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ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μαρία Φαραντούρη και Βασίλης Λέκκας µας καλωσορίζουν στις 2.9 στην «έναρξη των εκδηλώσεων της Βαλκανικής Πλατείας» στα συµµαχικά κοιµητήρια επί της Λαγκαδά.

Σελ. 22

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανήκει στην κατηγορία των καλλιτεχνών που µε το ιδιαίτερο στυλ 

τους µπορούν να επαναπροσδιορίσουν µια ολόκληρη εποχή στη µουσική σκηνή. Και το έκανε, 

πράγµατι, µε τον καλύτερο τρόπο. Την ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου, έρχεται για µια µοναδική 
συναυλία στο Θέατρο ∆άσους για να το αποδείξει για άλλη µια φορά.

Κάπου σ’ έχω ξαναδεί
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ΠΡΟΣΩΠΑ  

Η Κωνσταντίνα Πάλλα µιλά στον Πόλυ Μαυρόπουλο για την έµπνευση και το ταλέντο να ζωντανεύει 
«όνειρα».

Ο µοναδικός Αλκίνοος Ιωαννίδης µόνος επί σκηνής την Τετάρτη 4.9 στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. 

Ο Ψαραντώνης πάντα µε την συνοδεία της λύρας του µας ταξιδεύει στις 6.9 στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.

Ο Τάκης Παπαµατθαίοου υπηρετεί την υποκριτική σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ενώ µιλώντας στην Φιλίππα Βλαστού χαρακτηρίζει τον εαυτό του «ηθοποιό του 
σανιδιού».

Σελ. 22

Σελ. 20-21

Σελ. 22
Σελ. 22

Σελ. 24-25

Τι θέλω να ακούσω και τι όχι από τον Πρωθυπουργό στη ∆ΕΘ

Σελ.  8-9

Ό,τι συμβαίνει 
στην πόλη

Σελ. 19-25

Συναγερμός στο υπ. Υποδομών μετά τη μελέτη των στοιχείων για την εξέλιξη 
του έργου, που δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται πριν το τέλος του 2021.
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Φτάνει η κοροϊδία 
με το Μετρό!
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Η Ελλάδα ζητάει επενδύσεις,  
όχι «χάρες» ή δανεικά

Η επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο και η συνάντησή του με την 
Άνγκελα Μέρκελ επιβεβαίωσαν αυτό που λίγο-πολύ... υποψιαζόμασταν. Ο Έλληνας πρω-
θυπουργός και η Γερμανίδα καγκελάριος ομιλούν την ίδια γλώσσα: ιδεολογικά, πολιτικά, 
μεταρρυθμιστικά, τεχνοκρατικά! Άλλωστε, όπως επεσήμανε και ο διεθνής Τύπος, ήταν η 
πρώτη φορά μετά τη βάσανο των μνημονίων –και λίγο πριν απ’ αυτήν βέβαια– που Έλλη-
νας πρωθυπουργός βρέθηκε στην Καγκελαρία «όχι για να ζητήσει χάρη, αλλά επενδύσεις», 
όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε το περιοδικό «Der Spiegel». Αυτό, μάλιστα, φαίνεται πως 
εντυπωσίασε και την κα Μέρκελ, καθώς κατάλαβε ότι απέναντι της έχει έναν τεχνοκράτη 
πρωθυπουργό, με πίστη στις ικανότητές του και στις δυνατότητες της χώρας μας.

Οι δύο πλευρές βρήκαν, μάλιστα, τρόπο να αποτυπώσουν –στο χαρτί αρχικά– τη νέα 
περίοδο που ξεκινά στις σχέσεις των δύο κρατών, μέσω του γιγαντιαίου «πράσινου επενδυ-
τικού σχεδίου» ανάπτυξης για τη δεκαετία 2020-2030. Με απλά λόγια, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ζήτησε επενδύσεις –και όχι δάνεια– φεύγοντας από το Βερολίνο, με δεσμεύσεις για 
κύμα επενδύσεων στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων, των δράσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και της ηλεκτροκίνησης. 
Αρκεί αυτό από μόνο του για να μιλήσει κανείς για «success story»; Προφανώς και όχι, είναι 
όμως μία αδιαμφισβήτητα καλή βάση για να περάσει σε άλλο επίπεδο η ελληνογερμανική 
σχέση και τότε θα μπορούν να τεθούν στο τραπέζι κι άλλα ζητήματα. Με άλλους όρους κι 
όχι με αυτούς που ίσχυαν όταν η Ελλάδα ήταν κολλημένο στον βάλτο των μνημονίων. 

Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι το σχόλιο της Deutsche Welle ότι ήταν «εμφανής 
η προσπάθεια να μην εστιάσουν στις δυσκολίες του παρελθόντος, αλλά σε ευκαιρίες του 
μέλλοντος». Κι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του Έλληνα πρωθυπουργό από την επίσκεψή 
του στο Βερολίνο και τη δύσπιστη –έως και εχθρική κατά το παρελθόν– γερμανική πολιτική 
σκηνή. «Η Ελλάδα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται πια ως μια “προβληματική” χώρα, αλλά 
ως μια χώρα που βγαίνει από την κρίση και προσφέρει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες», 
ήταν η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία κατέστησε σαφές τι ζητάει και ότι 
ξέρεις πώς θα το κερδίσει.

Κι επειδή πολύ ντόρος έγινε για το γεγονός ότι δεν έθιξε τα πλεονάσματα, εάν οι Ευρω-
παίοι εταίροι θέλουν να βοηθήσουν τη νέα εποχή που ξεκινά για την πατρίδα μας, υπάρχει 
τρόπος. Πώς; Με την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι 
ξένες τράπεζες. Όχι ως «δώρο», ούτε ως «χάρη», αλλά ως αντιμετώπιση ως ίσου συνομι-
λητή! 
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Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικά-
κος και ο υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος επε-
ξεργάζονται μια νομοθετική φόρμουλα, προκει-
μένου να ψηφίζουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 
πολίτες από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Εξ 
ου και προκρίνεται το μοντέλο της επιστολικής 
ψήφου που ισχύει σε αρκετές ακόμα χώρες της 
ΕΕ και όχι το μοντέλο των ευρωεκλογών, δη-
λαδή το άνοιγμα καταλόγων σε προξενεία και 
πρεσβείες της χώρας, ώστε να εγγράφονται εκεί 
όσοι θέλουν να ψηφίσουν αρκετές εβδομάδες 
πριν από τις εκλογές. Υπό αυτό το πρίσμα, θεω-
ρείται ότι η επιστολική ψήφος θα καλύψει ακόμα 
περισσότερους Έλληνες της διασποράς. 

 Με τη διάταξη να αναμένεται τον Οκτώβριο, 
στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να απαντηθούν 
πρακτικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, πότε θα 
πρέπει να ανακηρύσσονται τα ψηφοδέλτια των 
κομμάτων και ειδικά το ψηφοδέλτιο Επικρατεί-
ας, το οποίο και θα ψηφίζουν οι Έλληνες του 
εξωτερικού; Όπως είδαμε στις πρόσφατες εθνι-
κές εκλογές, τα κόμματα εξάντλησαν το περιθώ-
ριο και ανακοίνωσαν τα ψηφοδέλτια Επικρατείας 
ακόμα και λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν 
από τις εκλογές. Είναι σαφές ότι, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός για την επι-
στολική ψήφο, αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να 
είναι γνωστά νωρίτερα. Επίσης, ερώτημα είναι 
πότε θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της 
επιστολικής ψήφου. Σε άλλες χώρες, πρώτα 
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εθνικής 
κάλπης και στη συνέχεια προστίθενται και τα 
στοιχεία από την ψήφο των κατοίκων του εξωτε-
ρικού. Στην ελληνική περίπτωση, και αυτό μένει 
να αποσαφηνιστεί. Τέλος, μπορεί να είναι σαφές 
ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν το 
ψηφοδέλτιο Επικρατείας των κομμάτων, όμως 
απομένει το ερώτημα, αν θα αυξηθεί ο αριθμός 
των βουλευτών Επικρατείας που θα εκλέγο-
νται. Αυτήν τη στιγμή εκλέγονται 12 βουλευτές 
Επικρατείας και οι υπόλοιποι 288 από το μπό-
νους και, εν συνεχεία, με αναλογικό τρόπο. Εδώ 
υπάρχει σενάριο αύξησης των βουλευτών Επι-
κρατείας, π.χ., σε 15 και συνακόλουθης μείωσης 
των όσων εκλέγονται με αναλογικό τρόπο. 

 
Ο μαγικός αριθμός 200 
Πριν από όλα, πάντως, υπάρχει ένας σαφής 

περιορισμός, ο οποίος δεν έχει καταστεί κατανο-
ητός όλο το προηγούμενο διάστημα. Με βάση το 
Σύνταγμα, η διάταξη θα πρέπει να ψηφιστεί με 
200 ψήφους, αλλιώς δεν θα τεθεί σε ισχύ. Το άρ-
θρο 51 παρ. 4 του Συντάγματος το ορίζει σαφώς: 

«Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτό-
χρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που 
ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων 
του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να 
ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται 
έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς 
αυτούς, η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των 
εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού 
τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο 
πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται 
όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικρά-
τεια». 

 Αυτός είναι και ο λόγος που ο υπουργός 
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος διαμηνύει ότι 
δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης δεν θα ψηφίσουν την εν λόγω διάτα-
ξη, όταν έρθει. Μένει, πάντως, να φανεί πώς θα 
αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλύπτεται πίσω 
από την Επιτροπή Πουλάκη που είχε συσταθεί 
στο ΥΠΕΣ επί Αλέξη Χαρίτση και είχε επεξεργα-
στεί αρκετά το ζήτημα, με το συμπέρασμα να εί-
ναι σημαντικά διαφορετικό σε σχέση με τη λύση 
που επεξεργάζεται η τωρινή ηγεσία του υπουρ-
γείου. 

Από το 2020 ο εκλογικός νόμος 
Όσο για τον εκλογικό νόμο που θα αντικα-

ταστήσει την απλή αναλογική, αυτός θα πρέπει 

να αναμένεται με το καινούργιο έτος, μια και θα 

πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της Συνταγ-

ματικής Αναθεώρησης. Αυτή θα ξεκινήσει στην 

αρμόδια Επιτροπή της Βουλής προς το τέλος Σε-

πτεμβρίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος 

του έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής, η κυβέρνηση 

θα επιχειρήσει να αναθεωρήσει την απαιτούμενη 

πλειοψηφία των 200 βουλευτών για την άμεση 

θέση σε ισχύ ενός εκλογικού νόμου, με το ευ-

κταίο όριο να κατεβαίνει στους 180 βουλευτές. 

Κρίσιμη ως προς αυτό θα είναι η στάση του ΚΙ-

ΝΑΛ, το οποίο διαμηνύει ότι συζητά έναν νέο 

εκλογικό νόμο με κλιμακωτό μπόνους. Σε παρό-

μοια γραμμή φαίνεται ότι κινείται και το υπουρ-

γείο Εσωτερικών, το οποίο εξετάζει σοβαρά την 

ιδέα του μπόνους αναλογικά με την εκλογική 

επίδοση του πρώτου κόμματος, π.χ. ένα κόμμα 

που παίρνει 35% θα παίρνει 35 έδρες μπόνους. 

Βεβαίως, μέχρι να οριστικοποιηθεί η προσέγγι-

ση, όλα είναι στο τραπέζι, όπως π.χ. η αλλαγή 

του πλαφόν του 3% για είσοδο στη Βουλή, στην 

οποία, όμως, αντιδρούν ήδη μικρότερα κόμματα. 

Η κυβέρνηση, πάντως, έχει απορρίψει το σενάριο 

ενός εκλογικού νόμου στα γερμανικά πρότυπα. 

Πώς θα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Το μαγικό «200»  
για την επιστολική ψήφο
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Το επίπεδο ανάπτυξης και η ποιότητα των εθνικών υποδομών, όσον 
αφορά τις μεταφορές, τα δίκτυα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες κοι-
νής ωφέλειας, επηρεάζει άμεσα τόσο την καθημερινότητα των πολιτών, 
όσο και την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές μιας οικονομίας. Στην 
Ελλάδα, οι επενδύσεις υποδομών επηρεάστηκαν από την οικονομική κρί-
ση, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα κενό της τάξης του 1 - 2 
δισ. ευρώ, ανά έτος. Σήμερα – και με δεδομένο το σημαντικό οικονομικό 
πολλαπλασιαστή αυτών των επενδύσεων – είναι περισσότερο από ποτέ 
επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής ενός ισορροπημένου, δημόσιου και ιδι-
ωτικού προγράμματος επενδύσεων στις υποδομές και στις μεταφορές, 
το οποίο θα επιταχύνει την ανάπτυξη και θα βελτιώσει, παράλληλα, την 
ποιότητα ζωής στη χώρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΑ κατέθεσε πρόσφατα στον αρμόδιο υπουργό 
ένα υπόμνημα 20 προτάσεων, για τη δρομολόγηση σημαντικών έργων 
και παρεμβάσεων. Αιχμή των προτάσεων αποτελεί ο τομέας των μεταφο-
ρών, όπου είναι ανάγκη να επιταχυνθούν και να προχωρήσουν σημαντικά 
έργα όπως το νότιο τμήμα του Ε65, οι επεκτάσεις του Μετρό της Αττικής 
και το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η υποθαλάσσια οδική ζεύξη της Σαλαμί-
νας με το Πέραμα, οι αυτοκινητόδρομοι Πάτρα – Πύργος, Άκτιο – Αμβρα-
κία, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και η επέκταση της Αττικής Οδού. 
Επίσης, ένα συγκοινωνιακό έργο πνοής για την Κρήτη, αλλά και για τον 
ελληνικό τουρισμό, που πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, είναι 
η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου.

Η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, σε συνδυασμό με την κινη-
τοποίηση επενδύσεων στον τομέα των logistics, πρέπει να αναδειχθεί σε 
προτεραιότητα, με σκοπό να αναδειχθούν ο Πειραιάς, τα λιμάνια της Βό-
ρειας Ελλάδας και κυρίως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου 

για τις αγορές της Ευρώπης. Καθοριστικό ρόλο, στο πλαίσιο αυτό, έχει ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Αθή-
να – Θεσσαλονίκη – Σύνορα και Αθήνα – Πάτρα, αλλά και η διασφάλιση 
αποτελεσματικής συντήρησης στο σύνολο του δικτύου. 

Στον τομέα των αστικών αναπλάσεων, προτεραιότητα θα πρέπει να 
δοθεί στην ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας, καθώς και στην υλοποίη-
ση της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 
Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προετοιμασία πόλεων και των αστικών 
συγκοινωνιών προς την κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης και της εκπο-
μπής μηδενικών ρύπων, αλλά και ο ανασχεδιασμός της αντιπλημμυρικής 
προστασίας της χώρας, ενόψει των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το σχέδιο ανάπτυξης υποδομών θα πρέπει να συνοδευτεί από στο-
χευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν το πλαίσιο σχεδιασμού και 
υλοποίησης των έργων. Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία Παρατηρη-
τηρίου Απαλλοτριώσεων, το οποίο θα καταγράφει και θα παρακολουθεί 
τα κριτήρια, τις τιμές, τις συνθήκες, αλλά και τις διαδικασίες των απαλ-
λοτριώσεων σε όλη τη χώρα. Εξίσου απαραίτητη είναι και η δημιουργία 
ενός ολοκληρωμένου, συνεπούς προγράμματος για τη συντήρηση και 
την αναβάθμιση των υποδομών που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες 
δεκαετίες. 

Στόχος για την Ελλάδα είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, που 
βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, δημιουργούν θέσεις εργασί-
ας και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. Περιμένουμε, λοιπόν, από την κυβέρνηση να προχωρήσει 
στις απαιτούμενες κινήσεις, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

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

Οι υποδομές ως μοχλός ανάπτυξης opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Πανελλαδική κάλυψη προσφέρει, πλέον, το δίκτυο COSMOTE NarrowBand Internet 
of Things (NB-IoT), με πληθυσμιακή κάλυψη που αγγίζει το 96,9%. Η τεχνολογία NB-IoT 
απαιτεί μικρό όγκο δεδομένων για τη διασύνδεση συσκευών (αισθητήρες, smart meters, 
trackers) μέσω του δικτύου κινητής, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και 
δίνοντας ώθηση σ’ ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών. Η τεχνολογία NB-IoT προσφέρει 
κάλυψη παντού -ακόμη και σε υπόγεια- ασφάλεια στην κίνηση δεδομένων και χαμηλό 
κόστος χρήσης.

Η COSMOTE έχει ήδη υλοποιήσει πιλοτικές εφαρμογές Smart Cities με τη χρήση δι-
κτύου NB-IoT, όπως ο έξυπνος φωτισμός, το έξυπνο parking και η παρακολούθηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Πάτρας, αλλά και το ‘‘Smart University Campus’’ 
στην Ξάνθη, με εφαρμογές παρακολούθησης της  ποιότητας του αέρα και της στάθμης 
των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και ανάλυσης της ποιότητας του νερού.

«Οι έξυπνες πόλεις, η ευφυής κινητικότητα, η διασυνδεδεμένη υγεία, η ψηφιακή γεωρ-
γία, η διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα 
του τεχνολογικού μέλλοντος που θα φέρει στην καθημερινότητά μας, η ανάπτυξη του 
mobile Internet of Things. Επενδύσαμε δυναμικά στην επέκταση του ασύρματου δικτύου 
NB-IoT σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις, τους Δήμους, 
αλλά και κάθε οργανισμό, να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις επιταγές της νέας 
ψηφιακής εποχής», δήλωσε σχετικά ο Executive Director Network Planning & Devops 
Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Τσώνης.

Νέο οικονομικό πρόγραμμα για εταιρικούς πελάτες
Το νέο οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE ΝΒ-ΙοΤ Data Sharing 500ΚΒ, διαθέτει εμπο-

ρικά η COSMOTE.  Είναι ειδικά σχεδιασμένο για οργανισμούς και επιχειρήσεις που χρη-
σιμοποιούν ή προσφέρουν λύσεις NB - IoT και έχουν ανάγκη για αξιόπιστη επικοινωνία 
ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία, όπως κτίρια και υπόγεια, και χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας από τις ΙοΤ συσκευές χωρίς την απαίτηση συχνής φόρτισης. 

Η κατανάλωση data είναι μικρή, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται μόνο όταν απαι-
τείται. Για παράδειγμα, σε εφαρμογή Έξυπνου Φωτισμού, ο λαμπτήρας θα διασυνδεθεί μία 
φορά κάθε 6 μήνες, όταν θα χρειαστεί αντικατάσταση. Αντίστοιχα, σε εφαρμογή Waste 
Management, ο κάδος ανακύκλωσης θα διασυνδεθεί μία φορά την ημέρα, όταν θα έχει 
γεμίσει, για να γίνει η περισυλλογή των απορριμμάτων.   

Το νέο οικονομικό πρόγραμμα COSMOTE ΝΒ-ΙοΤ Data Sharing 500ΚΒ προσφέρει ευ-
ελιξία στην κατανάλωση των ενσωματωμένων ΚB, έλεγχο και διαχείριση των συνδέσε-
ων μέσω IoT portal και δυνατότητα διαμοιρασμού (sharing) των δεδομένων μεταξύ των 
συνδέσεων, εξασφαλίζοντας έτσι, μεγαλύτερη οικονομία. Το πρόγραμμα αφορά σε ΙοΤ 
συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία ΝΒ-ΙοΤ.

Το πακέτο έχει πάγια χρέωση 1€/μήνα (χωρίς ΦΠΑ) και προσφέρει ενσωματωμένη 
μηνιαία χρήση 500ΚΒ. 

COSMOTE: Πανελλαδική κάλυψη  
του δικτύου NB-IoT 
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Τα δύο άμεσα μέτωπα στα οποία θα ρίξει το 
βάρος έναντι της κυβέρνησης οριοθέτησε, όπως 
μαθαίνουμε, η αξιωματική αντιπολίτευση σε 
κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή υπό τον πρόεδρο 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Αλέξη Τσίπρα. 

Εκλογικός νόμος - Αναθεώρηση Συντάγμα-
τος

Η πρώτη πολύπλευρη μάχη αναμένεται να 
δοθεί για την επικείμενη αλλαγή του εκλογικού 
νόμου σε συνάρτηση με την προσεχή Αναθεώ-
ρηση του Συντάγματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν 
ότι οι σχετικές διαρροές που υπήρξαν τις προ-
ηγούμενες ημέρες εκ μέρους της κυβέρνησης 
σε φιλικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης είχαν 
αποκλειστικό και μόνο στόχο να καταγράψουν 
αντιδράσεις. Από το Μέγαρο Μαξίμου αφήνεται 
να εννοηθεί ότι το νέο εκλογικό σύστημα θα 
προβλέπει πως το μπόνους εδρών για το πρώ-
το κόμμα θα δίνεται με βάση το ποσοστό που θα 
έχει πάρει στις εκλογές (σήμερα δίνεται μπόνους 
50 εδρών στο πρώτο κόμμα ανεξάρτητα από το 
ποσοστό που λαμβάνει), το πλαφόν για είσοδο 
ενός σχηματισμού στη Βουλή θα κυμαίνεται με-
ταξύ 4% και 5% (από 3% που ισχύει σήμερα), 
πως θα υπάρχει αύξηση του αριθμού των βου-
λευτών Επικρατείας (σήμερα είναι 12), ότι θα 
χορηγηθεί δικαίωμα ψήφου σε 2.000.000 ομο-
γενείς και θα καθιερωθεί η επιστολική ψήφος 
για τους ετεροδημότες.

Μέχρι και σήμερα, το άρθρο 54 του Συντάγ-
ματος θέλει τον εκάστοτε νέο εκλογικό νόμο 
να ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, και όχι 
από τις αμέσως επόμενες, ούτως ώστε να μην 
παίζονται πολιτικά παιχνίδια από την εκάστοτε 
κυβέρνηση. Από τις επόμενες εθνικές κάλπες 
μπορεί να ισχύει ο νέος εκλογικός νόμος μόνο 
εάν υπερψηφιστεί από τουλάχιστον 200 βου-
λευτές. Στην Κουμουνδούρου είναι σίγουροι ότι 
η κυβέρνηση θα επιδιώξει τον αριθμό των 200 
βουλευτών να τον μειώσει μέσω της Αναθεώ-
ρησης του Συντάγματος σε 180, προκειμένου να 
ισχύσει ο επικείμενος νέος εκλογικός νόμος από 
τις επόμενες εκλογές. Πώς θα βρεθούν οι 180 
βουλευτές που θα πουν «ναι» σε αυτή την αλ-
λαγή; Απλό: Η Νέα Δημοκρατία έχει 158 και εάν 
προσθέσεις και τους 22 του Κινήματος Αλλαγής, 
προκύπτει ο αριθμός των 180. 

Εάν επιχειρηθεί μια τέτοια σύμπραξη, ο κ. 
Τσίπρας εμφανίζεται έτοιμος να αντιδράσει πολύ 
έντονα, κάνοντας λόγο ακόμη και θα θεσμική 
εκτροπή. Ήδη από τον Ιούλιο προειδοποίησε 
μέσα στη Βουλή τον πρωθυπουργό ότι «παι-
χνίδια θεσμικών ακροβασιών με το Σύνταγμα 

μην τα επιχειρήσετε, κύριε Μητσοτάκη. Λυπάμαι 
πολύ γι’ αυτούς που σας τα προτείνουν». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί κάθετα και με την αύξηση 
του εκλογικού ορίου για να μπει ένα κόμμα στη 
Βουλή. Εάν το πλαφόν ανέβει στο 4% και πολύ 
περισσότερο στο 5%, τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε 
ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αφήσει εκτός Κοι-
νοβουλίου τα κόμματα που προέρχονται από τον 
δικό της πολιτικό χώρο και ταυτόχρονα να πρι-
μοδοτήσει έμμεσα το Κίνημα Αλλαγής, αφού η 
επόμενη Βουλή μπορεί να είναι τετρακομματική 
με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΚΙΝΑΛ, το οποίο θα πάρει 
περισσότερες έδρες. 

Μεσοπρόθεσμο - Προϋπολογισμός 2020
Η δεύτερη μάχη θα αφορά το μέτωπο της οι-

κονομίας με την κατάθεση του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος και με ορίζοντα τον Προϋπολογι-
σμό του έτους 2020. Ήδη έχει ξεσπάσει πόλεμος 
ανακοινώσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και υπουργείου 
Οικονομικών αναφορικά με τα στοιχεία που δη-
μοσιοποιήθηκαν για την εκτέλεση του Προϋ-
πολογισμού και δείχνουν αύξηση των εσόδων 
τον μήνα Ιούλιο και υπέρβαση του στόχου για 
το πλεόνασμα. Η Κουμουνδρούρου κάνει λόγο 
περί τρανής απόδειξης ότι «η προπαγάνδα της 
ΝΔ και του αρχηγού της, Κυρ. Μητσοτάκη, για 
τους “άχρηστους και ανίκανους” καταρρέει με 

πάταγο. Τη διαψεύδει η ίδια η πραγματικότητα. 
Ό,τι και να υποστηρίζει η ΝΔ, η αλήθεια δεν αλ-
λάζει: Το παλιό πολιτικό σύστημα –η ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ– οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και 
τους πολίτες στην ανασφάλεια και τη λιτότητα». 

ΥΠΟΙΚ: Οι αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ
Το υπουργείο Οικονομικών από τη μεριά 

του έκανε λόγο για λανθασμένη ανάγνωση των 
στοιχείων και των αριθμών εκ μέρους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, με αποτέλεσμα «να συνεχίζει να κυριεύεται 
από αυταπάτες». Ουσιαστικά αυτή ήταν μια πρώ-
τη δόση των αντιπαραθέσεων που θα ενταθούν 
προσεχώς. Άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας σε 
άρθρο που ανέβασε στην προσωπική του σελίδα 
στο Facebook επεσήμανε ότι «η ΝΔ κέρδισε τις 
εκλογές υποσχόμενη άμεσα φορολογικές μει-
ώσεις και τελικά θα φέρει άμεσες επιβαρύνσεις 
στον Προϋπολογισμό του 2020, σε σχέση με όσα 
είχε ήδη δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ». 
Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή 
του ο τέως πρωθυπουργός, η οικονομία είναι το 
φόρτε του και σε αυτή θα δώσει βαρύτητα εντός 
του Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με μια ομάδα 
στελεχών που συλλέγει ήδη στοιχεία και επιχει-
ρήματα προκειμένου να είναι όλα έτοιμα όταν θα 
έρθει η κατάλληλη στιγμή της σφοδρής αντιπα-
ράθεσης. 

Υπόσχεται… θερμό φθινόπωρο

Ψάχνει να βρει… αντιπολίτευση
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Χωρίς μετρό κινδυνεύει να είναι η Θεσσαλο-
νίκη έως τουλάχιστον το τέλος του 2021, παρά 
τα όσα λέγονταν και εικάζονταν μέχρι πριν από 
τις εκλογές ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και 
παραδοθεί το 2020. Στο υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων έχει σημάνει «συνα-
γερμός» μετά τη μελέτη όλων των στοιχείων 
για την εξέλιξη του έργου ενώ, σύμφωνα με 
πληροφορίες, η εικόνα που σχημάτισαν πλέον οι 
αρμόδιοι δεν έχει καμία σχέση με όσα περίμεναν 
να βρουν. Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως οι συρμοί του μετρό θα σταματάνε –του-
λάχιστον αρχικά– μόνο στους 12 από τους 13 

σταθμούς καθώς, όπως ήταν ήδη αναμενόμενο, 
ο σταθμός της Βενιζέλου θα κατασκευαστεί… 
πολύ αργότερα!

«Υπάρχουν πολλά στάδια από τα οποία πρέ-
πει να περάσει η κατασκευή του μετρό μέχρι να 
ολοκληρωθεί και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
πριν από το τέλος του 2021», σημειώνει στην 
Karfitsa o πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος 
Δένης. Ο ίδιος αναφέρει ότι η γραμμή που έχει 
στηθεί , αρχίζει από το σταθμό της Ανάληψης και 
καταλήγει στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, χωρίς 
να έχει προβλεφθεί μέχρι αυτή τη στιγμή για το 
πώς θα μεταφερθούν οι συρμοί από το αμαξο-

στάσιο της Πυλαίας.
Οι εργαζόμενοι του Μετρό ζήτησαν με επι-

τολή τους από το υπουργείο Υποδομών να μην 
μεταφέρουν φέτος βαγόνια στη ΔΕΘ καθώς, 
όπως εξηγούν, είναι ανώφελη μια τέτοια κίνηση 
εφόσον ακόμη δεν υπάρχει μέτρο γα τους Θεσ-
σαλονικείς. «Είναι ντροπή να βγάζουμε βαγόνια 
όταν δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο», αναφέρει 
ο κ. Δένης και εξηγεί ότι οι φιέστες που έγιναν 
τα προηγούμενα χρόνια δεν θα επαναληφθούν, 
καθώς είναι σαν να… κοροϊδεύουν τον κόσμο. 
Επίσης, οι γιορτές καθυστερούν τις εργασίες, 
με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. 

Νέες καθυστερήσεις «βλέπει» η κατασκευάστρια κοινοπραξία – 
«Πόλεμος» ανακοινώσεων με την απελθούσα διοίκηση της Αττικό Μετρό

Μετρό Θεσσαλονίκης:  
Ένα έργο που… δεν τελειώνει
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«Κάθε γιορτή μας πήγαινε έναν μήνα πίσω, για να μην 
αναφέρω τα έξοδα που γίνονται χωρίς λόγο», εξηγεί ο 
κ. Δένης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, 
για τα εγκαίνια στο σταθμό του Ευκλείδη δαπανήθηκαν 
περίπου 62.000 ευρώ, για τα εγκαίνια στο Σιντριβάνι 
άλλα 70.000 και για τη μεταφορά των συρμών πολλά 
περισσότερα…

Λύση η απόσπαση
Η λύση που προκρίνεται πλέον για τον σταθμό της 

Βενιζέλου πάντως, δεν είναι αυτή που έχει αποφασιστεί 
έως σήμερα καθώς υποστηρίζεται σθεναρά το ενδεχό-
μενο απόσπασης των αρχαίων και επανατοποθέτησής 
τους όταν ολοκληρωθεί το έργο του σταθμού. «Αυτή τη 
στιγμή, τα αρχαία έχουν θαφτεί μέσα στην άμμο και έχουν 
σκεπαστεί με μια πλάκα», εξηγεί ο κ. Δένης και αναφέρει 
ότι η  λύση να παραμείνουν τα αρχαία είναι μη εφαρμό-
σιμη διότι αφενός θα καθυστερήσει πολύ το έργο, αφετέ-
ρου δεν έχει αποφασιστεί αν είναι εφικτό στην πράξη κάτι 
τέτοιο. Επιπλέον, όπως εξηγεί ο κ. Δένης, η απόσπαση 
είναι πιο οικονομική σαν λύση.

Στο μεταξύ, όπως είναι γνωστό, το ΚΑΣ ενέκρινε τη 
συνύπαρξη των αρχαιολογικών ευρημάτων με το σταθ-
μό, η οποία εγκρίθηκε από το 2017 και η κατασκευή της 
οποίας δεσμεύει και το δημόσιο και τον ανάδοχο, αφού 
αποτελεί τη νόμιμη επιλογή της Πολιτείας.

«Αν πράγματι δεν υπάρχει σήμερα χρονοδιάγραμμα 
για τη Βενιζέλου, όπως ισχυρίζονται, τότε βάσει ποιου 

χρονοδιαγράμματος και με ποια σύμβαση συνεχίζονται 
να εκτελούνται και να αμείβονται οι εργασίες κατασκευής 
της πλάκας οροφής και της νότιας πρόσβασης στο σταθ-
μό Βενιζέλου;» διερωτάται από την πλευρά του ο απερ-
χόμενος πρόεδρος της «Αττικό Μετρό», Γιάννης Μυλό-
πουλος, σε μια μακροσκελή επιστολή που έστειλε στην 
ανάδοχο εταιρεία ως απάντηση των αμφισβητήσεων για 
τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου από πλευράς 
εταιρείας. «Μήπως η αμφισβήτηση και εδώ, δια της απο-
κρύψεως της υποχρέωσης κατασκευής της τεχνικής λύ-
σης που αποφάσισε η πολιτεία το 2017 και η οποία προϋ-
ποθέτει τη συνύπαρξη των αρχαίων και του σταθμού του 
μετρό στη Βενιζέλου, υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες 
επιστροφής σε λύσεις που απορρίφθηκαν στο παρελθόν 
και που έγιναν αιτία καθυστερήσεων, αλλά και παύσης 
του έργου;» αναρωτιέται ο ίδιος.

Πόλεμος ανακοινώσεων 
Η κατασκευάστρια κοινοπραξία κρούει τον «κώ-

δωνα του κινδύνου» και επισημαίνει σε επιστολή της 
τον κίνδυνο εκτροχιασμού του έργου, επισημαίνοντας 
ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει ανατραπεί και το 
αποτέλεσμα μπορεί να είναι… νέες καθυστερήσεις. Στην 
επιστολή της σημειώνει ότι η ανατροπή του προγραμμα-
τισμού οφείλεται στον σταθμό της Βενιζέλου. Μάλιστα, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «δείχνοντας» την 
απελθούσα διοίκηση, «συνεπώς οι δηλώσεις σας στον 
Τύπο ότι το έργο θα ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει 
το 2020, παρά το γεγονός ότι γνωρίζετε και έχετε επί μα-

κρόν ενημερωθεί από τον ανάδοχο ότι αυτό πλέον είναι 
τεχνικώς αδύνατον, δεν ευσταθούν».

Η κοινοπραξία ρίχνει την αποκλειστική ευθύνη στην 
απελθούσα διοίκηση και υποστηρίζει πως λόγω των 
παραπάνω θα υπάρξουν επιβαρυντικές επιπτώσεις στις 
αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, καθώς και στη συνολική προθεσμία 
του έργου «τα οποία τα γνωρίζετε εδώ και καιρό παρά τα 
όσα αβάσιμα ισχυρίζεστε σχετικά μέσω διαφόρων δημο-
σιευμάτων στον Τύπο».

Ο επί 3,5 χρόνια πρόεδρος της «Αττικό Μετρό» κ. 
Μυλόπουλος απέστειλε κι αυτός από την πλευρά του 
απαντητική επιστολή. Όπως αναφέρει «αμέσως μετά τις 
Ευρωεκλογές ξεκίνησε ένα μπαράζ επιστολών της ανα-
δόχου κοινοπραξίας που κατασκευάζει το μετρό της Θεσ-
σαλονίκης, προς την Αττικό Μετρό ΑΕ, με αντικείμενο την 
αμφισβήτηση έως και αποδόμηση των όσων επιτεύχθη-
καν από την επανεκκίνηση του έργου, 3,5 χρόνια πριν, 
μέχρι σήμερα. Οι επιστολές συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη 
ένταση, ως προς την αμφισβήτηση των όσων επιτεύχθη-
καν κι ως προς τη στοχοποίηση της σημερινής διοίκησης 
της εταιρείας, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου».

Στην επιστολή του, ο κ. Μυλόπουλος αναφέρει ακόμα 
ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια έγινε στο μετρό περισσότερη 
δουλειά από ότι στη διάρκεια των πρώτων 10 ετών της 
εκτέλεσης του έργου. Και συνεχίζει: «Για πρώτη φορά 
φέτος οι Θεσσαλονικείς είδαν 2 από τους 18 συρμούς του 
μετρό να καταφθάνουν στο ολοκληρωμένο κατασκευα-
στικά Αμαξοστάσιο, (έργο εμβληματικό, που εκτείνεται 
σε 50 στρέμματα γης, το οποίο αξίζει να υπενθυμιστεί ότι 
ξεκίνησε να κατασκευάζεται από το μηδέν το 2016) και 
να είναι έτοιμοι να αρχίσουν εντός 2019 τα δοκιμαστικά 
δρομολόγια, ένδειξη ότι κι η ανάδοχος κοινοπραξία δια-
πίστωνε τότε τη μεγάλη πρόοδο του έργου, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα και συνεργάζονταν, σύμφωνα με τη 
σύμβαση εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση και 
παράδοσή του. (…) Μήπως τελικά οι επιστολές του ανα-
δόχου, λαμβάνοντας υπόψιν και την πολιτική συγκυρία, 
προϊδεάζουν την επιστροφή για το μετρό Θεσσαλονίκης 
σε ένα κακό παρελθόν άγονων διλημμάτων και αντιπα-
ραθέσεων, τότε που το Δημόσιο πλήρωνε αποζημιώσεις 
στους εργολάβους, ενώ το έργο παρέμενε σταματημένο 
και αδρανές;»

Η αντίδραση Ζορπίδη 
Στο μεταξύ, θέση για τις εξελίξεις όσον αφορά στην 

ολοκλήρωση του έργου του μετρό, έλαβε με ανακοίνω-
σή του και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης. «Οι σημερινές απο-
καλύψεις για την κατασκευή του μετρό είναι πραγματικά 
ανατριχιαστικές! Η κατασκευή του πολύπαθου σταθμού 
της Βενιζέλου είναι στον αέρα, οι καθυστερήσεις είναι με-
γάλες, κάποιοι τα είχαν φορτώσει στον κόκορα! Φυσικά 
τον λογαριασμό θα τον φορτώσουν για μία ακόμη φορά 
στους πληγέντες επαγγελματίες, την Αγορά και συνολι-
κά στην πόλη», σημειώνει ο κ. Ζορπίδης και προσθέτει: 
«Δυστυχώς, οι προβλέψεις μας για νέες καθυστερήσεις 
βγήκαν αληθινές. Καλούμε τη νέα κυβέρνηση να προ-
χωρήσει τις διαδικασίες και τα έργα χωρίς ιδεοληψίες και 
συντεχνιακά στεγανά, σαν κι αυτά που μπλοκάρουν την 
πρόοδο του μετρό τα τελευταία χρόνια. Η πόλη δεν αντέ-
χει άλλες καθυστερήσεις».
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Η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατί-
ας σηματοδοτεί την πολιτική αλλαγή στην 
χώρα και την προκήρυξη των εθνικών εκλο-
γών στις 7 Ιουλίου.

Ο Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης με 
ψυχραιμία, συνέστησε σεμνότητα στα στελέ-
χη και είπε όχι σε άσκοπους πανηγυρισμούς, 
την ώρα που ο λαός ζητάει δουλειά και απο-
τελέσματα από εμάς , και δήλωσε πως θα 
οργώσει άλλη μια φορά την Ελλάδα, για να 
πει ξανά το αφήγημα ανάπτυξης και επεν-
δύσεων στην Ελλάδα , με νέες δουλειές και 
ευκαιρίες για τον τόπο μας.

Θεωρούμε πολύ μεγάλη επιτυχία το γε-
γονός ότι η ΝΔ προηγείται σε όλες τις ηλικι-
ακές ομάδες και κυρίως στην ομάδα 17-24 
ετών, κάτι που αποδεικνύει πως το κόμμα 
έχει μέλλον και πως δεν απευθύνεται μόνο 
στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπως ισχυρίζο-
νταν οι αντίπαλοί μας. Η ΝΔ έχει επικρατήσει 
και στο σύνολο των εργαζομένων, δημόσι-

ους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, νοικοκυ-
ρές, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες.

 Οι συνταξιούχοι απέδειξαν με την ψήφο 
τους ότι ουδόλως πείστηκαν από τις παρο-
χές της τελευταίας στιγμής που ο ΣΥΡΙΖΑ 
βάφτισε 13η σύνταξη. Το 40.2% των συντα-
ξιούχων επέλεξε τη ΝΔ ενώ μόλις το 26,7% 
ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
που θα προκύψει από τις επικείμενες εθνι-
κές εκλογές θα είναι μια κυβέρνηση όλων 
των Ελλήνων. Μία κυβέρνηση ισχυρή και 
αποτελεσματική. Ακόμα και αν η ΝΔ έχει 
αυτοδυναμία, θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες 
δυνατές κοινοβουλευτικές και πολιτικές συ-
ναινέσεις. 

Θα εξηγήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το 
σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλά-
δα που αξίζουμε, προσδοκώντας στη θετική 
ψήφο των πολιτών δεν θα πλειοδοτήσουμε 
σε παροχές, δεν θα αλλάξουμε στρατηγική.

Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν όχι μόνο 
για τις βασικές μας δεσμεύσεις -τις μειώσεις 
φόρων, τις πολλές και καλές δουλειές που 
θα δημιουργήσουμε καθώς και την εμπέ-
δωση του αισθήματος ασφάλειας- αλλά 
γιατί αναμένουν από εμάς ένα άλλο ήθος και 
ύφος εξουσίας. Οι πολίτες άλλωστε απέδει-
ξαν ότι δεν επιτρέπουν σε κανένα να νομί-
ζει ότι μπορεί να εξαγοράσει τη συνείδηση 
και την ψήφο μας. Και αυτό συνιστά, όπως 
έγκαιρα είχε επισημάνει ο Κ. Μητσοτάκης 
στρατηγική ήττα του λαϊκισμού. Τώρα έχου-
με να επιλέξουμε ανάμεσα στην αλήθεια και 
το ψέμα, την πρόοδο και την καθήλωση, την 
ελπίδα και την απογοήτευση.

*Ο Μάριος Δράμαλης είναι μηχανολό-
γος μηχανικός, επιχειρηματίας, στέλεχος 
της ΝΔ στον τομέα Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις εκλογές που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Οι πολίτες εμπιστεύτηκαν τη ΝΔ για ένα άλλο ήθος και ύφος
opinion

Τ Ο Υ  Μ Ά Ρ Ι Ο Υ 
Δ Ρ Ά Μ Ά Λ Η * 

Η εδαφοκλιματική συνθήκη και το γεωγρα-
φικό ανάγλυφο της χώρας, ανέδειξε σε κομβικές 
ιστορικές στιγμές την δασική πολιτική ως ζήτημα 
ποικιλοτρόπως. Δεν είναι τυχαίο ότι η δεύτερη σχο-
λή στο ΑΠΘ μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας 
ήταν η Δασολογική. Στην καρδιά των Μακεδονι-
κών δασών έδωσε καρπούς επιστήμης και πολιτι-
κών για την ύπαιθρο και το περιβάλλον. Η έννοια 
της αειφορίας και της αποκαλούμενης βιώσιμης 
ανάπτυξης διακηρύχθηκαν εδώ και έναν αιώνα 
από τον φάρο της Δασολογίας στο ΑΠΘ. 

Οι δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 
δεκαετιών επιβάλλεται να μας αφυπνίσουν 
και να θυμηθούμε, ότι ο δομημένος δασικός 
χώρος της δεκαετίας του 1970 δεν μας πα-
ρεδόθη μόνον από τη φύση. Έδρες πανεπι-
στημιακές της Δασολογίας, ένδοξες Δασικές 
Υπηρεσίες διευθέτησαν χειμάρρους, καλλι-
έργησαν και ψήλωσαν δένδρα, έστησαν λι-
θόδμητα φράγματα και κορμοδέματα- κλα-
δοπλέγματα, στήθηκαν φυτώρια δασικής 
χλωρίδας και έγιναν αναδασώσεις στοχευ-
μένες. Διέσωσαν αγροτικές καλλιέργειες και 
ενίσχυσαν την κτηνοτροφία και μάλιστα την 
εκτατική με ασύλληπτα  προγράμματα ενί-

σχυσης βοσκοτόπων. Η δε δασοπονία έδιδε επί δε-
καετίες ισχυρό συμπληρωματικό εισόδημα στους 
κατοίκους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών. 
Τα  δάση προστατεύθηκαν από ισχυρές και φωτι-
σμένες δασικές υπηρεσίες και από τους ανθρώ-
πους της υπαίθρου χώρας, που γνώριζαν ότι χωρίς 
αυτά δε θα έχουν ούτε εδάφη από τη διάβρωση, 
ούτε πηγές για πόσιμο υγιεινό νερό και άρδευση. 

Το δάσος είναι θεμέλιο της γεωργίας, υπόστα-
ση ζωής για ύπαιθρο και πατρίδα. Είναι χώρος πα-
ραγωγικός και συνεισφέρει στο περιβάλλον με τις 
ρυθμιστικές του λειτουργίες. Η θέση των δασικών 
υπηρεσιών βρίσκεται εξ ορισμού στους πόρους 
της υπαίθρου, επομένως στο Υπουργείο Γεωργίας. 
Κάθε άλλη επιχειρηματολογία είναι κενή περιεχο-
μένου.

Οι καλλιέργειες των δημητριακών στη χώρα 
μας είναι η μεγαλύτερη καταβόθρα του CO2, αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα εντάξουμε τις καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουρ-
γείο  Περιβάλλοντος είναι των υπηρεσιών ελέγχου 
για αστική και ύπαιθρο χώρα.

 Οι πυρκαγιές δείχνουν ποια πρέπει να είναι 
εδώ και τρείς δεκαετίες η νέα σύγχρονη δασική 
πολιτική. Η ύπαιθρος χώρα δεν είναι απλώς ερη-

μοποιημένη, είναι ξεθεμελιωμένη. 
Έχουν συμβεί μεγάλες  ανακατατάξεις πληθυ-

σμού, χρειάζεται συνταγματική τομή, 
« Ποιο δάσος; Ποιές δασικές εκτάσεις και από 

Πότε;» με φροντίδα πάντοτε υπέρ του υπαρκτού 
δασικού χώρου. Η πυροσβεστική είναι κατασταλ-
τικός μηχανισμός και οι δήμοι υπηρεσιών, δεν γί-
νεται να αντικαταστήσουν την δασική υπηρεσία. 
Είναι ανάγκη να κατανοηθούν απλές ιστορικές, 
επιστημονικές και πολιτικές αρχές. Μια νέα, σύγ-
χρονη δασική πολιτική χρειάζεται και όχι διαχείρι-
ση πυρκαγιών και άλλων καταστροφών, που έχουν 
σχέση με το δασικό χώρο. Είναι ανάγκη για την ελ-
ληνική πραγματικότητα, να επιστρέψει ο δασικός 
χώρος στο Υπουργείο Γεωργίας. Να αναγεννηθούν 
στα παλιά θεμέλια με σύγχρονη δομή οι δασικές 
υπηρεσίες. Να συσταθεί επιτέλους ο διυπουργικός 
οργανισμός Δασοπροστασίας, που ο αείμνηστος 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θεσμοθέτησε μετά από 
ομόφωνο πόρισμα επιτροπής της Βουλής. Θρη-
νούμε περιβαλλοντικές απώλειες και θύματα. Δεν 
έχουμε αντιληφθεί ότι αφανίζεται η ύπαιθρος χώρα 
και χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Πατρίδα.

*Ο Κώστας Κιλτίδης είναι πρώην υφυπουρ-
γός της Ν.Δ.

«Οι πυρκαγιές μας δείχνουν  νέα  δασική πολιτική»
opinion

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α 
Κ Ι Λ Τ Ι Δ Η *

Η θέση των δασικών υπη-
ρεσιών βρίσκεται εξ ορι-
σμού στους πόρους της 

υπαίθρου, επομένως στο 
Υπουργείο Γεωργίας. Κάθε 

άλλη επιχειρηματολογία 
είναι κενή περιεχομένου.
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Ήταν 23 Δεκεμβρίου του 2010, όταν ο Κων-
σταντίνος Ζέρβας έμπαινε για πρώτη φορά ως 
δημοτικός σύμβουλος στο δημαρχείο Θεσσαλο-
νίκης. Περίπου εννέα χρόνια μετά, και έχοντας 
αποκτήσει εμπειρία στα αυτοδιοικητικά δρώμε-
να, ορκίστηκε ως ο 61ος δήμαρχος στην ιστορία 
της Θεσσαλονίκης.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας εγκαθίσταται πλέον 
στο γραφείο δημάρχου, στον τρίτο όροφο του 
δημαρχιακού μεγάρου και αναλαμβάνει επίσημα 
τα ηνία της πόλης. Έχοντας στείλει προ πολλού 
το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για δουλειά 
και συνεργασία, ο νέος δήμαρχος σήκωσε τα μα-
νίκια, έχοντας ως κύριο στόχο, όπως ο ίδιος λέει 
«να φτάσει η Θεσσαλονίκη στην ακμή που της 
αρμόζει».

Προτεραιότητα θα δώσει στην καθαριότη-
τα την οποία θεωρεί ως βασικό «αγκάθι» στην 
καθημερινότητα των δημοτών. Στόχος του είναι 
μέσα στους επόμενους μήνες και το αργότερο 
έως τις αρχές του νέου χρόνου, να βελτιωθεί η 
εικόνα της πόλης στον συγκεκριμένο τομέα. Γι 
αυτόν ακριβώς το λόγο, αποφάσισε να αναλάβει 
ο ίδιος όλο το βάρος, έχοντας τις αρμοδιότητες 
της καθαριότητας και της ανακύκλωσης υπό την 
εποπτεία του.

Η τελετή ορκωμοσίας που έγινε τη Δευτέρα 
26 Αυγούστου σε πανηγυρικό κλίμα στο δη-
μαρχείο ήταν μόνο η αρχή της νέας σελίδας στο 
δήμο Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ζέρβας έκανε λόγο για 
«καθαρή, νοικοκυρεμένη, αισθητικά όμορφη και 
λειτουργική πόλη», ενώ πέρα από την καθαρι-
ότητα στις άμεσες προτεραιότητες του είναι η 
επίλυση του κυκλοφοριακού, η βελτίωση των 
αστικών συγκοινωνιών, η απελευθέρωση του 
δημοσίου χώρου.

Πολυσυλλεκτική διοίκηση
Η διοίκηση που σχηματίστηκε από τον ίδιο 

τον κ. Ζέρβα μετά από πολλές συζητήσεις, επα-
φές, τριβές με επικεφαλής παρατάξεων αλλά και 
έπειτα από ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμ-
βούλων, είναι πολυσυλλεκτική καθώς τα πρό-
σωπά που επιλέχθηκαν προέρχονται από οκτώ 
διαφορετικούς συνδυασμούς.

Ο ίδιος, όπως προαναφέρθηκε, κρατά το ση-
μαντικό χαρτοφυλάκιο της Καθαριότητας και της 
Ανακύκλωσης, έχοντας εντεταλμένο σύμβουλο 
τον ανεξάρτητο πλέον δημοτικό σύμβουλο, προ-
ερχόμενο από την παράταξη του Νίκου Ταχιάου, 
Νίκο Ζεϊμπέκη, ο οποίος και θα αναλάβει την 
αντιδημαρχία, μετά τη βελτίωση της κατάστασης 
και την αποχώρηση του κ. Ζέρβα.

Το βάρος των Οικονομικών παραδίδεται στα 

χέρια του Μιχάλη Κούπκα επίσης ανεξάρτητου 
δημοτικού συμβούλου, εκλεγμένου με την πα-
ράταξη του κ. Ταχιάου. Ο κ. Κούπκας θεωρείται 
ο άνθρωπος «κλειδί» για τη συγκεκριμένη θέση 
λόγω της εμπειρίας που διαθέτει ως πρόεδρος 
Εφοριακών και γενικός γραμματέας του Οικονο-
μικού Επιμελητηρίου.

Ακόμα δυο πρόσωπα που κατέβηκαν στις 
εκλογές με την παράταξη Ταχιάου και ανεξαρτη-
τοποιήθηκαν, αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Ο 
Σωκράτης Δημητριάδης ορίζεται αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Κινητικότητας, ενώ 
η Δήμητρα Ακριτίδου αντιδήμαρχος Παιδείας. 
Αντίθετα, τις αντιδημαρχίες Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και 

Πολιτισμού τοποθετούνται ο Γιώργος Αβαρλής 
και η Στεφανία Τανιμανίδου, αντίστοιχα, που 
προέρχονται από την διοικούσα παράταξη του κ. 
Ζερβα.

Οι επικεφαλής παρατάξεων
Αντιδήμαρχοι ορίζονται και οι τρεις επικεφα-

λής παρατάξεων που κατέβηκαν ως υποψήφιοι 
δήμαρχοι στις πρόσφατες αυτοδιοικητικες εκλο-
γές: οι Πέτρος Λεκάκης, Μάκης Κυριζίδης και 
Χάρης Αηδονόπουλος, οι οποίοι στήριξαν στον 
δεύτερο γύρο των εκλογών τον Κωνσταντίνο 
Ζέρβα. Συγκεκριμένα, ο κ. Κυριζίδης κάθεται 
στην καρέκλα του αντιδημάρχου Τεχνικών Έρ-
γων καθώς και σε αυτή του προέδρου της Οικο-
νομικής Επιτροπής, ο κ. Αηδονόπουλος σε αυτή 
της Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ θα εκτελεί και 
χρέη αναπληρωτή δημάρχου, ενώ ο κ. Λεκάκης 
αναλαμβάνει την αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νε-
ολαίας και Εθελοντισμού.

Στην αντιδημαρχία του κ. Λεκάκη θα συμπε-
ριλαμβάνεται και ο Τουρισμός, με εντεταλμένη 
σύμβουλο την Μαρία Καραγιάννη από την πα-
ράταξη του νέου δημάρχου. Στην ΚΕΔΗΘ τοπο-
θετείται επικεφαλής η Ιωάννα Κοσμοπούλου, η 
οποία επίσης ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση 
της από τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Υπεύθυ-
να», στην ΔΕΠΘΕ αναλαμβάνει πρόεδρος ο Νίκος 
Ζεϊμπέκης και στα ΚΑΠΗ ο Στέλιος Λιακόπουλος 
μετά την αποχώρηση του από την παράταξη του 
Γιώργου Ορφανού. Από την παράταξη Ορφανού 
θα χρησιμοποιηθεί ακόμη ο Κωνσταντίνος Ια-
κώβου, που ανεξαρτητοποιήθηκε, ενώ υπάρχει 
σκέψη να χρησιμοποιηθεί και ο Μεγαλέξανδρος 
του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ΠΑΟΚ, 
Γιώργος Κούδας στον οποίο θα δοθεί ο τίτλος 
«Πρέσβης του Αθλητισμού».

Στα αξιοσημείωτα της διοίκησης, είναι πως 
επέλεξε δύο ακόμη πρόσωπα από άλλες πα-
ρατάξεις. Τον Βασίλη Μωϋσίδη, που κατέβηκε 
υποψήφιος δήμαρχος και εκλέχθηκε δημοτικός 
σύμβουλος, τον χρίζει εντεταλμένο Πολιτικής 
Προστασίας, ενώ ο Αλέξανδρος Μπαρμπουνά-
κης, αντιδήμαρχος της διοίκησης Μπουτάρη και 
εκλεγμένος με την παράταξη του Σπύρου Βού-
για, αναλαμβάνει πρόεδρος στο Κέντρο Πολιτι-
σμού Θεσσαλονίκης.

Με τους παραπάνω να αποτελούν την και-
νούργια ομάδα του, ο κ. Ζέρβας ξεκινάει επίσημα 
τη νέα τετραετία στον δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει 
ήδη χαράξει το δρόμο πάνω στον οποίο θα κινη-
θεί στη μετά Γιάννη Μπουτάρη εποχή, δηλώνο-
ντας μάλιστα πως θα τηρήσει όλες τις προεκλο-
γικές του δεσμεύσεις.

Ορκίστηκε 61ος δήμαρχος της πόλης και… πιάνει δουλειά

Άρχισε η εποχή Ζέρβα  
στο δήμο Θεσσαλονίκης!  

«Οι πυρκαγιές μας δείχνουν  νέα  δασική πολιτική»
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Σε… αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι φοι-
τητές στη Θεσσαλονίκη για την εύρεση ενός 
διαμερίσματος προς ενοικίαση, έπειτα από μετά 
την ανακοίνωση των βάσεων. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν περίπου 1.000 σπίτια ελεύθερα προς 
ενοικίαση στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου 
της πόλης, όπως αναφέρει στην Karfitsa ο γραμ-
ματέας του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβά-
σεων Θεσσαλονίκης, Γιώργος Καραγκιαούρης.

Τα ενοίκια αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι, 
καθώς τα περισσότερα σπίτια έχουν ανακαινιστεί 
και επιπλέον έχει αυξηθεί η τιμή αγοράς στα μι-
κρά διαμερίσματα. Εξάλλου, οι τιμές έχουν ανέ-
βει το κέντρο καθώς σχεδόν όλα τα σπίτια έχουν 
αναδιαμορφωθεί ριζικά κάτι που, όπως εξηγεί ο 
κ. Καραγκιαούρης, ήταν αναμενόμενο να συμβεί.  
«Ένας φοιτητής θα χρειαστεί 500 ευρώ το μήνα 
για ένα σπίτι για ενοίκιο και λογαριασμούς, στην 
ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονί-
κης», υπογραμμίζει ο ίδιος.

Αναζητούν σπίτια στις παρυφές του κέντρου 
Περιοχές  όπως οι  Σαράντα Εκκλησιές, η 

Αγίας Σοφίας, η Αριστοτέλους, η Καμάρα και η 
Προξένου Κορομηλά προσελκύουν το ενδιαφέ-
ρον των φοιτητών, όπου, βέβαια, τα διαθέσιμα 
ακίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές είναι 
ελάχιστα. Ακολουθούν η  Τριανδρία και η Άνω 
Πόλη, που αποτελούν τη δεύτερη επιλογή των 
φοιτητών, ενώ ακολουθεί η Τούμπα και μετά 
όλες οι άλλες περιοχές του δήμου Θεσσαλονί-
κης που είναι κοντά στο κέντρο. «Στη Θεσσαλο-
νίκη όλοι θέλουν να μείνουν στο κέντρο, διότι 
υπάρχει πρόβλημα με  τις μετακινήσεις προς τα 
περιφερειακά σημεία δεδομένης της κακής αστι-
κής συγκοινωνίας», εξηγεί ο κ. Καραγκιαούρης 
και εκφράζει την ελπίδα ότι το πρόβλημα αυτό 
θα λυθεί όταν… κυκλοφορήσει το μετρό!

Ο ίδιος σημειώνει ότι η μετακίνηση ορισμέ-
νων σχολών του ΑΠΘ στη Θέρμη βοηθά στην 
αποκέντρωση των φοιτητών άλλα δεν λύνει το 
πρόβλημα και επισημαίνει πως επιβάλλεται να 
ξεκινήσει, και μάλιστα άμεσα, η συζήτηση για 
την ανεύρεση λύσης όσον αφορά το ζήτημα στέ-
γασης των φοιτητών.

Οι φοιτητικές εστίες
Για τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργούν τρεις 
φοιτητικές εστίες στην περιοχή των Σαράντα Εκ-

κλησιών και ένα παράρτημα στο πρώην ξενοδο-
χείο «Εγνατία» (Λέοντος Σοφού 11). Διοικητικά 
οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στο ΑΠΘ. Δικαίω-
μα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών 
ή μεταπτυχιακών σπουδών. Η επιλογή των δι-
καιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά 
κριτήρια.

Για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, λειτουργεί φοιτητική εστία στην περιοχή 
της Νέας Κρήνης (Καλαμαριά), στη διεύθυνση 
Λυκούδη 4-6. Το πανεπιστήμιο, στο οποίο ανήκει 
διοικητικά η εστία, παρέχει τη δυνατότητα δωρε-
άν στέγασης στους δικαιούχους φοιτητές.

Η έλλειψη σπιτιών δεν οφείλεται  
στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Σύμφωνα πάντως με παράγοντες της κτη-
ματαγοράς, δεν είναι οι βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις (Airbnb) ο λόγος έλλειψης σπιτιών προς 
ενοικίαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς, 
όπως εξηγούν, από τα 2.200 διαμερίσματα βρα-
χυχρόνιων μισθώσεων τα 1.500 είναι νέα κα-
θώς δεν υπήρχαν στην αγορά πριν από μερικά 
χρόνια. Είτε κτίστηκαν εκ νέου, είτε ήταν παλιές 
βιοτεχνίες και γραφεία που ανακαινίστηκαν. 
Σύμφωνα με μεσίτες, στην έλλειψη σπιτιών συ-
νέβαλλε πρωτίστως η οικονομική κρίση καθώς  
υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν μετακινηθεί από 
μεγάλα σπίτια των προαστίων της Θεσσαλονίκης 
που ήταν αδύνατο να συντηρήσουν σε μικρότερα 
ενοικιαζόμενα στο κέντρο της πόλης, «μειώνο-
ντας» έτσι τον αριθμό διαθέσιμων σπιτιών στην 
ίδια περιοχή. Την ίδια ώρα νιόπαντρα ζευγάρια 
ή  μεμονωμένοι επαγγελματίες αναζητούν σπίτια 
προς ενοικίαση στο κέντρο, καθώς δεν έχουν τη 

δυνατότητα αγοράς κατοικίας. Οι τράπεζες δεν 
δίνουν στεγαστικά δάνεια και όταν το κάνουν, 
αυτό γίνεται με μεγάλη δυσκολία. «Αν πάμε με-
ρικά χρόνια πίσω θα δούμε ότι οι τράπεζες έδι-
ναν δάνεια και υπήρχαν σπίτια. Τώρα δεν υπάρ-
χει αυτή η δυνατότητα και όσοι ενδιαφέρονταν 
για αγορά παλαιότερα τώρα μένουν πλέον στο 
ενοίκιο», αναφέρει ο κ. Καραγκιαούρης.

Να… καθίσουν στα θρανία 
οι ιδιώτες του Airbnb

Η έξαρση των βραχυχρόνιων μισθώσεων 
έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Σύμφωνα με τους 
μεσίτες, υπάρχουν και ακραίες μορφές με σκοπό 
το κέρδος. Αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να δι-
αμορφώσουν ακόμη και ένα δωμάτιο στο σπίτι 
τους και να το μετατρέψουν σε hostel, κάτι που 
είναι μεν διαδεδομένο στο εξωτερικό, άλλα όχι 
στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη πριν από ενά-
μιση χρόνο δημιουργήθηκε το πρώτο Hostel 
πανελλαδικά που πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 1 
στην άδεια λειτουργίας του.

«Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν εμπλα-
κεί αρκετοί ερασιτέχνες που αποσκοπούν στο 
άμεσο κέρδος ενώ δεν υπολογίζουν ότι για να 
κερδίσεις μακροπρόθεσμα χρειάζεται στρατηγι-
κή και επένδυση», εξηγεί ο κ. Καραγκιαούρης 
και προτρέπει όσους θέλουν να ασχοληθούν με 
αυτή τη μορφή ενοικίασης να παρακολουθή-
σουν σεμινάρια που είναι δωρεάν και να λάβουν 
πιστοποίηση. Σύμφωνα με τον ίδια πάντως, το 
κέρδος από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις συνολι-
κά είναι κατ’ ελάχιστο μεγαλύτερο από τις συμ-
βατικές ενοικιάσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν, 
«νεκροί» μήνες με μηδενικό κέρδος.

Αυξημένα τα ενοίκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με πέρσι 

Αγώνας δρόμου  
για την εύρεση διαμερίσματος 
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Τα φτερά του στην επιχειρηματική κοινωνία 
και στην οικονομία απλώνει ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της εξωστρέ-
φειας σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, που 
έχει προωθεί η σημερινή διοίκηση, αποφασί-
στηκε ο σύλλογος να έχει για πρώτη φορά στην 
ιστορία του, παρουσία στη ΔΕΘ με ξεχωριστό 
περίπτερο. «Δεν μπορεί ο Σύλλογος να απου-
σιάζει από το μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός 
της χώρας», σχολίασε μιλώντας στην Karfitsa 
ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Ευστά-
θιος Κουτσοχήνας.

«Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι ο δικηγόρος 
δεν είναι μόνον δικαστήρια, ο ρόλος του δεν 
περιορίζεται μόνον στην παράστασή του εκεί», 
σημείωσε από την πλευρά του ο ταμίας του 
Συλλόγου, Αναστάσιος Ντούγκας. Η ιδέα «έπε-
σε» ύστερα από συζητήσεις στο εσωτερικό του 
Συλλόγου, δεδομένου ότι ο δικηγόρος «είναι 
πλέον παράγοντας της παραγωγικής διαδικασί-
ας», όπως σημείωσε ο κ. Κουτσοχήνας. «Ήταν 
μία σκέψη στο πλαίσιο της προσπάθειας που κά-
νουμε για να αποκτήσει μία εξωστρέφεια ο Σύλ-
λογος, δεν πρέπει να είμαστε αποκλεισμένοι από 
την κοινωνία και την αγορά», συμπλήρωσε.

Άλλωστε η σύγχρονη δικηγορία έχει επεκτα-
θεί και το μεγαλύτερο αντικείμενο των δικηγό-
ρων αποτελεί η εξωδικαστική ύλη και κυρίως η 
συμβουλευτική δικηγορία. «Η εξωστρέφεια και 
η καινοτομία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει 
να υιοθετήσει ο δικηγόρος, όπως κάθε επιχειρη-
ματίας που οφείλει να προσαρμόζεται στο νέο 
σύγχρονο περιβάλλον και θέλει να προωθήσει 
την επιχείρησή του», σημείωσε από την πλευρά 
του ο κ. Ντούγκας.  

Στο  περίπτερο στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης, ο επισκέπτης θα ενημερώνεται για 
τις δραστηριότητες του Συλλόγου από το προ-
σωπικό που θα βρίσκεται εκεί. Θα διανέμεται ένα 
φυλλάδιο που θα επικεντρώνεται σε φλέγοντα 
ζητήματα που αφορούν τον πολίτη και τον επι-
χειρηματία και συνδέονται με τη θέση του δικη-
γόρου. Ειδικότερα στο φυλλάδιο θα περιλαμβά-
νεται ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα 
(GBDR), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για το 
Κτηματολόγιο, για τα εμπορικά σήματα, για τις 
εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, τη 
διαμεσολάβηση, τη διαιτησία και τέτοια ζητήμα-
τα που αφορούν κυρίως επιχειρηματίες. «Στόχος 
είναι να δείξουμε αυτό ακριβώς, τον ρόλο του 
δικηγόρου στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί 
να είναι ένας παράγοντας σε αυτή, ένας εργαλείο 
για τις επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Κουτσοχήνας. 

«Είναι απαραίτητο να κατανοήσουν όλες οι επι-
χειρήσεις και οι πολίτες την ωφέλεια που θα 
αποκομίσουν από τις υπηρεσίες του δικηγόρου 
σε αρχικό στάδιο, είτε πρόκειται για το κλείσιμο 
μίας εμπορικής συμφωνίας, είτε για μια φαινο-
μενικά απλή εγγραφή σε δημόσια υπηρεσία, είτε 
ακόμη να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους στις καθημερινές συναλ-
λαγές», συμπλήρωσε ο κ. Ντούγκας.

Και η Ιστορία
Στο περίπτερο στη ΔΕΘ, που θα είναι μαζί με 

αυτά των άλλων φορέων, ο Δικηγορικός Σύλ-
λογος θα προβάλλει και παλιότερες κινήσεις 
εξωστρέφειας που έγιναν με τη διοργάνωση 
διαφόρων εκδηλώσεων του συλλόγου, σε συν-
δυασμό με εκδηλώσεις με τις οποίες παρενέβη 
για κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν την 
κοινωνία καταθέτοντας την επιστημονική του 
άποψη. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο περί-
πτερο θα υπάρχει προτζέκτορας, στον οποίο θα 

προβάλλεται με βίντεο από δραστηριότητες του 
Συλλόγου από το 1980, που έχουν κρατηθεί αρ-
χεία σε βίντεο, μέχρι και σήμερα. Στόχος είναι να 
αναδειχθεί και μέσω αυτού ο στόχος που είναι το 
άνοιγμα του συλλόγου στην κοινωνία, που μέσω 
της Έκθεσης προσεγγίζει περισσότερο οικονομι-
κούς όρους.

Ακόμη, επιδιώκεται στο περίπτερο να εκτε-
θούν και αρχεία δικογραφιών από δίκες της Θεσ-
σαλονίκης που έμειναν στην Ιστορία, πολλά από 
τα οποία έχουν ήδη κρατηθεί στα δικαστήρια. 
Μία από τις ιστορικές δίκες, το αρχείο της οποίας 
φυλάσσεται στα δικαστήρια, είναι για τη δολο-
φονία Λαμπράκη. Υπάρχουν σκέψεις ένα τμήμα 
του περιπτέρου να αφιερωθεί σε αυτό το ιστο-
ρικό υλικό. Άλλωστε η διοίκηση του Συλλόγου 
ήδη έχει θέσει και προωθείται ως ιδέα τη δημι-
ουργία ενός μικρού μουσείου στο ισόγειο του δι-
καστικού μεγάρου, όπου ακριβώς θα εκτίθενται 
τέτοια ιστορικά ντοκουμέντα.

Για πρώτη φορά στα χρονικά θα συμμετέχουν στην Έκθεση με περίπτερο

Οι δικηγόροι βγαίνουν από  
τα δικαστήρια και πάνε ΔΕΘ
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«Το μεγάλο θέμα είναι να περιοριστούν οι 
αυξημένες ροές από τον Έβρο, καθώς οι περισ-
σότεροι καταλήγουν στην πόλη». Αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. που γνωρίζει για τη διαχείριση του 
μεταναστευτικού, βλέπει ότι οι συνεχείς επιχει-
ρήσεις – σκούπα που έχουν εγκαινιαστεί με την 
ανάληψη της νέας ηγεσίας του σώματος δεν δεί-
χνουν να έχουν ιδιαίτερο αποτέλεσμα. «Γίνονται 
κάποιες προσπάθειες, όμως πρέπει να γίνουν και 
άλλα πράγματα για να έχουν αποτέλεσμα», συ-
μπλήρωσε.

Είναι αλήθεια πως η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη 
Θεσσαλονίκη μετά τις αιματηρές συμπλοκές που 
είχαν σημειωθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 
ομάδων μεταναστών, ειδικά στην περιοχή της 
Ξηροκρήνης, αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγ-
χους σε εκείνες τις περιοχές. Οι επιχειρήσεις – 
σκούπα έγιναν πλέον καθημερινότητα και κύριο 
στόχο έχουν τον έλεγχο μεταναστών και αν αυτοί 
έχουν έγγραφα νόμιμης παραμονής. Μάλιστα, οι 
έλεγχοι που έχουν καθιερωθεί έχουν επεκταθεί 
και σε άλλα σημεία όπου ζουν μετανάστες.

Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα, 
από τις 30 Ιουλίου έως τις 27 Αυγούστου, πραγ-
ματοποιήθηκαν πέντε γενικευμένες αστυνομικές 
επιχειρήσεις σε περιοχές όπου ζουν μετανάστες. 
Στην ευρύτερη περιοχή του σιδηροδρομικού 
σταθμού, δηλαδή σε Ξηροκρήνη και Μοναστηρί-
ου, στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών, στην πλα-
τεία Αντιγονιδών, στην πλατεία Αριστοτέλους και 
στη Ροτόντα. Στις τέσσερις αυτές επιχειρήσεις 
ελέγχθηκαν περίπου 800 μετανάστες και συνε-
λήφθησαν 309, όλοι τους επειδή δεν είχαν έγ-
γραφα νόμιμης παραμονής. Το ζήτημα είναι πού 
καταλήγουν οι συγκεκριμένοι μετανάστες. Στους 
περισσότερους δίδεται ένα υπηρεσιακό σημείω-
μα με το οποίο υποχρεούνται να εγκαταλείψουν 
την Ελλάδα μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.

Οι μετανάστες δεν επιχειρούν σε αυτό το 
στάδιο να υποβάλουν αίτημα ασύλου και αυτό 
έχει έναν προφανή λόγο: θέλουν να κάνουν το 
συγκεκριμένο αίτημα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, 
όπου επιθυμούν να φτάσουν πληρώνοντας δια-
κινητές και προσπαθούν διαρκώς μέσω διαφό-
ρων οδών. Γνωρίζουν πως εάν υποβάλουν το 
αίτημα στην Ελλάδα, οι διαδικασίες θα «τρέ-
χουν» στη χώρα μας, επομένως εάν βρεθούν 
σε άλλη χώρα στη συνέχεια, το αίτημα εκεί θα 
απορριφθεί, επειδή ένα άλλο έχει υποβληθεί σε 
ευρωπαϊκή χώρα. Ωστόσο όμως, φτάνουν στην 

υποβολή του αιτήματος χορήγησης ασύλου, 
όταν συλλαμβάνονται για δεύτερη φορά και 
κινδυνεύουν να παραμείνουν σε κλειστά κέντρα 
κράτησης, όπως είναι του Παρανεστίου Δράμας 
και της Κορίνθου. Για να  αφεθούν ελεύθεροι, 
λαμβάνοντας τη βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος 
ασύλου, κινούν τις διαδικασίες από εκεί.

Στα κέντρα
«Η χωρητικότητα αυτών των κέντρων είναι 

περιορισμένη, δεν μπορεί να τους περιλάβει 
όλους και είναι πολλοί», παρατηρεί αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. που βλέπει τη νέα πολιτική διαχείρι-
σης του μεταναστευτικού. «Δεν υπάρχουν ακόμη 
πολλά περιθώρια κινήσεων με αυτές τις συνθή-
κες», συμπληρώνει.

Οι περισσότεροι οι οποίοι συλλαμβάνονται 
στις επιχειρήσεις – σκούπα της Θεσσαλονίκης 
είναι από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Μαρό-
κο και την Αλγερία. Όσοι έχουν αναπτύξει παρα-
βατική συμπεριφορά, είναι αυτοί που κατά κύριο 
λόγο οδηγούνται στα κλειστά κέντρα Παρανε-
στίου και Κορίνθου, όμως και αυτοί σε κάποια 
στιγμή αφήνονται ελεύθεροι καθώς υποβάλουν 
αιτήματα ασύλου και είναι προστατευμένοι μέχρι 
την κρίση των αιτημάτων τους.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των «πολιτικών» 

της αστυνομίας με τη σημερινή και την προηγού-
μενη κυβέρνηση παρατηρείται στο εξής: Πριν, οι 
έλεγχοι για το μεταναστευτικό είχαν επικεντρω-
θεί σε παραβατικές συμπεριφορές με τις συλλή-
ψεις όσων είχαν εμπλακεί σε διάφορα παράνομα 
περιστατικά. Τώρα, οι έλεγχοι είναι «σκούπα» 
δηλαδή αφορούν όλους, χωρίς να εξαιρούνται 
όσοι δεν έχουν έγγραφα παραμονής, στους οποί-
ους μάλιστα δίδεται ένα ενισχυμένο ενδιαφέρον.

Ένας μεγάλος αριθμός αξιωματικών οι οποίοι 
κατά καιρούς έχουν διαχειριστεί το μεταναστευ-
τικό, είναι της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθούν 
τα κλειστά κέντρα κράτησης, προκειμένου όσοι 
μετανάστες δεν έχουν χαρτιά να οδηγούνται εκεί 
και να παραμένουν μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος ασύλου 
που υποβάλουν. «Η διαχείριση του μεταναστευ-
τικού είναι δύσκολη και εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες», λέει στην Karfitsa αστυνομικός 
ο οποίος έχει υπηρετήσει επί χρόνια σε τέτοιες 
θέσεις. «Έχει αποδειχτεί πως ο εγκλεισμός δεν 
έχει φέρει αποτελέσματα απ’ αυτά που επιδιώ-
κονται», υπογραμμίζει. «Το ζήτημα παραμένουν 
οι ροές και αυτοί που αποφασίζουν γι’ αυτές», 
καταλήγει.

«Δεν αλλάζει η εικόνα μόνον με τις συλλήψεις»,  
λένε αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τι εξυπηρετεί ο στόχος της 
«μηδενικής» ανοχής στους μετανάστες
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∆Ε - ΤΕ - ΠΑ - ΚΥ 00:00
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∆Ε - ΚΥ 03:00
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ΣΑ 22:00
ΚΥ 01:00 (Ε)  ΤΡ 00:00 (Ε)

«∆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.

Στις στροφές του θανάτου
Με κίνδυνο τη ζωή τους μετανάστες εξακολουθούν να 

διασχίζουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου και να 
πέφτουν στα χέρια διακινητών οι οποίοι αδιαφορούν για τις 
ζωές των μεταναστών. Το πολύνεκρο τροχαίο της περασμέ-
νης Δευτέρας ήρθε να προστεθεί στα δεκάδες θανατηφόρα 
που είχαν θύματα μετανάστες στη Θράκη τα τελευταία δύο 
χρόνια.

Έξι μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί από το εσωτερικό 
ενός τζιπ όπου είχαν στοιβαχτεί μαζί με άλλους δέκα που 
τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά. Οι μετανάστες με 
καταγωγή από το Πακιστάν και την Αίγυπτο είχαν επιβιβαστεί 
το τζιπ κοντά σε ένα πέρασμα του Έβρου και με τη βοήθεια 
ενός 50χρονου Βούλγαρου οδηγού  και ενός 40χρονου Αλ-
γερινού,  οι οποίοι συνελήφθησαν ως διακινητές, είχαν στό-
χο να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια διαδρομή ακολούθησαν την περασμένη εβδομά-
δα άλλοι επτά μετανάστες, το αυτοκίνητο των οποίων βγήκε 
από το δρόμο στις επαρχιακές  οδούς της Καβάλας και όλοι 
τους τραυματίστηκαν, χωρίς ευτυχώς να κινδυνέψει η ζωή 
τους. Ο φόρος ζωής στα μεταναστευτικά κύματα του Έβρου 
είναι υψηλός και τα τελευταία χρόνια δεκάδες είναι αυτοί 
που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.
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Φουλάρι και γραβάτα 
τα δώρα του Ζέρβα

Η ιστορία του «Διάσημου» Θηλυκές ... υπερπαραγωγές

Η στήριξη της μάνας

Μισοί έμειναν στον Ταχιάο!

Το τελευταίο show του Μπουτάρη

Μ’ ένα δωράκι ανά χείρας έφυγαν από την ορκω-
μοσία οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, το οποίο επιμελήθηκε ο ίδιος ο δήμαρχος, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Αφού υπέγραψαν το πρωτόκολ-
λο, παρέλαβαν σε μια όμορφη συσκευασία ένα φουλάρι 
οι γυναίκες και μια γραβάτα οι άντρες. Πάνω στα δώρα 
ήταν τυπωμένο το σήμα του δήμου Θεσσαλονίκης και 
μέσα στη συσκευασία υπήρχε ένα μήνυμα από το νέο 
δήμαρχο, μέσω του οποίου τους έδινε συγχαρητήρια για 
την εκλογή και ευχόταν δημιουργική τετραετία για το 
καλό της πόλης. 

Ποια είναι, όμως, η ιστορία για το «Διάσημο» και πως 
συνδέεται με αυτήν ο Γιάννης Μπουτάρης και η σύζυγος 
του Μαρία Ιωαννίδου; Όπως είπε την ημέρα της ορκω-
μοσίας ο απερχόμενος δήμαρχος, το περιδέραιο το πα-
ρήγγειλε ο πρώην δήμαρχος, Θεοχάρης Μαναβής, που 
ήταν θείος του και το φιλοτέχνησε ο Βασίλης Ιωαννίδης, 
γνωστός χρυσοχόος της Θεσσαλονίκης και πατέρας της 
κ.Ιωαννίδου.

Εντυπωσιακές ήταν οι γυναίκες δημοτικοί σύμβουλοι 
στην ορκωμοσία του δημοτικού συμβουλίου. Ξεχώρισαν 
ως παρουσίες από την παράταξη «Θεσσαλονίκη Μαζί», η 
επικεφαλής Κατερίνα Νοτοπούλου που φόρεσε ένα φουξ 
φόρεμα και η δημοτική σύμβουλος Ρία Καλφακάκου μ’ 
ένα εντυπωσιακό στενό μαύρο φόρεμα. 

Πάντα δίπλα του σε κάθε σημαντική στιγμή. Ο λόγος 
για τη μητέρα και για τις δύο αδερφές του νέου δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, οι οποίες ήταν 
παρούσες στην τελετή ορκωμοσίας. Και οι τρεις κάθισαν 
στην πρώτη σειρά των καθισμάτων και καμάρωναν, 
εμφανώς συγκινημένες, τον κ.Ζέρβα τη στιγμή που 
ορκιζόταν δήμαρχος. 

Στη ...μέση κόπηκε η παράταξη του Νίκου Ταχιάου 
μετά την ανεξαρτητοποίηση πέντε δημοτικών συμβού-
λων. Εκτός του συνδυασμού “Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα” 
έθεσαν τους εαυτούς τους οι Σωκράτης Δημητριάδης, 
Νίκος Ζεϊμπέκης, Ιωάννα Κοσμοπούλου, Μιχάλης Κούπ-
κας και Δήμητρα Ακριτίδου, που τέθηκαν στη διάθεση 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Η ανεξαρτητοποίησή τους 
προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Ταχιάου, ο οποίος 
μίλησε με σκληρή γλώσσα τόσο για τους ίδιους όσο και 
για τον νέο δήμαρχο, τον οποίο κατηγόρησε για απεχθή 
τακτική. Ο Σωκράτης Δημητριάδης πάντως σε ραδιο-
φωνικές δηλώσεις του κατηγόρησε τον επικεφαλής της 
παράταξής του Νίκο Ταχιάο για έλλειψη αποφασιστικό-
τητας ενώ τόνισε πως σε κάθε περίπτωση θα ανεξαρτη-
τοποιούνταν ανεξαρτήτως αξιοποίησής του από τον νυν 
δήμαρχο. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν και άλλες 
δυο ανεξαρτητοποιήσεις. Του Κώστα Ιακώβου και του 
Στέλιου Λιακόπουλου (φωτό) από την παράταξη όμως 
του Γιώργου Ορφανού. 

Το τελευταίο του show έδωσε ο πρώην δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος παρέστη 
στην ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου φο-
ρώντας το «Διάσημο». Προκειμένου να το δουν οι δημο-
σιογράφοι, δεν δίστασε να ανέβει πάνω σε ένα γραφείο, 
δείχνοντας το περιδέραιο που φορούν οι δήμαρχοι στις 
επίσημες εκδηλώσεις. Λίγο αργότερα, όμως, το παρέδω-
σε στον νέο άρχοντα της πόλης, Κωνσταντίνο Ζέρβα. 
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Εργαλειοθήκη στον Παπά! Ετρεξε από Θεσσαλονίκη στη Σίνδο Α. Χαλκιά: Ορκίστηκε η πρώτη γυναίκα 
δήμαρχος Κασσάνδρας

“Παίζει μπάλα” με Κούδα ο Ζέρβας

Συνεργασία στο Δ. Νεάπολης - Συκεών

Άρνηση της Νοτοπούλου 
στην Αρβανιτίδου 

Δακρυσμένος ο νέος  
δήμαρχος Καλαμαριάς

«Απεταξάμην» της Κατερίνας 
στον Πανίκα

Με μπουφέ, κεράσματα και κρασί, αποχαιρέτησε ο 
Αντιδημαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Κα-
θαριότητας, Θανάσης Παππας, τους προϊσταμένους των 
τμημάτων με τους οποιους συνεργάστηκε τα τελευταία 
χρόνια στον δήμο Θεσσαλονίκης. Τους ευχαρίστησε για 
τα έργα που υλοποίησαν στην πόλη, δηλωνοντας πως 
φεύγει ευχαριστημενος. Τους προϊσταμένους αποχαι-
ρέτησε και ο Γιάννης Μπουταρης, συζητώντας με τον 
κάθε υπάλληλο ξεχωριστά στη γιορτή που στήθηκε στην 
αντιδημαρχια Αρχιτεκτονικού. Οι δε εργαζόμενοι τον 
αποχαιρέτησαν με δώρο μια ... εργαλειοθήκη!

Ο Ευθύμης Φωτόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα στην τελετή ορκωμοσίας, ωστόσο 
έφυγε προτού ξεκινήσει το πάρτι στον αύλειο χώρο του 
δημαρχείου καθώς έπρεπε να προλάβει να ...ορκιστεί! 
Ο κ.Φωτόπουλος αναλαμβάνει χρέη γενικού γραμματέα 
του δήμου Θεσσαλονίκης στη διοίκηση Ζέρβα, όμως 
παραμένει ως επικεφαλής παράταξης στον δήμο Δέλτα. 
Έτσι, ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος ενώ παράλληλα 
παρέδωσε το τιμόνι στο νεοεκλεγέντα δήμαρχο της 
περιοχής, Γιάννη Ιωαννίδη.

Ορκίστηκε η νέα δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία 
Χαλκιά Δημητρόπουλου παρουσία βουλευτών, τοπικών 
φορέων και πλήθος κόσμου. Η τελετή έγινε έξω από το 
δημαρχείο Κασσανδρείας. Η νέα δήμαρχος δεσμεύτηκε 
να είναι δήμαρχος όλων των δημοτών και να πείσει 
ακόμη και αυτούς που δεν την ψήφισαν. «Μαζί θα 
ανεβάσουμε τον τόπο μας ψηλά εκεί που του αξίζει», 
είπε μεταξύ άλλων στον σύντομο χαιρετισμό της η νέα 
δήμαρχος, η οποία έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση 
της καθημερινότητας των δημοτών. Η Αναστασία Χαλκιά 
είναι η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην Κασσάνδρα.

O Γιώργος Κούδας,  
φαίνεται πως τα βρήκε 
με νέο δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, καθώς εκτός από 
τον ΠΑΟΚ τους ενώνει και 
η αγάπη τους για τη Θεσ-
σαλονίκη. Σε ζεστό κλίμα 
συνομίλησαν σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της πόλης, 

παρουσία του νέου αντιδημάρχου Γιώργου Αβαρλή και 
του  νέου γενικού γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
Μίμη Φωτόπουλου. Είναι βέβαιο ότι  στις προθέσεις του 
νέου δημάρχου είναι η αξιοποίηση του Γιώργου Κούδα, 
τον οποίο  θεωρεί κεφάλαιο για τα αθλητικά δρώμενα 
της πόλης και σκοπεύει να του αναθέσει σημαντικούς 
ρόλους. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες 
κινήσεις του κ.Κούδα ,αν δηλαδή ανεξαρτητοποιηθεί 
από την παράταξη του Γιώργου Ορφανού με τον οποίο 
εκλέχτηκε, ή αν απλώς υποστηρίζει τις  αποφάσεις της 
διοίκησης .

Πρόσκληση συνερ-
γασίας και ενότητας σε 
όλους τους Δημοτικούς 
και Τοπικούς Συμβού-
λους, προς όφελος του 
τόπου και των πολιτών, 
απηύθυνε ο δήμαρχος 
Νεάπολης-Συκεών 
Σίμος Δανιηλίδης κατά 
την τελετή ορκωμοσίας 

των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, τα οποία ανα-
λαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου, με 
τετραετή θητεία. Ανάμεσα στους εκλεγμένους τοπικούς 
συμβούλους Πεύκων και η Νίνα Ανδρεάδου η οποία 
κατήλθε για πρώτη φορά στις εκλογές. 

“Φρένο” φαίνεται 
πως έβαλε η παρά-
ταξη της Κατερίνας 
Νοτοπούλου στη Μα-
ρία Αρβανιτίδου όσον 
αφορά τη συμμετοχή 
της στη διοίκηση του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα. 
Οι πληροφορίες την 

ήθελαν να αναλαμβάνει ως εντεταλμένη τον τομέα των 
αδέσποτων, ωστόσο μετά από συζητήσεις στο συνδυα-
σμό “Θεσσαλονίκη Μαζί” η συνεργασία με τον κ.Ζέρβα 
δεν προχώρησε.

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο νέος δήμαρχος Καλα-
μαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, στην τελετή ορκωμοσί-
ας του ίδιου και του νέου δημοτικού συμβουλίου. Όπως 
είπε η παράταξη του κατάφερε μια ιστορική νίκη στις 
εκλογές. Ωστόσο, σε κλίμα καλής θέλησης και συνερ-
γασίας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον απερχόμενο 
δήμαρχο, Θεοδόση Μπακογλίδη. Στο Δήμο Καλαμαριάς 
πάντως, λόγω παράδοσης στις συνεργατικές διοικήσεις 
δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν ζήτημα 
συγκρότησης 

Η Κατερίνα Νοτοπούλου απέφυγε να καθίσει δίπλα 
στον Παναγιώτη Ψωμιάδη κατά τη διάρκεια της ορκω-
μοσίας του νέου δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 
Μόλις είδε ότι η θέση που της είχαν κρατημένη ήταν 
δίπλα ακριβώς στον πρώην νομάρχη, ζήτησε από τον 
Μάκη Κυριζίδη να αλλάξουν. Άλλωστε, κατά τη διάρ-
κεια της προεκλογικής περιόδου η κ.Νοτοπούλου είχε 
δηλώσει για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη πως “δεν του δίνω 
καν το χέρι μου στον δρόμο”.
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Nέα προσφορά από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

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

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας



Η µεγάλη ήττα τού ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, ανάγκασε τον Πρωθυ-
πουργό να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Εάν δεν οδηγούσε την χώρα σε εκλογές, 
θα σήµαινε ότι περιφρονεί την θέληση του 
λαού, όπως εκφράστηκε στην κάλπη, όµως 
ο ισχυρότερος λόγος ήταν η βέβαιη κατάρ-
ρευση του ΣΎΡΙΖΑ, αν έκανε τις εκλογές τον 
Οκτώβρη.

Μια πρώτη εκτίµηση των εκλογικών 
αποτελεσµάτων καταδεικνύει, ότι:

Η Ν∆ είναι ο νικητής των εκλογών και ο 
ΣΥΡΙΖΑ ο ηττηµένος. 

Το Κίνηµα Αλλαγής έφθασε στο 
άνω όριο των τελευταίων δηµοσκοπή-
σεων, και αυτό µπορεί να αποτελέσει 
µια καλή αφετηρία για ένα θετικό αγώ-
να και ένα πρωταγωνιστικό ρόλο την 
επόµενη ηµέρα των εθνικών εκλογών. 

Υπήρξαν σηµαντικές ανακατατάξεις 
στο χώρο της ακροδεξιάς και της Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς, προέκταση του 
νέου κύκλου της κρίσης.

Η µεγάλη ηττηµένη είναι η Χρυσή 
Αυγή και αυτό είναι από τα ιδιαίτερα 
θετικά των εκλογών.

Τέλος, τα τρία µικρά κοινοβουλευ-
τικά κόµµατα Ποτάµι, ΑΝΕΛ και Ένωση 
Κεντρώων, δηµιουργήµατα τής κρίσης, 
φαίνεται να κλείνουν τον κοινοβου-
λευτικό και ίσως και τον πολιτικό τους 
βίο.

Η µεγάλη διαφορά της Ν∆ από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, είναι αποτέλεσµα της κατα-
δίκης της κυβέρνησης για αυτά που 
είπε στις εκλογές του 2015 και αυτά 
που έκανε στην συνέχεια, γι’ αυτό δεν 
πρέπει η Ν∆ να κάνει το λάθος και να 
πιστέψει ότι η µεγάλη διαφορά είναι 
αποτέλεσµα του προγράµµατός της.

Οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι δύ-
σκολες και πολύ περισσότερο η πορεία 
της οικονοµίας και της κοινωνίας. 

Όλα δείχνουν, ότι η προεκλογική 

περίοδος πού άνοιξε, θα είναι πολύ σκληρή, 
και ίσως ζήσουµε στιγµές από την τελευταία 
λασποµαχία στην Βουλή.

ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆, δεν φαίνεται να ενδιαφέ-
ρονται για τις αλήθειες και την προγραµµα-
τική συζήτηση, όπως έδειξε η προεκλογική 
πρακτική τους.

Το Κίνηµα Αλλαγής θα πιεσθεί ακόµη πε-
ρισσότερο από την πόλωση και τις διχαστι-
κές πρακτικές τους. 

Η απάντηση µας πρέπει να είναι η απο-
κάλυψη της αλήθειας για τα αίτια της κρίσης 
και τα συνεχιζόµενα αδιέξοδα από την ακο-
λουθούµενη πολιτική και η θετική πολιτική 
και προγραµµατική µας πρόταση, για τις νέες 
πολιτικές και κοινωνικές συµµαχίες. 

Μόνο έτσι θα αποκαλύψουµε, ότι το δίλ-
ληµα Μητσοτάκης, ή Τσίπρας, είναι στενά 
κοµµατικό και όποια επιλογή και να γίνει δεν 
µπορεί να δώσει απαντήσεις στα πολύπλο-
κα προβλήµατα που προκάλεσαν την κρίση, 
γιατί οι αποσπασµατικές επιλογές τους, την 
συντηρούν.

Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις δεν θα έρ-
θουν µε τις οριακές φορολογικές µειώσεις 
που προτείνουν και τα δύο κόµµατα, ούτε 
η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή θα 
εξασφαλιστούν και θα έχουν διάρκεια µε 
επαναλαµβανόµενες συµβάσεις εργασίας 
των φορέων του δηµοσίου και επιδόµατα 
πολιτικής οµηρίας.

Αντιθέτως θα έρθουν, αν εφαρµοστεί 
ένα τολµηρό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, 
για την απελευθέρωση της οικονοµίας από 
οικονοµικά καρτέλ και επαγγελµατικές συ-
ντεχνίες, την ριζική αλλαγή του κράτους και 
των σχέσεών του µε τους πολίτες και την οι-
κονοµία, και µια δικαιοσύνη µε ταχύτητα και 
αξιοπιστία.

Αυτά έχει ανάγκη η χώρα, η οικονοµία 
και η καθηµαγµένη κοινωνία, ιδιαίτερα οι 
νέοι και πιο αδύναµοι πολίτες. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
Υπουργός (Μακεδονίας – Θράκης) και 
Υφυπουργός Εξωτερικών και Υποδοµών 
επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ

Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις εκλογές που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός
opinion

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η *

Οι πολιτικές 
εξελίξεις θα 
είναι δύσκο-
λες και πολύ 
περισσότερο 
η πορεία της 

οικονοµίας και 
της κοινωνίας

Κάθε Σεπτέμβρη οι Πρωθυπουργοί εξαγ-
γέλλουν από την ΔΕΘ την οικονομική πολι-
τική του επομένου έτους και τα σχέδια τους 
για την Θεσσαλονίκη και την Βορειά Ελλάδα.

Μέχρι τώρα αυτά που εξήγγειλαν πολλές 
φορές είχαν μερική προέκταση στην πολιτι-
κή τους την επόμενη χρονιά, γιαυτό και με-
τρά το 1990 η επίσκεψή τους συνοδεύεται 
και με μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, 
που πολλές φορές κατέληγαν σε εκτεταμένα 
επεισόδια και καταστροφές.

Ακόμη περισσότερο όμως από την γενική 
οικονομική πολιτική τους, εκείνες που ήταν 

περισσότερο γεμάτες με ευχές ήταν οι 
εξαγγελίες τους για την Θεσσαλονίκη. 
Αυτό πολλές φορές ήταν απόρροια της 
πίεσης που ασκούσαν οι τοπικοί φορείς 
και τα στελέχη του εκάστοτε κυβερ-
νητικού κόμματος, αφού όλοι ήθελαν 
να δουν τον εαυτό τους την επόμενη 
ημέρα στις εξαγγελίες του Πρωθυ-
πουργού. Μπορώ επίσης να σημειώ-
σω ότι δεν ήταν συνήθως ευθύνη των 
πρωθυπουργών το ότι πολλά έργα που 
εξήγγειλαν στη αρχή της θητείας τους 
δεν ξεκινούσαν μέχρι το τέλος της, είτε 
έκαναν λίγα βήματα, αφού οι αρμόδιοι 
κρατικοί και κυβερνητικοί παράγοντες 
πολλές φορές για να φανεί ότι είναι 
αποτελεσματικοί του έδειχναν υπεραι-
σιόδοξους στόχους.

Το Μετρό είναι χαρακτηριστική πε-
ρίπτωση και αφορά σχεδόν όλες τις 
κυβερνήσεις.

Είναι γεγονός ότι ο Μητσοτάκης 
προεκλογικά δεν μίλησε αναλυτικά για 
τα μεγάλα θέματα της Θεσσαλονίκης, 
τους λογούς τους ξέρει αυτός. Αρκέ-
στηκε στις γενικές αναφορές για την 
ανάπτυξη της Πόλης και της Περιφέ-
ρειας και στην φθορά της απερχομένης 
κυβέρνησης από την γενική πολιτική 
της και φυσικά από την συμφωνία των 

Πρεσπών.

Όμως τα τοπικά εκλογικά αποτελέσματα 
ήταν κάτω πολύ του εθνικού ποσοστού της 
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ,παραδόξως ήταν ιδιά με 
τον εθνικό μέσο όρο.

Αυτό το πλήρωσαν μέχρι τώρα οι βου-
λευτές της ΝΔ αφού κανένας από τους επτά 
δεν χώρεσε στην πολυπληθή κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ελπίζω να μην την πληρώσει και η πόλη 
όπως η Κρήτη που πάντα ήταν εκτός προτε-
ραιότητας της ΝΔ, για τον ίδιο λόγο.

Να σημειώσω ακόμη ότι και στην συζή-
τηση των προγραμματικών δηλώσεων της 
κυβέρνησης στην Βουλή, ο Πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε μόνο σε ένα έργο της Θεσσαλο-
νίκης και αυτό αμφιλεγόμενο, την ανάπλαση 
της ΔΕΘ. Το ίδιο μπορώ να πω και για τους 
υπουργούς και αυτό δείχνει είτε έλλειψη 
ετοιμότητας, είτε έλλειψη προτεραιότητας.

Με αυτά τα δεδομένα δεν περιμένω να 
ακούσω τίποτα σημαντικό και καινούργιο 
για την Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία και 
αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη και κακό.

Όμως γνωρίζουμε ότι και να ήθελε να πει 
κάτι σημαντικό θα είναι στον αέρα αφού από 
το 2012 και μετρά τόσο οι κυβερνήσεις, όσο 
και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όχι 
μόνο δεν μελέτησαν ένα σημαντικό έργο, ή 
κάποιο σημαντικό πρόγραμμα και δεν δια-
σφάλισαν τους αναγκαίους πόρους για την 
περιοχή, αντιθέτως δεν έχουν ολοκληρώσει 
έργα και προγράμματα που είχαν ξεκινήσει 
την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπως 
το Μετρό και φυσικά τα πολλά έργα που ξε-
κίνησαν την περίοδο 2010-2012, τόσο από 
την τότε κυβέρνηση, όσο και από την Κρατι-
κή ακόμη Περιφέρεια.

Θέλω όμως να ακούσω ένα δεσμευτικό 
οδικό χάρτη για τα έργα που δεν έχουν ολο-
κληρωθεί και την πρόθεση του στην πρώτη 
αναθεώρηση του ΕΣΠΑ(2013-2020) να συ-
μπεριλάβει έστω και ένα δυο έργα, όπως η 
μελέτη για την επέκταση του Μετρό Δυτικά, 
την ανακατασκευή του περιφερειακού της 
Θεσσαλονίκης και την ολοκλήρωση του 
οδικού άξονα Θεσσαλονίκη- Έδεσα, που έχει 
έτοιμη μελέτη από το 2014.

Θέλω να ακούσω τις μεγάλες μεταρρυθ-
μίσεις στη παιδεία, την αξιοποίηση των Πα-
νεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και 
την ανάπτυξη επιτέλους της ζώνης Καινοτο-
μίας, για να κάνει τα πρώτα βήματα στην οι-
κονομία της γνώσης η Μακεδονία σε όλους 
τους τομείς, με πρώτους τους εξωστρεφείς.

Θέλω να ακούσω την πρότασή του για 
τον ΟΑΣΘ, δηλαδή αν θα εφαρμόσει τον 
Κοινοτικό Κανονισμό 1370 του 2007, που 
η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική για όλες 
τις χώρες της ΕΕ από τις 3 του Δεκέμβρη του 
τρέχοντος έτους, αν θα δώσει μια άμεση και 
προσωρινή λύση στην τραγική κατάσταση 
των Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης. 

Αυτά που σίγουρα δεν θέλω να ακούσω 
είναι ότι σύντομα η Θεσσαλονίκη θα γίνει 
πρωτεύουσα των Βαλκάνιων. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
Υπουργός (Μακεδονίας – Θράκης).

Τι θέλω να ακούσω και τι όχι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ
opinion

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η *

Ακόμη περισ-
σότερο από την 
γενική οικονο-
μική πολιτική 

των επικεφαλής 
κυβερνήσεων, 

εκείνες που ήταν 
περισσότερο γε-

μάτες με ευχές 
ήταν οι εξαγγε-

λίες τους για την 
Θεσσαλονίκη
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μαρία Φαραντούρη 
και Βασίλης Λέκκας 
μας καλωσορίζουν 

στις 2.9 στην «έναρξη 
των εκδηλώσεων της 

Βαλκανικής Πλατείας» στα 
συμμαχικά κοιμητήρια επί 

της Λαγκαδά.

Σελ. 22

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανήκει στην κατηγορία των καλλιτεχνών που με το ιδιαίτερο στυλ 
τους μπορούν να επαναπροσδιορίσουν μια ολόκληρη εποχή στη μουσική σκηνή. Και το έκανε, 

πράγματι, με τον καλύτερο τρόπο. Την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, έρχεται για μια μοναδική 
συναυλία στο Θέατρο Δάσους για να το αποδείξει για άλλη μια φορά.

Κάπου σ’ έχω ξαναδεί
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ΠΡΟΣΩΠΑ  

Η Κωνσταντίνα Πάλλα μιλά 
στον Πόλυ Μαυρόπουλο 
για την έμπνευση και το 
ταλέντο να ζωντανεύει 

«όνειρα».

Ο μοναδικός Αλκίνοος 
Ιωαννίδης μόνος επί 

σκηνής την Τετάρτη 4.9 
στο φεστιβάλ της Μονής 

Λαζαριστών. 

Ο Ψαραντώνης πάντα με 
την συνοδεία της λύρας 

του μας ταξιδεύει στις 6.9 
στο φεστιβάλ της Μονής 

Λαζαριστών.

Ο Τάκης Παπαματθαίοου 
υπηρετεί την υποκριτική 

σχεδόν τέσσερις δεκαετίες 
ενώ μιλώντας στην Φιλίππα 
Βλαστού χαρακτηρίζει τον 
εαυτό του «ηθοποιό του 

σανιδιού».

Σελ. 22

Σελ. 20-21

Σελ. 22 Σελ. 22

Σελ. 24-25

Τι θέλω να ακούσω και τι όχι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ
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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι από τους 
καλλιτέχνες που με το ιδιαίτερο στυλ τους 
μπορούν να επαναπροσδιορίσουν μια ολό-
κληρη εποχή στη μουσική σκηνή. Και το έκα-
νε, πράγματι, με τον καλύτερο τρόπο. Το σύγ-
χρονο ελληνικό τραγούδι δεν είναι πια το ίδιο 
από τη στιγμή που αποφάσισε ν’ ασχοληθεί 
μαζί του. Και την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, στο 
πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας με 
τίτλο «Κάπου σ’ έχω ξαναδεί» έρχεται για μια 
μοναδική συναυλία στο Θέατρο Δάσους για να 
το αποδείξει για άλλη μια φορά.

Μεγαλώνοντας μέσα σε μια καλλιτεχνι-
κή οικογένεια, πιστεύετε ότι ήταν μοιραίο να 
αναπτύξετε κι εσείς καλλιτεχνική φύση, ή θα 
το κάνατε ούτως ή άλλως; Για μένα αυτή ήταν 
μια πραγματικότητα, σ’ αυτή την οικογένεια 
μεγάλωσα και δεν μπορώ να φανταστώ πώς 
θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε ήταν 
αυτή η δική μου αφετηρία. 

Ποια υπήρξαν τα πρότυπα που βοήθησαν 
στο να «κτίσετε» αυτό το ιδιαίτερο στιλ τόσο 
στις ερμηνείες όσο και στη σκηνική σας πα-
ρουσία?

Δεν ξέρω αν θα τα χαρακτήριζα πρότυπα. 
Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να βρεις 
την προσωπική σου διαδρομή για να μπο-
ρέσεις να εκφράσεις τα πράγματα που έχεις 
συλλέξει απ’ τη ζωή. Αυτό που μπορώ να πω 
είναι ότι εγώ νιώθω ένας άνθρωπος τυχερός, 
η ζωή μου τα έφερε έτσι ώστε έχω βιώματα τα 
οποία θέλω να τα εκθέσω. Από κει και πέρα το 
αν έχουν παίξει κάποιοι άνθρωποι της τέχνης 
ρόλο στη διαμόρφωση του «είναι» μου… σα-
φώς! Όποιος ήρθε στο δρόμο μου και όποιος 
έτυχε ν΄ ακούσω. Έχουν αλλάξει την αισθητική 
μου, έχει διαμορφώσει τον τρόπο μου και τον 
χαρακτήρα μου. Αλλά νομίζω ότι το σημαντι-
κότερο είναι να βρεις τα δικά σου εκφραστικά 
μέσα και το δικό σου χώρο ν’ αρχίσεις να εκ-
φράζεις αυτό που είσαι.

Τα τραγούδια βγάζουν την ευαισθησία 
στην ερμηνεία ή η ευαισθησία οδηγεί στην 
επιλογή αυτών των τραγουδιών;

Νομίζω ότι ευαισθησία είναι κάτι που μπο-
ρώ να πω ότι με χαρακτηρίζει, ούτως ή άλλως. 
Και σαν άνθρωπο και στην καθημερινότητα και 
στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, 
χωρίς να είμαι σίγουρη αν αυτό είναι καλό ή 
κακό. Σίγουρα μπορώ να πω όμως ότι είμαι 
ευαίσθητη στον τρόπο που λαμβάνω τα πράγ-
ματα και προφανώς αυτό παίζει ρόλο και στην 

επιλογή των τραγουδιών, οπότε νομίζω ότι εί-
ναι ένα συνδυαστικό πακέτο.

Θα μπορούσατε να πείτε ότι κάποια από 
τα τραγούδια σας είναι «αυτοβιογραφικά»;

Καθαρά αυτοβιογραφικά δεν θα μπορούσα 
να το πω. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο 
οποίος πιστεύει ότι έχουμε μια πηγή βιωμά-
των μέσα μας στην οποία καλό είναι να έχουμε 
πρόσβαση και να μπορούμε να αντλούμε ό,τι 
χρειάζεται στην εκάστοτε στιγμή. Δεν μπορώ 
να πιστέψω ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέ-
χνες που πέρασαν βίωσαν ό,τι ακριβώς ερμή-
νευσαν. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις σε μια ζωή. 
Μπορεί και κάποιοι να ‘ταν τυχεροί και να τα 
πρόλαβαν. Αλλά τα συναισθήματα υπάρχουν 
μέσα μας. Από πού έχει προκληθεί το καθένα… 
ο πόνος, ας πούμε, είναι κοινός. Είτε προέρχε-
ται από θάνατο, είτε προέρχεται από χωρισμό 
απλώς, ο πόνος υπάρχει σαν σημείο αναφο-
ράς. Από κει και πέρα παίζει ρόλο στον καθένα 
πόσο θα το ανακαλύψει, να το ανασύρει και θα 
το εμπλουτίσει με τη δύναμη της φαντασίας και 
τη δημιουργικότητα. Οπότε με αυτήν την έννοια 
όλα τα τραγούδια θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν αυτοβιογραφικά. Με την έννοια αυτής 
της πηγής που λέω ότι υπάρχει. Πιστεύω στον 
κάθε άνθρωπο υπάρχει ή υπάρχει και μέσα από 
τις εμπειρίες των άλλων, των ανθρώπων που 
αγαπούμε, μας έχουν ανοιχτεί, έχουμε βρεθεί, 
τους έχουμε συμπαρασταθεί οπότε αν κάποιος 
είναι διαθέσιμος μπορεί να αντλήσει κι από κει 
πράγματα και να ερμηνεύσει.

Τι πιστεύετε πως είναι αυτό που εδραίωσε 
την ευρεία αποδοχή και την επικοινωνία σας 
με το κοινό;

Νομίζω ότι είναι μια σειρά πραγμάτων. Σί-
γουρα πιστεύω ότι παίζει ρόλο σε μεγάλο βαθ-
μό και το ρεπερτόριο. Έτυχε να έρθουν κάποια 
τραγούδια στα χέρια μου μια συγκεκριμένη 
στιγμή τα οποία για κάποιο λόγο άγγιξαν μια 
μερίδα ανθρώπων. Από κει και πέρα θεωρώ 
ότι το πραγματικό στήσιμο και επαφή με το 
κοινό συμβαίνει μέσα από το live. Προφανώς 
οι άνθρωποι που μ’ έχουν δει στα live έχουν 
καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Ο,τιδήποτε. Σε 
κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει σί-
γουρα, αλλά αυτοί που συνεχίζουν να μ’ ακο-
λουθούν θεωρώ ότι βρίσκουν μια συνέχεια σ’ 
όλο αυτό το πράγμα.

Η αναγνωρισιμότητά σας δεν φαίνεται 
να αφαιρεί κάτι από τον αυθορμητισμό σας. 
Πώς την διαχειρίζεστε;

Δυστυχώς η αναγνωρισιμότητα έφερε κάτι 
τέτοιο, αλλά αυτό συμβαίνει πιο πολύ στην 
προσωπική μου ζωή. Εννοώ ότι έχω πάψει να 
είμαι πολύ – πολύ αυθόρμητη στην καθημερι-
νότητα ενδεχομένως, αλλά αυτό δεν ξέρω αν 
έχει να κάνει με τη δουλειά ή με τη σοβαρότη-
τα κάποιων πραγμάτων. Γιατί μπορεί να φαντά-
ζει αυτή η δουλειά πιο ανέμελη κι ευχάριστη, 
αλλά στην πρακτικότητά της…. στην καθημε-
ρινότητα χρειάζεται να έχεις μια συγκέντρωση 
η οποία πολλές φορές σου αφαιρεί λίγο από 
τον αυθορμητισμό. Για μένα αποτελεί πολύ 
μεγάλη πηγή χαράς και πραγματικά με κάνει 
να βρίσκω το «παιδί» μέσα μου η ώρα του 
live στη σκηνή. Δεν ξέρω πώς στο live ακόμα 
έχει μείνει ο αυθορμητισμός μου. Ίσως απ’ την 
πολύ χαρά.

Και μιλώντας για live… Αφορμή για την 
κουβέντα μας είναι η συναυλία σας στο Θέ-
ατρο Δάσους στις 9 Σεπτεμβρίου. «Κάπου σ’ 
έχω ξαναδεί» που είναι και ο τίτλος του νέου 
σας single.

Η περιοδεία αυτή ξεκίνησε απ’ τον Ιούλιο.. 
Ευτυχώς έχουμε σταματήσει σε πάρα πολλούς 
σταθμούς στην Ελλάδα, έχει επικοινωνηθεί 
το πρόγραμμά μας και είμαι πολύ χαρούμενη 
που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη μετά από όλη 
αυτή την εμπειρία. Αγαπώ πολύ τη Θεσσαλο-
νίκη κι έχω πολύ συγκεκριμένη σχέση, αγαπώ 
πολύ και το Θέατρο Δάσους διότι όλες μου οι 
συναυλίες έχουν γίνει εκεί. Έτσι για μένα είναι 
ένα σημείο αναφοράς και το περιμένω με χαρά. 
Στην παράσταση είμαστε μαζί με τον Γιάννη 
τον Χριστοδουλόπουλο όπως ήμασταν και τον 
χειμώνα. Ήταν μια συνεργασία που ευδοκίμη-
σε γι’ αυτό την συνεχίσαμε και το καλοκαίρι… 
προέκυψε και το νέο τραγούδι «Κάπου σ΄ έχω 
ξαναδεί» που ήταν ένα συν σ’ αυτό και είναι 
ένα πρόγραμμα το οποίο μας εκφράζει αυτή τη 
στιγμή. Εκφράζει την καλοκαιρινή μας διάθε-
ση, αποτελείται από τραγούδια της προσωπι-
κής μου δισκογραφίας και κάποια τραγούδια 
που πάντα εμπεριέχονται στο πρόγραμμά μου 
τα οποία αυτή την περίοδο θέλησα να ερμη-
νεύσω εγώ. Προσπαθώ να περάσω μέσα από 
τα live διάφορα συναισθήματα κι ένα μήνυμα 
είτε φαίνεται, είτε όχι. Πολλά τα συναισθήμα-
τα είτε είναι χαρά, θυμός, πόνος, φόβος…Όλα 
είναι μέσα στη ζωή, όλα περνιούνται κι όλα 
ξεπερνιούνται και το ευχάριστο είναι ότι η ζωή 
προχωράει και θα σου δώσει ακόμα περισσό-
τερους πειρασμούς και δώρα.

Ελεωνώρα Ζουγανέλη:

Στη σκηνή βρίσκω  
«το παιδί» μέσα μου
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Πιστεύω ότι έχουμε 
μια πηγή βιωμάτων 
μέσα μας στην 
οποία καλό είναι να 
έχουμε πρόσβαση 
και να μπορούμε 
να αντλούμε ό,τι 
χρειάζεται στην 
εκάστοτε στιγμή
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Δεν είδαν το χέρι του 
Βύντρα από την αίθουσα 
VAR.  Έτρεχαν τα μάτια 
τους από το κρεμμύδι  

στα σουβλάκια.

Social 
Media

Έμπνευση και ταλέντο 
που ζωντανεύει «όνειρα» ▶ 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.
▶ 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 ολοκαί-
νουργιο χώρο με ένα υπέροχο 
πρόγραμμα,πολύ καλές τιμές 
και υπέροχα συνοδευτικά στην 
περιοχή του ΤΙΤΑΝ.
▶ Η Μαρία Φαραντούρη και 

ο Βασίλης Λέκκας θα μας 
καλωσορίσουν στην ‘έναρξη 
των εκδηλώσεων της 
Βαλκανικής Πλατείας την 
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου με 

μία μεγάλη ανοιχτή συναυλία 
και είσοδο ελεύθερη για το 
κοινό,στα συμμαχικά κοιμητή-
ρια επί της Λαγκαδά.
▶ Ο μοναδικός Αλκίνοος 
Ιωαννίδης μόνος επί σκηνής 
την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στο 
φεστιβάλ της Μονής Λαζα-
ριστών με ένα πρόγραμμα 
μοναδικής ακρόασης αλλά 
και συμμετοχής.Ώρα έναρξης 
21:00.

▶ Ο Ψαραντώνης με την 
επιβλητική παρουσία και 
τις καθηλωρικές ερμηνείες 
του,πάντα με την συνοδεία 
της λύρας του έρχεται να μας 
ταξιδέψει την Παρασκευή 6 
Σεπτεμβρίου στο φεστιβάλ της 
Μονής Λαζαριστών.
▶ Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 
Γλυκερία και Μελίνα Ασλα-
νίδου έρχονται στο Ανοιχτό 
Θέατρο του Δήμου Νεάπολης 

για μία μοναδική συναυλία.
▶ Το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 
6 Σεπτεμβρίου υποδέχεται το 
φθινόπωρο με μία ανοιχτή 
συναυλία αφιερωμένη στον 
Λουκιανό Κηλαηδόνη και τίτλο 
΄Τα καλύτερά μας χρόνια’.Η 
είσοδος θα είναι ελεύθερη για 
το κοινό.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
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ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΛΑ 

«Όνειρα» είναι ο τίτλος του πρώτου 
προσωπικού δίσκου της Κωνσταντίνας 
Πάλλα, με δικές της δημιουργίες και 
εξαιρετικές ερμηνείες που μας κάνει 
να κάνουμε ξανά «όνειρα» για το 
σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.   Και πα-
ράλληλα να γιορτάζουμε γι’ αυτό αφού 
το single «Γιορτή» που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα είναι προπομπός για ένα 
μελλοντικό νέο άλμπουμ, δίνει δείγμα-
τα πως θα έχουμε σύντομα ακούσματα 
από ακόμη έναν εξαιρετικό δίσκο. 

#VAR
Έφτιαξαν φανουρόπιτα 

στο VAR και τους 
φανερώθηκε το χαμένο 
replay από το πέναλτι 

του Αστέρα.

#AGENDA_MOU

Δεν είναι η πρώτη φορά 
που παρατηρείται τεχνική 

δυσλειτουργία στο Καραϊσκάκη.  
Η τελευταία ήταν με τον 

Πλατανιά.

-Καλησπέρα 
από το VAR 

τηλεφωνούμε…
-Έχει φύγει το 

παιδί…

Παρουσίαση VAR 
χωρίς ΒΑΡούχα στο 

πάνελ.. Κανένας 
σεβασμός!

Παραπέμπεται 
για αλλοίωση 

αποτελέσματος ο διαιτητής 
του Ολυμπιακός – Αστέρας.  
Εντάξει, δεν αλλοίωσε και 

το replay.

Πότε άρχισε η σχέση σας με τη μουσική;  
Έχω την αίσθηση πως γεννήθηκα μαζί με 
τη μουσική, πως με συντροφεύει από την 
πρώτη στιγμή της ζωής μου. Ένιωθα την 
παρουσία της από παιδί και όλες μου οι 
παιδικές αναμνήσεις είναι με μια κιθά-
ρα στα χέρια και την ενδόμυχη γνώση 
πως αυτός είναι ο προορισμός μου. Από 
την Τρίτη δημοτικού όμως, ξεκίνησαν οι 
σπουδές μου πάνω στην κιθάρα και στη 
θεωρία της μουσικής καθώς οι γονείς 
μου είχαν αντιληφθεί την κλίση μου και 
με στήριξαν σε αυτή τη διαδικασία με τον 
καλύτερό τρόπο. 
Γράφετε μόνη σας τα τραγούδια σας… 
Από πού αντλείτε έμπνευση; Η έμπνευ-
ση έρχεται πάντα σε ανύποπτο χρόνο και 
όχι με συγκεκριμένο ερέθισμα.  Μπορεί 
να είναι μια λέξη, ένα χαμόγελο, ένα 
βλέμμα, μια είδηση για τον κόσμο, οτιδή-
ποτε. Πάντα, όμως, όλα αυτά βρίσκονται 
κάτω από την ομπρέλα της αλήθειας, της 
ειλικρίνειας και της καθαρότητας. Οτιδή-
ποτε, λοιπόν, βαθύ και αληθινό μπορεί 
να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. 
Έχετε γράψει κι ένα τραγούδι για τη 
Φωτεινή Βελεσιώτου.  Σκέφτεστε να 
συνεχίσετε να γράφετε και για άλλους 
καλλιτέχνες; Η συνεργασία μου με 
τη Φωτεινή Βελεσιώτου ήταν για μένα 
απρόσμενη και αποτελεί μεγάλη ευλο-
γία, τόσο γιατί το τραγούδι μου ερμηνεύ-
τηκε από μια φωνή που αγαπώ αλλά και 
γιατί είχε τη χαρά να γνωρίσω έναν εξαι-
ρετικό και δοτικό άνθρωπο. Θα ήταν με-
γάλη μου χαρά τόσο να δώσω τραγούδια 
μου σε άλλους συναδέλφους, όσο και να 
ερμηνεύσω τραγούδια άλλων. 
Ποιες είναι οι μουσικές σας επιρροές; 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα υπέρο-
χα Τρίκαλα, οπότε σε μια πόλη με τόση 
μουσική ιστορία οι πρώτες και πιο βαθιές 
μου επιρροές είναι από το λαϊκό τραγού-
δι. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη ,του Καλ-

δάρα και η ποίηση του Κώστα Βίρβου 
ήταν εκείνα μέσα από τα οποία άρχισε να 
εκφράζεται η ψυχή μου. Στη διάρκεια της 
ζωής μου, βέβαια,  όφειλα και οφείλω 
ακόμη να ανοίγω τους ορίζοντες μου και 
να εμπλουτίζω τις μουσικές μου γνώσεις 
από παγκόσμιες επιρροές, πάντα όμως 
θα εκφράζομαι απόλυτα μέσα από το 
λαϊκό τραγούδι. 
Ο τίτλος του δίσκου σας «Όνειρα» 
σημαίνει ότι μ’ αυτόν πραγματοποι-
ήσατε κάποια δικά σας όνειρα; Η 
δημιουργία ενός δίσκου ήταν πάντα το 
μεγαλύτερο μου όνειρο και ευχαριστώ 
πολύ όλους τους ανθρώπους και φυσι-
κά την MINOS EMI που βοήθησαν στην 
πραγματοποίησή του. Είναι η προσπά-
θεια πολλών ετών, μια μικρή παρουσί-
αση του δικού μου κόσμου προς τους 
ακροατές και η αρχή για τα επόμενα 
και μεγαλύτερα όνειρα. 
Το νέο σας single  «Γιορτή» να μας 
κάνει να περιμένουμε το επόμενο άλ-
μπουμ; Ζούμε, δυστυχώς, σε μια εποχή 
που η παραγωγή ενός ολοκληρωμένου 
δίσκου είναι αρκετά δύσκολη και λόγω 
κόστους αλλά και μεγάλης ποσότητας 
παραγωγής τραγουδιών κάθε χρόνο από 
πολλούς καλλιτέχνες. Σίγουρα θα ακο-
λουθήσουν και άλλα τραγούδια μέσα 
στη χρονιά, όμως αν θα οδηγηθούμε 
στην παραγωγή ενός ολοκληρωμέ-
νου φυσικού προϊόντος είναι κάτι που 
ακόμη δεν μπορώ να γνωρίζω. 
Πού μπορούμε να σας απολαύσουμε 
ζωντανά αυτή την εποχή; Οι εμφανίσεις 
μας, τα τελευταία δύο χρόνια, μοιράζο-
νται κυρίως σε Θεσσαλονίκη και σε Αθή-
να. Φροντίζουμε να εμφανιζόμαστε κάθε 
βδομάδα και κάθε εμφάνιση ανεβαίνει 
και επικοινωνείται μέσω των social 
media κυρίως.
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The Media
▶ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΦΕ
Δεν είναι κακό να θέλεις να 
ξεκινάς την ενημερωτική 
εκπομπή σου κάπως χαλαρά 
για να δώσεις έναν ευχάριστο 
τόνο, αλλά θέλει προσοχή 
στον τρόπο που χειρίζεσαι το 
χιούμορ.  Γιατί το αστείο από 
το γελοίο δεν απέχει πολύ.  
Αν υπερβάλεις κινδυνεύεις να 
γίνεις Αταίριαστος@ΣΚΑΪ.

▶ #Not … ΠΙΟ #Not, ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ
Αντιτηλεοπτικά πρόσωπα, 
τυχάρπαστη θεματολογία, 
φτηνιάρικο σκηνικό, γυμνα-
σιακό χιούμορ, βεβιασμένα 
χαχανητά..όλα ανταποκρίνο-
νται στο #Not του τίτλου της 
εκπομπής του Open «Καλο-
καίρι #not».  Από μένα είναι 
«not»  για όλες τις εποχές 
του χρόνου.  

▶ Κ.Α.
Δεν είναι κακό ένας δημοσιογράφος να έχει πολιτική θέση και άπο-
ψη.  Κακό είναι να κάνει το άσπρο – μαύρο για να την τεκμηριώσει.  
Κι όταν επιμένει στην μέθοδο κλείνοντας τ’ αυτιά σε κριτική και 
αντιδράσεις, σύντομα ανακαλύπτει ότι δεν χωράει σε κανένα μέσον 
(έντυπο ή ηλεκτρονικό) ούτε καν σε κομματικό γιατί ακόμη κι αυτά 
θέλουν να διατηρήσουν ένα κάποιο κύρος.  Οποιαδήποτε ομοιότητα 
με πρόσωπα και καταστάσεις τελείως συμπτωματική.

▶ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ, ΘΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟ
Ήθελαν να «φύγουν»  
την Βίκυ Χατζηβασι-
λείου από τον Alpha 
και της πρότειναν αντί 
για το «Πάμε πακέτο» 
να κάνει απογευματινό 
τηλεπαιχνίδι, πράγμα 
το οποίο, φυσικά, 
αρνήθηκε.  Δεν τολμώ 
να φανταστώ τι θα 
προτείνουν στην Ελέ-
νη όταν έρθει η ώρα 
της… Καμιά αθλητική 
εκπομπή ίσως?

▶ ΣΕΜΝΑΑΑΑ… ANCHOR WOMAN ΕΙΣΑΙ!
Άντε… τα κορίτσια, κορίτσια είναι… θέλουν να δείχνουν λίγο παρα-
πάνω κρεατάκι όταν βγαίνουν στο γυαλί.  Οι τηλε-σκηνοθέτες των 
ειδήσεων δεν μπορούν να τις βάλουν καμιά φωνή να τις συνεφέ-
ρουν?  Έβλεπα τις προάλλες anchorwoman σε κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων και γέμισε η οθόνη κρέατα… Πολλά περισσότερα απ’ όσα 
αντέχει η αισθητική μου.

Πίσω στον χρόνο,στο 1993  και στο πρώτο Μεξικάνικο εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη.Στο θρυλικό IGUANA στην Λεω-
φόρο Νίκης –όπου για ακόμη μία φορά πρωτοπόρησε ο μεγάλος αυτός επιχειρηματίας κέντρων διασκέδασης Λάκης 

Ραπτάκης- και μετά την πρεμιέρα της επιτυχημένης παράστασης στο party που ακολούθησε,η αξέχαστη Ζωή Λάσκαρη 
με τη Μιμή Ντενίση.Μαζί τους ο  Ηλίας Ψινάκης που δεν έλειπε ποτέ από τα glam party!

ΤΑΒΕΡΝΑ ΘΩΜΑΣ

Η κουζίνα παρέχει καθημερινά 40 διαφορετικά πιάτα ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά, κάτι παραπάνω από 30 διαφο-
ρετικά τυριά από όλη την Ελλάδα, φυσικά η χαρά σας θα είναι την στιγμή που θα πάρετε στα χέρια σας τον κατάλογο των 
κρασιών. Αξίζει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο σούβλας το οποίο είναι σπεσιαλιτέ κατά παράδοση από το 1970, τα Shnitzel 
με τις διάφορες σάλτσες που συνοδεύουν, την τηγανιά κοτόπουλου (με δύο διαφορετικά κρασιά και πιπεριές Φλωρίνης), το 
Ψαρονέφρι πέπερ, το κρασάτο Αγριογούρουνο, τα Σαλιγκάρια, τα Βατραχοπόδαρα και Κοκκινιστά Στρουθοκάμηλο & Ελάφι. 
Μην παραλείψετε να ρωτήσετε για τα πιάτα Ημέρας!  Ένα καλό γεύμα απαιτεί και ένα καλό κρασί, στη διάθεση σας θα βρείτε 
κάτι παραπάνω από 520 ετικέτες Ελληνικών Κρασιών και βέβαια επισκέψιμο κελάρι εντός της ταβέρνας για να επιλέξετε εάν 
το επιθυμείται μόνοι σας το κρασί που θα συνοδέψει το γεύμα σας. Σκλήθρο Φλώρινας - 18ο χλμ Αμύνταιου - Καστοριάς 
| 23860 31080.
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Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ο Τάκης Παπαματθαίου 
υπηρετεί την τέχνη της υποκριτικής. Όλα αυτά τα χρόνια 
δεν επέλεξε να συμμετέχει σε έργα με γνώμονα την οι-
κονομική ανάγκη, εξηγεί μέσα από συνέντευξη του στην 
Kafitsa, ενώ χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως ‘’ηθοποιό του 
σανιδιού’’. Φέτος γυρίζει την Ελλάδα κάνοντας περιοδεία 
με το έργο «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» και μας μιλάει 
για τον ρόλο του, για την παρακμιακή εποχή που ζούμε 
στην Ελλάδα εδώ και χρόνια όσον αφορά τα πολιτιστικά 
και εξηγεί την άποψη του κάνοντας ένα throwback σε εμ-
βληματικές προσωπικότητες των δεκαετιών ‘50 και ‘60. 

Ποιος είναι ο ρόλος σας ; Στο έργο κάνω τον αδερφό 
του Αργκάν. Θα λέγαμε ότι ο ρόλος μου είναι το αντίπαλο 
δέος, καθώς προσπαθώ με λογικά επιχειρήματα να του 
πω ότι όλα αυτά είναι στην φαντασία του και πως δεν 
ισχύουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα 
στο έργο, γιατί υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ αυ-
τών των δυο. Σε ένα σημείο του λέω το εξής: ‘’ Να ξέρεις 
αδερφέ μου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από 
τα φάρμακα για τις αρρώστιες και όχι από τις ίδιες τις αρ-
ρώστιες’’. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή φράση του Μολι-
έρου ήταν πολύ προχωρημένη για την εποχή. Ωστόσο να 
τονίσω ότι ο ρόλος δεν εναντιώνεται στην επιστήμη της 
ιατρικής, αλλά στην κομπογιαννίτικη ιατρική.

Υπάρχει στις μέρες μας αυτό; Υπάρχουν κομπογιαν-
νίτες και σίγουρα υπάρχουν γιατροί που εκμεταλλεύο-
νται τον πόνο και την αγωνία κάποιου ασθενούς.

Έχετε υπάρξει ποτέ υποχόνδριος; Όχι. Εγώ, κακώς, 
είμαι αδιάφορος όσον αφορά την υγεία μου.

Πως βλέπετε το κοινό κάθε περιοχής μέσα από την 
περιοδεία που κάνετε; Οι αντιδράσεις του κοινού είναι σε 
όλες τις πόλεις ίδιες.  Στις πόλεις όμως που το κοινό είναι 
θεατρικά υποψιασμένο θα έλεγα ότι είναι η Θεσσαλονίκη 
και η Πάτρα. 

Υπάρχουν παραμελημένες θεατρικά περιοχές; Ναι, 
εκτός από την Θεσσαλονίκη που είναι η συμπρωτεύουσα 
και η Πάτρα που έχει το ΔΗΠΕΘΕ, για τις υπόλοιπες περι-
οχές είναι μια ευκαιρία να δουν θέατρο όταν ένα έργο κά-
νει περιοδεία. Δεν υπάρχουν θέατρα και αυτό είναι κρίμα, 
γιατί η Ελλάδα αυτό που έχει να δείξει είναι ο πολιτισμός.

Πως θα μπορούσε να αναπτυχθεί; Να γεμίζει ο κό-
σμος τα θέατρο. Αυτή τη στιγμή η τιμή του εισιτηρίου εί-
ναι πολύ φθηνή, αναλογικά με το εξής: μια τετραμελής 
οικογένεια δεν μπορεί να πάει δυο φορές στο θέατρο; 
Αν σκεφτεί κανείς με πόση ευκολία δίνουμε χρήματα σε 
καφέ και ψησταριές, δεν μπορεί να κάνει το ίδιο και στο 
θέατρο; Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι 
ακόμα συναντώ ανθρώπους που δεν έχουν παρακολου-
θήσει ούτε μια φορά θέατρο στη ζωή τους.

Την τελευταία δεκαετία λόγω της οικονομικής κα-
τάστασης που είχε περιέλθει η χώρα είπατε ‘’ναι’’ σε 
δουλειές που υπό άλλες συνθήκες δεν θα συμμετείχα-

τε; Αρχικά να σας πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια αποχώ-
ρησα από την ιδιωτική τηλεόραση πάνω στο πικ, γιατί δεν 
με εξέφραζαν πολλά πράγματα εκεί. Ποτέ δεν κοίταξα 
την οικονομική ανάγκη.

Δεύτερον, περίπου από το 1980 που παίζω στο θεα-
τρικό σανίδι, μόνο δυο καλοκαίρια δεν έχω δουλέψει. Ο 
ηθοποιός, λοιπόν, του θεάτρου με έναν της τηλεόρασης 
δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της υποκριτικής, είναι 
η μέρα με την νύκτα. Όχι μόνο άλλος τρόπος στο παίξι-
μο, αλλά σχεδόν άλλο επάγγελμα. Εγώ είμαι παιδί του 
θεάτρου και όχι της τηλεόρασης. Όταν έπαιξα στο πρώτο 
σίριαλ της ιδιωτικής τηλεόρασης στο MEGA, το ‘’Πατήρ, 
υιός και Πνεύμα’’ είχα μια προϊστορία τεσσάρων χρόνων 
με Επίδαυρο και θέατρο. Όχι όπως τώρα που γίνεται το 
αντίθετο και μπορεί ο οποιοσδήποτε να παίζει, επειδή 
έχει καταργηθεί η άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Όλα αυτά τα χρόνια έχετε δει το θέατρο να αλλάζει 
προς το καλύτερο ή όχι; Κάθε μορφή τέχνης, έτσι όπως 
είναι το θέατρο, είναι μια έκφραση της εποχής. Δυστυχώς, 
εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, όσον αφορά τα πο-
λιτιστικά, ζούμε μια παρακμιακή εποχή. Αν κοιτάξουμε 
τις δεκαετίες του 1950 ή του 1960 είχαμε δυο νομπε-
λίστες στην ποίηση τον Σεφέρη και τον Ελύτη, έναν κα-
ταπληκτικό μαέστρο στην Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας 
Υόρκης τον Δημήτρη Μητρόπουλου, την Κατίνα Παξινού 
και τον Διονύση Φωτόπουλου που είχαν πάρει Όσκαρ, 
τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκυ Θεοδωράκη. 
Βλέποντας στο τώρα συνειδητοποιούμε ότι ζούμε μια πα-
ρακμιακή εποχή.

Ήσασταν υποψήφιος στις πρόσφατες βουλευτικές 
εκλογές. Τι ήταν αυτό που θα θέλατε να αλλάξετε και 
αποφασίσατε να κατεβείτε; Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ έκαναν αρκετά πράγματα όσον αφορά την 
κοινωνική δικαιοσύνη. Μετά τις Ευρωεκλογές ένιωσα 
την ανάγκη να δηλώσω παρών, γιατί πιστεύω στην έν-
νοια αυτή.

Επίσης, θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολ-
λές παρεξηγήσεις. Αρκετός κόσμος δεν ξέρει και υπάρχει 
άγνοια, πιστεύουν ότι το να είσαι αριστερός σημαίνει ότι 
είσαι άθεος, ενώ αν δηλώνεις πατριώτης σε χαρακτηρί-
ζουν ακροδεξιό. Αυτά είναι μπούρδες. Το ότι οι αριστεροί 
δεν είναι πατριώτες είναι μια καραμέλα.

Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την χώρα μου. Είμαι σούπερ 
πατριώτης. Στη νομική μάλιστα πέρασα λόγω της ιστορί-
ας, γιατί αγαπάω τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την 
πατρίδα μου και δυστυχώς πολλοί από εμάς της έχουμε 
γυρίσει την πλάτη.

Το κομμάτι με την συμφωνία των Πρεσπών αποδεί-
χτηκε φούσκα από την μεριά της δεξιάς, αλλά ο κόσμος 
παρασύρεται εύκολα και δεν έχει την κρίση να καταλάβει. 

*«Ο κατά φαντασίαν ασθενής», στο θέατρο Δά-
σους, Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου

Τάκης Παπαματθαίου: 

Είμαι Αριστερός 
και σούπερ πατριώτης
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Eδώ και αρκετά 
χρόνια στην Ελλάδα, 

όσον αφορά  
τα πολιτιστικά,  

ζούμε μια 
παρακμιακή  

εποχή
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Η φετινή πρεμιέρα της Super League δεν έμοια-
ζε με καμία από τις προηγούμενες. Αιτία γι’ αυτό το 
VAR που επιτέλους μπήκε στην ελληνική ποδοσφαι-
ρική πραγματικότητα με αποκλειστικό στόχο και 
σκοπό να βελτιώσει το άθλημα, να βοηθήσει τους 
διαιτητές να πάρουν (με τη βοήθειά του) τις σωστές 
αποφάσεις, να διώξει την καχυποψία και να συνδρά-
μει γενικώς σε ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού 
μεταξύ των ομάδων μακριά από αντιπαλότητες που 
αφορμή θα έχουν τις εκάστοτε αποφάσεις των διαι-
τητών. 

Παρόλα αυτά, τα πράγματα στην πρεμιέρα δεν 
κύλησαν και τόσο αρμονικά. Ήδη, από το βράδυ του 
Σαββάτου, το VAR και οι αποφάσεις των διαιτητών 
βρίσκονται σε πρώτο επίπεδο συζήτησης, με Αρη, 
Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Λαμία να έχουν παράπο-
να, αφού αρκετές αποφάσεις σήκωσαν «σκόνη» και 
οι πρώτες ανακοινώσεις είναι γεγονός. 

Η μεγάλη αφορμή για όλα τα παραπάνω δόθη-
κε από τα όσα έγιναν στο «Γ. Καραϊσκάκης», όταν ο 
Κουμπαράκης, δεν υπέδειξε το πέναλτι στον Μπα-
ράλες, παρά το γεγονός πως πήγε στην ειδική οθόνη 
του VAR που βρίσκεται εντός του γηπέδου. Βέβαια, 
ευθύνη γι’ αυτό έχει και ο Τζοβάρας (ήταν ο υπεύ-
θυνος του VAR) αφού ουδέποτε του έδειξε τη λήψη 
που έδειχνε ξεκάθαρα την παράβαση, παρά το γεγο-
νός πως το συγκεκριμένο ριπλέι είχε παίξει κανονικά 
στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από τη NOVA. 
Μάλιστα το συνδρομητικό κανάλι με ανακοίνωσή 
του είχε ξεκαθαρίσει: «Για την λειτουργία του VAR 
και σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεσμικών οργά-
νων της διαιτησίας (FIFA/ΕΠΟ), το τηλεοπτικό σήμα, 
από όλες τις κάμερες, μεταδίδεται χωρίς οποιαδή-
ποτε επεξεργασία από τη Nova στο ειδικά διαμορ-
φωμένο και εξοπλισμένο χώρο του VAR. Επιπλέον 
στην διάθεση της ομάδας του VAR βρίσκεται και η 
ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση όπως την βλέπουν 
όλοι οι τηλεθεατές. Στο σημείο στο οποίο τελειώνει 
και η εμπλοκή της Nova. Η επιλογή και η αξιοποίη-
ση των τηλεοπτικών εικόνων από όλες τις κάμερες 
για καταλογισμό οποιαδήποτε πιθανής παράβασης 
(off side , πέναλτι, κτλ) αποτελεί αποκλειστική ευ-
θύνη των αρμοδίων της διαιτησίας, χωρίς οποιαδή-
ποτε επικοινωνία μεταξύ της ομάδας του VAR και της 
ομάδας παραγωγής της Nova». 

Με την σειρά της η ΚΕΔ/ΕΠΟ εμμέσως παραδέ-
χτηκε το λάθος που έγινε στο παιχνίδι του Ολυμπι-
ακού με τον Αστέρα Τρίπολης, αποδίδοντάς το σε 
τεχνικό πρόβλημα του VAR. «Αναφορικά με αυτό 
το περιστατικό, η ΚΕΔ είναι σε θέση να ξεκαθαρί-
σει ότι τόσο ο διαιτητής της αναμέτρησης, όσο και 
οι διαιτητές VAR και AVAR, δεν κατέστη δυνατόν, 

λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, να έχουν τις σω-
στές εικόνες, που θα τους βοηθούσαν στη λήψη της 
απόφασης. Μόλις η διαδικασία συλλογής στοιχείων 
ολοκληρωθεί, θα δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες, τόσο για το παιχνίδι στο 
«Γ. Καραϊσκάκης» και την επίμαχη φάση, όσο και για 
τους υπόλοιπους αγώνες», 

Η Karfitsa επιχειρεί να σας παρουσιάσει τον... 
οδηγό του VAR, προκειμένου ο καθένας να γνωρίζει, 
την σκοπιμότητά του, το πότε μπορεί να γίνει η χρή-
ση του, αλλά και πως λειτουργεί το σύστημα για το 
οποίο τον απόλυτο έλεγχο χρήσης και εφαρμογής 
έχει η ΚΕΔ/ΕΠΟ.

Καταρχήν να ξεκαθαριστεί πως οι κάμερες που 
βρίσκονται στα γήπεδα είναι όσες διαθέτει η τη-
λεοπτική παραγωγή που έχει τα δικαιώματα κάθε 
ομάδας, δεν προστίθενται περισσότερες.  Στο κέντρο 
αποφάσεων του VAR φθάνουν όλες οι λήψεις, όλα 
τα ριπλέι, από κάθε οπτική γωνία.

Έπειτα, ο VAR είναι ένας αξιωματούχος του αγώ-
να με ανεξάρτητη πρόσβαση στα βίντεο, ο οποίος 
μπορεί να βοηθήσει τον διαιτητή μόνο σε περίπτωση 
«ξεκάθαρου και προφανούς λάθους» ή «σοβαρού 
χαμένου περιστατικού».

Πάμε να δούμε τώρα μία μία τις περιπτώσεις 
που μπορεί να γίνει χρήση του VAR...

-Γκολ/Όχι γκολ
-Πέναλτι/Όχι πέναλτι (παίρνει την απόφασή του 

ο διαιτητής, του γίνεται αναφορά στο ακουστικό για 
πιθανή παράβαση ή λάθος και αν υπάρξει σύσταση 

να ξαναδεί το ριπλέι ο ίδιος, τότε εξαντλείται η εξου-
σία του VAR).

-Απευθείας κόκκινη κάρτα (όχι 2η κίτρινη).
- Ο εκάστοτε διαιτητής οφείλει να δείξει στους 

ποδοσφαιριστές να περιμένουν αν υπάρχει κάτι που 
πρέπει να εξεταστεί ξανά και να μην επιτρέψει να ξε-
κινήσει το παιχνίδι πάλι γι’ αυτό και τους δείχνει να 
περιμένουν κάθε φορά.

- Ο διαιτητής πάντα θα παίρνει μια απόφαση κι αν 
έχει κάνει λάθος π.χ. σε κίτρινη κάρτα, τιμωρώντας 
άλλον παίκτη, θα ενημερώνεται και θα διορθώνει. 

- Για να δει το βίντεο ο ίδιος, θα αφορά υποκει-
μενικές αποφάσεις όπως πέναλτι, κόκκινη κάρτα για 
σοβαρά επικίνδυνο παιχνίδι, βίαιη διαγωγή κλπ., αν 
επηρεάζεται φάση με οφσάιντ και φυσικά για κρίσι-
μες στιγμές του ματς για αντικειμενικές αποφάσεις.

- Αν χρειάζονται 3-4 ριπλέι για τη φάση, ή πε-
ρισσότερες γωνίες λήψεις, τότε δεν είναι ξεκάθαρο 
και προφανές όπως αυτό για το οποίο θα ενεργεί το 
VAR, αφού δεν θα υπάρχει επανεξέταση για σφυρίγ-
ματα που θα βάζουν σε αμφιβολία και δεν θα είναι 
παντελώς προφανή.

- Αν ρωτηθεί στο ακουστικό του ο διαιτητής για 
όσα είδε και εκτίμησε λάθος αλλά δεν ήταν ξεκά-
θαρο, τότε ο VAR θα λάβει υπόψιν του όσα θα του 
πει ο ρέφερι. Αν η περιγραφή συμβαδίζει κάπως με 
τις εικόνες που βλέπει το VAR, τότε δεν υπάρχει πα-
ρέμβαση. 

Αν όμως έχει διαφορές αυτό που είδε ο διαιτη-
τής με αυτό που πραγματικά συνέβη, τότε υπάρχει η 
συμβουλή να τσεκαριστεί το βίντεο.
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Το VAR μπήκε στη ζωή μας και η Karfitsa σας παρουσιάζει  
τον απόλυτο οδηγό για την σωστή χρήση αυτού...

Πρεμιέρα με VAR...βάτα 
παράπονα!
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Η Εθνική ομάδα,
ο Giannis και η Κίνα

Εχουν περάσει χρόνια από τότε που η αισιο-
δοξία για διάκριση της Εθνικής ομάδας μπάσκετ 
σ’ ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ξεχείλιζε. Όπως δη-
λαδή συμβαίνει φέτος για το Παγκόσμιο της Κί-
νας όπου η Εθνική μας ομάδα θα μπει στο παρ-
κέ έχοντας υψηλούς στόχους. Η παρουσία του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο, του κορυφαίου παίκτη 
του κόσμου, στο ρόστερ της Εθνικής δικαιολο-
γημένα  «γεννάει» προσδοκίες για σπουδαία 
πράματα. Καμία αντίρρηση αλλά το μπάσκετ εί-
ναι ομαδικό άθλημα και δεν αρκεί το τεράστιο 
ταλέντο του Giannis. Είναι σημαντική η παρουσία 
του, ο «πυλώνας» πάνω στον οποίο θα χτίσει το 
παιχνίδι της η Εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο, 
αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται τη συμπαράσταση 
και των υπόλοιπων παικτών κι εδώ είναι η με-
γάλη ευτυχία της Εθνικής. Ο λόγος; Γιατί έχει κι 
άλλους παίκτες ηγέτες, μπαρουτοκαπνισμένους 
στο Πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων όπως 
είναι η Euroleague. Ο Καλάθης, ο Σλούκας , ο 
Πρίντεζης και ο Μπουρούσης ανήκουν σ’ αυτή 
την κατηγορία. Υπάρχουν και ρολίστες αλλά και 
ταλαντούχοι που διψούν για διάκριση.

Ρόστερ όπως ακριβώς το ζητάει ο κάθε προ-
πονητής. Το ζήτημα είναι να μην πέσει όλο το βά-
ρος της ευθύνης πάνω στον Αντετοκούνμπο, τον 
παίκτη δηλαδή που οι αντίπαλοι προπονητές θα 
επιχειρήσουν να τον σταματήσουν με κάθε τρό-
πο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε επιλογές και στο 
περιφερειακό σουτ όσο και απέναντι σε οργανω-
μένες άμυνας.

Αρα σ’ αυτή την Εθνική που βάζει ψηλά τον 
πήχη των απαιτήσεων θα πρέπει να υπάρξει συ-
νολική προσπάθεια, καλή χημεία και κυρίως να 
μην υπάρξουν νέα προβλήματα τραυματισμών. 

Η κλήρωση είναι ένας πρόσθετος λόγος 
για να αισιοδοξούμε ότι η Εθνική ομάδα μπο-

ρεί να γυρίσει με ένα μετάλλιο από την Κίνα. Σ’ 
ένα Παγκόσμιο Κύπελλο όμως είναι προτιμότερο 
τα σχέδια να γίνονται βήμα βήμα. Γιατί ο δρόμος 
είναι μακρύς οπότε εκτός από το ταλέντο χρειά-
ζεται και ετοιμότητα σε κάθε αγώνα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία τρία χρόνια 
έμεινε εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο (είχε προηγηθεί ο προ 
διετίας αποκλεισμός από την Εστερσουντ), αποτυγχάνοντας να 
πετύχει τον μίνιμουμ φετινό του ευρωπαϊκό στόχο που ήταν να 
προκριθεί στους ομίλους του Europa League.

H νίκη στην Τούμπα με 3-2 επί των Σλοβάκων μοιάζει με... 
ήττα, αφού η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, «πλήρωσε» ακριβά το 
φθηνό γκολ που είχε δεχτεί στο πρώτο παιχνίδι και δεν κατάφερε 
να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ.

Ο αποκλεισμός ισοδυναμεί και είναι καταστροφή για τον Δι-
κέφαλο. Οι λόγοι αρκετοί. Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής: Το 
πρεστίζ του συλλόγου, ο οικονομικός «στραγγαλισμός», ο κατα-
ποντισμός στο ranking της UEFA. Όλα αυτά δυσχεραίνουν το έργο 
του ΠΑΟΚ που πλέον δεν έχει άλλη επιλογή από το να ρίξει όλο 
το βάρος του στις εγχώριες διοργανώσεις και στην διατήρηση των 
περσινών του κεκτημένων.

Εκτός των άλλων χαμένο είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο, 
αφού η διπλή αποτυχία τόσο του Δικεφάλου, όσο και της ΑΕΚ, 
αφήνει την χώρα μας για πρώτη φορά χωρίς εκπρόσωπο στη 
φάση των ομίλων του Europa League, κάτι που συμβαίνει για 
πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης.

Η Karfitsa ανοίγει το «μαύρο κουτί» του αποκλεισμού και 
αναλύει τις παραμέτρους που έχει για τον ΠΑΟΚ ο πρόωρος ευ-
ρωπαϊκός αποκλεισμός.

«Ζημιά» οκτώ και πλέον εκατομμυρίων
Ο ΠΑΟΚ πήγε για τα πολλά και έχασε και τα... πάντα. Ο Δικέ-

φαλος του Βορρά, μπορεί να έφτασε κοντά στο να αφήσει εκτός 
Ευρώπης τον Αγιαξ και να παίξει στα πλέι οφ του Champions 
League, όμως ο αποκλεισμός του τον έστειλε στη Σλόβαν Μπρα-
τισλάβας. Η πρόκριση των Σλοβάκων έκαμε μεγάλη οικονομική 

ζημιά στον Δικέφαλο, αφού οι Ασπρόμαυροι, απώλεσαν έσοδα 
τουλάχιστον οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, όσα δηλαδή πριμοδο-
τεί η UEFA τις ομάδες για την συμμετοχή τους στους ομίλους του 
Europa League. Βέβαια, σε αυτά δεν συνυπολογίζονται τα έσοδα 
από το market pool που θα πήγαινε όλο στους Θεσσαλονικείς από 
τη στιγμή που αποκλείστηκε και η ΑΕΚ, ενώ δεν προσμετρώνται 
και τα έσοδα από νίκες, ισοπαλίες και εισιτήρια αγώνων. 

Ο κίνδυνος του FFP 
Η ολογράφως Financial Fair Play. Ο «οικονομικός μπαμπού-

λας» της UEFA προς τις ομάδες. Ο κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ ελοχεύ-
ει. Η πρόκριση θα έδιωχνε μακριά από την Τούμπα κάθε σκέψη 
περί ποινής στον Δικέφαλο. Πλέον η κατάσταση γίνεται δυσκο-
λότερη. Η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ με τα έσοδα που χάνει αδυ-
νατεί να κινηθεί όπως επιθυμούσε στο μεταγραφικό παζάρι και 
θα πρέπει να ναι πολύ προσεκτικός προκειμένου να αποφύγει το 
ban της UEFA κάτι που θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ζωή του. 

Έπεσε και στο ranking
Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην θέση 

Νο65 στο Ranking της UEFA. Ενδεχομένως χάσει κι άλλες θέσεις 
στο τέλος της σεζόν, κάτι που εξαρτάται από τι θα κάνουν οι ομά-
δες που βρίσκονται από κάτω του. Ο Δικέφαλος, θα έχει ακόμα 
πιο δύσκολο έργο τη νέα σεζόν, την ώρα που η Ελλάδα, μένο-
ντας πλέον με έναν εκπρόσωπο (τον Ολυμπιακό) παλεύει για να 
κερδίσει στο νήμα από την Κύπρο την 15η θέση. Ουσιαστικά οι 
τρεις σερί αποτυχημένες χρονιές του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη (συμπε-
ριλαμβανομένης και της περσινής), αναμένεται να δυσκολέψουν 
αρκετά το... μέλλον του Δικεφάλου στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις. όπερ σημαίνει ότι τους… Αγιαξ θα τους βρίσκει πολύ πιο συ-
χνά μπροστά του.

Το «μαύρο κουτί» του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη

Aποκλεισμός... καταστροφή!
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Στα κλισέ και πως αυτά διαμορφώνουν από-
ψεις και τοποθετούν συμπεριφορές τις οποίες 
μπορούμε να ξεπεράσουμε έτσι ώστε να είμα-
στε σε μια νέα εποχή η οποία είναι μακρυά από 
την παθητικότητα και μας ενεργοποιεί σε μια πιο 
έντονη δράση ως ενεργοί πολίτες θα επικεντρω-
θούν οι ομιλίες του Reworks Agora  2019.

Οι θεματικές ενότητες των ομιλιών του φετι-
νού forum είναι: η αντεπίθεση της σάτιρας, η αξία 
της ανθρώπινης ζωής στη Μεσόγειο, τεχνητή νο-
ημοσύνη και σενάρια του μέλλοντος και ο ήχος 
του αύριο.

Όσον αφορά τεχνητή νοημοσύνη και πόσο 
πρόκειται να επηρεάσει διάφορες εκφάνσεις της 
καθημερινότητας μας και τον χώρο της εργασίας 
μας, όπως μας εξήγησε στην Karfitsa η υπεύθυνη 
του Agora, Αργυρώ Μπαράτα, θα παρουσιαστούν 
διαφορετικά σενάρια που έχει κάνει ένα think 
tank από την Αμερική, το Millennium Project  και 
θα τα παρουσιάσει ο πρόεδρος του στην Ελλάδα, 
Επαμεινώνδας  Χριστοφιλόπουλος.

 Επιπλέον, η συζήτηση θα επεκταθεί και στο 
πως θα επηρεαστεί η παραγωγή καλλιτεχνι-
κού περιεχομένου.  ‘’Αρκετοί καλλιτέχνες πλέ-
ον πειραματίζονται και χρησιμοποιούν το data 
collection που υπάρχει σε διάφορα επίπεδα και 
μέσα από αυτά δημιουργούν καινούργια έργα. 
Θα δούμε μια περίπτωση καλλιτεχνών από την 
Γερμανία που συμμετέχουν σε ένα πρότζεκτ και 
θα μας παρουσιάσουν πως αυτό χτίζεται και δια-
μορφώνεται’’, σημειώνει η κα Μπαράτα.

Στην ενότητα ‘’η αντεπίθεση της σάτιρας’’ θα 
ακουστούν ομιλίες για το πως μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί η δημιουργία ενεργής κοινότητας πολι-
τών, με show τύπου ‘’Saturday Night Live’’, όπου 
καταφέρνουν να περνούν με πολύ πιο ουσιαστι-
κό τρόπο την  ουσία των ειδήσεων.

Ένα ακόμη σημείο των ομιλιών θα επικε-
ντρωθεί και στο μέλλον του ραδιοφώνου και 
πως αυτό παραμένει και μπορεί να παραμείνει 
ως ο κεντρικός άξονας ανακάλυψης νέας μου-
σικής.

Και μουσική
Πέρα από τη ομιλίες το Reworks Agora έχει 

και το μουσικό μέρος του, στο οποίο θα παρου-
σιαστεί ο Αμερικάνος πιανίστας και τραγουδιστής 
Peter Broderick, γνωστός από τη συμμετοχή του 
στους περίφημους Efterklang. Ένας πολυγραφό-
τατος και ολοκληρωμένος μουσικός, που έχει 
εδώ και μια δεκαετία ηχογραφήσει μια πλειά-
δα προσωπικών studio albums στην Erased 
Tapes Records. Πλησιάζοντας στο τέλος της 
ημέρας, στον εξωτερικό χώρο του Ypsilon και 

την -ίσως- πιο όμορφη αστική γειτονιά της πό-
λης, το Reworks Agora θα κλείσει με ένα street 
party κι ένα απολαυστικό line up, προετοιμάζο-
ντας το έδαφος για ένα απολαυστικό τετραήμερο 

Reworks Festival!.

* Reworks Agora 2019,  

15 Σεπτεμβρίου, στο Ypsilon

Reworks Agora 2019:  

Oμιλίες και συζητήσεις  
θα ανατρέψουν στερεοτυπικές αντιλήψεις
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ΚΡΙΟΣ
Δεδομένη γυναίκα!!!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα πράγματα στην δουλειά γίνονται πολύ 
καλύτερα και ομαλά. Οι σπουδές 
και τα διανοητικά είδη εργασίας 

λαμβάνουν τις περισσότερες ευλογίες. 
Επίσης, η εβδομάδα είναι καλή για 
λήψεις αποφάσεων σχετικά με την 

δουλειά και τις σπουδές σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,12,34,45.

Τα αισθηματικά σας μοιάζουν καλά. 
Γι’ αυτούς που έχουν κάποια σχέση, 
οι καταστάσεις μέσα στην σχέση θα 
είναι αρμονικές και χαρούμενες. Οι 
περισσότερες από τις άλλες πτυχές 

της ζωής σας, επίσης λαμβάνουν 
θετικές ενέργειες. Το φλερτ όμως, 

ίσως να χρειάζεται κάποια προσοχή 
τόσο κατά την διάρκεια, όσο και στον 
τρόπο που το προσεγγίζετε. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…9,14,28,44.

Θα είναι μία πολύ ευχάριστη εβδομάδα 
για εσάς. Όλες οι όψεις της ζωής σας 

μπορούν να είναι χαρούμενες και 
καλότυχες. Η κοινωνική σας και η 

αισθηματική σας ζωή είναι αυτές που 
λαμβάνουν τις περισσότερες ευλογίες. 

Η υγεία σας, μπορεί να χρειάζεται 
κάποια προσοχή, περισσότερο επειδή 

έχετε μία τάση σε ατυχήματα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,37,44.

Λίγο άγχος ή λίγη αποθάρρυνση μπορεί 
να λάβετε από τους πιο κοντινούς σας 

ανθρώπους, αλλά η αποφασιστικότητά 
σας και η αυτοπεποίθησή σας είναι 

σε πολύ καλή κατάσταση για να 
επηρεαστούν. Οι δουλειές που έχουν 

μεγάλη επαφή με πελάτες θα είναι οι πιο 
πολυάσχολες και καλότυχες . ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,31,48.

Μερικές αρνητικές φήμες μπορεί να 
φτάσουν σε εσάς. Αλλά το μυαλό σας 

είναι αρκετά καθαρό για να αναγνωρίσει 
είτε ότι είναι αβάσιμες, είτε ότι είναι 

παρατραβηγμένες. Η καλοτυχία σας 
και η αυτοπεποίθησή σας είναι επίσης 
πολύ ισχυρές, και έτσι τα περισσότερα 

πράγματα προχωράνε καλά και εύκολα. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,41,47.

Νοιώθετε πιο ήρεμοι, πιο ισορροπημένοι 
και πολύ πιο εμπνευσμένοι. Κάθε 

δουλειά ή χόμπι που χρειάζεται έμπνευση 
και ευστροφία μπορεί να έχει αισθητά 

μεγάλη πρόοδο. Η διαίσθησή σας όμως 
δεν είναι και πολύ αξιόπιστη, οπότε 

χρησιμοποιείστε το μυαλό σας στην θέση 
της, όποτε αυτό μπορεί να γίνει. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…6,19,37,43.

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να 
θεωρούν μια γυναίκα, δεδομένη… Πως 
θα είναι πάντα εκεί, να περιμένει, να 
ανέχεται να κάνει να προσπαθεί.
Να της φέρεσαι σαν κομοδίνο που το 
προσπερνάς, ακουμπάς κανένα ρούχο 
επάνω, που βαριέσαι και να το ξεσκονί-
σεις γιατί βαριέσαι και που το βλέπεις.
Αν φίλε μου όμως ήταν το κομοδίνο 
σου, τότε δεν θα υπήρχε θέμα γιατί τα 
κομοδίνα ούτε σκέφτονται ούτε μιλάνε 
ούτε πληγώνονται, ούτε πονάνε.
Τα κομοδίνα δεν αναστενάζουν κάθε 
φορά που σκέφτονται τί ωραία τον καιρό 
εκείνο. Τα κομοδίνα τις νύχτες δεν κλαί-
νε, δεν θυμώνουν, δεν κρατάνε μούτρα, 
δεν δίνουν όλο τους το είναι για να σε 
συνεφέρουν.
Και οκ είναι άκρως φυσιολογικό να το 
βαρέθηκες το κομοδίνο, να μην σου 
ταιριάζει, να μην το θέλεις άλλο. Να 
ονειρεύεσαι ένα νέο που σου γυάλισε, 
δεν σε κρίνω, δεν θα σου πω πως αυτό 
πήρες και χώνεψέ το.
Αλλά μην το κρατάς στην αποθήκη 
σκονισμένο, μην το κλωτσάς, μην το 
βλασφημάς κάθε φορά που το βλέπεις, 
δεν σου φταίει αυτό.
Μια φίλη έγραψε πρόσφατα πως με τα 
παιδιά πρέπει οι γυναίκες να προσπα-
θούν, πρέπει να τα κάνουν όλα, να 
παλεύουν να κρατήσουν το σπίτι τους 
και τον Αγά χαρούμενο και σε απόλυτο 
ενδιαφέρον.
Θύμωσα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να 
δεχτώ πως μόνο οι γυναίκες πρέπει να 
παλεύουν, να προσπαθούν, να τα κάνουν 
όλα για να μην βαρεθεί, να μην ξενό 
κοιτάξει.
Για να μην καταντήσουν να γίνουν 
κομοδίνα σκονισμένα που κλαίνε βουβά 
τις νύχτες.
Ποτέ μην τα περιμένεις όλα από τους άλ-
λους και όταν θέλεις κάτι, κυνήγησέ το.
Αυτά έχω μάθει στη ζωή μου. Όταν περι-
μένεις τα πάντα από τους άλλους, κάποια 
στιγμή μένεις με άδεια. χέρια.
Μετά τα παιδιά, τα πράγματα γίνονται ζό-
ρικα, υπάρχουν φάσεις και καταστάσεις 
που κανένας δεν σε έχει προετοιμάσει. 
Ζουν οι γυναίκες τόσο μεγάλες αλλαγές, 
σωματικά συναισθηματικά ορμονικά, 
ψυχολογικά που θέλει εσένα εκεί, θέλει 
πολλά κιλά μαγκιάς φίλε μου για να τα 
καταφέρεις.
Δεν έχει αποτύχει εκείνη να σε κρατήσει, 
αλλά εσύ.
Ναι η γυναίκα πέφτει με τα μούτρα στα 
παιδιά αλλά για θυμήσου φίλε μου, η 
μανούλα σου το ίδιο δεν έκανε; Εσύ τί 
έχεις κάνει για να της πάρεις τα μυαλά;
Γιατί δεν απολαμβάνεις το ίδιο την πα-
τρότητα; Γιατί ξαφνικά σκέφτεσαι τί καλά 
που ήταν πριν τις κραιπάλες, τα ξενύχτια 
και ό,τι άλλο μπορεί να σου έχει λείψει.
Γιατί δεν σκέφτεσαι πως και το κομοδίνο 
είχε ζωή πριν από εσένα, γιατί δεν πάει 
το μυαλό σου πόσες πολλές θυσίες έχει 
κάνει αυτό το ρημάδι το κομοδίνο για 
να σου χαρίσει το μεγαλύτερο δώρο του 
κόσμου; Τί νομίζεις, πως το κομοδίνο δεν 
έχει θέλω; Πόσο, μα πόσο λάθος είσαι…
Κάποια στιγμή το κομοδίνο θα αρχίσει 
να μιλάει και όταν εσύ δεν θα ακούς, το 
κομοδίνο θα βγάλει πόδια.
Τί; Δεν βγάζουν πόδια τα κομοδίνα;
Ξύπνα καλέ μου, δεν είναι κομοδίνο η 
γυναίκα δίπλα σου!

ΤΑΥΡΟΣ
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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Η δουλειά σας προχωράει αρκετά καλά και 
καλότυχα. Επίσης, λαμβάνετε κάποια μορφή 
ικανοποίησης από αυτήν. Υπάρχοντα θέματα 
υγείας θα βελτιωθούν, και γενικά αισθάνεστε 
πιο δυνατοί και δραστήριοι. Αν έχετε κάποια 
σταθερή σχέση, μπορείτε να περιμένετε να 
περάσετε όμορφα με το ταίρι σας. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,13,42,48.

Τα πράγματα στην δουλειά θα είναι πολύ 
πιο ήρεμα. Το να είστε στο σπίτι και να 
ασχολείστε με αυτό σας φέρνει μία αίσθηση 
εσωτερικής ειρήνης κι αρμονία. Μπορεί 
όμως να είναι κάπως περίεργα τα πράγματα 
με τον σύντροφό σας, αλλά κατά πάσα 
πιθανότητα λόγω δικών τους προβλημάτων 
και όχι λόγω προβλημάτων μεταξύ σας. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,34,43.

Όλα όσα θεωρείτε σημαντικά εξελίσσονται 
καλά .Ανάμεσα σ’ αυτά και τα οικονομικά. 
Εν τούτοις, φροντίστε να εστιάζετε στις 
οικονομικές ευλογίες που έχετε και 
που λαμβάνετε και όχι στα έξοδα και τις 
υποχρεώσεις που έχετε. Αν το κάνετε, ακόμα 
περισσότερες ευλογίες θα σας έρθουν. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,15,37,41.

Υπάρχει μία καλοτυχία στα οικονομικά 
σας. Επίσης η διαίσθησή σας είναι σε 
καλή κατάσταση. Παλιά οικονομικά ή 
επαγγελματικά σας σχέδια που τα έχετε 
παρατήσει μπορεί να αρχίσουν και πάλι 
να μοιάζουν εφικτά. Προβλήματα στις 
επικοινωνίες είναι πολύ πιθανό να συμβούν. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,12,37,42.

Έχετε μία τάση για απαισιοδοξία. Αν αυτό 
είναι κάτι συνηθισμένο στην ζωή σας, τότε 
μπορεί να το νιώσετε πιο ισχυρά. Αλλά αν 
μπορέσετε να το ξεπεράσετε έστω και λίγο, 
θα δείτε ότι τα περισσότερα θέματα της ζωής 
σας εξελίσσονται καλά. Η δουλειά ακόμα 
περισσότερο. Αν η δουλειά σας έχει σχέση 
με την τέχνη ακόμα περισσότερο. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…2,17,31,45.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 31/8 ΕΩΣ 6/9

Η ενέργεια έχει αρχίσει να ενισχύεται για 
όλους , η δική σας θα είναι πολύ ισχυρή και 
με λίγες παρενέργειες, αν έχει οποιαδήποτε. 
Ανάμεσα στα άλλα οφέλη, μπορεί να 
βελτιωθεί και η αισθηματική σας ζωή. Η 
δουλειά επίσης λαμβάνει θετικές επιρροές. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,28,41.
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στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω Νοµούς της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας;
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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
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και ∆υτική Μακεδονία

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!



Ισχύει έως 18/09/19, για εξαργύρωση 20-31/10/2019 σε laptop, tablet, smartphone ή TV, μεγαλύτερης αξίας από την αξία 

επιστροφής, μόνο στο public.gr με χρήση του αρ. παραστατικού ως κωδικού κουπονιού. Δεν συνδυάζεται με άλλο κουπόνι.


