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Ποιό είναι το σχέδιο της διοίκησης του Κ. Ζέρβα για να αναστραφεί η δραματική 
αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στην πόλη που ανέρχεται μόλις στο 1,45 τ.μ. 

Σε χειρότερη κατάσταση Τούμπα και 5ο Δ. Διαμέρισμα
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Παρά την αίσθηση 
αισιοδοξίας που 

καλλιεργείται από 
την κυβέρνηση, 
οι καταναλωτές 
πιστεύουν ότι το 

εισόδημά τους θα 
λιγοστέψει ακόμη 
περισσότερο τους 

επόμενους έξι 
μήνες.
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Αυτό πρέπει να αλλάξουν 
οι κυβερνώντες

Η έρευνα που έκανε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας, και που είδε το φως της 
δημοσιότητας, θα έπρεπε να έχει χτυπήσει καμπανάκι στα πολιτικά κόμματα. 

Τουλάχιστον σε αυτά που κυβέρνησαν, κυβερνούν ή θα ξανακυβερνήσουν. 
Τι είπε πολύ απλά αυτή η έρευνα; 
 Ότι από το 1 ευρώ εισόδημα που μπαίνει στις τσέπες των πολιτών, το μισό πάει 

σε φόρους και λογαριασμούς! Το υπόλοιπο, που μένει, πάει κυρίως στην αγορά βα-
σικών ειδών διατροφής, ενώ υπάρχει και ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού (σε 
10% το υπολογίζει η έρευνα) που «μπαίνει μέσα» και δανείζεται ή αφήνει απλήρω-
τους λογαριασμούς.

Το πιο ανησυχητικό αυτής της έρευνας είναι ότι, παρά την αίσθηση αισιοδοξίας 
που καλλιεργείται από την κυβέρνηση και από τις «ενέσεις» που κάνει με μια σειρά 
από μέτρα, οι καταναλωτές πιστεύουν ότι το εισόδημά τους θα λιγοστέψει ακόμη 
περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες.

Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι θα μείνουν ακόμη λιγότερα χρήματα τα οποία θα 
πέσουν στην αγορά και στην πραγματική οικονομία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
όσους πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσει ο εφιάλτης των προηγούμενων χρόνων 
που οδήγησε στον «θάνατο του εμποράκου».

Η εξίσωση λοιπόν που οφείλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να λύσει, εάν 
πράγματι θέλει να στηρίξει τους πολλούς και όχι τους λίγους ισχυρούς (που ήδη 
είδαν σημαντικές ελαφρύνσεις από τα πρώτα μέτρα τις κυβέρνησης σε σχέση με τα 
μεσαία εισοδήματα), είναι να αντιστρέψει αυτό το ποσοστό. 

Δηλαδή να μένουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη του καταναλωτή, ώστε να 
μπορεί να τα επιστρέφει στην αγορά.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχιστεί το μαρτύριο των μικρομεσαίων, αλλά 
και της μεσαίας τάξης. Και μπορεί οι αριθμοί σε λίγο καιρό να ευημερούν και πάλι, 
αλλά αυτοί που αποκαλούμε ως μεσαία τάξη θα συνεχίσουν να βλέπουν τη ζωή τους 
να βαλτώνει, και να μην επιστρέφει η αισιοδοξία.

Γι’ αυτό και επιμένω ότι πρέπει επειγόντως να διαμορφωθεί εκ νέου το μείγμα 
της πολιτικής με μέτρα που θα στηρίζουν και  άλλες κοινωνικές ομάδες, ώστε να 
αλλάξει το ταξικό πρόσημο, υπέρ εκείνων που στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

Σε αυτήν την πρόκληση, στην οποία απέτυχε να ανταποκριθεί η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, καλείται να ανταποκριθεί η κυβέρνηση της ΝΔ. 

Και εάν η πρώτη είχε ιδεοληψία με την… προστασία των φτωχών, η δεύτερη ας 
μην έχει την ίδια με τη στήριξη των πλουσίων. 

Διότι και η μία και η άλλη με αυτήν την επιλογή αδικούν όλους όσοι βρίσκονται 
στη μέση. Και δεν είναι και λίγοι. 

Και αυτό καλό θα είναι να το λάβουν υπ’ όψιν τους και οι «γαλάζιοι» σύνεδροι, 
που, πέρα από τις μάχες της… καρέκλας, καλό θα είναι να δουν τη μεγάλη εικόνα 
της κοινωνίας.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Με μια ιδιαίτερα θερμή εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Βόλου και η ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ, υποδέχθηκαν η Ν. Αγχιάλος και οι Μικροθήβες το φυσικό αέριο. Έως το τέλος 
του 2019 οι επενδύσεις θα έχουν αγγίξει τα 25εκ. € για την κατασκευή ενός σύγχρονου 
δικτύου 100 χλμ. ενώ οι συμβάσεις σύνδεσης θα ανέλθουν συνολικά στις 25.000, εκ 
των οποίων οι 8.000 αφορούν τη Θεσσαλία.

Ειδικότερα για τη Ν. Αγχίαλο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,5 εκ. 
€ μέχρι  το 2023. Έχουν ενταχθεί ήδη επτά δημοτικά κτίρια στο δίκτυο διανομής, ενώ 
έντονο είναι το ενδιαφέρον για οικιακή χρήση καθώς οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 850 
αλλά και για βιομηχανική χρήση.

Εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων κα Κατερίνα Στά-
χταρη καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε το Δήμαρχο Βόλου, κ. 
Αχιλλέα Μπέο για την άριστη  συνεργασία. 

Στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, τόνι-
σε ότι, «έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός μας για την ένταξη των περιοχών της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2019 και ακολουθεί η ένταξη στο δίκτυο διανομής του 
φυσικού αερίου του Παλαμά, της Αγιάς και των Σοφάδων». 

Η σύνδεση της Ν. Αγχιάλου στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου δεν ήταν ένα προ-
εκλογικό πυροτέχνημα, τόνισε ο Δήμαρχος Βόλου κ. Μπέος, αλλά μια δέσμευση που 
έγινε πράξη χάρη στη συνεργασία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τη Δημοτική Αρχή. Ευχαρίστησε την 
Εταιρεία για τη συνέπεια που επέδειξε στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την 
ανάπτυξη του δικτύου στη Νέα Αγχίαλο και ζήτησε την επέκτασή του και στην περιοχή 
των Αλυκών. Σχετικά με το αίτημα ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι, «η επέκταση του δικτύ-
ου σε νέες περιοχές αξιολογείται βάσει των αιτήσεων σύνδεσης και της δυναμικότητας 
της κάθε περιοχής, προκειμένου να ενταχθεί στον προγραμματισμό της εταρείας».

Ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου θα 
είναι ο νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδας (ΚΕΔΕ). Στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη 
του 31μελούς Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου για την 
περίοδο 2019 - 2023, η γαλάζια παράταξη «Σύγχρονοι 
Ισχυροί Δήμοι» με υποψηφίους τον κ.Παπαστεργίου και 
τον δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζο-
γλου απέσπασε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών.

      Βάσει της συμφωνίας που είχε προηγηθεί στο εσω-
τερικό της ΝΔ επικεφαλής της ΚΕΔΕ θα οριζόταν αυτός που 
θα λάμβανε τις περισσότερες ψήφους. Ο κ. Παπαστεργίου 
έλαβε 42 ψήφους παραπάνω από τον συνυποψήφιό του 
για την προεδρία κ. Κυρίζογλου.

        «Η αυτοδιοίκηση έδειξε ξεκάθαρα ότι θέλει να 
περάσει στην επόμενη ημέρα. Μια ημέρα, κατά την οποία 
θα κυριαρχεί η ενασχόληση με τα προβλήματα υποστελέχωσης των δήμων, αλλά και 
με τα προβλήματα που προέκυψαν από τον εκλογικό νόμο», είπε μετά τη νίκη του ο κ. 
Παπαστεργίου.

Από τη δική του πλευρά ο κ.Κυρίζογλου δήλωσε χαρούμενος για τη μεγάλη νίκη της 
παράταξης, στην οποία συνέβαλε και ο ίδιος, τονίζοντας πως για μία ακόμη φορά ο ίδιος 
προσωπικά έβαλε μπροστά το «εμείς» αντί του «εγώ». Πρόσθεσε δε πως “μολονότι οι 

δεσμεύσεις περί ουδετερότητας και απουσίας κυβερνητι-
κών και κομματικών παρεμβάσεων δεν τηρήθηκαν, εγώ 
θα επιμείνω, κόντρα στα «νέα ήθη», να τηρώ τις υποσχέ-
σεις μου και θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της κάλπης». 
Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ευχαρίστησε 
όλους τους συναδέλφους που στήριξαν την υποψηφι-
ότητα του “αγνά, χωρίς ιδιοτέλεια, αντέχοντας στις πιέ-
σεις”. 

Η παράταξη της ΝΔ εκλέγει 13 δημάρχους σε σύνο-
λο 19 εκλεγμένων δημάρχων και 6 δημοτικούς συμ-
βούλους σε σύνολο 11, δηλαδή συνολικά 19 μέλη στο 
31μελές ΔΣ της ΚΕΔΕ, στο οποίο αυτοδίκαια συμμετέχει 
και ο Κώστας Μπακογιάννης ως δήμαρχος Αθηναίων. Στη 
δεύτερη θέση αναδείχθηκε η παράταξη του ΚΙΝΑΛ «Αυ-

τοδιοικητικό Κίνημα», με επικεφαλής τον Παύλο Γερουλάνο με έξι έδρες. Στην τρίτη θέση 
η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «Προοδευτική Αυτοδιοικητική Συνεργασία» με επικεφαλής τον 
δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη με 3 έδρες.

       Η «Νέα Αυτοδιοίκηση» με αιρετούς από τον χώρο της κεντροαριστεράς και επι-
κεφαλής τον δήμαρχο Νίκαιας - Ρέντη Γιώργο Ιωακειμίδη θα έχει 2 έδρες. Δεν εξέλεξαν 
εκπρόσωπο στο Δ.Σ.η «Λαϊκή Συσπείρωση» και η παράταξη «Συντονισμός Αιρετών».

Επεκτείνει το δίκτυό της η ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Νικητής στην ΚΕΔΕ ο δήμαρχος Τρικκαίων

Μικροθήβες και Ν. Αγχίαλος του Δήμου Βόλου εντάχθηκαν στο δίκτυο διανομής 

Ο Δ. Παπαστεργίου υπερίσχυσε του Λ. Κυρίζογλου

Ο Δήμαρχος Βόλου, 
κ. Α. Μπέος και ο Γενικός 
Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. 
Λ. Μπακούρας, ανάβουν τη 
φλόγα του φυσικού αερίου 
(ΠΆΝΩ).

Ο Δήμαρχος Βόλου, 
κ. Α. Μπέος, ο Γενικός 
Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
κ. Λ. Μπακούρας και τα 
Διευθυντικά Στελέχη της 
Εταιρείας (ΚΑΤΩ).





6 30.11.2019

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 ο Έλληνας 
υπουργός των Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πραγ-
ματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα Σκόπια. Υπό 
τον τίτλο «Μήνυμα στήριξης της Αθήνας στα Σκό-
πια» την περιέγραψε την Τετάρτη η εφημερίδα 
«Η Καθημερινή». Παρατίθενται εδώ κατά λέξη 
τα ακόλουθα αποσπάσματά της:

• Η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλ-
κανίων και η σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και 
Βόρειας Μακεδονίας στους τομείς της οικονομίας 
και της ασφάλειας βρέθηκαν στο επίκεντρο των 
επαφών με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία 
της γειτονικής χώρας.

• Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με επιχειρηματίες 
από την Ελλάδα αλλά και τη Βόρεια Μακεδονία 
ενθαρρύνοντας τις δύο πλευρές να επενδύσουν.

• «Συμμερίζομαι την απογοήτευση που προ-
κάλεσε εδώ, στη Βόρεια Μακεδονία, η μη λήψη 
απόφασης (της Ε.Ε.) τον Οκτώβριο», είπε ο 
υπουργός Εξωτερικών και επισήμανε ότι η Αθήνα 
εργάζεται για τη διαμόρφωση συνθηκών εντός 
της Ε.Ε. που θα επιτρέψουν το επόμενο βήμα. 
«Για όλα αυτά εμείς προσφέρουμε στη Βόρεια 
Μακεδονία την απόλυτη συνεργασία μας», είπε. 
Ωστόσο, υπογράμμισε, «δεν έχουμε περιθώριο να 
μείνουμε εκεί ή να κοιτάμε πίσω».

• Ο κ. Δένδιας ζήτησε, επίσης, την πλήρη 
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όπως 
είπε, «ήδη έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος, 
χρειάζεται, όμως, εντατικοποίηση της προσπά-
θειας για την πλήρη και συνεπή ολοκλήρωση της 
εφαρμογής της».

• Ο ομόλογός του κ. Ντιμιτρόφ περιέγραψε 
την επίσκεψη του κ. Δένδια στα Σκόπια ως «έν-
δειξη της νέας εποχής στις σχέσεις των δύο χω-
ρών».

Χαρακτήρισε την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο 
και φίλο της Βόρειας Μακεδονίας.

Λοιπόν, «πρόδωσε» την Ελληνική Μακεδονία 
ή υπηρέτησε τα στρατηγικά συμφέροντα της Ελ-
λάδος όποιος πρώτος υποστήριξε την Συμφωνία 
των Πρεσπών το 2018;

Μούγκα στην στρούγκα οι ρετρό «Μακεδονο-
μάχοι».

* Ο Νικόλαος Ι. Μέρτζος είναι δημοσιογρά-
φος, πρώην πρόεδρος της Εταιρίας Μακεδονι-
κών Σπουδών

Άλλη μια Συνταγματική αναθεώρηση, έμεινε στις τετριμμέ-
νες κοινοτοπίες, με μικρά θετικά βήματα, όπως η αλλαγή στην 
ασυλία των βουλευτών, του χρόνου παραγραφής των υπουρ-
γικών αδικημάτων και της μη διάλυσης της Βουλής από την 
αδυναμία συγκέντρωσης 180 ψήφων στην τρίτη ψηφοφορία 
για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δυστυχώς δεν 
άλλαξε το άρθρο 16 για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, τα άρθρα 
που αφορούν την δημόσια διοίκηση, τις σχέσεις κράτους-εκ-
κλησίας.

Αυτό βέβαια αποκαλύπτει, ότι το Σύνταγμα του 1975 ήταν 
σύγχρονο, δημοκρατικό και ανάλογο των ευρωπαϊκών, γιαυτό 
και δεν χρειάστηκε καμία προσαρμογή του για την ένταξη της 
χώρας μας στην ΕΟΚ το 1980, ενώ οι τρεις αναθεωρήσεις του 
1985, του 2001 και του 2007 μικρές αλλαγές έφεραν, άλλες 
θετικές και άλλες όχι.

Η τελευταία Συνταγματική αναθεώρηση έχει και πολύ υπο-
κρισία, ειδικά στο δικαίωμα ψήφου των εκτός επικράτειας Ελ-
λήνων(Απόδημοι-Ομογενείς).

Έχω γράψει και παλαιότερα για το θέμα αυτό, φυσικά και 
πολλοί συνταγματολόγοι πριν και μετά,  με ταυτόσημη άποψη 
με την δική μου. 

Τώρα, που ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχουμε την τε-
λική διατύπωση, το παράδοξο έγινε ακόμη πιο μεγάλο.

Συγκεκριμένα, αναθεωρήθηκε το άρθρο 54 του Συντάγμα-
τος και μέσα από αυτό επιχειρείται να αναθεωρηθεί το άρθρο 
51, που αναφέρεται στην ψήφο των ομογενών και στους περι-
ορισμούς που μπορούν να υπάρχουν στην άσκηση του εκλογι-
κού δικαιώματος.

Θυμίζω ότι το άρθρο 51 δεν ήταν στα αναθεωρητέα, αλλά 
και δεν μπορούσε να είναι η παράγραφος 3, γιατί είναι από εκεί-
να που ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του Συντάγματος και δεν 
μπορούν να αναθεωρηθούν, και αφορά τους  περιορισμούς πού 
μπορούν να μπουν στην άρση του εκλογικού δικαιώματος των 
Ελλήνων πολιτών. 

Δηλαδή, όποιος νόμος και να ψηφιστεί και με όποια πλειο-
ψηφία τις επόμενες ημέρες στην Βουλή, θα είναι αντισυνταγ-
ματικός. 

Θυμίζω επίσης, ότι η μόνη πρόταση πού ήταν συνταγματικά 
ορθή, ήταν η αρχική της ΝΔ, δηλαδή να μπορούν να ψηφίζουν 
όλοι οι ομογενείς, ανεξάρτητα εάν γνωρίζουν την Ελλάδα, τα 
ελληνικά, και μπορεί να μην θυμούνται ποιος πρόγονός τους 
και πόσες γενιές πίσω ήταν Έλληνας.

Οι περιορισμοί που έβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
και αποδέχθηκε η κυβέρνηση, είναι αντισυνταγματικοί, το ξέ-
ρουν όλοι, αλλά το έκαναν για λόγους ψηφοθηρίας.

Η κυβέρνηση τους αποδέχθηκε για να συγκεντρώσει τους 
200 ψήφους πού χρειάζεται για να ψηφιστεί η διάταξη του νό-
μου που θα ακολουθήσει και όχι το άρθρο 54 το οποίο επειδή 
ήταν στα αναθεωρητέα, μπορούσε να τροποποιηθεί και με 180 
ψήφους. 

Διευκρινίζω, ότι οι περιορισμοί που πρότειναν τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης είναι λογικοί, αλλά δυστυχώς είναι αντισυ-
νταγματικοί. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι π. Υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Η Συμφωνία 
των Πρεσπών και 
η Αθήνα σήμερα

Συνταγματική 
αναθεώρηση, μικρά 
βήματα και πολλή 
υποκρισία 

opinion
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«Δεν πρέπει να χαθεί το momentum για τη 
διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων» δηλώνει 
μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στην Karfitsa  
και στον δημοσιογράφο Νίκο Σουγλέρη, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης. Ταυτόχρονα, με αφορμή το 13ο 
Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που γίνεται 
αυτό το Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζει πως «η 
Νέα Δημοκρατία είναι ένα πατριωτικό και λαϊκό 
κόμμα με σύγχρονο και ευρωπαϊκό λόγο που 
απαντά στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Έχετε συμπληρώσει ήδη 4 μήνες στη θέση 
του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Σας 
ακούμε πολύ συχνά να μιλάτε για περισσό-
τερη Ευρώπη. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος; 
Δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς Ευρώπη και βέβαια 
δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα. Το ευρω-
παϊκό κεκτημένο δοκιμάσθηκε -οι αξίες που 
διέπουν τη ζωή και την καθημερινότητά μας 
επίσης- κατά την περίοδο της κρίσης.  Στην Ελ-
λάδα -και μάλιστα στην Ελλάδα της κρίσης- οι 
πολίτες στάθηκαν στη σωστή πλευρά της Ιστο-
ρίας δείχνοντας εμπιστοσύνη στις υπεύθυνες 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας. Η ψήφος 
των Ελλήνων και η εμπιστοσύνη τους ωστόσο 
δεν αποτελεί «λευκή επιταγή» στους εταίρους 
μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, αλλά 
και μία Ευρώπη που να καταλαβαίνει τους πολί-
τες της. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο συμμετέ-
χει ισότιμα πλέον στα ευρωπαϊκά τραπέζια και 
δεν επαιτεί. Επιστρέφει δυνατά στα ευρωπαϊκά 
πράγματα.

Μετά το πρόσφατο Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων πόσο αισιόδοξος είστε για την πο-
ρεία διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων;

Η Ελλάδα διαχρονικά πιστεύει και διεκδι-
κεί την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων. 
Σε αυτό το πνεύμα έστειλε στο πρόσφατο Συμ-
βούλιο διπλό μήνυμα: το πρώτο μήνυμα είχε 
αποδέκτες τα Τίρανα και τα Σκόπια και έλεγε ότι 
«τίποτα δεν τελείωσε τον Οκτώβριο. Είμαστε 
ακόμα εδώ για εσάς, σας θέλουμε μέσα στην ΕΕ 
και θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη διαδι-
κασία της διεύρυνσης». Και το δεύτερο μήνυμα 
είχε αποδέκτη την Κομισιόν και έλεγε: «Ελάτε 
με την αναθεωρημένη διαδικασία διεύρυνσης 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρα-
τών – μελών, διότι σημασία δεν έχει η διαδικα-
σία αλλά το αποτέλεσμα». Η Ελλάδα θέλει να 
διευκολύνει κάθε συζήτηση με την Επιτροπή 
όταν τεθεί εκ νέου το ζήτημα. Δεν πρέπει να χα-
θεί το momentum της διεύρυνσης για τα Δυτικά 

Βαλκάνια.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο 

για το μεταναστευτικό. Πως το βλέπετε; Μπο-
ρεί να εφαρμοστεί δεδομένων των αντιδράσε-
ων που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο.

Η κυβέρνηση έχει στείλει ήδη το μήνυμα: Η 
Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, δεν ανέχεται 
την παραβίαση των συνόρων της, αντιμετωπί-
ζει τα κυκλώματα των διακινητών. Οι τοπικές 
κοινωνίες στα νησιά μας επιβαρύνονται εδώ 
και πέντε χρόνια με τις μεταναστευτικές ροές. 
Είναι αυτές οι κοινωνίες που πρέπει να προ-
στατεύσουμε, αυτές οι κοινωνίες που πρέπει να 
ανακουφίσουμε. Γι’ αυτό θέτουμε σε εφαρμογή 
το σχέδιο αντιμετώπισης του προσφυγικού και 
μεταναστευτικού. Αποσυμφορίζουμε τα νησιά 
μας, δημιουργούμε κλειστά προαναχωρησιακά 
κέντρα, επιταχύνουμε τις διαδικασίες επεξερ-
γασίας των αιτήσεων ασύλου. Επίσης, πρέπει 
να γίνει σαφές ότι η Τουρκία δεν εκβιάζει την 
Ελλάδα αλλά τις Βρυξέλλες και ότι δεν είναι 
ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά 
ευρωτουρκικό.

Ξεκίνησε χθες το συνέδριο της ΝΔ, με μή-
νυμα «Το μέλλον αρχίζει τώρα». Πώς μετα-
φράζεται για εσάς αυτό το μήνυμα;

Το πολιτικό αποτύπωμα της Νέας Δημοκρα-
τίας φαίνεται ήδη στο κυβερνητικό της έργο με 
τη μείωση των φόρων, δίνοντας ανάσα στους 
πολίτες και τα νοικοκυριά επαναφέροντας 

την αισιοδοξία στη χώρα αλλά δίνοντας και 
αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομία. Ήδη 
υλοποιήσαμε περισσότερα απ’ όσα υποσχεθή-
καμε προεκλογικά. Μειώθηκαν οι φορολογικοί 
συντελεστές, η χώρα δανείστηκε με αρνητικό 
επιτόκιο, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης δίνουν 
«πράσινο φως» στη χώρα, η οποία επιστρέφει 
ως πρωταγωνιστής σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. Μπροστά μας έχουμε να κάνουμε πολ-
λά. Πράγματι, το μέλλον τώρα αρχίζει. Η Νέα 
Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη με σχέ-
διο, στρατηγική και αποφασιστικότητα ξαναβά-
ζει τη χώρα στις ράγες της ανάπτυξης, οικοδο-
μώντας ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα 
μας. Σήμερα, το μήνυμα μας γίνεται ΕΝΑ με την 
κυρίαρχη αρχή που ισχύει από ιδρύσεως του 
κόμματός μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πα-
τριωτικό και λαϊκό κόμμα με σύγχρονο και ευ-
ρωπαϊκό λόγο που απαντά στις προκλήσεις του 
μέλλοντος.

Ποιά μηνύματα λαμβάνετε από την εκλογι-
κή σας περιφέρεια για την πορεία του κυβερ-
νητικού έργου; Τι ζητάνε οι πολίτες;

Οι γειτονιές της Δυτικής Αθήνας, οι πολίτες, 
οι ψηφοφόροι, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν 
μας ψήφισαν μας στέλνουν μηνύματα εμπι-
στοσύνης για το έργο μας.  Ήδη, έχουν γίνει 
παρεμβάσεις στη Δυτική Αθήνα που λύνουν 
χρόνια ζητήματα. Οι πολίτες δεν θέλουν μόνο 
την «υψηλή πολιτική», αλλά έχουν ανάγκη από 
τους πολιτικούς να βρίσκονται στο πλευρό τους 
και να έχουν ευήκοα ώτα. Είμαστε δίπλα τους 
και δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου μας 
χρειάζεται, ώστε να λύνουμε καίρια προβλή-
ματα. Γι’ αυτό πρώτη μου προτεραιότητα, μετά 
την ανάληψη καθηκόντων, είναι να βρίσκομαι 
σε διαρκή επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, 
για να ακούσουμε τα προβλήματά τους. Γι’ αυτό 
άμεσα η κυβέρνηση παρέδωσε τη διαχείριση 
του πολύπαθου πάρκου Τρίτση στην Περιφέρεια 
αφαιρώντας ακόμα έναν βαθμό γραφειοκρατί-
ας, ώστε ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Ευ-
ρώπης να ξαναγίνει πνεύμονας πρασίνου στην 
περιοχή. Γι ’αυτό σε κάθε ευρωπαϊκή συζήτηση 
που συμμετέχω θέτω την ανάγκη να διαχυθούν 
τα οφέλη της Ευρώπης στην καθημερινότητα 
των πολιτών. Κάθε μέρα εργαζόμαστε και συ-
νεργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή των πο-
λιτών καλύτερη.

Η Ελλάδα επιστρέφει δυνατά 
στα ευρωπαϊκά πράγματα!

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης:
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www.elixirstudio.gr
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 3
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 639 952

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΕΥΖΩΝΩΝ

2310 859 880

Στο ELIXIR GYM NETWORK αγαπάµε την άσκηση και δείχνουµε τεράστιο σεβασµό 
στους ανθρώπους που µας εµπιστεύονται και όχι µόνο. 

Η ιστορία µας, αποδεικνύει την πίστη µας στον παραδοσιακό τρόπο άσκησης και 
γενικά την άσκηση σαν µέσο πρόληψης της υγείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

Για εµάς, στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο ασκούµενος, και αναζητάµε την τίµια 
συναλλαγή µαζί του, µε απώτερο σκοπό να τον καθοδήγησουµε, µέσω της σωστής 

ενηµέρωσης και της έµπνευσης, να πετύχει τους στόχους του.

Αποστολή µας είναι η εξαιρετική εξυπηρέτηση σε εξαιρετικούς ανθρώπους 
και η πρόβλεψη των αναγκών του κάθε ενεργού µέλους του δικτύου µας.

Τα δικά µας “χέρια” είναι αλλιώτικα!
Amazing Service, For Amazing People

G Y M

 N E T W O R KG Y M
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Ζούμε στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Με τις ψηφιακές τε-
χνολογίες να ανατρέπουν υφιστάμενες οργανωτικές δομές και μο-
ντέλα, να δημιουργούν νέα εργαλεία και διαδικασίες, νέα πρότυπα 
επιχειρηματικής ανάπτυξης. Σε αυτό το περιβάλλον, η εφαρμογή και η 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν αποτελεί πλέον επιλογή, 
αλλά παράγοντα επιβίωσης για τις επιχειρήσεις. Πλέον, όσοι μένουν 
πίσω κινδυνεύουν όλο και περισσότερο να ακυρωθούν, ή να αποδυνα-
μωθούν από υφιστάμενους και νέους ανταγωνιστές, οι οποίοι αξιοποι-
ούν νέες τεχνολογίες και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις σαφώς έχουν αντιληφθεί το μέγεθος 
αυτής της πρόκλησης. Γι’ αυτό και παρά το αντίξοο περιβάλλον των 
τελευταίων ετών, όλο και περισσότερες αποφασίζουν να επενδύσουν 
σε μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα ψηφιακής αναβάθμισης. Επιπλέον, 
ένα από τα πιο αισιόδοξα μηνύματα στη διάρκεια της κρίσης, ήταν η 
ανάδειξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, οι 
οποίες έχουν την ψηφιακή τεχνολογία στο DNA τους. 

Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. 
Όπως επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες, οι περισσότερες επι-
χειρήσεις που προχωρούν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού είναι 
μεγάλες. Είναι επιχειρήσεις που ήδη πρωταγωνιστούν στους κλάδους 
τους, που ήδη αναπτύσσουν εξωστρεφή δραστηριότητα, που ήδη δια-
θέτουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, στην πλειονό-
τητά τους εστιάζουν στην πρώτη από τις τρεις διαστάσεις του ψηφι-
ακού μετασχηματισμού, αυτή που αφορά την εμπειρία των πελατών, 

ενώ στις διαστάσεις που αφορούν το μετασχηματισμό των διαδικασιών 
και το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, οι κινήσεις είναι 
σαφώς λιγότερες και προέρχονται – και πάλι – από μεγάλες εταιρίες.

Υπάρχει, επομένως, ανάγκη να διευρυνθεί και να επιταχυνθεί ο ψη-
φιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
των Μικρομεσαίων, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια 
λόγω της έλλειψης πόρων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμι-
κού. Ο στόχος αυτός απαιτεί τη δημιουργία κατάλληλων χρηματοδοτι-
κών εργαλείων και κινήτρων για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης, 
την ενίσχυση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης για την ανάπτυξη 
των ψηφιακών δεξιοτήτων επιχειρηματιών και εργαζομένων, αλλά και 
την ανάπτυξη ενός δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
καθοδήγησης, με τη συμμετοχή της Πολιτείας, των επιχειρηματικών 
φορέων και της αγοράς.

Σήμερα, πρέπει όλοι, επιχειρήσεις, Πολιτεία, επιστημονική κοινό-
τητα, φορείς, να πιστέψουμε στην αλλαγή. Να διαμορφώσουμε κα-
λύτερες συνθήκες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής 
οικονομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της. Είναι μια σημαντική πρόκληση που πρέπει να κερ-
δίσουμε, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις και προοπτικές 
ανάπτυξης για τη χώρα, στα επόμενα χρόνια.

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

Η πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού

opinion
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Smartlipo Laser λιπόλυση:

Ξεχάστε µια για πάντα το τοπικό πάχος, 
χάρη στη Smartlipo laser λιπόλυση, 
τη νέα, ασφαλή, επαναστατική και
ελάχιστα επεµβατική µέθοδο 
αντιµετώπισης του τοπικού πάχους! 
Με τη δύναµη του προηγµένου 
laser Smartlipo Triplex, 
αποκτήστε λείο, σφριγηλό σώµα 
και µόνιµο αποτέλεσµα χωρίς καθόλου 
τοµές, σε µια µόνο συνεδρία! 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ:
Λεωφόρος Κ.Καραµανλή 69, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 86 54 15 

info@smartlipo.gr | www.smartlipo.gr 

Η επανάσταση 
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Το Κίνημα Αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ πρωταγω-
νιστή, μπορεί να πετύχει καθοριστικό ρόλο στο 
πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, αν ξεδιπλώ-
σει το πολιτικό του σχέδιο, προσεγγίσει τους νέ-
ους και γίνει «μπροστάρης» σε σύγχρονα αιτή-
ματα, δήλωσε, σε συνέντευξη του στην Κarfitsa 
o βουλευτής  Β’ Θεσσαλονίκης του ΚΙΝΑΛ, Γιώρ-
γος Αρβανιτίδης. Ο ίδιος χαρακτήρισε «ζωντα-
νό» το συνέδριο του κόμματος, το οποίο έλυσε 
ζητήματα, επέκτεινε τη θητεία της Φώφης Γεν-
νηματά μέχρι το 2021 και κατέγραψε αγωνίες.

Ήταν τυπικός ο χαρακτήρας του συνεδρί-
ου του ΠΑΣΟΚ με την υπερψήφιση των κατα-
στατικών προσαρμογών; Τι κέρδισε το κόμμα; 
Υπάρχει θέμα ηγεσίας; Ήταν ένα συνέδριο 
ζωντανό, που παρά τις αμφισβητήσεις και τις 
ενστάσεις για τα διαδικαστικά, ολοκληρώθηκε 
σε θετικό κλίμα. Ήταν ένα συνέδριο που τα είχε 
όλα: αλλαγές στο καταστατικό, τον αναγκαίο 
συγχρονισμό και συντονισμό του ΠΑΣΟΚ με το 
Κίνημα Αλλαγής, επέκταση της θητείας της προ-
έδρου Φώφης Γεννηματά μέχρι το 2021, αλλά 
και αγωνίες και προβληματισμούς που εκφρά-
στηκαν από τον Παύλο Γερουλάνο και τον Νίκο 
Ανδρουλάκη. Κερδίσαμε την ενοποίηση των 
κομματικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ενο-
ποιούνται με αυτά του ΚΙΝΑΛ και ο μηχανισμός 
των δυο κομμάτων καθίσταται ενιαίος, καθώς 
δεν υπάρχει η πολυτέλεια παράλληλων μη-
χανισμών. Αλλάζουμε σελίδα, βάζουμε τέρμα 
στην εσωστρέφεια και ασφαλώς δεν υπάρχει 
θέμα ηγεσίας.

Ποιές είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές 
προτεραιότητες που θα διεκδικήσει το ΚΙ-
ΝΑΛ; Βγαίνουμε μπροστά βάζοντας πολιτικές 
προτεραιότητες και στόχους που εγκρίναμε 
στο συνέδριο. Το Κίνημα Αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ 
πρωταγωνιστή, μπορεί να πετύχει καθοριστικό 
ρόλο στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, αν 
ξεδιπλώσει το πολιτικό του σχέδιο, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής μας για ενιαία και αυτόνομη 
πορεία:

• Στην κοινωνία με τη δημοκρατική μας δρά-
ση και ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων, να συζητήσουμε με τους 
πολίτες, να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, 
τους επιστήμονες, τους αγρότες, τους επιχει-
ρηματίες, τους νέους, τους συνταξιούχους και 
όλους τους πολίτες που επιζητούν την πρόοδο.

• Στους θεσμούς της αυτοδιοίκησης, τα επι-
μελητήρια, τα συνδικάτα και τους επιστημονι-
κούς φορείς.

• Στη Βουλή με τον ουσιαστικό κοινοβου-
λευτικό έλεγχο της Κυβέρνησης και ταυτό-
χρονα με τις προτάσεις νόμου και τις θέσεις 

μας. Έχουμε επεξεργαστεί βιώσιμες λύσεις στα 
συσσωρευμένα προβλήματα της κοινωνίας και 
μπορούμε να τις προωθήσουμε.

Θεωρείτε ότι το Κίνημα Αλλαγής μπορεί 
να ξανακερδίσει νέους ψηφοφόρους; Είναι 
χρέος της προοδευτικής μας παράταξης να προ-
σεγγίσει τους νέους και να γίνει η φωνή της γε-
νιάς του brain drain. Να αγκαλιάσουμε και να γί-
νουμε «μπροστάρηδες» σε σύγχρονα αιτήματα 
όπως η εντατικοποίηση των προσπαθειών για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της 
προσαρμογής στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχα-
νικής επανάστασης, να φωνάξουμε για θέματα 
αξιοκρατίας και ισότητας αλλά και προάσπισης 
των εργασιακών δικαιωμάτων. Έτσι μπορούμε 
να ξανακερδίσουμε τις νέες γενιές.

Πώς κρίνετε τους πρώτους μήνες της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη; Κάθε ημέρα που 
περνάει, αποκαλύπτεται το πραγματικό πρόσω-
πο της συντηρητικής παράταξης της Δεξιάς, το 
οποίο κάθε άλλο παρά μεταρρυθμιστικό είναι. 
Πελατειακές σχέσεις, αδιαφάνεια, κομματικοί 
φίλοι και λοιποί συγγενείς. Είναι άριστοι στις πα-
λιές πρακτικές με τους αρεστούς! Από την άλλη 
πλευρά, αντιγράφουν σε πολλά τον ΣΥΡΙΖΑ, 
συνεχίζοντας την φορολογική επιδρομή στα μι-
κρομεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Η χώρα δοκιμάζεται με το προσφυγι-
κό. Πώς λειτουργούν οι δομές φιλοξενίας 
στη Β’ Θεσσαλονίκης; Είναι ικανοποιητική 
η διαχείριση; Αν εξαιρέσουμε κάποιες δομές 

φιλοξενίας, όπως αυτή της Πυλαίας, που αφο-
ρά στους ανήλικους πρόσφυγες, οι υπόλοιπες 
δομές είναι ασφυκτικά γεμάτες. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά 
προβλήματα ορθής διαχείρισης των φιλοξε-
νουμένων, τόσο από άποψη ομαλής διαβίωσης, 
όσο και από πλευράς καθαριότητας και εν γένει 
ένταξης τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα 
αυτής της δύσκολης κατάστασης είναι το γεγο-
νός ότι, δικαίως, διαμαρτύρονται οι κάτοικοι αυ-
τών των περιοχών, αφού η όλη διαχείριση του 
θέματος φιλοξενίας των προσφύγων, υπολείπε-
ται λειτουργικού σχεδιασμού από πλευράς της 
κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει την ίδια αδρανή 
πολιτική που εφάρμοζε μέχρι πρόσφατα ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Πρόσφατα επισκέφθηκα με την πρόεδρο 
μας κ. Γεννηματά τη δομή στα Διαβατά και θέ-
σαμε την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί 
στον πρωθυπουργό.

Ποιο είναι το όραμα σας για την ανάπτυ-
ξη στη Β’ Θεσσαλονίκης; Το όραμά μου για 
τη Β’ Θεσσαλονίκης, είναι να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες υποδομές, με στόχο να αναπτυ-
χθούν στις γειτονιές των δήμων μας χώροι και 
εγκαταστάσεις που θα αποτελέσουν πόλο έλξης 
για αθλητικές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές και 
εν γένει δραστηριότητες. Στόχος είναι επίσης 
η ανάπτυξη ενός hub νεοφυών επιχειρήσεων 
στην περιοχή μας που θα ενισχύσει το κοινωνι-
κό και οικονομικό προφίλ της περιφέρειάς μας.

Βάζουμε τέρμα στην εσωστρέφεια στο ΚΙΝΑΛ
Γιώργος Αρβανιτίδης:
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Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, το μέλλον το χα-
ράσσουν όσοι πορεύονται με βλέμμα καθαρό, αισιοδοξία 
και είναι γεμάτοι όρεξη για σκληρή δουλειά. 

Εκείνοι που δεν κλείνονται μέσα σε ένα γραφείο αλλά 
δημιουργούν, παράγουν αποτελέσματα και μετουσιώ-
νουν τις ιδέες τους σε πράξεις προς όφελος των πολλών.

Στη Νέα Δημοκρατία μετρούμε μόλις λίγους μήνες 
στη διακυβέρνηση της χώρας, όμως αποδεικνύουμε 
καθημερινά ότι είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τη 
χώρα σε μια νέα τροχιά. Δεν υποσχόμαστε πολλά, αντί-
θετα δεσμευόμαστε για λίγα και υλοποιήσιμα. Δεσμευτή-
καμε για μείωση του ΕΝΦΙΑ και το εφαρμόσαμε από τις 
πρώτες ημέρες σχηματισμού της αυτοδύναμης κυβέρ-
νησης. Δεσμευθήκαμε για βελτίωση της ρύθμισης για τις 
120 δόσεις και το κάναμε άμεσα πράξη. Το ίδιο συμβαίνει 
τώρα και με τη μείωση των φόρων, αφού για πρώτη φορά 
μετά το 2010 ελληνική κυβέρνηση καταθέτει προς ψήφι-
ση στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο μειώνει 
δραστικά τη φορολογία. 

Βασικός πυλώνας των διατάξεων του νομοσχεδίου 
είναι η φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων και 
επιχειρήσεων. Με το νέο φορολογικό, οι μισθωτοί και 
οι συνταξιούχοι με εισοδήματα μεσαίας κατηγορίας θα 
έχουν μείωση φόρου από 80 έως 200 ευρώ, ενώ ο μέσος 
ελεύθερος επαγγελματίας περίπου 1.300 ευρώ. Παράλ-
ληλα, όπως έχει ήδη εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ανα-
πτύσσουμε στοχευμένες δράσεις για να ανακτήσουν τα 
σπίτια μας την αξία που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια. 
Πέρα από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, μεσοσταθμικά κατά 22% 
που ήδη εφαρμόσαμε, προχωρούμε σε νέες πρωτοβου-
λίες όπως η αναστολή του ΦΠΑ για 3 χρόνια, η αναστολή 
για μια τριετία του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγο-
ραπωλησίας ακινήτων, ενώ προβλέπεται και μείωση του 
φόρου εισοδήματος κατά 40% για τις δαπάνες εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 2020-2022 για 
την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των ακινή-
των.

 Πέρα των παραπάνω, σύντομα θα ακολουθήσουν και 
άλλα μέτρα στήριξης και ενθάρρυνσης της επιχειρημα-
τικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, αφού 
στόχος μας είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε χώρα ίσων 
ευκαιριών. Να είναι ένα κράτος αυτάρκες, ισχυρό, αξιο-
κρατικό και αποτελεσματικό. Με παιδεία που θα επενδύ-
ει στην αριστεία, με επιχειρήσεις που θα σέβονται τους 
εργαζόμενους, με οικονομία που θα προσελκύει επεν-
δύσεις, με νέα γενιά που δεν θα χρειάζεται να αναζητά 
καλύτερη τύχη στο εξωτερικό λόγω έλλειψης ευκαιριών.

 Κυβερνούμε με τους πολίτες για τους πολίτες και 
χαράσσουμε το μέλλον με υπευθυνότητα, συνέπεια και 
πάνω από όλα «καθαρές κουβέντες». Η αλήθεια είναι το 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό και του 13ου συνεδρίου μας 
(29 Νοεμβρίου-01 Δεκεμβρίου) που πραγματοποιείται 
στην Αθήνα. 

Μέσα από τις εργασίες του αναδεικνύουμε τη σύγ-
χρονη φυσιογνωμία του κόμματος, επικυρώνοντας πα-
ράλληλα τη μετάβαση της κοινωνίας μας σε μια εποχή 

συλλογικής ωριμότητας.
Τώρα που κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα έχουν 

αντιληφθεί ότι οι εύκολες υποσχέσεις οδηγούν μονάχα 
σε αδιέξοδο, οφείλουμε ως Έθνος να κάνουμε ποιοτικό 
άλμα προς τα εμπρός. Να οικοδομήσουμε μαζί ένα κοινό 
μέλλον που θα διακρίνεται από εθνική αυτοπεποίθηση 

και θα περιλαμβάνει δουλειές για πολλούς, προστασία 

των αδυνάτων, προοπτική, ελπίδα και αισιοδοξία ότι τα 

καλύτερα είναι μπροστά μας. 

*Ο Θεόδωρος Γ. Καράογλου είναι Υφυπουργός 

Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης)

Οικοδομώντας το κοινό μας μέλλον με εθνική αυτοπεποίθηση
opinion

Τ Ο Υ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Κ Α Ρ Α Ο Γ Λ Ο Υ * 
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Την εκτίμησή του ότι ο Αντώνης Σαμαράς 
είναι ο μόνος που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που απαιτεί η σημερινή εποχή 
από τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
εκφράζει ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Δημή-
τρης Βαρτζόπουλος. Σε συνέντευξή του στην 
Karfitsa, ο κ. Βαρτζόπουλος εξηγεί τους λόγους 
για τους οποίους θεωρεί αυτή τη στιγμή τον 
πρώην πρωθυπουργό ως το πλέον κατάλληλο 
πρόσωπο για το ανώτερο πολιτειακό αξίωμα. 
Παράλληλα,  δικαιώνει τη Νέα Δημοκρατία που 
επέλεξε «δικούς της» ανθρώπους για τις διοι-
κήσεις των δημοσίων νοσοκομείων, ενώ τοπο-
θετείται για την τεράστια φαρμακευτική δαπάνη 
και κατανάλωση στη χώρα μας, όπως επίσης 
και για την υπόθεση Novartis και την προανα-
κριτική επιτροπή που έχει στηθεί.

Το πρόσωπο που θα προτείνει η ΝΔ για 
πρόεδρο της Δημοκρατίας ποιά χαρακτηριστι-
κά πρέπει να έχει; Εσείς έχετε κάποια προσω-
πική προτίμηση;

Ο πρόεδρος πρέπει να είναι πολιτικό πρόσω-
πο. Στις περιπτώσεις που επιλέγεται  προσωπι-
κότητα εξ άλλου χώρου –καλλιτεχνικού, πνευ-
ματικού κ.ο.κ.–,  το μήνυμα, που δίνεται στους 
επιγόνους είναι λάθος. Απαξιώνει την κορυφαία 
εκδήλωση της κοινωνικότητας, την πολιτική. 
Στο ανώτατο αξίωμα είναι σωστό να ανέρχεται 
μόνον άνθρωπος που αφιέρωσε την ζωή του 
στα κοινά. Ο  πρόεδρος πρέπει να προέρχεται 
λοιπόν από κόμμα, του οποίου φυσικά και θα 
διετέλεσε σημαίνον στέλεχος. Το αν θα προέρ-
χεται από εκείνο, που θα έχει την εκάστοτε πλει-
οψηφία ή όχι, είναι δευτερεύον. Πρωτεύων είναι 
ο συμβολισμός,  που απορρέει εκ του ορισμού 
και της ιστορίας του. Ο συμβολισμός που απαιτεί 
η σημερινή εποχή, είναι πολύ συγκεκριμένος. 
Σήμερα απαιτείται αίσθηση εθνικής ανάτασης, 
επανάκτησης του σεβασμού, επιστροφής στην 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Ιδίως, μάλιστα, η απει-
λή εξ ανατολών, η επονείδιστη  Συμφωνία των 
Πρεσπών, η ταλαιπωρία μας από το μετανα-
στευτικό, δημιουργεί την ανάγκη έξαρσης ενός 
υγιούς πατριωτισμού.

Ο συμβολισμός αυτός υπηρετείται μόνον 
από τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι αυτός που ηγή-
θηκε της μόνης πραγματικής κυβέρνησης μεγά-
λου συνασπισμού, που γνώρισε η χώρα, ενώνο-
ντας στην προσπάθεια σωτηρίας της χώρας όχι 
μόνον την Κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά, 
αλλά και τη Δημοκρατική Αριστερά.

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι σύμ-

φωνα με δημοκοπικά ευρήματα το νούμερο 
ένα πρόβλημα της χώρας. Έχει ανακοινωθεί 
το σχέδιο της κυβέρνησης – πιστεύετε ότι αρ-
κεί;

Υπάρχουν τρεις διακριτοί πληθυσμοί προ-
σφύγων και μεταναστών:

• Όσοι ευρίσκονται στα νησιά.
• Οι μεταφερόμενοι στην ενδοχώρα, που 

Ο Α. Σαμαράς είναι ο πιο κατάλληλος 
για πρόεδρος της Δημοκρατίας!

Δημήτρης Βαρτζόπουλος:
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έχουν ταυτοποιηθεί, που αναμένουν την εκδίκαση της αιτήσεως ασύλου και που είναι 
εν πολλοίς γνωστής διαμονής. Αυτοί διαμένουν σε οικιακού τύπου καταλύματα, δηλαδή 
ξενοδοχεία, δωμάτια και διαμερίσματα εντός οικισμών, είτε σε οργανωμένους καταυλι-
σμούς εκτός οικισμών.

• Οι απολύτως παράνομοι, αυτοί α) που δεν είναι καταγεγραμμένοι πουθενά, 
έχοντας εισέλθει λάθρα χωρίς ταυτοποίηση, είτε β) είναι καταγεγραμμένοι και μετέπειτα 
εξαφανισμένοι, αγνώστου διαμονής.  Είναι γνωστό,  ότι εκατοντάδες εξ αυτών συλλαμ-
βάνονται καθημερινώς. Έμπειροι αξιωματικοί λένε μάλιστα, ότι αρκετοί  προκαλούν την 
σύλληψή  τους, ώστε να υποβάλουν αίτηση ασύλου νομιμοποιώντας την διαμονή τους.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε, ότι το 3/4 όλων αυτών δεν είναι πρόσφυγες. Τούτο σημαί-
νει ότι, όταν πλησιάσει η ημερομηνία της συνέντευξης, θα καταδυθούν στην παρανομία 
δημιουργώντας εκρηκτικά φαινόμενα στο κοινωνικό περιθώριο. Ο μόνος τρόπος να απο-
τρέψουμε αυτό είναι ο έλεγχος της διακίνησής τους. Άποψή μου είναι, ότι τούτο γίνεται 
μόνον με την δημιουργία των κέντρων ελεγχόμενης φιλοξενίας, ελεγχόμενης δηλαδή 
διακίνησης. Σε αυτά θα μεταφερθούν οι ερχόμενοι από τα νησιά, οι παράνομοι, που θα 
συλλαμβάνονται και όσοι εκ των λοιπών αποδειχθούν οικονομικοί μετανάστες. Στις οικι-
ακού τύπου εγκαταστάσεις πρέπει να παραμείνουν μόνον πραγματικοί πρόσφυγες. Όσοι 
παραβιάζουν τους όρους της ελεγχόμενης διακίνησης θεωρούνται απελαστέοι και συλ-
λαμβανόμενοι μεταφέρονται στα κλειστά προαναχωρησιακά Κέντρα.

Στην εκλογική σας περιφέρεια υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας προσφύγων-μετανα-
στών. Ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και επιφυλάξεις από 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποια είναι η θέση σας;

Υπάρχουν αφύλακτοι και άναρχοι καταυλισμοί ή οικιακού τύπου εγκαταστάσεις. Ως εκ 
τούτου, οι αντιδράσεις είναι ευνόητες. Ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπισθεί η δυσφορία 
του πληθυσμού, είναι τα ως άνω.

Έχετε διατελέσει υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
εξαπολύσει «βολές» για τον διορισμό των νέων διοικήσεων στα δημόσια νοσοκομεία 
χαρακτηρίζοντας κομματικές και «ρουσφετολογικές» τις επιλογές των προσώπων. 
Τι απαντάτε;

Η πραγματικότητα είναι: οι διοικήσεις των νοσοκομείων, που μόλις ανακοινώθηκαν, 
έχουν επιλεγεί από ειδική επιτροπή. Η δική μου άποψη είναι: Η διοίκηση φορέων της 

γενικής κυβέρνησης θα πρέπει να ασκείται είτε από τη φυσική ιεραρχία, δημοσίους υπαλ-
λήλους δηλαδή, είτε από ιδιωτικές εταιρείες μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε από 
ανθρώπους, που επιλέγει η κυβέρνηση για να κάνει τη δουλειά της. Αυτοί είναι προφανές 
ότι πρέπει να έχουν την τεχνική επάρκεια για να ανταποκριθούν και να πρόσκεινται ιδε-
ολογικά σε αυτήν, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν την πολιτική της, να εφαρ-
μόσουν δηλαδή την εντολή που της έδωσε ο λαός. Άρα, ορθώς το κάθε κόμμα βάζει τους 
«δικούς του». Αρκεί βέβαια, να έχουν τις τυπικές ικανότητες. Η διαχειριστική της επάρκεια 
θα κριθεί, αν από τους δικούς της επιλέγει τους καταλληλότερους.

Είστε βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης. Πιστεύετε ότι η περιοχή έτυχε σωστής μεταχεί-
ρισης από προηγούμενες κυβερνήσεις για να αναπτυχθεί; Η νυν κυβέρνηση θα με-
ριμνήσει σχετικά; Τι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας;

Η Β´ Θεσσαλονίκης έχει χαρακτήρα αγροτικό, βιοτεχνικό, επαγγελματικό, μεσοαστι-
κό, ακόμη και μεγαλοαστικό. Άρα είναι μια μικρογραφία της χώρας. Άρα ισχύει εδώ, ό,τι 
και στο σύνολο. Μπορεί, βέβαια, να μιλήσει κανείς για επί μέρους ανάγκες, ιδίως τεχνικών 
έργων, αλλά εν γένει ισχύει, ό,τι για όλη την χώρα.

Ξαναεπικαλούμαι το πέρασμα σας από το υπουργείο Υγείας για να ρωτήσω την 
άποψη σας για την φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας, αλλά και για την υπόθεση 
Novartis και την προανακριτική που έχει στηθεί… Η φαρμακευτική κατανάλωση στην 
χώρα παραμένει στην πραγματικότητα εξαιρετικά υψηλή, αν λάβει κανείς υπ´ όψιν του 
τι πραγματικώς συνταγογραφείται. Η τελική δαπάνη μειώνεται  με τεχνικό τρόπο, με τα 
περίφημα rebates και clawback , που συνιστούν σκληρή και άδικη φορολογία. Άρα το 
πραγματικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Όσον αφορά στη Novartis, ισχύουν τα εξής: Η δι-
ερεύνηση της παράνομης χρηματοδότησης της συνταγογράφησης είναι διεθνώς απολύ-
τως συνήθης. Κάθε έτος καταδικάζεται και μια μεγάλη πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία 
για αθέμιτες πρακτικές σε πρόστιμα δισεκατομμυρίων. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Υπάρ-
χουν προηγούμενα, καταδικαστικές αποφάσεις κοκ. Η δικαστική διαδικασία ελέγχου της 
Novartis στο τομέα αυτό ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην προανακριτική επιτροπή της 
Βουλής εξετάζεται φυσικά κάτι εντελώς διαφορετικό. Εξετάζεται η πλεκτάνη ενοχοποίη-
σης πολιτικών πρώτης γραμμής, με σκοπό τον προσπορισμό  πολιτικού οφέλους.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2019

έκπτωση οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών 
αερίου και της υδραυλικής εγκατάστασης από πιστοποιηµένους 
επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!
www.edathess.gr/asfaleia
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Το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι κολλημένο στο 
8% αλλά είναι περαστικό από εκεί, δηλώνει σε 
συνέντευξη του στην Karfitsa ο γραμματέας επι-
κοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, Κυριάκος Κυριάκος. Ο κ. 
Κυριάκος χαρακτηρίζει «ρηχή» την προσέγγιση 
και την επιχειρηματολογία του κ. Παύλου Γε-
ρουλάνου στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 
που έθεσε και θέμα ηγεσίας, ενώ επισημαίνει 
πως το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα 
από το Κίνημα Αλλαγής και δεν θα γίνει κόμμα 
– σφραγίδα. Ο γραμματέας επικοινωνίας του ΚΙ-
ΝΑΛ ασκεί  κριτική στην κυβέρνηση για τις νέες 
διοικήσεις στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ εκτι-
μάει ακόμα πως το προσφυγικό-μεταναστευτι-

κό θα είναι το πρόβλημα που θα επηρεάσει την 
κυβερνητική σταθερότητα.

Είστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή 
στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ; Πώς σχολιάζετε κά-
ποιες ηχηρές απουσίες όπως του Ευάγγελου 
Βενιζέλου, της Εύας Καϊλή και του Γεωργίου 
Παπανδρέου; Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλα-
γής έχουν συχνές και πυκνές εσωκομματικές 
διαδικασίες, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Με 
δεδομένο το ουσιαστικό διακύβευμα, την κα-
ταστατική εναρμόνιση του ΠΑΣΟΚ με το Κίνημα 
Αλλαγής, την επικύρωση δηλαδή μιας απόφα-
σης που είχε ομόφωνα εγκριθεί τον προηγούμε-
νο Μάρτιο, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από 

τους περίπου 2.000 συνέδρους και παρατηρη-
τές που συμμετείχαν, όπως και από την ποιότη-
τα των τοποθετήσεων. Σήμερα δεν είναι εύκολο 
να μετακινούνται 3 και 4 φορές το χρόνο μαζικά 
σύνεδροι από όλη την Ελλάδα για εσωκομματι-
κές διαδικασίες. Προτιμώ λοιπόν να επικεντρώ-
σουμε στους παρόντες, που έδωσαν πειστική 
απάντηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει 
μέσα από το ΚΙΝΑΛ και δεν θα γίνει «σφραγίδα» 
σε ένα μεταφερόμενο συρτάρι με ροδάκια.

Ο Παύλος Γερουλάνος έθεσε ξεκάθαρα 
θέμα ηγεσίας και κατηγόρησε την πρόεδρο 
Φώφη Γεννηματά ότι «θάβει» το ΠΑΣΟΚ. Τε-
λικά περνάμε σε μια μετά-ΠΑΣΟΚ εποχή που 

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται 
να γίνει «σφραγίδα»

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

θα το διαδεχτεί το ΚΙΝΑΛ;
Ο κ. Γερουλάνος έκανε μια γενική τοποθέτηση, η 

οποία κατέληγε στην αμφισβήτηση της ηγεσίας, μέσα 
από μια επιχειρηματολογία προσκολλημένη σε οργα-
νωτικές και διαδικαστικές διαφωνίες. Θεωρώ για το 
επίπεδο του Παύλου Γερουλάνου –ενός στελέχους με 
πολιτική κατάρτιση αλλά και βαθιά γνώση των πρακτι-
κών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ όσο 
ήταν σε θέσεις ευθύνης– ρηχή την προσέγγιση και την 
επιχειρηματολογία. Καταλαβαίνω πως θέλει να δηλώσει 
«παρών» με έναν ιδιαίτερο, διακριτό τρόπο, που εμένα 
δεν με βρίσκει σύμφωνο, σε μια εποχή που η συσπείρω-
ση είναι η μόνη λύση για να ξεκινήσουμε μια αντεπίθεση. 
Ωστόσο, δεν έχει σημασία αν βρίσκει εμένα σύμφωνο, 
σημασία έχει πως οι προτάσεις του δεν βρήκαν πρόθυ-
μους συνέδρους να τις υποστηρίξουν.

Στο συνέδριο ποια είναι η πολιτική γραμμή που απο-
φασίστηκε να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ; Πώς θα βοηθή-
σει το ΚΙΝΑΛ να ξεκολλήσει από το 8% των τελευταίων 
εκλογών;

Το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι κολλημένο στο 8%. 
Είναι περαστικό από εκεί, ξεκινώντας από το 4,6% του 
2015 την ανοδική του πορεία. Μια ανηφορική και δύσκο-
λη πορεία που όμως έχει στόχο να γίνει ξανά η αυθεντική 
προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ και το 
στελεχιακό του δυναμικό αγκαλιάζουν και τα υπόλοιπα 
στελέχη της Κεντροαριστεράς και με όχημα το Κίνημα 
Αλλαγής έχουμε ξεκινήσει την επανασύνδεσή μας με την 
ευρεία βάση που περιμένει από εμάς. Περιμένει υπεύθυνη 
και αποτελεσματική αντιπολίτευση –όπως στο θέμα των 
τραπεζών–, περιμένει επίκαιρο και ανανεωμένο λόγο 

και απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα, περιμένει να 
την πείσουμε ότι αφήσαμε πίσω τις παθογένειες και την 
εσωστρέφεια και εκφράζουμε και πάλι την πλειοψηφία 
της κοινωνίας και όχι ο καθένας τον εαυτό του. Το Κίνημα 
Αλλαγής, χωρίς φοβικότητα και χωρίς ανάγκη μεζούρας 
αποστάσεων από τους αντιπάλους του, χαράσσει αυτόνο-
μη, προοδευτική πορεία με στόχο τη διακυβέρνηση.

Ως γραμματέας επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, σε ποια 
σημεία θα επικεντρώσετε την επικοινωνιακή σας στρα-
τηγική και με ποιον στόχο;

Η ανώμαλη προσγείωση του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστά, 
μάς δίνει μια μεγάλη ευκαιρία. Την εκ νέου «γείωση», 
την επαφή με τη βάση μας, που τα τελευταία δέκα χρό-
νια σήκωσε το βάρος της κρίσης, έχει νέα προβλήματα, 
νέες ανησυχίες και νέες προτάσεις. Αυτή τη βάση πρέπει 
να ακούσουμε, να επεξεργαστούμε και να μετατρέψου-
με σε κοινωνικό, μαζικό κίνημα, με στόχο τη νέα Αλλαγή 
που θα χρειαστεί η μεταμνημονιακή Ελλάδα. Αν πετύχει 
αυτή η «γείωση», θα έρθει νομοτελειακά και η απογείω-
ση. Κοινό μας δεν είναι μόνο όσοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ 
προς άλλα κόμματα, αλλά και το 45% περίπου της απο-
χής. Ανθρώπων που δεν πείθονται από την τεχνητή πό-
λωση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι μας, 
αν δείξουμε υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και καινο-
τόμες πολιτικές αντιλήψεις σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται η αντίρρηση σας για τις 
νέες διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων;

Είναι εξοργιστικό μετά από 10 χρόνια σκληρής κρίσης 
να μην έχει διδαχθεί το πολιτικό προσωπικό τα βασικά 
μαθήματα. Προφανώς η δημόσια διοίκηση έχει αντιμετω-
πιστεί ως λάφυρο από πολλές κυβερνήσεις τις προηγού-

μενες δεκαετίες και προφανώς όλοι πρέπει να κάνουμε 
την αυτοκριτική μας. Ωστόσο, φτάσαμε στο χείλος του 
γκρεμού και η νέα Κυβέρνηση είχε στην προμετωπίδα 
της προεκλογικής της καμπάνιας την αξιοκρατία. Αντ´ 
αυτού βλέπουμε αποκρουστικά παλαιοκομματικά ρου-
σφέτια φίλων και συγγενών, που προκαλούν θυμηδία για 
το όλον πολιτικό σύστημα. Η Δεξιά είναι παγκοσμίως μια 
και αμετανόητη. Τα παγκόσμια αδιέξοδα του νεοφιλελευ-
θερισμού όσο κι αν προσπαθήσει να τα καμουφλάρει, δεν 
έχει διάθεση να τα καταπολεμήσει ούτε ο κ. Μητσοτάκης. 
Είναι δέσμιος ενός παραδοσιακά σκληρού δεξιού κόμμα-
τος.

Πιστεύετε ότι είναι αρκετό το σχέδιο για προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ή 
θεωρείτε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη 
της το πρόβλημα;

Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα. 
Και είναι απογοητευτική η έλλειψη δυναμικής της νέας 
κυβέρνησης να πάει με μια ομόφωνη εθνική γραμμή και 
να διεκδικήσει επίμονα λύσεις στην Ευρώπη. Δεν έχει με-
τρήσει σωστά το πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης και πετώ-
ντας τη βόμβα από το ένα χέρι στο άλλο, ενώ το φυτίλι 
καίγεται, δεν κερδίζει ούτε χρόνο, ούτε χώρο. Ακόμη και 
τα αναγκαία μέτρα εσωτερικής διαχείρισης παίρνονται 
χωρίς στρατηγικό σχέδιο, χωρίς επικοινωνία με τις τοπι-
κές κοινωνίες και χωρίς αποτελεσματικότητα. Φοβάμαι 
ότι αυτή είναι η νέα κρίση που καλείται άδικα να ξεπερά-
σει μόνη της η χώρα μας και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες 
και θα επηρεάσουν και τη σταθερότητα της κυβέρνησης. 
Προβλέπω ότι θα είναι το διακύβευμα των επόμενων 
εκλογών.
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Σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουρ-
γίας καλούνται να προσαρμοστούν επιχειρήσεις 
που έχουν ως βασική υπηρεσία τον ναργιλέ, 
μετά από την εφαρμογή του νέου αντικαπνιστι-
κού νόμου. Μόνο που τα νέα δεδομένα βάζουν 
τους επιχειρηματίες στην διαδικασία «έξωσης» 
από τους ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς 
χώρους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο δεν επι-
τρέπεται το κάπνισμα (τσιγάρο, πούρο, πίπα, 
άτμισμα, θερμαινόμενα, ναργιλές κλπ.) στο 
εσωτερικό όλων των καταστημάτων υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος. Το κάπνισμα πλέον επι-
τρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους που 
είναι περιμετρικά ανοικτοί σε τουλάχιστον δύο 
πλευρές και δεν είναι στεγασμένοι. Θύματα του 
νόμου θεωρούνται αναμφίβολα οι επιχειρήσεις 
με ναργιλέ. Επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει 
αρκετά χρήματα στην λειτουργία αυτών των κα-
ταστημάτων καλούν μιλώντας στην Karfitsa την 
κυβέρνηση να δώσει λύση.

«Μας βγάζουν έξω από τα μαγαζιά μας»
«Δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε τίποτα 

ούτε με την καπνιστική λέσχη που υπήρχε, ούτε 
καν ένα σχετικό ‘’παράθυρο’’ στο νόμο αυτόν», 
εξηγεί ο ιδιοκτήτης του cafe bar Rahati Shisha 
Experts, Αβραάμ Κοτσαρίδης. Ο ίδιος προσθέτει 
ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
εξυπηρετούμε τον κόσμο σε εξωτερικό χώρο, 
θερμαίνοντάς τον όσο γίνεται, ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες και τοποθετώντας γύρω 
γύρω υαλοπετάσματα, αν το μαγαζί είναι τυχε-
ρό και δεν βρίσκεται σε αρχαιολογική περιοχή, 
όπως εμείς που είμαστε στην Αρχαία Αγορά και 
δεν μπορούμε να περιφράξουμε τον χώρο, οπότε 
τους χειμερινούς μήνες είμαστε εκτεθειμένοι».

Το cafe bar Rahati Shisha Experts, είναι από 
τα καταστήματα της πόλης με μακροχρόνια ιστο-
ρία, καθώς λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη εδώ και 
20 χρόνια. Διαθέτει τρεις εσωτερικούς χώρους 
και απασχολεί αρκετό προσωπικό, ωστόσο ο 
ιδιοκτήτης επισημαίνει ότι εάν δεν βρεθεί λύση, 
ο αντικαπνιστικός νόμος θα φέρει αλυσιδωτά 
προβλήματα στις επιχειρήσεις με ναργιλέ, θέτο-
ντας τον βιοπορισμό αρκετών εργαζομένων σε 
κίνδυνο. «Όλο το concept του μαγαζιού, το εσω-
τερικό περιβάλλον, τα καθίσματα, είναι προσαρ-
μοσμένα στην φιλοσοφία του ναργιλέ και τώρα 
το μαγαζί μέσα είναι άδειο, γιατί δεν μπορεί ένας 
πελάτης να ευχαριστηθεί αυτή την υπηρεσία. Ο 
νόμος μας βγάζει ουσιαστικά έξω από τα μα-
γαζιά μας και μας ακυρώνει. Έχουμε επενδύσει 
τόσα χρήματα και πλέον έχουμε χάσει το νόημα 
και την ουσία μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
την μείωση του τζίρου μας, ο οποίος ήταν ήδη 

καταπονημένος από την οικονομική κρίση», επι-
σημαίνει ο κ. Κοτσαρίδης.

Για αυτό τον λόγο, επιχειρηματίες του κλά-
δου θα δημιουργήσουν σωματείο, ώστε να κι-
νήσουν διαδικασίες για να βρεθεί λύση με στόχο 
την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων με 
ναργιλέ. «Θέλω ένα δίκαιο νόμο και αυτό μπο-
ρεί να το κάνει μόνο η κυβέρνηση. Δεν θέλω 
να μπαίνω στη διαδικασία να βρω το δίκιο μου 
μέσω δικηγόρου. Μαζί και με άλλους επιχει-
ρηματίες θα καταθέσουμε υπόμνημα, ώστε να 
επεξεργαστούν το αίτημα μας και δοθεί λύση», 
γνωστοποιεί ο κ. Κοτσαρίδης.

«Θα επηρεαστεί όλη η αγορά του κλάδου»
«Δεν γίνεται όλα τα μαγαζιά να θεωρούνται 

το ίδιο, σύμφωνα με τον αντικαπνιστικό νόμο», 

ξεκαθαρίζει η Διονυσία Καραθανάση, που δρα-
στηριοποιείτε στην εισαγωγή καπνικών, εξο-
πλισμού και αξεσουάρ για ναργιλέ. «Πιστεύω 
ότι ο νόμος πρέπει να έχει κάποιες δικλείδες. Το 
τσιγάρο μπορεί να το κάνει κάποιος και σε εξω-
τερικό χώρο, τον ναργιλέ όμως δεν μπορεί να 
τον μεταφέρει στο πεζοδρόμιο, διότι είναι ένας 
ολόκληρος εξοπλισμός. Επίσης, ο ναργιλές είναι 
μια κουλτούρα διαφορετική από το τσιγάρο. Τα 
μαγαζιά με ναργιλέ αφορούν αποκλειστικά σε 
αυτή την υπηρεσία. Ένας πελάτης πάει σε ένα τέ-
τοιο μαγαζί για να καπνίσει ναργιλέ. Δεν θα πάει 
κάποιος που δεν καπνίζει, ούτε ένα παιδί. Είναι 
αποκλειστικά για εκείνους που κάνουν ναργιλέ, 
άρα γιατί να απαγορευτεί το κάπνισμα του; Γιατί 
δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν αυτό τον χώρο 

Επιχειρηματίες του κλάδου καλούν την κυβέρνηση να δώσει λύση

Ναργιλές: Το θύμα του αντικαπνιστικού νόμου
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Αγγελική Π. Καραγιώργου
Ζωή Θ. Βασιλειάδου

Ιατροί Βιοπαθολόγοι - Μικροβιολόγοι
haemalab Μικροβιολογικά Εργαστήρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 

Μ.Αλεξάνδρου 33
2310-721444

ANΩ ΤΟΥΜΠΑ: 
Γρ.Λαμπράκη 207 και Τσιαπάνου 36-38

2310-926390 | 2310-917849

ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 
Ύδρας 27 και Κύπρου

2310-332210

ως ναργιλετζίδικο, όπως χαρακτηρίζουν για παράδειγμα έναν παιδότοπο;», διερωτάται 
η ίδια.

Μάλιστα, η κ. Καραθάναση δίνει ως παράδειγμα ανάλογες περιπτώσεις από χώρες 
του εξωτερικού, όπως είναι στη Γερμανία, όπου δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να 
πληρώνουν ένα παράβολο τον χρόνο, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη χρήση ναργι-
λέ εντός του χώρου τους. Όπως σημειώνει η ίδια, «ακόμη και στα αεροδρόμια υπάρχει 
κλειστός χώρος για τους καπνίζοντες, αλλά τους πελάτες μαγαζιών για ναργιλέ ο νόμος 
στην Ελλάδα τους βγάζει έξω». Την ίδια ώρα, κρούει το καμπανάκι και στο τομέα του 
τουρισμού, καθώς όπως υποστηρίζει αρκετοί Άραβες που έρχονται στη χώρα μας επισκέ-
πτονται μαγαζιά με ναργιλέ, ωστόσο με τον νέο νόμο, η παροχή αυτή θα αλλάξει και για 
τους ίδιους, αφού θα πρέπει να βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, ακόμη και τον χειμώνα.

«Πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση», τονίζει η κ. Καραθανάση και εξηγεί πως παρότι προς 
το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί επιπτώσεις στο εμπόριο καπνού και εξοπλισμού ναργιλέ, 
καθότι είναι αρκετά νωρίς ακόμη, εάν συνεχιστεί η εφαρμογή του νόμου με την παρούσα 
μορφή, τα αρνητικά αποτελέσματα στην συγκεκριμένη αγορά δεν θα αργήσουν να εμφα-
νιστούν, διότι ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε μαγαζιά. «Μιλάμε για πολλές επιχειρή-
σεις, που απασχολούν αρκετό προσωπικό. Υπάρχουν καταστήματα που ο βασικός χώρος 
λειτουργίας τους είναι ο εσωτερικός και τώρα καλούνται να τον αλλάξουν. Δεν είναι εύ-
κολο αυτό. Επιχειρηματίες ξεκίνησαν να επενδύουν πάνω στην υπηρεσία του ναργιλέ και 
κανένας αρμόδιος φορέας του κράτους δεν τους ενημέρωσε ότι θα απαγορευόταν».

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημά-

των, Καταναλωτών, Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) Ηλίας Καλιώρας, τονίζει ότι θα 
έπρεπε ο νόμος να έχει μια δικλείδα για τα μαγαζιά με ναργιλέ. «Ο νομοθέτης έπρεπε να 
τα προβλέψει αυτά. Δεν μπορούν τα καταστήματα να έχουν πάρει άδεια ειδικά για αυτό, 
να έχουν επενδύσει χρήματα πάνω στις επιχειρήσεις τους και ξαφνικά να τους αλλάζει 
τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, διότι δεν θα μπορέσουν να αντέξουν». Ο ίδιος επισημαίνει 
δε ότι το «λουκέτο» είναι μονόδρομος για καταστήματα που δεν διαθέτουν εξωτερικούς 
χώρους, εάν δεν βρεθεί λύση.

«Ήδη σε κάποια μέλη μας έχει επιβληθεί 2.000 ευρώ πρόστιμο», αναφέρει ο κ. Κα-
λιώρας, χαρακτηρίζοντας τον νόμο «υπερβολικά σκληρό», ενώ υπογραμμίζει ότι η 
«καθολικότητά του βλάπτει πάρα πολύ». Σύμφωνα με τον ίδιο, θα έπρεπε να υπάρχουν 
εξαιρέσεις. «Δεν μιλάμε για τα εστιατόρια, όπου μπαίνουν παιδιά μαζί με τις οικογένειες, 
αλλά για κάποια μαγαζιά που λειτουργούν ειδικά την νύχτα, όπως μπαρ ή μπουζούκια, θα 
έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες», εξηγεί.

Ο κ. Καλιώρας αναφέρει ακόμα ότι ο νόμος είναι «παρατραβηγμένος» όσον αφορά στα 
πρόστιμα. Δεν είναι δυνατόν να καπνίζει κάποιος σε ένα νοσοκομείο και να παίρνει πρόστι-
μο 100 ευρώ και στα καταστήματα εστίασης, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα, να επι-
βάλλονται από 500 ευρώ μέχρι και ανάκληση της άδειας τους», υπογραμμίζει ενώ τονίζει 
ακόμα πως οι καπνιστές δεν μπορούν να θεωρούνται «μιάσματα» και να μην μπορούν να 
απολαύσουν τις υπηρεσίες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. «Δεν γίνεται 
να περιορίζουν ακόμη και τον εξωτερικό χώρο και λένε ότι πρέπει να είναι ξεσκέπαστος. 
Δηλαδή θα βγαίνει έξω ο καπνιστής, θα αντιμετωπίζει τις καιρικές συνθήκες του κρύου 
και θα βρέχεται επιπλέον. Θα την γλιτώσουμε από το κάπνισμα και θα την πληρώσουμε 
από την πνευμονία. Έχουν αναλογιστεί τι σημαίνουν όλα αυτά; Διαλύουν την εστίαση», 
τονίζει.

Σύμφωνα με τον γ.γ. της ΠΑΣΚΕΔΙ, οι επαγγελματίες θα προσφύγουν στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας «όχι για να αλλάξουμε τον αντικαπνιστικό νόμο, αλλά για να μπορούν τα 
καταστήματα να δηλώνουν αν θέλουν  να είναι καπνιζόντων ή μη καπνιζόντων».
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Τους τρόπους με τους οποίους θα… «πρασι-
νίσει» η Θεσσαλονίκη αναζητά η διοίκηση του 
δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, καθώς αυτή τη 
στιγμή η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στον 
κεντρικό δήμο του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος ανέρχεται σε μόλις 1,45 τετραγωνικά μέτρα. 
Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ χαμηλότερος 
του ορίου των διεθνών προδιαγραφών, που ορί-
ζεται σε 12 – 25 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο!

Στη χειρότερη κατάσταση απ’ όλα τα δημο-
τικά διαμερίσματα είναι το Δ’, δηλαδή η περιοχή 
της Τούμπας, εκεί όπου το πράσινο το ψάχνουν 
με το «κιάλι» καθώς η αναλογία είναι μόλις 0,5 
τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο. Ακολουθεί η περιο-
χή του Ε’ δημοτικού διαμερίσματος (Χαριλάου 
- Ντεπώ) με 1,3 τ.μ. σε αναλογία πρασίνου και 
στη συνέχεια είναι η Άνω Πόλη με 1,4 τ.μ. και η 
Ξηροκρήνη με 2,7 τ.μ.

Αντίθετα, στο κέντρο της πόλης η αναλογία 
πρασίνου ανά κάτοικο μπορεί μεν να φτάνει τα 
5,6 τ.μ., ωστόσο στο κομμάτι αυτό συμπερι-
λαμβάνονται οι χώροι της ΧΑΝΘ, το Πεδίον του 
Άρεως και η Νέα Παραλία και το πράσινο δια-
θέτει μια συνέχεια. Σε εξαίρεση επομένως με το 
κέντρο, όλοι οι υπόλοιποι χώροι πρασίνου στην 
πόλη εμφανίζονται απομονωμένοι και ασύνδε-
τοι, κατακερματισμένοι και ανομοιόμορφα κα-
τανεμημένοι στον αστικό ιστό.

«Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ικανοποι-
ημένοι με το πράσινο που διαθέτει η πόλη και 
θα φροντίσουμε το επόμενο διάστημα με διάφο-
ρους τρόπους να αυξήσουμε την αναλογία πρα-
σίνου ανά κάτοικο σε όλα τα δημοτικά διαμερί-
σματα», δηλώνει στην Karfitsa ο αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης.

Το σχέδιο
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, οι τρόποι 

για να μπορέσει να αυξηθεί το πράσινο είναι να 
αξιοποιηθούν τα αδιαμόρφωτα οικόπεδα ιδιο-
κτησίας του δήμου, να φυτευτούν οι σχολικές 
αυλές και να δημιουργηθούν νέες δενδροστοι-
χίες σε δρόμους της πόλης για να μπορέσουν να 
φυτευτούν πολλά νέα δέντρα.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα γίνει 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών, 
των συλλόγων και των επιχειρήσεων, ώστε να 
υιοθετήσουν είτε ένα δέντρο, είτε ένα πάρκο της 
γειτονιάς τους, ενώ θα αναπλεχθούν και εναλ-
λακτικές μορφές φύτευσης, όπως για παρά-
δειγμα τα φυτεμένα δώματα, οι κάθετοι κήποι, 
οι κήποι βροχής και πάρκα τσέπης.  

Στις επιδιώξεις είναι να ανασχεδιαστούν οι 
υπάρχουσες υποδομές και να δημιουργηθεί 

ένας πράσινος διάδρομος ο οποίος, έχοντας 
αφετηρία το Σέιχ Σου, να συνδέει πάρκα και πε-
ριοχές πρασίνου και να καταλήγει στην παρα-
λία, που θα δίνει τη δυνατότητα περιπάτου και 
πεζοπορίας στους κατοίκους με τη μικρότερη 
δυνατή όχληση από την κυκλοφορία των αυτο-
κινήτων και τη ρύπανση. 

Παράλληλα, αυτή τη στιγμή ο δήμος Θεσσα-
λονίκης διαθέτει ένα ψηφιακό μητρώο δέντρων, 
το «Green Tree», το οποίο αποτελείται από 
41.672 εγγραφές με 106 χαρακτηριστικά για 
κάθε μία από αυτές. Τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι οι δεντροστοιχίες αποτελούνται από 39.184 

ζωντανά άτομα. Το ποσοστό των νεκρών ατό-
μων 3,3% χαρακτηρίζεται μεγάλο και σημαντι-
κές αιτίες νέκρωσης αποτελούν η ηλικία και οι 
βανδαλισμοί. Πέρα όμως από τους βανδαλι-
σμούς τα δέντρα αντιμετωπίζουν «ισχυρό αντα-
γωνισμό» από ποικίλα εμπόδια του δομημένου 
αστικού χώρου.

Επτά κατηγορίες πρασίνου
Οι υπαίθριοι δημόσιοι χώροι στους οποίους 

αναπτύσσεται και συντηρείται το αστικό πράσινο 
σήμερα στον δήμο Θεσσαλονίκης, μπορούν να 
καταταχθούν σε επτά ομάδες και διακρίνονται 
ανάλογα με το μέγεθος και την επισκεψιμότητά 

Έτσι θα «πρασινίσει» η Θεσσαλονίκη!

Τραγική σε σχέση με τα διεθνή στάνταρ η αναλογία πρασίνου
ανά κάτοικο στην πόλη – Τι σχεδιάζει ο δήμος για το μέλλον
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τους σε:
1.Μητροπολιτικά πάρκα: Στην ομάδα αυτή ανήκουν 

τα παραδοσιακά πάρκα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν τα πάρκα 
της Χ.Α.Ν.Θ, του Πεδίου του Άρεως, της Νέας Ελβετίας 
και της παραλιακής λεωφόρου. Τα περισσότερα από αυτά 
έχουν δημιουργηθεί πριν από 20 έως 50 χρόνια, βρίσκο-
νται σε μια κατάσταση ωριμότητας και έχουν ανάγκη ανά-

πλασης. 
2.Πάρκα γειτονιάς: Εδώ ανήκουν μικρότερα πάρκα 

διάσπαρτα στην πόλη και ο ρόλος τους είναι να αποτε-
λούν χώρο ξεκούρασης και παιχνιδιού για μικρούς και 
μεγάλους. Τέτοια είναι, μεταξύ άλλων, το πάρκο Βούλγα-
ρη, Πλατείας Κρίσπου, Πλατείας Καούδη κλπ.

3.Νησίδες Πρασίνου: Η ομάδα αυτή αποτελείται από 
το πράσινο που υπάρχει στις διαχωριστικές νησίδες των 
μεγάλων κεντρικών λεωφόρων καθώς και σε κόμβους, 
διασταυρώσεις και πεζοδρόμια με κάποιο ικανοποιητικό 
πλάτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι νησίδες των οδών 
Κ. Καραμανλή, Αγ. Δημητρίου, Μοναστηρίου, Λαγκαδά.

4.Κοιμητήρια: Αξιοσημείωτες εκτάσεις πράσινου 
υπάρχουν και στους χώρους των κοιμητηριών. Τα τελευ-

ταία χρόνια γίνονται προσπάθειες τόσο μέσα από έργα 
ανάπλασης, όσο και με έργα συντήρησης, οι εκτάσεις αυ-
τές να αξιοποιηθούν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
του αστικού πρασίνου. Τα κοιμητήρια που διαχειρίζεται ο 
κεντρικός δήμος είναι της Ευαγγελιστρίας, της Αγίας Πα-
ρασκευής και της Μαλακοπής, τα οποία βρίσκονται εντός 
του αστικού ιστού, καθώς επίσης και τα κοιμητήρια Ανα-
στάσεως του Κυρίου στην Πυλαία.

5.Ζαρντινιέρες: Σε πεζοδρόμια και χώρους όπου δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί πράσινο λόγω ειδικών συνθηκών 
(π.χ. υπόγειοι κοινωφελείς αγωγοί) τοποθετούνται φυτά 
σε φυτοδοχεία κυρίως για την αισθητική αναβάθμιση των 
παραπάνω χώρων.

6.Ιστορικοί χώροι: Πρόκειται για παλιούς ιστορικούς 
κήπους ή χώρους που συνήθως πλαισιώνουν αρχαιολο-
γικές περιοχές ή αναδεικνύουν ιστορικά μνημεία (κήποι 
του Πασά, Πύργος Τριγωνίου, Βυζαντινά τείχη). 

7.Δενδροστοιχίες – Άλση: Μια μεγάλη κατηγορία 
αστικού πρασίνου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι οι 
δενδροστοιχίες που αναπτύσσονται κατά μήκος των 
δρόμων της πόλης και που σήμερα φτάνουν τα περίπου 
40.000 δέντρα.

Η πλειονότητα των πάρκων στη Θεσσαλονίκη έχουν 
έκταση από 1.000 έως 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο κε-
ντρικός δήμος διαθέτει 26 πάρκα με έκταση από 5.000 
έως 10.000 τ.μ., ενώ μόλις 15 είναι τα πάρκα σε ολόκλη-
ρη την πόλη με έκταση μεγαλύτερη των 10 στρεμμάτων. 
Στους χώρους πρασίνου ευθύνης των υπηρεσιών του 
δήμου ανήκουν επίσης το άλσος των Λουτρών Θέρμης, 
αλλά και ο ζωολογικός κήπος.

Οι προτάσεις 
από την «Οικολογία 
Αλληλεγγύη»
Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να παραμείνει η 

μεγαλούπολη με τη μικρότερη αναλογία πρασί-
νου ανά κάτοικο, αναφέρει από την πλευρά της 
η δημοτική παράταξη «Οικολογία Αλληλεγγύη», 
τονίζοντας πως πρέπει να διαμορφωθεί ένα συ-
γκεκριμένο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα απόκτη-
σης και φύτευσης άκτιστων οικοπέδων, ακόμη και 
κατεδαφίσεων οικοδομικών τετραγώνων και δη-
μιουργίας χώρων πρασίνου σε επιλεγμένα σημεία 
πυκνοδομημένων συνοικιών.

Κύρια πρόταση αποτελεί η δημιουργία πολι-
τιστικού πάρκου με την απομάκρυνση της ΔΕΘ 
και του Γ’ Σώματος Στρατού και την ενοποίηση 
και φύτευση των ανοιχτών χώρων. «Εμείς δεν 
θέλουμε η ΔΕΘ να γίνει εκθεσιακό κέντρο, αλλά 
χώρος πρασίνου. Αυτό μπορεί να ενώσει το Σέιχ 
Σου με την παραλία και να δώσει ανάσα ζωής στην 
πόλη», δηλώνει στην Karfitsa ο επικεφαλής του 
συνδυασμού, Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Μεταξύ των προτάσεων που κάνει η παράτα-
ξη είναι ακόμη η θεσμοθέτηση της «χάρτας πρα-
σίνου» που θα περιλαμβάνει όλα τα δίκτυα των 
ελεύθερων χώρων, τα μητροπολιτικά και αστικά 
πάρκα καθώς επίσης η κατάστρωση σχεδίου δι-
εκδίκησης και πιθανής απαλλοτρίωσης βιομηχα-
νικών χώρων που παραμένουν αναξιοποίητοι από 
τους ιδιοκτήτες τους (εργοστάσια Φιξ, Υφανέτ, Αλ-
λατίνη, Πύργοι της Ευτυχίας).

Σύμφωνα με τον κ. Τρεμόπουλο, στις προτε-
ραιότητες της νέας διοίκησης, θα πρέπει να είναι 
και η άμεση αντικατάσταση των περίπου 2.000 
κομμένων δέντρων που υπάρχουν αυτή τη στιγ-
μή μόνον ως κούτσουρα στις δενδροδόχους της 
πόλης. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του αστικού 
πρασίνου, η «Οικολογία Αλληλεγγύη» διοργανώ-
νει στις 8 Δεκεμβρίου δενδροφύτευση στο Σέιχ 
Σου, σε δασική έκταση κοντά στο ξενοδοχείο «Φι-
λίππειον».
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Αναβιώνει στο Εφετείο η υπόθεση με τις τοκογλυφίες 
μετά την αναίρεση του Αρείου Πάγου

Στο εδώλιο πάλι 
ο Μάρκος Καραμπέρης
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Αναβιώνει στο Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων Θεσσαλονίκης η υπόθεση των 
τοκογλυφικών κυκλωμάτων, μέλη των οποίων 
είχαν συλληφθεί σε μία γιγαντιαία αστυνομική 
επιχείρηση που έγινε τον Ιανουάριο του 2012 
στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των κεντρικών προ-
σώπων της υπόθεσης και κατηγορούμενος ως 
επικεφαλής ενός κυκλώματος ήταν ο 65χρονος 
επιχειρηματίας Μάρκος Καραμπέρης, ο οποίος 
είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθειρξη. Η υπό-
θεσή του επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες 
ύστερα από αίτηση αναίρεσης που έκανε ο ίδιος 
στον Άρειο Πάγο και έγινε δεκτή.

Το ανώτατο δικαστήριο δέχτηκε τον ισχυρι-
σμό του κατηγορούμενου, μέσω των συνηγό-
ρων του, ότι η μία από τις εκβιάσεις για τις οποί-
ες καταδικάστηκε και μάλιστα ο εισαγγελέας της 
έδρας του Πενταμελούς Εφετείου είχε ζητήσει 
την απαλλαγή του, δεν είχε καταγγελθεί ποτέ 
από το φερόμενο ως θύμα, ο οποίος είχε καταγ-
γείλει τοκογλυφία όμως ποτέ δεν εμφανίστηκε 
στο δικαστήριο να υποστηρίξει τις κατηγορίες 
του. Ακόμη, ο Άρειος Πάγος δέχτηκε ότι το δικα-
στήριο δεν αιτιολόγησε επαρκώς την απόρριψη 
του ελαφρυντικού του προτέρου εντίμου βίου 
που ζητήθηκε να αναγνωριστεί από τον κατηγο-
ρούμενο.

Ο 65χρονος είχε καταδικαστεί σε δεύτερο 
βαθμό τον Ιούνιο του 2017 σε κάθειρξη 10 ετών 
για περιπτώσεις εκβίασης και τοκογλυφιών. Μά-
λιστα, οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει το 
υπόλοιπο της ποινής του, καθώς είχε αποφυ-
λακιστεί με την πρώτη απόφαση του Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων, όταν είχε καταδικα-
στεί σε κάθειρξη 11,5 χρόνων και έμεινε για λί-
γους μήνες στη φυλακή. Μάλιστα, η αρχική του 
αποφυλάκιση είχε προκαλέσει θόρυβο με σχό-
λια ακόμη και άλλων καταδικασμένων μελών 
των τοκογλυφικών κυκλωμάτων. Τότε το δικα-
στήριο είχε δεχτεί να κάνει δεκτό το αίτημα και 
να δώσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση 
του Μάρκου Καραμπέρη, ο οποίος μέχρι εκείνη 
την ώρα παρέμενε προφυλακισμένος.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση των συλ-
λήψεων είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2012 στη 
Θεσσαλονίκη, όταν η ασφάλεια ύστερα από έξι 
μήνες ερευνών και παρακολουθήσεων τηλε-
φώνων, οδήγησε 53 άτομα στον εισαγγελέα, 
κατηγορούμενα για εκβιάσεις και τοκογλυφίες. 
Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ένα στέλεχος 
τράπεζας και ένας τραπεζικός υπάλληλος, ένα 

στέλεχος του τότε ΣΔΟΕ, δικηγόροι, αστυνομικοί, 
ένας εφοριακός, οι περισσότεροι εκ των οποίων 
απηλλάγησαν στα δικαστήρια. Ο Μ. Καραμπέρης 
κατηγορήθηκε ως επικεφαλής μίας από τις τέσ-
σερις ομάδες τοκογλυφιών και εκβιάσεων που 
είχαν αποκαλυφτεί την περίοδο εκείνη και όλες 
οι υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστικά ακροα-
τήρια και θεωρήθηκε ότι είχαν συνδέσεις μεταξύ 
τους σε τοκογλυφικές υποθέσεις.

Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, στο Εφε-
τείο ο 65χρονος ήταν μόνος του στο εδώλιο, 
καθώς πολλοί συγκατηγορούμενοί του είχαν 
αθωωθεί και άλλοι καταδικάστηκαν σε πλημμε-
ληματικές ποινές. Η δίκη του επιχειρηματία στο 
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ήταν μία 
επανάληψη της διαδικασίας που είχε γίνει στο 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, σε μικρότερο χρόνο. 
Η συντριπτική πλειοψηφία των μαρτύρων κατη-
γορίας δεν επιβεβαίωσαν ότι είχαν τοκογλυφικές 
συναλλαγές μαζί του, ή δέχτηκαν εκβιαστικές 
προσεγγίσεις από την πλευρά του.

Ο ίδιος αρνείται
Ο επιχειρηματίας από την πλευρά του αρνή-

θηκε τη διάσταση που του αποδίδει το κατηγο-
ρητήριο για τις τοκογλυφικές συναλλαγές για 

τις οποίες καταδικάστηκε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν 
πήρε ποτέ χρήματα από ανθρώπους που έχουν 
προβλήματα και ότι ορισμένες φορές οδηγήθη-
κε να εξοφλήσει προσωπικά δάνεια με τόκους. 
Για τις άλλες δανειοδοτήσεις μίλησε πάλι, όπως 
και πρωτόδικα, για επιχειρηματικές συναλλαγές 
αρνούμενος να δεχτεί ότι ήταν παράνομες.

Υποστήριξε πως η περίπτωση μίας εκβίασης 
για την οποία κατηγορήθηκε, πρόκειται για κα-
τασκευασμένη υπόθεση, αφού ο μάρτυρας δεν 
έχει εμφανιστεί σε κανένα δικαστήριο, ενώ αμφι-
σβήτησε και την άλλη. Γι’ αυτή την εκβίαση, για 
την οποία και ο εισαγγελέας της έδρας είχε την 
άποψη ότι πρέπει να απαλλαγεί ο Άρειος Πάγος 
επιστρέφει την υπόθεση στο ακροατήριο του Πε-
νταμελούς, όπως και για το ότι δεν του χορηγή-
θηκε ελαφρυντικό.

Για την υπόθεση των τοκογλυφικών κυ-
κλωμάτων που εξάρθρωσε την εποχή εκείνη η 
ασφάλεια Θεσσαλονίκης  έχουν επιβληθεί ποι-
νές κάθειρξης σε μεγάλο αριθμό κατηγορού-
μενων μελών των υπολοίπων κυκλωμάτων. 
Μάλιστα, οι επικεφαλής και των τριών άλλων 
ομάδων οδηγήθηκαν στις φυλακές όπου εξέτι-
σαν πολυετείς ποινές κάθειρξης.
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Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου τα λαμπερά εγκαίνια του νέου φαρμακείου «Happy Moments», 
ιδιοκτησίας Αντώνη Κυροχρήστου και  Τριαντάφυλλου Καραλιώτη, στην οδό Μητροπόλεως  133 και Φιλικής Εταιρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Μαρία Αντωνίου, επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Σπύρος 
Βούγιας, ο επίτιμος πρόξενος της Ουρουγουάης στη Θεσσαλονίκη, Χρήστος Καζαντζής, με την οικογένειά του, όπως επίσης και δεκάδες γνωστοί και φίλοι των δυο ιδιοκτητών, που τους 

ευχήθηκαν καλές δουλειές. Το πιο «Happy» φαρμακείο της Θεσσαλονίκης άνοιξε και σας  περιμένει να το επισκεφτείτε!
Φαρμακείο «Happy Moments», Μητροπόλεως  133 και Φιλικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.

@Pharmacycorner133

Εγκαίνια νέου φαρμακείου 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
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Με Παυλόπουλο και Ιερώνυμο 
ο Απόστολος

Ταχιάος κατά καπνιστών

Μάζεψε τους πρώην συνεργάτες του 
ο Μπουτάρης

Το logo των Χριστουγέννων

Με Νυφούδη και Δημαρέλο η επόμενη 
μέρα της «ΠΟΛΗχρωμης Πόλης»

Γκρίνια...

Ένιωσε την ανάγκη να «απολογηθεί»

«Πυρ και μανία» η Νοτοπούλου με την 
Αλεξίου

Εκτός ΚΕΔΕ ο Σίμος

Η Γούλα «τρέχει» στο Καυτανζόγλειο!

Τα λιγότερα ο ... Νιόνιος!

Αγιοβασίληδες μέσω διαδικτύου

Και στο facebook

Σχοινάς υπέρ Αρη και ΠΑΟΚ 

Ακριβότερη η Φουρέιρα

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας και νεοεκλεγείς πρόεδρος της ‘Ενωσης Πε-
ριφερειών Ελλάδας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος τον συνε-
χάρη για την εκλογή του στην προεδρία της ΕΝΠΕ και του 
ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο που ανέλαβε. Στο επί-
κεντρο των δύο ανδρών βρέθηκαν θέματα της Αυτοδιοί-
κησης και κυρίως ο ρόλος και η προοπτική των περιφε-
ρειών. Εκτός όμως από τον κ.Παυλόπουλο, ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας είχε συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών Ιερώνυμο. 

Τους θεριακλήδες δημοτικούς συμβούλους Θεσσα-
λονίκης ακόμη και τους αντιδημάρχους που καπνίζουν 
στο χώρο έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων απεί-
λησε ο Νίκος Ταχιάος. ‘Οπως είπε δεν θα διστάσει να τηλε-
φωνήσει στο 1142 και να καταγγείλει τους συναδέλφους 
του που φουμάρουν ακόμη κι αν κάποιοι τον αποκαλέ-
σουν “ρουφιάνο”. Ο κ.Ταχιάος εξέφρασε τη διαμαρτυρία 
του για την έντονη μυρωδιά τσιγάρου στο χώρο, λέγο-
ντας πως είναι απαράδεκτο να μυρίζει η αίθουσα έξω από 
το δημοτικό συμβούλιο τσιγαρίλα. Η αντίδραση προκλή-
θηκε διότι λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην τελευ-
ταία συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούσαν 
να βγουν στον υπαίθριο χώρο και κάπνιζαν στο φουαγιέ.

Συνάντηση με στελέχη της “Πρωτοβουλίας” και στε-
νούς του συνεργάτες, μεταξύ των οποίων πέντε πρώην 
αντιδήμαρχοι, είχε ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάν-
νης Μπουτάρης. Τη συνάντηση προκάλεσε ο ίδιος ο κ.
Μπουτάρης με αφορμή έργα της διοίκησης του τα οποία 
είτε καταργήθηκαν από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, όπως 
η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, είτε δρομολογείται η 
αναπροσαρμογή τους όπως η πλατεία Ελευθερίας. Μετά 
από συζήτηση αποφασίστηκε να δοθεί πίστωση χρόνου 
και ακολούθως να αποφασιστεί εάν θα τοποθετηθούν 
συλλογικά. Προς το παρόν καταθέτουν οι πρώην της δι-
οίκησης Μπουτάρη τις θέσεις τους για τα τεκταινόμενα 
στον δήμο Θεσσαλονίκης μέσω των λογαριασμών που 
διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε φουλ χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται η Θεσ-
σαλονίκη. Ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, παρουσί-
ασε το λογότυπο το οποίο θα παραμείνει ίδιο και τα επό-
μενα χρόνια με στόχο να συμβάλει στην προσπάθεια του 
city branding. Το λογότυπο θα τυπωθεί σε αναμνηστικά 
αντικείμενα με στόχο να γίνει “κτήμα” όχι μόνο των κα-
τοίκων της πόλης αλλά και των επισκεπτών. 

Η γκρίνια στελεχών της ΝΔ δεν οφείλεται μόνο στα 
πρόσωπα που επελέγησαν για τους διορισμούς στις δι-
οικήσεις Νοσοκομειων. Η κριτική αφορά κυρίως στα 
κριτήρια επιλογής καθώς επισημαίνουν ότι ενώ ζητή-
θηκαν προτάσεις για τις θέσεις δεν εισακούστηκαν. Από 
τον περασμένο Αύγουστο είχε γινει συνάντηση στη Θεσ-
σαλονίκη για το θέμα της στελέχωσης των διοικήσεων 
των νοσοκομείων παρουσία των βουλευτών Α’ και Β’ 
περιφέρειας υπο τον πρόεδρο της διοικούσας Ν.Δ. Θεσ-
σαλονίκης. 

Ομάδες εργασίας όρισε η δημοτική παράταξη “ΠΟ-
ΛΗχρωμη Πόλη” για να παρακολουθεί στενά το έργο 
της διοίκησης Ζέρβα. Μέσω της κίνησης αυτής επιστρέ-
φει και γνώριμο στέλεχος της διοίκησης Μπουτάρη που 
δεν εξελέγη στις πρόσφατες εκλογές. Πρόκειται για τον 
Γιώργο Δημαρέλο που αναλαμβάνει υπεύθυνος των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δεδομένου ότι άσκησε τα 
καθήκοντα αντιδημάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Τον ορισμό των προσώ-
πων για κάθε τομέα έκανε ο συντονιστής της δημοτικής 
παράταξης, Νίκος Νυφούδης, ο οποίος ανέλαβε να πα-
ρακολουθεί την καθαριότητα. Αντίθετα, υπεύθυνοι για 
τα τεχνικά έργα θα είναι οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι, ο 
επικεφαλής του συνδυασμού Σπύρος Βούγιας και ο Αν-
δρέας Κουράκης. 

Την ανάγκη να απολογηθεί για το γεγονός ότι δεν 
λαμβάνει ο ίδιος το λόγο ως επικεφαλής της παράταξης 
αλλά αφήνει τον Βασίλη Γάκη να κάνει “παιχνίδι” στις 
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
φαίνεται πως ένιωσε ο Νίκος Ταχιάος. ‘Οπως είπε πρόκει-
ται για βαθιά πολιτική στάση. Πρόσθεσε δε πως δεν δίνει 
εξετάσεις συνέπειας, καθώς στο παρελθόν έχει αποδείξει 
το ποιον του στην Αυτοδιοίκηση.

Να παραδώσει την έδρα κάλεσε η Κατερίνα Νοτο-
πούλου τη δημοτική της σύμβουλο, Δήμητρα Αλεξίου - 
Στυλιάδη, η οποία αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί. Η 
επικεφαλής της παράταξης “Θεσσαλονίκη Μαζί” άφησε 
αιχμές σε βάρος της κ. Αλεξίου λέγοντας πως σπανίως 
τίμησε -έως τώρα- με την παρουσία της τα έδρανα του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης και τις συνεδριά-
σεις της δημοτικής ομάδας. Η κ. Αλεξίου ως κύρια αίτια 
της ανεξαρτητοποίησης της ανέφερε την επιθυμία της να 
υπηρετήσει ανιδιοτελώς την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Εκτός ΚΕΔΕ έμεινε για μόλις δύο σταυρούς ο Σίμος 
Δανιηλίδης. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που 
ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών μένει εκτός ανωτάτου 
συλλογικού οργάνου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. 
Δανιηλίδης έλαβε την τέταρτη θέση στη σταυροδοσία 
πίσω από τους δημάρχους ‘Ηλιδας, Κοζάνης και Κάσου. 

Μία δυναμική και άκρως πετυχημένη γυναίκα ανα-
λαμβάνει το τιμόνι του Εθνικού Καυταντζογλείου Σταδί-
ου… Πρόκειται για την Καλυψώ Γούλα, πρώην πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, πρώην αντι-
δήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και δικηγόρο στο επάγ-
γελμα, η οποία ορίστηκε πρόεδρος της νέας διοίκησης 
του Καυταντζογλείου. Η κ. Γούλα αντικαθιστά τον Από-
στολο Μητιντζή με απόφαση του υφυπουργού Αθλητι-
σμού, Λευτέρη Αυγενάκη και αναμένονται εξελίξεις στη 
“μετακόμιση” του ΠΑΟΚ από την Τούμπα ώστε να κατα-
σκευαστεί το νέο γήπεδο.

Ακολουθεί η Αλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία μαζί με 
τη Συμφωνική Ορχήστρα του δήμου θα τραγουδήσει στο 
άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 7 Δεκεμ-
βρίου και θα κοστίσει 8.990 ευρώ. Αντίθετα, ο Διονύσης 
Σαββόπουλος για τη συναυλία που θα δώσει στις 19 Δε-
κεμβρίου θα πάρει 5.704 ευρώ! 

Κι όσοι θέλετε να γίνετε ο φετικός Αη Βασίλης των 
“Μαγεμένων Γιορτών” να ξέρετε πως ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης τον αναζητά μέσω της ...ιστοσελίδας του! Οι ενδι-
αφερόμενοι να σπεύσετε να δηλώσετε συμμετοχή στο 
www.thessaloniki.gr 

Ορισμένα στελέχη πάντως, προχώρησαν σε δημόσια 
κριτική. Όπως η αναπληρώτρια διευθύντρια της ΝΔ Θεσ-
σαλονίκης Αναστασία Ασπρούτσου η οποία δημοσίευσε 
στο Facebook παλαιότερη ανάρτηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με ημερομηνία 1.11.2017 που δήλωνε ότι «δεν 
πρόκειται να ανεχθεί στις διοικήσεις των νοσοκομείων να 
τοποθετούνται αποτυχημένοι πολιτευτές που αναζητούν 
μια αργομισθία στο Δημόσιο», σχολιάζοντας στην σελίδα 
της... «ασχολίαστο».

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δεν έχει κρύψει τα κιτρινό-
μαυρα αισθήματα του και κατά το παρελθόν έχει δώσει 
πολλές φορές το παρών στο Χαριλάου ενώ έχει φωτο-
γραφηθεί με φανέλα του Αρη. Στην τελευταία, πρόσφα-
τη, παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν και νέος Επίτροπος της Ελλάδας έκανε και μια 
αναφορά στα αθλητικά δρώμενα. Και όπως είπε, αν και 
ο ίδιος είναι οπαδός του Αρη θα ήταν εξαιρετικά μεγάλη 
προβολή για την πόλη εάν ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να πε-
ράσει στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι καλλιτέχνες που θα 
τραγουδήσουν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 
δήμου Θεσσαλονίκης; Ακριβότερη όλων είναι η Ελένη 
Φουρέιρα που αναμένεται να λάβει το ποσό των 9.300 
ευρώ για να ανέβει στη σκηνή την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς και να κάνει ποδαρικό στο 2020 με τους κατοί-
κους και τους επισκέπτες της πόλης. 
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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 

Χαρτοµαντεία

Μια δοκιµή 
θα σας πείσει 

Αγίου Δηµητρίου 78, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 6977849494, 2315511055
Instagram: kismet_thess

Το logo των Χριστουγέννων

Αντιμέτωπος με μια αγέλη αδέσποτων έρχεται καθημερινά ο Μιχάλης Ιωάννου, ιδι-
οκτήτης εργοστασίου ζαχαροπλαστικής στα όρια του δήμου Ωραιοκάστρου. Τα σκυλιά 
έχουν βρει καταφύγιο στην αυλή της επιχείρησης του προκαλώντας το φόβο των εργα-
ζομένων.

Πριν από μερικές ημέρες ένα αδέσποτο όρμησε σε έναν νεαρό υπάλληλο, τον τραυ-
μάτισε ελαφρά στο πόδι και του έσκισε το παντελόνι. «Ευτυχώς βρίσκονταν σε κοντινή 
απόσταση  άλλοι εργαζόμενοι και κατάφεραν να απομακρύνουν το σκυλί», εξηγεί ο κ. Ιω-
άννου στην Karfitsa. Το περιστατικό ξεσήκωσε τους περίπου 50 υπαλλήλους της επιχεί-
ρησης, οι οποίοι ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να απομακρύνει τα ζώα. «Πήραμε στο δήμο 
Ωραιοκάστρου, άλλα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι», τονίζει ο κ. Ιωάννου.

Η Κarfitsa επικοινώνησε με το δήμο Ωραιοκάστρου και την αρμόδια υπηρεσία που 
έχει επιφορτιστεί με τα αδέσποτα. «Είναι ένα ζήτημα που μας απασχόλησε από την πρώτη 
ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας. Άμεσα προβήκαμε στην σύνταξη σύμβασης 
με κτηνίατρο και τώρα θα ολοκληρωθεί η σύμβαση με μια κτηνιατρική κλινική  που λει-
τουργεί όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
τα περιστατικά που μας καταγγέλλονται», σημειώνει η Ευαγγελία Δρόσου,  πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Ωραιοκάστρου.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπογράφηκε σύμβαση ύψους 2.500 ευρώ με κτηνίατρο 
για να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αδέσποτα και δεσποζόμενα σκυλιά που έχουν εγκα-
ταλειφθεί στο δήμο Ωραιοκάστρου. Παράλληλα, πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση 
ύψους 4.940 ευρώ  με κτηνιατρική  κλινική για 24ώρη περίθαλψη και  το επόμενο 
διάστημα να οριστεί και περισυλλογέας αδέσποτων ζώων.

Στον ορισμό κτηνιάτρων σε κάθε δημοτική ενότητα –Εχεδώρου, Αξιού και Χαλά-
στρας– έχει προχωρήσει ο δήμος Δέλτα, όπως διαβεβαιώνει ο αντιδήμαρχος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Φάνης Αλμπάνης. «Κάθε περιοχή έχει και έναν κτηνίατρο που έχει 
αναλάβει τις στειρώσεις και τους εμβολιασμούς άλλα και τις παρασιτοκτονίες στα 
αδέσποτα, ενώ το επόμενο διάστημα προχωράμε και στη  σύμβαση με περισυλλογέα 
για τα άγρια αδέσποτα», εξηγεί ο κ. Αλμπάνης.

Ανοιχτή η «Αλκυωνίδα»
Στο μεταξύ, στην τελική φάση βρίσκεται το πρόγραμμα «Αλκυονίδα» για τη δημι-

ουργία καταφυγίου ζώων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που θα λύσει το πρόβλημα των 
αδέσποτων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθεί στο Φιλόδημο και το καταφύγιο θα 
δημιουργηθεί στον Πεντάλοφο. Η χρήση για καταφύγιο ζώων θα εξυπηρετήσει τους 
δήμους Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου και Δέλτα.

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αρμόδιων αντιδημάρχων των 
δήμων όλης της Θεσσαλονίκης,  της αστυνομίας, εκπροσώπων της περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, αλλά και εκπροσώπων φιλοζωικών συλλόγων με την πρόεδρο 
Εφετών Θεσσαλονίκης κ. Χειμαριού για το θέμα των αδέσποτων. Μετά τη συζήτηση 
αποφασίστηκε να κατατεθούν εγγράφως οι προτάσεις των δήμων και των υπόλοιπων 
φορέων μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019. Κοινό αίτημα των αντιδημάρχων που 
έχουν αναλάβει τη διαχείριση και τη φροντίδα των αδέσποτων, είναι να γίνει ακόμη πιο 
αυστηρός ο νόμος για τα δεσποζόμενα ζώα ώστε να εξαλειφθεί η περίπτωση εγκατά-
λειψης.

Εγκαταλείπουν πιτ μπουλ και ροτβάιλερ
Στο μεταξύ ένα ανησυχητικό φαινόμενο παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη 

Θεσσαλονίκη. Ιδιοκτήτες πιτ μπουλ και ροτβάιλερ εγκαταλείπουν τα ζώα τους καθώς 
δεν ξέρουν πως να τα διαχειριστούν ώστε να μη γίνουν επικίνδυνα. Χαρακτηριστική 
είναι η καταγγελία του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος του 

δήμου Παύλου Μελά, Σάκη Λαζαρίδη. «Με κάλεσαν δύο φορές αυτόν τον μήνα για να πα-
ραλάβω πιτ μπουλ που άφησαν οι ιδιοκτήτες τους στο αστυνομικό τμήμα, λέγοντας στους 
αστυνομικούς να τα αναλάβει ο δήμος. Οι ιδιοκτήτες των πιτ μπουλ και των ροτβάιλερ 
τα εγκαταλείπουν λόγω των τελευταίων συμβάντων κι επειδή φοβούνται τη διαχείρισή 
τους», τονίζει στην Karfitsa ο κ. Λαζαρίδης.

Εντατικές προσπάθειες από τις αρχές για τη διαχείρισή τους

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
το μεγάλο βάρος για τα αδέσποτα 

Α Π Ο  Τ Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ
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Στα σύνορα τα μπουλούκια μεταναστών και προσφύγων 
αγοράζουν χαρτιά νομιμοποίησης

Τα «χρυσά» πλαστά έγγραφα 
για το ταξίδι στο όνειρο
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Απόγευμα 17ης Οκτωβρίου 2019. Αστυ-
νομικοί που περιπολούν στην περιοχή του σι-
δηροδρομικού σταθμού Ορεστιάδας, ένα από 
τα σημεία όπου εμφανίζονται μετανάστες που 
έχουν περάσει από την τουρκική πλευρά, εντο-
πίζουν μία 46χρονη Βουλγάρα. Στην κατοχή της 
έχει δεκάδες πλαστά έγγραφα, με τα οποία θα 
νομιμοποιούνταν η παρουσία μεταναστών στην 
Ελλάδα.

«Όλα είχαν τον  ίδιο αριθμό πρωτοκόλ-
λου, ένα έμπειρο μάτι το αντιλαμβάνεται αμέ-
σως, όμως το κάνουν συχνά, δεν είναι η πρώτη 
φορά». Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στα σύνορα εξη-
γεί στην Karfitsa ότι ο εντοπισμός των πλαστών 
εγγράφων στην κατοχή της 46χρονης δεν ήταν 
κάτι πρωτόγνωρο. Η γυναίκα δούλευε ως απε-
σταλμένη  κυκλώματος διακινητών. Είχε παρα-
λάβει τα έγγραφα από συγκεκριμένο άνθρωπο 
στην Αθήνα, που επίσης  κατηγορείται, ταξίδεψε 
με λεωφορείο στον Έβρο για να μην κινήσει υπο-
ψίες και συνελήφθη.

Στην κατοχή της βρέθηκαν 18 πλαστές απο-
φάσεις αδυναμίας απομάκρυνσης, 18 πλαστά 
δελτία καταγραφής προσωπικών στοιχείων, 18 
πλαστές  κάρτες υγείας αλλοδαπού και 18 πλα-
στές αποφάσεις περιορισμού ελευθερίας. Γίνεται 
αμέσως αντιληπτό πως τα χαρτιά προορίζονταν 
για ένα γκρουπ 18 μεταναστών που θα έφτανε 
εκείνη την ώρα στον Έβρο, διασχίζοντας τα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα. Το «πακέτο» των εγγρά-
φων θα κόστιζε 500 ευρώ για τον κάθε μετανά-
στη. Όπως η ίδια φέρεται να είπε, θα άφηνε τα 
έγγραφα σε συγκεκριμένο σημείο που της είχαν 
υποδείξει, θα τα παραλάμβανε ο διακινητής και 
θα τους τα παρέδιδε. Δεν διευκρίνισε εάν ο δι-
ακινητής θα ήταν αυτός που θα οδηγούσε τους 
μετανάστες να περάσουν τα σύνορα, ή αυτός που 
θα τους παραλάμβανε για να τους οδηγήσει στην 
ενδοχώρα.

Το πρωί της 18ης Νοεμβρίου,  μία ημέρα 
μετά το περιστατικό της Ορεστιάδας, στην πόλη 
της Κομοτηνής αστυνομικοί που περιπολούν 
εντοπίζουν έναν 26χρονο Πακιστανό τον οποίο 
ελέγχουν. Στην κατοχή του βρίσκουν 50 πλα-
στά δελτία αιτούντος διεθνούς προστασίας. Με 
διαφορετικά ονόματα το καθένα. «Είναι φανε-
ρό ότι προορίζονταν για μία ομάδα μεταναστών 
που σε οποιονδήποτε έλεγχο στην ενδοχώρα θα 
εμφανιζόταν ότι έχει περάσει τη διαδικασία της 
καταγραφής και της ταυτοποίησης», εξηγούσε 
ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Θησαυρίζουν τα  κυκλώματα
Τα πλαστά έγγραφα που πωλούνται στους 

μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα, 
αποτελούν μέρος του «πακέτου» της διακίνησής 
τους από την Τουρκία στην Ευρώπη. Το τμήμα 
αυτό, της προμήθειας πλαστών εγγράφων, κο-
στίζει μέχρι και 500 ευρώ, όπως φαίνεται από τις 
καταθέσεις των ίδιων μεταναστών που τα έχουν 
αγοράσει. Το ποσό αυτό προστίθεται στις 2.000 
ευρώ που δίνουν οι μετανάστες για το ταξίδι από 
την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη.

Με τα έγγραφα, εκτός από ότι διασφαλίζουν 
τον μετανάστη να «περάσει» χωρίς πρόβλημα 
από έναν τυχαίο αστυνομικό έλεγχο, εφόσον δεν 
γίνει αντιληπτή η πλαστότητα, έχει την ελπίδα να 
φτάσει σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να 
έχει υποβάλει πουθενά στη διαδρομή ακόμη και 
να εντοπιστεί αίτημα ασύλου. «Οι οδηγίες που 
δίνουν οι διακινητές είναι να μην υποβάλλονται 
από τους μετανάστες αιτήματα ασύλου σε χώρες 
που δεν θέλουν να ζήσουν. Και αυτό επειδή σε 
περίπτωση που κάνουν χρήση αυτού του δικαι-

ώματος, στην Ελλάδα για παράδειγμα, είτε πετύ-
χουν είτε όχι το άσυλο, η υπόθεση θα κριθεί στην 
Ελλάδα και εδώ θα επιστρέψουν στην περίπτω-
ση που εντοπιστούν κάπου αλλού», εξηγεί αστυ-
νομικός που έχει ασχοληθεί με τη διερεύνηση 
της δράσης των κυκλωμάτων. «Το ίδιο γίνεται 
και με την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τις άλ-
λες χώρες απ’ όπου περνούν, υπάρχουν στοιχεία 
ότι και εκεί προμηθεύονται έγγραφα, για να δεί-
ξουν ότι έχουν καταγραφεί και να μην χρειαστεί 
να υποβάλουν αίτημα ασύλου, μέχρι να φτάσουν 
στη χώρα που επιθυμούν», συμπλήρωσε.

Όπως προκύπτει από έρευνες της αστυνο-
μίας, στην Αθήνα έχουν στηθεί τα περισσότερα 
εργαστήρια πλαστών εγγράφων, πολλά απ’ αυτά 
έχουν εντοπιστεί και τα κυκλώματα των  πλα-
στογράφων εξαρθρώθηκαν. Και η παραγωγή 
τους ήταν επιπέδου… τυπογραφείου, πλαστο-
γραφούσαν χιλιάδες έγγραφα που αποστέλλο-
νταν είτε στα νησιά, είτε στον Έβρο.



Η πρωταγωνίστρια του έργου Βερόνικα Αργέντζη μιλάει στον Κωστή Ουζούνογλου 
για την παράσταση αλλά και για το πώς ένα θεατρικό έργο μπορεί να αποτελέσει 

ένα «μάθημα ιστορίας».

Ομμάτια δακρωμένα – Ένα γράμμα
για την Τραπεζούντα
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου ο 
Σταμάτης Κραουνάκης και οι 
«Σπείρα Σπείρα» γιορτάζουν 
τις 100 παραστάσεις ‘Φίλα με’ 

στον ΜΥΛΟ.

Η Τασούλα Χατζητοφή, 
μιλά για το πρώτο της 
βιβλίο «Η Κυνηγός 

Εικόνων» που περιγράφει 
την ακτιβιστική δράση της

Από τη Θεολογία στη μουσική 
η Γιώτα Ρεγγίνα, αποτελεί 
το νέο πολλά υποσχόμενο 
«αίμα» του πενταγράμμου 
κυκλοφορώντας το πρώτο 
της τραγούδι, έχοντας στο 
πλευρό της κορυφαίους 

δημιουργούς.

Σελ. 28 Σελ. 34

Σελ. 33

Σελ. 28
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Από τη Θεολογία στο πεντάγραμμο

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Η ΓΙΏΤΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΝΕΟ ΑΙΜΑ»

ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Γιώτα Ρεγγίνα, αποτελεί το νέο πολλά υποσχόμενο αίμα του πενταγράμμου.  Με 
καταγωγή από τα Γιάννενα, και  σπουδές στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, η Γιώτα 
Ρεγγίνα, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι, έχοντας στο πλευρό της κο-
ρυφαίους δημιουργούς. Σε μουσική του Γαβριήλ Γαβριήλογου και στίχους του Νίκου 
Σαρρή, η πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια, απογειώνει με τη φωνή της το «Εγώ μία 
μέρα», που οπτικοποιήθηκε από τον Θοδωρή Νικολάου, κερδίζοντας τις καλύτερες 
κριτικές, όπως και το χειροκρότημα, στις νυχτερινές της εμφανίσεις στο «Voice» 
της Βέροιας, που προκαλεί χαμό αλλά και λουλουδοπόλεμο. Η Γιώτα Ρεγγίνα, αποτε-
λεί αναμφισβήτητα τη νέα φωνή που θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον.
 

-Πότε ανακάλυψες ότι θέλεις να γίνεις 
τραγουδίστρια;  Από πολύ μικρή ηλικία ήξε-
ρα ότι θέλω να τραγουδάω. Μου άρεσε πολύ 
και αντιλαμβανόμουνα ότι είχα και καλή 
φωνή, από τις αντιδράσεις των γύρων μου. 
Εξάλλου μες στο σπίτι συνέχεια μελετούσε 
τραγούδια η μαμα μου, καθότι και εκείνη 
τραγουδίστρια (στα παραδοσιακά), όποτε 
όλη μέρα, ένα κασετόφωνο έπαιζε τραγού-
δια. Όταν πήγα στο μουσικό σχολείο, εκεί πια 
ήμουν σίγουρη ότι αυτό θέλω να κάνω στην 
ζωή μου.
-Οι γονείς σου ήταν σύμμαχοί σου στην 
απόφαση αυτή; Η μητέρα μου ήταν απόλυτα 
σύμφωνη, και με στήριζε και με συμβούλευε 
στις αποφάσεις μου.
-Σπούδασες στη Θεολογική Σχολή του 
ΑΠΘ. Πώς ταιριάζει η θεολογία με το πε-
ντάγραμμο; Η Θεολογία ήταν κάτι που ήθε-
λα να σπουδάσω σαν επιστήμη, λόγω του 
ότι όντας πολύ θρησκευόμενη από παιδί με 
πολλές ανησυχίες, ήθελα να μάθω περισ-
σότερα για την θρησκεία μας, και να λύσω 
κάποιες απορίες που είχα.
-Ποιες ερμηνεύτριες υπήρξαν πρότυπό 

σου; Whitney Houston, Μαρινέλλα, Πί-
τσα Παπαδόπουλου
-Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη μουσική 
και πόσα χρόνια εμφανίζεσαι σε νυχτερι-
νά μαγαζιά; Με την μουσική αρκετά γύρω 
στα 12 , επαγγελματικά εργάζομαι τα τελευ-
ταία 5.
 -Το πρώτο σου τραγούδι, φέρει την υπο-
γραφή σπουδαίων συνεργατών. Τι σε έκα-
νε να θες να το ερμηνεύσεις; Βρισκόμουν 
σε μια φάση αναζήτησης τραγουδιού για 
αρκετούς μήνες, τίποτα όμως δεν μου 
έκανε αυτό το κλικ, δεν με εξέφραζε. 
Αυτό το τραγούδι είναι «Εγώ», εκφράζει 
πιστεύω απόλυτα εμένα, Γι’αυτό και το 
επέλεξα.
-Ποια είναι τα όνειρά σου για το πεντά-
γραμμο; Μια καλή δισκογραφική πορεία, με 
τραγούδια που θα αγαπήσει ο κόσμος.
-Εμφανίζεσαι με επιτυχία στο Voice της 
Βέροιας. Η κάθοδός σου στις νυχτερινές 
αθηναϊκές πίστες, είναι ο επόμενος στό-
χος; Ναι , το επόμενο βήμα είναι η Αθήνα. 
Όταν γίνει φυσικά κάποια αξιόλογη πρόταση, 
θα κατέβω.

Black Friday είναι 
για τις πλέμπες.  Εμείς 
οι πελούσιοι ψωνίζουμε 
όλο το χρόνο…. Αυτό το 

έχετε σε ακριβό;

TOP TRENDS
@Social 
Media ▶ Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου η 

μοναδική Πάολα ξεκινάει τις 
εμφανίσεις της στην Θεσσαλο-
νίκη και στο VOGUE club.Μαζί 
της ο Νίκος Κουρκούλης σε ένα 
υπέροχο και άκρως διασκεδα-
στικό πρόγραμμα.
▶ H εκπληκτική Άννα Βίσση 
στις τελευταίες εμφανίσεις της 
στο BARBARELLA το Σάββατο 
30 Νοεμβρίου,τοΣάββατο 7 και 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου.
▶ Η Ελευθερία Αρβανιτάκη 
με τον Γιάννη Κότσιρα κάθε 
Σάββατο στην σκηνή του STAGE 
live.
▶ Ξεκίνησε τις εμφανίσεις του 
και ο Μάκης Δημάκης στο ICON 
live stage κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο.Μαζί του η Αγγελική 
Ηλιάδη.
▶ Από 29 Νοεμβρίου η κωμω-
δία ψυχολογικού μυστηρίου  ‘6 
Ευτυχισμένοι Άνθρωποι’ στο 

θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ έως και τις 
15 Δεκεμβρίου.
▶ Τελευταία παράσταση 
‘Ομμάτα δακρώμενα-Ένα 
γράμμα από την Τραπεζού-

ντα’ στο ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ με έναν 
εξαιρετικό θίασο βασισμένη 
σε αληθινά γεγονότα,σήμερα 
Σάββατο 30 Νοεμβρίου.
▶ Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 
ένα ακόμη σχήμα στην Θεσ-
σαλονίκη.Γιώργος Γιαννιάς,-
Χρήστος Χολίδης,Ειρήνη 
Παπαδοπούλου ξεκινάνε τις 
εμφανίσεις τους στο FIX ενώ 
σε ρόλο guest star η Άντζελα 

Δημητρίου.
▶ Η Δημήτρης Ζερβουδάκης 
Σάββατο 30 Νοεμβρίου στην 
σκηνή του BLOCK33 θα παρου-
σιάσει και τα καινούργια του 
τραγούδια.
▶ Οι θρυλικοί XAXAKES επι-
στρέφουν στην Θεσσαλονίκη 
το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και 
στον χώρο που τους ανέδει-
ξε,το MYLOS club.
▶Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου ο 

Σταμάτης Κραουνάκη και οι 
Σπείρα Σπείρα γιορτάζουν τις 
100 παραστάσεις ‘Φίλα με’ στον 
ΜΥΛΟ.
▶ Σάββατο 30 Νοεμβρίου 
και Κυριακή 1 Δεκεμβρίου η 
Κατερίνα Διδασκάλου στον 
εξαιρετικό μονόλογο ‘Η πόρνη 
από πάνω’ στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ.

#Black _Friday

#AGENDA_MOU

Απίστευτη Black Fri-
day προσφορά από το 

1142.  Με τη χρέωση ενός 
τηλεφωνήματος μπορείτε να 
καταγγείλετε τρεις καπνιστές.

Είχε19 λεπτά να μου 
έρθει διαφήμιση στο mail 
για την Black Friday και 

νόμισα πως κατέρρευσε το 
ίντερνετ.

Από την Black 
Friday θα μου μείνει 

κυρίως το black 
χιούμορ σας.

Πήρα στη ΔΕΗ να 
ρωτήσω αν θα κάνουν 
κι αυτοί Black Friday 

και μου είπαν πως αν δεν 
πληρώσω το ρεύμα, θα 

κάνω εγώ.



2930.11.2019

Fla
sh

ba
ck

Pinning 
The Media

▶ ΤΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Εσάς , τους ρεπόρτερ του δρόμου, σας αγαπώ…να το ξέρετε.  
Γιατί πιστεύω πως εκεί ασκείται η δημοσιογραφία.  Στο 
δρόμο.  Αλλά αυτόν τον ρεπόρτερ της εκπομπής του Παπα-
δάκη που τον κυνηγούσε και τον δάγκωνε το γουρουνάκι 
τον αγαπώ λίγο παραπάνω.  Όχι μόνο έγινε viral σε όλες τις 
εκπομπές και στο διαδίκτυο, έφτασε η χάρη του και στα ξένα 
μέσα ενημέρωσης.  Κι απ’το studio αντί να διακόψουν την 
σύνδεση και να του δώσουν τον χρόνο να το χειριστεί, τον 
κρατούσαν στον αέρα και χαχάνιζαν.  Κρίμα στα χρόνια σου, 
ρε Παπαδάκη.

▶ ΤΑ ΝΥΧΤΟΚΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ
Διέρρευσε σκηνή από τα γυρίσματα του «Στην υγειά μας, 
βρε παιδιά», όπου ο Ντάνος του Survivor θέλοντας να κάνει 
εκτός από τον ηθοποιό ΚΑΙ τον τραγουδιστή, έρχεται στο 
τσακίρ κέφι  και πετάει πιάτο και βρίσκει τον Δημήτρη Μπάση 
στο «δόξα πατρί».  Βρε, αγόρι μου, ξεπέρασέ το κάποτε το 
Survivor.  Κανείς δεν θα σε πρότεινε για αποχώρηση αν δεν 
εξόντωνες τον τραγουδιστή της αντίπαλης ομάδας.  Μια 
φορά Survivor, για πάντα μαχητής.

▶ ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεστ ετοιμότητας για όλες τις πρωινές εκπομπές την Τετάρτη, 
όταν στις 9.23 το πρωί σημειώθηκε σεισμός αισθητός και 
στην Αθήνα.  Οι παρουσιαστές και τα πάνελ τους κλήθηκαν 
να αποδείξουν τον επαγγελματισμό τους και να χειριστούν 
το θέμα με ψυχραιμία και σύνεση.  Την χειρότερη επίδοση 
στο τεστ την είχε η ομάδα του Παπαδάκη, που φώναζαν 
πανικόβλητοι «σεισμός –σεισμός» ενώ η ομάδα της Τσιμτσι-
λή… παρέδωσε λευκή κόλλα.  Ούτε που τον κατάλαβαν τον 
σεισμό.

▶ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ
Λογικό το βρίσκω να πρέπει οι τηλεθεατές της εκπομπής του 
Νίκου Μουτσινά να είναι άνω των 8 ετών.  Πού να καταλά-
βουν τα πιο μικρά τι είναι ο «γκιώνης», το «καλό μεσημε-
ράκι» και όλα τα πονηρά υπονοούμενα που είναι γεμάτη η 
εκπομπή και να εκτιμήσουν όλες τις ημίγυμνες φωτογραφίες 
που προβάλλονται.  Τουλάχιστον αλλάξτε την σήμανση 
καταλληλότητας γιατί πράγματι τα παιδάκια των 8 ετών δεν 
είναι τόσο αφελή όσο νομίζετε. 

Πίσω στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90 και στην εποχή του σφοδρού έρωτα Κώστα Χαριτοδιπλωμένου και 
Σαμπρίνας.Ένας έρωτας που πέρασε από 1000 μύρια κύματα στην κυριολεξία-αλλά κατά τα άλλα μεγάλος έρωτας- 

και που πολύ συχνά εμφανιζόντουσαν στην Θεσσαλονίκη αφού διατηρούσαν τότε πολύ καλές σχέσεις με τον Λάκη 
Ραπτάκη. Στην φωτο είχαν πάει να απολαύσουν τον Νίκο Κουρκούλη ο οποίος παρεμπιπτόντως ξεκινάει

και εμφανίσεις την επόμενη Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη.

Ένα εξαιρετικό δίδυμο σπουδαίων καλλιτεχνών που 
ενώνουν τις φωνές τους για πρώτη φορά , στον πιο 
σύγχρονο χώρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη,το 
VOGUE club. Το φαινόμενο Πάολα , η σημαντικότερη 
λαϊκή ερμηνεύτρια με το πάθος και το δυναμισμό της, 
εκρηκτική όπως πάντα, έρχεται να μας καθηλώσει 
με τις ερμηνείες της και να μας παρασύρει με την 
σκηνική της παρουσία!  Ο Νίκος Κουρκούλης,  ένας 
αυθεντικός ,λαϊκός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης 
με μεγάλες επιτυχίες  και τραγούδια που όλοι έχουμε  
αγαπήσει και γνωρίζει άριστα τι σημαίνει «διασκέδα-
ση».  
Διεύθ: 26ης Οκτωβρίου 23, Θεσσαλονίκη - Τηλ. 
2310-55-0000.Κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Τα οκτώ χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε 
πρόσφατα το All Day Café Bar LA TRAPPE 
στο παρκάκι Μπότσαρη και Ν. Εγνατίας.  Ένα 
φιλόξενο στέκι, προορισμός για όλες τις ώρες 
της ημέρας.  Από το πρωί χαλαρά με καφέ ως 
τις ευχάριστες βραδινές στιγμές με ποτό, το La 
Trappe προσφέρει το φιλόξενο περιβάλλον του 
και την άψογη, χαμογελαστή εξυπηρέτησή του 
για να γίνει η καθημερινότητά μας πιο όμορφη.  
Ιδανικός προορισμός και για την παρακολού-
θηση όλων των σημαντικών αθλητικών events 
στις οθόνες του από όλες τις συνδρομητικές 
πλατφόρμες. Κωσταντινουπόλεωs 142 & 
Αρτέμιδος 47, Τηλ. 698 672 6782

Π Α Ο Λ Α -  Ν Ι Κ Ο Σ 
Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Λ Η Σ 
Η πιο εντυπωσιακή 
συνεργασία 
του φετινού χειμώνα 
στη Θεσσαλονίκη!

8 ΧΡΟΝΙΑ LA TRAPPE
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Πόλο έλξης αποτέλεσε η  λαμπερή συμμετοχή της Chalkos Gallery στην 4η πετυχημένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη Art Thessaloniki International Contemporary Fair. Τους χιλιάδες 
επισκέπτες υποδεχόταν και ξεναγούσαν ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, Κώστας Παρχαρίδης, οι συνεργάτες του και οι περισσότεροι δημιουργοί των έργων. Την επιμέλεια της συμμετοχής της 

Chalkos Gallery με τίτλο ‘’Αιώνια σώματα’’  υπέγραψε ο ιστορικός τέχνης Miguel Fernandez Belmonte. 

Η Chalkos Gallery στην 4η Art Thessaloniki 
International Contemporary Fair

Chalkos Gallery

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Κώστας Παρχαρίδης

Χρήστος Κοκκινάκης, Philippe Ray, Κώστας Παρχαρίδης Χρήστος Κοκκινάκης, Κώστας Παρχαρίδης

Κώστας Παρχαρίδης, Γιάννης ΚεσσόπουλοςΚατερίνα Χρήστου, Άρτεμις Μιχαηλίδου, Χριστίνα Χρήστου, Κατερίνα Μιχαηλί-
δου, Άννα Ποδάρα

Βέτα Ρεΐση, Κώστας Παρχαρίδης
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10. Παύλος Μιχαηλίδης, Κατερίνα Χρήστου, Γιάννης ΠατραμάνηςMiguel Fernandez Belmonte, Κώστας Παρχαρίδης

Τάσος Νικάκης, Τάσος Τζήκας, Αμαλία Τσαμπάζη, Άννα Τομπάζη, Κώστας Παρχαρίδης, Παντελής Τσάτσης

Σοφία Βόικου, Σάκης Παπαγιάννης Τάσος Τζήκας, Αμαλία Τσαμπάζη, Αφροδίτη Παρχαρίδου, Κώστας Παρχαρίδης Σοφία Γαϊτάνη, Κώστας Παρχαρίδης

Χρήστος Κοκκινάκης, Κώστας Παρχαρίδης, Μιχάλης Κούπκας, Κέλλυ Μιμικο-
πούλου, Νότα Πατενίδου

Αφροδίτη Παρχαρίδου

Billy Zane, Κώστας ΠαρχαρίδηςΠαντελής Τσάτσης, Κώστας Παρχαρίδης, Μάκης Κυριζίδης

Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Παρχαρίδης

Χρήστος Κοκκινάκης, Κώστας Γκιουλέκας
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Ένας μικρός πολυχώρος λόγου και τέχνης , βρίσκεται 
στην Καλαμαριά , στην οδό Αιγαίου 62, φιλόξενος και ζε-
στός, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το ρόφημα ή το 
κρασί του, να δοκιμάσει τα νόστιμα γλυκά ή σάντουιτς, 
και παράλληλα να δανειστεί ένα βιβλίο από τη βιβλιοθή-
κη του Coffice, ή ακόμα και να δουλέψει στον υπολογιστή 
του.

Η ηρεμία και κάποιες ειδικές παροχές, δημιουργούν 
τις απαραίτητες συνθήκες για διάβασμα , μελέτη, εργα-
σία, επαγγελματικά ραντεβού ή απλά ένα ήσυχο καφεδά-
κι με παρέα ή ακόμα και  μόνος  χωρίς να νιώθει κανείς 
άβολα.

Η συγγραφέας Αθηνά Χατζησυμεωνίδου και η επιχει-
ρηματίας Φωτεινή Μπόγδου, δημιούργησαν τον παραπά-
νω χώρο , ορμώμενες από τις δικές τους ανάγκες, κι έτσι 
το Coffice μπορεί να χαρακτηριστεί καλλιτεχνικό στέκι , 
επιχειρηματικό, αλλά και επιστημονικό, αφού ο χώρος 
προσφέρεται για  μελέτη και διάβασμα.

Από την έναρξη του το Coffice εντάχτηκε στα άκαπνα 
καφέ της πόλης μας, για τη σωστή  διατήρηση των  βι-
βλίων και των πινάκων  ζωγραφικής που κοσμούν τον 
χώρο.

Το Coffice αποτελείται από τρεις χώρους, το café , 
την αίθουσα εκδηλώσεων όπου διεξάγονται βιβλιοπα-
ρουσιάσεις, διαλέξεις επιστημονικές κ.α., επιχειρηματικά 
meetings, σεμινάρια  , και το αναγνωστήριο έναν χώρο 
ειδικά διαμορφωμένο για μελέτη.

Από τη δανειστική βιβλιοθήκη στο χώρο του καφέ 
μπορείτε να πάρετε ,σπίτι σας, λογοτεχνικά βιβλία, και 
από εκείνη του αναγνωστηρίου μπορείτε να δανειστείτε 
βιβλία επιστημονικού περιεχομένου.

To εξυπηρετικό προσωπικό του, θα σας υποδεχτεί για 
μια ξεχωριστή εμπειρία, είτε με παρέα είτε και μόνοι. Η 
πόρτα και η καρδιά του Coffice είναι πάντα ανοιχτή.

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης Ημε-
ρήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής εκστρατείας «Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ.» (www.
idanika.gr ) για την προστασία των δικαιωμάτων των νο-
ητικά αναπήρων, διοργανώνει τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 
2019 ώρα 19:00 στη σκηνή του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, τη 
μουσικοθεατρική παράσταση ΙΔΑΝΙΚΑ.

Πρωταγωνιστεί μικτή ομάδα 45 παιδιών και νέων με 
και χωρίς νοητική αναπηρία.

Παρουσιάζει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Τραγουδά η Εύη 
Σιαμαντά. Σκηνοθετεί η Μαρία Βλαχοπούλου, έχοντας 
και τη μουσική επιμέλεια-διδασκαλία μαζί με την Αθηνά 
Σαββίδου. 

Είσοδος Ελεύθερη.

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου θα πραγματο-
ποιηθεί Φιλανθρωπική εκδήλωση για τον μικρό 
Θανάση η οποία θα λάβει χώρα στα ΕΠΑΛ Ευόσμου 
στης 18:00.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον σύλλο-
γο γονέων και κηδεμόνων του 6ου γυμνασίου με 
την υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Λίγα λόγια για τον μικρό Θανάση
Ο μικρός Θανάσης 10 ετών από την Μελίκη 

της Βέροιας όπου ζει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης 
στο τέλος του Αυγούστου διαγνώστηκε με κακο-
ήθη καρκίνο στον εγκέφαλο. Στα μέσα Οκτωβρίου 
έκανε ακόμη ένα χειρουργείο γιατί βρήκαν δεύτε-
ρο όγκο στην σπονδυλική στήλη όπου και αυτός 
δυστυχώς κακοήθης. Αυτή την στιγμή το παιδί 
βρίσκετε στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου 
Ιπποκράτειο. Όλοι μαζί μπορούμε να τον βοηθή-
σουμε.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν πολιτιστικοί 
σύλλογοι , χορωδίες αλλά και σύλλογοι γονέων.

Η είσοδος είναι 2€ καθώς θα υπάρχει και κου-
μπαράς για όποιον θέλει να συνεισφέρει περισσό-
τερα.

Το Γνήσιο Βιβλιοκαφέ 
της Πόλης μας

Παράσταση του Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ. στο «Βασιλικό»

«Όλοι μαζί μπορούμε για τον μικρό Θανάση»

Coffice | Βooks & Coffee Με Ζουγανέλη και Σιαμαντά

Φιλανθρωπική Εκδήλωση από τον Δ. Κορδελιού-Ευόσμου
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«Ομμάτια δακρωμένα – Ένα γράμμα για την 
Τραπεζούντα», το καινούριο έργο της Τάνιας 
Χαροκόπου, σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδε-
λιώδη, που έκανε πρεμιέρα  πριν λίγες μέρες 
στη Θεσσαλονίκη , υπό την αιγίδα του ΔΗΠΕΘΕ 
Κοζάνης. Πρόκειται για μία ερωτική / δραματική 
ιστορία, που διαδραματίζεται στην Τραπεζούντα, 
βασισμένη σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα 
που αφορούν στη γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου. Ενός γεγονότος που μαζί με την γενο-
κτονία των Αρμενίων και των Ασυρίων αμαύρω-
σε την σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία με τον πιο 
παράλογο και απρόβλεπτο τρόπο. Γεγονός που 
επαναλήφθηκε με το ολοκαύτωμα των Εβραίων. 

Η πρωταγωνίστρια του έργου Βερόνικα Αρ-
γέντζη μιλάει στην karfitsa για την παράσταση 
αλλά και για το πώς ένα θεατρικό έργο μπορεί 
να αποτελέσει ένα «μάθημα ιστορίας». 

«Η τέχνη οφείλει να κατανοεί και να παρου-
σιάζει τα αίτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 
όχι για να ξαναβιώνουμε τον πόνο και την αγρι-
ότητα σαν αισθητική πραγματικότητα, αλλά σαν 
ενθουσιασμό και θετική σκέψη, πως θα μείνουν 
άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας,  ώστε να μην 
τρομάξουμε  ποτέ ξανά από τον φόβο που γεν-
νάει το μίσος,  αλλά να το καταπνίξουμε από την 
πολλή αγάπη.» 

Η παράσταση  που πρωταγωνιστείτε  «Ομ-
μάτα Δακρωμένα  - Ένα γράμμα για την Τρα-
πεζούντα» είναι η  πρώτη επαγγελματική θεα-
τρική παράσταση που έχει ως θέμα τον Πόντο 
και τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Πιστεύετε ότι άργησε να θιχτεί αυτό το θέμα; 

Χωρίς να γνωρίζω με βεβαιότητα εάν έχει 
παιχθεί ξανά το θέμα, μπορώ ωστόσο να πω ότι 
κάθε θέμα που ακουμπά σε μια ιστορική στιγμή 
για το έθνος μας πρέπει να έχει μια θέση στα πο-
λιτιστικά δρώμενα και πόσο μάλλον μέσα από 
μια ευτυχή θεατρική παραγωγή. Είμαστε ευτυ-
χείς στην δεδομένη στιγμή που βρισκόμαστε σε 
μια τόσο όμορφη θεατρική συγκυρία και προσω-
πικά νιώθω πως έχω μια « αποστολή » μέσα από 
την τέχνη και προσπαθώ να την υπηρετήσω με 
σοβαρότητα και αξιοπρέπεια.

Πιστεύετε  ο θεατής που θα έρθει και θα πα-
ρακολουθήσει την παράσταση  θα πάρει μέρος 
κατά κάποιον τρόπο σε ένα ανεπίσημο «μάθη-
μα ιστορίας» ;

Η παράσταση είναι δοσμένη με τέτοιον τρό-
πο, που ο θεατής δραματουργικά να ταξιδεύει και 
ιστορικά στον τόπο και στον χρόνο που συνέβη-
σαν τα γεγονότα και την ίδια στιγμή να συγκινεί-
ται όπως σε μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία ή 

σε μια παράσταση γεμάτη αισθήματα και μνήμες.
Ο κόσμος έδειξε φέτος την προτίμηση του 

στις σειρές εποχής που προβάλλονται στην τη-
λεόραση. Πώς το βλέπετε αυτό;

Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό. Έχω και εγώ 
γράψει μια ιστορία βασισμένη σε κείμενα Ελλή-
νων λογοτεχνών, πριν από κάποια χρόνια, που 
έτυχε αποδοχής, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Κα-
θώς βλέπω τον κόσμο να αναζητά τις ρίζες του , 
αισιοδοξώ για ένα καλύτερο αύριο. Τα πάντα ρει .

Ποια είναι τα προσεχή σχέδια της παράστα-
σης μετά τη Θεσσαλονίκη;

Το στοίχημα ήταν η παράσταση αυτή να τα-
ξιδέψει , να συγκινήσει, να μεταλαμπαδεύσει σε 
κάθε ευκαιρία , τόσο στην Ελλάδα , όσο και στο 
εξωτερικό. Μακάρι η ευχή μου να βρει αποδέ-
κτη. Η αλήθεια είναι ότι η παραγωγή αυτή χρει-
άστηκε έναν παραγωγό με θάρρος και τον βρήκε 
στο πρόσωπο του κυρίου Γκουρούση.

info: Ομμάτια δακρωμένα – Ένα γράμμα 
για την Τραπεζούντα   στο Θέατρο ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ,  
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή  έως 
τις 15 Δεκεμβρίου

Η Βερόνικα Αργέντζη πρωταγωνιστεί στα «Ομμάτια δακρωμένα 
– Ένα γράμμα για την Τραπεζούντα»

Αισιοδοξώ για ένα καλύτερο αύριο
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Η Τασούλα Χατζητοφή, η Κύπρια ακτιβίστρια 
που βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση του Μο-
νάχου, που κατέληξε σε μια από τις σημαντικό-
τερες συλλήψεις στα χρονικά της παράνομης 
διακίνησης έργων τέχνης στην Ευρώπη μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυκλοφορεί το πρώτο 
της βιβλίο «Η Κυνηγός Εικόνων», όπου εξιστο-
ρεί όλα όσα βίωσε προκειμένου να πετύχει τον 
επαναπατρισμό των ιερών θησαυρών του τόπου 
της. Μιλά στην «Κ» για το βιβλίο της, αλλά και 
την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
«Walk of Truth». 

«Το βιβλίο αφορά ένα μεγάλο μέρος της 
ζωής μου, γι’ αυτό και έχει αυτοβιογραφική μορ-
φή, που αποκαλύπτει την περιπέτεια που έζησα 
οργανώνοντας την επιχείρηση του Μονάχου, που 
κατέληξε σε μια από τις σημαντικότερες συλ-
λήψεις στα χρονικά της παράνομης διακίνησης 
έργων τέχνης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Μπορώ με βεβαιότητα να σας πω 
ότι εκείνη την περίοδο διακινδύνευσα τα πάντα 
προκειμένου να πετύχω τον επαναπατρισμό των 
ιερών θησαυρών του τόπου μου, γνωρίζοντας 
την ξεχωριστή θέση που κατέχουν αυτές οι εικό-
νες στην καρδιά των ορθόδοξων χριστιανών της 
πατρίδας μου. Όλα αυτά τα κειμήλια δεν είναι 
απλώς αριστουργήματα, αλλά αποτελούν και 
την καλλιτεχνική έκφραση της πίστης και ένα 
μέσο επικοινωνίας με το Θείο», αναφέρει...

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα αγγλικά και 
τώρα στην ελληνική γλώσσα.

Πολύ σωστά, προηγήθηκε η αγγλική έκδοση 
με τίτλο «The Icon Hunter» το 2016 και πρό-
σφατα μεταφράστηκε στην ελληνική από την 
Κρίστυ Κουνιώτη και κυκλοφορεί σε Ελλάδα και 
Κύπρο από τις εκδόσεις Λιβάνη. Ουσιαστικά το 
ταξίδι της ελληνικής έκδοσης «Η Κυνηγός Ει-
κόνων» αρχίζει με την πρώτη του παρουσίαση 
που πραγματοποιείται στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμ-
βρίου, στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μου-
σικής Β & Μ Θεοχαράκη και στις 5 Δεκεμβρίου 
στη Θεσσαλονίκη, στην Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω μία γυναίκα που έγινε η φωνή μου για 
τη δημιουργία αυτού του βιβλίου. Πρόκειται για 
την Kathy Barrett που με τη συνεργασία της έγι-
νε κατορθωτή η συγγραφή αυτού του βιβλίου. 
Η Kathy με βοήθησε να βρω τον τρόπο με τον 
οποίοι οι Αμερικανοί αναγνώστες θα συνδέονταν 
μαζί μου. Χωρίς τη συμβολή της η συγγραφή του 
βιβλίου δεν θα ήταν εφικτή. Με έκανε να πιστέ-
ψω ότι η ιστορία μου είχε αξία πράγμα που δεν 
θα το σκεφτόμουν ποτέ ως Κύπρια. 

Πώς επιλέξατε να αρχίζει το βιβλίο σας; 
Επέλεξα, καθόλου τυχαία να ξεκινά ένα Άγιο 

Σάββατο στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, 
ιστορώντας πώς οι εκπρόσωποι των ανά την 
υφήλιο χριστιανών αναμένουν να λάβουν το 
Άγιο Φως και να το μεταφέρουν πίσω στους πι-
στούς για την Ανάσταση. Το γεγονός καταδεικνύ-
ει τη σημασία της Κύπρου για τον χριστιανισμό 
αλλά και τους δεσμούς της με τον ιουδαϊσμό. 

Αυτός ο αγώνας επαναπατρισμών κλεμμέ-
νων θησαυρών πότε ξεκίνησε;

Αφετηρία ήταν το 1987. Μπήκα σε αυτή τη 
μάχη κατά των εμπόρων έργων τέχνης τότε και 
έπρεπε να μάθω τους κανόνες του παιχνιδιού 
τους. Πρέπει να σας πως ότι είχα την καλύτερη 
παροχή νομικών συμβουλών στον κόσμο, χάρη 
στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’, 
οι οποίοι με προετοίμαζαν κατάλληλα πριν από 
κάθε μάχη ανάκτησης κλεμμένων θησαυρών. 
Η διαδικασία αυτή ήταν εξουθενωτική, τόσο 
ψυχικά όσο και σωματικά, αλλά παρόλ’ αυτά ο 
κάθε επαναπατρισμός έφερνε ένα χαμόγελο δι-
καίωσης στα πρόσωπά μας που ήταν η καλύτερη 
ανταμοιβή. 

Μέσα από αυτή την ενασχόληση και την 
πλατφόρμα «Walk of Truth». 

Το «Walk of Truth» είναι μια μη κυβερνητική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να 

ενημερώνει το κοινό για τη σημασία της προστα-
σίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς σε περιοχές συγκρούσεων. Η οργάνωση 
συγκεντρώνει νομοθέτες και πολιτικούς ηγέτες 
με σκοπό να ενισχύσουν τους νόμους γύρω από 
την εμπορία και αποκατάσταση έργων τέχνης 
ενώ παράλληλα βοηθά άλλους ανθρώπους 
στην προσπάθειά να επαναπατρίσουν κλεμμέ-
να αντικείμενα της πατρίδας τους. Παράλληλα, 
η πλατφόρμα αυτή λαμβάνει ανώνυμες καταγ-
γελίες από όλο τον κόσμο για κλεμμένα έργα 
τέχνης και προσελκύει εθελοντές που ενδια-
φέρονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 
«Walk of Truth» υποδέχεται τους πρόσφυγες, 
τους μετανάστες και τους εκτοπισμένους που 
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις πατρί-
δες τους με τη βία και τους καλεί να ενταχθούν 
στην πλατφόρμα για να προστατεύσουν και να 
επαναπατρίσουν τη δική τους πολιτιστική κλη-
ρονομιά. 

Info: Το βιβλίο της Τασούλας Χατζητοφή 
«Η κυνηγός εικόνων» θα παρουσιαστεί την 
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδο-
νικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρ-
ξης: 19.00. 

walkoftruth.org / tasoulahadjitofi.com

Συνέντευξη της Τασούλας Χατζητοφή στην «Κ» 

Η γυναίκα που κυνήγησε 
τους αρχαιοκάπηλους
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την 9η Νο-
εμβρίου, ημέρα που έγραψε το ημερολόγιό του ο ιδρυ-
τής του Ανδρέας Γιαννόπουλος, γιόρτασε τα 24 χρόνια 
δράσης του, σε επετειακή  εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Υφυπουργός Εσω-
τερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης κ. 
Θεόδωρος Καράογλου, ως εκπρόσωπο της κυβέρνη-
σης, Δικαστικοί Λειτουργοί, επικεφαλής των Σωμάτων 
Ασφαλείας και του Στρατού, εκπρόσωποι θεσμικών 
φορέων, πρέσβεις και εκπρόσωποι ξένων διπλωματικών 
αρχών στην Ελλάδα, υποστηρικτές, φίλοι, εργαζόμενοι 
κι εθελοντές του Οργανισμού.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιο-
γράφος κα Ράνια Θρασκιά.

Ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» κος Κώστας Γιαννόπουλος, καλωσόρισε κι 
ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία 
τους στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης.

Εκ μέρους της κυβέρνησης, την εκδήλωση χαιρέ-
τισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα 
Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος 
εμφανώς συγκινημένος απευθυνόμενος στον κ. Γιαν-
νόπουλο εξέφρασε  τον σεβασμό του λέγοντας χαρα-
κτηριστικά: «Υποκλίνομαι στο μεγαλείο του ανδρός που 
ομορφαίνει τον κόσμο του καθημερινά».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν 
δυο νέες σημαντικές δράσεις για τη Βόρεια Ελλάδα, 
η δημιουργία του νέου Κέντρου Στήριξης Παιδιού 
και Οικογένειας, το οποίο θα λειτουργήσει άμεσα στη 
Θεσσαλονίκη και θα καλύπτει τις ανάγκες της Βόρειας 
Ελλάδας και η δημιουργία Σπιτιού στη Νέα Ραιδεστό, 
όπου θα στεγάσει τα παιδιά που μεγαλώνουν στο Σπίτι 
του Φοίνικα Καλαμαριάς. Το οίκημα παραχωρήθηκε 
στον Οργανισμό από το Σωματείο «Στέγη» Δημοσίων 
Υπαλλήλων Τοπογραφικής Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση 
του Υπουργείου Γεωργίας. Επιπλέον, το Σπίτι στο Φοίνικα 
Καλαμαριάς θα μετατραπεί σε Σπίτι Ημερήσιας Φροντί-
δας με σκοπό την υποστήριξη παιδιών, οι οικογένειες 
των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη 
λειτουργικότητά τους.

Από το 1996 έως και σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» έχει στηρίξει 113.621 παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα 
και τη Θεσσαλία. Η ανακοίνωση του αριθμού των παι-
διών που υποστηρίχτηκαν πλαισιώθηκε από ιστορίες και 
πραγματικά περιστατικά που απέδωσαν με τρόπο άμεσο 
και βιωματικό το πολυδιάστατο έργο του Οργανισμού 
στους 4 βασικούς πυλώνες δράσεων για παιδιά θύματα 
Βίας, παιδιά με προβλήματα Υγείας, Εξαφανισμένα παι-

διά και παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν 
σε κατάσταση Φτώχειας, προβάλλοντας παράλληλα το 
μήνυμα ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα παιδί.

Επιπλέον, με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων 
προσφοράς και δράσης στην ελληνική κοινωνία παρου-
σιάστηκε η Πανελλήνια Έρευνα που διενεργήθηκε από 
την Focus Bari με στόχο την πληροφόρηση σε σχέση 
με τη γνώση, τη στάση και τις απόψεις της ελληνικής 
κοινωνίας για το έργο που προσφέρει «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». 

Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Το Χαμό-
γελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά για την ευγενική 
χορηγία τις εταιρείες:

ALUMIL 
ELLINAIR
ISOMAT
ROYAL SUGAR ΑΒΕΕ
ThPA SA, Port of Thessaloniki

Για την ευγενική υποστήριξη «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» ευχαριστεί θερμά:

360o
AD VERBUM – Μεταφραστικό Κέντρο Παρασκευή 

Παπαδοπούλου
BINIATIAN Invitations
CAPSIS HOTEL
EVENTORA
GS Photography

HARITIDIS JEWELRY
LAZARIDIS Digital Printing Services
LIVEMEDIA
NOUFRIADIS Κέντρο Εκτύπωσης
PLAISIR Catering
PR BIZZ – Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων
SILVERPLAST Διαμαντίδης
ΒΙΚΟΣ ΑΕ
ΕΨΙΛΟΝ BRATANIS
ΚΕΧΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
Την Παιδική Χορωδία Αγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου 

Θεσσαλονίκης
Τον Οργανισμό Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για 

τη φιλοξενία

Σε επετειακή  εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
γιόρτασε τα 24 χρόνια δράσης του

Στιγμιότυπο από το ανθρώπινο δυναμικό και τους εθελοντές του Χαμόγελου 
του Παιδιού, με τον πρόεδρο του οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλο

Μαρία Ρουκούλη και Βασιλική Αδαμίδου της Lidl 
Hellas με τον πρόεδρο του οργανισμού Κώστα Γιαν-
νόπουλo
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Στη ζωή μια στιγμή αρκεί για να ανατραπούν 
όλα. Ο αθλητισμός δεν αποτελεί εξαίρεση σε 
αυτό. Ο Νίκος Καρέλης, για δεύτερη φορά στην 
καριέρα του, ανεβαίνει το δικό του Γογλοθά, 
όμως δεν το βάζει κάτω. Δεν χάνει την ελπίδα 
και το πείσμα του.

Ο Ελληνας επιθετικός της Μπρέντφορντ, που 
βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας έπειτα 
από την επέμβαση στους χιαστούς που υπεβλή-
θη, μίλησε στην Karftisa και είπε πολλά.

Ο Κρητικός επιθετικός, πάλεψε, μόχθησε, 
κυνήγησε τα όνειρά του και κάλλιστα μπορεί να 
καυχιέται πως σε ηλικία 27 ετών έχει πετύχει τα 
περισσότερα από όσα ονειρεύονταν μικρός. Τίτ-
λοι, γκολ, μεταγραφές, οικογένεια, είναι μερικά 
από αυτά.

Ανάμεσα σε αυτά οι δύο σοβαροί τραυματι-
σμοί του.

Ο Νίκος Καρέλης απαντάει σε όλα...
- Νίκο, πως κυλάει αυτή η δύσκολη περί-

οδος της αποκατάστασης έπειτα από τον σο-
βαρό σου τραυματισμό; «Πάντα η αποθεραπεία 
ενός τέτοιου τραυματισμού είναι μια επίπονη 
διαδικασία, όμως με την βοήθεια του κ. Καρβου-
νίδη βρισκόμαστε σε ένα καλό στάδιο. Αυτές τις 
πρώτες μεταεγχειριτικές εβδομάδες δουλεύου-
με στην ενδυνάμωση του ποδιού. Οι θεραπείες 
είναι τρίωρες και καθημερινές κάτι που θα συ-
νεχιστεί για δύο τουλάχιστον μήνες ακόμα και 
έπειτα θα επιστρέψω στην Αγγλία εκεί όπου θα 
συνεχίσω την αποθεραπεία μου».

- Περνάς τον ίδιο Γολγοθά για δεύτερη 
φορά στην καριέρα σου. Τι μήνυμα θέλεις να 
στείλεις σε όσους περνούν κάτι αντίστοιχο; «Ο 
τραυματισμός στους χιαστούς είναι το χειρότερο 
που μπορεί να συμβεί σε έναν αθλητή. Εμένα δυ-
στυχώς η τύχη μου γύρισε δύο φορές την πλάτη. 
Όταν το έπαθα την πρώτη φορά στο Βέλγιο είπα 
γιατί να συμβεί αυτό σε μένα. Πλέον όταν κατά-
λαβα ότι θα περάσω ξανά αυτό τον... Γολγοθά το 
μόνο που σκέφτηκα ήταν να περάσει γρήγορα ο 
καιρός να επιστρέψω. Εύχομαι να μην το βιώσει 
κανείς και μόνο όσοι το περάσουν αντιλαμβά-
νονται τις δυσκολίες. Θέλει πείσμα, δύναμη και 
θετική σκέψη. Αν σκεφτείς το γιατί, δεν θα βρεις 
ποτέ την απάντηση και μόνο κακό θα κάνεις στην 
ψυχολογία σου».

- Αν και αυτή τη στιγμή προέχει η πλήρη 
αποκατάσταση του γόνατού σου πως φαντά-

ζεσαι και τι περιμένεις να σου φέρει το ποδο-
σφαιρικό σου μέλλον; «Η σκέψη μου είναι στο 
πως θα περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ο 
καιρός. Δουλεύω πολύ, κρατάω το σώμα μου σε 
καλή κατάσταση και το μόνο που εύχομαι μετά 

τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι να 
μπορώ να επανέλθω στην κατάσταση που ήμουν 
και θα το πετύχω. Έχω βάλει στόχο να επιστρέ-
ψω ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο σίγουρος για 
τον εαυτό μου».
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«Αν σκεφτείς το “γιατί σε μένα” 
είσαι τελειωμένος!»
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Φαβορί στο ντέρμπι
είναι η… ροή του αγώνα

Μ πορεί ο αυριανός αγώνας Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ να 
μην  είναι η μητέρα των μαχών αλλά πάντα υπάρχουν 
λόγοι για να ανέβει η αδρεναλίνη σε «ερυθρόλευ-
κους» και «ασπρόμαυρους» καθώς πλησιάζει η ώρα 
της σέντρας. Αλλωστε παραδοσιακά μία μάχη μεταξύ 
Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει στο 
κάδρο το βαθμολογικό κίνητρο η αδρεναλίνη χτυπάει 
κόκκινο.

Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά απ’ ότι τις 
προηγούμενες χρονιές. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης» ως νταμπλούχος και αήττητος, οπότε θέλει 
να διατηρήσει το αήττητο και να μη χάσει το πάνω χέρι 
στην διεκδίκηση του φετινού τίτλου. Αρα έχουν σοβα-
ρούς λόγους οι παίκτες του για να κάνουν το καλύτερο 
αύριο το βράδυ. 

Ο Ολυμπιακός που έχασε τα κεκτημένα και βλέπει 
ότι υπάρχει πλέον μία νέα ποδοσφαιρική δύναμη ικανή 
να του στερήσει για δεύτερη χρονιά την πρωτοκαθε-
δρία δεν αισθάνεται και πολύ βολικά. Με πληγωμένο 
τον  εγωισμό του θέλει με κάθε τρόπο να αποδείξει ότι 
η απώλεια του Πρωταθλήματος ήταν απλώς μία πα-
ρένθεση. Οι Πειραιώτες δεν βρίσκονται σε καλό… φεγ-
γάρι αυτή τη στιγμή. Αγωνιστικά η ομάδα έχει προβλή-
ματα και όλοι βρίσκονται υπό κρίση. Η αμφισβήτηση 
μεγάλωσε μετά την απώλεια βαθμών στη Ν. Σμύρνη 
και τον διασυρμό από την Τότεναμ. Οπότε μόνο μία 
νίκη επί του ΠΑΟΚ θα λειτουργήσει καταλυτικά ώστε 
να επανέλθει η ηρεμία στους «ερυθρόλευκους». Και 
επειδή μία ήττα θα λειτουργήσει ως τσουνάμι στις εξε-
λίξεις ο Ολυμπιακός αναμένεται να παίξει ρέστα αύριο. 

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγους να βγει από τη ρότα του. 
Ο οργανισμός του «Δικεφάλου» λειτουργεί εν ηρεμία 
και όλοι ξέρουν ότι σ’ αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ αγωνιστι-
κά βρίσκεται ένα κλικ πάνω από τον αντίπαλο του. Αλ-
λωστε ακόμη κι αν χάσει ο ΠΑΟΚ έχει τις άμυνες ώστε 
να διαχειριστεί τα απόνερα μίας ήττας και να φέρει την 
κατάσταση στα ίσα μέχρι το τέλος των πλέϊ οφ. 

Πρόβλεψη πάντως για την εξέλιξη του αυριανού 
ντέρμπι δύσκολα μπορεί να γίνει. Όπως και σ’ όλα τα 
ντέρμπι, γιατί το φαβορί πάντα είναι η… ροή του αγώ-
να. Κι αυτό ο ΠΑΟΚ το κατάλαβε καλά πέρυσι που έφυ-
γε με τους τρεις πόντους στην τσέπη από το «Γ. Κα-
ραϊσκάκης», παρότι ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος 
του αγώνα και πολιόρκησε επί 90 λεπτά την εστία του 
Πασχαλάκη.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός- Πάντως, σε αυτή την δύσκολη περίοδο, ο Θεός και 
η σύζυγός σου Ισμήνη, έκαναν το πιο σπουδαίο δώρο, 
έγινες πατέρας για δεύτερη φορά... «Είναι από τα παι-
χνίδια της ζωής κι αυτό. Ναι, έγινα πατέρας για δεύτερη 
φορά πριν από δύο εβδομάδες. Είναι κάτι απερίγραπτο, 
είναι κάτι που ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή για μένα. 
Μου δίνει δύναμη, χαρά και με γεμίζει με ωραία συναι-
σθήματα. Ήταν και μία απόφαση που πήρα μαζί με την 
βοήθεια της ομάδας, ώστε να είμαι στην Ελλάδα για τον 
λόγο αυτό».

- Νίκο, κεφάλαιο ΠΑΟΚ. Τι δεν πήγε καλά πέρυσι 
όσον αφορά την δική σου παρουσία; «Σε προσωπικό 
επίπεδο πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Σε ομαδικό 
επίπεδο γράψαμε ιστορία με την πορεία μας. Ήρθα στον 
ΠΑΟΚ για να πάρω ευκαιρίες, να παίξω, κάτι που έγινε με 
το «καλημέρα», όταν ξεκίνησα βασικός στο παιχνίδι με 
τον ΟΦΗ, λίγες ημέρες μετά τον ερχομό μου στην ομάδα. 
Έπειτα δεν πήρα τις ευκαιρίες που ήθελα και περίμενα. 
Γι’ αυτό υπάρξει εξήγηση. Ο κ. Λουτσέσκου, πίστευε πολύ 
στο σύνολο που υπήρχε, δεν πήγαινε σε πολλές και με-
γάλες αλλαγές, ενώ μέχρι πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχε ο 
Πρίγιοβιτς που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Ίσως 
να είχε και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό του που 
εμένα δεν με βοήθησαν. Δεν μου άρεσε αυτό, αλλά σέ-
βομαι την επιλογή του και ποτέ δεν δημιούργησα θέμα 
σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής μου».

- Πάντως η χρονιά ήταν η καλύτερη της ιστορίας 
του ΠΑΟΚ. Αήττητο νταμπλ. Τι κρατάς από όλη αυτή την 
περσινή σου εμπειρία; «Κρατάω την χημεία που υπήρχε 
στην ομάδα. Θέλω να πω πως παρά το γεγονός πως η 
χρονιά για εμένα δεν ήταν καλή αναγνωρίζω την διαχεί-
ριση του Λουτσέσκου, το πως κράτησε την ομάδα, το πως 
την ετοίμαζε, τα καλά παιχνίδια που έκανε και το γεγονός 
πως όλοι ήμασταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν 
δεν είχαμε μεγάλο χρόνο συμμετοχής».

- Τον φετινό ΠΑΟΚ πως τον βλέπεις; Έχει νέο προ-
πονητή, διαφορετική φιλοσοφία και αρκετά νέα πρό-
σωπα... «Δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω πολλά 
παιχνίδια, είδα τους ευρωπαϊκούς αγώνες και τα τελευ-
ταία παιχνίδια, όσο διάστημα δηλαδή βρίσκομαι στην Ελ-
λάδα. Έγιναν πολλές αλλαγές στον ΠΑΟΚ, ζηλεύω που 
παίζει με 4-4-2 και δεν είμαι εκεί να πάρω την ευκαιρία 
μου (γέλια). Έχει διαφορά η ομάδα, με το νέο τρόπο που 
αγωνίζεται, όμως πάει εξίσου καλά και οι νίκες έρχονται».

- Και την Κυριακή ακολουθεί και το μεγάλο ντέρ-
μπι με τον Ολυμπιακό... - «Σε ένα ντέρμπι δεν υπάρχει 
πιθανό αποτέλεσμα και δεν μπορείς να κάνεις και προ-
βλέψεις. Θεωρώ πως όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη 
και είναι πιο τυχερός, θα κερδίσει. Θα είναι ένα δυνατό 
παιχνίδι που το περιμένει όλη η Ελλάδα το περιμένει και 
εύχομαι να το απολαύσουμε. Ο Ολυμπιακός βέβαια, είχε 
και το παιχνίδι στην Ευρώπη, αλλά έχει το ρόστερ να το 
διαχειριστεί αυτό».

- Η πόρτα του εξωτερικού για σένα ήταν ορθάνοι-
κτη και δοκίμασες να αγωνιστείς ίσως στο πιο δύσκολα 
πρωτάθλημα της Ευρώπης, αυτό της Championship με 
την Μπρέντφορντ... «Ρίσκαρα το καλοκαίρι. Περίμενα 
πολύ και ουσιαστικά η πρόταση της Μπρέντφορντ ήρθε 
τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου. Η 
Championship είναι ένα φοβερά δύσκολο πρωτάθλη-
μα, με τρελό ρυθμό, δύναμη και ένταση στο παιχνίδι. Και 
μόνο πως συγκαταλέγεται στα top πρωταθλήματα της 

Ευρώπης, παρά το γεγονός πως μιλάμε για το δεύτερο τι 
τάξει πρωτάθλημα της Αγγλίας τα λέει όλα. Για μένα ήταν 
όνειρο να παίξω στο μεγάλο Νησί. Όλα είναι πολύ δια-
φορετικά. Μου πήρε ένα χρονικό διάστημα να μπω στη 
νοοτροπία, στο κλίμα και στους ρυθμούς, αλλά, πήρα ευ-
καιρίες, έπαιξα σε αρκετά παιχνίδια και δυστυχώς η μοίρα 
τα έφερε έτσι που τραυματίστηκα στο πρώτο μου αγώνα 
ως βασικός».

- Αν και η τύχη σου γύρισε την πλάτη, έπαιξες σε 
αρκετά παιχνίδια, πως είναι η ομάδα, το επίπεδο του 
πρωταθλήματος και οι συνθήκες που βρήκες; «Είναι 
ένα τρομερά οργανωμένο club. Μπορεί το όνομα της 
ομάδας να μην κουβαλάει την ιστορία άλλων συλλόγων, 
όμως από τη στιγμή που θα μπεις στο προπονητικό κέ-
ντρο αντιλαμβάνεσαι το επίπεδο. Μεγάλη ομάδα επίσης 
δεν σε κάνουν μόνο οι τίτλοι, αλλά και η συμπεριφορά 
προς τους αθλητές. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα όλοι 
με αγκάλιασαν και ακόμα και τώρα που περνάω δύσκολα 
με τον τραυματισμό μου όλοι είναι δίπλα μου. Η επικοι-
νωνία μου με το ιατρικό τιμ είναι καθημερινή, ενώ μου 
έστειλαν και ευχές για την γέννηση του υιού μου...».

- Θέλεις η επιστροφή σου στην ενεργό δράση να 
σε βρει και πάλι στη Μπρέντφορντ; «Στο ποδόσφαιρο 
δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη ημέρα. Πόσο μάλλον να 
κάνεις σχέδια για τη νέα χρονιά. Εγώ έχω συμβόλαιο για 
1+1 χρόνο. Θα είμαι έτοιμος να παίξω στο τέλος της σε-
ζόν και ποιος ξέρει, ίσως και η νέα χρονιά με βρει εκεί...».

- Νίκο ήσουν σε έναν Παναθηναϊκό που και τότε 
βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική φάση, με πολλούς 
νέους παίκτες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και πάλι τα 
τελευταία δύο χρόνια. Πως βλέπεις όλη αυτή την προ-
σπάθεια που γίνεται η οποία ως επί το πλείστον στηρί-
ζεται σε Ελληνες παίκτες νεαρής ηλικίας;

«Θυμίζει την εποχή μου,υπάρχουν πολλοί νέοι τα-
λαντούχοι παίκτες σε ένα ρόστερ με σχετικά χαμηλό 
μπάτζετ. Ο Παναθηναϊκός, από πέρυσι προσπαθεί πολύ, 
έχει έναν προπονητή εξαιρετικά ικανό που παλεύει για να 
φτιάξει παίκτες και τους δείχνει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι 
το πιο σημαντικό. Αντιλαμβάνομαι πως ο κόσμος του Πα-
ναθηναϊκού θέλει να βλέπει την ομάδα του να παλεύει 
για τίτλους, όμως θα πρέπει να στηριχτεί αυτό το πλάνο 
και είμαι βέβαιος πως σίγουρα θα φέρει αποτελέσματα».

- Κεφάλαιο Εθνική Ελλάδος. Τι έφταιξε και πιάσαμε 
πάτο μετά το Μουντιάλ του 2014 και πως κρίνεις την 
νέα μεθοδολογία του νέου προπονητή, τις πολλές αλ-
λαγές στο ρόστερ, αλλά και τον στόχο του Κατάρ; «Τα 
πράγματα δεν πηγαίναν καλά από το 2014 και μετά. Δεν 
έφταιξε μόνο ένα πράγμα, αλλά πολλά μαζί. Οι πολλοί 
προπονητές, οι συνεχείς αλλαγές σε παίκτες. Εγώ επειδή 
υπήρξα μέλος της ομάδας για κάποια χρόνια, θέλω να πω 
πως όσοι ήμασταν εκεί προσπαθούσαμε και παλεύαμε να 
αλλάξουμε την εικόνα και την κατάσταση. Χάθηκε όμως 
το μέταλλο του νικητή. Ομάδες που κάποτε ήξεραν πως 
θα χάσουν ότι κι αν κάνουν, μας έπαιρναν αποτελέσματα 
με ευκολία. Πλέον κάτι δείχνει να αλλάξει, είδα τα τελευ-
ταία παιχνίδια. Μου αρέσει η νεανική ομάδα, το πάθος του 
και το γεγονός πως πιστεύουν σε κάτι. Φαίνεται να υπάρ-
χει ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο από τον προπονητή και 
οργάνωση και όλα αυτά έχουν φέρει την αλλαγή και την 
βελτίωση της εικόνας. Μακάρι να υπάρχει διάρκεια και να 
επιστρέψουμε στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις».
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Η φιλανθρωπία 
στις μέρες μας!

Η φιλανθρωπία είναι μια από τις 
ωραιότερες και ιερότερες λέξεις και 
έννοιες. Απλά και μόνο αν την ετυμολο-
γήσουμε, μπορούμε να κατανοήσουμε το 
μεγαλείο της.

 Η φιλανθρωπία πρέπει να είναι μια 
πράξη ταπεινοφροσύνης χωρίς διαφήμι-
ση και αλλότριους σκοπούς.

Τι είναι τελικά η φιλανθρωπία στις 
μέρες μας; Μια υποκριτική πράξη ή μια 
πράξη βοήθειας προς τους συνανθρώ-
πους μας που έχουν πραγματική ανάγκη;

Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα 
δώσουν ένα πιάτο φαγητό και λίγα ρούχα 
σε άπορους συνανθρώπους μας. Θυσι-
άζοντας προσωπικό χρόνο η και χρήμα. 
Που αν τους επαινέσεις και για την πράξη 
τους θα σου απαντήσουνε «το καθήκον 
μου έκανα».

 Και ξέρεις απαντώντας σου με 
αυτόν τον τρόπο το λένε με όλη την ει-
λικρίνεια που τους διακατέχει και όχι για 
να το παίξουν ταπεινοί προς τους άλλους 
και να δείξουν πρόσωπο. Δεν αισθάνο-
νται την ανάγκη να το φωνάξουν δεξιά 
και αριστερά, ούτε να το προσθέσουν στο 
βιογραφικό τους.

Υπάρχει όμως και το άλλο πρόσωπο 
της φιλανθρωπίας . Είναι αυτοί που 
κάνουν τη φιλανθρωπία μόδα και το 
διατυμπανίζουν σε ολόκληρη την υφήλιο 
για να δεχτούν συγχαρητήρια και κολα-
κευτικά σχόλια για το πρόσωπο τους.

 Αυτοί συνήθως έχουν λεφτά και ο 
λόγος που το κάνουν δεν είναι γιατί νοιά-
ζονται πραγματικά αλλά για το θεαθήναι 
και για να φτιάξουν το προφίλ του καλού 
ευεργέτη, του καλού ανθρώπου και ότι 
ανήκει στην ανώτερη κοινωνία. Δεν είναι 
τυχαίο που σε διάφορες εθελοντικές 
οργανώσεις στα διοικητικά συμβούλια 
τους υπάρχουν άνθρωποι της υψηλής 
κοινωνίας.

Στις μέρες μας το φαινόμενο της 
φτώχειας ολοένα και αυξάνεται και έχει 
ξυπνήσει στη συνείδηση των ανθρώπων 
την ανάγκη ηθικής αλλά και υλικής 
συμπαράστασης προς εκείνους που 
αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες 
στην καθημερινότητα τους, στερούμενοι 
ακόμα και τα προς το ζην αγαθά.

Σωματεία, σύλλογοι, φορείς αλλά 
και ιδιώτες απλοί πολίτες δραστηριο-
ποιούνται σε αυτό το επίπεδο κυρίως 
συλλέγοντας και διανέμοντας σε ανθρώ-
πους που τα έχουν ανάγκη, είδη πρώτης 
ανάγκης και σε πολλές περιπτώσεις και 
χρήματα, προσφέροντας έτσι μια ανάσα 
σε φτωχότερους ανθρώπους .

Τελειώνοντας να τονίσουμε ότι η 
φιλανθρωπία, είτε σε καιρούς κρίσης, 
είτε σε καιρούς ευημερίας παραμένει 
έμπρακτη έκφραση και γλυκό καρπό 
πραγματικής αγάπης, παντελώς ανιδιοτε-
λούς.

Και να θυμάστε ότι το δικό σας ευρώ 
και το δικό μου όταν το δώσουμε σε ένα 
φτωχό ή σε κάποιον που το χρειάζεται 
γενικότερα αξίζει πολύ περισσότερα από 
αυτά ενός πλουσίου που ίσως τα δίνει 
απλά για το θεαθήναι.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι αλλαγές που θα προκύψουν αυτήν την 
εβδομάδα, θα κατακλύσουν τη ζωή 

σου, και θα δημιουργούν απρόβλεπτες 
συνθήκες. Πρέπει να κινηθείς πολύ 
προσεκτικά και να μην κάνεις καμία 

υπερβολή. Μην αφήσεις οικογενειακά 
θέματα να διαιωνίζονται.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 3,15,34,41.

Μην διστάζεις να προχωράς μπροστά, 
ότι και αν έρθει στο δρόμο σου. Μη 

σταματάς τις προσπάθειές σου και θα 
δεις ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Πρέπει 

να συμβιβαστείς με την επικρατούσα 
κατάσταση και να δεις τα πράγματα 
με περισσότερη αισιοδοξία. Έφτασε 
ο καιρός να πετάξεις από πάνω σου 

οτιδήποτε μπορεί να σε κρατάει πίσω 
στην πορεία της ζωής σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 5,23,37,43.

Είσαι σε μία γενικότερη αναταραχή,  
που σε εμποδίζει να βάλεις σε τάξη 

διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ο 
εκνευρισμός και η ένταση, θα είναι τα 

χαρακτηριστικά αυτής της εβδομάδας. Να 
ξέρεις ότι πρέπει να κινηθείς γρήγορα στις 

καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν, 
γιατί περίεργα θα είναι τα συναισθήματα 
που θα σε διακατέχουν και ανάλογες θα 

είναι και οι ενέργειές σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ...6,14,28,42.

Βάλε σχέδια για το μέλλον, και θα έχεις 
όλους τους καλούς οιωνούς με το μέρος 

σου. Μην αμελήσεις όμως καταστάσεις 
που πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα και 
μην επιτρέψεις σε κανέναν να παρέμβει 

στα σχέδιά σου. Οι πλανήτες σε ευνοούν, 
για να κάνεις ξεκαθαρίσματα και να 

απομακρύνεις οτιδήποτε σε ενοχλεί.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 1,25,33,48.

Μια εβδομάδα έντασης και εκνευρισμού, 
που πιθανόν να έχει δυσάρεστο αντίκτυπο 

στην ψυχολογία ή τις ασχολίες σου. Η 
σχέση σου με τους άλλους και ειδικά 
με φιλικά σου άτομα, θα παρουσιάσει 

μια εκρηκτικότητα, με δυσάρεστα 
αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. 
Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις ή τις 

σπασμωδικές ενέργειες και ότι κάνεις, να 
είναι μετρημένο.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ....7,16,23,42.

Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. 
Προσπάθησε να βάλεις προγραμματισμό 

σε ότι κάνεις. Η ευελιξία και η 
διπλωματία σου θα είναι ακόμα 

τονισμένες και πρόσωπα που διαφωνούν 
μαζί σου, τελικά θα συμφωνήσουν. 

Η σχέση σου θα μπορέσει να πάει 
καλύτερα, αν έχεις περισσότερη 

διαλλακτικότητα, σε κουβέντες που θα 
κάνεις με το σύντροφό σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ...4,15,33,46.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Προσπάθησε να ισορροπήσεις τις καταστάσεις, 
που εδώ και καιρό σε προβληματίζουν 
αρκετά. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να κάνει 
πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις 
σου. Δες τα πράγματα με περισσότερη 
αισιοδοξία και φρόντισε να μην κλείνεσαι 
στον εαυτό σου, προσπαθώντας να λύσεις 
ολομόναχος τα προβλήματα που σε 
απασχολούν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 4,12,31,39.

Γεγονός είναι, πως ήρθε η ώρα να 
αντιμετωπίσεις ρεαλιστικά τα πράγματα 
και να σταματήσεις να πιστεύεις ότι 
όλα περιστρέφονται γύρω από εσένα. 
Προσπάθησε να κρατήσεις την πόρτα του 
μυαλού σου ανοιχτή σε νέες, προκλητικές 
ίσως, ιδέες και αλήθειες, ώστε να μπορέσεις 
να ανταπεξέλθεις στην καινούργια 
πραγματικότητα που σε πλησιάζει.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 1,24,38,40.

Θα έχεις συμπαράσταση από κάποιους 
ανθρώπους που έχεις γνωρίσει το τελευταίο 
διάστημα και έχουν άμεση σχέση με το 
αντικείμενο του επαγγέλματος σου. Βάλε σε 
πρώτη προτεραιότητα τις υποθέσεις σου, για 
να μπορέσεις να προχωρήσεις αργότερα στην 
υλοποίηση των στόχων σου και εκτίμησε 
αυτά που έχουν να σου προσφέρουν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 3,13,27,35.

Αποκτάς καλύτερη επικοινωνία, και 
απολαμβάνεις τον θαυμασμό του περίγυρού 
σου. Βάλε νέες βάσεις στα σχέδιά σου και 
μην δώσεις σημασία σε σχόλια που μπορεί 
να γίνουν. Η συναισθηματικότητά σου θα 
είναι στα ύψη. Περιόρισε την και δες τις 
καταστάσεις ρεαλιστικά. Θα πλαισιωθείς από 
πρόσωπα που αγαπάς και σε αγαπούν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ...8,21,26,30.

Θα είναι μια εβδομάδα εσωτερικής 
αναγέννησης για εσένα. Θα βρεθείς σε 
σύγκρουση με τα συναισθήματά σου και τη 
βαθύτερη πλευρά του εαυτού σου, πράγμα 
που θα σου δημιουργεί ένταση, έως ότου 
βρεις κάποια λύση. Η ιδιοσυγκρασία σου 
θα γίνει πολύ εκρηκτική, με αποτέλεσμα να 
αντιδράς με πείσμα τις περισσότερες φορές.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 6,28,39,47.

Η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ καλά και 
με αρκετή αισιοδοξία για εσένα.  Με το 
ταλέντο που έχεις, θα καταφέρεις να λύσεις 
καταστάσεις, που στο παρελθόν παρέμεναν 
στάσιμες και σου δημιουργούσαν πρόβλημα. 
Ότι σκεφτείς, μπορείς να το καταφέρεις, αλλά 
μην καταπιάνεσαι με όλα μαζί. Θα ακούσεις 
κάποιες ευχάριστες ειδήσεις και θα νιώσεις 
μεγαλύτερη ψυχική γαλήνη.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ... 3,15,33,41.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

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

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

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

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

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

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

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε-ψάχνετε ακίνητο προς πώληση -ενοικίαση - αγορά 
στο νοµό Θεσσαλονίκης και στην υπόλοιπη χώρα; 

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

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

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

1ος στην Β. Ελλάδα για το 2018 και το 2019 

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


