμα. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών αντικατέστη-
σαν τις κατεστραμμένες κολώνες της ΔΕΗ που έπεσαν από 
τον ανεμοστρόβιλο ωστόσο, όπως καταγγέλλουν στην 
Karfitsa, δεν έχουν φτάσει στην περιοχή τους συνεργεία 
της ΔΕΗ για να αποκαταστήσουν τη βλάβη και να ηλε-
κτροδοτήσουν τις ιδιοκτησίες τους. «Μέσα στο σπίτι ζούμε 
με μικρά παιδιά και με ηλικιωμένους και δεν μπορεί να 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», αναφέρει στην Karfitsa η 
Σταυρούλα Ανδρεάδου.

Ακόμη μια συνοικία στην Ποτίδαια ήταν χωρίς ρεύμα 
μέχρι το βράδυ της Πέμπτης οπότε μετά από επέμβαση 
των συνεργείων της ΔΕΗ αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδό-
τηση. Σε οικισμούς της Σωζόπολης και της Νέας Ηράκλει-
ας, ορισμένα σπίτια παραμένουν για δέκατη ημέρα χωρίς 
ρεύμα, ωστόσο σε όλες τις περιοχές έχει ήδη αποκαταστα-
θεί η υδροδότηση. Πάντως ο δήμαρχος Νέας Προποντί-
δας, Μανώλης Καρράς, απευθύνει έκκληση στους πολίτες 
για λελογισμένη χρήση του νερού. 

Τα τηλέφωνα στο δήμο Νέας Προποντίδας έχουν πάρει 
φωτιά από τις κλήσεις των κατοίκων και των παραθερι-
στών που τηλεφωνούν για να ζητήσουν την επέμβαση της 
ΔΕΗ. Οι υπηρεσίες του δήμου μέχρι την Παρασκευή έμει-
ναν ανοιχτές έως τις 10 το βράδυ, ενώ λειτουργούν και 
το Σαββατοκύριακο ως την ίδια ώρα προκειμένου να εξυ-
πηρετήσουν τους πληγέντες. «Κάθε μέρα επισκεπτόμαστε 
όλες τις γειτονιές προσπαθώντας να επιθεωρήσουμε όλα 
τα σπίτια για να διαπιστώσουμε τις εργασίες αποκατάστα-
σης», σημειώνει ο κ. Καρράς υπογραμμίζοντας ότι ώρα 
με την ώρα αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στα σπίτια 
των οικισμών του δήμου. Στο μεταξύ, τα αντλιοστάσια 
λειτουργούν ακόμη με γεννήτριες, καθώς το βάρος των 
συνεργείων της ΔΕΗ έχει πέσει στις κατοικίες και στις επι-
χειρήσεις ώστε μέχρι σήμερα το βράδυ να έχουν ηλεκτρο-
δοτηθεί όλες οι περιοχές.
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Οι δημόσιες υποδομές υπέστησαν μεγάλες  φθορές 
και σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται ολική ανακατα-
σκευή τους, όπως στην περίπτωση του κλειστού γυ-
μναστηρίου και του γηπέδου της Νέας Καλλικράτειας. Ο 
δήμαρχος Μανώλης Καρράς αναμένεται  να μεταβεί τη 
Δευτέρα στην Αθήνα, όπου θα έχει συναντήσεις με τους 
αρμόδιους υπουργούς για να ζητήσει οικονομική και τε-
χνική υποστήριξη. Την Πέμπτη συναντήθηκε με τον περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, 
με τον οποίο συζήτησε την ενίσχυση του προσωπικού για 
την αποκομιδή των μπαζών και των πεσμένων δέντρων.

«Αποφασίστηκε να γίνει διαχείριση όλων των υλικών 
αυτών από την Περιφέρεια με τη συμβολή των εταιρειών 
που συνεργαζόμαστε για να μην καθυστερήσει η απο-
κομιδή των σκουπιδιών και των μπαζών», τόνισε στην 
Karfitsa ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ 
Μπάμπης Στεργιάδης. Την περασμένη εβδομάδα εργάζο-
νταν 40 μηχανικοί και 20 δασεργάτες με 55 μηχανήματα 
για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
γνωστοποίησε ότι μετά από υπεράνθρωπες προσπάθει-
ες, σε δύο μέρες αποκαταστάθηκαν 155.000 ρολόγια 
της ΔΕΗ σε όλη τη Χαλκιδική και το ποσοστό της ηλε-
κτροδότησης φτάνει πλέον το 98%. Ο ίδιος χαρακτήρισε 
τεράστια την καταστροφή στο παραλιακό μέτωπο από 
την Ηράκλεια μέχρι τα Μουδανιά, την Ποτίδαια, την Κασ-
σάνδρα και τη Σιθωνία και ανέφερε ότι η καταστροφή 
συνέβη τη στιγμή που βρίσκονταν στη Χαλκιδική πάνω 
από 600.000 τουρίστες. «Το μεγαλύτερο τμήμα των του-
ριστών δεν έφυγε, γιατί τα ξενοδοχεία έχουν υποχρεωτι-
κά γεννήτριες. Άλλωστε τα ξενοδοχεία προχώρησαν σε 
αποκαταστάσεις και η Περιφέρεια προσέφερε μηχανήμα-
τα και στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες», σημείωσε.

Να μείνει αλώβητος ο τουρισμός
Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και οι ζημιές που 

προκλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Χαλκιδική, 
εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, έκαναν τον 
γύρο του κόσμου και προκάλεσαν αντίκτυπο στον του-
ρισμό.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 
υπουργείο Τουρισμού, με συμμετοχή της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου, της διοίκησης του ΕΟΤ και του προ-
έδρου των Ξενοδόχων της Χαλκιδικής Γρηγόρη Τάσιου, 
ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης και ο υφυπουργός Μάνος 
Κόνσολας, αφού ενημερώθηκαν από τον γενικό γραμμα-
τέα Κωνσταντίνο Τσέγα και τον πρόεδρο του ΕΟΤ Χαρά-
λαμπο Καρίμαλη, έδωσαν οδηγίες για τη λήψη άμεσων 
μέτρων που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ει-
κόνας της Χαλκιδικής και την ενίσχυση του τουριστικού 
ρεύματος στην περιοχή.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, να γίνει ενημέρωση μέσω των 
υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού των Tour Operators γειτο-
νικών και άλλων αγορών, οι οποίοι έχουν προγράμμα-
τα για τη Χαλκιδική και με αυτούς ο ΕΟΤ έχει σε εξέλιξη 
ενέργειες συνδιαφήμισης, ώστε να ενισχύσουν άμεσα την 
προβολή της Χαλκιδικής. Επίσης, στις 17 Αυγούστου ξε-
κινά καμπάνια οκτώ εβδομάδων σε Μιλάνο και Ρώμη, με 
προβολή βίντεο για τη Χαλκιδική σε σταθμούς μετρό και 

σε λεωφορεία. Κι ακόμη, θα υπάρξει ειδικό διαφημιστι-
κό πρόγραμμα των υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, για την 
προβολή της Χαλκιδικής σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης 
των αγορών της αρμοδιότητάς τους, την περίοδο τρίτου 
δεκαημέρου του Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους.

Εξάλλου, στην ήδη εγκεκριμένη διαδικτυακή διαφη-
μιστική προβολή από 10/08/2019, μέσω του δικτύου 
OATH – Verizon Media,  σε Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, 
Δανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Αγγλία και Γερμανία, θα συμπεριλη-
φθεί και προβολή της Χαλκιδικής.

Καταλήγοντας, στο Newsletter του ΕΟΤ 2/8/19, το 
οποίο αποστέλλεται απευθείας με ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία σε περίπου 20.000 αποδέκτες και αναρτάται στα 
social media του ΕΟΤ, θα συμπεριληφθεί προβολή της 
Χαλκιδικής.

Οι αρχαιολογικοί χώροι
Παράλληλα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 

υπουργείο Πολιτισμού, δρομολογήθηκε η αποκατάστα-
ση των ζημιών στους αρχαιολογικούς χώρους του δήμου 
Ν. Προποντίδας έπειτα από ενημέρωση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής προς την υπουργό Πολιτισμού 
Λίνα Μενδώνη. Τα κτίρια που επλήγησαν ήταν το κτιριακό 
συγκρότημα του πρώην Μετοχίου των Νέων Φλογητών, 
όπου στεγάζεται το Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού, ενώ 
στο Μετοχιακό συγκρότημα Ζωγράφου του δήμου Ν. 
Προποντίδας –αποτελείται από πύργο του 15ου αιώνα, 
ναό (1842), οικίες και κοληγόσπιτα– σημειώθηκε κα-
τάρρευση του δυτικού αετώματος και καταστροφή της 
στέγης της μεγάλης αποθήκης του Μετοχίου.

Και στα δυο σημεία δρομολογήθηκε η αποκατάσταση 
των ζημιών με συνεργασία της ΕΦΑ Χαλκιδικής και της 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρωτογενής τομέας
Οι αιτήσεις  τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές στον πρω-

τογενή τομέα έχουν αρχίσει. Ωστόσο το ηλεκτρονικό 
σύστημα δεν αντέχει τις δεκάδες αιτήσεις που γίνονται 
ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να πέφτει. Τα δημοτικά γρα-
φεία στους οικισμούς έχουν μετατραπεί σε άτυπα ΚΕΠ, 
με αποτέλεσμα δημοτικοί υπάλληλοι να έχουν αναλάβει 
την κατάθεση των αιτήσεων. Τα στρέμματα καλλιεργειών 
που καταστράφηκαν υπολογίζονται σε περισσότερα από 
180.000, με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνω-
ση.

Για τις τεράστιες καταστροφές ενημερώθηκε η υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή, σε 
ευρεία σύσκεψη στα Νέα Μουδανιά.  Η υφυπουργός μί-
λησε για πρωτοφανή και ακραία φαινόμενα που έπληξαν 
τον πρωτογενή τομέα σε πολλές περιοχές, άκουσε με 
μεγάλη προσοχή τα όσα της μετέφεραν οι εκπρόσωποι 
των αγροτών και δεσμεύτηκε να προχωρήσουν άμεσα 
οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να δοθούν οι αποζη-
μιώσεις στους παραγωγούς. Σημείωσε ότι εξετάζεται η 
δυνατότητα να υπάρξουν ελαφρύνσεις στους πληγέντες 
σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και έκανε γνωστό ότι 
στις προγραμματικές προτεραιότητες της κυβέρνησης εί-
ναι να επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ μπροστά 
μάλιστα στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.
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Ο Θεόδωρος Καράογλου είναι ένας από τους λίγους Θεσσαλονικιούς που 
συμμετέχουν στο νέο κυβερνητικό και υπουργικό σχήμα και αυτό καταδει-
κνύει την εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπό του ο νέος πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ και λίγες ημέρες, ο κ. Καράογλου επέστρεψε σε 
γνώριμα «εδάφη» και στο διοικητήριο καθώς ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του 
υφυπουργού Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία και Θράκη, μια θέση 
γνώριμη για τον ίδιο καθώς είχε διατελέσει υπουργός Μακεδονίας – Θράκης 
στην τελευταία κυβέρνηση της ΝΔ υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Μιλώντας στην Karfitsa, ο Θ. Καράογλου αναφέρεται στις δύσκολες 
πρώτες ημέρες που πέρασε με το που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντά, κα-
θώς υπήρξε η διαχειριστή της μεγάλης καταστροφής από την πρωτοφανή 
κακοκαιρία στη Χαλκιδική. Επίσης, γνωστοποιεί τις γενικές γραμμές της 
στρατηγικής που θα ακολουθήσει και τις προτεραιότητες που βάζει, δίνοντας 
ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη 
Μακεδονία και στην επιστροφή των νέων στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστι-
κά δηλώνει «να καταστήσουμε τη Βόρεια Ελλάδα φωτεινό σημείο αναφοράς 
στην προσπάθεια επανεκκίνησης της χώρας.

Από τις πρώτες ώρες που αναλάβατε καθήκοντα, είχατε να διαχειρι-
στείτε το φονικό πέρασμα των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Χαλ-
κιδική. Πού οφείλεται η ετοιμότητα και το αποτέλεσμα; Καθήκον της κυ-
βέρνησης είναι να αντιμετωπίζει τις κρίσεις με σοβαρότητα και επιχειρησιακή 
ετοιμότητα. Να ενεργεί άμεσα, ουσιαστικά και αποτελεσματικά, δείχνοντας 
αντανακλαστικά και δίνοντας λύσεις. Τα ξημερώματα της περασμένης Πέ-
μπτης, λοιπόν, μαζί με άλλους συναδέλφους υπουργούς, βρεθήκαμε στις 
περιοχές της Χαλκιδικής που δοκιμάστηκαν από τη φονική κακοκαιρία και 
συντονίσαμε τις δράσεις που απαιτούνταν προκειμένου να αποκατασταθούν 
τα προβλήματα στις υποδομές, να ανακουφιστούν οι πληγέντες, να ανακάμ-
ψει όσο το δυνατόν ταχύτερα η τουριστική κίνηση και φυσικά να επανέλ-
θει η κανονικότητα στη ζωή των κατοίκων και των τουριστών. Όπως ήδη 
γνωρίζετε, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρι-
κάκου, οι δήμοι Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Πολυγύρου, 
που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα λάβουν έκτακτη επι-
χορήγηση για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών. Παράλληλα, 
το υπουργείο Ανάπτυξης απέστειλε αίτημα για την άμεση ενεργοποίηση του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις φυσικές καταστρο-
φές. Επιπρόσθετα, μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών και του Οργανισμού 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κατέγραψαν τις ζημιές σε σχολεία 
και κατοικίες. Με το... καλημέρα της νέας κυβέρνησης, στείλαμε το πολιτικό 
μήνυμα πως είμαστε εδώ για να κάνουμε δουλειά, με την αποφασιστικό-
τητα και την ταχύτητα που απαιτούνται για να προχωρήσει η χώρα προς τα 
εμπρός. Διότι, ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του οφείλει πρώτα και πάνω 
από όλα να σέβεται τον πολίτη!

Ποιές είναι οι προτεραιότητες σας ως υφυπουργός με αρμοδιότητα τη 
Μακεδονία – Θράκη; Το πρωτεύον για εμένα είναι η ισόρροπη αναπτυξιακή 
δραστηριότητα σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, μέσα 
από την προσέλκυση εγχώριων και διεθνών επενδύσεων. Με λίγα λόγια, 
να καταστήσουμε τη Βόρεια Ελλάδα φωτεινό σημείο αναφοράς στην προ-
σπάθεια επανεκκίνησης της χώρας. Κύριο ζητούμενο είναι να κρατήσουμε 
«ζωντανή» την ελληνική περιφέρεια. Να δώσουμε κίνητρα στους νέους 
ανθρώπους να προκόψουν και να κάνουν οικογένεια στον τόπο τους, έχο-
ντας μια σταθερή και καλά αμειβόμενη θέση εργασίας. Με τον τρόπο αυτό 
θα πετύχουμε έναν διπλό στόχο: από τη μια πλευρά να αντιμετωπίσουμε πει-
στικά το φλέγον ζήτημα της ανεργίας, το οποίο σήμερα απασχολεί σχεδόν 
κάθε ελληνικό νοικοκυριό και από την άλλη να βάλουμε τέλος στην εθνική 

αιμορραγία του brain drain. Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει την πολυτέλεια να 
αποχαιρετά τους νέους ανθρώπους και να τους βλέπει άπραγη να αναζη-
τούν το μέλλον τους στο εξωτερικό. Αντίθετα, οφείλουμε να ενεργήσουμε 
δραστικά, ούτως ώστε να τους αποδείξουμε στην πράξη πως στην πατρίδα 
μας υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης. Πως αξίζει να προσπαθήσεις να πετύχεις 
κάτι καλό και ότι ο κόπος σου θα ανταμειφθεί. Στην πρώτη μου δήλωση ως 
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, επισή-
μανα πως ζητώ από όλους συνεργασία για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα. Με αυτήν την αρχή θα πορευτώ, γνωρίζοντας πως οι συμπα-
τριώτες μας έχουν αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις από την κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο για χάσιμο, όπως δεν 
υπάρχει ούτε προσωπική περίοδος χάριτος μιας και γνωρίζω τα ζητήματα 
του χαρτοφυλακίου που έχω αναλάβει από τη διετή θητεία μου την περίοδο 
2012-2014. Με υψηλούς στόχους, πράξεις και κρατώντας το κεφάλι χαμη-
λά, θα τα καταφέρουμε.

Η νέα κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά ανοιχτών θεμάτων. 
Ένα από αυτά είναι η προσέλκυση επενδύσεων – πώς θα επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος; Η αποτελεσματική εφαρμογή του επενδυτικού νόμου, που ως αρ-
μοδιότητα βρίσκεται στα χέρια μας από το 2012 και η υιοθέτηση πολιτικών 
ευθύνης με όραμα, προγραμματισμό και σχέδιο υπηρετούν με σαφήνεια την 
εθνική στρατηγική που χαράσσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Κύριο ζητούμενο για την παρούσα κυβέρνηση είναι η δημιουργία νέων και 
σταθερών θέσεων εργασίας, όπως επίσης και η εμπέδωση κλίματος οικο-
νομικής και πολιτικής σταθερότητας στην κοινωνία και τις αγορές. Μαγικές 
λύσεις δεν υπάρχουν, παρά μονάχα ο δρόμος της ευθύνης.

Τι επενδυτικό μερίδιο μπορεί να έχει η Μακεδονία; Ως γεωγραφική 
περιοχή, η Μακεδονία και η Θράκη διαδραματίζουν έναν στρατηγικό ρόλο, 
καθώς γειτνιάζουν με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων. 
Δεδομένης της βαρύτητας των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγμα-
τοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του χαρτοφυλακίου μου, καθίσταται 
απολύτως σαφές ότι η Βόρεια Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει ένα 
ιδιαίτερα μεγάλο μερίδιο από την προσέλκυση εγχώριων και διεθνών επεν-
δύσεων. Αυτός είναι ο προσωπικός μου στόχος. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας, αντικατοπτρίζεται 
στα εισερχόμενα και εξερχόμενα μεγέθη κάθε κλάδου της οικονομίας. Δική 
μας ευθύνη είναι η Ελλάδα να στραφεί σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, το 
οποίο θα αναδεικνύει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς 
τομείς της οικονομίας μας. Σε αυτήν τη θεώρηση, η Μακεδονία και η Θράκη 
πρέπει και μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος 
και άρα να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια εθνικής ανασυγκρότησης.

Μια κυβέρνηση πάντα βάζει στόχους και φυσικό είναι να έχει και ένα 
πρόγραμμα. Ποιές είναι οι μεγάλες δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορεί 
να αντιμετωπίσετε στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγραμματισμού; 
Όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική κανένας δρόμος δεν είναι στρωμένος 
με ροδοπέταλα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ούτε πιστεύω σε αυτές. Προ-
φανώς στη διαδρομή μιας κυβέρνησης θα υπάρξουν δυσκολίες και εμπό-
δια, ωστόσο είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως θα τις ξεπεράσουμε. Άλλωστε, 
όπως συνηθίζω να λέω, ευθύνη και καθήκον του χρήσιμου πολιτικού είναι 
να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα και όχι προβλήματα στις λύσεις.  Όσοι 
συμμετέχουμε στην κυβέρνηση γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνου-
με. Έχουμε τη διάθεση, την εμπειρία, την αποφασιστικότητα να πετύχουμε. 
Και θα τα καταφέρουμε διότι αυτό περιμένει από εμάς ένας ολόκληρος λαός. 
Να του αφαιρούμε καθημερινά ένα βάρος από τις πλάτες του και να δείξουμε 
με πράξεις ότι δικαιούται να προσδοκά καλύτερες ημέρες.

Θεόδωρος Καράογλου:

Να γίνει η Β. Ελλάδα σημείο αναφοράς  
στην επανεκκίνηση της χώρας
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Θεόδωρος
Καράογλου

Το πρωτεύον 
για εμένα είναι 
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Πώς λειτουργεί ο νέος θεσμός στην ελληνική δικαιοσύνη,  
ποιά είναι τα κέρδη
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Το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουλίου 
στο γραφείο του αντεισαγγελέα Εφετών Ευ-
άγγελου Μπακέλα, στον τέταρτο όροφο του 
δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, έγινε ένα 
μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού της ελληνι-
κής ποινικής δικαιοσύνης. Για πρώτη φορά 
εφαρμόστηκε ο θεσμός της ποινικής δια-
πραγμάτευσης, δηλαδή της επιβολής ποινής 
σε κατηγορούμενο, χωρίς ουσιαστικά η υπό-
θεση να φτάσει και να εξεταστεί κατ’ ουσίαν 
από τα ποινικά δικαστήρια. «Σκεφτείτε ότι 
σχεδόν πριν αρχίσει η διαδικασία της ανάκρι-
σης ο κατηγορούμενος ήδη εκτίει την ποινή 
του», έδωσε το στίγμα μιλώντας στηνKarfitsa 
ο συνήγορος που ανέλαβε την υπόθεση της 
διαπραγμάτευσης Ζαχαρίας Κεσσές. «Και φα-
ντάζεστε τι σημαίνει αυτό ειδικά σε περιπτώ-
σεις που υπάρχει πολιτική αγωγή και θα δει 
άμεσα τον κατηγορούμενο να έχει τιμωρηθεί 
και να εκτίει την ποινή του», συμπλήρωσε ο 
δικηγόρος.

Η ποινική διαπραγμάτευση ισχύει πλέον 
με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας, προβλέπεται στο άρθρο 303 
και αποτελεί πραγματικά μία καινοτομία στο 
δικαιικό σύστημα που επιδιώκεται εδώ και 
πολλά χρόνια. Είχε ενταχθεί στα περισσότε-
ρα σχέδια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 

που είχαν εξεταστεί στις νομοπαρασκευαστι-
κές επιτροπές του παρελθόντος. Όλα αυτά τα 
χρόνια η επιφύλαξη των νομικών ήταν εάν το 
«σύστημα» ήταν έτοιμο να δεχτεί έναν τέτοιο 
θεσμό, που μέχρι πρότινος βλέπαμε μονάχα 
στις αμερικανικές ταινίες. Άλλωστε ακόμη 
και με την εφαρμογή του ήδη παρατηρούνται 
οι πρώτοι δισταγμοί. «Υπέβαλα δύο αιτήσεις 
ποινικής διαπραγμάτευσης, μία στην Αθήνα 
και μία στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη 
έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εισαγγελέας στην 
Αθήνα δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί», σημεί-
ωσε ο κ. Κεσσές.

Πρόκειται για τον συνήγορο υπεράσπισης 
που έχει την πρωτιά εφαρμογής του καινοτό-
μου μέτρου στην Ελλάδα, και τη συμφωνία 
αποκάλυψε η Karfitsa.gr. «Είναι πρωτόλεια 
διαδικασία, είναι μία συζήτηση που εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από την ανταπόκριση 
του εισαγγελέα Εφετών. Και έχει στόχο την 
επιτάχυνση της δικαιοσύνης», υπογράμμισε. 
Ο κ. Κεσσές είναι συνήγορος ενός 30χρονου 
Πακιστανού ο οποίος συνελήφθη στην επιχεί-
ρηση – σκούπα της ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
που έγινε στα τέλη Ιουνίου, με τη σύλληψη 
της ομάδας των λαθρεμπόρων τσιγάρων. 
Μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθη-
κε προσωρινά κρατούμενος και βαρύνεται με 

τις κατηγορίες της λαθρεμπορίας τσιγάρων 
σε βαθμό κακουργήματος και ανώτερο όριο 
ποινής τα 15 χρόνια κάθειρξη, όπως και συ-
γκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική ορ-
γάνωση με ανώτερο όριο ποινής τα 10 χρόνια 
κάθειρξη, σε περίπτωση που η υπόθεση δικα-
ζόταν στο ακροατήριο.

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ο 
εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να προτείνει 
για την πρώτη κατηγορία το ανώτερο μέχρι 7 
χρόνια κάθειρξη και για τη δεύτερη το ανώ-
τερο μέχρι 5 χρόνια κάθειρξη. Ο αντεισαγ-
γελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Ευάγγελος 
Μπακέλας πρότεινε και έγινε δεκτό από τον 
κατηγορούμενο να επιβληθεί η ποινή των 6 
ετών για την κατηγορία της λαθρεμπορίας και 
η ποινή των 30 μηνών φυλάκισης για αυτή 
της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό που απο-
μένει είναι τυπικά να επιβεβαιωθεί η ποινή 
από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων 
που θα εξετάσει τη διαδικασία χωρίς να ει-
σέρθει στην ουσία. Άλλωστε η ποινή της δι-
απραγμάτευσης επιβλήθηκε με αποκλειστική 
προϋπόθεση την ομολογία του κατηγορού-
μενου, που αποτυπώνεται και στο πρακτικό 
της διαπραγμάτευσης.

Τα κέρδη
Μπορεί η εικόνα της μείωσης της ποινής 
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στη διαπραγμάτευση να είναι τέτοια που να προκαλεί δυσαρέσκεια με 
την πρώτη εικόνα, όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Εκτιμάται πως 
η συγκεκριμένη ποινή θα είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή που θα είχε επι-
βληθεί στον κατηγορούμενο αφού ολοκληρωνόταν η διαδικασία στο Πε-
νταμελές Εφετείο, δηλαδή σε δεύτερο βαθμό, με την αναγνώριση ελα-
φρυντικών. Απλώς με τη διαπραγμάτευση η ποινή εκτίεται άμεσα και δεν 
μπορεί σε αυτή να ασκηθεί έφεση παρά μόνον αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Αυτό σημαίνει ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα απασχολη-
θούν δικαστές, εισαγγελείς και γραμματείς επί χρόνια και σε δύο δικα-
στήρια. Ο κατηγορούμενος πέραν της διαπραγμάτευσης δεν πρόκειται να 
ξοδέψει άλλα χρήματα για δικηγόρους καθώς από σήμερα γνωρίζει τις 
προϋποθέσεις αποφυλάκισής του ύστερα από χρόνια. Ακόμη, με την άμε-
ση επιβολή της (διαπραγματευτικής) ποινής δεν υπάρχει ο κίνδυνος να 
έχει εκτίσει ο κατηγορούμενος την ποινή του πριν καν φτάσει η υπόθεση 
στο Εφετείο. Και ασφαλώς αποσυμφορείται η δικαιοσύνη και τα ακρο-
ατήρια από περισσότερες υποθέσεις που κλείνουν πλέον άμεσα και με 
ομολογίες.

Επίσης εφόσον ήδη ο κατηγορούμενος εκτίει τη συμφωνηθείσα ποινή 
δεν υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος: Να καταδικαστεί πρωτόδικα, να του 
δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και να αφεθεί ελεύθερος, 
να μην έχει εκτίσει ουσιαστικά την ποινή του και να περιμένει μέχρι το 
Εφετείο. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αν εμφανιστεί, μπορεί να κατα-
δικαστεί και να κληθεί να επιστρέψει στις φυλακές. Ύστερα από χρόνια.

Από το κλείσιμο τέτοιων υποθέσεων αποφεύγονται και άλλοι σκό-
πελοι. Στην προκειμένη περίπτωση η πλευρά του κατηγορούμενου είχε 
σκοπό να θέσει νομικά ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα κατασχεθέ-
ντα και τους δασμούς στους οποίους υποβάλλονται. Η καθυστέρηση του 
προσδιορισμού των δασμών, καθώς υπάρχουν ζητήματα προέλευσης 
των λαθραίων τσιγάρων και καπνού, θεωρείται βέβαιο πως θα καθυστε-
ρούσε την ποινική υπόθεση ακόμη και τον προσδιορισμό του κατηγορη-
τηρίου. Μπορεί η καθυστέρηση να ήταν τέτοια και ο κατηγορούμενος να 
αποφυλακιζόταν λόγω παρέλευσης 18μηνου.

Οι διαπραγματευτές  
της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη και η Εισαγγελία Εφετών πρώτη εφάρμο-
σε την ποινική διαπραγμάτευση στην Ελλάδα και ήδη πληρο-
φορίες αναφέρουν πως με απόφαση της προϊσταμένης της Ει-
σαγγελίας Ειρήνης Αποστόλου συγκροτείται ειδική ομάδα που 
θα ασχολείται με την ποινική διαπραγμάτευση. Επικεφαλής 
θα είναι ο εισαγγελέας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος και 
θα συμμετέχουν οι τρεις αντεισαγγελείς Εφετών, Ευάγγελος 
Μπακέλας ο οποίος έβαλε και την υπογραφή του στην πρώτη 
διαπραγμάτευση, Άννα Καραμόσχογλου και Σύρμω Κακάλη. 
Οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς ορίζονται να εξετάζουν τις υπο-
θέσεις ποινικής διαπραγμάτευσης που θα φτάνουν στην εισαγ-
γελία για τα κακουργήματα. Διαπραγμάτευση ισχύει όμως και 
για τα αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος και με 
αυτή ασχολούνται οι εισαγγελείς Πρωτοδικών. Απλώς στην 
περίπτωση των πλημμελημάτων αφορά πράξεις που ερευνώ-
νται στο στάδιο της προανάκρισης και το νέο καθεστώς αφο-
ρά λίγες περιπτώσεις. Περισσότερες υποθέσεις αναμένεται να 
απασχολήσουν απ' ευθείας τα Πλημμελειοδικεία ενώπιον των 
οποίων ο κατηγορούμενος έχει τη δυνατότητα να διαπραγμα-
τεύεται επί της έδρας με τον εισαγγελέα. 

Πρόκειται για 
τον συνήγορο 

υπεράσπισης που 
έχει την πρωτιά 
εφαρμογής του 

καινοτόμου μέτρου 
στην Ελλάδα, 

και τη συμφωνία 
αποκάλυψε  

η Karfitsa.gr
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Με το άρθρο 303 του νέου ΚΠΔ εισάγεται στην ελληνική έννομη 
τάξη ο Αγγλοσαξονικής μεν προελεύσεως, αλλά πλέον ιδιαιτέρως δι-
αδεδομένος σε όλες σχεδόν τις χώρες του civil law, θεσμός του Plea 
Bargaining, κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του οποίου είναι η 
ανταλλαγή της ομολογίας με την επιβολή μειωμένης ποινής.

Στον ΚΠΔ ο νέος θεσμός αποδίδεται με τον όρο «Ποινική Διαπραγ-
μάτευση», ώστε να αντιδιασταλεί σαφώς από τον συγγενή, πλην διαφο-
ρετικό θεσμό της «Ποινικής Συνδιαλλαγής», ο οποίος είχε ήδη εισαχθεί 

στην έννομη τάξη μας (βλ. άρθρο 308Β ΚΠΔ) και αναβαθμίζεται 
περαιτέρω στον νέο ΚΠΔ (άρθρο 301). Όπου έχει εισαχθεί ο θε-
σμός, έχει αποσυμφορήσει σημαντικά την απονομή της ποινικής 
δικαιοσύνης και αυτή ακριβώς η πρακτική χρησιμότητα επισκιάζει 
τις (όχι πάντοτε αδικαιολόγητες) δογματικές φύσεως ενστάσεις.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις τρεις χώρες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (οι άλλες δύο είναι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν), που δεν έχει θεσμοθετήσει την ποινική διαπραγμά-
τευση αποτελεί την πλέον εύγλωττη απόδειξη ότι πλέον σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο κυριαρχούν οι εναλλακτικές διαδικασίες (όπως 
το Plea Bargaining), οι οποίες τείνουν να υποκαταστήσουν την 
κλασσική ποινική δική, η οποία λόγω της σύνθετης δομής της και 
της μακράς διάρκειάς της, δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη 
της ταχείας και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης της σύγχρονης 
ποινικής ύλης. Τη συμβατότητα του Plea Bargaining με την ΕΣΔΑ 
έχει αναγνωρίσει και το ΕΔΔΑ στη σημαντική απόφαση Natsvlishvili 
and Togonidze κατά Γεωργίας 29.4.2014, όπου γίνεται δεκτό ότι 
ο νέος θεσμός αποτελεί πλέον κοινό γνώρισμα των ευρωπαϊκών 
ποινικών συστημάτων και προσφέρει το σημαντικό όφελος της τα-
χείας εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων και της ανακούφισης 

του φόρτου εργασίας των ποινικών δικαστηρίων.
Το πλαίσιο ποινής εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί η τιμή της 

προσυμφωνημένης μειωμένης ποινής διαμορφώνεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα από εκείνα που προβλέπονται σε περίπτωση αναγνωρίσεως 
ελαφρυντικών περιστάσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί κίνητρο 
στον κατηγορούμενο να ακολουθήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
Αναφορικά με τα επί μέρους ανακύπτοντα ζητήματα ο νέος ΚΠΔ κατέλη-
ξε στις ακόλουθες επιλογές.

α) Προκρίθηκε η εφαρμογή του νέου θεσμού σε αφηρημένο επίπεδο 
–εκτός των πλημμελημάτων– σε όλα τα κακουργήματα που τιμωρού-

νται με πρόσκαιρη κάθειρξη και όχι μόνο στα ελαφρύτερα κακουργή-
ματα που τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και τούτο με το σκε-
πτικό να ενισχυθεί η αποσυμφορητική δράση του νέου θεσμού. Ex lege 
ακατάλληλα προς διαπραγμάτευση θεωρούνται λόγω της αυξημένης 
ηθικοκοινωνικής απαξίας τους : (i) τα κακουργήματα, για τα οποία προ-
βλέπεται και ποινή ισόβιας κάθειρξης, (ii) τα κακουργήματα του άρθρου 
187Α ΠΚ (τρομοκρατικές πράξεις – τρομοκρατική οργάνωση) και (iii) 
τα κακουργήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Στο συντασσόμενο πρακτικό διαπραγμάτευσης απαιτείται η ύπαρ-
ξη ομολογίας με τη σκέψη ότι, όπου ισχύει εξεταστικό σύστημα, για την 
καταδίκη του κατηγορουμένου απαιτείται νόμιμη απόδειξη της ενοχής 
του, η οποία λόγω του ακρωτηριασμού της αποδεικτική διαδικασίας 
μόνο στην ομολογία μπορεί να στηριχθεί. Αν δεν αξιωθεί ομολογία, τότε 
η καταδίκη, που έπεται του plea bargaining, δεν στηρίζεται σε κανένα 
αποδεικτικό μέσο με συνέπεια να παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας 
(βλ. α. 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ).

γ) Θεσπίστηκε η δυνατότητα του δικαστηρίου να μειώσει περαιτέρω 
τη συμφωνηθείσα ποινή. Τούτο γιατί, τυχόν πλήρης δέσμευση του ποι-
νικού δικαστηρίου από τη συμφωνηθείσα μεταξύ κατηγορουμένου και 
Εισαγγελέα μειωμένη ποινή θα αντέβαινε στο άρθρο 96 παρ. 1 Σ., ενόψει 
του ότι η ποινή θα επιβαλλόταν de facto από τον Εισαγγελέα και όχι από 
το ποινικό δικαστήριο.

δ) Προβλέφθηκε η δυνατότητα του ποινικού δικαστηρίου να ελέγχει 
τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης στο πρακτικό διαπραγμάτευσης. 
Εφόσον η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας διατηρείται 
ως κατευθυντήρια αρχή του ελληνικού ποινικοδικονομικού συστήμα-
τος, το ποινικό δικαστήριο δεν θα πρέπει να απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση, να ελέγξει αν η συμφωνηθείσα ποινή μπορεί να επιβληθεί από 
αυτό με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τον νομικό χαρακτηρισμό, 
που έχει επιλέξει η κατηγορούσα αρχή. Γι’ αυτό θα πρέπει το ποινικό δι-
καστήριο να διατηρεί την εξουσία, πριν καταγνώσει τη προσυμφωνηθεί-
σα ποινή, να ερευνήσει τη νομική βασιμότητα της κατηγορίας ή άλλους 
λόγους που αποκλείουν την ποινική ευθύνη και στην περίπτωση αυτή 
να αθωώσει παρά το plea bargaining τον κατηγορούμενο ή να προσδώ-
σει στην πράξη τον προσήκοντα νομικό χαρακτηρισμό.

* Ο Λάμπρος Χ. Μαργαρίτης είναι καθηγητής Νομικής στο ΑΠΘ και 
στη Σχολή Δικαστών

Ποινική διαπραγμάτευση (303 ΚΠΔ)

opinion
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Όπου έχει εισα-
χθεί ο θεσμός, 

έχει αποσυμφο-
ρήσει σημαντικά 
την απονομή της 
ποινικής δικαιο-

σύνης
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Ανατροπές, αντικρουόμενες καταθέσεις, μία 
έρευνα σε διαρκή καθυστέρηση, ήταν τα χαρα-
κτηριστικά μίας υπόθεσης θανάτου μίας γυναί-
κας, που εργαζόταν σε ταχυφαγείο της Κοζάνης 
και βρέθηκε από τον σύζυγό της νεκρή, μέσα 
σε λίμνη αίματος, στα σκαλιά του σπιτιού τους. 
Εννέα χρόνια μετά, το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο 
Δυτικής Μακεδονίας, τον καταδίκασε σε ισόβια 
κάθειρξη κρίνοντας ότι ο θάνατος ήταν ανθρω-
ποκτονία. Η απόφαση εκφωνήθηκε την ίδια ώρα 
που η κόρη του φώναζε «γιατί μου στερείτε τον 
πατέρα μου, έναν αθώο».

Ο 46χρονος καταδικασθείς ως συζυγοκτόνος 
οδηγήθηκε στις φυλακές επιμένοντας ότι είναι 
αθώος και πως δεν έχει σχέση με τον θάνατο της 
γυναίκας του. Η άτυχη σύζυγος βρέθηκε νεκρή 
στις 23 Αυγούστου 2010. Ο κατηγορούμενος 
ήταν αυτός που τηλεφώνησε τον αδερφό της, 
που έμενε μαζί με το ζευγάρι, μέχρι να διακο-
μιστεί στο νοσοκομείο η γυναίκα. Η αστυνομία 
εξέτασε τον χώρο, ένας αστυνομικός πήρε μία 
φωτογραφία με το κινητό του, ο ιατροδικαστής 
έκανε νεκροτομή και η αιτία θανάτου ήταν η 
πτώση από ύψος. Ατύχημα.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2013, ο 46χρονος 
κλήθηκε από τον ανακριτή Κοζάνης να δώσει 
εξηγήσεις, αυτή τη φορά ως κατηγορούμενος 
για ανθρωποκτονία. Η υπόθεση ανατράπηκε, 
καθώς συγγενείς του θύματος, κυρίως τα αδέρ-
φια του, έδωσαν νέα στοιχεία υποστηρίζοντας ότι 
η γυναίκα είχε πέσει θύμα επιθέσεων από το σύ-
ζυγό της. Μία σημαντική λεπτομέρεια: Την ίδια 
ακριβώς περίοδο ο 46χρονος παντρεύτηκε μία 
άλλη γυναίκα και διέκοψε τους δεσμούς με την 
οικογένεια της νεκρής συζύγου του. Τα στοιχεία 
ανατροπής, ακριβώς τα ίδια, πέραν των πρόσθε-
των καταθέσεων. Ίδια ιατροδικαστική έκθεση, 
ίδια συμπεράσματα της αστυνομίας. Έγκλημα.

Ο 46χρονος τον Ιανουάριο του 2017 βρέ-
θηκε κατηγορούμενος στο εδώλιο του Μεικτού 
Ορκωτού Δικαστηρίου Φλώρινας. Οι καταθέσεις 
των συγγενών της άτυχης γυναίκας όλες ενα-
ντίον του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση όμως του αναγνώρι-
σε ελαφρυντικό και του επέβαλλε κάθειρξη 20 
χρόνων. Ένα σημαντικό στοιχείο που εξετάστηκε, 
η διαφορά σε μία κατάθεση του κατηγορούμε-
νου για την ώρα που είχε πάει στο σπίτι του, όταν 
βρήκε τη νεκρή σύζυγο. Τον διέψευσε η άρση 
απορρήτου των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, 
καθώς υπήρχε διαφορά μίας κρίσιμης ώρας. 
Παρά τη βαριά ποινή το Κακουργιοδικείο του 
αναγνώρισε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφε-

σή του και τον άφησε ελεύθερο. Περίεργο.
Τα ισόβια
Η υπόθεση οδηγήθηκε στην αίθουσα του 

Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Δυτικής Μακεδονί-
ας, στην Κοζάνη, για να εξεταστεί εκ του μηδε-
νός, καθώς έφεση υπέρ του νόμου είχε ασκήσει 
και ο εισαγγελέας Εφετών, θεωρώντας ότι στο 
πρώτο δικαστήριο δεν έπρεπε να του αναγνω-
ριστεί το ελαφρυντικό. Το κλίμα στο δικαστήριο 
την περασμένη εβδομάδα ήταν ιδιαίτερα φορτι-
σμένο. Βασικοί μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη 
του 46χρονου ήταν οι συγγενείς της άτυχης γυ-
ναίκας, που ζητούσαν δικαίωση. Κατέθεσαν πως 
η αδερφή τους ζούσε έναν εφιάλτη με τον κατη-
γορούμενο και πως είχε πέσει και στο παρελθόν 
θύμα ξυλοδαρμού. Υποστήριξαν πως ο θάνατός 
της δεν ήταν ατύχημα, αλλά έγκλημα και ότι ο 
σύζυγός της ήταν αυτός που την έσπρωξε, γι’ 
αυτό και τα τραύματά της ήταν τέτοια που δεν 
μπορούν να προκληθούν από μία απλή πτώση 
από τις σκάλες.

Στον αντίποδα, η γειτονιά του ζευγαριού έλε-

γε πως το αντρόγυνο δεν είχε προβλήματα. Ακό-
μη και ένας αστυνομικός γείτονάς τους κατέθεσε 
πως ποτέ δεν ακούστηκε καμία φασαρία από το 
σπίτι τους και ότι όλα φαίνονταν ότι κυλούσαν 
ομαλά μέχρι την ημέρα του θανάτου της γυναί-
κας.

Παράλληλα, οι ανατροπές ήρθαν και στα 
δεδομένα των εξετάσεων. Έτσι ο ιατροδικαστής 
που είχε κρίνει στην αρχή ότι ήταν ατύχημα στην 
κατάθεσή του μίλησε για «θολή πληροφόρηση» 
και είπε πως έκλεινε και αυτός προς το έγκλημα. 
Οι διασώστες είπαν πως ειδοποιήθηκαν αργά και 
ότι η ποσότητα αίματος που είδαν δεν μπορεί αν 
αντιστοιχεί σε θάνατο από ατύχημα.

Σε αυτό το κλίμα η κόρη του κατηγορούμε-
νου σηκώθηκε και ζήτησε να μην καταδικάσουν 
έναν αθώο. «Γιατί μου στερείτε τον πατέρα μου;» 
φώναξε. Το δικαστήριο προχώρησε σε ακόμη 
μεγαλύτερη ανατροπή. Ένοχος για ανθρωποκτο-
νία από πρόθεση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και 
ποινή ισόβια κάθειρξη. Θεωρείται βέβαιο ότι θα 
ζητηθεί αναίρεση από τον Άρειο Πάγο.

Οι περίεργες εξελίξεις γύρω από έναν θάνατο στην Κοζάνη

Οι ανατροπές, το ατύχημα  
που έγινε έγκλημα και τα ισόβια
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Τα πάνω – κάτω φέρνει, σε βάθος χρόνου, 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σχέδιο Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του κεντρικού 
δήμου. Χαρακτηριστικό είναι πως έως το 2028 
προτείνεται η πεζοδρόμηση της οδού Τσιμισκή, 
από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού 
μέχρι τη Βενιζέλου, ο ανασχεδιασμός της οδού 
Εγνατία και η πλήρη πεζοδρόμηση της Αγίας Σο-
φίας. Παράλληλα, προβλέπονται χώροι Park & 
Ride και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρό-
μων κατά 19 χιλιόμετρα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά 
του να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του εκπόνησε το Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας σε συνεργασία με το Ιν-
στιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Βασι-
κός στόχος του στρατηγικού σχεδίου, είναι ένα 
νέο συντακτικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης, 
που προωθεί τις μετακινήσεις κατοίκων και επι-
σκεπτών, ταυτόχρονα με τον μερικό αποκλεισμό 
του κέντρου από τα οχήματα.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθη-
κε η τελική διαβούλευση με φορείς της πόλης 
για το ΣΒΑΚ, το οποίο έχει δύο χρονικούς ορίζο-
ντες εφαρμογής, με παρεμβάσεις έως το 2023 
και έως το 2028. Το Σχέδιο προβλέπει να αρχί-
σει σταδιακά έως το 2028 το ιστορικό εμπορι-
κό κέντρο να «κλείνει» στην κίνηση των ΙΧ που 
ρυπαίνουν. Θα είναι όμως «ανοιχτό» σε ταξί και 
δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και σε ΙΧ ηλε-
κτροκίνητα.

Ο ανασχεδιασμός της Εγνατίας
Τα μέτρα ανάπλασης αστικού περιβάλλο-

ντος, προτάθηκαν με σκοπό τη λειτουργική δια-
σύνδεση των έργων που υλοποίησε ο δήμος τα 
τελευταία χρόνια και συνεχίζει να υλοποιεί μέσα 
από τη δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων, 
διαδρόμων πεζών και τουριστικών διαδρομών.

Μεταξύ αυτών είναι η ανάδειξη του άξονα 
Δημ. Γούναρη – Αναβάθμιση οδού Στρ. Καλ-
λάρη και πλατείας Φαναριωτών, η ανάπλαση 
οδού Αποστόλου Παύλου από Κασσάνδρου μέ-
χρι Αγίου Δημητρίου (Τούρκικο Προξενείο) και 
από Αγίου Δημητρίου έως Μανωλάκη Κυριακού, 
ανάπλαση περιοχής τμήματος οδού Κάστρων, 
της πλατείας Μαβίλη, της περιοχής όπισθεν Ν. 
Δικαστηρίων, της πλατείας Ελευθερίας και της 
ανάδειξη του άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφί-
ας από Τσιμισκή έως Λεωφόρο Νίκης.

Οι περιοχές ανάπλασης προτάθηκε να συνδε-
θούν μεταξύ τους μέσα από συγκεκριμένες πα-
ρεμβάσεις που εξυπηρετούν και διευκολύνουν 
τις ανάγκες για ασφαλή και εναλλακτική πράσι-
νη μετακίνηση.

Μέχρι το 2023 η οδός Εγνατία αναμένεται 
να αποκτήσει νέα όψη, μέσω της εμβληματικής 
παρέμβασης που σχεδιάζει ο δήμος, με σκοπό 
την ανακατανομή δημόσιου χώρου της οδού και 
την ανάδειξη τριών διαφορετικών χαρακτήρων, 
ώστε να μετατραπεί σε οδό «πρότυπο» βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων η μείωση των 
λωρίδων κυκλοφορίας, από τρεις σε δύο, και 
νησίδα πρασίνου. Ειδική λωρίδα διπλής κατεύ-
θυνσης θα προβλεφθεί για ποδήλατα ενώ σχε-
διάζεται διαπλάτυνση πεζοδρομίων και φύτευση 
δέντρων. Ήδη ο δήμος έχει υποβάλλει αίτημα 
χρηματοδότησης για την ωρίμανση των μελε-
τών.

Στάθμευση
Ως πιθανοί χώροι Park & Ride προτάθηκαν 

αυτοί που μπορούν να υποστηρίξουν μια πολιτι-
κή δωρεάν στάθμευσης:

• Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (500 θέσεις 
στάθμευσης)

• Νέα Ελβετία (650 θέσεις στάθμευσης)
• Περιοχή Μίκρας (1000 θέσεις στάθμευσης)
Η πεζοδρόμηση της Τσιμισκή
Έως το 2028 το ΣΒΑΚ προτείνει να πεζοδρο-

μηθεί το πρώτο τμήμα της οδού Τσιμισκή, από 
το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού έως και 
την οδό Βενιζέλου. Στο τμήμα αυτό αποκλείο-
νται τα αυτοκίνητα, εκτός από τα ταξί, τα λεωφο-
ρεία και τα ηλεκτροκίνητα ΙΧ.

Η οδός Ερμού και η Βασ. Ηρακλείου γίνονται 
δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Η Μητροπόλεως 
προτείνεται να παραμείνει ανοιχτή και η λεωφό-
ρος Νίκης να μένει με μια λωρίδα, ενώ τοποθε-
τείται και ένα ντεκ για τους πεζούς.

Στο Σχέδιο προτείνεται επίσης η μονοδρό-
μηση της Εθν. Αμύνης από Εγνατία έως Αγ. Δη-
μητρίου (ρεύμα ανόδου) και η ταυτόχρονη δια-
πλάτυνση πεζοδρομίων και η αμφιδρόμηση της 
26ης Οκτωβρίου.

Σε αυτό τον χρονικό ορίζοντα αναμένεται να 
ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις για τη ΔΕΘ 
και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, στο πλαίσιο προώ-
θησης μετακίνησης των πολιτών με ποδήλατα 
προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου δικτύ-
ου ποδηλατοδρόμων με την κατασκευή επιπλέ-
ον 19,5 χιλιομέτρων.

Οι παρεμβάσεις για τον πρώτο χρονικό ορί-
ζοντα εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 43 εκατ 
ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατ. είναι εξασφαλι-
σμένες χρηματοδοτήσεις. Το δεύτερο τμήμα του 
ΣΒΑΚ έως το 2028 τα έργα κοστίζουν συνολικά 
περίπου 25,5 εκατ. ευρώ. 

Τι προβλέπει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  
για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Πώς θα αλλάξει η εικόνα  
της Θεσσαλονίκης έως το 2028



Ο Νίκος Κουρκούλης μιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για την αξέχαρτη μουσική εμπειρία της 
συνεργασίας του με τον Διονύση Σαββόπουλο, για την μετανάστευσή του στην Αυστραλία αλλά 

και το νέο τραγούδι του που κυκλοφόρησε.

Έλυνε κι έδενε ο Νίκος
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s INTERVIEW ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Χρύσα Παπά μιλά για 
το ρόλο της Κλειούς στη 
Λωξάντρα που «έρχεται» 

στο θέατρο Δάσους 
22,23,24 Ιουλίου.

Η Σόνια Σαουλίδου μετά 
από μακρά πορεία στα me-
dia μιλά για το ντεμπούτο 

της στην αστυνομική 
λογοτεχνία.

Απόψε στο MARKIZ ex-
perience στην Καλλιθέα 
Χαλκιδικής η Νατάσα 

Θεοδωρίδου και ο Stan 
Αντιπαριώτης.

Απόψε η Ελεονώρα 
Ζουγανέλη και ο Κωστής 
Μαραβέγιας στα Λουτρά 

Αλμωπίας στο 8ο  
Φεστιβάλ Πόζαρ.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης 
μιλά στη Φιλίππα Βλαστού για 
το άγχος και την αγωνία που 
υπάρχει πριν από κάθε νέα 

παράσταση, τον θαυμασμό του 
για τον Αιμίλιο Χειλάκη και για 
τις στιγμές που αφήνουμε να 

περάσουν

Σελ. 30 Σελ. 28 Σελ. 28 Σελ. 28

Σελ. 26-27

Σελ. 31
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Ο Νίκος Κουρκούλης είναι ένας ξεχωριστός ερμηνευτής που 
υπηρετεί με συνέπεια και με τον δικό του μοναδικό τρόπο το λαϊκό 
τραγούδι.  Η συνεργασία του αυτό το καλοκαίρι με τον Διονύση 
Σαββόπουλο μας έδωσε μια μουσική συνάντηση –γιορτή.  Μια αξέ-
χαστη μουσική εμπειρία για την οποία μας μίλησε μεταξύ άλλων 
πολλών ο δημοφιλής καλλιτέχνης που πρόσφατα κυκλοφόρησε 
το νέο του τραγούδι «΄Ελυνε κι έδενε». 

Αυτό το καλοκαίρι αποδείξατε ότι η γραμμή που θέτουν κά-
ποιοι μεταξύ του έντεχνου και του λαϊκού, στην ουσία δεν υπάρ-
χει.  Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Διονύση Σαββό-
πουλο; Με τον Δάσκαλο έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν 
στα πλαίσια εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνας και η πρόταση μου 
έγινε μέσω της Αρετής και της παραγωγής  και δέχθηκα με χαρά.  
Είναι τιμή μου να ακούω κολακευτικά λόγια από έναν άνθρωπο 
σαν το Σαββόπουλο που κατέχει ξεχωριστή θέση στο μουσικοκαλ-
λιτεχνικό χάρτη αλλά και στη καρδιά μου.  Η καλλιτεχνική αυτή 
σύμπραξη, πλαισιωμένη από τα χάλκινα της Γουμένισσας, ήταν 
μια καταπληκτική ευκαιρία και για το κοινό αλλά και για εμάς τους 
ίδιους να αποδείξουμε ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη δεν περιορίζε-
ται, ειδικά όταν υπάρχει περιεχόμενο, ικανότητες και κατάλληλο 
περιβάλλον.

 Θεωρείτε ότι είναι υποτιμημένη η μορφή διασκέδασης που 
παράγεται στις πίστες; Δε μπορώ να απαντήσω μονολεκτικά ... κα-
νονικά θα χρειαζόμασταν κάμποσες σελίδες για να αναπτύξουμε 
και να μπορέσουμε να πούμε λόγους και αιτίες που καταλήγουν  σε 
τέτοιου είδους ερωτήσεις.  Από τα χρόνια της εμπειρίας μου θα πω 
ότι υπάρχουν περιπτώσεις και συνεργασίες που γίνονται και χαίρε-
σαι να συμμετάσχεις και άλλες για τις οποίες δεν είσαι και τόσο πε-
ρήφανος ή για τις συνθήκες εργασίας ή για το τελικό αποτέλεσμα.

Εσείς ξεκινήσατε το τραγούδι σε μικρή ηλικία.  Πώς επηρέ-
ασε αυτό την διαμόρφωση της προσωπικότητάς σας; Πράγματι 
ξεκίνησα να τραγουδώ από πολύ μικρή ηλικία και μπορώ να πω 
πως με επηρέασε όσο τίποτε άλλο γιατί κατέληξε η ζωή μου να 
είναι το ίδιο μου το επάγγελμα, το οποίο εγώ ποτέ δεν θεώρησα 
σαν επάγγελμα αλλά σαν ανάγκη , απλά όταν έπρεπε να δηλώσω 
το επάγγελμά μου στα χαρτιά της εφορίας έπρεπε κάτι να γράψω.  
Από την άλλη μπορώ να πω ότι με ωρίμασε σε πολλά σημεία και 
μου έδειξε τον δρόμο της κατάκτησης της επιτυχίας με πολύ σκλη-
ρή δουλειά.

Αρκεί το ταλέντο για να βρει κανείς το δρόμο του στο τραγού-
δι; Για να προχωρήσεις στο χώρο του θεάματος και ιδιαίτερα του 
τραγουδιού, από τη στιγμή που αποφασίζεις να δημοσιοποιήσεις 
το ταλέντο σου, το έργο σου,  δεν αρκεί να έχεις ένα μόνο ταλέντο 
αλλά πρέπει να έχεις πολλά ταλέντα μαζί και πολύπλευρες ικανό-
τητες για να αφουγκραστείς, να απορροφήσεις και να μεταδώσεις 
κατάλληλα το κάθε τι που συμβαίνει γύρω σου.  Είμαι από τους αν-
θρώπους που δε πιστεύω πως μόνο οι φωνητικές ικανότητες είναι 
αρκετές για να διανύσεις ένα δρόμο προς την καθιέρωση.

Πού βρίσκεται το λαϊκό τραγούδι σήμερα; Το λαϊκό τραγούδι 
σήμερα ταλαντεύεται ανάμεσα στους αντιπροσώπους και τους εν-
διάμεσους προωθητές του.  Θα έλεγα πως διανύουμε μια  περίοδο 
που ενώ θα μπορούσε το λαϊκό με τη σημερινή του μορφή ενορχη-
στρωτικά - ερμηνευτικά να πάρει το χώρο και το μερίδιο που του 

ανήκει στην αγορά, κάπου το έχουμε χάσει στη διαδρομή γιατί αν 
θέλεις ποτέ δεν μπορέσαμε να δούμε ή να βρούμε τρόπους για να 
περάσουμε το μήνυμα που θέλαμε.  Αυτά είναι και τα αποτελέσμα-
τα μιας μικρής αγοράς όπως η Ελληνική με όποιες συνέπειες μπο-
ρεί να έχει αυτό για το μέλλον του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

«Έλυνε κι έδενε»… Μιλήστε μας για το νέο σας τραγούδι. 
Το νέο μου τραγούδι είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον 
Θάνο Παπανικολάου και Τόνι Μαυρίδη είναι ένα ρυθμικό τραγούδι 
με ενορχηστρωτικά χρώματα και όργανα Ελλάδος κάτι που το νοι-
ώθεις με το που το ακούς για πρώτη φορά.  Η ισορροπημένη συνύ-
παρξη στίχου μουσικής σε φέρνει σε σημείο να θέλεις να ακούσεις 
το τραγούδι ξανά και ξανά.  Αυτά είναι τα στοιχεία μπορώ να πω 
που με τράβηξαν και συνεργάστηκα άψογα θα έλεγα με τα παιδιά 
και βγήκε κατά την άποψή μου ένα αποτέλεσμα που μας κάνει και 
νοιώθουμε υπερήφανοι.  Τα σχόλια είναι πολύ ενθαρρυντικά  αν 
σκεφτεί κανείς ότι το τραγούδι έχει μόλις 2 βδομάδες στα ραδιό-
φωνα και θα κυκλοφορήσει βιντεοσκοπημένο υλικό στο ίντερνετ 
σε λίγες μέρες.

Είναι αρχή για μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά; 
Ναι, θα έλεγα ότι είναι ένα προοίμιο μιας ολοκληρωμένης δισκο-
γραφικής δουλειάς που ετοιμάζω για το χειμώνα χωρίς να θέλω να 
πω περισσότερα.  Πιστεύω πως πρέπει να κάνω αυτή τη κίνηση και 
για τον κόσμο που με ακολουθεί και με παρακολουθεί όλα αυτά τα 
χρόνια αλλά και στον εαυτό μου.

Μαθαίνουμε  ότι ετοιμάζετε κι ένα βιβλίο.  Θα θέλετε να μας 
μιλήσετε γι’ αυτό; Πράγματι εδώ και καιρό έχω αρχίσει να γράφω 
για την περιπέτεια ή αν θέλετε για την πρωτόγνωρη μεταφυσική 
εμπειρία που έζησα στο Άγιον Όρος.  Είναι ένα βιβλίο αυτοβιογρα-
φικό και μέσα από μικρές ιστορίες ζωής μοιράζομαι μια στιγμή που 
ήταν καταλυτική για την υπόλοιπη ζωή μου και ένιωσα την ανά-
γκη, μετά και από παρότρυνση πολλών γνωστών και αγνώστων, 
να το μοιραστώ με όλους και να βοηθήσω ανθρώπους μέσα από 
την εμπειρία που βίωσα και την ονομάζω δύναμη πίστης. 

Η κρίση ανάγκασε πολύ κόσμο να πάρει τον δρόμο της μετα-
νάστευσης.  Πριν από λίγα χρόνια πήρατε κι εσείς αυτή την από-
φαση και μεταναστεύσατε με την οικογένειά σας στην Αυστρα-
λία.  Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε μια τέτοια απόφαση 
και ποιο είναι το συναίσθημα ενός Έλληνα στο εξωτερικό; Στη 
δική μας περίπτωση δε θα έλεγα ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η κρίση 
όσο τα δεδομένα της δικής μας ζωής τη περίοδο εκείνη.  Ήταν μία 
απόφαση που πάρθηκε από κοινού με τη Κέλλυ, μία απόφαση για 
την οποία δε μετανιώνουμε γιατί μας έμαθε πολλά.  Ο Έλληνας εί-
ναι περήφανος, εργατικός και κρατά τις παραδόσεις του.  Είναι κάτι 
που το συναντάς σε όλο τον Ελληνισμό της Αυστραλίας.  Μπορώ 
να πω με βεβαιότητα  ότι σαν πολίτης του κόσμου αυτού, ταξίδεψα 
και επέλεξα να μείνω  σε ένα μέρος τόσο μακριά από εδώ αλλά δεν 
παύει στιγμή η Ελλάδα να είναι  τόσο κοντά στη καρδιά μου.

Θα σκεφτόσαστε ποτέ ν’ ασχοληθείτε με την πολιτική; Δε σας 
κρύβω ότι μου έχουν γίνει προτάσεις για συμμετοχή μου στο πολι-
τικό στίβο και μέχρι πρότινος για τη Δημαρχεία της πόλης μου, της 
Καβάλας.  Δεν πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή αλλά δε θα 
ήμουν αρνητικός στη σκέψη να προσφέρω τα μέγιστα προκειμένου 
να αλλάξει κάτι σημαντικό και να παρθούν μέτρα που θα βοηθή-
σουν χιλιάδες συμπολίτες μου.

Νίκος Κουρκούλης:

Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο  
για να καθιερωθείς
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Νίκος
Κουρκούλης

Η μετανάστευση 
στην Αυστραλία ήταν 

μία απόφαση που 
πάρθηκε από κοινού 

με τη Κέλλυ και δε 
μετανιώνουμε γιατί 

μας έμαθε πολλά
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Αν κατάλαβα 
καλά η Ελλάδα είναι 
πολύ τυχερή, γιατί 

όπως δήλωσαν όλοι 
οι βουλευτές πριν την 

ορκομωσία «έμαθαν στη 
ζωή τους να παλεύουν 
και το ίδιο θα κάνουν 

στη Βουλή.

Social 
Media

Το ακρωτήρι των κοραλλιών
▶ Σάββατο 20 Ιουλίου 
στο MARKIZ experience 
στην Καλλιθέα Χαλκιδι-
κής η αγαπημένη Νατάσα 
Θεοδωρίδου και ο Stan 
Αντιπαριώτης.
▶ Κάθε Σάββατο μοναδικές 
μουσικές στιγμές δίπλα 
στην θάλασσα στο αγαπη-
μένο THEROS στην Περαία 
με την εξαιρετική Κωνστα-
ντίνα Πάλλα.Μαζί της στο 
μπουζούκι και όχι μόνον ο 
Δημήτρης Βλάχος.
▶ Κάθε Παρασκευή & 
Σάββατο οι καλοκαιρινές 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ live 
σε έναν ολοκαίνουργιο 
χώρο με ένα υπέροχο πρό-
γραμμα,πολύ καλές τιμές 
και υπέροχα συνοδευτικά 

στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.
▶ Σάββατο 20 Ιουλίου 
η Ελεονώρα Ζουγανέλη 
και ο Κωστής Μαραβέγι-
ας στα Λουτρά Αλμωπίας 

και στο πλαίσιο του 8ου 
Φεστιβάλ Πόζαρ.Ώρα έναρ-
ξης 21:00.
▶ Η μεγάλη επιτυχία της 
Αθήνας,Η ΛΩΞΑΝΤΡΑ βασι-
σμένη στο συναρπαστικό 
μυθιστόρημα της Μαρίας 
Ιορδανίδου την Δευτέρα 
23,Τρίτη 24 και Τετάρτη 
25 Ιουλίου στο Θέατρο 

Δάσους.
▶ Ο δημιουργός του hit της 
χρονιάς αλλά και αμφιλε-
γόμενος SIN boy έρχεται 
για πρώτη φορά Θεσσα-
λονίκη την Τετάρτη 24 

Ιουλίου στο MagicPark.
▶ Το ‘ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-
ΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ’ του William 
Shakespeare 23,24 και 

25 Ιουλίου στο Θέατρο 
Κήπου στην Θεσσαλονίκη 
ενώ την Παρασκευή 26 
Ιουλίου στο Φεστιβάλ 
Θάλασσας Ν. Μουδανιών 
με πρωταγωνιστές τους 
Αιμίλιο Χειλάκη,Βλαδίμηρο 
Κυριακίδη και ένα εξαιρετι-
κό καστ ηθοποιών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΣΟΝΙΑ ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ

Τη Σόνια Σαουλίδου τη γνωρίσαμε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.  Αυτό το 
Καλοκαίρι κάνει το εντυπωσιακό ντεμπούτο της στην αστυνομική λογοτεχνία με ‘Το 
ακρωτήρι των κοραλλιών’ από τις Εκδόσεις Ωκεανίδα.  Πρόκειται για ένα μυθιστόρη-
μα με καταιγιστικές εξελίξεις, ολοζώντανους χαρακτήρες και πλοκή  που κάνει τον 
αναγνώστη να αγωνιά μέχρι την τελευταία σελίδα. ‘Το ακρωτήρι των κοραλλιών’ ένα 
πολλά υποσχόμενο βιβλίο εισβάλει στο φετινό μας καλοκαίρι δυναμικά. #ΒΟΥΛΗ

#ορκομωσία

#AGENDA_MOU

‘Ντάξει.. Με Δούνια, 
Μπογδάνο και Βελόπουλο 
στη Βουλή, μια ασφάλεια 

την αισθάνεσαι.

Φαντάζομαι 
πως σαν συνεπείς 

άθεοι θα πρέπει, πέρα 
από όσους βουλευτές 

ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο 
να «κράξουμε» και αυτούς 

που το έκαναν στο 
Κοράνι.  Τι; Όχι;

Καλή η 
Δούνια, δε λέω, 

αλλά για το Europa 
League.  Στο CH.L.  η 
θέση είναι πιασμένη 
.. χρόνια τώρα από 

την Ράπτη.

Τόσοι παπάδες στη 
Βουλή.. Να πήγαν για την 
ορκωμοσία ή για να τους 
δείξει ο Βελόπουλος τα 
χειρόγραφα του Ιησού;

Από πού άντλησες την έμπνευση για το 
βιβλίο; Όταν διαπράττεται ένα έγκλημα πά-
ντα το μυαλό μας πηγαίνει σε απέχθεια στο 
δολοφόνο, με θλίψη στο θύμα και τα συγ-
γενικά του πρόσωπα. Πώς όμως είναι η ζωή 
των ανθρώπων που άθελά τους βρίσκονται 
από τη μεριά του δολοφόνου;  Σκεφτείτε τη 
συντριβή των γυναικών που μια μέρα ανα-
καλύπτουν πως ο μανιακός δολοφόνος της 
περιοχής είναι ο άνθρωπος που μοιράζονται 
το κρεβάτι τους τα βράδια, ο πατέρας των 
παιδιών τους. Πώς να νιώθει η μάνα που μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή καμάρωνε για το παιδί 
της και μια μέρα δεν ξέρει που να κρύψει το 
κεφάλι της;
Και γενικά στη ζωή δεν χρειάζεται να βιώσεις 
κάτι τόσο ακραίο για να πέσεις ξαφνικά από 
τα σύννεφα.  Αυτή η πτώση απ’ τα ψηλά με 
το κεφάλι, η σύνθλιψη της ψυχής αλλά και η 
επαναφορά του ανθρώπου έξω από το νερό 
στο οξυγόνο είναι σκέψεις που με φορτίζουν 
με συναισθήματα και θέλω να γράφω. 
Λίγα λόγια για την πλοκή; Στο ειδυλλιακό 
Κέιπ Κόραλ στη νοτιοδυτική Φλόριντα ο τυ-
φλός κύριος Φρανκ Ντέλακρε με τη βοήθεια 
του τετράποδου Όλαφ θα εντοπίσει στο δα-
σος το πτώμα μιας ηλικιωμένης γυναίκας. 
Πρόκειται για το ένα από τα τρία θύματα ενός 
μανιακού δολοφόνου.  Στην ίδια πόλη ζει η 
Σοφία Έλιοτ που υποψιάζεται πως πίσω από 
τα αποτρόπαια εγκλήματα πρέπει να κρύβε-
ται η σατανική ερωμένη του άντρα της. Τα 
πράγματα δεν είναι καλύτερα ούτε για την 
Πατρίσια Κλάους που θα παραδεχτεί τελικά 
πως μάλλον παντρεύτηκε έναν άγνωστο. 
Έναν άγνωστο που κι αυτή υποψιάζεται για 
τα χειρότερα. 
Οι δύο γυναίκες θα προσπαθήσουν να λύ-
σουν το μυστήριο παίρνοντας διαφορετικούς 
δρόμους χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν ότι η 

τρίτη σύμμαχος τους είναι μία γυναίκα από 
την μακρινή Λιθουανία.  Μία γυναίκα που 
την εγκατέλειψε αυτός που αγαπούσε 
πριν από είκοσι χρόνια και τώρα θα ψά-
ξει να τον βρει.  Το καλό θα αναμετρηθεί 
με το κακό γενναία, και ο τρόπος που θα 
αποκαλυφτούν οι αλήθειες ξεσκεπάζο-
ντας  μυστικά του παρελθόντος θα δικαιώ-
σει τα θύματα χωρίς το παραμικρό έλεος στο 
πρόσωπο του ‘κακού’. 
Έχεις ταυτιστεί με κάποιον από τους ήρωες 
/ ηρωίδες; Δεν ταυτίστηκα ολοκληρωτικά 
αλλά εκφράστηκα μέσα από κάποιες ηρω-
ίδες. Μπορεί να είχα στο μυαλό μου προ-
σωπικές καταστάσεις και μέσα από ένα 
φανταστικό γεγονός στην πλοκή άφηνα 
τα συναισθήματά μου ελεύθερα.  Ταυ-
τίστηκα με συναισθήματά τους κάποιες 
στιγμές και η αλήθεια είναι ότι στο τέλος 
ένιωσα την ανάγκη να τις δικαιώσω με την 
χειρότερη τιμωρία που θα μπορούσα να 
σκαρφιστώ για εκείνους που τις πλήγωσαν. 
 Πώς βίωνες την πλοκή κατά τη διάρκεια 
της πλοκής; Την ζούσα με ένταση. Τους επτά 
μήνες της συγγραφής ζούσα περισσότερο 
μέσα στο βιβλίο μου και λιγότερο τη δική 
μου πραγματικότητα.  Μπορεί να αγαπώ 
τη ζωή μου αλλά οι ιστορίες του μυαλού 
ακόμα κι αν πρόκειται για αστυνομικό 
θρίλερ, αποτελούν το ησυχαστήριό μου.  
Μεγαλώνοντας συνειδητοποιώ ότι τον κό-
σμο του φανταστικού τον έχω ανάγκη. 
Γράφεις κάτι άλλο; Γράφω μία αστυνομική 
ιστορία που μου βγάζει έντονη συγκίνηση. Η 
κυρία Ρέμικ έκανε πολύ παλιά ένα αμάρτη-
μα. Είναι όμως τόσο βαθειά αυτή η γυναίκα  
στην καρδιά μου που τώρα θα πρέπει  να 
κάνω το αντίθετο από το προηγούμενο βι-
βλίο. Θα πρέπει να σταματήσω την τιμωρία 
της. 
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The Media
▶ ΠΙΟ #ΝΟΤ, ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ
Προφανώς καλοκαίρι για τα 
κανάλια σημαίνει να στέλνεις 
τους κεντρικούς παρουσια-
στές διακοπές και να κάνεις 
εκπομπές με πανελίστες σε 
ρόλο κεντρικού.  Και όλοι 
καταλαβαίνουμε γιατί τόσα 
χρόνια ήταν πανελίστες και 
πανελίστες θα έπρεπε να 
μείνουν.  Ανατριχιαστικά 
αντιτηλεοπτική η Κατερίνα 
Ζαρίφη.  Πιο #not, πεθαίνεις.

▶ ΠΙΣΩ ΣΤΟ LIFE STYLE
Άντε, φτάνει τόσο που το παίξατε σοβαροί και προβληματισμένοι 
κάτι καμμένοι «τηλεαστέρες» που θέλατε να εξαργυρώσετε την 
αναγνωρισιμότητά σας σε ψήφους.  Πήρατε το μαύρο σας και ώρα 
να γυρίσετε στις εκπομπούλες σας.  Που αυτές δεν μπορείτε να κά-
νετε καλά καλά, θέλατε να σώσετε και την Ελλάδα, τρομάρα σας.

▶ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
Καλές οι αποφάσεις που 
παίρνονται στα κλειστά 
γραφεία, αλλά ο Alpha κάνει 
την ανατροπή και παίρνει 
αποφάσεις στο… τηλεφωνικό 
κέντρο.  Το οποίο πήρε φωτιά 
όταν διέρρευσαν σενάρια για 
το τέλος της σειράς «Μην 
αρχίζεις τη μουρμούρα».  Ο 
κόσμος την αγάπησε –άγνω-
στο σε μένα το γιατί, αλλά 
εγώ δεν είμαι και το μέτρο- 
και το κανάλι αποφάσισε να 
τη συνεχίσει και τη νέα σεζόν.  
Και μπράβο του.

▶ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΡΤ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΩ ΘΕΑΜΑ
Νομίζω ότι η περσινή σεζόν 
έδωσε στην ΕΡΤ μια τάξη 
μεγέθους για τα ανταποδοτι-
κά οφέλη που θα μπορούσε 
να έχει από την μετάδοση 
ποδοσφαιρικών αγώνων της 
Superleague.  Αν τις τηλε-
θεάσεις που της πρόσφεραν 
απλόχερα κάποιες ομάδες 
δεν τις μετέφρασε σε κέρδος είναι πρόβλημα των στελεχών της 
και όχι των ομάδων.  Και σίγουρα όχι των τηλεθεατών που έτσι 
κι αλλιώς πληρώνουν ΕΡΤ.  Ε, ας έχουν και κάτι να δούνε.  Και 
Superleague 2 θέλω στην ΕΡΤ.

▶ GNTM
Όταν κάνεις talent show για μοντέλα, αλλά επιμένεις να γδύνεις τις 
συμμετέχουσες και να τις υποβάλεις σε εξευτελιστικές δοκιμασίες 
–όπως μαθαίνω- μάλλον για άλλο πράγμα τις ετοιμάζεις, όχι για 
modeling.

Πίσω στο καλοκαίρι του 2001 και στην πρώτη-ΝΑΙ στην πρώτη-εμφάνιση της αγαπημένης μας σε πίστα.Είναι καλο-
καιρινές ΓΟΡΓΟΝΕΣ & ΜΑΓΚΕΣ στην περιοχή Αεροδρομίου και είναι η μοναδική Πάολα όταν ξεκινούσε.Εδώ μάλιστα 

έκανε και φωνητικά δίπλα σε ένα επίσης αγαπημένο της πόλης,το Νίκο Χαλβαζτζή.Για την Παόλα να σας πούμε πως 
θα την δούμε Σεπτέμβριο Θεσσαλονίκη ενώ ο Νίκος εμφανίζεται στις καλοκαιρινές ΜΟΥΣΙΚΕΣ & ΧΡΩΜΑΤΑ.

Επειδή το καλοκαίρι ζητά πάντα στιγμές ξεχωριστής δια-
σκέδασης και μοναδικής χαλάρωσης,ετοιμαστείτε να ζή-
σετε τις πιο δροσερές καλοκαιρινές στιγμές στο VERSUS 
beach bar.Ανανεωμένο,επέστρεψε και χαρίζει μαγικές 
στιγμές τόσο στην υπέροχη παραλία του όσο και στη νυ-

χτερινή διασκέδαση με τους guest dj’s αλλά και τα μο-
ναδικά party και events που διοργανώνει και που έχουν 
γράψει την δική τους ιστορία.Ο καλοκαιρινός παράδεισος 
είναι στο VERSUS.Παραλία Ασπροβάλτας,Δαβάκη 1.Τηλ. 
6932 171297.

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα τις 13ης Ιουλίου η επετειακή συναυλία των Antique στη Σουηδία. Έλε-
να Παπαρίζου & Νίκος Παναγιωτίδης συναντήθηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η εμφάνιση 
των Antique έλαβε χώρα στο Γκέτεμποργκ και συγκεκριμένα στο Slottsskogsvallen, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Vi som älskar 
90-talet («Who Loves The 90’s») στο οποίο ερμήνευσαν τις μεγάλες επιτυχίες τους “Opa Opa”, “Dinata Dinata”, “Mera Me 
Ti Mera”, “Die For You” καθώς επίσης και το “My Number One”, με το κοινό να παραληρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του live τους.
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Η Χρύσα Παπά αυτό το καλοκαίρι γυρίζει όλη 
την Ελλάδα με τη «Λωξάντρα» της Μαρίας Ιορ-
δανίδου, σε θεατρική απόδοση του Άκη Δήμου 
και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη για την καλο-
καιρινή περιοδεία. Μεταξύ των πόλεων όπου ο 
πολυπληθής θίασος ηθοποιών και μουσικών θα 
ζωντανέψει το συναρπαστικό μυθιστόρημα είναι 
και η πόλη της ηθοποιού, η Θεσσαλονίκη. Σε συ-
νέντευξη της στην Karfitsa είπε χαρακτηριστικά 
ότι το γεγονός πως θα βρεθεί μπροστά στο κοινό 
της Θεσσαλονίκης και  θα παίξει μετά από χρόνια 
στο θέατρο Δάσους της προκαλεί συγκίνηση.

Για εσάς ποιο ή ποια είναι τα μηνύματα που 
περνάει το έργο; Το έργο αναφέρεται στην πε-
ρίοδο 1874-1914, όπου είχαν εξελιχθεί πολλά 
ιστορικά γεγονότα, ένα  εξ αυτών είναι η σφαγή 
των Αρμενίων. Μέσα στο έργο βλέπουμε την Λω-
ξάντρα να μην την ενδιαφέρει η εθνικότητα του 
κάθε ανθρώπου. Έτσι ένα από τα μηνύματα που 
περνάει η παράσταση είναι ότι όλοι οι άνθρωποι 
είμαστε ίσοι. Ως έργο, αλλά και ως προσωπικό-
τητα η Λωξάντρα είναι η αγάπη της προς όλο τον 
κόσμο και την οικογένεια της.

Τι σας έχει αφήσει η συμμετοχή σας από 
την συγκεκριμένη παράσταση; Ακόμη είμαστε 
σε μια πορεία και δεν έχω καταλήξει κάπου, 
αλλά έως τώρα είναι μια συνεργασία που απο-
λαμβάνω με όλο τον θίασο. Αγαπώ πολύ τον 
ρόλο που υποδύομαι και για μένα το έργο αυτό 
είναι μια αφορμή να μάθω πράγματα, γιατί έχω 
μπει στην διαδικασία να μελετήσω τα ιστορικά, 
τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα τα έθιμα και τις 
παραδόσεις της τότε εποχής.

Ποιες είναι οι δυσκολίες μιας περιοδείας; 
Μια περιοδεία φαίνεται πως είναι σαν διακο-
πές, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. 
Είμαστε συνεχώς ταξίδι-παράσταση, δηλαδή 
ταξιδεύουμε, φτάνουμε στον προορισμό μας, ξε-
κουραζόμαστε για λίγη ώρα, μετά παίζουμε και 
την επόμενη ημέρα φεύγουμε για να συνεχίσου-
με στην επόμενη πόλη. Το γεγονός ότι παίζουμε 
σχεδόν κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό θέατρο εί-
ναι μια βασική δυσκολία, καθώς καλούμαστε να 
προσαρμοζόμαστε σε καινούργιο περιβάλλον, 
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ώστε να κρα-
τήσουμε αυτό που οφείλουμε σε σχέση με την 
παράσταση.

Από την άλλη, μια περιοδεία έχει και τα θε-
τικά της. Προσωπικά μου αρέσει πολύ ότι ταξι-
δεύω σε περιοχές που είχα να επισκεφθώ πάρα 
πολύ καιρό ή σε κάποιες άλλες που δεν είχα 
πάει.

Με ποια κριτήρια επιλέγεται την συμμετοχή 
σας σε μια παράσταση; Με βάση το κείμενο, τον 

ρόλο που θα υποδυθώ και με ποιους θα συνερ-
γαστώ.

Πως είναι να επιστρέφεται στην πόλη σας, 
τη Θεσσαλονίκη; Ανυπομονώ πολύ! Έχω αρκετά 
χρόνια να βρεθώ στο θέατρο Δάσους, είναι μεγά-
λη μου χαρά και μόνο η σκέψη ότι θα βρεθώ εκεί 
με συγκινεί. Μου αρέσει να παίζω στην πατρίδα 
μου και στο κοινό της, είτε είναι χειμώνας είτε 
καλοκαίρι.

Γυρίζοντας όλη την Ελλάδα με την παρά-
σταση, βλέπετε διαφορές στο κοινό ανά πόλη; 
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε στην αρχή 

της περιοδείας μας και δεν μπορώ να έχω καθα-
ρή εικόνα. Παρ’ όλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν 
διαφορές, καθώς σε κάποιες περιοχές, όπως 
εκείνες που βρίσκονται πιο κοντά στην Αθήνα εί-
ναι πιο εύκολο και προσβάσιμο να δουν θέατρο, 
οπότε κατά μια έννοια το κοινό είναι πιο εκπαι-
δευμένο. Ωστόσο είναι κάτι που δεν μπορώ να 
το πω με μεγάλη σιγουριά, ίσως στο τέλος της 
περιοδείας να έχω σχηματίσει μια πιο λεπτομερή 
εικόνα.

*Η παράσταση «Λωξάντρα» στο θέατρο 
Δάσους 22,23 & 24 Ιουλίου

Χρύσα Παπά:

Ανυπομονώ να παίξω μπροστά  
στο κοινό της Θεσσαλονίκης
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Είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι από τους 
σημαντικότερους ηθοποιούς της Ελλάδας και 
σε όποια παράσταση-σειρά υπάρχει το όνομα 
του ξέρεις ότι θα γίνει επιτυχία από την πρώτη 
ματιά. Ο λόγος για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο 
οποίος έρχεται στο θέατρο Κήπου υποδυόμενος 
έναν από τους πιο αξιαγάπητους και κωμικούς 
χαρακτήρες του παγκόσμιου δραματολογίου, 
τον Πάτο, σε ένα από τα πιο ερωτικά και ποιητικά 
έργα του William Shakespeare, το «Όνειρο  Κα-
λοκαιρινής Νυκτός».

Από ποια οπτική αντιλαμβάνεστε το έργο; 
Το έργο δεν είναι απλά μια κωμωδία, αλλά είναι 
σύνθετο και αρκετά σκοτεινό. Το έργο αναφέρε-
ται σε τρία διαφορετικά πράγματα: στους μάστο-
ρες που είναι το λαϊκό κομμάτι της παράστασης, 
στα ξωτικά και στο νεανικό έρωτα. Δεν είναι ένα 
καθαρόαιμο κωμικό έργο. Επικρατεί μια ποίηση, 
η οποία έχει μέσα στοιχεία ψυχικής ανάτασης και 
τα σκοτεινά μέρη έρχονται μέσα από τα στοιχειά 
του έργου.

Αυτά τα τρία είδη μεταφέρονται και παντρεύ-
ονται σε έναν ακρογωνιαίο λίθο ευφορίας της 
καρδιάς, κάνοντας το έργο μοναδικό και συ-
γκλονιστικό.

Ο Σαίξπηρ μέσα από το έργο ήθελε να γεννή-
σει ένα μυστήριο που τελικά δεν είναι μυστήριο. 
Όταν παντρεύονται όλα γύρω σου όπως το περι-
βάλλον, οι ανθρώπινες συνειδήσεις, η φαντασία, 
οι ζήλιες, τα ελαττώματα, όλα συντελούν στο 
τέλος να γίνει κάτι μαγικό και αυτό είναι που 
συμβαίνει και σε αυτή την παράσταση. Αυτό που 
με εκφράζει και μου προσδιορίζει τί είναι αυτό 
το έργο είναι η φράση: «η μαγική στιγμή». Αυ-
τές οι μαγικές στιγμές που δημιουργούνται στη 
ζωή μας και τις αφήνουμε να περάσουν χωρίς να 
τους δώσουμε σημασία.

Στις μέρες μας λόγω της ταχύτητας που 
έχει η καθημερινότητα έχουμε ξεχάσει αυτές 
τις στιγμές; Ναι, αλλά από την άλλη αυτή είναι 
και η δουλειά της τέχνης, δηλαδή να μας  θυμί-
ζει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος μέσα μας, ο 
οποίος μανιάζει να βγει προς τα έξω, αλλά εμείς 
τον κρατάμε εντός μας. Δυστυχώς είναι οι εποχές 
τέτοιες... εδώ και πολλά χρόνια.

Πριν από κάθε παράσταση υπάρχει άγχος; 
Κάθε φορά που «γεννάς» ένα καινούργιο παιδί 
υπάρχει άγχος, αγωνία. Από την μια μεριά για 
το πως θα το δεχτεί το κοινό και από την άλλη 
υπάρχει μια προσωπική και υπαρξιακή αγωνία 
που γίνεται σαν δεύτερη φύση μέσα μας. Ας μην 

ξεχνάμε ότι ο ηθοποιός είναι το πιο ανασφαλές 
επάγγελμα, διότι διαχειρίζεσαι τον ίδιο σου τον 
εαυτό, τα δικά σου μέσα και τον οργανισμό. Δεν 
σε προστατεύει κανείς.

Η υποκριτική είναι μια τέχνη που εκείνη την 
στιγμή που παίζεις εκείνη την στιγμή πεθαίνει, 
γιατί είναι ζωντανό όχι μουσειακό.

Το κοινό πιστεύεται είναι εκπαιδευμένο να 
παρακολουθεί μια παράσταση; Το κοινό δεν 
απαιτείται να έχει ιδιαίτερη γνώση για να παρα-
κολουθήσει κάτι. Δεν χρειάζεται να ξέρει λεπτο-
μέρειες για το έργο που ξέρουμε εμείς ή να έχει 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Το κοινό βλέπει, νιώ-
θει, αφουγκράζεται και θέλει να ταξιδεύει μαζί 
μας. Εάν καταφέρουμε να το κερδίσουμε αυτό 
θα βγούμε διπλά κερδισμένοι. Ο κάθε θεατής 
αφού φύγει από την παράσταση αρχίζει να σκέ-
φτεται, άλλωστε ο στόχος του θεάτρου είναι να 
προβληματίσει την σκέψη του.

Όταν λοιπόν μια παράσταση είναι καλά χτι-
σμένη, ξέρει τι λέει, έχει και φαίνεται ότι κατέχει 

την γνώση και δίνεται στο κοινό, ο θεατής τότε 
μπορεί να ταξιδέψει.

Στην παράσταση συμπρωταγωνιστείτε με 
τον Αιμίλιο Χειλάκη, για τον οποίο σας έχω 
ακούσει να μιλάτε με λόγια θαυμασμού. Πόσο 
σημαντικό είναι για το αποτέλεσμα μιας πα-
ράστασης να συνεργάζεται ένας ηθοποιός με 
άτομα που θαυμάζει; Σίγουρα όταν θαυμάζεις 
κάποιον, όπως εγώ τον Αιμίλιο για την ποιότητα, 
το αποτέλεσμα, την οξυδέρκεια, την καλαισθη-
σία του είναι πολύ ευχάριστο να δουλεύεις μαζί 
του, γιατί παντρεύονται δυο προσωπικότητες 
που σκέφτονται παράλληλα για ένα συγκεκριμέ-
νο γεγονός που πρόκειται να συμβεί. Υπάρχει συ-
νεργασία, συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός, 
μαθαίνω από τον Αιμίλιο και εκείνος από άλλα 
δικά μου κομμάτια, και αυτό συντελεί στο να δη-
μιουργηθεί κάτι μοναδικό.

*Η παράσταση «Όνειρο Θερινής Νυκτός» 
στο θέατρο Κήπου 23,24 & 25 Ιουλίου

Βλαδίμηρος Κυριακίδης:

Πριν από κάθε παράσταση υπάρχει 
άγχος και υπαρξιακή αγωνία
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Είναι το όνομα του limited edition fashion brand που έχει έρθει για να δώσει alternative ματιά στο εδώ και μερικά χρόνια athleisure trend! Τα ρούχα 
με αθλητικό ύφος έχουν πάψει να περιορίζονται στις αίθουσες των γυμναστηρίων και έχουν δώσει χαρακτήρα στα καθημερινά looks ενώ με το κατάλλη-
λο styling και τα updated prints τους έχουν ανεβάσει κατά πολύ τον πήχη στη μάχη του street style. Τα κομμάτια του brand Typelove είναι ο λόγος που η 
ζωή θα γίνει πιο άνετη ενώ ταυτόχρονα το στιλ θα κερδίζει πόντους και εντυπώσεις. Κολάν, φορέματα, hoodies, αθλητικές μπλούζες, μαγιό, pencil φού-
στες αλλά και άνετα παντελόνια είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που θα θέλεις σίγουρα να βάλεις στη συλλογή σου και ο λόγος είναι αφενός τα prints 
(ειδικά για φέτος το animal print έχει απογειωθεί χάρη στις ιδιαίτερες αποχρώσεις που έχει αποτυπωθεί, κοινώς η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά βαρετή!) 
και αφετέρου ότι πρόκειται για ένα brand που έχει ισορροπήσει την athletic φιλοσοφία με μαεστρία ανάμεσα σε κομμάτια effortless cool και feminine.

Facebook page: TypeLoveFashion | Instagram Account: @typelovefashion

For Type Love Fashion Lovers
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Μπορεί ο ναργιλές να είναι το must για κάθε κατάστημα εστίασης και διασκέδασης 
αυτή την εποχή, όμως υπάρχει μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που πρωτοπορεί σε αυτό 
τον χώρο ήδη από το 2002 και δεν είναι άλλη από την Sh. Ex Shisha Experts by Rahati. 
Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, όμως η φήμη της έχει εξαπλωθεί από την 
πρώτη στιγμή της λειτουργίας της σε όλη την Ελλάδα. Η επιτυχία της κατακτήθηκε τόσο 
από τα καλύτερα προϊόντα του ναργιλέ, τα οποία διαθέτει, καθώς έχει μοναδικές συνερ-
γασίες- exclusivity με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όσο και από το αξιόπιστο, εξει-
δικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι άνθρωποι 
του Sh. Ex Shisha Experts by Rahati χαρακτηρίζονται  ως «ειδικοί» του ναργιλέ. 

Η Sh. Ex Shisha Experts by Rahati  βρίσκεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, καθώς συ-
νεργάζεται με επιχειρήσεις σε όλη την χώρα. Μάλιστα, μια από τις πιο πρόσφατες συνερ-
γασίες της είναι με το πασίγνωστο Cavo Tagoo, το Wet Stories, το Niki Beach και το Yalos 
στη Σαντορίνη, προσφέροντας στους θαμώνες τους την υπηρεσία του ναργιλέ δημιουρ-
γώντας μια ανεπανάληπτη και απαράμιλλη εμπειρία.

Μάλιστα, η Karfitsa απόλαυσε  τις υπηρεσίες του Sh. Ex Shisha Experts by Rahati 
με θεά το Αιγαίο Πέλαγος και διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι μια από τις 
καλύτερες διαφημίσεις για την επιχειρηματικότα της Θεσσαλονίκης εντός, αλλά και εκτός 
πόλης.

Cavo Tagoo

Wet Stories

Nikki Beach

Yalos

Η Karfitsa συνάντησε στη Σαντορίνη την καινοτόμα και επιτυχημένη εταιρεία  
Sh. Ex Shisha Experts by Rahati !

Το Ραχάτι ταξιδεύει Σαντορίνη 
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Λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή 
«μάχη» του Άρη με την ΑΕ Λεμεσού η Karfitsa 
κάνει το... ταμείο των πεπραγμένων του Αρη στο 
βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 

Οι Κιτρινόμαυροι δούλεψαν για 15 ημέρες 
στην Ολλανδία με τον Σάββα Παντελίδη να κα-
λείται πλέον να προετοιμάσει την ομάδα του για 
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Έλληνας τεχνι-
κός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει νέα πράγ-
ματα, να τσεκάρει τα μεταγραφικά αποκτήματα 
αλλά και να δέσει το σύνολο των«κιτρινόμαυ-
ρων».

Η προετοιμασία του Άρη είχε τα συν και τα 
πλην της, με τον Σάββα Παντελίδη να γνωρίζει 
εξ’ αρχής καλά πως έχει μπροστά του πολύ δου-
λεία για να φτάσει η ομάδα του στο επιθυμητό 
επίπεδο. 

Η  Karfitsa τα καταγράφει ένα προς ένα...
Τα συν...
-  Μετά από μια πετυχημένη χρονιά ο Σάβ-

βας Παντελίδης είχε την ευχέρεια να δουλέψει 
ξανά με τον βασικό του κορμό που τον έβγαλε 
«ασπροπρόσωπο» κερδίζοντας ένα από τα ευ-
ρωπαϊκά εισιτήρια. Ποδοσφαιριστές και τεχνικό 
επιτελείο ταξίδεψαν για το Άρνεμ της Ολλανδίας, 
γνωρίζοντας καλά ο ένας τον άλλον. Οι «κιτρινό-
μαυροι» κινήθηκαν στην μεταγραφική αγορά με 
τους δικούς του όρους και χωρίς την ανάγκη των 
μεγάλων αλλαγών που θα άλλαζαν τις ισορρο-
πίες εντός της ομάδας. 

- Άμεσες κινήσεις και χρόνος για... χτίσιμο. 
Ο Σάββας Παντελίδης ζήτησε από την διοίκηση 
του Άρη να έχει στην διάθεση του το μεγαλύτερο 
μέρος του ρόστερ κατά την διάρκεια του βασικού 
σταδίου της προετοιμασίας, πράγμα που έγινε. 

Οι «κιτρινόμαυροι» ταξίδεψαν στην Ολλανδία 
έχοντας στο δυναμικό τους, πέντε από τα έξι με-
ταγραφικά τους αποκτήματα (Ιντέγε, Ντουάρτε, 
Ρόουζ, Έμαν και Σάσα που ενσωματώθηκε τε-
λευταία ημέρα) γεγονός που έδωσε την δυνα-
τότητα στον 54χρονο τεχνικό να δουλέψει μαζί 
τους.

- Οι... εσωτερικές μεταγραφές του Άρη. Ο 
Λίντσεϊ Ρόουζ με την περσινή παρουσία του ως 
δανεικός από την Λοριάν έπεισε τους «κιτρινό-
μαυρους» που προχώρησαν στην απόκτηση 
του, διατηρώντας σταθερό το κεντρικό αμυντι-
κό δίδυμο της προηγούμενης σεζόν. Αυτός που 
εντυπωσίασε ήταν ο Νίκο Μαρτίνες που ήταν από 
τους πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές του Άρη 
στα τρία φιλικά επί ολλανδικού εδάφους, έχο-
ντας ενεργό ρόλο μεσοεπιθετικά σε όλες τις επι-
θετικές πρωτοβουλίες της ομάδας του. Επίσης, 
ο Μάρτιν Τόνσο μετά από ένα δύσκολο εξάμηνο 
στη Θεσσαλονίκη είχε την ευκαιρία να δουλέψει 
στην προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Σάββα 
Παντελίδη, με τον Ελληνα τεχνικό να ποντάρει 
πολλά πάνω στον αργεντινό.

Τα πλην...
- Ο Άρης κατά την διάρκεια της παραμονής 

του στην Ολλανδία έδωσε τρία φιλικά. Έπαι-
ξε κατά σειρά με Γάνδη, Φορτούνα Σιτάρντ και 
Αϊντχόφεν. Τα αποτελέσματα προβλημάτισαν 
τους «κιτρινόμαυρους» καθώς σε τρία παιχνί-
δια δέχτηκαν έντεκα τέρματα ενώ σημείωσαν 
μόλις ένα, αυτό απέναντι στη Φορτούνα. Μπο-
ρεί, ο Σάββας Παντελίδης και οι συνεργάτες να 
έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα δοκιμάζοντας 
συστήματα και πρόσωπα, ωστόσο τα αποτελέ-
σματα ακόμα και αν ήταν σε φιλικά παιχνίδια 

τους προβλημάτισαν. και το... καμπανάκι ήχησε 
δυνατά για τον Άρη που καλείται να βελτιώσει 
πράγματα πριν από τα προκριματικά του Europa 
League.

- Ο Μπράουν Ιντέγε αποτέλεσε το μεγάλο με-
ταγραφικό χτύπημα του Άρη την φετινή χρονιά, 
αλλά η αγωνιστική του απραξία ήταν κάτι που 
αποτυπώθηκε στο πρώτο στάδιο της προετοι-
μασίας. Ο Νιγηριανός επιθετικός έδειξε μεγάλη 
διάθεση, αλλά σε πολλές φάσεις έδειξε ανέτοι-
μος, πράγμα λογικά αν αναλογιστεί κανείς ότι 
βρισκόμαστε μέσα καλοκαιριού και ότι έρχεται 
από μεγάλη αγωνιστική απραξία. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινήθηκε και ο Λερίν Ντουάρτε που πα-
ρόλο που ήρθε με γεμάτη χρονιά έδειξε να είναι 
λίγο πίσω σε φυσική κατάσταση. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με την καθυστερημένη άφιξη των 
Σάσα και Σούντγκρεν (σ.σ. είχε υποχρεώσεις με 
την ΑΙΚ, πράγμα που γνώριζαν στον Άρη) προ-
βληματίζουν τον Σάββα Παντελίδη ενόψει της 
αναμέτρησης με την ΑΕΛ.

- Κομβική για την περσινή πορεία του Άρη 
ήταν η συμβολή του Μανώλη Σιώπη. Οι «κιτρι-
νόμαυροι» θα πρέπει πλέον να μάθουν να ζουν 
χωρίς τον Έλληνα μέσο που συνεχίζει την καριέ-
ρα του στην τουρκική Αλανιάσπορ. Το κενό του 
βραχύσωμου μέσου ήρθε να καλύψει ο Λούκας 
Σάσα που διαθέτει πλούσιο σε παραστάσεις και 
εμπειρίες βιογραφικό. Οι αριθμοί του βραζιλιά-
νου δείχνουν ιδιαίτερα πειστικοί παρόλα αυτά ο 
Σάββας Παντελίδης έχει μόλις λίγες ημέρες στην 
διάθεση του για να δώσει στον Σάσα τον ρόλο 
που χρειάζεται η μεσαία γραμμή του Άρη. 
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Η KARFITSA ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΑΡΗ  
ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Θέλει τον χρόνο του...
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Η μοναξιά του κ. Γουλιέλμου
και οι άσπονδοι φίλοι του

Ο Δημήτρης Γουλιέλμος, όπως και ο Νίκος Λάσκα-
ρης ουδέποτε έγιναν κομμάτι της οικογένειας του Αρη, 
με τη στενή έννοια του όρου. Παρότι προσπάθησαν σ’ 
όλους τους τόνους να πείσουν για την αγάπη που τρέ-
φουν για την ομάδα που έβαλε το μπάσκετ τα ελληνι-
κά σπίτια, δεν το κατάφεραν. Για τους φίλους του Αρη 
δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ιδιοκτήτες-χρηματο-
δότες οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν την αγω-
νιστική πρόοδο της ομάδας. Τίποτε περισσότερο. Δεν 
μεγάλωσαν μέσα στο «Αλεξάνδρειο», δεν είχαν προ-
σωπικές γνωριμίες με τους παράγοντες που θεωρού-
νται παραδοσιακά οι «ιερές αγελάδες» του συλλόγου, 
ούτε εξωδιοικητική δράση. Αρα αντιμετωπίσθηκαν ως 
μία αναγκαιότητα για την ΚΑΕ. Βλέπετε παρότι ο επαγ-
γελματικός αθλητισμός έχει ανάγκη μόνο από ευρώ 
για να συντηρηθεί, επικρατεί ακόμη η άποψη (και στον 
Αρη) ότι κάποιος πρέπει να πληρώνει και κάποιοι επει-
δή έχουν ρίζες στο βάθος του συλλόγου μπορούν να 
κάνουν κουμάντο.

Συμφωνώ ότι ο οποιοσδήποτε νεόκοπος παράγο-
ντας έχει ανάγκη από ανθρώπους με διοικητική εμπει-
ρία, αλλά αυτούς θα τους επιλέξει ο ίδιος και δεν θα 
του επιβληθούν. 

Στον αθλητισμό, ακόμη και στον επαγγελματι-
κό, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μ’ αυτό το 
κριτήριο και ο κ. Λάσκαρης και ο κ. Γουλιέλμος έχουν 
αποτύχει στην προσπάθεια τους. Ο πρώτος χωρίς να 
πετύχει κάποιο ξεχωριστό αγωνιστικό αποτέλεσμα 
έφυγε αφήνοντας την ομάδα με την ίδια «μαύρη τρύ-
πα», ο δεύτερος  μείωσε -κατά δήλωση του- τα χρέη, 
αλλά η ΚΑΕ συνεχίζει να περπατάει αγωνιστικά και οι-
κονομικά πάνω στην κόψη του ξυραφιού. 

Ποιος μπορεί να τον βοηθήσει; Οποιος έχει τη δι-
άθεση και τη δυνατότητα να βάλει φρέσκο χρήμα στο 
ταμείο της ΚΑΕ. Το πρόβλημα είναι πρώτα οικονομικό 
και μετά διοικητικό. Σαφώς και ο κ. Γουλιέλμος είναι 
ένας νεόκοπος διοικητικός παράγοντας ο οποίος έκα-
νε τεράστια λάθη στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά το 
μεγάλο βάρος του Αρη είναι τα 

ΒΑΝ από τα οποία για να απαλλαχθεί χρειάζονται 
χρήματα. 

Η προσφορά του κ. Λευτέρη Αρβανίτη στο παρελ-
θόν στην ΚΑΕ Αρης είναι καταγεγραμμένη ως χρήσιμη, 
αλλά υποχρεώθηκε να φύγει γιατί η ΚΑΕ είχε ανάγκη 
από χρηματοδότη και όχι από διαχειριστή. Αρα αν οι 
άσπονδοι φίλοι του κ. Γουλιέλμου που υπηρετούν το 
δόγμα «άλλος να πληρώνει και άλλος να διοικεί» και 
είναι ομοτράπεζοι με τον κ. Αρβανίτη, έχουν πρόταση 
με οικονομικό περιεχόμενο θα έχει αξία να την κατα-
θέσουν. Σε διαφορετική περίπτωση οι όποιες κορώνες 
είναι απλώς για λαϊκή κατανάλωση.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Την ώρα που ο ΠΑΟΚ επέστρεψε εκ νέου στην Ολ-
λανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του η 
Karfitsa κάνει τον απολογισμό όσων έγιναν κατά το πρώ-
το μέρος αυτής που διεξήχθη στο Απελντορν. 

Τα συν...
- Ο Πορτογάλος τεχνικός συνέχισε το δόγμα του προ-

κατόχου του, Ραζβάν Λουτσέσκου και σε αυτές τις σχεδόν 
δύο εβδομάδες παρουσίας του προσπάθησε να δώσει 
έμφαση στη δημιουργία ενός ισχυρού συνόλου. Το λεγό-
μενο: γκρουπ. Αρχής γενομένης από την απαίτησή του να 
ταξιδέψουν με την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία 
όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ακόμα και 
αυτοί που ήταν «κομμένοι» επί Λουτσέσκου (σ.σ. Δελη-
γιαννίδης, Χατζηισαίας, Κάτσε). Στα τρία φιλικά προετοι-
μασίας που έδωσε ο Δικέφαλος ο Αμπέλ Φερέιρα έδωσε 
χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, 
δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα θέλοντας να έχει ξε-
κάθαρη εικόνα για τον καθένα από τους παίκτες του πριν 
πάρει την οποιαδήποτε απόφαση θα αφορά το ρόστερ. 

- Ένα επίσης θετικό στοιχείο είναι πως ο Αμπέλ Φερέ-
ιρα είχε στη διάθεσή του το 90% του ρόστερ. Και αυτό δι-
ότι πριν ακόμα ο ΠΑΟΚ αναχωρήσει για το Απελντορν είχε 
αποκτήσει του Ντούγκλας Αουγκούστο, Μίροσλαβ Στοχ, 
Ενέα Μιχάι, Δημήτρη Μελιόπουλο, Ροντρίγκο Σοάρες και 
Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Σε όλα αυτά αν συνυπολογίσει κανείς 
και την επιστροφή των Λάζαρου Λάμπρου και Νίκου Με-
λίσσα τότε αυτομάτως αντιλαμβάνεται ο καθένας πως το 
ο Πορτογάλος είχε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος λυμένα τα 
χέρια του. 

- Το σοκ για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο άκουσμα της 
είδησης της αποχώρησης του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν 
μεγάλο. Παρόλα αυτά και παρά το γεγονός πως ο Φε-
ρέιρα έκανε την πρώτη του προπόνηση επί ολλανδικού 
εδάφους άπαντες κατάφεραν και το άφησαν πίσω τους. 
Δούλεψαν μεθοδικά, έδωσαν έμφαση στα «θέλω» του 
νέου τεχνικού και πολύ γρήγορα ο Ρουμάνος τεχνικός 

ξεχάστηκε από τη νέα τάξη πραγμάτων.
- Αρκετά ήταν τα πρόσωπα που ξεχώρισαν σε αυτό το 

πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτός όμως που συ-
γκέντρωσε όλα τα «φώτα» πάνω του και ήταν η αποκά-
λυψη του Δικεφάλου ήταν ο νεαρός, Αντώνης Γαϊτανίδης 
που όχι μόνο «άρπαξε από τα μαλλιά» την ευκαιρία στην 
πρώτη του προετοιμασία με την επαγγελματική ομάδα 
του ΠΑΟΚ, αλλά με τις εμφανίσεις του, τα δύο γκολ του 
στα φιλικά και με την διάθεση που έδειξε ανάγκασε τον 
Αμπέλ Φερέιρα να μιλήσει δημόσια γι’ αυτόν.

Τα πλην...
- Είναι φανερό πως η «πληγή» του ΠΑΟΚ ήταν στα 

χαφ. Η απουσία του Μαουρίσιο, του Βέρνμπλουμ σε 
συνδυασμό με τις αποχωρήσεις των Σάκχοφ και Κάνιας, 
έχουν δημιουργήσει μεγάλο κενό στον άξονα. Η μετατό-
πιση του Καντουρί σε εκείνη τη θέση, σε συνδυασμό με 
την παρουσία των Κάτσε, Μίσιτς και του νέου Αουγκού-
στου ναι μεν δίνουν λύσεις στον Φερέιρα, όχι όμως στον 
βαθμό που επιθυμεί ο Πορτογάλος. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ενα-
γωνίως «6άρι» και ευελπιστεί να τον αποκτήσει άμεσα 
για να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις. 

- Οι τραυματισμοί που τον «πληγώνουν». Ο ΠΑΟΚ κα-
λείται να ξεκινήσει τη φετινή σεζόν, έχοντας εκτός τις δύο 
σταθερές του. Τους ποδοσφαιριστές βαρόμετρα της περ-
σινής χρονιάς. Μαουρίσιο, Βιεϊρίνια, αλλά και τον Βέρν-
μπλουμ που βέβαια έχασε μεγάλο μέρος και της περσι-
νής χρονιάς μετά τη ρήξη αχίλλειου που υπέστη. 

- Η ξαφνική αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου, 
αλλά και του Παντελή Κωνσταντινίδη, άφησαν πίσω ορι-
σμένες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα το γεγονός 
πως ο Δικέφαλος σε αυτό το δεύτερο στάδιο προετοι-
μασίας του θα κληθεί δύο φορές να ταξιδέψει μέχρι το 
Βέλγιο για τα φιλικά με Σιντ Τρούιντεν και Αντερλεχτ και 
οι μεγάλες μετακινήσεις σε περίοδο προετοιμασίας δεν 
είναι και το καλύτερο δυνατό.

Η KARFITSA ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Πρόσημο θετικό
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ΚΡΙΟΣ
Σημάδια που δείχνουν 
ότι είστε στο σωστό 
δρόμο, ακόμα και αν 
δεν το νιώθετε έτσι!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή, 
καθώς το γενικότερο πλανητικό σκηνικό 

θα βρίσκεται σε μια ευνοϊκή θέση 
για σένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια 

κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσεις 
νέα εγχειρήματα ή να προωθήσεις 
τα υπάρχοντα σχέδιά σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,35,47.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά 
καλή για εσένα, αρκεί να προσέξεις τις 

κακοτοπιές και να τις αποφύγεις. Το 
γενικότερο καλό κλίμα θα σε βοηθήσει 

να επιτύχεις όσα σκέφτεσαι και να θέσεις 
στέρεες βάσεις για το μέλλον. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,46.

Στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής θα 
έχεις τη χαρά να γευτείς την επιτυχία 

στα επαγγελματικά και στον τομέα 
των προσωπικών. Κάθε ημέρα θα είναι 

μια μικρή νίκη για εσένα, καθώς θα 
μπορέσεις να κάνεις πράξη τις σκέψεις 

σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,21,37.       

Πέρασες ένα διάστημα που κατέβαλες 
αρκετή προσπάθεια, κάνοντας υπομονή 

και μένοντας πιστή στο στόχο σου. 
Τώρα θα αρχίσεις σιγά σιγά να βλέπεις 

τα πρώτα αποτελέσματα που θα σου 
δώσουν το κίνητρο που ψάχνεις για 

να συνεχίσεις ακάθεκτη. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,24,36,47.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι αρκετά καλή 
για το ζώδιό σου, σε γενικότερα πλαίσια. 

Μάλιστα θα ήταν καλό να στηριχθείς 
αρκετά στη διαίσθησή σου και στη γνώση 

που πηγάζει από μέσα σου, παρά στην 
απόλυτη λογική. Δώσε προσοχή στα 

όνειρά σου καθώς υπάρχουν αλήθειες 
που ψάχνουν να βγουν στην επιφάνεια. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,25,36,48.

Διανύεις μια περίοδο εσωτερικής 
κρίσης που μάχεσαι με τον εαυτό 

σου, αλλά και τα δεδομένα έτσι όπως 
έχουν διαμορφωθεί στη ζωή σου. 

Υπάρχουν στιγμές που χάνεις την πίστη 
στις καταστάσεις και νιώθεις τρομερή 

απογοήτευση. Δείξε αυτοπεποίθηση 
και μην κυνηγάς την τύχη σου, 

Ηρέμησε και  συγκροτήσου! ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…10,34,36,45.

Συχνά, οι αλλαγές μπορεί να μας προ-
καλούν στρες και να νιώθουμε άβολα 
σε καταστάσεις, αλλά το Σύμπαν είναι 
εδώ και μας στηρίζει. Είστε στο σωστό 
δρόμο λοιπόν και όλα θα έρθουν 
σε εσάς στο σωστό χρόνο. Ότι είναι 
προορισμένο για εσάς, θα σας βρίσκει 
πάντα, με φυσικό τρόπο.
 Δεν έχετε ιδέα για το τι θα συμβεί στη 
συνέχεια.
Επειδή έχετε επιλέξει να ακολουθή-
σετε το δρόμο της διαίσθησης και της 
καρδιάς σας και όχι ότι σας «διατά-
ζει» η λογική. Η έλλειψη πλήρους 
ελέγχου μπορεί να είναι τρομακτική, 
αλλά επίσης σας προσφέρει ατέλει-
ωτες δυνατότητες. Αν και μπορεί να 
νιώθετε φόβο, επίσης γνωρίζετε ότι το 
άγνωστο, θα σας οδηγήσει σε νέους 
συναρπαστικούς δρόμους.
 Χάνετε κάποια πράγματα και ανθρώ-
πους στο δρόμο.
Η ζωή σας κάποιες στιγμές γίνεται 
χαοτική, χάνετε πράγματα στην πορεία, 
όσο αλλάζετε και εξελίσσεστε. Όμως, 
αυτές οι απώλειες σας βοηθούν να 
προχωράτε μπροστά, όσο κι αν σας 
πονούν.
 Ενδιαφέρεστε περισσότερο για το 
μέλλον, παρά για το παρελθόν.
Δεν σας απασχολεί τόσο το παρελθόν 
και εστιάζετε στο μέλλον και στα 
θετικά πράγματα που έρχονται.
Έχετε χτίσει ουσιαστικές σχέσεις.
Οι σχέσεις σας αποκτούν περισσότερο 
νόημα και εσείς πάντα επιλέγετε να 
βρίσκεστε δίπλα σε ανθρώπους που 
σας εμπνέουν και σας κάνουν να 
νιώθετε καλά.
 Συχνά νιώθετε φορτωμένοι.
Επειδή συνεχώς μαθαίνετε και εξελίσ-
σετε, βγαίνοντας από τη ζώνη άνεσης 
σας και πασχίζοντας να κάνετε τα 
όνειρά σας πραγματικότητα, μπορεί το 
ωράριό σας να σας κουράζει ορισμένες 
φορές. Ίσως να νιώσετε και απόγνωση, 
νομίζοντας ότι μένατε στάσιμοι, αλλά 
αυτό δεν ισχύει. Υπέροχες συμπτώσεις 
εμφανίζονται στη ζωή σας. Πρόσω-
πα ή πληροφορίες που χρειάζεστε, 
έρχονται στη ζωή σας την κατάλληλη 
στιγμή. Σκέφτεστε για ένα πρόβλημα 
που αντιμετωπίζετε και κάποιος τυχαία 
σας δίνει τον τρόπο επίλυσής του την 
κατάλληλη στιγμή.
 Ζήστε για εσάς.
Γνωρίζετε ότι είναι το δικό σας ταξίδι 
και δεν νιώθετε πια την ανάγκη να 
αποδείξετε σε κάποιον την αξία σας, 
επειδή ξέρετε ότι κάνετε το καλύτερο 
για εσάς. Ξέρετε να αντιμετωπίζετε τα 
εμπόδια και τις πιθανές αποτυχίες. Κα-
θώς προχωράτε μπροστά, συναντάτε 
εμπόδια, αλλά αυτά αποτελούν ένα 
απλά σημάδι της εξέλιξής σας. Συνε-
χίστε στο δρόμο σας και μην πτοείστε 
από τις αποτυχίες.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ καλή για το 
ζώδιό σου .Έτσι, θα έχεις τις ευκαιρίες που 
χρειάζεσαι για να προωθήσεις τα σχέδια 
που έχεις για τα επαγγελματικά σου, 
ενώ θα μπορέσεις και να διευθετήσεις 
με αποτελεσματικότητα προσωπικές 
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,22,41.

Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να 
αναλάβεις δράση. Αυτήν την εβδομάδα θα 
σου δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς με όλα 
τα φλέγοντα θέματα που αναζητούν άμεσα 
λύση. Παρά τις φαινομενικές δυσκολίες θα 
καταφέρεις να υπερπηδήσεις τα εμπόδια 
και να διευθετήσεις ζητήματα . ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,11,23,36.

Αυτή θα είναι η εβδομάδα σου, όπως 
καταλαβαίνεις, ένας νέος κύκλος ανοίγει 
και θα είναι πιο δημιουργικός. Τώρα μπορείς 
να φτιάξεις το δικό σου σκηνικό και να 
τοποθετήσεις μέσα σε αυτό όλα όσα σε 
κάνουν να νιώθεις χαρά και ικανοποίηση 
με τον τρόπο που θέλεις εσύ. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,18,39,46.

Οι προβλέψεις για εσένα είναι παραπάνω 
από θετικές καθώς στο τέλος της εβδομάδας 
το πλανητικό σκηνικό θα κινείται υπέρ 
στο ζώδιό σου. Αυτό σημαίνει ότι και οι 
υπόλοιπες ημέρες θα κλέψουν λίγη από 
τη λάμψη του Σαββατοκύριακου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,28,49.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ ελπιδοφόρα 
και μάλιστα χαρακτηρίζεται πολύ θετική 
για το ζώδιό σου. Οπότε, τώρα θα είναι 
μια καλή στιγμή για να ξεκινήσεις μια νέα 
συνεργασία ή σχέση, πάνω σε γερές βάσεις 
που θα έχει διάρκεια στο χρόνο. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,26,31.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 20/7 ΕΩΣ 26/7

Μια πολλή όμορφη εβδομάδα και ένα ακόμη 
καλύτερο Σαββατοκύριακο σε περιμένει. 
Οι μέρες αυτές θα σε βοηθήσουν να 
ανακαλύψεις τη συνταγή της ευτυχίας. Θα 
μπορέσεις να δουλέψεις αποτελεσματικά με 
σκοπό να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου και αυτό 
θα σου δώσει μεγάλη ικανοποίηση. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,26,42.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

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: 46.000€ Κωδ. 1009-398

ΝΕΑΠΟΛΗ Πωλείται ισόγειο στούντιο 
27τμ, πλήρως ανακαινισμένο, με 
1ΔΣαλΚΜΠ, καινούργια κουφώματα, 
κουζίνα, μπάνιο, ανακατασκευής 
2016, διαμπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 12.000€ Κωδ. 
1034-115

ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πωλείται διαμέρισμα 
100τμ, ανωγείου, μερικώς 
ανακαινισμένο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
διαμπερές, γωνιακό, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 
30.000€ Κωδ.1015-498

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Πωλείται διαμέρισμα 
64τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
μερικώς ανακαινισμένο, διαμπερές, 
με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. 
Φ/Α, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή: 
35.000€ Κωδ.1001-949

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πωλείται επιχείρηση 
αρτοποιείου, σε κατάστημα 
87τμ, προσόψεως, κεντρικότατο, 
με σταθερή πελατεία σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή: 25.000€ 
Κωδ.1009-392

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Πωλείται 
διαμέρισμα 50τμ, 4ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, κεντρικότατο, 
χρήζει ανακαίνισης. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 17.000€ 
Κωδ.1009

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

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
διαμέρισμα 50τμ, 5ου ορόφου, 
χωρίς ασανσέρ, διαμπερές, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, κεντρικότατο, πλησίον 
Αγίου Δημητρίου. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή:20.000€ 
Κωδ.1029-188

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

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
35τμ, ισογείου, πλήρως ανακαινισμένη 
και επιπλωμένη, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
πλησίον των Πανεπιστημίων, σε άριστη 
κατάσταση. Ιδανική για εκμετάλλευση. 
Τιμή: 30.000€ Κωδ.1033-55

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: 125.000€ 
Kωδ.1014-517

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

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ημιυπογείου, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
ανοιχτωσιά, είναι διαμπερές, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Ιδανικό για 
επένδυση. Τιμή: 15.000€ Kωδ.1033-
127

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: 45.000€ 
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: 155.000€ 
Kωδ.1009-120

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Πωλείται 
διαμέρισμα 90τμ, 3ου ορόφου, με 
ασανσέρ, πλησίον της πλατείας, 
κεντρικότατο, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
χρήζει  ανακαίνισης. Τιμή: 27.000€ 
Kωδ.1009-385

ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Πωλείται δύπατη 
μονοκατοικία 63τμ σε οικόπεδο 
390τμ, εντός του χωριού, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, γωνιακο, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
με συντελεστή δόμησης 0,8. Ιδανικό 
για εξοχική κατοικία. Τιμή: 27.000€ 
Κωδ.1009-402

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: 
80.000€ Kωδ.1009-395

ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται παλαιά 
πέτρινη μονοκατοικία 85τμ, σε οικόπεδο 
2.400τμ, άρτιο και οικοδομήσιμο, 
κεντρικότατο, πλησίον Επαρχιακής 
Οδού Λιβαδίτσας - Ευρωπού. Τιμή: 
28.000€ Kωδ.1009-406

ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
γκαρσονιέρα 45τμ, 1ου ορόφου, με 
1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, επί του 
πεζοδρόμου, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
16.000€ Kωδ.1009-384

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ενοικιάζεται πλήρως 
ανακαινισμένη και επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα 54τμ, 1ου ορόφου, με αυτ. 
Θερμ. θερμ/τες, νυχτερινό ρεύμα, πόρτα 
ασφαλείας, σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
300€ Κωδ.1009 

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου ορόφου, 101τμ, πλήρως 
ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα, ελάχιστα 
κοιν/τα. Τιμή: 500€ Κωδ.1009

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
55τμ, ισογείου, πλήρως επιπλωμένη 
και ανακαινισμένη, πλησίον Ι.Ν. Αγίου 
Παύλου, λουξ κατασκευής, ιδανική για 
φοιτητές. Τιμή: 420€

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
40τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
πλήρως επιπλωμένη και ανακαινισμένη, 
εμπρόσθια, με ανοιχτωσιά, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 400€

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
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
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
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, 2310250200                               
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
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
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
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

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
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε



Ολύμπου 75, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2312315032

Εmail: a.kotsaridisgroud@gmail.com
Instagram: raxatithess

Facebook: Ραχατι - rachati

Για επικοινωνία με τους Sh.Ex  
(Shisha Experts by Rahati):

Shisha Experts 
by Rahati 

όπου υπάρχει καπνός...  
κρύβονται οι Sh.Ex...


