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Ο Χάρης Ρώµας πρωταγωνιστεί, σκηνοθετεί και διασκευάζει το έργο «O βαφτιστικός της 

κυρίας», έχει γράψει τα πρώτα 20 επεισόδια του σίκουελ του Καφέ της Χαράς, ενώ παράλληλα 
είναι Τοµεάρχης Πολιτισµού στην Περιφέρεια Αττικής.  

Το νέο µετερίζι του Χάρη Ρώµα
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ΠΡΟΣΩΠΑ  

Ο ∆ηµήτρης Καρακάσης υπο-γράφει το έργο «Μετά τη Θήβα» που «ανεβαίνει» στο «Αθήναιον» στις 20.10

Ο Στέλιος Βραχνής σκηνοθετεί το «Γράµµα στον πατέρα» του Κάφκα, στο Μπενσουσάν Χαν από 
σήµερα.

Οι Adana Twins “υπογράφουν” µε την παρουσία τους το πρώτο dance party της σεζόν την Πέµπτη 17 Οκτωβρίου στο Vergina Theatro.

Το εξαµελές καναδικό συγκρότηµα «The Souljazz Orchestra» απόψε στις 21.00 στον πολυχώρο WΕ

Η θεατρική παραγωγός Μαρία Στεφάνου, µιλά στην Φιλίππα Βλαστού για τα δυο musicals που θα ανέβουν στο προσεχές διάστηµα, το «Ένα βήµα τη φορά» και «Ο Χάρτινος 
Κόσµος». 
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Σε συντονισμό Ζέρβας, εισαγγελία και αστυνομία για τις κλοπές 
από τους μπλε κάδους, που έχουν πάρει διαστάσεις μάστιγας
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Τα σύννεφα είναι εδώ και ας 
μην άρχισε ακόμη η καταιγίδα

Είναι αλήθεια ότι οι πρώτες εκατό ημέρες της κυβέρνησης αφήνουν μια γλυκιά αίσθηση 
στους πολίτες. Βλέπουμε έναν μηχανισμό που πέρασε (για την ώρα) αναίμακτα τα πρώτα 
προβλήματα που αντιμετώπισε, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες.

Διαπιστώσαμε ότι έχουμε ανθρώπους που θέλουν να «τρέξουν» πράγματα και ότι σε 
πολλά ήταν έτοιμοι.

Ψηφίστηκαν μέτρα που ανακούφισαν τους πολίτες, κάνοντας, αυτό που λένε οι κατέχο-
ντες στη γλώσσα του ψηφιακού κόσμου, επανεκκίνηση (restart).

Εάν λοιπόν βαθμολογούσαμε τα μέχρι σήμερα έργα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα της 
βάζαμε βαθμό προβιβάσιμο. 

Διαπιστώνουμε όμως πως κάποιοι πιστεύουν ότι η χώρα βγήκε στο ξέφωτο και ότι στον 
ουρανό δεν υπάρχει κανένα συννεφάκι. Θυμίζουν λίγο, με τη συμπεριφορά και τα λόγια 
τους, το τραγουδάκι: «Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω…».

Θα είμαστε οι τελευταίοι που θα θέλαμε να τους κατεβάσουμε από το (γαλάζιο) συν-
νεφάκι τους. Αλλά οφείλουμε, μια και αυτός είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας, να τους 
βγάλουμε λίγο από το όνειρό τους. 

Δυστυχώς, αγαπητοί υπουργοί, τα δύσκολα είναι μπροστά. Διότι μπορεί ο πρωθυπουρ-
γός με τις αποφάσεις του να δημιούργησε περίοδο χάριτος στην κυβέρνησή του, αλλά τα 
σύννεφα, που δημιουργούνται στον ορίζοντα, αρχίζουν να πυκνώνουν. 

Τόσο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική όσο και την εσωτερική.
Το διεθνές σκηνικό, από τη μια με την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του προέδρου 

Τραμπ και από την άλλη με την καουμπόικη λογική του Ερντογάν, μόνο κλίμα σταθερότη-
τας δεν καλλιεργεί. Αν σε αυτό το εκρηκτικό δίδυμο προσθέσουμε και τον Μπορίς Τζόνσον 
και το Brexit, τότε τα πράγματα, σε ό,τι αφορά το εξωτερικό μας περιβάλλον, μόνο θετικά 
δεν μπορούμε να τα δούμε.

Αν, δε, κοιτάξουμε το εσωτερικό μας περιβάλλον, που βασίζεται κυρίως σε ένα αφήγημα 
οικονομίας, πράγματι έχουμε πολλά στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν.

Με πρώτο και καλύτερο αυτό της ΔΕΗ. Διότι μπορεί για την ώρα να μην έγινε η «έκρη-
ξη», αλλά η «βόμβα» είναι ακόμη ενεργή. Και εάν κάποιοι εκτιμούν ότι πρώτα θα μαζέψουν 
το… μαγαζί και μετά θα το πουλήσουν, τότε θα βρεθούν προ εκπλήξεως.

Διότι ούτε σε δέκα τέρμινα δεν θα συμβεί. Το μοντέλο υπάρχει, είναι αυτό με το οποίο 
πουλήθηκε ο ΟΤΕ, ας τολμήσουν και ας το ακολουθήσουν. Όχι σήμερα, αλλά χθες. Κάθε 
μέρα που περνά, η «βόμβα» αυτή θα επανενεργοποιείται, με ό,τι αυτό θα σημάνει για την 
ελληνική οικονομία αλλά και για τους καταναλωτές.

Η ΔΕΗ δεν είναι βέβαια το μόνο στοίχημα. 
Το Ελληνικό είναι ένα ακόμη, μια και, παρά τις καλές προθέσεις, ακόμη οι μπουλντόζες 

δεν έχουν μπει και –μακάρι να βγούμε ψεύτες– θα καθυστερήσουν περισσότερο από ό,τι 
σχεδιάζουν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες.

Και αυτά που επισημαίνω είναι ενδεικτικά ως στοιχήματα.
Μια και υπάρχουν και άλλα. Όπως το προσφυγικό, το θέμα εκλογής Προέδρου, η υπό-

θεση Novartis, η Συνταγματική Αναθεώρηση, η καθημερινότητα των πολιτών και πάντα ο 
αστάθμητος παράγοντας, που δεν είναι άλλος από το τυχαίο λάθος κάποιου.

Τέλος, θα υπενθυμίζαμε στους νεότερους αξιωματούχους, γιατί οι παλαιότεροι είμαι βέ-
βαιος ότι θα το ενθυμούνται, ότι υπάρχει στην ψυχολογία πάντα ένας όρος που όσοι τον 
ξεχνούν τιμωρούνται αργά ή γρήγορα. Αυτός είναι το υποσυνείδητο και η λειτουργία του.

Λάθη και παραλείψεις που σήμερα μπορεί να φαίνονται μικρά και αστεία, σωρευτικά 
μπορούν να γίνουν μεγάλα και σοβαρά. 

Γι’  αυτό προσοχή στη διαχείριση. Διότι όσο και αν ακουγόμαστε ως… Κάλχες, η καταιγί-
δα με την κλιματική αλλαγή που βιώνει ο πλανήτης είναι τόσο κοντά όσο και η ηλιόλουστη 
μέρα…
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Η λύση για φοιτητές, εργένηδες αλλά και οικογένειες κερδίζει έδαφος

Τα έτοιμα γεύματα μπορεί να είναι και ποιοτικά
Το μόνιμο πρόβλημα για ανθρώπους που ζουν μόνοι 

τους είναι η μαγειρική. Τα συνήθη προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν είναι: α) ο περιορισμός στις επιλογές υγιει-
νών γευμάτων, β) συνεχής κατανάλωση υπολειμμάτων 
φαγητών, γ) το άσκοπο πέταγμα φαγητού, επειδή η πο-
σότητα που μαγείρεψαν ήταν περισσότερη από όση μπο-
ρούσαν να καταναλώσουν.

Με έναν απλό προγραμματισμό ωστόσο, είναι δυνα-
τό να ετοιμάσουμε απλά, γρήγορα και ποιοτικά γεύματα, 
ακόμη και για ένα άτομο.

Σύμφωνα με τους διαιτολόγους οι βασικές συμβου-
λές που δίνουν είναι οι εξής: Αγοράστε  μόνο την ποσό-
τητα φαγητού που θα σας χρειαστεί και καταψύξτε την 
ποσότητα που περισσεύει. Υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα 
οποία μπορούν να καταψυχθούν όπως φρούτα, λαχανικά, 
κρέας, ψάρι, ξηροί καρποί, ψωμί κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο 
θα τα διατηρήσετε φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα. Για 
καλύτερη ποιότητα και γεύση φροντίστε να τα καταψύ-
ξετε όταν είναι φρέσκα. Αγοράστε σε μικρές ποσότητες 
τρόφιμα που αλλοιώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα, 
όπως το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η κατανάλω-
ση έτοιμων γευμάτων που όμως δεν υπολείπονται σε 
ποιότητα. Στην αγορά κυκλοφορούν σε αφθονία έτοιμα 
φρέσκα γεύματα με χαμηλά λιπαρά, συσκευασμένα σε 
ατομικές μερίδες, σούπες με μειωμένο νάτριο και χαμηλά 
λιπαρά, τα οποία μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα 
σε περιπτώσεις έλλειψης χρόνου.

Μία από τις συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν 
στην εξοικονόμηση χρόνου και ποσότητας φαγητού είναι 
να μαγειρευτεί μια μεγάλη ποσότητα, η οποία μπορεί να 
επιμεριστεί σε μερίδες που θα καταψυχτούν εν συνεχεία 
για να καταναλωθούν στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, 
υπάρχει και η λύση των μαγειρευτών φαγητών από επι-
λεγμένα καταστήματα τα οποία προσφέρουν επιλογές σε 
προσιτές τιμές που περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία και 
φαγητά από όλες τις ομάδες τροφίμων, όπως κρέας, λα-
χανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια.

Για παράδειγμα, ένα πιάτο κοτόπουλο με καστανό 
ρύζι και διάφορα λαχανικά καλύπτει σε μεγάλο ποσο-
στό τις ημερήσιες ανάγκες σας σε πρωτεΐνες, φυτικές 
ίνες, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Οι σαλάτες αποτελούν 
γρήγορη και υγιεινή επιλογή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτε-
ρη προετοιμασία. Φρέσκα ωμά λαχανικά εποχής, ένα ή 
δυο αυγά, ή μερικά κομματάκια κοτόπουλου που μπορεί 
να έχει περισσέψει από το κυρίως γεύμα αποτελούν ένα 
πλήρες γεύμα ή και δείπνο. 

Μια εξίσου καλή πρόταση, αποτελούν οι σούπες και 
ιδιαίτερα οι σούπες λαχανικών, εύκολες και εύπεπτες 
έχοντας επιπλέον το πλεονέκτημα της δυνατότητας κα-
τάψυξής τους για να καταναλωθούν την επόμενη μέρα. 
Μια σούπα χρησιμοποιώντας ντομάτα, σαλάτα, καρότο, 
σκόρδο ή κρεμμύδι είναι πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές 
ίνες αλλά και αντιοξειδωτικά. Τα υπολείμματα φαγητών 

μπορούν να φανούν αρκετά χρήσιμα, αν τα χρησιμοποι-
ήσετε για να φτιάξετε ένα καινούργιο πιάτο. Εκτός από το 
κοτόπουλο που αναφέραμε, το ίδιο μπορεί να γίνει και με 
ένα κομμάτι κρέας μοσχαρίσιο ή ό,τι περίσσεψε για ένα 
σάντουιτς, μία σαλάτα ή μια σούπα.

Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλές επιλογές γευ-
μάτων για κάποιον που μένει μόνος του και μάλιστα οι 
περισσότερες από αυτές μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο 
σπίτι μας. Αρκεί, μια δοκιμή έτσι να επιλέξουμε τον κα-
ταλληλότερο προμηθευτή για μια σπιτική κουζίνα που θα 
μας γλιτώσει από πολύτιμο χρόνο.
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Τουλάχιστον 4.000.000 ιδιοκτήτες που 
έχουν ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές τι-
μές ζώνης, πάνω από 4.000.000 με αδήλω-
τες ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο και σχεδόν 
1.000.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα βρεθούν 
ενώπιον... ακραίων καταστάσεων το 2020, αν 
δεν προχωρήσουν εγκαίρως σε μεταβιβάσεις 
ή δεν τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις 
τους το συντομότερο δυνατό. 

Πρακτικά, αρκετοί ιδιοκτήτες καταγράφο-
νται στους εν δυνάμει χαμένους, είτε γιατί έχουν 
ακίνητη περιουσία σε περιοχή με χαμηλές αντι-
κειμενικές αξίες, είτε γιατί έχουν αυθαίρετη κα-
τασκευή, είτε γιατί δεν τα έχουν δηλώσει στο 
Κτηματολόγιο. Το πλέον σημαντικό θέμα είναι 
η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακι-
νήτων που έρχεται από την 1/1/2020. Οι τιμές 
ζώνης θα έπρεπε να έχουν εξισωθεί με τις πραγ-
ματικές (αγοραίες) από τον περασμένο Ιούλιο, 
αλλά, για προεκλογικούς λόγους, η προηγού-
μενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν προ-
χώρησε σε ένα τέτοιο αντιλαϊκό μέτρο, αν και 
το έχει υπογράψει στη συμφωνία με τους δα-
νειστές. Αν εφαρμόζονταν οι νέες τιμές ζώνης, 
τότε σε όλες τις «φτωχές» περιοχές θα έπρεπε 
να υπάρξει εκρηκτική άνοδος των τιμών, ενώ 
σχεδόν σε όλα τα «ρετιρέ» των πλούσιων περι-
οχών θα έπρεπε να γίνουν μειώσεις. 

Η επικράτηση της μίας και μοναδικής τιμής 
στην αγορά αναμένεται να «ξεκλειδώσει» με-
ταξύ πολλών άλλων τις εξελίξεις στην κτημα-
ταγορά, καθώς οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν 
να αντιληφθούν πώς ένα περιουσιακό στοιχείο 
έχει άλλη αξία σε ιδιωτικό επίπεδο και άλλη 
ως φορολογικό αντικείμενο! Πρέπει δε να ση-
μειωθεί ότι η επικράτηση της μίας και μοναδι-
κής τιμής έναντι όλων αποτελεί πάγιο αίτημα 
των δανειστών από το πρώτο μνημόνιο, αλλά 
οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να αποφύγουν 
την «καυτή πατάτα», καθώς θα προκαλούσαν 
μεγαλύτερο οικονομικό κόστος στις λαϊκές πε-
ριοχές και συνεπώς θα έχαναν σημαντικά ερεί-
σματα στο εκλογικό σώμα. 

Κατά την τελευταία περίοδο παρατηρούνται 
αυξημένες μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιοχές 
με χαμηλές τιμές, ακριβώς λόγω των προσ-
δοκιών για αύξηση των αντικειμενικών αξιών. 
Αντιθέτως, στάση αναμονής τηρούν οι επενδυ-
τές αλλά και όσοι έχουν ακίνητα στις «ακριβές» 
περιοχές προκειμένου να προχωρήσουν σε 
πράξεις γονικών παροχών ή δωρεών, ενώ δεν 
λένε «όχι» σε μεταβιβάσεις κυρίως προς αλλο-

δαπούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τη 
«Χρυσή Βίζα». Η κτηματαγορά βρίσκεται σε μια 
μεταβατική φάση, καθώς οι περιοχές-φιλέτα θα 
αποτελέσουν πόλο έλξης για τα υψηλά βαλά-
ντια, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν χα-
μηλότερους φόρους λόγω μείωσης των τιμών 
ζώνης, ενώ όσοι κατέχουν ακίνητα σε «φτηνές» 
περιοχές θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι βα-
θύτερα στην τσέπη. 

Η προηγούμενη κυβέρνηση αρνιόταν να 
εφαρμόσει ένα συμφωνημένο μέτρο, το οποίο 
μάλιστα ήταν και προαπαιτούμενο τόσο των 
μνημονιακών όσο και των μεταμνημονιακών 
αξιολογήσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διά 
του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού-
ρα έχει ανακοινώσει ότι από την 1/1/2020 θα 
γίνει η αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης. Οι 
αυξημένες τιμές ζώνης θα πλήξουν κυρίως τις 
λεγόμενες «λαϊκές συνοικίες», αλλά και το συ-
ντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επι-
κράτειας. Δηλαδή, τη συντριπτική πλειονότητα 
των συνοικιών στις πρωτεύουσες των νομών, 
τις κωμοπόλεις, τα χωριά και τους οικισμούς. 
Ταυτόχρονα, θα μειωθούν οι τιμές ζώνης στις 
πολύ ακριβές περιοχές, καθώς οι εμπορικές 
έχουν υποχωρήσει σε θεαματικά χαμηλότε-
ρα επίπεδα λόγω της οικονομικής πίεσης των 
προηγούμενων ετών. Επιπλέον, θα υπάρξουν 
κάποιες αυξομειώσεις σε «μεγαλομεσαίες» και 
«μεσαίες» περιοχές, ενώ σχεδόν σε όλες τις 
«μικρομεσαίες» θα υπάρξουν αυξήσεις. 

Αυξήσεις «φωτιά»
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι 

τιμές ζώνης πρέπει να αυξηθούν σε περίπου 
7.500 περιοχές, ενώ σε 4.000 από αυτές, πέρυ-
σι, το υπουργείο Οικονομικών τις είχε «παγώ-
σει» για να μην αυξηθεί ο ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται 
ότι το 2018 η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
προχώρησε σε κάποιες αναπροσαρμογές τιμών 
με στόχο να διατηρήσει αμετάβλητο τον στόχο 
για είσπραξη 2,65 δισ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ, 
αποφεύγοντας να πάρει τις δύσκολες αποφά-
σεις για τις οποίες είχε δεσμευτεί έναντι των 
δανειστών. 

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση 
θα εφαρμόσει πλήρως τις εισηγήσεις των ανε-
ξάρτητων εκτιμητών, οι οποίες έμειναν στο... 
συρτάρι του υπουργείου Οικονομικών με την 
προηγούμενη κυβέρνηση. Οι νέες τιμές ανα-
μένεται να είναι έτοιμες μέσα στον Δεκέμβριο 
και στη συνέχεια θα αναρτηθούν στο site του 
υπουργείου Οικονομικών. Οι νέες αντικειμενι-
κές αξίες είναι μία από τις «καυτές πατάτες» που 
κληρονόμησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την 
προηγούμενη, η οποία επιμελώς φρόντισε να 
μη «λουστεί» το πολιτικό κόστος. Σημειώνεται 
ότι οι εκτιμητές ακινήτων είχαν βρει τεράστιες 
αποκλίσεις ανάμεσα στις αντικειμενικές και τις 
πραγματικές τιμές σε 7.000 από τις συνολικά 
11.000 περιοχές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε 
ένα μεγάλο μέρος της χώρας οι τιμές θα αυξη-
θούν τουλάχιστον κατά 50% και ίσως 100% (!), 
ενώ στις ακριβές περιοχές και γενικά όπου οι 
τιμές είναι... εξωπραγματικές, μπορεί να υπάρ-
ξουν μειώσεις από 10% έως 20%. 

Η «βόμβα» που... σκάει  
για 5.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων 

Έρχεται αύξηση αντικειμενικών αξιών στο 70% της επικράτειας
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Επενδύσεις και δίκτυο διανομής συζητήθηκαν στη συνάντηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον 
Υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης Θεόδωρο Καράογλου

Πάνω από 25.000 οι νέες συνδέσεις για το 2019
Συνάντηση πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής 

της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας και η Διευθύντρια 
Εταιρικών Υποθέσεων, κα Αικατερίνη Στάχταρη με τον 
Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης, κ. Θεό-
δωρο Καράογλου. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υφυπουργός είχε την 
ευκαιρία να πληροφορηθεί για το πρόγραμμα επενδύσε-
ων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και την πορεία των έργων κατασκευής 
του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές της 
Αδείας. Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής ενημέρω-
σε τον κ. Καράογλου για το πρόγραμμα τροφοδότησης 
των νέων περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο, εντός 
της περιόδου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019, ενόψει του 
επικείμενου χειμώνα. Ο κ. Μπακούρας συμπλήρωσε ότι ο 
αριθμός των νέων συνδέσεων που καταγράφεται για το 
2019 αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τις 25.000.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον του κ. Καράογλου για την 
εξέλιξη των εργασιών της  ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ενώ εξήρε την άρτια 
οργανωτική δομή, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό 
που διακρίνει την Εταιρεία καθ’ όλη την πορεία της στην 
αγορά ενέργειας της χώρας. Εξέφρασε δε, την ικανοποί-
ησή του για το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών και 
αναγνώρισε την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι πολί-

τες προς την Εταιρεία τόσο στις περιοχές της Θεσσαλονί-
κης όσο και της Θεσσαλίας.

Κατά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, οι παρευρι-

σκόμενοι επεσήμαναν τις προοπτικές συνεργασίας μετα-
ξύ της Εταιρείας και της πολιτείας, με κοινό σημείο ανα-
φοράς την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου.

Απόφαση-μήνυμα προς την κυβέρνηση σχετικά 
με την κατάρτιση των νέων πινάκων με τις τιμές 
ζώνης των ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια 
έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας 
τις αντικειμενικές αξίες-φωτιά σε 12 περιοχές. 

 Πιο συγκεκριμένα, με ισάριθμες αποφά-
σεις το ΣτΕ ακύρωσε τις αντικειμενικές αξίες του 
2018 σε 12 περιοχές ανά την Ελλάδα και πιο συ-
γκεκριμένα στην Πλάκα Αθηνών, στις Α΄, Β΄, Γ΄, 
Δ΄ και ΣΤ΄ Ζώνες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 
στην Ε΄ Ζώνη Εκάλης, στην Α΄ Ζώνη των οικισμών 
Λιλαίας, Επταλόφου και Πολυδρόσου του Δήμου 
Δελφών, στην Α΄ Ζώνη Αγίας Βαρβάρας και στην Α΄ 
Ζώνη Αετοφωλιάς Δήμου Τήνου.

 Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν έχουν αναδρο-
μική ισχύ και ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης, 
ενώ το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να επανα-
καθορίσει τις τιμές ζώνης που ακυρώθηκαν στις 12 
αυτές περιοχές. Οι σύμβουλοι Επικρατείας, μεταξύ 
των άλλων, έκριναν ότι ο προσδιορισμός των τιμών 
εκκίνησης πρέπει να διενεργείται με διαφάνεια και 
άρτια μεθοδολογία προκειμένου να υπάρξει ορθός 
καθορισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. 

Απόφαση-μήνυμα στην κυβέρνηση από το ΣτΕ 
για τις «τσουχτερές» αντικειμενικές αξίες σε 12 περιοχές



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!



10 12.10.2019

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Γ

ΙΩ
Ρ

Γ
Ο

 Ν
Ε

Ο
Χ

Ω
Ρ

ΙΤ
Η

Η συνολική καθαρή θέση της ξένων επεν-
δυτών στην Ελλάδα παραμένει η χαμηλότερη 
στην ΕΕ, ενώ η χώρα μας παραμένει το φτωχό-
τερο κράτος μέλος της Ένωσης στις δυτικές δη-
μοκρατίες. Τα στοιχεία αυτά παραθέτονται στη 
εισαγωγή του σχεδίου νόμου του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έτσι με στόχο «να 
γίνει η δουλεία των επενδυτών ευκολότερη», 
όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και η χώρα μας πιο ελκυστικός επενδυ-
τικός προορισμός, κατατέθηκε στη Βουλή το 
αναπτυξιακό νομοσχέδιο, με τίτλο «Επενδύω 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Η συζήτηση επί του πολυνομοσχεδίου 145 
σελίδων έχει ξεκινήσει από την περασμένη Πα-
ρασκευή και αναμένεται εντός δεκαπενθημέρου 
η ψήφιση του από την Ολομέλεια. Οι αλλαγές 
που προωθούνται αφορούν στη διευκόλυνση 
της επενδυτικής διαδικασίας, στον χώρο της 
επιχειρηματικότητας, στον τρόπο αδειοδοτήσε-
ων και τους ελέγχους, ενώ παράλληλα στοχεύ-
ει και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Ταυτόχρονα επιφέρει ρυθμίσεις στα εργα-
σιακά και μέτρα για την αντιμετώπιση της αδή-
λωτης εργασίας. Έτσι, ενισχύεται το πλαίσιο 
ελέγχων σε εργοδότες ή επιχειρήσεις που έχουν 
τελέσει παράβαση αδήλωτης εργασίας. Στα ερ-
γασιακά προτείνεται, μεταξύ άλλων, η καθυστέ-
ρηση καταβολής των δεδουλευμένων οφειλών 
πέραν των δύο μηνών να συνιστά μονομερή 
βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ανε-
ξαρτήτως της αιτίας καθυστέρησης. Επομένως, 
θα θεωρείται αθέτηση της εργασιακής σύμβα-
σης από πλευράς εργοδότη!

Ορισμένοι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου 
είναι:

• Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
• Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πι-

στοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της 
Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των 
ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 
2601/1998

• Παράταση για την ολοκλήρωση των επεν-
δυτικών σχεδίων των επενδυτικών νόμων

• Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών
• Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη για τα 

γεωχωρικά δεδομένα
• Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των 

επιχειρηματικών πάρκων
• Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδό-

τησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων

• Περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού 
πλαισίου για άσκηση οικονομικής δραστηριό-
τητας

• Διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς
• Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλού-

στευσης διαδικασιών
• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμο-

γής Τομέων Βιομηχανίας Εμπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή

• Εργασιακά θέματα για τις συλλογικές και 
ατομικές εργασιακές σχέσεις

• Μέτρα για την αντιμετώπιση αδήλωτης ερ-
γασίας

• Ασφαλιστικές διατάξεις
• Διαταράξεις για τις δημόσιες συμβάσεις
• Θέματα λειτουργικότητας του Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου
• Θέματα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυ-

ξης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)
• Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άδεια 

καζίνο
• Ρυθμίζονται θέματα για την αγορά διαδι-

κτυακών παιγνίων
• Ρυθμίζονται θέματα ιδιοκτησίας για την 

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρεί πως 

είναι το πολυνομοσχέδιο ο αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μα-
κεδονίας Κώστας Γιουτίκας. Όπως δήλωσε στην 
Κarfitsa, «είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο, 
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Το θέμα απα-
σχολεί επί σειρά ετών τον δημόσιο διάλογο και 
τώρα γίνονται τα απαιτούμενα βήματα, ώστε να 
καταστήσουμε την Ελλάδα ακόμη πιο ελκυστι-
κή σε νέες επενδύσεις. Σταχυολογώντας από 
τα βασικά άρθρα του πολυνομοσχεδίου, είναι 
επίσης καθοριστικής σημασίας η οργάνωση 
της ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρηματικών 
πάρκων, αλλά και η πρόβλεψη για τη δημι-
ουργία του ψηφιακού χάρτη για τα δημόσια 

ακίνητα. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να 
αποκτήσουμε βάση δεδομένων για την ακριβή 
περιουσία του Δημοσίου. Όπως θεωρώ ότι είναι 
πολύ σημαντικό ότι θα δημιουργηθεί επιτέλους 
Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας. Και όπως 
σε κάθε νέο νόμο που τίθεται σε ισχύ, θα δού-
με στην πορεία εφαρμογής του, αν χρειάζονται 
κάποιες συμπληρώσεις ή αλλαγές. Πάντως το 
σημαντικό είναι ότι γίνεται η αρχή για να νο-
μοθετηθεί και να ρυθμιστεί μια σειρά κρίσιμων 
ζητημάτων που θα ενισχύσουν τη δυναμική της 
ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Βιοτε-
χνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστά-
σιος Καπνοπώλης, θεωρεί πως περιλαμβάνει 
θετικές παρεμβάσεις, με περιθώριο, ωστόσο, 
για περαιτέρω βελτιώσεις.

Μιλώντας στην Κarfitsa τονίζει: «Περιλαμ-
βάνει θετικές παρεμβάσεις, αντιμετωπίζοντας 
σημαντικές δυσλειτουργίες σε όλο το φάσμα 
της επενδυτικής διαδικασίας. Ωστόσο, υπάρχει 
περιθώριο για περαιτέρω βελτιώσεις. Μεταξύ 
των προτεινόμενων παρεμβάσεων, είναι η δι-
εύρυνση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων, 
με την προσθήκη όλων των δραστηριοτήτων 
για τις οποίες δεν τίθενται περιορισμοί από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως είναι οι λιμένες, 
τα μικρά αεροδρόμια, οι εγκαταστάσεις ιατρι-
κού τουρισμού, οι υπηρεσίες εναλλακτικού και 
θαλάσσιου τουρισμού κ.ά. Ως προς τη διάρκεια 
υποβολών των επενδυτικών προτάσεων, προ-
τείνεται τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία ο 
νόμος θα είναι ανοιχτός για την υποβολή προ-
τάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με δύο 
κύκλους αξιολογήσεων. Παράλληλα, προτεί-
νουμε να καταργηθεί η διάταξη περί ύπαρξης 
μίας τουλάχιστον κερδοφόρας οικονομικής 
χρήσης για την υποβολή επενδυτικών προτάσε-
ων. Επιπλέον, να αυξηθεί το όριο για το συνολι-
κό ποσό ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο από 
τα 5 εκατ. ευρώ στα 7,5 εκατ. ευρώ για τις ΜμΕ. 
Κεφαλαιώδους σημασίας για τα αμιγή, κυρίως 
Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, είναι οι δι-
ατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3, όπου 
αναφέρεται πως είναι αποκλειστική ευθύνη του 
επιχειρηματία σε ποια υπηρεσία ΓΕΜΗ θα εγ-
γραφεί, αν στην περιοχή που εδρεύει υπάρχουν 
περισσότερα από ένα αμιγή επιμελητήρια. Η δι-
άταξη αυτή στην ουσία καταργεί τα τρία αμιγή 
επιμελητήρια που λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη και Πειραιά».

Σε διαβούλευση το αναπτυξιακό 
πολυνομοσχέδιο

Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων, απλούστευση διαδικασιών 
και οι ρυθμίσεις στα εργασιακά



A night full of exquisite 
moments to remember!

14 YEARS
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 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

Η Ελλάδα διαθέτει το αρνητικό προνόμιο να είναι, γεωγραφικά, 
η πλέον εκτεθειμένη χώρα της Ευρώπης στα μεταναστευτικά ρεύμα-
τα, που καταφθάνουν από την Ασία και την Αφρική. Έχει επίσης την 
ιδιότητα να συνορεύει με την Τουρκία, η οποία για πολλά χρόνια έχει 
λειτουργήσει ως το εφαλτήριο της παράνομης μετανάστευσης από την 
Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη. Η έξαρση των προσφυγικών 
και μεταναστευτικών ροών τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα 
η χώρα μας και ιδιαίτερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να επωμι-
στούν ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Ένα φορτίο που δυστυχώς αυξάνεται 
σταθερά, με δεκάδες νέες αφίξεις κάθε μέρα.

Είναι αυτονόητο ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό είναι ένα 
θέμα με διεθνείς διαστάσεις, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απο-
κλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει με συ-
γκροτημένο τρόπο την επικαιροποίηση της συμφωνίας με την Τουρκία 
και την άσκηση πίεσης προς τη γείτονα χώρα, ώστε να αναλάβει τις 
ευθύνες που της αναλογούν και να πάψει να αντιμετωπίζει το ζήτη-
μα ως μοχλό διαπραγμάτευσης. Μείζον ζητούμενο είναι να πειστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το θέμα γνώμονα τις αρχές της 
συνοχής και της αλληλεγγύης, κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα από την 
εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων σκοπιμοτήτων και μεμονωμένων 
στρατηγικών, οι οποίες μακροπρόθεσμα υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέ-
λια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει και η Ελλάδα να εντείνει τις προσπά-
θειές της σε θέματα όπως η φύλαξη των συνόρων, η αυστηροποίηση 
και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, κα-
θώς και η ταχύτερη επαναπροώθηση προς την Τουρκία των ατόμων 

που δεν απολαμβάνουν καθεστώς προστασίας. Ζήτημα άμεσης προ-
τεραιότητας αποτελεί, επίσης, η αποσυμφόρηση των νησιών του Ανα-
τολικού Αιγαίου, με μεταφορά προσφύγων σε δομές της ενδοχώρας, 
ενώ απαραίτητη είναι η άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου όσον 
αφορά τις ΜΚΟ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δραστηριότητά τους στις 
ακριτικές περιοχές της χώρας μας διέπεται από αυστηρές αρχές διαφά-
νειας και λογοδοσίας.  

Αυτό που πάνω από όλα χρειάζεται η χώρα, είναι μια συγκρο-
τημένη, ενιαία προσέγγιση, η οποία θα της επιτρέψει να διαχειριστεί 
αποτελεσματικότερα το ζήτημα και – κυρίως – να διεκδικήσει δρα-
στικές, βιώσιμες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αντιμετώπιση του 
προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος δεν μπορεί να αποτελεί 
ένα ακόμη ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Απαιτεί, αντίθετα, τη 
διαμόρφωση ενός εθνικού πλαισίου διεκδίκησης, το οποίο θα υποστη-
ριχθεί από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, αλλά και 
από όλους τους φορείς που εκπροσωπούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
όπως τα Επιμελητήρια.

Σήμερα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κινδυνεύουν να μετατρα-
πούν σε αποθήκες ψυχών, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να 
φθάνουν και να εγκλωβίζονται σε κέντρα υποδοχής που έχουν υπερ-
βεί προ πολλού τα όρια της χωρητικότητάς τους. Οι τοπικές κοινωνίες 
δεν έχουν άλλες αντοχές. Για να αποφύγουμε ανεξέλεγκτες καταστά-
σεις στο μέλλον, απαιτούνται άμεσα μέτρα ανακούφισης, αλλά και 
αποτελεσματική εθνική διεκδίκηση προς την Ευρώπη. 

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

Ευρωπαϊκό πρόβλημα το μεταναστευτικό
opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *



Ευρωπαϊκό πρόβλημα το μεταναστευτικό

Η ARISTON ΣΑΣ ΦΕΡΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ!

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ I ΘΕΡΜΑΝΣΗ I ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ I ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εμπορικός Αντιπρόσωπος Ariston Thermo SpA
ΤΑΤΑ HELLAS ΜΕΠΕ

email: info.gr@aristonthermo.com
www.ariston.com/gr

Με τα “έξυπνα” προϊόντα της, η Ariston δίνει λύσεις θέρμανσης, ψύξης και ζεστού, πάντα 
στην υψηλότερη ενεργειακή κλάση.

Συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, υψηλών προδιαγραφών, εξαιρετικού σχεδιασμού και 
άριστης ποιότητας, που σχεδιάζονται και παράγονται τηρώντας πιστά τους κανονισμούς 
του οικολογικού σχεδιασμού ErP και της ενεργειακής σήμανσης. 

Στην γκάμα των προϊόντων Ariston περιλαμβάνονται λέβητες φυσικού αερίου, αντλίες 
θερμότητας, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες και θερμοσίφωνες φυσικού αερίου, υβριδικά 
συστήματα, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα. 

Διατίθενται εφαρμογές για απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών μέσω της, 
ενσωματωμένης ή μη, συνδεσιμότητάς τους.
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5 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ATLAS 
ΣTA REGIONAL MEDIA AWARDS 2019

To ATLAS TV, το κανάλι της Κεντρικής Μακεδονί-
ας, διακρίθηκε μεταξύ πολλών και αξιόλογων υπο-
ψηφιοτήτων στα REGIONAL MEDIA AWARDS 2019 και 
απέσπασε πέντε (5) βραβεία, για εκπομπές και παρα-
γωγές που ξεχώρισαν.  

Στην ετήσια τελετή βράβευσης για τα πιο καινο-
τόμα Περιφερειακά και Τοπικά Μέσα, που πραγματο-
ποιήθηκε στον πολυχώρο Gazarte στο Γκάζι, στελέχη 
μεγάλων επιχειρήσεων και άνθρωποι των ΜΜΕ και 
της Επικοινωνίας τίμησαν τον τηλεοπτικό σταθμό της 
Κεντρικής Μακεδονίας για τον πρωτότυπο, επαγγελ-
ματικό και δημιουργικό τρόπο λειτουργίας του.

Συγκεκριμένα το ATLAS TV ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ βραβεύτηκε στις παρακάτω κατηγορίες:

• Αdvertising: Best Sponsorship: Live Μετάδοση 
Αγώνων Μπάσκετ με Αμαξίδια, Μεγάλοι Χορηγοί στη 
Διοργάνωση

• Content: Best Public Interest: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ATLAS TV

• Content : Best Boradcast:  FOCUS PRESS 
• Advertising: Best Marketing / Commercial 

Production: Live Books – Τα Βιβλία Ζωντανεύουν στο 
ATLAS TV!

• Communication & Marketing: Ενέργειες / Events 
/ Δράσεις ΕΚΕ:  Δωρεά στο σωματείο «Ο ΣΩΤΗΡ»

O θεσμός επιβραβεύει για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά την τηλεόραση ATLAS, η οποία αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας της Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

Με υψηλό ποιοτικό επίπεδο παροχών, το ATLAS 
TV αναδείχτηκε και βραβεύτηκε, αποδεικνύοντας 
τον θετικό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα 
του προγράμματός του, σε επίπεδο περιεχομένου 
(content), δημοσίου ενδιαφέροντος (Public Interest) 
όπως η κάλυψη των εκλογών 2019, αλλά και πα-
ραγωγών, κοινωνικής προσφοράς, διαφήμισης, 
marketing και χορηγιών!  

Με  αρωγούς την εμπιστοσύνη και την αγάπη των 
τηλεθεατών και την υποστήριξη των διαφημιζόμε-
νων επιχειρήσεων, που επενδύουν την προβολή τους 
στο κανάλι, το ATLAS TV θα συνεχίσει να προσφέρει, 
καινοτόμα, δυναμικά και ανταγωνιστικά!

Ερασμία Τσίπου : Εμπορική Διεύθυνση ATLAS TV, Γιώργος Φλέγγας: Διεύθυνση Παραγωγής ATLAS TV

Ομαδική φωτογραφία από την τελετή βράβευσης Regional Media Awards 2019, όλα τα Περιφερεια-
κά ΜΜΕ που βραβευτήκαν  (Εφημερίδες , Ραδιόφωνα, Τηλεόραση, Διαδίκτυο) .  
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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
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ΥΜε τις βαλίτσες τους γεμάτες εμπειρίες επέστρεψαν από τις Βρυξέλλες στη Χαλκιδική 

οι δήμαρχοι Κασσάνδρας και Αριστοτέλη, Αναστασία Χαλκιά και Στέλιος Βαλιάνος, που 
επισκέφτηκαν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για την ετήσια διοργάνωση «Εβδομάδα Πε-
ριφερειών και Πόλεων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε πρωτίστως για τους 
νέους αιρετούς αυτοδιοικητικούς.

Στις θεματικές της διοργάνωσης συμμετείχαν πάνω από 600 εισηγητές, ενώ οι συμμε-
τοχές από όλη την Ευρώπη ξεπέρασαν τις 6.000. Αντικείμενό τους αποτέλεσαν οι καλές 
πρακτικές σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης, τα οικονομικά μεγέθη που συνδέουν την 
Ευρώπη με την τοπική διοίκηση, αλλά και επίκαιρα ζητήματα όπως περιβάλλον και με-
ταναστευτικό.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς είχε ξεχωριστές συ-
ναντήσεις με τη δήμαρχο Κασσάνδρας και το δήμαρχο Αριστοτέλη, με τους οποίους για 
την Ευρωπαϊκή Προοπτική των δύο δήμων. Ο κ. Σχοινάς επιβεβαίωσε το διαρκές ενδια-
φέρον του για την ιδιαίτερη πατρίδα του Χαλκιδική.

Στ. Βαλιάνος: Κινητικότητα προς τα κέντρα αποφάσεων
«Αξιοποιούμε κάθε συμμαχία για την προσφορά μας στον τόπο μας», τόνισε ο Στέλιος 

Βαλιάνος υπογραμμίζοντας «την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για να αλλάξουμε τον 
δήμο». Ο δήμαρχος Αριστοτέλη διαμήνυσε ότι «αξιοποιεί κάθε δυνατότητα πρόσβασης 
στην τεχνογνωσία, στους πόρους και στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να 
ενισχύσουν και να πολλαπλασιάσουν τις δικές μας δυνατότητες αποτελεσματικής προ-
σφοράς στον τόπο. Σύντομα οι συμπολίτες μας θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν 
έμπρακτα, τους “καρπούς” αυτής της κινητικότητας που έχουμε αναπτύξει προς κάθε κα-
τεύθυνση και στα κέντρα αποφάσεων, είτε των Βρυξελλών, είτε της Αθήνας».

Α. Χαλκιά: Προτεραιότητα η ευρωπαϊκή προοπτική της Κασσάνδρας
Η δήμαρχος Κασσάνδρας έθεσε στον Μαργαρίτη Σχοινά θέματα που αφορούν  σε πα-

ρεμβάσεις και έργα στον δήμο, αλλά και την Ευρωπαϊκή προοπτική της Κασσάνδρας. 
Οι δύο δήμαρχοι που επισκέφτηκαν τις Βρυξέλλες προσκεκλημένοι της Ευρωβου-

λευτή της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη, συναντήθηκαν μαζί και έλαβαν δεσμεύσεις ότι θα είναι 
αρωγός στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. «Εκτιμούμε ότι θα καταφέρουμε 
να αναλάβουμε την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την αναβάθμιση του 
τόπου μας», υπογράμμισε η κ. Χαλκιά.

Οι δύο δήμαρχοι κατά την πορεία εργασιών του προγράμματος συναντήθηκαν με εκ-
προσώπους της αυτοδιοίκησης της Ελλάδας και αντάλλαξαν απόψεις για τα εχέγγυα που 
προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προοπτική μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. 

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων» αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους, καθώς είναι μια αναγνωρισμένη πλατ-
φόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, 
χάρη στην οποία, οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία 
των περιφερειών και των δήμων στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ.

Οι δήμαρχοι Αριστοτέλη και Χαλκιδικής συμμετείχαν  
στην «Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» της Κομισιόν

Από τις Βρυξέλλες στη 
Χαλκιδική με αέρα ευρωπαϊκό 



16 12.10.2019

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

«Κόκκινο» χτύπησε η αντιπαράθεση φο-
ρέων της Θεσσαλονίκης που ερίζουν για την 
απόσπαση η όχι των αρχαιοτήτων στον σταθμό 
του μετρό της οδού Βενιζέλου. Η διαμάχη έχει 
φτάσει σε οριακό σημείο, με τους αρχαιολόγους 
να απειλούν ότι δεν θα βρεθεί κανείς τους που 
να θελήσει να εργαστεί για την απόσπαση των 
αρχαίων και να προειδοποιούν με απεργίες δι-
αρκείας στην περίπτωση που προκριθεί η συ-
γκεκριμένη λύση.

Η τελευταία πράξη του… δράματος παίχτη-
κε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσα-
λονίκης, όπου το θέμα συζητήθηκε σε ειδική 
συνεδρίαση, παρουσία βουλευτών, φορέων και 
εκπροσώπων της πόλης.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης διασταύρω-
σαν τα ξίφη τους ο νέος πρόεδρος της «Αττικό 
Μετρό», Νίκος Ταχιάος, και η εκπρόσωπος των 

αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα, με τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα να 
παίρνει θέση υπέρ της απόσπασης και της επα-
νατοποθέτησης των αρχαιοτήτων.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό» 
έχει αποσαφηνίσει τη θέση του για την απόσπα-
ση και την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, 
θέτοντας θέμα ασφάλειας για οποία άλλη λύση. 
Ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθαρίζει ότι η λύση της πα-
ραμονής δεν καλύπτει τις διεθνείς προδιαγρα-
φές ασφαλείας. «Δεν υπάρχει φρεάτιο αερισμού 
της σήραγγας, σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέ-
πει να δουλέψουν μηχανολογικά συστήματα για 
την απαγωγή του αέρα, τα οποία εισάγουν ένα 
τεράστιο βαθμό αβεβαιότητας στα θέματα της 
ασφαλείας. Αυτό δεν είναι κάτι που κανείς δεν 
μπορεί να μην το λάβει υπόψιν του, είναι πολύ 
σημαντικό. Αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα 

της λύσης, η οποία έχει κατά την άποψή μας 
πάρα πολλά προβλήματα και αρχιτεκτονικά και 
προβλήματα υλοποίησης, κατασκευασιμότη-
τας», αναφέρει ο Νίκος Ταχιάος μιλώντας στην 
Karfitsa.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε επίσης πως «αποτελεί 
προτεραιότητα ο σταθμός της Βενιζέλου και η 
επίσπευση του έργου» και είπε πως στο προ-
σεχές διάστημα η «Αττικό Μετρό» πρόκειται να 
απευθυνθεί εκ νέου στο υπουργείο Πολιτισμού, 
προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του σταθμού 
της Βενιζέλου καθώς, όπως επισημαίνει, «με τα 
ευρήματα που έχουμε και τα οποία κατατείνουν 
ότι η λύση που έχει προκριθεί από την προηγού-
μενη διοίκηση είναι μία λύση η οποία δεν μας 
επιτρέπει να εκτελέσουμε το έργο που λέγεται 
‘’Σταθμός Βενιζέλου’’ ή να ολοκληρώσουμε το 
έργο και να αποδώσουμε στην πόλη το μετρό 

«Μήλον της  Έριδος» τα αρχαία του μετρό

Σφοδρές αντιπαραθέσεις για το αν θα αποσπαστούν  
ή όχι τα ευρήματα του σταθμού της Βενιζέλου
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Πόπη ΔούνουΠόπη Δούνου

Έλλειψη χρόνου για γυμναστική; 
Αυτό που μέχρι τώρα ήταν δυνατό μόνο με 
σκληρή καθημερινή άσκηση, τώρα πια μοιάζει 
πανεύκολο.

Με μόλις 20 λεπτά την εβδομάδα, τα οποία 
αντιστοιχούν σε 3 ώρες κλασικής προπόνησης, 
μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους σας 
γρηγορότερα !

Χρησιμοποιείται από κορυφαίους αθλητές και 
κέντρα γυμναστικής σε όλο τον κόσμο.

Είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος με ιατρικές   
     πιστοποιήσεις.

              Εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης.

          νιπότακ ςείρδενυσ εμ ησητέρηπυξε PIV              
             ραντεβού σεβόμενοι την ιδιωτικότητα.

   Μοναδικοί στη Θεσ/νίκη με ειδική στολή 
εκγύμνασης, Wireless ασύρματη σύνδεση 
χωρίς καλώδια.
     
   Dual training. Ταυτόχρονη άσκηση 2 ατόμων.

Καθ. Ρωσσίδου 3Α (πλησίον Σοφούλη), Καλαμαριά
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ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΪΚΗΣ

ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

✔  Μυϊκή Ενδυνάμωση
✔ Λιποδιάλυση - Σύσφιξη
✔  Φυσική Αποκατάσταση
✔  Εξάλειψη Κυτταρίτιδας
✔  Ενεργ. Μεταβολισμού
✔  Σωματική Ανόρθωση

ΜΟΝΟ ΣΕ

02
ΛΕΠΤΑ
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της Θεσσαλονίκης».
Το κόστος των λύσεων
Το τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου εκτιμά ότι η λύση της 

παραμονής των αρχαιοτήτων στον σταθμό θα έχει κόστος 40 εκατ. ευρώ. Από την πλευ-
ρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας υπολογίζει το εν λόγω κόστος 
σε άνω των 50 εκατ. ευρώ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτιμάει ότι σε αυτή την περίπτωση η υλοποίηση 
του έργου θα μετατεθεί για μετά το 2024. Αντιθέτως, η λύση της απόσπασης και επανα-
τοποθέτησης υπολογίζεται ότι θα έχει κόστος 15 εκατ. ευρώ και ότι η όλη διαδικασία θα 
έχει ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια, σύμφωνα πάντα με το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Επίθεση στον κ. Ζέρβα
Επίθεση στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος 

Υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού Βορείου Ελλάδος, σχολιάζοντας ότι «δυστυ-
χώς ο κ. Ζέρβας δεν έκρινε ότι έπρεπε να καλέσει τον φορέα, του οποίου τα μέλη είναι 
αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά και αναδεικνύουν όχι μόνο τις Αρχαιότητες του 
μετρό αλλά το σύνολο των Αρχαιοτήτων στην πόλη και δεν είναι άλλος από τον Σύλλο-
γο Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Βορείου Ελλάδος».

Σύμφωνα με τον σύλλογο, «ο κ. Ζέρβας προτίμησε να προχωρήσει σε μία κακοστημέ-
νη και επικοινωνιακού τύπου φιέστα, όπου θα προπαγάνδιζε την άποψη της κυβέρνησης 
για τις Αρχαιότητες της οδού Βενιζέλου και δεν τον ενδιέφερε η πραγματική ενημέρωση 
των παρευρισκομένων για το θέμα». Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η θέση τους είναι «η in 
situ ανάδειξη των Αρχαιοτήτων και όχι η απόσπαση και επανατοποθέτησή τους που επι-
θυμεί η κυβέρνηση» και επειδή «δεν ταίριαζε στη φιέστα, γι’ αυτό δεν προσκληθήκαμε»

«Εστω και τώρα», καλούν τον δήμαρχο να ενώσει τη φωνή του δήμου με τη θέση 
του συλλόγου και όλων των επιστημονικών φορέων για παραμονή των αρχαιοτήτων, 
«για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας, και όχι μόνο, να απολαμβάνουν και το μετρό και 
τις Αρχαιότητες που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και η παρακαταθήκη που πρέπει 
να αφήσουμε στις επόμενες γενιές».

Σχολιάζοντας ειδικότερα την απόσπαση αρχαιοτήτων, λένε ότι αυτό «είναι μια ακραία 
λύση που εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση και σε ήσσονος σημασίας αρχαιότητες», αφού χά-
νεται μέρος του αρχαίου υλικού και η ανασύσταση δεν είναι ποτέ πλήρης και αυθεντική, 
ενώ επιπλέον, «όπως έχει διαπιστωθεί από τη μέχρι τώρα εμπειρία, η ταλαιπωρία των 
αποσπασμένων αρχαίων συνεχίζεται καθώς μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά να αλλάξει η απόφαση για την επάνοδό τους στην 
ίδια θέση. Ενδεχόμενη δε αλλαγή θέσης είναι προφανές ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη ακό-
μα απαξίωσή τους».

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στην υπόθεση των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου, οι ανα-
στηλωτές μηχανικοί, αφού υπενθυμίζουν ότι εφόσον οι αρχαιότητες αποσπαστούν θα 
απαιτηθεί νέα αρχαιολογική έρευνα, σημειώνουν ότι, ενώ για την απόσπαση των αρχαι-
οτήτων γίνονται εκτιμήσεις χρόνου, το ίδιο δεν συμβαίνει για την επανατοποθέτηση των 
ευρημάτων, «η οποία είναι προφανές ότι θα απαιτήσει νέες μελέτες υψηλής μάλιστα 
πρωτοτυπίας ως προς τις μεθόδους».

Τα ευρήματα που προκαλούν τις διαμάχες
Τα επίμαχα αρχαία που προκάλεσαν την έντονη διαμάχη, είναι ένα βυζαντινό σταυ-

ροδρόμι με δύο πλακόστρωτους δρόμους –ο ένας από τους οποίους έχει μήκος 75 μέ-
τρων–,  τον λιθόστρωτο Cardo και τον κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μαρμάρινες 
πλάκες Decumanus Maximus. Οι οδοί αυτές ήταν σε χρήση κατά τα τέλη του 6ου και τις 
αρχές του 7ου μ.Χ. αιώνα. Στην επιφάνειά τους σώζονται δε τα ίχνη από τις άμαξες που 
κινούνταν πάνω τους, ενώ είναι ορατές οι επισκευές που υπέστησαν, κυρίως με πρώτες 
ύλες που αντλούνταν από ένα λατομείο στην περιοχή του Χορτιάτη.

Η σημασία των δύο κεντρικών δρόμων μπορεί να είναι μεγάλη, την παράσταση 
ωστόσο «κλέβει» το τετράπυλο που βρέθηκε στο σημείο διασταύρωσης των δύο οδών 
μαζί με τους πεσσούς στήριξής του, όπως και η μνημειώδης είσοδος ενός κτιρίου, η 
οποία ήταν επενδεδυμένη με μάρμαρο το οποίο είχε μεταφερθεί από άλλο οικοδόμημα. 
Ανάμεσα δε στα λιγότερο προβεβλημένα, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικά ευρήματα 
που συνθέτουν ένα κομμάτι της εικόνας της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, είναι τα στεγα-
σμένα πεζοδρόμια –όπως διαφαίνεται από τους πεσσούς που είναι πεσμένοι στο οδό-
στρωμα–, ο καλυμμένος με κεραμίδες αποχετευτικός αγωγός ή ακόμη και τα παιχνίδια 
που είχαν σχεδιάσει πάνω στο μάρμαρο τα παιδιά για να παίζουν.

Το ζήτημα που έχει προκαλέσει «πόλεμο» σχετίζεται με την τύχη του δρόμου: Πρέπει 
να παραμείνει αμετακίνητος στη θέση του, όπως προβλέπει η τελευταία απόφαση του 
2017, ή θα πρέπει να επανέλθουμε σε εκείνη του 2014 που προέβλεπε την απόσπαση 
των αρχαιοτήτων, την κατασκευή του σταθμού και την επανατοποθέτηση του 80%-85% 
στην αρχική τους θέση;
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Χαμόγελα επιδοκιμασίας για Σταύρο

Πρώτη συνεδρίαση για Ταχιάο

Τα έβαλαν με τον Τσαβλή 

Μπουρίνια στην παράταξη Λίλτση

Στην ΑΕΛΙΑ η Γούλα

Κόντρα για τους εθελοντές  
στο Θερμαϊκό 

Χωρίς αντιδημάρχους ακόμη ο Σίμος 

Στις θέσεις του κοινού ο Πανίκας

Πολλά χαμόγελα των Βουλευτών της Νέας Δημο-
κρατίας προς τον Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. Σταύρο 
Καλαφάτη τη στιγμή της αναφοράς του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από 
τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Το πυκνό κοινοβουλευτικό έργο που έρχεται στη 
Βουλή το επόμενο διάστημα προδιέγραψε σε αδρές 
γραμμές προλογίζοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη σύγκληση της Κ.Ο. της 
ΝΔ, ο Γενικός της Γραμματέας Σταύρος Καλαφάτης.  «Η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα συνέρχεται σε μια στιγμή που 
απασχολούν το σύνολο των Ελλήνων σοβαρά εθνικά, 
εξωτερικά και εσωτερικά, ζητήματα. Είναι οι προκλήσεις 
της Τουρκίας και οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. 
Είναι η κατάθεση του νέου Προϋπολογισμού και του 
νομοσχεδίου «επενδύω στην Ελλάδα». Είναι οι διαβου-
λεύσεις για την ψήφο των εκτός Επικρατείας Ελλήνων 
εκλογέων. Είναι και η δεύτερη φάση της αναθεωρητικής 
διαδικασίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.  

«O Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία 
αποδεικνύουμε όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα για την 
Πατρίδα μας» ανέφερε ο κ. Καλαφάτης και ζήτησε από 
τους Βουλευτές «όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά να 
αποβλέπουμε σε ένα και μόνο σκοπό. Να αναγεννήσου-
με τις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Να γίνουμε οι 
Έλληνες αισιόδοξοι και πάλι. Να κάνουμε την Ελλάδα 
περήφανη ξανά».

Ποδαρικό στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης έκανε ο Νίκος Ταχιάος. ‘Οχι όμως με 
την ιδιότητα του επικεφαλής της παράταξης “Θεσσαλο-
νίκη Υπεύθυνα”, αλλά με τον τίτλο του προέδρου της 
Αττικό Μετρό προκειμένου να ενημερώσει δημοτικούς 
συμβούλους και φορείς για την πορεία του έργου και τα 
αρχαία του σταθμού Βενιζέλου. Ο κ.Ταχιάος δεν έχει πα-
ραστεί έως τώρα σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 
και απομένει να δούμε εάν θα το πράξει την ερχόμενη 
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου ή εάν θα πάρει κι άλλη απουσία!  

Τα ...πυρά μελών της αντιπολίτευσης και βουλευ-
τών δέχθηκε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής στην ειδική συνεδρί-
αση για το Μετρό, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο 
διαχειρίστηκε τη διαδικασία και τη σειρά των ομιλητών. 
Μάλιστα, αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι με το “σφύριγμα” 
της συνεδρίασης ανέφεραν πως ο πρόεδρος “έχασε την 
μπάλα”. 

Σύννεφα εμφανίστηκαν στην παράταξη του Γιώργου 
Λίλτση στον δήμο Παύλου Μελά. Μετά την ανεξαρτη-
τοποίηση του δημοτικού συμβούλου, Βασίλη Κυριαζή, 
ο κ.Λίλτσης του ζήτησε να παραδώσει την έδρα. Διαφο-
ρετικά, όπως δήλωσε, θα υποθέσει πως η ενασχόληση 
του κ.Κυριαζή «με τα κοινά γίνεται, για να εξυπηρετήσει 
ιδιοτελείς σκοπούς του». 

Τη θέση της αντιπροέδρου της ΑΕΛΙΑ, που στόχο 
έχει μεταξύ άλλων την οικονομική υποστήριξη άπο-
ρων νοσούντων, θα κατέχει η δικηγόρος και πρώην 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
Καλυψώ Γούλα. Άλλωστε, είχε διατελέσει για έξι χρόνια 
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον κεντρικό 
δήμο, επί διοίκησης Μπουτάρη και σίγουρα μπορεί να 
βοηθήσει τα μέγιστα. 

Εθελοντές αναζητά ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώρ-
γος Τσαμασλής. Απηύθυνε κάλεσε σε μηχανικούς να 
συμβάλουν εθελοντικά στο έργο του δήμου προκειμέ-
νου να προχωρήσει άμεσα σε έργα πνοής. Το κάλεσμα 
αυτό προκάλεσε την αντίδραση του πρώην δημάρχου, 
Γιάννη Μαυρομάτη, κάνοντας λόγο για “αστοχία” καθώς 
όπως έγραψε σε ανάρτηση του η τεχνική υπηρεσία του 
δήμου πέτυχε υψηλούς στόχους αφού μόλις σε 5 χρόνια 
δρομολόγησε έργα 70 εκατ. ευρώ.

Βέλη κατά του δημάρχου Νεάπολης - Συκεών 
Σίμου Δανιηλίδη εξαπέλυσε ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Ηλίας Ζάχαρης (φωτο), με αφορμή τον 
μη ορισμό αντιδημάρχων στον δήμο, 40 ημέρες μετά 
ανάληψη των καθηκόντων του. «Ο δήμαρχος είναι τόσο 
σπουδαίος που δεν έχει ανάγκη από επικούρηση και γι΄ 
αυτό δεν χρειάζεται αντιδημάρχους», το αιχμηρό σχόλιο 
του κ. Ζάχαρη. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που 
ο κ.Δανιηλίδης αργεί να ορίσει αντιδημάρχους καθώς 
ανάλογη τακτική έχει ακολουθήσει και σε προηγούμενες 
θητείες. 

Ο Παναγιώτης 
Ψωμιάδης το είπε και 
το έκανε… ‘Εδωσε το 
παρών στην αίθουσα 
του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης 
στη συζήτηση για το 
Μετρό και κάθισε στα 
έδρανα του κοινού για 
να παρακολουθήσει τη 
συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν η 
αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης έθεσε 
τον ίδιο και τον αδελφό του, Διονύση, σε αργία για τη 
δικαστική υπόθεση με τα γνωστά “45αρια”. 
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Συνεχίστηκε η προεκλογική κόντρα

Ανοιξε ο δρόμος για την ΠΕΔΚΜ για τον Ιγνάτιο

Στη μάχη για την ΚΕΔΕ ο Λάζαρος 

Θλίψη για Γεράνη

Σκηνικό βγαλμένο από την προεκλογική περίοδο θύμισε η αντιπαράθεση ανάμεσα 
στον Νίκο Ταχιάο και την Κατερίνα Νοτοπούλου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης με θέμα το Μετρό. Τότε που οι δυο τους διασταύρωναν τα ξίφη 
τους για τη διεκδίκηση του κεντρικού δήμου. Τώρα, ο κ.Ταχιάος με την ιδιότητα του 
προέδρου της Αττικό Μετρό χαρακτήρισε “τρολ” την κ.Νοτοπούλου, η οποία με τη σειρά 
της τον κατηγόρησε για “ασύστολα ψέματα” όσον αφορά την πορεία των έργων.

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρημα-
τικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή» -“Enhancement of social entrepreneurship through 
the establishment of support structures in the CB area” με ακρωνύμιο «Growing Social», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». 

Το πρόγραμμα Growing Social, έχει ως σκοπό την πληροφόρηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν 
στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Οικονομία, Προστασία και Αλληλεγγύη. Μέσω της ίδρυσης Γραφείου Υποστήριξης Κοινω-
νικής Επιχειρηματικότητας, αλλά και της εν γένει δημιουργίας δομών υποστήριξης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλ-
γαρίας, γίνεται προσπάθεια για την προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

Η ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αποτελεί πανελλαδική καινοτομία, καθώς ο Δήμος 
Πυλαίας-Χορτιάτη είναι ο πρώτος Δήμος ο οποίος ιδρύει Γραφείο το οποίο ασχολείται εξ’ ολοκλήρου με την Κοινωνική Οικονο-
μία και Επιχειρηματικότητα. Οι υπηρεσίες του Γραφείου παρέχονται δωρεάν.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά, καθώς ήδη δύο Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) ωφελούνται 
από το πρόγραμμα και φιλοξενούνται στη Θερμοκοιτίδα του Φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., 
λαμβάνοντας, παράλληλα, συμβουλευτικές υπηρεσίες και από το Γραφείο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Υπηρεσίες Τοπικού Γραφείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
• Ενημέρωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις διαδικασίες ίδρυσης ή συμμετοχής σε φορείς Κοινωνικής & Αλλη-
λέγγυας Οικονομίας 
• Παροχή οδηγιών-κατευθύνσεων σχετικά με τον τρόπο σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση επιχειρη-
ματικής ιδέας.
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο κατά τα πρώτα βήματα λειτουργίας τους (start-up phase)
• Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο.
• Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κλπ.) και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
• Ενημέρωση ανέργων για ευκαιρίες επιδοτούμενης απασχόλησης σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Γραφείο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
- Δημοκρατίας 1, πρώην Δημαρχείο Ασβεστοχωρίου
- Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 - 15:00
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2313 30 2025    email: epixeirein@pilea-hortiatis.gr
- Facebook.com/ epixeireinPH

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών 
που συμμετέχουν σε αυτό.

Πλώρη για τη διεκδίκηση της θέσης του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) φαίνεται πως βάζει ο δήμαρχος Πυλαίας - 
Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, εάν υπάρξει ενωτικό σχήμα. Μετά την υποψηφιότητα του 
Λάζαρου Κυρίζογλου για την προεδρία της ΚΕΔΕ ανοίγει ο δρόμος και ο κ. Καϊτεζίδης 
με την εμπειρία των 20 και πλέον χρόνων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προβάδισμα 
και όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Μπαράζ συναντήσεων και επαφών με δημάρχους σε όλη τη χώρα πραγματοποιεί ο Λά-
ζαρος Κυρίζογλου ενόψει των εκλογών στην ΚΕΔΕ. Ο κ.Κυρίζογλου δεν φαίνεται διατεθειμέ-
νος να κάνει ούτε βήμα πίσω και θα διεκδικήσει την προεδρία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
και άλλος “γαλάζιος” υποψήφιος, ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου. Tο 2014 
ο κ.Κυρίζογλου είχε αποσύρει την υποψηφιότητα του για να στηρίξει τον Γιώργο Πατούλη 
και τώρα, κάτι ανάλογο χάριν της ενότητας ζητάει να κάνει ο συνάδελφος του.  

Βαρύ πένθος για τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρι-
κής Μακεδονίας και πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη, Μιχάλη 
Γεράνη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Ελένη. Τα θερμά τους συλλυπητήρια 
εξέφρασαν στον κ.Γεράνη δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, αυτοδιοικητικοί, συνεργάτες 
και δημότες. 
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Άμεση λύση στην ταλαιπωρία των χιλιάδων πο-
λιτών που καθημερινά στοιβάζονται σε παλιά και 
ασυντήρητα αστικά λεωφορεία ζητούν από τη νέα 
διοίκηση του ΟΑΣΘ οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης. 
Άλλωστε, τα παράπονα τα οποία δέχονται από τους 
δημότες τους είναι αμέτρητα, κυρίως για τα λιγοστά 
δρομολόγια που αδυνατούν να καλύψουν τις ανά-
γκες του επιβατικού κοινού, για τις πολλές ώρες 
που χάνονται περιμένοντας κάποιο άδειο λεωφο-
ρείο αλλά και για τα προβλήματα που παρουσιάζει 
το πρόγραμμα της τηλεματικής.

Αρκετοί δήμαρχοι έχουν ήδη συναντηθεί με τη 
νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ ζητώντας να αναδιοργανω-
θούν και να αυξηθούν τα δρομολόγια, αλλά και να 
εξυγιανθεί με νέα οχήματα ο στόλος καθώς τίθεται 
το εύλογο ζήτημα της ασφάλειας λόγω παλαιό-
τητας των αυτοκινήτων. Μάλιστα, τονίζουν πως οι 
μετακινήσεις αποτελούν Γολγοθά για τους πολίτες 
με χρόνο αναμονής στις στάσεις έως και 45 λεπτά 
και πως η εικόνα που παρουσιάζει το μοναδικό μέσο 
μαζικής μεταφοράς της πόλης θυμίζει τριτοκοσμι-
κές συνθήκες.

Το επόμενο διάστημα θα πυκνώσουν οι επαφές 

των δημάρχων με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού 
σε μια προσπάθεια πίεσης ώστε να βελτιωθεί η κα-
τάσταση στους δρόμους και να μειωθεί η ταλαιπω-
ρία του επιβατικού κοινού. Η διοίκηση του ΟΑΣΘ 
από την άλλη υπόσχεται πως σταδιακά και μέχρι το 
τέλος του 2019 θα αυξηθεί ο αριθμός των λεωφο-
ρείων που θα κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη, κα-
θώς αρκετά οχήματα βρίσκονται αυτό το διάστημα 
σε συνεργεία για επισκευή. 

Λεωφορεία από Γερμανία προτείνει ο Κ.Ζέρβας 
Χείρα ...βοηθείας από Γερμανία περιμένει ο 

δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι μετακινήσεις. Ο 
κ.Ζέρβας περιμένει απαντήσεις, μετά από σχετική 
πρόταση που κατέθεσε, ώστε 30 οχήματα προηγού-
μενης τεχνολογίας που έχουν αποστρατευτεί -με τη 
συμπλήρωση 12ετίας- από γερμανικές πόλεις να 
έρθουν στη χώρα μας και να ριχθούν στη ...μάχη των 
δρομολογίων.

Ο δήμαρχος αποφάσισε να συμμετέχει ο ίδιος 
στο Δ.Σ. του ΟΑΣΘ ως εκπρόσωπος του δήμου Θεσ-
σαλονίκης γνωρίζοντας πως τα τελευταία χρόνια 

οι αστικές συγκοινωνίες στην πόλη έφτασαν στο 
χειρότερο δυνατό σημείο. “Είναι ντροπή να βρισκό-
μαστε σε αυτή την κατάσταση. Σταδιακά πρέπει να 
επιστρέψουμε στην κανονικότητα”, δήλωσε στο 
πρόσφατο παρελθόν.

Ωστόσο, η εικόνα που παρατηρείται στις στάσεις 
στο κέντρο της πόλης είναι αποκαρδιωτική με τους 
επιβάτες να οπλίζονται με υπομονή για να επιβιβα-
στούν στα λεωφορεία ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Με 
την έναρξη δε της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και 
την άφιξη των χιλιάδων φοιτητών στην πόλη το 
πρόβλημα επιδεινώθηκε.  

«Ανοιχτή πληγή» για τον δήμο Κορδελιού Ευ-
όσμου οι μετακινήσεις

Να θέσει σε άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση, 
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αστι-
κών συγκοινωνιών στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου 
κάλεσε τη διοίκηση του ΟΑΣΘ ο δήμαρχος Κλεάνθης 
Μανδαλιανός, κάνοντας λόγο για άθλιες και τριτο-
κοσμικές συνθήκες και για έναν απίστευτο Γολγοθά 
που βιώνουν οι πολίτες. 

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι περιοχές 
Ελευθέριο Κορδελιό και Εύοσμος εξυπηρετούνται 

Λύση στο Γολγοθά των επιβατών 
του ΟΑΣΘ ζητούν οι δήμαρχοι

Τρικοσμικές συνθήκες παρατηρούνται 
στα Μέσα μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης 
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Λύση στο Γολγοθά των επιβατών 
του ΟΑΣΘ ζητούν οι δήμαρχοι

από ένα εξαιρετικά γηρασμένο και ελλιπή 
λεωφορειακό στόλο, ο μέσος όρος αναμο-
νής στις στάσεις ξεπερνά τα 45 λεπτά ενώ 
επικρατούν συνθήκες ασφυξίας ιδιαίτερα 
κατά τις ώρες αιχμής.

Σε συνάντηση με την ηγεσία του Οργανι-
σμού ο κ.Μανδαλιανός παρουσίασε δέσμη 
πέντε προτάσεων, προκειμένου να βελτιω-
θεί ο χάρτης του συγκοινωνιακού δικτύου 
στον δήμο. Μεταξύ αυτών η μεταφορά του 
τερματικού σταθμού Ευόσμου, η προέκτα-
ση της Γραμμής 20 (Μενεμένη), η εκτροπή 
της γραμμής 32Α με αλλαγή δρομολογίου 
καθώς και η δημιουργία απευθείας γραμ-
μής που θα εξυπηρετεί την απόσταση Εύο-
σμος – Πανεπιστήμια.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Γιώργος Σκό-
δρας, τον διαβεβαίωσε πως από 1 Ιανου-
αρίου του 2020 θα υπάρχει η δυνατότητα 
ενίσχυσης του λεωφορειακού στόλου που 
εξυπηρετεί σήμερα τις γραμμές του δήμου.

Αναμονή έως και 40 λεπτά για τις με-

τακινήσεις από και προς τον δήμο Νεάπο-
λης - Συκεών 

Αφόρητη χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Νεά-
πολης - Συκεών την κατάσταση στις μετακι-
νήσεις, με τους πολίτες να είναι αναγκασμέ-
νοι να περιμένουν στις στάσεις ακόμα και 40 
λεπτά. Το πρόβλημα σύμφωνα με τον Σίμο 
Δανιηλίδη, ο όποιος γίνεται καθημερινά δέ-
κτης παραπόνων, δεν είναι τωρινό, ωστόσο, 
τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα λεωφορεία 
είναι σε κακή κατάσταση ασυντήρητα και 
βρώμικα. Το καλοκαίρι δεν λειτουργούν 
τα κλιματιστικά και το χειμώνα η θέρμαν-
ση. «Σε πολλές περιπτώσεις όταν έχουμε 
καταρρακτώδεις βροχές τα νερά μπαίνουν 
μέσα στα οχήματα» αναφέρει. 

Ο κ. Δανιηλίδης δίνει μια μικρή πίστωση 
χρόνου στον ΟΑΣΘ, ώστε να υπάρξει αναδι-
οργάνωση, ενώ ζητά να βγουν περισσότερα 
λεωφορεία στο δρόμο και να προχωρήσουν 
τάχιστα οι διαδικασίες για την αγορά νέων 
λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

Οι γραμμές με τα περισσότερα προβλήματα 
είναι αυτές του 23 που εξυπηρετεί τις Συκιές, 
του 26 για την Καλλιθέα, του 25 της Νεάπο-
λης και του 35 που μετακινεί κόσμο από Πο-
λίχνη, Μετέωρα και Συκιές. 

“Ξεχασμένες” από τον ΟΑΣΘ περιοχές 
στον δήμο Παύλου Μελά 

      Σοβαρές είναι οι καθυστερήσεις και σε 
όλες τις γραμμές που διέρχονται μέσα από τις 
τρεις δημοτικές ενότητες του δήμου Παύλου 
Μελά (Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Πολίχνη). 
Μέσω υπομνημάτων η δημοτική αρχή έχει 
εκθέσει στον ΟΑΣΘ τα προβλήματα καταθέτο-
ντας παράλληλα σειρά προτάσεων με τροπο-
ποιήσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν 
το συγκοινωνιακό έργο. 

Μάλιστα, η δημοτική αρχή Παύλου Μελά 
κάνει λόγο ακόμα και για «αποκλεισμένες» 
περιοχές καθώς είναι ένας διευρυμένος γε-
ωγραφικά δήμος με αποτέλεσμα πολλοί 
κάτοικοι να καλούνται να διανύσουν αρκετά 
μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια μέχρι την 
πλησιέστερη στάση. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δημήτρη Δε-
μουρτζίδη, ένα πρώτο βήμα για την ανα-
βάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 
κατοίκων είναι η αύξηση της συχνότητας και 
της  αξιοπιστίας των δρομολογίων. Επίσης να 
δοθεί έμφαση στις περιοχές του δήμου που 
θεωρούνται οι πιο δύσκολα προσβάσιμες. 
Ζητούνται τροποποιήσεις και αναδιαρθρώ-
σεις συγκεκριμένων γραμμών για να εξυ-
πηρετούνται ισότιμα οι κάτοικοι όλων των 
περιοχών (Φιλοθέη, Μάνδρες Πολίχνης, Επέ-
κταση Ευκαρπίας) και καλύτερη σύνδεση με 
τον αστικό ιστό. Επίσης προτείνεται πύκνωση 
των δρομολογίων για Ευκαρπία, Νικόπολη, 
Φιλοθέη και Μετεώρα και ποιοτική βελτίωση 
των γραμμών  που διέρχονται μέσα από τις 
περιοχές του δήμου Παύλου Μελά (Νο 1, 27, 
28Β, 29, 32, 34, 35, 38, 55). Τέλος ο δήμος 
ζητά ίδρυση νέας γραμμής Νικόπολη – Τερ-
ψιθέα και διαμόρφωση λεωφορειολωρίδας 
κατά μήκος της οδού Λαγκαδά. 

Μόλις 5 λεωφορεία στη βασική γραμμή 
του Ωραιοκάστρου

Με μόλις πέντε αντί για εννέα λεωφορεία 
εξυπηρετείται μία από τις βασικές γραμμές 
που καλύπτει το Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΣΘ. Την ίδια ώρα 
πολλά δρομολόγια δεν εκτελούνται στην 
ώρα τους, με αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαι-
πωρία των δημοτών. 

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής 
Τσακίρης σε συνάντηση που είχε με την ηγε-
σία του Οργανισμού ζήτησε ρητές διαβεβαι-
ώσεις ότι οι πολίτες θα μπορούν να μετακι-
νούνται άνετα και αξιόπιστα. Κατέθεσε αίτημα 
για επανασχεδιασμό των δρομολογίων όπως 
επίσης και καθιέρωση ενδοδημοτικής συ-
γκοινωνίας, ώστε να επικοινωνούν καλύτερα 
μεταξύ τους οι δημοτικές ενότητες. 

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ σημείωσε ότι 
με τη λύση που προωθείται το επιβατικό 
κοινό θα εξυπηρετείται πολύ καλύτερα 
το επόμενο διάστημα, αφού τα λεωφο-
ρεία αστικού τύπου που θα δρομολογη-
θούν θα εκτελούν πυκνότερα δρομολό-
για. 

Μειωμένα δρομολόγια στο δήμο 
Θέρμης

Σημαντικά μειωμένα είναι τα δρομο-
λόγια των λεωφορείων που εξυπηρε-
τούν την περιοχή της Θέρμης. Τέλος στην 
ταλαιπωρία των επιβατών αναμένεται να 
βάλει η εκχώρηση γραμμών του ΟΑΣΘ 
στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στις οποίες πε-
ριλαμβάνονται και κάποιες που εξυπηρε-
τούν τον δήμο Θέρμης. 

Οι προτάσεις του υπουργείου Μετα-
φορών παρουσιάστηκαν από τον πρόε-
δρο του Οργανισμού στον δήμαρχο Θεό-
δωρο Παπαδόπουλο, ο οποίος εκτίμησε 
ότι η επιχειρούμενη ανάθεση του έργου 
στο ΚΤΕΛ θα είναι θετική, με την προϋ-
πόθεση ότι θα εκτελείται το σύνολο των 
δρομολογίων. 

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ δε-
σμεύτηκε επίσης ότι οι διαδρομές και οι 
στάσεις θα είναι οι ίδιες με τις σημερινές 
σε όλες τις γραμμές και πως το εισιτήριο 
θα εξακολουθήσει να επιδοτείται από το 
ελληνικό δημόσιο. 

Λίγα αστικά και υπερφορτωμένη η 
γραμμή «55Β» στο δήμο Δέλτα 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται 
συνάντηση του νέου δημάρχου Δέλτα, 
Γιάννη Ιωαννίδη, με τον Γιώργο Σκόδρα 
προκειμένου να σχεδιαστεί από κοινού 
η λύση του προβλήματος με τα δρομο-
λόγια. Έχει ήδη προηγηθεί τηλεφωνική 
επικοινωνία του δημάρχου με το νέο 
πρόεδρο του ΟΑΣΘ, ενώ εστάλη και ανα-
λυτικά η κατάσταση που επικρατεί με τα 
αστικά λεωφορεία.

“Εκτός από τα λίγα αστικά και τα 
αραιά δρομολόγια έχουμε ενημερώσει 
τον κ.Σκόδρα για τη γραμμή “55Β” που 
περνά από το hot spot των Διαβατών και 
μεταφέρει τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Το συγκεκριμένο αστικό υπερφορτώνε-
ται με αποτέλεσμα να μη μένει χώρος για 
τους κατοίκους των οικισμών της Μα-
γνησίας και των Διαβατών, ώστε να μπο-
ρούν να μεταβούν στις δουλειές τους”, 
δηλώνει ο δήμαρχος Δέλτα.
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«Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πολύ καλός 
αλλά και πολύ κακός για τον συνάνθρωπο», 
τόνισε μιλώντας στην εφημερίδα Κarfitsa, ο γη-
ραιότερος διασωθείς του ολοκαυτώματος των 
Εβραίων, από τη Βέροια, Ιωσήφ Στρούμτσας. Ο 
90χρονος συνταξιούχος οδοντίατρος, θυμάται 
με δάκρυα στα μάτια, 75 χρόνια μετά το ολοκαύ-
τωμα των Εβραίων, στιγμές που ήταν καθοριστι-
κές για να σωθεί η ζωή του και η ζωή της οικο-
γένειάς του: «Νιώθω τυχερός που επέζησα από 
τη δολοφονική αρπαγή των Εβραίων από τους 
ναζί», τόνισε και ευχαρίστησε από τα βάθη της 
καρδιάς του, όλους εκείνους τους Έλληνες που 
τότε στις μαύρες σελίδες της ιστορίας, αψήφησαν 
κινδύνους και βοήθησαν στη διάσωση Εβραίων, 
αποδεικνύοντας το ανθρώπινο μεγαλείο.  

 Στη Βέροια ζούσαν 600 Εβραίοι, αλλά στην 
περίοδο της κατοχής έγιναν 900, λόγω της άφι-
ξης συγγενών τους Εβραίων από τη Θεσσαλονί-
κη που ήρθαν στην επαρχία για να επιζήσουν και 
για να εξασφαλίσουν τροφή. 

Η οικογένεια του Ιωσήφ Στρούμτσα ήταν 
από τις λίγες στη Βέροια που διασώθηκαν από 
το ολοκαύτωμα. «Είμαι από τους λίγους που κα-
τάφεραν να ζήσουν. Βέβαια ταλαιπωρηθήκαμε 
και εμείς που διασωθήκαμε και δεν πήγαμε στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καταφύγαμε στα 
βουνά, στα Πιέρια και ζήσαμε. Η ζωή είναι πολύ-
τιμη. Ήταν αρχές Απριλίου του 1943, περάσαμε 
τον Αλιάκμονα με μια σχεδία γιατί η γέφυρα ήταν 
ανατιναγμένη». 

 «Εγώ ο Ιωσήφ Στρούμτσας έγινα Πέτρος 
Σταυρίδης και σώθηκα»

Ο γηραιότερος διασωθείς του ολοκαυ-
τώματος, από τη Βέροια, Ιωσήφ Στρούμτσας, 
αφηγείται την περιπέτεια των ομοθρήσκων του 
Βεροιωτών που διεσώθησαν χάρη στη βοήθεια 
του διευθυντή αστυνομίας της πόλης Γιώργου 
Σταυρίδη, ο οποίος προειδοποίησε για την τύχη 
όσων Εβραίων έβαζαν στα τρένα του θανάτου 
οι Γερμανοί, αλλά εξέδωσε και σε 150 Εβραί-
ους της Βέροιας νέες ταυτότητες που τους «βά-
φτιζαν» χριστιανούς για να γλιτώσουν. «Εγώ ο 
Ιωσήφ Στρούμτσας έγινα Πέτρος Σταυρίδης και 
σώθηκα».

 «Παρότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μας 
πληροφορούσαν ότι τα τρία εκατομμύρια των 
Εβραίων στην Πολωνία, μας έχουν ετοιμάσει 
κατοικίες, εργασίες και μας περίμεναν, ο πα-
τέρας μου Μεναχέμ Στρούμτσας, έμπορος και 
πρόεδρος της Εβραϊκής κοινότητας της Βέροιας, 
κατάλαβε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμπι-
στεύτηκε τη συμβουλή του διευθυντή αστυνομί-

ας της πόλης Γιώργου Σταυρίδη να φύγει με την 
οικογένεια του στο βουνό. Έτσι έγινε. Συνολικά 
αξιοποιήσαμε αυτή την πληροφορία 150 Εβραί-
οι της Βέροιας, από τους οποίους γλύτωσαν οι 
140-κάποιους τους εκτέλεσαν. Οι υπόλοιποι 
Εβραίοι της Βέροιας οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα 
θανάτου και δυστυχώς δεν γύρισε κανείς πίσω».

«Πάντοτε αναφέρω και μνημονεύω εκείνους 
που μας βοήθησαν με αυταπάρνηση και με κίν-
δυνο της ίδιας της ζωής τους. Οι Γερμανοί είχαν 
εκδώσει μια ανακοίνωση που έλεγε «όποιος 
Εβραίος διαφύγει ή όποιος βοηθήσει Εβραίο να 
διαφύγει θα εκτελείται αμέσως». Παρόλα αυτά 
υπήρξαν άνθρωποι που βοήθησαν θέτοντας τον 
εαυτό τους σε κίνδυνο. Αυτοί οι άνθρωποι -ήταν 
και αρκετοί- είναι ελπίδα για το μέλλον για έναν 
καλύτερο κόσμο. Εμείς αναγνωρίσαμε τη μεγα-

λοψυχία των Ελλήνων που μας βοήθησαν».
 Ο γηραιός διασωθείς μνημόνευσε ιδιαίτερα 

τον «λεβεντόπαπα» -όπως είπε- από τη Συκιά, 
Νέστορα Καραμήτσο, που περιέθαλψε, φρόντισε, 
έκρυψε και διέσωσε από Γερμανούς και καταδό-
τες, 55 Εβραίους που έζησαν στο χωριό για δε-
καεπτά ολόκληρους μήνες και ξαναγύρισαν στη 
Βέροια μετά τη λήξη του πολέμου. Ο κ.Στρού-
μτσας εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη 
του σε όσους με κίνδυνο της ζωή τους έσωσαν 
Εβραίους συμπολίτες τους που διασώθηκαν από 
τα τάγματα θανάτου και τα στρατόπεδα εξόντω-
σης και δεν συμπεριλήφθηκαν στον τραγικό 
κατάλογο των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που 
θανατώθηκαν από τη Ναζιστική Γερμανία στη 
διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του γηραιότερου διασωθέντα του εβραϊκού 
ολοκαυτώματος από τη Βέροια, Ιωσήφ Στρούμτσα

Έτσι γλίτωσα από την κόλαση
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Το σχέδιο υπαλλήλων του υπουργείου Γε-
ωργίας και ιδιωτών να παρουσιάσουν ως «οικι-
σμό», ένα δάσος – φιλέτο στη Βεγορίτιδα, «κόλ-
λησε» στη Δικαιοσύνη. Το Πενταμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινές 
από 2 έως 5 χρόνια φυλάκισης, σε πέντε άτομα,  
μεταξύ των οποίων και πρώην ειδική σύμβουλος 
υφυπουργού Γεωργίας για την «επιχείρηση» οι-
κοπεδοποίησης έκτασης περίπου 900 στρεμμά-
των, που ενταγμένη μάλιστα στο δίκτυο NATURA 
2000. Προηγουμένως υπουργική απόφαση είχε 
ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται από δικαι-
ούχους της περιοχής οι οποίοι διαπίστωσαν πως 
δασική έκταση στην Πέλλα, με θέα τη Βεγορίτιδα 
και σε απόσταση αναπνοής από το χιονοδρομι-
κό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν, παρουσιαζόταν 
σε τοπογραφικά σχέδια ως… έτοιμος οικισμός. 
Με δρόμους, σπίτια και… πλατείες. Πρόκειται 
για την έκταση από την οποία περικλείονταν ο 
παλιός οικισμός «Πάτημα» στην Πέλλα και η 
οποία, σύμφωνα με τις αποφάσεις που αναφέρ-
θηκαν στο δικαστήριο, ήταν δασόκτημα. Δηλαδή 
συνιδιόκτητη έκταση που ανήκει κατά ποσοστό 
59,36% στο δημόσιο και ποσοστό 40,64% σε 
ιδιώτες, με την έννοια όμως ότι μπορούν να εκ-
μεταλλεύονται την υλοτομία, τα βοσκοτόπια και 
τις καλλιέργειές της.

Ωστόσο η συγκεκριμένη έκταση «βαφτίστη-
κε» με  υπουργική απόφαση του 2015, οικισμός 
και περιλήφθηκε σε πρόγραμμα αξιοποίησης, 
λόγω της γειτνίασης με το χιονοδρομικό κέντρο 
Καϊμακτσαλάν, με παραχώρηση μεριδίων στους 
ιδιώτες που το ζήτησαν. Η ζημία σε βάρος του 
δημοσίου προσδιορίστηκε στο κατηγορητήριο 
σε 3 εκατομμύρια ευρώ, όμως το δικαστήριο την 
περιόρισε σε 534.000 ευρώ.

Στο εδώλιο του Πενταμελούς Εφετείου Θεσ-
σαλονίκης κάθισαν κατηγορούμενοι για απάτη 
σε βάρος του δημοσίου τρεις ιδιώτες, μία το-
πογράφος που συνέταξε τα σχέδια και η ειδική 
σύμβουλος του τότε υφυπουργού Γεωργίας, ενώ 
κατηγορούμενη ήταν πρώην διευθύντρια του 
υπουργείου, που έχει πεθάνει. Επίσης πρωτόδι-
κα είχε αθωωθεί και διευθυντής αρμόδιας υπη-
ρεσίας της τότε νομαρχίας Πέλλας. Το δικαστή-
ριο επέβαλε 5 χρόνων, προς 3 ευρώ την ημέρα 
στους ιδιώτες, για απάτη σε βάρος του δημοσίου 
και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Επέβα-
λε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή στην 
«ειδική σύμβουλο» για το αδίκημα της άμεσης 
συνέργειας σε ψευδή βεβαίωση και φυλάκιση 
2 ετών με τριετή αναστολή στην τοπογράφο για 
απλή συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο υφυπουρ-

γός παραπλανήθηκε από τους υπαλλήλους και 
τους ιδιώτες, χωρίς να γνωρίζει ότι η έκταση που 
εμφανιζόταν σαν «παλιός οικισμός Πατήματος», 
ουσιαστικά ήταν στο μεγαλύτερο τμήμα του και 
συγκεκριμένα στο 80% δάσος και στα σχετικά 
δικαιολογητικά δεν υπήρχε ούτε σχετικό έγγρα-
φο της δασικής υπηρεσίας για τον χαρακτηρι-
σμό της. Τελικά η παραχώρηση δεν έγινε, αφού 
η απόφαση του υφυπουργού ανακλήθηκε το 
2008, ύστερα από την προσφυγή και άλλων ιδι-
ωτών, που εμφανίζονται επίσης ως δικαιούχοι, 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 
«Δεύτερος… Άγιος Αθανάσιος» 
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικα-

σίας που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες ανα-
δείχτηκε ότι το τοπογραφικό σχέδιο που παρου-
σίασε τη δασική έκταση σαν τμήμα του οικισμού 
και μάλιστα με υποδομές, ήταν ψευδές.

«Δεν υπήρχε ούτε οικισμός ούτε δρόμοι», 
κατατέθηκε στο δικαστήριο και έγινε παραπο-
μπή σε τοπογραφικό σχέδιο που καταρτίστηκε 
από άλλο μηχανικό ύστερα από παραγγελία του 
τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού. Ο… σχεδια-
σμός οικοπεδοποίησης πάντως αποδόθηκε στην 

ειδική σύμβουλο του υπουργού, η οποία στην 
απολογία της είπε πως είναι συνταξιούχος και 
δεν έχει σχέση με το ζήτημα. Ωστόσο στο δικα-
στήριο αναφέρθηκε πως κάλεσε μέχρι και σύ-
σκεψη στην Έδεσσα, προκειμένου να πείσει τους 
άλλους συνδικαιούχους να μην προσφύγουν 
στη δικαιοσύνη για την ακύρωση της απόφασης, 
με την υπόσχεση να τους παραχωρηθούν άλλες 
εκτάσεις με άλλη υπουργική απόφαση.

«Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι νεο-
έλληνες ήθελαν να γίνουν όλοι χιονοδρόμοι», 
παρατήρησε δηκτικά στην αγόρευσή της η ει-
σαγγελέας της έδρας αντεισαγγελέας Εφετών 
Θεσσαλονίκης Ειρήνη Χρυσογιάννη, βλέποντας 
μία προσπάθεια να δημιουργηθεί στην περιοχή 
ένας άλλος Άγιος Αθανάσιος.

Στις απολογίες τους οι ιδιώτες επανέλαβαν, 
όπως και πρωτόδικα, πως οι συγκεκριμένες 
εκτάσεις τους ανήκουν και πρέπει να τους δο-
θούν. Η τοπογράφος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδή-
ποτε ποινική ευθύνη, σημειώνοντας ότι τα σχέ-
δια που συνέταξε με βάση τα όρια που οι πελάτες 
της έδωσαν, μπορούσαν να τα απορρίψουν οι 
υπηρεσίες.

Ποινές φυλάκισης για την προσπάθεια οικοπεδοποίησης 
έκτασης - «φιλέτο»

Έτσι «βάφτισαν» το δάσος… χωριό
Reportage
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Σε συντονισμό Ζέρβας, εισαγγελία και αστυνομία 
για τις κλοπές από τους μπλε κάδους 

«Πόλεμος» στη «μαφία» 
της ανακύκλωσης
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Στην εξαφάνιση από την πόλη όλων των 
αυτοσχέδιων καροτσιών με τα οποία μεταφέ-
ρονται κάθε λογής ανακυκλώσιμα υλικά, που 
κατά βάση κλέβονται από τους μπλε κάδους 
ανακύκλωσης του δήμου, είναι αποφασισμένος 
να προχωρήσει ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Δείχνει πως έχει αναλάβει 
προσωπικά την αποκατάσταση αυτού του το-
μέα της εικόνας της πόλης και της διαφύλαξης 
της δημοτικής  περιουσίας που χάνεται από την 
απώλεια των ανακυκλώσιμων.  Η κίνησή του 
να καταθέσει την Πέμπτη μήνυση κατά παντός 
υπευθύνου και μάλιστα στα κεντρικά γραφεία 
της ασφάλειας, στο αστυνομικό μέγαρο της Μο-
ναστηρίου, δείχνει διάθεση ενεργοποίησης στις 
δύο κατευθύνσεις. Περιορισμού κλοπών και 
αποκατάστασης της εικόνας. Το ερώτημα είναι 
εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Ο κ. Ζέρβας στη δήλωση που έκανε αμέσως 
μετά την έξοδό του από το αστυνομικό μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, μίλησε για συντονισμό Εισαγγε-
λίας και Αστυνομίας, προκειμένου ν’ αντιμετω-
πιστεί το φαινόμενο που έχει πάρει διαστάσεις 
μάστιγας. Δηλαδή των συνεχιζόμενων κλοπών 
από τους μπλε κάδους, αλλά και της κυκλοφο-
ρίας ΙΧ καροτσιών από την Τσιμισκή και την Πο-
λυτεχνείου, μέχρι και την Εγνατία. Με την κίνηση 
της κατάθεσης μήνυσης έδειξε πως αντέδρασε 
άμεσα σε όσα του μεταφέρθηκαν από την ηγεσία 
της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, ότι με άλλον τρόπο 
νομικά – και κατασταλτικά – δεν αντιμετωπίζε-
ται το πρόβλημα.

Φαίνεται μάλιστα πως οι απαντήσεις που 
έλαβε ήταν ενθαρρυντικές πως η εικόνα θ’ αλ-
λάξει. Έγκυρες πηγές έλεγαν ότι του μεταφέρθη-
κε πως και στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν 
επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και είχαν περιοριστεί οι 
«φτωχοδιάβολοι» της ανακύκλωσης. Όμως δεν 
εξαφανίστηκαν. Από την άλλη, αξιωματικοί του 
μετέφεραν πως υπάρχει η δυνατότητα προσαγω-
γών και συλλήψεων εφόσον όσοι εμπλέκονται 
στη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων από τους  
μπλε κάδους εντοπίζονται επ’ αυτοφώρω. Αυτό 
σημαίνει πως αστυνομική δύναμη θα απασχο-
ληθεί με αυτό και όχι με την πιο σκληρή εγκλη-
ματικότητα και δεν είναι γνωστό εάν υπάρχει 
αποτέλεσμα. Το σχέδιο πάντως που καταρτίζεται 
φαίνεται να  επικεντρώνεται στην αύξηση των 
ελέγχων σε πρώτη φάση και το αποτέλεσμα θα 
δείξει την επόμενη.

Το μεγάλο πρόβλημα – σε ποινικό επίπε-
δο – είναι πως ακόμη και με τη σύλληψη όσων 
συγκεντρώνουν ανακυκλώσιμα από τους μπλε 
κάδους, η ποινική κατάληξη είναι τέτοια, που 
δεν φαίνεται ότι αποτρέπει κανέναν να το ξα-
νακάνει. Η πλειοψηφία όσων παίρνουν (για 
να πουλήσουν) από τους μπλε κάδους ανακυ-
κλώσιμα υλικά είναι Βούλγαροι και Πακιστανοί 
μετανάστες, ενώ λιγότεροι είναι Έλληνες και 
από αυτούς οι περισσότεροι ομογενείς. Σε πε-
ρίπτωση επ’ αυτοφώρω σύλληψης μπορεί να 
κατηγορηθεί για το καρότσι που μεταφέρει και 
το περιεχόμενό του, δηλαδή αξίας περίπου 10 
ευρώ. Συνήθως όσοι οδηγούνται σε δικαστήρια 
απαλλάσσονται είτε αθωώνονται. Η απαλλαγή 
αφορά όσους διέπραξαν κλοπές που χαρακτηρί-
ζονται «ευτελούς αξίας» και η αθώωση όσους 
έκλεβαν ανακυκλώσιμα που χαρακτηρίζονται 
«σκουπίδια».

 
Οι μάντρες και ο ρόλος τους 
Αντίθετα η έρευνα που αφορά τις μάντρες, 

όπως και όλους όσοι αγοράζουν από τους 
«φτωχοδιάβολους» τα ανακυκλώσιμα των μπλε 
κάδων, μπορεί να είναι διαφορετικά διαχειρίσι-
μη και με καλύτερα αποτελέσματα, έλεγαν στην 
Karfitsa αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που γνωρίζουν 
το ζήτημα. Η δήλωση του κ. Ζέρβα ότι «απο-
φασίστηκε να εξεταστεί τι θα γίνει και με όσους 
δέχονται αυτά τα προϊόντα, αυτούς που δίνουν 
κίνητρο σε όσους τα κλέβουν», είχε συγκεκριμέ-
νη στόχευση. Τις μάντρες ανακυκλώσιμων υλι-
κών. Στα Ξυλάδικα λειτουργούν πολλές τέτοιες, 
επεκτείνοντας διαρκώς τους χώρους αποθήκευ-
σής τους και νοικιάζοντας καινούργιους, χωρίς 
πάντα να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέ-

σεις. Αυτό συμβαίνει επειδή η Πολιτεία χορηγεί 
άδειες, με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, 
όμως δεν φαίνεται να ελέγχει και τον τρόπο λει-
τουργίας τους.

Οι μάντρες μόλις πριν λίγες ημέρες είχαν 
βρεθεί στο στόχαστρο του δημάρχου Νεάπολης 
Συκεών Σίμου Δανιηλίδη, ο οποίος δεν δίστα-
σε να στρέψει τα βέλη του στην αστυνομία, με 
αφορμή κλοπές αλεξικέραυνων από τα σχο-
λεία της περιοχής του. Στη σύσκεψη που έγινε 
στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας για να μεταφερθούν οι προβλημα-
τισμοί της Τ.Α. στην αστυνομία, ο κ. Δανιηλίδης 
με ένταση είπε ότι «οι έμποροι ανακυκλώσιμων 
όπου καταλήγουν τα κλεμμένα είναι γνωστοί και 
η αστυνομία τους ξέρει». Άφησε να εννοεί ουσι-
αστικά ότι πρόκειται για μαφία της ανακύκλωσης 
που δρα ανεξέλεγκτα κομίζοντας ανυπολόγιστα 
κέρδη.

Το ζήτημα είναι, και σε αυτό φαίνεται ότι 
ελπίζει ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, να ει-
σακουστούν οι προτροπές του για ασφυκτικό 
έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων, προκειμένου 
να περιοριστεί η λαθρεμπορία ανακυκλώσιμων. 
Που μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει γίνει. Πηγές 
έλεγαν μάλιστα ότι ο νέος δήμαρχος Κωνσταντί-
νος Ζέρβας είναι αποφασισμένος να στραφεί και 
στις οικονομικές διωκτικές αρχές, προκειμένου 
να γίνει έρευνα και από εκείνη την κατεύθυνση 
για τον περιορισμό του φαινομένου. Κύκλοι του 
πάντως έλεγαν ότι ο συντονισμός που του υπο-
σχέθηκαν πρέπει να γίνει πραγματικότητα, για να 
περιφρουρηθούν και τα συμφέρονται του δήμου, 
που έχει μεγάλη οικονομική ζημία από αυτή την 
υπόθεση.
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Λίγες ώρες πριν την έναρξη της επίσημης 
διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και οι ει-
κόνες με τους καταναλωτές να σπεύδουν να γε-
μίσουν τις δεξαμενές των σπιτιών τους φαίνεται 
να ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Οι παραγ-
γελίες στα πρατήρια της Βόρειας Ελλάδας είναι 
ελάχιστες, ενώ  στη Θεσσαλονίκη τα ποσοστά 
αυτά είναι σχεδόν μηδενικά με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις. Αιτία φαίνεται να είναι αφενός η οικονο-
μική κρίση και αφετέρου η στροφή των νοικο-
κυριών, που δεν έχουν φυσικό αέριο, σε άλλες 
μορφές θέρμανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του  Συνδέσμου 
Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλά-
δας (ΣΕΕΠΕ), η μείωση της κατανάλωσης του 
πετρελαίου θέρμανσης αγγίζει το 70% παρό-
λο που η τιμή του λίτρου, όπως όλα δείχνουν, 
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,02 ευρώ. Η 
τιμή προκύπτει με βάση τα τωρινά δεδομένα 
των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας δολαρίου 
– ευρώ και είναι χαμηλότερη από την τιμή του 
περασμένου Οκτωβρίου που είχε οριστεί στα 
1,145ευρώ και από την τιμή του Απριλίου  που 
έφτασε στα 1,079 ευρώ το λίτρο.

Μείωση του ΕΦΚ ζητούν οι βενζινοπώλες 
Να μειωθεί ο Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης 

για το πετρέλαιο ζητούν μέσω επιστολή τους 
προς τη διοίκηση του υπουργείο Οικονομικών 
τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης Βενζινοπω-
λών Θεσσαλονίκης, παραμονές των πρώτων 
παραγγελιών πετρελαίου θέρμανσης. Όπως 
επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι βενζινοπώλες 
της Θεσσαλονίκης, η εξομοίωση των διαφορε-
τικών  ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης 
που στόχο είχε την πάταξη του λαθρεμπορίου, 
δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς 
οδήγησε στην οικονομική καταστροφή τα πρα-
τήρια λόγω της μειωμένης κίνησης από κατα-
ναλωτές που στράφηκαν σε άλλους τρόπους 
θέρμανσης όπως η καύση ξύλων.

Με μια επιθετική ανακοίνωση, οι βενζινο-
πώλες της Θεσσαλονίκης τονίζουν ότι οι κατα-
ναλωτές πετρελαίου είναι  αδικημένοι  σε σχέση 
με τους καταναλωτές άλλων μορφών θέρμαν-
σης καθώς, όπως αναφέρουν, φορολογούνται 
κατά πολύ περισσότερο .

Προτάσεις για προστασία των καταναλωτών
Η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης συ-

νιστά στους καταναλωτές, να μετρήσουν την  
ποσότητα του καύσιμου στη δεξαμενή πριν την 
παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι με-
τρήσεις να γίνονται παρουσία του παραλήπτη 

και του μεταφορέα, η μέτρηση των δεξαμενών 
για να είναι απόλυτα ακριβής, πρέπει να γίνεται 
από το εσωτερικό της με μεταλλική βέργα και 
όχι με ξύλινη, στις πλαστικές δεξαμενές η μέ-
τρηση να γίνεται αποκλειστικά από μέσα, τα δε 
ύψη του καυσίμου να αναγράφονται στο παρα-
στατικό που εκδίδεται από τον μεταφορέα.

Για τους μετρητές που διαθέτουν τα βυτιο-
φόρα -σύμφωνα με την ένωση- «είναι οι πιστο-
ποιημένοι, σφραγισμένοι και εγκεκριμένοι από 
το κράτος» και ότι «άλλου είδους διαφημιζόμε-
νοι εξωτερικοί μετρητές από διάφορες εταιρίες 
δεν είναι νόμιμοι και προκαλούν απορία για το 
πώς οι κάτοχοι χρησιμοποιούν αυτούς και δεν 
εμπιστεύονται τους ήδη υπάρχοντες δικούς 
τους πιστοποιημένους από τη πολιτεία μετρη-
τές. Ουσιαστικά αυτές οι ενέργειες αποτελούν 
παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού».

Κριτική ΣΕΕΠΕ
Ο ΣΕΕΠΕ επανέλαβε την κριτική για καθυ-

στερήσεις στον έλεγχο της παραβατικότητας 
στην αγορά καυσίμων, παρά τα βήματα που 
έχουν γίνει, όπως επισημάνθηκε, από την ΑΑΔΕ. 
Ωστόσο, το σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών 
δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί σε όλα τα στάδια 
διακίνησης, δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση 
της ορθότητας των στοιχείων της προμηθεύ-
τριας εταιρίας, με αυτά που οι πρατηριούχοι 
καταχωρούν στο σύστημα και η προθεσμία για 
την πλήρη λειτουργία των συστημάτων εισρο-
ών - εκροών στα πρατήρια και τις φορολογικές 
αποθήκες μετατέθηκε με νόμο που ψηφίστηκε 
τον Απρίλιο, από το τέλος του 2018, στο τέλος 
του 2021.

Στις προτάσεις του ΣΕΕΠΕ περιλαμβάνεται 
ακόμη η επέκταση του μεταφορικού ισοδύνα-
μου σε όλα τα νησιά και στο πετρέλαιο θέρμαν-

σης (τώρα επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης και 
η απλή αμόλυβδη), καθώς και η ταχύτερη κα-
ταβολή της επιδότησης.

Μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης
Την αύξηση της δαπάνης του κρατικού προ-

ϋπολογισμού για το επίδομα θέρμανσης κατά 
10 εκ. ευρώ και την προκαταβολή ενός μεγά-
λου μέρους των ποσών του επιδόματος από το 
τρέχον έτος, προανήγγειλε η κυβέρνηση. Ωστό-
σο στον σχεδιασμό που θα αρχίσει να υλοποι-
είται μετά την έκδοση της σχετικής κυβερνητι-
κής απόφασης την εβδομάδα που μας έρχεται, 
έχουν εισαχθεί αυστηρά κριτήρια.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι κατέχουν 
αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, 
σκάφη άνω των πέντε μέτρων και αεροσκάφη. 
Επίσης, αποκλείονται από το εισόδημα όσοι δη-
λώνουν «φιλοξενούμενοι» και όσοι διαθέτουν  
περισσότερα από  δύο αυτοκίνητα.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 0,16 
ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης 
που αγοράζεται την περίοδο χορήγησης του 
καυσίμου (15/10 μέχρι 30/4). Το ύψος του συ-
νολικού ποσού του επιδόματος διαμορφώνεται 
για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την Κλιματική 
Γεωγραφική Ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια 
κατοικία του. Σε κάθε μία από τις Ζώνες αυτές 
ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμε-
νων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κα-
τοικίας.

Ανεξαρτήτως Ζώνης, χορηγείται επίδομα για 
τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοι-
κίας σε κάθε άγαμο δικαιούχο, και για τα πρώτα 
10 τ.μ. σε κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο 
συμβίωσης ή μονογονεϊκή οικογένεια.

Τα νοικοκυριά γυρνούν 
πλάτη στο πετρέλαιο 

Αρχίζει η διάθεσή του με μειωμένη ζήτηση και αυξημένο επίδομα 



Ο Χάρης Ρώμας πρωταγωνιστεί, σκηνοθετεί και διασκευάζει το έργο «O βαφτιστικός της 
κυρίας», έχει γράψει τα πρώτα 20 επεισόδια του σίκουελ του Καφέ της Χαράς, ενώ παράλληλα 

είναι Τομεάρχης Πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής.  

Το νέο μετερίζι του Χάρη Ρώμα
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s ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟ PARTY ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΩΠΑ  

Ο Δημήτρης Καρακάσης 
υπο-γράφει το έργο «Μετά 
τη Θήβα» που «ανεβαίνει» 
στο «Αθήναιον» στις 20.10

Ο Στέλιος Βραχνής 
σκηνοθετεί το «Γράμμα 

στον πατέρα» του Κάφκα, 
στο Μπενσουσάν Χαν από 

σήμερα.

Οι Adana Twins 
“υπογράφουν” με την 

παρουσία τους το πρώτο 
dance party της σεζόν την 
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στο 

Vergina Theatro.

Το εξαμελές καναδικό 
συγκρότημα «The Souljazz 

Orchestra» απόψε στις 
21.00 στον πολυχώρο WΕ

Η θεατρική παραγωγός Μαρία 
Στεφάνου, μιλά στην Φιλίππα 
Βλαστού για τα δυο musicals 
που θα ανέβουν στο προσεχές 

διάστημα, το «Ένα βήμα 
τη φορά» και «Ο Χάρτινος 

Κόσμος». 

Σελ. 30 Σελ. 33 Σελ. 28 Σελ. 28

Σελ. 31

Σελ. 32
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 «Ό,τι και να λένε» 
ο Δήμας εντυπωσιάζει

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

Po
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in-

up
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ

Με αφορμή τις εμφανίσεις του στο Stage Live μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο και 
την Έλλη Κοκκίνου, αλλά και το νέο του εντυπωσιακό τραγούδι με τίτλο «Ό,τι και να 
λένε» θελήσαμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Βασίλη Δήμα.  Έναν ταλαντούχο 
συνθέτη, στιχουργό αλλά και μοναδικό ερμηνευτή.  Δημιουργίες του έχουν τραγου-
δήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελληνικής μουσικής σκηνής.  Όπως και σπουδαίοι 
δημιουργοί εμπιστεύθηκαν σ’ εκείνον συνθέσεις τους. Τη μουσική και τους στίχους 
του «Ό,τι και να λένε» υπογράφει ο ίδιος ο Βασίλης Δήμας, ενώ η ενορχήστρωση 
και παραγωγή φέρουν την υπογραφή του Αντρέα Γιατράκου.

Από το Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, στην μουσική. Πώς έγινε 
αυτή η μετάβαση; Δεν ήταν ακριβώς μετά-
βαση. Η ενασχόλησή μου με την μουσική 
αρχίζει από την παιδική μου ηλικία κι ως εκ 
τούτου προηγείται των σπουδών μου. Τα μα-
θηματικά τα αγαπούσα από παιδί κι ήθελα να 
γίνω μαθηματικός αφενός γιατί είναι μία επι-
στήμη, η οποία ανοίγει τους ορίζοντές σου σε 
όλα τα επίπεδα κι αφετέρου αναπτύσσει την 
κριτική σκέψη. Εξάλλου η μουσική και τα 
μαθηματικά είναι δύο έννοιες άμεσα συσχε-
τισμένες. Στην πρώτη όμως είχα αποφασίσει 
από πολύ νωρίς να αφιερώσω τη ζωή μου.
 Τι μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης 
για σένα; Οτιδήποτε αντιλαμβάνονται οι αι-
σθήσεις μου και ταλαντώνει τις ψυχικές μου 
χορδές. 
Ποιοι καλλιτέχνες έχουν ερμηνεύσει δημι-
ουργίες σου; Πασχάλης Τερζής, Σταμάτης 
Γονίδης, Νότης Σφακιανάκης, Νίκος Μα-
κρόπουλος, Νίκος Βέρτης, Στέλιος Ρόκκος, 
Νίκος Οικονομόπουλος, Αντύπας, Διονύσης 
Σχοινάς, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Αλκαίος, 
Χρήστος Μενιδιάτης, Θοδωρής Φέρρης, 
Γιάννης Καψάλης, Μάκης Δημάκης, Γιάννης 
Τάσσιος, Χρήστος Αντωνιάδης, Λίτσα Για-

γκούση, Μελίνα Μακρή, Χριστίνα Σάλτη, 
Βασιλική Νταντά και πολλοί άλλοι.
Σε μια δύσκολη συγκυρία για την ελ-
ληνική δισκογραφία έχεις καταφέρει 
να κάνεις χρυσούς και πλατινένιους 
δίσκους.  Πώς διαχειρίζεσαι την επιτυχία; 
Καθεμία από τις συνεργασίες που έκανα με 
όλους τους μεγάλους και καταξιωμένους 
καλλιτέχνες, αλλά και με νεότερους, απέ-
φερε στην καριέρα μου και έναν πλατινένιο 
ή χρυσό δίσκο. Η επιτυχία είναι μία έννοια 
σχετική κι ο καθένας την ορίζει με διαφο-
ρετικό τρόπο.  Προσωπικά θεωρώ πως 
είναι ένας σταθμός από τον οποίο πρέπει 
να αναχωρήσεις για τον επόμενο με τα-
πεινότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στον κόσμο που σε στήριξε για να φτάσεις 
σε αυτόν. 
Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στις 
εμφανίσεις σου; Θερμή και τιμητική. Χαίρο-
μαι ιδιαίτερα όταν επικοινωνώ με τους αν-
θρώπους μέσω των τραγουδιών μου κι ακό-
μη περισσότερο όταν τους υποδέχομαι στο 
καμαρίνι μου για να συζητήσουμε λέγοντας 
πάντα ένα ευχαριστώ για την αγάπη και την 
παρουσία τους.

Κάντε το όπως 
να’ ναι, παιδιά.  Στην 
Ελλάδα είμαστε.  Και 

αυθαίρετο να γίνει, όπως 
και να είναι, θα το 
νομιμοποιήσουμε.

TOP TRENDS
@Social 
Media ▶ H εκπληκτική Άννα 

Βίσση κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο στο 
BARBARELLA της Πλα-
τείας Αριστοτέλους.

▶ Ο Νίκος Μακρόπου-
λος με την Έλλη Κοκ-
κίνου 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.

▶ Από την Παρα-
σκευή 11 Οκτωβρίου 
‘Ο ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ 

ΚΥΡΙΑΣ’ στο θέατρο 
Αριστοτέλειον για 12 
μόνο παραστάσεις.

▶ Οι Adana Twins 
“υπογράφουν” με την 
παρουσία τους το 
πρώτο dance party 
της σεζόν στην πόλη, 
την Πέμπτη 17 Οκτω-

βρίου στο Vergina 
Theatro.

▶ Το εξαμελές καναδι-
κό συγκρότημα «The 
Souljazz Orchestra» 
απόψε στις 21.00 
στον πολυχώρο WΕ 
σε μια πανδαισία 
soul, jazz και tropical 

ήχων.

▶ Το Σάββατο 12.10 
και την Κυριακή 13.10 
η παράσταση Ύψωμα 
731 στο Θέατρο Αυλαία

#Ελληνικό

#AGENDA_MOU

Όλοι εσείς που 
κατακρίνετε το σχέδιο του 
ουρανοξύστη στο Ελληνικό 

ποστάρετε μια φωτογραφία του 
σπιτιού σας να δω κάτι που 

θέλω.

Θα μας μείνει 
κανένα κουσούρι 

με τόση κριτική για το 
Ελληνικό και σε λίγο θα 
πηγαίνουμε κάτω από τα 

γιαπιά της γειτονιάς μας να 
λέμε το κοντό μας και το 

μακρύ μας.

Μια επενδυσούλα, 
βρε αδελφέ, να 

βγάζουμε τα προς το 
καζίν.

Μόλις κυκλοφόρησε η 
μακέτα για το Ελληνικό, 

όλοι αρχιτέκτονες – 
ουρανοξυστολόγοι.
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Pinning 
The Media
▶ ΦΤΩΧΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ
«Μεγάλη καφρίλα η 
φωτογράφιση με φίδια στο 
GNTM»… είπαν σχεδόν σε 
όλα τα κοτσομπολίστικα.  
Στο Happy Day μια που το 
είπαν και μια που το μιμή-
θηκαν. Έφεραν φίδια στο 
στούντιο για να φωτογρα-
φηθούν συναμετάξυ τους.  
Δεν υπάρχει λέξη που να 
περιγράφει αυτή τους την 
ενέργεια.  «Υπερ-καφρίλα»  
μου ήρθε σε πρώτη φάση, αλλά και πάλι φτωχή μου φάνηκε η 
λέξη.  Και δεν ήταν οι μόνοι… Γέμισαν φίδια οι εκπομπές.  Άντε 
να σας δω τώρα να παίρνετε και το μπάνιο σας στην πλατεία 
Συντάγματος.

▶ ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ 2019
Οργανώνεις τηλεπαιχνίδι ερωτήσεων και βλέπεις ότι υποβάλ-
λουν συμμετοχές παίκτες γύρω στα 20.  Η παραγωγή πάλι 
μάλλον αποτελείται από μεσήλικες προς γηραλέους γιατί οι 
ερωτήσεις αφορούν ηλικίες από 50 και πάνω.  Πού να ξέρουν, 
μάνα μου, τα πιτσιρίκια ποιος εκπροσώπησε την Κύπρο στη 
Eurovision το 2005?  Αυτά τότε ούτε δημοτικό δεν πήγαιναν.  
Με αποτέλεσμα, βέβαια, να εκτίθεται η Μαρία Μπακοδήμου, 
γιατί ο κόσμος την παρουσιάστρια βλέπει που κι αυτή μεσήλι-
κας και βάλε είναι.

▶ ΑΡΝΗΤΙΚΟ MARKETING
Α, και τώρα που είπα «μεσήλικας και βάλε»… όταν η κεντρικιά 
βρίσκεται σ΄ αυτό το ηλικιακό group καλό είναι τις κρέμες 
που προωθεί από την εκπομπή να βάζει να τις δειγματίζουν τα 
κοριτσόπουλα του πάνελ, γιατί το κοντινό ν’ απλώνει κρέμα 
στο γερασμένο χέρι με την γκουμούτσα μονόπετρο και το 
πανάκριβο ρολόι δεν βοηθάει να ταυτιστεί η μέση τηλεθεάτρια.  
Πιο αρνητικό μάρκετινγκ… πεθαίνεις.

▶ ΝΙΚΟ, ΖΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αν ήμουν ο Μουτσινάς θα ζητούσα ποσοστό από το κασέ της 
Λένας Ζευγαρά.  Δεν φτάνει που χορεύουν το τραγούδι της 
πέντε φορές τουλάχιστον σε κάθε εκπομπή «Καλό μεσημερά-
κι», προκαλεί και τις πρωινατζούδες να το χορεύουν στις δικές 
τους εκπομπές.  Κι αυτές το χορεύουν… Όλο το φάσμα της 
ψηφιακής τηλεόρασης προκαλεί για αμαρτίες με το «Αμάρτησε 
μαζί μου».

▶ ΕΚΤΑΚΤΟ:  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 2019
Σκοτώνονται τα κανάλια να οργανώσουν πρωινο – μεσημερια-
νά, παρουσιαστές, πάνελ, ψυχαγωγικά, infotainment, κοινω-
νικά… Βάζει ο ΑΝΤ1 το «Κωνσταντίνου και Ελένης», σαρώνει 
σε νούμερα.  Είκοσι χρόνια πίσω έμειναν οι προτιμήσεις των 
τηλεθεατών.  Μπράβο μας!

Ας θυμηθούμε και την υπέροχη Άννα Βίσση που αυτό το διάστημα ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στο BARBARELLA με 
απίστευτη επιτυχία.Ήταν καλοκαίρι του 1995 όταν –μάλιστα μετά από πολλές πιέσεις- εμφανίστηκε στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

στο Φιλίπειον.Και οι καταστάσεις ήταν εξωπραγματικές με ατελείωτες ουρές κόσμου για να απολαύσουν την μεγάλη 
σταρ!Στην φωτο με τους ιδιοκτήτες του θρυλικού live χώρου της εποχής Βασίλη Παπαδόπουλο και Βασίλη Γκόγκο.

Η MENTA, σας υποδέχεται καθημερινά απέναντι από το Παζάρ Χαμάμ στα Λουλουδάδικα, στο πλακόστρωτο της Κομνηνών. 
Πρωινό ξεκίνημα με μοναδικές γευστικές προτάσεις συνδυασμένες με espresso, φυσικό χυμό & απολαυστικά ροφήματα! Τις 
μεσημεριανές ώρες, επιλέξτε ανάμεσα σε εξαιρετικά finger food, φρέσκες σαλάτες & λαχταριστά mini meals τα οποία μπο-
ρείτε να συνοδεύσετε με αγαπημένες ετικέτες κρασιού. Το βράδυ, οι bartenders σερβίρουν premium drinks & δημιουργούν 
δροσιστικά Signature Cocktails όσο οι Djs χαρίζουν ρυθμό & ένταση στη νύχτα σας! Διεύθ. Κομνηνών 20,Θεσσαλονίκη.Τηλ. 
2313 016593.

MENTA
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Ο Δημήτρης Καρακάσης από την στιγμή που 
ξεκίνησε να γράφει το έργο «Μετά τη Θήβα» 
ήταν σίγουρος ότι ήθελε να το σκηνοθετήσει. 
«Δεν έγραψα απλώς διαλόγους. Περιέγραψα 
λεπτομερώς τους χαρακτήρες, τις συναισθημα-
τικές τους αποχρώσεις, καθώς και τις κινήσεις 
τους. Όταν τελείωσα τη συγγραφή, ήταν σα να το 
είχα ήδη σκηνοθετήσει» σημειώνει ο ίδιος. Στις 
20 Οκτωβρίου το έργο θα ανεβαίνει στο θέατρο 
Αθήναιον και αναμένεται να εξελιχθεί σε μια από 
τις εκπλήξεις του θεάτρου του φετινού χειμώνα 
στη Θεσσαλονίκη. Ο συγγραφέας και σκηνοθέ-
της Δ.Καρακάσης και ο ηθοποιός Κυριάκος Δανι-
ηλίδης, μιλούν στην Karfitsa για το έργο από το 
δικό τους πρίσμα ο καθένας. 

Δημήτρης Καρακάσης
Πως προέκυψε η συγγραφή αυτού του έρ-

γου; Πηγή έμπνευσης ήταν η εγκυμοσύνη της 
συζύγου μου. Σε μια δύσκολη περίοδο, στην 
οποία μόλις είχα αποφοιτήσει από το Τμήμα Θε-
άτρου, διάβαζα για τις εξετάσεις της ειδικότη-
τας της ψυχιατρικής, περιμέναμε την ημέρα του 
τοκετού και ξέραμε ότι λίγους μήνες αργότερα 
θα φεύγαμε για το εξωτερικό, σκέφτηκα πως η 
εγκυμοσύνη θα μπορούσε να έχει μια αναπάντε-
χη εξέλιξη. Δεν ανέφερα τίποτα στη σύζυγό μου 
τότε, γιατί δεν ήθελα να τη φοβίσω. 

Περιγράψτε μας με πέντε λέξεις το έργο. 
Έκπληξη, αγωνία, φόβος, συγκίνηση, ανακούφι-
ση. Πλάκα κάνω. Τρεις άνθρωποι συναντιούνται 
σε ένα σαλόνι. Καθένας τους θέλει να μάθει ή 
να κρύψει κάτι. Εξαιτίας εξωτερικών συνθηκών, 
καθένας πρέπει να πετύχει το στόχο του σήμερα. 
Αν δεν το κάνει, δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει. 
Τα ‘θέλω’ τους συγκρούονται βίαια. Αρχή όλων 
είναι αυτό που συνέβη πριν δεκαεπτά χρόνια στη 
Θήβα. 

Τα πρωτότυπα κείμενα είναι κάτι που πρέ-
πει να αναπτυχθεί περισσότερο στον χώρο του 
θεάτρου της πόλης; Νομίζω είναι απαραίτητο 
για τα πρωτότυπα κείμενα που γράφονται εδώ, 
αν θέλουμε να μιλάμε για μια μορφή τέχνης, η 
οποία δημιουργείται στην πόλη και για την πόλη. 
Όταν έρχονται θεατρικές παραγωγές από την 
πρωτεύουσα, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε 
κάποιες πολύ όμορφες παραστάσεις, όμως αυτό 
δε γίνεται ‘’κομμάτι’’ της διαδρομής του πολιτι-
σμού της Θεσσαλονίκης. ‘’Δεν είναι Θεσσαλονί-
κη’’. Στην περίπτωση της παράστασής μας, έχου-
με ένα κείμενο που γράφτηκε για την πόλη, θα 
το παρουσιάσουν επαγγελματίες ηθοποιοί της 
πόλης και η διαδικασία της παραγωγής πραγμα-

τοποιείται στην πόλη. Γι’ αυτό και προσκαλούμε 
το κοινό της πόλης. Το μόνο που απομένει από 
την πλευρά μας είναι να φανούμε αντάξιοι των 
περιστάσεων. 

Κυριάκος Δανιηλίδης
Ποιος είναι ο ρόλος σας και τις σας κέντρι-

σε το ενδιαφέρον σε αυτόν; Ερμηνεύω τον Λάϊο, 
τον πατέρα του 17χρονου Θάνου, έναν άνθρωπο 
ταλαιπωρημένο συναισθηματικά που οι δυσκο-
λίες της μέχρι τώρα ζωής του τον έχουν κάνει 
αρκετά κυνικό. Έρχεται αντιμέτωπος καθ όλη τη 

διάρκεια του έργου με το παρελθόν του και τις 
ενοχές που αυτό φέρει μαζί του. 

Ποια σκηνή του έργου ξεχωρίζετε και ποια 
θα καθηλώσει το κοινό; Το έργο, ένα καλό δείγ-
μα της σύγχρονης νεοελληνικής δραματουργί-
ας, ασχολείται με τη διαχείριση της μνήμης και 
το ενοχικό παρελθόν των ηρώων του. Το ενδια-
φέρον βρίσκεται στο σύνολο του έργου και στην 
κλιμάκωση των κινήτρων και συναισθημάτων 
των χαρακτήρων από σκηνή σε σκηνή, μέχρι την 
τελική λύση.

Ένα πρωτότυπο κείμενο που γράφτηκε από τον Δ.Καρακάση

«Μετά τη Θήβα», η παράσταση που θα... 
«ταρακουνήσει» το κοινό της Θεσσαλονίκης
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Ο Χάρης Ρώμας θυμάται τον έφηβο εαυτό 
του να είναι πολυσχιδής. Τα χρόνια μπορεί να 
πέρασαν αλλά αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα 
του έμεινε πολύ έντονο. Το τελευταίο διάστημα 
μάλιστα η πολυπραγμοσύνη του βρίσκεται στο 
αποκορύφωμα της. Πρωταγωνιστεί, για δεύτερη 
χρονιά, στο έργο «O βαφτιστικός της κυρίας», το 
οποίο σκηνοθετεί και έχει κάνει την πλήρη δια-
σκευή του, έχει γράψει τα πρώτα 20 επεισόδια 
του σίκουελ του Καφέ της Χαράς και στο επόμε-
νο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρί-
σματα, ενώ παράλληλα είναι Τομεάρχης Πολιτι-
σμού στην Περιφέρεια Αττικής.  

Για τον «Βαφτιστικό της κυρίας», που θα έρ-
θει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ρώμας, σε συνέντευξη 
του στην Karfitsa, είπε ότι είναι το πρώτο έργο 
που ανέβασαν με τον Στράτο Μαρκίδη στο θέ-
ατρο Αθηναΐς. «Είναι μια κωμωδία πάνω στην 
οποία βασίστηκε η πιο δημοφιλής οπερέτα όλων 
των εποχών στην Ελλάδα,  «Ο Βαφτιστικός» του 
Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Είχαμε την τύχη να 
κάνει μεγάλη επιτυχία» επισημαίνει και προ-
σθέτει ότι «όταν ρίχνεις τα λεφτά σου έχεις και 
την αγωνία ότι μπορεί να μείνεις στο δρόμο. Το 
θέατρο είναι μια ακριβή ενασχόληση. Εάν είσαι 
συνεπής στις υποχρεώσεις σου και γίνει ένα λά-
θος ή μια αστοχία στην επιλογή ή στην εκτέλεση 
ενός έργου μπορεί να σε κάνει να χάσεις το σπίτι 
σου».

Τον ρωτάμε αν έχει βγάλει χρήματα από την 
δουλειά του όλα αυτά χρόνια και μας απαντάει 
πως «έχω κάνει αρκετές επιτυχίες που μου απέ-
φεραν χρήματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω χάσει 
χρήματα, αντίθετα υπήρξαν περιπτώσεις που 
κέρδισα. Έχει τύχει να πληρώνομαι αρκετά. Έχω 
δουλέψει σκληρά. Είμαι βέβαια αρχέγονος δημι-
ουργός, με αρκετές ευθύνες κάτι που σημαίνει 
ότι έπαιρνα και όλο το ρίσκο». Ωστόσο, όπως 
τονίζει «υπήρξαν περίπου τρεις παραστάσεις 
που παρότι έγραψα, σκηνοθέτησα, έπαιξα με την 
καρδιά μου και είχαν απήχηση, δεν έβγαλα λε-
φτά. Έβλεπα στον θίασο ανθρώπους δίπλα μου 
να βγάζουν χρήματα και για μένα πέρασε η σε-
ζόν χωρίς να βγάλω ούτε μια δεκάρα, γιατί ήθε-
λα να είμαι συνεπής με όλα τα άλλα».  

Ο δημιουργός δηλώνει ευχαριστημένος που 
είναι Έλληνας, εργάζεται και έχει κάνει καριέρα 
εδώ. «Το μόνο που θα ήθελα να κάνω διακαώς 
είναι μια δουλειά στην αγγλική γλώσσα, την 
οποία μιλάω άπταιστα. Έχω γράφει και αγγλι-
κό σενάριο. Αυτό θα ήθελα να το κάνω για την 

διεύρυνση του πεδίου μου. Πάντα ήθελα να εί-
μαι στο επάγγελμα μου τοποθετημένος πλατιά, 
international, με την έννοια της πολυπολιτισμι-
κότητας. Όχι να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. 
Ούτε οι καριέρες που βλέπω ότι γίνονται από 
Έλληνες συναδέλφους είναι κάτι που θα μπο-
ρούσα να ζηλέψω. Καλά κάνουν οι συνάδελφοι 
και πηγαίνουν, γιατί αυτό τους αρέσει και είναι 
ευτυχισμένοι. Εγώ δεν βλέπω όμως καλλιτεχνι-
κά να είναι τόσο δυνατό το αποτέλεσμα της προ-
σπάθειας για τους περισσότερους από αυτούς».

Από την θέση του Τομεάρχη  Πολιτισμού στην 
Περιφέρεια Αττικής, ένας από τους στόχους που 
έχει θέσει είναι να πραγματοποιηθεί από το επό-
μενο καλοκαίρι Φεστιβάλ Νεοελληνικού έργου. 
«Είναι ένα μεγάλο πρότζεκτ. Θα γίνεται διαγω-
νισμός νεοελληνικού έργου και στη συνέχεια 
θα ανεβαίνουν στο θέατρο Αττικού Άλσους, έξι 
από αυτά. Πρέπει να δίνουμε βήμα σε Έλληνες 
συγγραφείς για να παραχθεί νεοελληνικό έργο», 

εξηγεί. Επιπλέον, ο κ.Ρώμας θέλει να κάνει όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να στηθεί ξανά 
το Θεατρικό Μουσείο. Ο ίδιος επισημαίνει ότι 
οι δράσεις δεν σταματούν εκεί, καθώς θεωρεί 
ότι ο πολιτισμός είναι και στις καθημερινές μας 
πράξεις, προς τους συνανθρώπους μας. Για αυτό 
τον λόγο θα προχωρήσει στην υλοποίηση μιας 
καμπάνιας για να αφυπνιστεί η συνείδηση του 
πολίτη, όπως για παράδειγμα να μην καταλαμ-
βάνονται οι ράμπες αναπήρων.

Στις 17 Ιανουαρίου 2020 είναι η πρεμιέρα 
του σίκουελ της σειράς το «Καφέ της Χαράς». Τα 
γυρίσματα θα ξεκινήσουν μόλις τελειώσει από 
τις θεατρικές του υποχρεώσεις στη Θεσσαλονί-
κη. «Η σειρά πατάει πάνω σε αυτά που αγάπησε 
ο κόσμος και τα ανανεώνει με τα νέα άτομα που 
μπαίνουν», περιγράφει ο ίδιος.

*«Ο Βαφτιστικός της Κυρίας» στο Θέατρο 
Αριστοτέλειον,  11 έως και 27 Οκτωβρίου

Ο Χάρης Ρώμας μιλά στην Karfitsa για την πολυσχιδή προσωπικότητά του 

Το θέατρο είναι 
μια ακριβή ενασχόληση
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Ανήσυχη καλλιτέχνης που δεν σταματάει να 
καταπιάνεται με καθετί δημιουργικό και όταν 
βρίσκει εμπόδια στο δρόμο της τα προσπερνά με 
πολύ δουλειά. Αυτή είναι η θεατρική παραγωγός 
Μαρία Στεφάνου, ο άνθρωπος που έχει κατακτή-
σει μεγάλο μέρος του κοινού της Θεσσαλονίκης 
μέσα από τις παραστάσεις μιούζικαλ που πα-
ρουσιάζει. Η ίδια μιλάει στην Karfitsa για τα δυο 
έργα που θα ανέβουν στο προσεχές διάστημα, το 
«Ένα βήμα τη φορά» και «Ο Χάρτινος Κόσμος». 

Πως προέκυψε το μιούζικαλ «Ένα βήμα 
τη φορά»;  Ήταν Μάρτιος του 2016, μόλις είχα 
κλείσει την παλιά μου επιχείρηση, αμέσως μετά 
την συνεργασία μου με τον Ζαχαράτο. Ήμουν 
στο κενό, χωρίς δουλειά και χρήματα, στο σπίτι 
μου όταν τηλεφώνησα στην οδηγό μου Χριστί-
να Μανουηλίδου και της είπα κλαίγοντας ότι οκ 
άφησα την παλιά μου ζωή. Και τώρα τι; Αυτή με 
ρώτησε. ‘Τι σου είναι εύκολο να κάνεις; Τι έχεις 
να προσφέρεις;’ Της είπα, να γράφω και ότι το 
μόνο που έχω να πω είναι για μένα και όσα έχω 
ζήσει. Μέσα σε λίγες ώρες έγραψα σχεδόν όλο 
το έργο. Το σαλόνι μου άρχισε να κολυμπάει 
στις σημειώσεις και στα σκίτσα. Ακολούθησαν 
σταδιακά και τα τραγούδια. Ένα χρόνο μετά το 
Ένα Βήμα Τη Φορά The Musical έκανε πρεμιέρα 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και έγινε 
το άνοιγμα μου στην δημιουργία, στη μουσική 
σύνθεση και στην νέα μου επιχείρηση θεατρικών 
παραγωγών. Φέτος μετράει την 3η του χρονιά 
και πλέον την 65η παράσταση του.

Ανεβαίνει για τρίτη χρόνια. Υπάρχουν δια-
φοροποιήσεις από τις προηγούμενες χρονιές;  
Κάθε χρόνο προσαρμόζεται ανάλογα με την θε-
ατρική σκηνή που θα παρουσιαστεί. Φέτος θα 
είμαστε με 15μελή θίασο στο Θέατρο Αθήναιον, 
κάθε Σάββατο του Νοέμβρη 17.00μμ και καθη-
μερινές πρωινές για σχολεία. Το έργο μας είναι 
ζωντανό και η κάθε φορά είναι μοναδική αφού 
ο θεατής βλέποντας το, ταξιδεύει παράλληλα σε 
δικά του μονοπάτια και βιώματα. Έχουμε θεατές 
και σχολεία που έρχονται ξανά και ξανά παίρνο-
ντας κάθε φορά αυτό που έχουν ανάγκη.

Φέτος παρουσιάζεται και ένα νέο μιούζι-
καλ, «Ο Χάρτινος Κόσμος». Πείτε μας λίγα 
λόγια για αυτό.  Είναι η νέα εσωτερική διαδρομή 
μου, από την αναγνώριση του χάρτινου ψεύτι-
κου κόσμου του νου μου προς την αίσθηση και 
την πραγματικότητα της ύπαρξης μου, μέσα από 
30 υπέροχους συντελεστές, ζωντανή ορχήστρα 

και 25 νέα τραγούδια μου. Ξεκινάμε στο Μελίνα 
Μερκούρη 17 18 19 20 Οκτώβρη και 7 8 9 10 
Νοέμβρη, 21.00 μμ και θα δώσουμε και ορισμέ-
νες πρωινές σχολικές σε πρώτη μετάδοση, για 
όλα τα σχολεία που μας αγαπάνε και ακολου-
θούν το έργο μας. -Το κοινό της πόλης πιστεύεται 
διψάει για μιούζικαλ;Το κοινό της Θεσσαλονίκης 
και όλοι οι άνθρωποι πλέον διψάνε για αλήθεια 
και αίσθηση. Έχουν ανάγκη να φεύγουν γεμάτοι. 
Το musical το προσφέρει απλόχερα αυτό, αγκα-
λιάζοντας όλες τις αισθήσεις του θεατή.

Είναι εύκολο να δραστηριοποιείται ένας 
καλλιτέχνης σε τέτοιου είδους παραστάσεις, 
στη Θεσσαλονίκη; Εγώ γύρισα στην Ελλάδα από 
το Λονδίνο, όπου γνώρισα το Musical, γιατί ήθε-
λα να δημιουργήσω εδώ. Όταν ξεκίνησα ήμουν 
τρομαγμένη και χαμένη.  Όμως είπα “θέλω’’ και 
ήρθαν στον δρόμο μου όλα όσα και όποιοι χρει-

αζόμουν, ώστε να μου δώσουν αυτό που μου 
έλλειπε για να συνεχίσω. Έχω γονατίσει πολ-
λές φορές με τα εμπόδια που συναντάω αλλά 
είμαι στον δρόμο μου, μαθαίνω και αναπτύσσω 
την επιχείρηση μου με τους συνεργάτες μου και 
πολύ εργασία, υπερβαίνοντας τις 14-15 ώρες 
ημερησίως.

Υπάρχουν υποδομές για να εξελιχθεί το 
μιούζικαλ στην πόλη; Ναι αλλά... και ναι εφό-
σον... Γενικά το musical είναι απ’ τα πιο απαι-
τητικά είδη. Κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και πιο 
καταρτισμένοι καλλιτέχνες και είμαι χαρούμενη 
που συμβάλλω σε αυτό. Πολλοί μαθητές μου 
κρατάνε πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους έρ-
γων μου και άλλων εξαίρετων συνεργατών. Το 
ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους συνεργάτες 
μου αφού οι παραγωγές μου είναι απ’ τα πιο 
εντατικά σεμινάρια musical.

Η θεατρική παραγωγός Μαρία Στεφάνου 
έχει κερδίσει το κοινό της Θεσσαλονίκης

«Γύρισα στην Ελλάδα από το Λονδίνο 
γιατί ήθελα να δημιουργήσω εδώ»
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«Από τη Θεσσαλονίκη λείπουν οι νέοι καλλι-
τέχνες με όραμα και πείσμα, οι θεατρικές προτά-
σεις. Η πόλη μας έχει ανάγκη από δημιουργούς». 
Αυτό λέει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη του 
στην Karfitsa ο Στέλιος Βραχνής,, ένας καλλιτέ-
χνης της νέας γενιάς της Θεσσαλονίκης,. Με την 
ομάδα που έχει ιδρύσει το «Θέατρο Πρόταση» 
ανεβάζει στο θεατρικό σανίδι έργα πρωτότυπα, 
πρωτόπαικτα και ένα από αυτά είναι το «Γράμμα 
στον πατέρα» του Κάφκα.

Γιατί επιλέξατε να καταπιαστείτε με αυτό 
το κείμενο; Είχα πάντοτε εμμονή με το γονεϊκό 
δεσμό, το δεσμό του αίματος και πότε κόβεται, 
αν κόβεται ποτέ (;) Ο ρόλος του πατέρα. Το πορ-
τραίτο του απόντα πατέρα στο «Γυάλινο Κόσμο» 
του Ουίλιαμς. Ο «Φαντασιακός πατέρας» του Λα-
κάν. Η θυσία του Ισάακ από τον πατέρα του στα  
Βιβλικά κείμενα. Όλα αυτά με ενέπνευσαν, ήταν 
οι αναφορές μου. Το «Γράμμα στον πατέρα» εί-
ναι κείμενο κρατήρας. Εφιαλτικό και αληθινό. 
Με ευαισθησία και σκληρότητα. Ο Κάφκα απευ-
θύνεται στον πατέρα του με τόνο χαμηλό όμως, 
ποτάμια λυσσάνε κάτω από τις λέξεις του. «Το 
πάθος όσο το αδυνατίζεις τόσο πιο έντονο βγαί-
νει» έλεγε ο Σαίξπηρ. Είχα την ανάγκη λοιπόν, ο 
κόσμος να δει αυτό το κείμενο ενσαρκωμένο για 
να αντικρίσει, όπως εγώ και οι ηθοποιοί μου, το 
«τέρας» που κρύβουμε όλοι.  

 Ο χώρος όπου θα ανέβει είναι το Μπενσου-
σάν χαν. Για ποιους λόγους έγινε αυτή η επιλο-
γή; Ο χώρος συνομιλεί ιδανικά με το κείμενο και 
την εποχή του Κάφκα. Είναι λες και έζησε εδώ. 
Όλα εναρμονίζονται. Αναζητούσα ένα χώρο με 
αισθητική και έντονη ιστορικότητα για να μπορέ-
σω να δουλέψω και να χτίσω εκεί την παράστα-
ση, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις ιδιαίτερες λε-
πτομέρειες του κτηρίου. Επιπλέον, με ενδιαφέρει 
η προφορικότητα στην υποκριτική των ηθοποι-
ών και η απόλυτη απεύθυνση του κειμένου στον 
κόσμο χωρίς περιττά εφέ, ιδιαίτερα φώτα, ξένα 
υλικά. Μόνο με ό,τι έχω. Ό,τι μου χαρίζει ο χώρος 
απλόχερα. 

Οι παραστάσεις που έχει ανεβάσει η ομάδα 
Θέατρο Πρόταση, η οποία ιδρύθηκε από εσάς, 
έχουν αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές. Που 
πιστεύετε ότι οφείλεται η μεγάλης τους απή-
χηση;

Και πολύ θετικά και πολύ αρνητικά. Κάποιοι 
έχουν φύγει εν’ώρα παράστασης επειδή δεν 
άντεξαν και κάποιοι χειροκροτούσαν όρθιοι στο 
τέλος. Έτσι πρέπει να γίνεται. Για να είμαι ειλικρι-

νής μου αρέσει να ενοχλώ το κοινό, να του δεί-
χνω τις πληγές του, τις πληγές μας. Δε θέλω σε 
καμία περίπτωση να μου πει θεατής απλά «πέρα-
σα καλά», δεν είναι αυτός ο στόχος μου, σημαίνει 
ότι απέτυχα και δεν κατάφερα να τον ερεθίσω, να 
τον βάλω να αναλογιστεί και ίσως να αλλάξει. 
Το πρώτο πράγμα που πιστεύω ότι ευθύνεται για 
την όποια απήχηση έχουν οι δουλειές του Θεά-
τρου Πρόταση, είναι η ίδια η επιλογή των έργων. 
Δεν κάναμε ποτέ εκπτώσεις στις επιθυμίες μας. 
Ανεβάσαμε έργα που θέλαμε. Επιχειρήσαμε να 
ανεβάσουμε κείμενα πρωτότυπα και πρωτόπαι-
χτα (βλπ. «Υπέρ Κλυταιμνήστρας» της Δ. Μήττα 
και τώρα το «Γράμμα στον πατέρα» του Κάφκα) 
χωρίς φόβο αλλά αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη 
που είχαμε απέναντι στο κείμενο, το συγγραφέα, 
τους εαυτούς μας, το κοινό. Μπήκαμε δυναμικά 
στο χώρο με αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα 
ανάγκη για εμπειρία. Δε με εμπόδισε το γεγονός 
ότι ήμουν 18 χρονών και είχα μόνο ένα Καλλι-
τεχνικό Σχολείο από πίσω, ήθελα να δοκιμαστώ, 
να εκφράσω ότι με απασχολούσε.  

Ως νέος ηλικιακά καλλιτέχνης θεωρείτε ότι 
λείπει κάτι από την θεατρική σκηνή της πόλης; 
Όχι «κάτι» αλλά κάποιοι! Λείπουν οι νέοι καλ-
λιτέχνες με όραμα και πείσμα. Λείπουν οι θεα-
τρικές προτάσεις. Η πόλη μας έχει ανάγκη από 
δημιουργούς. Κι άλλους. Συγγραφείς, σκηνοθέ-
τες, συνθέτες… Φυσικά μου λείπει τρομερά το 
ανέβασμα νεοελληνικών θεατρικών κειμένων, 
τα διαβάζω από διάφορες εκδόσεις αλλά δε 
τα βλέπω στη σκηνή της Θεσσαλονίκης…γιατί; 
Η γενιά μου βρίσκετε μεν σε προνομιακή θέση 
όσον αφορά την πληροφόρηση όμως, είμαστε 
στον κόσμο μας, οι περισσότεροι, χωρίς στόχους, 
χωρίς συνείδηση, γνώση και συνεπώς… γνώμη. 
Σε αυτό βεβαίως, ευθύνεται και η κρίση αλλά ας 
μην τα φορτώνουμε όλα σε αυτήν. Οι ηθοποιοί 
του Κουν στην Κατοχή πεινούσαν αλλά συνέχι-
ζαν να ονειρεύονται, να παίζουν, να υπάρχουν. 
Εμείς;

*«Γράμμα στον πατέρα», στο Μπενσουσάν 
Χαν, από 12 Οκτωβρίου.

Ο ιδρυτής του θεάτρου «Πρόταση» Στέλιος Βραχνής μιλά στην «Κ»

Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη 
από δημιουργούς
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«Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να 
ναι σύμπτωση», λένε. Από τον Κλάους, μέχρι τον 
Σφιντέρσκι. Ο ΠΑΟΚ έχει χίλιους και ένα τρόπους 
να βγάζει ή να αποκτά σκόρερ που κάνουν τη 
διαφορά.

Tα φετινά επιτεύγματα του Κάρολ Σφιντέρσκι 
που βρίσκεται στον... προθάλαμο της Εθνικής 
ομάδας της Πολωνίας, ο Ακπομ που ακολουθεί, 
τα μοναδικά ρεκόρ του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, 
οι επιδόσεις του Ευθύμη Κουλούρη, ο «λαμπε-
ρός» και επίκαιρος αυτό το διάστημα, Ντίμιταρ 
Μπερμπάτοφ και ο Κλάους Αθανασιάδης, δεί-
χνουν πως ο Δικέφαλος, πετυχαίνει... διάνα στην 
συγκεκριμένη θέση, λύνοντας ένα μεγάλο πρό-
βλημα για όλες τις ομάδες. Το σκοράρισμα.

Η Karfitsa συγκέντρωσε αριθμούς και ρε-
κόρ και τα καταγράφει ένα προς ένας...

Κάρολ Σφιντέρσκι (φωτο)
Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Από το σήμερα. Ο 

Πολωνός επιθετικός αποκτήθηκε πέρυσι από 
τον ΠΑΟΚ. Ηρθε να καλύψει το κενό που άφησε 
η αποχώρηση του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Απο-
κτήθηκε από την Γιαγκελόνια και απέδειξε με 
το... καλημέρα την εκτελεστική του δεινότητα. 
Μετράει συνολικά μέχρι σήμερα 9 γκολ σε 17 
εμφανίσεις. Οχι και άσχημα... Και όλα αυτά σε 
22 τελικές, είναι δηλαδή ο άνθρωπος που κά-
νει γκολ τη μία από τις δύο ευκαιρίες που θα του 
δοθούν. Την περσινή χρονιά σκόραρε τέσσερα 
γκολ. Φέτος έχει ήδη πέντε και οδηγεί την κούρ-
σα των σκόρερ στη Super League 1. Eντυπωσι-
ακό στατιστικό του είναι πως σκοράρει ένα γκολ 
ανά δύο τελικές προσπάθειες (έχει 10 τελικές 
συνολικά στο πρωτάθλημα), κάτι που δείχνει και 
την εκτελεστική του δεινότητα εντός της περιο-
χής.

Τσούμπα Ακπομ
Ήταν μία από τις ηχηρές μεταγραφές του 

ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν. Ο Δικέφαλος τον αγό-
ρασε από την Αρσεναλ. Νέος, εξελίξιμος και 
διψασμένος έψαχνε κι αυτός την ομάδα που θα 
«κούμπωνε» για να δείξει το ταλέντο του μετά 
τον δανεισμό του στη βελγική, Σιντ Τρούιντεν. Η 
«σκιά» του Πρίγιοβιτς, κάλυψε τον Ακπομ, μέχρι 
που τον Γενάρη, ο Βρετανός στράικερ πήρε φόρα 
και δεν σταματούσε. 6 γκολ σε 20 συμμετοχές 
(στο πρωτάθλημα, 8 συνολικά στη σεζόν). Και 
γενικώς παίκτης με ενεργή συμμετοχή στο παι-
χνίδι του Δικεφάλου. Φέτος ξεκίνησε βασικός 

στο 4-4-2 με τον Πέλκα. Μετράει δύο γκολ, 
όμως οι επιδόσεις του Σφιντέρσκι, τον έχουν φέ-
ρει σε δεύτερη επιλογή με τον 24χρονο να έρχε-
ται κυρίως από τον πάγκο.

Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς
Ο Σέρβος επιθετικός κατάφερε μέσα σε δύο 

συνολικά χρόνια παρουσίας του στον ΠΑΟΚ να 
αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του. 55 γκολ σε 86 
εμφανίσεις. Νούμερα και επιδόσεις ρεκόρ για 
επιθετικό. Ο Πρίγιοβιτς, σήκωσε «σκόνη» και 
στο άκουσμα της μεταγραφής του. Δέκα εκα-
τομμύρια ευρώ, έβαλε από την πώλησή του στα 
ταμεία του ο ΠΑΟΚ με την Αλ Ιτιχάντ να «σπάει 
ταμεία» και την ρήτρα του για να τον αποκτήσει. 
Ο Πρίγιοβιτς με τον ΠΑΟΚ πανηγύρισε κύπελλο 
Ελλάδος και πρωτάθλημα (ήταν μέλος το πρώ-
το εξάμηνο της περσινής χρονιάς).

Ευθύμης Κουλούρης
Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του 

ΠΑΟΚ. Συστήθηκε στο κοινό της Ελλάδος, με 
δύο γκολ, στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομά-
δα του Δικεφάλου, σε ένα παιχνίδι στη Ριζούπο-
λη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η συνέχεια γι’ 
αυτόν με τα ασπρόμαυρα δεν ήταν όπως την πε-
ρίμενε. 83 συνολικά συμμετοχές με 14 γκολ και 
δύο δανεισμούς ο τελικός απολογισμός του στον 
σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Αρχική η Ανόρθωση 
και έπειτα ο Ατρόμητος. Η ομάδα που έμελλε να 
αναδείξει το ταλέντο του στο σκοράρισμα. Τα 25 
γκολ, ο τίτλος του πρώτου σκόρερ, του έδωσαν... 
εισιτήριο για τη Ligue 1 και τη Τουλούζ. Και σε 
αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ μπορεί να καυχιέται 

πως έβγαλε έναν ακόμα επιθετικό με το ένστικτο 
του «killer» μέσα στην περιοχή.

Ντιμιτάρ Μπερμπάτοφ
Αποτέλεσε μακράν της δεύτερης την πιο ηχη-

ρή μεταγραφή της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Το άκου-
σμα της είδησης πως ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ θα 
παίξει ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη ήταν θέμα 
σε όλα τα ΜΜΕ της Ευρώπης. Η υποδοχή του 
κόσμου του Δικεφάλου, εκκωφαντική. 10.000 
και πλέον φίλοι του Δικεφάλου, στην Τούμπα, 
στην επίσημη παρουσίασή του. Τα προβλήματα... 
συννενόησης με τον τότε προπονητή του ΠΑΟΚ, 
Ιγκόρ Τούντορ, δεν άφησαν τον Βούλγαρο να 
δείξει το πλούσιο ταλέντο του. Συνολικός απο-
λογισμός του 5 γκολ σε 25 συμμετοχές. Παρόλα 
αυτά, η λάμψη, το ταπεραμέντο και η προσω-
πικότητα του Μπερμπάτοφ, απασχολούν μέχρι 
και σήμερα, με τον ίδιο να κάνει ειδική αναφορά 
στην αυτοβιογραφία του για το πέρασμά του από 
τον ΠΑΟΚ.

Κλάους Αθανασιάδης
Μπορεί η καριέρα του να μην πήρε την τροπή 

που και ο ίδιος θα φαντάζονταν και θα επιθυ-
μούσε, όμως ο Στέφανος Αθανασιάδης, έγραψε 
το όνομά του στην ιστορία του ΠΑΟΚ με «χρυσά» 
γράμματα. Η ιστορία του γνωστή και ονειρεμέ-
νη. Από ball boy, αρχηγός και πρώτος σκόρερ 
της ευρωπαϊκής ιστορίας του Δικεφάλου με 20 
γκολ. Συνολικά στον ΠΑΟΚ, σκόραρε 111 γκολ. 
Ηταν ουσιαστικά αυτός που «έχτισε» την παρά-
δοση των σκόρερ που χτίστηκε για τον Δικέφαλο 
μέχρι και σήμερα.
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Κλάους, Μπερμπάτοφ, Πρίγιοβιτς, Κουλούρης, Άκπομ και τώρα Σφιντέρσκι 
τα «κανόνια» του «Δικεφάλου» την τελευταία δεκαετία

Οι «killer» του ΠΑΟΚ με... αποδείξεις!
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Το restart της Εθνικής
είναι δύσκολη υπόθεση

Υπήρχαν αγώνες, τα τελευταία χρόνια, που η Εθνι-
κή ομάδα ποδοσφαίρου έδινε την εικόνα παιδικής 
χαράς. Που ταπεινώθηκε χωρίς καμία αντίδραση. Θα 
έλεγε κάποιος ότι μπήκε στο γήπεδο χωρίς να νοιάζε-
ται για το συναίσθημα της ήττας. Δηλαδή στη λογική 
«να τελειώνουμε να φύγουμε». Αυτή την εικόνα έδινε.

Η πρόσληψη του Φαν Σιπ έχει άγνωστες… ρίζες. 
Κανείς δεν είναι σίγουρος αν προσλήφθηκε ως φθηνή 
ή ως η καλύτερη για το restart της Εθνικής λύση. Τα 
πρώτα δείγματα γραφής του πάντως δεν έπεισαν ότι 
θα τα καταφέρει. Κόντρα στην Ιταλία, με τις επιλογές 
που έκανε ο Ολλανδός και τις δηλώσεις του, είναι 
ξεκάθαρο ότι θα είναι ο αγώνας- βάση για την προε-
τοιμασία της ομάδας για την μάχη της πρόκρισης στην 
τελική φάση του Π.Κ. 

Η ιστορία έχει δείξει ότι η Εθνική πρέπει να είναι 
μεράκι και αγάπη. Κανείς δεν πρέπει να συμμετέχει 
από υποχρέωση. 

Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της Εθνικής. 
Δεν υπάρχει πάθος για διάκριση. Ισως το ρόστερ της 
Εθνικής να είναι καλύτερο σε ταλέντο απ’ ότι τις χρο-
νιές που η Εθνική πετύχαινε διακρίσεις. Δεν  βλέπουμε 
όμως το αγωνιστικό πάθος που είχαν ο Ζαγοράκης, ο 
Καραγκούνης, ο Μπασινάς και τα υπόλοιπα παιδιά της 
Εθνικής που έβγαλαν για πολλά χρόνια το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα από την αφάνεια και το έκα-
ναν πρωταγωνίστρια την Ευρώπη. 

Λείπει η ψυχική δύναμη, η διάθεση, η αποφασιστι-
κότητα και ίσως ο άνθρωπος που θα κουμαντάρει, θα 
συνθέσει και θα αξιοποιήσει το ταλέντο. Συγχρόνως ο 
προπονητής που θα εμπνεύσει τους διεθνείς για να κά-
νουν το καλύτερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

Πρόβλημα που είχε η Εθνική πριν από την εποχή 
Ρεχάγκελ, όταν και γινόταν ο σάκος του μποξ για τις 
περισσότερες ομάδες της Ευρώπης. Τι ψάχνει η Εθνι-
κή; Δύο τρεις παίκτες που θα έχουν ηγετικό ρόλο στα 
αποδυτήρια και έναν προπονητή που θα εμπνέει σεβα-
σμό στους διεθνείς. Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας 
δεν μπορεί να μάθει ποδόσφαιρο στους διεθνείς. Μπο-
ρεί όμως τους παίκτες που θα επιλέξει να τους πείσει 
ότι αξίζει να κάνουν το καλύτερο μέσα στο γήπεδο για 
να τιμήσουν την γαλανόλευκη φανέλα.

Αρα το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: Μπορεί ο Φαν Σιπ 
να εμπνεύσει τους διεθνείς; Αυτό είναι κάτι που θα το 
διαπιστώσουμε στη συνέχεια. Ισως αρχής γενομένης 
και από τον αγώνα με την Ιταλία.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Από τον Ρουλ Καρλ Χάινς, στον Ντίτμαρ Κράμερ και 
από τους Γκερντ Πρόκοππ και Μπρεν Κράους, στον Μί-
χαελ Ενινγκ. Ο Αρης δίνει τα «κλειδιά» του αγωνιστικού 
τμήματος στον Γερμανό τεχνικό, που ήρθε το Σάββατο 
στην Ελλάδα και «σηκώνει μανίκια». Ο 53χρονος προπο-
νητής είναι ο πέμπτος Γερμανός στην ιστορία του συλλό-
γου που θα καθίσει στον κιτρινόμαυρο πάγκο. 

Άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Τόλης Τερζής που 
θα παραμένει στον σύλλογο, με τον Ενινγκ να έρχεται μό-
νος του στην Ελλάδα, χωρίς κανένα μέλος για το τεχνικό 
του τιμ.

O Mίχαελ Ένινγκ γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 
1965, στο Κόεσφελντ της, τότε, Δυτικής Γερμανίας. Ως 
ποδοσφαιριστής ήταν μέσος και η αλήθεια είναι πως η 
καριέρα του δεν ήταν εντυπωσιακή. Για την ακρίβεια οι 
ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ήταν άγνωστες στο ευρύ 
κοινό. Επρόκειτο για την Άιντραχτ Κόεσφελντ, τη Βίλμ-
σμπεργκ, την Πρόισεν Μούνστερ και άλλους τοπικούς 
συλλόγους.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 
του 2004 από την Γκλάντμπαχ, της οποίας υπήρξε βοη-
θός προπονητή για 1,5 χρόνο, έως τον Ιούνιο του 2005.

Ο Ένινγκ είναι προσωπική επιλογή του Άγγελου Χαρι-
στέα. Ο 53χρονος Γερμανός θα συνεργαστεί για δεύτερη 
φορά στην καριέρα του με τον Διευθυντή ποδοσφαιρικού 
τμήματος του Άρη.

Οι δύο άνδρες είχαν συνυπάρξει στη Νυρεμβέργη τη 
σεζόν 2008-09, με τον Χαριστέα βέβαια να είναι παίκτης 
τότε, ενώ ο Ένινγκ αρχικά πήγε ως βοηθός προπονητή 
τον Φεβρουάριο του 2008, τον Αύγουστο του ίδιου έτους 
έγινε πρώτος (υπηρεσιακός) προπονητής και λίγες μέρες 
μετά μονιμοποιήθηκε. Ο Γερμανός τεχνικός αποχώρησε 

από τη Νυρεμβέργη τον Δεκέμβριο του 2009, μετά από 
53 ματς στον πάγκο της ομάδας.

Τον Ιούνιο του 2010 εργάσθηκε ως βοηθός στο Αμ-
βούργο και από τον Μάρτιο του 2011 (τον Απρίλιο του 
2011 έκανε συμβόλαιο για 2 χρόνια), ως πρώτος. Εκεί 
βρήκε έναν άλλο παλιό γνώριμο του ελληνικού ποδο-
σφαίρου από το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, τον Φράνκ 
Αρνεσεν. Ενινγκ και Αρνεσεν βρέθηκαν μαζί στο Αμβούρ-
γο το ίδιο καλοκαίρι, το 2011, ο Ενινγκ από βοηθός πήγε 
πρώτος και υπέγραψε διετές συμβόλαιο αλλά μετά από 6 
αγώνες που το Αμβούργο ήταν στην τελευταία θέση με 1 
πόντο, λύθηκε η συνεργασία.

Ακολούθησε μια πενταετή αποχή από τους πάγκους 
και τον Ιανουάριο του 2016 ανέλαβε την ουγγρική Βά-
σας, με την οποία μάλιστα πανηγύρισε και την έξοδο στο 
Europa League. Τελευταίος του σταθμός ήταν το Μα-
γδεμβούργο από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο 
του 2019, με τον γερμανικό σύλλογο να υποβιβάζει τελι-
κώς στη Γ’ κατηγορία.

Κατά καιρούς ο Ενινγκ έχει δηλώσει πως αγαπημένος 
του προπονητής είναι ο Ολλανδός Ντικ Αντβοκατ, για τον 
οποίο σε παλιότερη συνέντευξή του είχε πει: «Ο τρόπος 
που προπονεί και οι ιδέες του για το ποδόσφαιρο είναι 
εκπληκτικές».

Οσοι τον γνωρίζουν καλά, μιλούν για έναν ήσυχο 
άνθρωπο, που αποφεύγει τα «φώτα» της δημοσιότητας. 
Λάτρης της κλασσικής μουσικής και του Σόπεν, λατρεύ-
οντας τις βόλτες και μαζί με την σύζυγό του, Βερόνικα. 

Το σίγουρο είναι πως ο Γερμανός έχει δύσκολο έργο, 
ωστόσο, γι’ αυτόν η πρόκληση του Αρη μοιάζει να είναι η 
ευκαιρία που αναζητούσε για να επιστρέψει πιο δυναμικά 
από ποτέ στο προσκήνιο.

Ο Μίχαελ ‘Ενινγκ έρχεται για τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και η Karfitsa 
παραθέτει όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για αυτόν

O Aρης έχει πλέον 
τον... Γερμανό του!
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Τα γυαλιά οράσεως JC 249 διαθέ-
τουν τολμηρό μεταλλικό πλαίσιο και 
μονή γέφυρα που μοιάζει να αιωρείται 
και συνάμα να ενώνει τους δύο φα-
κούς, αποτελώντας μια σύγχρονη ματιά 
στην κλασσική φόρμα αεροπόρου.

JC 249

ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Η γυναικεία συλλογή Jimmy Choo για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2019 περιγράφει μια νέα ιδέα: αυτή της σύγχρονης ηρωίδας, μιας γυναίκας 
με φιλοδοξία, διάθεση και πάθος , συγκεντρώνοντας αξίες που συνδέονται απόλυτα με τον Jimmy Choo.  Η συλλογή γυαλιών περιλαμβάνει μια εντε-

λώς νέα προσέγγιση σε παλιότερα σημαντικά μοντέλα, καθώς και νέες τολμηρές φόρμες που ξεχωρίζουν.

Η μεταλλική στρογγυλεμένη φόρμα των γυαλιών ηλίου MALYA 
καθηλώνει με την κομψότητά της: τα κοψίματα στο μπροστινό της μέρος 
και το γκλίτερ εφέ στο περίγραμμα υπογραμμίζουν έναν μοναδικό συν-
δυασμό υλικών. Το μοντέλο διατίθεται σε χάλκινο χρυσό με ροζ γκλίτερ 
περίγραμμα και ροζ φακούς, ροζ χρυσό με μαύρο γκλίτερ περίγραμμα 
και χρυσούς καθρεπτέ φακούς, ασημί με μπλε γκλίτερ περίγραμμα και 
μπλε ντεγκραντέ φακούς, χάλκινο χρυσό με περίγραμμα ταρταρούγα και 
καφέ ντεγκραντέ φακούς.

Tα γυαλιά Jimmy Choo παράγονται και διανέμονται από το Safilo Group.
Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα high-end οπτικά καταστήματα

Επαναπροσεγγίζοντας το περίφημο μοντέλο ANDIE, τα γυαλιά ηλίου 
TONIE διαθέτουν οβάλ φόρμα με γκλίτερ στα πλαϊνά προστατευτικά και 
διπλή μεταλλική γέφυρα για μια αίσθηση σύγχρονης πολυτέλειας.  Με 
το λογότυπο να διακρίνεται ανάγλυφο στο βραχίονα, το μοντέλο διατί-
θεται σε καφέ ταρταρούγα, ανοικτό ροζ, σκούρο μοβ και μαύρο.

MALYA TONIE

Golden Eyes

Τα νέα γεωμετρικά γυαλιά ηλίου, VELA και CIARA, διαθέτουν υπερμεγέθη σχεδιασμό ή στενή φόρμα «μάτι της γάτας» και στιβαρό πλαίσιο από ασε-
τάτ. Τα μοντέλα διατίθενται σε ανοικτό ροζ και γκρι, καθώς και σε σκούρο καφέ και μαύρο, με διάφορους συνδυασμούς χρωματιστών φακών, δημιουρ-
γώντας αντίθεση με το κομψό πλαίσιο.

VELA & CIARA
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ΚΡΙΟΣ
Προσοχή στην 
αρνητική ενέργεια! 

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σε περιμένουν αυξημένες εργασιακές 
υποχρεώσεις και όχι μόνο. Ανοίγονται 

μπροστά σου νέες ευκαιρίες και 
νέοι ορίζοντες που δεν θα πρέπει 
να προσπεράσεις. Διαχειρίσου τις 
σχέσεις σου με συναδέλφους με 
διαλλακτικότητα, εκμαίευσε τις 

πληροφορίες που χρειάζεσαι και 
μην κοινοποιείς τα σχέδιά σου, 
αν δεν έχεις μελετήσει και την 

παραμικρή λεπτομέρεια. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,14,29,33.

Η εβδομάδα ξεκινά με τις καλύτερες 
προδιαγραφές για εσένα με τη 

δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή 
σου να ενισχύονται σημαντικά. Σου δίνει 

τη δυνατότητα να διαπραγματευτείς 
νέες προτάσεις και συνεργασίες και 
να μπορέσεις να κάνεις ένα ακόμα 

βήμα προς τα επαγγελματικά σχέδιά 
σου. Μη φοβηθείς να αναλάβεις νέες 

δραστηριότητες και να συναναστραφείς 
με άτομα που μπορούν να σε 

βοηθήσουν στο να διευρύνεις τους ορίζοντες σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,23,37.

Μια χαρούμενη εβδομάδα και έντονα 
δραστήρια και ενδιαφέρουσα, σου 

υπόσχονται τα άστρα. Το άγχος βέβαια 
για σένα είναι η δεύτερη φύση σου, 
όμως οι εξελίξεις των υποθέσεων 

σου είναι αρκετά ικανοποιητικές και 
δηλώνουν πως είσαι σε πολύ καλό 

δρόμο. Διατήρησε τις αποστάσεις σου 
με συναδέλφους χωρίς όμως να φανείς 
αγενής. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,21,45.

Είσαι το τιμώμενο πρόσωπο των 
ημερών μιας και περνούν – πέρασαν 

πολλοί πλανήτες απ’ το δικό σου 
ζώδιο. Η ενέργεια, η ζωντάνια και η 

διάθεσή σου βρίσκονται στο ζενίθ τους, 
γι’ αυτό και μπαίνεις στη διαδικασία 

αλλαγών και διεκδικήσεων. Για να τα 
καταφέρεις βέβαια όλα αυτά θα πρέπει 

να ξεκαθαρίσεις με τις εκκρεμότητες 
που υπάρχουν γύρω σου και να κλείσεις 
οριστικά παλιά κεφάλαια της ζωής σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,23,42.

Ευχάριστη, δραστήρια και δυναμική 
παρουσιάζεται η νέα εβδομάδα, αλλά και 

ο μήνας σου καθώς τον υποδεχόμαστε 
από λεπτό σε λεπτό. Νέα ενδιαφέροντα, 

δραστηριότητες, γνωριμίες και 
επαγγελματικές προκλήσεις ανεβάζουν 

την αδρεναλίνη σου στα ύψη. Τέρμα η 
μονοτονία και η απαισιοδοξία για σένα. 

Οι εργασιακές προκλήσεις σε θέλουν 
στις επάλξεις προκειμένου να τις 

εκμεταλλευτείς και να τις διαχειριστείς 
σωστά. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,17,28,32.

Δραστήρια και κουραστική προβλέπεται 
όχι μόνο η εβδομάδα, αλλά και ο 

μήνας. Μπορείς να διευρύνεις τους 
ορίζοντες σου, να κάνεις γνωριμίες και 

να βρεις ομοϊδεάτες σου, που θα σου 
δώσουν τη δυνατότητα να μιλήσεις 
και να καθησυχάσεις τις ανησυχίες 

σου. Έχεις και τις σχετικές δυσκολίες 
σου βέβαια στα εργασιακά που αν τις 
διαχειριστείς με ψυχραιμία, τελικά θα 

επωφεληθείς και δεν θα χάσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…8,14,33,47.

Αναρωτιέστε πως θα καταλάβουμε 
εάν ο χώρος μας έχει αρνητική 
ενέργεια;

1. Αρρωσταίνουμε συχνά.
Το να περάσουμε ένα κρυολόγημα 
ή μια γρίπη, κατά την διάρκεια του 
χειμώνα, σίγουρα δεν είναι λόγος 
ανησυχίας. Στην περίπτωση όμως 
που αντιμετωπίζουμε συχνά θέμα-
τα υγείας ή βαριές ασθένειες, τότε 
σίγουρα πρέπει να ελέγξουμε τον 
χώρο μας για ενεργειακό μπλοκά-
ρισμα. Για παράδειγμα, εάν υποφέ-
ρουμε από πονοκεφάλους ή πό-
νους στο στομάχι σε σταθερή βάση 
τότε σίγουρα ο χώρος μας «νοσεί». 
Έτσι, και κατά συνέπεια και εμείς, 
που ζούμε ή εργαζόμαστε σε αυτόν 
τον χώρο. Για να εξομαλύνουμε σε 
ένα πρώτο επίπεδο αυτή την αρνη-
τική ενέργεια που προσβάλλει την 
υγεία μας θα φροντίσουμε ο χώρος 
μας να εκτίθεται όσο το δυνατό σε 
περισσότερο φυσικό φως.

2. Έχουμε αϋπνίες, εφιάλτες.
Το σώμα μας, όταν κοιμόμαστε, 
βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης 
ηρεμίας ενώ παράλληλα δέχεται σε 
μεγάλο βαθμό την ενέργεια Qi που 
υπάρχει ήδη στον χώρο μας. Εάν 
δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εύ-
κολα, κάνουμε διακοπτόμενο ύπνο 
ή έχουμε εφιάλτες πιθανώς η θέση 
του κρεβατιού μας να είναι λάθος ή 
/ και το δωμάτιο μας γενικά να έχει 
έντονη ροή ενέργειας Qi.
Επιλέγουμε να τοποθετήσουμε το 
προσκεφάλι του κρεβατιού μας 
στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, 
νοτιοδυτικά, δυτικά ή βορειοδυτικά 
για ήρεμο και βαθύ ύπνο.

3. Βιώνουμε μεγάλες απώλειες 
σε επαγγελματικό ή οικονομικό 
επίπεδο. Μπορεί τα οικονομικά 
μας να μην είναι τόσο καλά, ή η 
επαγγελματική μας πορεία να μην 
είναι τόσο καλή όσο θα θέλαμε. 
Εάν όμως τυχαίνουν πολλές 
κακοτοπιές μαζεμένες, χάνουμε 
πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες 
αδικαιολόγητα, γίνονται κλοπές 
ή χάνουμε χρήματα χωρίς λογική 
εξήγηση, τότε σίγουρα ευθύνεται 
και η εξωτερική αρνητική ενέργεια 
που εισπράττουμε από το ανθρώ-
πινο περιβάλλον μας. Για να μην 
υποφέρεται όμως άλλο, εμείς 
έχουμε την λύση για ότι σας προ-
βληματίζει και σας πάει πίσω στην 
ζωή σας…Γιατί πρόβλημα άλυτο 
για την κ. Βαλεντίνη Βασιλειάδου 
δεν υπάρχει!!!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Με το ξεκίνημα της εβδομάδας αρχίζουν οι 
υποχρεώσεις σου να τρέχουν, γι’ αυτό και θα 
πρέπει να οργανωθείς σωστά. Μην αφήνεις 
τίποτα στην τύχη του και πόσο μάλλον στα 
χέρια τρίτων. Ότι σε αφορά άμεσα, θα πρέπει 
να το τακτοποιήσεις μόνη σου. Συναντήσεις, 
επαφές και συζητήσεις έχει το μενού των 
εργασιακών σου, τις περισσότερες μέρες της 
εβδομάδας. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,26,44. 

Οικογενειακά θέματα συνεχίζουν να 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός 
σου και αυτή τη βδομάδα, όμως εσύ δείχνεις 
αποφασισμένη, να δώσεις οριστικές λύσεις. 
Συγκράτησε λίγο το συναισθηματισμό και τις 
ευαισθησίες σου, μιας και οι λύσεις έχουν 
περισσότερο ρεαλιστικό χαρακτήρα. Αρκετές 
δυσκολίες και κρίσιμες αποφάσεις καλείσαι 
να πάρεις στα επαγγελματικά.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,22,26,39.

Η οικονομική σου κατάσταση είναι στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος σου αυτήν 
την εβδομάδα. Το ανήσυχο πνεύμα σου σε 
συνδυασμό με τις τρέχουσες υποχρεώσεις, 
που δεν είναι και λίγες δεν σου απομένουν 
άλλες επιλογές απ’ το να ψάξεις για νέες 
πηγές εσόδων. Πίστεψε μπορείς να τα 
καταφέρεις. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις 
σημειώνονται στα εργασιακά, οι οποίες 
ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω σου και 
διώχνουν τους ενδοιασμούς και τις ανησυχίες 
σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,33,49.

Οι ευκαιρίες που σου δίνονται αυτήν την 
εβδομάδα, αφορούν στα οικονομικά και 
τα επαγγελματικά σου. Άλλωστε είναι δυο 
τομείς της ζωής σου που πραγματικά σε 
ενδιαφέρουν και κατά διαστήματα μάλιστα 
εμμονικά. Έχεις θέσει ψηλά τον πήχη των 
προσδοκιών σου στα εργασιακά και αυτό 
προϋποθέτει δουλειά και αφοσίωση. Τα 
πισώπλατα μαχαιρώματα δεν λείπουν, γι’ 
αυτό και καλό θα ήταν να ακούς πότε πότε το 
ένστικτό σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,11,20,41.

Το μυαλό σου τρέχει στα εργασιακά. Οι 
ανησυχίες καθώς και η ανάγκη σου για 
βελτίωση και αλλαγές τείνουν να σου 
γίνονται εμμονή. Η βδομάδα βέβαια κρύβει 
πολλές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσεις 
σωστά θα διαπιστώσεις πως βήμα βήμα 
μπορείς να φτάσεις στα πολυπόθητα 
αποτελέσματα και στόχους σου. Αρκεί να 
μάθεις να είσαι υπομονετική και να διώξεις το 
άγχος από πάνω σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,36,39.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 12/10 ΕΩΣ 18/10

Το κλείσιμο εκκρεμοτήτων σου αυτή τη 
βδομάδα είναι το πιο σημαντικό για σένα, 
είτε για θέματα που αφορούν οικονομικά, 
επαγγελματικά και υποχρεώσεις σου προς 
τρίτους, θέλεις να τελειώνεις μ’ αυτά. 
Φλερτάρεις πολύ με την επιτυχία σου στα 
εργασιακά, γι’ αυτό και δίνεις το 100% των 
δυνατοτήτων σου. Διψάς για διάκριση, όμως 
αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να παίξεις και 
με τις σωματικές σου αντοχές.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…1,15,26,34.
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

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

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

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

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

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

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

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Amazing Service For Amazing People

Το Χ-barre είναι ένα πρόγραμμα γενικής 
φυσικής κατάστασης που βασίζεται στις αρχές 
του μπαλέτου, της Yoga και της μεθόδου 
Pilates. 
Πρόκειται για εναλλασσόμενης έντασης 
ασκήσεις που απευθύνονται σε όλα τα 
επίπεδα ασκούμενων και έχουν σαν στόχο 
την ενδυνάμωση και την τόνωση όλου του 
σώματος. 
Aσκήσεις που πραγματοποιούνται στη μπάρα 
αλλά και στο πάτωμα, που βελτιώνουν 
σημαντικά τη στάση του σώματος και 
βοηθούν τους μύες να «μακρύνουν» και να 
δυναμώσουν. 

Κλείστε άμεσα το δοκιμαστικό σας!

 N E T W O R KG Y M

www.elixirstudio.gr

NEO 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16
ΦΑΛΗΡΟ

2310 887 490

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 15
ΝΤΕΠΩ

2310 419 754

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 14
∆ΕΛΦΩΝ

2310 306 153

Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ 30
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310 316 931

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ

2241 065277

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 31
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 639 952


