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Πως κατάντησαν 
έτσι την Ευρώπη

«Ο ελληνικός λαός εξεγείρεται και επαναστατεί όχι τόσον όταν υποφέρει, όσον 
όταν έχει το αίσθημα ότι εμπαίζεται και αδικείται…». Αυτό επισήμανε, μεταξύ άλλων 
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στην  πρώτη ομιλία του στη Βουλή ως πρωθυπουργός 
της χώρας, στα 1955 (Καραμανλής :  Ο ανορθωτής της ελληνικής Δημοκρατίας  Κ. 
Μ. Γουντχάουζ, Μορφωτική Εστία, 1982). Το γράφω και το υπενθυμίζω, με αφορμή 
τα όσα συμβαίνουν αυτήν την περίοδο στα εθνικά μας θέματα.  Όπως διαπίστωσαν 
οι εταίροι μας, παρά το ότι ο λαός μας υπέφερε από τα καταστροφικά μνημόνια, πα-
ρέμεινε πιστός στις αξίες του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας, παρά τους 
φόβους περί εξεγέρσεως που είχαν καταγράψει διάφορες μυστικές και φανερές υπη-
ρεσίες.

Η Ελλάδα καλώς η κακώς με βάση τόσο την Ιστορία της όσο και της γεωγραφία 
της έχει τοποθετηθεί φυσιολογικά στο πλευρό των δυτικών δημοκρατιών. Σε αυτό 
που σήμερα αποκαλούμε Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με λύπη όμως παρακολουθούμε την διαχρονική θα έλεγα αδυναμία της Ευρώ-
πης και γενικότερα του δυτικού κόσμου,  να κατανοήσει  την Τουρκική προκλητικό-
τητα και συμπεριφορά σε βάρος της χώρας μας. 

Το ίδιο συνέβη στα γεγονότα στα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη το 1955, 
το ίδιο έπραξαν στην εισβολή στην Κύπρο το 1974, το ίδιο θεατές έμειναν στην εισβο-
λή των Τούρκων στην Συρία, το ίδιο κάνουν στις απανωτές προκλήσεις της Άγκυρας , 
με αποκορύφωμα τα όσα δρομολογεί ο Ταγίπ Ερντογάν,  με την ανατροπή συνθηκών 
που καθόριζαν σχέσεις χωρών και κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια άθλια συμπεριφορά που αντιβαίνει τόσο τις συνθήκες όσο και την ουσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν και σε ότι αφορά το μεταναστευτικό-προσφυγικό 
πρόβλημα που βιώνει η χώρα μας.

Κάποιοι εντός και εκτός της Ελλάδας θεωρούν ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε 
χειμερία νάρκη και ότι μπορούν να του κάνουν τα πάντα και αυτός να μην αντιδρά.

Για αυτό και επέλεξα στη σημερινή εισαγωγή του σχολίου μου, να υπενθυμίσω 
μια ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που πρέπει να την καταλάβουν πρώτοι από 
όλους οι κυβερνώντες.

Οποιαδήποτε υποχώρηση στα ελληνοτουρκικά θα προκαλέσει τριγμούς στο εσω-
τερικό  της χώρας που κανείς για την ώρα δεν μπορεί να διανοηθεί το μέγεθός τους.

Το αίσθημα της αδικίας που βιώνουν οι Ελληνίδες και οι Ελληνες στα εθνικά θέ-
ματα δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά διαπερνά ολόκληρη την κοινωνία 
ανεξαρτήτως κόμματος ή χρώματος.

Το τσουνάμι θα είναι τέτοιο, που δεν μπορούν να το διανοηθούν. Για αυτό και λέμε 
ότι πρέπει τα κόμματα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να χαράξουν από κοινού με 
τους Κύπριους αδελφούς μας ένα νέο αμυντικό δόγμα. Αποτρεπτικό και αμυντικό. 
Που θα είναι σαφές το ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας. Δεν το έκανε ο τ. πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Σκοπιανό. Προχώρησε χωρίς να συζητήσει με τους 
πολιτικούς αρχηγούς και ήταν ολέθριο λάθος. Όχι για τον ίδιο μόνο, αλλά για την 
πατρίδα μας. Για αυτό καλό θα ήταν κάποιοι να μην αντιγράψουν αυτό το μοντέλο. 
Να καθίσουν και να συνεννοηθούν. Γιατί από αυτήν την Ευρώπη, πλέον δεν έχουμε 
τίποτε να περιμένουμε, έτσι όπως την κατάντησαν…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Ενίοτε, η γλώσσα του σώματος λέει πολλά 
περισσότερα απ’ όσα λέγονται ρητά. Η εικόνα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσερχόμενου στη 
συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν το από-
γευμα της Τετάρτης, είναι δηλωτική: Απόμα-
κρος, εκτείνει το χέρι του και εξηγεί στα αγγλικά 
στον Τούρκο πρόεδρο ότι καθυστέρησε ελα-
φρώς εξαιτίας ενός γεύματος εργασίας με τον 
Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ερντογάν συμβουλεύεται 
για λίγο τον μεταφραστή του και απαντά επίσης 
στα αγγλικά: «Το γνωρίζω».  

Η συνάντηση των δύο ανδρών ήταν χρήσι-
μη, όπως εξηγούν παριστάμενοι, υπό το πρίσμα 
ότι η Αθήνα απέκτησε εναργέστερη εικόνα ως 
προς τις προθέσεις της Τουρκίας. Αυτό, όμως, 
δεν αναιρεί την ουσία, ότι επρόκειτο για δύο πα-
ράλληλους μονολόγους. Παρά, δε, την εκτίμη-
ση κυβερνητικών παραγόντων ότι η συνάντηση 
θα ήταν «μισό βήμα εκτόνωσης», εντούτοις οι 
κινήσεις της Τουρκίας αμέσως μετά δεν δεί-
χνουν υπαναχώρηση από τις βασικές της θέσεις. 
Όπως επισημαίνουν, βέβαια, από την ελληνική 
πλευρά, δεν υπάρχει εκτροχιασμός, αλλά εξαι-
ρετικά λεπτές ισορροπίες.  

 Αιχμή των τουρκικών προκλήσεων είναι, 
βεβαίως, το Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Λιβύη, 
που η τουρκική πλευρά δεν έχασε χρόνο και 
έφερε στο τουρκικό Κοινοβούλιο. Κατά πλη-
ροφορίες, εντός της συνάντησης, ο κ. Μητσο-
τάκης ζήτησε από τον κ. Ερντογάν το κείμενο 
του μνημονίου. Μάλιστα, είπε ότι το ζήτησε και 
από την κυβέρνηση της Λιβύης, αλλά, ευκαιρίας 
δοθείσης που οι δύο άνδρες είχαν συνάντηση, 
θα μπορούσε να του το δώσει ο κ. Ερντογάν. Ο 
Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης, δεν έδωσε το κείμενο στον πρωθυ-
πουργό. Στην ελληνική πλευρά κοινοποιήθηκε 
το κείμενο ήδη πριν ο αντιπρόεδρος της τουρ-
κικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, πει το πρωί της 
Πέμπτης ότι το μνημόνιο παίρνει τον δρόμο για 
τη Βουλή. 

 
Το «κλειδί» της Λιβύης 
Η υπόθεση, πάντως, με την ΑΟΖ Τουρκίας - 

Λιβύης δεν θεωρείται επ’ ουδενί τελειωμένη, μια 
και η ελληνική κυβέρνηση κλιμακώνει τη στρα-
τηγική πιέσεων γύρω από την κυβέρνηση της 
Τρίπολης. Άλλωστε, η ανησυχία του ίδιου του κ. 
Ερντογάν είναι αν θα αντέξει εντέλει ο κ. Σαράτζ, 
ο οποίος προΐσταται της κυβέρνησης στην Τρί-
πολη, εξ ου και έσπευσε να ψηφίσει το μνημόνιο 
αμέσως μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, 
στο Τομπρούκ, η κυβέρνηση του στρατηγού Χα-
φτάρ έχει αποκτήσει διαύλους επικοινωνίας με 
την Αθήνα, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται 

να έρθει στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του 
προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο πρό-
εδρος της Βουλής της Λιβύης που πρόσκειται 
στον Χαφτάρ, αλλά και ο αναπληρωτής πρωθυ-
πουργός της χώρας. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρ-
χει κύμα στήριξης της κυβέρνησης Σαράτζ, ενώ 
μένει να φανεί πόσο ισχυρή θα είναι και η πίε-
ση το επόμενο διάστημα προς την Τρίπολη. Και 
αυτό, γιατί όλοι οι παίκτες της περιοχής, Ισραήλ, 
Αίγυπτος, Κύπρος κ.ο.κ., αλλά και το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, 
κατήγγειλαν την οριοθέτηση ΑΟΖ από την Τουρ-
κία. Βεβαίως, η Τουρκία, μην έχοντας κυρώσει 
τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, προβαίνει διαρκώς σε διαφορε-
τικές ερμηνείες. Τυχόν υπαναχώρηση της Τρί-
πολης, όμως, θα συνιστά μείζον πρόβλημα για 
τον κ. Ερντογάν, εξ ου και η Αθήνα επικεντρώνει 
εκεί τις ενέργειές της. 

 
«Αγκάθι» το προσφυγικό 
Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, η προ-

σέγγιση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Βεβαί-
ως, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον κ. Ερντογάν 
ότι η Τουρκία δεν εφαρμόζει ορθά τη Δήλωση 
ΕΕ - Τουρκίας, από τη στιγμή που επιτρέπει κα-
θημερινά την είσοδο εκατοντάδων ανθρώπων 
στην Ελλάδα, ενώ υπογράμμισε ότι η τουρκική 
Ακτοφυλακή δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις 
της ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά πληροφο-
ρίες, ο κ. Ερντογάν πέταξε το «μπαλάκι» στην 
Ευρώπη, δείχνοντας ότι περιμένει και οικονο-
μικά ανταλλάγματα από τη γείτονα. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, σε αυτό το σημείο, έθεσε σαφώς το 
ζήτημα, εφόσον η στάση της Τουρκίας απορρέ-
ει από οικονομικούς ή γεωπολιτικούς λόγους. 
Διότι, όπως εξήγησε, αν οι λόγοι είναι οικονο-

μικοί, τότε η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να με-
σολαβήσει στην ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί 
το πλαίσιο συνεργασίας. Αν, όμως, η αλλαγή 
στάσης υπαγορεύεται από γεωπολιτικούς λό-
γους, άρα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
αναθεωρητισμού και έτσι εργαλειοποιείται, τότε 
τα πράγματα είναι διαφορετικά διαφορετικά. O 
κ. Ερντογάν, πάντως, δείχνει να περιμένει ένα 
νεύμα της Ευρώπης. 

Η δύσκολη συνέχεια 
Από εδώ και πέρα, η Αθήνα συνεχίζει να πο-

ρεύεται έχοντας απέναντι την Τουρκία, η οποία 
εκτείνει το φάσμα των διεκδικήσεών της εντός 
των ελληνικών χωρικών υδάτων και επιδιώ-
κει με το μνημόνιο με τη Λιβύη να προσδώσει 
δικαιοδοτική βάση στους ισχυρισμούς της. Το 
πρόβλημα για την Αθήνα είναι ότι οι μηχανισμοί 
πίεσης προς την Άγκυρα είναι χαλαροί, ενώ και 
οι ΗΠΑ τηρούν μια επαμφοτερίζουσα στάση, 
με τον Ντόναλντ Τραμπ εμφανώς να «χαριεντί-
ζεται» με τον κ. Ερντογάν, ενώ η αμερικανική 
διπλωματία και το «βαθύ κράτος» της Ουά-
σινγκτον δεν επιθυμούν τον εναγκαλισμό. Και 
η Ευρώπη, δε, πλην του Εμανουέλ Μακρόν, ο 
οποίος είναι σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον 
Ερντογάν, συνεχίζει να τηρεί μια ήπια στάση, 
χωρίς να «τεστάρει» τις αντοχές της Άγκυρας. 
Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, επιμένουν στην 
ανάγκη ανοιχτών διαύλων, εξ ου και ο πρωθυ-
πουργός τόνισε τη διαχρονικά δύσκολη σχέση 
με τους γείτονες. Στην κυβέρνηση, ωστόσο, εί-
ναι προετοιμασμένοι διά παν ενδεχόμενο, διότι 
μπορεί ο κ. Ερντογάν στα λόγια να αφήνει παρά-
θυρο συνεννόησης, αυτό, όμως, δεν είναι δεδο-
μένο και η ελληνική πλευρά μπορεί να βρεθεί 
ενώπιον νέων πιέσεων. 

«Σύννεφα» πάνω από την Αθήνα
Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν δεν έλυσε τον γρίφο
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Συνεργασίες μεταξύ περιφερειών προκρίνουν οι Ευρωπαίοι ερευνητές

Το ESPON «ρίχνει»
τα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε.
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Τη «βελούδινη» αντιμετώπιση του διαρκούς 
κατακερματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που έχει κίνδυνο μέχρι και στην ανατροπή του 
οράματος περί συνοχής, μελετούν οι ερευνητές 
του ESPON. Του ευρωπαϊκού δικτύου παρακο-
λούθησης της εδαφικής συνοχής και ανάπτυξης 
στις περιφέρειες της Ευρώπης, που αποτυπώνει 
και προτείνει σχεδιάζοντας λειτουργικές λύ-
σεις ανάπτυξης. Με σχέδιο για μία πιο πράσινη 
και περισσότερο κοινωνική Ευρώπη, πάντα στη 
βάση των τεχνολογικών αλλαγών της ψηφια-
κής μετάβασης. Ειδικά, όμως, με υπέρβαση των 
παραδοσιακών διοικητικών συνόρων, τόσο των 
περιφερειών όσο και των περιοχών διαφόρων 
χωρών.

Στο σεμινάριο που οργάνωσε το ESPON στο 
κέντρο του Ελσίνκι το διήμερο 27 και 28 Νοεμ-
βρίου, παρουσιάστηκε η ερευνητική ατζέντα του 
προγράμματος για το 2020, ενώ παράλληλα 
ερευνητές και φορείς πολιτικής παρουσίασαν 
συμπεράσματα μελετών και σκέψεις για το ευ-
ρωπαϊκό μέλλον. Στις δύο θεματικές –κοινωνία 
και τεχνολογία– οι οργανωτές πρόκριναν την 
Ευρώπη του αύριο, μία πιο «έξυπνη» Ευρώπη,  
πιο κοινωνική, πράσινη Ευρώπη, μία Ευρώπη 
κοντά στους πολίτες και ειδικά συνδεδεμένη 
μεταξύ  περιφερειών. Σε επίπεδο νέας εποχής η 
ενεργειακή και η ψηφιακή μετάβαση στήριξε τη 
βάση της παρουσίασης των ερευνών, όπως είναι 
η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και η κατά-
σταση με τη στέγαση.

«Σας χρειαζόμαστε όλους», επανέλαβε αρ-
κετές φορές η Λετονή διευθύντρια του ESPON 
Ιλόνα Ραούγκζε (Ilona Raugze). Μπορεί η ίδια 
να απευθυνόταν με αυτή τη φράση στο εσωτερι-
κό ακροατήριο του Δικτύου και στα στελέχη του, 
ωστόσο το μήνυμα έφτανε σε κάθε άκρη της δι-
ευρυμένης ΕΕ. «Πρέπει να συνδέονται οι περιφέ-
ρειες μεταξύ τους ανεξάρτητα από τα διοικητικά 
σύνορα», είπε χαρακτηριστικά ανοίγοντας τις 
εργασίες του πετυχημένου σεμιναρίου.

«Η Ευρώπη κατακερματίζεται συνεχώς και 
οι διαφορές διευρύνονται. Μάλιστα εντοπίζο-
νται περισσότερο μεταξύ περιφερειών, δήμων 
και γειτόνων παρά μεταξύ χωρών», παρατήρη-
σε αργότερα ο κεντρικός παρουσιαστής της DW 
Τέρι Μάρτιν (Terry Martin), ο οποίος ανέλαβε να 
παρουσιάσει την ατζέντα του 2020 του ESPON. 
«Ο κίνδυνος η γεωγραφική δυσαρέσκεια να 
μετατραπεί σε πολιτική αστάθεια είναι ορα-
τός», συμπλήρωσε ο ίδιος αναφερόμενος στις 

προκλήσεις της νέας περιόδου. Ωστόσο, ο προ-
βληματισμός διαδέχεται την αισιοδοξία καθώς, 
όπως εξήγησε, οι ευκαιρίες είναι μεγαλύτερες. 
«Αυξάνεται η υποστήριξη σε προσαρμοσμένες 
προσεγγίσεις που βασίζονται σε τόπους και όχι 
«τυφλές» πολιτικές», είπε χαρακτηριστικά.

Αναζητώντας μία Ευρώπη που θα βρίσκεται 
κοντά στους πολίτες, οι ερευνητές του ESPON 
προωθούν προτάσεις και έργα για μεγαλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, ειδικά εάν 
αυτές βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη. Εδαφι-
κές δομές που αγνοούν τα διοικητικά σύνορα, 
είναι πιο ανοιχτές σε αλλαγές εφ’ όσον δικτυω-
θούν μεταξύ τους», σημειώνεται στην ατζέντα 
του ESPON. «Είναι απαραίτητη η στροφή από 
εδαφική σε λειτουργική διακυβέρνηση ή  μίγμα 
αυτών των δύο, που θα εστιάζεται στα δίκτυα και 
όχι στις παραδοσιακές διοικητικές δομές», τονί-
ζεται στην πρόταση προς τους φορείς πολιτικής.

Το χάσμα βορρά – νότου
Οι χάρτες πάντως που παρουσιάστηκαν στο 

σεμινάριο του ESPON αποτυπώνουν τις δύο τα-
χύτητες στην ανάπτυξη της Ευρώπης και ειδικά 
στην ευκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες. 
Την ώρα δηλαδή που στο workshop για τη συν-
δεσιμότητα της Ευρώπης αναλύθηκε μέχρι και 
πώς θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των πε-
ζών στις στάσεις των τρένων, στη νότια Ευρώπη, 
στην Ελλάδα κυρίως, τα τρένα υπολειτουργούν. 
Ειδικά οι διαδρομές μεταξύ χωρών σε αυτό το 
κομμάτι της Ένωσης δεν υπάρχουν.

Ενδεικτικό είναι ότι στην καινοτομία, ο ευρω-
παϊκός χάρτης αποτυπώνει 38 περιφέρειες που 
έχουν τον τίτλο του «οδηγού καινοτομίας» και 
όλες βρίσκονται στην κεντρική και στη βόρεια 
Ευρώπη. Ακολουθούν 73 δυνατά καινοτόμες 
περιφέρειες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή 
και μετά είναι 97 ενισχυτικά καινοτόμες, που 
αρχίζουν και εξαπλώνονται στη νότια και στην 

κεντροανατολική πλευρά του ευρωπαϊκού χάρ-
τη. Στην τελευταία θέση βρίσκονται 30 μέτρια 
καινοτόμες περιοχές, όλες στην ανατολική  Ευ-
ρώπη.

Όπως και στους δείκτες της ανταγωνιστι-
κότητας που σχετίζονται με την οικονομία της 
γνώσης. Στις θέσεις της υψηλής ανταγωνιστι-
κότητας που βασίζεται στην οικονομία της γνώ-
σης βρίσκονται περιφέρειες σε βορειοδυτική και 
κεντρική Ευρώπη, στους δείκτες της ανταγωνι-
στικότητας που σχετίζεται με την οικονομία και 
αποτελούν  τη δεύτερη κατηγορία είναι περιφέ-
ρειες στη βόρεια και στην κεντρική Ευρώπη και 
οι δείκτες κατηφορίζουν στον χάρτη. Η λιγότερη 
ανταγωνιστικότητα με δυναμική στην οικονομία 
της γνώσης εντοπίζονται στη δυτική Ευρώπη, 
ενώ η λιγότερη ανταγωνιστικότητα με χαμηλές 
επιπτώσεις στην οικονομία της γνώσης είναι στη 
νότια Ευρώπη.

Η διαφορά ταχυτήτων αποτυπώνεται και στον 
χάρτη των ενεργειακών δικτύων, όπως αποτυ-
πώθηκε στην έρευνα των μελών του ESPON για 
πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλότερες εκπομπές 
άνθρακα. Τα μονολειτουργικά δίκτυα ενέργειας 
εντοπίζονται σε περιφέρειες της βόρειας Ευρώ-
πης, τα διλειτουργικά σε κεντρική και δυτική και 
τα πολυλειτουργικά δίκτυα σε κεντροδυτική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πρόταση των ερευνητών, ειδικά στην ψηφι-
ακή μετάβαση, είναι η ανάπτυξη να βασιστεί στο 
μοτίβο της φυσικής προσβασιμότητας,  δηλαδή 
ο πυρήνας να είναι η περιφέρεια για την ψηφιακή 
συνδεσιμότητα. Η εικόνα πάντως στην περιο-
χή μας είναι απογοητευτική. Σε Ελλάδα, Βουλ-
γαρία και Ρουμανία η ευρυζωνική κάλυψη του 
ίντερνετ στα νοικοκυριά βρίσκεται κάτω από το 
επίπεδο του 75%, όταν σε Φινλανδία, Νορβηγία, 
Γερμανία και Αγγλία ξεπερνούν το 90%.



 

fisikon.gr 
FISIKON. Το καύσιµο της νέας εποχής.

Κάνε τη σύγκριση. 
Το φυσικό αέριο κίνησης Fisikon είναι
•  60% - 65% οικονοµικότερο από τη βενζίνη 

•  35% - 40% οικονοµικότερο από το υγραέριο 

•  25% - 35% οικονοµικότερο από το πετρέλαιο  

To Fisikon είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον 
καύσιµο και προσφέρει ασφάλεια σε κάθε 
διαδροµή. Γι’ αυτό κάνε την κίνηση: 
πέρνα στο Fisikon. 

65%
έως

οικονοµίαΚάνε τη 
σύγκριση. 
Kάνε την 
κίνηση.
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Αναμένεται βούλευμα από Συμβούλιο του Στρατοδικείου

Δολοφονία μπάτλερ: Προτείνει παραπομπή 
σε δίκη και ο στρατιωτικός εισαγγελέας
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Στο εδώλιο του Πενταμελούς Στρατοδικείου 
Θεσσαλονίκης προτείνει και ο στρατιωτικός ει-
σαγγελέας να δικαστεί η υπόθεση της δολοφο-
νίας του 25χρονου μπάτλερ από τη Σρι Λάνκα, 
με κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία 34χρονο 
γόνο γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της 
Θεσσαλονίκης. Η πρότασή του υποβλήθηκε 
πρόσφατα στο Συμβούλιο του Στρατοδικείου 
Θεσσαλονίκης που θ’ αποφασίσει στο αμέσως 
προσεχές διάστημα την παραπομπή του κατηγο-
ρούμενου σε δίκη ή όχι, με την έκδοση σχετικού 
βουλεύματος.

Η υπόθεση της δολοφονίας του νεαρού είχε 
φτάσει στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου Θεσσαλονίκης, όμως δεν δικάστηκε 
εκεί, καθώς το Κακουργιοδικείο έκρινε πως η 
υπόθεση ήταν αρμοδιότητας των στρατιωτικών 
δικαστηρίων, εφόσον ο κατηγορούμενος εκείνη 
την εποχή υπηρετούσε τη στρατιωτική του θη-
τεία.

Το έγκλημα με θύμα το νεαρό από τη Σρι 
Λάνκα διαπράχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2013, 
ενώ το πτώμα του βρέθηκε την επομένη στον 
χώρο της πισίνας του σπιτιού της επιχειρηματι-
κής οικογένειας, όπου εργαζόταν. Στο ίδιο σπίτι 
εργαζόταν και η μητέρα του θύματος, όμως τις 
ημέρες εκείνες έλειπε στην Αθήνα.  Συγκεκρι-
μένα, όπως περιγράφεται στο βούλευμα της 
ποινικής δικαιοσύνης, βρέθηκε το μισό σώμα 
και τα χέρια μέσα στο νερό και το άλλο μισό 
απ’ έξω. Στο λαιμό του είχε σημάδια, σύμφωνα 
με την ιατροδικαστική έκθεση, που οδήγησαν 
στο συμπέρασμα ότι στραγγαλίστηκε, ενώ αμυ-
χές βρέθηκαν σε σημεία του πρωκτού του, που 
εκτιμήθηκε πως κακοποιήθηκε. Το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών που παρέπεμψε την υπόθεση 
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο είχε καταλήξει 
ότι τα κίνητρα του εγκλήματος ήταν σεξουαλικά.

Ωστόσο ενώπιον του Κακουργιοδικείου, κρί-
θηκε τον περσινό Νοέμβριο ότι η υπόθεση έπρε-
πε να παραπεμφθεί στη στρατιωτική δικαιοσύνη, 
καθώς εκείνη την περίοδο ο κατηγορούμενος, 
28 χρόνων τότε, υπηρετούσε τη στρατιωτική του 
θητεία σε μονάδα της Βέροιας. Επομένως, εφό-
σον ο βασικός κατηγορούμενος ήταν στρατεύσι-
μος την περίοδο που έγινε το περιστατικό πρέπει 
να τον κρίνει η στρατιωτική δικαιοσύνη.

Και άλλα στοιχεία
Στην πρόταση του στρατιωτικού εισαγγελέα 

ζητείται να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος 

σε δίκη στο αντίστοιχο στρατιωτικό δικαστήριο 
(Πενταμελές Στρατοδικείο), για το αδίκημα της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως ακριβώς 
συνέβη και στην ποινική δικαιοσύνη. Έγκυρες 
πηγές ανέφεραν πως στην παραπεμπτική πρότα-
ση γίνονται επιπλέον αναφορές σε ευρήματα και 
καταθέσεις που συγκεντρώθηκαν και κατά τη δι-
άρκεια της ανάκριση από τη στρατιωτική δικαι-
οσύνη. Συγκεκριμένα, ο ανακριτής του Στρατο-
δικείου Θεσσαλονίκης, πέραν των καταθέσεων 
που υπήρχαν ήδη από την ανακρίτρια Θεσσαλο-
νίκης, κάλεσε για επιπλέον καταθέσεις συγκε-
κριμένους μάρτυρες ζητώντας και άλλα στοιχεία 
απ’ όσα είχαν ήδη κατατεθεί. Μεταξύ των μαρτύ-
ρων που κλήθηκαν και κατέθεσαν επιπρόσθετα 
ήταν και η μητέρα του άτυχου νεαρού.

Η γυναίκα από τη Σρι Λάνκα εργαζόταν χρό-
νια ως οικιακή βοηθός στο συγκεκριμένο σπίτι 
και το τελευταίο διάστημα είχε πάρει μαζί της 
και τον γιο της, που επίσης απασχολήθηκε ως 
οικιακός βοηθός για περίπου δύο μήνες, ενώ 
προηγουμένως εργαζόταν σε οικογένεια από 
την Αθήνα. Η στάση των εργοδοτών της μετά τη 
δολοφονία του γιου της, την περίοδο που η ίδια 
έλειπε από το σπίτι στην Αθήνα, ήταν αυτή που 
την οδήγησε να ερευνήσει την υπόθεση, όπως 
κατέθεσε η ίδια και γι’ αυτό είχε προχωρήσει σε 
μήνυση.

Βασικό στοιχείο που παραθέτει η γυναίκα και 

θεωρείται από τα πλέον ισχυρά για την πολιτική 
αγωγή, είναι οι καταθέσεις των στρατιωτών της 
μονάδας στην οποία εκείνη την περίοδο υπηρε-
τούσε ο 34χρονος κατηγορούμενος. Συγκεκρι-
μένα, η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως ο κατη-
γορούμενος μετά το έγκλημα εμφανίστηκε στο 
στρατόπεδο και ήταν σε άσχημη κατάσταση, παρ’ 
ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης υποστήριξε 
πως το θάνατο του οικιακού βοηθού τον πληρο-
φορήθηκε ώρες αργότερα από τη μητέρα του. 
Επίσης, στην υποβλητική αναφορά της αστυ-
νομικής έρευνας υπογραμμίζεται πως ο νεαρός 
ήταν σε αυτή την άσχημη κατάσταση λόγω του 
θανάτου του μπάτλερ, τον οποίο ο ίδιος γνω-
στοποίησε στους άλλους στρατιώτες! Αντιθέτως, 
στις καταθέσεις που είχαν ληφθεί οι στρατιώτες 
έλεγαν ότι δεν έμαθαν για τον θάνατο του οικι-
ακού βοηθού, παρά μόνον παρατήρησαν ότι ο 
συνάδελφός τους, γιος του επιχειρηματία, ήταν 
νωθρός και αμίλητος, σε αντίθεση με άλλες ημέ-
ρες.

Ο 34χρονος μετά την εκ νέου απολογία του 
στον στρατιωτικό ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθε-
ρος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης 
στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξό-
δου από τη χώρα. Στην απολογία του αρνήθηκε 
πάλι οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση 
λέγοντας ότι δεν έχει ανάμιξη με τη δολοφονία.
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Πάνω από 90 ταινίες φέρνει το χριστουγεννιάτικο 
κινηματογραφικό κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS 
ενόψει των εορτών η Cosmote Tv. Από σήμερα (7/12) που 
το pop-up κανάλι κάνει πρεμιέρα και θα παραμείνει on air 
έως και την Τρίτη 7 Ιανουαρίου στη οθόνη μας θα «ταξι-
δέψουν» δημοφιλή blockbusters, εορταστικές ταινίες 
και φιλμ κινουμένων σχεδίων, όλα σε high definition, 
από κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο, όπως τα Walt 
Disney Studios, η Paramount, η NBC/Universal, η Fox και 
η Lionsgate.

Προβλέπεται η προβολή τριών ζωνών καθημερι-
νά, Fantasy Tales από τις 18.00, Family Tales από τις 
20.00 και Christmas Tales στις 22.30, στις οποίες το 
πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS περιλαμ-
βάνει ταινίες για όλη την οικογένεια. Στην πρώτη ζώνη, 
Fantasy Tales θα δούμε κινηματογραφικά blockbuster 
όπως το «How the Grinch Stole Christmas (7/12)», 
το «Bumblebee (10/12)», τα τέσσερα πρώτα μέρη του 
δημοφιλούς franchise της Disney «Οι Πειρατές της 
Καραϊβικής»: «Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριτα-
ριού (27/12)», «Το Σεντούκι του Νεκρού (28/12)», 
«Στο Τέλος του Κόσμου (29/12)», «Σε άγνωστα νερά 
(30/12)», το «Κρίστοφερ & Γουίνι» με τον Γιούαν Μακ-
Γκρέγκορ (17/12) και τα remake «Ντάμπο (25/12)» και 
«Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει (16/12)». Στην ίδια ζώνη 
ξεχωρίζει, επίσης, η εμβληματική τριλογία του Ρόμπερτ 
Ζεμέκις «Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future)», 
τα μέρη της οποίας θα προβληθούν το τριήμερο 13-
15/12, η ταινία «Λέμονι Σνίκετ: Μια Σειρά από Ατυχή 
Γεγονότα (18/12)» και το οσκαρικό σίκουελ του Στίβεν 
Σπίλμπεργκ «Ιντιάνα Τζόουνς (31/12 έως 3/1)» το 
οποίο θα προβληθεί ολόκληρο. 

Η ζώνη Family Tales περιλαμβάνει ταινίες κινουμέ-
νων σχεδίων -όλες σε μεταγλώττιση- μεταξύ των οποίων 
τις αγαπημένες παραγωγές της Disney: «Frozen (8/12)», 
«Αυτοκίνητα (12/12)», «Αυτοκίνητα 2 (13/12)», τα 
3 πρώτα μέρη των ταινιών «Τoy Story (9 - 11/12)», 
«Ψάχνοντας τον Νέμο (14/12)», «Μαλλιά Κουβά-
ρια (15/12)», το σίκουελ «Οι Απίθανοι (28 - 29/12)», 
«Ψηλά στον Ουρανό (5/1)» και «Ραλφ εναντίον Ίντερ-
νετ (6/1)». Παράλληλα στην ίδια ζώνη μικροί αλλά και 
μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν επιτυχίες κι άλλων 
κινηματ/κών στούντιο όπως «Ο Γκριντς (24/12)», το 
γαλλικής παραγωγής animation «O Μαγικός Κήπος σε 
Α’ προβολή (25/12)» και τις ταινίες «Αστερίξ: Το Μυ-
στικό του Μαγικού Ζωμού (26/12)», «Μπομπ Σφουγ-
γαράκης: Η ταινία (27/12)» και «Φερδινάνδος (4/1)». 
Ξεχωρίζουν κλασσικές γαλλικές ταινίες πάντα κινουμέ-
νων σχεδίων όπως «Ο Αστερίξ επιτίθεται εναντίον των 
Βαρβάρων (1967) (20/12)», «Ο Τεν Τεν στη Χώρα του 
Ήλιου (1969) (21/12)» και «Daisy Town – Λούκι Λουκ, 

ο Κεραυνός του Γουέστ (1971) (22/12)».
Οι δημοφιλέστερες χριστουγεννιάτικες ταινίες θα 

προβληθούν στην Christmas Tales. Έτσι οι συνδρομητές 
της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν δημοφιλείς χρι-
στουγεννιάτικες ταινίες όπως: «The Man who invented 
Christmas» με τον Κρίστοφερ Πλάμερ (8/12), αλλά 
και σε Α’ τηλεοπτική προβολή τις ταινίες «Enchanted 

Christmas (14/12)», «Time for Me to Go Home For 
Christmas (23/12)», «Jingle Belle (24/12)», «Holly 
Star (26/12)», «Broadcasting Christmas (27/12)», κ.α. 

Σε κάθε περίπτωση στη δωρεάν On Demand υπηρε-
σία COSMOTE TV PLUS όλη την περίοδο που το κανάλι θα 
είναι στον «αέρα» οι συνδρομητές μέσα από τον φάκελο 
«CHRISTMAS», θα έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες ται-
νίες του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS. 

*Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, 
οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολου-
θούν πάνω από 500 πρεμιέρες ταινιών τον χρόνο με 
αποκλειστικές συμφωνίες με τα κορυφαία studio Walt 
Disney Studios, Paramount Pictures, NBC/Universal και 
τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής στην Ελλάδα και πα-
γκοσμίως, καθώς και περισσότερες από 120 πρεμιέρες 
ξένων σειρών.

Θα προβληθούν στο κανάλι πάνω από 90 ταινίες ως τις 7/1

Χριστούγεννα στην οθόνη μας με το pop 
up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τ. 2310 500005 • F. 2310 501180

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

ΤΡ 15:30
ΤΡ 01:00 (Ε)  ΤΕ 06:30 (Ε)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

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

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε 20:00
ΤΕ 21:00 (E) ΣΑ 12:00 (Ε)

ΒΑΛΤΕ GOAL

Η ενδυνάμωση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας, με προσαρμογή στις απαιτήσεις και της ευκαιρίες της σύγχρο-
νης οικονομίας, είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει η χώρα, στην προσπάθεια για ταχύτερη, βιώσιμη και ταυτό-
χρονα συνεκτική ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς. 

Ρόλο – κλειδί στην επιτυχή διαχείριση αυτής της πρόκλησης έχει η 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των φορέων οι οποίοι διαθέτουν 
άμεση γνώση των συνθηκών ανάπτυξης και απασχόλησης, σε τοπικό 
επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Επιμελητήρια, δραστηριοποι-
ούνται καθημερινά κοντά στον πολίτη και στην επιχείρηση και γνωρί-
ζουν σε βάθος τις ανάγκες, τα προβλήματα, το ανθρώπινο δυναμικό, 
τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες κάθε περιοχής. Προκειμένου να 
αξιοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας, η Κεντρική Ένω-
ση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την 
Ανάπτυξη προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, για 
την ανάληψη κοινών, στοχευμένων δράσεων, οι οποίες θα συμβάλουν 
στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπεται η εκπόνηση Επιχειρησι-
ακού Σχεδίου Δράσης, πενταετούς διάρκειας, το οποίο θα περιλαμβά-
νει ένα πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων με στόχο την αντι-
μετώπιση της ανεργίας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας της 
τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις αυτές θα στηρίζονται στην ανάλυση 
και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας στην 
περιοχή παρέμβασης, μέσω της επεξεργασίας και αξιοποίησης δευτε-
ρογενών δημογραφικών στοιχείων, στοιχείων απασχόλησης, ανεργίας 
και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και δεδομένων που αφορούν στην 

τοπική οικονομική δραστηριότητα.
Μεταξύ των ενεργειών που προβλέπονται στο πλαίσιο της συνεργα-

σίας Αυτοδιοίκησης και Επιμελητηρίων, είναι η δημιουργία Δημοτικών 
Γραφείων Προώθησης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας, 
η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο 
θα επιτρέπει την εισαγωγή και αντιστοίχιση αγγελιών και βιογραφι-
κών σημειωμάτων, η λειτουργία πλατφόρμας e-Learning, καθώς και 
η κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα 
ενημέρωσης για θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, αλλά 
και διασύνδεσης ανέργων και εργαζόμενων με υποψήφιους εργοδό-
τες. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα συνεργασίας για τη δημιουργία 
Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα φιλοξενούν νεοφυ-
είς επιχειρήσεις για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών, παρέχοντας υπη-
ρεσίες γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
δράσεις δικτύωσης, ενημέρωση κ.ά. 

Δημιουργώντας ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας στη βάση κοινών 
στόχων, τα Επιμελητήρια και η Αυτοδιοίκηση μπορούν να συμβάλουν 
στον καλύτερο σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των το-
πικών πολιτικών απασχόλησης, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των 
διαθέσιμων θεσμικών και επιχειρησιακών εργαλείων και στην εξεύρε-
ση ουσιαστικών λύσεων, για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απα-
σχόλησης σε κάθε περιοχή. 

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

Συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση
opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *



FitnessApp
Δεν είναι ένα ακόμη App!
Είναι η εμπειρία ELIXIR στο κινητό σας 
με την αμέριστη υποστήριξη 
της επιστημονικής μας ομάδας!
Αποκλειστικά για τα μέλη του δικτύου.

Μηνιαία αναφορά για την δραστηριότητα 
και το προσωπικό σας πρόγραμμα άσκησης.

Ανάλυση στόχων με τον προπονητή σας.

Άμεση ενημέρωση σχετικά με τα νέα 
και τις εκδηλώσεις του γυμναστηρίου.

Συμμετοχή στο δικό μας ELIXIR Social Wall.

Επεξηγηματικά βίντεο των ασκήσεων.

Καταμέτρηση Fitness Points και δώρα 
για τους 1ους στην κατάταξη.

Στατιστικά και γραφήματα προόδου

Συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση



12 07.12.2019

Τα πρώτα Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας, 
από το ΕΕΘ στα μέλη του, που διακρίθηκαν για τη 
δραστηριότητα τους τη χρονιά που πέρασε, απονε-
μήθηκαν στη διάρκεια μιας λαμπρής τελετής στο 
κατάμεστο από κόσμο Βασιλικό Θέατρο. 

Η πρωτοβουλία των επιτροπών Νεανικής – Γυ-
ναικείας Επιχειρηματικότητας και Δημοσίων Σχέσε-
ων του ΕΕΘ για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού 
για την αγορά, που θα τιμά και θα προβάλλει τους 
συνεπείς και ακούραστους επαγγελματίες της πό-
λης μας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία!

Μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία στην 
οποία η εκάστοτε επιχείρηση έπρεπε να δηλώσει 
στοιχεία για την αποδοτικότητά της, τις δράσεις 
ανάπτυξής, για το εργασιακο περιβάλλον, την εξω-
στρέφεια και άλλους παράγοντες, αναδείχθηκαν 
και βραβεύτηκαν συνολικά 22 επιχειρήσεις και ένα 
σωματείο. Οι επτά κατηγορίες βράβευσης ήταν η 
Νεανική, Γυναικεία, Αστική, Περιφερειακή, Τουρι-
στική και δημιουργική επιχειρηματικότητα.

Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε την επιχειρη-
ματικότητα που αποτελεί τον άξονα της ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ παράλληλα επιστρέφει η αριστεία στην επιχειρηματικότητα και στην κοι-
νωνία. Οι επιχειρηματίες έχουν αλληλένδετη σχέση με την κοινωνία μας και η σχέση αυτή σφραγίζεται με την επιβράβευση και την ανάδειξη των 
δραστηριοτήτων τους.

*Ο Άκης Πούλακας είναι Μέλος ΔΣ του ΕΕΘ και Μέλος της επιτροπής Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας

Αριστεία Επιχειρηματικότητας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

opinion

Τ Ο Υ 
Α Κ Η  Π Ο Υ Λ Α Κ Α *



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει

estiatoriopatsatzidikotsarouxa

Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621

...στο τραπέζι σας!

Αριστεία Επιχειρηματικότητας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
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Για συνειδητή του απόφαση να συστρατευτεί 
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία 
και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κάνει λόγο 
σε συνέντευξη του στην Karfitsa ο ευρωβου-
λευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Ο κ. 
Κυμπουρόπουλος χαρακτηρίζει «κράτος – τα-
ραξία» την Τουρκία, επισημαίνοντας πως ως τέ-
τοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, και υπογραμμίζει 
την ανάγκη για ενίσχυση της αμυντικής θωρά-
κισης της χώρας. Παράλληλα, ο ευρωβουλευ-
τής αναφέρεται στην χαμηλή ποιότητα ζωής 
που προσφέρει η Ελλάδα στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ενώ την ίδια στιγμή επιρρίπτει ευθύνες 
στην προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
για προχειρότητα στην διαχείριση του προσφυ-
γικού-μεταναστευτικού, το οποίο χαρακτηρίζει 
«ευρωπαϊκό ζήτημα». Σε αυτό το πλαίσιο, όπως 
δηλώνει, η ΕΕ οφείλει να δείξει τη σοβαρότητα 
που αρμόζει και να μην εθελοτυφλεί.

Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την 
εκλογή σας ως ευρωβουλευτής και μάλιστα 
με ευρεία αποδοχή από τους ψηφοφόρους. 
Τα πράγματα είναι καλύτερα ή χειρότερα από 
ό,τι τα περιμένατε στον πολιτικό στίβο και στο 
Ευρωκοινοβούλιο;

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα 
μια φορά τους ψηφοφόρους για την εμπιστοσύ-
νη που έδειξαν προς το πρόσωπό μου, γιατί χω-
ρίς αυτούς δεν θα είχε γίνει τίποτα. Μου έδωσαν 
την ευκαιρία, από τα έδρανα του Ευρωκοινο-
βουλίου, να συμμετάσχω στην προσπάθεια της 
Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, για την καθολική αλλαγή Ευρώπη 
για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις. Όσο 
για τον πολιτικό στίβο του Ευρωκοινοβουλίου, 
είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα, μιας 
και ήμουν πρωτοεμφανιζόμενος στον χώρο 
της πολιτικής. Στον χώρο της πολιτικής, καθη-
μερινά καλείσαι να δίνεις μάχες και να δηλώ-
νεις παρών, όπου υπάρχει ανάγκη. Μπορεί το 
πρόγραμμα να είναι κάποιες φορές εξοντωτικό 
και τα θέματα που διαχειρίζεσαι να είναι βαρύ-
νουσας σημασίας. Στο τέλος της ημέρας, όμως, 
μένει η ικανοποίηση ότι προσπάθησες για το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σε τι επίπεδο βρίσκεται η χώρα μας ως 
προς την ποιότητα ζωής που προσφέρει στα 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Ικανότητες; 
Έχουν γίνει βήματα προς τη θετική κατεύθυν-
ση ή παραμένουν οι προκαταλήψεις;

Η  χώρα μας έχει μείνει πίσω σε σχέση με 
άλλες χώρες στην ποιότητα ζωής που προσφέ-

ρει στα άτομα με αναπηρία. Η ελληνική κοινω-
νία και ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να 
προσπεράσουν τις προκαταλήψεις που έχουν 
παγιωθεί και να σκεφτούν πως δικαίωμα στη 
ζωή έχουν όλες/όλοι. Πρέπει  να ξεκινήσουμε 
με μικρές καθημερινές κινήσεις που δείχνουν 
τον ανάλογο σεβασμό στα ανάπηρα άτομα. Από 
το ότι δεν παρκάρουμε μπροστά από ράμπα 
αναπήρων έως και τη συνεργασία, χωρίς προ-
καταλήψεις, στον εργασιακό και επαγγελματι-

κό χώρο. Τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να 
μένουν αποκλεισμένα από τους ρυθμούς της 
ζωής. Είμαστε όλοι ίσοι, κι έχουμε τα ίδια δι-
καιώματα. Η διαφορετικότητα πλουτίζει και δεν 
υποβαθμίζει!

Ένα από τα μεγάλα θέματα που δείχνουμε 
και το κοινωνικό μας πρόσωπο ως χώρα εί-
ναι το προσφυγικό-μεταναστευτικό. Υπάρχουν 
χώρες εντός ΕΕ που έχουν κλείσει τα σύνορά 
τους ενώ άλλες, όπως η Ελλάδα, που σηκώ-

Η ΕΕ δεν πρέπει να εθελοτυφλεί στο 
προσφυγικό – μεταναστευτικό

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

info@smartlipo.gr | www.smartlipo.gr 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 
Λεωφόρος Νίκης 25, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 26 05 60

Η δουλειά της µύτης είναι η αναπνοή. Πρώτα κανείς 
εξασφαλίζει ότι ο ασθενής θα αναπνέει ικανοποιητικά και 
τότε αναλόγως προσαρµόζει και το µέγεθος της µύτης και 
των ρουθουνιών, πάντοτε διατηρώντας έναν ισχυρό 
σκελετό. Η µύτη πρέπει να έχει τέτοιο σχήµα και µέγεθος 
που να ταιριάζει σε κάθε ηλικία. κυρίως, βέβαια, πρέπει να 
περνάει απαρατήρητη η όποια παρέµβαση έχει γίνει.

Λειτουργική ρινοπλαστική

νουν δυσβάσταχτο βάρος. Θεωρείτε πως η Ευρώπη 
έχει αντιμετωπίσει σωστά το όλο θέμα; Ποιες ενέργειες 
πρέπει να γίνουν;

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό αποτελεί ένα ευ-
ρωπαϊκό ζήτημα, κι ως τέτοιο επιβάλλεται να αντιμε-
τωπιστεί. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνο εθνικό. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χειρίστηκε πολύ πρόχειρα το 
όλο ζήτημα, με τις συνέπειες των πράξεων τους να εί-
ναι εμφανείς. Είναι εκείνη που έκλεισε την Αμυγδαλέζα 
και άνοιξε διάπλατα τα σύνορα στα νησιά του Β. Αιγαί-
ου, που επωμίζονται το προσφυγικό-μεταναστευτικό 
ζήτημα. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν χρέος να αποδεί-
ξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, αναλαμβάνοντας 
η καθεμία το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Είναι 
αδύνατο, μόνο η χώρα μας να σηκώνει όλον αυτόν τον 
αριθμό προσφύγων-μεταναστών. Η Ευρώπη οφείλει 
πέρα από την ισοκατανομή των προσφυγικών ροών, να 
εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να προβεί σε κυρώσεις 
στη γείτονα Τουρκία, αν παραβιάσει τη διμερή συμφωνία. 
Η Ένωση καλείται να προχωρήσει στη αποφασιστική θω-
ράκιση – φύλαξη των συνόρων των κρατών-μελών της, 
που αποτελούν και δικά της σύνορα. Οφείλει να δείξει τη 
σοβαρότητα που αρμόζει στο μεγάλο αυτό ζήτημα και να 
μην εθελοτυφλεί.

Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζει να αυξάνε-
ται. Σας δημιουργείται κάποια παραπάνω ανησυχία 
από ό,τι στο παρελθόν; Είστε ευχαριστημένος από την 
ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τουρκία – οι εταίροι 
μας έχουν σταθεί δίπλα σε Ελλάδα και Κύπρο με την 
αποφασιστικότητα που επιβάλουν οι στιγμές;

Η Τουρκία έχει μετατραπεί σε κράτος – ταραξία και ως 

τέτοιο οφείλουμε να το  αντιμετωπίζουμε. Η εποχή της 
απλής προκλητικότητας έχει παρέλθει, πλέον προβαίνει 
σε ευθείες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου. Η ΕΕ, στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών και δομών της, 
έχει επιδείξει την αρωγή της προς την Ελλάδα και την Κύ-
προ και έχει ξεκάθαρα ταχθεί στο πλευρό μας. Το ζήτημα, 
όμως, είναι πως οι δομές της κοινής πολιτικής άμυνας 
και ασφάλειας της ΕΕ είναι ανεπαρκείς στην παρούσα 
φάση. Οφείλουμε ως χώρα να εργαστούμε για να έχουμε 
την συμπαράσταση και κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά. 
Η πολύπλευρη εξωτερική πολιτική που αναπτύσσουμε 
ως χώρα με κράτη όπως η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά 
και με κράτη εκτός Ένωσης όπως το Ισραήλ και η Αίγυ-
πτος, δημιουργούν το αναγκαίο πλέγμα προστασίας των 
συμφερόντων μας.  Θέλω, όμως, να τονίσω και την επι-
βεβλημένη ανάγκη της στήριξης των Ενόπλων Δυνάμε-
ων και της αποφασιστικότερης αμυντικής θωράκισης της 
χώρας με τους αναγκαίους εξοπλισμούς.

Ως ευρωβουλευτής της ΝΔ ανήκετε και στο Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε αποφασίσει πώς θα ενεργεί-
τε; Σύμφωνα με την κομματική γραμμή ή τα προσωπικά 
σας πιστεύω;

Η απόφαση μου να συστρατευθώ με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη  και τη Νέα Δημοκρατία και με το Ευρωπα-
ϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν ήταν μια απόφαση της στιγμής. 
Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
με μεγάλη χαρά και συμφωνώ με την πολιτική και τα πι-
στεύω του. Η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις για την εκ βάθρων 
πολιτική αλλαγή, για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
που θα φέρουν ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Είναι οι 

πολιτικές δυνάμεις που θα βάλουν στο περιθώριο τους 
λαϊκιστές και τα διάφορα ακραία μορφώματα που αναδύ-
ονται ανά καιρούς, κάτι το οποίο το απέδειξαν τόσο στις 
εθνικές εκλογές, όσο και στις ευρωεκλογές. Πάντα στις 
ψηφοφορίες και όχι μόνο θα δρω ως Στέλιος, συνυπολο-
γίζοντας τα πιστεύω μου, με αυτά των συναδέλφων μου 
από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έστω και αν δεν υφίστα-
ται οποιαδήποτε κομματική πειθαρχία.

Έχετε περάσει από το σύστημα Υγείας της χώρας 
μας. Ως άνθρωπος, πολιτικός και επιστήμονας πώς θα 
το χαρακτηρίζατε; Τι περιμένετε από τον Κ. Μητσοτάκη 
και την κυβέρνηση να κάνει;

Το σύστημα Υγείας της χώρας μας δέχθηκε γενναίες 
περικοπές, λόγω της οικονομικής κρίσης. Παρά τις πε-
ρικοπές, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων χάρη στις 
προσπάθειες του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπι-
κού. Φυσικά, το σύστημα Υγείας μας είχε πολλά τρωτά 
σημεία και προ κρίσης και με αυτά οφείλουμε να ασχολη-
θούμε. Το σύστημα επιδέχεται πολλές βελτιώσεις για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτό που πρέπει 
να έχει ως στόχο η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, 
είναι να αναβαθμίσει το υπάρχον σύστημα, να καθιερώ-
σει επιτροπές αξιολόγησης, να αναπληρώσει ή και να 
ενισχύσει τις όποιες ελλείψεις και να αναβαθμίσει μέρος 
από τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη, ώστε να επιτευχθεί 
η καλύτερη λειτουργία. Οφείλουμε να διαμορφώσουμε 
ένα σύστημα Υγείας που θα καλύπτει τον πολίτη. Είμαι σί-
γουρος πως ο πρωθυπουργός προσπαθεί για το καλύτε-
ρο και θα έχουμε απτά αποτελέσματα και στη λειτουργία 
των φορέων που έχουν να κάνουν με τη δημόσια Υγεία.
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Για απουσία άσκησης ενεργητικής εξωτερι-
κής πολιτικής απέναντι στην προκλητική στάση 
της Τουρκίας, γεγονός που προκαλεί έντονο 
προβληματισμό, κάνει λόγο σε συνέντευξη του 
στην Karfitsa ο πρώην υφυπουργός Εξωτερι-
κών, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης Αμανατίδης. Την ίδια στιγμή, ο κ. Αμα-
νατίδης εκφράζει τις ενστάσεις του για το κατά 
πόσο υπάρχει ολοκληρωμένο κυβερνητικό 
σχέδιο αντιμετώπισης του προσφυγικού-μετα-
ναστευτικού. Επίσης, σχολιάζοντας την τοποθέ-
τηση της κ. Γεροβασίλη για σύμπλευση ΝΔ –ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τονίζει τη διαφορετική αντίληψη των δυο 
κομμάτων σε σημαντικά θέματα, αναφέροντας 
ωστόσο πως υπάρχουν περιθώρια συγκλίσεων. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τοποθετήσεις του 
βουλευτή για τα συγκοινωνιακά προβλήματα 
της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την πολιτική 
κατεύθυνση της διεύρυνσης που επιχειρεί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική και 
διεκδικητική της στάση. Υπάρχει λόγος αυξη-
μένης ανησυχίας; Η αντίδραση της ελληνικής 
πλευράς και των Ευρωπαίων εταίρων απένα-
ντι στις τουρκικές διαθέσεις σας ικανοποιεί ή 
πρέπει να γίνουν κι άλλες ενέργειες;

Είναι γνωστή η πολιτική που ακολουθεί, 
εδώ και χρόνια, η Άγκυρα κι εννοώ αυτή των 
τετελεσμένων γεγονότων ή αλλιώς, όπως ανα-
γνωρίζεται διεθνώς, μέθοδος του fait accompli. 
Το είδαμε στη συμφωνία με τη Μόσχα για τα 
όπλα και τα πυρηνικά, στην τρίτη στρατιωτική 
της εισβολή στην Συρία, στις αρχές Οκτωβρίου, 
γεγονός που υπέδειξε ακόμη και ο Γάλλος πρό-
εδρος στην κοινή του συνέντευξη με τον Ντό-
ναλντ Τραμπ, την παραμονή της εορταστικής 
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο. Αυτή 
η  προκλητική τουρκική στάση συναντάται και 
στην ανατολική Μεσόγειο με τα γεωτρύπανα και 
τις συνεχείς NAVTEX, με αποκορύφωμα τη διμε-
ρή  συμφωνία που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρί-
ου στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής 
της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, 
αυθαίρετα και κατά παράβαση των διεθνών 
κανόνων δικαίου. Γεγονός που επέκριναν και οι 
Βρυξέλλες ζητώντας από την Τουρκία να παρα-
δώσει το MoU, που υπέγραψε με μια χώρα που 
μαστίζεται και βιώνει έναν ακήρυχτο εμφύλιο, 
μετά την ανατροπή του Καντάφι. Αν τα δούμε 
όλα αυτά μαζί, η κατάσταση μας προβληματί-
ζει, ιδιαίτερα με την απουσία και καθυστέρηση 
σε επίπεδο άσκησης ενεργητικής εξωτερικής 

πολιτικής. Σημειώνω ότι ο κ. Μητσοτάκης στις 
δηλώσεις του δεν έκανε καμία αναφορά σε 
ΑΟΖ, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία εξαφάνισε 
ολόκληρη την Κρήτη, ούτε έμμεση αναφορά 
στις δηλώσεις Ντονμέζ, οι οποίες έγιναν λίγο 
πριν από τη συνάντηση. Δεν χαρακτήρισε καν 
τις «ενέργειες της Τουρκίας» στη δήλωσή του 
προκλητικές ή παραβατικές. Η επέκταση των 
ευρωπαϊκών κυρώσεων και γι’ αυτές τις ενέρ-
γειες της Τουρκίας πρέπει να ζητηθεί από την 
ελληνική κυβέρνηση. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, 
από την κρισιμότητα της κατάστασης, το ορθό 
του αιτήματος μας για σύγκληση του ΕΣΕΠ και η 
αποδοχή του από την κυβέρνηση.

Το κυβερνητικό σχέδιο για το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό έχει ανακοινωθεί, ενώ 

υπάρχει και αναβρασμός σε περιοχές που 
υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας. Ποιά είναι η 
άποψη σας καθώς και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙ-
ΖΑ τα προβλήματα δεν ήταν λίγα;

Καταρχήν να σας πω ότι έχω βάσιμες αμφι-
βολίες για το αν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο 
για το προσφυγικό ή το μεταναστευτικό. Τις 
ίδιες ανησυχίες, άλλωστε, έδειξε να έχει και η 
Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ντούνια Μιγιάτοβιτς, 
με επιστολή της προς τον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος απά-
ντησε πως θα λειτουργούν στα νησιά δύο ειδών 
δομές, με τη γνωστή μέθοδο του διαίρει και 
βασίλευε, που έχει αναστατώσει τις τοπικές κοι-
νωνίες, καθώς κάθε τρεις μέρες αλλάζει και τον 

Προβληματισμός από την απουσία 
ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής

Γιάννης Αμανατίδης:
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Αυτό που μέχρι τώρα ήταν δυνα-
τό μόνο με σκληρή καθημερινή 
άσκηση, τώρα πια μοιάζει πανεύ-
κολο. 

Με μόλις 20 λεπτά την εβδο-
μάδα, τα οποία αντιστοιχούν σε 
3-4 ώρες κλασσικής προπόνη-
σης, μπορείτε να επιτύχετε τους 
στόχους σας γρηγορότερα.

Χρησιμοποιείται από κορυ-
φαίους αθλητές και κέντρα γυ-
μναστικής σε όλο τον κόσμο. 
Είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος 
με ιατρικές πιστοποιήσεις.

Εξατομικευμένο πρόγραμμα 
άσκησης. VIP εξυπηρέτηση με 
συνεδρίες κατόπιν ραντεβού σε-
βόμενοι την ιδιωτικότητα.

Μοναδικοί στη Θες/νίκη 
με ειδική στολή εκγύμνασης, 
Wireless ασύρματη σύνδεση χω-
ρίς καλώδια.

Dual training. Ταυτόχρονη άσκη-
ση 2 ατόμων.
• Μυϊκή Ενδυνάμωση
• Λιποδιάλυση – Σύσφιξη
• Φυσική Αποκατάσταση
• Εξάλειψη Κυτταρίτιδας
• Ενεργ. Μεταβολισμού
• Σωματική Ανόρθωση

Η γυμναστική του μέλλοντος!
Έλλειψη χρόνου για γυμναστική;

τόπο που θα χτιστούν οι νέες δομές. Παράλληλα, πάνω 
από 1.600 συμβασιούχοι, ενώ υπήρξε διαβεβαίωση για 
4μηνη παράταση από τον ΟΑΕΔ, μένουν ξεκρέμαστοι. Ει-
δικότερα, στη Λέσβο υπάρχουν σήμερα 17.000 αιτούντες 
άσυλο, 250 συμβασιούχοι στο ΚΥΤ Μόριας και μόλις 25 
μόνιμοι. Φάνηκε, άλλωστε, η έλλειψη προγράμματος και 
σχεδιασμού από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της 
ΝΔ με την κατάργηση του υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και τη διαδοχική μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
του από υφυπουργείο σε υφυπουργείο. Μου θυμίζουν 
τον φούρνο του Χότζα, ενώ, παράλληλα,  χαϊδεύουν 
ακροδεξιά αυτιά ένθεν κακείθεν κι εννοώ εντός και εκτός 
συνόρων.

Τελικά υπάρχουν σημεία που μπορούν ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ να συμπλεύσουν, όπως είπε η κ. Γεροβασίλη στο 
συνέδριο της «γαλάζιας» παράταξης; Σε ποια θέματα 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συμπλεύσει με τη ΝΔ;

Η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι έχου-
με σίγουρα διαφορετική αντίληψη για τις λύσεις, που 
πρέπει να δοθούν σε μία σειρά από θέματα που συνεχώς, 
λόγω της φύσης τους, θα είναι πάνω στο τραπέζι. Εργα-
σιακά, δημοσιονομικά, αναπτυξιακά, στη λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης, στις σχέσεις πολιτών και επιχειρή-
σεων με το κράτος. Τόνισε ότι οραματιζόμαστε τη χώρα 
για τα επόμενα δέκα χρόνια τελείως διαφορετικά σε σχέ-
ση με τη ΝΔ. Ωστόσο, σε ορισμένα ζητήματα μπορούμε, 
και κάποιες φορές επιβάλλεται να συμπλεύσουμε και 
πάντα θα είναι αυτονόητη η συνεννόηση. Είναι αυτονό-
ητο ότι υπάρχουν περιθώρια συγκλίσεων για τον γεωπο-

λιτικό ρόλο της Ελλάδας σε μία δύσκολη εποχή και σε 
μία περίοδο συνεχών προκλήσεων από την Τουρκία, για 
το εθνικό συμφέρον μας στα Βαλκάνια και την Ανατολική 
Μεσόγειο, στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση για την βελτίωση των πολιτικών της. Και είναι 
εξίσου αυτονόητο πως μπορούμε να συζητήσουμε για 
την περιβαλλοντολογική και κλιματική κρίση, που μας 
αφορά εξίσου όλους και πολύ περισσότερο τις επερχό-
μενες γενιές.

Έχετε εκφράσει έντονες ενστάσεις για την τροπο-
λογία που κατέθεσε προσφάτως το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών, που δίνει παράταση ζωής στην 
σύμβαση του ΟΑΣΘ με το ελληνικό δημόσιο μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου του 2022 και καταργεί την πρόβλεψη 
για δημιουργία του ΑΣΥΘ (Αστικές Συγκοινωνίες Θεσ-
σαλονίκης ). Γιατί;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεθοδεύει την ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΑΣΘ και του ΜΕΤΡΟ. Καταργεί την ΑΣΥΘ, ενώ 
θα μπορούσε να συνεχίσει τη διαδικασία της εκκαθάρισης 
του ΟΑΣΘ για λίγους μήνες, ώστε να στελεχώσει την ΑΣΥΘ 
και να υλοποιήσει το νόμο όπως ήταν. Ο ΟΣΕΘ, όπως έχω 
πει, επανειλημμένως... ξεδοντιάζεται και ο μόνος λόγος 
που η κυβέρνηση τον διατηρεί είναι για να μη δείξει την 
πολιτική της μεθόδευση και στο συγκοινωνιακό. Αυτή 
δηλαδή της θυσίας των πολλών στο βωμό των συμφερό-
ντων μιας οικονομικής ελίτ, γεγονός που θα προκαλέσει 
ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, ταλαιπωρίες και επι-
βαρύνσεις στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
τους χιλιάδες επισκέπτες και ξένους τουρίστες, που θα 

επιλέξουν να μετακινηθούν με μέσα μαζικής μεταφοράς.
Την στιγμή που η κυβέρνηση εφαρμόζει την πολι-

τική της για μεγαλύτερη ασφάλεια και αστυνόμευση, 
υπάρχουν «βολές» από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ για αυταρχι-
σμό και για δόγμα «νόμος και τάξη». Δεν χρειάζονται 
νόμοι και τάξη;

Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας 
κοινωνίας. Ωστόσο, άλλο η αστυνόμευση και άλλο η ερ-
γαλειοποίησή της, που οδηγεί στην αστυνομοκρατία. Ως 
υπεύθυνη αντιπολίτευση, παρακολουθούμε με ανησυχία 
τους χειρισμούς και της μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, 
που καταπατούν ή περιστέλλουν ανθρώπινα και πολιτι-
κά δικαιώματα και δείχνουν γενικότερα οπισθοδρόμηση.  
Οπισθοδρόμηση που φάνηκε καθαρά στην διαδικασία της 
συνταγματικής αναθεώρησης, που ήταν μια καλή ευκαι-
ρία να αρθούν οι διακρίσεις και χάθηκε.

Ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση της διεύρυνσης 
που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα υπάρξει μετατόπιση; Δεν θα 
ανήκετε πλέον στον αμιγώς Αριστερό χώρο;

Η σημερινή σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί την δι-
εύρυνση των  θεμάτων και πολιτικών που απασχολούν 
την ελληνική κοινωνία, μπολιασμένα με τις αξίες  της αλ-
ληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και  προκοπής. 
Αξίες κατά βάση της Αριστεράς και συνολικά αυτού που 
ονομάζουμε προοδευτικό χώρο. Με πολιτική κατεύθυν-
ση στην οικοδόμηση της νέας Ελλάδας, απαλλαγμένης 
από τις παθογένειες του παρελθόντος, που μας οδήγησαν 
στην χρεοκοπία και που δυστυχώς προσπαθούν ξανά να 
μας τις επιβάλλουν.

συνέντευξη
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Στο Λονδίνο η Α. Χαλκιά Στη Χαλκιδική η Σοφία Ζαχαράκη Με τον Βαρνάβα ο Γ. Ιωαννίδης

Στο Ευρωκοινοβούλιο το Ελληνικό Κολλέγιο

Η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά , βρέ-
θηκε  στο Λονδίνο και παρακολούθησε  τις εργασίες του 
Διεθνούς Οικονομικού Συνεδρίου, ενώ συναντήθηκε με 
τον Έλληνα υφυπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακά-
κη, με τον οποίο συζήτησε για τις επενδυτικές προοπτι-
κές στην Κασσάνδρα τους τομείς τουρισμού, ενέργειας, 
διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης. «Η πα-
ρουσία μου στο συγκεκριμένο συνέδριο σηματοδοτεί το 
έντονο ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής να εξασφαλίσει 
την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της Κασσάνδρας. Ευχαριστώ 
τον υφυπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη για το έντο-
νο ενδιαφέρον του προς την Κασσάνδρα», δήλωσε η κ. 
Χαλκιά.

Το ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών επισκέφθηκε η υφυπουργός 
Παιδείας, αρμόδια για θέματα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να ενημερωθεί 
για τις καταστροφές που σημειώθηκαν πρόσφατα στο 
κτίριο, όταν αυτό τελούσε υπό κατάληψη. Στη συνάντηση 
παρέστησαν η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας 
Εκπαίδευσης του δήμου Δέσποινα Ραμανδάνη και ο Γ.Γ. 
Αστέριος Ταμπούρλος, ο διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης και η διευθύντρια 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, Αικατερίνη Τσέκου. 
Αρχικά, έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον διευθυντή 
του σχολείου κ. Σταματιάδη, τόσο για όσα συνέβησαν 
όσο και για τις ενέργειες που ακολούθησαν. Ακολούθως 
η υφυπουργός συναντήθηκε με τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου και εστίασε κυρίως στο θέμα της βίας. Νωρίτε-
ρα επισκέφτηκε το πρότυπο πάρκο κυκλοφοριακής αγω-
γής που έφτιαξε ο δήμος Πολυγύρου στην  Όλυνθο με 
χρηματοδότηση του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τη 
συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.

Τον μητροπολίτη Νεαπολέως και Σταυρουπόλεως 
Βαρνάβα υποδέχτηκε για πρώτη φορά στο δημαρχείο 
Δέλτα ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης, μαζί με τους αντι-
δημάρχους, τον γενικό γραμματέα και τους συμβούλους 
διοίκησης. Η συνάντηση διήρκησε περίπου δύο ώρες με 
τους παρευρισκόμενους να συζητάνε όλες τις προοπτικές 
ανάπτυξης της περιοχής. «Θέλω να είστε σύμμαχός μας 
στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για να αφήσουμε 
έναν τόπο σύγχρονο στις επόμενες γενιές» τόνισε ο κ. 
Ιωαννίδης απευθυνόμενος στον κ. Βαρνάβα, τον οποίο 
συνεχάρη και παράλληλα ευχαρίστησε για τη δράση του 
και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την ανάπτυξη 
της περιοχής. Από την πλευρά του, ο κ. Βαρνάβας επι-
βράβευσε τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους για τις 
προσπάθειές τους, τονίζοντας ότι χρειάζεται ενότητα και 
συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Μια ομάδα 35 μαθητών από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με  
Έλληνες ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες και παρακολούθησε από κοντά στιγμές της 
καθημερινότητάς τους. Οι μαθητές της πρώτης Λυκείου είχαν την ευκαιρία να συνομι-
λήσουν με τους ευρωβουλευτές της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη και Στέλιο Κυμπουρό-
πουλο, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη  Παπαδημουλη, Αλέξη  Γεωργούλη και Πέ-
τρο Κόκκαλης ενώ συναντήθηκαν και με  τον υπεύθυνο επικοινωνίας του γραφείου του 
ΟΗΕ στις Βρυξέλλες, Δημήτριο Φατούρο. Οι μαθητές συνάντησαν και τον αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη  Σχοινά, ο οποίος τους μύησε στον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής μιλώντας τους για το ρόλο της ΕΕ. Οι μαθητές στο ταξίδι τους συνοδεύτηκαν 
από τους καθηγητές Γιάννη Αλεκογλου, Αναστασία Ψαλίδα και Βασιλική Νικολάου, ενώ 
παρούσα ήταν και η υπεύθυνη δράσεων του κολλεγίου, Ιωάννα Κόντου-Φουντά. Το Ελ-
ληνικό Κολλέγιο είναι σχολείο – πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος του δικτύου 
ASPNET UNESCO και  πρεσβευτής για 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Α. Κ.

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
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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

Δίπλα στους αναξιοπαθούντες ο Σ. Κάλ-
τσιος

Τους ... ευλόγησε ο Βαρνάβας

Κάλεσμα με Άλκηστη

Απαισιόδοξα μηνύματα από Ταχιάο για μετρό

Αντέδρασε ο Σίμος 

Επενδύει ο Ζέρβας

Αντι-πρόεδρος ο Κυρίζογλου

Κι άλλους αντιδημάρχους στους Δή-
μους 

Γκαλικός... ο Γιουτίκας!

Sui generis

O δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Χορτιάτη κ.Σοφο-
κλής Κάλτσιος παρευρέθηκε στην εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στον Δήμο Πυ-
λαίας-Χορτιάτη με την Εταιρία για την Πολλαπλή Σκλή-
ρυνση gmss.gr. Ο κ.Κάλτσιος βρίσκεται πάντα διπλα σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναδεικνύει τα κοινω-
νικά θέματα και είνα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε 
ζητήματα που αφορούν τα ΑμεΑ και τους ανθρώπους που 
ταλανίζονται απο χρονια νοσήματα.

Με τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα συναντήθηκαν οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και Ωραιο-
κάστρου, Κωνσταντίνος Ζέρβας και Παντελής Τσακίρης. Ο Μητροπολίτης επισκέφτηκε εθιμοτυπικά τους δύο δημάρχους 
στα γραφεία τους, τους οποίους ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία προς όφελος των πολιτών.

Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για ...Θεσσαλονίκη! Παραφράζοντας το γνωστό τρα-
γούδι από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη ο Κωνσταντίνος Ζέρβας καλεί όλους τους κατοί-
κους και τους επισκέπτες να συμμετέχουν στις φετινές “Μαγεμένες Γιορτές” της πόλης. 
Λίγες ώρες πριν το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους 
και την έναρξη των γιορτών ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε στο γραφείο του 
στο δημαρχείο την αγαπημένη καλλιτέχνιδα.  

Την υπόσχεση πως το Μετρό θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023, ενώ τότε θα 
γίνει και ο σταθμός της Βενιζέλου, έδωσε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος, 
στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Για την επέκταση της 
Καλαμαριάς είπε πως θα παραδοθεί λίγο αργότερα, ενώ αντίθετα ...στεναχώρησε τους 
δημάρχους της δυτικής Θεσσαλονίκης λέγοντας τους πως η επέκταση προς τα δυτικά 
της πόλης δεν είναι ορατή στο άμεσο μέλλον.  

Άστραψε και βρόντηξε ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών με αφορμή τις δηλώσεις του 
Νίκου Ταχιάου πως δεν προβλέπεται επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά στο άμεσο 
μέλλον. Ο Σίμος Δανιηλίδης θεωρεί πως η είδηση αυτή είναι “αιτία πολέμου”, χαρακτη-
ρίζει τα  επιχειρήματα Ταχιάου έωλα και αναληθή και απειλεί με κινητοποιήσεις.

Η παρουσία του Κώστα Ζέρβα στο συνέδριο της ΝΔ άνοιξε πάλι την κουβέντα για τη 
σχέση του κυβερνώντος κόμματος με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Αλλωστε, η παρά-
ταξη που υποστήριξε στις εκλογές δηλαδή του Νίκου Ταχιάου δεν μετέχει στη διοίκηση 
επισήμως, παρά μόνο στελέχη της που ουσιαστικά ανεξαρτητοποιήθηκαν και μάλιστα 
δίχως να πάρουν την έγκριση του επικεφαλής της.

 Στη θέση του πρώτου αντιπροέδρου στην Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εξελέγη ο δήμαρχος 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, λαμ-
βάνοντας 20 ψήφους στην πρώτη συνεδρίαση του νέου 
Δ.Σ. Πρόεδρος στην ΚΕΔΕ, μετά τις πρόσφατες εκλογές, 
θα είναι για την επόμενη τετραετία ο δήμαρχος Τρικκαί-
ων, Δημήτρης Παπαστεργίου. Μάλιστα, το νέο προεδρείο 
της ΚΕΔΕ έκανε «ποδαρικό» στα καθήκοντα του με επί-
σκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών όπου συναντήθηκε με 
τον υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Την αύξηση του ανώτατου αριθμού αντιδημάρχων 
φαίνεται πως εξετάζει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης 
Θεοδωρικάκος. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι διοική-
σεις των δήμων θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
επιπλέον πρόσωπα και ο δήμαρχος να ορίζει άμισθους 
αντιδημάρχους επιφορτισμένους με ένα συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Η αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων, 
οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία, ήταν μια πρόταση 
που είχε κάνει και ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ως άμεση αλλαγή στον “Κλεισθένη”. 

 Φορώντας ένα κιτρινόμαυρο μπλουζάκι με το νούμε-
ρο 6 και το όνομα του Νίκου Γκάλη ο Κώστας Γιουτίκας 
στόλισε φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο της οικογέ-
νειας, στην κορυφή του οποίου αντί για αστέρι έβαλε έναν 
κόκκινο αγιοβασιλιάτικο σκούφο. Ο αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του 
φίλους τη συγκεκριμένη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία 
και στα σχόλια εκτός από ευχές για καλές γιορτές σχολι-
άστηκε και η αμφίεση με την οποία επέλεξε να στολίσει 
το δέντρο. 

Είναι προφανές, ότι ο νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
επιδιώκει και μέσα από την διεύρυνση της διοίκησής του 
με στελέχη που ανήκουν σε άλλες παρατάξεις να συ-
σπειρώσει όλες τις κατακερματισμένες δυνάμεις της κε-
ντροδεξιάς που κατέβηκαν ανεξάρτητες στις τελευταίες 
εκλογές. Με αποδεκατισμένη την παράταξη Ταχιάου, με 
συμμετοχή στελεχών από την παράταξη Βούγια, η αντι-
πολιτευτική δράση έως τώρα παρουσιάζεται αναιμική. 
Έχοντας αυτή τη φορά και τις ευλογίες της Ν.Δ. που μέσα 
απ’ αυτήν την προοπτική βλέπει το Δήμο Θεσσαλονίκης 
χρωματισμένο «γαλάζιο» και στα επόμενα χρόνια χωρίς 
ουσιαστική απειλή. Εκτός κι αν εμφανιστεί στο προσκήνιο 
ένας νέος ... Μπουτάρης αν και ο κυρ-Γιάννης είναι Sui 
generis… 
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Περίπου τρεις μήνες μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του στο δήμο Ωραιοκάστρου, ο 
δήμαρχος Παντελής Τσακίρης ανοίγει τα χαρτιά 
του στην Κarfitsa. Αναφέρεται στις προτεραιό-
τητες που έχει θέσει η διοίκησή του για το επό-
μενο χρονικό διάστημα και στέκεται ιδιαίτερα 
στη δρομολόγηση έργων σε όλες τις δημοτικές 
ενότητες, στο διπλασιασμό των κονδυλίων για 
τα αδέσποτα ζώα και την προμήθεια νέων οχη-
μάτων για την ενίσχυση του στόλου της καθα-
ριότητας.

Παράλληλα, ο κ. Τσακίρης με αφορμή τις 
πρόσφατες καταγγελίες για τη Δημοτική Επι-
χείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΩ) 
κάνει «σημαία» του για τον δήμο Ωραιοκάστρου 
τη διαφάνεια και τονίζει πως πέρα από τη συ-
νεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η δι-
οίκησή του θα στραφεί και σε εξειδικευμένους 
ιδιώτες ελεγκτές, ώστε να διερευνηθούν και να 
καταγραφούν τυχόν υποθέσεις κακοδιοίκησης, 
χαμηλής παραγωγικότητας ή αδιαφανών διαδι-
κασιών.

Εκατό ημέρες μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας, πώς θα χαρακτηρίζατε την 
κατάσταση που βρήκατε στον δήμο Ωραιοκά-
στρου;

Εκατό ημέρες μετά, θα σας έλεγα ότι βρι-
σκόμαστε ήδη αρκετά μακριά από την απλή κα-
ταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Είμαστε, 
πλέον, σε στάδιο ιεράρχησης προτεραιοτήτων, 
διαμόρφωσης πολιτικών καθώς και σε ώριμη 
φάση ψήφισης του νέου προϋπολογισμού, με 
τελικό στόχο πάντα τη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των δημοτών μας. Η κατάσταση που 
παραλαμβάνει, άλλωστε, κάθε νέα δημοτική 
αρχή δεν είναι τόσο κρίσιμη, όσο κρίσιμος είναι 
ο τρόπος με τον οποίο τη διαχειρίζεται και την 
αξιοποιεί, για να προωθήσει τις πολιτικές της. 
Κάνουμε το καλύτερο με τα μέσα που διαθέτου-
με κι αυτό είναι που ενδιαφέρει και τους ίδιους 
τους πολίτες του δήμου μας: το τελικό αποτέ-
λεσμα! Διαπιστώνουμε καθημερινά σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς 
ευθύνης μας κι εκεί ακριβώς εστιάζουμε την 
προσοχή μας.

Είστε ικανοποιημένος από τη δουλειά που 
κάνατε εσείς ως διοίκηση σ’ αυτό το πρώτο 
τρίμηνο; Και σε ποιο κομμάτι θα ρίξετε βάρος 
από δω και στο εξής;

Σταθήκαμε προσηλωμένοι στους στόχους 
μας από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Ξε-

περάσαμε εμπόδια και δείξαμε την αποφασιστι-
κότητά μας, δίνοντας έμφαση στην καθημερινό-
τητα του δημότη. Ο προϋπολογισμός για το νέο 
έτος δίνει το πολιτικό μας στίγμα. Συγκεκριμένα, 
δρομολογούμε έργα σε όλες τις δημοτικές ενό-
τητες, τα οποία περιλαμβάνουν από επισκευές 
αθλητικών εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις 
στα σχολεία, μέχρι κατασκευές νέων παιδικών 

χαρών και αναπλάσεις. Ταυτόχρονα, έχουμε 
προβλέψει διπλάσια κονδύλια για τη διαχείριση 
του ζητήματος των αδέσποτων αλλά και αυξη-
μένα κονδύλια για παρεμβάσεις που έχουν να 
κάνουν με την αναβάθμιση του δημόσιου χώ-
ρου. Προχωράμε σε ένα μεγάλο επενδυτικό 
πρόγραμμα στην καθαριότητα που περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, προμήθεια νέων οχημάτων 

Προσηλωμένοι στους στόχους μας 
από την πρώτη μέρα διοίκησης

Παντελής Τσακίρης: 
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και μηχανολογικού εξοπλισμού, με ειδική πρόβλεψη 
για τη διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων. Μεγάλη 
έμφαση, εξάλλου, πρόκειται να δώσουμε στην ψηφιακή 
αυτοδιοίκηση μέσα από την ενσωμάτωση και αξιοποίηση 
σύγχρονων εργαλείων που προωθούν τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία και την ανοιχτή διακυβέρνηση.

Με αφορμή τις πρόσφατες καταγγελίες που ακού-
στηκαν στο δημοτικό συμβούλιο για τη ΔΕΥΑΩ, κάνατε 
την εξής δήλωση «όλα στο φως». Σκέφτεστε να επε-
κτείνετε τους ελέγχους και σε άλλες δημοτικές επιχει-
ρήσεις;

Μίλησα παραπάνω για διαφάνεια – και θέλω εδώ 
να γίνω ακόμη πιο ξεκάθαρος. Οι δημότες απαιτούν από 
τους τοπικούς τους άρχοντες διαφύλαξη της χρηστής 
διοίκησης και της ορθολογικής διαχείρισης πόρων. Δεν 
πρόκειται μόνο για μια από τις κομβικές μας αξίες, αλλά 
και για μια από τις πιο κρίσιμες προεκλογικές μας δε-
σμεύσεις. Για όλα αυτά τα ζητήματα είχα συνάντηση ερ-
γασίας πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα με τον διοικητή 
της Εθνικής Αρχή Διαφάνειας. Ο δήμος Ωραιοκάστρου σε 
συνεργασία ακριβώς με την ΕΑΔ, πρόκειται να προχωρή-
σει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την 
ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και διαφάνειας 
όλων των λειτουργιών του δήμου με δράσεις, όπως η 
δημιουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και η ενίσχυ-
ση της εποπτείας των νομικών προσώπων. Εκτός από 
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα προχωρήσουμε σε συ-
νεργασία και με εξειδικευμένους ιδιώτες ελεγκτές, ώστε 
να διερευνηθούν και να καταγραφούν τυχόν υποθέσεις 

κακοδιοίκησης, χαμηλής παραγωγικότητας ή αδιαφανών 
διαδικασιών. Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι ο δήμος 
να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις για την εξυγίανση 
των οικονομικών του, με βασικό στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Ειδικά σε 
ό,τι αφορά στην περίπτωση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου, οι έλεγχοι 
θα καλύψουν τα πεδία της διοικητικής λειτουργίας, των 
προμηθειών και του ανθρώπινου δυναμικού.

Υπάρχει κάποιο άλλο εμπόδιο που εμφανίστηκε 
από τη στιγμή που αναλάβατε τη δημαρχία και ίσως δεν 
το υπολογίζατε προεκλογικά;

Τα εμπόδια και οι περιορισμοί μάς ήταν λίγο – πολύ 
γνωστοί. Πρόκειται για ένα μείγμα δομικών αδυναμιών 
που κάθε νεοεκλεγείς δήμαρχος συνήθως συναντάει 
στην τοπική αυτοδιοίκηση κι επιπλέον δυσκολιών που 
πρόσθεσε ο «Κλεισθένης» στους δήμους. Όλα αυτά 
προκαλούν όντως αγκυλώσεις στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και υλοποίησης των πολιτικών επιλογών, 
αγκυλώσεις τις οποίες σε κάθε περίπτωση καλούμαστε 
να υπερβούμε με μεγάλη αποφασιστικότητα και καθαρή 
πολιτική βούληση.

Ένα θέμα που συζητάμε πολύ τελευταία είναι ο αντι-
καπνιστικός νόμος. Πώς πηγαίνει η εφαρμογή του στο 
Ωραιόκαστρο;

Ήδη από τον Οκτώβριο, ως νέα δημοτική αρχή, ανα-
λάβαμε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουμε μια ευρεία 
σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο του αστυ-
νομικού τμήματος όσο και του Εμπορικού Συλλόγου 

Ωραιοκάστρου για τα ζητήματα της αντικαπνιστικής νο-
μοθεσίας. Το μήνυμα το οποίο έστειλα και προσωπικά 
στη συνάντηση αυτή είναι ότι «το Ωραιόκαστρο σβήνει το 
τσιγάρο». Με την έναρξη, πλέον, της εφαρμογής του νέου 
νόμου, ο κόσμος φαίνεται να ανταποκρίνεται θετικά και 
να προσαρμόζεται ανάλογα.

Τέλος, αποφασίσατε για το 2020 τη μείωση των 
δημοτικών τελών κατά 11,4% για την επαγγελματική 
στέγη. Γιατί δεν έγινε οριζόντια μείωση για όλους;

Επί δέκα συναπτά έτη οι δημότες μας βίωναν τις συν-
δυασμένες αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής συρρί-
κνωσης, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους 
και της υπερφορολόγησης σε εθνικό επίπεδο. Παράλ-
ληλα, ζούσαν την απουσία ανταποδοτικότητας μεταξύ 
των δημοτικών τελών που πλήρωναν και των υπηρεσι-
ών που απολάμβαναν σε τοπικό επίπεδο. Η τόνωση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας, λοιπόν, υπήρξε για εμάς 
μονόδρομος, ώστε να αναζωογονήσουμε την τοπική οι-
κονομία και να ζωντανέψουμε την τοπική αγορά. Πρώτο 
βήμα αυτής της πολιτικής είναι η μείωση των δημοτικών 
τελών για όλους τους επαγγελματίες του δήμου μας κατά 
11,4%. Σε έναν χρόνο από σήμερα θα επανεξετάσουμε 
τους συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού στο σύνο-
λό τους, για να συμπεριλάβουμε και τα νοικοκυριά. Έως 
τότε όμως επιλέξαμε συνειδητά να κάνουμε σημαντικές 
επενδύσεις στην καθαριότητα, ενισχύοντας τον υλικοτε-
χνικό και μηχανολογικό μας εξοπλισμό. Πρόκειται δηλα-
δή για απτό όφελος το οποίο επιστρέφει πάλι στο σύνολο 
των δημοτών μας.

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 πλάνο για το πώς θα κινηθεί η διοίκηση 
του δήμου Καλαμαριάς το 2020 όσον αφορά 
στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημο-
τών και στα μεγάλα έργα (πρώην στρατόπεδο 
Κόδρα και ανάπλαση του παραλιακού μετώ-
που), αναλύει ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάν-
νης Δαρδαμανέλης, σε συνέντευξή του στην 
Karfitsa. Ο κ. Δαρδαμανέλης εξηγεί τους τομείς 
στους οποίους χάθηκε πολύτιμος χρόνος τα 
προηγούμενα χρόνια αναφορικά με την ανάπτυ-
ξη της Καλαμαριάς και απαντά τι έπραξε ο ίδιος 
τις πρώτες «100 ημέρες» στο δημαρχείο. Μι-
λάει για τη μείωση των δημοτικών τελών κατά 
10% από την αρχή του νέου έτους, ενώ στέκεται 
στην προσπάθεια της διοίκησης του για επανα-
σύσταση της δημοτικής αστυνομίας για να μπει 
«τάξη» στο κυκλοφοριακό, στην ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισμάτων και στο παρεμπόριο.

Τρεις μήνες μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας, σε ποιους τομείς θεωρείτε 
πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος τα προη-
γούμενα χρόνια; Ποιά είναι η μεγαλύτερη 
ανάγκη που έχει αυτή τη στιγμή ο δήμος; 
Κάθε δήμος οφείλει να αξιοποιεί τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματά του με βάση τα εργαλεία που 
υπάρχουν σε κάθε περίοδο. Εμείς διαπιστώσα-
με ότι το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς 
και το πρώην στρατόπεδο Κόδρα αποτελούν 
τις ευκαιρίες του αύριο, αλλά και ότι ολόκλη-
ρες περιοχές, όπως ο Φοίνικας, η Ν. Κρήνη και 
το Βότση, έχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. 
Επιμένουμε στην ανάγκη δημιουργίας ενός 
ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος με 
το δήμο στο πλευρό του επιχειρηματία. Υλο-
ποιούμε τη μετατροπή όλου του δήμου σε μια 
περιοχή φιλική προς τον κάτοικο, αλλά και τον 
επισκέπτη, σε συνεργασία με λοιπούς φορείς. 
Προωθούμε τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης 
με χρήση καινοτόμων εφαρμογών και ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης. Σκοπεύουμε να εισάγου-
με την εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών. 
Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής πόλης θα φέρουν 
μεγαλύτερα έσοδα και μαζί με άλλες δραστη-
ριότητες θα βοηθήσουν στη βελτίωση των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση δομών 
που απαιτούν σημαντικά κονδύλια, όπως αυτό 
της κοινωνικής πρόνοιας. Η αξιοποίηση των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων θεωρούμε ότι είναι ένα 
από τα μεγάλα στοιχήματα για την Καλαμαριά. 
Δεν επιδιώκουμε απλά την απορρόφηση των 
κονδυλίων αλλά την υλοποίηση πραγματικά 

Από την πρώτη μέρα επικεντρωθήκαμε 
σε προβλήματα που λίμναζαν

Γιάννης Δαρδαμανέλης: 
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« Στήριξη
των Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων
στην καταπολέµηση 
της φτώχειας
και του κοινωνικού 
αποκλεισµού »

Το Πρόγραµµα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συµµετέχουν σε αυτό.

Εταίροι  Έργου
 
 

 

 

https://www.socialplate.eu,  https://foodangels.socialplate.eu,          SocialPlate (@plate_social)

υψηλής ποιότητας έργων, που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη του τόπου. Συνεπώς, είναι άκρως απαραίτητη η ανασυγκρότηση των δο-
μών του δήμου που είναι επιφορτισμένες με την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, 
στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την χρηματοδότηση υποδομών και την εισαγωγή ψηφιακών 
αναπτυξιακών εργαλείων στην πόλη. Στην προσπάθεια αυτή αναζητούμε όλες τις καλές 
πρακτικές από δήμους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Παράλληλα, για τα 
έργα που το μέγεθος τους απαιτεί ευρύτερες οικονομικές συνεργασίες, επιδιώκουμε συ-
μπράξεις και με άλλους φορείς. Στοχεύουμε στη συνεργασία με όμορους δήμους, πανεπι-
στημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, ακόμα και με δήμους άλλων κρατών για ανταλλαγή 
ιδεών και τεχνογνωσίας. Σε όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος 
τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με την ανάπτυξη της Καλαμαριάς, λόγω κυρίως της 
έλλειψης φρεσκάδας της προηγούμενης διοίκησης.

Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα. Ξεκινήσατε πρόσφα-
τα ελέγχους σε βασικές οδικές αρτηρίες και επιδόθηκαν πρόστιμα στους παρα-
βάτες. Θα συνεχιστούν; Η συνεργασία με την τροχαία θα συνεχιστεί, προκειμένου να 
ενταθούν οι έλεγχοι για παράνομη στάθμευση, ιδίως σε κεντρικούς άξονες του δήμου 
όπου παρατηρείται πυκνή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο στόχος είναι διττός. Αφενός να 
αποφορτιστούν κεντρικές οδικές αρτηρίες κατά τις ώρες αιχμής, αφετέρου να εμπεδωθεί 
στους πολίτες η κουλτούρα της σύννομης στάθμευσης, της σύννομης εν γένει συμπερι-
φοράς και της ευαισθητοποίησης σε θέματα προσβασιμότητας. Βεβαίως, στην προσπά-
θειά μας αυτή θα συνδράμει τα μέγιστα η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. Μία 
νέα και σύγχρονη δημοτική αστυνομία, η οποία θα είναι συμπαραστάτης του πολίτη. Θα 
ενδιαφέρεται για όλους του δημότες μας, σε όλες τις γειτονιές και φυσικά θα εφαρμόζει 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι, θα καταφέρουμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τους συνδημότες μας σε θέματα προσβασιμότητας σε κάθε γειτονιά 
της Καλαμαριάς. Και φυσικά, εκτός από την παράνομη στάθμευση, θα αντιμετωπιστούν 
και άλλα προβλήματα όπως η υπερβολική κατάληψη των ελεύθερων χώρων από τρα-
πεζοκαθίσματα, η ηχορύπανση και το παραεμπόριο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί 
η προστασία του δημόσιου χώρου ώστε να τον χαίρονται κάτοικοι και επισκέπτες, ενώ 
ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί η προσβασιμότητα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως 
ΑΜΕΑ κλπ. 

Με το στρατόπεδο Κόδρα τι γίνεται; Σε ποια φάση βρίσκεται η αξιοποίηση του 
χώρου; Πρώτο μέλημά μας στην υπόθεση του Κόδρα είναι να καταφέρουμε να απομα-
κρύνουμε τους παράνομους καταπατητές και να καθαρίσουμε τον χώρο και τα κτίσματα. 
Έπειτα, σκοπεύουμε να φράξουμε τις κεντρικές εισόδους του στρατοπέδου προκειμένου 
να μην μπορούν να εισέρχονται οχήματα μέσα σ’ αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, είμα-
στε ήδη σε συνεργασία και επικοινωνία με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές καθώς 
και με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ώστε να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω με νόμι-
μο τρόπο. Πέραν τούτων, είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο αγκάθι για την επίλυση του ζη-
τήματος του Κόδρα αποτελεί το πολύπλοκο και πολυποίκιλο ιδιοκτησιακό του καθεστώς. 
Εάν μέσα στην τετραετία καταφέρουμε να εντάξουμε το Κόδρα στην καθημερινότητα των 
πολιτών και το καταστήσουμε ασφαλές και καθαρό, τότε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Άλ-
λωστε αυτό υποσχεθήκαμε προεκλογικά, όντας ειλικρινείς απέναντι στους συνδημότες 
μας και γνωρίζοντας πολύ καλά τα πολλά και πολύπλοκα ζητήματα που αποτελούν τρο-
χοπέδη στην άμεση αξιοποίησή του.

Η Καλαμαριά έχει ανάγκη από μεγάλα έργα ή από βελτίωση της καθημερι-
νότητας; Ποιες είναι οι προτεραιότητες σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα του 
2020; Ο δήμος έχει ανάγκη και από τα δύο. Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθη-
κόντων μας έχουμε αντιληφθεί πόσο σημαντικό ήταν που ενημερωθήκαμε όλους τους 
προηγούμενους μήνες κι έχουμε επικεντρωθεί στην επίλυση προβλημάτων που λίμνα-
ζαν και που σχετίζονται με την καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Υπάρχουν πολλά 
ζητήματα στα σχολεία, στους βρεφικούς σταθμούς, στην καθαριότητα, στην βιώσιμη κι-
νητικότητα. Με τις σχετικές παρεμβάσεις μας τα προβλήματα αυτά επιλύθηκαν και επιλύ-
ονται, με αποτέλεσμα να ομαλοποιείται η καθημερινότητα του πολίτη. Προωθούμε τον 
ορθολογικό σχεδιασμό της σχολικής στέγης για την επόμενη χρονιά, την ένταξη του σταθ-
μού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Αγίου Παύλου και τη δημιουργία νέων βρεφικών 
σταθμών. Επιπλέον, άμεσα θα υλοποιήσουμε έργα ασφαλτοστρώσεων στις περιοχές του 
κέντρου της Καλαμαριάς, της Αρετσούς και του Καραμπουρνακίου που θα βελτιώσουν 

την εικόνα της πόλης. Προωθούμε επίσης στα πλαίσια του τεχνικού προγράμματος την 
ανάπλαση του άξονα Σοφούλη-Πλαστήρα, την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστά-
σεων και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Έτσι βάζουμε τα θεμέλια για τη βελ-
τίωση της καθημερινότητας και την επαναφορά του τόπου σε τροχιά ανάπτυξης από μια 
διοίκηση συμπράξεων, ένα δημοτικό συμβούλιο υπεύθυνο και έναν λαό με υπομονή και 
αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Επιπλέον, επικεντρωνόμαστε από τις πρώτες ημέρες στην 
διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην αναδιάρθρωση των δημοτικών υπηρεσιών και 
στην τακτική επαφή με τους δημότες της Καλαμαριάς, ως κάποιες από τις βασικές αλ-
λαγές στον τρόπο λειτουργίας του δήμου. Επίσης ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς (Υπουργεία κλπ.) αναφορικά με τα μεγάλα ζητήματα του 
παραλιακού μετώπου, της μαρίνας και της πλαζ της Αρετσούς καθώς και του αλιευτικού 
καταφυγίου. Με αυτόν τον τρόπο πορευτήκαμε προεκλογικά και το ίδιο πράττουμε και 
τώρα όντας διοίκηση.

Προχωρήσατε σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 10% για το 2020 παρά 
τις αρχικές σκέψεις να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Τι σας οδήγησε σε αυτή 
την απόφαση; Κι επειδή τα τέλη είναι ανταποδοτικά, θα γίνουν έργα όσον αφορά 
τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα σε όλες τις γειτονιές της Καλαμαριάς; 
Ο αρχικός σχεδιασμός μιλούσε για σταθερά δημοτικά τέλη για μία μόνο χρονιά λόγω του 
ότι είχαμε δρομολογήσει εκτεταμένη αναβάθμιση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Με 
σχεδόν ομόφωνη απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο αποφασίστηκε να γίνει τμηματικά 
το έργο και εξ’ αυτού του λόγου να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Πρόκειται για ένα μέτρο 
που σαφώς και θα ελαφρύνει οικονομικά τους συνδημότες μας, βοηθώντας ταυτόχρο-
να και την οικονομική ανάπτυξη του δήμου. Κατά συνέπεια, η μείωση των τελών δεν 
θα ματαιώσει την υλοποίηση έργων ηλεκτροφωτισμού. Όσον αφορά την καθαριότητα, 
οι αλλαγές που έχουμε δρομολογήσει είναι διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα και 
συνεπώς δεν επηρεάζουν τα οικονομικά του δήμου. Οι αλλαγές αυτές, πέραν των άλλων, 
εντάσσουν στο σχεδιασμό τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Αγίου Παύλου. 

συνέντευξη



26 07.12.2019

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Έναν… Γολγοθά στην καθημερινή τους μετα-
κίνηση θα εξακολουθούν, όπως όλα δείχνουν, 
να βιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακό-
μα οι κάτοικοι της δυτικής Θεσσαλονίκης που 
προσπαθούν να εξυπηρετηθούν, στο μέτρο του 
δυνατού, με το μοναδικό μέσο δημόσιας συ-
γκοινωνίας, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ: η μεταφο-
ρά από και προς το κέντρο της πόλης παραμένει 
μαρτύριο, ενώ η δυνατότητα μετακίνησής τους 
από τον έναν δήμο στον άλλον, είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη. Η κατάσταση αυτή δεν προβλέπεται 
να αλλάξει στο κοντινό μέλλον, καθώς τα όσα 
ειπώθηκαν για τη δημιουργία γραμμής μετρό 
προς τα δυτικά δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη σημερι-
νή διοίκηση της «Αττικό Μετρό», επρόκειτο για 
σχέδια επί χάρτου και οι πολίτες πίστεψαν στο… 
απίστευτο και μη πραγματοποιήσιμο…

Οι ελπίδες για την επέκταση της γραμμής του 
μετρό στα δυτικά, διαψεύστηκαν από τον πρόε-
δρο της «Αττικό Μετρό», Νίκο Ταχιάο, ο οποίος 
προσπάθησε να ανατρέψει τα όποια  σενάρια εί-

χαν ακούσει οι δήμαρχοι της δυτικής Θεσσαλο-
νίκης που περίμεναν ότι πολύ σύντομα θα έβλε-
παν μετροπόντικες στις περιοχές τους. Με βάση 
τα δεδομένα που, όπως σημείωσε, επικρατούν 
σήμερα, ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό» έβαλε 
τέλος στις όποιες προσδοκίες είχα δημιουργη-
θεί για… άμεση έναρξη των εργασιών.

Πάντως ο κ. Ταχιάος επισήμανε μιλώντας 
στην Karfirsa ότι πολύ σύντομα οι δήμαρχοι της 
δυτικής Θεσσαλονίκης θα έχουν στα χέρια τους 
«τα πραγματικά δεδομένα» για το θέμα και όχι 
απλές υποσχέσεις. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με 
τον ίδιο, τις πρώτες ημέρες του 2020 θα οριστεί 
ο ανάδοχος που θα αναλάβει να εκπονήσει τη 
μελέτη, προκειμένου να οριστεί και η χρηματο-
δότηση για το έργο. «Απαιτείται η διασφάλιση 
χρηματοδότησης και να γίνει ο διαγωνισμός», 
τόνισε ο κ. Ταχιάος και εξήγησε ότι η μελέτη 
αναμένεται να παραδοθεί στους δημάρχους το 
πρώτο τετράμηνο της νέας χρονιάς.

Ο ίδιος φρόντισε πάντως να επισημάνει ότι 
ο προϋπολογισμός του έργου για την επέκταση 

του μετρό προς τα δυτικά θα είναι πολύ υψη-
λός, καθώς το κόστος θα ανέρχεται «σίγουρα» 
σε πολύ περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο 
ευρώ. «Η σημερινή κυβέρνηση όπως και η ση-
μερινή διοίκηση της ‘’Αττικό Μετρό’’, έχουν ως 
πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη του μετρό 
της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πο-
ρευτούμε στα τυφλά και ότι δεν θα πουλήσουμε 
φύκια για μεταξωτές κορδέλες», διευκρίνισε ο 
κ. Ταχιάος.

Πολίτες Β’ κατηγορίας
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αμπελο-

κήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου επιρ-
ρίπτει ευθύνες τόσο στην προηγούμενη κυβέρ-
νηση, όσο και στην προηγούμενη διοίκηση της 
«Αττικό Μετρό». Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έκανε «δια του κ. Μυλόπουλου 
και του κ. Σπίρτζη μια ακραία επικοινωνιακή δι-
αχείριση του μετρό και ιδιαίτερα των επεκτάσε-
ών του. Σε ό,τι αφορά στη δυτική Θεσσαλονίκη, 
δεν ήταν αλήθεια τα όσα έλεγε ο κ. Μυλόπου-
λος, διότι δεν διατέθηκαν οι απαραίτητες πιστώ-

Η δυτική Θεσσαλονίκη χρειάζεται... 
πραγματικό μετρό!

Διαψεύδονται οι ελπίδες για προσεχή επέκταση της γραμμής 
– Τη νέα χρονιά η σχετική μελέτη
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Λύση για το… «νεκροταφείο» του ΟΣΕ 
ζητάει ο δήμος Δέλτα

Εκατοντάδες βαγόνια ρημάζουν εγκαταλελειμμένα εδώ και δεκαετίες 

σεις για την εκπόνηση των απαραιτήτων μελετών. Χωρίς 
μελέτες δεν είναι δυνατόν να συντελεστούν έργα!»

Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζει ο κ. Κυρίζογλου, η 
σημερινή κυβέρνηση «οφείλει» δια της σημερινής διοί-
κησης της «Αττικό Μετρό», να διαθέσει τις πιστώσεις για 
τις απαραίτητες μελέτες και στη συνέχεια για τη δρομο-
λόγηση των απαιτούμενων έργων. Ο ίδιος υπογραμμίζει 
την απαραίτητη ανάγκη επέκτασης του μετρό προς τα 
δυτικά, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής «δεν είναι πολί-
τες δεύτερης κατηγορίας» και τονίζει ότι «είναι προς το 
συμφέρον του μετρό να εξυπηρετεί 500.000 πολίτες και 
να αποκτήσει 500.000 νέους πελάτες».

Τους προβληματισμούς του για την αντιμετώπιση 
των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης εκφράζει και ο 
δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλια-
νός. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι διότι μας αντιμετωπί-
ζουν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίες», αναφέρει στην 

Karfitsa. «Μας είπαν ότι μετρό στα δυτικά θα έχουμε μετά 
το 2027 – μέχρι τότε πώς θα λειτουργήσουμε;» αναρω-
τιέται. Το πρόβλημα για τους κατοίκους του δήμου του 
γίνεται ακόμα πιο έντονο καθώς ο ΟΑΣΘ δεν φαίνεται να 
συμφωνεί στο αίτημα για νέες γραμμές στην περιοχή. «Θα 
μπορούσαν να μας έλεγαν από την αρχή ότι δεν υπάρχει 
θέμα μετρό, για να διεκδικήσουμε πιο έντονα άλλες λύ-
σεις και όχι να ελπίζουμε στην αναβάθμιση της  συγκοι-
νωνίας στην περιοχή μας», καταλήγει ο κ. Μανδαλιανός.

«Έωλα» επιχειρήματα
Σε εντελώς αντίθετο μήκος κύματος, ο δήμαρχος 

Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, χαρακτήρισε τα 
επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο κ. Ταχιάος «έωλα και 
αναληθή» και ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί του «δεν πεί-
θουν κανέναν». Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ίδιο, η πραγ-
ματικότητα είναι «πολύ διαφορετική».

Όπως σημείωσε ο κ. Δανιηλίδης σε ειδική συνεδρίαση 

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονί-
ας (ΠΕΔΚΜ) για το μετρό, εδώ και μήνες έχουν ξεκινήσει 
γεωτρήσεις στην περιοχή «Ρουμανικά» της Νεάπολης. 
Εκεί το εγκατεστημένο γεωτρύπανο εκτελεί τις πρόδρο-
μες γεωλογικές και εδαφοτεχνικές εργασίες, ενώ πα-
ρόμοιες γεωτρήσεις έχουν γίνει και σε άλλα σημεία της 
δυτικής Θεσσαλονίκης. «Στο σημείο έχει εγκατασταθεί 
ενημερωτική πινακίδα για το έργο με εμφανή την ανα-
φορά της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων», ανέφερε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι  δήμοι της δυτικής Θεσσαλο-
νίκης, σε συνεννόηση  με την πρώην διοίκηση της «Αττικό 
Μετρό», είχαν πετύχει έναν σχεδιασμό για την επέκταση 
του μετρό, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πολλών 
περιοχών στα δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος. 
«Δυστυχώς, βλέπουμε τώρα όλα αυτά να ανατρέπονται», 
ανέφερε ο κ. Δανιηλίδης.

Κρανίου τόπο θυμίζει ο χώρος γύρω από τα διυλιστή-
ρια στα Διαβατά μέχρι τα όρια της Νέας Μαγνησίας στην 
Ιωνία του δήμου Δέλτα, σε απόσταση περίπου επτά χιλιο-
μέτρων από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται παρατε-
ταγμένα εκατοντάδες βαγόνια και ντιζελάμαξες, του ΟΣΕ 
που ρημάζουν εδώ και δεκαετίες στο έλεος της εγκατά-
λειψης.

Η περιοχή –μια έκταση 1.500 στρεμμάτων– αποκα-
λείται «νεκροταφείο βαγονιών», με τον χαρακτηρισμό 
να αποτυπώνει ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί. 
Από το ύψος των διυλιστηρίων έως τη γέφυρα του Γαλ-
λικού ποταμού, πάνω σε 10 ανενεργές σιδηροδρομικές 
γραμμές ρημάζουν ντιζελάμαξες, μηχανές έλξης και 
τουλάχιστον 1.000 βαγόνια – φαντάσματα. Ο επισκέπτης 
μένει άναυδος από την εικόνα που των σκουριασμένων 
βαγονιών που αντικρίζει, το εσωτερικό των οποίων έχει 
λεηλατηθεί από αγνώστους που προσπαθούν να πάρουν 
ότι χάλκινο υλικό βρουν για να το πουλήσουν.

Στο «στόχαστρο» των επιτηδείων είναι και όλα τα 
εσωτερικά σιδερένια κομμάτια των βαγονιών που για να 
αποκολληθούν και να αποσπαστούν απαιτείται η χρήση 
ηλεκτρικού σιδεροπρίονο, κάτι που σχεδόν κάθε φορά 
προκαλεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα από τις σπίθες που 
εκτοξεύονται.  Ευτυχώς, η πάντα έγκαιρη επέμβαση των 
πυροσβεστών έχει μέχρι στιγμής αποτρέψει κάποιο δυ-
στύχημα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 τα βαγόνια που 
δεν χρησιμοποιούνταν στις αμαξοστοιχίες αποσύρονταν 
και σταθμεύουν στο συγκεκριμένο χώρο πάνω σε ράγες 
που έχουν βγει εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια, χω-
ρίς να ενδιαφέρεται κανείς για την τύχη τους. Η έκταση 

ανήκει στον ΟΣΕ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να 
γίνει κάποια παρέμβαση στην περιοχή, ούτε καν για την 
κοπή των χόρτων που φτάνουν σε ύψος ενός μέτρου σε 
ορισμένα σημεία της έκτασης.

«Στέγη» σε άστεγους και τοξικομανείς
Τα βαγόνια έγιναν κάποιες φορές στο παρελθόν στέγη 

για τους άστεγους αλλά και για τους μετανάστες που δεν 
είχαν ταυτοποιηθεί για να μπουν σε κάποιον κέντρο φι-
λοξενίας. Επίσης, κατά καιρούς οι αστυνομικές δυνάμεις 
κάνουν επιχειρήσεις και βρίσκουν σύνεργα τοξικομανών 
που έχουν χρησιμοποιηθεί, γεγονός που μαρτυρά ότι τα 
βαγόνια χρησιμοποιούνται για χρήση ναρκωτικών. Κάτοι-
κοι των Διαβατών έχουν δει αγνώστους να μεταφέρουν 
στρώματα μέσα στα βαγόνια  για να περάσουν κάποιες 
κρύες μέρες και νύχτες, ανάβοντας φωτιές για να ζεστα-
θούν μέσα σε αυτά.

Άμεση απομάκρυνση ζητά ο δήμαρχος Δέλτα
Ο δήμαρχος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης, ανέλαβε να 

λύσει ένα πρόβλημα δεκαετιών και επισκέφτηκε τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ Κωνστα-
ντίνο Σπηλιόπουλο στην Αθήνα. Η συνάντηση έγινε σε 
πολύ καλό κλίμα, με τον δήμαρχο να ζητά άμεση απομά-
κρυνση των σκουριασμένων βαγονιών από την περιοχή. 
Μάλιστα, έδωσε διορία δύο μηνών στη διοίκηση του ΟΣΕ, 
προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες και να αρχίσει να 
απομακρύνει τα βαγόνια από τον Σταθμό Διαλογής μέχρι 
και τη Σίνδο.

«Πρέπει σταδιακά να ξεκινήσει η απόσυρση των βα-
γονιών. Δεσμεύσεις δεν έλαβα. Ο πρόεδρος του ΟΣΕ μου 
είπε πως θα δει το θέμα. Θα περιμένω μέχρι τα Χριστού-
γεννα και στη συνέχεια θα προχωρήσω σε πιο δυναμικές 
ενέργειες», ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης. Ο ίδιος πρόσθεσε 
πως τα βαγόνια αποτελούν εστίες υγειονομικού κινδύ-
νου, ενώ αναφέρθηκε στις κλοπές του χαλκού που γίνο-
νται από επιτήδειους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται 
φωτιές στην περιοχή. 

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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Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου τα λαμπερά εγκαίνια του νέου φαρμακείου των Αντώνη Κυρο-
χρήστου και Τριαντάφυλλου Καραλιώτη, στην οδό Μητροπόλεως  133 και Φιλικής Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της  η Μαρία Αντωνίου , επικε-
φαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη , ο Σπύρος Βούγιας, συνάδελφοι του Αντώνη Κυροχρήστου και του Τριαντάφυλλου Καραλιώτη και δεκάδες φίλοι. Φανερά 

συγκινημένοι ο Αντώνης και ο Τριαντάφυλλος  ευχαρίστησαν όλους όσοι παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα του νέου φαρμακείου και υποσχέθηκαν ότι θα σταθούν ισάξια, απέναντι σε όλους 
τους πολίτες. Το @pharmacycorner133 άνοιξε και σας  περιμένει να το επισκεφτείτε. 

Μητροπόλεως 133 και Φιλικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.

@Pharmacycorner133

Εγκαίνια νέου φαρμακείου 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης



«Αυτό που με συνδέει πάντα με την πόλη είναι ένα καινούργιο τραγούδι. Έχω γράψει πάρα 
πολλά τραγούδια μου ενώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια αίσθηση ότι πάντα με 

περιμένει κάτι εκεί για να ́ γ́εννηθεί’’», λέει σε συνέντευξη του στην Karfitsa.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης 
στο δεύτερο... σπίτι του

CI
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s ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 
στις 21:00 ο Tonis Sfinos 

σε μία guest εμφάνιση στον 
ΜΥΛΟ για το Make-a-Wish

Γράμμα στον πατέρα», έως 
τις 22 Δεκεμβρίου και κάθε 
Σάββατο και Κυριακή, στο 

Μπενσουσάν Χαν 

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης 
στην πρώτη βουβή ταινία που 
κάνει την επίσημη πρεμιέρα 

της την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 
στις 8.00 μ.μ.στα VILLAGE 

CINEMAS υμνεί τη δύναμη της 
αγάπης 

Σελ. 32 Σελ. 30

Σελ. 31

Σελ. 32
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Τρεις ηθοποιοί, πρωταγωνιστές τυλίγονται 
σε έναν μονόλογο μέσα από τα προσωπικά 
ημερολόγια και κάποια πεζά κείμενα του Franz 
Kafka που συνδιαλέγονται με το «Γράμμα στον 
πατέρα». Την ίδια ώρα ξετυλίγουν τις πτυχές 
του συγγραφέα βουτώντας στον ψυχισμό του. Ο 
Βασίλης Μπόγδανος, ο Απόστολος Λινάρδος και 
ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος δίνουν φωνή 
και χτύπο στις πιο βαθιές σκέψεις του Kafka με 
έναν όμως κοινό υποκριτικό κώδικα.

Ποιες διαφοροποιήσεις βλέπουμε στον μο-
νόλογο από τον καθένα σας;

Β. ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ο λόγος του Φραντς Κά-
φκα διαφοροποιείται, θα έλεγα, στους τρεις μας 
μέσω της ατομικής ενόρμησης που χαρακτηρί-
ζει τον καθένα μας ξεχωριστά. Υπηρετούμε όλοι 
μαζί έναν κοινό υποκριτικό κώδικα, αλλά οι ποι-
ότητες του καθενός μας αφήνουν τις σκέψεις του 
κειμένου να φωτιστούν από άλλη οπτική κάθε 
φορά. Η δραματουργική υπόσταση των τριών 
μας συν-ομιλεί ως ολότητα.

Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.: Καλούμασταν «να 
ζωγραφίσουμε» με λευκή μπογιά. Ο μονός 
τρόπος, το χρώμα να είναι ατόφιο και το πινέλο 
αχρησιμοποίητο. Τα δικά μας πινέλα έχουν βου-
τηχτεί σε διάφορα χρώματα πριν και ο «ζωγρά-
φος»- σκηνοθέτης επέλεξε να τα χρησιμοποιήσει 
χωρίς να τα αποστειρώσει  απλά τα ξέπλυνε λίγο 
. Έτσι τα τρία διαφορετικά «πινέλα»- άνθρωποι 
ζωγράφισαν με την λεύκη μπογιά γραμμές με 
πολύ ιδιαίτερους χρωματισμούς.

Α.ΛΙΝΑΡΔΟΣ: Σκοπός μας λοιπόν, δεν είναι να 
υποδυθούμε τον Κάφκα αλλά να μεταφέρου-
με τα λόγια του. Οπότε ο καθένας μας βάζει το 
προσωπικό του στίγμα στον μονόλογο και τον 
αρθρώνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο γιατί 
είμαστε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι με διαφο-
ρετικές προσωπικότητες και βιώματα.

«Κάθε άνθρωπος μέσα του κουβαλάει ένα 
δωμάτιο».Πως ερμηνεύετε αυτή την ρήση;

Α.ΛΙΝΑΡΔΟΣ.: Με αυτή την ρήση πολύ εύ-
στοχα ο Κάφκα, μιλάει για τον προσωπικό χώ-
ρο-χρόνο που έχουμε όλοι μέσα μας στον οποίο 
συνομιλούμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι 
ένας υποτιθέμενος χώρος στον οποίο κατατρέ-
χουμε όταν είμαστε μόνοι  για να σκεφτούμε και 
να βρούμε (ή και όχι) λύση σε κάποιο μας προ-
βληματισμό.

Β.ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Ο ίδιος ο χώρος στο Μπεν-
σουσάν Χαν μας επιτρέπει να παίξουμε με την 
έννοια του δωματίου, κυριολεκτικά και μεταφο-

ρικά. Η απουσία εμφανούς σκηνικού στο χώρο 
μας έδωσε τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε 
απογυμνωμένο το περιβάλλον της Σοφίτας και 
να το ενσωματώσουμε υποκριτικά σαν να βρι-
σκόμασταν κυριολεκτικά στο δωμάτιο του παν-
δοχείου, όπου και ο Κάφκα έγραψε την επιστολή 
στον πατέρα του.

Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.: Ένα μικρό κουτί βα-
θιά μέσα στο στέρνο που περιέχει όλα τα προ-
σωπικά πάθη, όλα τα τραύματα και όλες τις βα-
θιές αναμνήσεις. Είναι πάντα συνδεδεμένο με τις 
φωνητικές χορδές και όποτε ανοίγει κάνει της 
φωνή μας να αλλάζει, να ακούγετε διαφορετική, 
να σπάει και να αλλάζει ηχόχρωμα. Και εν γένη 
είναι αυτό που μας τροφοδοτεί στην σιωπή.

Ποιον προβληματισμό θα διεγείρει το κεί-
μενο στους θεατές βλέποντας την παράσταση;

Π.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.: Ο κάθε θεατής ακού-
γοντας έναν άνθρωπο να του εκμυστηρεύεται τις 
ποιο βαθιές σκέψεις του νιώθει υπόχρεως. Μπαί-
νει στην διαδικασία να σκεφτεί. Σκάβει μέσα του 
για να βρει κάτι να εκμυστηρευτεί και αυτός, κάτι 
σαν group therapy μόνο που δεν δύνεται η ευ-
καιρία να το εκφράσει.  

Α.ΛΙΝΑΡΔΟΣ: Έχει τύχει πατέρας να μας πει 

«δεν έχω χτυπήσει ποτέ το παιδί μου αλλά του 
έχω φωνάξει γαμώτο». Οπότε κάποιοι ταυτίζο-
νται σε στιγμές και θυμούνται προσωπικά βιώ-
ματα (είτε ως θύματα είτε ως θύτες) άλλοι προ-
βληματίζονται με τη δομή της κοινωνίας, για τις 
μορφές εξουσίας. Θίγονται πραγματικά πολλά 
ζητήματα και αν φύγουμε και από το πρώτο επί-
πεδο της οικογένειας υπάρχει πραγματικά πολ-
λή τροφή για σκέψη.

Β.ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Κατά τη διάρκεια της παρά-
στασης το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με κατα-
στάσεις καθημερινού βίου, τίποτα το απρόσιτο. 
Αυτό είναι και το ζήτημα: Πώς μεταβάλλεται η 
πορεία ενός ανθρώπου, ο χαρακτήρας του από 
τα πιο μικρά  ερεθίσματα της καθημερινότητας; 
Οι θεατές γίνονται συμμέτοχοι στη βαρβαρότητα 
της σιωπής μας. Η ανθρώπινη φύση, η αποδοχή 
της φθαρτότητάς της, η  ανοιχτή παραδοχή πως 
επιλέγουμε τη ζωή που ζούμε και είμαστε υπεύ-
θυνοι της επιλογής μας. 

*«Γράμμα στον πατέρα», 2ος κύκλος – 
Παράταση παραστάσεων, έως τις 22 Δεκεμ-
βρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στο-
Μπενσουσάν Χαν 

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Γράμμα στον πατέρα» στην Karfitsa

«Σκοπός είναι να μεταφέρουμε 
τα λόγια του Κάφκα»
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Στην πόλη που νιώθει ως το δεύτερο του 
σπίτι, τη Θεσσαλονίκη, έρχεται ξανά ο Σταμάτης 
Κραουνάκης. «Αυτό που με συνδέει πάντα με την 
πόλη είναι ένα καινούργιο τραγούδι. Έχω γράψει 
πάρα πολλά τραγούδια μου ενώ βρισκόμουν 
στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια αίσθηση ότι πάντα με 
περιμένει κάτι εκεί για να ΄΄γεννηθεί’’», λέει σε 
συνέντευξη του στην Karfitsa.

Ο κ.Κραουνάκης δεν θα έρθει όμως μόνος 
του στις 11 και 18 Δεκεμβρίου, αλλά μαζί με 
την ομάδα του Σπείρα Σπείρα, καθώς θα εμφα-
νιστούν στο «Μύλο», για να γιορτάσουν τις 100 
παραστάσεις «Φίλα ΜΕ».

Τον ρωτάμε τι σημαίνει για εκείνον η Σπείρα 
Σπείρα και μας απαντάει ότι: «Για μένα η Σπεί-
ρα είναι αυτό που έχουν κάνει και άλλοι καλ-
λιτέχνες πριν από μένα από τον Λόρκα μέχρι 
τον Ντάριο Φο, με τις ομάδες των ανθρώπων  
που πιστεύανε στην τέχνη τους». Πως ξεκίνη-
σε η δημιουργία της; «Ήταν πριν το 2000. Όλα 
έδειχναν ότι στομώνουν, ότι είναι μια στιγμή 
που η δυνατότητα των νέων καλλιτεχνών συ-
νέχεια έχει εμπόδια επικοινωνίας. Τότε ήρθε η 
ιδέα της Σοφίας Σπυράτου να κάνουμε κάποια 
σεμινάρια. Στα δικά μου ήρθαν τότε πάνω από 
600 παιδιά. Κράτησα αυτούς που είδα ότι είχαν 
δυνατότητες εξέλιξης και από ότι φάνηκε στην 
πορεία δεν έκανα λάθος. Μερικά ονόματα από 
αυτές τις πρώτες φουρνιές που από μόνα τους 
και από την εξέλιξή τους δικαιολογούν γιατί 
ο πυρήνας αυτός ‘’γέννησε’’ και κράτησε είναι 
οι: Χρήστος Θεοδώρου, Νίκος Κολάρος, Γιάν-
νης Χριστοδουλόπουλος, Ρίτα Αντωνοπούλου, 
Γιώργος Καραδήμος, Γιώργος Νανούρης και αρ-
κετοί ακόμη. Αργότερα ήρθαν και άνθρωποι που 
ήταν ήδη φτασμένοι και δουλέψανε μαζί μας. 
Ξαφνικά δημιουργήθηκε μια ελπίδα ότι υπάρχει 
κάποιος που μπορεί να ακούσει τους νεότερους. 
Η Σπείρα ήταν η καινούργια πίστα που δοκίμασα 
τον δημιουργό Κραουνάκη μέσα σε μια κοινω-
νική συναλλαγή με τις νεότερες γενιές. Εκείνη 
τη στιγμή φάνηκε πρωτοπορία. Ήταν όμως μια 
τάση της τότε στιγμής, κατά την κρίση μου, εντε-
λώς απαραίτητη. Αν δεν το είχα κάνει εγώ θα είχε 
γίνει από κάποιον άλλον».  

Η αποστολή του καλλιτέχνη
Στο ερώτημα εάν το κράτος στηρίζει τους 

νέους δημιουργούς ο κ.Κραουνάκης επισημαίνει 
πως «Ουδέποτε το κράτος έπαιξε κάποιον ρόλο 
ενθάρρυνσης στον τομέα αυτόν» και προσθέτει 
ότι «Από την άλλη ένας νέος καλλιτέχνης για 

να μπορέσει να έχει ακροατές-κοινό, θα πρέπει 
να έχει κάτι να πει. Δεν μπορεί αυτό που λέει να 
μοιάζει με κάτι άλλο που έχει ειπωθεί. Το βα-
σικότερο από όλα είναι πως κανείς ξεθαρρεύει 
και αυτό το τήρησα ως αρχηγός της Σπείρας, στα 
χρόνια αυτά. Πάντοτε δηλαδή να ξεθαρρεύουμε 
με αυτό που έχουμε να πούμε». Και ποια είναι η 
αποστολή του καλλιτέχνη; «Να προτείνει αισθή-
ματα και να γιατρεύει τις πληγωμένες καρδιές. 
Όλοι οι σοβαροί καλλιτέχνες το κάνουν αυτό», 
αναφέρει.

«Οι καπνιστές ζουν έναν εφιάλτη»
Όταν η κουβέντα πήγε στην εφαρμογή του 

αντικαπνιστικού νόμου, ένα θέμα που απασχολεί 
και τους καλλιτέχνες ο κ.Κραουνάκης αφοπλι-
στικά ειλικρινής λέει ότι ως ο ίδιος καπνιστής 
«θα μεροληπτήσω. Η φράση ‘’η υπόθεση σηκώ-
νει τσιγάρο’’ είναι έμφυτη μέσα στην καθημερι-
νότητα μας. Αισθάνομαι ότι ένα αόρατο δάκτυ-
λο φωνάζει ‘’θα σας κάνω ηθικούς’’. Έχει κάνει 
ήδη πολύ μεγάλη ζημιά στην νυχτερινή ζωή. Οι 
καπνιστές ζουν έναν εφιάλτη, σηκώνονται στη 

μέση ενός προγράμματος και πηγαίνουν  έξω να 
καπνίσουν. Από την άλλη, συμφωνώ να μην επι-
βάλει κανείς το φούμο του σε ανθρώπους που 
δεν είναι καπνιστές». Σύμφωνα με τον κ. Κραου-
νάκη, «η προηγούμενη λύση με χώρους καπνι-
ζόντων και καλούς εξαερισμούς ήταν η καλύ-
τερη. Πιστεύω ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση 
μέσα από την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί. Η 
ανάγκη πάντα οδηγεί».

Ανθρώπινα δικαιώματα
«Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει αναλάβει 

τον ρόλο του αστυφύλακα σε οποιοδήποτε θέμα 
προωθεί την ανθρώπινη ζωή», σχολιάζει όταν 
τον ρωτήσαμε την άποψη του για την πρόσφα-
τη καταψήφιση από τη Βουλή της αναθεώρησης 
τoυ Συντάγματος για την απαγόρευση διακρί-
σεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. «Είναι 
ανατριχιαστικό ότι ανάμεσα μας υπάρχουν τέ-
τοιοι άνθρωποι που δείχνουν τον δρόμο προς 
την οπισθοδρόμηση», συμπληρώνει.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έρχεται στο «Μύλο» 
για τις 100 παραστάσεις «Φίλα ΜΕ»

«Η κυβέρνηση έχει αναλάβει 
τον ρόλο του αστυφύλακα»
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Ο Τσάρλι ταξιδεύει στο χρόνο

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΤΑ «ΛΕΕΙ» ΟΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ... ΜΙΛΑ

H πρώτη βωβή, έγχρωμη ταινία για μικρούς και μεγάλους, κάνει την επίσημη πρε-
μιέρα της στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 8.00 μ.μ.στα VILLAGE 
CINEMAS στο Mediterranean Cosmos.  Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης βάζει τόσο την 
υποκριτική όσο και την σκηνοθετική σφραγίδα του στην ταινία που βασισμένη σ’ 
ένα τρυφερό σενάριο υμνεί την ανθρωπιά, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη δύναμη της 
αγάπης και τελικά την ίδια τη ζωή και τις αξίες της.

Σ’ αυτή τη νοσταλγική κωμική περιπέτεια ο 
Τσάρλι ξεπηδά από το παρελθόν και προ-
σγειώνεται στο σύγχρονο παρόν.  Ένας ρο-
μαντικός περιπλανώμενος oνειροπόλος, μια 
ύπαρξη ευαίσθητη και τρυφερή που βρίσκε-
ται διαρκώς σε κίνηση.  Ένα μεσημέρι, καθι-
σμένος στο παγκάκι ενός πάρκου, ξεφυλλί-
ζει μια εφημερίδα στην οποία υπάρχει ένα 
μήνυμα αποκλειστικά για αυτόν. Εάν περάσει 
πέντε δοκιμασίες με επιτυχία, τότε ένας πολύ 
μεγάλος θησαυρός θα γίνει δικός του. Χωρίς 
να χάσει χρόνο, αποδέχεται την πρόκληση 
και από αυτό το σημείο ξεκινάνε οι περιπέ-
τειες του. 

Στο cast μαζί με τον Θανάση Τσαλταμπά-
ση οι Γιώργος Κοψιδάς, Στέλιος Ιακωβί-
δης, Αγοραστή Αρβανίτη, Δημήτρης Πα-
πανικολάου, Σπύρος Παππάς, Μαριάννα 
Τουντασάκη, Νίκος Φιλημέγκας, Φοίβος 
Παπακώστας, Γιώργος Λαμπριανός, Βίκυ Κυ-
ριακοπούλου κ.α.

Guests: Γιώργος Γαλίτης, Cesaris Grauzinis, 
Αλίκη Αλεξανδράκη, Άννα Αθανασιάδη, Δη-
μήτρης Αδάμης.

Το soundtrack της ταινίας “Η καλύτερή μου 
φίλη”, ερμηνεύει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. 

Σαν πας 
στην Καλαμάτα και 

ρθεις με το καλό φέρε 
μου 5g να στειρώσω το 

λαό. 

Για κλήση Καλαμάτα 
πάρτε το 0.

TOP TRENDS
@Social 
Media ▶ Κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο η μοναδική Πάολα 

στην Θεσσαλονίκη και στο 

VOGUE club. Μαζί της ο Νίκος 

Κουρκούλης σε ένα υπέροχο 

και άκρως διασκεδαστικό 

πρόγραμμα.

▶ H εκπληκτική Άννα Βίσση 

στις τελευταίες εμφανίσεις της 

στο BARBARELLA το Σάββατο 7 

και Κυριακή 8 Δεκεμβρίου.

▶ Ξεκίνησε τις εμφανίσεις του 

και ο Μάκης Δημάκης στο ICON 

live stage κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο. Μαζί του, η Αγγελική 

Ηλιάδη.

▶ Συνεχίζεται η κωμωδία 

ψυχολογικού μυστηρίου  ‘6 

Ευτυχισμένοι Άνθρωποι’ στο 

θέατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ έως και τις 

15 Δεκεμβρίου.

▶ Κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο ένα ακόμη σχήμα 

στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος 

Γιαννιάς, Χρήστος Χολίδης, 

Ειρήνη Παπαδοπούλου στο 

FIX live, ενώ σε ρόλο guest 

star η Άντζελα Δημητρίου.

▶ Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 

στις 21:00 ο μοναδικός Tonis 

Sfinos σε μία guest εμφάνιση 

με πολύ κέφι και χορό στον 

ΜΥΛΟ, σε ένα Χριστουγεννιά-

τικο party που θα αφήσει 

εποχή για το Make-a-Wish.

▶ Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 

η ορχήστρα δωματίου On 

a String για μία βραδιά στο 

θέατρο ΑΥΛΑΙΑ.

▶ Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 

η πανελλήνια πρεμιέρα της 

παράστασης ‘Ιστορία χωρίς 

όνομα’ στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ που 

αποτυπώνει τον θυελλώδη 

έρωτα του Ίωνα Δραγούμη 

και της Πηνελόπης Δέλτα.

▶ Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου ο 

Σταμάτης Κραουνάκης και οι 

Σπείρα-Σπείρα στον ΜΥΛΟ με 

την παράσταση ‘Φίλα με…’

▶ Οι Hooverphonic μετά από 

πολλά χρόνια επιστρέφουν 

στην Θεσσαλονίκη για μία και 

μοναδική εμφάνιση στο FIX 

Factory of Sound την Παρα-

σκευή 13 Δεκεμβρίου.

#Καλαμάτα
#5G

#AGENDA_MOU

Φόβο για στειρότητα 
επικαλέστηκαν 

στην Καλαμάτα για να 
δικαιολογήσουν την απόφασή 
τους.  Μήπως μπέρδεψαν το 

5G με το σημείο G?

Φήμες λένε 
ότι το Δημοτικό 
συμβούλιο της 

Καλαμάτας θα εγκρίνει 
καλώδιο ethernet μήκους 

25 χιλιομέτρων και θα 
μοιράσουν δωρεάν wak-

kie talkie. Το 5G είναι 
του διαβόλου.

Ανεπιθύμητος 
ο τροχός στην 

Καλαμάτα.

Καλαμάτα.  Άξια τέκνα 
του Περίανδρου Πώποτα: 

Εμπρόοοος-Πίιιισω.
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▶ ΕΝΑ ΣΥΝΝΕΦΟ ΝΑ ΠΕΣΩ
Έκπληκτος δήλωσε ο Χάρης Βαρθακούρης για το γεγονός ότι 
η παραγωγή της εκπομπής Globetrotters επέλεξε να προ-
βάλει τους καυγάδες του με την σύζυγό του Αντελίνα και όχι 
τις τρυφερές στιγμές των ταξιδιών τους.  Ποιος κοροϊδεύει 
ποιον δεν ξέρω, πάντως δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των 
παιδιών τους που βλέπουν τους γονείς τους να ξεκατινιάζο-
νται σε πανελλαδική προβολή.   

▶ ΠΕΡΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Μια συμβουλή με αγάπη σ’ όλους τους «παίκτες» των talent 
shows (λέγε με και reality)  αλλά κυρίως στα κορίτσια που 
περιμένουν να κάνουν καριέρα μέσα από το τηλε-σκου-
πίδι GNTM: Κορίτσια καμιά καριέρα δεν θα κάνετε γιατί 
ποτέ κανείς δεν θα πάρει στα σοβαρά ένα μοντέλο που επί 
μήνες  έβλεπε να το εξευτελίζουν και να το κατσαδιάζουν οι 
«κριτές» του παιχνιδιού για να κάνουν ίντριγκα.  Ακόμη κι 
αν βρείτε κάποια σχετική δουλειά, όποιος σας την δώσει θα 
θεωρεί αυτονόητο ότι μπορεί να σας συμπεριφέρεται με τον 
ίδιο απαξιωτικό τρόπο.  

▶ DO YOUR HOMEWORK
Απορία το έχω αν οι πολιτικοί που αποδέχονται μια πρό-
σκληση για συμμετοχή σε πάνελ μπαίνουν στον κόπο να 
ενημερωθούν στοιχειωδώς για την τρέχουσα επικαιρότητα 
πριν τοποθετηθούν.  Μερικοί μου δίνουν την εντύπωση ότι 
ξαφνιάζονται με τα θέματα για τα οποία ερωτώνται από τους 
δημοσιογράφους.  Και για να φαίνεται ότι απαντούν επιστρα-
τεύουν ξύλινο λόγο με γενικόλογες θέσεις του κόμματος 
το οποίο υπηρετούν.  Κι απορώ σε ποια χώρα –και μερικές 
φορές και σε ποιον πλανήτη- ζούνε.

▶ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ
Υπόθεση βιασμού μέσα στο σπίτι του Ισπανικού Big Brother 
ερευνούν  οι εκεί αρχές.  Τι να πω?  Και στα δικά μας?  Πρέ-
πει δια νόμου να απαγορευτούν αυτά τα τηλε – σκουπίδια.  
Ας τελειώσει πριν καν αρχίσει αυτή η

Ήταν Οκτώβριος –αν θυμάμαι καλά- του 1991,στα φόρτε τους και παιδάκια τότε ο Χρήστος Δάντης με τον Γιώργο 
Μαζωνάκη σε μία συνεργασία που συζητήθηκε πάρα πολύ εκείνο το διάστημα τόσο πριν όσο και μετά αφού είχε λήξει 

μάλλον άδοξα. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως είχαν εμφανιστεί για λίγο στο REMEMBER –ναι υπήρχε και αυτό- 
της περιοχής αεροδρομίου ενώ στην μέση η Χριστίνα Αναγνωστοπούλου που μάλλον ελάχιστοι θα την θυμούνται από 

την πορεία της στο τραγούδι και περισσότεροι από το ότι ήταν ερωμένη του Καρβέλα.

H Firenze άνοιξε τις πόρτες του το 1981 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην Περιοχή της Καλαμαριάς . Όλα αυτά 
τα χρόνια πρωταγωνιστεί στον χώρο της εστίασης λόγο των εκλεκτών προϊόντων που χρησιμοποιεί για την παρασκευή των 
πεντανόστιμων συνταγών.
Η Firenze προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να αποτελέσει ένα πολυτελές ιταλικό εστιατόριο, χωρίς υπερβολές το οποίο σέβεται 
τους πελάτες του τόσο στον τομέα της ποιότητας όσο και της οικονομίας αφού ακόμη και αν τα προϊόντα μας είναι ποιοτικά 
και γευστικότατα διατηρούνται σε χαμηλές τιμές.Μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές συνταγές spagheti, εκπληκτική pizza και 
άλλα νόστημα προϊόντα τα οποία μπορείτε να δείτε στο menu.
Διεύθ. Νικ. Πλαστήρα 91,Παραλία Αρετσούς,Τηλ. 2310 442069.
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Tη μεταφορά της σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου αλλά και το άνοιγμα νέου καταστήματος γιόρτασε η εταιρεία AIRBLOCK.
Η εταιρεία AIRBLOCK, ηγέτιδα στα μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα που λειτουργούν ως κινητήριο δύναμη σε κάθε παραγωγική μονάδα, γιόρτασε με πληθώρα πελάτων και φίλων. 

Σε χαλαρό κλίμα υποδέχτηκαν γνωστούς επιχειρηματίες της πόλης και συνεργάτες ξεναγώντας τους στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αλλά και στο νέο κατάστημα safeblock με 
αντικείμενό του την εργασιακή ενδυμασία.

Διπλή γιορτή για την εταιρεία AIRBLOCK

Δέσποινα Γιαννοπούλου, Παύλος Ακριτίδης, Γιάννης 
Μπούτσικος, Κατερίνα Μεταλλίδου

Γιάννης Τζαβλόπουλος, Νάνσυ Υφαντίδου της διοργα-
νώτριας PR BIZZ, Παύλος Ακριτίδης, Γιώργος Ρίζος

Safeblock

Δημήτρης Ακριτίδης, Πολυζωίδης Τάσος,  Πολυζωίδου 
Βιβή

Η ομάδα της Airblock Παύλος Ακριτίδης, Δημήτρης Ακριτίδης

Δημήτρης Ακριτίδης, Τσαταλμπάσογλου

Δημήτρης Ακριτίδης, Δημήτρης Τώρρης

Επετειακό μπλουζάκι

Παύλος Ακριτίδης, Νίκος Μυρίδης
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την 9η Νοεμβρίου, ημέρα που έγραψε το ημερολόγιό του ο ιδρυτής του Ανδρέας Γιαννόπουλος, γιόρτασε τα 24 χρόνια δράσης του, σε επετει-
ακή  εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα 

Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης, 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 δημοσιογράφος 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.

Σε επετειακή  εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

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

Κώστας Γιαννόπουλος , Γιάννης Σερβετάς 

Αλίκη Μπουλούμπα , Κώστας Γιαννόπουλος , 
Νάνσυ Υφαντίδου

Μαρία Ρουκούλη και Βασιλική Αδαμίδου της Lidl Hellas με τον πρόεδρο του οργανι-
σμού Κώστα Γιαννόπουλo

Ράνια Θρασκιά , Κώστας  Γιαννόπουλος , Πολυξένη Καραμίχα

Σταύρος Δαλιάκας, Όλγα Αγγελοπούλου Ιωάννα Τσιρίτη, Κώστας Γιαννόπουλος, 
Αθηνά Νουσιοπούλου

Γιώργος Μαυρίδης , Κώστας Γιαννόπουλος 

Ιωάννα Μακρύ Συντονίστρια Βόρειας Ελλάδας, 
Θεόδωρος Καράογλου Υφυπουργός Εσωτερικών 
αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Τίμη 
Μπακατσέλου
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Συνήθως, το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή 
ενός επαγγελματία αθλητή είναι να αποφασίσει 
αρχικά και έπειτα να αποδεχτεί την απόφασή του 
να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Πολ-
λοί κάνουν χρόνια να το ξεπεράσουν. Αλλοι, την 
επομένη κι όλας ημέρα, απλώς αλλάζουν πόστο 
και παραμένουν εντός αποδυτηρίων.

Το τέλος του Εμάνουελ Περόνε, ενδεχομέ-
νως είναι διαφορετικό, είναι όμως όπως ο ίδιος 

είχε ονειρευτεί. Να φύγει με «ψηλά το κεφάλι» 
και σε μια ομάδα που τον αγάπησαν περισσότερο 
από κάθε άλλη. Ο «Μανώλης» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, μετά από μία σπουδαία καριέρα, 
εκατοντάδες ματς και δεκάδες γκολ, πήρε την 
απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του πα-
πούτσια, αγωνιζόμενος στον Ηρακλή. Προσέξτε: 
όχι στον Ηρακλή της Super League, αλλά στον 
Ηρακλή της Γ’ κατηγορία στην ΕΠΣΜ.

Ηρθε στην Ελλάδα από την Αργεντινή σε 
ηλικία 22 ετών. Πρώτος του σταθμός ο Ιωνικός. 
Ακολούθησε ο Απόλλων Καλαμαριάς. Στη συνέ-
χεια ο Ατρόμητος, η Ανόρθωση για να επιστρέψει 
και πάλι για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, 
πριν πάει για ένα μικρό..φεγγάρι στην Καλλονή. 
Το καλοκαίρι του 2014 το ρίσκο να έρθει στον 
Ηρακλή της Football League, ήταν για τον ίδιο... 
λαχείο.
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Ο Εμμάνουελ Περόνε «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του 
ύστερα από 14 χρόνια παρουσίας του στα ελληνικά γήπεδα

«Αυτός ήταν ο δικός μας Περόνε»!
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Οι υποψιασμένοι φίλαθλοι
και οι κραυγές απόγνωσης

Από τις αρχές της εβδομάδας η εγχώρια κοινωνία του 
ποδοσφαίρου δεν ασχολείται με τίποτε άλλο εκτός από 
την προσπάθεια που γίνεται από τον Ολυμπιακό να “κη-
ρυχθεί” ένοχος ο ΠΑΟΚ για τον «έλεγχο» της ΠΑΕ Ξάνθη.

Εφτανε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για να σηκωθεί ένα 
τεράστιο σύννεφο σκόνης που στόχο έχει να τιμωρηθεί ο 
“δικέφαλος” με βαριά ποινή που φτάνει μέχρι τον υποβι-
βασμό. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι όντως ο ιδι-
οκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ελέγχει μετοχικά και την Ξάνθη. 
Ισχύει κάτι τέτοιο; Επ’ αυτού θα απαντήσει η Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού στην οποία προσέφυγε η 
ΠΑΕ Ολυμπιακός καταθέτοντας τη σχετική καταγγελία. 
Η ΕΕΑ θα συνεδριάσει στις 17 Δεκεμβρίου προκειμένου 
να κρίνει αν συντρέχουν ή όχι λόγοι τιμωρίας της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ. Μέχρι εδώ κανένα πρόβλημα καθώς οι Πειραι-
ώτες πιστεύουν ότι έτσι προστατεύουν τα συμφέροντα 
τους.

Ο Ολυμπιακός όμως δεν κρατιέται και χαλάει τον κό-
σμο προκειμένου να αποκομίσει επικοινωνιακά κέρδη.     

Η ίδια Επιτροπή με απόφαση της τον περασμένο 
Μάρτιο πιστοποιεί ότι το 94% των μετοχών της ΠΑΕ 
Ξάνθη το κατέχουν οι κ.κ. Πανόπουλος και Συγγελίδης. 
Πού λοιπόν στηρίζουν οι “ερυθρόλευκοι” την καταγγε-
λία τους; Στο γεγονός, όπως υποστηρίζουν, ότι ο ανεψιός 
του Ιβάν Σαββίδη έχει γίνει ιδιοκτήτης των αθλητικών 
υποδομών των “Πηγαδιών” οι οποίες όμως ανήκουν σε 
ανεξάρτητη εταιρεία που δεν έχει μετοχική  σχέση με την 
ΠΑΕ της Θράκης.  

Σε κάθε περίπτωση έχω την άποψη ότι αξία θα έχει 
μόνο η απόφαση της ΕΕΑ στην οποία οι εμπλεκόμενες 
πλευρές αναμένεται να προσκομίσουν ότι στοιχεία έχουν 
στα χέρια τους. 

Παρότι η ΕΕΑ δείχνει πρωτόγνωρα αντανακλαστικά 
για την “εξιχνίαση” της υπόθεσης, η αλήθεια είναι ότι επι-
βάλλεται να φανεί η αλήθεια όσο το δυνατόν γρηγορότε-
ρα ώστε να μην υπάρχει πάνω από το Πρωτάθλημα η αμ-
φισβήτηση η οποία μόνο κακό κάνει στην αξιοπιστία του. 

Το ζήτημα όμως είναι γιατί οι ιδιοκτήτες βιάζονται και 
ορισμένες φορές προδικάζουν τις αποφάσεις των θεσμι-
κών οργάνων. Προφανώς γιατί αν τελικώς αποδειχθεί 
ότι είχαν άδικο να μπορούν να φορέσουν τον μανδύα του 
αδικημένου.

Πιστεύω όμως ότι πλέον η αθλητική κοινωνία είναι 
υποψιασμένη και δεν καταπίνει αμάσητα ότι της σερβί-
ρουν. Ούτε φίλαθλοι εύκολα γίνονται εύκολα “εργαλεία” 
στα χέρια των ιδιοκτητών. Εχουν νου και γνώση, είναι 
εκπαιδευμένοι και ξέρουν να ξεχωρίζουν τη δημαγωγία 
από την διεκδίκηση του δικαίου. Κι έτσι πολλές φορές 
οι παράγοντες πάνε για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςΣτους Κυανόλευκους έμελλε να μείνει για πέντε χρό-
νια με ένα μικρό διάλειμμα μίας σεζόν, όταν η ομάδα 
υποβιβάστηκε, με αποτέλεσμα να πάει στην ΑΕΛ. Ακόμα 
και τότε όμως σε κάθε του ευκαιρία, σε κάθε ρεπό ήταν 
και πάλι εκεί που «χτυπούσε» η καρδιά του στο Καυταν-
ζόγλειο.

Το φετινό (ένα ακόμα) πολύπαθο καλοκαίρι για τον 
Ηρακλή, η απόφασή που πήρε να δηλώσει παρών στην 
επανεκκίνηση του συλλόγου από το Γ’ τοπικό της ΕΠΣΜ, 
τον έβαλε (κυριολεκτικά) στο πάνθεον του συλλόγου. 
Μία ακόμα απόδειξη πως το συναίσθημα υπερνικά το 
χρήμα. Και αυτό διότι ο Περόνε είχε προτάσεις και κάλλι-
στα θα μπορούσε να παίξει σε μία επαγγελματική ομάδα 
για μία ακόμα σεζόν. Το δικό του «θέλω» όμως ήταν δι-
αφορετικό...

Λίγες ημέρες πριν ο κολλητός του, πρώην συμπαίκτης 
του, αλλά και ατζέντης του, ο Βέλα Τζούνιορ, αποκάλυψε 
σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, πως ο Περόνε πήρε την 
απόφαση να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Ο Πε-
ρόνε μέτρησε συνολικά 348 επίσημες συμμετοχές και 92 
γκολ με τα χρώματα των ομάδων που αγωνίστηκε στην 
Ελλάδα.

Η Karfitsa με αφορμή το «αντίο» ενός σπουδαίου πο-
δοσφαιριστή, συνομίλησε με ανθρώπους τους οποίους 
ο 36χρονος άσος συνέδεσε το όνομα και την πορεία του 
στα ελληνικά γήπεδα και τα όσα είπαν αυτοί για τον ίδιο, 
δείχνουν και το μέγεθος του ανθρώπου και ποδοσφαιρι-
στή, Περόνε.

Τσιώλης: «Από τους σπουδαιότερους ξένους που 
έπαιξαν στην Ελλάδα»

Ήταν ο πρώτος του προπονητής στην Ελλάδα. Αυτός 
που ουσιαστικά άναψε το «πράσινο φως» για να έρθει 
ο Περόνε στην χώρα μας. Ο Σάκης Τσιώλης, είπε πολλά 
και όμορφα πράγματα για τον «Μανώλη» με τον οποίο 
συνεργάστηκε μετέπειτα και στον Αστέρα Τρίπολης. 
«Ήμουν ο πρώτος του προπονητής στην Ελλάδα στην 
ομάδα του Ιωνικού όταν 22 χρονών. Από την αρχή φά-
νηκε ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο, για μένα είναι ένας από 
τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που περάσαν από 
την Ελλάδα. Ίσως να αδικήθηκε στο ότι δεν έπαιξε σε μια 
από τις τρεις, τέσσερις μεγάλες ομάδες της χώρας μας για 
να αποδείξει, πόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής ήταν». Είπε 
ακόμα: «Η συνεργασία μας τόσο στον Ιωνικό όσο και με 
τον Αστέρα Τρίπολης ήταν υποδειγματικές. Ήταν πολύ 
συνεργάσιμος και φιλικός, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και 
ότι τον εμπιστεύτηκα όταν πολύ μικρός». Καταλήγοντας 
σχετικά με τα στοιχεία του παιχνιδιού του που τον έκαναν 
να ξεχωρίσει, ανέφερε: «Η τοποθέτηση του στην περιοχή 
και τα τελειώματα του, ήταν ένας απίστευτος εκτελεστής. 
Είχε καταπληκτική αντίληψη και έκανε πράγματα που δεν 
μπορούσε να τα σκεφτεί άλλος».

Βέλα Τζούνιορ: «Τιμή μου που είναι φίλος μου»
Οι δρόμοι τους έσμιξαν το 2006 στην Καλαμαριά. 

Μέλη της σπουδαίας εκείνης ομάδας. Εκ τότε δεν χώρι-
σαν ποτέ, έγιναν αχώριστοι φίλοι και τα τελευταία χρόνια 
η σχέση τους ήταν και επαγγελματική, αφού ο Βραζιλιά-
νος ήταν και ο μάνατζέρ του (σ.σ. μαζί με τον Λετιέρι, 
επίσης συμπαίκτης παλιότερα του Περόνε στον Ιωνικό). 
«Τα τελευταία έξι χρόνια συνεργάζομαι με τον Περόνε και 
αυτό για εμένα είναι τιμή. Είναι ένας ταπεινός άνθρωπος 

και έχω να πω μόνο τα καλύτερα για αυτόν. Στο γήπεδο 
έκανε την διαφορά με το ταλέντο του», είπε και πρόσθε-
σε: «Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους που έχω 
κάνει εδώ στην Ελλάδα. Για εμένα είναι «αδερφός». Σε 
όποια ομάδα και αν έχει αγωνιστεί έχει αποδείξει πόσο 
καλός άνθρωπος είναι». Και κατέληξε: «Ηθελε πάντα 
να επιστρέψει στον Ηρακλή για να κλείσει την καριέρα 
του. Ακόμα και όταν έπεσε η ομάδα στην Γ’ ΕΠΣΜ αυ-
τός είπε δεν πειράζει, θέλω οπωσδήποτε να σταματήσω 
στον Ηρακλή. Είχαμε πολλές προτάσεις από την Football 
League και την Super League 2, αλλά δεν ήθελε να πάει. 
Έλεγε θέλω σταματήσω στον Ηρακλή το είπα και θα το 
κάνω. Για να καταλάβετε ακόμα και σήμερα με παίρνουν 
τηλέφωνο και με ρωτάνε θα σταματήσει όντος ο Περόνε 
ή να του κάνουμε πρόταση».

Ουέλινγκτον: «Παικτάρα και σπουδαίος χαρακτή-
ρας»

Ήταν το τρίτο μέλος εκείνης της «χρυσής φουρνιάς» 
των σπουδαίων λατίνων ποδοσφαιριστών που φόρε-
σαν την φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Ντάνιελ 
Ουέλινγκτον, που παίζει μέχρι και σήμερα ποδόσφαιρο, 
στο Ροδοχώρι (ομάδα στην Ημαθία), θυμήθηκε παλιές 
ιστορίες και έβγαλε το καπέλο στον Αργεντινό στράικερ. 
«Φίλε, με γυρνάς πολλά χρόνια πίσω. Από την πρώτη 
προπόνηση καταλάβαινε κανείς πόσο σπουδαίος ποδο-
σφαιριστής ήταν. Παικτάρα. Μα πάνω από όλα εξαιρετι-
κός χαρακτήρας. Ο «Πέρο» ήταν μαχητής, δουλευταράς 
και είναι μεγάλη τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο που 
είχε ποδοσφαιριστή σαν κι αυτόν. Ποτέ δεν δημιούργησε 
προβλήματα. Θυμάμαι πως υπήρχαν παιχνίδια τότε που 
απλώς προσπαθούσαμε να βάλουμε την μπάλα στην πε-
ριοχή ξέραμε πως αν φτάσει εκεί θα το κάνει το γκολ. Πα-
ρότι αυτός είναι Αργεντινός και εγώ Βραζιλιάνος απορ-
ρίψαμε την φήμη που υπάρχει ότι δεν ταιριάζουμε...». 
Είπε ακόμα: «Έχουμε σχέσεις, μιλάμε όμως δεν γνώριζα 
πως θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Κρίμα ο Μανώλης θα 
μπορούσε να παίξει κι άλλα χρόνια σε υψηλό επίπεδο, 
όμως έκανε αυτό που έλεγε η καρδιά του. Αγάπησε και 
αγαπήθηκε από τον Ηρακλή και τελειώνει εκεί που ήθε-
λε, όπως ήθελε».

Πουρτουλίδης: «Πανέξυπνος»
Έπαιξαν μαζί για τρία χρόνια στον Ηρακλή. Αμφότεροι 

από τους πρωταγωνιστές της ομάδας που πήρε το... εισι-
τήριο της επιστροφής στη Super League. Ο Νίκος Πουρ-
τουλίδης ήταν ο αρχηγός εκείνης της ομάδας, με τον ίδιο 
να αποθεώνει μέσα από τα λόγια του τον Αργεντινό επι-
θετικό.

«Είναι ο καλύτερος επιθετικός που είχα ποτέ ως συ-
μπαίκτη στην καριέρα μου. Ένας πολύ ποιοτικός ποδο-
σφαιριστής που χαιρόσουν να τον βλέπεις, είτε ήσουν 
ποδοσφαιριστής είτε φίλαθλος. Ήταν επιθετικός που 
δούλευε για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του. Κάτι 
σπάνιο. Ένας πολύ φιλικός άνθρωπος στα αποδυτήρια. 
Παιδί της ομάδας. Θα τον χαρακτήριζα ως έναν πανέξυ-
πνο ποδοσφαιριστής. Όλοι τον έχουν αδυναμία. Ειδικά 
οι μικρότεροι ηλικιακά παίκτες». Πρόσθεσε: «Ακόμα και 
σήμερα με τιμάει με την φιλία του, βρισκόμαστε συχνά 
και κάθε συζήτηση μαζί του είναι σημαντικοί γιατί παίρ-
νεις πράγματα. Ήταν τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο 
που ο «Πέρο» έπαιξε ουσιαστικά όλη του την καριέρα 
στην πατρίδα μας».
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 Ο ρόλος της οικογένειας

Οικογένεια είναι για τον καθένα 
μας οι γονείς και τα αδέρφια. Και 
μετά όλοι οι άλλοι, συγγενείς και 
λοιποί. Η οικογένεια, είναι αυτή 
που μας φέρνει στον κόσμο, η μάνα 
είναι ο άνθρωπος που μας δίνει το 
δικαίωμα και την ευκαιρία στη ζωή. 
Και έρχεται και ο ρόλος του πατέρα, 
διόλου ευκαταφρόνητος και όχι λιγό-
τερο σημαντικός.

Είναι οι μόνοι αυστηρά υπεύθυ-
νοι για εμάς και οι πιο κοντινοί μας 
άνθρωποι. Είμαστε αίμα τους, σάρκα 
από τη σάρκα τους.

Από τη στιγμή που κάποιος 
αποφασίζει να γίνει γονέας, ζει και 
υπάρχει για το παιδί του, 24 ώρες το 
24ωρο οφείλει να είναι εκεί για αυτό, 
να το προστατεύει, να το μεγαλώνει, 
να το φροντίζει, να το υπερασπίζεται. 
Είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται δί-
πλα του και να το στηρίζει πρακτικά 
και ηθικά, να το ενθαρρύνει πάντα με 
όποιο τρόπο και μέσο διαθέτει.

Το ίδιο θα κάνει και το παιδί για 
τους γονείς του, όταν έρθει η ώρα, 
όταν πια θα είναι εκείνοι οι ανήμπο-
ροι να φροντίσουν και να στηρίξουν 
τον εαυτό τους κι εκείνο θα είναι δυ-
νατό και έτοιμο να αναλάβει τη δική 
τους «ευθύνη», όταν θα αντιστρα-
φούν οι ρόλοι και θα οφείλει αυτό 
να είναι δίπλα τους μέχρι τέλους, 
στήριγμα και ασφάλεια. Θα έρθει η 
ώρα να τους ξεπληρώσει όσα έκαναν 
για αυτό, να δείξει την ευγνωμοσύνη 
και την αγάπη του αντίστοιχα και να 
επιστρέψει απλόχερα όλα όσα του 
είχαν χαρίσει, αν και εφόσον τα είχε 
λάβει.

Ήρθε γιατί μια μάνα και ένας 
πατέρας πήραν την ευθύνη του και 
επέλεξαν να το μεγαλώσουν. Σωστά 
ή όχι, κανείς δεν μπορεί να το κρίνει. 
Αυτό όμως που μπορεί να κρίνει 
είναι το πώς και πόσο στάθηκαν 
δίπλα σου, το αν σε στήριξαν, το αν 
σε αποδέχτηκαν, το αν σου έδωσαν 
φτερά για να πετάξεις ανεξάρτητα 
ποια κατεύθυνση επέλεξες. Όταν εσύ 
ο ίδιος με τη συμπεριφορά σου, τον 
αρνητισμό και τη σκληρότητα ψυχής 
υψώνεις ένα τείχος ανάμεσα στη 
σχέση με το παιδί σου και παύεις να 
είσαι η παρηγοριά, το καταφύγιο, το 
μέρος για να στραφεί όταν δεν έχει 
πού αλλού να πάει…. Ο θεσμός και η 
αξία της οικογένειας είναι ότι μας έχει 
απομείνει. Ας μην αφήσουμε κι αυτό 
να χαθεί.

Να μάθουμε να προσέχουμε 
αυτούς που αγαπάμε και να είμαστε 
πάντα εκεί για αυτούς, να τους 
στηρίζουμε σε ότι κι αν αποφασίζουν, 
σε ότι κι αν γαληνεύει την ψυχή τους 
και να ανοίγουμε πάντα την αγκαλιά 
μας για αυτούς.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Κάποια γεγονότα και ειδήσεις θα σε 
αναγκάσουν να αλλάξεις το πρόγραμμά 

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

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

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

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

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

να ανταπεξέλθεις στις διάφορες 
δραστηριότητες που έχεις και οι οποίες 

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

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

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

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,26,35,47.

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

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

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

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

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

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

καταστάσεις ρεαλιστικά, για να μπορέσεις 
να τα πας καλύτερα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,28,40,46.

Εκμεταλλεύσου όλες τις ευκαιρίες 
που θα σου παρουσιαστούν, τόσο σε 

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

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

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




