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ο Ν. Ταχιάος με τον Κ. Ζέρβα
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Μετά από 150 sold out παραστάσεις στο «Από Μηχανής Θέατρο», στην Αθήνα, το βραβευµένο 

έργο «Προσωπική συµφωνία» (Taking sides) του Ρόναλντ Χάργουντ, σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη 

Μυλωνά έρχεται στη Θεσσαλονίκη και στο θέατρο «Κολοσσαίον» στις 25 Σεπτεµβρίου µε τους 
Νικήτα Τσακίρογλου, Χρήστο Βαλαβανίδη, Αλέξανδρο Μπουρδούµη

Προσωπική συµφωνία
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BAND  

Ο µοναδικός Νίκος Βέρτης συνεχίζει τις εµφανίσεις του στο ORAMA της περιοχής Αεροδροµίου. 

Το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας’ µε τους Αιµ. Χειλάκη και Βλ. Κυριακίδη την Τετάρτη 28/8 στο Θέατρο ∆άσους.

Παρασκευή 30 Αυγούστου ο ∆ηµήτρης Ζερβουδάκης στο ανοιχτό θέατρο Βυζαντινών Νερόµυλων 
Πολίχνης. 

Κάθε Σάββατο δίπλα στην θάλασσα στο αγαπηµένο THEROS στην Περαία µε την εξαιρετική Κωνσταντίνα Πάλλα.

Οι Ρά∆ιο µας συστήνονται µε την πρώτη τους επίσηµη κυκλοφορία που είναι το τραγούδι “Μια Ευκαιρία”, µια άκρως ανεβαστική σύνθεση, που τα Ra∆ιοκύµατα της θα σας γεµίσουν µε απίστευτη θετική ενέργεια. 
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Σελ.  15-18

Ό,τι συμβαίνει 
στην πόλη

Σελ. 23-27

Αλλάξτε  
τη Θεσσαλονίκη!

Με νωπή την εντολή των πολιτών, οι νέοι δήμαρχοι που ορκίζονται 
αναλαμβάνουν το έργο της ανασυγκρότησης της πόλης
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Του Νίκου Καραμανλή

Η κυβέρνηση έδειξε 
ότι τα ζητήματα της 

καθημερινότητας των 
πολιτών μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με 
τρόπο και λιγότερο... 
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Μήνυμα στην κοινωνία ο καθαρισμός  
του «οικοπέδου της ντροπής»

Πριν καλά καλά ξεκουραστεί, λίγες ώρες μετά το απαιτητικό ταξίδι στη Γαλλία, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε, το πρωί της Παρασκευής, το επονομαζόμενο «οικόπεδο 
της ντροπής» στο Μάτι. Εκεί όπου για έναν ολόκληρο χρόνο είχαν στοιβαχθεί περισσότεροι 
από 20.000 τόνοι δέντρων, κλαδιών και άλλων υλικών, που είχαν καεί στην τραγωδία του 
2018. Αυτοί οι 20.000 τόνοι αποτελούσαν εύφλεκτο υλικό -«προσάναμμα» θα μπορούσε 
κανείς να πει-, και θα αρκούσε ένα πεταμένο τσιγάρο για να καεί ξανά η περιοχή. Άλλωστε, 
βρίσκονταν επί της λεωφόρου Μαραθώνος, στην είσοδο για το Κόκκινο Λιμανάκι, εκτεθει-
μένοι σε κάθε κίνδυνο, συνιστώντας «βόμβα» για το περιβάλλον και τους κατοίκους.

Η εικόνα από το «οικόπεδο της ντροπής» ήταν σαφέστατο δείγμα ότι η προηγούμενη 
πολιτική ηγεσία του τόπου αδιαφόρησε πλήρως για την περιοχή μόλις έσβησαν τα φώτα 
από τις κάμερες. Τι κι αν επρόκειτο για υγειονομικό κίνδυνο; Δεν έγιναν ούτε τα αυτονόητα 
από τους αρμόδιους υπουργούς ή, έστω, από την περιφερειάρχη Αττικής για να απομακρυν-
θούν οι 20.000 τόνοι... προσανάμματος! Είναι ένα μικρό χαρακτηριστικό που δείχνει αδυνα-
μία (ου μην αλλά και ανικανότητα) να παραχθεί πολιτική ουσίας, να αντιμετωπιστούν προ-
βλήματα της καθημερινότητας. Προβλήματα που, όπως απέδειξε στην πράξη η κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν χρειάζονται κόπο, αλλά τρόπο για να επιλυθούν. Και αν το 
πρόβλημα ήταν τα περίπου 800.000 ευρώ, που εκτιμάται ότι χρειάζονταν για να καθαρίσει 
ο χώρος, ας έβρισκαν τρόπο να το παρακάμψουν, όπως έκανε η νυν κυβέρνηση, η οποία 
μηδένισε το κόστος! Οι πρώην αρμόδιοι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, 
αδιαφόρησαν επιδεικτικά.

Μιας και ο λόγος για το κόστος καθαρισμού του «οικοπέδου της ντροπής», χρειάστηκαν 
μόλις μερικά τηλεφωνήματα από τον υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή, ώστε αυτός 
να γίνει με μηδενικό κόστος για το κράτος. Εταιρίες, έστω για λόγους προβολής, ανέλαβαν 
δωρεάν το έργο και μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα ο χώρος έγινε... αεροδρόμιο! Αρκούσε 
μια απλή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κατατέθηκε άμεσα και έδωσε τη δυνατό-
τητα στην κεντρική διοίκηση να παρεμβαίνει εκτάκτως για να αντιμετωπίζει τις συνέπειες 
φυσικών καταστροφών.

Στη «μεγάλη εικόνα» τώρα, η περίπτωση του καθαρισμού στο Μάτι είναι ένα ζήτημα κα-
θημερινότητας που απασχολεί συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτά τα μικρά ζητήμα-
τα, όμως, είναι που συνθέτουν το ψηφιδωτό της διακυβέρνησης του τόπου. Μέχρι στιγμής, ο 
πρωθυπουργός και οι υπουργοί του δείχνουν ότι όχι μόνο ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας 
σε θέματα καθημερινότητας, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να τα επιλύσουν. Αυτό ακριβώς 
είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης: να δείξει ότι σε δύσκολες εποχές μπορεί να δώ-
σει άμεσες λύσεις στα μικρά, αλλά ουσιαστικά ζητήματα.
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Ο ΟΣΕΘ ανακοινώνει με την ΣΟΧ1/2019 ΑΔΑ:6ΑΤΨ46ΜΩΜΖ-ΙΗ6   την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) συνολικά ατόμου για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης 
πρότασης με τίτλο “Sustainable Urban Neighborhoods - Research and Implementation Support in Europe”, εν συντομία «SUNRISE», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Horizon 2020”, σύμφωνα με τους 
κάτωθι πίνακες (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α &  ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με τα παραρτήματά της έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6ΑΤΨ46ΜΩΜΖ-ΙΗ6), στον Δήμο Θέρμης, στην έδρα του ΟΣΕΘ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oseth.com.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη στο Αγροτεμάχιο 51, Θέρμη, Κτίριο Β1, 
Ganas & Ganas, Τ.Κ. 57001 υπόψιν κ. Ζωής Γεροθανασίου (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 483070). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 26.08.2019.και λήγει στις 04.09.2019.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική 
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ιωάννης Τσιωνάς
Διευθύνων Σύμβουλος

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,   ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,   ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,   ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
3) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε πεδίο Συγκοινωνιακών Έργων ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος ή Αστικού Σχεδιασμού
4) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,   ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
3) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ή ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως τη λήξη του 
Προγράμματος

1
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Θετικό σοκ στις διεθνείς αγορές, στην οι-
κονομία και την κοινωνία με πολυνομοσχέδιο 
«σκούπα», όπου εμπλέκονται σχεδόν όλα τα 
υπουργεία, επιχειρεί να προκαλέσει η κυβέρνη-
ση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι ρυθμίσεις 
για τη βελτίωση του επενδυτικού και του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος θα ενσωματωθούν σε 
ένα πολυνομοσχέδιο, στο οποίο θα ρυθμίζονται 
οριστικά οι εκκρεμότητες που απορρέουν από 
το τρίτο Μνημόνιο, διαμορφώνοντας ταυτόχρο-
να συνθήκες απογείωσης της οικονομίας. Το 
πολυνομοσχέδιο «σκούπα» για το επενδυτικό 
περιβάλλον, το οποίο θα θέσει σε δημόσια δι-
αβούλευση από τις 26 Αυγούστου ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, 
θα περιλαμβάνει άρθρα και τροπολογίες που 
αποτελούν συναρμοδιότητα σχεδόν όλων των 
υπουργείων. Στο νομοσχέδιο, εκτός από τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για το «επιχειρείν» 
στην Ελλάδα, θα επιλύονται θέματα για τις εργα-
σιακές σχέσεις, τον αιγιαλό, την επιτάχυνση της 
απονομής δικαιοσύνης και πολλά άλλα. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για το κλείσιμο των κενών που 
άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση και, από την 
άλλη, για την ενσωμάτωση των βασικών πολιτι-
κών επιλογών της νυν κυβέρνησης για την επι-
τάχυνση της ανάπτυξης. 

Όπως δηλώνει στην «Κ» ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, «ο 
νέος αναπτυξιακός νόμος έχει ως βασικό στόχο 
την εξαφάνιση της γραφειοκρατίας, την απλο-
ποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση 
των στρατηγικών επενδύσεων». Και προσθέτει 
χαρακτηριστικά: «Έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα 
ένα περιβάλλον που καθιστά άθλο την πραγμα-
τοποίηση μιας επένδυσης, και αυτό πρέπει να το 
αλλάξουμε». 

Ο νέος επενδυτικός χάρτης της χώρας θα 
αποτελέσει το σημείο αναφοράς του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία του 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 7 Σεπτεμ-
βρίου. Στόχος του πολυνομοσχεδίου «σκούπα», 
που θα κατατεθεί στις αρχές του επόμενου μηνός 
στη Βουλή, είναι η μετατροπή της Ελλάδας στην 
πλέον φιλική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τις επενδύσεις, κάτι που αποτελεί και τη βασική 
προτεραιότητα του πρωθυπουργού. Το σχέδιο 
αναλύεται από την περασμένη Πέμπτη και θα 
αναλυθεί και τις επόμενες ημέρες στις συναντή-
σεις που είχε και θα έχει ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γούς με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, 
τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και 

με άλλους ηγέτες. 
Ο νέος επενδυτικός νόμος θα περιλαμβάνει 

το βασικό πλαίσιο λειτουργίας του σύγχρονου 
«επιχειρείν», ενώ τα φορολογικά κίνητρα που 
θα δίνονται στις επιχειρήσεις θα ανακοινωθούν 
προς το τέλος Σεπτεμβρίου, στο δεύτερο φορο-
λογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρ-
νηση στη Βουλή. 

Διαδικασίες «εξπρές»
Το πιο ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές για την 

προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και τη βελτίω-
ση του «επιχειρείν» φιλοδοξεί να στείλει η κυ-
βέρνηση μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό πλαί-
σιο του νέου επενδυτικού νόμου θα έχει τους 
εξής άξονες:

1. Απονεύρωση της πανίσχυρης γραφειο-
κρατίας, η οποία θα περιλαμβάνει τη διαδικασία 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των βιομη-
χανιών.

2. Καθορισμός των χρήσεων γης και των 
πολεοδομικών περιορισμών που συνδέονται με 
τα όρια ευθύνης των αρχαιολογικών υπηρεσι-
ών, ώστε να μην εγκλωβίζονται στις ελληνικές 
καλένδες κρίσιμης σημασίας επενδύσεις, όπως 
αυτή του Ελληνικού. 

3. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που εγκρίνεται θα 
περνά στη συνέχεια στο τραπεζικό σύστημα με 
τη διαδικασία του outsourcing. Πρόκειται για το 
μοντέλο που κυριαρχεί στις ΗΠΑ και προβλέπει 
τον έλεγχο από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το κρά-
τος θα έρχεται σε μεταγενέστερο χρόνο για να 

ελέγχει την ορθότητα των πιστοποιητικών και, 
εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις, τότε θα επι-
βάλλει αυστηρότατες ποινές. 

4. Εισάγεται το μοντέλο της ευέλικτης εκδί-
κασης υποθέσεων, ώστε να υπάρχουν αποφά-
σεις για επενδυτικά σχέδια σε όσο το δυνατόν 
συντομότερο χρόνο. 

5. Με hi-tech εργαλεία, όπως ο ψηφιοποι-
ημένος ηλεκτρονικός επενδυτικός χάρτης, θα 
εντοπίζονται η ακριβής θέση ενός ακινήτου, τα 
πολεοδομικά ή αρχαιολογικά κωλύματα και η 
ξεκάθαρη εικόνα για το αν μπορεί να υποδεχθεί 
μια βιομηχανική, τουριστική ή άλλη επένδυση. 
Το μοντέλο αυτό αναμένεται να λειτουργήσει 
στην πλήρη μορφή του έως το τέλος του 2021 
και θα είναι συνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων 
του Εθνικού Κτηματολογίου, αλλά και με τα συ-
ναρμόδια υπουργεία και τις εποπτευόμενες υπη-
ρεσίες τους. Με τον τρόπο αυτόν θα ελέγχεται 
σε όλα τα στάδια η διαδικασία μιας επένδυσης, 
θα εντοπίζονται οι καθυστερήσεις και θα ζητού-
νται... εξηγήσεις από τους υπευθύνους. 

Η κυβέρνηση, μέσα από το νέο επενδυτικό 
περιβάλλον που θέλει να διαμορφώσει, φιλοδο-
ξεί να κερδίσει με το «καλημέρα» τουλάχιστον 
20 θέσεις στην παγκόσμια λίστα της ανταγωνι-
στικότητας, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα χρό-
νιες παθογένειες, οι οποίες οδηγούσαν σε καθυ-
στέρηση μεγάλα επιχειρηματικά projects.

Πώς η Ελλάδα θα γίνει η πιο φιλική χώρα της Ε.Ε. στο «επιχειρείν» 

Αναπτυξιακό «σοκ» σημείο 
αναφοράς στη ΔΕΘ 
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Η τουριστική περίοδος οδεύει προς το τέλος της. Και για μια ακόμα 
φορά ήρθαμε αντιμέτωποι με το ανίκανο και αναποτελεσματικό κράτος. 
Προβλήματα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση στη Σαμοθράκη κυρίως λόγων 
των  μη επαρκών λιμενικών υποδομών. Προβλήματα με τα σκουπίδια 
στην Κέρκυρα και στην Άνδρο. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στην 
Κρήτη και τις συνεχείς διακοπές ρεύματος. Τα παραδείγματα κακής λει-
τουργίας της κρατικής μηχανής αμέτρητα. Το κράτος μας εκθέτει, μας 
εμποδίζει να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο προς τους 
επισκέπτες της χώρας όσο και προς τους πολίτες.  

Την ίδια στιγμή η φετινή τουριστική κίνηση φαίνεται να είναι μειωμένη 
κυρίως γιατί άνοιξε και πάλι η αγορά της Τουρκίας. Με φθηνότερες και 
ίσως καλύτερες υπηρεσίες από τις δικές μας. Οι επιπτώσεις για μείωση 
της τουριστικής κίνησης είναι κυρίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 
τουριστικές επιχειρήσεις που κοστολογούν τις υπηρεσίες τους υψηλότερα 
από αυτές των ανταγωνιστών τους. Μερίδιο ευθύνης έχει και το κράτος με 
το υψηλό ΦΠΑ, το αυξημένο μη μισθολογικό κόστος, την υψηλή φορολό-
γηση. Αλλά έχουν και οι ιδιώτες. Οι οποίοι πρέπει και οφείλουν να μάθουν 
ότι όταν κοστολογούν τις υπηρεσίες τους οφείλουν να γνωρίσουν και πως 
τις κοστολογούν οι ανταγωνιστές τους εκτός της χώρας μας. 

Όλα θα πρέπει να αλλάξουν. Και στο κράτος και στους ιδιώτες. 
 Ένα σοβαρό κράτος θα είχε καταγράψει τις ελλείψεις σε υποδομές, 

θα είχε καταστρώσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσε-

ων και φυσικά θα είχε επιλέξει τα καλύτερα σχήματα χρηματοδότησης 
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΣΔΙΤ, 
αυτοχρηματοδότηση κ.α.) και θα είχε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε 
και πως θα αντιμετωπισθούν όλα αυτά τα προβλήματα.  

Αν και είμαι άνθρωπος της αγοράς και των επιχειρήσεων δεν πιστεύω 
ότι όλα πρέπει και μπορούν να γίνουν από τους ιδιώτες. Μπορεί και το 
κράτος. Τι εμπόδισε όμως το Δήμο και την Περιφέρεια στην Κέρκυρα να 
λύσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια; Τι εμπόδισε το κράτος να αξιοποιήσει 
τη γενναία κοινοτική χρηματοδότηση για την υπόγεια ηλεκτρική διασύν-
δεση με την Κρήτη; Τι εμπόδισε το κράτος να λύσει το πρόβλημα με τις 
ελλείψεις υποδομών στο Λιμάνι της Σαμοθράκης και στα άλλα τα λιμάνια 
της χώρας; Η αδιαφορία, η ανικανότητα, η γραφειοκρατία, έλλειψη πό-
ρων, τι; 

Η Ελλάδα πρέπει και οφείλει να αποκτήσει ένα σύγχρονο και απο-
τελεσματικό κράτος. Με σχεδιασμό, με στόχους και χρονοδιαγράμματα.  
Η Ελλάδα όμως θα πρέπει να αποκτήσει και σύγχρονους επιχειρηματίες. 
Στόχος μας  θα πρέπει να είναι να προσελκύσουμε τουρίστες υψηλού ει-
σοδήματος. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε σε υψηλής 
ποιότητας τουριστικές υποδομές και διευρυμένες υπηρεσίες. Το μέλλον 
βρίσκεται στην ποιότητα και μόνο στην ποσότητα.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών

 Τουρισμός: Ώρα να τα αλλάξουμε όλα opinion
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Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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εκδηλώσεις μνήμης

2 Σεπτεμβρίου 1944 - 2 Σεπτεμβρίου 2019 

ΧΡΟΝΙΑ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο 

www.pilea-hortiatis.gr
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Σημαντικό ρόλο στο συνολικό  επανασχεδια-
σμό του χάρτη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 
που θα εκπονηθεί από το υπουργείο Τουρισμού, 
αναμένεται να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη, 
η οποία βιώνει τα τελευταία χρόνια μια άνευ 
προηγούμενου ακτοπλοϊκή απομόνωση. Σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα 
Karfitsa, o υφυπουργός Τουρισμού, βουλευτής 
Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ο ακα-
δημαϊκός Μάνος Κόνσολας, τόνισε ότι η «ότι η 
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα 
νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα ενισχύ-
σει την τουριστική ανάπτυξη».

Για τη Σαμοθράκη, οι τουριστικές επιχειρή-
σεις της οποίας υπέστησαν τεράστια ζημιά, ελή-
φθησαν τα πρώτα μέτρα, αλλά το ζητούμενο 
είναι σύμφωνα με τον κ. Κόνσολα, η δημιουργία 
ενός νέου πλαισίου συμβάσεων για τις άγονες 
γραμμές με καλύτερα πλοία και δυνατότητα 
αντικατάστασης πλοίων. Παράλληλα, σχεδιά-
ζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής 
του νησιού για την αποκατάσταση της φήμης 
του. Γενικότερα για τον τουρισμό, ο κ. Κόνσολας 
δήλωσε ότι η  χώρα μας πρέπει να επενδύσει 
στην ποιότητα και σε νέες μορφές τουρισμού με 
τη χάραξη ενός στρατηγικού σχεδίου σε βάθος 
χρόνου.

 Έκκληση για οριστική λύση του αδιεξόδου 
του ακτοπλοϊκού αποκλεισμού της Σαμοθρά-
κης, απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ξενοδόχων, η οποία κάνει λόγο για  «ανυπο-
λόγιστη ζημία» στις τουριστικές επιχειρήσεις. 
Τι θα πράξετε; Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη 
τα πρώτα μέτρα, τα οποία επικεντρώνονται στη 
διασφάλιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μέχρι 
το τέλος της τουριστικής περιόδου και στα έργα 
βελτίωσης των λιμενικών υποδομών που υπάρ-
χουν στο νησί. Το ζητούμενο είναι να μην αντι-
μετωπίσει ξανά το νησί ανάλογο πρόβλημα και 
αυτό προϋποθέτει ένα νέο πλαίσιο συμβάσεων 
για τις άγονες γραμμές, με καλύτερα πλοία και 
δυνατότητα αντικατάστασης των πλοίων. Εμάς 
μας ενδιαφέρει φυσικά και η αποκατάσταση 
της τουριστικής φήμης του νησιού και σε αυτό 
θα ρίξουμε το βάρος μας με ένα ολοκληρωμέ-
νο πρόγραμμα προβολής του νησιού, αλλά και 
προσέλκυσης επισκεπτών σε στοχευμένες αγο-
ρές γειτονικών χωρών και όχι μόνο.

Θα διατηρήσει και φέτος η Ελλάδα τα αλ-
λεπάλληλα ρεκόρ των προηγούμενων χρό-
νων στον τουρισμό; Πώς θα αντιμετωπίσει τον 
ανταγωνισμό; Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο 
προσανατολισμός μας. Πρέπει να σταματήσου-
με, πλέον, να μετράμε τον αριθμό των επισκε-

πτών και να επικεντρωθούμε στην αύξηση των 
εσόδων που προέρχονται από τον τουρισμό. 
Βλέπουμε, άλλωστε, ότι η αύξηση του αριθμού 
των επισκεπτών δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη 
αύξηση στα έσοδα. Το αντίθετο συμβαίνει. Η 
Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα, σε 
νέες μορφές τουρισμού που προσελκύουν επι-
σκέπτες υψηλού εισοδήματος και αποφέρουν 
αυξημένα έσοδα. Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις 
μεγάλης κλίμακας, νέο στρατηγικό σχέδιο, αλλά 
και ένα ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο με μείω-
ση των φορολογικών επιβαρύνσεων που έχουν 
επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στο τουριστικό 
μας προϊόν. Οι παραπάνω επιβαρύνσεις έχουν 
δημιουργήσει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας 
στον τουρισμό μας.

Θεωρείτε αναγκαία την εκπόνηση ενός 
εθνικού σχεδίου για τον τουρισμό με μεσο-μα-
κροπρόθεσμη στρατηγική; Είναι η «λυδία λί-
θος». Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει στρατηγι-

κό σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη σε βάθος 
χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται ένα 
πολυνομοσχέδιο για τις χρήσεις γης, το οποίο θα 
αποτυπώσει σταθερούς κανόνες και που είναι το 
πρώτο βήμα για να περάσουμε στο νέο χωροτα-
ξικό για τον τουρισμό, που αποτελεί την προϋ-
πόθεση για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στον 
τουρισμό. Στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο, όμως, 
για τον τουρισμό εντάσσεται και η αναβάθμιση 
της τουριστικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για έναν 
στόχο που έχει οριοθετήσει ως κορυφαία προ-
τεραιότητα ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Σε αυτό 
το πλαίσιο σχεδιάζουμε ένα πανεπιστήμιο προ-
σανατολισμένο αποκλειστικά στις τουριστικές 
σπουδές, με νέα προγράμματα σπουδών και με 
σύγχρονες ειδικότητες που θα ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της αγοράς. Παράλληλα, θα 
υπάρξουν αλλαγές σε όλο το φάσμα της τουρι-
στικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης.

Μάνος Κόνσολας:

Σχεδιάζεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση  
της Θεσσαλονίκης με Αιγαίο – Δωδεκάνησα
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Ποιές είναι οι βασικές προτεραιότητες του υπουρ-
γείου Τουρισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελ-
ληνικού τουριστικού προϊόντος; Είναι εφικτός ο στόχος 
του 12μηνου τουρισμού; Ο εμπλουτισμός και η διαφο-
ροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος συμβάλλουν 
στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στόχος μας 
είναι να διαμορφώσουμε ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο 
για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αφού σήμερα 
υπάρχουν μεγάλα κενά, αλλά και αβελτηρίες. Ο τουρι-
σμός υγείας, για παράδειγμα, έχει μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης αρκεί, βεβαίως, να αντιμετωπιστούν τα κενά 
που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο, όπως επίσης και μια 
σειρά άλλων αντικινήτρων. Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαί-
σιο για την πιστοποίηση των παρόχων που θα δραστηριο-
ποιηθούν στον τομέα του τουρισμού υγείας, σύμφωνα με 
τα standards που θέτουν διεθνείς οργανισμοί και αφο-
ρούν στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην 
ασφάλεια και στις υποδομές. Χρειάζεται, επίσης, ένα νέο 
θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία Cluster συνεργασιών 
ανάμεσα σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και ξενοδοχεία, 
αλλά και σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
όπως η συνεργασία ξενοδοχείων με κέντρα αιμοκάθαρ-
σης, η δημιουργία κέντρων αποκατάστασης με υποδομές 
φιλοξενίας και η δημιουργία υποδομών ιαματικού τουρι-
σμού. Φυσικά, απαιτούνται αναπτυξιακά και φορολογικά 
κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας, 
που θα συνδέουν τις ενισχύσεις με τη βιωσιμότητα, το 
ύψος της επένδυσης και τις θέσεις εργασίας.

Επί σειρά ετών, το επιβατικό κοινό της Μακεδονίας, 
της Θράκης αλλά και της βαλκανικής ενδοχώρας ανα-

γκάζεται να ταξιδέψει οδικώς ως τον Πειραιά για να 
επισκεφθεί τα νησιά μας. Υπάρχει σχέδιο για την αντι-
μετώπιση του ακτοπλοϊκού αποκλεισμού της Θεσσαλο-
νίκης; Έχετε δίκιο. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απο-
τελέσει άμεση προτεραιότητα για το υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και θα πιέσουμε και εμείς προς 

αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται ένας συνολικός επανα-
σχεδιασμός του χάρτη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. 
Θεωρώ ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με 
τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα ενισχύσει την 
τουριστική ανάπτυξη.
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«∆ράσεις 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 «∆ράσεις 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 Κ∆ΒΜ2 Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, στις 10:00 π.µ 
στο ∆ιοικητήριο 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 ∆ράσης , από την εκπρόσωπο του ΚΜΟΠ κυρία Σούρ-
δα Κατερίνα

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

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

Η Πράξη «∆ράσεις 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 «∆ράσεις 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 Κ∆ΒΜ 2 ΠΚΜ- ∆οµή 
Παροχής Εξειδικευµένων Υπηρεσιών Σερρών, Τέρµα 
Οµόνοιας Σέρρες, ΤΚ 62125 ηµέρες ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡ-
ΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ώρες 09:00 π.µ. - 15:00 µ.µ.
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Σε… αναμμένα κάρβουνα κάθονται η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα και ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Εποπτικός Μηχανισμός (SSM), λόγω Ιταλίας και 
όχι λόγω Ελλάδας. Kαι αυτό, διότι ο ευρωπαϊ-
κός τραπεζικός κλάδος παραμένει ασταθής και 
βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις. 
Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, γνωρίζο-
ντας πολύ καλά πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα της Γηραιάς Ηπείρου βαδίζουν σε τεντωμέ-
νο σχοινί, είναι έτοιμος να ξαναχρησιμοποιήσει 
το «μπαζούκα», προχωρώντας σε έναν νέο γύρο 
ποσοτικής χαλάρωσης.

Όμως, δεν είναι μόνο οι τράπεζες του ευρω-
παϊκού Νότου που αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα… Έχουν ενταθεί οι ανησυχίες και για τις 
προοπτικές του γερμανικού τραπεζικού κλάδου. 
Και αυτό διότι, εκτός από τα σοβαρά προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες της Γερμα-
νίας, η κρίση στην Ιταλία τούς δημιουργεί έναν 
ακόμη «πονοκέφαλο»…

Οι δύο μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες, η 
Deutsche Bank και η Commerzbank, έχουν χά-
σει την αίγλη τους, καθώς έχουν συρρικνώσει τις 
δραστηριότητές τους, παράγουν ελάχιστα κέρδη, 
κλείνουν καταστήματα και μειώνουν το προσω-
πικό τους.

Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι πε-
ριφερειακές τράπεζες, που αποτελούν το 80% 
του γερμανικού τραπεζικού κλάδου. Σημειώ-
νεται πως, πριν από δύο χρόνια, η Budensbank 
ψήφισε νόμο να μην ελέγχονται τα συγκεκρι-
μένα τραπεζικά ιδρύματα από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, αφού αποτελεί κοινό μυστικό 
πως υπάρχουν πολλοί «σκελετοί» στους ισολο-
γισμούς τους.

Η Γερμανία διαθέτει 385 τοπικά ταμιευτή-
ρια (ονομάζονται Sparkassen), τα οποία ενίοτε 
δημιουργούν προβλήματα στη σταθερότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώ-
ρας. Διατηρούν στενές σχέσεις με τους τοπικούς 
άρχοντες, στους οποίους ορισμένες φορές δί-
νουν αμφιλεγόμενα δάνεια ή χρηματοδοτούν 
τις προεκλογικές εκστρατείες τους. O Γιοακίμ 
Βόλμπεργκς, πρώην δήμαρχος της ιστορικής 
πόλης Ρέγκενμπουργκ, παύτηκε από τα καθή-
κοντά του. Είχε στοχοποιηθεί για κατάχρηση 
εξουσίας, λόγω της παράλληλης με το αξίωμά 
του απασχόλησης ως επικεφαλής του εποπτι-
κού συμβουλίου του τοπικού ταμιευτηρίου. Ο κ. 
Βόλμπεργκς κατηγορείται ότι χρηματοδοτήθηκε 
από κτηματομεσιτική εταιρία κατά την προεκλο-
γική εκστρατεία του, επειδή μεσολάβησε για να 
της δοθεί χαμηλότοκο δάνειο 4,5 εκατ. δολαρί-
ων, καθώς και ότι εξασφάλισε δικαιώματα κατά 

προτεραιότητα σε έγγειο ιδιοκτησία, την οποία 
διεκδικούσαν πολλοί. Το προαναφερθέν δάνειο 
ο σοσιαλδημοκράτης πρώην δήμαρχος το εξα-
σφάλισε για την κτηματομεσιτική εταιρία, όταν 
ήταν πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του 
ταμιευτηρίου του Ρέγκενμπουργκ.

Κατά καιρούς, όπως αναφέρει το Bloomberg, 
ξεσπούν σκάνδαλα στα γερμανικά ταμιευτήρια, 
ωστόσο δεν γίνεται λόγος για μεταρρύθμιση του 
συστήματος. Αυτό εγείρει ερωτήματα για το κατά 
πόσον είναι οικονομικά ανεξάρτητη η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, ώστε να ελέγχει τα ταμιευτήρια, από 
τα οποία συχνά παίρνει δάνεια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
ερευνητικό ινστιτούτο «Bruegel», σε ορισμένες 
περιπτώσεις στη Γερμανία το 10% των εσόδων 
κάποιων πολιτικών προέρχεται από τις θέσεις 
που διατηρούν στα συμβούλια των Sparkassen.

Η δίκη του Βόλμπεργκς άρχισε πριν από μή-
νες και δείχνει αυτό που πολλοί οικονομολόγοι 
ονομάζουν «διαπλοκή»: τις διασυνδέσεις μετα-
ξύ των 385 δημόσιων Sparkassen και των τοπι-
κών αρχόντων στη Γερμανία. Αυτές εγκυμονούν 
κινδύνους και προκαλούν ανησυχία. Επιπλέον, 
ασκούν πιέσεις σε κολοσσούς, όπως η Deutsche 
Bank και η Commerzbank, οι οποίες αντιμετωπί-
ζουν προβλήματα λόγω μειωμένης κερδοφορί-
ας και λανθασμένων χειρισμών. 

«Στη μέγγενη» οι τράπεζες στην Ιταλία 
Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, που αντιμετωπίζει 

και πολιτική κρίση, ο εγχώριος τραπεζικός κλά-

δος αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της οικο-
νομίας, διότι είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής του 
Δημοσίου. Αυτό σημαίνει πως οι ιταλικές τράπε-
ζες απειλούνται με κατάρρευση σε ενδεχόμενη 
κρίσης χρέους, ενώ η σημαντική αύξηση του 
κόστους δανεισμού έχει αρνητικό αντίκτυπο στα 
τραπεζικά ιδρύματα.

Σημειώνεται πως οι ιταλικές τράπεζες δια-
κρατούν μεγαλύτερο όγκο χρέους της χώρας 
συγκριτικά με τις τράπεζες άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. Τα ομόλογα του ιταλικού Δημοσίου 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% του ενερ-
γητικού τους. Και βέβαια, η Ιταλία έχει δημόσιο 
χρέος που υπερβαίνει το 130% του ΑΕΠ της, ενώ 
φέτος εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στο 135% 
του ΑΕΠ της. Σε περίπτωση κρίσης χρέους της 
Ιταλίας, ο τραπεζικός τομέας της γειτονικής χώ-
ρας θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι ιταλικές 
τράπεζες διέγραφαν «κόκκινα» δάνεια και μεί-
ωναν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που βά-
ρυναν τους ισολογισμούς τους, ωστόσο η εικόνα 
τους παραμένει εύθραυστη. Επίσης, έχουν αυ-
ξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και μεγάλες 
υποχρεώσεις. Έχουν λάβει από την ΕΚΤ δάνεια 
συνολικού ύψους περίπου 250 δισ. ευρώ, που 
λήγουν τη διετία 2020-2021 και πρέπει να τα 
αποπληρώσουν. Παράλληλα, είναι υποχρεω-
μένες να συνεχίσουν να μειώνουν τα «κόκκινα» 
δάνεια, ώστε να πετύχουν τους στόχους που έχει 
θέσει ο SSM.

Πιο ευάλωτες οι γερμανικές τράπεζες από τις ιταλικές

Έρχεται ευρωπαϊκή καταιγίδα 
Οι

κο
νο

μί
α

Α
Π

Ο
 Τ

Ο
Ν

 Γ
ΙΑ

Ν
Ν

Η
 Ν

Ε
Ζ

Η



924.08.2019

4

4



10 24.08.2019

Έξι ισχυροί παράγοντες και ένας... φόβος δι-
αμορφώνουν συνθήκες ουσιαστικής ανάκαμψης 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας, καλλιερ-
γώντας προσδοκίες για συνέχιση του ανοδικού 
κύκλου τιμών των ακινήτων. 

Σύμφωνα με τους παράγοντες της κτηματα-
γοράς, η γενικότερη εικόνα της κίνησης γύρω 
από τα ακίνητα παρουσιάζει πολλές ταχύτητες σε 
ολόκληρη την επικράτεια. Έτσι, η προσδοκία για 
μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων έδωσε 
σχετική ώθηση στην οικοδομική δραστηριότητα 
σε επιλεγμένες περιοχές, ενώ η δυσκολία πρό-
σβασης στον τραπεζικό δανεισμό αποτελεί τρο-
χοπέδη για τη «μεγέθυνση» της οικοδομής. 

Στην παρούσα φάση, η συμπεριφορά των ιδι-
ωτών και των επενδυτών καθορίζεται από τους 

εξής παράγοντες: 
1. «Πάγωμα» του ΦΠΑ στην οικοδομή για 3 

χρόνια, αρχής γενομένης από το 2020. Πρόκει-
ται για ένα μέτρο που θα ισχύσει από το 2020 
και θα «ξεφρακάρει» πολλές νέες κατασκευές 
οι οποίες έχουν παλιώσει, καθώς παραμένουν 
στα... αζήτητα. 

2. Τριετές «πάγωμα» του φόρου υπεραξίας 
στις πωλήσεις κατοικιών από το 2020. Πρόκει-
ται για ένα μέτρο που δέσμευε τη χώρα στη βάση 
του τρίτου Μνημονίου, αλλά τελικώς είναι ανε-
φάρμοστο. Μάλιστα, επεξέτεινε το «πάγωμα» 
στην αγορά και προκάλεσε... νευρικό κλονισμό 
στη φορολογική διοίκηση, η οποία αδυνατούσε 
να καθορίσει έναν αξιόπιστο μηχανισμό που θα 
απέφερε ουσιαστικά οφέλη στα έσοδα του Προ-

ϋπολογισμού. Τελικώς, έκανε πολύ μεγάλη ζη-
μιά, χωρίς να αποφέρει τίποτα.  

3. Μείωση ΕΝΦΙΑ: Η πρόωρη μείωση του 
φόρου-οροσήμου της μνημονιακής εποχής λει-
τουργεί ενισχυτικά στην αξία των ακινήτων. Το 
γεγονός ότι από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης 
ευνοούνται σε μεγάλο βαθμό οι μεσαίες και οι 
μεγάλες περιουσίες δίνει ώθηση στις τιμές των 
ακινήτων και εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει 
σε τόνωση της ζήτησης. Αντιστοίχως, η κινητικό-
τητα στα «ρετιρέ» της κτηματαγοράς θα έχει ευ-
εργετικές επιδράσεις και στις μικρές περιουσίες. 

4. «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: Η ενεργεια-
κή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των 
ακινήτων, μέσω της παροχής έκπτωσης 40% 
από τον φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ, θα 

Το Airbnb, η «χρυσή βίζα», τα 4 μέτρα και ο... άγνωστος Χ,  
που απογειώνουν την κατασκευαστική δραστηριότητα

Οι 7 παράγοντες που δίνουν ώθηση στην 
οικοδομή και στις τιμές των ακινήτων 
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ενισχύσει σε πολλές περιοχές την αξία χιλιάδων περι-
ουσιών, ανοίγοντας ταυτόχρονα αρκετές υποαγορές της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς και τα σχετικά 
επαγγέλματα. 

5. Η διείσδυση της «μόδας» του Airbnb σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη, Κρήτη, Χαλκιδική, 
Κυκλάδες, Ρόδο και σε επιλεγμένες περιοχές της Πελο-
ποννήσου κινεί τα νήματα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, 
έχοντας όμως προκαλέσει και αρκετές στρεβλώσεις. 

6. Η επιθυμία πολιτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την απόκτηση της «χρυσής βίζας» έχει οδηγήσει σε 
ισχυρή ζήτηση για ακίνητα κυρίως στην Αττική και την 
κεντρική Μακεδονία, και δευτερευόντως σε τουριστικές 
περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας. Tο 
Αirbnb και η «χρυσή βίζα» έχουν αλλάξει θεαματικά τις 
παραμέτρους της κτηματαγοράς κυρίως στα νότια προ-
άστια της Αττικής, όπου παίζεται και το μεγάλο στοίχημα 
της επένδυσης στο Ελληνικό.  

7. Αύξηση αντικειμενικών αξιών: Αποτελεί έναν 
«άγνωστο Χ» για την κτηματαγορά, καθώς, βάσει μνη-
μονιακών δεσμεύσεων, οι αυξήσεις θα επιβληθούν σε 
δύο δόσεις. Μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι έχοντες ακίνητα 
σε φτωχές και υποβαθμισμένες περιοχές, καθώς και σε 
αρκετές μεσαίες, ενώ στις πολύ ακριβές ενδεχομένως να 
υπάρξουν και μειώσεις. Στόχος του μέτρου είναι η επι-
κράτηση της μίας και μοναδικής τιμής στην αγορά, μέσω 
της εξίσωσης αντικειμενικών και εμπορικών αξιών, κάτι 
που ωστόσο μπορεί να προκαλέσει πολλές στρεβλώσεις 
κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Ουσιαστικά καθίσταται 
εξαιρετικά δύσκολη η πρόβλεψη της επίδρασης μιας τέ-
τοιας κίνησης στις περισσότερες περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας. Το σίγουρο είναι ότι για τα 2/3 των ακινήτων 
θα προκύψουν επιβαρύνσεις σε φόρους και τέλη. Η αύ-
ξηση των αντικειμενικών αξιών θα ωθήσει σε υψηλότερα 
επίπεδα και τα τεκμήρια διαβίωσης, για τα οποία υπάρχει 
σχεδιασμός να καταργηθούν από το 2021 και μετά. 

Τι συμβαίνει 
στην επικράτεια
Η τάση ανάκαμψης που παρατηρείται στην οικοδομι-

κή δραστηριότητα αφορά συγκεκριμένες περιοχές, ενώ 
η εικόνα στη συντριπτική πλειονότητα των περιφερειών 
της χώρας είναι χειρότερη από πέρυσι. 

Από την ανάλυση των στοιχείων της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019, 
σε σχέση και με το αντίστοιχο περυσινό, προκύπτουν 
πολλές αναγνώσεις για την οικοδομική δραστηριότητα 
ανά την επικράτεια. Το 2018 ήταν μια κακή χρονιά και 
ήρθε σε συνέχεια της αρνητικής διετίας 2016-2017. Ει-
δικότερα, με βάση τα φετινά στοιχεία:

1. Οι οικοδομικές άδειες είναι περισσότερες, έστω 
οριακά σε σχέση με το 2018, ωστόσο η επιφάνεια και ο 
όγκος των κατασκευών είναι αισθητά μικρότερα σε σχέ-
ση με πέρυσι. 

2. Ο Νομός Αττικής παρουσιάζει σημαντική αύξηση 
τόσο σε αριθμό αδειών όσο και σε επιφάνεια και όγκο σε 
σχέση με πέρυσι. Ως κινητήριος μοχλός της ιδιωτικής οι-
κοδομικής δραστηριότητας προβάλλεται το Αirbnb, που 
προκαλεί αύξηση της ζήτησης για υφιστάμενα ακίνητα, 
ενώ τροφοδοτεί τις προσδοκίες των ιδιωτών για την ανέ-
γερση νέων κατασκευών. 

3. Στην κεντρική Μακεδονία, και κυρίως στους Νο-

μούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, παρατηρείται αύ-
ξηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ωστόσο η επι-
φάνεια και ο όγκος των νέων κατασκευών είναι αισθητά 
μικρότερα σε σχέση με πέρυσι. 

4. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 
παρουσιάζει μεγάλη ποσοστιαία αύξηση στην ανέγερση 
νέων κατασκευών, σε επίπεδο τόσο επιφάνειας όσο και 
όγκου. 

5. Στα νησιά του Ιονίου καταγράφεται μεγάλη αύξηση 
των οικοδομικών αδειών, αλλά η επιφάνεια και ο όγκος 
των νέων ακινήτων εμφανίζονται αισθητά μειωμένα σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό πεντάμηνο. 

6. Στην Κρήτη, ο αριθμός των αδειών και του όγκου 
αυξήθηκαν, αλλά τα τετραγωνικά εμφανίζονται μειωμέ-
να σε σχέση με πέρυσι. 

7. Στη Θεσσαλία αυξήθηκαν σημαντικά οι οικοδομι-

κές άδειες, αλλά αφορούν μικρότερη επιφάνεια και ορια-
κά μεγαλύτερο όγκο νέων κατασκευών. 

8. Στο νότιο Αιγαίο εμφανίζεται κόπωση των νέων 
κατασκευών, παρά το γεγονός ότι σε Ρόδο, Μύκονο, Σα-
ντορίνη και Πάρο αυτές που «ξεφυτρώνουν» είναι αξιο-
σημείωτες. 

9. Σημαντική είναι η υποχώρηση της οικοδομικής 
δραστηριότητας στο βόρειο Αιγαίο, κάτι που μεταξύ άλ-
λων οφείλεται και στις μειωμένες προσδοκίες για ζήτηση 
ακινήτων, λόγω και της πίεσης που υφίστανται τα νησιά 
από το μεταναστευτικό πρόβλημα. 

10. Σημαντικές περιφέρειες, με έντονο βιομηχανι-
κό ενδιαφέρον και λιγότερο τουριστικό, όπως η Στερεά 
Ελλάδα, η δυτική Ελλάδα και η δυτική Μακεδονία, εμ-
φανίζουν μεγάλη πτώση στην κατασκευαστική δραστη-
ριότητα. 

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 
στο 5μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 (αριθμός αδειών)

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 
στο 5μηνο Ιανουαρίου - Μαiου 2019 (σε επιφάνεια)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Περιφέρεια Αριθμός αδειών Μεταβολή
Ιανουάριος - Μάιος 2018 Ιανουάριος - Μάιος 2019 %

Ανατολική Μακεδονία 173 288 66,5
Κεντρική Μακεδονία 786 856 8,9
Δυτική Μακεδονία 89 73 -18,0
Θεσσαλία 305 337 10,5
Ήπειρος 198 191 -3,5
Ιόνια Νησιά 382 436 14,1
Δυτική Ελλάδα 444 306 -31,1
Στερεά Ελλάδα 402 290 -27,9
Πελοπόννησος 534 455 -14,8
Αττική 1.129 1.256 11,2
Βόρειο Αιγαίο 176 139 -21,0
Νότιο Αιγαίο 602 592 -1,7
Κρήτη 467 473 1,3
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5.687 5.692 0,1

Περιφέρεια Επιφάνεια σε m2 Μεταβολή
Ιανουάριος - Μάιος 2018 Ιανουάριος - Μάιος 2019 %

Ανατολική Μακεδονία 37.700 67.000 78
Κεντρική Μακεδονία 194.300 179.500 -7,6
Δυτική Μακεδονία 18.000 10.900 -39,8
Θεσσαλία 86.400 74.200 -14,1
Ήπειρος 59.300 48.400 -18,4
Ιόνια Νησιά 124.300 62.200 -49,9
Δυτική Ελλάδα 64.100 44.100 -31,1
Στερεά Ελλάδα 63.800 43.000 -32,6
Πελοπόννησος 101.800 65.500 -35,6
Αττική 197.700 237.800 20,3
Βόρειο Αιγαίο 18.200 14.700 -19,3
Νότιο Αιγαίο 137.200 119.200 -13,1
Κρήτη 120.600 111.100 -7,9
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1.223.400 1.077.700 -11,9
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Τα μάζεψε ο Μπουτάρης 

«Πόλεμος» για την πεζοδρόμηση  
της Αγ. Σοφίας

Εκτός αντιδημαρχιών Ορφανός  
και Βούγιας

Χαζομπαμπάδες οι άνθρωποι  
των Δήμων

Στοπ το κάπνισμα στα σχολεία

Στιχουργός ο Λάζαρος 

Θρήνος για Κάζη

Τα προσωπικά του αντικείμενα μαζεύει σιγά σιγά ο 
απερχόμενος δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, προκειμέ-
νου τις επόμενες ημέρες να παραδώσει το γραφείο δη-
μάρχου, που βρίσκεται στον 3ο όροφο του δημαρχιακού 
μεγάρου Θεσσαλονίκης, στο νεοεκλεγέντα Κωνσταντίνο 
Ζέρβα. Ήδη, έχουν αρχίσει να μαζεύονται τα πράγματα 
σε κούτες και η παράδοση - παραλαβή του γραφείου 
αναμένεται να γίνει την τελευταία Παρασκευή του Αυ-
γούστου. Μάλιστα κάλεσε σε σύσκεψη τους αντιδημάρ-
χους του ζητώντας να κλείσουν τις όποιες εκκρεμότητες 
έχουν μέσα στα επόμενα 24ωρα, ώστε να παραδώσουν 
πλήρη τα χαρτοφυλάκια τους στο νεοεκλεγέντα, Κων-
σταντίνο Ζέρβα. 

“Φωτιές” έχει ανάψει η υπογραφή της σύμβασης για 
την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, στο κομμάτι κάτω 
από την Τσιμισκή έως και τη Λ.Νίκης, από την απερχόμε-
νη διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη. Αρκετοί επικεφαλής 
παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι έχουν εκφράσει 
το τελευταίο διάστημα ενστάσεις και διαφωνίες για το 
γεγονός ότι η υπογραφή του έργου έγινε λίγο καιρό πριν 
την αντικατάσταση του δημάρχου και την ανάληψη ευ-
θύνης από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, προσθέτοντας πως 
θα δημιουργηθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα 
στην πόλη.

Τις τελευταίες “πινελιές” στο νέο σχήμα διοίκησης 
του βάζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτός από τον 
Γιώργο Αβαρλή που θα αναλάβει την αντιδημαρχία 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, από την παράταξη του Ν. 
Ταχιάου  θα χρησιμοποιήσει την Δήμητρα Ακριτίδου ως 
αντιδήμαρχο Παιδείας, ενώ οι πληροφορίες θέλουν και 
τη Στεφανία Τανιμανίδου να αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο. 
Αντίθετα, εκτός αντιδημαρχιών μένουν οι Σπύρος Βούγι-
ας και Γιώργος Ορφανός.

Γεννητούρια για δημοτικούς συμβούλους…. Πα-
τέρας έγινε ο Ανέστης Τελίδης δημοτικός σύμβουλος 
της διοίκησης Μπουτάρη, καθώς η σύζυγός του Κέλλυ 
έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Τον πελαρ-
γό, όμως, περιμένει στα μέσα Σεπτεμβρίου και το ζεύγος 
Κυριζίδη. Ο δημοτικός σύμβουλος Μάκης Κυριζίδης 
βρέθηκε με τη σύζυγο του στη Χαλκιδική για ολιγο-
ήμερες διακοπές και όπως ο ίδιος λέει τον επόμενο 
μήνα τον περιμένουν «εκκινήσεις και αφίξεις, όχι μόνο 
αυτοδιοικητικές αλλά οικογενειακές». 

Κοινό μυστικό στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι το κάπνισμα μεγάλου τμήματος της μαθητικής νεολαίας.  Mεγάλος πονοκέφαλος  για πολλούς διευθυντές Λυκείων της Θεσσαλονί-
κης είναι η αντιμετώπιση του ζητήματος του καπνίσματος. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται κυριολεκτικά τα «στραβά μάτια», ενώ άλλοι  διευθυντές επιλέγουν το δρόμο της αυστηρότη-
τας, των επιπλήξεων, των αποβολών , ακόμη  και της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, όταν οι μαθητές καπνίζουν εντός του σχολείου.  Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς διαφαίνεται η θέληση της ηγεσίας  του υπουργείου Παιδείας να επιβάλει νέα αντικαπνιστικά ήθη στα σχολεία στο πλαίσιο μιας γενικότερης αντικαπνιστικής προσπάθειας που 
επιχειρείται σε όλους τους χώρους.

Σε συνάντηση της υπουργού  Παιδείας  Νίκης Κεραμέως, με τους πνευμονολόγους  Παναγιώτη Μπεχράκη και  Βάσω Ευαγγελοπούλου συζητήθηκαν τα προγράμματα ενημέρωσης 
των μαθητών και πρόληψης κατά του καπνίσματος.

Η κ. Κεραμέως εξέφρασε την άποψη ότι η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, όπως ο καπνός και τα ναρκωτικά, και η προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής, πρέπει να ενταχθούν στις 
νέες θεματικές που εξετάζει το υπουργείο και οι οποίες θα ενισχύσουν το υπάρχον σχολικό πρόγραμμα σπουδών, όπως και ο εθελοντισμός, η περιβαλλοντική προστασία, η προφύλαξη 
από φυσικές καταστροφές και άλλες.

Στίχους για δύο νέα τραγούδια έγραψε κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού ο Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο 
δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης και πρόεδρος 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας στον ελευθερό του χρόνο έχει ως χόμπι να γράφει 
στίχους για λαϊκά τραγούδια, αρκετά από τα οποία έχουν 
ήδη μελοποιηθεί και τραγουδηθεί από καλλιτέχνες.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών ο Δημήτρης 
Κάζης, ο οποίος νοσηλευόταν σε κλινική στην Κωνστα-
ντινούπολη με μια σπάνια νόσο στο ήπαρ. Ο υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την παράταξη 
του Σταύρου Καλαφάτη στις εκλογές του 2014 είχε 
συγκλονίσει το πανελλήνιο με το μήνυμά του, όπου 
καλούσε να βρεθεί δότης ήπατος για να του δοθεί «μια 
ευκαιρία για να ζήσει».
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Σίμος σε Χατζηδάκη: «Έλα να δεις το 
Σέιχ Σου»

Το ΦΕΚ περιμένει η Μ. Αντωνίου 

Ν. Ταχιάος: «Ανήθικη η πρόταση Ζέρβα 
σε στελέχη μου»

Ο μυστικός γάμος της Έλενας

Δεν παραιτείται της ιατρικής  
ο Μανδαλιανός 

Τα ονόματα… στο Μαξίμου

Πρόσκληση στον υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή 
Χατζηδάκη να επισκεφθεί το Σέιχ-Σου έστειλε εν μέσω 
θέρους ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιη-
λίδης. Καλεί τον υπουργό να διαμορφώσει προσωπική 
εικόνα για τη μεγάλη καταστροφή από το φλοιοφάγο 
έντομο στο δάσος Σέιχ Σου, ενώ απευθύνει έκκληση 
στην κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη 
διάσωσή του πνεύμονα πρασίνου της πόλης.

Τη δημοσίευση της τοποθέτησής της στη θέση του 
επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσ-
σαλονίκη στο ΦΕΚ αναμένει η Μαρία Αντωνίου η οποία 
έχει επιλεγεί για την συγκεκριμένη θέση προκειμένου να 
εγκατασταθεί και στο γραφείο που μέχρι πριν από λίγους 
μήνες ήταν εγκατεστημένη η νυν βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ 
Κατερίνα Νοτοπούλου. Κυρίως, περιμένει να αποσαφη-
νιστούν οι αρμοδιότητές της έτσι ώστε να καθίσταται 
διακριτός ο ρόλος της με αυτού του Υφ. Μακεδονίας – 
Θράκης Θόδωρου Καράογλου. 

Ο Νίκος Ταχιάος δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του για 
τις προσπάθειες προσέγγισης δημοτικών του συμ-
βούλων από τη μεριά του νεοεκλεγέντα δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα. Δε δίστασε να 
χαρακτηρίσει «ανήθικη την πρόταση Ζέρβα σε στελέχη» 
μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. 
Για το λόγο αυτό, συγκαλεί εκτάκτως τη δημοτική ομάδα 
σε συνεδρίαση, την Δευτέρα, 26 Αυγούστου, λίγες ώρες 
πριν την ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου. 
Ωστόσο, ο κ.Ταχιάος φρόντισε ήδη να στείλει μήνυμα 
στους εκλεγμένους πως συμφωνίες με τον κ.Ζέρβα 
χωρίς να τις γνωρίζει ο επικεφαλής θα θεωρηθούν ως 
“αποστασία”.

Τρεις μήνες μετά την τέλεση του, αποκάλυψε το 
μυστικό γάμο της, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, 
της Α΄ Θεσσαλονίκης , Έλενα Ράπτη με τον αγαπημέ-
νο της Κίμωνα Μπάλλα, αστυνομικό της προσωπικής 
της  ασφάλειας. Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη  και 
συζητήθηκε σε πολιτικούς και κοσμικούς κύκλους, 
καθώς δεν ήταν γνωστό το ειδύλλιο που διατηρούσε 
η βουλευτής τα δύο τελευταία  χρόνια με τον άνθρω-
πο που επέλεξε να γίνει  άνδρας της.  Με μόλις δέκα 
καλεσμένους, τα μέλη των δύο οικογενειών, η Έλενα και 
ο Κίμωνας που έλκει την καταγωγή του από τα Τρίκα-
λα, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μοναστήρι 
στην Καρδία Θεσσαλονίκης . Είναι γνωστό ότι η Έλενα 
Ράπτη αγαπά πολύ τα παιδιά και θέλει και η ίδια να γίνει 
μητέρα. Αυτός εξάλλου,  φαίνεται να είναι ο στόχος του 
ζευγαριού. Να ζήσουν ευτυχισμένοι!

Ο Κλεάνθης Μανδαλιανός, νέος δήμαρχος Κορδε-
λιού - Ευόσμου, δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει 
τους ασθενείς του στο Κοινωνικό Ιατρείο του δήμου, 
ούτε τώρα που αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα του. 
Όπως ο ίδιος λέει, θα τροποποιήσει το πρόγραμμα του, 
για τα επόμενα 4 χρόνια, ώστε το πρωί να βρίσκεται στο 
δημαρχείο και τις απογευματινές ώρες να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο ιατρείο. Απ’  ότι φαίνεται οι δημότες 
που θα τον επισκέπτονται, θα ζητούν λύσεις εκτός από 
τα προβλήματα υγείας που θα αντιμετωπίζουν και στα 
προβλήματα της καθημερινότητας! 

Χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη, το στενό κομματικό επιτε-
λείο του Κυριάκου Μητσοτάκη καταρτίζει καθημερινά 
τη διοίκηση του κράτους. Την περίοδο αυτή εξετάζονται 
εξονυχιστικά όλα τα ονόματα που αναμένεται να στε-
λεχώσουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων της χώρας. 
Σε πολλές περιπτώσεις έχει λόγο επιλογής ο αρμόδιος 
υπουργός, ενώ  για πολλές θέσεις ευθύνης έχει τον 
τελικό λόγο ο κομματικός μηχανισμός. Στη δεύτερη 
περίπτωση τα ονόματα των υποψηφίων στέλνονται στο 
Μαξίμου με τον πρωθυπουργό να επιλέγει τους πιο ικα-
νούς, αυτούς που έχουν τα πιο δυνατά βιογραφικά, άτο-
μα που έχουν δώσει κομματικούς αγώνες και απέδειξαν 
διοικητικές ικανότητες και φυσικά πρόσωπα για τα οποία 
διασφαλίζει εγγυήσεις εργατικότητας και  ήθους.
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Τα νούμερα τρομάζουν και ειδικά όταν πίσω 
τους βρίσκονται ζωές που χάνονται. Η Ελλάδα 
πληρώνει κάθε χρόνο τεράστιο φόρο αίματος 
στην άσφαλτο (708 θάνατοι από τροχαία το 
2018 σύμφωνα με την ΕΛΑΣ). Ωστόσο, σε μια 
χώρα που βρέχεται από παντού από θάλασσα και 
με ακτογραμμή που ξεπερνά τα 13.600 χιλιόμε-
τρα, η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα μετά 
τα τροχαία, είναι οι πνιγμοί…

Το γεγονός αυτό καταδεικνύεται από τα στοι-
χεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), το επιβεβαίωσε όμως 
στην Karfitsa κι ο Δρ. Ευστάθιος Αβραμίδης, 
στέλεχος του ΕΟΔΥ, διδάκτωρ εφαρμοσμένης 
ναυαγοσωστικής στο ΤΕΦΑΑ Αθήνας και δις βρα-
βευμένος από το παγκόσμιο Hall Of Fame για την 
προσφορά του στη ναυαγοσωστική.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η Ελλάδα κατέχει 
στους πνιγμούς την 6η υψηλότερη θέση στην 
ΕΕ και την 39η μεταξύ 116 χωρών για τις οποίες 
έχει στοιχεία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(2014). Την ίδια στιγμή, σε κάποιες ηλικιακές 
ομάδες η θέση της χώρας παγκοσμίως είναι ακό-
μη χειρότερη, όπως στις γυναίκες άνω των 45 
ετών, όπου βρισκόμαστε στην 8η θέση και στα 
κορίτσια κάτω του ενός έτους, όπου κατέχουμε 
την 11η θέση, πάντα σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Φέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Λιμε-
νικού, από την 1/5 έως τις 22/8 καταγράφηκαν 
157 θάνατοι. Ενδεικτικό της συχνότητας των 
πνιγμών είναι το γεγονός πως στις πρώτες 23 
ημέρες του Ιουνίου είχαν συμβεί 23 πνιγμοί, δη-
λαδή ένας κάθε μέρα. Στοιχεία του πρώην ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ δείχνουν πως στην Ελλάδα περισσότεροι 
από 400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από 
πνιγμό ετησίως τα τελευταία χρόνια, με το 67% 
των πνιγμών να σημειώνεται το δίμηνο Ιουλί-
ου-Αυγούστου.

Ο πνιγμός είναι σιωπηλός
Οι άνδρες είναι πολύ περισσότεροι από τις 

γυναίκες – για κάθε τρεις που χάνουν τη ζωή 
τους, υπάρχει μια γυναίκα. Επίσης, περίπου 10 
παιδιά και έφηβοι πνίγονται ετησίως. Τα περισ-
σότερα θύματα πνίγονται σε απόσταση 10 μέ-
τρων και σπανίως σε απόσταση μεγαλύτερη από 
50 μέτρων από τη στεριά. Μάλιστα, το 55% των 
πνιγμών συμβαίνει στα 3 μέτρα. Οι πιο επικίνδυ-
νες ώρες είναι οι μεσημεριανές. Παράδοξο είναι 
το γεγονός ότι ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς, 
τα άτομα υψηλού κινδύνου είναι μικρά παιδιά 
έως 5 ετών και ηλικιωμένοι, η ηλικιακή ομάδα 
με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα είναι άντρες ηλι-
κίας 20-24 ετών!

Η έλλειψη παιδείας είναι εμφανής. «Περίπου 

το 60% των Ελλήνων δεν ξέρει να κολυμπά», 
δηλώνει στην Karfitsa ο διευθυντής της Ελλη-
νικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, Νίκος Γιοβα-
νίδης, και προσθέτει: «Άμεσα οι γονείς πρέπει να 
μαθαίνουν στα βρέφη επίπλευση και σε δεύτερο 
στάδιο κολύμπι». Ο ίδιος τονίζει ότι ο παιδικός 
πνιγμός ειδικά και ο πνιγμός γενικότερα είναι… 
σιωπηλός. Πρόκειται για γεγονός που μπορεί να 
συμβεί πολύ κοντά σε κάποιον και να μην υπάρ-
χει κανένας θόρυβος που να καταδεικνύει την 
σοβαρότητα της κατάστασης. Επομένως επιβάλ-
λεται η συστηματική επίβλεψη των παιδιών.

Το νομικό πλαίσιο
Να σημειωθεί πως υπάρχει διαχωρισμός 

ανάμεσα στους πνιγμούς στη θάλασσα –που εί-
ναι οι περισσότεροι– και σε πισίνες, δύο χώροι 
που η αρμοδιότητα για την φύλαξή τους ανήκει 
σε διαφορετικά υπουργεία (οι πισίνες ανήκουν 
στο Υγείας και οι ακτές στο Ναυτιλίας) και με δι-
αφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Όσον αφορά στις ακτές, μετά την τελευταία 
αλλαγή του και την έκδοση νέου προεδρικού 
διατάγματος για την ναυαγοσωστική κάλυψη 
των πολυσύχναστων παραλιών στους κατά τό-
πους δήμους, επετεύχθη επιμήκυνση της περι-
όδου κάλυψης από τρεις σε τέσσερις μήνες συν 
τον Σεπτέμβριο, δηλαδή από 1/6 – 30/9. Επίσης 
μειώθηκε ο αριθμός των ατόμων που πρέπει να 

συγκεντρωθούν έστω και για μια ημέρα, από 
τα 500 στα 300, προκειμένου να χαρακτηριστεί 
μια παραλία «πολυσύχναστη», ενώ μειώθηκε η 
απόσταση μεταξύ των ναυαγοσωστικών πύργων 
από τα 600 στα 400 μέτρα. Η ναυαγοσωστική 
στελέχωση των ακτών είναι αρμοδιότητα των 
δήμων.

Όσων αφορά τις πισίνες, σύμφωνα με όσα 
δηλώνει o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος «στατιστικά ο αριθ-
μός των πνιγμών είναι πολύ μικρός και δυστυ-
χώς τις περισσότερες φορές οφείλετε στον αν-
θρώπινο παράγοντα».

Για τα ξενοδοχεία με πισίνες υπάρχει συγκε-
κριμένη νομοθεσία. Είναι σαφές πως πρέπει να 
υπάρχει επόπτης ασφαλείας που μπορεί να εί-
ναι ή ναυαγοσώστης ή πιστοποιημένος ανά δι-
ετία υπάλληλος του ξενοδοχείου στην παροχή 
πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει 
ο κ. Αβραμίδης, το καθεστώς ναυαγοσωστικής 
φύλαξης στις πισίνες ρυθμίζεται από έναν νόμο 
του 1973, τον οποίο χαρακτήρισε παρωχημένο. 
Ο ίδιος εξηγεί ότι «επιτρέπει σε πληθώρα φορέ-
ων να πιστοποιούν ως επόπτες κολυμβητικών 
δεξαμενών (ναυαγοσώστες πισίνας) ακόμη και 
άτομα που εκπαιδεύτηκαν μόνο 10 ώρες, θεω-
ρητικά χωρίς να μπουν καν στο νερό».

Τεράστιος ο αριθμός ατόμων που χάνουν τη ζωή τους  
κάθε χρόνο στις θάλασσες

Πνιγόμαστε και μάλιστα στα ρηχά…
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Ορκίζεται ο 61ος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης!

Ο Γιάννης Μπουτάρης φεύγει, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας 
έρχεται! Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου ορκίζεται ο νέος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης και μαζί του θα ορκιστεί και το νέο 
δημοτικό συμβούλιο. Ο κ. Ζέρβας θα είναι ο 61ος δήμαρ-
χος στην ιστορία της πόλης και καλείται να υλοποιήσει τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά. Σε μήνυμά του, 
λίγο πριν καθίσει στο δημαρχιακό θώκο, αναφέρει πως 
ανοίγει μια καινούργια σελίδα στον κεντρικό δήμο. Όπως 
ο ίδιος λέει, στόχος της διοίκησής του θα είναι να μετα-
τρέψει τη Θεσσαλονίκη σε μια πόλη που αξίζει να «ζεις, 
να εργάζεσαι και να επισκέπτεσαι».

Μαζί με τον κ. Ζέρβα θα ορκιστούν και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι. Μεταξύ αυτών είναι οι επικεφαλής των δη-
μοτικών παρατάξεων:  Νίκος Ταχιάος, Γιώργος Ορφανός, 
Κατερίνα Νοτοπούλου, Σπύρος Βούγιας, Παναγιώτης 
Ψωμιάδης, Σωτήρης Ζαριανόπουλος, Πέτρος Λεκάκης, 
Μάκης Κυριζίδης, Χάρης Αηδονόπουλος, Μιχάλης Τρεμό-
πουλος, Αντώνης Γαζάκης, Γιώργος Ρακκάς, Γιάννης Κου-
ριαννίδης, Γιάννης Νασιούλας και Βασίλης Μωυσίδης.

Από τους συνολικά 49 δημοτικούς συμβούλους, οι 
34 είναι πρωτοεμφανιζόμενοι. Ανάμεσα στα ονόματα που 
ξεχωρίζουν είναι ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής 
του ΠΑΟΚ Γιώργος Κούδας και η Ιωάννα Κοσμοπού-
λου, κόρη του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Ντίνου 
Κοσμόπουλου. Στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου 
επιστρέφει ο Βασίλης Γάκης, πρώην αντιδήμαρχος επί 
διοικήσεων Παπαγεωργόπουλου, ενώ στους… πρωτά-
ρηδες συγκαταλέγεται και ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ Σάκης Τζακόπουλος.

Χαρακτηριστικό είναι πως αρκετά νέα πρόσωπα 
προέρχονται από την παράταξη του δημάρχου «Ναι στη 
Θεσσαλονίκη», με εξαίρεση τους Γιώργο Αβαρλή και 
Στεφανία Τανιμανίδου, οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στα 
έδρανα. Από την παράταξη του κ. Ζέρβα εκλέχθηκαν για 
πρώτη φορά ο Δρόσος Τσαβλής –που προορίζεται για τη 
θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης–, καθώς επίσης η Μαρία Καραγιάννη, η Ναταλία 
Βαρσαμή, ο Δημήτρης Δαγκλής και ο Παναγιώτης Καρα-
σαββίδης.

Από τους... παλιούς της διοίκησης Μπουτάρη κατάφε-
ραν να επανεκλεγούν, με διαφορετικές όμως παρατάξεις 
αυτή τη φορά, οι αντιδήμαρχοι Αθλητισμού, Αλέξανδρος 
Μπαρμπουνάκης και Πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου, η πρό-
εδρος της ΚΕΔΗΘ Μαρία Πασχαλίδου και ο πρόεδρος των 
ΚΑΠΗ Στέλιος Λιακόπουλος.

Η ορκωμοσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα και των νέων δημοτικών συμβούλων, θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβου-
λίου, εκεί όπου θα υπάρξουν ομιλίες τόσο από τον από 
τον απερχόμενο δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη όσο και από 
τον ίδιο τον κ. Ζέρβα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
δεξίωση στον αύλειο χώρο του δημαρχιακού μεγάρου 
σηματοδοτώντας την έναρξη της καινούργιας 4ετιας.

Κωνσταντίνος Ζέρβας

Α Π Ο  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Έφτασε η ώρα... της αλήθειας  
για τους δημάρχους

Ορκίζονται κι αναλαμβάνουν επίσημα τα καθήκοντά τους  
οι νικητές των εκλογών στους δήμους της Θεσσαλονίκης

Έφτασε η ώρα για αλλαγή σκυτάλης 
στους δήμους της Θεσσαλονίκης, καθώς 
αναλαμβάνουν επίσημα από την 1η Σεπτεμ-
βρίου τα καθήκοντα τους οι δήμαρχοι που 
εκλέχθηκαν στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Από τους συνολικά 13 δημάρχους 
του νομού (δεν υπολογίζεται ο νέος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας), 
μόλις έξι ανανέωσαν την εμπιστοσύνη με 
τους δημότες και συνεχίζουν το έργο τους. Οι 
υπόλοιποι είναι νέα πρόσωπα, τα οποία αρ-
χίζουν τη θητεία τους έχοντας ως στόχο την 
αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών. 
Οι ορκωμοσίες έχουν ήδη ξεκινήσει και 
θα κορυφωθούν μέσα στις επόμενες 
ημέρες.

Δ. Νεάπολης – Συκεών: Έβδο-
μη σερί θητεία για τον Σ. Δανιηλίδη

Ο Σίμος Δανιηλίδης είναι από 
τους μακροβιότερους δημάρχους σε 
ολόκληρη τη χώρα. Με προϋπηρεσία 25 χρό-
νων (από το 1994), εκλέχθηκε για έβδομη 
συνεχή φορά δήμαρχος Νεάπολης – Συκε-
ών και η ορκωμοσία τόσο του ίδιου όσο και 
των μελών του νέου δημοτικού συμβουλίου, 
ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στο 
νομό.

Στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου 

Νεάπολης – Συκεών για τα επόμενα τέσσε-
ρα χρόνια θα κάθονται 41 άτομα, παλιά αυ-
τοδιοικητικά στελέχη και 19 καινούργια, με 
την παράταξη του Δανιηλίδη να διαθέτει την 
πλειοψηφία στη λήψη των αποφάσεων κα-
θώς κατάφερε να σπάσει το «φράγμα» του 
50% από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. 

Σημειώνεται πως το νέο Σώμα που θα 
λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για το μέλ-
λον των δημοτών, είναι ανανεωμένο κατά 
46,35%, ενώ την ορκωμοσία τέλεσε ο Μη-
τροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 
Βαρνάβας, στο παλιό δημαρχείο της Νεάπο-

λης.
Δ. Αμπελοκήπων – Με-

νεμένης: Με πλειοψηφία 
ορκίζεται ο Λ. Κυρίζο-
γλου

Έχοντας εξασφαλίσει για 
μια ακόμη τετραετία την εμπιστο-

σύνη των δημοτών του σε ποσοστό άνω του 
70%, ο Λάζαρος Κυρίζογλου ορκίζεται εκ 
νέου δήμαρχος στον δήμο Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης. Ο κ. Κυρίζογλου κρατάει τα ηνία 
του διευρυμένου δήμου από το 2010, ενώ 
δήμαρχος εκλέγεται από το 2002, πάντα με 
υψηλά ποσοστά.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο 33μελές 

δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αμπελοκή-
πων – Μενεμένης η παράταξη Κυρίζογλου 
κατέχει 23 έδρες, με τις υπόλοιπες 10 να κα-
ταλαμβάνονται από τις παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης. Οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι που 
εκλέχθηκαν, ορκίζονται μαζί με τον δήμαρχο 
σε μια ανοιχτή εκδήλωση την Κυριακή 25 
Αυγούστου, στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό 
Κέντρο, Θεατρική Σκηνή «Σοφία Βέμπο», 
παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού 
κόσμου και των αρχών της πόλης.

Δ. Βόλβης: Από το 2013 στη 
θέση του δημάρχου ο Δ. Λιάμας

Να συνεχίσει το έργο του θα 
κληθεί τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια ο επανεκλεγείς δήμαρχος 
Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας. Αφού 
εξασφάλισε την εκλογική του νίκη 

από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικη-
τικών εκλογών, ο κ. Λιάμας θα ορκιστεί 

εκ νέου δήμαρχος, θέση την οποία κατέχει 
από το 2013 μετά την παραίτηση του τότε 
δημάρχου, Δημήτρη Γαλαμάτη.

Η ορκωμοσία του καθώς και των νέων 
προσώπων που θα απαρτίζουν το δημοτι-
κό συμβούλιο από την 1η Σεπτεμβρίου, θα 
πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου στο κε-
ντρικό ανοιχτό Αμφιθέατρο Σταυρού, με τον 
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κ. Λιάμα να δηλώνει πως το μεγάλο ποσοστό που έλαβε από την κάλπη 
αποτελεί τεράστια ευθύνη, καθώς θα πρέπει να ανταποκριθεί στις προσ-

δοκίες του κόσμου.
Δ. Δέλτα: Ο Ιωαννίδης στο τιμόνι – Ο Μ. Φωτόπουλος 

πάει… Θεσσαλονίκη
Αλλάζει το σκηνικό στον δήμο Δέλτα καθώς νέος δή-

μαρχος θα είναι πλέον ο Ιωάννης Ιωαννίδης. Στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές κατάφερε να τερματίσει πρώτος, αφήνοντας 

πίσω τον απερχόμενο δήμαρχο, Μίμη Φωτόπουλο, ο οποίος 
ωστόσο «μετακομίζει» στον δήμο Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνο-

ντας τη θέση του γενικού γραμματέα.
Η τελετή ορκωμοσίας του νέου δημάρχου Δέλτα Ιωάννη Ιωαννίδη, 

των νεοεκλεγέντων δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των κοι-
νοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου στο Συνεδριακό Κέντρο 
Σίνδου. Πάντως η διοικούσα παράταξη θα έχει λιγότερους εκλεγμένους 
δημοτικούς συμβούλους, μόλις επτά, λόγω του συστήματος της απλής 
αναλογικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νέο 33μελές δημοτικό συμβού-
λιο, ο συνδυασμός του νέου δημάρχου εξέλεξε μόλις επτά συμβούλους 
και οι συνεργασίες με τους επικεφαλής των υπολοίπων παρατάξεων, σε 

θέματα που θεωρούνται κρίσιμα για τον δήμο, είναι απαραίτητες.
Δ. Θέρμης: Ορκίζεται για πέμπτη θητεία ο Θ. Παπαδόπου-

λος  Για πέμπτη θητεία δήμαρχος Θέρμης συνεχίζει ο Θό-
δωρος Παπαδόπουλος, ο οποίος εκλέχθηκε άνετα από τον 
πρώτο γύρο των εκλογών. Στόχος του στα επόμενα τέσσερα 
χρόνια είναι να δώσει λύσεις σε προβλήματα που δεν αντι-

μετωπίστηκαν στην προηγούμενη θητεία και να βελτιωθεί η 
καθημερινότητα των δημοτών.

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θέρμης έχει συνολικά 33 μέλη τα 
οποία κατανέμονται σε τρεις δημοτικές ενότητες (Θέρμης, Βασιλικών και 
Μίκρας). Σε αυτό εκπροσωπούνται και οι έξι συνδυασμοί που έλαβαν μέ-
ρος στις εκλογές. Ο συνδυασμός «Δημοκρατική Ενότητα» του Θόδωρου 

Παπαδόπουλου εκλέγει συνολικά 18 δημοτικούς συμβούλους.
Δ. Θερμαϊκού: Αναλαμβάνει ο Γ. Τσαμασλής

Νέος δήμαρχος Θερμαϊκού αναλαμβάνει ο Γιώργος Τσα-
μασλής, αφήνοντας στην αντιπολίτευση τον απερχόμενο 
δήμαρχο, Γιάννη Μαυρομάτη. Η ορκωμοσία έχει οριστεί για 
τις 26 Αυγούστου στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Περαίας και μαζί με τον δήμαρχο θα ορκιστούν οι νέοι 
δημοτικοί σύμβουλοι και οι σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων του 

δήμου.
Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θερμαϊκού έχει επίσης 33 μέλη τα 

οποία κατανέμονται σε Επανομή, Θερμαϊκό και Μηχανιώνα, ενώ εκπρο-
σωπούνται και οι οκτώ συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις τελευταίες 
εκλογές. Από τα περίεργα του συστήματος της απλής αναλογικής είναι 
πως η παράταξη «Θερμαγικός» του νεοεκλεγέντος δημάρχου, Γιώργου 
Τσαμασλή, θα εκπροσωπείται από δέκα δημοτικούς συμβούλους, ενώ η 
παράταξη του Γιάννη Μαυρομάτη στην αντιπολίτευση θα έχει έντεκα!

Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένονται συνεργασίες με τις υπόλοιπες πα-
ρατάξεις των Σίμου Καψάλα, Νίκου Παράσχου και Δημήτρη Καπλάνη.

Ιστορική αλλαγή στον Δ. Καλαμαριάς
Ο Γιάννης Δαρδαμανέλης πιάνει δουλειά στον δήμο Καλα-

μαριάς ως ο νέος δήμαρχος. Η ορκωμοσία έχει οριστεί για τις 
27 Αυγούστου και λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος μετακομί-
ζει επίσημα στο δημαρχείο προκειμένου να αναλάβει δράση 

στα τρέχοντα ζητήματα της πόλης.
Το δημοτικό συμβούλιο θα απαρτίζεται από 41 δημοτικούς 

συμβούλους, νέους και παλιούς, ενώ εκπροσωπούνται σε αυτό και 
οι επτά συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις εκλογές. Η παράταξη του Γ. 
Δαρδαμανέλη «Γενιά Δημιουργίας», η οποία κατάφερε τη μεγάλη ανα-
τροπή απέναντι στην παράταξη που διοικούσε επί περίπου 40 χρόνια, έχει 
εκλέξει δέκα δημοτικούς συμβούλους από την πρώτη Κυριακή, ενώ ο 
απερχόμενος δήμαρχος, Θεοδόσης Μπακογλίδης, διαθέτει δεκατρείς 
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συμβούλους.
Ωστόσο, ο κ. Δαρδαμανέλης υποστηρίζει πως το κλί-

μα στα δημοτικά συμβούλια ήταν συναινετικό όλα τα 
προηγούμενα χρόνια, εκτιμώντας πως θα διατηρηθεί 
και την επόμενη τετραετία, ενώ –σύμφωνα με τα 
πλάνα του– οι θέσεις των αντιδημάρχων θα 
καλυφθούν από στελέχη της παράταξής του.

Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: Από γιατρός, 
νέος δήμαρχος ο Κλ. Μανδαλιανός

Ο γιατρός Κλεάνθης Μανδαλιανός, ανα-
λαμβάνει τα ηνία ως ο νέος δήμαρχος Κορ-
δελιού – Ευόσμου και αρχική του προτεραιότητα 
λόγω και του Σεπτέμβρη, αποτελεί η διευθέτηση του 
προβλήματος της σχολικής στέγης.

Η κάλπη τον ανέδειξε νικητή από την πρώτη, κιόλας, 
φορά που αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος στην αυτο-
διοίκηση και τώρα καλείται να δουλέψει σκληρά, όπως 
έχει υποσχεθεί, για να αλλάξει τα όποια κακώς κείμενα 
στον δήμο. Ο νέος δήμαρχος θα ορκιστεί μαζί με τους 
15 δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του, ενώ στο 
νέο δημοτικό συμβούλιο θα βρίσκεται επίσης ο απερχό-
μενος δήμαρχος, Πέτρος Σούλας.

Η τελετή ορκωμοσίας της διοίκησης Μανδαλιανού θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Ευόσμου από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα. Το προηγούμενο διάστημα 
ο νέος δήμαρχος προχώρησε σε επαφές με επικεφαλής 
των παρατάξεων, με εξαίρεση μία την οποία χαρακτηρί-
ζει «αναξιόπιστη». «Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι και δεν 
θα δεχθούμε εκβιασμούς», είναι το μήνυμα που στέλνει 
προς κάθε κατεύθυνση και σύμφωνα με πληροφορίες, 
όλοι οι αντιδήμαρχοι θα προέρχονται από τη διοικούσα 
παράταξη.

Δ. Λαγκαδά: Η «μετακόμιση» Ι. Ταχμα-
τζίδη από την ΠΚΜ

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας στο δημαρχείο Λαγκαδά «μετακομίζει» 
για την επόμενη τετραετία ο Ιωάννης Ταχμα-
τζίδης, παραλαμβάνοντας καθήκοντα από τον 
απερχόμενο δήμαρχο, Γιάννη Καραγιάννη.

Στο παρελθόν ο κ. Ταχματζίδης είχε διατελέσει αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής στον δήμο Λαγκαδά, 
ενώ στην περιφέρεια άσκησε καθήκοντα αντιπεριφε-
ρειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.

Την Κυριακή, 25 Αυγούστου, ορκίζεται ως νέος δή-
μαρχος Λαγκαδά, ενώ παράλληλα, θα ορκιστούν οι έξι 
επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων του νέου δημοτικού 
συμβουλίου, εκ των οποίων οι τρεις γυναίκες, οι επανε-
κλεγέντες και νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι Λα-
γκαδά, καθώς και οι πρόεδροι Κοινοτήτων και τα μέλη 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων. Τόσο τις θέσεις των αντι-
δημάρχων όσο και αυτή του προέδρου αναμένεται να 
λάβουν εκλεγμένοι με την παράταξη Ταχματζίδη.

Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη: Κυρίαρχος ο Ι. Καϊτεζίδης
Απόλυτος κυρίαρχος των δημοτικών εκλογών κι από 

τους λίγους δημάρχους στην Ελλάδα που ξεπέρασαν το 
70%, είναι ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, που ανανεώνει τη θη-
τεία του στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη διαθέτοντας και 
απόλυτη πλειοψηφία.

Με το συντριπτικό 70,05%, ο κ. Καϊτεζίδης απέδειξε 

ότι οι δημότες επιβραβεύουν όσους εργάζονται με συνέ-
πεια και σοβαρότητα και για το λόγο αυτό τον ανέδειξαν 
για έκτη φορά δήμαρχο. Μετράει τρεις θητείες ως δήμαρ-
χος Πανοράματος και άλλες τρεις ως δήμαρχος Πυλαίας 
– Χορτιάτη.

Μαζί του ορκίζονται η Ελένη Ρουσάκη και οι δη-
μοτικοί της σύμβουλοι, όπως επίσης ο Κωνσταντί-
νος Καρπούζης και ο Τζαμάλ - Οδυσσέας Μαάιτα. 
Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να ορκιστεί ο Γιώργος 

Αντωνόπουλος, που κατέβηκε επικεφαλής 
συνδυασμού στις εκλογές, ωστόσο έφυγε 

από τη ζωή κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού…

Δ. Παύλου Μελά: Στο «φώτο φίνις» ο 
Δ. Δεμουρτζίδης

Για δεύτερη θητεία θα συνεχίσει στο δη-
μαρχιακό θώκο του δήμου Παύλου Μελά ο Δημή-
τρης Δεμουρτζίδης, ο οποίος πέτυχε την επανεκλογή του 
έναντι του Γιώργου Λίλτση στις πρόσφατες εκλογές στο 
«φώτο φίνις». 

Με οριακή διαφορά μόλις 78 ψήφων, ο δήμαρχος κα-
τάφερε να διατηρήσει το τιμόνι του δήμου Παύλου Μελά, 
ενώ ο γιατρός Γ. Λίλτσης θα κάθεται ξανά στα έδρανα 
της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δεμουρτζίδης 
έλαβε 10.914 ψήφους, ενώ ο κ. Λίλτσης 10.836 ψήφους, 
με τη διαδικασία να οδηγείται σε ανακαταμέτρηση. Μαζί 
με τον επανεκλεγέντα δήμαρχο ορκίζονται και τα 41 νέα 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα οποία προέρχο-
νται από έξι διαφορετικές παρατάξεις.

Δ. Χαλκηδόνας: Νέο πρόσωπο στο δη-
μαρχιακό θώκο

Στην καρέκλα του δημάρχου Χαλκη-
δόνας θα καθίσει από την 1η Σεπτεμβρίου 

ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Λίγο μετά 
την εκλογή του, ο κ. Αναγνωστόπουλος 
ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ότι τα προβλήμα-
τα του δήμου είναι κοινά για όλους και δεν έχουν 

χρώματα και παρατάξεις.
Ο κ. Αναγνωστόπουλος έχει 12 έδρες στο 33μελές 

δημοτικό συμβούλιο, ενώ ο Μάκης Μηντσιούδης που 
τερμάτισε δεύτερος στην πρώτη Κυριακή θα έχει εννέα 
δημοτικούς συμβούλους. Πάντως, θεωρείται σχεδόν 
σίγουρο, παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται για συ-
νεργασία ενόψει της επόμενης τετραετίας, πως όλες οι 
αντιδημαρχίες θα δοθούν σε εκλεγμένους δημοτικούς 
συμβούλους της διοικούσας παράταξης.

Δ. Ωραιοκάστρου: Αναλαμβάνει ο Π. Τσα-
κίρης

Σηκώνει τα μανίκια από την 1η Σεπτεμ-
βρίου και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Ωραιο-
κάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο οποίος θα 
ορκιστεί στις 27 Αυγούστου. Πριν από την 
ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Τσακίρης είχε 
στείλει το δικό του μήνυμα για δουλειά, συνεργασία και 
συνευθύνη, με ανοιχτή επιστολή του προς τους πολίτες 
του Ωραιοκάστρου.

Ο κ. Τσακίρης είχε εκλεγεί με ποσοστό 69,27%, ένα-
ντι του Αστέριου Γαβότση, ο οποίος μετά την εκλογική 
του ήττα παραιτήθηκε από δήμαρχος, δύο μήνες πριν τη 
λήξη της θητείας του, και δεν θα καθίσει στα έδρανα του 

νέου δημοτικού συμβουλίου.
Η τελετή ορκωμοσίας θα λάβει χώρα στο κτίριο 

«Παύλος Μελάς», εκεί όπου θα ορκιστεί ο νέος δήμαρ-
χος, Παντελής Τσακίρης, καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, 
δημοτικοί και τοπικοί, που αναδείχθηκαν στις τελευταί-
ες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κ.Τσακίρης ολοκλήρωσε 
κύκλο επαφών με τους επικεφαλής των παρατάξεων 
αναφορικά με τις συνεργασίες που απαιτούνται, ενώ για 
πρόεδρος του δημοτικ συμβουλίου προορίζεται ο Άγγε-
λος Πανούσης.
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Εβδομάδα εξελίξεων είναι η ερχόμενη για τη 
Χαλκιδική, καθώς αναλαμβάνουν δράση οι νέοι 
δήμαρχοι και τα νέα δημοτικά συμβούλια στους 
πέντε δήμους της περιφερειακής ενότητας. Για 
τους νέους δήμαρχους Σιθωνίας, Κασσάνδρας 
και Αριστοτέλη τα προβλήματα είναι πολλά κα-
θώς, όπως αναφέρουν στενοί τους συνεργάτες 
στην Karfitsa, καλούνται να διαχειριστούν εικό-
νες εγκατάλειψης πολλών μηνών.

Η πρώτη αλλαγή  θα γίνει αύριο, Κυριακή 25 
Αυγούστου, στο  δήμο Σιθωνίας, όπου ο νεοε-
κλεγείς δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας θα ορ-
κιστεί γα να αναλάβει για την επόμενη τετραετία 
το δημαρχιακό θώκο. Ο νέος δήμαρχος έχει να 
διαχειριστεί αρκετά ζητήματα, με κυριότερα αυτά 
της καθημερινότητας των δημοτών. Η ύδρευση 
της περιοχής είναι από τα πρώτα θέματα στην 
ατζέντα της νέας διοίκησης, καθώς σύμφωνα με 
τα όσα έχει δηλώσει ο κ. Ντέμπλας στην Karfitsa, 
στόχος είναι το επόμενο καλοκαίρι να υπάρχει 
επάρκεια νερού σε όλους τους οικισμούς. Τον 
φετινό Αύγουστο, δημότες και τουρίστες στην 
Τορώνη πέρασαν μεγάλη περιπέτεια, καθώς το 
νερό στους ταμιευτήρες δεν επαρκούσε. Για την 
κατάσταση άλλωστε είχε ενημερωθεί ο απερχό-
μενος  δήμαρχος από τον κ. Ντέμπλα τον περα-
σμένο  Μάρτιο, ωστόσο δεν έγινε κάποια κίνηση 
για να μην προκληθούν προβλήματα στην υδρο-
δότηση στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο κ. Ντέμπλας με την εμπειρία του ως αντιδή-
μαρχος  γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής 
και ξέρει τις λύσεις τους. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, έχει ήδη επιλέξει τους 4 αντιδημάρχους 
που θα τον πλαισιώσουν στα νέα του καθήκοντα. 
Ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Δαλδογιάννης 
αναμένεται να αναλάβει την αντιδημαρχία καθα-
ριότητας, ο Νίκος Χριστοδούλου την ηλεκτρο-
νική διοίκηση, η Κατερίνα Γιοβαρλάκη τα οικο-
νομικά και ο Βασίλειος Ζήσης από τη δημοτική 
ενότητα Τορώνης την πολιτική προστασία.

Ο Μ. Καρράς
Αύριο αναμένεται να ορκιστεί και ο νυν δή-

μαρχος Προποντίδας Μανώλης Καρράς , που 
αναλαμβάνει το δημαρχιακό θώκο για ακόμη 
μια τετραετία. Ο ίδιος διαχειρίστηκε με απόλυτη 
επιτυχία μαζί με την κεντρική κυβέρνηση τις επι-
πτώσεις της θεομηνίας που έπληξαν την περιοχή 
στις 10 Ιουλίου περνώντας με άριστα ένα δύσκο-
λο τεστ λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή του. 
Τα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί, είναι η 
βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών 
για την οποία, όπως είπε στην Karfitsa, δεν στα-
μάτησε να εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Στη 

διάρθρωση της διοίκησης του δήμου δεν αναμέ-
νονται μεγάλες αλλαγές, καθώς ο κ. Καρράς θε-
ωρεί ότι το σχήμα που ηγήθηκε του δήμου ήταν 
αποτελεσματικό, ωστόσο την 1η Σεπτεμβρίου 
αναμένεται να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις 
του για τους αντιδημάρχους. Άλλωστε πολλά εί-
ναι τα νέα πρόσωπα όλων των παρατάξεων στο 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο Α. Ζωγράφος
Στον Πολύγυρο παραμένει σταθερά δήμαρ-

χος ο Αστέριος Ζωγράφος που καλείται εκ νέου 
να  διοικήσει την πρωτεύουσα του νομού. Ο 
ίδιος στο παρελθόν κι από τη θέση του νομάρχη 
είχε συνεργαστεί στενά με υπουργούς της Νέας 
Δημοκρατίας, κάτι που αναμένεται να γίνει και 
τώρα, προκειμένου να δρομολογούνται λύσεις 
σε προβλήματα του τόπου.

Ο κ. Ζωγράφος αναμένεται να ορκιστεί  την 
Κυριακή 25 Αυγούστου μαζί με τα μέλη του νέου 
δημοτικού συμβουλίου Πολυγύρου, τα μέλη 
των νέων συμβουλίων κοινοτήτων και των 
προέδρων κοινοτήτων του δήμου Πολυγύρου.
Την ορκωμοσία θα τελέσουν οι μητροπολίτες 
Κασσανδρείας και Ιερισσού κ.κ. Νικόδημος και 
Θεόκλητος.

Η Α. Χαλκιά
Στην Κασσάνδρα παίρνει τη σκυτάλη για 

πρώτη φορά γυναίκα δήμαρχος, η Αναστασία 
Χαλκιά, η οποία αναμένεται να ορκιστεί στις 30 
Αυγούστου. Η κ Χαλκιά έχει ήδη συντάξει  τις 
προτεραιότητες της νέας διοίκησης που δεν είναι 
άλλες από την αναβάθμιση της καθημερινότη-

τας των πολιτών, την καθαριότητα και την ανά-
δειξη των πλεονεκτημάτων του δήμου, προκει-
μένου αυτός να αποτελεί τουριστικό προορισμό 
12 μήνες το χρόνο.

Η Αναστασία Χαλκιά έχει επιλέξει τους στε-
νούς της συνεργάτες που θα συμβάλουν στην 
αναβάθμιση του δήμου, ωστόσο δεν έχει ορίσει 
ακόμη τους αντιδημάρχους  τους οποίους πρό-
κειται να ανακοινώσει την 1η Σεπτεμβρίου. Οι 
αλλαγές στο δήμο θα είναι ριζικές και όπως ανα-
φέρουν πληροφορίες, θα έχουν έναν και μόνο 
στόχο: την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Τα άτομα που θα πλαισιώσουν το 
νέο δημοτικό συμβούλιο είναι μια μίξη έμπειρων 
παλαιών και νέων αυτοδιοικητικών.

Ο Στ. Βαλιάνος
Ο νέος δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιά-

νος αναλαμβάνει τα ηνία του δήμου από την 1η 
Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται να ορκιστεί μία 
ημέρα νωρίτερα, στις 31 Αυγούστου. Ο ίδιος 
εξελέγη με απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη 
Κυριακή και έχει ήδη επιλέξει τους συνεργάτες 
του και τους τέσσερις αντιδημάρχους που θα τον 
πλαισιώσουν, ωστόσο μέχρι να ορκιστεί η νέα 
δημοτική αρχή συνεχίζει τις επαφές. Ο κ. Βα-
λιάνος έχει ήδη αρχίσει να διαχειρίζεται κάποια 
από τα προβλήματα του δήμου που δεν είναι και 
λίγα όπως μας αναφέρουν στενοί του συνεργά-
τες.   Στις προτεραιότητές του είναι να ανακτήσει 
ο «εγκαταλειμμένος» δήμος μια εικόνα προσιτή 
στους δημότες  για να γίνει εύκολή η καθημερι-
νότητα τους.

«Βουνό» τα προβλήματα για τους τρεις νέους δημάρχους

Αρχίζουν οι ορκωμοσίες 
στους δήμους της Χαλκιδικής 
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Τι άλλαξε στα δικαστήρια με το νέο σύστημα  
απονομής της Δικαιοσύνης
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Οι τρεις Αλβανοί πορτοφολάδες κάθονται 
στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων Θεσσαλονίκης για να δικαστεί η 
έφεσή τους. Πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε 
κάθειρξη 6 ετών για διακεκριμένες κλοπές. 
Ο νέος Ποινικός Κώδικας μετατρέπει το αδί-
κημά τους σε πλημμέλημα και θεωρούν ότι 
από αυτό το δικαστήριο θα φύγουν χωρίς χει-
ροπέδες.

Πράγματι, ύστερα από την ακροαματική 
διαδικασία το δικαστήριο έκρινε πως οι έξι 
κλοπές πορτοφολιών που διαπράχθηκαν από 
τις 28 Αυγούστου 2017 μέχρι 27 Νοεμβρίου 
2017 μέσα σε λεωφορεία του ΟΑΣΘ ήταν 
πλέον πλημμέλημα. Οι τρεις κατηγορούμε-
νοι, που έχουν αρνηθεί όμως  έχουν μία σειρά 
καταδίκες για κλοπές  πορτοφολιών, καταδι-
κάζονται για κλοπές. Το δικαστήριο επιβάλλει 
την ποινή των 5 ετών φυλάκισης, την ανώτε-
ρη για το αδίκημα και έχοντας πλέον το δι-
καίωμα οι καταδικασθέντες παραμένουν στη 
φυλακή.

Η περίπτωση των πορτοφολάδων είναι 
μία απ’ αυτές, στις οποίες ο Κώδικας είχε 
διπλή επιρροή στην εφαρμογή. Από τη μία 
μετέτρεψε το αδίκημα σε πλημμέλημα, προ-
καλώντας την αντίδραση αρκετών νομικών, 
από την άλλη όμως για πρώτη φορά πλημ-
μελήματα για τα οποία επιβάλλονται ποινές 
άνω των 3 χρόνων δεν αναστέλλονται, ενώ 
έχει καταργηθεί και η μετατροπή σε χρήμα. 
Οι αντιδράσεις για τη μετατροπή των κλοπών 

σε πλημμέλημα ήδη έχουν διατυπωθεί και 
υπάρχουν σκέψεις αυτό να αλλάξει, όπως 
έχει εξαγγελθεί από κυβερνητικά χείλη. Άλ-
λωστε μπορεί πλέον στα πλημμελήματα να 
υπάρχει δυνατότητα να οδηγούνται στη φυ-
λακή οι καταδικασθέντες, όμως μέχρι τώρα 
κανείς δεν διαπίστωσε ότι το Αυτόφωρο Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο έστειλε κάποιον κα-
ταδικασμένο πίσω από τα κάγκελα.

Μία άλλη εφαρμογή του Κώδικα που 
οδήγησε σε αρνητικό αποτέλεσμα ήταν αυτή 
στη δίκη Ρουμάνου, ο οποίος δικάστηκε 
για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως λέγεται 
πλέον η κατηγορία, παραμονές της 25ετούς 
παραγραφής του αδικήματος και είναι ελεύ-
θερος. Ασφαλώς οι υπερασπιστές των δια-
τάξεων του νέου Κώδικα θα πουν πως αυτό 
εξαρτάται από την απόφαση των δικαστών, 
όμως πάλι ο δρόμος άνοιξε λόγω των νέων 
διατάξεων. Ο κατηγορούμενος παραδόθη-
κε από τις αμερικανικές αρχές στην Ελλάδα 
για τη δολοφονία Έλληνα επιχειρηματία στη 
Νεάπολη το 1994. Δώδεκα ημέρες πριν την 
25ετή παραγραφή, διάστημα στο οποίο ο 
44χρονος Ρουμάνος κρυβόταν. Ήταν γνωστό 
πως οποιαδήποτε απόφαση και αν έβγαζε το 
πρώτο δικαστήριο, στη δίκη του Εφετείου θα 
παραγραφόταν και θα έμενε ελεύθερος.

Πράγματι ο 44χρονος ύστερα από σύ-
ντομη ακροαματική διαδικασία στην οποία 
αρνήθηκε ότι σκότωσε τον Έλληνα επιχειρη-
ματία, κρίθηκε ένοχος, ομόφωνα και χωρίς 

ελαφρυντικά. Το δικαστήριο τον καταδίκασε 
σε κάθειρξη 15 χρόνων, όπως πλέον έχει 
την εναλλακτική με το νέο Ποινικό Κώδικα, 
αντί των ισοβίων. Και αντί να οδηγηθεί στη 
φυλακή, δέχτηκε το αίτημα του συνηγόρου 
να του χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα 
στην έφεση με την επιβολή περιοριστικών 
όρων. Έτσι ο καταδικασθείς για φόνο, έμεινε 
ελεύθερος. Πιθανόν με τον φόβο εάν οδη-
γούταν στη φυλακή να ζητούσε αποζημίωση 
για άδικη κράτηση. Αυτό όμως συμβαίνει σε 
περιπτώσεις που η δικαιοσύνη ολιγωρεί και 
καθυστερεί, ενώ τώρα καθυστέρησε ο κατα-
δικασθείς που κρυβόταν.

Λόγω των διατάξεων του νέου Κώδικα τις 
πρώτες ημέρες της εφαρμογής  του απηλλά-
γησαν δύο κατηγορούμενοι για απάτες. Το 
ποσό πλέον δεν υπερβαίνει την απαίτηση του 
κακουργήματος και το αδίκημα έγινε πλημ-
μέλημα. Θύματα ήταν δύο υπερήλικες από 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποί-
ων οι δύο δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 
58.000 ευρώ. Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί 
για κακούργημα σε κάθειρξη 6 χρόνων. Λόγω 
μετατροπής σε πλημμέλημα τους επιβλήθη-
κε ποινή 2 χρόνων και 6 μηνών και αφέθη-
καν ελεύθεροι αφού η ποινή ανεστάλη για 
τρία χρόνια. Στις απάτες υπάρχουν και άλλα 
ζητήματα. Στην περίπτωση αυτή που οι υπε-
ρήλικες έχασαν όλες τις οικονομίες τους, επι-
πλέον έπρεπε να μεταβούν στο αστυνομικό 
τμήμα και να μηνύσουν τους δράστες, προ-
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κειμένου να κινηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους.
Και τα καλά…
Φεύγοντας από τις αίθουσες των δικαστηρίων, όπου αναμένεται το 

επόμενο διάστημα να κορυφωθούν τα… παρατράγουδα εφαρμογής του 
νέο συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, κυρίως λόγω της 
σύγκρουσης του παλιού με το νέο, στα γραφεία των εισαγγελέων, λει-
τουργεί πλέον ένας άλλος θεσμός, πρωτοποριακός για τη χώρα μας. 
Παρ’ ότι μόνον στην Ελλάδα και σε άλλες τρεις χώρες σε όλο τον κόσμο 
δεν είχε εφαρμοστεί. Η ποινική διαπραγμάτευση.

Στη Θεσσαλονίκη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος θεσμός  που 
εισήχθη με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο κατηγορούμενος έχει 
πλέον τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί την ποινή που θα του επιβληθεί 
με τον εισαγγελέα, εφόσον βέβαια ομολογήσει. Έτσι θα παρακαμφθούν 
όλες οι χρονοβόρες διαδικασίες, όπως ανάκριση, προτάσεις, δικαστικά 
συμβούλια, ακροατήρια και ο καταδικασθείς θα εκτίσει άμεσα την ποινή 
του.

Ο Πακιστανός κατηγορούμενος είχε ήδη κριθεί προσωρινά κρατού-
μενος για λαθρεμπορία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για 
την εμπλοκή του με το κύκλωμα διακίνησης τσιγάρων στην πλατεία Αρι-
στοτέλους. Με την ομολογία του έγινε διαπραγμάτευση στο γραφείο του 
εισαγγελέα  Εφετών και τελικά του επιβλήθηκε ποινή 6 χρόνων κάθειρ-
ξης για τη λαθρεμπορία και 30 μηνών φυλάκισης για την εγκληματική 
οργάνωση. Το Μονομελές  Εφετείο Κακουργημάτων συνεδρίασε λίγες 
ημέρες αργότερα και επικύρωσε την ποινή. Και ο καταδικασθείς εκτίει 
την ποινή του που είναι τελεσίδικη. 

Πολύ θετικό είναι αυτό που προβλέπεται για τις μηνύσεις, καθώς κα-
ταργήθηκε το παράβολο των 100 ευρώ για την έγκληση, όπως και αυτό 
των 50 ευρώ για την πολιτική αγωγή. Τα συγκεκριμένα παράβολα μπορεί 
να είχαν μειώσει τον αριθμό των μηνύσεων που είχαν κατατεθεί, όμως 
αποδείχτηκε πως δεν αποσυμφόρησαν τα ακροατήρια.

Η περίπτωση Κορκονέα
Αντικείμενο διαμάχης αποτέλεσε η περίπτωση καταδίκης 

του αστυνομικού Επαμεινώνδα Κορκονέα για τη δολοφονία 
του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου σε κάθειρξη 13 
χρόνων, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της σύν-
νομης ζωής πριν τη διάπραξη του εγκλήματος, όπως πλέον 
αναφέρεται στο άρθρο 84 παρ. 2α του νέου Ποινικού Κώδικα.

Η διαμάχη προκλήθηκε μεταξύ υποστηρικτών και πολέμι-
ων των διατάξεων του νέου κώδικα, επιρρίπτοντας ο καθένας 
στην άλλη πλευρά την ευθύνη για το γεγονός ότι ο αστυνο-
μικός που σκότωσε τον Άλεξ αφέθηκε ελεύθερος καθώς 
εξέτισε την ποινή των 13 χρόνων. Οι υποστηρικτές του νέου 
Κώδικα ισχυρίζονται πως εφόσον το δικαστήριο καταδίκασε 
τον Κορκονέα για δολοφονία με άμεσο δόλο, ο νέος Κώδικας 
δεν επηρέασε κανένα αποτέλεσμα, καθώς το δικαστήριο είχε 
τη δυνατότητα να του επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Οι πολέμιοι όμως υποστηρίζουν ότι το δικαστήριο οδηγή-
θηκε στην αναγνώριση του ελαφρυντικού καθώς έτσι όπως 
έχει διατυπωθεί στο νέο κώδικα περί «σύννομου βίου» και όχι 
καθαρού ποινικού μητρώου όπως ήταν στον παλιό κώδικα, εί-
ναι σχεδόν υποχρεωτικό και η μή χορήγηση απαιτεί αιτιολόγη-
ση. Βέβαια δικαστήρια ήδη έχουν αποφασίσει τη μη χορήγηση 
ελαφρυντικού σε περιπτώσεις που οι κατηγορούμενοι έχουν 
καταδικαστεί για δολοφονία και μάλιστα τις προηγούμενες 
ημέρες.
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«Περιήλθαν σε πραγματική, μόνιμη και δι-
αρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων 
χρηματικών οφειλών τους, η οποία οφείλεται 
στη μακροχρόνια ανεργία του αιτούντος και στο 
ανεπαρκές, από την εργασία της, εισόδημα της 
αιτούσας». Το Ειρηνοδικείο του Κιλκίς κούρεψε 
κατά 88% οφειλές ζευγαριού για τρία δάνεια 
που είχαν συνάψει και έπρεπε να πληρώνουν 
μηνιαία δόση 500 ευρώ. Πλέον, με την απόφαση 
του δικαστηρίου, θα πληρώνουν 128 ευρώ κάθε 
μήνα σε βάθος εικοσαετίας για να αποπληρώ-
σουν μέρος της οφειλής του σπιτιού τους, που 
προστατεύεται.

Η δικαστική απόφαση δείχνει πως τα δικα-
στήρια εξακολουθούν να παίρνουν γενναίες 
αποφάσεις προστασίας των υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών, παρά την εφαρμογή του νέου νό-
μου με την ηλεκτρονική αίτηση προστασίας της 
πρώτης κατοικίας. Η συγκεκριμένη υπόθεση συ-
ζητήθηκε τον περασμένο Μάρτιο και η απόφαση 
δημοσιεύτηκε στα τέλη Ιουλίου. «Δείχνει ότι τα 
δικαστήρια στη μεγάλη τους πλειοψηφία δικαι-
ώνουν τους δανειολήπτες οι οποίοι πραγματικά 
λόγω κρίσης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους», σχολίασε μιλώντας 
στην Karfitsa ο δικηγόρος που χειρίστηκε την 
υπόθεση, Αχιλλέας Ανδρεάδης.

Ο 51χρονος είναι οικοδόμος – τεχνίτης και 
συγκεκριμένα τοποθετούσε πλακάκια, όμως 
τα τελευταία χρόνια ήταν άνεργος και έχασε το 
εισόδημά του, με εξαίρεση ένα διάστημα που 
εργάστηκε μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Η 
σύζυγός του είναι καθαρίστρια, σε μόνιμη θέση, 
όμως λόγω της κρίσης έχασε ένα μεγάλο ποσο-
στό του μισθού της. Σύμφωνα με τη δικαστική 
απόφαση, το οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε 
τόσο, σε σημείο να αδυνατούν να πληρώνουν 
τη δόση των 500 ευρώ μηνιαίως που υποχρε-
ούνταν από τα δύο καταναλωτικά και το ένα στε-
γαστικό δάνειο τα οποία είχαν λάβει από τρεις 
τράπεζες. Το ποσό του χρέους του 51χρονου 
έφτασε τις 122.000 ευρώ, ενώ της 48χρονης τις 
127.000 ευρώ. «Δεν ήταν δυνατόν με τα εισο-
δήματα που έφτασαν να έχουν λόγω κρίσης να 
ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώ-
σεις», σημείωσε ο κ. Ανδρεάδης.

Απόφαση – μήνυμα
Το Ειρηνοδικείο Κιλκίς με την απόφασή του 

έστειλε μήνυμα και για την κατάσταση που επι-
κρατεί στη χώρα λόγω της κρίσης. «Εξαιτίας του 

ανεπαρκούς εισοδήματός τους σε συνδυασμό με  
το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται 
για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (500 
ευρώ η μηνιαία δόση) και με την αντιστρόφως 
ανάλογη αύξηση του κόστους ζωής, τα φοροει-
σπρακτικά και λοιπά δημοσιονομικά μέτρα των 
τελευταίων ετών και την εν γένει γνωστή κοινω-
νικοοικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευ-
ταία έτη, οι αιτούντες έχουν περιέλθει σε μόνιμη 
αδυναμία πληρωμής και εξυπηρέτησης των λη-
ξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους», σημειώνεται 
στην απόφαση.

Το δικαστήριο προσδιόρισε τις βιοτικές ανά-
γκες του ζευγαριού σε 1.020 ευρώ τον μήνα τα 
οποία ουσιαστικά δεν συμπληρώνονται από το 
εισόδημα της γυναίκας, ούτε και τα έκτακτα ει-
σοδήματα του 51χρονου. «Η κρίση αυτή, περί 
μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, συνάγεται από 
τη σχέση της ρευστότητάς τους από τις ληξι-
πρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Δηλαδή η σχέση 
αυτή είναι αρνητική, υπό την έννοια ότι μετά την 
αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βι-
οτικών αναγκών τους, η υπολειπόμενη ρευστό-
τητά τους δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν 
στον όγκο των οφειλών τους, ενώ δεν αναμένε-
ται βελτίωση της οικονομικής κατάστασής τους 

τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον», υπογραμμί-
ζεται στην απόφαση. Έτσι ορίστηκε να δίνουν 
μηνιαίως ο καθένας το ποσό των 64,20 ευρώ, 
δηλαδή 128,38 προκειμένου να αποπληρώσουν 
σε 20 χρόνια ποσό 30.810,24 ευρώ που κρίθηκε 
από το δικαστήριο ότι αντιστοιχεί στο ποσό που 
απαιτείται για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία 
τους.

Το ερώτημα, πλέον, αφορά τις νέες συνθήκες 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, δεδομένου 
ότι με το νέο νομικό καθεστώς που ισχύει, οι 
οφειλέτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις 
οφειλές τους ζητούν προστασία με παράλληλη 
ρύθμιση ηλεκτρονικά, με αίτηση που υποβά-
λουν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστα-
σίας Πρώτης Κατοικίας. Μόνον στην περίπτωση 
που οι θέσεις των Τραπεζών επί του αιτήματος 
κρίνονται από τον δανειολήπτη μη συμφέρουσες 
ή ο ίδιος κριθεί από το αυτόματο σύστημα ελέγ-
χου «μη επιλέξιμος», τότε αναλαμβάνουν την 
εξέταση της υπόθεσής του τα δικαστήρια. Μέχρι 
τώρα η διαδικασία που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 
είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν κριθεί οι ηλεκτρο-
νικές αιτήσεις για ν’ ακολουθήσουν οι προσφυ-
γές στη Δικαιοσύνη.

Η μία μετά την άλλη οι αποφάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια,  
τι συμβαίνει με τη νέα ρύθμιση

Γενναίο «κούρεμα» 88%  
σε ζευγάρι οφειλετών
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Μετά από 150 sold out παραστάσεις στο «Από Μηχανής Θέατρο», στην Αθήνα, το βραβευμένο 
έργο «Προσωπική συμφωνία» (Taking sides) του Ρόναλντ Χάργουντ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη 
Μυλωνά έρχεται στη Θεσσαλονίκη και στο θέατρο «Κολοσσαίον» στις 25 Σεπτεμβρίου με τους 

Νικήτα Τσακίρογλου, Χρήστο Βαλαβανίδη, Αλέξανδρο Μπουρδούμη

Προσωπική συμφωνία
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BAND  

Ο μοναδικός Νίκος Βέρτης 
συνεχίζει τις εμφανίσεις του 
στο ORAMA της περιοχής 

Αεροδρομίου. 

Το Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας’ με τους Αιμ. 

Χειλάκη και Βλ. Κυριακίδη 
την Τετάρτη 28/8 στο 

Θέατρο Δάσους.

Παρασκευή 30 Αυγούστου 
ο Δημήτρης Ζερβουδάκης 

στο ανοιχτό θέατρο 
Βυζαντινών Νερόμυλων 

Πολίχνης. 

Κάθε Σάββατο δίπλα 
στην θάλασσα στο 

αγαπημένο THEROS στην 
Περαία με την εξαιρετική 

Κωνσταντίνα Πάλλα.

Οι ΡάΔιο μας συστήνονται 
με την πρώτη τους επίσημη 
κυκλοφορία που είναι το 

τραγούδι “Μια Ευκαιρία”, μια 
άκρως ανεβαστική σύνθεση, 
που τα RaΔιοκύματα της θα 
σας γεμίσουν με απίστευτη 

θετική ενέργεια. 

Σελ. 24 Σελ. 24 Σελ. 24 Σελ. 24

Σελ. 24
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Ας περιμένουν 
οι γυναίκες 
δηλητήριο

Social 
Media

«Μια ευκαιρία»  
για τους 

ταλαντούχους 
RaΔιο Band

▶ Ο μοναδικός Νίκος Βέρτης 
συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο 
ORAMA της περιοχής Αεροδρο-
μίου και οδεύει προς το φινάλε.
Όσοι φαν του αγαπημένου 
καλλιτέχνη δεν τον απόλαυσαν 
μάλλον πρέπει να επισπεύσουν 
γιατί οι εμφανίσεις του είναι 
περιορισμένες.
▶ Το ‘Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας’ με πρωταγωνιστές τους 
Αιμίλιο Χειλάκη και Βλαδίμηρο 
Κυριακίδη την Υετάρτη 28 Αυ-
γούστου στο Θέατρο Δάσους. 
▶ Παρασκευή 30 Αυγούστου ο 
Δημήτρης Ζερβουδάκης σε μία 
δυναμική μουσική παράσταση 
στο ανοιχτό θέατρο Βυζαντινών 
Νερόμυλων Πολίχνης του 
Δήμου Παύλου Μελά. 
▶ Κάθε Σάββατο μοναδικές 
μουσικές στιγμές δίπλα στην 
θάλασσα στο αγαπημένο 
THEROS στην Περαία με την 
εξαιρετική Κωνσταντίνα 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 πρόγραμμα,-
πολύ καλές τιμές και υπέροχα 
συνοδευτικά στην περιοχή του 
ΤΙΤΑΝ.
▶ Με αφορμή τα 50 χρόνια 
του θρυλικού Woodstock,η 
Μονή Λαζαριστών διοργανώνει 
ένα διήμερο αφιέρωμα με 
προβολές,συναυλίες και 
εκδηλώσεις το διήμερο 28 
και 29 Αυγούστου.
▶ Από Δευτέρα 26 Αυγούστου 

ξεκινούν και οι εκδηλώσεις 
για το ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ΑΛΟΣ στο 
Κυβερνείο στην Καλαμαριά με 
πλήθος εκδηλώσεων και ελεύ-
θερη είσοδο για το κοινό.
▶ Η μεγάλη γιορτή της 
μπύρας,το Thessaloniki beer 
Festival για 3η συνεχόμενη 
χρονιά στον προαύλιο χώρο 
της ΔΕΘ με άφθονη μπύρα,-
πολλές επιλογές από street 
food αλλά και πολύ μουσική 
από 29 Αυγούστου έως και 1 

Σεπτεμβρίου.

▶ Από Τετάρτη 27 Αυγούστου 
έως και την Παρασκευή 29 
Αυγούστου το Πικ Νικ Urban 
Festival στον χώρο της Ρω-
μα’ι’κής Αγοράς στην Θεσσα-
λονίκη με συναυλίες,ταινίες 
επιλεγμένες αλλά και ταινίες 
μικρού μήκους σε ένα αξέχαστο 
τριήμερο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΕΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι RaΔιο Band μας συστήνονται με την πρώτη τους επίσημη κυκλοφορία που είναι το 
τραγούδι “Μια Ευκαιρία”.  Η ταλαντούχα μουσική παρέα από την Θεσσαλονίκη τον 
τελευταίο χρόνο έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση με το πρόγραμμα της όπου και να 
εμφανίζεται. Μέσα από το νέο τους τραγούδι μπλέκουν υπέροχα σύγχρονα ρυθμικά 
latin και pop στοιχεία όπου μαζί με την γεμάτη ερωτική και καθάρια ερμηνεία, δημι-
ουργούν ένα μοναδικά φρέσκο και χορευτικό αποτέλεσμα.

#mushupταινιών
Οι χρήστες του Twitter 

«ανακατεύουν» τίτλους 
ταινιών με απρόβλεπτο 

αποτέλεσμα.

#AGENDA_MOU

-Βασικά...καλημέρα 
Βιετνάμ

-Η Μαρία της σιωπής των 
αμνών

-Καμικάζι αγάπη μου 
συρρίκνωσα τα παιδιά

Αυτό που 
θέλουν οι 

γυναίκες στα 
πρόθυρα νευρικής 

κρίσης

V for Viva Ρένα

- Τί 30 τί 40 τί 
50 αποχρώσεις του 

γκρι..
- Το κλουβί με τις τρελές 

σφαίρες
- Χορεύοντας με τους 

λύκους της wall  
street

Πόσοι και ποιοι είναι οι RaΔιο Band; Εί-
μαστε μια πενταμελής μπάντα που απαρ-
τίζεται από τους: Κωνσταντίνο Νότα: 
Φωνή, Σπύρο Κακάλη: Κιθάρα, Χρήστο 
Γκουγκούμα: Πλήκτρα, Πασχάλη Νένδο: 
Τύμπανα και Γιώργο Χαραλαμπίδη: Μπά-
σο.

Πόσα χρόνια είστε στο χώρο; Αυτή είναι 
η πρώτη μας χρονιά και με την κυκλοφο-
ρία του πρώτου μας τραγουδιού αρχίζει 
να μας γνωρίζει όχι μόνο η Θεσσαλονί-
κη, απ’ όπου προερχόμαστε, αλλά και η 
Χαλκιδική.. Κι ελπίζουμε σύντομα όλη η 
Ελλάδα.

Αυτό το καλοκαίρι σας προέκυψε «Μια 
ευκαιρία»…. Αυτός είναι και ο τίτλος 
του τραγουδιού σας.  Πού το τοποθε-
τείτε μουσικά; Το κομμάτι έχει ρυθμικά 
latin και pop στοιχεία.  Είναι ένας από-
λυτα καλοκαιρινός ήχος με χορευτική 
διάθεση.
Το τραγούδι σας ταξίδεψε σε όλη τη 
Χαλκιδική φέτος το καλοκαίρι…Τι  
αντιδράσεις εισπράττετε από το κοινό 
στις live εμφανίσεις σας; Ο κόσμος συμ-
μετέχει και φαίνεται να το απολαμβάνει.  
Αυτή η ζεστή ανταπόκριση μας κάνει να 
έχουμε καλό προαίσθημα για την σεζόν 
που έρχεται.
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Τα 4 χρόνια απόλυτης επιτυχίας για tο κορυφαίο seaside bar στον Ποταμό της Επανομής γιορτάστηκαν με τον πλέον εντυπω-
σιακό τρόπο και με ένα live party που θα  το θυμόμαστε για πολύ.Μεγάλος πρωταγωνιστής ο ανεχόμενος Νίκος Απέργης που 
αποζημίωσε τον κόσμο με ένα εξαιρετικό live,ενώ μοναδικές οι στιγμές όταν τραγούδησε το happy birthday και ευχήθηκε 
στους ιδιοκτήτες.
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Pinning 
The Media
▶ ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΙΤΣΑ
Δεν γίνεται να γράφεις για 
τηλεόραση και να αγνοείς το 
μπάχαλο που γίνεται για τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα των 
ομάδων της Superleague.  
Πρεμιέρα του πρωταθλήμα-
τος σήμερα κι ακόμη τίποτε 
δεν έχει ξεκαθαρίσει.  Νέα 
ήθη εισάγει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ  με 
την μετάδοση του πρώτου 
αγώνα  από την δική της 
διαδικτυακή τηλεόραση και 
οι φίλαθλοι θα μπορούν να τον παρακολουθήσουν επί πληρωμή 
(4,99) με την μέθοδο pay per view.  Ίσως ανοίξει ένας καινούριος 
δρόμος και για άλλες ομάδες.  Πάντως η Superleague απειλεί με 
διακοπή του πρωταθλήματος αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο μέχρι την 
3η αγωνιστική.

▶ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Με επιλογές «από τον 
πάγκο» έβγαλε το ενημερω-
τικό του πρόγραμμα όλο το 
καλοκαίρι ο ΣΚΑΪ.  Μέχρι και 
ρεπόρτερ του δρόμου κάθισε 
στις καρέκλες του studio 
για να γεμίσουν οι ώρες.  Η 
ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι 
πολλοί από αυτούς υπερτε-
ρούν κατά πολύ στον χειρι-
σμό της Ελληνικής γλώσσας 
από τους «δημοσιογράφους» 
που «παίζουν βασικοί» στο κανάλι.  Μήπως να τις ξανασκεφτόσα-
σταν τις επιλογές σας εκεί στο Φάληρο;

▶ ΑΧΟΥ, ΚΑΙ ΔΕ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ…
Πρωινάδικο κάνετε, κορίτσια… δεν γυρίζετε σήριαλ μυστηρίου για 
να μας κρατάτε σε αγωνία με τα trailer των εκπομπών σας για τη 
νέα σεζόν.  Από τη μία η Σκορδά που θέλει να μας λαχταρίσει μη 
τυχόν και την υποχρεώσει το κανάλι να κάνει βραδινό κι έβγαλε 
σχετικό teaser και η Τσιμτσιλή θέλει να μας κάνει να καρδιοχτυ-
πάμε για το ποιοι θα είναι φέτος οι συνεργάτες της. Και τους έβαλε 
e-moji στα μουτράκια στο trailer της εκπομπής.  Χαλαρώστε!  
Κανέναν δεν ενδιαφέρει. 

▶ ΕΙΜΑΣΤΕ.. ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΚΕΝΩΝΙΑ… ΕΙΜΑΣΤΕ
Με τόσα talent shows να προαναγγέλλονται από τα κανάλια, αρχί-
ζω να φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά παρατράγουδα φέτος.  Όσους 
ταλαντούχους είχαμε νομίζω πως τους εξαντλήσαμε τα πρώτα 
χρόνια της τηλεοπτικής παράνοιας με τέτοιου είδους εκπομπές.  
Και τους περισσότερους απ’ αυτούς τους έφαγε το σκοτάδι. Λίγοι τα 
κατάφεραν στη συνέχεια.   Τώρα τι θα βλέπουμε;  Τα λιμά;

▶ IN SURVIVORS WE TRUST
Κουτί τους ήρθε πάντως εκεί στον ΣΚΑΪ η παραίτηση του Καπουτζί-
δη από την παραίτηση του The Voice.  Άνοιξε τρύπα για να βολέ-
ψουν τον Τανιμανίδη που δεν θα είχαν τι να τον κάνουν τώρα που 
τελείωσε το Survivor.

Πίσω στον χρόνο και σε θρυλικά καλοκαίρια που σίγουρα όλοι μας τα αναπολούμε.Πρώτα χρόνια της ξέφρενης 
πορείας του ‘άρχοντα’ Νότη Σφακιανάκη και η πρώτη του φορά στην καλοκαιρινή ΠΟΛΙΤΕΙΑ με χιλιάδες κόσμου να 

σχηματίζουν ουρές στην είσοδο.Εδώ στο καμαρίνι και σε πολύ χαλαρές στιγμές μαζί με τους τότε επιχειρηματίες της 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ -που ήταν στο Φιλίππειο- τους Βασίλη Γκόγκο και Βασίλη Παπαδόπουλο.

4 ΧΡΟΝΙΑ MELISSA 

Ο PASSIAS food|bar αποτελεί τον χώρο που καθημερινά 
στεγάζει την ανάγκη της παρέας για γευστικό φαγητό, 
αλλά και για μια όμορφη ατμόσφαιρα, που μπορεί να προ-
σφέρει πολλές στιγμές χαλάρωσης!Στο Passias food bar 
μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας επαγγελματικό γεύ-
μα-εκδήλωση που επιθυμείτε.O χώρος είναι κατάλληλος 

για κάθε είδους εκδήλωση -συνάντηση σε ένα περιβάλλον 
όμορφο με πολύ ωραία θέα και γευστικά πιάτα τα οποία 
σας περιμένουν να τα δοκιμάσετε.Υπηρεσία delivery Δευ-
τέρα έως Παρασκευή 17:00-01:00 και Σαββατοκύριακο 
13:00-01:00.Τηλ.23940-72506 ή 6981060086.Λαγυνά.

Ο Νίκος Απέργης με τους ιδιοκτήτες Στέλιο Σαραφίδη,Χρήστο 
Γιαμπαστό και τον υπεύθυνο Στάμο Κίνδερλη την στιγμή που 
ετοιμάζονται να σβήσουν τα κεράκια της τούρτας.
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Το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά που διοργα-
νώθηκε στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ ‘’Μέρα με 
τα χρώματα’’ και έκτοτε αποτελεί έναν από τους 
πιο δημοφιλής θεσμούς της πόλης με την συμ-
μετοχή του κόσμου κάθε χρόνο να αυξάνεται. Τα 
πιο φωτεινά χρώματα κλείνονται μέσα σε μικρά 
σακουλάκια και κατά την διάρκεια του event ο 
ουρανός της Θεσσαλονίκης ζωγραφίζεται με τις 
πιο έντονες και φωτεινές αποχρώσεις.

Η ομάδα πίσω από την ιδέα
Το event διοργανώνεται από την ομάδα 

SFINA που ίδρυσε ο Μάριος Σπυρόγλου το 2008. 
Σκοπός της, όπως εξήγησε ο ίδιος στην Karfitsa 
ήταν η διακοπή της ρουτίνας του αστικού τοπίου. 
Αυτό το πέτυχε πραγματοποιώντας ξεχωριστές 
δράσεις όπως για παράδειγμα camping κάτω 
από τον Λευκό Πύργο και ένα πάρτι σε λεωφο-

ρείο του ΟΑΣΘ. Στην συνέχεια όλων ήρθε και η 
‘’Μέρα με τα χρώματα’’, η οποία  κατέληξε να 
γίνει ένα ετήσιο ραντεβού της πόλης. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι η φήμη του φεστιβάλ έχει εξα-
πλωθεί σε όλη την Ελλάδα, με τους συμμετέχο-
ντες κάθε χρόνο να ξεπερνούν τους 7.000, ενώ 
αρκετοί επισκέπτονται την πόλη για το event από 
γύρω περιοχές όπως Κιλκίς και Σέρρες, μέχρι 
Κατερίνη και Λάρισα.

 
Από το Holi της Ινδίας… στη Θεσσαλονίκη
Η έμπνευση ήρθε από την Ινδία και πιο συ-

γκεκριμένα από το φεστιβάλ Holi, που γίνεται 
κάθε χρόνο στην αρχή της  άνοιξης. Εκεί λαμ-
βάνει χώρα με σκοπό να καλωσορίσουν το καλό 
έναντι του κακού, περιγράφει ο Μ.Σπυρόγλου, 
ωστόσο τονίζει ότι στη Θεσσαλονίκη πραγματο-
ποιείται μόνο για λόγους διασκέδασης και συνά-

μα για την προώθηση μηνυμάτων όπως αυτό της 
αλληλεγγύης, της επικοινωνίας μεταξύ των αν-
θρώπων, της προσφοράς, της ομοψυχίας. Μάλι-
στα φέτος το φεστιβάλ στηρίζει την προσπάθεια 
εθελοντικών οργανώσεων και πιο συγκεκριμένα 
των Παιδικών Χωριών SOS και του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

250 χαρταετοί στον ουρανό
Όπως κάθε χρόνο η ‘’Μέρα με τα χρώματα’’ 

κρύβει εκπλήξεις έτσι και φέτος μας αποκαλύ-
πτει ο Μ.Σπυρόγλου θα υπάρχουν αρκετές. Μια 
από αυτές θα ξεκινήσει στις 15:30, όπου θα μοι-
ραστούν 250 χαρταετοί στο κοινό και θα πετά-
ξουν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

* ‘’Μέρα με τα χρώματα’’ , στις 1 Σεπτεμβρίου, 
στο Γήπεδο Α.Ε.Ν. Κρήνης, στις 14:00

Κιλά από σκόνη χρωμάτων θα ζωγραφίσουν τον ουρανό της πόλης

Με χρώματα θα γεμίσει 
η Θεσσαλονίκη
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Η Θεσσαλονικιά  Λιάνα Χαρταμπίλα μιλάει, 
άπταιστα, διδάσκει, μεταφράζει και κάνει διερ-
μηνείες σε πέντε γλώσσες -Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ισπανικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά- διαθέτοντας 
σε όλες πτυχίο C2, ενώ μιλάει σε αρκετά καλό 
βαθμό Τούρκικα και Σέρβικα. Το καλοκαίρι σκο-
πεύει να βελτιώσει τα Τούρκικα, ενώ έχει στόχο  
να μάθει και Ρώσικα.

  «Οι ξένες γλώσσες διευρύνουν το πνευμα-
τικό μας γίγνεσθαι. Ο άνθρωπος γηράσκει αεί 
διδασκόμενος. Δεν υπάρχει τέλος, ούτε όριο 
στην ξένη γλώσσα, είναι ένα άλλο πνευματικό 
μονοπάτι. Όταν μιλούμε ξένες γλώσσες κερδί-
ζουμε πολλά: επικοινωνία, διεύρυνση οριζό-
ντων, επαφή με νέες κουλτούρες» σημειώνει η 
κ. Χαρταμπίλα, σε συνέντευξη της στην εφημε-
ρίδα Κarfitsa.  

  Από μικρή ηλικία, η Λιάνα Χαρταμπίλα δια-
πίστωσε ότι είχε έφεση στις ξένες γλώσσες και 
ότι  η ενασχόληση με αυτές αποτελούσε για την 
ίδια πνευματική ανάταση, ευχαρίστηση και διεύ-
ρυνση οριζόντων. Σε ηλικία 17,5 ετών έχοντας 
κερδίσει μια  υποτροφία από το Γαλλικό Ινστι-
τούτο, βρέθηκε να σπουδάζει Ξένες Φιλολογίες 
στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας, μια πόλη χτισμένη 
κάτω από το παλιό κάστρο της Βαστίλης, πρω-
τεύουσα των Γαλλικών Άλπεων. 

“Έκανα τρόπο ζωής την αριστεία”
«Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου με υποτρο-

φία που κέρδιζα  κάθε χρόνο γιατί πάντα αρί-
στευα σε μια εξαιρετικά απαιτητική σχολή, όπου 
εισαχθήκαμε 300 άτομα και αποφοιτήσαμε μό-
λις 25. Έτρεχα από αμφιθέατρο σε αμφιθέατρο 
και διάβαζα μέρα και νύχτα. Εμπνεύστηκα από 
τους καθηγητές μου και έκανα τρόπο ζωής την 
αριστεία».

  Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη και έχο-
ντας στις αποσκευές της μια πλούσια ξενόγλωσ-
ση παιδεία, μπολιασμένη με άλλες κουλτούρες, 
αλλά και το κίνητρο για βελτίωση και συνεχή 
αναζήτηση, ασχολήθηκε κυρίως με τη διδα-
σκαλία. Εργάστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο 
Δημοτικό École Kαλαμαρί, σε φροντιστήρια και 
μεταφραστικά γραφεία. «Με ενθουσιάζει η διδα-
σκαλία γιατί λατρεύω την επαφή με τα παιδιά. 
Μου αρέσει να μεταλαμπαδεύω γνώσεις και να 
χαίρομαι μαζί τους για την επίτευξη των στό-
χων τους και την απόκτηση των πτυχίων τους. 
Συγχρόνως, προσπαθώ να μάθω τα παιδιά να 
αγαπούν τις ξένες γλώσσες, γιατί εκτός από το 
ότι αποτελούν το δρόμο για μόρφωση, βοηθούν 
στην καλλιέργεια μιας άλλης κουλτούρας βασι-

σμένης στον πολιτισμό και σε έναν ανοιχτό κό-
σμο. Να σκέφτεστε παγκόσμια και να συνεχίζετε 
να μαθαίνετε. Είναι γλυκός ο δρόμος της μάθη-
σης».  

   Η κ. Χαρταμπίλα τονίζει ότι οι  σημερινοί 
18αρηδες μιλούν τουλάχιστον δύο γλώσσες και 
η τάση είναι να συνεχίζουν στο πανεπιστήμιο για 
την εκμάθηση και τρίτης, ενώ λέει πως θα επι-
θυμούσε να ανέβει και το πνευματικό επίπεδο 
και  των 50αρηδων. «Ποτέ δεν είναι αργά για να 
διευρυνθεί  το ευρυγώνιο της γνώσης. Η ξένη 
γλώσσα είναι διαβατήριο για έναν άλλο κόσμο, 
με νέους ορίζοντες».

Μεταφράσεις υψηλών απαιτήσεων
Πριν από λίγες ημέρες, η Λιάνα Χαρταμπί-

λα βρέθηκε ως μεταφράστρια, σε ένα υψηλών 
απαιτήσεων επιστημονικό συνέδριο, στην Αττά-
λεια της Τουρκίας, όπου έκανε μεταφράσεις από 
Ιταλικά σε Αγγλικά και από Γαλλικά σε Πορτο-
γαλικά. Ο συνδυασμός των γλωσσών που μιλάει 
και μπορεί να μεταφράζει σε κορυφαίο επίπεδο, 
την καθιστά περιζήτητη σε συνέδρια στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό. «Για μένα είναι κάτι φυσι-
ολογικό να μιλάω τόσες γλώσσες, αλλά θέλω 
να μάθω οπωσδήποτε  Ρώσικα και Τούρκικα. 
Πιστεύω ότι η βέλτιστη γνώση της Τούρκικης 
γλώσσας θα είναι πολύ χρήσιμη σε μεταφράσεις 

επιχειρηματικής φύσεως καθώς πολλοί επιχει-
ρηματίες από τη γειτονική Τουρκία, λόγω του 
καθεστώτος Ερντογάν θέλουν να μεταφέρουν 
τις επιχειρήσεις τους σε άλλες χώρες και στην 
Ελλάδα».   

“Δεν εφησυχάζω με τη μετριότητα”
 «Από τους μαθητές μου απαιτώ υψηλό επί-

πεδο. Δεν εφησυχάζω με τη μετριότητα. Θέλω οι 
μαθητές μου να αγγίζουν την κορυφή», επιση-
μαίνει στην  Karfitsa η Λιάνα Χαρταμπίλα.

Από την πλευρά τους, οι μαθητές της κά-
νουν λόγο για μια καθηγήτρια που τους έκανε 
να αγαπήσουν τις ξένες γλώσσες με ζωηρό και 
ενδιαφέρον μάθημα, εξάσκηση στη χρήση της 
γλώσσας, με αποτέλεσμα να την κατακτούν με 
άνεση και ευφράδεια λόγου. Χαρακτηριστική εί-
ναι η έκφραση 20χρονου φοιτητή Οικονομικού 
που πέτυχε γρήγορα το στόχο του στα Αγγλικά, 
ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μου έμα-
θε πώς να ξεπερνάω τα όρια μου». «Πήρα τα 
ανώτερα  πτυχία Αγγλικών και Γαλλικών και 
με μεγάλο βαθμό γιατί μου έμαθε να δουλεύω 
εντατικά και μεθοδικά» υπογράμμισε  16χρονη 
μαθήτρια από το Ωραιόκαστρο.

 Στο αρχείο της Λιάνας Χαρταμπίλα είναι φυ-
λαγμένες δεκάδες συστατικές επιστολές που 
εξάρουν την πολυμάθεια, τον επαγγελματισμό 
της και το άριστο επίπεδο των γνώσεων της. 
Η ίδια συνεχίζει να διδάσκει, να εμπνέει και να 
προσπαθεί για το άριστο. Εξάλλου, η αριστεία 
αποτελεί κίνητρο για πνευματικές κατακτήσεις 
κόντρα σε καταστάσεις στασιμότητας και αναξι-
οκρατίας.

Η πολύγλωσση  Λιάνα Χαρταμπίλα θέλει  
οι μαθητές της να αγγίζουν την κορυφή

«Οι ξένες γλώσσες διευρύνουν  
το πνευματικό μας γίγνεσθαι»
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Ο αήττητος και νταμπλούχος ΠΑΟΚ ρίχνεται 
στη «μάχη» του νέου πρωταθλήματος με έναν και 
μοναδικό στόχο. Να παραμείνει στην κορυφή. Να 
διατηρήσει τα κεκτημένα και να επιβεβαιώσει πως 
αποτελεί την νέα μεγάλη δύναμη του ελληνικού 
ποδοσφαίρου. Το έργο του σαφώς και δεν θα είναι 
εύκολο. Οι αντίπαλοί του επιθυμούν να τον εκθρονί-
σουν και σίγουρα οι μονομαχίες που θα ακολουθή-
σουν αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. 

Η χρονιά για τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το σοκ της 
ξαφνικής αποχώρησης του Ραζβάν Λουτσέσκου από 
τον πάγκο της ομάδας. Η απάντηση των ανθρώπων 
του Δικεφάλου εξίσου ηχηρή και άμεση. Ο Αμπέλ 
Φερέιρα, ήρθε στην Τούμπα με στόχο και σκοπό να 
διατηρήσει τα κεκτημένα και να πάει ένα βήμα πα-
ραπέρα τον σύλλογο. 

Οι Ασπρόμαυροι, προχώρησαν και σε αρκετές 
αλλαγές στο ρόστερ τους. Eπτά μεταγραφές συν 
δύο επιστροφές ποδοσφαιριστών που αγωνίζονταν 
δανεικοί. Σύνολο εννιά νέα πρόσωπα στο φετινό 
ρόστερ.

Από τον Δικέφαλο αποχώρησαν συνολικά 22(!) 
ποδοσφαιριστές. Άλλοι ως ελεύθεροι, κι άλλοι ως 
δανεικοί, σε μία μεγάλη αποσυμφόρηση του ρόστερ 
που επιχειρήθηκε την φετινή χρονιά. 

ΤΟ ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ
Ας δούμε αναλυτικά ποιοι ποδοσφαιριστές απο-

κτήθηκαν κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο 
από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα απέ-
κτησε τους: Ζίβκο Ζίβκοβιτς (Σερβία), Ροντρίγκο 
Αλβες (Βραζιλία), Ενέα Μιχάι (Αλβανία), Δημήτρης 
Μελιόπουλος (Ελλάδα), Αντερσον Εσίτι (Νιγηρία), 
Ντούγκλας Αουγκούστο (Βραζιλία), Μίροσλαβ Στοχ 
(Σλοβακία).

Επίσης επέστρεψαν από δανεισμό οι: Λάζαρος 
Λάμπρου και ο Εργκις Κάτσε, ενώ στην πρώτη ομά-
δα προωθήθηκαν οι τρεις νεαροί: Γιάννης Μιχαηλί-
δης, Χάρης Τσιγγάρας και ο Αντώνης Γαϊτανίδης. 

Αντιθέτως την πόρτα της εξόδου είδαν οι: Ρο-
ντρίγκο Ρέι (δανεικός), Μάριος Σιαμπάνης (ελεύθε-
ρος), Παναγιώτης Γλύκος (ελεύθερος), Αλίν Τόσκα 
(λήξη δανεισμού), Στέλιος Μαλεζάς (ελεύθερος), 
Μάρκο Μιχόγεβιτς (δανεικός), Λευτέρης Λύρατζης 
(δανεικός), Νίκος Μελίσσας (δανεικός), Γεβγέν 
Χατσερίντι (ελεύθερος), Απόστολος Διαμαντής 
(δανεικός), Χάρης Χαρίσης (ελεύθερος), Σέρτζιο 
Ολιβέιρα (λήξη δανεισμού), Γεβγέν Σάκχοφ (ελεύ-
θερος), Χοσέ Κάνιας (ελεύθερος), Στέλιος Κίτσιου 
(ελεύθερος), Κώστας Μπαλογιάννης (δανεικός), Τι-
μπό Μουλέν (δανεικός), Παναγιώτης Δεληγιαννίδης 
(ελεύθερος), Πέδρο Ενρίκε (μεταγραφή), Νίκος Κα-
ρέλης (λήξη δανεισμού), Γιάννης Μυστακίδης (δα-
νεικός), Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης (δανεικός).

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Αλέξανδρος Πασχαλάκης 

(Ελλάδα), Ζίβκο Ζίβκοβιτς (Σερβία), Συμεών Παπα-
δόπουλος (Ελλάδα)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Λέο Μάτος (Βραζιλία), Ροντρίγκο 
Σοάρες (Βραζιλία), Σβέριρ Ινγκασον (Ισλανδία), 
Φερνάντο Βαρέλα (Πράσινο Ακρωτήρι), Ενέα Μιχάι 
(Αλβανία), Χοσέ Κρέσπο (Ισπανία), Δημήτρης Γιαν-
νούλης (Ελλάδα), Αντελίνο Βιεϊρίνια (Πορτογαλία), 
Γιάννης Μιχαηλίδης (Ελλάδα)

ΜΕΣΟΙ: Ομάρ Ελ Καντουρί (Μαρόκο), Ζοζέ Μα-
ουρίσιο (Βραζιλία), Δημήτρης Πέλκας (Ελλάδα), 
Δημήτρης Μελιόπουλος (Ελλάδα), Πόντους Βέρν-
μπλουμ (Σουηδία), Ντιέγκο Μπίσεσβαρ (Ολλανδία), 
Αντερσον Εσίτι (Νιγηρία), Εργκις Κάτσε (Αλβανία), 
Γιόζιπ Μίσιτς (Κροατία), Ντούγκλας Αουγκούστο 
(Βραζιλία), Δημήτρης Λημνιός (Ελλάδα), Χάρης 
Τσιγγάρας (Ελλάδα).

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Κάρολ Σφιντέρσκι (Πολωνία), Λά-
ζαρος Λάμπρου (Ελλάδα), Τσούμπα Ακπομ (Βρε-
τανία), Αντώνης Γαϊτανίδης (Ελλάδα), Λέο Ζαμπά 
(Βραζιλία), Μίροσλαβ Στοχ (Σλοβακία).

Η ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΟΥΜΠΑ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ 
ΣΑΒΒΙΔΗ

Με την έλευση του κ. Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ το 2012, προχώρησαν με ταχύτατους ρυθ-
μούς οι αλλαγές βελτίωσης σε συγκεκριμένους 
χώρους στο γήπεδο της Τούμπας και πιο συγκεκρι-
μένα στα αποδυτήρια, στην είσοδο, στους χώρους 
των γραφείων, στην αίθουσα συσκέψεων και στην 
προεδρική σουίτα. Παρεμβάσεις που έγιναν, αφού 
προηγουμένως είχαν μελετηθεί οι αντίστοιχοι χώροι 
σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Όποιος έχει δει τα νέα αποδυτήρια των γηπε-
δούχων, αντιλαμβάνεται αμέσως τα ιδιαίτερα ερ-
γονομικά ατομικά καθίσματα των ποδοσφαιριστών, 
τον προσωπικό χώρο τους, τα πλέον σύγχρονα 
οπτικοακουστικά μέσα, τις ανέσεις στα μπάνια, αλλά 

και στην πισίνα παγωμένου νερού, που κρίνεται 
απαραίτητη για την άμεση αποκατάσταση μετά τους 
αγώνες.

Οι ανακατασκευασμένοι χώροι έγιναν με προδι-
αγραφές 5 αστέρων και είναι σίγουρα οι πιο εντυπω-
σιακοί στην Ελλάδα. Φυσικά άπαντες αδημονούν για 
την ημέρα που ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις εργασίες για 
την δημιουργία του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου 
του. 

 ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ
Ποιον να πρωτοδιαλέξεις; Αρκετοί είναι οι παί-

κτες που θα μπορούσαν κάλλιστα να δουν το όνομά 
τους στην συγκεκριμένη κατηγορία. Επιλέξαμε έναν. 
Αυτός είναι ο Δημήτρης Πέλκας. Ο αρχηγός του 
ΠΑΟΚ, έχει μέσα του το DNA του συλλόγου, γνωρί-
ζει καλά τι σημαίνει να φοράς το περιβραχιόνιο του 
συλλόγου και φέτος έχει έναν νέο πιο ανανεωμένο 
και ηγετικό ρόλο στο νέο σύστημα του Αμπέλ Φε-
ρέιρα.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Για να έρθει στον ΠΑΟΚ χρειάστηκε ο Δικέφα-

λος να πληρώσει δύο εκατομμύρια ευρώ στην 
Μπράγκα, ενώ ο ίδιος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο 
με συνολικό ύψος αποδοχών έξι εκατομμύρια. Ο 
41χρονος Πορτογάλος τεχνικός είναι το μεγαλύτερο 
φετινό στοίχημα του Δικεφάλου. Με την ξεκάθαρη 
φιλοσοφία του, τις φρέσκες ιδέες του και τη δίψα 
του για επιτυχίες, μέσα σε δύο χρόνια έφτασε να συ-
γκαταλέγεται στους 50 καλύτερους προπονητές του 
2018 σύμφωνα με το FourFourTwo και να θεωρείται 
ως το next big thing της πορτογαλικής σχολής προ-
πονητών. Θέλετε κι άλλους λόγους για να πειστείτε 
το γιατί ο ΠΑΟΚ τους πρόσφερε γη και ύδωρ για να 
έρθει στην Ελλάδα;
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Οι αλλαγές στη Super League
και η ευχή των φιλάθλων

Με δύο αλλαγές ξεκινά το νέο Πρωτάθλημα της 

Super League 1. Η πρώτη είναι η καθιέρωση των 

play off και των play out για την ανάδειξη του Πρω-

ταθλητή και τις ομάδες που θα υποβιβαστούν στη 

Football League 2. Η δεύτερη είναι η παρουσία του 

VAR σ’ όλους τους αγώνες της κατηγορίας. Τι ση-

μαίνει αυτό; Οτι οι διαιτητές θα έχουν στη διάθεση 

τους ακόμη ένα “εργαλείο” για την απονομή δικαιο-

σύνης με τα σφυρίγματα τους. Αυτό είναι θεωρητικό 

όμως, καθώς όπως είπαν οι κ.κ. Κουκουλάκης και 

Περέϊρα στους διαιτητές κατά τη διάρκεια της επί-

δειξης του VAR “το πρωτόκολλο δεν δίνει πάντα το 

δικαίωμα στον χειριστή του VAR να παίρνει θέση”. 

Οπότε θα υπάρξουν και φάσεις οι οποίες αν δεν είναι 

ξεκάθαρες θα υπόκεινται στην κρίση του διαιτητή. 

Αρα πάντα θα υπάρχει κίνδυνος για μία λανθασμέ-

νη απόφαση. Ως παράδειγμα οι δύο εκπαιδευτές 

επικαλέστηκαν την περίπτωση του ακυρωθέντος 

γκολ στον πολυσυζητημένου αγώνα του ΠΑΟΚ με 

την ΑΕΚ, πριν από 1,5 χρόνο. “Είναι περίπτωση που 

την απόφαση την παίρνει ο διαιτητής του αγώνα, κα-

θώς ο διαιτητής που θα είναι στο VAR σε μία τέτοια 

φάση δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν υπάρχει ή όχι 

παράβαση”. 

Τι περιμένουμε όμως να δούμε στο φετινό Πρω-

τάθλημα; Λογικά μία μάχη για τον τίτλο μεταξύ του 

ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Είναι αρκετό αυτό για να 

δώσει ενδιαφέρον στη διοαργάνωση; Με δεδομένο 

ότι δεν θα είμαστε η μόνη χώρα που δύο ομάδες θα 

διεκδικούν έναν τίτλο η απάντηση είναι καταφατική. 

Αρκεί να υπάρχει πάντα μεταξύ τους μία ανατρέψι-

μη βαθμολογική διαφορά. Αν καταφέρει και μπει κι 

άλλη ομάδα στον χορό του τίτλου τόσο το καλύτε-

ρο. Ποιος δεν θα το ήθελε; Σε κάθε περίπτωση πά-

ντως θα είχε αξία να “δούμε” ένα “καθαρό” Πρωτά-

θλημα στο οποίο όλα θα κριθούν από την αξία των 

ομάδων κι όχι από τα σφυρίγματα των διαιτητών και 

τις αποφάσεις των Πειθαρχικών οργάνων. Πάντα το 

είχε αυτό ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά 

τώρα πλέον ακόμη περισσότερο. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Το νέο πρωτάθλημα της Super League ξεκινά και οι 14 μονο-
μάχοι ετοιμάζονται να λάβουν θέσεις στην αφετηρία αυτού. Από 
φέτος οι αλλαγές στο εγχώριο ποδόσφαιρο θα είναι πολλές. Οι 
ομάδες μειώθηκαν (έγιναν 14), ο πρωταθλητής, θα αναδεικνύ-
εται μέσω της διαδικασίας των πλέι οφ, ενώ το δικό του... ντε-
μπούτο θα κάνει και το VAR. Η Karfitsa σας βάζει στο κλίμα του 
νέου πρωταθλήματος παρουσιάζοντας αναλυτικά το νέο ρόστερ 
του Αρη όπως αυτό διαμορφώθηκε στην μεταγραφική περίοδο. 

Οι προσθήκες, οι αποχωρήσεις, το ανακαινισμένο «Κλεάνθης 
Βικελίδης», το νέο αστέρι του Αρη και πολλά ακόμα ενδιαφέρο-
νται στοιχεία για τον Αρη της σεζόν 2019-2020 στο πιάτο σας...

Επτά συνολικά μεταγραφές έκανε μέχρι σήμερα ο Αρης. Σε 
αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι Φετφατζίδης και Ρόουζ που ναι 
μεν ήταν και στο περσινό ρόστερ, όμως το καλοκαίρι αποκτήθη-
καν από τους Κίτρινους με ελεύθερη μεταγραφή. Βέβαια, οι μετα-
γραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο Αρης βρίσκεται μια ανάσα πριν 
από τις υπογραφές με δύο ακόμα ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για 
τους Ντανιέλ Μαντσίνι και τον Λόρενς Ντε Μποκ. 

ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ
Στο ρόστερ των Κιτρίνων προστέθηκαν οι: Μπράουν Ιντέγε, 

Λερίν Ντουάρτε, Λίντσεϊ Ρόουζ, Γιάννης Φετφατζίδης, Ντάνιελ 
Σούντγρεν, Λούκας Σάσα και ο Φάμπιαν Εμαν.

Αντιθέτως οι αποχωρήσεις ήταν πολύ περισσότερες. Μια 
ντουζίνα ποδοσφαιριστές είδαν την πόρτα της εξόδου. Αλλοι απο-
χώρησαν με μεταγραφή (πχ Σιώπης), άλλοι ως ελεύθεροι, ενώ 
υπήρχε και η περίπτωση του Ματέο Γκαρσία που ήταν δανεικός. 

Πιο συγκεκριμένα παρελθόν από τους Κιτρινόμαυρους απο-
τελούν οι: Aλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Γιώργος Καντιμοίρης, 
Χαράλαμπος Σταμπουλίδης, Γιώργος Βαλεριάνος, Αλεξ Μενέ-
ντεθ, Λευτέρης Ιντζόγλου, Μπάμπης Παυλίδης, Δημήτρης Ανάκο-
γλου, Κυριάκος Σαββίδης, Μανώλης Σιώπης, Ματέο Γκαρσία και 
ο Ανδρέας Σταματής.  

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Χουλιάν Κουέστα (Ισπανία), Φάμπιαν 

Εμαν (Αυστρία)
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Γιώργος Δεληζήσης (Ελλάδα), Λίντσεϊ Ρόουζ 

(Γαλλία), Φραν Βέλεθ (Ισπανία), Ούγκο Σόουζα (Πορτογαλία), 
Μιχάι Κόρχουτ (Ουγγαρία), Ντάνιελ Σούντγκρεν (Σουηδία), Μα-
νώλης Τζανακάκης (Ελλάδα), Δημήτρης Κωνσταντινίδης (Ελλά-
δα), Πέτρος Μπαγκαλιάνης (Ελλάδα).

ΜΕΣΟΙ: Μπρούνο Γκάμα (Πορτογαλία), Χαβιέ Ματίγια (Ισπα-

νία), Μιτζέν Μπάσα (Αλβανία), Λερίν Ντουάρτε (Ολλανδία), 
Λούκας Σάσα (Βραζιλιά), Νικόλας Μαρτίνες (Αργεντινή), Μάρτιν 
Τόνσο (Αργεντινή), Πέτρος Μπακουτσής (Ελλάδα), Γιάννης Φετ-
φατζίδης (Ελλάδα), Ντάνιελ Λάρσον (Σουηδία).

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Μπράουν Ιντέγε (Νιγηρία), Νικολά Ντιγκινί (Γαλ-
λία), Χαμζά Γιουνές (Τυνησία).

Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ»
Οι εργασίες αναμόρφωσης και ριζικής αλλαγής του γηπέδου 

είχαν ξεκινήσει ήδη από την περσινή σεζόν. Η αποξήλωση του 
χλοοτάπητα και η τοποθέτηση νέου υβριδικού, το ολικό λίφτινγκ 
στα αποδυτήρια, στο εστιατόρια και τα bar του γηπέδου ήταν 
ορισμένες από τις εργασίες που είχαν γίνει. Φέτος, ο πρόεδρος 
της ΠΑΕ Αρης, Θόδωρος Καρυπίδης, επένδυσε κι άλλα χρήμα-
τα προκειμένου η έδρα των Κιτρίνων να γίνει πιο σύγχρονη, πιο 
λειτουργική και σαφώς πιο όμορφη. Το «Κλεάνθης Βικελίδης» 
άλλαξε και η νέα εικόνα του είναι εντυπωσιακή. Η έδρα του Αρη 
εκτός των άλλων μεγάλωσε. Στο γήπεδο δημιουργήθηκε η νέα 
θύρα των court seats, ενώ προστέθηκαν 500 VIP θέσεις. Συνολι-
κά η χωρητικότητά του αγγίζει πλέον τις 24.000 θέσεις. Αλλαγές 
έγιναν επίσης στα δημοσιογραφικά θεωρεία (μεταφέρθηκαν στη 
Θύρα 9 του γηπέδου), στις σουίτες, αλλά και σε όλες τις υπόλοι-
πες θύρες του γηπέδου. 

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ
Αποκτήθηκε για να «φορτώσει» με γκολ τα δίχτυα των αντι-

πάλων. Ο Μπράουν Ιντέγε, είναι με διαφορά ο πιο δημοφιλής πο-
δοσφαιριστής του Αρη. Τόσο βάσει εμπειριών, όσο και ονόματος. 
Ο Νιγηριανός άσος επέστρεψε στην Ελλάδα για να βρει και πάλι 
τον παλιό καλό του εαυτό. Ο Αρης ποντάρει πολλά πάνω του. Για 
να αποκτηθεί χρειάστηκε να γίνει οικονομική υπέρβαση και άπα-
ντες ευελπιστούν ο Ιντέγε πολύ σύντομα να ξεκινήσει την... από-
σβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του. 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο Σάββας Παντελίδης. Ανέλαβε πέρυσι στις αρχές της χρο-

νιάς, με σκοπό να συμμαζέψει την ομάδα και να την επαναφέρει 
στο δρόμο των επιτυχιών. Το έκανε και με εντυπωσιακό τρόπο. Ο 
Αρης επέστρεψε στο τέλος της σεζόν στην Ευρώπη, όπου και απο-
κλείστηκε στην παράταση πριν από λίγες ημέρες από την Μόλντε. 
Με τον 53χρονος τεχνικό οι Κίτρινοι στοχεύουν και πάλι ψηλά, 
με τον Ελληνα τεχνικό να έχει για μία ακόμα σεζόν μία μεγάλη 
πρόκληση μπροστά του. 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ Η ΚΑRFITSA ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΣΤΕΡ 
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Μίνιμουμ στόχος η... Ευρώπη
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ΚΡΙΟΣ
Κάνεις όνειρα;

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αν δεν συμφωνείς με κάποια άτομα, μείνε 
μακριά τους, γιατί το μόνο που κάνουν 

είναι να σου χαλάνε την ψυχολογία. 
Φρόντισε να δεις κάποιες καταστάσεις με 

περισσότερη θετικότητα και η επιτυχία 
δεν θα αργήσει να κάνει την εμφάνισή 

της. Η εβδομάδα είναι κατάλληλη για να 
την περάσεις με φιλικά σου πρόσωπα . 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,25,33.

Οργάνωσε την εβδομάδα σου με πολύ 
προγραμματισμό και μεθοδικότητα,  

ώστε να έρθουν οι εξελίξεις αρμονικά 
και να είναι προς όφελός σου. Θα δεις 
ότι οι στόχοι που έχεις βάλει αρχίζουν 
να πραγματοποιούνται και θα νιώθεις 

καλύτερα. Κάποια οικογενειακά θέματα 
που σε απασχολούσαν, τακτοποιούνται 

με τον καλύτερο τρόπο . ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,16,23,40.

Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά και 
να τακτοποιήσεις αρκετά πράγματα, 

που σε προβλημάτιζαν σχετικά με την 
ζωή σου.  Κάποιες φιλικές συμβουλές, 
μπορεί να σε βγάλουν από το αδιέξοδο 

και να σου χαρίσουν μία πιο θετική 
ματιά απέναντι στα γεγονότα. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…5,17,32,49.

Επιβάλλεται να ακολουθήσεις μια πιο 
δραστήρια πορεία από τη συνηθισμένη 

και να αποβάλλεις από πάνω σου 
οτιδήποτε ανακόπτει την πορεία 

των σχεδίων σου. Εξωτερίκευσε τις 
πνευματικές και όλες τις υπόλοιπες 
ικανότητές σου και δεν θα αργήσει 
να έρθει και η ανταμοιβή. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…10,25,33,45.

Πληθώρα αλλαγών σε περιμένουν στη 
ζωή σου.  Το κακό με σένα είναι ότι 

αγχώνεσαι για πράγματα, τα οποία δεν τα 
προγραμματίζεις εσύ, αλλά εμφανίζονται 

από το πουθενά. Ήρθε ο καιρός να 
αφήσεις τα πράγματα να κινηθούν μόνα 

τους και εσύ να είσαι απλώς θεατής. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,28,41,46.

Βάλε πρόγραμμα για να μπορέσεις 
να πετύχεις τους στόχους σου. Μην 

στεναχωριέσαι και πιέζεσαι άδικα και 
ότι είναι να κάνεις, κάνε το άμεσα, 

χωρίς περαιτέρω αναβολές.  Κινήσου 
γρήγορα και μεθοδικά, για να βγεις από 

τα αδιέξοδα που σε έχουν οδηγήσει 
διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,22,34,47.

Ίσως είναι πρωί και βρίσκεσαι στο γρα-
φείο σου. Καθώς εργάζεσαι, μία τρελή 
σκέψη περνάει από το μυαλό σου και 
ξαφνικά ξεφεύγεις από το μικρό χώρο 
που δουλεύεις και ταξιδεύεις! Ζεις κάτι 
διαφορετικό, αναρωτιέσαι πως θα ήταν η 
ζωή σου αν είχες κάνει διαφορετικές επι-
λογές ή πως μπορεί να γίνει αν αλλάξεις 
κάτι άμεσα.
Τα λεπτά περνάνε και εσύ σκέφτεσαι 
άλλες καταστάσεις, άλλους κόσμους 
και άλλες εμπειρίες. Ξαφνικά βρίσκεσαι 
και πάλι στο γραφείο σου με ένα βλέμμα 
που γυαλίζει και ένα απαλό χαμόγελο να 
σχηματίζεται.
Σκέφτεσαι πόσο ωραία θα ήταν αυτή 
η κατάσταση και πόσο θα σε γέμιζε 
αν μπορούσες να την υλοποιήσεις. Το 
συλλογίζεσαι για λίγα λεπτά ακόμα, 
μετά αναστενάζεις και σκέφτεσαι: “Ωραίο 
όνειρο αλλά ας γυρίσω στην πραγματι-
κότητα”.
Κάπου εκεί βυθίζεσαι και πάλι στη 
ρουτίνα και επιτρέπεις στον εαυτό σου να 
παραιτηθεί από την ελπίδα.
Μπορεί η καθημερινότητα σου να 
μην είναι τόσο άσχημη αλλά ας μην 
γελιόμαστε. Σίγουρα υπάρχει κάτι που το 
ονειρεύεσαι και θες να το υλοποιήσεις. 
Κάτι που θα σε κάνει έναν άλλο άνθρω-
πο, που θα σε βοηθήσει να ξεφύγεις να 
σκεφτείς διαφορετικά.
Υπάρχει λόγος να το στερείσαι;
Τα όνειρα είναι για να τα κυνηγάμε.
Αυτά τα όνειρα είναι οι επιθυμίες μας. Οι 
ανάγκες μας για μία διαφορετική, καλύ-
τερη ζωή. Υπάρχει λόγος που τα κάνουμε 
και υπάρχει λόγος που χρειάζεται να τα 
κυνηγήσουμε.
Η κινητήριος δύναμη πίσω από τα όνειρα 
δεν είναι μόνο η ελπίδα. Το κυνήγι και εν 
τέλει η υλοποίηση ενός ονείρου θα σε 
βοηθήσει να ολοκληρωθείς σε βαθμούς 
που δεν μπορείς να φανταστείς.
Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να στε-
ρηθεί τα όνειρα του; Κυρίως η έλλειψη 
αυτοπεποίθησης και σιγουριάς για τον 
ίδιο του τον εαυτό.
Ένα όνειρο υπάρχει για να το υλοποιήσεις
Τα όνειρα δεν είναι για να τα κορνιζάρεις.
Το ανθρώπινο μυαλό είναι ανεξάντλη-
το. Για κάθε όνειρο που εκπληρώνεις, 
μπορεί να δημιουργήσει δέκα καινούρια 
για να σου δώσει ώθηση για να πας 
παρακάτω.
Η διαδικασία εκπλήρωσης ενός ονείρου, 
θα σε οδηγήσει σε νέα μονοπάτια. Θα 
σε μάθει να σκέφτεσαι με διαφορετικό 
τρόπο, να εφευρίσκεις λύσεις για τα προ-
βλήματα που σου παρουσιάζονται και να 
γεύεσαι την επιτυχία και την ικανοποίη-
ση, χωρίς ντροπή.
Δεν μπορείς να ζεις για την λαχτάρα 
της πιθανής εκπλήρωσης ενός ονείρου. 
Μπορείς όμως να ζεις για την ικανοποίη-
ση που θα γευτείς όταν το πετύχεις.
Και να είσαι σίγουρος, ότι μόλις πετύχεις 
το όνειρο σου, θα ξεπηδήσουν κι άλλα 
απ’ το μυαλό σου για να σου δώσουν 
ώθηση για παρακάτω.
Μην περιμένεις, λοιπόν, Κυνήγησε τα.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Άφησε την εβδομάδα σου να κυλήσει ήρεμα 
και μην κάνεις καμία βιαστική κίνηση. 
Προχώρα στην υλοποίηση των σχεδίων σου 
με ξεκάθαρους τρόπους. Μην εμπλακείς 
σε παρασκηνιακές ενέργειες, γιατί αυτό θα 
σου δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,14,28,42.

Αυτή την εβδομάδα, θα παρουσιαστούν 
πολλές ευκαιρίες, που θα πρέπει να 
εκμεταλλευτείς, αν θες να πετύχεις 
τους στόχους σου. Η δυναμικότητα και 
η ενεργητικότητά σου σε βοηθάνε να 
ξεμπερδεύεις αποφασιστικά, με πολλά 
θέματα από το παρελθόν. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,25,43.

Φρόντισε να δεις τις καταστάσεις 
με περισσότερη θετικότητα και να 
προγραμματιστείς καλύτερα, γιατί μόνο 
έτσι θα έχεις εξασφαλισμένες τις καλύτερες 
προοπτικές για το μέλλον σου. Κατά τα 
άλλα, η εβδομάδα είναι ιδανική για να 
αναθερμάνεις τις σχέσεις με την οικογένεια 
και τους φίλους, που έχεις να δεις καιρό. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,18,22,43.

Αυτή η εβδομάδα  απαιτεί αμερόληπτη 
στάση και ουδετερότητα. Προσπάθησε να 
μην επηρεαστείς από παράγοντες, που 
μπορεί να σε από συντονίσουν. Επιστράτευσε 
την εξυπνάδα και τον δυναμισμό σου, 
για να ξεπεράσεις όλα τα προβλήματα 
του τελευταίου διαστήματος. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,16,28,49.

Αυτή την εβδομάδα δεν πρέπει να 
επιτρέψεις στον εαυτό σου να ταραχτεί 
από τη συμπεριφορά των άλλων και 
φυσικά δεν πρέπει να ασχοληθείς με 
κουβέντες, που δεν οδηγούν παρά μόνο σε 
εντάσεις. Απόλαυσε την, κοντά σε αυτούς 
που σε καταλαβαίνουν και μην ενδίδεις 
σε παρασκηνιακές συζητήσεις, που δεν 
έχουν να σου προσφέρουν τίποτα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…13,28,34,48.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 23/8 ΕΩΣ 31/8

Αυτή την εβδομάδα, για να αποφύγεις τις 
προστριβές που μπορεί να προκύψουν στο 
οικογενειακό σου περιβάλλον, καλό θα είναι 
να δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό και να 
ακούσεις τι θέλουν να σου πουν οι δικοί σου 
άνθρωποι. Καλό θα ήταν να βρεις λίγο χρόνο, 
για να αποστασιοποιηθείς από τα γεγονότα 
και να σκεφτείς τι είναι αυτό που θέλεις . 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,18,25,41.
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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



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε - ψάχνετε ακίνητο προς πώληση - ενοικίαση - αγορά 
στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω Νοµούς της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας;

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Κεντρική 
και ∆υτική Μακεδονία

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


