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Σε συνέντευξη του στην Karfitsa ο Αλέξανδρος Μπουρδουµης µιλάει για την παράσταση, για 

τον ρόλο του ως ΑλέξηςΤσίπρας και για την σπουδαιότερη επαγγελµατική του εµπειρία.

H «Προσωπική συµφωνία» του Αλέξανδρου
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Ο πρώην πρόεδρος του Αρη Θ. Μητρούδης παρουσιάζει το βιβλίο του «Η Αυτοκρατορία» στις 25/9 στην αίθουσα «Μ. Αναγνωστάκης» 

Η παράσταση «Frida κι άλλο» στο θέατρο Αυλαία, στις 27, 28 & 29 Σεπτεµβρίου µε την υπογραφή της Κατερίνας ∆αµβόγλου 

Κάθε Παρασκευή κα Σάββατο στο VOGUE η Νατάσα Θεοδωρίδου.Μαζί της ο Πέτρος Ιακωβίδης και οι ΟΝΙRΑΜΑ.

Από 27 Σεπτεµβρίου στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ‘Η Ρένα’ του Αύγουστου Κουρτώ µε την Ηρώ Μανέ 

Η Λένα Ζευγαρά ανανεώνει το ραντεβού της στο BEDROOM CLUB που είναι έτοιµο να την υποδεχθεί εκ νέου στα µέσα Οκτώβρη.
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Tεράστια οικολογική καταστροφή συντελείται  
στη Λίμνη Κορώνεια, που έχει μετατραπεί  
τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε νεκροταφείο ψαριών 
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«Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε 
τη βιομηχανική κάνναβη  

από τα ναρκωτικά!»
Η Karfitsa αποκαλύπτει έκθεση του Χημείου, με την οποία ξεγυμνώνεται η ανεπάρκεια του 
κρατικού μηχανισμού, που βάζει σε κίνδυνο επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα.

▶ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ◀
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Του Νίκου Καραμανλή

Η κυβέρνηση 
δείχνει πρόθεση να 
καταπολεμήσει τη 
γραφειοκρατία και 
στέλνει μήνυμα ότι 
η Ελλάδα γυρίζει 

σελίδα στην πράξη
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Επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις  
και αντιπολίτευση με λάσπη

Η επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στα έδρανα της αντιπολίτευσης έφερε και επιστροφή στο... πετρο-
βόλημα κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της χώρας μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό είναι 
κάτι που ακόμη και ο πιο καλόπιστος παρατηρητής είναι αδύνατο μη σχολιάσει. Μετά από 4,5 
χρόνια διακυβέρνησης του τόπου, μετά το τέλος των ψευδαισθήσεων και των αυταπατών που 
ήρθαν με ένα πολύ σκληρό και αχρείαστο μνημόνιο, θα περίμενε κανείς ότι στην Κουμουνδού-
ρου θα είχαν τουλάχιστον καταλάβει ότι η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει νέο πλούτο. Γι’ αυτό 
και μόνο αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σε κάθε προσπάθεια της νέας κυβέρνησης 
να «τρέξει» επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, η απάντηση από πλευράς αξιωματικής αντιπολί-
τευσης είναι ανούσια κριτική και λάσπη.

Βέβαια, αυτό που αγγίζει τα όρια του παραλογισμού είναι το γεγονός ότι πολλές απ’ αυτές τις 
επενδύσεις-ιδιωτικοποιήσεις είχαν συμφωνηθεί στα πλαίσια του μνημονίου Τσίπρα - Καμμένου 
από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί δεν υλοποιήθηκαν; Γιατί με διάφορα προσχήματα –που 
εκνεύριζαν εταίρους, δανειστές και υποψήφιους επενδυτές– ο πρώην πρωθυπουργός και οι 
υπουργοί είτε δεν ήξεραν είτε δεν ήθελαν –που είναι και το πιθανότερο– να αντιληφθούν ότι 
οι αριστερές ιδεοληψίες δεν έχουν θέση σε μία σύγχρονη δυτική οικονομία. Πολλώ δε μάλλον 
όταν η χώρα «διψούσε» και «διψά» για να πέσει χρήμα στην αγορά και να δημιουργηθούν θέ-
σεις εργασίας, να επιτευχθεί η περιβόητη ανάπτυξη όμως όχι με υπέρμετρη φορολογία, αλλά 
με επενδύσεις. 

Ακόμη κι εκεί που η κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου επιχείρησε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις 
και να «τρέξει» κάποιες επενδύσεις ή ιδιωτικοποιήσεις, τα αποτελέσματα ήταν αντιστρόφως 
ανάλογα των επιδιώξεων. Ίσως το πιο τρανό παράδειγμα να είναι η περίπτωση του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», όταν πέντε υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψαν απόφαση για 
την 20ετή παραχώρηση του (σ.σ. από το 2026 έως το 2046) στη Fraport με τίμημα 484 εκατομ-
μύρια ευρώ – κάτι περισσότερο δηλαδή από 24 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Οι «κακοί» δανειστές –
για την ακρίβεια η Κομισιόν– παρενέβησαν, απαίτησαν επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης και 
τελικά το αντίτιμο καθορίστηκε σε 1,1 δισ. ευρώ! Τότε μάλιστα είχε ξεσπάσει θύελλα αντιδράσε-
ων, με το ΚΙΝΑΛ να φέρνει το ζήτημα ακόμα και στη Δικαιοσύνη, ρωτώντας χαρακτηριστικά εάν 
ενδιαφέρεται κανείς για την απόπειρα βλάβης του δημόσιου συμφέροντος!

Κάτι ανάλογο έγινε και στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, όπου ένα fund αμερικανικών συμφε-
ρόντων συμφώνησε με την τότε διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ (σ.σ. 2017) να καταβάλει κάποια... ψί-
χουλα για την ανέγερση και την εκμετάλλευση για 99 χρόνια πολυτελών κατοικιών συνολικού 
εμβαδού 27.000 τ.μ. Το αντίτιμο; Λίγο πάνω από 2 εκατ. ευρώ, ξεσηκώνοντας και πάλι θύελλα 
αντιδράσεων. Καλή λοιπόν η αντιπολίτευση, αλλά πρώτα να ρίχνουμε και μια ματιά στα πεπραγ-
μένα μας, που δεν είναι και για... διαφήμιση!
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Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δια-
χωρίσει την αντιμετώπιση του Αλέξη Τσίπρα από 
αυτήν του πρώην υπουργού του, Δημήτρη Πα-
παγγελόπουλου, ως προς την υπόθεση Novartis, 
δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός θα βγει από το κάδρο. Τουναντίον, ο κ. 
Μητσοτάκης έκανε μια «χειρουργική επιλογή»: 
«Σέντραρε» τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον 
άνθρωπο που πολλοί βλέπουν πίσω από το πα-
ρατσούκλι «Ρασπούτιν» που πρώτα ανέφερε η 
πρώην εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Ελένη 
Ράικου, αλλά κρατά στην εξίσωση και τον Αλέξη 
Τσίπρα, με πολλαπλούς τρόπους, χωρίς, όμως, 
να του προσφέρει την «ηρωοποίηση» που επι-
θυμούσε. 

Το Μέγαρο Μαξίμου άκουσε κατά τη συνέ-
ντευξη Τύπου στη ΔΕΘ τον αρχηγό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης να καλεί τον κ. Μητσοτά-
κη να προκαλέσει Εξεταστική, Προανακριτική 
ή ακόμα και Ειδικό Δικαστήριο για τον ίδιο. Στο 
πρωθυπουργικό επιτελείο αντελήφθησαν ότι 
τυχόν παραπομπή του κ. Τσίπρα σε μια Προα-
νακριτική Επιτροπή θα τον έφερνε στη θέση του 
κατηγορουμένου, αλλά και την ίδια ώρα του 
κατηγόρου, σε πολιτικό επίπεδο. Συνεπώς, απο-
φάσισαν να μη βάλουν «καύσιμο» στο πολιτικό 
ρεζερβουάρ του πρώην πρωθυπουργού, ιδίως 
σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε στρα-
τηγικό κενό και προσπαθεί να αποφασίσει για 
την πολιτική του φυσιογνωμία και κατεύθυνση. 

 Υπό αυτό το πρίσμα, επελέγη να βγει μπρο-
στά η περίπτωση του κ. Παπαγγελόπουλου, ο 
οποίος ήταν, άλλωστε, αυτός που έδωσε «πρό-
σωπο» στις καταγγελίες για σκευωρία, όταν έξω 
από το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο για «το με-
γαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελλη-
νικού κράτους». 

 Βαριές καταγγελίες 
Οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη 

δικογραφία των χιλιάδων σελίδων που διαβιβά-
στηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή 
είναι βαριές. Ως επί το πλείστον, προέρχονται από 
τις καταθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγ-
γελου Βενιζέλου, αλλά και του αντιεισαγγελέα 
Εφετών και άλλοτε εποπτεύοντος των εισαγγε-
λέων Διαφθοράς, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. 
«Σε όλες τις μηνυόμενες πράξεις των ανωτέρω 
εισαγγελικών λειτουργών και των προστατευ-
όμενων ψευδομαρτύρων, ιθύνων νους είναι ο 
τέως πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Ο Πα-
παγγελόπουλος είναι ο εκτελεστικός βραχίονας 
αυτού του μηχανισμού και κεντρικό ρόλο σε 
όλο αυτό το παρασύστημα έχει η εφημερίδα 
“Documento”», αναφέρει σε μια αποστροφή της 

κατάθεσής του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώ-
νης Σαμαράς. «Σε ό,τι αφορά εμένα και άλλα 
πολιτικά πρόσωπα, εμφανίζεται επίταση δόλου 
του τέως πρωθυπουργού ο οποίος κατά την προ-
εκλογική περίοδο των ευρωεκλογών και των 
εθνικών εκλογών αναφέρθηκε στο σκάνδαλο 
Novartis ως κεντρικό προεκλογικό του επιχείρη-
μα, αν και η υπόθεση για μένα είχε αρχειοθετη-
θεί». 

 Άκρως «φωτογραφικές» είναι και οι ανα-
φορές του κ. Αγγελή, όταν ερωτήθηκε σχετικά. 
«Ήταν υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 
Νέας Δημοκρατίας ταυτοχρόνως. Σε συσκέψεις 
που γίνονταν με τον Καλογήρου ήταν έξαλλος 
με “Ρασπούτιν” και Τουλουπάκη». Όταν, δε, ερω-
τάται ποιος είναι ο «Ρασπούτιν», ο κ. Αγγελής 
αναφέρει: «Μέλος της κυβέρνησης που είχε τη 
δυνατότητα να διορίζει παιδιά και νύφες ατόμων 
που βρίσκονται στις ανώτερες βαθμίδες της Δι-
καιοσύνης και ενδεχομένως ατόμων της Εισαγ-
γελίας του Αρείου Πάγου».

 Βήμα-βήμα
Οι καταγγελίες, συνεπώς, είναι εξαιρετικά 

βαριές, όμως, η διαδικασία είναι μόλις στην αρχή 
της. Έτσι, τα στελέχη της ΚΟ της πλειοψηφίας θα 
εργαστούν εντατικά τις επόμενες μέρες, προ-
κειμένου να συντάξουν στη μέγιστη δυνατή λε-
πτομέρεια την παραπεμπτική πρόταση για τον κ. 
Παπαγγελόπουλο, αν και ήδη, με βάση τα πρώτα 

στοιχεία, μελετώνται κατηγορίες που θα μπο-
ρούσαν να αποδοθούν στον πρώην υπουργό. 
Φερειπείν, αδικήματα που εξετάζονται είναι αυτό 
της «ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσί-
ας» και όχι η απλή «κατάχρηση εξουσίας», αλλά 
και η «πρόκληση και προσφορά για την τέλεση 
εγκλήματος». 

Το επόμενο διάστημα, η πλειοψηφία θα κα-
ταλήξει στα αδικήματα που θα αποδώσει στον κ. 
Παπαγγελόπουλο και οι διατυπώσεις του παρα-
πεμπτικού θα είναι, ουσιαστικά, και μια «πυξίδα» 
ως προς την κατεύθυνση της Προκαταρκτικής 
Επιτροπής που θα συσταθεί. Η κατάθεση του 
αιτήματος σύστασης της Προκαταρκτικής Επι-
τροπής θα πρέπει ουσιαστικά να αναμένεται στις 
αρχές Οκτωβρίου, αμέσως μετά την επιστροφή 
του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ, μια και ο 
πρωθυπουργός θα απουσιάζει όλη την ερχόμε-
νη εβδομάδα. Όπως λένε ανώτερες πηγές της ΚΟ 
της ΝΔ στο «Π», θα πρόκειται για μια στοιχειοθε-
τημένη πρόταση για τον κ. Παπαγγελόπουλο, η 
διερεύνηση της υπόθεσης, όμως, θα είναι υπε-
ραναλυτική και δεν θα περιορίζεται μόνο στον 
πρώην υπουργό, καθώς στην πορεία μπορεί να 
ανακύψουν και άλλα στοιχεία, για άλλα πολιτικά 
πρόσωπα, π.χ. για τον κ. Τσίπρα. Για πρόσωπα, 
δηλαδή, που έχουν μείνει εκτός του πλαισίου 
διερεύνησης. 

Τώρα αρχίζει το «πανηγύρι»

E, όχι και ήρωας ο Τσίπρας!
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 N E T W O R KG Y MKIDS  
Για παιδάκια

2-10 ετών

 Kids 
Yoga

Μουσικο
κινητική
Αγωγή 

Δύναμη
Ισορροπία 
Ευλυγισία

Δημιουργική 
Απασχόληση 

HEALTHY 
by

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16
ΦΑΛΗΡΟ

2310 887 490

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 15
ΝΤΕΠΩ

2310 419 754

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 14
∆ΕΛΦΩΝ

2310 306 153

Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ 30
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310 316 931

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ

2241 065277

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 639 952

ΔΩΡΕΑΝ
ΑΣΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ 
1 ΓΟΝΕΑ
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Είθισται οι περιοδείες των πολιτικών ανά την 
Ελλάδα να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής περιόδου. Ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας όμως, παρά το γεγονός 
ότι έχουν παρέλθει μόλις δυόμισι μήνες από τις 
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου και περίπου 
τέσσερις από τις ευρωεκλογές, ετοιμάζει έναν 
νέο κύκλο επισκέψεων σε πολλές περιοχές της 
χώρας, οι οποίες θα ξεκινήσουν εντός του Οκτω-
βρίου και θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις μή-
νες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτήν τη στιγμή 
στην Κουμουνδούρου καταρτίζεται το σχετι-
κό πρόγραμμα ώστε ο αρχηγός του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επισκεφθεί 
δεκάδες πρωτεύουσες νομών αλλά και άλλες 
σημαντικές πόλεις της επικράτειας, με απώτερο 
σκοπό αυτήν τη φορά να μεταφέρει το μήνυμα 
της αναδιοργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του επι-
κείμενου συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα αρχές του επόμενου έτους και ανα-
μένεται να αποτελέσει την αφετηρία των γενι-
κότερων αλλαγών που θα επέλθουν στο κόμμα 
της Αριστεράς. 

Tα βήματα μέχρι το συνέδριο
Τα βήματα τα οποία θα ακολουθηθούν μέχρι 

και το συνέδριο θα συζητηθούν ενδελεχώς στην 
αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 
του κόμματος. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά και 
ο γραμματέας της, Πάνος Σκουρλέτης, «ξεκινά 
μια νέα αφετηρία για τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπε-
δα», προσθέτοντας ότι λίαν συντόμως θα ανα-
βαθμιστεί ποιοτικά η παρουσία του, η αντιπολι-
τευτική δραστηριότητα που θα είναι «δυναμική, 
τεκμηριωμένη και προγραμματική, βρισκόμενη 
σε άμεση επικοινωνία και τροφοδότηση με την 
ίδια την κοινωνία και τα κινήματα». Η αλήθεια 
είναι ότι τα στελέχη του κόμματος, μετά από μια 
μικρή περίοδο εσωστρέφειας που επήλθε λόγω 
του εκλογικού αποτελέσματος, αναθάρρησαν 
ύστερα από την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στη Δι-
εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο και εκτιμούν ότι με τις κατάλληλες 
κινήσεις, όχι απλώς θα ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
ως ο δεύτερος ισχυρός πόλος του πολιτικού 
συστήματος –αυτό δείχνει να το έχει κατακτή-
σει– αλλά και ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα 
κληθεί και πάλι να κυβερνήσει. Αυτό ειπώθηκε 
ουκ ολίγες φορές στα «πηγαδάκια» που έστησαν 
οι τέως υπουργοί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέ-
ντρο, μετά την ομιλία του αρχηγού τους προς τις 
παραγωγικές τάξεις. 

Νέοι και... μεσαία τάξη
Η κεντρική διακήρυξη με την οποία θα πο-

ρευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη διεξαγωγή του συνε-
δρίου αρχές του 2020 θα γνωστοποιηθεί από 
τον ίδιο τον κ. Τσίπρα στη γιορτή Νεολαίας του 
κόμματος, που θα πραγματοποιηθεί σε μια εβδο-
μάδα από τώρα και ειδικότερα το τριήμερο 27 με 
29 Σεπτεμβρίου. Ο τέως πρωθυπουργός θέλει 
ένα κόμμα που θα στοχεύει ως επί το πλείστον 
στους νέους σε ηλικία ψηφοφόρους, τους οποί-
ους εν πολλοίς δείχνει να πείθει περισσότερο, 
καθώς και στη μεσαία τάξη που φάνηκε να του 
γυρνάει την πλάτη στις τελευταίες εθνικές εκλο-
γές. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντως, «η μεσαία 
τάξη ξεκίνησε να βλέπει ελαφρύνσεις από τον 
Σεπτέμβριο του 2018», όπως επεσήμανε κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε στους δημοσιογράφους από την αί-
θουσα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου στο 
πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. Υπογράμμισε με νόημα 
ότι «εμείς (σ.σ. ως κυβέρνηση) δεν θα προβαί-
ναμε σε ελαφρύνσεις προς τη μεσαία τάξη, αλλά 

σε περαιτέρω ελαφρύνσεις που θα ερχόντουσαν 
μετά από μια σειρά θετικών μέτρων που πάρ-
θηκαν, όπως ήταν η επιδότηση του ενοικίου, η 
μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στην ενέργεια, 
μια σειρά παρεμβάσεις που αφορούσαν τη με-
σαία τάξη, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ και άλλα. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη», συνέχισε, «ήρθε και 
ανακάλυψε ένα “μαξιλάρι” της τάξης του 0,1% 
του Προϋπολογισμού που είχαμε υπολογίσει [...] 
Αυτά τα 250 εκατ. ευρώ παραπάνω δεν τα δώσα-
νε όμως στη μεσαία τάξη. Το να δώσεις μείωση 
του ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα άνω των 500.000 ευρώ 
δεν θεωρώ ότι είναι μεσαία τάξη, όπως επίσης 
δεν θεωρώ ότι η σπουδή να μειωθεί άμεσα ο 
φόρος των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% 
είναι μεσαία τάξη». Κατέληξε δε σημειώνοντας 
ότι «βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν φοροελα-
φρύνσεις σε αυτό που ονομάζουμε μεσαία τάξη, 
αλλά δεν τις βλέπω. Βλέπω να κατευθύνονται 
στους ισχυρούς». 

Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο

Ψάχνει... πελάτες ο Αλέξης
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Αρκετούς πονοκεφάλους έχει να διαχειρι-
στεί η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη 
Γεννηματά, οι οποίοι μάλιστα δεν περνάν με μια 
απλή ασπιρίνι, αλλά χρειάζονται δραστική θερα-
πεία. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ πρέπει να διαχειρι-
στεί την συνεχόμενη πίεση που νιώθει ανάμεσα 
σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, εξού και η βολές που εξαπέλυ-
σε στα δυο κόμματα κατηγορώντας τα για ομερ-
τά και από κοινού συγκάλυψη των ευθυνών για 
την κρίση και την διαχείρισή της, τονίζοντας ότι 
και οι δυο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν στοχοποιήσει το 
ΚΙΝΑΛ. Μάλιστα την στιγμή που η κυρία Γεννη-
ματά προσπαθεί να μετατοπίσει την πολιτική 
αντιπαράθεση δηλώνοντας «ιδεολογικός μας 
αντίπαλος είναι η ΝΔ» συνεχίζει να διεκδικεί από 
τον ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο μερίδιο προοδευτι-
κότητας, χωρίς να φαίνεται να τα καταφέρνει. 
Ο Αλέξης Τσίπας με την προοδευτική συμμαχία 
έχει πάρει το μερίδιο του λέοντος από τον χώρο 
της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Η προσπάθεια 
της Φώφης Γεννηματά να συνενώσει το κόμ-
μα και να διαμορφώσει μια κοινή στρατηγική 
απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους άλλων 
χώρων, έχει αποδειχθεί άκαρπη καθώς έχει να 
αντιμετωπίσει ένα ακόμη μεγαλύτερο αντίπαλο 
που είναι εσωκομματικός και λέγεται «αμφισβή-
τηση», από υψηλόβαθμα μάλιστα στελέχη του 
Κινήματος με πρώτο τον Παύλο Γερουλάνο που 
την κατηγόρησε ανοιχτά για αποκλεισμό προσώ-
πων που εξέφραζαν μια διαφορετική άποψη, την 
στιγμή που ο ίδιος γνωστοποίησε πως επιθυμεί 
να διεκδικήσει την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Στην πράξη 
και όπως πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ η 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ πράγματι λειτουργεί πλέ-
ον μέσα από ένα κλειστό κύκλο προσώπων της 
απόλυτης εμπιστοσύνης της, δημιουργώντας 
όμως μεγάλη «φαγωμάρα» σε πρόσωπα που 
νιώθουν ότι ενώ έχουν προσφέρει στη παράτα-
ξη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται αποκλεισμένα.

Στο πλαίσιο αυτό έντονη είναι η δυσαρέσκεια 
που εκφράζει ο Νίκος Παπανδρέου για την μη 
αξιοποίηση του, όπως και για το γεγονός ότι δεν 
είχε παρουσία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες 
της εφημερίδας karfitsa, και ο Νίκος Παπανδρέ-
ου είναι πρόθυμος να διεκδικήσει την ηγεσία του 
ΚΙΝΑΛ, διαχωρίζοντας μάλιστα την θέση του από 
αυτή του αδερφού του Γιώργου Παπανδρέου.

Δυσφορία προκάλεσε και η απομάκρυνση 
της Συλβάνας Ράπτη από το στενό κύκλο των 
ατόμων της κυρίας Γεννηματά.

Στο Κίνημα Αλλαγής δεν υπάρχει μια γραμ-
μή πλέον, υπάρχει η πλευρά της προέδρου που 
προσπαθεί να βρει συμμάχους ώστε να πάει όσο 

πιο δυνατή γίνεται στο συνέδριο του κόμματος, 
υπάρχει όμως και η πλευρά παλαιών γνωστών 
στελεχών όπως Σημίτης, Διαμαντοπούλου, 
Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, που βλέπουν 
με επιφύλαξη όλες αυτές τις κινήσεις. Άλλωστε 
όπως πληροφορούμαστε οι φωνές που θέτουν 
θέμα ηγεσίας όλο και πληθαίνουν.

Τέλος η κυρία Γεννηματά ως πρόεδρος και 
το ΚΙΝΑΛ ως πολιτικός φορέας και τρίτη πολι-
τική δύναμη της χώρας, έχει να διαχειριστεί και 
θέματα κομματικής οργάνωσης. Ένα πεδίο στο 

οποίο τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρέδιδαν 
μαθήματα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ως προβλη-
ματικό. Στα αυτιά μας έχουν φτάσει παράπονα 
για ξήλωμα κομματικών στελεχών από θέσεις 
οργανωτικές που κατείχαν στη Θεσσαλονίκη, με 
προχειρότητα και μετά από παραίνεση συγκεκρι-
μένων προσώπων.  Μάλιστα από το ρεπορτάζ 
προκύπτει πως θα γραφεία του κόμματος καθό-
λη τη διάρκεια της ΔΕΘ ήταν κλειστά και η όλη 
οργάνωση προερχόταν από την Αθήνα.

Αυξάνονται οι μνηστήρες για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ

Οι πονοκέφαλοι της Φώφης
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Συνηθίζουν να λένε πως η αρχή είναι το ήμι-
συ παντός και πως η καλή μέρα από το πρωί 
φαίνεται… Ετσι, οι πρώτες 20 μέρες της νέας 
διοίκησης του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ίσως, να 
θεωρούνται για κάποιους ενδεικτικές του τι θα 
ακολουθήσει στον δήμο Θεσσαλονίκης, ποιες θα 
είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι και φυσικά 
εάν μπορούν οι προεκλογικές εξαγγελίες να γί-
νουν πράξη για το καλό των δημοτών.

Από τις πρώτες ημέρες διοίκησης υλοποί-
ησε τις δεσμεύσεις του κρατώντας ο ίδιος τις 
αρμοδιότητες στον τομέα της Καθαριότητας και 
εκπροσώπησης του δήμου Θεσσαλονίκης στο 
διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΘ, καθώς θεωρεί 
πως η καθαριότητα και το κυκλοφοριακό είναι 
δύο “αγκάθια” στην τρέχουσα θητεία. Παράλλη-
λα, έχει ξεκινήσει ένα “μπαράζ” επισκέψεων σε 
εργοτάξια προκειμένου να ενημερωθεί για την 
πορεία των έργων που ανέλαβε από τη διοίκηση 
του Γιάννη Μπουτάρη και για τυχόν καθυστερή-
σεις.

Ποιές είναι όμως, επιγραμματικά, οι κινήσεις 
που έκανε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας κατά το πρώ-
το 20ημερο ανάληψης των καθηκόντων του; 

Καθημερινότητα του Πολίτη
• Τοποθέτηση νέων κάδων σε δρόμους στην 

Δ΄και Ε΄ Κοινοτητα 
• Απομάκρυνση διπλοπαρκαρισμένων οχη-

μάτων από κεντρικές αρτηρίες 
• Καθαρισμός μπαζότοπου στη δυτική πλευ-

ρά της πόλης, στην 26ης Οκτωβρίου
• Καλλωπισμός επιλεγμένων 100 στάσεων 

του ΟΑΣΘ σε όλη τη Θεσσαλονίκη 
• Απομάκρυνση των παράνομων αφισών από 

στύλους της ΔΕΗ 
• Αλλαγή όλων των φθαρμένων ελληνικών 

σημαιών στα δημοτικά κτίρια 
• Απομάκρυνση του ξύλινου καραβιού από 

τον εξωτερικό χώρο του δημαρχείου 
• Ενέργειες για την άρση στέρησης της ασφα-

λιστικής ενημερότητας του δήμου 
• Αποκατάσταση του φωτισμού στoν πεζό-

δρομο της Ικτίνου 

Δημοτικά έργα
• Επίσκεψη στο εργοτάξιο της πλατείας Ελευ-

θερίας - Πιέσεις στον εργολάβο για ολοκλήρω-
ση του έργου 

• Ενημέρωση για την εξέλιξη της ανάπλασης 
στο πάρκο Παπάζογλου 

• Περιοδεία στα έργα στην πλατεία Φαναρι-
ωτών 

• Επίσκεψη για την πορεία των εργασιών 

στην πλατεία Μαβίλης 
• Εργασίες στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό 

Σχολείο που μεταστεγάστηκε στην παλιά Οικο-
κυρική Σχολή

“Η πόλη πρέπει να πάει μπροστά, να μη χάσει 
καμία ευκαιρία”, είπε ο κ.Ζέρβας στις προγραμ-
ματικές του δηλώσεις στην πρώτη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, με τη 
νέα σύνθεση των συμβούλων, τονίζοντας πως η 
διοίκηση του δεν επιθυμεί ούτε να διχάσει την 
πόλη, ούτε να την εκμεταλλευτεί. Υποσχέθηκε 
πως θα στηρίξει τη δημιουργία του Μουσείου 
Ολοκαυτώματος και πως θα διεκδικήσει την 
ολοκλήρωση μεγάλων υποδομών. 

“Και Μετρό και νέος βιώσιμος ΟΑΣΘ, και ανά-
πλαση της ΔΕΘ και ανάπλαση του γηπέδου του 
ΠΑΟΚ, και ανάπλαση της πλατείας Διοικητηρίου. 
Η λίστα είναι μακρά, δεν μπορεί να περιμένει”, 
είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα πάντως που ο κ.Ζέρβας επιχει-
ρεί να αλλάξει κάποιες καταστάσεις  στη Θεσ-
σαλονίκη και να βελτιώσει κάποιες άλλες, η 
αντιπολίτευση κάνει λόγο για “κακό ξεκίνημα” 
στηλιτεύοντας, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο 
επέλεξε να σχηματίσει την καινούργια διοίκηση 
και τον τρόπο λειτουργίας του δημοτικού συμ-
βουλίου. 

Παράλληλα, σχολιάζεται από δημοτικούς 
συμβούλους της αντιπολίτευσης πως ο δήμαρ-
χος συγκέντρωσε πολλές αρμοδιότητες -τις 
οποίες, κατά τη γνώμη τους, θα έπρεπε να μοι-
ράσει- και προστίθεται πως το στίγμα των προ-
θέσεων και του οράματος που έχει για την πόλη 
θα φανεί μέσα από την κατάρτιση του Προϋπο-
λογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος για 
το 2020 που αναμένονται να έρθουν προς συ-
ζήτηση τον προσεχή Οκτώβριο στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Έμφαση στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

Οι πρώτες 20 μέρες του Κ.Ζέρβα
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kismetkismet
Να σας πούµε το φλυτζάνι;

Πίνετε τον καφέ σας µε 3 ευρώ
και δωρεάν, σάς λέµε το φλυτζάνι 

Παράδοση ετών από τη Σµύρνη 
µε 100% επιτυχία 

Δωρεάν χαρτοµαντεία

Μια δοκιµή 
θα σας πείσει 

Αγίου Δηµητρίου 78, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 699 5571204, 6977849494

Από την ημέρα που ανέλαβε τη δι-
οίκηση της δημοτικής Αστυνομίας στο 
δήμο Θεσσαλονίκης ο ανθυπαστυνόμος 
Δημήτρης Δαγκλής πήρε μια απόφα-
ση: Να κάνει την πόλη προσβάσιμη για 
όλους. Η απόφαση άρχισε να υλοποι-
είται από την οδό Δωδεκανήσου  και 
όπως αναφέρει στη συνέντευξη του στην 
Karfitsa δεν θα σταματήσει εδώ.

Η εμπειρία σας στην Αστυνομία βοη-
θά στα νέα σας καθήκοντα και αν ναι με 
ποιόν τρόπο;  Η ιδιότητά μου ως ένστο-
λου πολίτη, ως Αστυνομικού, πιστεύω 
καταρχήν ότι συμβαδίζει απόλυτα με τα 
νέα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν από 
τον Δήμαρχό μας, δηλαδή, ως εντεταλ-
μένου συμβούλου για θέματα σχετικά 
με τη Δημοτική Αστυνομία, καθόσον ο 
Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, στον οποίο υπηρετώ επί 21 συναπτά 
έτη, όσο και η Δημοτική Αστυνομία έχουν 
πολλά κοινά αλλά και συναφή καθή-
κοντα. Υπηρετούν νόμους που έχουν να 
κάνουν με την ευταξία της πόλης μας 
και ειδικότερα, με την  καταπολέμηση 
του παράνομου εμπορίου, την εφαρμο-
γή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στο σκέλος 
των σταθμεύσεων, τον έλεγχο των κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Η εμπειρία μου λοιπόν θεωρώ ότι θα 
παίξει καταλυτικό ρόλο στην ουσιαστική 
επικοινωνία των δύο Υπηρεσιών προκει-
μένου το αποτέλεσμα της συνεργασίας 
που θα αναπτυχθεί να είναι το καλύτερο 
δυνατό. Θα υπάρχει δηλαδή αμεσότητα 
που θα μεταφράζεται σε αποτελεσματι-
κότητα. Έχω το προνόμιο να γνωρίζω επ’ 
ακριβώς πως λειτουργούν, πως «σκέ-
πτονται», πως δρουν οι δύο Υπηρεσίες. 
Εξάλλου η πλειοψηφία των στελεχών 
της Δ.Α. έχουν υπηρετήσει κ στην ΕΛ.ΑΣ 
έχει καταστεί ευκολότερη η επικοινωνία 
τόσο με εμένα όσο και με τα στελέχη της 
ΕΛ.ΑΣ. 

-Ποια είναι τα επόμενα βήματα 
της δημοτικής αστυνομίας για την ευ-
κολότερη πρόσβαση στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και τη διαχείριση του 
κυκλοφοριακού; Ξεκινήσαμε, βάσει 
ολοκληρωμένου σχεδίου όπως πολύ 
καλά γνωρίζετε από την οδό Δωδεκα-

νήσου, έναν κεντρικότατο οδικό άξονα 
της πόλης μας, τεσσάρων λωρίδων, όσο 
και το πλάτος της οδού Τσιμισκή δηλα-
δή, προκειμένου να τον παραδώσουμε 
σε όλο το μήκος και το πλάτος του στην 
κυκλοφορία. Αυτό επετεύχθη από την 
κοινή δράση της Δημοτικής Αστυνομίας 
με την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονί-
κης. Παράλληλα προχωρήσαμε άμεσα 
στην εκ νέου διαγράμμιση της οδού, η 
οποία είχε ατονήσει σε σημείο που δεν 
φαινόταν, στο κλάδεμα των δέντρων 
προκειμένου να φαίνονται οι ρυθμιστικές 
πινακίδες και οι φωτεινοί σηματοδότες 
και στον καθαρισμό της με νερό. Αυτές 
οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σε 
όλους τους κεντρικούς άξονες, οι οποίες 
και δέχονται το σύνολο του όγκου των 
αυτοκινήτων με άμεση προτεραιότητα 
στη Β. Όλγας και στην Αγίου Δημητρίου. 
Παράλληλα θα ενταθεί η αστυνόμευση 
στην Τσιμισκή, στη Λ. Νίκης, στην Εγνα-
τία και στην Ι. Δραγούμη. Η προσπάθειά 
μας αυτή ίσως προσωρινά προκαλέσει 
κάποια «αναστάτωση» αλλά γίνεται για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
τους οποίους χρειαζόμαστε ως «συμμά-
χους».

 -Λόγω των εργασιών του ΜΕΤΡΟ 
κλείνουν δρόμοι και ελαχιστοποιούνται 
θέσεις στάθμευσης. Ποιος είναι ο σχε-
διασμός της Δημοτικής Αστυνομίας; Οι 
χώροι στάθμευσης είναι συγκεκριμένοι. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε 
απαρέγκλιτα τα άρθρα του Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας αυτό το καθήκον μας 
έχει αναθέσει η Πολιτεία. Δεν θα επιτρέ-
ψουμε να υπάρξει «αταξία» στην πόλη. 
Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστού-
με σε αυτά τα δεδομένα μέχρι να ολο-
κληρωθεί το έργο. Χρειάζεται υπομονή.

 -Πως σκοπεύετε να διαχειριστείτε 
τα τραπεζοκαθίσματα στα κεντρικά πε-
ζοδρόμια της πόλης; Καθολική εφαρμο-
γή της ισχύουσας νομοθεσίας εάν διαπι-
στώνεται ότι δεν τηρείται, οποτεδήποτε, 
οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Θα 
επιμείνω στην λέξη «ευταξία», γιατί αυτό 
λείπει από την πόλη μας. Εννοείται λοι-
πόν ότι θα υπάρξουν και άρσεις τραπεζο-
καθισμάτων. 

Δημήτρης Δαγκλής:

Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει  
«αταξία» στην πόλη 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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Εδώ και αρκετά χρόνια, τα Επιμελητήρια έχουν αναδείξει την ανάγκη 
σύγχρονων και λειτουργικών θεσμών για την εξωδικαστική επίλυση δια-
φορών, ως εναλλακτική επιλογή απέναντι σε ένα σύστημα απονομής δι-
καιοσύνης που παραμένει δύσβατο για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής 
της προσπάθειας, το ΕΒΕΑ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
έχουν δημιουργήσει ήδη σημαντικές υποδομές, έχουν προχωρήσει σε πα-
γκόσμιας εμβέλειας συνεργασίες και έχουν εκπονήσει κομβικές δράσεις, 
με σκοπό την εδραίωση και στην Ελλάδα των θεσμών της Διαμεσολάβη-
σης και της Διαιτησίας.  

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφο-
ρών, με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη, μέσω κοινά αποδεκτής διαδι-
κασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και τη βοήθεια διαμεσο-
λαβητή, καταλήγουν και συμφωνούν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της 
διαφοράς τους. Η διεθνής εμπειρία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, 
έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, με τη σφραγίδα εγκυρότητας θεσμικών 
επιχειρηματικών φορέων, όπως τα Επιμελητήρια, επιτρέπει στα μέρη να 
εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και 
να επιλύσουν τις διαφορές τους, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα 
ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να 
ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο. 

Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, το ΕΒΕΑ 
έχει συστήσει το πρώτο Κέντρο Διαμεσολάβησης που λειτούργησε στην 
επικράτεια σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στο οποίο ήδη διενεργού-
νται Διαμεσολαβήσεις. Επίσης, ασκεί μόνιμη θεσμική Διαιτησία, η οποία 
εξασφαλίζει την επίλυση των εμπορικών διαφορών σε σύντομες προθε-

σμίες και με προσιτό οικονομικό κόστος, σε αντίθεση με τη χρονοβόρα 
διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων. Για την προώθηση των θεσμών 
της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης, το ΕΒΕΑ μαζί με την Κ.Ε.Ε., έχουν 
συστήσει το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών, το οποίο έχει ήδη υλοποιήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων και δράσεων, σε συνεργασία με διεθνούς κύρους στρατηγικούς 
εταίρους, όπως το Πρόγραμμα Διαπραγματεύσεων της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Harvard.

Η υιοθέτηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Διαμεσολάβησης σε 
συγκεκριμένες διαφορές, που ξεκινά εντός του Σεπτεμβρίου, αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 
διαφορών στην Ελλάδα. Πρόταση των Επιμελητηρίων είναι να υπάρξουν 
συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο νόμο, προκειμένου να διευρυνθούν οι 
υποθέσεις υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης και να αρθούν ορισμένες χρο-
νοβόρες διαδικασίες, που δημιουργούν εμπόδια στην όλη διαδικασία. 

Η αξιοποίηση σύγχρονων θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφο-
ρών, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική τομή, για την αναβάθμιση της 
ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ενόψει 
και της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, τα Επιμελητήρια θα 
συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη της Διαιτησίας και της Διαμεσολά-
βησης, παρέχοντας αξιόπιστες δομές, αλλά και αποτελεσματικές δράσεις 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών.

Στηρίζοντας την εξωδικαστική επίλυση διαφορών
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Η παρουσία της εμπειρίας του προσφυγικού 
ελληνισμού στα μεγάλα μουσεία της χώρας εί-
ναι περιορισμένη. Τα προσφυγικά κειμήλια εκτί-
θενται σε αυτά είτε ως θρησκευτική τέχνη, είτε 
ως αντικείμενα λατρείας ή λαογραφίας, χωρίς η 
έννοια του προσφυγικού κειμηλίου, του τραύ-
ματος, της μνήμης, της γενοκτονίας και πολιτι-
στικής γενοκτονίας να προβάλλονται επαρκώς. 
Σε επίπεδο περιοδικών εκθέσεων, γίνονται κατά 
καιρούς αναφορές σε επεισόδια της προσφυγι-
κής ιστορίας, δεν είναι όμως αρκετά σε σχέση με 
το τι σήμανε για την χώρα και την ιστορία της η 
έλευση των προσφύγων. 

Το αποτέλεσμα είναι η Θεσσαλονίκη, η πόλη 
που δέχθηκε τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων, 
να μην μνημονεύει επίσημα και πολιτειακά την 
εμπειρία του ελληνισμού της Ανατολής, τόσο 
στις πατρογονικές του εστίες, όσο και στη συνέ-
χεια στην Ελλάδα σε περιβάλλον μόνιμης κτιρι-
ακής δομής. Τα υπάρχοντα στην πόλη πολύτιμα 
για την προσφορά τους μουσεία με προσφυγικό 
ενδιαφέρον, όπως το Μουσείο Προσφυγικού 
Ελληνισμού της Μητροπόλεως Νεαπόλεως & 
Σταυρουπόλεως, το Μουσείο Μέριμνας Ποντίων 
Κυριών αλλά και περιοδικές εκθέσεις, όπως του 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη «Πόντος, Δι-
καίωμα και Υποχρέωση στη Μνήμη» μπορούν να 
λειτουργήσουν ως η θετική εμπειρία στην οποία 
μπορεί να στηριχθεί ένα εμβληματικό και πολι-
τειακώς εκπορευόμενο μουσείο με θέση στον 
πανελλήνιο πολιτιστικό χάρτη. 

Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2017, όταν ο 
πρώην Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας εξήγ-
γειλε τη δημιουργία του μουσείου κατά την τελε-
τή παράδοσης του πρώην Στρατοπέδου Παύλου 
Μελά στον ομώνυμο Δήμο. Εν συνεχεία εκδίδε-
ται σχετικός νόμος (Αρ. 51 του Ν. 4465/21017, 
όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 118 του Ν. 
4488/2017) και υπογράφεται η σχετική Σύμβα-
ση μεταξύ Δήμου και Τ.ΕΘ.Α, σύμφωνα με την 
οποία παραχωρείται η χρήση του π. Στρατοπέ-
δου για 99 χρόνια στον Δήμο με αντάλλαγμα την 
κυριότητα 83 διαμερισμάτων του Δήμου προς το 
Τ.ΕΘ.Α.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπλασης προέβλεπε 
να εγκατασταθούν το Μουσείο Ποντιακού και 
Μικρασιατικού Ελληνισμού και το Μουσείο Εθνι-
κής Αντίστασης στο ισόγειο των κτιρίων Α2 και 
Α3 (κτίρια στρατωνισμού, το πρώτο με μέτωπο 
στην Λαγκαδά και το δεύτερο πίσω και κάθετα 
στο πρώτο, σχηματίζοντας γωνία), ενώ στους 

ορόφους των κτισμάτων 
υπηρεσίες του. Δύο χρόνια 
μετά φάνηκε ότι το κτίριο των 
φυλακών είναι αυτό που θα 
στεγάσει το εν λόγω μουσείο, 
χωρίς όμως η μέχρι τότε εξα-
σφαλισμένη χρηματοδότηση 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
να αφορά αμιγώς το μουσείο.

Είναι η ώρα λοιπόν να 
βάλουμε μπροστά για την 
υλοποίηση του μουσείου με 
γνώμονα την προστασία της 
υλικής προσφυγικής κλη-
ρονομιάς, την διατήρηση, 
ανάδειξη αλλά κυρίως τη δι-
άσωση, καταγραφή και τεκ-
μηρίωση όσων περισσότερων 
προσφυγικών κειμηλίων μπο-
ρούν να συγκεντρωθούν και να εκτεθούν. Ένα 
μουσείο σε σύμπλευση με τις κοινωνικές ανά-
γκες, τις ανάγκες των επισκεπτών και κυρίως 
των παιδιών, με σκοπό τη βιωματική μάθηση και 
την παραδειγματική μνήμη, όπου ο επισκέπτης 
θα βιώνει, θα κατανοεί, θα αλληλεπιδρά. Θα 
πρέπει συνεπώς η ομάδα που θα αναλάβει να 

καταρτήσει μελέτη και σχεδια-
σμό να γνωρίζει το όραμα των 
φορέων υλοποίησης, το σχετι-
κό νομικό καθεστώς του Μου-
σείου και των εκθεμάτων του 
και κυρίως με ποιους όρους θα 
μπορέσει να βρει τα εκθέματα 
– προσφυγικά κειμήλια προ-
κειμένου να συγκροτήσει το 
μουσειολογικό αφήγημα που 
επιθυμεί. Το ειλικρινές ενδια-
φέρον των φορέων, θεσμικών 
εταίρων, ακαδημαϊκών, σωμα-
τείων και λοιπών ενδιαφερο-
μένων πρέπει να μετουσιωθεί 
σε δράση, υποστήριξη και συν-
δρομή ώστε οι προσπάθειες να 
ενταθούν και το εγχείρημα να 
στεφθεί με επιτυχία. 

 *Η Ευδοξία Καλπατσινίδου είναι Δικηγό-
ρος με σπουδές στην Αρχαιολογία, τη Μουσει-
ολογία και τη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονά-
δων.

Τηλ. 6940175630
Email: evekal@hotmail.gr

Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Μία στέγη για την  
προσφυγική μνήμη της πόλης
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Μία επισκόπηση της πο-
ρείας των ενεργειών, των 
προκλήσεων και το όραμα 

για το μέλλον. «Πλέον, στην 
πρώτη ομιλία του Πρω-
θυπουργού, κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 
84ης ΔΕΘ, επιβεβαιώθηκε 

η πρόθεση της Πολιτείας να 
στηρίξει την δημιουργία αυ-
τού του μουσείου στο πλαί-
σιο ανάπλασης στο Παύλου 

Μελά.» 

Στηρίζοντας την εξωδικαστική επίλυση διαφορών
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Το Χημείο του Κράτους αδυνατεί να προσδι-
ορίσει σε προϊόντα κάνναβης το ποσοστό τετρα-
ϋδροκανναβινόλης (THC), που καθορίζει τη χρή-
ση του προϊόντος, αλλά  και την πώλησή  τους. 
Συνέπεια αυτού είναι προϊόντα βιομηχανικής 
κάνναβης (της γνωστής κλωστικής), που περιέ-
χουν THC κάτω από 0,2%, όπως επιτρέπεται από 
το νόμο, να κατάσχονται σαν ναρκωτικά, παρ’ ότι 
δεν είναι, και οι ιδιοκτήτες τους που έχουν επεν-
δύσει χρήματα στην εμπορία τους να αγωνίζο-
νται να αποδείξουν το αντίθετο.

Η Karfitsa αποκαλύπτει έκθεση του Χη-
μείου σε πρόσφατη υπόθεση συλλήψεων και 
αντίστοιχων κατασχέσεων προϊόντων κάνναβης 
στη Θεσσαλονίκη, με την οποία ξεγυμνώνεται η 
ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, που βάζει 
μάλιστα σε κίνδυνο επενδύσεις που έχουν γίνει 
και άλλες που σχεδιάζονται στην Ελλάδα. Σε 
απάντηση της χημικής υπηρεσίας Κεντρικής Μα-
κεδονίας σε σχετικό αίτημα του ανακριτή Θεσ-
σαλονίκης αρμόδιου για υποθέσεις ναρκωτικών 
αναφέρεται ότι «θα θέλαμε να σας ενημερώσου-
με ότι στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του 
Κράτους δεν γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός 
THC», σημειώνεται στο έγγραφο.

Η υπόθεση που έχει φέρει τα πάνω κάτω στην 
εμπορία ειδών που έχουν βάση την κάνναβη, 
ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου όταν αστυνομικός της 
ομάδας δίωξης ναρκωτικών του λιμεναρχείου 
Θεσσαλονίκης παριστάνοντας τον πελάτη ψωνί-
ζει από συγκεκριμένο κατάστημα της Θεσσαλο-
νίκης λάδι βιομηχανικής κάνναβης. Ο λιμενικός 
έχει προσημειώσει το χαρτονόμισμα θεωρώντας 
ότι το λάδι προέρχεται από ινδική κάνναβη, που 
είναι ψυχοτρόπος ουσία και ασφαλώς το ποσο-
στό της σε THC είναι πολύ μεγαλύτερο από 0,2%. 
Εκτός από τη μικρή ποσότητα λαδιού που αγό-
ρασε, στο κατάστημα περιέχονται δεκάδες άλλα 
προϊόντα, παράγωγα βιομηχανικής κάνναβης, τα 
οποία πωλούνταν κανονικά. Έτσι οι λιμενικοί κα-
τέσχεσαν από το κατάστημα μεγάλες ποσότητες 
ανθών, κατεργασμένης κάνναβης κρυσταλλι-
κής, λάδι, σπρέι μέχρι και κερί, τα οποία χαρα-
κτηρίζουν «ναρκωτικά», ενώ συλλαμβάνονται 
οι τρεις ιδιοκτήτες του καταστήματος ειδών που 
προέρχονται από κάνναβη. Μάλιστα η υπόθεση 
ανακοινώθηκε από το λιμενικό με καταχώριση 
συγκεκριμένης φωτογραφίας από τα κατασχεθέ-
ντα… ναρκωτικά.

Αδυναμία ελέγχου
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγε-

λέα, ασκείται δίωξη σε βάρος τους για εμπορία… 
ναρκωτικών και από τον ανακριτή, αρμόδιο για 

υποθέσεις ναρκωτικών, αφήνονται ελεύθεροι 
χωρίς όρους. Η ανακριτική έρευνα όμως που 
ανατίθεται στο χημείο, συγκρούεται με τον ίδιο 
το νόμο.

Συγκεκριμένα, με το νόμο 4139/2013 επι-
τράπηκε στην Ελλάδα η καλλιέργεια βιομη-
χανικής – κλωστικής κάνναβης και η ποικιλία 
cannabis sativa L περιεκτικότητας σε THC κάτω 
από 0,2% δεν περιλαμβάνεται πλέον στους πί-
νακες των ναρκωτικών ουσιών. «Στις παραπάνω 
ουσίες δεν περιλαμβάνονται τα ακατέργαστα 
συγκομιζόμενα προϊόντα που προκύπτουν από 
την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης του είδους 
Cannabis Sativa L χαμηλής περιεκτικότητας σε 
τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και συγκεκριμένα 
μέχρι 0,2%, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης», καταγράφεται στην παράγραφο 3 του νό-
μου. Το περσινό καλοκαίρι και αφού ψηφίστηκε 
ο νόμος για τη φαρμακευτική κάνναβη και την 
καλλιέργειά της, με τροπολογία της 4ης Ιουλί-
ου 2018 διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται 
στις ναρκωτικές ουσίες τρόφιμα που περιέχουν 
THC σε ποσοστό μικρότερο του 0,2%.

Ωστόσο το Χημείο του κράτους στην έκθεσή 
του για τα προϊόντα που κατασχέθηκαν αναφέ-
ρει πως ανιχνεύθηκε συστατικό της κάνναβης 
και συγκεκριμένα κανναβιδιόλη, που είναι ισο-
μερής ουσία με την THC, όπως αναφέρεται στο 
έγγραφο. Πουθενά όμως δεν διευκρινίζεται ότι 

με το νόμο επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που 
περιέχουν την ουσία σε συγκεκριμένο ποσοστό, 
ενώ όταν ρωτάται σχετικά από τον ανακριτή δη-
λώνει αδυναμία έρευνας. Μάλιστα στην έκθεση 
εργαστηριακής εξέτασης των προϊόντων τονίζε-
ται πως ανιχνεύτηκε ουσία που είναι συστατικό 
της κάνναβης «που περιλαμβάνεται στον πίνακα 
των ναρκωτικών», αλλά είναι ισομερής της ου-
σίας THC που «δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα 
των ναρκωτικών».

«Το ποσοστό αυτό παρ’ ότι προσδιορίζεται 
στο νόμο δεν προσδιορίζεται στο χημείο», είπε 
στην Karfitsa ο συνήγορος των συλληφθέντων, 
δικηγόρος Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Βασιλάκος. 
«Είναι οξύμωρο αυτό που συμβαίνει. Βέβαια δεν 
ευδοκιμούν καταδικαστικές αποφάσεις καθώς 
το κράτος έχει την ευθύνη του βάρους της από-
δειξης», συμπληρώνει τονίζοντας ότι με τέτοιες 
ενέργειες ταλαιπωρούνται έμποροι οι οποίοι 
έχουν κάνει επενδύσεις, άνοιξαν επιχειρήσεις 
όμως βρίσκονται στα… κρατητήρια.

Δεν είναι τυχαίο πως ακριβώς τα ίδια προϊ-
όντα που κατασχέθηκαν ως παράγωγα πολλών 
εταιριών εκτέθηκαν προ ημερών στην έκθεση 
Salonica cannabis expo, που λειτούργησε στους 
κόλπους της ΔΕΘ και στην οποία συμμετείχαν 
τόσο παραγωγοί βιομηχανικής κάνναβης, όσο 
έμποροι οι οποίοι προωθούν προϊόντα με κατα-
στήματα που έχουν ανοίξει.

Ταλαιπωρία εμπόρων που βλέπουν τις επενδύσεις τους  
να κολλούν στο ελληνικό ... χάος

Χημείο: Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε 
τη βιομηχανική κάνναβη από τα ναρκωτικά!
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«Πείτε μου σε ποια σελίδα σε ποια παράγρα-
φο είπα ότι είπατε ή κάνατε, κάτι που δεν είπατε 
και δεν κάνατε». Αυτή είναι η απάντηση που δί-
νει ο Γιάνης Βαρουφάκη σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε πως 
μόνο το 30% όσον γράφονται στο βιβλίο και μετα-
φέρονται στην ταινία «Ανήλικοι στην αίθουσα» του 
Νίκου Γαβρά είναι αλήθεια. Ο κύριος Βαρουφάκης 
αναφερόμενος στο πρόβλημα της αστικής συγκοι-
νωνίας στη Θεσσαλονίκη, τονίζει πως υπάρχει έλ-
λειψη Μητροπολιτικού σχεδιασμού.

Ο κύριος Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευ-
ξη τύπου στην ΔΕΘ αναφέρθηκε στην ταινία 
«Ενήλικοι στης Αίθουσα» του Κώστα Γαβρά που 
βασίζεται στο βιβλίο σας και είπε πως μόνο ένα 
30% είναι πραγματικά γεγονότα. Τι απαντάτε;

Δεν πρέπει να είναι εύκολο για νέο πολιτικό 
που ο λαός πίστεψε τόσο πολύ να βρει τρόπο να 
χαρακτηρίσει αυταπάτες και μυθοπλασίες αυτά 
που μαζί λέγαμε εκείνες τις μέρες που το 80% 
του λαού στήριζε τον όμορφο αγώνα μας. Επί του 
πρακτέου όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, ο 
κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πολιτικούς να χα-
ρακτηρίζουν αρνητικά αλλήλους. Όπως και στους 
αφρίζοντες τροϊκανούς, που δεν μπορούν να ανε-
χτούν ότι ο Κώστας Γαβράς έκανε ταινία το βιβλίο 
μου, ή ότι νομπελίστες όπως οι Στίγκλιτς, Κρού-
γκμαν και Σεν υποστήριξαν τη στάση μου, κλπ., 
τους λέω κάτι απλό: Πείτε μου σε ποια σελίδα σε 
ποια παράγραφο είπα ότι είπατε (ή κάνατε) κάτι 
που δεν είπατε (ή κάνατε);

Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη τρεις μήνες 
που βρίσκεται στην διακυβέρνηση της χώρας η 
ΝΔ και έχετε ασκήσει ήδη πολύ σκληρή κριτική, 
με χαρακτηρισμούς όπως τοξική ολιγαρχία, μά-
λιστα δηλώνεται πως η Χρεοδουλοπαροικία πα-
ραμένει, γιατί;

Η Χρεοδουλοπαροικία φυσικά παραμένει από 
τη στιγμή που η νέα κυβέρνηση δηλώνει ότι απο-
δέχεται πλήρως και θα τιμήσει απολύτως, τις δε-
σμεύσεις του 3ου και του 4ου Μνημονίου. Πιο συ-
γκεκριμένα, η κυβέρνηση αποδέχεται, όπως και η 
προηγούμενη, την μη αναδιάρθρωση ενός δημόσι-
ου χρέους που, χωρίς αναδιάρθρωση, δεν μπορεί 
να αποπληρωθεί. Αυτό οδηγεί στη δέσμευση για 
μεγάλα, σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι 
το 2060 τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στην 
συνέχιση του εγκλήματος εναντίον του ιδιωτικού 
τομέα της προπληρωμής

φόρου. Παράλληλα, έχουμε την δέσμευση στη 
συνέχιση της πώλησης του ιδιωτικού χρέους (των 
κόκκινων δανείων) σε εξευτελιστικές τιμές στα 
αρπακτικά ταμεία, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση 
των εξώσεων και των πλειστηριασμών. Εν συντο-
μία, η χώρα είναι πράγματι μια απέραντη φυλακή 

δημόσιου και ιδιωτικού χρέους.
Όσο για τον χαρακτηρισμό «τοξική ολιγαρχία», 

πως θα ονομάζατε εσείς το φαινόμενο εν μέσω 
θέρους μιας κυβέρνησης που φέρνει νομοσχέδια 
για τις άδειες οδήγησης ή για τον ΕΝΦΙΑ και, την 
τελευταία στιγμή, να εισάγει άσχετες μεν σκαν-
δαλώδεις δε τροπολογίες υπέρ συγκεκριμένων 
ολιγαρχών, π.χ. το τεράστιο δωράκι αυξημένων 
συντελεστών δόμησης στο Ελληνικό ή την κατάρ-
γηση της υποχρέωσης του εργοδότη να αιτιολογή-
σει μιας απόλυσης εργαζόμενου;

Οι πολίτες χρειάζονται οικονομική ανάσα. 
Υπάρχει περιθώριο εφαρμογής του πακέτου φο-
ροελαφρύνσεων που έχει εξαγγείλει ο πρωθυ-
πουργός ΚυριάκοςΜητσοτάκης;

Βεβαίως και υπάρχει. Εφόσον η κυβέρνηση τα 
νομοθετήσει χωρίς να δεσμεύεται από τον ανόητο 
και καταστροφικό στόχο του 3,5% πρωτογενούς 
πλεονάσματος. Πρέπει να επιλέξουν: Ρήξη με το 
Eurogroup; Ή ρήξη με το λαό στον οποίο άλλα 
υπόσχονται;

Ποια είναι η πρόταση του ΜεΡΑ25 σχετικά με 
το πολιτικο-οικονομικό μοντέλο που πρέπει να 
ακολουθήσει η χώρα για να ανακάμψει;

Βραχυπρόθεσμα, η κυβέρνηση ΜέΡΑ25 θα νο-
μοθετήσει επτά τομές: 

- Μονομερής μείωση των πλεονασμάτων κάτω 
του 1,5%

- Αναδιάρθρωση Δημόσιου Χρέους με Ρήτρα 
Ανάπτυξης: Όσο υψηλότερο το εθνικό εισόδημα 
τόσο πιο πολλά θα εισπράττουν οι δανειστές – και 
το αντίθετο.

-  Κατάργηση της 100% προπληρωμής φόρου. 
Μέγιστος ΦΠΑ στο 18%. Κατάργηση της προπλη-
ρωμής φόρου των επιχειρήσεων και μείωση φο-
ρολογικού συντελεστή στο 20% για τις μεσαίες και 
15% για τις μικρές.

- Ίδρυση Δημόσιας Εταιρίας Διαχείρισης κόκ-
κινων δανείων ώστε να σταματήσουν άμεσα οι 
πωλήσεις τους σε αρπακτικά ταμεία καθώς και οι 
εξώσεις κατοικίας και μικρών επιχειρήσεων

- Ένταξη στο ΙΚΑ όσων εργάζονται με μπλοκάκι 
πάνω από 8 ώρες την εβδομάδα και 5-ετή φορο-
λογική και ασφαλιστική ασυλία στις επιχειρήσεις 
νέων ανθρώπων

- Μετατροπή ΤΑΙΠΕΔ/Υπερταμείου σε Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα, με τις μετοχές της να περνούν στα 
ασφαλιστικά ταμεία προς ενίσχυση τους.

- Δημόσιο Σύστημα Ψηφιακών Πληρωμών, για 
δωρεάν συναλλαγές, για να στηριχθεί το πρόγραμ-
μα εναντίον της φτώχειας, για να μειωθεί η εξουσία 
των τραπεζών και της τρόικας επί της κοινωνίας 
Στρεφόμενοι στο μέλλον, στο ΜέΡΑ25:

- Σχεδιάζουμε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα 
πρωτοστατήσει ώστε όλοι οι υδρογονάνθρακες να 

μείνουν στα έγκατα της γης 
- Μια Ελλάδα κέντρο τεχνολογιών και πανευ-

ρωπαϊκών δικτύων που βασίζονται
100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

αποκεντρωμένη παραγωγή, με
πολλές καλές θέσεις εργασίας στην προηγμέ-

νη τεχνολογία
- Μια Ελλάδα με ηλεκτροκίνηση και συσσω-

ρευτές ηλεκτρικής ενέργειας παντού
- Μια Ελλάδα με την γη της να παράγει ακριβά 

εξαγώγιμα βιολογικά αγαθά
- Μια Ελλάδα με ανοικτά σύνορα σε ανθρώ-

πους, ιδέες, προϊόντα, πολιτισμούς.
- Μια Ελλάδα που δεν στέλνει υπουργούς στις 

Βρυξέλλες να ζητιανεύουν αλλά με προτάσεις θε-
ραπευτικές για όλους τους ευρωπαίους, όπως για 
παράδειγμα την πρόταση του ΜέΡΑ25 για ένα πα-
νευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα Πράσινης Με-
τάβασης αξίας 500 δις ετησίως το οποίο θα χρημα-
τοδοτηθεί με ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων που θα στηρίζει, όπως ήδη κάνει, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Θεσσαλονίκη έχει μια τεράστια πληγή που 
λέγετε αστικές συγκοινωνίες. Ως βουλευτής 
Θεσσαλονίκης ποια είναι η θέση σας σχετικά με 
το υπό κατασκευή μετρό και με τον ΟΑΣΘ;

Πράγματι, η κατάσταση στις συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης είναι θλιβερή, κάτι που

πρέπει να μας κάνει όλους να ντρεπόμαστε. Το 
βασικό πρόβλημα, για το οποίο κανείς δεν φαίνεται 
να μιλάει, είναι η έλλειψη μητροπολιτικού σχεδια-
σμού. Σκεφτείτε το εξής: Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
σε εξέλιξη (τουλάχιστον στη θεωρία) η ανάπλαση 
ή η κατασκευή του λιμανιού, των τραίνων, του με-
τρό, της ΔΕΘ, τεχνολογικό πάρκο κλπ. Όμως κάθε 
ένα από αυτά τα έργα σχεδιάζεται ανεξάρτητα από 
όλα τα άλλα. Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σωστά 
το λιμάνι όταν ο σχεδιασμός δεν συνδέεται με σύγ-
χρονο σιδηρόδρομο ή με το μετρό; Είναι δυνατόν 
να μην σχεδιάζουμε την πλήρη ηλεκτροκίνηση 
του ΟΑΣΘ παράλληλα με έργα υποδομών για μέσο 
σταθερής τροχιάς;

Όσον αφορά τη στάση Βενιζέλου του μετρό, το 
ΜέΡΑ25 δεν ενδιαφέρεται να συμμετέχει στις στεί-
ρες αντιπαραθέσεις των κομμάτων. Είμαστε απο-
φασισμένοι να βασίζουμε τις θέσεις μας σε σοβαρή 
μελέτη των δεδομένων και, για αυτό, θεωρούμε 
ότι απαιτείται ένας χρυσός κανόνας που να συνδυ-
άζει την ταχύτητα ολοκλήρωσης, την διάσωση των 
αρχαιοτήτων και το οικονομικό κόστος. Πάντως, 
επιτρέψτε μου να εκφράσω την απορία μου με την 
ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι τα αρχαία και 
θα απομακρυνθούν και το έργο θα καθυστερήσει.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης στην «Κ»

Η κυβέρνηση πρέπει να επιλέξει ρήξη  
με το eurogroup ή ρήξη με το λαό
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Γιάνης
Βαρουφάκης

Η κυβέρνηση 
αποδέχεται, όπως και 
η προηγούμενη, την 

μη αναδιάρθρωση 
ενός δημόσιου 

χρέους που, χωρίς 
αναδιάρθρωση, 

δεν μπορεί να 
αποπληρωθεί
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Η ηρεμία μετά το τέλος των διαδηλώσε-
ων στο περιθώριο των εγκαινίων της  ΔΕΘ χω-
ρίς έκτροπα και επεισόδια γύρω από το ΑΠΘ 
οφείλονται, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΑΠΘ 
Νίκο Παπαϊωάννου στην κατάργηση του κακώς 
νοούμενου ασύλου. Μερικές ημέρες μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος Πρύτα-
νης  μιλάει στην Karfitsa για τα σχέδια του για 
την ανάπτυξη του ΑΠΘ και την συμβολή του στην 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης  των φοιτη-
τών στις εστίες.

Πως αποτιμάτε τη μέχρι τώρα ισχύ της άρ-
σης του ασύλου. Έχει βελτιωθεί η εικόνα μέσα 
στο χώρο των πανεπιστημίων; Κυρία Κρητικού, 
η απάντηση στην ερώτησή σας πιστεύω ότι δίνεται 
μέσα από τα ίδια τα γεγονότα. Ως Θεσσαλονικιά, 
φαντάζομαι πως ήσασταν εδώ κατά τη διάρκεια 
της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θυ-
μάστε αλήθεια κάποια άλλη χρονιά, που κατά τη 
διάρκεια των εγκαινίων της ΔΕΘ δεν σημειώθη-
κε το παραμικρό επεισόδιο; Που δεν έπεσε ούτε 
ένα δακρυγόνο; Κι όμως, φέτος έγινε. Ήταν μια 
περίτρανη απόδειξη πως με την ομόθυμη διάθε-
ση όλων των συναρμόδιων φορέων αποφύγαμε 
εικόνες του παρελθόντος, οι οποίες αμαύρωναν 
τη φήμη του ιδρύματός και των ανθρώπων μας. 

Ξέρετε, σε δεδομένες νοοτροπίες, που έχουν 
συν τω χρόνω παγιωθεί στη συνείδηση της κοι-
νωνίας, η αλλαγή είναι μία δύσκολη αποστολή. 
Δεν αρκεί μόνον ένας εκ των συμβαλλομένων 
μερών να θέλει να επιτύχει μία νέα συνθήκη. 
Πρέπει να υπάρξει ομόθυμη διάθεση τόσο από 
πλευράς της οργανωμένης πολιτείας, της ηγεσί-
ας και των μελών του εκάστοτε πανεπιστημιακού 
ιδρύματος, αλλά και, πρωτίστως, της συν αυτώ 
κοινωνίας. Τα χρόνια άλλαξαν, οι συνθήκες είναι 
περισσότερο ώριμες από ό,τι ήταν λίγα χρόνια 
νωρίτερα και είμαι βέβαιος πως είμαστε έτοιμοι 
για το επόμενο βήμα. Ως παράδειγμα προς απο-
φυγή, επιθυμούμε, πλέον, να εξελιχθούμε σε 
παράδειγμα προς μίμηση. Ένα παράδειγμα που 
ορίζει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όχι ως άνδρο 
ανομίας και παραβατικότητας, αλλά ως τόπο 
όπου διαπρέπουν τα μέλη της κοινότητάς μας. 

Το άσυλο ιδεών είναι μία Aρχή, η οποία για 
όλους μας, σας διαβεβαιώ, είναι αδιαπραγμάτευ-
τη. Κοντά σε αυτήν θα πρέπει να επαναφέρουμε 
το αίσθημα ασφάλειας, το οποίο έχει εκλείψει 
εδώ και δεκαετίες από το campus του Πανεπι-
στημίου μας. Αυτό θα αποτελέσει συγχρόνως 
μία ουσιώδη όσο και συμβολική νίκη, ώστε να 

μπορέσουμε να πείσουμε παι-
διά και γονείς, πως οι σπουδές 
στο ίδρυμά μας αξίζουν την 
επένδυση του χρόνου και του 
μόχθου τους, οικονομικού, και 
όχι μόνον. Ένα Πανεπιστήμιο 
και ένας τίτλος σπουδών που 
οδηγεί με μαθηματική ακρί-
βεια στην ανεργία, στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε, 
δεν αποτελούν θέλγητρο για 
κανέναν. Επανακαθορίζοντας 
τους στόχους μας, επανακα-
θορίζουμε τον εαυτό και όλες 
τις δεδομένες και, εν πολλοίς, 
στρεβλές νοοτροπίες που σας 
προανέφερα. Επιτέλους, αλ-
λάζουμε σελίδα.

Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες σας 
για το φετινό ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστή-
μιο; Προτεραιότητά μας αποτελεί ένας συνδυα-
σμός άμεσων ενεργειών που αποσκοπούν στη 

βελτίωση της καθημερινότη-
τας εντός του Πανεπιστημίου 
και οι οποίες θα θέσουν τις 
βάσεις, που επιθυμούμε να 
καθορίσουν τη θητεία μας στα 
επόμενα χρόνια. 

Σε πρώτο επίπεδο έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε το σύ-
νολο ενός τεράστιου οργα-
νισμού, που συναρθρώνεται 
και ορίζει την καθημερινότητα 
χιλιάδων εργαζομένων και 
σπουδαστών. Σκοπεύουμε να 
απλοποιήσουμε μία σειρά δι-
οικητικών, αλλά και όχι μόνον, 
διαδικασιών για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΑΠΘ, διαδικα-

σίες οι οποίες θα είναι διαφανείς και θα επιλύουν 
ζητήματα σε χρόνο άμεσο και αποτελεσματικά, 
καθώς το υδροκέφαλο κράτος είναι ο μεγάλος 
μας εχθρός. 

Συγχρόνως, η παραβατικότητα και η ανομία 

Νίκος Παπαιωάννου:

Η κατάργηση του «ασύλου»  
απέδωσε καρπούς 

Θέλουμε η Πρυτανεία 
μας να αποτελέσει 
πρότυπο, αλλά και 

ορόσημο λειτουργικό-
τητας και άμεσης επί-
λυσης των προβλημά-
των που μαστίζουν το 

ίδρυμά μας. 



2121.09.2019

εντός της Πανεπιστημιούπολης, είναι μία κατάσταση την 
οποία δεν αποδεχόμαστε. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση 
πιστεύαμε πως θα βρούμε «αντιστάσεις» από τους αρ-
μόδιους φορείς της οργανωμένης πολιτείας. Αντ’ αυτού, 
όπως προανέφερα, η έννομος τάξη βρίσκεται στο πλευρό 
μας. Ήδη έχουμε προχωρήσει στη σφράγιση ορισμένων 
εισόδων που οδηγούν στο campus και που αποτελούσαν 
στέκια διακίνησης ναρκωτικών. Έχουμε πείσμα, υπομονή 
και επιμονή και δεν θα εφησυχάσουμε έως ότου οι συ-
νάδελφοί μας νοιώσουν ασφαλείς να κυκλοφορούν στο 
campus όποια ώρα της ημέρας θελήσουν. Αρνούμαστε 
να είμαστε δέσμιοι της λογικής του: «έτσι ήταν πάντα, 
δεν αλλάζουν». Τώρα είναι η δική μας στιγμή να αποδεί-
ξουμε πως είναι εφικτό αυτό που θεωρείται διαχρονικά 
ανέφικτο.

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, θέλουμε να προχω-
ρήσουμε στην περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση 
των χώρων μας μέσα από υλικές και ρυθμιστικές παρεμ-
βάσεις. Έχει ήδη δρομολογηθεί, σε συνεργασία με τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης η αναβάθμιση του φωτισμού εντός 
του campus, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
εντός των επόμενων μηνών και που, πέραν της αισθη-
τικής αναβάθμισης, θα βοηθήσει σημαντικά στο ζήτημα 
της ασφάλειας. Άμεση προτεραιότητα θα δοθεί και στη 
διαρρύθμιση των χώρων στάθμευσης οχημάτων για το 
προσωπικό του ΑΠΘ εντός της Πανεπιστημιούπολης.

Παράλληλα, είναι μία σειρά διαδικασιών που δεν εί-
ναι γνωστές στο ευρύ κοινό, έχουν όμως μεγάλη σημα-
σία για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας. Η πιστοποίηση 
των προγραμμάτων των προπτυχιακών σπουδών μας 
στη βάση μιας πολιτικής διασφάλισης ποιότητας, η οποία 
και είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι ένα από αυτά. 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα μπορέσουμε να δούμε 
με αριθμούς τις ελλείψεις και τα τρωτά μας σημεία και θα 
μπορέσουμε σε βάθος τριετίας να προχωρήσουμε τόσο 
στην πιστοποίηση των προγραμμάτων 
σπουδών, όσο και, το σημαντικότερο, 
να έχουμε επαρκές διδακτικό προσω-
πικό, που θα διασφαλίζει τον μακρό-
πνοο σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα 
τους σε βάθος χρόνου. 

Τέλος, είμαστε και θα συνεχίσου-
με να είμαστε σε στενή συνεργασία 
με την πολιτεία για το καλό της ελλη-
νικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα 
προσφύγουμε δικαστικά για τις αθρόες 
μετεγγραφές, που άφησε πίσω η ρύθ-
μιση της απερχόμενης κυβέρνησης, 
διότι ως Πανεπιστήμιο ασφυκτιούμε 
από τις παράλογες και μη μελετημέ-
νες κινήσεις εντυπωσιασμού των εκά-
στοτε Υπουργών. Ως Πανεπιστήμια, θα 
διεκδικήσουμε το Αυτοδιοίκητο, όχι πια 
ως σλόγκαν, αλλά ως απτή πραγματικότητα και δεν θα 
ανεχθούμε να παίρνουν αποφάσεις ερήμην μας. Αποτελεί 
συνταγματικό μας καθήκον να προστατεύσουμε το υψη-
λό επίπεδο σπουδών μας και να μην διαψεύσουμε τις εξ 
ίσου υψηλές προσδοκίες των νέων μας φοιτητών, που 
μόχθησαν και δοκιμάστηκαν σκληρά στις εισαγωγικές 
τους εξετάσεις.

Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ή κάποιες πρωτοβου-

λίες για τη βελτίωση της διαβίωσης των φοιτητών σε 
εστίες (αν και δεν ανήκει σε εσάς η ευθύνη); Το πλαί-
σιο είναι συγκεκριμένο και είναι στρεβλό. Όπως είπατε 
και εσείς, την ουσιαστική ευθύνη για τις εστίες την έχει 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Όπως όμως και για το θέμα της ασφάλει-
ας εντός του campus, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση 
εγκαλούν την ηγεσία του ιδρύματος, δίχως να έχουμε 
τη δυνατότητα, μήτε και την αρμοδιότητα να προχωρή-

σουμε σε ουσιαστικές τομές. Ας όψεται. 
Εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε με 
σταυρωμένα χέρια. Η κατάσταση στις 
φοιτητικές εστίες είναι αλγεινή. Απο-
τελεί αναφαίρετο δικαίωμα των φοιτη-
τών μας να έχουν καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης. Αντιμετωπίζουμε και σε 
αυτήν την περίπτωση 
τον υδροκεφαλισμό 
του κράτους, που 
όμως δεν μπορεί να 
αποτελεί δικαιολο-
γία για κανέναν από 
τους συναρμόδιους 
φορείς, ούτε και για 
εμάς. Είναι καιρός 
να αναλάβουμε τις 

ευθύνες μας και όχι να ψάχνουμε σε 
ποιον θα τις αποδώσουμε.

 Ήδη επεξεργαζόμαστε τον τρόπο 
με τον οποίο θα μπορέσουμε να αξι-
οποιήσουμε την περιουσία του ΑΠΘ, 
ούτως ώστε αυτή να καταγραφεί αρ-
χικά σε πληρότητα και κατόπιν να 
μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε 
είτε πρακτικά είτε οικονομικά και προς 

όφελος των φοιτητών μας. Ταυτόχρονα, έχουμε έρθει σε 
επαφή τόσο με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ όσο και με την ηγεσία του 
Υπουργείου για να μπορέσουμε να βρούμε μία φόρμου-
λα αποδοτικής συνεργασίας. Έχουμε θίξει το ζήτημα ως 
βασική προτεραιότητα, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
άμεσα και αποτελεσματικά. 

Έχουμε πλήρη επίγνωση των αδυναμιών μας και 
γνωρίζουμε εξίσου καλά τα δυνατά μας σημεία. Εξαρχής 
θίξαμε τα κακώς κείμενα, πατάμε στη γη και δεν εθελο-
τυφλούμε, αντιθέτως γνωρίζουμε τα όσα εμπόδια τίθε-
νται μπροστά μας στα χρόνια που έρχονται. Εάν θέλουμε 
όμως να συγκρινόμαστε με μεγάλα πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, οφείλουμε να λειτουργούμε και στα πρό-
τυπά τους. Έχουμε όνομα και ιδιότητα, κυρία Κρητικού. 
Ήμασταν στο ΑΠΘ πριν εκλεγούμε πρυτανικές αρχές και 

θα επιστρέψουμε στις θέσεις μας όταν 
τελειώσει η θητεία μας. Γιατί για εμάς 
το Αριστοτέλειο δεν είναι απλά ένα 
όνομα που περιστοιχίζεται από τοίχους 
και κιγκλιδώματα είναι το ίδιο μας το 
σπίτι. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως η 
έμπρακτη στήριξη των φοιτητών μας 
με κάθε δυνατό μέσο όχι απλώς εγκολ-
πώνεται σε αυτήν την ιδέα, αλλά απο-
τελεί απόλυτη προτεραιότητα και θα 
είμαστε ανένδοτοι σε αυτόν τον αγώνα 
που δίνουμε. Τους καλούμε και καλού-
με και εσάς να σταθείτε αρωγοί μας σε 
αυτή την προσπάθεια. Για να αλλάξου-
με εκείνη τη σελίδα που έχει ανάγκη 
τόσο ο μικρόκοσμος του Πανεπιστημί-
ου μας, όσο και η ίδια η κοινωνία και η 
χώρα μας.

Έχω πει στην Υπουργό, 
την κυρία Κεραμέως, 

πως θα μας βρουν 
δίπλα τους σε όσα 

θετικά κάνουν, μα και, 
όταν πρέπει, θα στα-
θούμε απέναντί τους.

Οι φοιτητικές εστίες, οι 
υποτροφίες αριστείας, 
οι γεμάτες αίθουσες 

διδασκαλίας, η έρευνα 
και η καινοτομία απο-
τελούν συνώνυμα του 
οράματός μας για το 
Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης.
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Tεράστια οικολογική καταστροφή συντελεί-
ται στη Λίμνη Κορώνεια, λίγα χιλιόμετρα έξω 
από τη Θεσσαλονίκη. Ο τόπος έχει μετατραπεί τις 
τελευταίες δύο εβδομάδες σε νεκροταφείο ψα-
ριών που αποσυντίθενται, ενώ ένα πέπλο αφό-
ρητης δυσοσμίας καλύπτει ολόκληρη την περιο-
χή. Χιλιάδες νεκρά ψάρια, γριβάδια, πεταλούδες, 
ηλιόψαρα και λέστια, κείτονται πέριξ της υπο-
βαθμισμένης και πολύπαθης λίμνης Κορώνειας 
που αειάζει από νερό, στρώνοντας ένα εφιαλτικό 
χαλί νεκρής φύσης. Σύντομα, αναμένεται να ξε-
κινήσουν τοξικολογικοί έλεγχοι.

Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο παράτασης της 
ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών ση-
μαίνει την απώλεια κι άλλων ποσοτήτων νερού, 
με τον κίνδυνο να αυξηθεί το νεκρό υλικό στις 
όχθες της λίμνης που συνεπάγεται με ανάπτυξη 
επικίνδυνων βακτηρίων, δήλωσε στην Karfitsa, 
η πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Κορώνει-
ας-Βόλβης-Χαλκιδικής,  Δήμητρα Μπόμπορη.

  Τα προβλήματα της λίμνης Κορώνειας δεν 
είναι τωρινά, αλλά είναι έντονα τα τελευταία σα-
ράντα χρόνια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά 
το 1995 και από τότε μέχρι σήμερα πέντε φο-
ρές η κοίτη της λίμνης γέμισε με νεκρά ψάρια. 
Τα μεγαλόπνοα σχέδια που ακούστηκαν κατά 
καιρούς και τα προγράμματα που εφαρμόστη-
καν δυστυχώς δεν αποτέλεσαν τη συνταγή για 
την αναζωογόνηση και τη διάσωση της λίμνης, 
παρά την αγωνία των κατοίκων της περιοχής και 
της επιστημονικής κοινότητας.  Βέβαια, το 2014 
είχε αποκατασταθεί η ιχθυοπανίδα της λίμνης, 
αλλά η κακή συντήρηση των τεχνικών έργων-ε-
κτροπή των δύο χειμάρρων-δημιούργησε νέα 
προβλήματα. Ωστόσο, όσοι νομίζουν ότι επήλθε 
ο θάνατος της λίμνης, θα πρέπει να αναθεωρή-
σουν. Η Κορώνεια δεν είναι νεκρή, έχει πολλή 
ζωή μέσα της, απλά δυσκολεύεται να κρατήσει 
το νερό.

 Λίγες μέρες πριν την εμφάνιση του φαινο-
μένου και συγκεκριμένα στις 6 Σεπτεμβρίου, τη 
λίμνη Κορώνεια επισκέφθηκε  ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας,Κωστής Χατζηδάκης, 
ο οποίος ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος θα χρηματοδοτήσει άμεσα όλα τα έργα 
βιολογικού καθαρισμού της λίμνης Κορώνειας. 
“Αυτά τα έργα θα συμβάλουν στην ποιοτική ανα-
βάθμισης της λίμνης. Το σημερινό πρόβλημα 
σχετίζεται με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της 
λίμνης, δηλαδή την έλλειψη νερού.

Ασφυκτιούν και πεθαίνουν τα ψάρια
 «Η μαζική θανή των ψαριών οφείλεται εκ 

πρώτης όψεως σε ασφυξία εξαιτίας του περιορι-
σμένου οξυγόνου που υπάρχει στο νερό. Η έκτα-
ση και η στάθμη της λίμνης έχουν μειωθεί αισθη-
τά με αποτέλεσμα να τραβιέται η λίμνη συνεχώς 
προς τα μέσα και μέρα με την ημέρα να εμφα-
νίζονται όλο και περισσότερα  ψάρια που ασφυ-
κτιούν. Προκειμένου να αποκλειστούν άλλα 
αίτια, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση δειγμάτων 
ψαριών και νερού στην Κτηνιατρική Υπηρεσία 
και σε εργαστήριο του Α.Π.Θ. για να πραγματο-
ποιηθούν οι κατάλληλοι τοξικολογικοί έλεγχοι. 
Η λίμνη Κορώνεια είναι ένα εξαιρετικά ασταθές 
σύστημα, το οποίο εξαρτάται άμεσα τόσο από τις 
καιρικές συνθήκες και τις ετήσιες βροχοπτώσεις,  
όσο και από την σωστή λειτουργία και συντήρη-
ση των τεχνικών έργων που έχουν κατασκευα-
στεί για τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα είναι επι-
τακτική ανάγκη και η βελτίωση της γεωργικής 
πρακτικής που εφαρμόζεται στην περιοχή.

 Το συμβάν ήταν αναμενόμενο καθώς έχει 
ξανασυμβεί στο παρελθόν και η ιστορία επα-
ναλαμβάνεται. Από το 1995 έχει επαναληφθεί 
άλλες τέσσερις φορές. Όμως η λίμνη δεν είναι 
νεκρή, έχει πολλή ζωή μέσα της, απλά δυσκο-
λεύεται να κρατήσει το νερό», δήλωσε  στην 

εφημερίδα Karfitsa, η βιολόγος  του Φορέα Δια-
χείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής, Αθηνά 
Πατσιά.

Μόλις 80 εκ. το βάθος της λίμνης 
 Οι επιστήμονες ανησυχούν για το γεγονός ότι 

το βάθος της λίμνης μειώνεται κάθε χρόνο. Και 
ενώ στο παρελθόν έφθανε τα τρία μέτρα, σήμε-
ρα είναι μόλις 80 εκατοστά. Το βασικό πρόβλη-
μα της λίμνης είναι  η ανομβρία, υποστήριξε από 
την πλευρά του  ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης 
Ταχματζίδης, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο  δήμος 
Λαγκαδά δεν έχει αρμοδιότητα ως προς τις απο-
φάσεις. 

 Άκρως αναγκαίο κρίνεται από όλους τους 
αρμόδιους φορείς, να οριστεί διαχειριστής του 
τεχνικού έργου που έγινε από το 2012 για την  
εκτροπή  των δύο χειμάρρων της λίμνης, με σκο-
πό την καταπολέμηση της ανομβρίας, ώστε ετη-
σίως να συντηρείται  και να καθαρίζεται από τα 
φερτά υλικά και τα καλάμια. Την πρώτη χρονιά 
που λειτούργησε το έργο η λίμνη έφτασε στο μέ-
γιστο βάθος της και το πρόβλημα περιορίστηκε. 
“Αν το έργο καθαριστεί και έρθουν και τα πρώτα 
πρωτοβρόχια η κατάσταση στη λίμνη Κορώνεια, 
θα βελτιωθεί ”, κατέληξε η κ. Μπόμπορη. 

Τεράστια οικολογική καταστροφή στην Κορώνεια

Χιλιάδες νεκρά ψάρια  
και αφόρητη δυσοσμία
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Πυροσβέστες πραγματοποίησαν  εννέα διασώσεις από πλημμυρισμένα σπίτια 

Ισχυρή  νεροποντή  έπληξε  την Ευκαρπία 
Ο δήμος Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη υπέστη τις μεγα-

λύτερες ζημιές από τη θεομηνία που ξέσπασε το βράδυ τη Πέμπτης στη 
Θεσσαλονίκη  με τους δυνατούς ανέμους και την ισχυρή νεροποντή να 
μετατρέπει τους δρόμους σε ποτάμια και τις αυλές των σπιτιών  στην 
Ευκαρπία σε λίμνες. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στους Ανθόκη-
πους, έναν οικισμό της Ευκαρπίας όπου το ρέμα υπερχείλισε και τα νερά 
ξεχύθηκαν στους δρόμους και στα σπίτια.  Κάτοικοι ανέβηκαν στις ταρά-
τσες των σπιτιών τους για να προστατευθούν, ενώ αυτοκίνητα παρασύρ-
θηκαν από τα ορμητικά νερά.  Οι πυροσβέστες που εργάστηκαν ασταμά-
τητα από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής 
επενέβησαν για άντληση υδάτων σε 150 περιπτώσεις ενώ διέσωσαν 
εννέα ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους και στα αυτοκί-
νητα τους και τους απομάκρυναν σε ασφαλή σημεία. Σε μια περίπτωση 
μάλιστα έσωσαν και ένα σκυλί που ήταν δεμένο στην αυλή την ώρα 
της καταιγίδας. Τα περισσότερα από τα 20 σπίτια που βρίσκονται στον 
οικισμό ενώ ένας τοίχος από μονοκατοικία κατέρρευσε την ώρα που η 
οικογένεια ήταν μέσα στο σπίτι. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το πρώτο φως της ημέρας έδειξε το μέγεθος της καταστροφής. Μέ-
χρι αργά το βράδυ της Παρασκευής συνεργεία του δήμου καθάριζαν τα 
φερτά υλικά από τους δρόμους.
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Μητέρα κατέθεσε μήνυση υποστηρίζοντας 
ότι ξεδιπλώθηκε το κουβάρι της αρπαγής της νε-
ογέννητης κόρης της, πριν 18 χρόνια στο Ιππο-
κράτειο νοσοκομείο. Ισχυρίζεται ότι συνάντησε 
το παιδί της τώρα για πρώτη φορά μετά την εξα-
φάνισή του από τα χέρια της, τότε που άγνωστοι 
το αντικατέστησαν με άλλο βρέφος, με διαφορε-
τικά μάλιστα χαρακτηριστικά, που τελικά πέθανε 
από καρδιοπάθεια, όπως περιέγραψε η ίδια και ο 
σύζυγός της στην Karfitsa. «Γιατί μ’ έδωσες;». Η 
ερώτηση αυτή που άκουσε από μία νεαρή σε μία 
εκδρομή που έγινε πριν ένα μήνα στην Αθήνα, 
γύρισε πάλι τον παρελθόν μπροστά της και έλυ-
σε το μυστήριο τόσων χρόνων.

«Μπορεί να ήταν μαχαιριά αυτό που άκουσα, 
αλλά ξαναγεννήθηκα. Το μαχαίρι το είχα καρφω-
μένο όλα αυτά τα χρόνια. «Απ’ αυτή την αγκαλιά 
σε στέρησαν τόσα χρόνια», της είπα. Δεν μ’ είπε 
μάνα ακόμη, με φώναζε με το όνομά μου». Η 
48χρονη γυναίκα μιλάει στην Karfitsa και ζητά-
ει να επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις 
πως η κόρη της είναι αυτό το κορίτσι που συνά-
ντησε σε μία εκδρομή και της αποκάλυψε όλη 
την Ιστορία με την αρπαγή της. Και με την οποία 
ζουν στην ίδια πόλη.

Η μήνυση κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
από την 48χρονη και τον 53χρονο σύζυγό της, 
σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου το οποίο 
εμφανίζεται σαν πατέρας του κοριτσιού, ενώ 
όπως λένε οι μηνυτές δεν είναι. Ισχυρίζονται ότι 
μαζί με την τότε σύντροφό του, που έχει πεθάνει, 
άρπαξαν ουσιαστικά το παιδί, επειδή η γυναίκα 
δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει. Στόχος είναι και 
αυτό ζητείται από τις εισαγγελικές αρχές να δι-
αταχθεί εξέταση DNA για να πιστοποιηθεί ότι το 
παιδί είναι πράγματι των μηνυτών. «Εάν το DNA 
αποδείξει τη μητρότητα και την πατρότητα τότε 
έχουμε αρπαγή παιδιού και παράνομη κατακρά-
τηση. Ενδεχομένως, και αυτό πρέπει να εξετα-
στεί, να υπάρχει και συνδρομή γιατρών ή νοση-
λευτών, προσώπων μέσα από το νοσοκομείο την 
περίοδο που το παιδί γεννήθηκε. Η δικαιοσύνη 
θα φωτίσει κάθε πτυχή για την αποκατάσταση 
της σχέσης γονέων και παιδιού», σημείωσε ο δι-
κηγόρος Θεσσαλονίκης Γιάννης Νισύριος ο οποί-
ος ανέλαβε την υπεράσπιση του ζευγαριού που 
κατέθεσαν τη μήνυση.

«Ήταν μελαχροινό!»
Ο 53χρονος μηνυτής εξιστόρησε στην 

Karfitsa τι συνέβη από την ημέρα γέννηση του 
παιδιού του, στις 5 Οκτωβρίου 2001, μέχρι τον 
θάνατο του άλλου παιδιού, όπως λέει, για την 
αεροδιακομιδή του οποίου στην Αθήνα ο ίδιος 

πλήρωσε, όπως και για τη μήνυση που κατέθεσε 
από εκείνη την περίοδο, όντας από την αρχή πε-
πεισμένος ότι άρπαξαν το παιδί του. «Απλώς δεν 
γνώριζα ποιοι. Τώρα ξέρω», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, αλλά και τη μήνυ-
ση που κατέθεσε, ο ίδιος συνόδευσε τη σύζυγό 
του το 2001 στο Ιπποκράτειο για να γεννήσει 
το τέταρτο παιδί τους. Θυμάται λεπτομερώς τις 
ώρες που διαδραματίστηκαν, ακόμη όμως και τα 
ονοματεπώνυμα και τις ειδικότητες των γιατρών 
με τους οποίους συναντήθηκε. «Όταν γεννήθη-
κε η κόρη μας την είδαμε, ήταν μελαχροινή. Η 
μαία μας είπε ότι είναι σαν μαϊμουδάκι επειδή 
είχε πολλές τριχούλες», περιέγραψε. «Ο γιατρός 
την εξέτασε και μετά ήρθε και μου είπε πως ήταν 
όλα καλά. Όταν την επόμενη μέρα τους είπα ότι 
το παιδί μας έχει πρόβλημα με την καρδιά, αυ-
τοί που πρώτοι το εξέτασαν απόρησαν. «Κάποιο 
λάθος θα έγινε, το παιδί σου ήταν καλά», μου 
είπαν».

Υποστηρίζει πως την επόμενη ημέρα οι για-
τροί τους ανακοίνωσαν πως το παιδί τους έπα-
σχε από καρδιοπάθεια και ότι έπρεπε να διακο-
μιστεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφία, στην 
Αθήνα. «Τους ζητούσα επίμονα να το δω, δεν το 
είχαν δείξει ούτε στη γυναίκα μου, φώναζα, κά-
λεσα και την αστυνομία. Αναγκάστηκαν να μου 
δείξουν ένα παιδί. Ήταν όμως ξανθό και μεγα-
λύτερο. Τους είπα ότι δεν ήταν το δικό μου και 
επέμειναν», υπογράμμισε.

Το άτυχο παιδί τελικά πέθανε αφού προη-
γήθηκε αεροδιακομιδή, «πλήρωσα 700.000 
δραχμές για γιατρούς, εισιτήρια και άλλα» και 

με παρέμβαση δημοσιογράφων από την Αθήνα 
χειρουργήθηκε στο Ωνάσειο, όμως δεν άντεξε 
και έχασε τη ζωή του. «Το συνόδευσα εγώ αυτό 
το παιδί, έλεγα στους συγγενείς μου ότι δεν είναι 
δικό μας και μου απαντούσαν, βοήθησε το παι-
δάκι, το έκανα. Σαν να ήθελαν να με πείσουν ότι 
αυτό είναι το παιδί μου», συνέχισε. Μετά το θά-
νατο του παιδιού και την εξαφάνιση, όπως λέει 
του δικού του, κατέθεσε μήνυση για αρπαγή, θε-
ωρώντας από τότε πως είναι βέβαιο πως κάποιοι 
άλλαξαν τα παιδιά και η δική του κόρη παραδό-
θηκε σε άλλο ζευγάρι. Η μήνυση δεν κατέληξε 
πουθενά, καθώς το παιδί δεν είχε δηλωθεί στο 
ληξιαρχείο, εκεί δηλώθηκε τρία χρόνια αργότε-
ρα, όπως είπε.

Στην εκδρομή της Αθήνας, η νεαρή κοπέλα, 
συνοδευόταν από τη σύζυγο του εμφανιζόμενου 
ως πατέρα της, η οποία μετέφερε στην 48χρονη 
όλη την ιστορία με την αρπαγή, όπως περιγρά-
φουν στη μήνυση. Μάλιστα η γυναίκα αυτή προ-
τείνεται πρώτη μάρτυρας κατηγορίας, μαζί με 
μία άλλη ταξιδιώτισσα που ήταν στην εκδρομή 
και μία συγγενή τους. Η μητέρα ήδη έχει αναρ-
τήσει και φωτογραφίες που έχει με την κοπέλα, 
λέγοντας ότι είναι κόρη της. «Ήθελαν να βγά-
λουν τρελή τη γυναίκα μου, ότι παίρνει χάπια, 
δεν είχε ποτέ τίποτε», λέει ο 53χρονος.

«Η κόρη μας εκλιπαρούσε να την πάρουμε 
μαζί μας και να κάνει τεστ DNA για να βεβαιω-
θούμε ότι πράγματι είναι παιδί μας. Δυστυχώς η 
διενέργεια του τεστ είναι αδύνατη, αφού δεν συ-
ναινεί ο φερόμενος πατέρας της που συνεχίζει να 
την κρατάει παράνομα», καταλήγει  η μήνυση.

Ξέσπασμα 48χρονης που καταγγέλλει σε μήνυσή της αρπαγή νεογέννητου 
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

«Βρήκα το παιδί μου 18 χρόνια μετά»
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Σε συνέντευξη του στην Karfitsa ο Αλέξανδρος Μπουρδουμης μιλάει για την παράσταση, για 
τον ρόλο του ως ΑλέξηςΤσίπρας και για την σπουδαιότερη επαγγελματική του εμπειρία.

H «Προσωπική συμφωνία»  
του Αλέξανδρου
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Ο πρώην πρόεδρος 
του Αρη Θ. Μητρούδης 

παρουσιάζει το βιβλίο του 
«Η Αυτοκρατορία» στις 
25/9 στην αίθουσα «Μ. 

Αναγνωστάκης» 

Η παράσταση «Frida 
κι άλλο» στο θέατρο 
Αυλαία, στις 27, 28 & 
29 Σεπτεμβρίου με την 

υπογραφή της Κατερίνας 
Δαμβόγλου 

Κάθε Παρασκευή κα 
Σάββατο στο VOGUE η 

Νατάσα Θεοδωρίδου.Μαζί 
της ο Πέτρος Ιακωβίδης 

και οι ΟΝΙRΑΜΑ.

Από 27 Σεπτεμβρίου στο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ‘Η Ρένα’ 

του Αύγουστου Κουρτώ με 
την Ηρώ Μανέ 

Η Λένα Ζευγαρά ανανεώνει το 
ραντεβού της στο BEDROOM 
CLUB που είναι έτοιμο να την 
υποδεχθεί εκ νέου στα μέσα 

Οκτώβρη.

Σελ. 30-31 Σελ. 32 Σελ. 28 Σελ. 28

Σελ. 26-27

Σελ. 38
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H θεατρική παράσταση «Προσωπική συμφωνία» 
στην οποία πρωταγωνιστεί έρχεται στη Θεσσαλονίκη 
μετά από τις sold out παραστάσεις στην Αθήνα. Η ται-
νία «Ενήλικοι στο Δωμάτιο», που υποδύεται τον Αλέ-
ξη Τσίπρα είναι ίσως το πιο πολυσυζητημένο έργο της 
χρονιάς και αναμένεται να γεμίσει τις κινηματογραφι-
κές αίθουσες. Παράλληλα, η νέα σειρά που συμμετέ-
χει «Αν ήμουν πλούσιος»… «σκίζει» σε τηλεθέαση. 
Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Σε συνέ-
ντευξη του στην Karfitsa ο ηθοποιός μιλάει για την 
παράσταση, για τον ρόλο του ως Αλ.Τσίπρας και για 
την σπουδαιότερη επαγγελματική του εμπειρία.
Η «Προσωπική συμφωνία» τι σας έχει μάθει, τι σας 
έχει αφήσει; Πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το πιο 
βασικό είναι το πόσο σημαντική είναι η τέχνη και πόσο 
μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Πόσα «παράθυρα» 
μπορεί να του ανοίξει για να δει τον κόσμο. Όπως λέει 
ο ήρωας «η τέχνη δεν πρέπει να μπλέκεται με την πο-
λιτική, γιατί η τέχνη καταφέρνει να αναδείξει όλες τις 
πνευματικές αξίες του ανθρώπου, όπως η ελευθερία, 
η ισότητα και η δικαιοσύνη». Αυτό το μήνυμα και από 
μόνο του είναι πολύ ισχυρό, ειδικά την δύσκολη και 
περίεργη εποχή αυτή που διανύουμε είναι ένα πολύ 
καλό αποκούμπι για να μπορέσουμε να διάγουμε τον 
βίο μας καλύτερα.
Πως εξηγείται την μεγάλη επιτυχία της παράστα-
σης; Καταρχάς πιστέψαμε στο έργο. Ήταν μια δική 
μου ιδέα, την οποία μοιράστηκα με τον σκηνοθέτη 
Δημήτρη Μυλωνά και μετά είχαμε την τύχη να μας 
εμπιστευτεί η μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου 
ο Νικήτας Τσακίρογλου και να αποδεχθεί την πρό-
σκληση. Έτσι, σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνεται ένας θί-
ασος. Είχαμε στα χέρια μας ένα πολύ σπουδαίο έργο 
αν και φαινομενικά φαίνεται «βαρύ», εν τέλει συγκι-
νεί, προβληματίζει και αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν 
συνταγές για να γίνει επιτυχία μια παράσταση. Στην 
Αθήνα πήγε από στόμα σε στόμα και έκανε απανωτά 
sold out.

Εκτός από την παράσταση όμως πρωταγωνιστείτε 
και στην νέα ταινία του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι 
στο Δωμάτιο», στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Πως 
τον προσεγγίσατε; Προσέγγισα τα πάντα μέσα από 
το σενάριο. Είχαμε ένα υπέροχο σενάριο του κ.Γα-
βρά, βασισμένο στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη και 
προσπάθησα να δω τον ήρωα μέσα από το σενάριο, 
καθώς αυτό μου έδωσε τα χαρακτηριστικά του ήρωα. 
Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω πως είναι σαν χαρα-
κτήρας ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τον γνωρίζω. Η μόνη 
εικόνα που έχω από εκείνον είναι αυτή που έχουμε οι 
περισσότεροι, δηλαδή μέσα από τις συνεντεύξεις του 
και την παρουσία του, όλα αυτά τα χρόνια, στα πολιτι-

κά δρώμενα. Αυτά με βοήθησαν να πάρω μια εικόνα 
για το πως μπορεί να στέκεται ο ίδιος απέναντι μας, 
αλλά από εκεί και ύστερα έπαιξε καταλυτικό ρόλο η 
δουλειά που κάναμε με τον κ.Γαβρά και η φαντασία η 
δική μου και των συνεργατών μου. Κάνουμε μυθο-
πλασία, οπότε πολλά στοιχεία είναι και δικά μας, δεν 
μπορούμε να κάνουμε ακριβώς ένα δραματοποιημέ-
νο ντοκιμαντέρ. Ο κ.Γαβράς δεν θέλησε να μπούμε 
στην διαδικασία να τυποποιηθούμε και να έρθουμε 
τόσο κοντά, ώστε να ταυτιστούμε και σαν εικόνα. Τον 
προσεγγίσαμε λοιπόν με έναν διαφορετικό τρόπο.
Άλλαξε η άποψη σας για τον Αλ.Τσίπρα προσπαθώ-
ντας να μπείτε ρόλο, από αυτήν που είχατε πριν την 
ταινία; Έχουμε να κάνουμε με μια συνθήκη. Τα χαρα-
κτηριστικά των ηρώων είναι πολλές φορές δευτερεύ-
οντα, έως και τριτεύοντα. Πάντα ο ηθοποιός παίζει μια 
συνθήκη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκο-
νται είναι σε απίστευτη πίεση. Εδώ έχουμε να κάνουμε 
με έναν τραγικό ήρωα, με την έννοια του ρόλου, όχι 
του ήρωα σαν Αλ.Τσίπρας, γιατί βρίσκεται σε δίλημμα 
όσο περνάει η ταινία. Αυτό θεωρώ έχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον υποκριτικά, σκηνοθετικά και το πως θα 
το δει το κοινό, το οποίο καλείται να παρακολουθήσει 
ένα πολιτικό θρίλερ και όχι ένα ντοκιμαντέρ.  
Πως ζήσατε εκείνες τις ημέρες, με τα capital 
control; Πολύ έντονα. Το έζησα στα κόκκινα, όπως 
όλοι μας. Ήμασταν σε μια κατάσταση που δεν ξέραμε 
τι γίνεται, ήταν σαν ωρολογιακή βόμβα.
Είχατε σκεφτεί ότι όλα αυτό θα μπορούσε να γίνει 
κάποια στιγμή ταινία; Η αλήθεια είναι ότι κάποια 
στιγμή αυτό που συνέβαινε όλοι το βλέπαμε σαν 
ταινία. Αν ειδικά σκεφτούμε τι γινόταν κάθε μέρα. 
Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να 
γίνει αυτή η περίοδος μια πολιτική ταινία και πόσο δε 
από τον πατέρα του πολιτικού θρίλερ τον κ.Γαβρά. Για 
μένα ήταν η σπουδαιότερη εμπειρία που είχα στην πο-
ρεία μου όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω.
Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γύρω από το ηχογρα-
φημένο υλικό από το Eurogroup, το οποίο έδωσε ο 
κ. Βαρουφάκης στον κ.Γαβρά να ακούσει. Εσείς το 
έχετε ακούσει; Όχι, δεν το έχω ακούσει.
Ήταν εύλογο να το ακούσει ο κ.Γαβράς; Γιατί να μην 
το ακούσει; Παίρνει υλικό για την ταινία. Όταν κα-
ταπιάνεσαι με ένα θέμα παίρνεις όλα τα στοιχεία, τα 
βάζεις κάτω και φτιάχνεις ένα σενάριο. Θα το ξανα-
πώ: είναι ένα σενάριο και όχι ένα δραματοποιημένο 
ντοκιμαντέρ, ούτε ένα ρεπορτάζ, αλλά μια ταινία, ένα 
καλλιτεχνικό επίτευγμα από την ματιά και την σκοπιά 
του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο κ. Γαβράς έχει απο-
δείξει ποιος είναι εδώ και χρόνια.
*Η «Προσωπική συμφωνία», στο θέατρο Κολοσ-
σαίον από 25 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου

Ο ηθοποιός μιλάει στην Karfitsa 
για τον ρόλο του ως Αλέξης Τσίπρας

Το κοινό θα δει ένα πολιτικό 
θρίλερ και όχι ένα ντοκιμαντέρ

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
Σ

Τ
Η

 Φ
ΙΛ

ΙΠ
Π

Α
 Β

Λ
Α

Σ
Τ

Ο
Υ

«Ο κ. Γαβράς 
δεν θέλησε 
να μπούμε στη 
διαδικασία να 
τυποποιηθούμε»
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Αλέξανδρος 
Μπουρδούμης
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Μήπως 
γενικά αυτές 
οι απατεωνιές 

ήταν απαραίτητες 
προς απόκτηση 

δημοσιότητας που θα 
έστρωνε τον δρόμο 

της πολιτικής 
καριέρας?
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Όταν τα «ΟΝΕΙΡΑ»  
γίνονται αληθινά ▶ Ο μοναδικός Νίκος 

Βέρτης μετά από μία ακόμη 
ανεπανάληπτη επιτυχία,-
στην τελευταία του εμφάνι-
ση σήμερα στο ORAMA.
▶ Κάθε Παρασκευή κα 
Σάββατο στο VOGUE η 
Νατάσα Θεοδωρίδου.Μαζί 
της ο Πέτρος Ιακωβίδης και 
οι ΟΝΙRΑΜΑ.
▶ Από 23 έως και 26 
Σεπτεμβρίου στο θέατρο 
ΑΥΛΑΙΑ το άχρονο-δια-
χρονικό αλλά και παρά-
λογο ψυχολογικό θρίλερ 
‘Υπόγειο’.
▶ Από 27 Σεπτεμβρίου στο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ‘Η Ρένα’ 
του Αύγουστου Κουρτώ 
με την Ηρώ Μανέ για 
περιορισμένο αριθμό παρα-
στάσεων.

▶ Σάββατο 21 Σεπτεμ-
βρίου ο μοναδικός  Tonis 
Sfinos έρχεται να μας 
απογειώσει για μία και 

μοναδική εμφάνιση στη 
Μονή Λαζαριστών μαζί με 
τους Playmates.
▶ Στο πλαίσιο της καλο-
καιρινής περιοδείας του,ο 
Γιώργος Μαζωνάκης έρχε-

ται για μία μοναδική εμ-
φάνιση στο Αλεξάνδρειο 
Αθλητικό Μέγαρο Nick 
Gallis Hall το Σάββατο 21 

Σεπτεμβρίου.Μαζί του ο 
Δήμος Αναστασιάδης και η 
Μελίνα Μακρή.
▶ Τελευταίες παραστάσεις 
27 και 28 Σεπτεμβρίου 
για τον σπουδαίο Γιώργο 
Θεοφάνους και την 30χρο-
νη μουσική του πορεία 
στο θέατρο VERGINA 
του Hyatt Regency 
Thessaloniki.

▶ 21 και 22 Σεπτεμβρίου 
οι τελευταίες βραδιές και 
εκδηλώσεις για το Reworks 
Festival,ένα σημείο αναφο-
ράς για όσους αγαπούν την 
μουσική και την τέχνη από 
την Ελλάδα αλλά και τον 
κόσμο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Η ΛΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όμως αναζήτησε  
την αρμονία των μαθηματικών στη μουσική.  Και η μουσική την καλοδέχθηκε.  Η 
Λένα Ζευγαρά είναι η έκπληξη της χρονιάς.  Είδε αυτή τη διαδρομή προς την επιτυχία 
σαν ένα ταξίδι με εμπειρίες θετικές, με δυσκολίες, με λίγη τρέλα, αλλά και με πολλή 
ψυχική ικανοποίηση και το αποτέλεσμα την ανταμείβει σε κάθε της εμφάνιση.

#Αντωνιάδου
#Eleni_Antoniadou

#NASA

#AGENDA_MOU

Ήθελα να ρωτήσω 
την Ελένη Αντωνιάδου, 

κηραλοιφή για τα 
λουμπάγκα μου ή λουτρά 

στην Αιδηψό? Άλλα 
κλείδωσε τον τουήτα.

Λίγο 
ακόμα να 

την αφήνανε θα 
μας έλεγε ότι έκανε 
διαγαλαξιακό ταξίδι 

με τον Μάθιου 
Μακόναχι.

Καλά, η 
Διαμαντοπούλου 
την βράβευσε ως 
ομοϊδεάτισσα… η 
Κεραμέως ως τι?

Σήμερα λέτε ότι 
έλεγε ψέματα.  Σαν 

δημοσιογράφοι τι έρευνα 
κάνατε τότε για το 
βιογραφικό της?

Στις 12 του Σεπτέμβρη είχαμε την ευκαιρία 
να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι τον ενθου-
σιασμό που μοιράζεται με το κοινό της στο 
κατάμεστο από νωρίς BEDROOM CLUB.  Η 
χημεία με τον κόσμο ήταν σχεδόν χειρο-
πιαστή αφού κατάφερε να ξεσηκώσει τους 
πάντες που επί δυόμιση ώρες δεν σταμάτη-
σαν να συμμετέχουν στην κεφάτη βραδιά.  
Η ανταπόκριση έγινε ακόμη πιο ζεστή όταν 
μαζί της στην πίστα ανέβηκε ο φίλος της Πά-
ρης «Παρούμπα»Ναγκουάλ, ο οποίος ήρθε 
από την Αθήνα για να της κάνει έκπληξη και 
πραγματικά με το νούμερό του συνέβαλε στο 

να γίνει ακόμη πιο καυτή η ατμόσφαιρα.
Ενθουσιώδης ήταν και η ανταπόκριση του 
κοινού στην ερμηνεία της επιτυχίας της 
Λένας Ζευγαρά «΄Ονειρα».  Ένα τραγούδι 
με στίχους του Βασίλη Καρρά και της Jenny 
Tsiko σε μουσική του συνθέτη των επιτυχιών 
Μιχάλη Τουρατζίδη.
Μετά από μια τόσο επιτυχημένη εμφάνιση 
λογικό ήταν η Λένα Ζευγαρά να ανανεώσει 
το ραντεβού στο BEDROOM CLUB που είναι 
έτοιμο να την υποδεχθεί εκ νέου στα μέσα 
Οκτώβρη.
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Pinning 
The Media
▶ ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΔΕΚΑ… ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

Καλέ, ενημερώστε κάποιος τα κορίτσια των πρωινάδικων για το 
νόημα της λέξης «αποκλειστική».   Τέσσερις «αποκλειστικές» 
συνεντεύξεις της ίδιας τραγουδίστριας έχω πετύχει από το πρωί στο 
zapping.

▶ ΘΕΛΩ ΑΡΒΥΛΑ
Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα με πειράζει που δεν ακούω ακόμη 
κάτι για το Ράδιο Αρβύλα.  Μια από τις πιο πετυχημένες και ιστορι-
κές εκπομπές της Ελληνικής τηλεόρασης δεν επιτρέπεται να μην 
έχει φέτος τηλεοπτική στέγη.  Δεν έχει σημασία που όταν θα βγουν 
στον αέρα, θ’αρχίσω την γκρίνια για τα επί μέρους.  Γενικά, τους 
θέλω στην τηλεόραση.

▶ ΑΠΟ ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΣΤΟ ΧΥ-
ΔΑΙΟ ΕΝΑ GNTM ΔΡΟΜΟΣ
Έχω ακούσει συζητήσεις 
καφενείου για οπίσθια, 
χρώμα δέρματος, δερματο-
στιξίες, στήθος κλπ, μακράν 
πιο ευπρεπείς απ’αυτές που 
γίνονται στο GNTM.   Κι αυτή η 
χυδαιότητα είναι, προφανώς, 
οδηγία της παραγωγής στο 
κυνήγι της τηλεθέασης.  Τέ-
τοιου είδους τηλεθέαση ούτε 
να την κατανοήσω μπορώ, ούτε και να την εγκρίνω.

▶ FASHION EXPERTS ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Στο zapping έπεσα πάνω στην ώρα που βαφόταν η συμμετέχουσα 
στο Shopping Star και διάλεγε σκιές από μια παλέτα με αποχρώ-
σεις του μπλε και του πράσινου.  Δεν άντεξα να δω το αποτέλεσμα.  
Μόνο μια ματιά στο ημερολόγιο έριξα να βεβαιωθώ ότι ζούμε στο 
2019.

▶ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΜΟΥ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΟΡΝ
Έξαλλος ο Λιάγκας, έκπληκτος ο Μπέζος … όλοι απορούν κι 
εξίστανται που μια αμόρφωτη κοπέλα από ένα δεύτερης ποιότητας 
talent show μεταπηδά στο θέατρο για να ερμηνεύσει Ίψεν χωρίς 
να έχει ιδέα για τον χαρακτήρα που θα ερμηνεύσει, ωστόσο η 
Καζαριάν έχει άποψη επ’αυτού:  «Ζούμε σ’έναν σύγχρονο κόσμο 
όπου δεν χρειάζονται σπουδές για να γίνει κανείς ηθοποιός».  Τ’ 
ακούτε έλληνες διαχειριστές του «πολιτισμού» που την επιλέξα-
τε?  Κι αυτή θα γίνει ηθο-ποιος (ήθος ποιώ).  Ποιο ήθος?  Ποιος 
πολιτισμός?

 

Φθινόπωρο του 1998 και η ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ετοιμαζόταν να ζήσει ιστορικές στιγμές από αυτές που πλέον δύσκολα 
βλέπουμε στους live χώρους διασκέδασης.Μεγάλος πρωταγωνιστής ο ‘άρχοντας’ Νότης Σφακιανάκης για χάρη του 

οποίου οι ουρές ήταν ατελείωτες.Μαζί του είχε την ‘νέα’ στις πίστες Δέσποινα Βανδή.Μαζί τους Παύλος –που είναι και 
κουμπάρος του- και Νίκος Ιωσηφίδης και ο Βασίλης Γκόγκος.

Το BARaki Coffee & More στην Τούμπα, είναι ένα πρωτοποριακό coffee bar - restaurant με υψηλές προδιαγραφές σε design 
και service αποτελώντας το hot spot της πόλης για ένα ευχάριστο και όχι μόνο διάλειμμα. Σ’ έναν μοναδικό χώρο  με εκπλη-
κτική διαμόρφωση και με την πιο θετική ενέργεια μπορείτε να απολαύσετε φαγητό, ποτό και καφέ όλες τις ώρες της ημέρας 
και της νύχτας... Η κουζίνα και το bar του BARaki Coffee & More είναι με υψηλά «standard» και σε πολύ λογικές τιμές οι 
οποίες σε πείσμα των καιρών, κρατιούνται σε απόλυτη ισορροπία τόσο με την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων, όσο 
με το σεβασμό και την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Διεύθ. Διογένους 42,Τούμπα.Τηλ. 2313 026226.

BARaki Coffee & More
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Αποκαλύψεις και ομολογίες ερμητικά κλεισμένες στα συρ-
τάρια της ιστορίας αφήνει να ξετυλίξουν με γλαφυρό τρόπο ο 
πρώην πρόεδρος του Αρη και επί σειρά ετών διοικητικός παρά-
γοντας Θεόφιλος Μητρούδης στο βιβλίο του το οποίο αναφέ-
ρεται στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του ΑΡΗ από το 1984 
έως το 1994 που παρουσιάζεται την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Μ. Αναγνωστάκης» στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης από τις εκδόσεις ΙΑΝΟΣ. 
Με τίτλο «Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Η άνοδος και η πτώση από την 
πίσω πλευρά του φεγγαριού». 

Για το βιβλίο γράφει ο ίδιος: 
«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τους παρακάτω λόγους: Για 

να καλύψει τις προσωπικές μου ανάγκες. Την ανάγκη να επι-
κοινωνήσω μαζί σας όλα όσα έχω ζήσει τα χρόνια που πέρα-
σαν. Την ανάγκη να εξωτερικεύσω όλα όσα έχω μέσα μου. Να 
γράψω τις δικές μου αλήθειες. Να κλείσω τις τρύπες της πα-
ραπληροφόρησης, η οποία εξυπηρετεί συμφέροντα τα οποία 
δεν με αφορούν. Να διορθώσω τις γραφές των γεγονότων. 
Να τα περιγράψω όπως τα έζησα. Όπως πραγματικά έγιναν. Η 
απόκρυψη των γεγονότων, ή μέρους αυτών, μπορεί να είναι 
θεμιτή. Προφανώς για κάποιους λόγους γίνεται. Η αλλοίωση 
όμως των πραγματικών περιστατικών σημαίνει αλλοίωση της 
Ιστορίας. Αυτό είναι αθέμιτο και ιστορικά ανέντιμο.»

Η «Κ» προδημοσιεύσει ένα απόσπασμα που αναφέρεται 
στη συμφωνία του με τον Παναγιώτη Γιαννάκη το καλοκαίρι 
του 1992 και ένα μήνα πριν από τη «μοιραία» συνάντηση με 
το Νίκο Γκάλη που οδήγησε στην αποχώρησή του από τον Αρη.

«Έχω ήδη μάνατζερ το Φάνη τον Ταρνατώρο και προπο-
νητή τον Στιβ τον Γιατζόγλου. Είναι η πρώτη χρονιά που οι 
καλαθοσφαιριστές θα  υπογράψουν  συμβόλαια. Η γνώση 
όλων μας είναι μπερδεμένη. Έχουμε παντελή άγνοια, για το 
πώς υπογράφονται τα συμβόλαια και για τις συνέπειες αυτών. 
Πρέπει όμως να προχωρήσουμε. Να φτιάξουμε το ρόστερ της 
ομάδος κι αμέσως  μετά να αρχίσουμε να υπογράφουμε συμ-
βόλαια. Ετσι αρχίζουν οι επαφές με τους αθλητές.

 Νίκος Γκάλης: Η  ιεραρχία, ο σεβασμός στις αξίες και στην 
ιστορία, επιτάσσουν την πρώτη επαφή να την κάνω με τον Νίκο 
Γκάλη. 15 Ιουνίου του 1992. Ο Νίκος  Γκάλης έρχεται στο γρα-
φείο μου να μιλήσουμε. Στο γραφείο μου στην δουλειά μου 
στην ΒΜW. Ήρθε μόνος του. Ο Γκάλης δεν χρησιμοποιούσε 
μάνατζερ.

Κάθεται απέναντι μου με κοιτάζει και μου λέει: «Άκου Θε-
όφιλε. Εγώ είμαι ήδη τριάντα τεσσάρων χρονών. Χρήματα έχω. 
Έχω γνωρίσει και δόξα! Φέτος είμαι ελεύθερος. Δεν ξέρω τι 
θα κάνω. Αν θα συνεχίσω ν’ αγωνίζομαι, ή αν θα σταματήσω. 
Θέλω όμως να σου ζητήσω μία χάρη. Ό,τι είναι να συμφωνή-
σουμε, να το συμφωνήσουμε γρήγορα. Μη με σύρεις…».

Του απαντώ εγώ: «Τι εννοείς Νίκο να μην σε σύρω;». 
Νίκος Γκάλης: «Να μην συμβεί εφέτος αυτό που γινότανε 

τα προηγούμενα χρόνια. Να ξεκινάμε τις συζητήσεις τον Ιού-
λιο, να δίνουμε τροφή στις εφημερίδες για να γράφουν και να 
τελειώνουμε τον Οκτώβριο. Του απαντώ...

«Σου δίνω το λόγο της τιμής μου ότι σ` ένα μήνα από 
τώρα, στις 15 Ιουλίου θα έχεις οριστική απάντηση.»

 Έτσι γρήγορα και απλά έληξε αυτή η συνάντηση. Ο Γκά-
λης με διευκόλυνε με τον τρόπο του. Μου έδωσε χρόνο. Ήταν 
πολύ βολική η εξήγηση του και ταίριαζε στον χαρακτήρα μου. 

 Παναγιώτης Γιαννάκης: Αυτό ήταν  πολύ μεγάλο πρόβλη-

μα  για μένα και για τον Άρη. Ο Παναγιώτης ήθελε να φύγει και 
το ήξερα. Ήξερα επίσης ότι αν εκείνη τη χρονιά έφευγε, πού θα 
πήγαινε. Τέλος ήξερα ότι ετοιμάζει την ελευθερία  του, με την 
βοήθεια του Γιώργου Βασιλακόπουλου, του γενικού γραμμα-
τέα της ΕΟΚ, θ` άλλαζε ο νόμος. Η δωδεκαετία που ήταν δε-
σμευμένοι οι αθλητές στο σύλλογο τους, θα γινόταν οκταετία. 
Αυτόματα έμεναν ελεύθεροι όλοι οι αθλητές που συμπλήρω-
ναν οκταετία σε σύλλογο τους. Δηλαδή νόμος - φωτογραφία 
για τον Παναγιώτη. Ούτε την μεταγραφή του δεν θα μπορούσε 
ο σύλλογος να διαπραγματευτεί. Το πλήγμα θα ήταν  ηθικό, 
αγωνιστικό και οικονομικό. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί ούτε σ` 
εμένα ούτε στον Αυτοκράτορα! Θα ήταν μεγάλη ήττα!

 Η μοίρα  έφερε έτσι τα πράγματα, που θα έπρεπε για δεύ-
τερη φορά – στη ζωή μου- να διεκδικήσω τον Παναγιώτη  
Γιαννάκη. Την πρώτη φορά τον πήρα από τον Ιωνικό και μέσα 
από τα δίχτυα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Τώρα όμως 
έπρεπε να τον διεκδικήσω από τον ίδιο του τον εαυτό! Πολύ  
δύσκολο έργο. Η πιο μεγάλη μου ελπίδα είναι η εκτίμηση που 
με είχε από το παρελθόν. Η προϊστορία μας δηλαδή. Αυτά που 
είχα κάνει για το Παναγιώτη το 1984, ήταν γερή παρακαταθή-
κη για την τελική του απόφαση.

Η συνάντηση μας  ορίζεται λίγες μέρες μετά από την συ-
νάντηση που είχα με το Νίκο. Γίνεται στο σπίτι μου, Ρεθύμνου 
11-13 στη Γλυφάδα. Έρχεται κι αυτός μόνος του. Ούτε ο Πανα-
γιώτης  χρησιμοποιούσε τότε μάνατζερ.

Είμαστε στο σπίτι μου, καθόμαστε στον καναπέ. Είμαστε 
μόνοι μας.  Δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας. Πίνει μια γουλιά 
νερό και μου λέει: «Θεόφιλε δεν μπορώ άλλο. Θέλω να φύγω. 
Δεν θέλω να μείνω άλλο στον Άρη. Κουράστηκα! Σε παρακα-
λώ κάνε μου την μεταγραφή. Θα πάρετε χρήματα από μένα.  
Άσε να δω το μέλλον όπως θέλω εγώ. Τόσα χρόνια προσέφερα 
στον Άρη , σεβαστείτε το.»

Τον άκουγα προσεχτικά. Ήξερα ότι αυτό που θέλει δεν 
μπορεί να γίνει. Εγώ δεν μπορούσα  να το κάνω για τους παρα-
κάτω λόγους: Πρώτον γιατί θα ερχόμουν κόντρα στην δέσμευ-

ση που πήρα στη γενική συνέλευση ότι δεν πρόκειται να που-
λήσω κανένα παίκτη. Δεύτερον γιατί θα  ήμουν αντίθετος στην 
ιστορία του συλλόγου . Τρίτον γιατί δεν έχω μάθει να χάνω! 
Τετάρτον: Ο τέταρτος είναι  ο κυριότερος  λόγος απ` όλους αυ-
τούς. Είναι  αδύνατο να δεχτώ αυτή την μειωτική συμπεριφορά 
από τις αρχές της Ελληνικής  Καλαθοσφαίρισης. Πέμπτο. Είχα 
και τα λόγια του προπονητή μου του Γιατζόγλου στο μυαλό 
μου. Ο Γιαννάκης θα πρέπει να κατεβάζει την μπάλα. Ποιος 
άλλος μπορεί να το κάνει αυτό καλύτερα από τον Παναγιώτη; 
Ποιος θα εφαρμόζει τα συστήματα μου. 

Ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση, κράτησε πολλές ώρες 
αυτή η προσπάθεια. Βάζοντας το ένστικτό μου μπροστά έπρεπε 
να εκτιμήσω τις κινήσεις μου  μήπως  πείσω τον Παναγιώτη  να 
κλείσουμε την συμφωνία εκείνη τη στιγμή. H πρώτη μου κίνη-
ση ήταν  να του δώσω τα εξήντα εκατομμύρια, που του χρω-
στούσαν από την προηγούμενη χρονιά.  Πράξη καλής θέλησης 
κι εμπιστοσύνης. Η δεύτερη κίνηση μου ήταν να του προτείνω 
το νέο  συμβόλαιο.  Πρόταση που θα έπειθε  να έμενε στον 
Άρη. Η πρόταση ήταν δελεαστική. Έπρεπε να προσεγγίζει, τις 
πιθανές προτάσεις των άλλων ομάδων στην περίπτωση που 
έμενε ελεύθερος. Βάδιζα μόνο με το ένστικτο! 

 Ο Παναγιώτης με άκουγε προσεχτικά, μάλλον δελε-
άστηκε. Νομίζω τον επηρέασαν όλα μαζί. Τα χρήματα, τα επι-
χειρήματα, η συμπεριφορά μου κι ο τρόπος της πειθούς μου. 
Χρησιμοποίησα όλες μου τις δυνάμεις!           

Ο Γιαννάκης δεν έπρεπε να φύγει από τον Άρη. Τουλάχι-
στον με τον τρόπο που σχεδίαζαν  την αποχώρησή του...».

Για το βιβλίο του Θεόφιλου Μητρούδη θα μιλήσουν οι: 
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας βουλευτής, Σωτήρης Θεολογίδης 
δημοσιογράφος-συγγραφέας, Σωτήρης Θεοδωρίδης επιχει-
ρηματίας-Πρόεδρος SATO, Χριστόδουλος Οικονομίδης Πρ. 
Δήμαρχος Καλαμαριάς. Σχολιάζουν οι Χριστόδουλος Αντωνιά-
δης, Γιάννης Ιωαννίδης, Γιάννης Μπουτάρης. Την παρουσίαση 
συντονίζει ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Δημήτρης Δραγώ-
γιας.

Θεόφιλος Μητρούδης: 

«Διορθώνω τις γραφές των γεγονότων»
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Το πρόσωπο της Κατερίνας Δαμβόγλου είναι 
ο καμβάς πάνω στον οποίο δημιουργήθηκε η 
«Frida κι άλλο», μια πολυμεσική παράσταση – 
αφιέρωμα στο προσωπικό και εικαστικό σύμπαν 
της επιδραστικής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο. 
Η Κ. Δαμβόγλου υπογράφει το κείμενο και ερ-
μηνεύει, ενώ ο Robin Beer δημιουργεί ζωντανά 
ήχους και εικόνες μέσα από προβολές και χει-
ροποίητο video σε συγχρονισμό. Η παράστα-
ση παρότι δεν είναι καινούργια για το θεατρικό 
κοινό της Θεσσαλονίκης,  κάθε φορά που ανε-
βαίνει μαγεύει ακόμη περισσότερους θεατές. H 
Κ. Δαμβόγλου σε συνέντευξη της στην Karfitsa 
αναφέρει μεταξύ άλλων τους λόγους για να δει 
κάποιος την παράσταση.
Πώς είναι να ενσαρκώνετε μία τόσο εμβλη-
ματική προσωπικότητα; Συναρπαστικό. Γεμάτο 
φόβο και πρόκληση αρχικά κι έπειτα γεμάτο 
απόλαυση να μπαίνεις στα παπούτσια κάποιου 
άλλου. Σαν ντετέκτιβ μέσα στο μυαλό ενός αν-
θρώπου.
Τι πιστεύετε είναι αυτό που δεν ξέρει ο περισ-
σότερος κόσμος για τη Φρίντα Κάλο; Όλα τα 
ξέρουμε. Μέχρι και τι νούμερο παπούτσι φο-
ρούσε, το χρώμα του κραγιόν της, αν φορούσε 
εσώρουχα (όχι, δεν φορούσε). Την έχουμε κατα-

σπαράξει. Επιμένουμε να ξεχνάμε, όμως, πολλά. 
Για παράδειγμα πως εν πολλοίς ήταν ακίνητη. 
Για φανταστείτε τον εαυτό σας να περνά περίπου 
εννέα μήνες τον χρόνο κλινήρης.
Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με τη Φρίντα 
Κάλο; Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν κάποια 
άλλη προσωπικότητα. Συμβολίζει τη μανία μας 
να θέλουμε πάντα «Κι Άλλο». Να οριζόμαστε 
από το εγώ και εξωτερικούς παράγοντες και να 
καταλήγουμε εθιστικά ανικανοποίητοι.
Ποια είναι η σκηνοθετική σας προσέγγιση; Η 
συνεχής συνομιλία με όλα τα μέσα που χρησι-
μοποιούμε: σώμα, εικόνα, έρευνα, κουκλοπαι-
κτική, παιχνίδι, αυτοσχεδιασμός. Η σχέση με το 
μέσον και το θέμα. Ξαναλέω πως η Φρίντα Κάλο 
θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη ποπ προσω-
πικότητα. Τότε, το μέσον δε θα ήταν το live video, 
η ζωντανή δηλαδή σχέση ενός οπτικού διάκο-
σμου με το ανθρώπινο σώμα. Αν είχαμε μια προ-
σωπικότητα της μουσικής, τότε ίσως θα χρησι-
μοποιούσαμε για παράδειγμα ένα πιάνο.
Γιατί να έρθει κάποιος να δει την παράσταση; 
Γιατί θα τους αρέσει; Γιατί θα είναι τροφή για συ-
ζήτηση, συναίσθημα και σκέψη; Γιατί είναι ζω-
ντανή; Συναρπαστική; Μοναδική; Χρωματιστή; 
Εκρηκτική; Γιατί αγαπά τη Φρίντα; Γιατί τη μισεί. 

Γιατί μας αρέσει ο αυτοσχεδιασμός. Το σωματικό 
θέατρο. Ο μονόλογος. Η τεχνολογία. Το στιβαρό 
κείμενο. Το φτωχό θέατρο. Οι βιογραφίες. Γιατί 
είναι ένας καθρέφτης στο σήμερα. Γιατί είναι ένας 
καθρέφτης στα μύχια της ψυχής. Γιατί μας κατη-
γορεί και είμαστε μαζόχες. Γιατί βωμολοχεί. Γιατί 
βλέπουμε την ελευθερία. Την επανάσταση. Γιατί 
μας αρέσει να βλέπουμε θέατρο χωρίς τέταρτο 
τοίχο. Γιατί είναι ψυχεδελικό θέαμα. Γιατί είμα-
στε κουτσομπόληδες γαμώτο. Γιατί η ζωή μας 
δεν έχει πάθος. Γιατί με έφερε μια φίλη μου που 
μου έπρηξε τ’αυτιά και νόμιζα ότι δε θα μ’αρέσει 
αλλά τελικά μου άρεσε. Όλα τούτα που αναφέρω 
-και αρκετά ακόμα- τα έχω ακούσει. Προσωπική 
απάντηση δεν μπορώ να δώσω. Βλέπετε, εκείνη 
την ώρα της παράστασης δεν κοιτώ τη Φρίντα. 
Είμαι η Φρίντα. Εννοώ πως σε αυτό απαντούν οι 
θεατές. Ακόμα και μετά την παράσταση -στη χαι-
ρετούρα που λένε-, τη μόνη στιγμή που έχω για 
να πω ως Κατερίνα ευχαριστώ, πάλι τη Φρίντα 
κοιτούν. Σε εκείνη μιλούν. Και δε μου λεν γιατί 
ήρθαν. Μου λεν πώς αισθάνονται μετά. Ποιος ξέ-
ρει τι μας οδηγεί και πού μας οδηγεί.  
*Η παράσταση «Frida κι άλλο» στο θέατρο 
Αυλαία, στις 27, 28 & 29 Σεπτεμβρίου 

Ο βίος και το έργο της εμβληματικής Μεξικανής ζωγράφου  
εμπνέουν τους Fly Theatre 

Οι πάνω από 20 λόγοι  
για να δεις το «Frida κι άλλο»
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Μέσα από την δημιουργία μιας διαδικτυακής 
πλατφόρμας ο Παναγιώτης Χωματίδης  και ο 
Αντώνης Βραγοτέρης δίνουν την δυνατότητα σε 
παιδιά που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές 
στην Ελλάδα, αλλά και σε άτομα που βρίσκο-
νται σε κάθε άκρη του πλανήτη να γνωρίσουν το 
σκάκι.

Η πλατφόρμα Wchess είναι ο ιντερνετικός 
χώρος που δίνουν ως σημείο συνάντησης πλή-
θος σκακιστών. Εκεί ο χρήστης, ανάλογα με το 
τι ζητάει, αν δηλαδή θέλει να μάθει ή να διδάξει 
σκάκι, περιηγείται σε ένα εύχρηστο περιβάλλον. 
Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν δια-
λέξεις αλλά και μαθήματα σκάκι από κάποιον 
καθηγητή, τον οποίο και θα επιλέξουν, αφού 
προηγουμένως επικοινωνήσουν μαζί του και 
ορίζουν τις ώρες και τις ημέρες διδασκαλίας, 
όπως επίσης και το κόστος.

«Εμείς δίνουμε την δυνατότητα σε κάθε προ-
πονητή να δημιουργήσει ένα multimedia ebook 
ψηφιοποιώντας την σκακιέρα, χωρίς να χρειά-

ζεται να έχει κάποια γνώση προγραμματισμού. 
Αυτά τα βιβλία μπορεί να τα διαθέτει δωρεάν 
είτε με πληρωμή στην πλατφόρμα», εξηγεί στην 
Karfitsa ο Π.Χωματίδης. Όσον αφορά τον ρόλο 
που έχει η ομάδα πίσω από το Wchess ο ίδιος 
σημειώνει ότι: «ο ρόλος μας είναι ότι ανεβάζου-
με καθημερινά δωρεάν σκακιστικό υλικό, που 
έχει σχέση με την εκπαίδευση κατά κύριο λόγο, 
με το ξεκίνημα της παρτίδας, τα ανοίγματα, το 
μέσο του παιχνιδιού και το φινάλε. Θα εστιάζει 
και σε μικρές ηλικίες για αυτό και θα έχει βίντε-
ο-εικόνα για να είναι πιο ελκυστικό, όπως και τα 
multimedia βιβλία».

Το  Wchess έχει «ανέβει» online εδώ και έξι 
μήνες, εκ τους οποίους οι τέσσερις πρώτοι ήταν 
δοκιμαστικοί και οι τελευταίοι δυο σε κανονι-
κή λειτουργία. Η αρχή του εγχειρήματος όμως 
μετράει πάνω από ένα χρόνο. Οι δυο ιδρυτές 
είναι χρόνια σκακιστές με τον Π.Χωματίδη να 
ασχολείται ως παίκτης και ο Αντ.Βραγοτέρης ως 
προπονητής. Ο λόγος που τους ώθησε να δημι-

ουργήσουν την πλατφόρμα ήταν η επιθυμία τους 
να φέρουν το σκάκι κοντά σε οποιονδήποτε και 
οπουδήποτε. «Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν 
σωματείο και εμείς θέλαμε όσοι βρίσκονται εκεί 
να έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν το άθλη-
μα. Στόχος μας είναι να γίνονται δωρεάν μαθή-
ματα σε απομακρυσμένες περιοχές», υπογραμ-
μίζει ο κ.Χωματίδης. Με τον ίδιο να επισημαίνει 
ότι μεγάλο ποσοστό στη Ελλάδα δεν γνωρίζει 
ότι ως χώρα είμαστε σε ανεπτυγμένο επίπεδο 
στο σκάκι και έχουμε αποσπάσει διακρίσεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο και πως υπάρχει μεγάλη 
σκακιστική κοινότητα, ενώ περίπου 100.000 
ασχολούνται με το άθλημα.

Μάλιστα, αν και το Wchess, η υλοποίηση 
του οποίου έγινε σε συνεργασία με την Darwin 
- Business & I.T. Solutions, «τρέχει» μόλις δυο 
μήνες  έχει καταφέρει να συνδεθεί μέσω του 
σκάκι με ομογενείς στην Αμερική και να έχει 12 
συνεργάτες που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Η ομάδα πίσω από την πλατφόρμα Wchess  

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
μαθαίνουν σκάκι σε όλο τον κόσμο
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Το El Clasico της Τούμπας επιστέφει. Η «μη-
τέρα των μαχών» για το ποδόσφαιρο της Θεσσα-
λονίκης. ΠΑΟΚ και Αρης ξανά αντιμέτωποι για το 
πρωτάθλημα της Super League 1, στο πλαίσιο 
της 4ης αγωνιστικής. Ένα ντέρμπι για το οποίο 
ζει και αναπνέει όλη η πόλη. Άλλωστε, αυτά τα 
ντέρμπι πάντα ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος και εκτός από το βαθμολογικό κίνητρο, 
το γόητρο παίζει κυρίαρχο ρόλο σε αυτά.

Η Karfitsa σας βάζει στο κλίμα του μεγάλου 
αυτού αγώνα. Αναλύει ένα-ένα τα σημεία κλει-
διά του ντέρμπι και σας παρουσιάζει όλα όσα θέ-
λετε να γνωρίζετε για το σπουδαίο αυτό παιχνίδι 
που θα διεξαχθεί την Κυριακή (18:30, PAOK TV).

Πάμε να τα δούμε ένα-ένα...
1. Οι πρωτάρηδες στους πάγκους
Για αμφότερους είναι το πρώτο ντέρμπι που 

θα ζήσουν ως προπονητές του ΠΑΟΚ και του 
Αρη. Βέβαια, ο Απόστολος Τερζής, ο υπηρεσι-
ακός τεχνικός των Κιτρίνων, ήταν πέρυσι στον 
πάγκο του Αρη, όχι όμως ως πρώτος προπονη-
τής, αλλά ως βοηθός αρχικά του Πάκο Ερέρα και 
έπειτα του Σάββα Παντελίδη.

Το ευχάριστο και για τους δύο είναι πως η 
εβδομάδα κύλησε, χωρίς αγωνιστικά προβλή-
ματα. Είχαν όλους τους παίκτες ετοιμοπόλε-
μους στη διάθεσή τους και έτσι αναμένεται να 
παρατάξουν τις καλύτερες δυνατές ενδεκάδες. 
Τα ντέρμπι είναι πάντα απρόβλεπτα και αυτό το 
γνωρίζουν καλά και οι δύο. Σύμφωνα με όλες 
τις ενδείξεις οι Αμπέλ Φερέιρα και ο Απόστολος 
Τερζής, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα.

Το αγαπημένο 4-4-2 του Πορτογάλου και 
το αποδοτικό 4-2-3-1 του Ελληνα τεχνικού θα 
είναι τα συστήματα που θα επιλέξουν. Αν κά-
ποιος εκ των δύο έχει έναν μικρό πονοκέφαλο, 
αυτός είναι ο 42χρονος τεχνικός του ΠΑΟΚ, που 
καλείται να επιλέξει ανάμεσα στους Εσίτι και Ελ 
Καντουρί για μία θέση στα χαφ. Από την άλλη, 
ο 48χρονος (υπηρεσιακός) προπονητής του Αρη 
δεν αναμένεται να αλλάξει πολλά συγκριτικά 
με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και έτσι δεν 
αποκλείεται να δούμε τον Αρη να παρατάσσεται 
με ίδια ενδεκάδα, όπως αυτή της προηγούμενης 
εβδομάδες στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

2. Ακπομ VS Iντέγε
Είναι οι δύο παίκτες που θα τραβήξουν πάνω 

τους τα περισσότερα βλέμματα. Ο Βρετανός 
στράικερ του ΠΑΟΚ εναντίον του Νιγηριανού του 
Αρη. Ο Τσούμπα Ακπομ των δύο γκολ σε τρία 
παιχνίδια, έναντι του Μπράουν Ιντέγε που βρήκε 
το γκολ που τόσο έψαχνε στο προηγούμενο παι-
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ΠΑΟΚ ΚΑΙ Άρης κοντράρονται στην Τούμπα και η Karfitsa αναλύει  
τα σημεία – κλειδιά που θα κρίνουν το Clasico της Θεσσαλονίκης 

Οι τέσσερις άξονες που... βγάζουν νικητή!
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Ο ορισμός Σιδηρόπουλου
και οι κανόνες του ντέρμπι  

Η συζήτηση που έχει ανοίξει από την ημέρα που 

έγινε γνωστό ότι ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα είναι ο 

διαιτητής του ντέρμπι, είναι πέρα για πέρα δικαιο-

λογημένη. Γιατί δεν υπάρχει βάσιμο επιχείρημα που 

να δικαιολογεί την απόφαση που πήρε ο Περέϊρα. 

Απόφαση η οποία μπορεί να ανοίξει μία νέα κουβέ-

ντα από τους «εχθρούς» του ΠΑΟΚ αν στο ντέρμπι 

με τον Αρη ο Σιδηρόπουλος κάνει λάθη. Κι αυτό επί 

της ουσίας είναι το κέρδος από τον ορισμό ξένων δι-

αιτητών. Δεν είναι η ικανότητα και η εμπειρία τους 

που βοηθάει στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ο 

σεβασμός που υπάρχει απέναντι τους και η απουσία 

καχυποψίας για πιθανό επηρεασμό τους είναι που 

οδηγεί στο να «καταπίνονται» τα λάθη τους και να 

μην αντιδρά κανείς. Μπορεί να ισχύσει αυτό και με 

τον Σιδηρόπουλο; Ούτε με τον διαιτητή του ντέρ-

μπι, ούτε με οποιονδήποτε άλλο διαιτητή μπορεί να 

υπάρξει ανοχή από την ομάδα και τον κόσμο που 

πιστεύει ότι αδικήθηκε η ομάδα του. Τα σφυρίγματα 

των Ελλήνων διαιτητών αντιμετωπίζονται με μεγά-

λη καχυποψία και εκεί γίνεται η ζημιά. Οπότε τι απο-

μένει; Να κυλήσουν όλα καλά ώστε να μην ασχο-

ληθεί η ποδοσφαιρική κοινωνία της Θεσσαλονίκης 

για πολλές εβδομάδες ακόμη με τη διαιτησία του 

ντέρμπι. Πάντως ο Αρης έχει πρόσθετους λόγους να 

διαμαρτύρεται και για την επιλογή του Ελληνα διαι-

τητή γιατί έχει αρκετά παράπονα από προηγούμενες 

διαιτησίες του Σιδηρόπουλου. 

Πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Σ’ ένα ντέρμπι έχει 

αξία με ποια ψυχολογία θα μπουν οι δύο ομάδες στο 

γήπεδο. Θεωρητικά μετά τα όσα έκαναν με Ατρόμη-

το και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Αρης θα τους οδηγή-

σει στη σέντρα με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. 

Αυτή όμως μπορεί να τσαλακωθεί αν η ροή του 

αγώνα στραβώσει και βρεθεί μία από τις δύο ομάδες 

με την πλάτη στον τοίχο. 

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα είναι πόσο έτοιμες 

θα βρεθούν οι ομάδες και πνευματικά. Το επόμενο 

είναι  η αγωνιστική συμπεριφορά των παικτών που 

η απόδοση τους είναι καταλύτης. Όλα τ’ άλλα έρχο-

νται σε δεύτερη μοίρα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

χνίδι με τον Παναθηναϊκό.
ΠΑΟΚ και Αρης ποντάρουν πολλά πάνω σε αυτούς και 

δίχως αμφιβολία από τη δική τους απόδοση θα κριθούν 
πολλά στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο 26χρονος στράικερ 
του Δικεφάλου, βρήκε δρόμο προς τα δίχτυα στα παι-
χνίδια με Πανιώνιο και Ατρόμητο, έχει ξεκινήσει καλά το 
πρωτάθλημα και διψάει για το πρώτο του γκολ κόντρα 
στον Αρη.

Από την άλλη, ο Ιντέγε, γνωρίζει καλά την ατμόσφαι-
ρα της Τούμπας, έχει παίξει και στο παρελθόν ως παίκτης 
του Ολυμπιακού και γνωρίζει εκ των προτέρων την ατμό-
σφαιρα που θα συναντήσει. Ο 31χρονος επιθετικός μετά 
από έξι άγονα παιχνίδια έβαλε... τέλος και το γκολ του 
κόντρα στον Παναθηναϊκό του έδωσε την ώθηση και την 
απαραίτητη ψυχολογία ενόψει του clasico.

3. Η «μάχη» της άμυνας
Από «δύναμη πυρός» η άμυνα του ΠΑΟΚ μετατράπη-

κε στο φετινό ξεκίνημα της χρονιάς σε «αχίλλειο πτέρνα» 
του. Ο Δικέφαλος δέχεται γκολ σε όλα τα παιχνίδια του 
και τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι από ατομικά λάθη. Τα 
τέσσερα γκολ παθητικό σε τρία παιχνίδια πρωταθλήμα-
τος σαφώς και είναι ένα νούμερο που προβληματίζει τον 
Πορτογάλο τεχνικό, που γνωρίζει πως στην περσινή αήτ-
τητη πορεία για τον τίτλο του Δικεφάλου, η άμυνα ήταν 
το «κλειδί» της επιτυχίας. Στην αντίπερα όχθη, ο Αρης, 
έχει δεχτεί δύο γκολ, με τους Βέλεθ, Ρόουζ και τον Δε-
ληζήση να είναι οι τρεις στόπερ που έπαιξαν σε αυτά τα 
τρία παιχνίδια της φετινής σεζόν, με τον Δικέφαλο να μην 
έχει αλλάξει το δίδυμό του με τους Βαρέλα και Κρέσπο 
να συνθέτουν το βασικό δίδυμο, με τον Ινγκασον να έχει 
παίξει μόλις σε ένα ημίχρονο, αυτό με τον Πανιώνιο, όταν 

ο Αφρικανός αμυντικός αποχώρησε τραυματίας από το 
γήπεδο. Οι δύο μονομάχοι γνωρίζουν πως το μηδέν στα 
μετόπισθεν θα είναι ενδεχομένως ο πιο ισχυρός παράγο-
ντας για να φύγουν νικητές από τον αγωνιστικό χώρο της 
Τούμπας και αν μη τι άλλο ενδεχομένως όποιος από τους 
δύο το καταφέρει αυτό, τότε θα έχει και τις πιθανότητες 
με το μέρος του.

4. Οι... χαμηλές πτήσεις των Ματίγια και Εσίτι
Ο Αντερσον Εσίτι αποκτήθηκε για να θωρακίσει την 

μεσαία γραμμή του Δικεφάλου. Μέχρι και σήμερα, ο Νι-
γηριανός, δεν έχει καταφέρει να εγκλιματιστεί στις ανά-
γκες και τις απαιτήσεις του Δικεφάλου. Παρόλα αυτά, έχει 
κερδίσει θέση στην ενδεκάδα, δείγμα του πόσο πιστεύει 
σε αυτόν ο Αμπέλ Φερέιρα. Παρόλα αυτά, από την απόδο-
σή του, κρίνονται πολλά στο παιχνίδι του Δικεφάλου, κάτι 
που γνωρίζει και ο ίδιος. Στον ΠΑΟΚ σαφώς και περιμέ-
νουν το αυριανό ντέρμπι να είναι η απαρχή για να ξεφύγει 
ο Εσίτι από τις μέχρι τώρα χαμηλές... πτήσεις.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Χαβιέ Ματίγια. Η 
απόδοση του Ισπανού χαφ, ήταν καθοριστική στον περ-
σινό δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, για να ξεκινήσει 
η αντεπίθεση του Αρη που του χάρισε στο τέλος της σε-
ζόν ένα εισιτήριο για το Europa League. Φέτος, ο Ματίγια, 
δείχνει να είναι εκτός κλίματος. Αλλωστε, τα νούμερά 
του, δείχνουν και την πραγματικότητα, με τον Ισπανό να 
μην έχει ούτε γκολ, ούτε ασίστ. Και αυτός, όμως αποτελεί 
βασική επιλογή στην ενδεκάδα των Κιτρίνων και όπως 
στην περίπτωση Εσίτι, έτσι και στη δική του, ο Απόστολος 
Τερζής, επιθυμεί να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, 
αφού ο καλός Ματίγια, μπορεί να αλλάξει επίπεδο τον 
Αρη.
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Τοξική ... κριτική από Γιάνη 
 Οι δυο πρώτοι μήνες 

διακυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας»-απλά μα-
θήματα τοξικής ολιγαρ-
χίας. Αυτός είναι ο τίτλος 
βιβλίου που έχει εκδώσει 
το ΜέΡΑ25 ασκώντας 
κριτική στους πρώτους 
μήνες διακυβέρνησης της 
χώρας από τη ΝΔ και το 
οποίο μάλιστα είχε μοι-
ραστεί στους παρευρισκόμενους στην συνέντευξη τύπου 
στο πλαίσιο της ΔΕΘ, δημοσιογράφους.

Όπως φαίνεται καμία ανοχή, κανένα χρόνο προ-
σαρμογής και κανένα θετικό πόντο δεν δίνει ο Γενικός 
Γραμματέας του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης και τα 
υπόλοιπα στελέχη του κόμματος στην νέα κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κριτική είναι σκληρή όπως 
και οι χαρακτηρισμοί, εντός του βιβλίου που ξεκινάει με 
τη φράση «οι κυβερνήσεις πέφτουν, η Χρεοδουλοπαρι-
κία μένει». Σε κάθε περίπτωση δεν παύει να είναι ένας 
ευφάνταστος τρόπος άσκησης κριτικής στους κυβερνώ-
ντες και δημοσιοποίησης της κριτικής αυτής. Κάτι που θα 
μπορούσε να πει κανείς πως ταιριάζει γάντι στον Γιάνη 
Βαρουφάκη. 

Τα σεμινάρια του Σταύρου 
Σεμινάρια επικοι-

νωνίας για όλους τους 
βουλευτές της οργάνωσε 
η Κ.Ο. της Ν.Δ. στη Βουλή 
οπότε ο Σταύρος Καλαφά-
της ως γενικός γραμμα-
τέας Κ.Ο. είχε την τιμητική 
του. Στις ... νουθεσίες 
προς τους βουλευτές 
είπε ότι «προσωπικά, δεν 
μπορώ να κάνω συστά-
σεις σε κανέναν, απλώς 
να επισημάνω δύο βασικά πράγματα: Το πρώτο είναι ότι 
μιλάμε πάντα για Πολιτική συν Επικοινωνία. Πρώτα η 
παραγωγή πολιτικού έργου και η επικοινωνία θα έρθει 
μετά. Επομένως, ανήσυχος θα πρέπει να είναι αυτός που 
δεν παράγει πολιτικό έργο. Η αγωνία μας θα πρέπει να 
είναι να παράγουμε πολιτικό έργο που να αφορά στα 
κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα αλλά και στην ανάδει-
ξη και επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Πρώτα 
πολιτική και μετά επικοινωνία». Το τελευταίο φαίνεται 
ότι άρεσε στον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του 
Πρωθυπουργού Δημήτρη Τσιόδρα που ήταν εντός της 
αιθούσης ως ένας εκ των εισηγητών.

 
Ιγνάτιος για πρόεδρος ΚΕΔ

Ο δήμαρχος Αμπε-
λοκήπων – μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου 
δηλώνει πως θα είναι 
πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Σε μια 

τέτοια περίπτωση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος, έχει 
προταθεί για την προεδρία της ΠΕΔ Κεντρικής μακεδονί-
ας ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. 

Κλειστά τα γραφεία του ΚΙΝΑΛ στη Θεσ-
σαλονίκη

Αν επιχειρήσει κάποιος 
να κάνει ένα τηλέφωνο 
στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ 
(ΠΑΣΟΚ)στη Θεσσαλο-
νίκη στην οδό Βασιλέως 
Ηρακλείου, θα μείνει για 
ώρα στο ακουστικό του 
χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη άκρη της 
γραμμής.

Αυτό συμβαίνει γιατί πενήντα ολόκληρες μέρες 
μετρούνε κλειστά τα γραφεία του πάλε ποτέ ΠΑΣΟΚ στη 
Θεσσαλονίκη, με το ερώτημα που αιωρείται και εύλογα 
να είναι «τι μήνυμα στέλνει αυτό για τη σημασία που δί-
νει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά στη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας»; Μάλιστα οι συνεδριάσεις 
των τοπικών στελεχών πραγματοποιούνται πλέον σε 
άλλο σημείο και χώρο.

Το δώρο του Κωνσταντίνου τον Αλέξη
Το βιβλίο με τίτλο 

“Λεύκες ή Χαμαίρωπες; 
Σκέψεις για τη Θεσσα-
λονίκη και την πολιτική” 
και όχι ...γραβάτα ήταν 
το δώρο του δημάρχου, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξη Τσίπρα, κατά την πρόσφατη συνάντηση τους στο 
Μέγαρο Μουσικής. Ο κ.Ζέρβας προφανώς θα σκέφτη-
κε πως ήταν πιο χρήσιμο το βιβλίο στον κ.Τσίπρα που 
αποφεύγει να φοράει γραβάτες…!  Πάντως, το ίδιο 
δώρο έλαβαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης 
Κουτσούμπας και ο Γραμματέας του ΜεΡΑ25, Γιάνης 
Βαρουφάκης. 

Χωρίς καθυστερήσεις τα δημοτικά συμ-
βούλια

 Με ώρα ...Ζέρβα ξεκί-
νησε η πρώτη συνεδρίαση 
του νέου δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης. Η 
συνεδρίαση ξεκίνησε με 
μόλις ένα τέταρτο καθυ-
στέρηση, από τις 4 που ήταν προγραμματισμένη, πράγμα 
πρωτοφανές αν αναλογιστεί κανείς ότι οι προηγούμενες 
συνεδριάσεις με διοίκηση Μπουτάρη άρχιζαν με μιάμιση 
ώρα καθυστέρηση. 

Στα πίσω καθίσματα
 Γαλαρία έπιασαν στα έδρανα του νέου δημοτικού 

συμβουλίου Θεσσαλονίκης οι Γιώργος Ορφανός και Σπύ-
ρος Βούγιας. Οι δύο επικεφαλής παρατάξεων επέλεξαν 
να καθίσουν στις πίσω θέσεις, σε αντίθεση με τους υπό-
λοιπους επικεφαλής που βρίσκονται μπροστά. Στις ίδιες 
θέσεις, σταθερά, έμειναν οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” και ο Γιώργος Ρακκάς 
από το συνδυασμό “Μένουμε Θεσσαλονίκη”. 

Απών ο Ταχιάος
 Η απουσία του Νίκου Ταχιάου από την πρώτη συ-

νεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονί-
κης φούντωσε και πάλι 
τις φήμες ότι σκοπεύει να 
παραιτηθεί από επικε-
φαλής της παράταξης 
“Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα” 
μετά την ανάληψη της 
προεδρίας στην Αττι-
κό Μετρό Α.Ε. Το θέμα 
είναι τι θα γίνει με τους 
δημοτικούς συμβούλους 
που έμειναν στην παράταξη και ποιο θα είναι το μέλ-
λον τους... γιατί ήδη το προηγούμενο διάστημα πέντε 
εκλεγμένοι ανεξαρτητοποιήθηκαν για να ενταχθούν στη 
διοίκηση Ζέρβα. 

Κοντά στο ... χώρο του ο Πέτρος 
 Συνάντηση με τον Γραμματέα του Κινήματος 

Αλλαγής, Μανώλη Χριστοδουλάκη, είχε ο αντιδήμαρ-
χος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού, Πέτρος 
Λεκάκης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα του δήμου 
Θεσσαλονίκης καθώς και οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Αλλωστε, ο κ. Λεκάκης προέρχεται από το 
χώρο του ΠΑΣΟΚ... Στη διάρκεια της συνάντησης που 
είχαν οι δύο άνδρες έκανε σύντομο “πέρασμα” και η 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.  

Να του ζήσει...
 Την κόρη του βάφτι-

σε, παρουσία συγγενών 
και φίλων, ο δημοτικός 
σύμβουλος του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Ιωάννης 
Νασιούλας. Το μυστήριο 
τελέστηκε στον Ιερό Ναό 
Κυρίλλου και Μεθοδίου 
και η μικρή πήρε το όνο-
μα Σοφία με τους γονείς 
να πλέουν σε πελάγη 
ευτυχίας. 

Παρέμεινε... αστυνόμος ο Δαγκλής
 Από την Ελληνική 

Αστυνομία, στη Δημοτική 
Αστυνομία. Ο λόγος για 
τον Δημήτρη Δαγκλή, 
εκλεγμένο δημοτικό 
σύμβουλο με την παρά-
ταξη του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, ο οποίος ανέλαβε 
εντεταλμένος δημοτικός 
σύμβουλος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας. Από τις 
πρώτες ενέργειές του η απομάκρυνση όλων των διπλο-
παρκαρισμένων οχημάτων από την οδό Δωδεκανήσου. 
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ΚΡΙΟΣ
 Έχετε κακό Προαίσθημα για Κάτι; 
Μην το Αγνοείτε! Πότε πρέπει να 
ακούτε την διαίσθησή σας!

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τόλμησε να κάνεις κινήσεις που θα αλλάξουν 
πλήρως τα επαγγελματικά σου. Θα έχεις 
την υποστήριξη που χρειάζεσαι από τους 

συνεργάτες σου. Τα οικονομικά σου σε 
απασχολούν για αυτό προσπάθησε να 
μην παρασυρθείς σε άσκοπες αγορές. 

Στην προσωπική σου ζωή θα δεις τα 
πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και θα 
έρθεις πιο κοντά με τον αγαπημένο σου. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,24,41.

Θα έρθεις πιο κοντά με τους συνεργάτες 
σου και με τις πολύτιμες συμβουλές 

τους θα καταφέρεις να φέρεις εις 
πέρας σημαντικές επαγγελματικές σου 
υποχρεώσεις. Τα οικονομικά σου έχουν 

σημειώσει κάποια πρόοδο, ωστόσο 
να είστε προσεκτικοί. Εάν δεν είσαι σε 

σχέση, μην υπέρ αναλύεις τα πράγματα. 
Αφέσου σε μία νέα γνωριμία. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,28,36.

Mείνετε  προσηλωμένοι στην επίτευξη 
των επαγγελματικών σου στόχων. Μην 
χάνεται  τον δρόμο , μην παρασύρεστε 

από όσα συμβαίνουν γύρω σας. Βασικό 
για να κερδίσεις μία καλύτερη συμφωνία 

για τα οικονομικά σου, είναι να την 
διεκδικήσεις με αυτοπεποίθηση. Μην 

διστάσετε  να δείξετε το ενδιαφέρον σε 
έναν άνθρωπο που σας αρέσει πολύ. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,25,36,48.

Ακολούθησε τη λογική σου και κινήσου 
με γνώμονα αυτή για να μπορέσεις να 
ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου. 

Τα οικονομικά σου σε απασχολούν. Γίνε 
πιο δημιουργική και εκμεταλλεύσου ένα 
χόμπι σου για να σου φέρει περισσότερα 

έσοδα. Εσύ που είσαι σε μία σοβαρή 
σχέση καιρός να ξεκαθαρίσεις τα 

πράγματα και να ασχοληθείς περισσότερο 
με τον αγαπημένο σου και το μέλλον σου 
μαζί του. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,43.

Πολλές και σημαντικές οι αλλαγές που 
θα έρθουν στη δουλειά σου, πρέπει να 
είσαι προετοιμασμένη για κάθε τι που 
θα σου φέρει. Τα οικονομικά σου είναι 

σε κρίσιμο σημείο, ειδικά τώρα που 
τελειώνει ο μήνας. Μην παρασυρθείς 
σε άσκοπες αγορές που θα αλλάξουν 

τα πάντα στον προϋπολογισμό σου. Εσύ 
που είσαι σε μία σχέση, είναι σημαντικό 
να κάνεις μία μικρή υποχώρηση και να 

δεις τα πράγματα με ποιο καθαρό μυαλό. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,10,22,34.

Το να μάθεις να συγκρατείς τα νεύρα σου 
είναι τέχνη που σιγά σιγά φαίνεται ότι 

μαθαίνεις καλά. Με ηρεμία ασχολήσου 
μόνο με τις δικές σου υποχρεώσεις και 

μην αφήσεις τίποτα να σε από συντονίσει. 
Τα οικονομικά σου δεν έχουν βελτιωθεί 

όσο θα ήθελες, όμως είσαι σε πολύ καλό 
δρόμο. Όσο για την προσωπική σου ζωή, 

καλύτερες μέρες έρχονται. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,34.

Αν έχετε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό σας, 
ίσως γνωρίζετε κάτι καλά που οι περισσότεροι 
άνθρωποι παλεύουν: να ακούτε το προαίσθη-
μά σας. Αυτή η μικρή φωνή στο πίσω μέρος 
του μυαλού σας, το αίσθημα που νιώθετε στο 
στομάχι σας, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν για 
κάποιον λόγω. Αν έχετε μια περίεργη αίσθηση ότι 
κάτι δεν πάει καλά, είναι σημαντικό να δώσετε 
προσοχή σε αυτό το αίσθημα. Τις περισσότερες 
φορές, το ένστικτό σας είναι σωστό. Αγνοώντας 
το μπορεί να σας οδηγήσει σε ένα επικίνδυνο 
μονοπάτι, να πάθετε κακό και να το μετανιώσετε.
Μάθετε τα προαισθήματα που δεν πρέπει ποτέ να 
αγνοείτε: «Η κατάσταση αυτή φαίνεται επικίνδυ-
νη» Μπορεί να προσέξετε κάποιον άγνωστο να 
σας κοιτάζει στο μετρό. Όταν κατεβείτε από το 
μετρό – λεωφορείο, γυρνάτε και βλέπετε ότι το 
ίδιο πρόσωπο σας ακολουθεί στο δρόμο. Μπορεί 
να το εκλάβετε ως παράνοια, αλλά είναι πάντα 
καλύτερα να είστε ασφαλείς, παρά να το μετα-
νιώσετε. Ίσως σας προσκάλεσαν σε ένα πάρτι, 
αλλά όταν μπαίνετε μέσα έχετε ένα περίεργο 
προαίσθημα στο στομάχι σας. Μην αγνοείτε αυτό 
το συναίσθημα. Αν το υποσυνείδητό σας λέει 
ότι κάτι δεν πάει καλά, ακούστε το. Κάντε ό, τι 
μπορείτε για να είστε ασφαλείς, μην διστάσετε.
«Δεν νιώθω καλά» Αν αγνοήσετε τα προβλήμα-
τα στο σώμα σας, μπορούν να καταλήξουν να 
μετατραπούν σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 
σώμα σας στέλνει σημάδια για να προειδοποιή-
σει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Εάν αντιμετωπίζετε περίεργα συμπτώματα και 
αισθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά, μην περιμένε-
τε για να συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Επισκεφτεί-
τε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν.
Αν κάτι δεν πάει καλά με την υγεία σας, το να 
το προλάβετε νωρίς μπορεί να είναι ζωτικής 
σημασίας.  «Πρέπει να βοηθήσω αυτό το άτομο» 
Ένα προαίσθημα δεν είναι απαραίτητο να είναι 
αρνητικό. Μερικές φορές, το ένστικτό  σας λέει 
να αναλάβετε δράση. Αν δείτε κάποιον να είναι 
θύμα εκφοβισμού, ή κάποιος να αγωνίζεται να 
ανοίξει μια πόρτα έχοντας γεμάτα χέρια, κάντε 
κάτι για να προσφέρετε βοήθεια.
 Θα μπορούσε να είναι μια μικρή πράξη, αλλά 
κάθε πράξη καλοσύνης μπορεί να φτιάξει την 
ημέρα κάποιου. Μην στέκεστε απλά και παρακο-
λουθείτε τους άλλους ενώ παλεύουν να κάνουν 
κάτι. Ακούστε το ένστικτό σας και προσφέρετε 
μια χείρα βοηθείας.  «Το αισθάνομαι σωστό» 
Είτε πρόκειται για την αποδοχή μιας προσφο-
ράς εργασίας, μια αρχή ή λήξη μιας σχέσης ή 
μετακόμιση σε άλλη χώρα, η διαίσθησή σας 
ξέρει τι κάνει όταν πρόκειται να πάρετε τέτοιου 
είδους αποφάσεις. Βαθιά μέσα σας, ίσως απλά 
θέλετε να είστε ευτυχισμένοι. Το προαίσθημά 
σας μπορεί να σας πει να δεχτείτε μια δουλειά 
με χαμηλότερο εισόδημα που σας ενθουσιάζει, 
αντί για μια δουλειά με υψηλότερες αποδοχές 
που ξέρετε ότι θα νιώθετε δυστυχισμένοι. Όποια 
κατεύθυνση η διαίσθησή σας τραβάει, είναι 
πιθανώς το καλύτερο.
 «Θα το μετανιώσω αυτό» Πολύ συχνά, κατα-
λήγουμε να μετανιώνουμε για κάτι. Αυτά μπορεί 
να προέρχεται από πίεση συνομηλίκων ή πριν 
σκεφτείτε τα πράγματα. Αλλά αν κοιτάξετε τα 
πράγματα που έχετε μετανιώσει, ίσως θυμηθείτε 
ένα ένστικτό που είχατε εκ των προτέρων.  Κάτι 
σας έλεγε να μείνετε μακριά, να φύγετε ή να 
το σκεφτείτε. Μην αφήσετε κανέναν να σας 
εξαναγκάσει να κάνετε κάτι που δεν νιώθετε 
εξοικειωμένοι. Εάν αισθάνεστε ότι ένα άσχημο 
προαίσθημα, δώστε προσοχή σε ό, τι σας λέει.
«Πρέπει να φύγω» Θα μπορούσε να είναι μια 
δουλειά, μια σχέση ή ένα αμφισβητήσιμο μέρος 
της πόλης.
Αν αυτή η μικρή φωνή στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού σας λέει να φύγετε, είναι σημαντικό 
να την ακούσετε.  Το ένστικτό σας μπορεί να σας 
βοηθήσει να παραμείνετε ασφαλείς.
Μπορεί επίσης να σας φέρει την ευτυχία. Να είστε 
αρκετά γενναίοι να κάνετε μια αλλαγή, όταν το 
προαίσθημά σας  λέει ότι ήρθε η ώρα.
Βέβαια πολλές φορές το αγνοούμε και βρισκό-
μαστε σε μεγάλα διλλήματα … αν όμως κάποιες 
φορές παρ όλο το ένστικτο σας δεν μπορείτε 
να αποφασίσετε τότε για αυτό είμαι εγώ εδώ 
για σας!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Προσοχή στην επικοινωνία με τους συνεργάτες 
σου, μην έρθεις σε ρήξη μαζί τους. Μην 
αφήσεις ωστόσο τις δικές σου υποχρεώσεις 
σε αναμονή. Στην προσωπική σου ζωή θα 
δεις ότι θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις 
με τον αγαπημένο σου και να λύσετε μία 
παρεξήγηση που έχετε. Εάν δεν είσαι 
σε σχέση, μην βιαστείς να ξεκινήσεις 
κάτι νέο εάν δεν είσαι σίγουρη. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,34,42.

Υπάρχει κάτι που δεν σε ικανοποιεί στη 
δουλειά σου και για αυτό θα δουλέψεις 
προκειμένου να βελτιώσεις την κατάσταση. 
Μην σε τρομάζει ο τρόπος που λειτουργεί ο 
αγαπημένος σου, κάτι σε ενοχλεί. Εάν δεν 
είσαι σε σχέση επικεντρώσου περισσότερο 
στον εαυτό σου και μετά μπες στη διαδικασία 
να ξεκινήσεις έναν νέο δεσμό. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,28,47.

Αντιμετωπίζεις με όλο και περισσότερη 
αισιοδοξία τα επαγγελματικά σου και 
αυτό φαίνεται. Παρά τις αυξημένες σου 
υποχρεώσεις, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις 
κάτι νέο στη ζωή σου και θα το κάνεις με 
την πρώτη ευκαιρία. Μπορεί τα οικονομικά 
σου να έχουν βελτιωθεί, αυτό ωστόσο 
δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι 
προσεκτική με τα έξοδά σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,22,41.

Αισθάνεσαι ανανεωμένη και έτοιμη 
να κερδίσεις όλα όσα σου αξίζουν στα 
επαγγελματικά σου. Διεκδίκησε και όσα 
πρέπει να λάβεις στα οικονομικά σου. 
Μην αφήσεις χρέη του παρελθόντος να 
σε βγάλουν εκτός προϋπολογισμού, κάνε 
καλή διαχείριση των οικονομικών σου. 
Μην παρασυρθείς και πεις πράγματα στον 
αγαπημένο σου που δεν τα εννοείς. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,15,23,42.

Ιδανική περίοδος για να πάρεις σημαντικές 
επαγγελματικές αποφάσεις. Μην βασιστείς 
όμως μόνο στη διαίσθησή σου. Άκουσε και 
τις συμβουλές που έχουν να σου δώσουν 
οι συνεργάτες σου. Τα οικονομικά σου σε 
προβληματίζουν. Αναζήτησε νέες πηγές 
εσόδων. Στα αισθηματικά σου έχει έρθει η 
στιγμή να κάνεις μία αλλαγή για να περνάς 
καλύτερα με τον αγαπημένο σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,37,41.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 21/9 ΕΩΣ 27/9

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να 
ανεχτείς, όχι όμως το ψέμα. Ένα ψέμα που θα 
αποκαλυφθεί θα σε φέρει εκτός εαυτού και 
θα συγκρουστείς με έναν συνάδελφό σου. 
Έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Τα οικονομικά 
σου σού επιτρέπουν να σηκώσεις επιτέλους 
το ανάστημά σου και να κάνεις μερικές 
αγορές που εδώ και καιρό επιθυμούσες. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,22,41.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται διώροφο κτήριο 432τμ, 
δύο επιπέδων, με έξι διαμερίσματα των 72τμ 
το καθένα, κατασκευής 1974, σε γωνιακό και 
τρίφατσο οικόπεδο 450τμ, κεντρικότατο. Τιμή: 
268.000Ε 

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

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται διαμέρισμα 
96τμ, 2ου ορόφου, διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 43.000E Κωδ.1009-403

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 3όροφο 
κτήριο 291τμ, τριών επιπέδων, κατασκευής 
1974τμ, προσόψεως, σε οικόπεδο 150τμ, 
κεντρικότατο, θέα, ανοιχτωσιά, χρήζει 
ανακαίνισης. Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
110.000E 

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

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

ΚΕΝΤΡΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 36τμ, 2ου 
ορόφου, χωρίς ασανσέρ, κεντρικότατο, χρήζει 
ολικής ανακαίνισης. Ιδανικό για εκμετάλλευση. 
Τιμή:20.000E 

ΠΕΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) Πωλείται γκαρσονιέρα 
45τμ, 2ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, πρώτο 
στη θάλασσα, μπροστά στον πεζόδρομο, με 
θέα θάλασσα, σε καλή κατάσταση. Ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 50.000E 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά, πέτρινη, 
μονοκατοικία 80τμ, εντός του χωριού, σε 
οικόπεδο 3,5στρεμμάτων, χρήζει ολικής 
ανακαίνισης. Τιμή: 30.000E 

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

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται διαμέρισμα 
110τμ, 2ου ορόφου, με 3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, 
με ιδιόκτητο γκαράζ 80τμ, αυτ/μη θερμ. 
πετρελαίου, προσόψεως, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 73.000Ε Kωδ.1009-395

ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ Πωλείται παλαιά πέτρινη 
μονοκατοικία 85τμ, σε οικόπεδο 2.400τμ, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, κεντρικότατο, πλησίον 
Επαρχιακής Οδού Λιβαδίτσας - Ευρωπού. Τιμή: 
25.000E Kωδ.1009-406

ΦΛΩΡΙΝΑ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται γκαρσονιέρα 
45τμ, 1ου ορόφου, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, 
κεντρικότατο, επί του πεζοδρόμου, χρήζει 
ανακαίνισης. Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
14.000E Kωδ.1009-384

ΚΟΖΑΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται διαμέρισμα 71τμ, 
3ου ορόφου, πλησίον του Δημαρχείου, με αυτ. 
Θέρμ, χρήζει ολικής ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 33.000Ε

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ Πωλείται εκπληκτικό ρετιρέ 
107τμ, 5ου ορόφου, στο κέντρο της πόλης, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 45.000Ε

ΑΘΗΝΑ (ΠΑΙΑΝΙΑ) Πωλείται εξαιρετική ισόγεια 
κατοικία 118τμ, σε οικόπεδο 241,80 τμ, 
πλησίον της Λεωφόρου Λαυρίου, κατασκευής 
1968, χρίζει ολικής ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 77.000Ε

ΘΗΒΑ (Νέα είσοδος από Αθήνα) Πωλείται 
τετραώροφο κτήριο 480τμ, σε οικόπεδο 
2,5 στρέμματα, εντός σχεδίου, εντός ζώνης, 
ημιτελές, ιδανικό για κάθε χρήση. Τιμή: 
550.000Ε

ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ Πωλείται ξενοδοχειακή 
επιχείρηση 480τμ, σε οικόπεδο 2,4στρεμμάτων, 
στην λίμνη Καϊφα, σε καλή κατάσταση, με 13 
δίκλινα δωμάτια και δυνατότητα δημιουργίας 
ακόμη 6. Τιμή: 700.000E

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

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504

Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

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

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559

Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε



ΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ BRAND
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!  10

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ KIDDO 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!

ΠΑΡΤΥ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ!!! 

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 48, Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
(Κατεύθυνση προς ΙΚΕΑ/Αεροδρόμιο)

Ο Γιώργος ΑΞΑΣ Live on Stage
για όλους εσάς τους KIDDO Fans!  

+ Special Guest DJ: MANOLO! 

Είστε όλοι σας ευπρόσδεκτοι να διασκεδάσουμε μαζί
στο Πάρτυ Εγκαινίων και Γενεθλίων των KIDDO.

ΣΑΒΒΑΤΟ 
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Ώρα Έναρξης 17.00

Χρόνια 
ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

ΤΑ KIDDO ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ

ΑΞΙΑΣ 5.000 ΕΥΡΩ!!!

Τα Δώρα θα δίνονται 
κατά τη διάρκεια του Πάρτυ,

καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης! 


