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Το να έχει ένα ελληνικό συγκρότηµα µια τόσο µακρά και συνεχόµενη πορεία στο χώρο είναι 

σπάνιο αν όχι µοναδικό φαινόµενο.  Γι’ αυτό µε αφορµή τις εµφανίσεις των Onirama στη 

Θεσσαλονίκη στο Vogue ως τις 6 Οκτωβρίου, θελήσαµε να τους γνωρίσουµε από την αρχή, 
σαν να µην τους ξέραµε ποτέ.

Οι Onirama ... ενηλικιώθηκαν!
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ΠΡΟΣΩΠΑ  

Η ιστορία της/του Ερκουλίν Μπαρµπέν ξανά ζωντανεύει στο Μπενσουσάν Χαν 5,6 και 7 Οκτωβρίου στις 21.00

Ο Νίκος Μακρόπουλος µε την Έλλη Κοκκίνου και τον Βασίλη ∆ήµα κάθε Σαββατοκύριακο στο 
STAGE LIVE

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μ.Μ.Θ. και η Κρατική Ορχήστρα παρουσιάζουν τη «ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ» 5 και 6 Οκτωβρίου.

Η sold out παράσταση των τελευταίων χρόνων ‘ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ’ το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στο «ΑΘΗΝΑΙΟΝ»

Έγιναν ευρύτερα γνωστοί µέσα από το «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά οι Pres-tige έχουν τα χαρακτηριστικά µιας µπάντας που θα γινόταν γνωστοί ούτως ή άλλως.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ

Σελ. 10

Σελ. 04

Σελ. 06, 08

«Στενάζουν» οι 
καταστηματάρχες 
από το κλείσιμο

Αναπτύσσουμε την 
επιχειρηματικότητα 
στη Β. Ελλάδα

«Μαύρη τρύπα» 
50 εκατ. ευρώ
στην ΕΑΣ  Έβρου!

5 Οκτωβρίου 2019 ‣ karfitsa.gr ‣ paraskhnio.gr ‣ toxrima.gr ‣ backstage24.gr

Ό,τι συμβαίνει 
στην πόλη
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Στα  όριά τους τα κέντρα φιλοξενίας σε Μακεδονία και Θράκη. 
Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στα Διαβατά.

Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης -  Φωτορεπορτάζ: Σάκης Ελμάζης Σελ.  14-15

Άλλη μια... Μόρια 
στη Βόρεια Ελλάδα!



2 05.10.2019

editorial

{

{
Του Νίκου Καραμανλή

Τραγελαφική 
η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, 
να λέει επί της ουσίας 
«όχι» σε συμφωνίες 

που ο ίδιος 
ως κυβέρνηση 
είχε συνάψει
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Όχι σε «φτηνή» αντιπολίτευση,  
για το θεαθήναι και μόνο...

Ξεπερνά τα όρια της πολιτικής «κυβίστησης» και προσεγγίζει αυτά της πολιτικής «υποκρισί-
ας», η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα των ερευνών για υδρογονάνθρακες στον ελλαδικό χώρο. 
Αυτό, καθώς μόλις πριν από μερικούς μήνες –όντας βέβαια κυβέρνηση και όχι αξιωματική αντι-
πολίτευση– είχε συνάψει τις συμβάσεις για τα θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της 
Κρήτης, τις οποίες κύρωσε προ ημερών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ισχυρισμός ότι 
επελέγη το «παρών» λόγω της αποκρατικοποίησης των ΕΛΠΕ δεν είναι ικανός να πείσει κανέ-
ναν, πολλώ δε μάλλον όταν επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα (τον Απρίλιο του 2018) ξεκίνησε 
η διαδικασία για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ.

Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι μόλις τον Ιούνιο ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσί-
πρας, όχι απλά είχε υπογράψει τις συμβάσεις, αλλά είχε μιλήσει και για τις μεγάλες προοπτικές 
που ανοίγονται για τη χώρα μας. Τι άλλαξε μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, θα σκεφτεί 
κάποιος, και λογική απάντηση δεν θα μπορεί κανείς να του δώσει. Επί της ουσίας αναδείχθη-
κε για μία ακόμη φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πίστευε στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας 
(με εξαίρεση ίσως τη φαρμακευτική κάνναβη), γι’ αυτό και τώρα πετροβολά ως αξιωματική 
αντιπολίτευση συμφωνίες που ως κυβέρνησης είχε συνάψει. Ταυτόχρονα, από την ψηφοφορία, 
αναδείχθηκε και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς οι 
νοσταλγοί της ακόμα πιο σκληρής γραμμής ψήφισαν «όχι», στέλνοντας... μήνυμα στην ηγεσία.

Βέβαια, αυτό δεν είναι το μόνο τραγελαφικό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες από το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρώην υπουργοί, όπως οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γιώργος 
Κατρούγκαλος και από κοντά και η Έφη Αχτσιόγλου, που όχι μόνο έχουν συνυπογράψει το τρίτο 
αχρείαστο μνημόνιο, αλλά έχουν επιβάλει σκληρές πολιτικές λιτότητας, βρέθηκαν στην πρώτη 
γραμμή των απεργιακών κινητοποιήσεων ενάντια στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο της σημερινής 
κυβέρνησης. Για ποια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση μιλάμε; Εκτός εάν ο κ. Κατρούγκαλος 
ξέχασε ότι έχει συνδέσει το όνομά του με το πιο άδικο συνταξιοδοτικό σύστημα, που «θάβει» 
όσους έχουν περισσότερα από 35 χρόνια εργασίας στον βωμό των ιδεοληψιών του ίδιου και των 
ομοίων του! Κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι η εξίσωση όλων προς τα κάτω: Είναι η πρόνοια για 
τους πλέον αδύναμους, αλλά και η ανταμοιβή όσων έμειναν περισσότερα απ’ τα προβλεπόμενα 
χρόνια στη δουλειά για να μπορούν να απολαύσουν τα γηρατειά τους!

Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα και νηφαλιότητα για να μπορέσει να πάει μπροστά. Οι πα-
λαιοκομματικές λογικές και η αντιπολίτευση για το θεαθήναι δεν έχουν θέση! Βέβαια, ο κόσμος 
δείχνει να έχει αποκτήσει πλέον γνώση και να κρίνει τον καθέναν από τις πράξεις του!



www.alpha.gr

Kάνουμε πολλά για να κάνεις
τη δουλειά σου απλά.

Προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της επιχείρησής σας.
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Την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη δόμηση 
ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης της παραμε-
θόριας  περιοχής της Μακεδονίας και της Θράκης 
και την προώθηση και προβολή των Μακεδονι-
κών προϊόντων, τόνισε ο υφυπουργός  Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς σε συνέ-
ντευξη του στην εφημερίδα karfitsa. Αναφερό-
μενος στα θέματα του δικού του χαρτοφυλακίου, 
υπογράμμισε, ότι δρομολογήθηκαν σημαντικές 
δράσεις για την απλούστευση των διαδικασιών 
στις συναλλαγές των πολιτών, ενω σύντομα θα 
έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις για να γίνει 
η αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων από τις 
δημόσιες υπηρεσίες υποχρεωτική.

 Ποιες είναι οι πρώτες σας προτεραιότητες 
προκειμένου ο πολίτης να αισθανθεί ότι είναι 
πραγματικότητα η απλούστευση διαδικασιών 
στην καθημερινότητα του; Έχουμε ήδη δρο-
μολογήσει συνεργασία μεταξύ του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τα υπόλοιπα 
υπουργεία  προκειμένου   να   απλουστευθούν,   
σε  επίπεδο   εγγράφων   και  διαδικασιών,  οι   
συναλλαγές   των πολιτών   με   το  Δημόσιο   σε   
διαφόρους   τομείς   της   ιδιωτικής   και   επαγ-
γελματικής   τους   δραστηριότητας.Συναντηθή-
καμε,   για   παράδειγμα,   τις   προάλλες,   με   τον   
Υφυπουργό   Μεταφορών   και   Υποδομών, κ. Κε-
φαλογιάννη   και   δρομολογήσαμε   την   απλού-
στευση   των   πολύπλοκων   και   χρονοβόρων   
διαδικασιών σχετικά με την έκδοση και ανανέω-
ση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας. Ανάλογη 
συνάντηση έγινε, το προηγούμενο διάστημα, και 
με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης,  επεξεργαζόμαστε τις παρεμβάσεις 
που απαιτούνται έτσι ώστε η αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση εγγράφων από   τις   δημόσιες   υπηρεσί-
ες   να   γίνει   πράγματι  υποχρεωτική.   Με   αυτό   
τον   τρόπο,   για   περίπου   250 βεβαιώσεις   και   
πιστοποιητικά,   όπως   πιστοποιητικό   γέννησης,   
βεβαίωση   φορολογικής   ενημερότητας,αντί-
γραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης και θανά-
του κλπ., οι πολίτες δεν θα υποχρεώνονται να 
τρέχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία όπως συνέ-
βαινε έως τώρα.

Νέο μεταναστευτικό κύμα καλείται να 
αντιμετωπίσει η χώρα μας. Η Βόρεια Ελλάδα 
και ειδικότερα το Κιλκίς, η εκλογική σας πε-
ριφέρεια, δοκιμάζονται ξανά. Ποιος είναι ο 
σχεδιασμός της κυβέρνησης; Για πρώτη φορά 
ελληνική κυβέρνηση καταθέτει ολοκληρωμέ-
νο και βιώσιμο σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

προκειμένου να μπει μία τάξη στο εσωτερικό 
της χώρας, αλλά και βέβαια να βελτιωθούν 
και οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. 
Εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για με-
ταναστευτικό πρόβλημα και όχι   προσφυγικό,   
όπως   συνηθιζόταν   να   λέγεται.   Και   αυτή   
η   αλλαγή   αντίληψης   απαιτεί   και   αλλαγή 
πολιτικής. Η πολιτική της κυβέρνησης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη βασίζεται στους εξής άξονες: 
Ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων μας, κατα-
σκευή κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων, 
για όσους παράνομα εισήλθαν στη χώρα και δεν 
δικαιούνται άσυλο, ή η αίτησή τους απορρίπτε-
ται, αύξηση των επιστροφών σεπερίπου 10.000, 
μέχρι το τέλος του 2020 και  ίση κατανομή των 
μεταναστών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας 
και φυσικά, αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου 
για την παροχή ασύλου. 

Για πρώτη φορά γίνεται μια τόσο συντονισμέ-
νη και μεγάλης κλίμακας προσπάθεια, η οποία 
σύντομα θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των 
μεταναστευτικών ροών και ελάφρυνση των βα-
ρών που έχουν πέσει στις πλάτες των τοπικών 
κοινωνιών,της ιδιαίτερης πατρίδας μου, του Κιλ-
κίς, συμπεριλαμβανομένου.

 Αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση η 

ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μπορεί η 
περιοχή να καταστεί αναπτυξιακός πυλώνας; 
Μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες 
και ταυτόχρονα ένα από τα βασικά στοιχήματα 
της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι 
η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
μίας. Η Βόρεια Ελλάδα ήταν και παραμένει στρα-
τηγικής σημασίας κόμβος στην ευρύτερη περιο-
χή των Βαλκανίων αλλά και δεύτερη καρδιά της 
Ελλάδας. Συνεπώς, η βιομηχανική και ευρύτερα 
η επιχειρηματική της ανάπτυξη είναι όχι μόνο 
στοίχημα αλλά και στόχος που ήδη δρομολο-
γείται. Θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις 
με γερά θεμέλια. Η κυβέρνηση στοχεύει στην 
προέλκυση και υλοποίηση παραγωγικών επεν-
δύσεων που θα δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, στην ανάπτυξη των αναγκαίων υπο-
δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, ιδίως 
αυτής που βασίζεται στην εξωστρέφεια και την 
καινοτομία, ενώ πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
δόμηση ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης της 
παραμεθόριας περιοχής της Μακεδονίας και της 
Θράκης και στην προώθηση και προβολή των 
Μακεδονικών προϊόντων.

 Πως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι ζη-
μιές στις ελληνικές επιχειρήσεις από την κα-
τάρρευση της Τhomas  Cook; Όπως γνωρίζετε, 
αμέσως μετά την κατάρρευση της Thomas Cook, 
το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με άλλα 
αρμόδια Υπουργεία, όπως το Εργασίας και το 
Ανάπτυξης, συνδιαβουλεύτηκαν και αποφάσι-
σαν τη λήψη μέτρων στήριξης των τουριστικών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση 
της εταιρείας, σε μια σειρά τομείς: ευνοϊκές ρυθ-
μίσεις για τους εργαζομένους που απολύονται 
από εταιρείες συνεργαζόμενες με την Thomas 
Cook, μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων που επλήγησαν, δανειακές 
εξυπηρετήσεις όπως και μέτρα για την φορολο-
γική τους ελάφρυνση. 

Και φυσικά συγκεκριμένα μέτρα προς διευ-
κόλυνση των επενδύσεων, επιτάχυνση, δηλαδή, 
της διαδικασίας ελέγχου των επενδυτικών σχε-
δίων που έχουν υποβάλλει οι επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas 
Cook στον αναπτυξιακό νόμο, για να επιταχυν-
θούν οι εκταμιεύσεις. Η Κυβέρνηση θα κάνει 
ό,τι απαιτείται για να μετριαστούν οι συνέπειες 
της πτώχευσης της Thomas Cook στην ελληνική 
οικονομία και στην ποιότητα του ελληνικού του-
ριστικού προιόντος.

Γιώργος Γεωργαντάς: Προτεραιότητα η στήριξη επιχειρήσεων με γερά θεμέλια

Στόχος που δρομολογείται η ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας της Βόρειας Ελλάδας
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Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικοοικονομικά 
σκάνδαλα από συστάσεως του νεότερου ελλη-
νικού κράτους είναι αυτό των αγροτικών συνε-
ταιρισμών οι οποίοι έκλεισαν τα τελευταία χρό-
νια, αφήνοντας πίσω τους χρέη εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι ήταν 
εργαλείο των αγροτών ώστε να εξασφαλίσουν 
υψηλές τιμές για τα προϊόντα τους, αλώθηκαν 
από κομματικά στελέχη που είχαν ως στόχο 
την εξυπηρέτηση κομματικών και προσωπικών 
σκοπιμοτήτων, εξασφαλίζοντας χιλιάδες ψή-
φους των αγροτών στον βωμό του κομματικού 
κράτους, αλλά αδιαφορώντας ουσιαστικά για το 
κοινό καλό των αγροτών.

Το αποτέλεσμα; Οι συνεταιρισμοί χρεοκόπη-
σαν σε όλη την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω χρέη 
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τις αποθήκες 
όπου αποθηκεύονταν τα αγροτικά προϊόντα να 
σαπίζουν ή να ξεπουλιούνται και τους αγρότες 
έρμαια των εμπόρων.

Ρεπορτάζ στον Έβρο 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, υπήρχαν 

δεκάδες συνεταιρισμοί οι οποίοι συνασπίστηκαν 
κάτω από την «ομπρέλα» των Ενώσεων Συνε-
ταιρισμών Αλεξανδρούπολης, Φερών, Σουφλί-
ου, Ορεστιάδας και Διδυμότειχου. 

Και αυτοί έπεσαν στα χέρια του κομματικού 
κράτους, με αποτέλεσμα να χρεωθούν με πολ-
λά εκατομμύρια ευρώ.

Το κακό έγινε με τη συνένωση των συνε-
ταιρισμών Αλεξανδρούπολης, Φερών και Σου-
φλίου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Έβρου (ΕΑΣ), που τα τελευταία χρόνια είναι υπό 
εκκαθάριση με χρέη πολλών εκατομμυρίων. 
Κάποια ακίνητα βγήκαν «στο σφυρί», ενώ θα 
ακολουθήσουν πλειστηριασμοί για τα... φιλέ-
τα. Αποθήκες, οικόπεδα σε κεντρικά σημεία της 
Αλεξανδρούπολης, ακόμα και πολυκατοικίες.

Κάποια από τα ακίνητα τα εκμεταλλεύεται ο 
νέος συνεταιρισμός, τα Σουφλιώτικα Κελάρια, 
επικεφαλής του οποίου είναι ο μέχρι πρότινος 
πρόεδρος της φαλιρισμένης ΕΑΣ, παλιό στέλε-
χος του ΠΑΣΟΚ και νυν του Κινήματος Αλλαγής, 
και πρώην αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Αλε-
ξανδρή, Λάζαρος Κιτσικίδης.

Όμως ο νέος συνεταιρισμός, τα Σουφλιώτικα 
Κελάρια, είναι ένα απομεινάρι της παλιάς Ένω-
σης Συνεταιρισμών, καθώς λιγοστοί αγρότες 
εμπιστεύονται πλέον τους συνεταιρισμούς και 
δίνουν τα λεφτά τους ως εγγραφή σε αυτούς.

Τι οδήγησε στη χρεοκοπία 
Το επί σειρά ετών μέλος του ΔΣ της ΕΑΣ, 

αγρότης Γιώργος Γούδρας, περιγράφει πώς η 

συνένωση των συνεταιρισμών οδήγησε στη 
χρεοκοπία: «Η συνένωση έβαλε την ταφόπλα-
κα, γιατί τι ενώσαμε; Πολλά χάλια. Δεν ενώσαμε 
υγιείς επιχειρήσεις. Πολλά χάλια αν μαζευτούν, 
γίνονται ένα μάτσο χάλια». 

Ερ.: Ακίνητα της ΕΑΣ, γίνανε Κελάρια. Πώς 
δόθηκαν από τον έναν συνεταιρισμό στον 
άλλο; Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν νομίζω 
τα Κελάρια να έχουν ιδιοκτησίες. Δεν γνωρίζω 
πώς είναι το καθεστώς τώρα. Δεν κληρονόμη-
σαν τίποτα. Όλα ήταν υποθηκευμένα. Ίσως τα 
νοικιάζουν. Ίσως παραχωρήθηκαν. Δεν γνω-
ρίζω. Είναι νέος συνεταιρισμός που ιδρύθηκε 
πρόσφατα, με ιδρυτικά μέλη καινούργια και δεν 
εκπροσωπεί την πρώην ΕΑΣ Έβρου, που είχε 
γύρω στους 140 συνεταιρισμούς. Όλοι αυτοί 
οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί καταργήθηκαν 
γιατί δεν είχαν βιβλία και το νομοσχέδιο τους 
έκλεισε. Μείνανε λίγοι συνεταιρισμοί, όπως της 
Σαμοθράκης, και ιδρύθηκε νέος συνεταιρισμός 
και τον ονόμασαν Σουφλιώτικα Κελάρια. 

Πιο αιχμηρός για τις ευθύνες των διοικήσε-
ων των συνεταιρισμών είναι ο πρώην πρόεδρος 
της ΕΑΣ, Νικηφόρος Καραμανίδης, ο οποίος 
επισημαίνει ότι το κράτος τούς απήλλαξε από 
τις ευθύνες με νόμο επί κυβερνήσεως Γιώργου 
Παπανδρέου. 

 «Η Πολιτεία κύρια είχε αποφασίσει να κλεί-
σει και να διαλύσει τους συνεταιρισμούς. Και 
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει σαθρή τη 
νομοθεσία, να μπουν στον συνεταιριστικό χώρο 
άνθρωποι χωρίς συνεταιριστική συνείδηση, που 
δεν είχαν καμία σχέση με τους συνεταιρισμούς, 
ούτε με την ιδέα, ούτε με τη φιλοσοφία. Δίχως 
συνεταιρισμό ο αγρότης δεν έχει μέλλον. Δεν 
μπορεί ένας αγρότης από μόνος του να που-
λήσει την παραγωγή του και να εφοδιαστεί στις 
τιμές που θα του επιτρέπει να καλλιεργεί. Ο συ-

νεταιρισμός απαξιώθηκε γιατί η νομοθεσία από 
την Πολιτεία έγινε σαθρή. Δεν υπήρχε έλεγχος. 
Κατάργησε τα εποπτικά συμβούλια, κατάργησε 
τον έλεγχο της Αγροτικής Τράπεζας, των επο-
πτών των συνεταιρισμών. Τελευταία χαριστική 
βολή ήταν με τον τελευταίο νόμο που απάλλαξε 
τα Διοικητικά Συμβούλια από τις ευθύνες τους 
και είχε σαν αποτέλεσμα να έρθουν άνθρωποι 
στον συνεταιριστικό χώρο που δεν έχουν σχέση 
με τον συνεταιρισμό, γιατί ο συνεταιρισμός είναι 
μια ιστορία που πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί στη 
φιλοσοφία του συνεργατισμού».

«Έκαναν φτερά» εκατομμύριαΟ πρώην 
πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών (ΕΑΣ) Έβρου, Ν. Καραμανίδης, καταγ-
γέλλει ότι χάθηκε περιουσία 50 εκατομμυρίων 
ευρώ τα τελευταία 20 χρόνια, ρίχνοντας το 
«μπαλάκι» των ευθυνών στη μετέπειτα διοίκη-
ση. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ευθύνη σαφώς έχει, όταν διοικείς μια Ένω-
ση και έχει μια περιουσία αρκετών εκατομμυρί-
ων ευρώ πια και τώρα δεν έχει τίποτα, φυσικά 
και έχει ευθύνη. Αν δεν έχει ευθύνη αυτός που 
διοικεί, ποιος έχει ευθύνη; Ο αγρότης;».

Ερ.: Και τα λεφτά που πήγαν; Δεν είμαι 
ταμίας του συνεταιρισμού. Όσοι είναι μέλη του 
συνεταιρισμού θα ’πρεπε κανονικά να ζητήσουν 
τουλάχιστον μια ενημέρωση πού πήγαν τα χρή-
ματα αυτά, γιατί σας είπα ότι ήταν αρκετά τα 
χρήματα που χαθήκαν.

Ερ.: Πόσα τα υπολογίζετε; Πάνω από 50 
εκατομμύρια ευρώ.

Ερ.: Μόνο για τον Έβρο; Ναι.
Ερ.: Από τα ακίνητα, από τις πωλήσεις; Δεν 

είναι μόνο η περιουσία που έχασε η Ένωση, η 
ακίνητη περιουσία. Είναι και τα χρήματα που 
χάσανε οι αγρότες από τις εξευτελιστικές τιμές 
που πουλούσαν τα προϊόντα.

«Μαύρη τρύπα» 50 εκατ. ευρώ! 
Αλώθηκαν οι συνεταιρισμοί από κομματικά στελέχη  

και επιτήδειους προς ίδιον όφελος



EΔΑ ΘΕΣΣ
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. 
Η δύναµη να περνάς στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας 
ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Η δύναµη να βελτιώνεις 
τη ζωή των ανθρώπων, να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να στηρίζεις 
ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι τη γνώση 
και να δείχνεις µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την 
κοινωνία. Η δύναµη να στηρίζεις την πρόοδο και την ανάπτυξη, 
για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

ΠΕ 15:30
ΠΑ 06:30 (Ε)

ΘΕΣΕΙΣ

ΤΡ 15:30
ΤΕ 06:30 (Ε)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 06:30 (Ε)

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

«Οι τεράστιοι μισθοί μας φαλήρισαν» 
Τι απαντά ο επικεφαλής του συνεταιρισμού Σουφλιώτικα Κελάρια, πρώην ΕΑΣ Έβρου

Ο επί σχεδόν 20 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου, που είναι πλέ-
ον υπό εκκαθάριση, και επικεφαλής του διάδοχου 
συνεταιρισμού Σουφλιώτικα Κελάρια, Λάζαρος Κι-
τσικίδης, που βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής 
στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μας έδωσε μια διαφο-
ρετική εξήγηση ως προς την αιτία της χρεοκοπίας 
της ΕΑΣ. 

Διαβάστε τι απαντά στις επικρίσεις:
«Η ΕΑΣ, με τον καινούργιο νόμο που είχε γί-

νει, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορεί να κρατηθεί. 
Πλέον οι τράπεζες είχαν στερέψει. Δεν δινόντου-
σαν δάνεια. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν 
μπορεί μια Ένωση όταν έχει εκκοκκιστήρια, όταν 
μαζεύει σιτάρια και χρειάζεται χιλιάδες ευρώ, δεν 
μπορεί να λειτουργήσει. 

Το σύστημα το οποίο μας χρεοκόπησε ήταν ότι 
υπήρχαν πολύ μεγάλοι μισθοί. Ήταν κρατικοί οι 
μισθοί, δηλαδή ήταν μισθοί Δημοσίου. Υπήρχε η 
25ετια και 45 χρονών μπορούσαν να βγουν στη 
σύνταξη με εφάπαξ 50.000 ευρώ, 70 και 90 χι-
λιάδες κάποιοι. Φανταστείτε ότι εγώ το 2010, όταν 

φύγανε, έδωσα 4,5 εκατομμύρια τα εφάπαξ 
που πήραν οι εργαζόμενοι συν το 10%-15% 
που ήταν ο φόρος μισθωτών που μαζεύτηκε 
πάνω από 500.000 στην Εφορία. 

Τα προβλήματα ήταν πολλά, χωρίς να ση-
μαίνει ότι δεν είχαμε ευθύνες και εμείς οι πρό-
εδροι γιατί δουλεύαμε όπως δούλευε όλη η 
Ελλάδα. Το σύστημα ήταν ας το πούμε “σάπιο”, 
γιατί ήταν παραπανίσιοι υπάλληλοι. Δεν μπο-
ρούσες να διώξεις κανέναν εργαζόμενο».

Εκτός από τους υπαλλήλους των συνε-
ταιρισμών, ο κ. Κιτσικίδης ρίχνει ευθύνες και 
στους αγρότες. Αναφέρει σχετικά:

«Κανείς αγρότης δεν έχει να εισπράξει από 
τους συνεταιρισμούς. Όλοι είναι πληρωμένοι, 
ενώ από ιδιώτες είναι πάρα πολλές χιλιάδες 
οι οποίοι δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους και 
τρέχουν στα δικαστήρια και δεν θα τα πάρουν 
ποτέ. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό. Ο συ-
νεταιρισμός είναι για καλό των αγροτών. Εμείς 
κρατάμε ψηλά τις τιμές παντού και στα σιτάρια 
και σε ό,τι άλλο είναι αγροτικό. Εμείς φέρνου-
με την ισορροπία στην αγορά».



FALIRO

NTEPO

MARTIOU

CHARILAOU
Amazing Service For Amazing People

COMING 
SOON

METEORA

Pilates Studios

H μέθοδος Pilates επικεντρώνεται 
στη συμμετρική στάση του σώματος, 
στον έλεγχο της αναπνοής, 
στην ενδυνάμωση των κοιλιακών, 
στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής 
στήλης, της λεκάνης και της ωμοπλάτης. 
Αντιμετωπίζει το σώμα σαν σύνολο για 
αυτό και δεν προκαλεί τραυματισμούς. 
Κάτι που καθιστά την μέθοδο και σαν 
άριστο μέσo πρόληψης τραυματισμών 
και χρόνιων παθήσεων.

Κλείστε άμεσα το δοκιμαστικό σας!

 N E T W O R KG Y M

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

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 859 880

www.elixirstudio.gr
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Οι καταστηματάρχες της οδού Βενιζέλου δέ-
χονται το ένα χτύπημα μετά το άλλο όπως λένε 
στην Karfitsa, καθώς μετά την απομάκρυνση 
του ενδεχόμενου άμεσης ολοκλήρωσης των 
εργασιών του Μετρό στην περιοχή, ήρθε και το 
κλείσιμο του δρόμου από το ύψος της Ερμού 
μέχρι την οδό Εγνατία.

Εκεί που περίμεναν να φύγουν οι λαμαρίνες 
και να δουν τους πελάτες να επιστρέφουν στα 
καταστήματα τους, οι επαγγελματίες είδαν να 
στήνεται οδόφραγμα στην οδό Ερμού, προμη-
νύοντας το κλείσιμο του δρόμου για την ολο-
κλήρωση σειράς εργασιών για το Μετρό. Πιο 
συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή ο δρό-
μος έκλεισε για τουλάχιστον τέσσερις μήνες 
παρατείνοντας την ταλαιπωρία των καταστημα-
ταρχών της περιοχής οι οποίοι βλέπουν έξω από 
τα καταστήματα τους... λαμαρίνες.

Μάλιστα όπως λένε στην Karfitsa, οι επι-
πτώσεις είναι τεράστιες και φτάνουν έως και 
60% από τον τζίρο της εποχής πριν από τις λα-
μαρίνες. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 
που έφερε αντίρρηση στο κλείσιμο του δρόμου, 
δεν είχε μέχρι πρότινος τη δυνατότητα να αντι-
δράσει καθώς, όπως εξηγεί ο πρόεδρος, Πα-
ντελής Φιλιππίδης, δεν υπήρχε διοίκηση στην 
Αττικό Μετρό αρμόδια για να δεσμευτεί για μια 
δέσμη μέτρων.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Φιλιππίδης, τις επόμε-
νες ημέρες προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη 
για τις επιπτώσεις των καταστηματαρχών, πα-
ρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
του δήμου Θεσσαλονίκης και της  διοίκησης της 
Αττικό Μετρό, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή 
τομή» στο καυτό ζήτημα που απασχολεί τους 
επαγγελματίες της οδού Βενιζέλου.

Ούτε ένα ευρώ για στήριξη
«Δεν έχει προβλεφθεί ούτε ένα ευρώ για τη 

στήριξη των επιχειρηματιών της οδού Βενιζέ-
λου που επί τόσα χρόνια δέχονται τις συνέπειες 
των εργασιών του Μετρό», υπογραμμίζει ο πρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Παντελής Φιλιππίδης και εξηγεί ότι θα έπρεπε 
η πολιτεία να μεριμνήσει για τη μείωση της φο-
ρολογίας των επαγγελματιών της περιοχής, που 
βαρύνονται φορολογικά το ίδιο υψηλά όπως ο 
υπόλοιποι επιχειρηματίες. «Δεν μπορεί ο ευρι-
σκόμενος στο χείλος της καταστροφής επιχει-
ρηματίας να είναι στην  ίδια φορολογική κλίμα-
κα με τον εύρωστο φορολογούμενο», αναφέρει 
ο κ. Φιλιππίδης.

Εξάλλου, πολλοί επαγγελματίες και τα μέλη 
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εμφα-
νίζονται άκρως δυσαρεστημένα καθώς όπως 
αναφέρουν «δεν έχει προβλεφθεί η προστασία 

της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη από 
κανέναν αρμόδιο φορέα της Πολιτείας».  «Αν 
δεν υπάρχει αγορά δεν υπάρχει πόλη», εξηγεί 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ανα-
φέρει ότι σκοπός και ζητούμενο είναι να ενδια-
φερθεί η Πολιτεία για τον καταστηματάρχη και 
το κατάστημα, όταν σχεδιάζει ένα έργο προς 
όφελος της κοινωνίας.

Οι καταστηματάρχες ζητούν την άμεση 
αποκατάσταση των διαβάσεων στην Εγνατία οι 
οποίες  θα επιτρέπουν στους πεζούς να διασχί-
σουν την οδό  Βενιζέλου. Στο μεταξύ λίγες ώρες 
αφότου έκλεισε, ο δρόμος μετατράπηκε σε... 
πάρκινγκ  με τα  αυτοκίνητα να σταθμεύουν για 
ολόκληρη την ημέρα στο σημείο.

Στη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων μη-
νών:

- Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχη-
μάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από το ύψος της 
συμβολής της με την οδό Ερμού έως το ύψος 
της συμβολής της με την οδό Εγνατία. Η κυκλο-
φορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των 
οδών Ερμού, Αγίας Σοφίας και Ίωνος Δραγούμη.

- Επανέρχεται στην κυκλοφορία η άνοδος 
της οδού Ελ. Βενιζέλου από την συμβολή της 
με την οδό Εγνατία.

«Στενάζουν» οι καταστηματάρχες 
δίπλα στις λαμαρίνες του Μετρό 

Το κλείσιμο της οδού Βενιζέλου αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα  
για τους επαγγελματίες της περιοχής 



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει

estiatoriopatsatzidikotsarouxa

Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621

...στο τραπέζι σας!
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Ο δύσκολος δρόμος της υλοποίησης των 
οικονομικών προεκλογικών και μετεκλογικών 
εξαγγελιών της κυβέρνησης έχει ξεκινήσει, με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ηγείται της προσπά-
θειας να λάβουν σάρκα και οστά οι δεσμεύσεις 
της Νέας Δημοκρατίας. Ο δρόμος αυτός μόνο 
σπαρμένος με λουλούδια δεν είναι και μάλιστα 
τα πρώτα καμπανάκια έχουν αρχίσει να χτυπά-
νε από πλευράς δανειστών και ΔΝΤ. Το σύνολο 
των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, 
ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να πε-
ριληφθούν στον νέο Προϋπολογισμό.

Μερικές από αυτές τις εξαγγελίες με οικονο-
μικό, αλλά και κοινωνικό αντίκτυπο είναι:

• Διατηρείται το αφορολόγητο και μειώνεται 
ο συντελεστής για τα εισοδήματα μέχρι 10.000 
ευρώ στο 9%, από 22% που είναι σήμερα.

• Μειώνεται ο φόρος επιχειρήσεων για τα ει-
σοδήματα του 2019 από 28% στο 24% και στα 
μερίσματα από 10% σε 5%.

• Μέσα στο 2020 θα δοθεί επίδομα 2.000 
ευρώ για κάθε νέο παιδί, με εξαίρεση όσους 
ανήκουν σε πολύ υψηλή εισοδηματική κατηγο-
ρία.

Την περασμένη εβδομάδα, στελέχη του οι-
κονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είχαν 
τριήμερες επαφές με τους επικεφαλείς των κλι-
μακίων των Θεσμών, όπου σύμφωνα με πληρο-
φορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο υπήρξε 
σύγκληση απόψεων για τον στόχο του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος στο ύψος του 3,5% του 
ΑΕΠ και ότι αυτός ο στόχος φέτος επιτυγχάνεται.

Έτσι έρχεται ο πρώτος μεγάλος πονοκέφα-
λος για τον κ. Μητσοτάκη και τα κυβερνητικά 
στελέχη, που είναι το πως θα διατηρηθεί η επί-
τευξη του στόχου για υψηλά πρωτογενή πλεο-
νάσματα, με ταυτόχρονη άσκηση πολιτικής φο-
ροελαφρύνσεων, καθώς είναι κοινά αποδεκτό 
πως αυτού του ύψους τα πλεονάσματα επιτυγ-
χάνονται κυρίως λόγο της υψηλής φορολογίας.

Θέμα δικαιοσύνης
Γεύση για την κυβερνητική γραμμή στο θέμα 

αυτό έδωσε με δηλώσεις του στην Karfitsa ο 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης 
Κούβελας επισημαίνοντας: «Η μείωση των φό-
ρων και η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι θέμα 
δικαιοσύνης και ορθολογικής λειτουργίας της 
οικονομίας. Έτσι εξασφαλίζεται η αύξηση Δη-
μοσίων Εσόδων και η δημιουργία υγιών και όχι 
αιματηρών πλεονασμάτων, όπως ήταν τα πλεο-

νάσματα των τελευταίων ετών, που ξεζούμιζαν 
με την βαριά φορολογία τους πολίτες και τις πα-
ραγωγικές δυνάμεις της χώρας».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ελλάδα έχει 
δεσμευτεί με τις υπογραφές της προηγούμενης 
κυβέρνησης για πλεόνασμα 3,5% επί του ΑΕΠ 
για το διάστημα 2018-2022 και από το 2023 
έως το 2060 θα μειωθεί το υποχρεωτικό ελά-
χιστο πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,2%. Αν ο 
νυν πρωθυπουργός «πόνταρε» στο να πετύχει 
μια συμφωνία με τους θεσμούς για μείωση του 
ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων, αυτό 
θα συμβεί, εάν συμβεί ,μετά το 2021 όπου δέ-
χτηκαν να θέσουν αυτό το θέμα στο τραπέζι της 
συζήτησης και όχι νωρίτερα, εισπράττοντας η 
ελληνική πλευρά άρνηση ακόμη και για τμημα-
τική μείωση των πλεονασμάτων πιο νωρίς.

Μείωση πλεονασμάτων
Ωστόσο τα κυβερνητικά στελέχη βρήκαν 

σύμμαχο στο θέμα αυτό το ΔΝΤ, που τάσσεται 
ανοιχτά υπέρ μιας συμφωνίας μείωσης των 
πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2020.

Ο κ. Κούβελας ωστόσο αναφέρεται στην 
επιμονή της κυβέρνησης για χαμηλότερα πλε-
ονάσματα, ευελπιστώντας να πειστούν και οι 
Θεσμοί για την αναγκαιότητά τους, δηλώνοντας 
στην Karfitsa: «Εμείς επιζητούμε υγιή και μειω-
μένα πλεονάσματα, όπως άλλωστε υποστηρίζει 
και το σκληρό ΔΝΤ. Και ακόμη προσθέτουμε: 
τα  πλεονάσματα πρέπει να κατευθύνονται στην 
ανακούφιση των ασθενέστερων τάξεων και για 
την κατασκευή αναπτυξιακών παραγωγικών 

έργων. Έτσι και η χώρα θα πάει μπροστά και οι 
διεθνείς υποχρεώσεις μας θα εξυπηρετούνται, 
όπως συμφωνούν έγκυροι οικονομικοί κύκλοι. 
Η κυβέρνηση μας ενισχύει συνεχώς την αξιοπι-
στία της ελληνικής οικονομίας και πιστεύω ότι 
θα πείσει τους δανειστές, να συμφωνήσουν».

Από την πλευρά της, η κ. Άννα Ευθυμί-
ου βουλευτής της ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης τονί-
ζει τους λόγους που θα μπορούσε τελικά να 
πραγματοποιηθεί διαπραγμάτευση για μείωση 
των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα πριν 
το 2021. «Τόσο προεκλογικά, όσο και μετά τις 
εκλογές ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι 
θα προβεί η κυβέρνηση σε όλες τις απαιτούμε-
νες μεταρρυθμίσεις τον επόμενο χρόνο, ώστε 
να διαπιστώσουν οι Θεσμοί ότι πρόκειται για μια 
μεταρρυθμιστική, αξιόπιστη κι αποτελεσματική 
κυβέρνηση, βασική προϋπόθεση για τη μείωση 
των πλεονασμάτων. Ταυτόχρονα, η πολιτική 
προσέλκυσης επενδύσεων και φορολογικών 
ελαφρύνσεων διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη και την αύξηση του ΑΕΠ. Όλα 
τα παραπάνω μαζί με την έμπρακτη εμπιστοσύ-
νη των αγορών, συντελούν σε μια ουσιαστική 
διαπραγμάτευση και πριν το 2021 με ευνοϊκούς 
όρους», αναφέρει.

Αφορολόγητο
Επειδή όμως η χώρα βρίσκεται υπό επιτρο-

πεία, υπό έλεγχο και αξιολόγηση, το να ξεκινάει 
μια πολιτική οικονομικών παροχών ενώ δεν 
έχουμε συμπληρώσει ούτε ενάμιση χρόνο έξω 
από τα μνημονιακά προγράμματα, δημιουργεί 

Αρχίζει ο ανήφορος υλοποίησης 
των οικονομικών εξαγγελιών

Ποιες είναι οι διαφορές και οι συγκλήσεις 
της κυβέρνησης με Θεσμούς και ΔΝΤ
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ξεκάθαρη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε από τους εκ-
προσώπους του Ταμείου προς τα ελληνικά στελέχη, στις 
πρόσφατες επαφές το πλαίσιο της 4ης μεταμνημονιακής 
αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη δήλωση συμπερασμάτων 
που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, το ΔΝΤ χτυπά «καμπα-
νάκι» για την ελληνική οικονομία, και εκτός από τη μεί-
ωση στόχου πλεονασμάτων από το 2020 επιμένει για 
κατάργηση «13ης σύνταξης», προσωπικής διαφοράς και 
κόψιμο αφορολόγητου.

Κυβερνητικοί βουλευτές ωστόσο είναι καθησυχαστι-
κοί και τάσσονται κάθετα, κατά οποιαδήποτε προοπτικής 
κατάργησης του αφορολόγητου, όπως ο βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που χαρακτη-
ρίζει σε δήλωση του στην Karfitsa ιδεοληψίες του ΔΝΤ 
και εντελώς αντιαναπτυξιακά τα μέτρα που προτείνει, 
υπογραμμίζοντας: «Η κατάργηση του αφορολογήτου και 
της προσωπικής διαφοράς είναι μια από τις γνωστές ιδε-
οληψίες του ΔΝΤ και πιστοποιεί την ακαταλληλότητά του, 
να χειριστεί κρίσεις των Κρατών Προνοίας της ευρωπα-
ϊκής ενδοχώρας, πολλώ δε μάλλον της Ευρωζώνης. Η 
εμπλοκή του ήταν λάθος, ευθύς εξ αρχής, αποτέλεσμα 
βέβαια γερμανικών εμμονών. Η κατακόρυφη μείωση της 
ζήτησης, που προκαλούν τέτοια μέτρα, θα καταβαρα-
θρώσει κάθε προοπτική ανάπτυξης».

Και ο κ. Κούβελας τάσσεται κατά της κατάργησης ή 
μείωσης του αφορολόγητου, σχολιάζοντας πως η κυ-
βέρνηση δρομολογεί μειώσεις φόρων. «Η μείωση του 
αφορολογήτου σημαίνει αύξηση φόρων. Εμείς, όμως, 
επιδιώκουμε και πραγματοποιούμε μειώσεις φόρων, με 
πρώτη χειροπιαστή περίπτωση τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, τις 

μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις και στις εισφορές για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ετοιμάζονται ελαφρύν-
σεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, σε αρκετές περιπτώ-
σεις μείωση του ΦΠΑ, όπως στην οικοδομική δραστη-
ριότητα καθώς και η μείωση των συντελεστών φόρου 
εισοδήματος για όλους. Σταδιακά καταργούνται η εισφο-
ρά αλληλεγγύης και ο φόρος επιτηδεύματος. Η μείωση 
των φόρων και η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι θέμα 
δικαιοσύνης και ορθολογικής λειτουργίας της οικονομί-
ας. Έτσι εξασφαλίζεται η αύξηση Δημοσίων Εσόδων και 
η δημιουργία υγιών και όχι αιματηρών πλεονασμάτων, 
όπως ήταν τα πλεονάσματα των τελευταίων ετών, που 
ξεζούμιζαν με την βαριά φορολογία τους πολίτες και τις 
παραγωγικές δυνάμεις της χώρας».

Όπως φαίνετε και από την τοποθέτηση των κ. Βαρτζό-
πουλου και Κούβελα, το μείγμα της οικονομικής πολιτι-

κής της κυβέρνησης Μητσοτάκη –χαμηλότεροι φόροι και 
διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των λαϊκών στρω-
μάτων– θεωρείται μονόδρομος.

Νέα αποστολή των επικεφαλής των κλιμακίων στην 
Αθήνα δεν αναμένεται. Ο διάλογος των εμπλεκόμενων 
πλευρών σε όλη την ατζέντα των θεμάτων θα συνεχι-
στεί εξ αποστάσεως, με στόχο να υπάρξει η έκθεση των 
θεσμών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προς το 
τέλος του Νοεμβρίου και πριν από το Eurogroup της 4ης 
Δεκεμβρίου.

Οι επόμενοι σταθμοί είναι η αποστολή του σχεδίου 
του νέου προϋπολογισμού στις 15 Οκτωβρίου στην Κο-
μισιόν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και η κα-
τάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου προς τα μέσα του 
επόμενου μηνός.

Οι πωλήσεις Auto Κάλτσιος βρίσκονται σε νέες εγκαταστάσεις  
στην οδό Γεωργικής Σχολής 80 (περιοχή ΙΚΕΑ). 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 476100
Email: info@autokaltsios.gr
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Οι επιπτώσεις της Μόριας «περνούν» σε Μακεδονία και Θράκη

Στα  όριά τους τα κέντρα 
φιλοξενίας της Βόρειας Ελλάδας
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Ο Αχμάντ είναι 20 χρόνων από το Αφγανιστάν. 
Βρίσκεται στην Ελλάδα μόλις δύο εβδομάδες, 
αφού πρώτα πέρασε τα ελληνοτουρκικά σύνορα 
του Έβρου. Τη νύχτα κοιμήθηκε στην ύπαιθρο, 
έξω από ένα κοντέινερ στο κέντρο φιλοξενίας Δι-
αβατών. Άπλωσε στο έδαφος μία κουβέρτα, από 
τις γνωστές της Ύπατης Αρμοστείας, τυλίχτηκε 
με ακόμη μία και ντυμένος με χειμερινά ρούχα 
πέρασε και αυτή τη νύχτα.

Το κέντρο φιλοξενίας στο πρώην στρατόπε-
δο Αναγνωστοπούλου έχει χτυπήσει «κόκκινο» 
τις τελευταίες εβδομάδες. Οι 930 διαμένοντες, 
σύμφωνα με τις καταγραφές του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Μετανάστευσης για τον Αύγουστο, κα-
θημερινά αυξομειώνονται. Πάντως είναι βέβαιο 
ότι το επισκέπτονται από 70 έως 80 νεοαφιχθέ-
ντες πρόσφυγες και μετανάστες σε καθημερινή 
βάση. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς μένουν εκεί. 
Είτε στο έδαφος απλώνοντας μία κουβέρτα, είτε 
στήνοντας μία μικρή σκηνή, όπως αυτές της Ει-
δομένης. Οι «τυχεροί» μπορεί να βρουν μία θέση 
στις μεγαλύτερες σκηνές της Ύπατης Αρμοστεί-
ας καταλαμβάνοντας θέσεις που αδειάζουν από 
κάποιους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ξεκινή-
σουν το ταξίδι για την Ευρώπη. Απ’ όποιον δρόμο 
βρουν. Μέσω των ελληνοσκοπιανών συνόρων 
ή μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων. Και οι 
δύο διαδρομές είναι πλέον διαδεδομένες.

Ο Αχμάντ είναι από τους εκατοντάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες οι οποίοι εξακολουθούν 
να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να γνωρί-
ζουν τι θα κάνουν αύριο. «Θέλω να φύγω στη 
Σερβία, δεν ξέρω πότε», λέει στην Karfitsa. Οι 
κενοί χώροι του κέντρου φιλοξενίας, που πριν 
λίγους μήνες ήταν πρότυπο για τη διαβίωση των 
μεταναστών, έχουν καλυφτεί όλοι είτε από σκη-
νές είτε από πρόχειρες κατασκευές διαμονής. Οι 
περισσότεροι στο κέντρο φιλοξενίας κατάγονται 
από το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης φτάνουν 
σε ποσοστό το 34,23%. Από το Ιράκ, κυρίως 
Κούρδοι στην καταγωγή, είναι το 32,07% του 
κέντρου φιλοξενίας Διαβατών. Και στην τρί-
τη θέση είναι οι Σύροι σε ποσοστό 14,64% και 
ακολουθούν οι Ιρανοί που καταλαμβάνουν ένα 
11,56% του κέντρου, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΔΟΜ για τον Αύγουστο.

Στον δρόμο για την είσοδο του κέντρου των 
Διαβατών είναι ο 22χρονος Νόμα, από το Τζα-
λαλαμπάντ του Αφγανιστάν. Αυτός έχει άλλα 

σχέδια, πάλι για να φτάσει στην Ευρώπη. «Θα 
φύγουμε μέσω Αλβανίας. Θέλουμε να φτάσουμε 
σε μία ευρωπαϊκή χώρα Γαλλία, Γερμανία, κά-
που εκεί. Θέλουμε να έχει ασφάλεια, στο Αφγα-
νιστάν κάθε μέρα σκοτώνονται 200 άνθρωποι. 
Είναι επικίνδυνα», λέει στην Karfitsa. Δηλώνει 
έτοιμος να ξεκινήσει γρήγορα, μόλις βρεθεί ευ-
καιρία. Πλήρωσε 1.500 ευρώ για να περάσει τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα με βάρκα να τον παρα-
λάβει το αυτοκίνητο του διακινητή και να φτάσει 
στη Θεσσαλονίκη.

Η προβληματική κατάσταση στα Διαβατά δεν 
περιορίζεται στην υπερπληθώρα μεταναστών 
και προσφύγων. «Κάθε μέρα έχουμε… πόλεμο. 
Δεν υπάρχει αστυνομία», διαμαρτύρεται ένας 
30χρονος Σύρος πρόσφυγας, που βλέπει να 
εκτυλίσσονται καβγάδες στο κέντρο φιλοξενίας. 
Εκφράζει φόβους για τον ίδιο και την οικογένειά 
του, καθώς μένουν σε κοντέινερ.

Τα κέντρα της Β. Ελλάδας
Σε  πολλά από τα 13 κέντρα ή δομές φιλοξε-

νίας μεταναστών  και προσφύγων διαμορφώνε-
ται ήδη παρόμοια κατάσταση με αυτή των Διαβα-
τών. Η κατάσταση μοιάζει να μην ελέγχεται και 
είναι ενδεικτικό ότι η μεταφορά των αρμοδιοτή-
των της μεταναστευτικής πολιτικής στο υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη προκαλεί ορισμένα 
εμφράγματα στις διαδικασίες. Έτσι μπορεί τον 
Αύγουστο ο ΔΟΜ να έχει καταγράψει συγκεκρι-
μένους αριθμούς, όμως στις περισσότερες δομές 
η κατάσταση άρχισε να γίνεται αφόρητη. Η μα-

ζική μετακίνηση μεγάλου αριθμού μεταναστών 
και προσφύγων που αναμένεται από τα νησιά 
στο επόμενο διάστημα, πρόκειται να επιτείνει το 
πρόβλημα, αν  και πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ετοιμάζονται νέες δομές σε εγκαταλελειμμένα 
στρατόπεδα της Βόρειας Ελλάδας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως στο κέντρο 
φιλοξενίας της Νέας Καβάλας, δίπλα στο Πολύ-
καστρο, ο αριθμός των προσφύγων έχει διπλα-
σιαστεί και από 956 τον Αύγουστο έφτασε τους 
περίπου 2.000, καθώς περισσότεροι από 1.000 
Αφγανοί πρόσφυγες μετακινήθηκαν εκεί από τη 
Λέσβο. Το σχέδιο είναι να μετακινηθούν με τη 
σειρά τους σε νέα δομή της Καβάλας, όμως τα 
γεγονότα στα νησιά του βορείου Αιγαίου μάλλον 
θα αναστείλουν τη μετακίνηση. Αντίστοιχες κινή-
σεις γίνονται και στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου 
τον Αύγουστο έμεναν 761 πρόσφυγες. Με τη με-
τακίνηση από τη Λέσβο ξεπέρασαν τους 1.000, 
ενώ μικρός αριθμός αναμένεται να οδηγηθεί 
εκεί και τις επόμενες ημέρες.

Στη Βόρεια Ελλάδα ο νομός Θεσσαλονίκης 
είναι ο πιο επιβαρημένος από την άποψη εγκα-
ταστάσεων. Εκτός των Διαβατών που αποτε-
λούν πρώτο προορισμό των νεοεισερχομένων 
προσφύγων, λειτουργεί το κέντρο φιλοξενίας 
στα Λαγκαδίκια με περισσότερους από 500 πρό-
σφυγες και μετανάστες. Επίσης είναι ανοιχτές οι 
δομές των δωματίων σε Νέα Απολλωνία (980 
πρόσφυγες) και Βρασνά (500 πρόσφυγες), ενώ 
σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκεται το παλιό στρα-
τόπεδο στο Βαγιοχώρι.
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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: 6977849494, 2315511055

 Οι Πακιστανοί και τα κλειστά κέντρα κράτησης

Στο κέντρο φιλοξενίας των Διαβατών οι Πακιστανοί μετανάστες καταλαμβάνουν 
μόλις το 4,61% απ’ όσους μένουν εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ για τον Αύ-
γουστο. Ωστόσο οι Πακιστανοί μετανάστες το πρώτο εξάμηνο του 2019 αποτελούν 
τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην 
Ελλάδα από την Ασία και την Αφρική. Συγκεκριμένα και όπως ανακοινώθηκε προ 
ημερών από την αστυνομία, από τους 39.125 μετανάστες και πρόσφυγες που συνε-
λήφθησαν το Α’ εξάμηνο, οι Αφγανοί που έφτασαν ήταν 7.310, οι  Πακιστανοί 4.840 
και ακολουθούν οι Σύροι που ήταν 4.234. Ίδια είναι η σύνθεση και όσων μεταναστών 
και προσφύγων που στο διάστημα αυτό συνελήφθησαν στον Έβρο και έφτασαν τους 
3.518. Μάλιστα οι τάσεις για το δεύτερο εξάμηνο είναι αυξητικές για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία μεταναστών.

Αυτό όμως που προξενεί εντύπωση είναι ότι η συγκεκριμένη εθνολογική κατηγο-
ρία μεταναστών και προσφύγων σχεδόν απουσιάζει από τις επίσημες δομές. Οι Πα-
κιστανοί μετανάστες συνήθως βρίσκουν καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένα τρένα, σε 
ετοιμόρροπα σπίτια, ενώ πολλοί κοιμούνται στον δρόμο, στην περιοχή του σιδηρο-
δρομικού σταθμού και σε νεόδμητες οικοδομές ή κλειστές βιοτεχνίες και εργοστάσια.

Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβού-
λιο είναι εκτός της επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου, που δεν έχει γίνει μέχρι 
τώρα, να ιδρυθούν κλειστά κέντρα κράτησης. Στόχος φαίνεται πως είναι η κράτηση 
όσων έχουν μεταναστευτικό προφίλ, μέχρι να κριθεί η αίτησή τους για άσυλο από τις 
ελληνικές αρχές. Αν και το μέτρο δεν είχε επιτύχει παλιότερα, όταν είχαν γεμίσει τα 
κέντρα αυτά και είχαν μετατραπεί σε φυλακές, επιδιώκεται να αποτραπούν οι ροές 
προσώπων που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.

Ένα τέτοιο κέντρο λειτουργεί στο Παρανέστι Δράμας. Σ’ αυτό οδηγούνται όσοι με-
τανάστες είναι προς απέλαση είτε επειδή έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχει 
απορριφτεί το αίτημα ασύλου τους, είτε επειδή παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφο-
ρά. Κυρίως πρόκειται για μετανάστες – παραβάτες. Ωστόσο η λύση του κλειστού κέ-
ντρου έχει την εξής προβληματική: οι περισσότερες χώρες που επρόκειτο να δεχτούν 
τους υπηκόους τους μετανάστες στην Ελλάδα, κωλυσιεργούν καθυστερώντας επί μή-
νες την απέλαση. Χαρακτηριστική είναι  η περίπτωση του Πακιστάν, οι διπλωματικές 
αρχές του οποίου δεν αναγνωρίζουν ως υπηκόους αρκετούς από τους μετανάστες 
που συλλαμβάνονται στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουν έγγραφα. Αναγνωρίζουν μόνον 
όσους δέχονται να επιστρέψουν οικειοθελώς με τα προγράμματα του ΔΟΜ, καθώς σε 
αυτούς δίνονται κίνητρα για την παραμονή τους στις χώρες τους. Αυτό έχει ως συνέ-
πεια να μην αρκεί το διάστημα των τριών μηνών κράτησης που είναι αυτή τη στιγμή το 
μέγιστο για κάποιον παράνομα εισερχόμενο σε ελληνικό έδαφος. Και έτσι αφήνονται 
ελεύθεροι.

Στα ίδια πρότυπα λειτουργεί και το κέντρο πρώτης υποδοχής στο Φυλάκιο Έβρου. 
Εκεί οι μετανάστες κρατούνται για αρκετό διάστημα,  μέχρι να ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες να υποβάλουν αίτημα ασύλου και να περάσουν την πρώτη συνέντευξη. Όμως 
και εκεί παρατηρείται υπερπληθυσμός, λόγω των αυξημένων ροών των τελευταίων 
μηνών.
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Το Ελληνικό Κόσμημα προάγει τον ελληνικό πολιτισμό και αποτε-
λεί αναπόσπαστο κομμάτι της πλούσιας κληρονομιάς της χώρας.

Ο κλάδος της ελληνικής Αργυροχρυσοχοΐας είναι από τους πιο 
δυναμικούς και συναλλαγματοφόρους. Προσέφερε πολλά στην ελ-
ληνική οικονομία, στην εργασία, στην τέχνη και κατέκτησε επάξια μια 
σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του σχεδιασμού, 
της κατασκευής και της ποιότητας των κοσμημάτων. 

Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν συγχωρεί λάθη και το κόσμημα δια-
θέτει για ιστορικούς και ποιοτικούς λόγους ταυτότητα και αναγνωρι-
σιμότητα καθιστώντας δυνατή τη  δημιουργία αγοράς με εξαιρετικές 
προοπτικές εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Η εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα της αναβάθμισης, της 
ανάπτυξης  και της εξέλιξης των συναδέλφων μας.

Το κύριο μέλημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυ-
ροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών ( ΠΟΒΑΚΩ) είναι να 
εργαστεί προς το σκοπό αυτό.

Οι σχολές που λειτουργούν στη χώρα ( ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ) έχουν τη 
στήριξή μας όποτε μας ζητηθεί ή όποτε παρουσιαστεί η ανάγκη. Πρό-
σφατα ενισχύσαμε τη λειτουργία της ειδικότητας Τεχνικού Χειροποί-
ητου Κοσμήματος στις Σέρρες με την αγορά μηχανολογικού και ανα-
λώσιμου υλικού. Παλαιότερα συμβάλλαμε στην αποφυγή κατάργησης 
της Σχολής  Αργυροχρυσοχοΐας της Στεμνίτσας όταν είχε αποφασισθεί 

η κρατική μείωση σχολών δημοσίων ΙΕΚ. Διατηρούμε σχέσεις με τις 
σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ για την απασχόληση των σπουδαστών μα-
θητείας στις επιχειρήσεις μας. 

Η παρούσα διοίκηση, συνεχίζοντας την προσπάθεια προηγούμε-
νων συναδέλφων, ήρθε σε επαφή με διάφορες σχολές ΑΕΙ με σκοπό 
την ένταξη του κλάδου στα τμήματά τους. 

Το Μάιο του 2019 κατατέθηκε « Πρόταση για ‘Ιδρυση Διετούς Προ-
γράμματος Σπουδών  στο ΚΕΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
στη Σχολή Καλών Τεχνών – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τε-
χνών» με τίτλο «ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» που ήταν αποτέλεσμα της άψογης συ-
νεργασίας μας με τη διοίκηση και το εκπαιδευτικό τους προσωπικό. Το 
πρόγραμμα εγκρίθηκε από τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου 
αλλά δυστυχώς η νέα Υπουργός κ. Κεραμέως ανέστειλλε τη λειτουρ-
γία όλων των διετών προγραμμάτων στα έντεκα πανεπιστήμια για τους 
αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων. 

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής στόχευσης για τις δυνατότητες 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θεωρούμε ότι η τεκ-
μηρίωση των θέσεων μας θα οδηγήσει τη διδασκαλία της ελληνικής 
αργυροχρυσοχοΐας στο ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο.

* Η Ελένη Τεζαψίδου είναι Β’ Αντιπρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ και Πρόεδρος 
Συντεχνίας Χρυσοχοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης

Επιβάλλεται να ενταχθεί στα ΑΕΙ η αργυροχρυσοχοΐα 

opinion

Τ Η Σ  Ε Λ Ε Ν Η Σ 
Τ Ε Ζ Α Ψ Ι Δ Ο Υ *
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Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Πόσες φορές έχετε φύγει από το σπίτι και 
έχετε γυρίσει πίσω για να ελέγξετε ότι δεν αφή-
σατε τα φώτα, τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα 
ανοιχτά, με αποτέλεσμα να καθυστερήσετε στη 
δουλειά ή το ραντεβού σας; Ή πόσες στιγμές ευ-
χηθήκατε με έναν μαγικό τρόπο το νερό στο θερ-
μοσίφωνα να είναι έτοιμο μόλις επιστρέψετε στο 
σπίτι. Κι όμως η δυνατότητα για τέτοια ζητήματα, 
αλλά και για άλλες χρηστικές δυνατότητες εξ… 
αποστάσεως δίνεται από δυο Θεσσαλονικείς.

Η ιδέα του απομακρυσμένου ελέγχου οικια-
κών ηλεκτρικών συσκευών, με χαμηλό αρχικό 
κόστος, γεννήθηκε το 2014 από τον Λευτέρη 
Χατζηπέτρου και τον Παναγιώτη Πάμπαλο. «Με 
τον τότε συμφοιτητή μου, με τον οποίο πραγ-
ματοποιούσαμε πολλές εργασίες για τη σχολή 
μας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών στο ΑΠΑ, θέλαμε να ελέγξουμε τις 
ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας. Συγκε-
κριμένα, θέλαμε να ανάψουμε το θερμοσίφω-
νο πριν γυρίσουμε σπίτι, να ελέγξουμε ότι δεν 
αφήσαμε την κουζίνα ανοιχτή όταν φεύγαμε και 
να ελέγξουμε τα φώτα. Έτσι ξεκινήσαμε να σχε-
διάζουμε μία τέτοια συσκευή που θα είχε όλες 
αυτές τις δυνατότητες. Στη συνέχεια, βλέποντας 
ότι η λύση που είχαμε στο μυαλό μας δεν υπήρχε 
εκείνη τη στιγμή στην αγορά, αποφασίσαμε να το 
‘’επιχειρήσουμε’’. Έτσι, από συμφοιτητές γίναμε 
πλέον συνεργάτες και συνιδρυτές της HAM, που 
σημαίνει Home Automation and More», περι-
γράφει ο Π. Πάμπαλος.

Πώς λειτουργεί
«Μέσω του συστήματος και των συσκευών 

που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας, ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου και της 
εποπτείας όλων των ηλεκτρικών του συσκευών 
μέσω του Internet, όπως ο απομακρυσμένος 
έλεγχος ανά πάσα στιγμή, η μείωση της ενέργει-
ας που καταναλώνει και αυτοματισμούς που θα 
αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του.  Η πρώτη 
μας συσκευή, η HAM DinSwitch, είναι σχεδιασμέ-
νη να τοποθετείται εντός του ηλεκτρολογικού 
πίνακα και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
ελέγχει απομακρυσμένα μεγάλα φορτία, όπως 
θερμοσίφωνο, φώτα, air-condition και άλλα, 
αλλά και να μετράει την κατανάλωση ενέργειας 
τους. Για παράδειγμα, με τη συσκευή αυτή μπο-
ρώ να χρονοπρογραμματίσω το θερμοσίφωνο 
να ανάβει κάθε μέρα στις 7 το πρωί, έτσι ώστε 
όταν ξυπνήσω στις 7:30 να έχω έτοιμο ζεστό 
νερό, να ενημερωθώ για την κατανάλωση ενέρ-

γειας του σπιτιού μου και να τη συγκρίνω με το 
λογαριασμό του ρεύματος, να ενημερωθώ για το 
αν ξέχασα κάποια ενεργοβόρα συσκευή ανοιχτή 
ενώ έφυγα από το σπίτι», εξηγεί ο κ.Π άμπαλος 
και συμπληρώνει: «Οι HAM Plug και HAM Light 
Switch είναι συσκευές που τοποθετούνται ενδιά-
μεσα της πρίζας σούκο και του διακόπτη φωτός 
και δίνουν τη δυνατότητα του απομακρυσμένου 
ελέγχου της πρίζας και του διακόπτη φωτός, ενώ 
ταυτόχρονα μετράνε την ισχύ, την τάση, το ρεύμα, 
το συντελεστή ισχύος και την ενέργεια του φορ-
τίου που ελέγχουν. Η καινούρια συσκευή που 
προστέθηκε εντός του καλοκαιριού στις διαθέ-
σιμες συσκευές μας, είναι η HAM ThermoSense 
που είναι μία συσκευή για απομακρυσμένη 
εποπτεία της κατάστασης ενός επαγγελματικού 
ψυγείου (θερμοκρασία, κατάσταση πόρτας) και 
την άμεση ενημέρωση του ιδιοκτήτη μέσω SMS, 
τηλεφωνικής κλήσης, push notification, email, 
Facebook για τυχόν βλάβες».

Θραύση σε Airbnb  
και καταστήματα τροφίμων

Οικοδεσπότες Airbnb, αλλά και επιχειρηματί-
ες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις συσκευ-

ές αυτές, καθώς με αυτόν τον τρόπο έχουν τον 
έλεγχο του σπιτιού ή του χώρου της επιχείρησης 
τους, όπου και αν βρίσκονται. Για παράδειγμα, 
όπως αναφέρει ο κ. Πάμπαλος, η HAM DinSwitch 
προτιμάται ιδιαιτέρως από εταιρείες και ιδιώτες 
που διαθέτουν διαμερίσματα για βραχυχρόνια 
μίσθωση, έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος στη λει-
τουργία του θερμοσίφωνα και να μην ξεχνιέται 
ανοιχτός από τον ενοικιαστή. Από την άλλη, τη 
συσκευή HAM ThermoSense, η οποία παρέχει 
την απομακρυσμένη εποπτεία και καταγραφή 
της θερμοκρασίας των ψυγείων/καταψυκτών, 
την προτιμάνε ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, 
εστιατόρια και λοιπές εταιρείες που ασχολούνται 
με τη διακίνηση τροφίμων έτσι ώστε να διαφυ-
λάξουν τα τρόφιμά τους και να έχουν άμεση ενη-
μέρωση σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα 
στο ψυγείο/καταψύκτη τους.

Όπως είναι λογικό με τον περιορισμό της 
αλόγιστης χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
πέρα από τα οικονομικά οφέλη που έχει ο χρή-
στης, κατ’ επέκταση συμβάλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος.

Ο Λ. Χατζηπέτρου και ο Π. Πάμπαλος πίσω από την ιδέα του Ham Systems

Οι Θεσσαλονικείς που δημιουργούν 
έξυπνα... σπίτια και επιχειρήσεις
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Η σύγχρονη εποχή και η καθημερινότητα 
των πολιτών στρέφεται γύρω από την τεχνολο-
γία έχοντας πάντα ως βάση τον ηλεκτρισμό. Από 
τις πιο απλές συνήθειες και ανάγκες μας, όπως 
η θέρμανση, ο κλιματισμός, η ψυχαγωγία, η με-
τακίνηση μέχρι τις πιο εξειδικευμένες όπως η ια-
τρική επιστήμη και άλλες έχουν ως «οξυγόνο» 
τον ηλεκτρισμό. Ο πρόεδρος του συνδέσμου Ερ-
γοληπτών Ηλεκτρολόγων Νομού Θεσσαλονίκη 
και Α’ αντιπρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπον-
δίας, Άγγελος Κουντουργιάννης, σε συνέντευξη 
του στην Karfitsa μεταξύ άλλων εξηγεί την τάση 
του smart home που κατακτάει με γοργούς ρυθ-
μούς την αγορά και πως μπορεί να εξοικονομή-
σει ενέργεια, άρα και χρήματα στους χρήστες, 
όπως επίσης και με ποιον τρόπο συνδέεται με 
την ασφάλεια.

Πως μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία στην 
ασφαλή χρήση του ηλεκτρισμού; Ουσιαστικά 
αυτά είναι αλληλένδετα. Η τεχνολογία βοηθάει 
τον ηλεκτρισμό και ο ηλεκτρισμός την τεχνο-
λογία. Ο ηλεκτρισμός είναι αναπόσπαστο μέρος 
της τεχνολογίας και η τεχνολογία εξελίσσεται 
για να δώσει στον άνθρωπο δυνατότητες χρήσης 
με ασφάλεια και έξυπνους τρόπους, εξοικονο-
μώντας ενέργεια. Να πάψει δηλαδή η αλόγιστη 
χρήση – σπατάλη της ενέργειας και καθετί τε-
χνολογικό που κατασκευάζεται και εφευρίσκεται 
έχει γνώμονα την λελογισμένη χρήση της ενέρ-
γειας για να υπάρξει εξοικονόμηση και να υπάρ-
χει ασφάλεια προς τον χρήστη. Για παράδειγμα, 
η ασφαλής χρήση του ρεύματος είτε είναι στο 
χώρο εργασίας είτε στης κατοικίας, η νομοθεσία 
εξελίσσεται και ισχυροποιείται με γνώμονα την 
ασφάλεια των πολιτών, από το απλό πάτημα του 
διακόπτη και το πως θα βάλουμε την πρίζα του 
φορτιστή μέχρι το πως θα στεγνώνουμε τα μαλ-
λιά μας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία εξε-
λίσσεται για να χρησιμοποιείται ο ηλεκτρισμός 
με ασφάλεια δημιουργώντας συνθήκες ώστε να 
είναι ασφαλής η χρήση του ηλεκτρισμού ακόμα 
και από μη γνωρίζοντες. Σε κάθε ηλεκτρολογική 
παροχή σε σπίτια ή εργασία είναι υποχρεωτικά 
να υπάρχει από τον νόμο αντιηλεκτροπληξιακός  
διακόπτης ή ρελέ διαφυγής ή διακόπτης ασφά-
λειας κτλ, το οποίο έχει σκοπό να μας προστα-
τέψει. Αντίστοιχα υπάρχουν ανάλογες διάταξης 
που προστατεύουν τα καλώδια, τον εξοπλισμό 
στους πίνακες και όλα αυτά είναι γνωστικό αντι-
κείμενο του ηλεκτρολόγου.

Με ποιον τρόπο εξοικονομεί ρεύμα το 
«έξυπνο σπίτι»;

Αρχικά ο στόχος του smart home είναι να 
κάνει την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος λι-
γότερο ενεργοβόρα. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με 
τις ανάγκες και την λειτουργία του χώρου ρυθ-
μίζεται από τον χρήστη πότε θα γίνει χρήση 
του ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο 
αποκλείεται το ενδεχόμενο να ξεχάσεις ανοιχτές 
συσκευές που θα «κάψουν» ρεύμα, ενώ δεν τις 
χρησιμοποιεί και αυτό σαφώς συμβάλει και στην 
ασφάλεια.

Πώς συνδέεται με την ασφάλεια; Το έξυπνο 
σπίτι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλεια, 
γιατί υπάρχει ο παράγοντας του αυτοματισμού, 
είτε το σύστημα δουλεύει μόνο του, είτε ο χρή-
στης κάνει απομακρυσμένη διαχείριση. Όταν το 
σχεδιάζεις και το υλοποιείς έχεις ως γνώμονα 
την απόλυτη ασφάλεια σε επίπεδο εξοπλισμού, 
αλλά κυρίως για τον άνθρωπο που το χρησιμο-
ποιεί.

Ο τρόπος χρήσης του smart home είναι οι-

κείος στη χώρα μας; Τα τελευταία χρόνια ανα-
πτύσσεται στην Ελλάδα με γρήγορους ρυθμούς. 
Στην Ευρώπη βέβαια είναι ήδη πολύ διαδεδο-
μένο και είναι βασικό δομικό στοιχείο πλέον μια 
εγκατάστασης.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες γύρω 
από την ηλεκτρισμό; Το πρώτο και το σημα-
ντικότερο που θα πρέπει να προσέχουν είναι 
όταν πρόκειται για ηλεκτρολογικές εργασίες να 
απευθύνονται στους ειδικούς, δηλαδή σε έναν 
αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, γιατί αυτός 
μπορεί να εκτελέσει εργασίες προς το κοινό και 
όχι ο οποιοσδήποτε άλλος, ο οποίος μπορεί να 
δουλεύει για παράδειγμα το πρωί κάπου αλλού 
και το απόγευμα να κάνει κάποιες εργασίες. Ο 
νόμος είναι ξεκάθαρος ως προς αυτό. Έχουμε 
περιπτώσεις πελατών που μας καλούν να δι-
ορθώσουμε προβλήματα που έχουν προηγηθεί 
από εργασίες κάποιου, που όπως μας είπαν και 
οι πελάτες, δεν ήταν αδειούχος.

Άγγελος Κουντουργιάννης: 

Μεγάλη ανάπτυξη  
του smart home στην Ελλάδα
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Τέσσερις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος 
και στα ανοιχτά της Κρήτης ψηφίστηκαν την Πέ-
μπτη από την Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου «Κύρωση 
της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και της εταιρείας «Ελληνικά 
Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παρα-
χώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμε-
τάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια 
Περιοχή 10, Ιόνιο Πέλαγος, Ελλάδα» έλαβε επί 
του συνόλου 180 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 75 
παρών.

Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης 
Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των εταιρειών «Repsol Exploracion S.A» και 
«Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για 
την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσ-
σια περιοχή «Ιόνιο», Δυτική Ελλάδα» έλαβε επί 
του συνόλου 181 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 74 
παρών.

Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης 
Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας και των εταιρειών «Total E&P Greece B.V», 
«ExxonMobil Exploration and Production 
Greece (Crete) B.V» «Ελληνικά Πετρέλαια 
Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή «Νοτιοδυ-
τικά Κρήτης», Ελλάδα» έλαβε επί του συνόλου 
172 υπέρ, 36 κατά και 74 παρών.

Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης 
Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας και των εταιρειών «Total E&P Greece B.V», 
«ExxonMobil Exploration and Production 
Greece (Crete) B.V» και «Ελληνικά Πετρέλαια 
Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή «Δυτικά 
Κρήτης», Ελλάδα» έλαβε επί του συνόλου 172 
υπέρ, 36 κατά και 74 παρών.

Οι συμβάσεις είχαν υπογραφεί από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κατατέθηκαν αυτούσιες στη 
Βουλή από την παρούσα κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
δήλωσε «παρών». Ωστόσο, στην ονομαστική 
ψηφοφορία, που έγινε το μεσημέρι στη Βουλή, 
«κατά» δήλωσαν οι βουλευτές της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Νίκος Φίλης, Θανάσης Παπαχρι-
στόπουλος, Σάκης Παπαδόπουλος και Κώστας 
Ζουράρις.

Από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, 

το ΚΙΝΑΛ ψήφισε και τις τέσσερις συμβάσεις, 
ενώ το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25 τις καταψήφισαν. 
Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της, ψήφισε 
«υπέρ» των δύο συμβάσεων για το Ιόνιο, αλλά 
καταψήφισε τις άλλες δύο συμβάσεις για την 
Κρήτη.

Διεθνές ενδιαφέρον για Ιόνιο και Κρήτη
Στο μεταξύ, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της 

διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας για τις θα-
λάσσιες περιοχές στο κεντρικό Ιόνιο και νότια 
της Κρήτης που δεν έχουν παραχωρηθεί έως 
τώρα για έρευνες υδρογονανθράκων. Αυτό 
διαπιστώνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία 
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), από τις παρουσιά-
σεις που κάνει τους τελευταίους μήνες σε συ-
νέδρια και συναντήσεις στελεχών πετρελαϊκών 
εταιρειών.

Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της ΕΔΕΥ, 
Γιάννη Μπασιά, δεν αποκλείεται αυτό το ενδι-
αφέρον να εκδηλωθεί τους επόμενους μήνες, 
οπότε θα ακολουθηθεί η διαδικασία που εφαρ-
μόστηκε νωρίτερα και με τις περιοχές του Ιονίου 
και δυτικά – νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δηλαδή, 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρίες, προ-

κήρυξη διαγωνισμού, υπογραφή και κύρωση 
των συμβάσεων από τη Βουλή.

Οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις, όπως 
εκτίμησε ο κ. Μπασιάς, στις θαλάσσιες περιοχές 
που παραχωρήθηκαν αναμένονται μετά από πε-
ρίπου τρία χρόνια, οπότε και θα είναι διαθέσιμη 
η τεχνολογία που απαιτείται για έρευνες στα θα-
λάσσια βάθη της περιοχής που φθάνουν μέχρι 
και τα 3.600 μέτρα. Ενθαρρυντικά είναι εξάλ-
λου, εκτιμά ο ίδιος, τα συμπεράσματα που προ-
κύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων 
της χερσαίας περιοχής στα Ιωάννινα, όπου η γε-
ώτρηση –πάντα για ερευνητικούς σκοπούς και 
όχι ακόμη για την παραγωγή υδρογονανθρά-
κων– τοποθετείται στο 2021. Όπως επεσήμανε 
ο ίδιος, η περιοχή γεωλογικά αποτελεί συνέχεια 
της Αλβανίας, όπου υπάρχουν σημαντικές ανα-
καλύψεις υδρογονανθράκων.

Νωρίτερα  -μέσα στο 2020- η κοινοπραξία 
των Ελληνικών Πετρελαίων προγραμματίζει με 
την Έντισον ερευνητική γεώτρηση στο Δυτικό 
Πατραϊκό Κόλπο, όπου, ο υπό διερεύνηση γε-
ωλογικός στόχος είναι της τάξης των 140 εκα-
τομμυρίων βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου.

«Πράσινο φως» από τη Βουλή  
για τους υδρογονάνθρακες

Μεγάλο το ενδιαφέρον της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας  
για έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη 
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Η μείωση στον ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο θέρ-
μανσης κατά 30%, που σημαίνει άμεσο 
κέρδος στις τσέπες των καταναλωτών, 
φαίνεται να συμπαρασύρει προς τα κάτω 
το κόστος σχεδόν όλων των εναλλα-
κτικών πηγών θέρμανσης, εκτός από 
τα κλιματιστικά και άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές. Οι μέθοδοι θέρμανσης όπως 
ξύλο, ενεργειακά τζάκια, πέλλετ, υγραέ-
ριο και φυσικό αέριο φαίνεται να προτι-
μώνται από τους καταναλωτές, ενώ στη 
λύση του πετρελαίου φαίνεται να παρα-
μένουν ή να προσφεύγουν κάτοικοι απο-
μακρυσμένων περιοχών, στις οποίες δεν 
έχει φτάσει ακόμα το φυσικό αέριο.

Οι τιμές στα ξύλα αυτή την περίοδο 
πάντως εμφανίζονται μειωμένες σε σύ-
γκριση με την περσινή χρονιά. Η μέση 
τιμή πώλησης ελληνικού ξύλου κυμαί-
νεται από 55 – 67 ευρώ το κυβικό. Οι κα-
ταναλωτές φυσικού αερίου θα έχουν χα-
μηλότερη τιμή φέτος από τον μέσο όρο 
της χρονιάς, η εξοικονόμηση ωστόσο 
έναντι του πετρελαίου περιορίζεται στο 
41% έναντι 42% την περσινή περίοδο, 
λόγω της μείωσης του ΕΦΚ στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης.

Τα τελευταία χρόνια πάντως, φθίνει 
ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέ-
ρον των Ελλήνων για τη θέρμανση του 
σπιτιού τους με καυσόξυλα, «αφού η 
εξάπλωση του φυσικού αερίου τραβά 
σαν μαγνήτης τους καταναλωτές, μιας 
και αποτελεί προσοδοφόρα και ασφαλή 
λύση», τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επι-
στημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Νταλός. 
«Έχει αλλάξει το κομμάτι της θερμικής 
ενέργειας την τελευταία τριετία, με την 
εξάπλωση του φυσικού αερίου», επι-
σημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: 
«Βεβαίως, βελτιώθηκαν και σημαντικά 
τα πράγματα σε επίπεδο έθνους, αφού η 
κατάσταση σήμερα δεν είναι όπως πριν 
από μια πενταετία, οπότε και η βαθιά κρί-
ση ήταν ακόμη παρούσα».

Έτσι, «πλέον η καύση ξύλου αποτελεί 
υπόθεση των παραδοσιακών χρηστών 
του, εκείνων που μένουν σε απομακρυ-
σμένες περιοχές, όπου το φυσικό αέριο 
δεν έχει κάνει ακόμη την άφιξή του», 
σημειώνει και προσθέτει: «Οι εποχές 

που ζούσαμε με καταναλωτές να καίνε 
καδρόνια και ό,τι άλλο έβρισκαν για να 
ζεσταθούν, εκτιμώ ότι έχουν παρέλθει, 
τουλάχιστον για τη μεγαλύτερη μερίδα 
των Ελλήνων πολιτών».

Καυσόξυλα με το… κυβικό
Με το κυβικό και όχι με το βάρος, 

αγοράζουν πλέον οι Έλληνες κατανα-
λωτές τα καυσόξυλα που χρειάζονται και 
«πλέον αυτή η πρακτική έχει περάσει για 
τα καλά στην αγορά, παρά το γεγονός ότι 
αρχικά υπήρχε μια δυσκολία συμφιλίω-
σης με τον νέο τρόπο διάθεσης». Όπως 
εξηγεί ο κ. Νταλός, «η ζήτηση στην αγο-
ρά καυσόξυλου παραμένει μεν, αλλά 
είναι υποτονική έναντι της εικόνας που 
παρουσιαζόταν πριν από μερικά χρόνια» 
και αναφέρει ακόμα: «Σήμερα οι τιμές 
διαμορφώνονται σε 80-90 ευρώ/κυβικό, 
όταν τον Οκτώβριο του 2015 κυμαίνο-

νταν σε 55-80 ευρώ και τον αντίστοιχο 
μήνα το 2013 σε 57-62 ευρώ/κυβικό».

Οικονομική λύση
Πάντως, «ισχυρός ανταγωνιστής» 

των καυσόξυλων, αλλά και η «καλύ-
τερη λύση για όσους αναζητούν μια πιο 
οικονομική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη 
θέρμανση του σπιτιού τους, παραμένουν 
τα πέλλετ», επισημαίνει ο κ. Νταλός και 
εξηγεί ότι τα πέλλετ «προσφέρουν από-
δοση έως και 98%, αφού περιέχουν 
υγρασία μικρότερη του 10%». Αναφορι-
κά με την αξία τους, ο ίδιος τονίζει ότι με 
δεδομένο ότι τα πέλλετ είναι ένα χρημα-
τιστηριακό και εποχιακό είδος, η καλύτε-
ρη εποχή για να αγοράσει κάποιος είναι 
το καλοκαίρι, οπότε και η τιμή διαμορ-
φώνεται σε 220-250 ευρώ, ενώ σήμερα, 
που βρισκόμαστε προ πυλών του χειμώ-

να, ανέρχεται σε 240 – 320 ευρώ/τόνο.
Στη χρήση των πέλλετ προσφεύγει 

μεγαλύτερη μερίδα Ελλήνων κατανα-
λωτών, «μιας και τις προηγούμενες χρο-
νιές σημαντικός αριθμός πολιτών της 
χώρας μας αγόρασαν σόμπες ή λέβητες 
καύσης», σημειώνει, ενώ αναφερόμενος 
στις μπρικέτες, επισήμανε ότι αποτελούν 
επίσης μια καλή λύση για την αντικατά-
σταση των καυσόξυλων μιας και η τυπο-
ποίηση της παραγωγής τους οδηγεί σε 
προϊόντα με χαμηλή υγρασία και καλή 
θερμογόνο δύναμη. Ο ίδιος προειδοποι-
εί όμως ότι πρέπει να δοθεί «προσοχή 
στην καύση τους μιας και είναι πολύ πιο 
εύφλεκτες και με μεγαλύτερη θερμιδική 
απόδοση από τα καυσόξυλα και πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με προσοχή».

Τι είδους θέρμανση συμφέρει για φέτος
Οι καταναλωτές στρέφονται σε φυσικό αέριο  

– Οικονομική λύση τα πέλλετ
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Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
Με τα πρόστιμα για πώληση ξύλου με τον τόνο και 

όχι με το κυβικό να ξεκινούν από 1.000 ευρώ «η συμ-
μόρφωση δεν άργησε», υπογραμμίζει ο καθηγητής, 
προσθέτοντας, ωστόσο, πως «επειδή πάλι υπάρχουν 
τρόποι οι καταναλωτές να εξαπατηθούν, θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο στοίβαξής τους, 
προσέχοντας αυτός να είναι πυκνός, εξωτερικά, αλλά 
και στη μέση».

Παράλληλα, ο κ. Νταλός συστήνει στους κατανα-
λωτές που ακόμη «ψηφίζουν» καυσόξυλα, να προ-
μηθεύονται ξύλα από οξιά και δρυ και να προσέχουν 
να μην πέσουν «θύματα» των κωνοφόρων δέντρων, 
αφού η καύση τους σε κλειστές εστίες οδηγεί σε κίν-
δυνο πυρκαγιάς στη στέγη. Ο ίδιος πρότεινε τα ξύλα να 
μένουν στον ήλιο πριν καούν, έτσι ώστε να στραγγί-
ξουν από την υγρασία που ενδεχόμενα θα έχουν και να 
προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Για τα πέλλετ, ο κ. Νταλός τονίζει ότι οι καταναλω-
τές θα πρέπει να προσέχουν το χρώμα του ξύλου, να 
είναι ανοιχτό αν είναι από κωνοφόρα δέντρα και λίγο 
σκούρο από πλατύφυλλα, και σημειώνει πως και στις 
δύο περιπτώσεις οι αγοραστές θα πρέπει να ελέγχουν 
τη μυρωδιά, η οποία θα πρέπει να παραπέμπει σε φρέ-
σκο ξύλο.

Για τα πέλλετ μάλιστα επισημαίνει ότι «δεν είναι 
καλό να αποθηκεύονται για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα, πέραν του ενός έτους, αφού όταν γίνεται αυτό η 

υγρασία τους ανεβαίνει, με αποτέλεσμα να σημειώνο-
νται προβλήματα στην καύση».

Ο κ. Ντάλος υπογραμμίζει ακόμα την ανάγκη χάρα-
ξης μιας εθνικής πολιτικής για το ξύλο, τονίζοντας ότι 
«πρέπει επιτέλους να γίνει καταγραφή της ποσότητας 
και να οριστεί η αξιοποίησή του». Με τις πυρκαγιές, 
όπως εξηγεί ο ίδιος, υπάρχει έλλειψη ξυλείας στη χώρα 
μας, με αποτέλεσμα οι δασικές βιομηχανίες να είναι 
ελλειμματικές σε πρώτη ύλη και να εισάγουν σε ποσο-

στό ως και 70% από χώρες όπως Βουλγαρία, Ρουμανία 
και Σερβία. «Πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός σχετι-
κά με το τι μέλλει γενέσθαι με τα υπολείμματα ξύλου, 
είτε από πυρκαγιά, είτε από προσβολή ασθενειών», 
τόνισε ο ίδιος και προσέθεσε ότι «θα πρέπει να υπάρξει 
συντονισμός και μέριμνα ώστε ο ξυλώδης όγκος που 
είναι σε καλή κατάσταση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως πρώτη ύλη από τις βιομηχανίες», επισημαίνει.
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Εικόνα από το άμεσο μέλλον είναι τα οχή-
ματα που θα κινούνται ηλεκτρικά. Τα περιβαλ-
λοντικά πλεονεκτήματα τους σε συνδυασμό με 
τα οικονομικά και τεχνολογικά τους οφέλη είναι 
δέλεαρ για τους οδηγούς. Από την πλευρά του 
ανεφοδιασμού των ηλεκτροκίνητων ο επιχει-
ρηματίας βενζινοπώλης Χρήστος Αναστασάκης, 
μιλώντας στην Karfitsa εξηγεί ότι «θα πρέπει να 
υπάρξει και ανάλογη υποδομή στις εγκαταστά-
σεις των πρατηρίων, διότι θα πρέπει να γίνει σε 
αυτούς τους χώρους επένδυση από την αρχή».

Ποιο είναι το μέλλον στην κίνηση των οχη-
μάτων; H ηλεκτροκίνηση, αρκεί βέβαια να το 
επιτρέψουν και οι μεγάλες εταιρείες πετρελαιο-
ειδών.

Σε πόσα χρόνια προβλέπεται να έχει έρ-
θει στην χώρα; Προς το παρόν το λειτουργικό 
σύστημα για την ενέργεια δεν είναι έτοιμο στην 
Ελλάδα. Ίσως θα χρειαστεί να περάσουν ακόμη 
αρκετές δεκαετίες, ώστε να επιβληθεί η ηλε-
κτρική ενέργεια, ως κύρια στον ελλαδικό χώρο. 
Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξει και ανάλο-
γη υποδομή στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων, 
διότι θα πρέπει να γίνει σε αυτούς τους χώρους 
επένδυση από την αρχή, όπως για παράδειγμα η 
τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων, να απο-
μακρυνθούν δεξαμενές και αντλίες. Μάλιστα, 
από όσο γνωρίζω η εγκατάσταση είναι ακριβή. 
Η μεγάλες εταιρείες βέβαια μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στο χρηματικό κόστος για την εγκατά-
σταση, όμως για έναν ιδιώτη είναι δύσκολο.

Πέρα όμως από την ηλεκτροκίνηση, με 
βάση αυτά που έχουμε στα ‘’χέρια’’ μας ποιο 
καύσιμο είναι πιο οικονομικό και ασφαλέστε-
ρο για το περιβάλλον; Το φυσικό αέριο και το 
υγραέριο. Όπως είναι γνωστό πολλές αυτοκινη-
τοβιομηχανίες κατασκευάζουν οχήματα με φυσι-
κό αέριο και αυτή είναι μια νέα πηγή ενέργειας.  

Ωστόσο, κάπου εδώ να σημειώσουμε ότι 
στον τομέα του φυσικού αερίου δεν έχουμε 
προοδεύσει, γιατί την τελευταία πενταετία έχει 
επιβληθεί η υγραεριοκίνηση, χωρίς κατά την 
προσωπική μου άποψη να είναι η καταλληλότε-
ρη λύση. Για το φυσικό αέριο υπάρχουν λιγοστά 
πρατήρια που μπορούν να εξυπηρετήσουν, διότι 
το κόστος εγκατάστασης στις επιχειρήσεις είναι 
μεγάλο. Ας μην ξεχνάμε ότι τα πρατήρια έχουν 
ήδη επιβαρυνθεί με το κόστος κίνησης, πολλές 
χιλιάδες ευρώ, χωρίς να υπάρχει καμία επιδότη-
ση. Το κράτος μας είχε βάλει να τοποθετήσουμε 
το σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκρο-

ών καυσίμων, για την πάταξη του λαθρεμπορίου, 
λέγοντας μας ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα 
από το κόστος πίσω, όμως  εδώ και τρία χρόνια 
δεν έχουμε λάβει τίποτα.

Αναφορικά με το λαθρεμπόριο, ποιες ενέρ-
γειες πρέπει να γίνουν για την εξάλειψη του 
και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες; Για την 
πάταξη του αρκεί μόνο η πολιτική θέληση. Κανέ-
νας άλλος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.

Από την μεριά τους οι πολίτες πρέπει να 
έχουν κάποιες γνώσεις για το αυτοκίνητο τους, 
να ξέρουν ποιον πρατηριούχο επιλέγουν για να 
βάλουν καύσιμο, να παίρνουν πάντα την απόδει-
ξη τους από το εισροών-εκροών και να ελέγχουν 
αν οι ημερομηνίες είναι εκείνης της στιγμής και 
να βλέπουν αν τα λίτρα στην αντλία είναι ίδια με 
της απόδειξης.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο κλάδος σας; Ο χώρος μας είναι έτσι 
δομημένος που όταν υπάρχει πρόβλημα δεν 
επηρεάζει μόνο εμάς τους επιχειρηματίες, αλλά 
αυτόματα και τους πολίτες. Η αγορά των καυσί-
μων και των πετρελαιοειδών είναι μια αλυσίδα 
που αν σπάσει ένας κρίκος επηρεάζονται όλοι.

Όσον αφορά τα προβλήματα για να μιλή-
σουμε πιο συγκεκριμένα είναι αρχικά η έλλειψη 
ρευστότητας στην αγορά. Μετά την κρίση που 
περάσαμε την τελευταία δεκαετία η οικονομική 
κατάσταση των πολιτών δεν έχει επανέλθει στα 
φυσιολογικά. Υπάρχουν οδηγοί που πηγαίνουν 
στο πρατήριο και βάζουν δυο ευρώ βενζίνη ή 
έχουμε περιστατικά με οχήματα που ‘’μένουν’’ 
στο δρόμο γιατί δεν έχουν καύσιμο.  

Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι ο 
κλάδος των βενζινοπωλών πλέον δεν υπάρχει, 
έχει διαλυθεί, καθώς τα καλά πρατήρια έχουν 
αγοραστεί από εταιρείες. Έχουν μείνει ελάχιστοι 
ιδιώτες. Αποτέλεσμα είναι τα πρατήρια να έχουν 
γίνει απρόσωπα. Πρέπει να ανακτηθεί και πάλι η 
εμπιστοσύνη του πελάτη με τον πρατηριούχο-ε-
πιχειρηματία.

Παράλληλα, το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι 
μια πληγή στο κλάδο μας. Θα πρέπει να επιβλη-
θούν μέτρα στα διυλιστήρια και όχι στον τελευ-
ταίο τροχό της αμάξης που είμαστε εμείς. Άλλω-
στε οι βενζινοπώλες δεν έχουν άλλα χρήματα 
για να επενδύσουν στα βενζινάδικα τους και έτσι 
οδηγούνται στο λουκέτο.

Ο Χρήστος Αναστασάκης αναλύει τα περιβαλλοντικά οφέλη 
από τα ηλεκτρικά Μέσα Μεταφοράς

Η ηλεκτροκίνηση είναι 
το μέλλον των οχημάτων
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Πρατήριο Υγρών Καυσίμων 
Αναστασάκης  Χρήστος 

Άγιος Παύλος Χακιδική, 63080
Τηλ: 23990 48 000
Τηλ: 693 23 53 444
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Πρώην δήμαρχος δεν δίνει κωδικούς

Τον Κυριλλίδη βράβευσαν  
οι Gipsy Kings

Πονοκέφαλος για τα πατίνια

Πανευτυχής ο Κυριζίδης

Επικοινωνιακή ανανέωση στο ΚΙΝΑΛ, 
στη βάση όμως;

Τον «αντίο» του Δαρδαμανέλη στον 
Τριγλιανό 

Αρχισαν τα όργανα στο Ωραιόκαστρο

Live οι συνεδριάσεις της Καλαμαριάς

Πολυπράγμων ο Χαριστέας
Έξαλλος, φαίνεται νεοκλεγείς δήμαρχος, δήμου της 

Κεντρικής Μακεδονίας, με την τακτική του προκατόχου 
του, που φυλάει ως επτασφράγιστο μυστικό τους κωδι-
κούς από τη σελίδα στο facebook, που διατηρεί ο δήμος. 
Πέρασε ένας μήνας από τότε που ανέλαβε καθήκοντα 
ο νέος δήμαρχος, αλλά δυστυχώς παρά τις επανει-
λημμένες ενοχλήσεις προς την αρμόδια υπάλληλο, το 
θέμα δεν διευθετήθηκε. Σύμφωνα με το νέο δήμαρχο  η 
υπάλληλος σε συνεννόηση με τον πρώην δήμαρχο δεν 
δίνει τους κωδικούς. “Σκέφτομαι να θέσω το θέμα στο 
δημοτικό συμβούλιο,αλλά προβληματίζομαι μήπως 
οξυνθεί περαιτέρω το κλίμα”, είπε με νόημα ο δήμαρχος 
ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει προβάλει καμία εκδή-
λωση στο facebook. “ Μάλλον θα δημιουργήσουμε νέα 
σελίδα”, υπογράμμισε.

Οι «Gipsy Kings» βράβευσαν τον επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης στον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 
Γιώργο Κυριλλίδη. Ο Σύλλογος Καλαθόσφαιρας Δενδρο-
ποτάμου «Gipsy Kings» τίμησε τον κ. Κυριλλίδη για την 
έμπρακτη στήριξή του στο Σύλλογο, που έχει στις τάξεις 
του πάνω από 25 μικρούς αθλητές Ρομά. Την τιμητική 
πλακέτα παρέδωσε στον επικεφαλής της παράταξης 
«Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή», ο προπονητης, 
Κώστας Παναγιωτίδης. 

Δυναμική εμφάνιση έκαναν στην  κυκλοφορία  της 
Θεσσαλονίκης τα ηλεκτρικά πατίνια που είναι εξαιρετικά 
δημοφιλή στους έφηβους και στους νέους,  με αποτέ-
λεσμα να παρατηρούνται και πολλά προβλήματα από 
ατυχήματα και όχι μόνο. Το θέμα επιχειρεί να επιλύσει 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με μία σειρά μέτρων τα οποία 
πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή. Ο αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, Σωκράτης 
Δημητριάδης είχε συνεργασία για το θέμα με τον αντι-
δήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου και ενημερώθηκε για  
το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε  ο εν λόγω Δήμος. “Δεν 
θέλουμε να απαγορευτούν, αλλά δυστυχώς θα αναγκα-
στούμε αν δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να τα καλύπτει’’ 
υπογράμμισε ο κ.Δημητριάδης.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Έργων Μάκης Κυριζίδης. Η σύζυγός του Χριστίνα Τσιτλί-
δου γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3.290 κιλών 
και ήδη αποφασίστηκε το όνομα … Χρήστος. Ένα από 
τα πρώτα δώρα που έλαβε το νεογέννητο ήταν από τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Μαζί με τις 
ευχές του, ο κ. Ζέρβας δώρισε στον μικρό Χρήστο κατά 
την επίσκεψή του στο μαιευτήριο μια ασημένια θήκη για 
το πρώτο του πτυχίο. 

Φαγωμάρα επικρατεί στις τάξεις του ΚΙΝΑΛ για τα 
ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα, αλλά δεκατρία πρόσωπα 
που στελεχώνουν τον τομέα επικοινωνίας , με την Φώφη 
Γεννηματά να έχει να διαχειριστεί και ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό αμφισβήτησης . Άτομα που εμφανίζονται δίπλα 
κλείνουν το μάτι και σε άλλους που καλοβλέπουν μια 
υποψηφιότητα για την ηγεσία του Κινήματος και αυτοί 
δεν είναι λίγοι. Την ίδια στιγμή και στην βάση υπάρχουν 
πολλές διαρροές που πιστοποιούνται από το γεγονός 
πως ελάχιστοι ανανέωσαν την κάρτα μέλους που έχει 
αποσταλεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τέλος η κυρία 
Γεννηματά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πως εισπράτ-
τει μεγάλη δυσαρέσκεια για τις κινήσεις της, από άτομα 
του στενού της κύκλου και παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Τον Νίκο Τριγλιανό, τον φίλαθλο που έχασε τη ζωή 
του στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, αποχαιρέ-
τησε ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, 
με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
“Καλό ταξίδι… Πάλευες για τις ιδέες σου, την Καλαμαριά 
μας, τον Αρη και τον Απόλλωνα. Προχθές, ήθελες να 
πιούμε καφέ, αλλά δεν προλάβαινα… κρίμα, η κάτω 
γωνία του πεζόδρομου πλέον δεν θα έχει τη φωνή σου”. 

Μια ανεξαρτητοποίηση και μια διαγραφή περιελάμ-
βανε το ...μενού της τελευταίας συνεδρίασης του δημοτι-
κού συμβουλίου στον δήμο Ωραιόκαστρο. Από την παρά-
ταξη «αν.α.σ.α.», με επικεφαλης τον Παντελή Σκαρλάτο, 
ανεξαρτητοποιήθηκε η Ευδοξια Κυριακιδου - Βεσκου, 
ενώ από την «Δύναμη Δημιουργίας» του Γιώργου Πα-
πακωνσταντίνου διαγράφηκε ο Αγγελος Πανούσης μετά 
τον ορισμό του από τον δήμαρχο, Παντελή Τσακιρη, στη 
θέση του προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτι-
σμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου.

Σε ζωντανή σύνδεση θα παρακολουθούν πλέον οι 
δημότες της Καλαμαριάς τις συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου! Η live μετάδοση θα γίνεται μέσα από τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα του δήμου, μετά από πρωτο-
βουλία που έλαβε ο νέος δήμαρχος, Γιάννης Δαρδαμα-
νέλης, με στόχο οι πολίτες να ενημερώνονται, να κάνουν 
προτάσεις και να αγαπήσουν τον τόπο τους. 

 Από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ...στις συνεδριάσεις 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο 
Αγγελος Χαριστέας. Μπορεί να έχει αναλάβει διευθυντής 
του ποδοσφαιρικού τμήματος στον Αρη, ωστόσο δεν 
παραμελεί τα καθήκοντα του ως περιφερειακός σύμ-
βουλος, εκλεγμένος με την παράταξη του Απόστολου 
Τζιτζικώστα. Μάλιστα, στην “παρθενική” συνεδρίαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής εκτέλεσε χρέη προέδρου για 
λίγα λεπτά, μέχρι την εκλογή του Κωνσταντίνου Πάλλα. 
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Στο Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.  
ο Χατζηκαλλινικίδης

Προτεραιότητα στον πεζόδρομο δίνει ο 
Μανδαλιανός

Στους εθελοντές προσβλέπει ο Λεκάκης

Διαφωνίες στην παράταξη Βούγια

Ανέλαβε καθήκοντα 
στον τουρισμό η Καραγιάννη

Μπρα ντε φερ Κυρίζογλου  
– Παπαστεργίου 

Φόρεσε γιλέκο στα Διαβατά ο Ιωαννίδης

«Φύγε από το 95%» στο Coffice

Μήνυμα ζωής από Τσακίρη

Στο διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) τοποθετήθηκε 
ο δικηγόρος Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης ο οποίος είχε 
κατέλθει στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές με την πα-
ράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Μάλιστα σε ανάρτησή 
του στο λογαριασμό του στο FB ευχαρίστησε το δήμαρχο 
τονίζοντας ότι «οι προσπάθειες για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση δράσεων για την νεολαία, μέσα από την 
προώθηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και η υπο-
στήριξη οικογενειών και παιδιών μπορούν και πρέπει 
να εντατικοποιηθούν. Είναι μεγάλη η τιμή και ακόμα 
μεγαλύτερη η ευθύνη να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύ-
νης του Δημάρχου. Με δουλειά, συνεργατικό πνεύμα και 
δημιουργική σκέψη θα πορευτώ σε αυτό το εγχείρημα 
να αλλάξουμε την καθημερινότητα των δημοτών και να 
βελτιώσουμε τις δομές του Δήμου μας».

Τάξη στο καθεστώς λειτουργίας των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία και τον 
πεζόδρομο του Ευόσμου επιχειρεί να βάλει ο δήμαρχος 
Κορδελιού - Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός. Συνα-
ντήθηκε με καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι του 
έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο κ.Μανδα-
λιανός δεσμεύτηκε για ριζική αναβάθμιση της πλατείας 
και του πεζόδρομου, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στο 
δημόσιο χώρο από τους δημότες.   

Τις εθελοντικές ομάδες της πόλης προσπαθεί να 
ενεργοποιήσει εκ νέου ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, 
Νεολαίας και Εθελοντισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Πέτρος Λεκάκης. Στο πλαίσιο αυτό και η συνεργασία που 
είχε με εργαζόμενους - εθελοντές γνωστής αλυσίδας 
καλλυντικών, οι οποίοι καθάρισαν από απορρίμματα την 
περιοχή του Ποσειδωνίου.

Στα τρία χώρισε η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας 
την παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη Πόλη», καθως οι τρεις 
δημοτικοί σύμβουλοι κινήθηκαν διαφορετικά στο συγκε-
κριμένο θέμα. Κατά της ακύρωσης της πεζοδρόμησης 
τάχθηκε ο Ανδρέας Κουράκης, υπέρ ο Αλέξανδρος 
Μπαρμπουνάκης, ενώ ο Σπύρος Βούγιας απουσίαζε κατά 
τη ψηφοφορία. Οι διαφορετικές απόψεις και θέσεις των 
τριών παντως απασχόλησαν τη συνεδρίαση της παράτα-
ξης, όπου προτάθηκε να υπάρχει συνοχή και ξεκάθαρη 
θέση της ομάδας.

Έπιασε δουλειά η εντεταλμένη σύμβουλος του 
δήμου Θεσσαλονίκης για θέματα Τουρισμού και Διεθνών 
Σχέσεων, Μαρία Καραγιάννη. Συμμετείχε για πρώτη 
φορά στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Τουρι-
σμού Θεσσαλονίκης, όπου συζητήθηκε η συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς εκθέσεις.

Άκαρπη ήταν και η τρίτη συνάντηση Κυρίζογλου 
- Παπαστεργίου για το ποιος από τους δύο θα είναι ο 
επικεφαλής της γαλάζιας παράταξης στις εκλογές για 
της ΚΕΔΕ. Οι δύο μνηστήρες για τη θέση του προέδρου 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας παρέμειναν στις 
αρχικές θέσεις τους με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί 
συμφωνία. 

Ο Γιάννης Ιωαννίδης, βρέθηκε στο πλευρό των 
εθελοντών στα Διαβατά. Ο δήμαρχος Δέλτα πήρε τα 
απαραίτητα σύνεργα, φόρεσε γιλέκο και γάντια και συμ-
μετείχε μαζί με τους πολίτες στην καθαριότητα και την 
ανάπλαση δρόμων και πεζοδρομίων της περιοχής. 

Το «Coffice» και οι εκδόσεις «Ιχνηλάτης» το Σάββατο 
12/10 στις 20:30  παρουσιάζουν το τρίτο βιβλίο του 
Γιάννη Μηλιάτση  «ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ 95%» -Ψυχολογία και 
Τεχνικές επιτυχίας.

Σε μια διαδραστική βραδιά παρουσίασης – ομιλίας, 
ο συγγραφέας θα απαντήσει σε ερωτήματα που μας 
προβληματίζουν όπως: Πώς να φύγω από το 95%; Πώς 
θα ξεπεράσω αρνητικές πεποιθήσεις; Πώς θα πραγματο-
ποιήσω τα όνειρά μου;  

 Ο συγγραφέας που έχει δικό του γραφείο πωλή-
σεων, βρίσκεται στο χώρο των πωλήσεων δεκαπέντε 
χρόνια με εμπειρία σε μικρές επιχειρήσεις αλλά και 
πολυεθνικές.

Coffice –    Books& Coffee, Αιγαίου 62, Καλαμαριά - 
Τηλ.2310.403550

Εθελοντής δότης μυελού των οστών έγινε ο δήμαρ-
χος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, στέλνοντας το 
δικό του μήνυμα ζωής κι ελπίδας. Ο κ.Τσακίρης έδωσε 
δείγμα στοματικού επιχρίσματος και συμπλήρωσε τη 
σχετική αίτηση δότη κατά την εθελοντική αιμοδοσία που 
πραγματοποιήθηκε στο Ωραιόκαστρο. 
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Γιατρός που έχει παυτεί από τα καθήκοντα 
του πανεπιστημιακού στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, με απόφαση του κεντρι-
κού πειθαρχικού συμβουλίου, ήταν υποψήφιος 
στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ταυτόχρονα 
σε δύο κόμματα! Συγκεκριμένα, ήταν στη λίστα 
του ψηφοδελτίου επικρατείας της Χρυσής Αυ-
γής, ενώ ταυτόχρονα ήταν και στη λίστα ψηφο-
δελτίου συγκεκριμένης περιφέρειας της Ένωσης 
Κεντρώων. Μάλιστα, στο κόμμα του Βασίλη Λε-
βέντη ήταν πάλι υποψήφιος σε προηγούμενες 
εκλογές. Ο ίδιος γιατρός έχει παραπεμφθεί σε 
δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσ-
σαλονίκης, καθώς κατηγορείται ότι είχε να πα-
τήσει στο Πανεπιστήμιο… οκτώ χρόνια και όμως 
πληρωνόταν.

Το εκλογικό… παράδοξο δεν επιτρέπεται 
από το νόμο, με την έννοια ότι ο κάθε υποψήφι-
ος αναφέρει με δήλωση του σχετικού νόμου, το 
ψευδές του οποίου έχει ποινικές επιπτώσεις, ότι 
δεν είναι υποψήφιος ταυτόχρονα σε δύο περιφέ-
ρειες. Ο συγκεκριμένος όμως ήταν υποψήφιος 
ταυτόχρονα και σε δύο κόμματα! Πληροφορίες 
αναφέρουν πως ήδη η εκλογική δραστηριότητά 
του έχει τεθεί με σχετική καταγγελία υπόψη του 
εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για να διενεργηθεί 
σχετική έρευνα. Ειδικότερα ερευνάται πώς εί-
ναι δυνατόν να ήταν ταυτόχρονα στις λίστες της 
Χρυσής Αυγής και της Ένωσης Κεντρώων. Εκτός 
από τα δύο συγκεκριμένα κόμματα είχε περάσει 
στο παρελθόν ως υποψήφιος και από τις λίστες 
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

Η περίπτωσή του έχει απασχολήσει έντονα 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Τον προσεχή Μάρτιο έχει παραπεμφθεί να δι-
καστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
κατηγορούμενος για απάτη σε βάρος του δημο-
σίου, καθώς είχε καταγγελθεί ότι δεν έκανε τα 
προγραμματισμένα μαθήματα, ως πανεπιστημι-
ακός, και διαρκώς απουσίαζε, όμως πληρωνό-
ταν κανονικά. Από την πλευρά τόσο του νοσοκο-
μείου ΑΧΕΠΑ στο οποίο ήταν εγγεγραμμένος να 
υπηρετεί, όσο και του Αριστοτέλειου είχαν γίνει 
κινήσεις τιμωρίας του, με επιπλήξεις και ότι προ-
έβλεπε ο νόμος, αλλά ο γιατρός απαντούσε με 
μηνύσεις.

Σύμφωνα με όσα κατηγορείται, όλο το διά-
στημα της οκταετίας φέρεται ότι προσέφερε τις 
υπηρεσίες του σε κλινικές άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών και συγκεκριμένα, της Αυστρίας, της 
Γερμανίας και της Κύπρου, χωρίς να έχει σχέση 

η παρουσία του στο εξωτερικό με προγράμματα 
του Πανεπιστημίου. Το διάστημα της απουσί-
ας του από τον Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2016, εισέπραξε το ποσό των 
238.000 ευρώ, όπως επισημαίνεται στο βούλευ-
μα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο παρα-
πέμφθηκε. Το ποσό αυτό θεωρείται και η ζημία 
που προκάλεσε στο δημόσιο. Όπως σημειώνεται 
στο κατηγορητήριο, το θέμα της μόνιμης αλλά 
μισθοδοτούμενης απουσίας του καθηγητή είχε 
προκαλέσει πολλές φορές θόρυβο τόσο στην 
κλινική στην οποία ανήκε όσο και στην πρυτα-
νεία του Πανεπιστημίου, όμως ποτέ δεν λαμβά-
νονταν ουσιαστικά μέτρα. Μάλιστα ο φάκελός 
του στο ανώτερο πειθαρχικό συμβούλιο είχε 
μείνει ξεχασμένος επί χρόνια στα συρτάρια των 
υπηρεσιών.

Η παύση και οι διαγραφές
Ο γιατρός παύτηκε προσωρινά με απόφαση 

του υπουργού Υγείας τον Φεβρουάριο του 2016, 
μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση της μόνιμης 
απουσίας του μετά τη δίωξη από τον εισαγγελέα 
εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης. Ωστόσο 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών ΔΕΠ των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποφά-
σισε την οριστική παύση του στις 26 Φεβρουα-
ρίου 2018 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Αύγουστο του 
ίδιου χρόνου. «Η συμπεριφορά του εγκαλου-
μένου ήδη από 10ετίας, λαμβανομένων υπόψη 
και των ήδη επιβληθεισών πειθαρχικών ποινών 
(επιπλήξεως), τις οποίες ο εγκαλούμενος δεν 
προσέβαλε, αλλά, αντιθέτως, με δήλωσή του 
συνομολόγησε την παράνομη και υπαίτια συ-
μπεριφορά του, καταδεικνύουν ότι αυτός αδι-
αφορεί συστηματικά για τα καθήκοντά του ως 
ακαδημαϊκός λειτουργός, φέρεται αλαζονικά και 
περιφρονεί τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημί-
ου και κατ’ επέκταση και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, 
προσβάλλει κατ’ επανάληψη και φέρεται υβρι-
στικά στους συναδέλφους του», σημειώνεται 
στην απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου το 
οποίο τον έπαυσε από πανεπιστημιακό. «Η διαρ-
κώς αυτή εκδηλούμενη συμπεριφορά του εγκα-
λουμένου καταδεικνύει πρόσωπο που δεν έχει 
ούτε στοιχειώδη συναίσθηση των πανεπιστημια-
κών του υποχρεώσεων, που δεν επιδεικνύει τον 
οφειλόμενο σεβασμό στους συναδέλφους του, 
στις υπηρεσίες του ιδρύματος και κατ’ επέκταση 
σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
προς τα οποία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
του και που αποτελεί, με τη χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπή συμπεριφορά του, διαρκές πρό-
βλημα για την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύμα-
τος», καταλήγει η απόφαση.

Καταγγελία στην εισαγγελία για πανεπιστημιακό σε παύση, ο οποίος έχει 
παραπεμφθεί και για κακούργημα

Γιατρός ήταν ταυτόχρονα  
υποψήφιος σε δύο κόμματα!
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Το να έχει ένα ελληνικό συγκρότημα μια τόσο μακρά και συνεχόμενη πορεία στο χώρο είναι 
σπάνιο αν όχι μοναδικό φαινόμενο.  Γι’ αυτό με αφορμή τις εμφανίσεις των Onirama στη 

Θεσσαλονίκη στο Vogue ως τις 6 Οκτωβρίου, θελήσαμε να τους γνωρίσουμε από την αρχή, 
σαν να μην τους ξέραμε ποτέ.

Οι Onirama ... ενηλικιώθηκαν!
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ΠΡΟΣΩΠΑ  

Η ιστορία της/του 
Ερκουλίν Μπαρμπέν 
ξανά ζωντανεύει στο 

Μπενσουσάν Χαν 5,6 και 7 
Οκτωβρίου στις 21.00

Ο Νίκος Μακρόπουλος 
με την Έλλη Κοκκίνου και 

τον Βασίλη Δήμα κάθε 
Σαββατοκύριακο στο 

STAGE LIVE

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, 
το Μ.Μ.Θ. και η Κρατική 

Ορχήστρα παρουσιάζουν τη 
«ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ» 

5 και 6 Οκτωβρίου.

Η sold out παράσταση 
των τελευταίων χρόνων 

‘ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ’ το 
Σάββατο 5 Οκτωβρίου στο 

«ΑΘΗΝΑΙΟΝ»

Έγιναν ευρύτερα γνωστοί 
μέσα από το «The 2Night 

Show» του Γρηγόρη 
Αρναούτογλου, αλλά οι Pres-
tige έχουν τα χαρακτηριστικά 
μιας μπάντας που θα γινόταν 

γνωστοί ούτως ή άλλως.

Σελ. 32 Σελ. 34 Σελ. 34 Σελ. 34

Σελ. 33

Σελ. 34
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Το κατάστημα Viviland , είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που εδραιώνεται στο χώρο της παιδικής ένδυσης από το 1990. Βρίσκεται στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, στην οδό Μητροπόλεως 39. Η αισθητική και η ποιότητα των ρούχων μας, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές, αποτελεί το δυνατό 
μας πλεονέκτημα όλα αυτά τα χρόνια. Καθεμία από τις εταιρίες που παρουσιάζουμε στο χώρο μας, έχει το δικό της στυλ και διακρίνεται από τη δική της 
φιλοσοφία, επηρεασμένη από την κουλτούρα της χώρας από την οποία προέρχεται (Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία και Ολλανδία).

Καλύπτουν ένα φάσμα ηλικιών από 1 μηνός έως 16 ετών, με συλλογές που ανταποκρίνονται σε όλες απαιτήσεις του σύγχρονου παιδιού, αλλά και 
της μαμάς! Όλα αυτά και σε συνδυασμό με τις προσιτές τιμές αποτελούν από μόνα τους πολύ καλές επιλογές. Με γνώμονα και κίνητρο πάντοτε την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η παρουσία μας στην αγορά εισήγαγε μια νεωτεριστική άποψη στο παιδικό ρούχο και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να 
προσφέρει μια φρέσκια πρόταση στο χώρο του παιδικού ενδύματος, αφού κάθε εταιρία μας εκπροσωπεί κάτι το μοναδικό. Πρόκειται για μια οικογενειακή 
επιχείρηση, που η αγάπη της για τα παιδιά και η αφοσίωση της για τη μόδα δημιουργούν ένα φιλικό κλίμα σε μικρούς και μεγάλους καταναλωτές. Η 
προσπάθειά μας συνοδευόμενη πάντα από αίσθημα ευθύνης για τον καταναλωτή, έχει μετατραπεί σε μεγάλη χαρά για τον παιδικό κόσμο.

Kids Viviland
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Η ιστορία της/του Ερκουλίν Μπαρμπέν, όπως 
η ίδια/ο ίδιος την κατέγραψε στο ημερολόγιό 
της/του, έμεινε στην Ιστορία ως το πρώτο κεί-
μενο ερμαφρόδιτου, ένα ντοκουμέντο πάνω στο 
οποίο βασίστηκε ο Μισέλ Φουκώ για να γράψει 
το άρθρο του «Το αληθινό φύλο», καταγγέλλο-
ντας «την τυραννία της κοινωνίας για το φύλο 
και την αναπόφευκτη επιμονή ότι κάθε άτομο 
πρέπει να έχει ένα» και ανοίγοντας ένα νέο, πολύ 
σημαντικό κεφάλαιο στις σπουδές φύλου. 

Αυτή την ιστορία ξανά  ζωντανεύει στο Μπεν-
σουσάν Χαν ,  στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ 
Δημητρίων.  Ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης που 
σκηνοθετεί την παράσταση, μίλησε στην Karfitsa  
για την επαφή του με το κείμενο  και τι θέλει να 
πει μέσα από αυτό. Αναφέρθηκε στην διαφορε-
τικότητα  και  πως θα ήταν αν ζούσε στην εποχή 
μας  ο/η Ερκουλίν Μπαρμπέν.

Πώς αποφασίσατε να μεταφέρετε στη σκη-
νή την ιστορία της/του Ερκουλίν Μπαρμπέν;  
Ήθελα από καιρό να ασχοληθώ με την ιστορία 
της/του Ερκουλίν, ερμαφρόδιτου του 19ου αι-
ώνα, στη Γαλλία, κι όταν ένας φίλος ηθοποιός 
που ζει στην Αθήνα, ο Γιώργος Βουζουλίδης, 
μού πρότεινε, πριν από περίπου 2 χρόνια, να τον 
σκηνοθετήσω, η/ο Ερκουλίν ήρθε αμέσως στο 
μυαλό μου, ίσως γιατί, κατά την αίσθησή μου, ο 
συγκεκριμένος ηθοποιός θα μπορούσε να απο-
δώσει πολύ καλά την ανδρόγυνη φύση της/του 
και την τραγική της/του μοίρα. Οι υποχρεώσεις 
μου όμως μού απαγόρευαν τις συχνές καθόδους 
στην πρωτεύουσα και καθιστούσαν τις πρόβες 
εκεί αδύνατες. Επιπλέον, ήμουν υποχρεωμένος, 
λόγω της επιχορήγησης από το ΥΠ.ΠΟ.Α., να 
ανεβάσω το έργο πριν από το τέλος Μαΐου 2019. 
Έπρεπε λοιπόν να γίνει εδώ και μέσα στα συγκε-
κριμένα χρονικά περιθώρια, και επομένως χωρίς 
τον ηθοποιό που ενέπνευσε αυτή την επιλογή.

Τι θέλετε να πείτε στο κοινό μέσα από αυτή 
την παράσταση; Μέσα από αυτή την πραγματι-
κή ιστορία θίγονται θέματα που με ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα: η ρευστότητα της έννοιας «φύλο»· η 
διαφορετικότητα και η αντιμετώπισή της από το 
κοινωνικό περιβάλλον, από τη θρησκεία,  την ια-
τρική και τη δικαιοσύνη· το αίσθημα απόρριψης 
και εγκατάλειψης που βιώνει το άτομο που απο-
κλίνει από τη νόρμα· η απομόνωση και η συνε-
πακόλουθη υπαρξιακή αγωνία του. Αν προσπα-
θεί να πει κάτι η παράστασή μας, - και νομίζω ότι 
το λέει-, είναι αυτό το πολύ απλό και δύσκολο: 
Ίδε ο άνθρωπος. Ίδε το ανθρώπινο βλέμμα που 
μπορεί να καταστήσει «μη άνθρωπο» τον άν-

θρωπο.
Πόσο διαφορετική  θα ήταν η ζωή της/του 

Ερκουλίν Μπαρμπέν αν ζούσε στο 2019; Πόσο 
διαφορετική θα ήταν η ζωή του Ζακ Κωστόπου-
λου, του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του μαθητή που 
πριν από λίγες μέρες πήγε να αυτοκτονήσει κι ο 
πατέρας του τον πρόλαβε στο τσακ, αν ζούσαν 
στο 1860; Έχουν γίνει αρκετά βήματα σε σχέ-
ση με τα θέματα φύλου στις ανθρωπολογικές 
επιστήμες, στην ιατρική. Αλλά τι γίνεται με το 
νομικό σύστημα, την εκκλησία, το σχολείο, και 
την κοινωνία γενικότερα; Υπάρχει ενδεχομένως 
σήμερα μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι 
στη διαφορετικότητα αλλά πραγματική αποδο-
χή; πραγματική ένταξη; Κι αυτή δεν θα έπρεπε να 
αποτυπώνεται με κάποιον τρόπο στη νομοθεσία, 
στην εκπαίδευση, στη γλώσσα που διαχωρίζει με 
τη σειρά της και αποκλείει; 

Ποιοί νομίζετε ότι θα ένιωθαν άβολα φεύ-
γοντας από το θέατρο, μετά το τέλος της πα-
ράστασης; Πιθανόν οι περισσότεροι από μας 
νιώθουμε άβολα όταν ερχόμαστε σε επαφή για 
πρώτη φορά στη ζωή μας με μια ιδιαιτερότητα 
που δεν είναι η δική μας. Σε ό,τι με αφορά, δεν 
έκανα την παράσταση για να προκαλέσω, αλλά 

για να προβληματίσω και να συγκινήσω, αν γί-
νεται, τον κόσμο που την βλέπει. Και ελπίζω στο 
τέλος της παράστασης να μετράει μόνο αυτή η 
συγκίνηση ή η ταραχή που μας δημιουργεί η δι-
απίστωση μιας βαθύτερης συγγένειας ακόμη και 
με το φαινομενικά πιο αλλόκοτο και ξένο προς 
εμάς ανθρώπινο  πλάσμα.

Με ποιο κριτήριο επιλέξατε τον χώρο του 
Μπενσουσάν Χαν; Δεν ήθελα ένα κανονικό θέ-
ατρο. Έψαχνα ένα χώρο που να θυμίζει κάπως 
τους χώρους στους οποίους έζησε η/ο Ερκουλίν, 
τους κοιτώνες του ορφανοτροφείου, εκείνους 
του μοναστηριού των Ουρσουλινών και της παι-
δαγωγικής ακαδημίας όπου σπούδασε, αλλά και 
την άθλια σοφίτα, στο Παρίσι, όπου έβαλε τέλος 
στη ζωή της. Το Μπενσουσάν Χαν είναι ένα χάνι 
του 19ου αιώνα. Κουβαλάει τα σημάδια του χρό-
νου και των ανθρώπων που πέρασαν από αυτό, 
είναι ένα έτοιμο, θα έλεγα, σκηνικό, ένα σκηνικό 
όπου μπορούν να ζωντανέψουν μνήμες. 

Info: 5, 6 και 7 Οκτωβρίου  στις 21:00 στο 
Μπενσουσάν Χαν. Τιμές: 12€ κανονικό | 8€ μει-
ωμένο (φοιτητών, ανέργων, ΑΜΕΑ, ομαδικά) | 5€ 
ατέλειες. Τηλ. Κρατήσεων: 6981 723 632| ώρες 
κρατήσεων: 15:00 – 21:00

54α Δημήτρια 

Η ιστορία της/του Ερκουλίν Μπαρμπέν 
ξαναζωντανεύει στο Μπενσουσάν Χαν
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Κοντεύουν να κλείσουν εικοσαετία στην ελ-
ληνική μουσική σκηνή.… κι αυτό δεν είναι τυ-
χαίο.  Το να έχει ένα ελληνικό συγκρότημα μια 
τόσο μακρά και συνεχόμενη πορεία στο χώρο 
είναι σπάνιο αν όχι μοναδικό φαινόμενο.  Γι’ αυτό 
με αφορμή τις εμφανίσεις των Onirama στη Θεσ-
σαλονίκη στο Vogue ως τις 6 Οκτωβρίου, θελή-
σαμε να τους γνωρίσουμε από την αρχή, σαν να 
μην τους ξέραμε ποτέ.

Πότε και πώς προέκυψε η ιδέα για τους 
Onirama; Πρόεκυψε από φιλία του Διονύση 
(πρώην μπασίστα του γκρουπ) και του Θοδωρή 
από το στρατό. Εκεί γνωρίστηκαν και αμέσως 
μετά, το 2000 σχημάτισαν το γκρουπ με αφορμή 
κάποιες εμφανίσεις στη μουσική σκηνή «Μεσό-
γειος» στη Θεσσαλονίκη.

Τι είναι αυτό που σας κρατάει ενωμένους 
τόσα χρόνια; Μετά από τόσο καιρό έχουν δη-
μιουργηθεί βαθιές σχέσεις φιλίας και αλληλο-
εκτίμησης. Είμαστε πλέον οικογένεια. Η αγάπη 
μας για τη μουσική αλλά και οι κοινοί στόχοι και 
ένα κοινό όραμα μας κρατάνε μαζί και στην ίδια 
ενεργειακή συχνότητα.

Αν θα βάζατε κάποιες πολύτιμες στιγμές 
της κοινής σας πορείας σ’ ένα λεύκωμα, ποιες 
θα ήταν αυτές; Είμαστε αρκετά τυχεροί ώστε να 
μπορούμε να βάλουμε πολλές! Σίγουρα πολλά 
από τα live μας, η πρώτη φορά που ακούσαμε 
τραγούδι μας στο ραδιόφωνο, το πρώτο μας 
no1, τα mad secret concerts, το πρώτο χρυσό 
δίσκο, η συνεργασία μας με τον Σαββόπουλο και 
κάθε βήμα αυτής της ευλογημένης πορείας.

Βοηθάει το κλίμα της «παρέας» να ξεπε-
ραστεί το άγχος που από τη φύση της έχει αυτή 
η δουλειά; Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό σε 
στιγμές δύσκολες και στρεσογόνες να έχεις δί-
πλα σου φίλους και ανθρώπους που ξέρεις πως 
μπορείς να βασιστείς και να εμπιστευτείς.

Συναυλιακές σκηνές ή μεγάλες πίστες; Και 
τα δυο έχουν την ομορφιά και τη μαγεία τους. Αν 
έπρεπε, όμως, να διαλέξουμε μάλλον θα ήταν οι 
συναυλίες. 

Αν σας προσέγγιζε κάποιο νεοσύστατο συ-
γκρότημα για συμβουλές, τι θα τους λέγατε; Να 
έχουν πάντα στόχο και όχημα τη μουσική τους 
και να μην ξεχνούν ποτέ από πού ξεκίνησαν και 
τι τους πήγε μπροστά!

Σκέφθηκε ποτέ κανείς από σας το ενδεχό-
μενο της solo καριέρας; Όχι,  δεν υπήρξε ποτέ 
τέτοια ανάγκη. Μια πολύ μεγάλη ομορφιά αυτού 
του γκρουπ είναι η καλλιτεχνική ελευθερία που 
δίνει στον καθένα μας να εκφραστεί!

Ο Θοδωρής Μαραντίνης υπήρξε κριτής σε 
talent show.  Πόσο πιστεύετε σ’ αυτή τη δια-

δικασία;  Μπορεί ένα talent show να γίνει η 
βάση για μια καριέρα; Δυστυχώς η ιστορία έχει 
αποδείξει πως είναι δύσκολο να κάνουν καριέ-
ρα στην ελληνική αγορά όλα αυτά τα παιδιά. 
Από την άλλη, όμως, δεν παύει να δίνει το βήμα 
και να στρέφει τα φώτα έστω και για λίγο πάνω 
σε κάποια ταλέντα. Αυτό είναι ένα μικρό πρώτο 
βήμα. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το κάθε παι-
δί, πώς θα τα διαχειριστεί και τι έχει να παρου-
σιάσει.

Πόσο ενοχλεί όταν η αναγνωρισιμότητα 
στρέφει αδιάκριτες ματιές και στην προσωπική 
ζωή του καλλιτέχνη; Όσο κι αν καταλαβαίνεις 
πως είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της 

δουλειάς πάντα θα είναι κάπως δυσάρεστο και 
αφύσικο.   Οπότε μαθαίνεις να ζεις μ’ αυτό και να 
διαφυλάσσεις τα κομμάτια που εσύ θέλεις όσο 
καλύτερα μπορείς.

Το νέο τραγούδι «Πού ήσουν χθες;»  είναι 
προπομπός για ένα καινούριο άλμπουμ, ίσως; 
Ναι. Αποτελεί το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ 
που θα ακολουθήσει. Έχουμε ήδη αρκετό υλικό 
και δουλεύουμε ακόμα ώστε να το φτάσουμε 
στο επιθυμητό επίπεδο.

Ποια είναι τα σχέδια για τη σεζόν μετά το 
Vogue; Καινούργιο τραγούδι και εμφανίσεις 
στην Αθήνα!

ONIRAMA- Θοδωρής Μαραντίνης

Είμαστε πλέον οικογένεια
Συνέντευξη
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-Πρόεδρε, εσύ 
δεν έλεγες να κάνω 

rotation με επαρχιακές 
ομάδες όπως Λαμία, 

Παναιτωλικό, Αστέρα….
-Αστέρα Τρίπολης, ρε 
Μάρτινς… Τρίπολης.

TOP TRENDS
@Social 
Media

Πάντα με party διάθεση!
▶ H εκπληκτική Άννα 
Βίσση κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στο BARBARELLA 
της Πλατείας Αριστοτέλους.
▶ Ο Νίκος Μακρόπουλος 
με την Έλλη Κοκκίνου και 
τον Βασίλη Δήμα κάθε 
Σάββατο και Κυριακή πιο 
νωρίς,από τις 23:00 στο 
STAGE LIVE.
▶ Κάθε Παρασκευή κα 
Σάββατο στο VOGUE η 
Νατάσα Θεοδωρίδου.Μαζί 
της ο Πέτρος Ιακωβίδης και 
οι ΟΝΙRΑΜΑ.
▶ Η Εθνική Λυρική 
Σκηνή,το Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης και η 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσα-
λονίκης παρουσιάζουν την 
ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ 5 και 
6 Οκτωβρίου.

▶ Η sold out παράσταση 
των τελευταίων χρόνων 
‘ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ’ για 
τελευταία παράσταση,το 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 
στο θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ.
▶ Τελευταίες παραστάσεις 
για την ‘ΡΕΝΑ’ του Αύγου-
στου Κουρτώ στις 5 και 
6 Οκτωβρίου στο θέατρο 
Αριστοτέλειον.
▶ Η ‘ΘΕΟΓΟΝΙΑ’,μία 
θεατρική πανδαισία που 
θα μείνει αξέχαστη σε 
μεγάλους και παιδιά από 

την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 
στην σκηνή του Θεάτρου 
Κολοσσαίον.
▶ To Kapani Project επι-
στρέφει για 4η συνεχόμενη 
χρονιά 5 και 6 Οκτωβρίου 
με live,dj’s sets,street 
food,performanxes και 2 
stages.
▶ Από την Παρασκευή 

11 Οκτωβρίου ‘Ο ΒΑΦΤΙ-
ΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ’ στο 
θέατρο Αριστοτέλειον για 
12 μόνο παραστάσεις.
▶ Οι μεγάλοι νικητές της 
Eurovision 2006,oι Φιλαν-
δοί LORDI έρχονται την 
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 
στο Principal club Theater.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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PRESTIGE THE BAND

Έγιναν ευρύτερα γνωστοί μέσα από το «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτο-
γλου, αλλά οι Prestige έχουν τα χαρακτηριστικά μιας μπάντας που θα γινόταν γνω-
στοί ούτως ή άλλως για τον ήχο τους και τον τρόπο που προσεγγίζουν τα τραγούδια 
που διασκευάζουν, αλλά και την party διάθεση που δημιουργούν με κάθε τους 
εμφάνιση.  Αυτό το φθινόπωρο οι funky – soul ρυθμοί τους μεταφέρουν την επιτυχία 
του Κώστα Μπίγαλη «Κι όλο με Ρωτάς» από τα 90’ς στο σήμερα και το αποτέλεσμα 
είναι η νέα τους δισκογραφική δουλειά.  Με αυτή την αφορμή θελήσαμε να τους 
γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.

#CZVOLY
#Μάρτινς

#Βελιγράδι

#AGENDA_MOU

Με σταματάνε στο δρόμο 
και μου λένε «Ήταν 
ανάγκη να χάσετε;»  

Πέδρο Μάρτινς

Αφού την 
Κυριακή παίζουμε 

με το παράρτημα, γιατί 
ο Μάρτινς έκανε rotation 
στο ChL;  Θα μπορούσε 
να κερδίσει τον ΑΡΗ με 

τα δεύτερα.  Σωστά 
εξυγιαντές;

Ο Μάρτινς νόμισε ότι 
θα παίξει φιλικό με τον 
Αστέρα… δεν εξηγείται 

αλλιώς.

Βόμβες Μάρτινς στην 
11άδα:  Ξεκουράζει τα 
αστέρια του ενόψει ΑΡΗ

Ας αρχίσουμε με τις συστάσεις… Ποιοι εί-
ναι οι Prestige και ποιος είναι ο ρόλος του 
καθένα σας στην μπάντα; Ο Νίκος Παπαλε-
ξάνδρου, ο drummer αλλά και ο «ιδρυτής» 
της μπάντας μαζί με τον Θωμά Πούτα, τον 
δεξιοτέχνη της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Κί-
μωνα Λιμενίδη, τον μαέστρο και πληκτρά της 
μπάντας και τον Γιάννη Χειλά με τη μοναδική 
φωνή του είμαστε οι Prestige the Band!  
Πώς θα χαρακτηρίζατε τη μουσική χροιά 
που παίρνουν τα τραγούδια με τις διασκευ-
ές σας; Η οπτική μας σε κάθε τραγούδι που 
επιλέγουμε να διασκευάσουμε και η τελική 
μορφή που του δίνουμε κάθε φορά, έχει 
έντονα τα στοιχεία του σήμερα με μία dance 
διάθεση. Κάθε νέο τραγούδι είτε διασκευή 
από τη στιγμή που θα πέσει στα χέρια μας 
έχει προδιαγράψει την πορεία του σε αυτό 
το μονοπάτι. Στο live πρόγραμμά μας διαλέ-
γουμε τραγούδια από τα 60s, 70s, 80s και 
90s αλλά και το σήμερα, ελληνικά ή ξένα με 
σκοπό να ξεσηκώσουμε το κοινό! Θεωρούμε 
λοιπόν ότι η funk διάθεσή μας συνδυαστικά 
με τις επιλογές μας σε dance κομμάτια απο-
τελεί βασικό συστατικό επιτυχίας σε αυτή 
την συνταγή!
Πόσα και ποια τραγούδια σας έχουν δισκο-
γραφηθεί; Το δισκογραφικό μας ντεμπούτο 
έγινε το καλοκαίρι του 2018 με το τραγούδι 
«Τώρα Αρχίζω Να Ζω» σε μουσική και στί-
χους δικούς μας, το οποίο κυκλοφόρησε από 
την εταιρεία μας την Minos Emi/Universal. 
Τον Μάιο του 2019 κυκλοφορήσαμε το 2ο 
μας single με τίτλο Κοντά Σου σε μουσική και 
στίχους δικούς μας. Εδώ θα θέλαμε να ανα-
φέρουμε ότι έχει κυκλοφορήσει και η αγγλι-
κή version με τίτλο «Moonlight» σε στίχους 
του Andy Nicolas.
Φέτος τον Σεπτέμβριο κυκλοφορήσαμε το 
νέο μας single, μια διασκευή του «Κι Όλο Με 
Ρωτάς» του  Κώστα Μπίγαλη, τον οποίο θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την εμπιστο-
σύνη του.
Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας, η Minos 
Emi, είναι πάντα στο πλευρό μας και μας 
στηρίζει στα δισκογραφικά μας βήματα!
Τι σας γοητεύει στη μουσική των προ-
ηγούμενων δεκαετιών και εστιάζετε σ’ 
αυτήν; Ο καθένας μας έχει τα ακούσμα-
τα του τα οποία καλύπτουν από το φάσμα 
της rock μέχρι την jazz και από την κλασική 
μουσική μέχρι την pop. Έχοντας ως αφετη-
ρία μας τα διαμάντια των προηγούμενων δε-
καετιών, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε 
στοιχεία της εποχής μας έτσι ώστε να τα με-
ταφέρουμε στο τώρα. Με αυτές τις μουσι-
κές μεγαλώσαμε και γίναμε αυτό που εί-
μαστε σήμερα…Είναι τα ακούσματά μας, 
οι βάσεις μας και ο λόγος που ξεκινήσαμε 
να ασχολούμαστε με την μουσική. 
Πού μπορούμε να σας συναντήσουμε live 
αυτή την εποχή; Ο κύκλος των καλοκαιρι-
νών live έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και 
πλέον ξεκινάμε τις χειμερινές μας εμφανί-
σεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η επικοινωνία με 
το κοινό μας γεμίζει ενέργεια και μας κάνει 
πιο δημιουργικούς. Η φετινή χρονιά θα εί-
ναι γεμάτη live τα οποία θα ανακοινωθούν 
πολύ σύντομα από τα social media μας!
Αυτή την σεζόν θα συνεχιστεί η συνερ-
γασία σας με τον Γρηγόρη Αρναούτο-
γλου; Η περσινή χρονιά ήταν σταθμός 
για την μπάντα μας. Ο Γρηγόρης Αρναού-
τογλου και η παραγωγή του ANT1 μας εμπι-
στεύτηκαν και μας ενέταξαν στην ομάδα του 
The 2Night Show. Είναι μεγάλη μας τιμή που 
αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και την 
φετινή χρονιά! Θα τα λέμε λοιπόν και φέτος 
μέσα από τη συχνότητα του ANT1 στο αγα-
πημένο μας The 2Night Show  με τον Γρηγό-
ρη Αρναούτογλου!
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Pinning 
The Media
▶ ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ
Δηλαδή, τώρα όλα αυτά τα 
παιδιά που συμμετέχουν στο 
παιχνίδι και επιδεικνύουν την 
άγνοιά τους είναι υπαρκτοί 
χαρακτήρες ή τους δασκά-
λεψαν να κάνουν τους τόσο 
άσχετους για να δώσει υλικό 
στην εκπομπή του Μουτσινά 
η φίλη του η Μακρυπούλια;  
Γιατί αν είναι έτσι από φυσι-
κού τους… τρομάζω!  Δηλαδή αυτά τα παιδιά έχουν και δικαίωμα 
ψήφου;

▶ ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Όταν μια παραγωγή επιμένει ακόμη και στις λεπτομέρειες και κτίζει 
ένα ολόκληρο χωριό για να αποτυπώσει σωστά την εποχή στην 
οποία διαδραματίζεται η πλοκή, το αποτέλεσμα μου φαίνεται πολ-
λά υποσχόμενο.  Μένει να το δούμε στην πορεία.  Αλλά ακόμη και 
η επιλογή της Μαρίας Κίτσου για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δείχνει 
πως πρόκειται για ένα σήριαλ που θ’αφήσει εποχή.  Γνωστή στο 
θεατρόφιλο κοινό, ήρθε η ώρα να την γνωρίσει και να την αγαπήσει 
και ο μέσος τηλεθεατής.  Κι επειδή σπάνια γράφω καλό λόγο… 
ελπίζω μόνο να μην διαψευστώ.

▶ GNTM
Φέτος, ολοφάνερα, δεν θέ-
λουν μοντέλα.  Για κασκαντέρ 
ψάχνουν και θέλουν να τους 
το φέρουν με τρόπο.  Γι’ αυτό 
βάζουν τα κορίτσια να κάνουν 
«κάθετη πασαρέλα».  Κι έχω 
μια απορία: Αν ένα κορίτσι 
γκρεμοτσακιστεί από κει που 
τις έβαλαν να κατέβουν ή 
–ακόμη πιο πιθανό-πάθει μια 
καρδιακή ανακοπή την ώρα 
της δοκιμασίας, ποιες είναι οι 
ευθύνες της παραγωγής;  Η «ηθελημένη έκθεση σε κίνδυνο» είναι 
ποινικό αδίκημα ή κάνω λάθος;

▶ Β MOVIES
Αυτό που κάθε φορά στις απεργίες των δημοσιογράφων το κενό 
των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών καλύπτεται από δεύτερης 
ή και τρίτης ποιότητας ελληνικές ταινίες στα περισσότερα κανάλια, 
είναι σύμπτωση ή βασίζεται σε εκτίμηση του τηλεοπτικού τους 
κοινού για εκείνες τις ώρες; Ήρεμα ρωτάω.

▶ TARGET GROUP
Άλλα κανάλια πάλι, ολοφάνερα, δεν έχουν αποφασίσει σε τι είδους 
κοινό θέλουν να απευθύνουν το πρόγραμμά τους.  Και προβαίνουν 
τώρα σε αλλαγές του αρχικού τους σχεδιασμού, αφού τα νούμερα 
δεν τους βγήκαν.  Εκεί στο ΣΚΑΪ, ας πούμε, μάζεψαν ό,τι τους φάνη-
κε καλό από άλλα κανάλια, αλλά ένα project που μπορεί από μόνο 
του να είναι καλό, ενταγμένο σε ένα πρόγραμμα «άλλ’αντ’άλλα» 
να μην φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Αν δεν έχεις αποφασίσει 
για τα χαρακτηριστικά του μέσου τηλεθεατή σου, πώς να σχεδιά-
σεις τι να του σερβίρεις;

Αρχές της δεκαετίας του ́ 90.Στην εποχή των λαμέ,των μπουζουκιών,της διασκέδασης και της παντοδυναμίας του 
Λάκη Ραπτάκη.Τότε που μεσουρανούσε η Καιτούλα,η Γαρμπή ντε και στην εποχή του σφοδρού έρωτα με τον Μάριο 

Παπαδάτο σε στιγμές διασκέδασης στις ΧΑΝΤΡΕΣ που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη νύχτα της Θεσσαλονίκης.

Τα πιο φαντασμαγορικά ηλιοβασιλέματα … Η πιο εντυπωσιακή θέα της Θεσσαλονίκης… Το πιο stylish περιβάλλον… Η πιο 
φιλική ατμόσφαιρα. Το Theros  τα διαθέτει όλα στον μέγιστο βαθμό.  Ένας διαχρονικός προορισμός χαλαρών αποδράσεων 
και δυναμικής διασκέδασης στην Περαία, μπροστά στη θάλασσα, τώρα γίνεται ακόμη πιο δελεαστικός.  Ανακαινισμένο και 
πάντα φιλόξενο προσφέρεται για χαλαρούς πρωινούς καφέδες, εκλεκτά απογευματινά κοκτέιλ και παρεΐστικα βραδινά ποτά.
Το στέκι των επωνύμων είναι το το απόλυτο σκηνικό της all day διασκέδασηςΣἠμα κατατεθέν στην ακτή του Θερμαϊκού.  Και 
φυσικά δεν λείπουν τα events, τα happenings, τα live αγαπημένων καλλιτεχνών και οι εκπλήξεις που φέρνουν το Theros 
στην κορυφή των προτιμήσεών μας. Φιλίππου 1, Περαία.   Τηλ. 23 92 0 20 510

THEROS CAFE BAR
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Η ιστορική απόφαση που πήρε ο Ηρακλής 
να συμμετάσχει στην Γ’ κατηγορία της ΕΠΣΜ, σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα ενδεχομένως θα απο-
τελούσε πρώτο θέμα είδησης. Βλέπετε δεν είναι 
κάτι σύνηθες μια ομάδα με την πολυετή ιστορία 
του Κυανόλευκου συλλόγου, να επιλέξει τη 
λύση της επανεκκίνησης από την τελευταία τη 
τάξει κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαί-
ρου.

Στην Ελλάδα όμως ανάλογες ειδήσεις δεν 
«πουλάνε», χάνονται και περνούν σαν μία όπως 
όλες οι άλλες. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε - 
έστω και με μεγάλη καθυστέρηση -  αφού πρώ-
τα επιχειρήθηκαν από διάφορες ομάδες ατόμων 
άλλες λύσεις, είναι αυτή που αγκαλιάστηκε και 
θα στηριχτεί από την ευρεία μάζα του κόσμου, 
που δεν επιθυμούσε για δεύτερη φορά να δει το 
DNA του συλλόγου να αλλοιώνεται μέσω αλλα-
γής ΑΦΜ και διαφόρων άλλων συνθετικών και 
ονομάτων δίπλα το όνομα του συλλόγου.

Ο Ηρακλής θα αγωνιστεί στην ΕΠΣΜ, με το 
ΑΦΜ του συλλόγου «ΑΣ Ηρακλής 2015», με τον 
πρόεδρο του ΤΑΑ Ηρακλής, Μάκη Καλαϊτζίδη, σε 
πρόσφατη συνέντευξη τύπου να εξηγεί τους λό-
γους που επιλέγει αυτή η λύση, αλλά και τα οφέ-
λη αυτής. «Το σωματείο αυτό δημιουργήθηκε 
από μένα και από άλλους 4-5 Ηρακλειδείς είναι 
αθλητικός σύλλογος, δεν είναι ένα ΑΦΜ που πε-
ριλαμβάνει μόνο το τμήμα του βόλεϊ, είναι ένας 
αθλητικός ερασιτεχνικός σύλλογος όπως είναι 
ο γυμναστικός σύλλογος του Ηρακλή και δημι-
ουργήθηκε για δύο σκοπούς, ο ένας ήταν για να 
μπορέσει το βόλεϊ να παίξει ξανά στην Α Εθνική 
και ο δεύτερος σκοπός που δημιουργήθηκε ήταν 
επειδή τότε δεν υπήρχε διοίκηση στο γυμναστι-
κό σύλλογο με αποτέλεσμα όλα τα τμήματα να 
έχουν ένα τεράστιο θέμα ως προς την λειτουρ-
γία τους. Λίγοι γνωρίζουν ότι τότε είχε αφαιρεθεί 
από τον γυμναστικό σύλλογο η αθλητική ανα-
γνώριση. Έτσι μπήκαμε σε μία ιστορία να κάνω 
το καινούριο σύλλογο. Αυτός ο σύλλογος έχει 
ένα καταστατικό το οποίο προβλέπει μέσα από 
την αρχή της λειτουργίας του ότι μπορεί να έχει 
και να καλλιεργεί το οποιοδήποτε ολυμπιακό 
άθλημα».

Και ξεκαθάρισε τον ρεαλιστικό στόχο και 
σκοπό αυτής της λύσης. «Το πλεονέκτημα που 
έχουμε στη δημιουργία αυτού του συλλόγου εί-
ναι και αυτός είναι και ο σκοπός η ομάδα μέσα 
στη χρονιά που θα διανύσει αγωνιζόμενη στο 
τοπικό πρωτάθλημα να προσπαθήσει να βρει 
ενα ΑΦΜ είτε στη super league 1 είτε στη super 
league 2 για να κάνει συγχώνευση. Το πλεονέ-

κτημα που γίνεται σε μία συγχώνευση είναι οτι 
κερδίζουμε την κατηγορία από την ομάδα που 
συγχωνευόμαστε, κερδίζουμε την ονομασία, το 
μόνο μειονέκτημα που υπάρχει είναι ότι παίρ-
νουμε και τα τα χρέη αυτουνού που συγχωνευ-
όμαστε, δηλαδή αν βρούμε ένα ΑΦΜ στη super 
league 1 και συγχωνευτούμε μαζί του θα κα-
τέβουμε ξανά του χρόνου στην κατηγορία αυτή 
καθαρά σαν Ηρακλής».

Οι τελευταίοι των... ρομαντικών!
Αλήθεια, υπάρχει αληθινή αγάπη; Και αν πως 

αποδεικνύεται στη πράξη; Την απάντηση έδωσαν 
τρεις αθλητές, δύο ξένοι και ένας Ελληνας που 
έχουν τη δική τους ιστορία με τον σύλλογο. Οι 

Εμάνουελ Περόνε, ο Τάι και ο Πέτρος Κανακού-
δης, κόντρα σε κάθε λογική, δήλωσαν παρών 
και έθεσαν εαυτόν στη διάθεση της ομάδας. Και 
αν για τους Τάι και Κανακούδη το πλήρωμα του 
χρόνου είχε φτάσει (σ.σ. αυτό δεν αλλάζει σε 
τίποτα το ιστορικό της απόφασής τους), το ίδιο 
δεν ισχύει και για τον Περόνε, που είχε προτά-
σεις ακόμα και από ομάδες της Super League 2 
για να συνεχίσει την σπουδαία καριέρα του. Το 
άκουσμα της είδησης πως οι τρεις αυτοί ποδο-
σφαιριστές θα αγωνιστούν με τον Ηρακλή στην 
Γ’ κατηγορία της ΕΠΣΜ, σκόρπισε ενθουσιασμό 
και συσπείρωσε ακόμα περισσότερο τον κόσμο 
γύρω από την ομάδα. Τάι και Κανακούδης το-
ποθετήθηκαν και μέσω δηλώσεών τους για την 
απόφασή τους αυτή. «Όλοι γνωρίζουν ότι είμαι 
και φίλαθλος του Ηρακλή. Θέλω να βοηθήσω 
την ομάδα. Ελπίζω όλοι να έρθουν στο γήπεδο 
και να μας βοηθήσουν», είπε ο Βραζιλιάνος, 
με τον Ελληνα αμυντικό να συμπληρώνει: «Ο 
Ηρακλής είναι η πιο αδικημένη ομάδα στη γη. 
Όποιος είναι κοντά στον Ηρακλή, υποφέρει εδώ 
και 10 χρόνια. Ο κόσμος είναι η αιτία που η ομά-
δα είναι ακόμη ζωντανή, με όλα αυτά τα στραβά 
που έχουν γίνει και επιστρέφω για να γράψουμε 
ιστορία. Το μέγεθος της ομάδας και η αξία της, 
είναι τεράστια. Σε όποια κατηγορία είναι, για τον 
οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που θα έχει την 
ευκαιρία να παίξει, είναι τιμή και χαρά. Τώρα, 
όλοι μαζί, γράφουμε ιστορία». όμιλος και οι 
προπονητές του Ηρακλή

Τα ηνία της ομάδας δόθηκαν στους Μαργαρί-
τη Κεχαγιά και Κώστα Ηλιάδη. Για την θέση του 
προπονητή και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα.
Με τον Κώστα Ηλιάδη, οι άνθρωποι του «Γη-
ραιού» βρίσκονται σε επαφή εδώ και αρκετό 
καιρό, με τον ίδιο να προορίζει τον στενό του 
συνεργάτη επί σειρά ετών, Μαργαρίτη Κεχαγιά, 
για την θέση του προπονητή, καθώς έχει τερά-
στια εμπειρία σε επίπεδο ακαδημιών, ενώ ήταν 
ο προπονητής του περσινού θριάμβου της ομά-
δας Νέων, η οποία στέφθηκε με την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος. Από ‘κει και πέρα, εκτός 
από τους Περόνε, Τάι και Κανακούδη, την ομάδα 
θα στελεχώσουν αθλητές της Κ17 και Κ19 του 
συλλόγου. Οσον αφορά τον όμιλο, ο Ηρακλής 
τοποθετήθηκε στον 3ο εκεί όπου θα αντιμετωπί-
σει τους Νέους Νέας Κρήνης, τον Ατρόμητο Αγίας 
Παρασκευής, την Δόξα Τούμπας, τον Ερμή Μη-
χανιώνας, την Ιταλική ακαδημία Θεσσαλονίκης, 
τον Μαραθώνα, τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης, 
τον Μ. Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης και τον Κεραυ-
νό Μονοπήγαδου.
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Περόνε, Τάι και Κανακούδης απέδειξαν πως η αγάπη τους 
για τον Ηρακλή κατηγορίες ... δεν κοιτά!

Μια περήφανη επανεκκίνηση...
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Η ποδοσφαιρική Ελλάδα
«αχρηστεύει» και το VAR!

Η ποδοσφαιρική κοινωνία της χώρας περίμενε με 
αδημονία την εφαρμογή του VAR στη Super League 1. 
O λόγος είναι αυτονόητος; Σε μία χώρα όπου η καχυ-
ποψία έχει τρυπήσει το μεδούλι των φιλάθλων όλοι 
πίστευαν ότι με την παρουσία του VAR τα «σφυρίγμα-
τα» των διαιτητών θα γινόταν περισσότερο αξιόπιστα. 
Μάλιστα έγιναν και τεράστιες προσπάθειες από ιδιο-
κτήτες ΠΑΕ ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες. 
Παρά τις καθυστερήσεις τελικώς από την έναρξη του 
Πρωταθλήματος το VAR αποτελεί ένα πρόσθετο εργα-
λείο για να μειωθεί η καχυποψία και οι διαιτητές να 
κάνουν λιγότερα λάθη. Αυτό θεωρητικά. Στην πράξη 
η εικόνα είναι διαφορετική. Οχι γιατί το «έγκλημα» 
είναι μπροστά από κάθε μέτρο αποτροπής του, αλλά 
γιατί ό,τι κι αν γίνει τελικώς στο εγχώριο ποδόσφαι-
ρο κάποιος θα βρίσκεται να γκρινιάζει. Αλλες φορές 
στο πλαίσιο μίας επικοινωνιακής πολιτικής, κάποιες 
άλλες γιατί έχει επιχειρήματα. Το κακό ξεκίνησε από 
μία φάση πέναλτι στον αγώνα Ολυμπιακός-Αστέρας 
Τρίπολης που… «χάθηκε» η λήψη που θα βοηθούσε 
στην απόφαση τού διαιτητή. Την ίδια ημέρα ένας ντε-
λιβεράς πήγε παραγγελία με… σουβλάκια στους χειρι-
στές του VAR παρότι απαγορεύεται στο van η είσοδος 
σ’ όλους. Στην συνέχεια υπήρξαν φάσεις στις οποίες 
έγινε υπερβολική χρήση του εργαλείου που λέγεται 
VAR, ακολούθησαν λάθος εκτιμήσεις από τους χειρι-
στές του VAR που «κρέμασαν» τον διαιτητή. Κι όποιοι 
πιστεύουν ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα στη 
συνέχεια μάλλον κάνουν λάθος. 

Ταπεινή μου άποψη είναι ότι αναμένονται ακόμη 
περισσότερα γεγονότα τα οποία θα εκθέτουν αγωνι-
στική με αγωνιστική τη χρησιμότητα του VAR. Ικανά 
να το φθάσουν στα όρια της απαξίωσης του. Είτε γιατί 
δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς οι χειριστές του VAR, 
είτε γιατί υπάρχουν οι ίδιοι λόγοι που επηρέαζαν στο 
πρόσφατο παρελθόν τις αποφάσεις των διαιτητών. 
Στην προ-VAR εποχή δηλαδή. Εκεί όμως υπήρχε και ο 
παράγοντας ανθρώπινο λάθος που έβαζε τους φιλά-
θλους σε διλλήματα. Τώρα που υπάρχει η βοήθεια της 
τεχνολογίας, μεγεθύνεται το λάθος και φουντώνουν οι 
αντιδράσεις με αποδεικτικά στοιχεία την εικόνα. Οπότε 
το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να αναζητήσει άλ-
λες μεθόδους αξιόπιστων διαιτησιών. Οπως για παρά-
δειγμα μία ηλεκτρονική εφαρμογή που θα διευθύνεται 
ένας ποδοσφαιρικός αγώνας χωρίς την παρέμβαση 
ανθρώπων. Βεβαίως και σ’ αυτή την περίπτωση δεν 
αποκλείεται όποιος πιστεύει ότι αδικείται να κατηγορεί 
τον… προγραμματιστή.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Οι δύο Δημήτρηδες του ΠΑΟΚ τρελαίνουν κόσμο με 
τις φετινές τους εμφανίσεις και αποτελούν βασικά γρα-
νάζια του νέου ΠΑΟΚ που έχει φτιάξει ο Αμπέλ Φερέιρα. 
Δημήτρης Γιαννούλης και Δημήτρης Λημνιός, έχουν ξε-
κινήσει εντυπωσιακά την χρονιά και δίχως αμφιβολία εί-
ναι εκ των MVP του Δικεφάλου σε αυτό το ξεκίνημα του 
πρωταθλήματος.

Ο τραυματισμός του Αντελίνο Βιεϊρίνια, έδωσε την ευ-
καιρία καθιέρωσης στον 24χρονο αριστερό μπακ, που όχι 
απλώς πήρε την ευκαιρία του, αλλά μοιάζει να την έχει 
«αρπάξει» από τα μαλλιά κάνοντας φοβερά πράγματα 
στο γήπεδο.

Ηδη, έχει καταφέρει να κερδίσει για τρεις σερί μήνες 
το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του μήνα 
στη ψηφοφορία που γίνεται στο επίσημο σάιτ της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ. Κάτι που συνιστά και ιστορική επίδοση, αφού ου-
δείς άλλος το έχει καταφέρει κατά το παρελθόν.

Ο Κατερινιώτης μπακ μετράει μέχρι στιγμής, τρεις 
ασίστ και ένα γκολ (αυτό με τη Σλόβαν στην Τούμπα), 
έχοντας μεγάλο μερίδιο συμμετοχής στο επιθετικό παι-
χνίδι του ΠΑΟΚ, με το νέο σύστημα και τρόπο παιχνιδιού 
που έχει επιβάλει ο Φερέιρα στον ΠΑΟΚ να τον ευνοεί.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως έχει το απόλυτο όχι 
μόνο των φετινών παιχνιδιών του Δικεφάλου, αλλά και 
των λεπτών, αφού μαζί με τον Κρέσπο είναι οι δύο μονα-
δικοί παίκτες που δεν έχουν χάσει λεπτό στα εννιά μέχρι 
τώρα παιχνίδια που έδωσε ο σύλλογος της Θεσσαλονί-
κης σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι εμφανίσεις και τα επιτεύγματα του, τον έφεραν και 

πάλι στην Εθνική Ελλάδος, ενώ η γαλλική Ρεν, παραμέ-
νει «ζεστή» για την απόκτησή του.

Τον Δημήτρη Γιαννούλη ακολουθεί κατά πόδας, ο Δη-
μήτρης Λημνιός. Μπορεί η χρονιά να ξεκίνησε γι’ αυτόν 
στον πάγκο, με τον Λέο Ζαμπά, να ξεκινάει στο αρχικό 
σχήμα, όμως από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο 
παιχνίδι με τον Παναιτωλικό πήρε φανέλα βασικού και εκ 
τότε δεν την άφησε ποτέ.

Μετράει 8 συμμετοχές και 539’ συμμετοχής, έχοντας 
δύο ασίστ και ένα γκολ (στο παιχνίδι με τη Σλόβαν κι αυ-
τός). Με τον Λημνιό στην δεξιά πτέρυγά του ο ΠΑΟΚ έχει 
κερδίσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του, με τον Ελλη-
να άσο να συνεργάζεται πολύ καλά με τον Μάτος, κάτι 
που βοηθάει το παιχνίδι και των δύο.

highlight για τον 21χρονο η εμφάνισή του στο ντέρ-
μπι του ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή, εκεί 
όπου έκανε ίσως την καλύτερή του εμφάνιση με τα χρώ-
ματα του ΠΑΟΚ, όντας μια διαρκή και συνεχής απειλή για 
την άμυνα της Ενωσης.

Οπως και ο Γιαννούλης έτσι κι αυτός, κλήθηκε και 
από τον νέο Ομοσπονδιακό τεχνικό, Τζον Φαν’ τ Σχιπ στην 
Εθνική αντρών. 

Εν κατακλείδι, ο φετινός ΠΑΟΚ, δίνει και πάλι ρόλο 
πρωταγωνιστών σε δικά του παιδιά, αφού θέση στην 
ενδεκάδα έχουν και οι Πέλκας, Πασχαλάκης και αυτοί 
μοιάζει να τον δικαιώνουν, δείχνοντας έμπρακτα πως το 
ελληνικό ποδόσφαιρο και μπορεί και πρέπει να στηριχτεί 
στους δικούς του πρωταγωνιστές, τα δικά του παιδιά.

Ο ηγετικός ρόλος των Γιαννούλη – Λημνιού στο νέο ΠΑΟΚ  
του Φερέιρα

Η ελληνική Nouvelle 
Vague του Δικεφάλου!
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Πώς να πάψουμε να δίνουμε 
δύναμη στους φόβους μας.

“Εφ’ όσον όλοι αισθάνονται φόβο όταν 
αντιμετωπίζουν κάτι νέο στη ζωή τους, 
αλλά είναι τόσοι πολλοί αυτοί που συνε-
χίζουν παρά το φόβο, συμπεραίνουμε πως 
το πρόβλημα δεν είναι ο φόβος».
Πίστευε πως η ουσία του θέματος δεν 
βρίσκεται στο φόβο, αλλά στο πώς τον 
αντιμετωπίζουμε. Μπορούμε να τον 
προσεγγίσουμε από τη σκοπιά της ισχύος 
ή από τη σκοπιά της αδυναμίας. Καθαυτό 
το γεγονός ότι αισθανόμαστε φόβο, είναι 
ασήμαντο.
Πόση δύναμη δίνετε στους φόβους σας;
Όταν σας έρχεται μια φοβική σκέψη, 
στην πραγματικότητα προσπαθεί να σας 
προστατέψει. Όταν αισθάνεστε φόβο για τη 
σωματική σας ακεραιότητα, εκκρίνεται στο 
σώμα σας αδρεναλίνη για να σας προστα-
τέψει από τον κίνδυνο. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τον φόβο που γεννιέται στο νου σας.
Προτείνω, όταν εργάζεστε μπροστά στον 
καθρέφτη, να μιλάτε στον φόβο σας. Μπο-
ρείτε να του πείτε: «Ξέρω πως θέλεις να με 
προστατεύσεις. Εκτιμώ το ότι θέλεις να με 
βοηθήσεις και σ’ ευχαριστώ». Συνειδητο-
ποιήστε πως η φοβική σκέψη σας έρχεται 
για καλό.
Παρατηρώντας τους φόβους σας και 
αντιμετωπίζοντας τους μπροστά στον 
καθρέφτη, θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν 
είναι δικοί σας φόβοι.
Σκεφτείτε τους σαν εικόνες στον κινημα-
τογράφο. Αυτό που βλέπετε είναι απλά 
μια προβολή, δεν υπάρχει στην πραγμα-
τικότητα. Οι κινούμενες εικόνες δεν είναι 
παρά τα καρέ του φιλμ που εναλλάσσονται 
αστραπιαία. Το ίδιο γρήγορα έρχονται και 
παρέρχονται και οι φόβοι σας, εκτός κι αν 
εσείς οι ίδιοι τους κρατήσετε κοντά σας.
Ο φόβος δεν είναι παρά ένας νοητικός 
περιορισμός. Φοβάστε ότι μπορεί να αρ-
ρωστήσετε, ή να χάσετε την εργασία σας, 
ή να χάσετε κάποιον αγαπημένο, ή να σας 
χωρίσει ο σύντροφός σας. Έπειτα ο φόβος 
γίνεται μηχανισμός άμυνας.
Θα είχατε πολύ μεγαλύτερη δύναμη αν 
απλώς εργαζόσασταν μπροστά στον 
καθρέφτη σας και παύατε να αναδημιουρ-
γείτε διαρκώς φοβικές καταστάσεις στον 
νου σας.
Πιστεύω πως έχουμε να επιλέξουμε ανά-
μεσα στην αγάπη και τον φόβο.
Φοβόμαστε να αλλάξουμε, αλλά φοβόμα-
στε και να μείνουμε ίδιοι. Φοβόμαστε το 
μέλλον, αλλά φοβόμαστε και να τολμή-
σουμε. Φοβόμαστε την οικειότητα, αλλά 
φοβόμαστε και τη μοναξιά. Φοβόμαστε να 
δείξουμε στους άλλους ποιοι πραγμα-
τικά είμαστε και τι χρειαζόμαστε, αλλά 
φοβόμαστε και να αφήσουμε πίσω μας το 
παρελθόν.
Ο νους μας, όμως, δεν μπορεί να φέρει δύο 
εκ διαμέτρου αντίθετες σκέψεις ταυτόχρο-
να και στο άλλο άκρο του φόβου βρίσκεται 
η αγάπη.
Η αγάπη είναι η θαυματουργός δύναμη 
που ψάχνουμε όλοι μας. Όταν αγαπάτε τον 
εαυτό σας, μπορείτε και να τον φροντίσετε.
Όποτε αισθάνεστε φόβο, υπενθυμίστε στον 
εαυτό σας πως αυτό σημαίνει ότι δεν αγα-
πάτε και δεν εμπιστεύεστε τον εαυτό σας.
Συχνά, στη ρίζα των φόβων σας κρύβεται η 
πεποίθηση πως δεν είστε αρκετά καλοί.
Όταν όμως αγαπάτε και εγκρίνετε απόλυτα 
τον εαυτό σας, αρχίζετε να ξεπερνάτε τους 
φόβους σας.
Κάντε ό,τι μπορείτε για να ενδυναμώσετε 
την καρδιά το σώμα και το νου σας.
Στραφείτε στον καθρέφτη σας και στην 
εσωτερική σας δύναμη.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάποια γεγονότα και ειδήσεις θα σε 
αναγκάσουν να αλλάξεις το πρόγραμμά 

σου και τις ιδέες που είχες και αυτό 
μελλοντικά θα σου βγει σε καλό. Επίσης, 

ίσως χρειαστεί να αλλάξεις πορεία, για 
να αντιμετωπίσεις τις εξελίξεις. Κάποια 
σχέδια θα δρομολογηθούν και θα έχεις 

την επιτυχία που περίμενες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,34,40.

Η διάθεσή σου δεν θα είναι και τόσο 
καλή κι αυτό θα σε κάνει να βλέπεις 

μερικά πράγματα με αρνητικότητα. 
Φρόντισε να μην απαισιοδοξείς, 
γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις 

να ανταπεξέλθεις στις διάφορες 
δραστηριότητες που έχεις και οι οποίες 

είναι πάρα πολλές.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,39.

Καλό θα ήταν να βάλεις ένα φρένο 
στο συναισθηματισμό σου. Μπορεί να 
αισθανθείς μοναξιά ή και να έχεις την 

ανάγκη να αποτραβηχτείς από όλους και 
να μείνεις μόνος με τις σκέψεις σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,26,35,47.

Κάποιες μικρό αναποδιές θα βρεθούν 
στο δρόμο σου και θα σου χαλάσουν τη 

διάθεση. Μη δίνεις πολύ σημασία και 
μην αφήνεις τα νεύρα σου να κάνουν 

κουμάντο στις αποφάσεις σου. Η αλήθεια 
είναι ότι ο θυμός μπορεί να σε οδηγήσει 

σε πολύ λάθος δρόμους.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,15,21,47.

Θα έχεις πολλές ευκαιρίες για να 
αλλάξεις γύρω σου κάποια πράγματα, 

που μέχρι τώρα δεν σου άρεσαν και τόσο 
πολύ. Φρόντισε να μην κινείσαι μόνο 
συναισθηματικά και να δεις μερικές 

καταστάσεις ρεαλιστικά, για να μπορέσεις 
να τα πας καλύτερα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,28,40,46.

Εκμεταλλεύσου όλες τις ευκαιρίες 
που θα σου παρουσιαστούν, τόσο σε 

επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό 
επίπεδο. Θα δεις ότι όλα θα πάρουν το 

δρόμο τους πριν καν το καταλάβεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…15,22,34,47.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Έπειτα από τόσες σκέψεις και μελέτη όλων των 
παραγόντων, θα πρέπει να έχεις πλέον 
καταλήξει ακριβώς σε ποιες κινήσεις θα 
πρέπει να προβείς, ώστε να πετύχεις τους 
σκοπούς σου. Έχεις πολλές πιθανότητες να 
τα καταφέρεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,11,36,42.

Η εβδομάδα σου δίνει τη δυνατότητα να 
κάνεις νέα ξεκινήματα και να αλλάξεις 
κάποια στοιχεία της καθημερινότητάς σου, 
που σε προβληματίζουν ακόμη. Μπορείς να 
ξεκινήσεις από τα πρακτικά ζητήματα, όπως 
το χώρο που ζεις, και μετά να πιάσεις τα πιο 
ουσιαστικά που σε απασχολούν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,27,43.

Θετική θα είναι η εβδομάδα για την 
προσωπική σου ζωή και σου προσφέρει την 
ασφάλεια και την σταθερότητα που αναζητάς 
στο μέγιστο βαθμό. Έχεις πολλές πιθανότητες 
να δεις τις προσπάθειες που κανείς εδώ και 
πολύ καιρό, να παίρνουν τη μορφή που εσύ 
επιθυμείς.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,24,38,46.

Πρέπει να δεις τι είναι πραγματικά σημαντικό 
για εσένα και τι θα πρέπει να κρατήσεις 
στη ζωή σου. Πάρε ξανά στα χέρια σου τις 
υποθέσεις εκείνες, που στο παρελθόν μπορεί 
να τις θεωρούσες ότι δεν είχαν λύσεις. 
Απόφυγε ενδεχόμενες τάσεις απομόνωσης, 
γιατί δεν σου κάνουν καθόλου καλό.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…1,28,34,48.

Η εβδομάδα έχει αρκετό τρέξιμο και άγχος, 
καθώς σου έχουν μαζευτεί υποχρεώσεις 
που δεν παίρνουν άλλη αναβολή και 
πρέπει να τακτοποιηθούν το συντομότερο. 
Ωστόσο, θα δεις ότι τα περισσότερα ζητήματα 
εξελίσσονται υπέρ σου και μπορείς να 
ανακουφιστείς με τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,18,28,49.

Ο εκνευρισμός και η ένταση θα είναι το 
χαρακτηριστικό αυτής της εβδομάδας για 
εσένα. Μην ανησυχείς όμως, γιατί με λίγη 
παραπάνω προσπάθεια θα καταφέρεις να 
ανταπεξέλθεις και να κερδίσεις θετικές 
εκτιμήσεις και εντυπώσεις από τον περίγυρο 
σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,28,47.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

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

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

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

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

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

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



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

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

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

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

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

1ος στην Κεντρική 
και ∆υτική Μακεδονία

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


