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Ελευθερόγλου

Η επικοινωνιακή μας 
προχειρότητα αλλά 
και η διαχείριση της 

επόμενης ημέρας, αυτό 
είναι το συμπέρασμα 

που βγήκε: Ότι το 
ραντεβού στον Λευκό 
Οίκο έγινε για να γίνει. 
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Μια ώρα, έτσι χωρίς πρόγραμμα

Κάποτε μια μεγάλη κυρία της δημοσιογραφίας και της ζωής, η Μαρία Ρεζάν, έκα-
νε μια εκπομπή στο δημόσιο (κρατικό λεγόταν τότε) ραδιόφωνο. Είχε τον εμβλημα-
τικό τίτλο «Μια ώρα, έτσι χωρίς πρόγραμμα», και αν αναλογιστούμε το τι ακούμε 
σήμερα στα ερτζιανά, η μοναδικότητα θα μας έκανε να πέσουμε σε κατάθλιψη. Διότι 
και πρόγραμμα είχε και ποιότητα, που μας λείπει σήμερα όσο ποτέ. Μια εκπομπή, 
βέβαια, που έκοψε στα ένδοξα χρόνια του το ΠΑΣΟΚ (έτσι για να μην ξεχνιόμαστε).

Αν με ρωτούσε σήμερα κάποιος τι τίτλο θα έβαζα για να χαρακτηρίσω την επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο, θα έβαζα ακριβώς αυτόν που είχε η Μαρία 
Ρεζάν στην εκπομπή της.

Διότι η αίσθηση που αποκόμισα από αυτό το κρίσιμο ταξίδι ήταν ότι έγινε: έτσι, 
χωρίς πρόγραμμα. Ότι έγινε για να γίνει, καθώς άπαντες είχαν πιστέψει ότι η συγκυρία 
μάς ευνοούσε. Και χρειάστηκε μόνο ένα περιστατικό, αυτό στο Ιράν, για να ανατρέψει 
τους όποιους σχεδιασμούς μπορεί να είχαν γίνει. Αιφνιδιαστήκαμε από τις εξελίξεις 
και τρέχαμε χωρίς να προλάβουμε, μια και είχαμε γίνει προβλέψιμοι στον συνομι-
λητή μας. Αποτέλεσμα, να δούμε έναν πρωθυπουργό να τα δίνει… όλα για να πάρει 
έναν καλό λόγο, από έναν… πλανητάρχη που, παρά τα όσα πιστεύουμε, δεν πρόκει-
ται να αδειάσει το συν-εταίρο του, Ταγίπ Ερντογάν.

Σίγουρα δεν είμαι υπέρ αυτών που ισχυρίζονται ότι πήγαμε για μαλλί και βγήκαμε 
κουρεμένοι, στηρίζοντας τις όποιες κριτικές τους στη συνέντευξη που δεν έγινε, που 
αποτελεί ένα από τα μελανά σημεία του ταξιδιού. 

Ακόμη και ότι ο κ. Μητσοτάκης μπόρεσε να πει δημόσια και μπροστά σε τόσα 
κανάλια για τα όσα κάνει η Τουρκία, μπροστά στον… βουβό Τραμπ, ήταν κάτι για 
την ελληνική διπλωματία. Αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να θριαμβολογεί για το 
αυτονόητο.

Ούτε φυσικά, από την άλλη, να τα βλέπει όλα μαύρα κι άραχνα και να χαρακτηρί-
ζει την επίσκεψη φιάσκο.

Θα μπορούσε να πάει καλύτερα; Με βάση την εικόνα που βγήκε προς τα έξω, 
αναμφισβήτητα ναι. Αλλά δεν γνωρίζουμε το τι συζητήθηκε μεταξύ του κ. Μητσο-
τάκη και του κ. Τραμπ, στο τετ α τετ που είχαν. Τα αποτελέσματα εξάλλου αυτής της 
επίσκεψης αργά ή γρήγορα θα φανούν. 

Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι την ελληνική αφέλεια.
Η επικοινωνιακή μας προχειρότητα αλλά και η διαχείριση της επόμενης ημέρας, 

αυτό είναι το συμπέρασμα που βγήκε: Ότι το ραντεβού στον Λευκό Οίκο έγινε για να 
γίνει. 

Και όταν αναφέρομαι σε προχειρότητα, μιλώ από το «μπλόκο» στην ΕΡΤ, μέχρι 
τη γελοιότητα να ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις με το τι 
ρωτούσε ο Τραμπ για τα εξοπλιστικά!

Ήμαρτον κύριε, για να μην πω περισσότερα από την αφέλεια και την επικινδυνό-
τητα κάποιων.

Θα μπορούσε να πάει καλύτερα;

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Elixir Gym Network - Τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικού γυμναστηρίου

Άσκηση σημαίνει τρόπος ζωής 
Το γυμναστήριο για πολλούς είναι ένα μέρος που 

περνάνε πολλές και δημιουργικές, χαλαρωτικές, αναζω-
ογονητικές και ψυχαγωγικές ώρες από τη ζωή τους.

Η παραμονή τους εκεί θα πρέπει λοιπόν να συνάδει 
με την προσωπικότητά τους, τα standards τους, τις επιδι-
ώξεις τους, τους στόχους τους...

Πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ένα πραγματικά αξι-
οπρεπές γυμναστήριο;

To σημαντικότερο για εμάς είναι η κουλτούρα που 
αναπτύσσεται και η οποία εκπορεύεται από τον ιδιοκτήτη 
- manager.

Η ιδανική περίπτωση είναι ένας ιδιοκτήτης που είναι 
ταυτόχρονα καλός γυμναστής αλλά και γνώστης, φιλο-
σοφημένος άνθρωπος, κατάλληλος να γίνει μέντορας 
για τα μέλη του που το έχουν ανάγκη.

Αν αυτό συνοδεύεται και από μια ομάδα που ακολου-
θεί πιστά το πλάνο, τότε η εξυπηρέτηση εκτοξεύεται.

Από εκεί ξεκινούν όλα όπως π.χ. :
• Ο επαγγελματισμός, η επάρκεια, η συμπεριφο-

ρά, η εμφάνιση και ο τρόπος επικοινωνίας του προσω-
πικού καθώς και η ποσότητα των επαγγελματιών, κοστί-
ζουν (μισθοί, ασφάλεια).

• Τα επίπεδα καθαριότητας στο δάπεδο, στον 
αέρα, στις εγκαταστάσεις υγιεινής και στους βοηθητικούς 
χώρους.

• Μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα άμιλλας και αυ-
τοβελτίωσης

• Η αποτροπή και η αποθάρρυνση ακραίων ή 
απλά οχληρών συμπεριφορών όπως η επιδειξιομανία, 
διάφοροι ενοχλητικοί ήχοι - κραυγές, ο άσκοπος και δυ-
νητικά επικίνδυνος ανταγωνισμός κλπ.

• Μηδενική ανοχή σε κάθε είδους bullying.
• Ομοίως σε κάθε μορφή σεξουαλικής παρενό-

χλησης.
• Ούτε υποψία, ούτε αναφορά σε αναβολικά και 

συναφή. 
• Προσωπικό που έχει γνώσεις και διάθεση να 

βοηθήσει, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτη-
ση του πελάτη.

• Nα σου λένε και 5 βασικά πράγματα για τη δια-
τροφή.  

• Ποτέ μην πας με κύριο γνώμονα την τιμή...!
Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά με 50-80-100 

(ελάχιστα) ευρώ (η τιμή είναι ενδεικτική!) το χρόνο, είναι 
προφανές. 

• Εξοπλισμός
Αν είσαι άνθρωπος του σιδερένιου αθλήματος σ΄ εν-

διαφέρουν οι πάγκοι, οι αλτήρες, τα squat racks, οι μπά-
ρες οι δίσκοι κλπ. Εκεί θα εστιάσεις.

Ομοίως αν σ΄ ενδιαφέρει η αερόβια θα εστιάσεις στα 
σχετικά μηχανήματα.

Ενδιαφέρει να είναι σύγχρονα, καλοσυντηρημένα, εύ-
κολα στη χρήση. 

Αυτό δεν γίνεται με τα ψέματα και με 50-80-100 
(ελάχιστα) ευρώ το χρόνο νομίζω... (ενδεικτική η τιμή)

• Εγγύτητα
Είναι καλό να είσαι κοντά (15’ το μέγιστο) και αν μπο-

ρείς να πηγαίνεις με τα πόδια είναι το καλύτερο. 
Εγγύτητα χημική... αν όμως έχει αυτά που δεν βρί-

σκεις πουθενά αλλού, πηγαίνεις ακόμη κι αν είναι στον 
Άρη, θέμα χημείας και πάλι.

• Καθαριότητα
Αδιαπραγμάτευτη και επίσης κοστίζει.
• Αερισμός, εξαερισμός, αφύγρανση, κλιματι-

σμός, κοστίζουν!
• Διαθέσιμος χώρος
Όταν πάτε να δείτε ένα γυμναστήριο, να προτιμάτε τις 

ώρες αιχμής. 
Εκεί βλέπετε την αληθινή κατάσταση. 
Συνωστισμός υπάρχει παντού αλλά υπάρχουν και 

όρια!
• Προγράμματα
Υπάρχουν αυτά που σας ενδιαφέρουν; 
Με τι επιπλέον χρεώσεις (συνηθώς πρέπει να υπάρχει 

χρέωση σε εξειδικευμένα προγράμματα Ή σε group ολι-
γομελή έως 8 ατόμων), ποικιλία, ποιότητα κ.ο.κ. 

• Μέρες και ώρες που μένει ανοιχτό.
Για να μπορείτε να βολεύεστε με τους πυρετώδεις ή 

μη ρυθμούς σας.

• ΑΛΗΘΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

• Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (να επιστρέφει στην κοινωνία 
υπηρεσίες και κάνει δωρεές και φιλανθρωπίες)

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΤΟ BRAND NAME ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΟΝΟ-

ΜΑ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Α Λ Ε Ξ Ι Α Δ Η Σ
Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ  Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ  S P O R T  M A N A G E M E N T  M S . C
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Ομάδα κουκουλοφόρων ειδοποιείται ότι σε μια φιλήσυχη περιοχή 
της ανατολικής Θεσσαλονίκης κάποιοι Βούλγαροι φέρουν διακριτικά 
ομάδας που δεν είναι της αρεσκείας της. Η συνέχεια γνωστή. Με τρα-
γική την κατάληξη του θανάτου του 28χρονου Βούλγαρου. Είχε ενδι-
αφέρον η υπερασπιστική γραμμή ενός εκ των συλληφθέντων: «Παιδί 
της εκκλησίας είναι ουδεμία σχέση είχε με το συμβάν». Κατά μία εικα-
σία θα μπορούσε να είναι και Αγιορείτης μοναχός. 

Η παράνοια επιβιώνει παντού, σαν τα ραδίκια. Στο ποδόσφαιρο, 
στην οικογένεια, στην πολιτική. Ακόμη και στο Αγιον Ορος. Οπου μερι-
κοί εκ των εξομολογητών διήγαγαν στον πρότερο βίο «ανομήματα», 
όπως οι ίδιοι παραδέχονται. Ουδείς αναμάρτητος. Οπως μου έλεγε 
πρόσφατα ένας Αγιορείτης μοναχός: «Το Αγιο Ορος είναι μια μικρογρα-
φία της κοινωνίας. Οσοι πιστεύουν ότι εδώ θα βρουν τους αναμάρτη-
τους σφάλλουν. Εμείς είμαστε οι πρώτοι αμαρτωλοί». Μικρή σημασία 
έχει αν υπήρξε μοναχός, ιερέας, είναι οικογενειάρχης, συνόδευε ανή-
λικα ή τελούσε εν ευθυμία. 

Ολα αυτά θα αποτελέσουν στοιχεία που γεμίζουν το δικόγραφο. Το 
ποδόσφαιρο από μόνο του δεν είναι ικανό να δημιουργήσει εξτρεμιστές 
ή παραβάτες. Αιτία του... ανεγκεφαλισμού είναι η θρησκευτική λατρεία 
προς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ο θεός είναι η ομάδα και ο σατανάς ο 
αντίπαλος. Πριν από το επεισόδιο στην περιοχή του Μεγάρου Μουσι-
κής πιτσιρικάδες βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν τα απωθημένα τους 
σταματώντας ανυποψίαστους φιλάθλους, οικογενειάρχες για να τους 
ρωτήσουν τι ομάδα είναι. Κι επειδή δεν ήταν... πειστικοί τους άρχισαν 
στις καρπαζιές μπροστά στα μάτια αδρανών αστυνομικών. «Γιατί δεν 
αντιδράτε;», ρωτήθηκαν και η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «Ας κάνει 
μήνυση ο παθών για να επιληφθούμε...».

Και οι αστυνομικοί θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν δίκιο... 
«Ξέρετε πόσα επεισόδια ανάλογης επικινδυνότητας αποτρέπουμε κα-
θημερινά;». Τους πιστεύω... Δε χρειάζεται στοιχεία άλλωστε παρά να 
περπατήσει κανείς νύχτα στους άλλοτε ήσυχους δρόμους του κέντρου 
της πόλης. Η μικροεγκληματικότητα έχει μεταλλαχτεί σε εγκληματι-
κότητα μαφιόζικου τύπου. 

Η επικαιρότητα βρίθει ανάλογων εικόνων βίας στην καθημερινό-
τητά της. Η μεταφορά τους σε ένα γήπεδο όπου συνήθως ισοδυναμεί 
με κολυμβήθρα εκτόνωσης τείνει να εκληφθεί ως απολύτως φυσι-

ολογική εξέλιξη. Οι συνειδητοποιημένοι φίλαθλοι απέχουν εδώ και 
πολύ καιρό γι αυτούς ακριβώς τους λόγους.

Οι υπόλοιποι είναι μέρος του προβλήματος. Όχι της λύσης του. Τα 
λοιπά, περί ηθικών αυτουργών, διαφθοράς, στημένων, κακοποίησης 
και υποβάθμισης του προϊόντος είναι λαλισμοί και αφορμές για τις – 
δημοφιλέστατες - εκπομπές των ερτζιανών. Εκεί όπου συνήθως, αντί 
ανάλυσης και ποδοσφαιρικής κουβέντας, ακούς κάτι που θυμίζει απο-
νενοημένη ψυχοθεραπεία…

Ο πειρασμός της σύγκρισης του «εδώ» και του «έξω» πάντοτε είναι 
μεγάλος, αλλά θα πει κανείς ότι μοιάζει με φτηνό λαϊκισμό ανάλογο με 
των πολιτικών της σημερινής εποχής. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο…

Κανείς δεν αναζητά ομοιότητες σε προϊόντα που κοστίζουν αθροι-
στικά 6 δισεκατομμύρια ευρώ όπως το ισπανικό και αγγλικό πρωτά-
θλημα με το ελληνικό… Μπορείς όμως να συγκρίνεις συμπεριφορές. 
Οι Καταλανοί κουνούσαν περιπαικτικά σημαιάκια αποδοκιμάζοντας 
τον Βαλβέρδε επειδή η Μπαρτσελονα δεν νίκησε στο ντέρμπι της πό-
λης την Εσπανιόλ. Το δεύτερο πιο συχνό tweet στη Βαρκελώνη είναι 
το «Valverde Out», με τον κόσμο του συλλόγου να εκφράζει πλέον με 
κάθε τρόπο την αγανάκτησή του για την παρουσία του Βάσκου στην 
τεχνική ηγεσία. Οι «πολίτες» της Σίτι, θα αρκεστούν σε ένα διαδικτυακό 
τρολάρισμα στον Γκουαρντιόλα. Αντε να διαβάσεις και καμιά αρθρο-
γραφία στον Guardian με φλεγματικό χιούμορ που πάντως, τραυματί-
ζει περισσότερο από μια πέτρα στο κεφάλι.

Προφανώς, νιώθουμε αδύναμοι να υιοθετήσουμε τον ποδοσφαιρι-
κό πολιτισμό της Primera Division ή τηςPremier League. Το ελληνικό 
κοινό εξιτάρεται περισσότερο από την ατμόσφαιρα της Λατινικής Αμε-
ρικής και της Αργεντινής όπου οι συμμορίες των Barras Bravas ελέγ-
χουν από τα εισιτήρια έως τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών.

Και στα ελληνικά γήπεδα μπορεί να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη 
μνήμη του αδικοχαμένου 28χρονου, αλλά μια φωτοβολίδα, κροτίδα 
ή πέτρα να είναι μέρος της οπαδικής ιδεολογίας που στη βάση της δε 
διαφέρει σε τίποτα από την μισαλλοδοξία των δολοφόνων. Είναι μέρος 
ενός τελετουργικού λιτανείας της παράνοιας που μεταφέρεται παντού. 
Δεν κάνει διακρίσεις… Πυροδοτεί το ίδιο: Από μια φωτοβολίδα έως και 
ένα καλάσνικοφ…

Η λιτανεία της παράνοιας

Η επικαιρότητα 

βρίθει ανάλογων 

εικόνων βίας στην 

καθημερινότητά της. 

Η μεταφορά τους 

σε ένα γήπεδο όπου 

συνήθως ισοδυναμεί 

με κολυμβήθρα 

εκτόνωσης τείνει 

να εκληφθεί 

ως απολύτως 

φυσιολογική 

εξέλιξη. Οι 

συνειδητοποιημένοι 

φίλαθλοι απέχουν 

εδώ και πολύ καιρό 

γι αυτούς ακριβώς 

τους λόγους.
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Η λιτανεία της παράνοιας

Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει

estiatoriopatsatzidikotsarouxa
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...στο τραπέζι σας!
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Την πρώτη θέση στην Ελλάδα όσον αφορά 
την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου κα-
τέχει η Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τους 
ελέγχους που διενεργούν τα αρμόδια κλιμάκια 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και τους δημόσιους χώρους της πόλης. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα του κεντρικού 
δήμου όπου τα καφέ, μπαρ και εστιατόρια, 
όπως και οι ...θεριακλήδες πελάτες, δείχνουν 
να έχουν συμμορφωθεί σε ποσοστό που ξεπερ-
νά το 90%.

Οι αιφνιδιαστικοί επιτόπιοι έλεγχοι που 
πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες 
τόσο από τη δημοτική αστυνομία όσο και από τα 
μεικτά κλιμάκια με τους αστυνομικούς και τους 
ελεγκτές της δημόσιας υγείας είναι εντατικοί και 
τα στοιχεία αποδεικνύουν πως τα καταστήματα 
της Θεσσαλονίκης εφαρμόζουν πιστά το νόμο 
και απαγορεύουν το τσιγάρο στους κλειστούς 
χώρους. 

Συνολικά, από τον Μάιο μέχρι και τον Δε-

κέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν 1.537 
έλεγχοι με αυτοτελή κλιμάκια της δημοτικής 
αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, από τους 
οποίους βεβαιώθηκαν 201 παραβάσεις. Το ίδιο 
χρονικό διάστημα έγιναν άλλοι 107 έλεγχοι από 
μικτά κλιμάκια αστυνομικών και ελεγκτών της 
διεύθυνσης υγείας.

“Από τα πανελλαδικά στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεση μας και από τους καθημερινούς 
ελέγχους που διενεργούνται διαπιστώνουμε 
πως η Θεσσαλονίκη κατέχει την πρώτη θέση 
στην τήρηση του αντικαπνιστικού νόμου σε όλη 
την Ελλάδα. Είναι μια θετική πρωτιά. Συγχαίρω 
τους πολίτες και τους καταστηματάρχες για το 
μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης”, αναφέρει 
στην εφημερίδα “Karfitsa” ο εντεταλμένος δη-
μοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης, 
υπεύθυνος για τη δημοτική αστυνομία, Δημή-
τρης Δαγκλής. 

Πριν την εφαρμογή του αντικαπνιστικού 
νόμου είχε προηγηθεί σε συνεννόηση με τον ει-

σαγγελέα που εποπτεύει τη δημοτική αστυνομία 
Θεσσαλονίκης μια περίοδος ενημερώσεων των 
υπευθύνων των καταστημάτων. Ακολούθησαν 
οι πρώτοι έλεγχοι και στην πορεία, τον περα-
σμένο Νοέμβριο, βγήκε η νέα νομοθεσία για 
το τσιγάρο και η γραμμή καταγγελιών 1142 με 
αποτέλεσμα να ενταθούν ακόμη περισσότεροι 
οι “έφοδοι” για τον εντοπισμό θεριακλήδων.

Ενδεικτικά τον Μάϊο του 2019 οι δημοτικοί 
αστυνομικοί πραγματοποίησαν 77 ελέγχους και 
εντόπισαν 14 παραβάσεις, ενώ τους επόμενους 
μήνες ο αριθμός των ελέγχων ολοένα και αυ-
ξάνονταν. Είναι αξιοσημείωτο πως τον Νοέμ-
βριο και τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους 
διενεργήθηκαν συνολικά 592 έλεγχοι στα καφέ 
και μπαρ της Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστη-
καν μόλις 46 παραβάσεις. Το ποσοστό συμμόρ-
φωσης γι αυτό το χρονικό διάστημα φτάνει το 
92,23%. 

“Καθημερινά, κλιμάκιο της δημοτικής αστυ-
νομίας διενεργεί ελέγχους στα καταστήματα 

Έσβησαν τα τσιγάρα 
οι Θεσσαλονικείς

Πρωταθλήτρια η πόλη στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού
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σε όλη την πόλη, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και στις 
γειτονιές, για να δούμε εάν τηρείται ο αντικαπνιστικός 
νόμος. Το κλιμάκιο βγαίνει και τις βραδινές ώρες για 
να διαπιστωθούν παραβάσεις όσον αφορά το τσιγάρο, 
ενώ στους ελεγκτικούς μηχανισμούς έχει μπει και η 
ελληνική αστυνομία με δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 24ωρου. Οι έλεγχοι φυσικά και θα συνεχιστούν και 
το επόμενο διάστημα”, προσθέτει ο κ.Δαγκλής. 

Τα πρόστιμα για τους καπνιστές ξεκινούν από 100 
ευρώ, ενώ στα 500 ευρώ είναι για τον υπεύθυνο δι-
αχείρισης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης 
διπλασιάζονται και κλιμακώνονται ανάλογα με το εμ-
βαδόν του καταστήματος.Από την αρχή των ελέγχων 
έως και τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 τα πρόστιμα που 
επιβλήθηκαν σε ιδιοκτήτες μαγαζιών και στους θερι-
ακλήδες καπνιστές μόνο στον δήμο Θεσσαλονίκης 
άγγιξαν τις 100.000 ευρώ. Πάντως, οι περισσότεροι 
μετά τις υποδείξεις και τα πρώτα πρόστιμα φαίνεται να 
συμμορφώνονται και το τσιγάρο να γίνεται “καπνός” 
από τα μαγαζιά. 

Στο μεταξύ, παρά  εξακολουθούν και πέφτουν 
“βροχή” οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή 1142 
ενημέρωσης και υποστήριξης για καπνιστές και μη που 
τέθηκε σε λειτουργία από τον περασμένο Νοέμβριο 
στο πλαίσιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. 

Καλώντας κάποιος στο 1142 μπορεί να ενημε-
ρωθεί για το τι προβλέπει η νομοθεσία για την απα-
γόρευση του καπνίσματος, να ζητήσει βοήθεια για τη 
διακοπή του καπνίσματος καθώς και να αναφέρει πα-
ραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, που υπέπεσαν στην 
αντίληψη του. 

Μάιος 77 έλεγχοι 14 παραβάσεις 

Ιούνιος 119 έλεγχοι 15 παραβάσεις

Ιούλιος 181 έλεγχοι 35 παραβάσεις 

Αύγουστος 59 έλεγχοι 12 παραβάσεις 

Σεπτέμβριος 236 έλεγχοι 33 παραβάσεις 

Οκτώβριος 273 έλεγχοι 46 παραβάσεις 

Νοέμβριος 393 έλεγχοι 30 παραβάσεις 

Δεκέμβριος 199 έλεγχοι 16 παραβάσεις
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Με την έλευση της νέα χρονιάς και τον απο-
χωρισμό του 2019 ζητήσαμε από τρείς  Θεσσα-
λονικείς βουλευτές να ασκήσουν κριτική και 
να δηλώσουν στην karfitsa ποια ήταν κατά τη 
γνώμη τους η χειρότερη πολιτική απόφαση και 
επιλογή εντός του περασμένου έτους. Επίσης 
ζητήσαμε να πούνε την άποψη τους επάνω σε τι 
πρέπει να αποφύγουμε ως χώρα αλλά και ποια 
είναι εκείνα τα πολιτικά βήματα και σε ποιους 
τομείς, που πρέπει να γίνουν τη χρονιά που πλέ-
ον διανύουμε. Παρά τις διαφωνίες τα θέματα 
εξωτερικής πολιτικής φαίνεται πως βρίσκονται 

στην κορυφή της ατζέντας. Η Συμφωνία των 
Πρεσπών ήταν μια από τις αποφάσεις που χαρα-
κτηρίστηκε ως πολύ κακή από κάποιους βου-
λευτές. Αντιπαράθεση ωστόσο υπάρχει για τα 
εργασιακά αλλά και για το κατά πόσο η ψήφιση 
του αναπτυξιακού νομοσχεδίου ήταν προς το 
κοινό συμφέρον ή όχι.

Άννα Ευθυμίου Βουλευτής ΝΔ 
Χειρότερη στιγμή ο νόμος Κατρούγκαλου
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει λάβει αρκετές κα-

κές αποφάσεις στα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης 
της. Κατά την προσωπική μου άποψη η χειρότε-
ρη είναι ο νόμος Κατρούγκαλου σε σχέση με το 

Που «σκοντάψαμε» πολιτικά το 2019 
που πρέπει να «τρέξουμε» το 2020

Βουλευτές της Θεσσαλονίκης απαντάνε
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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)

∆Ε - ΠΑ 18:00
ΣΑ - ΚΥ 14:30 & 18:30

∆ΕΛΤΙΑ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

KY 17:00
∆Ε 22:00-ΤΕ 17:30-ΣΑ 17:00 (Ε)

PERFECT CHOICES

∆Ε 20:00
ΤΕ 21:00 (E) ΣΑ 12:00 (Ε)

ΒΑΛΤΕ GOAL

ασφαλιστικό μας σύστημα και τις εισφορές των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών. 

Αυτή, ωστόσο, που χαρακτηρίζει το 2019 είναι η Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Εξαρχής η Νέα Δημοκρατία και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν ότι πρόκειται για μια κακή 
συμφωνία, γι’ αυτό και η παράταξή μας δεν την ψήφισε 
στη Βουλή. Πλέον, ως κυβέρνηση δίνουμε τη μέγιστη 
προτεραιότητα τόσο στη διασφάλιση της τήρησης των 
όρων της στο ακέραιο, όσο και στη μέριμνα για την προ-
στασία της ονομασίας των Μακεδονικών προϊόντων, 
στηρίζοντας την προσπάθεια του ΣΕΒΕ για την υιοθέτηση 
εμπορικού σήματος.

Το 2020 είναι μια χρονιά όπου η κυβέρνηση έχει 
δρομολογήσει αλλαγές τόσο στην κατεύθυνση της ενί-
σχυσης της επιχειρηματικότητας, όσο και της στήριξης 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Θεωρώ πολύ σημα-
ντικές τις θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με τα 
δύο νομοσχέδια που ψηφίστηκαν, το αναπτυξιακό και το 
φορολογικό, στα οποία, εκτός από τις πρωτοβουλίες που 
λαμβάνονται για την υποστήριξη της ανάπτυξης και των 
επιχειρήσεων, λαμβάνονται και μέτρα για την στήριξη 
των εργαζομένων, όπως την καταπολέμηση της αδή-
λωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Προβλήματα πολύ 
σημαντικά που τα γνωρίζω και ως μάχιμη δικηγόρος με 
εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο. Το μεγάλο μας στοίχημα 
είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αξιοκρατίας, 
με επαγγελματικές ευκαιρίες, που θα καταστήσει τη χώρα 
μας ξανά πρώτη επιλογή των Ελλήνων που έχουν μείνει 
στη χώρα μας και αυτών που έχουν φύγει στο εξωτερικό 
για τη σταδιοδρομία τους.

Παράλληλα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά 

ζητήματα σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, ειδικά μετά τις 
τουρκικές προκλήσεις στη Λιβύη. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση κινείται και η κυβερνητική πολιτική, εστιάζοντας 
στη μετατροπή της ελληνοτουρκικής σχέσης από αντιπα-
ραθετική σε σχέση συνεννόησης, με σεβασμό πρωτίστως 
στο Διεθνές Δίκαιο για την ειρηνική διευθέτηση των δια-
φορών. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκι-
κά κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Διαθέτουμε σχέδιο 
και με εθνική συμπόρευση θα μπορέσουμε να πετύχουμε 
το στόχο μας. 

Δώρα Αυγέρη Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Η κοινωνία δεν αντέχει την κάλπικη «αριστεία» 
Υπάρχει ένα πλήθος πολιτικών αποφάσεων, που με-

τατρέπουν το 2019 από ένα έτος μεγάλων προσδοκιών 
σε ένα έτος ακόμη μεγαλύτερων ματαιώσεων. Πρόκειται 
δε για αποφάσεις που διεκδικούν επάξια τον τίτλο της 
χειρότερης: το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο των φωτο-
γραφικών εξυπηρετήσεων, το αναβαπτισμένο -ως «επι-
τελικό»- πελατειακό κράτος και το συγκεντρωτικό σχήμα 

διακυβέρνησης, η ουσιαστική εξαφάνιση των κλαδικών 
συμβάσεων εργασίας, οι αντεργατικές διατάξεις για τον 
βάσιμο λόγο απόλυσης και τα δικαιώματα των εργολα-
βικών εργαζομένων, η στρατιωτικοποίηση του προσφυ-
γικού, η κατάργηση του αναπτυξιακού προγράμματος 
«Φιλόδημος», η απόφαση για τα αρχαία του μετρό Θεσ-
σαλονίκης. 

Όλα τα παραπάνω δεν είναι απλώς κακές επιλογές 
της κυβέρνησης της ΝΔ. Είναι περισσότερα, αχρείαστα 
βάρη στην καθημερινότητα των ανθρώπων, σε μια περί-
οδο κατά την οποία το πολιτικό σύστημα διακηρύττει ότι 
τα χειρότερα πέρασαν.

Όλα τα παραπάνω είναι κυβερνητικές αποφάσεις οι 
οποίες έχουν συνέπειες για τους εργαζόμενους, που εί-
δαν περισσότερο αυταρχισμό και απολύσεις στους χώ-
ρους εργασίας, για τους συνταξιούχους, που έχασαν το 
κοινωνικό μέρισμα και τη 13η σύνταξη, για την αγορά, 
που κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα μέσα στις γιορτές, για 
το κοινωνικό κράτος και για όσους έχουν ανάγκη τις υπη-
ρεσίες του, για τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, όπου το 
προσφυγικό μετατρέπεται οιονεί σε διμερές ζήτημα, για 
την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας, που τσαλακώνε-
ται στον βωμό της ιδεοληψίας και της ιδιοτέλειας, και, εν 
τέλει, για την αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και αισιοδο-
ξία με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά 
τις προκλήσεις της νέας δεκαετίας.

Όλα τα παραπάνω έχουν κοινή συνισταμένη τη νέα 
κυβέρνηση, και ως εκ τούτου, εύλογα θα μπορούσε να 
συμπεράνει κανείς ότι η χειρότερη πολιτική απόφαση του 
έτους που έφυγε είναι η ανάδειξη της ΝΔ στην κυβέρνη-
ση, μια εξέλιξη που σύντομα θα πυροδοτήσει νέα κρίση 
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εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.
Ως χώρα πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία ό,τι μάς 

έφερε προ δεκαετίας σε καθεστώς χρεοκοπίας και επι-
τροπείας. Πρέπει να αποκοπεί επιτέλους η παραγωγική 
δραστηριότητα από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα λίγων 
κι εκλεκτών, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν και να επι-
δεικνύουν προκλητική την προνομιακή πρόσβασή τους 
στην εξουσία, των κρατικοδίαιτων ιδιωτικών συμφερό-
ντων που κόβουν και ράβουν τους οικονομικούς κανόνες 
στα μέτρα τους. Η κοινωνία δεν αντέχει αυτή την κάλπι-
κη «αριστεία», που -με τους επικοινωνιακούς όρους του 
περιβάλλοντος Μητσοτάκη- θα μπορούσε να ερμηνευτεί 
ως το mirroring της εγχώριας ολιγαρχίας.

Τα ζητήματα στα οποία πρέπει να σταθούμε και να 
δώσουμε τη δέουσα προσοχή είναι η στήριξη του κοινω-
νικού κράτους, η στήριξη κι ενίσχυση της δημόσιας παι-
δείας και η ενδυνάμωση του διεθνούς κύρους της χώρας 
με συνέργειες που δεν περιορίζονται μόνο σε τακτικές 
ήπιας ισχύος, αλλά και σε πρωτοβουλίες πολιτιστικής 
διπλωματίας, που επικεντρώνονται στη συνύπαρξη και 
συνεννόηση των λαών. Θεωρώ κρίσιμες τις επιλογές 
εκείνες που ενισχύουν το φρόνημα των πολιτών, δίνουν 
στους νέους πίστη να παλέψουν περισσότερο και καθι-
στούν την ελληνική κοινωνία πρότυπο θετικών αναγνώ-
σεων και αναφορών.

Γιώργος Αρβανιτίδης Βουλευτής ΚΙΝΑΛ
Χειρότερη πολιτική επιλογή η συμφωνία των Πρε-

σπών 
Αναμφίβολα η επιλογή της προηγούμενης Κυβέρνη-

σης ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που κατέρρεε και διαλυόταν η κυ-
βερνητική της πλειοψηφία με τους ΑΝΕΛ να φέρει προς 
κύρωση την Συμφωνία των Πρεσπών τον Ιανουάριο του 
2019 ήταν κατά την εκτίμησή μου η χειρότερη πολιτική 
επιλογή της χρονιάς που πέρασε. Σε συνδυασμό μάλιστα 
με την μετέπειτα ψήφο εμπιστοσύνης, που ακολούθησε 
της κύρωσης, όπου διαφάνηκε η μικροπολιτική τακτική 
και ευκαιριακή σύμπραξη βουλευτών, έριξε την αξιοπι-
στία της πολιτικής στα μάτια των πολιτών δίνοντας αφορ-
μή σε πολλούς να μιλάνε δικαιολογημένα για προσκόλ-
ληση σε καρέκλες και εξουσία. Παράλληλα, ο τρόπος 
που χειρίστηκε η τότε Κυβέρνηση την διαπραγμάτευση 
της Συμφωνίας δίχασε τόσο τους πολίτες όσο και τα κόμ-
ματα.

Τα λάθη της εθνικής ασυνεννοησίας του παρελθόντος 

πρέπει να αποφευχθούν από την παρούσα Κυβέρνηση 
της Ν.Δ. ειδικά στο κρίσιμο ζήτημα των ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων, ώστε να αποφύγουμε νέες εθνικές πληγές. 
Είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει σύγκληση του συμ-
βουλίου πολιτικών αρχηγών για να υπάρξει ένα αρραγές 
εθνικό μέτωπο απέναντι στην έμπρακτη αμφισβήτηση 
των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων εκ μέρους 
της Τουρκίας και χάραξη μιας νέας στρατηγικής αντιμε-
τώπισής της. Αντιστοίχως, θα πρέπει να επικεντρωθού-
με στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος και στη 
διαμόρφωση ισχυρών συμμαχιών έναντι στην διαρκώς 
κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα.

Κώστας Χήτας Βουλευτής Ελληνική Λύση
Μαύρη σελίδα η συμφωνία των Πρεσπών
Όταν μέσα στη χρονιά που έφυγε υπάρχει η ψήφιση 

και επικύρωση της κατάπτυστης και απαράδεκτης συμ-
φωνίας των Πρεσπών, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
τότε είναι αδιανόητο να αναζητήσουμε άλλη χειρότερη 
πολιτική απόφαση!

Πρόκειται για μία «μαύρη» σελίδα της σύγχρονης 
ελληνικής πολιτικής ιστορίας… Για ένα πολιτικό «έγκλη-
μα», που φυσικά βαραίνει την Κυβέρνηση του Αλέξη 
Τσίπρα (αυτή άλλωστε συνέλαβε, σκηνοθέτησε και εκτέ-

λεσε το ξεπούλημα της Μακεδονίας), βαραίνει όμως και 
όλους τους βουλευτές της σημερινής Κυβέρνησης του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι ακόμα και μέχρι πριν από 
τις εκλογές, έλεγαν απροκάλυπτα ψέματα στους Έλλη-
νες, υποσχόμενοι δήθεν ακύρωσή της, ενώ μέχρι και σή-
μερα δεν έχουν κάνει το παραμικρό, πολύ απλά γιατί, για 
αυτούς, το κράτος έχει συνέχεια! 

Προκαλώ τους αναγνώστες σας να αναζητήσουν δη-
λώσεις των «Μακεδόνων» βουλευτών της ΝΔ, που με-
ταξύ άλλων, διεμήνυαν σε αυστηρότατους τόνους ακόμη 
και το ότι δεν θα δεχτούν στην ονομασία των Σκοπίων τον 
όρο «Μακεδονία»! Σήμερα βέβαια, τόσο οι Συριζαίοι, όσο 
και οι Νεοδημοκράτες, είναι περήφανοι για το «καλλιτε-
χνικό ψευδώνυμο» των γειτόνων μας! Αυτό όμως δεν 
αλλάζει στο ελάχιστο το γεγονός ότι πρόκειται για ένα 
Εθνικό «έγκλημα», οι συνέπειες του οποίου θα μείνουν 
χαραγμένες για αιώνες στις σάρκες της πατρίδας μας...

Η νέα χρονιά είναι βέβαιο ότι φέρνει πολλές και πολύ 
σημαντικές προκλήσεις. Είναι σαφές ότι το Λαθρομε-
ταναστευτικό είναι το κρισιμότερο θέμα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Τα μέχρι στιγμής δείγματα 
γραφής της νέας Κυβέρνησης είναι αποκαρδιωτικά. Συ-
νεχίζει, όπως έκανε και στο ξεπούλημα της Μακεδονί-
ας, να ακολουθεί πιστά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και να 
μας σπρώχνει ακόμα βαθύτερα στον “βούρκο”. Όσο δεν 
σφραγίζουμε τα σύνορά μας, δεν κλείνουμε τις ΜΚΟ και 
δεν στέλνουμε τους λαθρομετανάστες σε ακατοίκητα νη-
σιά, μακριά από τοπικές κοινωνίες, τόσο πιο βέβαιος είναι 
ο εξισλαμισμός της Ελλάδας.

Τέλος, οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ένα τεράστιο 
ζήτημα, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με απόλυτη σο-
βαρότητα, στο ξεκίνημα αυτής της 10ετίας. Φυσικά, το να 
μιλούν ανοιχτά κυβερνητικά στελέχη, Υπουργοί και βου-
λευτές περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, όχι μόνο δεν 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας, αλλά ανοίγει δι-
άπλατα την Κερκόπορτα, που αναπόφευκτα θα μας οδη-
γήσει σε μια νέα Εθνική «τραγωδία» τύπου Πρεσπών. Η 
ιστορία λέει ότι ο Σύριζα πνίγηκε στην μακεδονική λίμνη, 
μένει να δούμε αν η ΝΔ θα έχει το ίδιο τέλος στο Ελληνικό 
Αρχιπέλαγος. Για το καλό της Ελλάδας, εύχομαι πως όχι.    
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Η ΠΕΠΓΑΣ δίπλα 
στη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια 

Η ΠΕΠΓΑΣ,  η Πανελλήνια Ένωση Προώθησης των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ 
ακολουθώντας πιστά το σκοπό της, προωθεί την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα 
αθλήματα, καθώς και τη συμμετοχή τους στα κέντρα των αθλητικών αποφάσεων, όπως είναι 
η διαιτησία και η διοίκηση του αθλητισμού.  

Θεωρώντας ότι το ποδόσφαιρο γυναικών είναι ανερχόμενο άθλημα, με πολλές προοπτικές 
ανάπτυξης στην Ελλάδα, διοργανώνει επιστημονική ημερίδα το Σάββατο 11 Ιανουαρίου με 
θέμα: «Γυναικείο Ποδόσφαιρο: Προπονητική & Διαιτησία» στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας.

Στην ημερίδα θα πρωταγωνιστήσουν γυναίκες από τον ακαδημαϊκό και αθλητικό χώρο 
του ποδοσφαίρου που έχουν τιμήσει τη χώρα μας φορώντας το Εθνόσημο σε πολλές διορ-
γανώσεις.

Στην ημερίδα θα βραβευτούν πρόσωπα που συντέλεσαν στο  ξεκίνημα του ποδοσφαίρου 
γυναικών, μεταξύ άλλων η Δρ. Ξανθή Κωνσταντινίδου και η αθλήτρια Ναταλία Χατζηγιαννί-
δου που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με την Εθνική Γυναικών και μέχρι 
σήμερα αγωνίζεται στα γήπεδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Επιστήμονες, προπονητές και παράγοντες, θα δώσουν με το δικό τους βιωματικό τρόπο 
στοιχεία για το γυναικείο ποδόσφαιρο και το μέλλον του στην Ελλάδα.

Η ημερίδα και κοπή Βασιλόπιτας θα διεξαχθεί από τις 15.00 ως τις 18.00 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Τούμπας.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μαρία Μήτσιου προέδρος ΠΕΠΓΑΣ 
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Από τις πιο δραστήριες προσωπικότητες 
στην πόλη μας, η δυναμική Αλεξάνδρα Γω-
γούση έχει καταφέρει να συνθέσει πολλά και 
διαφορετικά  πεδία: δικηγορία, δημοσιογραφία, 
μητρότητα, εθελοντισμός, πρωταθλητισμός, 
ζωοφιλία, τέχνη και επιστημονικές έρευνες εί-
ναι μόνο μερικά από τα στοιχεία της προσωπι-
κότητας της…  

H Αλεξάνδρα Γωγούση από μικρή ήθελε να 
γίνει δημοσιογράφος, ένα πάθος που δεν ξέχασε 
ούτε τώρα που έχει καταφέρει να γίνει μια από 
τις  πιο επιτυχημένες δικηγόρους της Θεσσαλο-
νίκης. «Από μικρή ήθελα να γράφω άρθρα και 
συνεντεύξεις. Όταν ήρθε η ώρα να δώσω εξε-
τάσεις για το Πανεπιστήμιο, η Νομική ήταν μια 
επιστήμη που θα μου επέτρεπε να γίνω δημο-
σιογράφος. Κι έτσι έγινα…  δικηγόρος» αναφέ-
ρει και εξηγεί ότι  ο αείμνηστος διευθυντής της 
εφημερίδας Μακεδονία Κώστας Δημάδης της 
ανέθετε να γράφει  άρθρα και συνεντεύξεις για 
την εφημερίδα κι έτσι παράλληλα με τις σπου-
δές στη Νομική δημοσιογραφούσε . Πολύ αργό-
τερα, δικηγόρος ούσα, ξεκίνησε εκπομπές στην 
τηλεόραση: ΕΤ3, TV100, TV MAKEΔΟΝΙΑ. 

Επιστημονικά η Αλεξάνδρα Γωγούση έχει 
ασχοληθεί με την έρευνα για τις Γερμανικές 
αποζημιώσεις, θέμα για το οποίο αρθρογραφεί 
και συμμετέχει σε τηλεοπτικές εκπομπές καθώς 
και την υπόθεση Μέρτεν, του στρατιωτικού δι-
οικητή της Μακεδονίας κατά τα χρόνια της γερ-
μανικής κατοχής, ο οποίος κατεδίωξε ανελέητα 
τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης.

Ανέφελα παιδικά χρόνια 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
Η Αλεξάνδρα Γωγούση γεννήθηκε και με-

γάλωσε στο κέντρο της πόλης. Έπαιζε κάθε 
μέρα στο πάρκο της ΧΑΝΘ με τα άλλα παιδιά της 
γειτονιάς μήλα, κουτσό, σχοινάκι, ποδόσφαιρο, 
κρυφτό, τζαμί…  για εκείνη ήταν το όριο του κό-
σμου της ως παιδί καθώς απαγορεύονταν περά-
σει την Τσιμισκή. 

Σαν παιδί περίμενε το άνοιγμα της ΔΕΘ «Μου 
έχουν μείνει αξέχαστα τα σάντουιτς με λουκάνι-
κο και μουστάρδα, ο Γύρος του Θανάτου με τις 
μηχανές, η οικογένεια που έκανε τα ακροβατι-
κά, οι κρίκοι -5 κρίκοι 1 δραχμή- το Λούνα Παρκ 
με τη ρόδα και τις βάρκες, τα πυροτεχνήματα».

Στη δικηγορία που μετρά ήδη πολλά χρόνια 
η Αλεξάνδρα Γωγούση  βρίσκει συναρπαστικό 
το γεγονός ότι καμία υπόθεση δε μοιάζει με την 
άλλη.

Η πολυπράγμων δικηγόρος 
της Θεσσαλονίκης 

Αλεξάνδρα Γωγούση:
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Αγγελική Π. Καραγιώργου
Ζωή Θ. Βασιλειάδου

Ιατροί Βιοπαθολόγοι - Μικροβιολόγοι
haemalab Μικροβιολογικά Εργαστήρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 

Μ.Αλεξάνδρου 33
2310-721444

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

2310-926390 | 2310-917849

ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 
Ύδρας 27 και Κύπρου

2310-332210

Ως φοιτήτρια ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις 
ως δρομέας με την ομάδα του ΑΠΘ ενώ παράλληλα συμμετείχε σε χιονοδρομίες με την 
ομάδα του Πανεπιστημίου και του Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ο εθελοντισμός πρωταγωνιστεί  στη ζωή της 
Η Αλεξάνδρα Γωγούση  έβαλε στη ζωή της και τον εθελοντισμό από πολύ νωρίς. Άλ-

λωστε από φοιτήτρια έγινε συστηματική αιμοδότρια.  Όταν οι συνθήκες ωρίμασαν δη-
μιούργησε  το Μ.Α.Ζ.Ι.  «Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα». Μία αστική εταιρία που σκοπό 
είχε να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Ταυτόχρονα ασχολούνταν 
ενεργά με τη ζωοφιλία ως μέλος σωματείων της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα διοργάνωνε και 
εκδηλώσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τα αδέσποτα της πόλης. «Η 
ζωοφιλία είναι τρόπος ζωής» μας εξηγεί και παρόλο που ο χρόνος δεν είναι αρκετός για 
να συνεχίσει την ενεργό δράση στα σωματεία ζωόφιλων, δηλώνει πάντα διαθέσιμη όταν 
προκύψει ανάγκη να στηρίξει τις προσπάθειες τους. 

  Το Μ.Α.Ζ.Ι. ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Κοινωνικό Παντοπωλείο, το 2012. Η ίδια 
μας εξηγεί τους στόχους της με άξονα τον συνάνθρωπο…

Πώς γεννήθηκε  η ιδέα του Μ.Α.Ζ.Ι και πώς έγινε πράξη;
Αντιληφθήκαμε νωρίς ότι η κρίση της ελληνικής οικονομίας θα γινόταν βαθιά και επί-

μονη. Ένας πυρήνας πολύ καλών και αεικίνητων φίλων αποφασίσαμε να βοηθήσουμε 
χωρίς πολλή σκέψη όπως μπορούσαμε- με λίγα ή με πολλά. Δεν υπήρχε συγκεκριμένος 
σχεδιασμός ούτε και κατεύθυνση. Αλληλεγγύη, μόνο αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που 
δεν προσηλωθήκαμε στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Προσπαθούσαμε να καλύ-
ψουμε οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαζόταν. Τρόφιμα, ενδύματα, έπιπλα, ιατρικές εξετά-
σεις, φροντιστήρια, οτιδήποτε μας ζητούσε κάποιος.

Υπάρχει χώρος για αλληλεγγύη στις ψυχές των σύγχρονων ανθρώπων; Υπάρχει. 
Σας διαβεβαιώ! Το διαπιστώνω καθημερινά όταν βλέπω τη θέρμη με την οποία συμμετέ-
χουν στο Μ.Α.Ζ.Ι. οι υποστηρικτές, οι εθελοντές και οι φίλοι. Αρκεί ένα μήνυμα μας «έχου-
με ανάγκη» και είναι όλοι εκεί. Άμεσα, αποτελεσματικά και με γενναιοδωρία.

Ποιες σημαντικές στιγμές ζήσατε μέσα στην οργάνωση; Πιστέψτε με, κάθε ημέ-
ρα ζούμε ξεχωριστές στιγμές… βλέπετε κάθε τι περνά από το χέρι μας... στο Μ.Α.Ζ.Ι. δεν 
υπάρχουν εργαζόμενοι… για το πιο απλό αφιερώνουμε οι ίδιοι το χρόνο που κλέβουμε 
από τις εργασίες μας, από τις οικογένειές μας από τον εαυτό μας… επομένως το παραμι-
κρό είναι μεγάλο επίτευγμα για εμάς.

Η πιο πρόσφατη όμως σπουδαία στιγμή μας είναι αυτή της δωρεάς του ψηφιακού 
αγγειογράφου αξίας 1.500.000 ευρώ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και φυσικά η βράβευση του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για τη χρηματοδότηση της μεγάλης αυτής δωρεάς, την 
οποία ακολούθησε  η μοναδική συναυλία που δόθηκε από το Γιώργο Νταλάρα στις 4 
Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη στιγμή για εμάς, για την πόλη και τη Βόρειο Ελλάδα!
Ποιοι οι στόχοι σας για το 2020;
Να διαδώσουμε την αγάπη μας και στην Αθήνα!

Μαμά του Βλάση και του Βασίλη Σκανδάλη, δόκτωρ αλλά όχι γιατρός. Μια πτωχή 
πλην τίμια δικηγόρος» όπως η ίδια περιγράφει τον εαυτό της στα social media.

Τον τελευταίο χρόνο η Αλεξάνδρα Γωγούση ασχολείται με τη δημιουργία γλυπτών από 
σίδερο. Ήδη έχει εκθέσει τη συλλογή της «spread the love» στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ 
και στο πολιτιστικό κέντρο Προσφύγων ενώ στις 8 Φεβρουαρίου πρόκειται να τα εκθέσει 
στην Αθήνα στην γκαλερί art Antonopoulou στου Ψυρρή.
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Με πρόστιμα προειδοποιεί ο δήμος Θεσσαλονίκης 
όσους δημότες των Α’ και Γ’ δημοτικών κοινοτήτων 
δεν προχωρήσουν στην έκδοση και ανανέωση των ήδη 
υπαρχόντων καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου για 
το 2020.

Αν και έχει δοθεί παράταση στη διαδικασία έως τις 
15 Ιανουαρίου, η ανταπόκριση των δημοτών είναι μικρή. 
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργο Αβαρλή, 
μόλις το 30% όσων έχουν κάρτα στάθμευσης μόνιμου 
κατοίκου, δηλαδή περίπου 1.500 από τους 6.000, έχουν 
προχωρήσει στην ανανέωση. 

Ο αντιδήμαρχος μέσα από την εφημερίδα “Karfitsa” 
στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δημότες και τους 
καλεί να ανανεώσουν τις κάρτες στάθμευσης. «Όσοι δεν 
φροντίσουν για την ανανέωση της κάρτας, θα ξεκινήσουν 
έλεγχοι από τη δημοτική αστυνομία και θα επιβάλλονται 
πρόστιμα», δηλώνει χαρακτηριστικά.  

Σύμφωνα με τον κ.Αβαρλή, οι κάτοικοι των Α’ και Γ’ 
κοινοτήτων μπορούν φέτος εύκολα και γρήγορα μέσω 
του διαδικτύου να ανανεώσουν τις κάρτες στάθμευσης 
χωρίς να περιμένουν σε ουρές και χωρίς να χάνουν πο-
λύτιμο χρόνο με την παρουσία τους στο δημαρχιακό μέ-
γαρο. 

Πάντως από τη δημοτική αρχή, αν αυξηθεί η αντα-
πόκριση των δημοτών τις τελευταίες ημέρες, εξετάζει το 
ενδεχόμενο νέας ολιγοήμερης προθεσμίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν εύ-

κολα την αίτηση ανανέωσης με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά, ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα για την 
κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου www.thesi.gr όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας.

Σε αντίθετη περίπτωση όσοι επιθυμούν μπορούν να 
επισκεφθούν την αντίστοιχη κοινότητα (για την Α’ το δη-
μαρχιακό μέγαρο, Βασ. Γεωργίου Α΄1 και για την Γ’ το 
κτίριο στην οδό Θεοφίλου 25, Άνω Πόλη) έχοντας μαζί 
τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθημερινά, από 
τις 08:30-13:30.

Η έγκριση ανανέωσης κάρτας πραγματοποιείται εφό-
σον δεν υπάρχει καμία αλλαγή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν με την αρχική αίτηση και ανακοινώνεται 
στον πολίτη με ηλεκτρονικό μήνυμα sms ή με e-mail, 
ενώ για την πορεία της αίτησης, από τον αριθμό πρωτο-
κόλλου έως την έγκριση ή μη της ανανέωσης της κάρ-
τας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω link. Τέλος, 
εξακολουθεί να ισχύει η ίδια κάρτα στάθμευσης μόνιμου 
κατοίκου και δεν απαιτείται να επισκεφθεί ο πολίτης την 
υπηρεσία.

Στην Α’ κοινότητα χορηγείται δυνατότητα έκδοσης ή 
ανανέωσης κάρτας στάθμευσης για τους μόνιμους κατοί-
κους στο σύνολο των οδών της Κοινότητας, εκτός των 
κατοίκων της Συνοικίας 40 Εκκλησιών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·   Ε1 τελευταίου έτους (εκτύπωση όλων των σελίδων 
με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία), πρέπει να αποδει-
κνύεται η μόνιμη κατοικία εντός των ορίων, που ορίζο-
νται για τη χορήγηση της κάρτας μόνιμου κατοίκου. Σε 
περίπτωση πρόσφατης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, 
προσκομίζεται αλλαγή στοιχείων, ως προς τη διεύθυνση, 
από την αρμόδια εφορία.

·   Σε ειδικές περιπτώσεις : οποιοδήποτε άλλο έγγρα-
φο ζητηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο προς επιβεβαίω-
ση των στοιχείων της αίτησης.

·   Υποβολή αίτησης με την επίδειξη αστυνομικής ταυ-
τότητας (ή οποιοδήποτε άλλου νομιμοποιητικού εγγρά-
φου). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής επισύναψη 
του νομιμοποιητικού εγγράφου.

Πρόστιμα σε όσους δεν ανανεώσουν 
την κάρτα στάθμευσης

Εχει δοθεί παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου από το Δ. Θεσσαλονίκης

Εορταστικές προσφορές από τα City Med 
µόνο για τους αναγνώστες µας!

Καθαρισµός προσώπου 
και δερµοαπόξεση µε διαµάντι, 
µόνο 70 € η συνεδρία!

∆ερµοαπόξεση προσώπου 
µε διαµάντι, µόνο 
30 € η συνεδρία!

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κόψτε το κουπόνι και καλέστε 
να κλείσετε το ραντεβού σας
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Στα “μέτωπα” που έχει ανοίξει με όλα τα 
“καυτά” θέματα της πόλης μέσα στους τέσσερις 
πρώτους μήνες ανάληψης των καθηκόντων του 
και τους στόχους που θέτει για το 2020 αναφέ-
ρεται ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, σε συνέντευξη του στην εφημερίδα 
“Karfitsa”.

‘Οπως λέει ο κ.Ζέρβας, από την πρώτη μέρα 
παρουσίας του στο δημαρχιακό μέγαρο ”έπεσε 
στα βαθιά”, προσθέτοντας πως ήταν προσωπική 
του απόφαση να συγκρουστεί με όλες τις παθο-
γένειες και τα κακώς κείμενα της Θεσσαλονίκης 
στην αρχή της τετραετίας. 

“Ο καιρός που η Θεσσαλονίκη ήταν ένα 
μονόστηλο στις εφημερίδες και ένα ρεπορτάζ 
λίγων δευτερολέπτων έχει παρέλθει ανεπι-
στρεπτί. Όπως και η εποχή της ατάκας και της 
αρνητικής προβολής”, τονίζει χαρακτηριστικά. 
Τέλος, ο κ.Ζέρβας αναφέρεται στα περιστατικά 
βίας που καταγράφονται στην πόλη και στο θά-
νατο του 28χρονου Βούλγαρου οπαδού. 

-Δήμαρχε, πώς κύλησαν οι τέσσερις πρώ-
τοι μήνες στη διοίκηση του δήμου;

Ήταν έντονοι και απαιτητικοί καθώς τα γε-
γονότα ήταν πυκνά, ορισμένα προβλήματα 
ιδιαίτερα οξυμένα και συνυπολογίστε πως το 
φθινόπωρο είναι η εποχή της Θεσσαλονίκης. 
Αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου λίγες ημέ-
ρες προ της ΔΕΘ, ακολούθως εθνικές γιορτές, 
παράλληλα πολλές εθιμοτυπικές επισκέψεις 
που απαιτούσαν χρόνο. Ο δήμος Θεσσαλονίκης 
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ελλάδα και 
οι απαιτήσεις αλλά και οι προσδοκίες είναι με-
γάλες – αυτό το γνώριζα και ήμουν προετοιμα-
σμένος προσωπικά για τις δυσκολίες.

-Ποιο ήταν το “κομμάτι” που σας ταλαιπώ-
ρησε περισσότερο; Κι όταν σε συνεντεύξεις 
λέτε ότι παραλάβατε “χάος” που ακριβώς 
αναφέρεστε;

Υπήρχαν πολλές εκκρεμότητες και δυσλει-
τουργίες στο δήμο. Πράγματα που αφορούν και 
ενδιαφέρουν τους δημότες, είμαστε υποχρεω-
μένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Σε πολιτικό και 
διοικητικό επίπεδο, έχω πει πολλές φορές ότι 
οι τελευταίοι μήνες της προηγούμενης διοίκη-
σης δεν ήταν αποδοτικοί. Έχω την αίσθηση ότι 
πολλά πράγματα αφέθηκαν στην τύχη τους και 
στον αυτόματο πιλότο με αποτέλεσμα να συσ-
σωρευτούν πολλά – μικρά και μεγάλα. Ενδει-

κτικά αναφέρω την δυσλειτουργία των emails, 
αδυναμία ολοκλήρωσης έργων που είχαν ξεκι-
νήσει, τέλμα σε πολλά τεχνικά έργα, διοικητικές 
δυσλειτουργίες κοκ. Δεν ζητήσαμε περίοδο χά-
ριτος και βλέποντας αυτούς τους πρώτους μή-
νες νιώθω ότι πέσαμε από την πρώτη μέρα στα 
βαθιά.

-Έως τώρα σε ποιους τομείς θεωρείτε πως 
βάλατε τη “σφραγίδα” σας και πώς βαθμολο-
γείτε την προσπάθεια των αντιδημάρχων σας;

Αν και νωρίς για απολογισμούς θεωρώ πως 
στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μία αλλαγή. Η νυν 
διοίκηση είναι «πάνω από όλα τα προβλήμα-
τα» και όλοι νιώθουν ότι κάποιος ασχολείται. 
Η πόλη «απασχολεί» θετικά και πάλι όλη την 
Ελλάδα, την κυβέρνηση, τα ΜΜΕ. Τα σημαντικά 
ζητήματα που την αφορούν είναι στην ατζέντα, 
σε υψηλή προτεραιότητα. Ο καιρός που η Θεσ-
σαλονίκη ήταν ένα μονόστηλο στις εφημερίδες 
και ένα ρεπορτάζ λίγων δευτερολέπτων έχει 
παρέλθει ανεπιστρεπτί. Όπως και η εποχή της 
ατάκας και της αρνητικής προβολής.

Δεν λέω ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, 
υποστηρίζω όμως ότι δεν αφήνουμε τίποτε να 
πέσει κάτω. 

Νομίζω ότι το κερδίσαμε το στοίχημα των 
Χριστουγέννων καθώς όλη η πόλη αλλά και 
οι επισκέπτες αγκάλιασαν την προσπάθεια που 
έγινε. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια.

Κερδίσαμε το στοίχημα της παρέμβασης της 
Δημοτικής Αστυνομίας με έναν ρόλο πιο ενεργό 
και πιο αποφασιστικό είτε αυτός αφορά στο κυ-
κλοφοριακό, στην παράνομη στάθμευση, στους 
ελέγχους για τον αντικαπνιστικό νόμο και στα 
τραπεζοκαθίσματα.

Κερδίσαμε το στοίχημα της απομάκρυνσης 
των ογκωδών απορριμμάτων από τις γειτονιές 
και ετοιμαζόμαστε για μία συνολική αναβάθμι-
ση των υπηρεσιών στην καθαριότητα.

Τέλος, παρουσιάσαμε ένα φιλόδοξο Τεχνικό 
Πρόγραμμα με παρεμβάσεις σε όλη την πόλη, 
στις γειτονιές και στις δημοτικές κοινότητες πα-
ράλληλα με εμβληματικές πρωτοβουλίες που 
θα αλλάξουν την εικόνα της.

-Κάνοντας ποδαρικό στο 2020 θα μου ορι-
οθετήσετε τους στόχους και τις προτεραιότη-
τες σας για τη Θεσσαλονίκη για τη νέα χρονιά;

Απαριθμώ εν τάχει: Συγκοινωνίες, καθα-
ριότητα, τεχνικά έργα σε κάθε γειτονιά, νέο 
εξωστρεφές στίγμα της Θεσσαλονίκης του πο-
λιτισμού και αναβάθμιση υπηρεσιών προς τον 
πολίτη, για παράδειγμα ηλεκτρονικές πληρω-
μές.

-Προεκλογικά είχατε πει ότι “η ασφάλεια 
είναι δημόσιο αγαθό και αφορά το δήμαρχο”. 
Το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλά περιστα-
τικά βίας στην πόλη. Τι μπορείτε να κάνετε γι 
αυτό;

Επιλογή μου να συγκρουστώ 
με όλες τις παθογένειες 

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας 
στην πρώτη συνέντευξη του 2020
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«Μειώσαμε τα 
δημοτικά τέλη, 
οργανώσαμε 
όμορφες και 
ξεχωριστές 
Χριστουγεννιάτικες 
γιορτές, δώσαμε 
ένα πρώτο δείγμα 
ευταξίας και 
αντίληψης για το 
δημόσιο χώρο, 
φέραμε το ζήτημα 
των συγκοινωνιών 
της πόλης σε 
πρώτο πλάνο 
και ετοιμάζουμε 
σειρά σημαντικών 
τεχνικών έργων 
εντός του 2020.»

Κωνσταντίνος
Ζέρβας
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Έχω πει και το επαναλαμβάνω, πως ό,τι γίνεται στη 
Θεσσαλονίκη αφορά το δήμαρχο, είτε έχει είτε όχι την 
αρμοδιότητα και την ευθύνη. Θέλω οι Θεσσαλονικείς να 
μην νιώσουν ποτέ ξανά μόνοι απέναντι στα προβλήματα. 
Θέλω να γνωρίζουν ότι αν μη τι άλλο υπάρχει ο δήμαρ-
χος και η διοίκηση του δήμου που ενδιαφέρονται και θα 
ασχοληθούν με τα προβλήματα.

Σε αυτό που με ρωτάτε, ο δήμος μπορεί να κάνει πολύ 
συγκεκριμένα πράγματα που εν πολλοίς τα εφαρμόζει. 
Υπάρχει στενή συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και επικοινωνία 
σε πολύ υψηλό επίπεδο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε 
την κατάσταση οργανώνοντας και προωθώντας έξυπνες 
λύσεις, με καλές χρήσεις του δημόσιου χώρου. Ένας 
δημόσιος χώρος, ζωντανός, επισκέψιμος, με οικονομι-
κή δραστηριότητα, καθαρός και καλά φωτισμένος είναι 
αποτρεπτικός παράγοντας για την παραβατικότητα και 
την εγκληματικότητα.

Από εκεί και πέρα, φαινόμενα οπαδικής βίας, είναι 
καταδικαστέα από όλους και εκεί πιστεύω ότι θα υπάρξει 
αντίδραση από όλους τους παράγοντες του ελληνικού 
αθλητισμού. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι θετική πρω-
ταγωνίστρια και στον αθλητισμό, εκεί που παλαιότερα 
έδινε μαθήματα σε όλη τη χώρα!

-Μήπως έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα ταυτόχρονα; 
Καθαριότητα, ΟΑΣΘ, Μετρό, κυκλοφοριακό και τεχνι-
κά έργα στην πόλη. Και η απορία είναι, μπορούν να 
γίνουν όλα σε μια τετραετία;

Δεν σας κρύβω ότι έχουν φτάσει εισηγήσεις στο γρα-
φείο μου για λιγότερα μέτωπα και πιο χαμηλούς ρυθ-
μούς. Όμως η απόφασή μου και η στρατηγική που έχω 
επιλέξει είναι η σύγκρουση με όλες τις παθογένειες και 
τα κακώς κείμενα, τώρα στην αρχή της τετραετίας. Να 
ξέρουν όλοι οι Θεσσαλονικείς ποια είναι η κατάσταση, 
ποιες οι προτεραιότητες, ποιες οι πρωτοβουλίες και ποιο 
το όραμά μας για την πόλη.

Ναι, ο πήχης είναι ψηλά αλλά αυτό θα ωφελήσει την 
πόλη. Όλα, προφανώς και δεν μπορούν να υλοποιηθούν 
άμεσα όμως πρέπει να μπουν σε ράγες υλοποίησης. Μία 
τετραετία είναι ικανοποιητικός πολιτικός χρόνος και 
πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Όρεξη και διάθεση 
υπάρχει και πρέπει να εκμεταλλευτούμε το θετικό ανα-
πτυξιακό momentum της Θεσσαλονίκης. Όλα πάνω στο 
τραπέζι, πίεση σε όλα τα μέτωπα, διεκδίκηση και σκληρή 
δουλειά. Δεν υπάρχει άλλη συνταγή επιτυχίας.

Είχα πει προεκλογικά πως θέλω να είμαι ο δήμαρχος 
που θα κάνει τη δουλειά και όχι ένας δήμαρχος δημοσί-
ων σχέσεων και ατάκας.

-Από την πρώτη στιγμή που εκλεγήκατε είπατε 
πως δεν επιθυμείτε “περίοδο χάριτος”. Ωστόσο, αντι-
λαμβάνεστε πως η κριτική θα είναι πιο έντονη από δω 
και στο εξής από τους πολίτες και την αντιπολίτευση... 

Καλοδεχούμενη η κριτική, καλοδεχούμενος και ο 
αντιπολιτευτικός λόγος. Περίοδο χάριτος, όπως σας 
είπα, ούτε ζήτησα, αλλά νιώθω ότι ούτε και μου δόθη-
κε. Όλοι μας αντιμετώπισαν από την πρώτη στιγμή ως 
μία διοίκηση ώριμη που όφειλε να γνωρίζει και να πράτ-
τει. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης δεν 
έχει μετατραπεί σε κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και 
ότι υπάρχουν οι ενδογενείς δυνάμεις που μπορούν να 

στηρίξουν την προσπάθεια ανάταξης και ανάπτυξης της 
πόλης.

Με χαροποιεί το γεγονός αυτό, γιατί πέραν όλων των 
άλλων έχω τη βαθιά δημοκρατική πεποίθηση ότι μέσα 
από την κριτική και την αντιπολιτευτική προσπάθεια θα 
βελτιωθούν και οι επιδόσεις της δικής μας διοίκησης, 
αλλά και ολόκληρου του μηχανισμού του δήμου μας.

-Και μια που ανέφερα την αντιπολίτευση, μέχρι 
τώρα έχετε δεχθεί “πυρά” για αθέτηση προεκλογικών 
υποσχέσεων. Τι απαντάτε;

Η βιασύνη δεν είναι καλός σύμβουλος. Σε τέσσερις 
μήνες κάναμε πολύ περισσότερα από αυτά που ήταν εφι-
κτό να γίνουν. Απαντώ λοιπόν στους επικριτές μας να 
είναι λίγο υπομονετικοί, να εργαστούν και αυτοί ώστε να 
αντιπαρατάξουν τις δικές τους προτάσεις και εναλλα-
κτικές λύσεις – πράγμα που δεν έχω δει μέχρι σήμερα, 
να είναι πιο δίκαιοι στις εκτιμήσεις τους και να προτάσ-
σουν το συμφέρον της πόλης πάνω από τις πολιτικές 
ή κομματικές ιδεοληψίες. Κάποιοι επίσης θα πρέπει να 
υπερβούν και το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου, 
Ιουνίου αλλά και του Ιουλίου.

Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη, οργανώσαμε όμορφες 
και ξεχωριστές Χριστουγεννιάτικες γιορτές, δώσαμε ένα 
πρώτο δείγμα ευταξίας και αντίληψης για το δημόσιο 
χώρο, φέραμε το ζήτημα των συγκοινωνιών της πόλης 
σε πρώτο πλάνο και ετοιμάζουμε σειρά σημαντικών τε-
χνικών έργων εντός του 2020.

Χαίρομαι που κάποιοι αναμένουν από εμάς σε 4 μήνες 
όσα δεν έγιναν σε 10 χρόνια. Λίγη υπομονή λοιπόν. Είμα-
στε παρόντες και έτοιμοι μέσα στα δημοτικά συμβούλια 
αλλά και στην κοινωνία να αντιπαρατεθούμε όπου χρεια-
στεί και να συνεργαστούμε όπου είναι απαραίτητο.

-Αυτή η Θεσσαλονίκη στην οποία κυκλοφορείτε 
και περπατάτε καθημερινά σας αρέσει; Προσωπικά 
σας εκφράζει;

Προφανώς όχι! Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να 
φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θεωρώ ικανοποιητικό. 
Με ενδιαφέρει όμως να κινούμαστε προς αυτήν την κα-
τεύθυνση. Όσο η Θεσσαλονίκη δεν έχει Μετρό, δεν έχει 
αστικές συγκοινωνίες, έχει χαμηλή ανακύκλωση και 
απέχει από τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, όσο 
υπάρχουν ξενοίκιαστα μαγαζιά σε εμπορικούς δρόμους 
και γειτονιές χωρίς φωτισμό και αστικό εξοπλισμό δεν 
θα είμαι ικανοποιημένος.

Από την άλλη, όμως, όσο βλέπω ότι αυτά απασχο-
λούν και ενοχλούν στελέχη της διοίκησης, συνεργάτες, 
δημότες και μία κρίσιμη μάζα ανθρώπων της πόλης είμαι 
αισιόδοξος ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.

-Δήμαρχε, κλείνοντας να ρωτήσω κάτι προσωπι-
κό… Κοιμάστε ήρεμος πλέον τα βράδια;

Κοιμάμαι ήσυχος, αλλά κοιμάμαι πολύ λιγότερο.Για-
τί κάθε ημέρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη καθώς είναι 
μία μικρή μάχη και δηλώνω παρών στο μέτωπο αυτό. 
Δίνω όλες μου τις δυνάμεις, κάνω αυτοκριτική, εντοπίζω 
λάθη και παραλείψεις και προσπαθώ να τα λύσω.

Δεν εφησυχάζω, δεν αρκούμαι σε λίγα, είμαι απαιτη-
τικός από τον εαυτό μου και από τους συνεργάτες μου 
και πιστεύω βαθιά στις δυνάμεις της πόλης.

Η νυν διοίκηση είναι 
«πάνω από όλα 

τα προβλήματα» 
και όλοι νιώθουν 

ότι κάποιος 
ασχολείται. Η πόλη 

«απασχολεί» 
θετικά και πάλι όλη 

την Ελλάδα, την 
κυβέρνηση, τα ΜΜΕ
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Το νοσοκομείο αναφέρει ότι η γυναίκα φέρει ... ευθύνη 90% 
για τη δολοφονία της από τον αγγειοχειρούργο!

Ζητάει και τα ρέστα το «Ιπποκράτειο» 
για την άτυχη μεσίτρια
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«Πρέπει να γίνει δεκτό ότι στη δημιουργία 
βλάβης συνετέλεσε κατά το μεγαλύτερο ποσο-
στό 90% η συμπεριφορά της εκλιπούσας». Το 
Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε υπόμνημά του στα 
Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, υποστηρί-
ζει ότι για τον θάνατο της 36χρονης μεσίτριας τον 
Απρίλιο του 2017 μέσα σε ένα παλιό χειρουργείο 
του νοσοκομείου, όταν πήγε να θεραπεύσει τους 
κιρσούς στα πόδια της, ευθύνεται η ίδια σε πο-
σοστό 90%! Και όλα αυτά παρ’ ότι για το θάνατο 
της άτυχης γυναίκας καταδικάστηκε σε ισόβια 
κάθειρξη και δύο έτη φυλάκισης 41χρονος ειδι-
κευόμενος αγγειοχειρουργός, ο οποίος κατά τη 
διάρκεια της εφημερίας του έκανε αναισθησία 
στη γυναίκα από την οποία φαίνεται ότι πέθανε 
και στη συνέχεια εξαφάνισε το πτώμα της που 
πέταξε σε γκρεμό της Χαλκιδικής.

Η απίστευτη αποκάλυψη για τους ισχυρι-
σμούς του νοσοκομείου που επιχειρεί να μετα-
κυλήσει τις ευθύνες του θανάτου στο… θύμα, 
προκειμένου να αποφύγει να πληρώσει το… 
μάρμαρο της απουσίας ελέγχου στο νοσοκομείο, 
έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της αγω-
γής αποζημίωσης για ψυχική οδύνη που κατέθε-
σαν οι συγγενείς της μεσίτριας κατά του νοσο-
κομείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, στις αρχές 
του περασμένου μήνα. «Από τους αγωγικούς 
ισχυρισμούς συνάγεται ότι η εκλιπούσα, ενήλι-
κας ούσα και έχουσα την εμπειρία προγενέστε-
ρης αμελούς ιατρικής συμπεριφοράς του ειδι-
κευόμενου, οικειοθελώς αποδέχτηκε τις κλήσεις 
του ειδικευόμενου και οικειοθελώς υπήχθη σε 
διαδικασία δήθεν μεθόδου από την οποία όμως 
απουσίαζαν όλα τα χαρακτηριστικά μίας ιατρικής 
πράξης: χώρος χειρουργείου, επίβλεψη ειδικού 
αγγειοχειρουργού και παρουσία αναισθησιολό-
γου για τη χορήγηση αναισθησίας. Συνεπώς η 
ίδια η εκλιπούσα με τη συμπεριφορά της έθεσε 
εαυτήν σε κατάσταση διακινδύνευσης», αναφέ-
ρεται στο υπόμνημα του νοσοκομείου ενώπιον 
του δικαστηρίου. Ουσιαστικά υποστηρίζεται πως 
η άτυχη μεσίτρια γνώριζε πως όλη αυτή η κατά-
σταση στην οποία την υπέβαλε ο υπάλληλος του 
νοσοκομείου, ειδικευόμενος αγγειοχειρουργός 
και καταδικασθείς για το έγκλημα, ήταν σε γνώ-
ση της όταν πήγε να θεραπεύσει τους κιρσούς 
της! Δηλαδή ότι επειδή είχε υποβληθεί ξανά σε 
θεραπεία γνώριζε ότι κινδύνευε η ζωή της (;)

Τα όσα αποκαλύφτηκαν στο δικαστήριο 
έχουν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των 

συγγενών της γυναίκας. «Δεν είναι ένα ατύχημα 
στο οποίο ο πεζός μπορεί να πέρασε με κόκκι-
νο και να έχει και αυτός ευθύνη. Υπάρχει ένα 
στυγερό έγκλημα που δεν έχει προηγούμενο, 
δολοφονείται μία ασθενής μέσα σε νοσοκομείο, 
την πετάνε σε γκρεμό και λένε μετά ότι φταί-
ει η γυναίκα; Αυτό είναι πρόκληση», σημείωσε 
μιλώντας στην Karfitsa η συνήγορος πολιτικής 
αγωγής της οικογένειας της μεσίτριας Κική Πα-
κιρτζίδου. «Περιμέναμε από το Ιπποκράτειο να 
δείξει ένα ανθρώπινο πρόσωπο στα παιδιά της 
γυναίκας. Όταν παραδέχεται τόσα ο αγγειοχει-
ρουργός, που έχει καταδικαστεί σε ισόβια, μπο-
ρείς να λες ότι φταίει το θύμα σε ποσοστό 90%», 
διερωτήθηκε η κυρία Πακιρτζίδου.

Μάλιστα από την πλευρά των συγγενών 
επιρρίπτονται πρόσθετες ευθύνες για τον θάνατο 
της γυναίκας στο νοσοκομείο. «Ο γιατρός άνοιξε 
έναν χώρο που ήταν κλειστός, έκλεψε τα κλειδιά 
χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι από το νοσοκο-

μείο, απουσίασε από την εφημερία του επί ώρες 
και δεν το κατάλαβε κανείς, δεν τον αναζήτησε 
κανείς, πήρε τα αναισθητικά φάρμακα που χρει-
άζονται κόκκινη συνταγή χωρίς να καταλάβει 
κανείς τίποτε από το νοσοκομείο. Και ύστερα 
απ’ όλα αυτά φταίει η Ντιάνα;», σημείωσε. «Αντί 
οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου να αρθρώσουν 
έναν λόγο ευθύνης απέναντι στα παιδιά στη 
μάνα και στον μπαμπά μετακυλύουν τις ευθύνες 
στο θύμα», διερωτήθηκε πάλι. Το νοσοκομείο με 
τους ισχυρισμούς αυτούς επιχειρεί να μειώσει 
το ποσοστό αποζημίωσης στο ελάχιστο, όπως 
φαίνεται από τα όσα έχουν γραφεί στο υπόμνη-
μα. «Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι στοιχειοθετεί-
ται αστική ευθύνη του νοσοκομείου μας, τότε 
στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει δεκτό ότι 
στη δημιουργία βλάβης συνετέλεσε κατά το με-
γαλύτερο ποσοστό (90%) η συμπεριφορά της 
εκλιπούσας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο 
δικαστικό έγγραφο.
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 Η πρωτοφανής υπόθεση 
Η απίστευτη ιστορία θανάτου της 36χρονης είχε συ-

γκλονίσει το πανελλήνιο, ειδικά μετά την αποκάλυψη ότι 
ο γιατρός πέταξε το πτώμα της στον γκρεμό για να εξαφα-
νίσει τα ίχνη της, όπως και ότι έπλυνε το αυτοκίνητό του, 
με το οποίο τη μετέφερε, όμως τελικά εκεί βρέθηκαν ίχνη 
του DNA της γυναίκας. Προηγουμένως τον είχε «προδώ-
σει» το κινητό του, αφού είχε καταγράψει τη διαδρομή 
που ακολούθησε προς τη Χαλκιδική το βράδυ της εξαφά-
νισης της γυναίκας.

Η 36χρονη μεσίτρια εξαφανίστηκε την Πέμπτη 26 
Απριλίου 2017, ενώ ο σύζυγός της δήλωσε στις αρχές 
την εξαφάνιση την επομένη, Παρασκευή 27 Απριλίου, 
αφού νωρίτερα την αναζητούσε. Το απόγευμα της ημέρας 
που χάθηκαν τα ίχνη της είχε ραντεβού στο Ιπποκράτειο 
νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης 
κιρσών από τον αγγειοχειρουργό. Ύστερα από έρευνες 
μίας εβδομάδας και αφού το «στίγμα» του κινητού τηλε-
φώνου του γιατρού έδειξε ότι εκείνος κινήθηκε το βράδυ 
της Πέμπτης 26 Απριλίου στην περιοχή του Παλιουρίου 
Χαλκιδικής, οι αστυνομικοί της δίωξης ανθρωποκτονιών 
Θεσσαλονίκης κατάφεραν και εντόπισαν το πτώμα της σε 
γκρεμό της περιοχής. Το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Μα-
ΐου ο γιατρός συνελήφθη με ένταλμα που εκδόθηκε σε 
βάρος του, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του πτώματος 
και έκτοτε παραμένει προφυλακισμένος.

Η εξέλιξη της υπόθεσης είναι βγαλμένη από σκηνές 
αστυνομικού θρίλερ, καθώς ο γιατρός από την πρώτη 

στιγμή αρνούταν επίμονα ότι είχε οποιαδήποτε επαφή 
με την άτυχη 36χρονη, παρ’ ότι βρέθηκαν μηνύματα που 
αντάλλαξαν στο facebook, ενώ και οι δύο ήταν στο νο-
σοκομείο. Μάλιστα από το περιβάλλον του έφτασαν σε 
σημείο να αφεθούν αιχμές μέχρι και για τον σύζυγο της 
36χρονης ο οποίος επί μέρες ήταν σε απόγνωση αναζη-
τώντας ίχνη της συντρόφου του. Τα αποκαλυπτικά στοι-
χεία που έρχονταν μέρα με την ημέρα στην επιφάνεια, 
με κορυφαίο τον εντοπισμό των δύο αναισθητικών που 
βρέθηκαν από τις τοξικολογικές εξετάσεις, και τα οποία 
σύμφωνα με τους ιατροδικαστές προκάλεσαν το θάνατο 
της γυναίκας, οδήγησαν τον ίδιο σε ομολογία και στον 
ισχυρισμό πως ήταν ατύχημα. Ωστόσο ο σχεδιασμός της 
εξαφάνισης της 36χρονης και κάθε ίχνους που οδηγού-
σε σε σύνδεση μαζί του, χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής 
από τους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 
που τον παρέπεμψαν να δικαστεί για ανθρωποκτονία 
από πρόθεση. Ειδικότερα σημειώνεται στο παραπεμπτι-
κό βούλευμα πως ο αγγειοχειρουργός «είχε σχέδιο» 
και υπογραμμίζονται οι κινήσεις του να οδηγήσει την 
36χρονη σε απομονωμένο χώρο του νοσοκομείου, χωρίς 
ιατρικό εξοπλισμό όπου της χορήγησε δύο ισχυρά αναι-
σθητικά, όταν για τέτοιες επεμβάσεις αφαίρεσης κιρσών 
δεν είναι απαραίτητα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση 
παραπομπής, με βάση καταθέσεις άλλων γιατρών.

Τονίζεται επίσης πως μετά τη χορήγηση των αναισθη-
τικών υλοποίησε και «σχέδιο συγκάλυψης» της δολο-
φονίας και συγκεκριμένα τη μεταφορά της γυναίκας με 

το αυτοκίνητό του σε απόμερη περιοχή της Χαλκιδικής, 
όπου την ξεγύμνωσε και την πέταξε σε γκρεμό. Ακόμη, 
στο ίδιο σχέδιο περιλαμβάνεται η κίνηση του γιατρού 
αμέσως μετά τη χορήγηση των δύο αναισθητικών να 
στείλει μέσω του messenger του facebook μήνυμα στον 
λογαριασμό της άτυχης 36χρονης στο οποίο τη ρωτούσε 
πού βρίσκεται και ότι δήθεν δεν ανταποκρίθηκε στο ρα-
ντεβού τους, προκειμένου να δείξει πως αγνοεί την τύχη 
της στο ενδεχόμενο να εξεταστούν οι διαδικτυακές τους 
επαφές, όπως και έγινε. «Στο μήνυμα έγραψε ``Ντιάνα 
γιατί δεν ήρθες; Όλα καλά;``, μετά μετέβη στον τρίτο 
όροφο του νοσοκομείου όπου συνομίλησε και μάλιστα 
αστειεύτηκε (!) με άλλους γιατρούς», αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά στο βούλευμα.

Αυτά υιοθετήθηκαν από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο Θεσσαλονίκης που καταδίκασε τον 41χρονο αγγειο-
χειρουργό για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχό-
μενο δόλο διά παραλείψεως και για περιύβριση νεκρού. 
Ο γιατρός στην απολογία του έκανε λόγο για αψυχολόγη-
τες ενέργειες από την πλευρά του, ενώ ισχυρίστηκε πως 
δεν περίμενε ότι μία απλή επέμβαση θεραπείας κιρσών 
θα οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εξέθεσε μάλιστα 
τις πρακτικές του νοσοκομείου, αναφέροντας ότι η χρήση 
των αναισθητικών για τέτοιες επεμβάσεις γίνονταν ανε-
ξέλεγκτα και χωρίς να «χρεώνονται» σε γιατρούς.
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Η πορεία μιας μελέτης της ΕΥΑΘ που... μπάζει 
Τo 2005 εκπονήθηκε μελέτη (629Υ) από τον 

καθηγητή ΑΠΘ, Δρ. πολιτικό μηχανικό Γε-
ώργιο Πενέλη, κατόπιν παραγγελίας από 
την ΕΥΑΘ ΑΕ για την ενίσχυση-επισκευή του 

υδαταγωγού Αραβήσσου, ο οποίος παρουσίαζε συχνές 
βλάβες με αποκορύφωμα τη μεγάλη βλάβη του 2004. 
Σύμφωνα με τη μελέτη που είχε συνταχθεί από την κα 
Δέσποινα Κτενίδου, συνεργάτιδα του κ. Πενέλη, ο προϋ-
πολογισμός του έργου ανερχόταν στο ποσό 2.190.000 
(με ΦΠΑ). Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ εκείνης 
της εποχής είχε απορρίψει την εισήγηση, με το σκεπτι-
κό ότι η αποκατάσταση του υδαταγωγού αφορούσε το 
εξωτερικό τοίχωμά του χωρίς εγγυημένο αποτέλεσμα 
για τις βλάβες που θα προερχόταν από το εσωτερικό 
του, δηλαδή από τα υδραυλικά μέρη του. Επιπλέον, η 
αποκατάσταση θα αφορούσε τον υδατοσωλήνα σε ένα 
μήκος 800 μέτρων και η τότε διοίκηση εξέφρασε τις 
επιφυλάξεις της για το συγκεκριμένο κομμάτι του υδα-
τοσωλήνα και όχι για κάποιο άλλο ή μεγαλύτερο σε 
μήκος. Αντιπροτάθηκε η πιλοτική εφαρμογή του έργου 
της ίδιας μελέτης σε βάθος χρόνου τριών-τεσσάρων 
ετών, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για 
την αποτελεσματικότητά του. Η αντιπρόταση δεν έγινε 
αποδεκτή από τον Γ. Πενέλη. 

Τον Μάρτη του 2018, μετά από τη μεγάλη βλάβη 
του υδαταγωγού της Αραβησσού που προκάλεσε τερά-
στιο πρόβλημα υδροδότησης στο μεγαλύτερο μέρος του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης για 
μέρες, τέθηκε εκ νέου το θέμα της αποκατάστασης του 
βεβαρημένου δικτύου ύδρευσης από το τότε διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΥΑΘ, στο οποίο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος ήταν ο Ιωάννης Κρεστενίτης. Έρχεται και πάλι 
η ίδια μελέτη του ομότιμου (πλέον) καθηγητή Γεώργιου 
Πενέλη (629Υ) επικαιροποιημένη, αλλά αυτήν τη φορά 
με υπογραφή του ιδίου και σφραγίδα της εταιρείας Γ. & Γ. 
Πενέλης. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, και συγκεκριμέ-
να τον Φεβρουάριο του 2019, στο ΔΣ της ΕΥΑΘ εισέρχο-
νται με πρόταση του Υπερταμείου δύο νέα μέλη που αντι-
καθιστούν τα ήδη παραιτηθέντα λίγους μήνες νωρίτερα, 
Μαρίνα Κουρή και Εύδοξο Πετρίδη: Τα δύο νέα μέλη 
είναι ο Δρ. Γρηγόριος Πενέλης, πολιτικός μηχανικός και 
επικεφαλής της Penelis Consulting Engineers, υιός του 
ομότιμου καθηγητή Γεώργιου Πενέλη, και ο Νικόλαος 
Κλείτου, οικονομολόγος, ορκωτός λογιστής και αναπλη-
ρωτής οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Μασούτης. 

Η «επικαιροποιημένη» μελέτη του 2018 μάλλον... 
επικαιροποιήθηκε και ως προς τον προϋπολογισμό, 
αφού, από τα 2.190.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ανέβηκε στα 
3.367.997,89 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρε-

σης 1.000.000 ευρώ ακόμη χωρίς ΦΠΑ. Αυτήν τη φορά 

η διοίκηση, ωστόσο, ενέκρινε το έργο προκηρύσσοντας 

μειοδοτικό διαγωνισμό στον οποίο έλαβαν μέρος δύο 

εταιρείες: Η Κατασκευή ΑΤΕ, με ποσοστό έκπτωσης 
49,06%, και η Ένωση Εταιρειών Λιαχτίδα ΑΤΕΒΕ-Πα-
ντεχνική Έργων, με ποσοστό έκπτωσης 28,10%. Από το 
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικα-
σίας, αποτελούμενης από τους Σπύρο Λαζαρίδη, Ευδο-
κία Ηλιάδου, Σοφία Μαυρίδου, που συντάχτηκε στις 16 
Ιανουαρίου 2019, προκρίθηκε ως παραδεκτή προσφορά 
και μετά την έκπτωση του 49,06% συνολική συμβατική 
υποχρέωση 1.715.506,00. Φαίνεται όμως ότι αυτό το 
ποσό παρουσιάζεται μόνο στο συγκεκριμένο έγγραφο. 
Διότι τόσο στην πρόταση του προέδρου και διευθύνοντος 
συμβούλου της ΕΥΑΘ, Ιωάννη Κρεστενίτη, προς το ΔΣ την 
18/1/2019 όσο και στα πρακτικά του ΔΣ της 5/3/2019 
προκύπτει ότι στην απόφαση (077/2019) έγκρισης για 
την ανάθεση της σύμβασης της συμφωνίας στην Κατα-
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Η πορεία μιας μελέτης της ΕΥΑΘ που... μπάζει 

σκευή ΑΤΕ αναγράφεται μόνο το ποσό της εκτιμώμενης 
αξίας 3.367,997,89 χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης 
έως 1.000.000 ευρώ και όχι το ποσό μετά τη μέση έκ-
πτωση προσφοράς του 49,06%.

Ιδιοκτήτες της εταιρείας Η Κατασκευή ΑΕ, που ανέ-
λαβε το έργο, είναι ο Χρύσανθος Κτενίδης και ο Κυριάκος 
Χαϊδεμένος. Τη σύμβαση υπογράφει ως νόμιμος εκπρό-
σωπος της εταιρείας ο Κυριάκος Χαϊδεμένος. Ο Χρύσαν-
θος Κτενίδης έχει συγγενική σχέση με τη Δέσποινα Κτε-
νίδου, η οποία ήταν η συντάκτρια της μελέτης του 2005 
ως συνεργάτιδα του καθηγητή Γεώργιου Πενέλη. Η από-
φαση για την έγκριση (5/3/2019) της ανάθεσης στην Κα-
τασκευή ΑΤΕ ελήφθη αφότου είχε διοριστεί (21/2/2019) 
από το Υπερταμείο μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ ο Δρ. Γρη-
γόρης Πενέλης, υιός του ομότιμου καθηγητή Γεώργιου 
Πενέλη. 

Με απλά λόγια, η ΕΥΑΘ:
▪ Το 2019 ενέκρινε, αντί του ποσού 3.367.997,89 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης 1.000.000 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ, την ίδια μελέτη που απέρριψε το 2005 
για την ενίσχυση-επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού 
προϋπολογισμού 2.190.000 με ΦΠΑ. 

▪ Η μελέτη του 2005 είχε επιβλέποντα τον Δρ. Γεώρ-
γιο Πενέλη φέροντας σφραγίδα της συντάκτριας Δέσποι-
νας Κτενίδου, ενώ το 2018 είχε επιβλέποντα τον ίδιο (Δρ. 
Γεώργιο Πενέλη) φέροντας σφραγίδα την εταιρεία Γ. & Γ. 
Πενέλης, στην οποία ο επιβλέπων εμφανίζεται ως μέλος 
του ΔΣ της και ο υιός του, Γρηγόρης Πενέλης, ως αντι-
πρόεδρος.

▪ Η σύμβαση εγκρίθηκε λίγες ημέρες (5/3/2019) αφό-
του ο Δρ. Γρηγόρης Πενέλης είχε διοριστεί (21/2/2019) 
από το Υπερταμείο μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ. Δηλαδή μέλος 
του ΔΣ της ΕΥΑΘ ενέκρινε σύμβαση που έφερε δική του 
σφραγίδα (!).

▪ Τόσο ο πρώην πρόεδρος της ΕΥΑΘ Ιωάννης Κρεστε-
νίτης, επί θητείας του οποίου υπεγράφη η σύμβαση, όσο 
και ο Άγις Παπαδόπουλος, που διορίστηκε τον Αύγουστο 
του 2019, δεν θεώρησαν σκόπιμο να ζητήσουν γνωμο-
δότηση της νομικής υπηρεσίας της εταιρείας. 

▪ Η ΕΥΑΘ αριθμεί 140 μηχανικούς καταρτισμένους 
και με διδακτορικούς τίτλους. Εντούτοις, ανέθεσε το έργο 
σε εξωτερική εταιρεία. 

▪ Ο εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας που ανέλαβε το 
έργο, Κατασκευή ΑΤΕ, μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό 
έχει συγγενική σχέση με τη συντάξασα της μελέτης του 
2005, που είναι ίδια με την μελέτη του 2018, και συνερ-
γάτιδα του Δρ. Γεώργιου Πενέλη. 

Κατόπιν όλων αυτών προκύπτουν σοβαρά ερωτήμα-
τα:

▪ Για ποιον λόγο το ΔΣ της ΕΥΑΘ απέρριψε την ίδια με-
λέτη το 2005 ενώ την ενέκρινε το 2018; 

▪ Για ποιον λόγο αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έρ-
γου κατά 150% (πλέον προαίρεσης) περίπου στην ίδια 
μελέτη;

▪ Για ποιον λόγο στη σύμβαση δεν αναγράφεται το 
ποσό προϋπολογισμού μετά την έκπτωση του 49,06%;

▪ Πώς εγκρίθηκε εκ των προτέρων ποσό 1.000.000 
ευρώ ως προαίρεση, από τη στιγμή που δεν έχουν αρχίσει 
καν τα έργα περάτωσης;

▪ Γιατί η ΕΥΑΘ δεν ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης 
αλλά και την εφαρμογή σχεδίου επισκευής του υδατα-
γωγού Αραβησσού στους δεκάδες μηχανικούς της, που 
και την τεχνογνωσία διαθέτουν και την επιστημονική 
επάρκεια;

▪ Πόσο ηθικό είναι μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ να υπο-
γράφει μελέτη προϋπολογισμού εκατομυρίων ευρώ και 
ο ίδιος να την εγκρίνει;



22 11.01.2020

Έρευνες παρουσία Γερμανού εισαγγελέα 
και διωκτικά έγγραφα με θολό κατηγορητήριο 

Υπόθεση – μυστήριο με τη σύλληψη 
Έλληνα για απάτη 15,3 εκ,. Ευρώ
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Περίεργες λεπτομέρειες και μυστηριώδεις 
παρεμβάσεις εκπροσώπων των γερμανικών 
δικαστικών και διωκτικών αρχών συνθέτουν 
την υπόθεση σύλληψης 51χρονου Έλληνα που 
κατηγορείται για απάτες – μαμούθ με μετοχές 
εταιριών ύψους 15,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η 
ασάφεια στα γερμανικά διωκτικά έγγραφα ενα-
ντίον του γεννημένου και μεγαλωμένου στο Ντί-
σελντορφ «συμβούλου επιχειρήσεων», όπως ο 
ίδιος δήλωσε ότι είναι, οδήγησε την περασμένη 
Τετάρτη το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης να 
αναβάλει το αίτημα παράδοσής του στις γερμα-
νικές αρχές. Άφησε ελεύθερο τον εκζητούμενο 
με την υποχρέωση από μέρους του καταβολής 
εγγύησης 50.000 ευρώ και εμφάνισης στο αστυ-
νομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον 
μήνα.

Ο 51χρονος συνελήφθη στο Πανόραμα, με 
βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδό-
θηκε τον περασμένο Ιούνιο από το δικαστήριο 
του Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Σύμφωνα με 
το ένταλμα από το 2015 μέχρι το 2019  μαζί με 
άλλους δύο Γερμανούς ίδρυσαν εταιρίες, που 
όμως ήταν εικονικές και πουλούσαν μετοχές 
εισπράττοντας τεράστια χρηματικά ποσά. Οι με-
τοχές μάλιστα πωλούνταν με το σύστημα των 
τηλεπωλήσεων μέσω τηλεφωνικών κέντρων 
που είχαν έδρα σε Ισπανία και Ελβετία. Ο ίδιος 
κατηγορείται ότι έδινε τις εντολές στα υπόλοιπα 
μέλη μέσω μηνυμάτων από κινητά τηλέφωνα 
και email. Το πρώτο σκέλος του κατηγορητηρίου 
αφορά απάτη ύψους 2,1 εκ. ευρώ και αφορά μία 
εταιρία που στήθηκε στις αρχές του 2015 λει-
τουργώντας μέχρι το φθινόπωρο του 2017. Με 
τον ίδιο τρόπο κατηγορείται ότι έστησε ακόμη 
μία εταιρία με τους ίδιους συγκατηγορουμένους 
αποκομίζοντας κέρδη από πώληση μετοχών, 
χωρίς όμως αντίκρισμα, ποσού που φτάνει τα 
13,2 εκατομμύρια ευρώ από τον Οκτώβριο του 
2017 έως τον Απρίλιο του 2019. Το κατηγορη-
τήριο τον εμπλέκει και σε ανταλλαγή κρυπτονο-
μισμάτων χωρίς όμως να προσδιορίζεται βλάβη.

Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι πως η 
έρευνα στο σπίτι του 51χρονου κινητοποίησε και 
τις γερμανικές αρχές που ήταν παρούσες. Στο δι-
καστικό συμβούλιο που συνεδρίασε δημόσια την 
Τετάρτη έγινε αναφορά για παρουσία Γερμανού 
εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομικού και 
κατασχέσεις υπολογιστών και βάσεων δεδο-
μένου, αντίγραφα των οποίων έχουν ζητήσει οι 

Γερμανοί. «Ήρθαν πάνοπλοι αστυνομικοί μπρο-
στά στα δύο μωρά μου, ήμασταν μέσα στο αυτο-
κίνητο, έκλαιγαν. Τα παιδιά δεν έχουν ξεπεράσει 
ακόμη το σοκ», είπε στο δικαστήριο ο 51χρονος.

 
Η σύνδεση με τον Χριστοφοράκο 
Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία απο-

λύτως σχέση με όσα τον κατηγορούν. Οι τρεις 
συνήγοροί του από την πλευρά τους τόνισαν πως 
ακόμη και αν έχει τελεστεί κάποιο αδίκημα αυτό 
έγινε στην Ελλάδα, όπου από το 2016 βρίσκε-
ται και ζει μόνιμα ο «σύμβουλος επιχειρήσεων» 
και όχι στη Γερμανία. Αυτό έχει ως συνέπεια, να 
μην είναι δυνατή η παράδοσή του στη Γερμανία 
και γι’ αυτό το δικαστικό συμβούλιο ανέβαλε την 
υπόθεση προκειμένου οι γερμανικές δικαστικές 
αρχές να διευκρινίσουν πού έχει τελεστεί το αδί-
κημα της απάτης και ποιο ακριβώς διάστημα. «Οι 
γονείς μου ήταν βαριά άρρωστοι και ήρθα με την 
οικογένειά μου εδώ από το 2016».

Στην αίθουσα της συνεδρίασης του Συμβου-
λίου Εφετών πολλές φορές ακούστηκε το όνο-
μα Χριστοφοράκος, για τη γνωστή υπόθεση της 
Siemens και τον τρόπο με τον οποίο οι γερμα-
νικές αρχές αντιμετωπίζουν τη σύμβαση για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα. «Γιατί ο Γερμανός πολίτης 

Χριστοφοράκος δεν εκδίδεται στην Ελλάδα και 
ο Έλληνας πολίτης Σ… (είπε το όνομα του εκζη-
τούμενου) πρέπει να εκδοθεί στη Γερμανία», δι-
ερωτήθηκε ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπι-
σής του Σάκης Κεχαγιόγλου. «Οι Γερμανοί έχουν 
μία ιμπεριαλιστική θεώρηση του δικαίου έναντι 
των άλλων», συμπλήρωσε. «Οι Γερμανοί πήραν 
από το σπίτι του και μία εταιρία στη Θεσσαλονίκη 
στοιχεία επτά εταιριών», προστέθηκε από τους 
συνηγόρους.

Ο 51χρονος με ένταση όταν απευθύνθηκε 
στο ανώτερο δικαστικό συμβούλιο της Θεσσα-
λονίκης επιχείρησε να αντικρούσει τα επιχειρή-
ματα των Γερμανών. «Λένε ότι κρυβόμουν, πότε 
έγινε αυτό; Αφού πήγα στο προξενείο και ανανέ-
ωσα τα γερμανικά διαβατήρια των παιδιών μου. 
Λένε ότι ήξερα πως με αναζητούν. Εμφανίστηκα 
μέχρι και σε δικαστήρια στη Γερμανία, γιατί δεν 
μου είπε κανείς τίποτε», διερωτήθηκε πάλι και 
υποστήριξε πως δεν θέλει να παραδοθεί στη 
Γερμανία επειδή βλέπει μεθοδεύσεις πίσω από 
το ένταλμα σύλληψής του.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, κα-
θώς οι γερμανικές δικαστικές αρχές υποχρεού-
νται να προσκομίσουν στοιχεία που να ξεκαθαρί-
ζουν το κατηγορητήριο.
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Προκαταρκτική εξέταση και απόδοση ευθυνών
ζήτησε η εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης 

Εισαγγελέας για τους δρόμους 
– καρμανιόλες της κ. Μακεδονίας
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Έρευνα – σκούπα για την κατάσταση του οδι-
κού δικτύου σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ζήτησε η εισαγγελέας Εφετών Θεσ-
σαλονίκης. Με αφορμή καταγγελίες ότι η κατά-
σταση στο μεγαλύτερο μέρος του εθνικού, αλλά 
και του επαρχιακού δικτύου, είναι άθλια σε βαθ-
μό που να καθίσταται η κυκλοφορία των οχη-
μάτων άκρως επικίνδυνη, παρήγγειλε σε κάθε 
Εισαγγελία Πρωτοδικών να ζητηθούν στοιχεία 
για τους δρόμους, προκειμένου να αποδοθούν 
ποινικές ευθύνες.

Την παραγγελία για τη διεξαγωγή εισαγγελι-
κής έρευνας σε κάθε έναν από τους επτά νομούς 
της εφετειακής περιφέρειας Κ.  Μακεδονίας, 
έδωσε η αντεισαγγελέας Εφετών Άννα Καρα-
μόσχογλου. Προηγήθηκαν καταγγελίες ότι στο 
οδικό δίκτυο όλων των νομών υπάρχουν ση-
μεία – καρμανιόλες για την πρόκληση τροχαίων 
ατυχημάτων, εξαιτίας της κακής κατάστασης του 
οδοστρώματος, όπως και της κακής συντήρησης 
όλου του χώρου, όπως των στηθαίων και των 
σημείων ένθεν και ένθεν των δρόμων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παραγγε-
λία της η εισαγγελέας ζήτησε από τους εισαγγε-
λείς Πρωτοδικών να συγκεντρώσουν, με αντί-
στοιχες παραγγελίες στις κατά τόπους υπηρεσίες 
Τροχαίας, στοιχεία που αφορούν τα επικίνδυνα 
σημεία. Ακόμη στο πλαίσιο της έρευνας οι κατά 
τόπους εισαγγελείς Πρωτοδικών καλούνται 
να εξετάσουν ποιες είναι οι υπηρεσίες, οι οποί-
ες έχουν την ευθύνη συντήρησης των δρόμων, 
τόσο στο οδόστρωμα, όσο και στα σημεία που 
τους περικλείουν, προκειμένου να αποδοθούν 
ποινικές ευθύνες για τον κίνδυνο που προκαλεί-
ται λόγω αυτής της ολιγωρίας.

Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι σε πολ-
λά σημεία ακόμη και του εθνικού οδικού δικτύ-
ου, η συντήρηση έχει εγκαταλειφτεί. Δρόμοι με 
μεγάλες λακκούβες από τις οποίες οι οδηγοί 
κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο των οχημά-
των τους, είναι το κύριο χαρακτηριστικό πολλών 
σημείων. Ακόμη έχει καταγραφεί πως σε εθνικές 
οδούς καμία τοπική υπηρεσία δεν έχει αναλά-
βει τον καθαρισμό των χόρτων ένθεν και ένθεν 
των δρόμων, με συνέπεια ειδικά σε επικίνδυνες 
στροφές να μην έχουν οι οδηγοί ορατότητα. Κυ-
ρίως τις νυχτερινές ώρες αυτά τα σημεία μετα-
τρέπονται σε παγίδες για τους οδηγούς, ακόμη 
και αν κινούνται με κανονικές ταχύτητες. Η συ-
ντήρηση σε εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 

βαρύνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες της περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στην περί-
πτωση δημοτικών οδών τους οικείους δήμους. 
Στους αυτοκινητόδρομους, όπως είναι η Εγνατία 
οδός και οι κάθετοι, την ευθύνη έχει η εταιρία.

 
Τρύπες παντού 
Χαρακτηριστικό των προβλημάτων είναι 

αυτό που είχε καταγραφεί πριν ένα χρόνο στον 
κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού μεταξύ Λαγκα-
δά – Προμαχώνα, στο παλιό τμήμα. Συγκεκριμέ-
να ο δρόμος και στις δύο κατευθύνσεις, από τη 
συνεχή διέλευση των φορτηγών που κινούνται 
στον άξονα που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλ-
γαρία, έμοιαζε σαν βομβαρδισμένος. Οι τρύπες 
και οι λακκούβες ήταν τόσες που οι οδηγοί έκα-
ναν σλάλομ για να τις αποφύγουν. Η κατάστα-
ση αυτή παρέμεινε για σχεδόν τρία χρόνια,  μέ-
χρι που συνδέθηκε η επέκταση του δρόμου και 
ασφαλτοστρώθηκε.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και σε  πολ-
λούς δρόμους της περιφέρειας. Ενδεικτικό είναι 
το σχόλιο χρήστη του facebook για την κατάστα-
ση που επικρατεί στον δρόμο Θεσσαλονίκης – 
Έδεσσας. «Στη συγκεκριμένη οδό οι λακκούβες 
είναι περισσότερες από την… άσφαλτο», γράφει 
χαρακτηριστικά, καλώντας τους αρμόδιους φο-

ρείς να παρέμβουν πριν αυξηθούν περισσότερο 
τα τροχαία δυστυχήματα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που 
θα διενεργηθεί κατά τόπους και τα αποτελέ-
σματα θα υποβληθούν στην Εισαγγελία Εφετών, 
θα εξεταστούν και στοιχεία που συνδέονται με 
τροχαία ατυχήματα τα οποία έχουν προκληθεί 
τα τελευταία πέντε χρόνια στις συγκεκριμένες 
περιοχές και αν αυτά σχετίζονται με την κακή 
κατάσταση των οδικών δικτύων.

Το βασικότερο πρόβλημα της καθυστέρησης 
στη συντήρηση αυτών των δρόμων είναι η χρη-
ματοδότηση, καθώς οι πόροι των περιφερειών 
είναι περιορισμένοι. Για παράδειγμα για την εθνι-
κή οδό Θεσσαλονίκης – Εδεσσας, η συντήρησή 
της έχει ανακοινωθεί ότι θα δημοπρατηθεί από 
τα τέλη Νοεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του έρ-
γου για τη βελτίωση, αναβάθμιση και επισκευή 
του δρόμου να ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια 
ευρώ από το τμήμα της γέφυρας Δενδροποτά-
μου, μέχρι τον κόμβου Μελισσίου. Αυτό προ-
κύπτει από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της 
περιφέρειας Κ. Μακεδονίας με την «πρόθεση» 
δημοπράτησης του έργου. Στα τέλη του περα-
σμένου Οκτωβρίου η περιφέρεια ενέκρινε επίσης 
κονδύλιο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για ασφαλτο-
στρώσεις στο οδικό δίκτυο της Πιερίας.
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Η Βίβιαν ... «Μανταλένα»

Κριτική σε Δαρδαμανέλη 
για τα απορρίμματα 

Βραβεύει τον Κυρίζογλου η ΠΕΔΚΜ

Μην πετάτε τα δένδρα

Απαντες παρόντες 
στην γιορτή της ΕΣΗΕΜΘ

Τιμάται ο πατέρας Αθηναγόρας

O Ζαγοράκης και ο Γκολιδάκης 
«παίζουν» μπάλα

Τα περιστέρια του Σίμου
και της Κατερίνας

Πρωτοχρονιά με τους Κινέζους

Η 10χρονη κόρη του αντιδημάρχου Νεάπολης - Συ-
κεών, Αντώνη Σαουλίδη, ήταν η τυχερή που έπιασε τον 
Σταυρό στη γιορτή των Θεοφανείων. Η μικρή Βίβιαν, παρά 
το τσουχτερό κρύο, βούτηξε στα νερά της πισίνας του δη-
μοτικού  κολυμβητηρίου Συκεών και κατάφερε να πιάσει 
τον Σταυρό στην τελετή αγιασμού των υδάτων. Μαζί της 
βούτηξαν στα νερά της πισίνας και τα δύο αδέρφια της, 
ο Μιχάλης και ο Δημήτρης. «Αγάπη και μια ζεστή αγκα-
λιά για όλα τα παιδιά» ζήτησε η μικρή Βίβιαν Σαουλίδη, 
η οποία είναι αθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης 
του Ηρακλή. 

Κριτική στον δήμαρχο Καλαμαριάς για την καθαριό-
τητα άσκησε, μέσω των social media, ο επικεφαλής της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης ‘Αρης Τεμεκενίδης. ‘Οπως 
έγραψε τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων της νέας διοίκησης στο “πρώτο σοβαρό crash test 
στη μάχη της καθαριότητας μετά την εορταστική περίοδο, 
το αποτέλεσμα ήταν μάλλον κακό…”. Η ανάρτηση δε της 
παράταξης “Καλαμαριά Πρώτη Ξανά” συνοδεύτηκε από 
φωτογραφίες κάδων απορριμμάτων που ξεχείλιζαν από 
σκουπίδια. 

Κρατούσε επί χρόνια το τιμόνι της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και 
πλέον υπηρετεί εκτός από τον δήμο Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης και την ΚΕΔΕ από τη θέση του α΄ Αντιπροέδρου. 
Ο λόγος για τον δήμαρχο, Λάζαρο Κυρίζογλου, τον οποίο 
σχεδιάζει να τιμήσει η ΠΕΔΚΜ για το έργο που διετέλεσε 
όσο ήταν στην προεδρία του οργάνου. Όπως είχε δηλώ-
σει άλλωστε κατά το παρελθόν και ο κ. Κυρίζογλου μέσα 
από δράσεις έγινε γνωστή την ΠΕΔΚΜ σε κάθε χωριό της 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Προσκλητήριο στους πολίτες να μην πετάξουν στα 
σκουπίδια τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα απευ-
θύνει για δεύτερη χρονιά ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Σε συνεργασία δήμοι 
και ΦΟΔΣΑ θα συγκεντρώνουν τα έλατα προκειμένου να 
μην καταλήξουν στους κάδους απορριμμάτων αλλά να 
μετατραπούν σε εδαφοβελτιωτικό υλικό. Αυτές τις ημέ-
ρες οι δήμοι υποδεικνύουν στους δημότες τους σημεία 
στα οποία θα συγκεντρώνονται τα φυσικά χριστουγεννιά-
τικα δέντρα μετά το ξεστόλισμα.

Πολιτικοί, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, δήμαρχοι, 
αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι έδωσαν για άλλη 
μια χρονιά το «παρών» στην εκδήλωση για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Συντακτών Ημερή-
σιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ). Στην 
καθιερωμένη γιορτή, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο 
ανήμερα τα Θεοφάνεια, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο 
υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Καράογλου, ο γενι-
κός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ 
Σταύρος Καλαφάτης, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης Βούλα Πατουλίδου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος 
Κυρίζογλου. 

Ο πατέρας Αθηναγόρας, που «άναψε» τον Φάρο του 
Κόσμου, θα τιμηθεί για το κοινωνικό του έργο από την 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. 
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του 
προέδρου της ΠΕΔΚΜ, δημάρχου Πυλαίας - Χορτιάτη 
Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης 
για την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας. Ο πατέρας 
Αθηναγόρας από την ενορία του Αγίου Νεκταρίου είναι 
γνωστός για τις δράσεις του για τους νεαρούς Ρομά που 
ζουν στον Δενδροπόταμο. 

Τα social media γέμισαν με πολλά like στο ποστ του 
Διαμαντή Γκολιδάκη με τον ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Θό-
δωρο Ζαγοράκη. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ειπώθηκε 
μεταξύ τους, πάντως, η συνάντηση και η συζήτηση ήταν 
σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα όπως φαίνεται. 

Ένα από τα δεκάδες λευκά περιστέρια ελευθέρωσε 
την ημέρα των Θεοφανείων η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
δημοτική σύμβουλος στον δήμο Θεσσαλονίκης Κατερίνα 
Νοτοπούλου. Παραβρέθηκε στην τελετή αγιασμού των 
υδάτων στη Νεάπολη. Η κ.Νοτοπούλου μαζί με τον δή-
μαρχο της περιοχής Σίμο Δανιηλίδη και στελέχη του δή-
μου ελευθέρωσαν λευκά περιστέρια, ως μήνυμα ελπίδας 
σε όλον τον κόσμο.

Με το κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί Κινέζοι και πολ-
λοί Έλληνες πολίτες γιόρτασαν για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά την Κινέζικη Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη. Κι-
νέζοι ακροβάτες, ζογκλέρ, μπαλέτο και όπερα από την 
ομάδα Chongqing Liangjiang Art Troupe ταξίδεψαν το 
κοινό στα βάθη της Ασίας, γιορτάζοντας την έλευση της 
Χρονιάς του Ποντικού. Την παράσταση παρακολούθησαν 
η αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου, ο εντεταλμέ-
νος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα Τουρισμού 
Αλέξανδρος Θάνος και η εντεταλμένη δημοτική σύμβου-
λος Μαρία Καραγιάννη.
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Ο καφές του 2020 Ζέρβα - Τζιτζικώστα

Τον πρώτο… καφέ του 2020 ήπιαν ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Με φό-
ντο τον Λευκό Πύργο οι δύο άντρες συζήτησαν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση αυτή, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε, μετά την πρωτοχρονιάτικη δοξολογία, 
δείχνει ουσιαστικά τη στενή συνεργασία που έχουν οι δύο 
άντρες για θέματα της πόλης. Μαζί τους ήταν επίσης ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
Δρόσος Τσαβλής και ο συνεργάτης του κ.Ζέρβα, δικηγό-
ρος Θανάσης Βρήτκας.

Σύναξη με ... μαντινάδες

 Παρά το φορτωμένο εορταστικό πρόγραμμα στελέ-
χη του δήμου Θεσσαλονίκης έκαναν μια μικρή στάση για 
ρακί και μεζέδες. Η συνάντηση παρουσία του δημάρχου 
Κωνσταντίνου Ζέρβα πραγματοποιήθηκε σε κρητικό στέ-
κι της πόλης. Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και 
συνεργάτες του δημάρχου κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και 
αντάλλαξαν ευχές. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία 
της δημοτικού συμβούλου της κοινότητας Τριανδρίας Ιω-
άννας Σπανού.

Πήγε στο Μέγαρο 
για να του... ευχηθούν

Τι κι αν δεν είναι άλλο δήμαρχος Θεσσαλονίκης; Ο 
Γιάννης Μπουτάρης πέρασε το πρωινό της ονομαστικής 
του εορτής στο δημαρχιακό μέγαρο. Πέρασε από τα γρα-
φεία πρώην συνεργατών και στελεχών του δήμου που 
του ευχήθηκαν τα «χρόνια πολλά». 

Αναστατώθηκε η οικογένεια Αβαρλή
 Ένα ατύχημα της συζύγου του κράτησε για λίγες μέ-

ρες μακριά από τα καθήκοντά του τον αντιδήμαρχο Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώρ-
γο Αβαρλή. Το ατύχημα στο πόδι κατά τη διάρκεια των 
γιορτών με αποτέλεσμα να αναστατωθεί η οικογένεια. 
Πέρσι ανάλογη περιπέτεια είχε ο ίδιος ο κ.Αβαρλής όταν 
έπεσε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και χτύπησε στο χέρι.  

Μάστιγα οι φόλες στο Ωραιόκαστρο
 Μήνυση κατά αγνώστων κατέθεσε η δημοτική αρχή 

Ωραιοκάστρου μετά από καταγγελίες πολιτών για περι-
στατικά βασανιστικής  θανάτωσης ζώων. Σύμφωνα με 
τις καταγγελίες, κουτάβια, σκύλοι και μια γάτα βρέθηκαν 
νεκρά είτε από φόλα είτε από άλλον τύπου βασανισμό σε 
περιοχές του Πενταλόφου και του Μελισσοχωρίου. Προ-
κειμένου να σταματήσουν τέτοιου είδους περιστατικά η 
δημοτική αρχή προχωρά σε καμπάνια ενημέρωσης των 
δημοτών για την προστασία των ζώων και τις ποινές που 
επισύρει η κακοποίηση τους. 

Αλίευε πατίνια ο Σωκράτης

 Εξόρμηση στο παραλιακό μέτωπο για ... ψάρεμα έκα-
νε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητι-
κότητας Σωκράτης Δημητριάδης. Μαζί με υπαλλήλους 
του δήμου Θεσσαλονίκης «ψάρεψε» τα ηλεκτρικά πατί-
νια που είχαν πετάξει το προηγούμενο διάστημα ασυνεί-
δητοι πολίτες. Για αρκετές ώρες ο κ.Δημητριάδης με ειδι-
κό εξοπλισμό έβγαλε μέσα από τα νερά του Θερμαϊκού 
κόλπου 50 ηλεκτρικά πατίνια. Στα αξιοσημείωτα είναι 
πως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αλλά τόσα υπάρχουν σε 
πιο βαθιά νερά εκεί όπου θα χρειαστεί η βοήθεια δυτών 
για να τα ανασύρουν.

Περιμένοντας τις αλλαγές στην ΕΥΑΘ 
«Πονοκέφαλο» για τη διοικούσα επιτροπή Θεσσαλο-

νίκης της ΝΔ έχει προκαλέσει η αδράνεια της κεντρικής 
διοίκησης να αλλάξει τα μέλη του δ.σ. της ΕΥΑΘ τα οποία 
παραμένουν στη θέση τους παρά την αντικατάσταση προ-
έδρου και διευθύνοντα συμβούλου. Παρά τις ατελείωτες 
επιστολές που έστειλε ο πρόεδρος της διοικούσας Τάσος 
Σπηλιόπουλος προς το γραφείο του πρωθυπουργού και 
τα δυο mail του υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Θόδω-
ρου Καράογλου για το επείγον της υπόθεσης, εντούτοις 
καμία σοβαρή απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί καθώς 
το δ.σ. της ΕΥΑΘ απαρτίζεται κατά τα 8/11 από στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύσκεψη που είχε συγκληθεί από τον Τάσο 
Σπηλιόπουλο για τις 30 Δεκεμβρίου μετατέθηκε για την 

προσεχή Δευτέρα λόγω κωλύματος του Θ. Καράογλου.

«Ξεμπλοκάρει» η διάνοιξη 
της Αγίου Δημητρίου
Ένα έργο το οποίο είχε «κολλήσει» λόγω των απαραί-
τητων απαλλοτριώσεων, πρόκιεται να ξεμπλοκάρει η 
διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης εντός των επόμενων 
μηνών.  Πρόκειται για την διάνοιξη της οδού Αγίου Δη-
μητρίου στο σημείο που καταλήγει στην τριανδρία μετά 
το Καυτατζόγλειο στάδιο , στο ρεύμα προς ανατολικά. 
Σε αυτό το σημείο ο δρόμος στενεύει επικίνδυνα, καθώς 
υπάρχουν οικοδομές και επιχειρήσεις. Όπως γνωστοποι-
ήθηκε θα γκρεμιστούν τρία κτίσματα και θα υπάρχουν 
δύο λωρίδες κυκλοφορίες από την Αγίου Δημητρίου 
προς την Γρ. Λαμπράκη και δύο λωρίδες προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. 

Βολές Νοτοπούλου σε Καράογλου για 
τη φωτογράφιση στο νέο κτίριο της ΑΖΚ

Η μετεγκατάσταση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 
και η φωτογράφιση του υφυπουργού Εσωτερικών με 
αρμοδιότητα Μακεδονία-Θράκη Θεόδωρου Καράογλου 
εντός του νέου κτιρίου, πυροδότησε την αντίδραση 
της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνας Νοτοπούλου. Ο 
Υφυπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερη κίνηση η οποία 
σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΑΖΚ στη νέα εποχή», 
την ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν ώστε 
να είναι πλήρως λειτουργικό το τριώροφο «γυάλινο» 
κτίριο όπου έχει μετεγκατασταθεί η Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας, επί της οδού Φιλικής Εταιρείας, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως «με αυτόν τον 
τρόπο δημιουργείται στην «καρδιά» της πόλης μια 
«θερμοκοιτίδα» καινοτομίας και ανάπτυξης». Επίσης 
ασκώντας κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση ο 
κύριος Καράογλου επισήμανε «σε 6 μήνες πράξαμε 
όσα έπρεπε να γίνουν, αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, σε 
διάστημα 4,5 χρόνων». Το γεγονός αυτό φαίνεται πως 
δεν άρεσε καθόλου στην πρώην υφυπουργό και σημε-
ρινή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου που 
εξαπολύοντας διαδικτυακές βολές αναφέρει «όμως, κ. 
Καράογλου ξεχάσατε για άλλη μια φορά, ότι η σημερινή 
σας φωτογράφηση είναι αποτέλεσμα της συστηματικής 
προσπάθειας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που κατάφερε 
να δώσει πνοή στην ΑΖΚ μετά από χρόνια απραξίας στην 
οποία εσείς τη φέρατε. Το να κόβουμε κορδέλες είναι 
θεμιτό, το να χαιρόμαστε για αυτό επίσης. Το να είμαστε 
αγνώμονες όμως, για να επιδείξουμε ένα ακόμη λάφυρο 
στον κομματικό μας στρατό, είναι δείγμα πολιτικής 
αδυναμίας.
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Ξεπέρασαν τις 25.000 οι πωλήσεις Χριστουγεννιάτικων δένδρων 

Τα Έλατα του Ταξιάρχη έγιναν ανάρπαστα 
Πέρασαν τις πιο δημιουργικές γιορτές της τελευταίας 

δεκαετίας αφού είδαν μετά από χρόνια τους κόπους τους 
να πιάνουν τόπο  και τα εισοδήματα τους να αυξάνονται 
έστω και λίγο. Ο λόγος για τους ελατοπαραγωγούς του 
Ταξιάρχη Χαλκιδικής οι οποίοι αφού όργωσαν την Ελλά-
δα πριν από τις γιορτές κατάφεραν να αυξήσουν τις πω-
λήσεις τους σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα κατάφεραν να πουλήσουν 25.000 
δέντρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ενώ η αγορά φέτος 
άνοιξε και στην Κύπρο όπου τροφοδότησαν με έλατα πε-
ρισσότερα από 2000 σπίτια και επιχειρήσεις. 

Ο αριθμός αυτός στάθηκε ικανός να αυξηθούν οι  πω-
λήσεις κατά 15% σε σχέση με πέρυσι. Το 2018 οι πωλή-
σεις δεν ξεπέρασαν τις 22.000 αριθμός αρκετά μικρότε-
ρος από τον φετινό. Στόχος των ελατοπαραγωγών είναι 
να φτάσουν σε πωλήσεις τις ποσότητες του 2010 που κα-
τάφεραν να διαθέσουν 45.000 δένδρα σε όλη τη χώρα. 

Με τα φετινά ποσοστά πωλήσεων σίγουρα δεν έγιναν 
πλουσιότεροι  έγιναν όμως  πιο αισιόδοξοι καθώς διαπί-
στωσαν ότι δεν βρίσκονται πολύ μακριά από τον στόχο 
τους.

Άλλωστε τα μηνύματα από την αγορά του Εξωτερι-
κού είναι πολύ θετικά καθώς τα έλατα του Ταξιάρχη άρ-
χισαν να γίνονται γνωστά στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.    
«Ήδη συζητάμε για τις επόμενες κινήσεις μας σχετικά με 
την περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς μας, τόσο 
στην εσωτερική αγορά, όσο και στην Κύπρο, όπου δρα-
στηριοποιούμαστε την τελευταία πενταετία και διαθέτου-
με περί τα 2.000 δέντρα”. Πρόσθεσε δε: “στις σκέψεις μας 
συμπεριλαμβάνεται και το άνοιγμα νέων αγορών για το 
έλατο Ταξιάρχη, ωστόσο δεν βιαζόμαστε, αφού μια τέτοια 
κίνηση απαιτεί σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό» 
αναφέρει ο πρόεδρος της κοινότητας Ταξιάρχη και  παρα-
γωγός Γιάννης Ξάκης.

Οι ελατοπαραγωγοί ξενιτεύονται από τον ταξιάρχη 
από τα μέσα Νοεμβρίου. Παίρνουν ένα τροχόσπιτο στο 
οποίο φορτώνουν όσα περισσότερα δένδρα μπορούν και 
το αγροτικό τους και ξεκινούν για όλη τη χώρα. Μέχρι να 
ξεπουλήσουν ή να μην υπάρχει ζήτηση στέκονται  από 
το πρωί ως το βράδυ δίπλα στα εμπορεύματα τους ενώ 
τις περισσότερες φορές κοιμούνται μέσα στα τροχόσπιτα 
που στήνουν και ζεσταίνονται με φωτιές που ανάβουν 
στην ύπαιθρο η με αυτοσχέδιες θερμάστρες. Παρ’όλαυτα 
δεν διαμαρτύρονται. Γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπο-
στούν κρύο και βροχή αλλά και χιόνι προκειμένου να 
καταφέρουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους.  

Φέτος τα χαμόγελα επέστρεψαν στα χείλη των περί-
που 1000 ελατοπαραγωγών του Ταξιάρχη ενώ το κρύο 
δεν ήταν τόσο έντονο γιαυτούς καθώς κυριάρχησε η ικα-
νοποίηση από τις αυξήσεις των πωλήσεων.   

«Χαρήκαμε με την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι 
πολίτες και τώρα  δουλεύουμε  για την επίτευξη των 
νέων μας στόχων. Ίσως τα επόμενα χρόνια να καταφέ-
ρουμε να κατακτήσουμε και πάλι το επίπεδο πωλήσεων 

των 45.000 δέντρων που είχαμε φτάσει το 2010» εξηγεί 
ο κ Ξάκης.

Το έλατο Ταξιάρχη στοίχιζε από 40 μέχρι και 150 

ευρώ, με τους παραγωγούς να κρατούν τις τιμές στα-
θερές για πέμπτη χρονιά. Στη Θεσσαλονίκη η τιμή ενός 
δένδρου κυμάνθηκε από  30-100 ευρώ ενώ στην Αθήνα 
από 40-150 καθώς εκεί διοχετεύτηκαν τα πολύ ψηλά 
δένδρα. Επίσης στην πρωτεύουσα ο  παραγωγός καλεί-
ται, εκτός των μεταφορικών, να πληρώσει ως και 2.000 
ευρώ στον δήμο, προκειμένου να του παραχωρηθεί χώ-
ρος για το εμπόρευμά του ενώ  στη Θεσσαλονίκη, η αντί-
στοιχη τιμή, κυμαίνεται από 400 ευρώ έως και 900 ευρώ, 
ανάλογα με την περιοχή.

Η καλλιέργεια του ελάτου απαιτεί υπομονή και πολύ-
ωρη απασχόληση που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει τις 
δώδεκα ώρες. Ο σπόρος φυτεύεται την ‘Άνοιξη, στη συνέ-
χεια γίνονται τα φυτώρια για τρία χρόνια και όταν το φυτό 
αναπτυχθεί μεταφυτεύεται σε γλάστρα ή στη γη, ενώ το 
δέντρο θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να πάρει ύψος. 



Η ελληνική εκδοχή του Χόλιγουντ που εκφράστηκε μέσα από σπουδαία μιούζικαλ του 
Ελληνικού κινηματογράφου, ζωντανεύει σ’ ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα με τη σφραγίδα 
του Μάκη Δελαπόρτα αφιερωμένο στη μουσική, στα τραγούδια αλλά και σε αξέχαστες ατάκες 

των ταινιών που άφησαν εποχή και έμειναν ανεξίτηλα στην μνήμη και την καρδιά μας.

Ο θρίαμβος του 
«ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ – THE MUSICAL» 
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ΠΡΟΣΩΠΑ 

Ο Μιχάλης Σαράντης έρχεται 
στη Θεσσαλονίκη με τον 

Αίαντα και μιλά στην Φιλίππα 
Βλαστού

Η Αναστασία Καρυπίδου 
φιλοξενεί στην νέα στήλη 
της τον δημοσιογράφο του 
ΑΝΤ1 Γιώργο Γεωργιάδη

Ο Κώστας Μπλιάτκας και 
ο Στέφανος Σακελλαρίδης 

μιλούν για το νέο βιβλίο τους 
και το μύθο του Γούντστοκ 

του φεστιβάλ για την ειρήνη, 
την αγάπη και τη μουσική, 
που έμεινε μέχρι τις μέρες 

μας ανεξίτηλο σύμβολο του 
ιδεαλισμού της δεκαετίας 

του 60
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Το ΕΕΘ στο «πλευρό» φορέων που παράγουν κοινωνικό έργο

Χριστουγεννιάτικο BRUNCH 
για τη «Λάμψη»

Με στόχο την οικονομική αλλά και ηθική στήριξη του 
Συλλόγου Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες 
Βόρειας Ελλάδας «Η Λάμψη», διοργανώθηκε το ετήσιο 
Χριστουγεννιάτικο Brunch του ΕΕΘ, στο ξενοδοχείο «Μα-
κεδονία Παλάς.

« Το επιμελητήριο μας εκτός από τη υποστήριξη που 
παρέχει στους επαγγελματίες, προσπαθεί παράλληλα 
να στηρίζει και να ενισχύει φορείς της πόλης μας που 

παράγουν κοινωνικό έργο. Με τον εθελοντισμό και την 
προσφορά κομμάτι της καθημερινότητάς μας, μπορούμε 
να κάνουμε το ανέφικτο, εφικτό. Ευχαριστούμε ιδιαίτε-
ρα τη Λέσχη Lions Θεσσαλονίκη «Ηράκλεια» καθώς η 
συμμετοχή της συνετέλεσε σημαντικά στην επιτυχία της 
εκδήλωσης.» Αυτό δήλωσε ο Άκης Πούλακας μέλος της 
Επιτροπής Νεανικής & Γυναικείας επιχειρηματικότητας, η 
οποία είχε και την ευθύνη διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης Δώρα Αυγέρη, 
ενώ παράλληλα έδωσαν το παρόν πάνω από 150 άτο-
μα, μέλη του ΕΕΘ, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Γονέων 
αλλά και της Λέσχης Lions Θεσσαλονίκη «Ηράκλεια», 
που ήταν συνδιοργανωτής της εκδήλωσης.

Τα μέλη της Επιτροπής Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Φωτεινή Κλιάνη, 
Στήβη Σιωζοπούλου, Έφη Δεμιρτζόγλου, Χρύσα Γεωργιάδου, Άκης Πούλακας με τον 
Πρόεδρο του ΕΕΘ, Μιχάλη Ζορπίδη

Άκης Πούλακας, Στήβη Σιωζοπούλου, Δώρα Αυγέρη (Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ , Β’ Θεσσα-
λονίκης), Χρύσα Γεωργιάδου 

Άκης Πούλακας, Στήβη Σιωζοπούλου, Νίκος Παπαχρήστου, Ράλια Θεοφάνους, Έφη 
Δεμιρτζόγλου, Δημήτρης Σανδάλης (Πρόεδρος Σωματείου «Λάμψη»), Χρύσα Γεωρ-
γιάδου, Φωτεινή Κλιάνη

Ο Άκης Πούλακας με τον τ. Πρόεδρο του ΕΕΘ κ. Νίκο Τσαρούχα 

Άκης Πούλακας, Χρύσα Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Ζέρβας  

Τα μέλη της Λέσχης Lions Θεσσαλονίκη «Ηράκλεια» Κώστας Τσέντος, Άκης Πούλα-
κας, Ίωνας Τακάκης, Νίκος Ροϊδης. Αντώνης Μιλάνος, Ράλια Θεοφάνους, Χριστίνα 
Μπαφκοπούλου, Παναγιώτης Συνοδινός, Μαριλού Παπαγιάννη, Ιάσων Κουφογιαννί-
δης με τον Κυβερνήτη του Θέματος 117Β Β. Ελλάδα – Κύπρος, Νίκο Παπαχρήστου 
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Από τους συγγραφείς Κώστα Μπλιάτκα  και Στέφανο Σακελλαρίδη

Το Γούντστοκ και ο μύθος του
Τον Αύγουστο του 1969, 400.000 νέοι άνθρωποι μα-

ζεύτηκαν σε ένα λασπωμένο χωράφι στην πολιτεία της 
Νέας Υόρκης. Σ’ ένα φεστιβάλ για την ειρήνη, την αγάπη 
και τη μουσική, που άλλαξε την πορεία του ροκ κι έμεινε 
μέχρι τις μέρες μας ανεξίτηλο σύμβολο του ιδεαλισμού 
της δεκαετίας του εξήντα. Οι Σαντάνα, η Τζάνις Τζόπλιν, ο 
Τζίμι Χέντριξ, η Τζόαν Μπαέζ, ο Τζο Κόκερ, ο Ρίτσι Χέιβενς 
και πολλοί άλλοι ήταν οι πρωταγωνιστές της απογείω-
σης. Πώς μπορείς όμως να κατανοήσεις και να εξηγήσεις 
τον μύθο του Woodstock (Γούντστοκ) όταν δεν είσαι εκεί;

Απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα δίνουν οι Κώστας 
Μπλιάτκας και Στέφανος Σακελλαρίδης στις 221 σελί-
δες του βιβλίου τους. «Το Woodstock και ο μύθος του» 
(εκδ. Επίκεντρο) είναι μια καλαίσθητη έκδοσης με ένα 
ολοκληρωμένο χρονικό του φεστιβάλ και πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό.  Ο μεγάλος τροβαδούρος Διονύσης 
Σαββόπουλος που προλογίζει το βιβλίο, βάζει τη δική 
του ξεχωριστή πινελιά:

«Μετά από χρόνια που περάσανε, σκέφτομαι ότι το 
Γούντστοκ ήταν κάτι πολύ δυνατό από κάθε άποψη. Δι-
καιολογημένα έγινε σημείο αναφοράς. Δικαιολογημένα 
θεωρήθηκε μία μικρή Αναγέννηση. Ήταν ένας χείμαρρος. 
Τα νερά βέβαια μετά τραβήχτηκαν, αλλά το σημάδι που 
έφτασε η στάθμη τους, ψηλά στο βράχο, υπάρχει πάντοτε 
για να μας θυμίζει ότι η αληθινή τέχνη οφείλει να εκφρά-
ζει πάντα την αξεδίψαστη δίψα μας».

Παράλληλα με τη σύνδεση που επιδιώκουν οι συγ-
γραφείς του βιβλίου, με το γενικότερο μουσικό και πολι-
τικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής, επιχειρείται μια εξε-
ρεύνηση της επίδρασης που είχε ο απόηχος του φεστιβάλ 
και στην Ελλάδα των αρχών του ’70 πάνω στα μουσικά 
και πολιτικά πράγματα, αλλά και στον τρόπο ζωής.

Εκείνο το …ατελείωτο καλοκαίρι του ’69, ο Κώστας 
Μπλιάτκας και ο Στέφανος Σακελλαρίδης ήταν μόλις 12 
χρόνων. Όπως συμβαίνει πολύ συχνά με τα παιδιά …βιά-
ζονταν να μεγαλώσουν και να ανακαλύψουν τους και-
νούργιους ήχους και τρόπους ζωής που έρχονταν από 
την Ευρώπη και την Αμερική.

Η ροκ μουσική ως σύμβολο ιδεαλισμού 
«Η μουσική σήμερα δεν είναι το ίδιο επιδραστική στη 

νεολαία όπως την εποχή που γέννησε το Woodstock. 
Σίγουρα εποχή μας έχει πολύ ταλαντούχους μουσικούς 
ενώ και η τεχνολογία έχει αλλάξει το τοπίο της μουσικής. 
Υπάρχει πολυδιάσπαση του ακροατηρίου ενώ άλλες πια 
είναι οι πλατφόρμες της επικοινωνίας, άλλες οι δυνατό-
τητες προώθησης της δουλειάς στο διαδίκτυο και άλλες 
οι απαιτήσεις» αναφέρει ο Κώστας Μπλιάτκας και συ-
μπληρώνει:

«Για εμπορικούς λόγους πολλοί προσπαθούν σήμερα 
να αναβιώσουν ένα φεστιβάλ «για την ειρήνη, την αγάπη 
και τη μουσική. Ακόμα κι αν γίνει όμως, δεν υπάρχει πι-
θανότητα να αλλάξει την πορεία του ροκ και να μείνει για 
τον επόμενο μισόν αιώνα νέο ανεξίτηλο σύμβολο ενός 

ιδεαλισμού. Ψάχνω και δεν βρίσκω ποιοι είναι οι νέοι 
Σαντάνα, η νέα Τζάνις Τζόπλιν, ο νέος ο Τζίμι Χέντριξ, η 
νέα Τζόαν Μπαέζ, οι νέοι Τζο Κόκερ και Ρίτσι Χέιβενς ως 
πρωταγωνιστές της νέας απογείωσης και μάλλον δεν 
τους βρίσκω»

Όπως εξηγεί ο Κώστας Μπλιάτκας: «Η νεολαία της 
εποχής μας, της κλιματικής αλλαγής και της τεχνητής 
νοημοσύνης και θα πρόσθετα και της «τεχνολογικής 
ανεργίας» κάποια στιγμή θα εκφραστεί 
παγκόσμια, μαζικά και δυναμικά. Μένει 
να αποδειχθεί, όμως, ότι το τραγούδι θα 
έχει τη δύναμη που είχε την εποχή του 
Γαλλικού Μάη, του πολέμου στο Βιετνάμ 
και του Γούντστοκ».

Άλλωστε ο ίδιος ανήκει σε μια γενιά 
ανήσυχη «Η γενιά μου υπήρξε παγκο-
σμίως και κυρίως ως στην Ευρώπη και 
στις ΗΠΑ, ανήσυχη αλλά και άπληστη, 
επιπόλαιη και δέσμια μιας λατρείας της 
«επίπλαστης ευημερίας». Αυτής που 
έφερε την καταστροφή του πλανήτη και 
διόγκωσε την ανεργία» αναφέρει.

Στο Γούντστοκ αποθεώθηκαν τρεις 
γυναίκες. Η θεϊκή φωνή της πρόωρα χαμένης Τζάνις 
Τζόπλιν έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη δυο γε-
νεών. Έλαμψε όμως και η Τζόαν Μπαέζ. Υπήρξε μεγάλη, 
αυθεντική καλλιτέχνης που δεν έχασε ποτέ το πάθος για 
κοινωνική αλλαγή αλλά και κράτησε χωρίς να υποχω-

ρήσουν σε μαγεία τα τραγούδια της, τον πολιτικό άξονα. 
Δεν αποθέωσε τις «ουσίες», ούτε επηρεάστηκε από την 
εμπορευματοποίηση. Εγώ εκτιμώ πολύ και την «σπη-
λαιώδη» φωνή της καταπληκτικής τραγουδίστριας Γρέϊς 
Σλικ των Τζέφερσον Αιρπλέϊν.

Κώστας Μπλιάτκας: 
Παρακολουθώ ακόμη συναυλίες 

Ο γνωστός  δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας Κώστας Μπλιάτκας δεν αφήνει 
τις καλές συναυλίες ακόμη και σήμερα 
και εξακολουθεί να μελετά τους νέους 
δημιουργούς για να τους καταλάβει όπως 
αναφέρει «Όσο μπορώ πια παρακολου-
θώ συναυλίες. Κάποτε ήταν το όνειρό 
μας. Έχει τώρα νέους δημιουργούς που 
είναι σαράντα χρόνια νεότεροί μου. Προ-
σπαθώ να τους καταλάβω. Θυμάμαι που 
έκανα οικονομίες αιματηρές για να πάω 
σε μια συναυλία στο εξωτερικό ή έτρεχα 
για «να είμαι εκεί» στα κοντσέρτα μεγά-
λων καλλιτεχνών στη Ελλάδα. Είμαι λά-
τρης των Stones, του Σαββόπουλου, των 

Who, του Mark Knopfler, αλλά και της τζαζ».
Το ταξίδι του βιβλίου έχει ξεκινήσει με τις καλύτερες 

προϋποθέσεις και το έχουν αγκαλιάσει όχι μόνο οι λά-
τρεις της γενιάς του Woodstock αλλά και οι νεότεροι που 
ασχολούνται με την ιστορία της μουσικής…
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Μετά από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε 
το λαμπερό show «Σινεμασκόπ, the musical» 
των Μάκη Δελαπόρτα και Στέλιου Παπαδόπου-
λου στο Θέατρο Vergina του Regency Casino 
Thessaloniki, οι παραστάσεις συνεχίζονται για 
όλο τον Ιανουάριο.  Η ελληνική εκδοχή του Χό-
λιγουντ που εκφράστηκε μέσα από σπουδαία 
μιούζικαλ του Ελληνικού κινηματογράφου, ζω-
ντανεύει σ’ ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα 
αφιερωμένο στη μουσική, στα τραγούδια αλλά 
και σε αξέχαστες ατάκες των ταινιών που άφη-
σαν εποχή και έμειναν ανεξίτηλα στην μνήμη και 
την καρδιά μας.  Σ’ αυτό το νοσταλγικό, χιουμορι-
στικό, λαμπερό και υπέροχο show οικοδεσπότες 
μας είναι αξιόλογοι τραγουδιστές και ηθοποιοί. 

Ο Μάκης Δελαπόρτας μιλάει στην «Κ» γι’αυ-
τή την δυναμική επιστροφή.  

Τι στάθηκε έμπνευση γι’ αυτή τη νέα σας 
παράσταση; Όλα ξεκίνησαν όταν δίπλα στο 
πατρικό μου σπίτι είχε κτιστεί ένα θερινό σινε-
μά στου οποίο τον μαντρότοιχο σκαρφάλωνα 
καθημερινά κι όπως καταλαβαίνετε ταξίδευα 
στο όνειρο.  Από εκεί ξεκίνησε η αγάπη μου για 
το θέατρο , τους ηθοποιούς, την υποκριτική….  
Όταν λοιπόν αποφάσισα ότι θέλω να γίνω ηθο-
ποιός, η πρώτη που συνάντησα στη ζωή μου 
και που της χρωστάω το ξεκίνημά μου ήταν η 
Αλίκη Βουγιουκλάκη.   Κι όταν ξεκινάς δίπλα σε 
μια τέτοια προσωπικότητα, αισθάνεσαι ότι έχεις 
βρει την καλή νεράιδα, που θα σ’ αγγίξει με το 
μαγικό ραβδάκι της και κάτι θα συμβεί στη ζωή 
σου.  Στη δική μου ζωή συνέβη.   Ξεκίνησα δίπλα 
της κι από κει και πέρα  το ταξίδι στο όνειρο ήταν 
μπροστά μου.

Μετά από τόσες παραστάσεις που έχω στή-
σει, αυτή είναι η πρώτη που έκανα για τον Ελλη-
νικό κινηματογράφο, μια ιστορική αναδρομή στα 
μιούζικαλ της χρυσής περιόδου του Ελληνικού 
σινεμά, βασισμένη στο βιβλίο μου «Τα μιούζικαλ 
του Ελληνικού κινηματογράφου» που εκδόθηκε 
από τις εκδόσεις Ορφέας το 2003.  Όταν, λοιπόν, 
το Βεργίνα μου έκανε την πρόταση να στήσω ένα 
καινούριο μιούζικαλ, είχε έρθει η στιγμή να κάνω 
το «Σινεμασκόπ, the musical» σε συνεργασία με 
τον Στέλιο Παπαδόπουλο που γράψαμε τα κεί-
μενα και την σκηνοθεσία την υπέγραψα εγώ και 
η επιλογή των συνεργατών καθόρισε την επιτυ-
χία αυτής της παράστασης.  Κώστας Μακεδόνας, 
Κατερίνα Κούκα, Νίνα Λοτσάρη, Σοφία Μουτίδου, 
Πασχάλης Τσαρούχας και Νικολέτα Καρρά. Κι 
εγώ στο ρόλο του αφηγητή.  Έχουμε, όπως βλέ-

πετε, δύο «λαϊκούς», αν θέλετε, τραγουδιστές οι 
οποίοι στην συγκεκριμένη παράσταση καλούνται 
να παίξουν και ρόλους… να είναι και ηθοποιοί.   
Αυτό νομίζω πως κάνει και την μεγάλη διαφορά 
και όσοι έρθουν να δουν το μιούζικαλ θα εκπλα-
γούν από τον Μακεδόνα και την Κούκα γιατί θα 
δουν και δύο υπέροχους ηθοποιούς.  Η Σοφία 
Μουτίδου που κρατάει το ρόλο της κωμικού της 
παράστασης, πιστεύω πως αν έκανε καριέρα στα 
60’s θα ήταν η μεγάλη κωμικός της Finos Film. 

Με δεδομένο ότι ζήσατε από πολύ κοντά 
τόσο την παλιά γενιά Ελλήνων ηθοποιών όσο 
και τη νέα μπαίνετε ποτέ σε διαδικασία σύγκρι-
σης; Μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης, αλλά 
δεν θα πρέπει γιατί το σήμερα διαθέτει εξαιρε-
τικούς ηθοποιούς, υπερταλαντούχους και πάντα 
για τις παραστάσεις μου επιλέγω τέτοιου είδους 
ηθοποιούς της νέας γενιάς οι οποίοι υπηρετούν 
πολύ σωστά το μουσικό θέατρο.   Όμως οι μύθοι 
εκείνης της εποχής νομίζω πως είναι αναντικα-
τάστατοι, ιερά τέρατα που είχαν άλλου είδους 
κώδικες επικοινωνίας με το κοινό. 

Είστε αυτός που έκανε trend τη μουσική του 
παλιού Ελληνικού κινηματογράφου.  Πώς σας 
αντιμετώπισαν οι δισκογραφικές εταιρίες όταν 
αρχικά εκθέσατε την πρόθεσή σας; Στην αρχή 
με δυσπιστία...  Είχα συγκεντρώσει ένα απίστευτα 
μεγάλο μουσικό υλικό από τραγούδια και μουσι-
κές του Ελληνικού σινεμά και τα πρότεινα τότε 
στις εταιρίες απλά για να σωθεί το υλικό.  Ούτε 
που ήξερα ότι θα γίνει αυτή η τεράστια επιτυχία.  
Μετά συνέβη αυτό που συνέβη, έγιναν μόδα τα 
κινηματογραφικά τραγούδια και επιμελήθηκα 
τελικά, έκανα παραγωγή σε 300 δίσκους.  Μέσα 
από αυτούς τους δίσκους σώθηκε ένα απίστευτα 
μεγάλο υλικό, που τελικά αν δεν υπήρχε αυτή η 
«τρέλα» η δική μου αυτό το υλικό δεν θα είχε 
καταγραφεί και δεν θα είχε σωθεί. 

Έχετε γράψει πολλές βιογραφίες των μύ-
θων του Ελληνικού θεάτρου και κινηματο-
γράφου. Πόσο κοντά ήρθατε μ’ αυτούς τους 
αστέρες και πόσο αποκαλυπτικοί ήταν; Τελικά 
φτάσαμε στις 42 βιογραφίες γιατί κυκλοφόρη-
σαν φέτος και 18 βιβλία από την «Καθημερινή».  
Βιβλία για ηθοποιούς που δεν είχα γράψει ξανά.  
Και σύντομα θα ολοκληρωθεί και η βιογραφία 
της Μαίρης Χρονοπούλου.  Με τους περισσότε-
ρους έζησα από κοντά, αλλά εκείνους που δεν 
τους πρόλαβα λόγω ηλικίας έρχομαι κοντά με 
τις οικογένειές τους, με τους πολύ δικούς τους 
ανθρώπους για να καταγράψω τη ζωή τους, για 

να μου διηγηθούν πράγματα… Όπως έγινε για 
την Γεωργία Βασιλειάδου, τον Μίμη Φωτόπουλο, 
τον Χατζηχρήστο, με ανθρώπους που δεν ήρθα 
ποτέ σε ιδιαίτερη επαφή για να μπορώ να πω ότι 
μου είχαν αφηγηθεί τη ζωή τους.

Γράφονται σήμερα σενάρια, θεατρικά ή 
κινηματογραφικά  που θα μπορούσαν ν’ αντέ-
ξουν στο χρόνο; Αυτό θα το δείξει ο χρόνος και 
η ιστορία θα το καταγράψει.  Όμως θεωρώ πως, 
τουλάχιστον στην κωμωδία, συγγραφείς σαν τον 
Σακελάριο, τον Τσιφόρο, τον Γιαννακόπουλο δεν 
θα ξαναπεράσουν εύκολα από τα καλλιτεχνικά 
μας πράγματα.  Όπως και οι παλιές Ελληνικές 
ταινίες αρέσουν μέχρι και σήμερα γιατί καταγρά-
φουν μια εποχή και είχαν γίνει από πολύ σπου-
δαίους και σημαντικούς δημιουργούς.  Και το 
ότι ανεβαίνουν ακόμη παραστάσεις βασισμένες 
σ’ εκείνα τα σενάρια και γίνονται πολλά remake 
παλιών ταινιών κάτι σημαίνει.   

Τα social media λειτουργούν βοηθητικά ή 
αποτρεπτικά στο να δημιουργηθούν σήμερα 
«αστέρια»; Νομίζω μόνο αποτρεπτικά.  Τουλά-
χιστον εδώ στην Ελλάδα δεν πρόκειται να ξανα-
δημιουργηθούν αστέρια του μεγέθους εκείνων 
των χρόνων, γιατί εκείνοι είχανε μία απόσταση 
από το κοινό η οποία ήταν πολύ ευνοϊκή για να 
δημιουργηθεί ένας μύθος.  Σήμερα δεν δημιουρ-
γούνται μύθοι.  Κάθε τους κίνηση καταγράφεται 
και αυτό δεν νομίζω πως βοηθάει τους καλλιτέ-
χνες σήμερα να μυθοποιηθούν στο πέρασμα του 
χρόνου.  Επίσης πιστεύω και η χρήση των social 
media, οι selfie ο πλανήτης διακατέχεται από ένα 
ναρκισσισμό, ο οποίος δεν ωφελεί, δεν οδηγεί 
κάπου.  Όλοι αισθάνονται star, όλοι αισθάνονται 
όμορφοι, όλοι αισθάνονται σημαντικοί.  Όμως 
αυτό είναι πολύ fake.  Δεν είναι αυτή η πραγμα-
τικότητα.  

Στα τόσα βραβεία με τα οποία έχετε τιμηθεί 
στην καριέρα σας έρχεται σύντομα να προστε-
θεί ένα ακόμη.  Θέλετε να μας μιλήσετε για την 
επικείμενη βράβευσή σας; Ο Όμιλος Πολιτιστι-
κής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης μου κάνει την τιμή 
να με βραβεύσει για το σύνολο της προσφοράς 
μου στον Ελληνικό Κινηματογράφο σε μια ειδική 
βραδιά στην οποία θα τραγουδήσει και η Κατε-
ρίνα Κούκα.  Και φυσικά θα γίνει και μια πολύ 
ιδιαίτερη αναφορά σε όλους όσους γνώρισα και 
βιογράφησα.  Όλα αυτά θα γίνουν την Δευτέρα 
20 Ιανουαρίου στο Mediterranean Palace Hotel, 
στις 7.00 το βράδυ.

Το «ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ – THE MUSICAL» σπάει κάθε ρεκόρ 

Ο μύθος του ελληνικού 
σινεμά ζωντανεύει 
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Μάκης Δελαπόρτας

Η ελληνική εκδοχή του Χόλιγουντ που εκφράστηκε μέσα από σπουδαία μιούζικαλ 
του Ελληνικού κινηματογράφου, ζωντανεύει σ’ ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα 

αφιερωμένο στη μουσική, στα τραγούδια αλλά και σε αξέχαστες ατάκες των ταινιών 
που άφησαν εποχή και έμειναν ανεξίτηλα στην μνήμη και την καρδιά μας.
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«Η έμπνευση είναι παντού»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΓΚΕΝΤΖΟ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ 

Ο Τάσος Αγγελίδης Γκέντζος είναι ένας δημιουργικός εκφραστής της σύγχρονης λο-
γοτεχνίας στην πόλη μας. Συγγραφέας, επιμελητής βιβλίων, ραδιοφωνικός παραγω-
γός, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολλέγιο “Ανατόλια” και δάσκαλος δημιουργικής 
γραφής.  Οι κλασσικές σπουδές στο ΑΠΘ βρήκαν έκφραση σε 10 λογοτεχνικά βιβλία 
τα τελευταία 10 χρόνια, με τελευταίο το Lacrimae rerum (Τα δάκρυα των πραγμά-
των) που πραγματεύεται την «απώλεια» μέσα από την “ματιά” των αντικειμένων, 
ενώ από το 2013 μέχρι σήμερα έχει συμμετοχή σε 10 συλλογικά έργα. Το τελευταίο 
έργο αυτής της κατηγορίας είναι το Ultimi inter pares (Τελευταίοι μεταξύ ίσων), μια 
ποιητική σύνθεση με τον Σάββα Λαζαρίδη, από τις εκδόσεις Ρώμη. 

Είναι αυτό το πρώτο βιβλίο με το οποίο εκ-
φράζεστε μέσα από την ποίηση; Επίσημα 
ναι. Το “Ultimi inter pares” είναι το πρώτο 
βιβλίο με ποιήματα που αφήνω να βγει προς 
τα έξω. “Υπεύθυνος” ο φίλος ποιητής Σάββας 
Λαζαρίδης και τον ευχαριστώ πολύ! Και στο 
προηγούμενο βιβλίο μου όμως, τη νουβέλα 
“Lacrimae rerum”, είχα εντάξει στο κείμενο 
κάποιες έμμετρες προσπάθειες παραγωγής 
λόγου. 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι με την γλώσσα; 
Είναι και παιχνίδι καθώς έχει δύο παίκτες, 
παιχνίδι με τη γλώσσα και ανάγκη για έκ-
φραση των δημιουργών. Το παιχνίδι με τη 
γλώσσα μπορεί να είναι ανάγκη έκφρασης 
ιδεών και συναισθημάτων και φυσικά η ανά-
γκη σε οποιαδήποτε μορφή της -ιδεολογική 
ή αισθητική- μέγιστο παιχνίδι με τη γλώσσα. 

Προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία και την 
ποίηση μέσα από την ιδιότητά σας ως δα-
σκάλου δημιουργικής γραφής κατά πόσο 
η γραφή είναι τεχνική και κατά πόσο ποίη-

ση;  Είναι και το ένα και το άλλο. Στο κατά 
πόσο... δε μπορώ να απαντήσω με σιγου-
ριά. Έχει να κάνει με το άτομο, τον χρόνο 
στον οποίο βρίσκεται το συγκεκριμένο άτο-
μο και φυσικά τον τόπο στον οποίο δρα και 
παράγει. Άλλες φορές η τεχνική έχει το πάνω 
χέρι κι άλλες φορές πάλι κάποια πράγματα 
μπαίνουν στα κουτάκια από μόνα τους με 
έναν τρόπο μαγικό και ανεξήγητο. Δεν το 
ψάχνω! Προσπαθώ και στην τεχνική της 
γραφής και στην ποίηση της γραφής να 
ξεσκεπάζω την αλήθεια! 

Τι αποτελεί συνήθως έμπνευση για τα 
έργα σας;  Το παρόν, το παρελθόν το μέλ-
λον. Το παρελθόν, το μέλλον, το παρόν. Το 
μέλλον, το παρόν, το παρελθόν. Η ίδια η ζωή 
είναι έμπνευση, οι άνθρωποι αποτελούν 
μεγάλη έμπνευση, οι ανθρώπινες σχέσεις, 
οι αξίες, τα “θέλω”, τα “πρέπει”, τα “μη”, το 
“εγώ” και το “εμείς”... Η έμπνευση βρίσκεται 
παντού, σε επισκέπτεται συχνά, σου χαμογε-
λά, σου θυμώνει, γκρινιάζει... και καλό είναι 
να την σέβεσαι!

Άλλες φιλάνε βατράχους 
για να τους κάνουν 

πρίγκιπες κι αυτή πήρε 
πρίγκιπα και τον έκανε 

βάτραχο.

TOP TRENDS
@Social 
Media

▶ Κάθε Παρασκευή και Σάβ-

βατο η μοναδική Πάολα στην 

Θεσσαλονίκη και στο VOGUE 

club συνεχίζει την απίστευτη 

επιτυχία της .Μαζί ο Νίκος 

Κουρκούλης σε ένα υπέροχο 

και άκρως διασκεδαστικό 

πρόγραμμα.

▶ O  Μάκης Δημάκης στο ICON 

live stage κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο.Μαζί του η Αγγελική 

Ηλιάδη.

▶ Συνεχίζει και ο Αντώνης 

Ρέμος στην ΠΥΛΗ Α με τους 

Imam Baildi έως και τα τέλη 

Ιανουαρίου.

▶ Ξεκίνησε η παράσταση 

‘Σπασμένο Γυαλί’ του Άρθουρ 

Μίλλερ που απέσπασε σημα-

ντικές κριτικές την περασμένη 

σεζόν,στο Αριστοτέλειον κάθε 

Παρασκευή,Σάββατο και 

Κυριακή.

▶ Το ‘ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ the 

musical’ έσπασε στην κυρι-

ολεξία τα ταμεία και συνεχίζει 

μέχρι αρχές Φεβρουαρίου στο 

Vergina Theatro.Ώρα έναρξης 

21:45.

▶ H παράσταση MUTE του 

Γιώργου Χριστοδούλου στο 

Αριστοτέλειον για δύο μόνον 

παραστάσεις την Δευτέρα 13 

και την Τρίτη 14 Ιανουαρίου.

▶ Το Σάββατο 11 Ιανουαρί-

ου τελευταία παράσταση στο 

MΥΛΟΣ club για τον Διογένη 

Δασκάλου και του Monie & 

Monie Conniente.

▶ O ‘Αίας’ του Σοφοκλή με τον 

Γιώργο νανούρη να σκηνοθε-

τεί τον Μιχάλη Σαράντη νκαι 

τον Απόστολο Χαντζαρά στο 

Θέατρο Αυλαία Παρασκευή 

17,Σάββατο 18 και Κυριακή 

19 Ιανουαρίου.

▶ Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 

η θρυλική ροκ σκηνή των 90’s 

επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη 

και στο WE.Υπόγεια Ρεύμα-

τα,Magic De Spell,Ενδελέχεις 

υπόσχονται μία μοναδική ροκ 

βραδιά!

#Megxit
#Megan
#Harry

#AGENDA_MOU

H Megan έπεισε ολόκληρο 
πρίγκιπα να φύγει απ’ το 

παλάτι κι εγώ ακόμη παιδεύομαι 
να τον πείσω να φύγουμε 

τριήμερο.

Παραιτήθηκαν από μέλη 
της βασιλικής οικογένειας 

ο Harry και η Megan.  
Βιογραφικά ετοιμάζουν 
ο Γιώργος και η Μαρίνα 

Πατούλη.

Εκείνο το meme που λέει:  
«Θα τα παρατήσω όλα να γίνω 
πριγκίπισσα», το ξεφτίλισε η 

Megan.  Respect!

Harry:  Θα σε κάνω βασίλισσα
Megan:  Θα σε κάνω λαντζέρη
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Pinning 
The Media
▶ ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΑ, ΚΟΠΕΛΙΑ
«Η οικογένειά μου και συγκεκριμένα ο παππούς μου Α.Τ. έχει 
μια μεγάλη ιστορία στο χώρο της πολιτικής… ΠΑΡ’ΟΛΑ ΑΥΤΑ  
στην εγώ μεγάλωσα ΚΑΝΟΝΙΚΑ…»  Δηλώνει η 19χρονη 
παίκτρια του νέου κύκλου My Style Rocks στο trailer της 
εκπομπής.  Τα είπες όλα, κοπελιά.   Respect.

▶ ΣΤΟ ΔΙΑΦΑΝΙ, ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΟΥ… ΣΤΟ ΔΙΑΦΑΝΙ
Πόσους κατοίκους έχει αυτό το χωριό στις Άγριες Μέλισ-
σες και το κάνουν όλοι με όλους? Σε λίγο, νομίζω, θα 
χρειαστούν ενισχύσεις.  Αν έχετε καιρό να νιώστε τρυφερά, 
ετοιμαστείτε για μια εκδρομή.  Ακόμη και οι περαστικοί 
καλοπερνάνε εκεί.  Αυτό, που τα στοιχεία του σεναρίου που 
δίνουν τηλεθεάσεις τα κάνετε λάστιχο, να το κοιτάξετε, οι 
σεναριογράφοι.  

▶ BACK TO THE FUTURE
Big Brother, Το καφέ της Χαράς, Ρουκ Ζουκ κι ετοιμάζονται 
σου λέει οι Τρεις Χάριτες και παιχνίδι με φάρσες.  Σε ποια 
δεκαετία ζούμε, ρε παιδιά? Το δικό μου ημερολόγιο λέει 
ότι μπήκαμε στα 20’s.  Τι επιστροφές στα 90’s είναι αυτές?  
Συντονιστείτε με το σήμερα για να έχουμε αύριο.  Αλλιώς 
κολλημένοι στο όχι και τόσο ένδοξο τηλεοπτικό παρελθόν 
μας θα μείνουμε.

▶ FOOTBALL STORIES 
Γιώργος Λέντζας, Άγγελος Γιακουμίδης, θεούληδες.  Ακόμη 
κι αν δεν έχεις ιδέα από ποδόσφαιρο μέσα από αυτή την 
εκπομπή «κινδυνεύεις» να το λατρέψεις.  Κρίμα που το 
κανάλι την έχει χαντακώσει σε ώρα χαμηλής τηλεθέασης.  
Ελπίζουμε σε καλοκαιρινές επαναλήψεις σε κάποια prime 
time ζώνη.  Το αξίζουν.

Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και στα χειμερινά ΑSTRA όπου ο Νίκος Κουρκούλης ήταν ο απόλυτος πρωταγω-
νιστής της διασκέδασης τότε στην Θεσσαλονίκη με τους χώρους να είναι κάθε βράδυ γεμάτοι.Εκεί τον είχε επισκεφθεί 

ο Μάρκος Σεφερλής ο οποίος από τότε έδινε πάντα το δικό του show!

Ένας χώρος μοναδικής αισθητικής που επιμελήθηκε η Dimitra Betaki στην καρδιά της Θεσσαλονίκης! Εξαιρετικά χαρμάνια 
καφέ Cortese, υπέροχες επιλογές πρωινού & brunch με λαχταριστά pancakes, κρουασάν, ομελέτες, πρέτσελ και πολλές 
άλλες μοναδικές δημιουργίες. Από τις μεσημβρινές ώρες και μετά λαχταριστές σαλάτες & snacks συνοδεύουν κατάλληλα 
τα εκλεκτά main dishes του BUTLER που απολαμβάνετε με τη συνοδεία αγαπημένων ετικετών του ελληνικού και ξένου 
αμπελώνα. Κάθε Πέμπτη, ο bartender Στέλιος Φελώνης παρουσιάζει αποκλειστικά στο BUTLER τις εξαιρετικές δημιουργίες 
του με δροσιστικά Signature Cocktails για κάθε γούστο. Διεύθ. Καρ. Ντήλ & Μητροπόλεως,τηλ. 2310 281350.
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Μια μέρα πριν από τέσσερα χρόνια ο Μιχάλης 
Σαράντης επισκέφθηκε τον αδελφικό του φίλο 
και ζωγράφο Απόστολο Χαντζαρά στο ατελιέ 
του. Κατά την διάρκεια της συνάντησης τους ο 
ηθοποιός του διάβασε ένα απόσπασμα, που τον 
συγκινεί, από τον «Αίαντα» του Σοφοκλή, ενώ 
ο Απ.Χαντζαράς ταυτόχρονα ζωγράφιζε. Μό-
λις ολοκλήρωσε το απόσπασμα ο Μ.Σαράντης 
είδε τί είχε ζωγραφίσει ο φίλος του και έμεινε 
άναυδος, τον Αίαντα την στιγμή που αυτοκτο-
νεί.  «Εντυπωσιάστηκα όταν είδα πως μπορούν 
να συνδυαστούν αυτά τα δυο, με έναν τρόπο 
που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Αυτό που ένιωσα 
εκείνη τη στιγμή ήθελα να το νιώσουν και άλ-
λοι άνθρωποι», λέει σε συνέντευξη του στην 
Karfitsa o ταλαντούχος ηθοποιός, μέσα στον 
οποίο γεννήθηκε η ιδέα να παρουσιαστεί αυτός ο 
συνδυασμός τεχνών επί σκηνής. Ζήτησε λοιπόν 
από τον Γιώργο Νανούρη να δώσει σάρκα στην 
ιδέα και τότε δημιουργήθηκε μια πρωτοποριακή 
παράσταση, που δίνει στο κοινό που την παρα-
κολουθεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Ο ηθοποιός ενσαρκώνει εννέα ρόλους. Πέρα 
από τον Αίαντα είναι οι Τέκμησσα, Μενέλαος, 
Αγαμέμνων, Τεύκρος, Αθηνά, Οδυσσέας, Χορός 
ή Αγγελιαφόρος. Σε παράλληλο χρόνο μαζί του 
στη σκηνή είναι ο Απ.Χαντζαράς και φτιάχνει ζω-
ντανά, με τη μέθοδο της μονοτυπίας, έργα που 
που βαδίζουν μαζί με την πλοκή. 

Η δύση και η ανατολή δυο κόσμων
Ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο 

των Ελλήνων, ο Αίας, δικαιούται τα όπλα του 

Αχιλλέα μετά το θάνατο του. Όταν αυτά με δολο-
πλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει 
να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθη-
νάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργεί-
ων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος αποφασίζει 
ότι τούτος ο κόσμος δεν τον χωράει άλλο και 
αυτοκτονεί.

«O Αίαντας πρεσβεύει την απόλυτη τιμή. Για 
μένα είναι το απόλυτο ιδανικό», σημειώνει ο Μ.
Σαράντης. To έργο αναφέρεται στην δύση ενός 
ολόκληρου κόσμου και στην ανατολή ενός νέου 
εξηγώντας ότι: «πάντα στη ζωή τα πράγματα 
προχωράνε και αλλάζουν όπως και οι άνθρωποι 
μετασχηματίζονται. Ο Αίαντας ήταν ένας ήρωας 
ο οποίος δεν μπορούσε  να αλλάξει, ούτε να 
μπει στο πνεύμα της εποχής. Δεν χωρούσε άλλο 
μόνο η ωμή δύναμη, η μονοκοπανιά και η τιμή 
στα πράγματα. Υπήρχε ανάγκη για μια ανατολή 
ενός κόσμου πιο οδυσσειακή, όπου τα πράγματα 
έχουν πέρα από τη δύναμη και την ανάγκη του 
νου, της διπλωματίας».

 
«Θέλω να ρουφήξω 
όσο μπορώ την ίδια τη ζωή»
Ο ΑΙΑΣ είναι μια ακόμη παράσταση μέσα από 

την οποία ο Μιχάλης Σαράντης ξεδιπλώνει το 
υποκριτικό του ταλέντο. Θετικές κριτικές, συ-
νεργασίες με μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς και 
σκηνοθέτες αλλά και το θεατρικό βραβείο Χορν 
το 2015 είναι το αποτέλεσμα της σκληρής και 
αδιάκοπης δουλειάς του όλα αυτά τα χρόνια. 
Τον ρωτάμε ποιος είναι ο σκοπός που τον οδηγεί 
προς την εξέλιξη του και μας απαντάει «η ίδια η 

ζωή» και συμπληρώνει «φυσικά όμως έχω και 
όνειρα. Θέλω να παίξω πολύ, να ρουφήξω όσο 
μπορώ την ίδια τη ζωή».

Ως νέος θεωρεί ότι τα τα πράγματα στη χώρα 
είναι δύσκολα, ωστόσο ο ίδιος τονίζει ότι «αυτό 
μας πετσώνει και λίγο, μας πεισμώνει. Εμένα 
μου αρέσει, ως ένα σημείο, να μην είναι εύκολα 
τα πράγματα, να υπάρχουν δηλαδή και εμπόδια, 
αλλιώς δεν έχει νόημα». Την ίδια ώρα όμως 
εξηγεί ότι για να κάνει κάποιος αυτό που αγαπά 
πρέπει να έχει πίστη και να έρθει σε επαφή με το 
κέντρο του εαυτού του. «Αυτό δεν είναι καθόλου 
εύκολο, αλλά για αυτό παλεύουμε μια ζωή για 
να κεντράρουμε τον εαυτό μας. Όταν κάποιος το 
καταφέρει αυτό και πει ‘’θέλω να τραβήξω αυτό 
τον δρόμο’’ νομίζει ότι είναι τετραπέρατος και 
κάνει τα αδύνατα δυνατά για να το καταφέρει. 
Αυτός είναι και ο λόγος που ως ον ο άνθρωπος 
επιβιώνει μέσα στα χρόνια». 

Ο Μιχάλης Σαράντης αυτό που θέλει είναι να 
μοιράζεται με το κοινό ιστορίες. «Το θέμα είναι 
όχι πόσο καλά ή κακά το κάνουμε, αλλά πώς μας 
αρέσει να τα λέμε και να ακούμε τα πράγματα. 
Τίθεται ένα θέμα συνολικότερης αισθητικής, όχι 
μόνο για την όψη των πραγμάτων, αλλά για τον 
τρόπο που παίζει κάποιος, που συμπεριφέρεται 
στους ανθρώπους, πόσο προάγει την ευγένεια, 
καθώς αυτό βγαίνει και στην σκηνή και το κοινό 
που είναι ένας ζωντανός οργανισμός και παλλό-
μενο κύτταρο το λαμβάνει», καταλήγει.

*«ΑΙΑΣ», στο θέατρο Αυλαία 
17, 18, 19 Ιανουαρίου

Ο ηθοποιός έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τον Αίαντα

O Mιχάλης Σαράντης θέλει να 
μοιράζεται με το κοινό ιστορίες
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1.Αν δεν ήσουν δημοσιογράφος τι θα ήθελες 
να είσαι;

Μετά από τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία δεν 
ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ίσως 
ιδιοκτήτης ενός μικρού πανδοχείου σε πανέμορφο, 
όχι κοσμοπολίτικο, νησί του Αιγαίου. Να έρχομαι σε 
επαφή με κόσμο.

2.Ρεπόρτερ η’ παρουσιαστής τελικά;  
Δεν μπορείς να είσαι παρουσιαστής αν δεν έχεις 

κάνεις ρεπορτάζ νωρίτερα. Μην ξεχνάτε ότι 22 χρό-
νια στο πεζοδρόμιο ήμουν στρατιώτης πρώτης γραμ-
μής. Ο ρεπόρτερ ασχολείται συνήθως με το θέμα 
του, ένας παρουσιαστής -που θέλει να είναι σωστά 
ενημερωμένος- με πολλά, πάρα πολλά, πάρα πάρα 
πολλά θέματα. 

3.Ποιο ρεπορτάζ σου έχει μείνει αξέχαστο; 
Προσφυγικό. Η έξαρσή του στη χώρα μας. Το 

βίωσα, στην Ειδομένη, ένιωσα τον πόνο, το φόβο, 
την ταλαιπωρία, τα έντονα συναισθήματα χιλιάδων 
ανθρώπων που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από 
το παρελθόν τους σε απάνθρωπες συνθήκες. Δεν 
πρόκειται να ξεχάσω ποτέ τα βλέμματα των μικρών 
παιδιών, στις λάσπες, μέσα στη βροχή και στο κρύο. 
Τις ατελείωτες ουρές στα συσσίτια. Καθημερινά, επί 
μήνες. 

4.Τι έχει η Θεσσαλονίκη που δεν έχει η Αθήνα;
Το Λευκό Πύργο και θάλασσα στην πλατεία Συ-

ντάγματος. 
5.Στην πρωτεύουσα κινείσαι με Μετρό; Τι σου 

λείπει στη Θεσσαλονίκη;
Μετρό ε; Όχι ιδιαίτερα. Κινούμαι με το αυτοκίνη-

τό μου γιατί η Αθήνα έχει «δρόμους» που δεν έχει η 
Θεσσαλονίκη. Τώρα όσο για το τί μου λείπει από τη 
Θεσσαλονίκη... Ίσως σας φανεί περίεργο... Οι πολύ 
πρωινές συνδέσεις από το Λευκό Πύργο. Το ξημέρω-
μα στο Θερμαϊκό. Κάποιες στιγμές με συναδέρφους, 
κάποια βράδια με φίλους.

6.Μεγάλη αδυναμία της ζωής σου... 
Τα παιδιά μου. Τα δύο αντράκια μου.
7.Φιλίες από τον επαγγελματικό χώρο η’ έξω 

από αυτόν;
Κυρίως έξω από αυτόν. Διατηρώ όμως εξαιρετι-

κές σχέσεις και με συναδέρφους. 
8.Ανεκπλήρωτο όνειρο;
Δύσκολη ερώτηση. Βάζω στόχους στην ζωή μου. 

Προσπαθώ να τους εκπληρώνω. Τα καταφέρνω μέ-
χρι στιγμής.

9.Μετά από τόσα χρόνια δουλειάς έχεις συνη-
θίσει το πρωινό ξύπνημα;

Δεν έχω άλλη επιλογή πια. Ξυπνάω στις 03:30. 
Κάποιες φορές και νωρίτερα χωρίς ξυπνητήρι. 

10.Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό; 
Ως εργαλείο δουλειάς; Ούτε λεπτό. Ως μέσο επι-

κοινωνίας, θα μπορούσα και χωρίς αυτό. Υπάρχουν 
πολύ πιο ουσιώδεις τρόποι επικοινωνίας.

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους, 
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη. 

Ξυπνάει από τα άγρια χαράματα προκειμένου να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους τηλεθεατές. Μέχρι τώρα τον βλέπαμε στους ...δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης να «τρέχει» ασταμάτητα ως ρεπόρτερ για να καλυψει την επικαιρότητα. Τους τελευταίους μήνες έχει πάρει θέση συμπαρουσιαστή στο πλευρό 

του Γιώργου Παπαδάκη, στο πρωινό του ΑΝΤ1. Είναι ο Γιώργος Γρηγοριάδης με δημοσιογραφική εμπειρία άνω των 20 ετών. 

Γιώργος Γρηγοριάδης
Μου λείπει το ξημέρωμα στο Θερμαϊκό 

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Το όνομά της Ανθούλα Σαββίδου. Το επάγ-
γελμά της; Προπονήτρια ποδοσφαίρου και μάλι-
στα κάτοχος του διπλώματος UEFA A. Γιατί ναι, 
το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ανδρική υπόθεση.

Η Ανθούλα Σαββίδου, είναι η πρώτη γυναίκα 
προπονήτρια που έχει καθίσει σε πάγκο επαγ-
γελματικής ομάδας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Το έκανε το 2016 όταν από βοηθός προπονη-
τή, ανέλαβε τα ηνία του Αχιλλέα Νεοκαισάρει-
ας (ομάδα τότε της Γ’ Εθνικής από τον νομό 
Πιερίας), ενώ πέρυσι ήταν στον Αιγινιακό (στη 
Football League).

Η ίδια, αν και αυτό το διάστημα δεν έχει ομά-
δα, συνεχίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις της με 
την ίδια να αποκαλύπτει στην συνέντευξή της 
στην karfitsa όλες τις άγνωστες πτυχές της δι-
αδρομής της.

Ποια ήταν η αφορμή που σου δόθηκε για 
να μπει το «μικρόβιο» του ποδοσφαίρου μέσα 
σου; «Από πολύ μικρή, θυμάμαι, όπου ζούσαμε 
οικογενειακώς στη Γερμανία είχα τα ερεθίσματα 
να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Με τον πατέρα 
μου, από πολύ μικρή πήγαινα συνεχώς στα γή-
πεδα, παρακολουθούσαμε παιχνίδια. Μου άρεσε 
πολύ να βλέπω ποδόσφαιρο. Θυμάμαι, πως μετά 
από το τέλος των αγώνων, η γηπεδούχος ομά-
δας διοργάνωνε κάτι σαν γιορτή στο γήπεδο και 
εκεί οι συζητήσεις ήταν ποδοσφαιρικές και μου 
έχει μείνει τότε χαραγμένο που όλοι οι ομογενείς 
μιλούσαν με θαυμασμό για τα κατορθώματα του 
Βασίλη Χατζηπαναγή».

Τι θέση έπαιζες ως αθλήτρια του ποδο-
σφαίρου; «Όταν ήμουν ακόμα αθλήτρια, έπαιζα 
ως κεντρική αμυντικός. Αυτή ήταν η θέση μου. 
Βέβαια, υπήρξαν και παιχνίδια που έπαιξα και σε 
άλλες θέσεις όταν αυτό απαιτούνταν, όμως η κύ-
ρια θέση μου ήταν αυτή».

Η απόφαση να ξεκινήσεις μαθήματα σε 
σχολή προπονητικής πως πάρθηκε; «Είχε να 
κάνει καθαρά με παρότρυνση του - τότε - προ-
πονητή μου κ. Ντίνου Δαυϊδόπουλου. Βλέποντας 
πως έχω ηγετικά προσόντα στο γήπεδο, αφού 
λόγω και της θέσης που αγωνιζόμουν έβλεπα 
όλο το γήπεδο μου έδωσε το ελεύθερο να λει-
τουργώ ως προπονητής μέσα στο γήπεδο και 
έτσι μου έβαλε την ιδέα να ακολουθήσω επαγ-
γελματικά την προπονητική».

Τι θυμάσαι από την πρώτη σου προπόνηση 

ως επικεφαλής του Αχιλλέα Νεοκαισάρειας 
που ήταν η πρώτη σου ημέρα ως πρώτη προ-
πονήτρια σε επαγγελματική ομάδα; «Ήταν όλες 
εκείνες οι στιγμές έντονες. Θυμάμαι πως ένιωθα 
το αίσθημα ευθύνης. Κατάλαβα αμέσως πως το 
βάρος θα πέσει πλέον σε μένα για το πως θα λει-
τουργήσει η ομάδα, ποιο θα είναι το εβδομαδιαίο 
πλάνο προπόνησης, η ανάλυση του αντιπάλου 
και γενικώς όλα τα στάδια πριν τον αγώνα».

Η αντιμετώπιση των παικτών, αλλά και 
των άλλων ομάδων ήταν διαφορετική προς 
το πρόσωπό σου, τόσο εντός, όσο και εκτός 
αγωνιστικού χώρου; «Με αντιμετωπίζουν με 
μεγάλο σεβασμό, σίγουρα υπάρχει η λεπτότητα, 
όμως δεν αντιμετώπισα ποτέ μου πρόβλημα και 
φυσικά με τον ίδιο σεβασμό αντιμετωπίζω και 
εγώ τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους αντι-
πάλους».

Ποια τα όνειρα και οι στόχοι που έχεις θέσει 

για την καριέρα σου; «Ο μεγάλος και βασικός 
μου στόχος είναι να πάρω το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα το ανώτατο δίπλωμα της προ-
πονητικής. Το UEFA PRO. Από ‘κει και πέρα, θέλω 
να είμαι σε μία επαγγελματική ομάδα, ως μέλος 
του τεχνικού τιμ, μέχρι να κάνω το μεγάλο βήμα 
και να είμαι και πάλι προπονήτρια σε μία επαγ-
γελματική ανδρική ομάδα».

Ποιος ο αγαπημένος σου προπονητής και 
ποιον ποδοσφαιριστή θα ήθελες να έχεις στην 
ομάδα σου; «Δεν θα πω έναν. Θα πω έναν Ελ-
ληνα και έναν ξένο τεχνικό. Από την Ελλάδα, 
θαυμάζω και μου αρέσει το στυλ και ο τρόπος 
παιχνιδιού του Γιώργου Δώνη. Από το εξωτερικό 
του Ντιέγκο Σιμεόνε της Ατλέτικο Μαδρίτης. Από 
ποδοσφαιριστές, σαφώς θα ήθελα να μπορούσα 
να προπονήσω τον Βασίλη Χατζηπαναγή, αλλά 
και τον Κάρλες Πουγιόλ που λόγω και θέσης εί-
ναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής».
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Η Ανθούλα Σαββίδου, η πρώτη γυναίκα προπονήτρια επαγγελματικής 
ομάδας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται στην «Κ»

«Πρότυπά μου στην προπονητική 
οι Δώνης και Σιμεόνε»



3711.01.2020

Η περιπέτεια της ΚΑΕ Αρης
και οι πρόθυμοι εθελοντές

Ο μπασκετικός Αρης περνάει φέτος, ίσως τη μεγα-
λύτερη περιπέτεια της ιστορίας του. Σε 10 αγώνες έχει 
πετύχει μόνο δύο νίκες, βρίσκεται στην τελευταία θέση 
του βαθμολογικού πίνακα και συγχρόνως σε μία διοικη-
τική τρικυμία. Ο Δημήτρης Γουλιέλμος που ανέλαβε πριν 
από δύο περίπου χρόνια να βγάλει τον Αρη από την κρίση 
εκείνης της χρονικής περιόδου, έκανε ό,τι μπορούσε να 
κάνει και τελικώς παραιτήθηκε. Σύμφωνα με δήλωση 
του, ο ιδιοκτήτης έβαλε στην ΚΑΕ Αρης ένα ποσό γύρω 
στα 2 εκατ. ευρώ, αλλά με δεδομένο ότι ο Αρης είναι ένα 
βαρέλι χωρίς πάτο το ποσό αποδείχθηκε ελάχιστο για να 
δώσει ανάσες διαρκείας στην ομάδα.

Ο κ. Γουλιέλμος λοιπόν ακολούθησε τον δρόμο της 
οικογένειας του  Νίκου  Λάσκαρη. Εφυγε από τον Αρη 
χωρίς να αφήσει αποτύπωμα επιτυχίας. Η ομάδα είχε 
χαμηλές πτήσεις, τη στιγμή της παραίτησης του είναι τε-
λευταία στο βαθμολογικό πίνακα και έχει ανοίξει ακόμη 
περισσότερο τη «μαύρη τρύπα». Με την παρουσία του κ. 
Γουλιέλμου στην ΚΑΕ Αρης θα ασχοληθούν οι ιστορικοί 
του μέλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι ελλείψει αξιόπιστου 
οικονομικά διαδόχου τις τύχες της ομάδας τις επωμίζεται 
πενταμελής διοικούσα επιτροπή. Ποιες είναι οι δυνατό-
τητες της; Ισα ίσα οικονομικά να έχει σφυγμό η ομάδα. 
Τι άλλο μπορεί να πετύχει; Να συσπειρώσει τον κόσμο 
και μέσα από τις γνωστές διαδικασίες να δημιουργήσει 
έναν πυρήνα παραγόντων ικανό να δώσει βαθιές ανάσες 
στην ομάδα. Τίποτε το πρωτότυπο. Η γνωστή συνταγή 
η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν αποδίδει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Επειδή όμως ο Αρης παίζει με 
τη φωτιά και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να καεί είναι ανα-
γκαίο όσο ποτέ άλλοτε, αυτή τη φορά να αντιμετωπισθεί 
περισσότερο ρεαλιστικά το πρόβλημα. Επειδή ακούγο-
νται και πάλι σενάρια αλλαγής ΑΦΜ, ταπεινή μου άποψη 
είναι ότι ο Αυτοκράτορας θα έχει αλλοιώσει την αθλητική 
του ιστορία αν επιλεγεί μία τέτοια λύση. Το περισσότερο 
φρόνιμο είναι να καταστρωθεί ένα πλάνο το οποίο θα 
δημιουργήσει ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης, ικανό 
να μεγαλώσει τα έσοδα. Για να γίνει αυτό χρειάζονται 
άτομα με ατζέντα γνωριμιών, πειθώ και παραγοντική 
αξιοπιστία. Ατομα μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν 
στην οικογένεια του Αρη, αλλά παραμένουν αδρανή γιατί 
δεν εμπνέονται με τις συνθήκες που βιώνει τα τελευταία 
χρόνια η ομάδα. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να δραστηριο-
ποιηθούν γιατί με… «ακροβάτες» και εθελοντές δουλειά 
δεν γίνεται καθώς είναι λύσεις μικρής πνοής. Ανεξαρτή-
τως από τις προθέσεις τους.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μπορεί να μην φόρεσε το 
περιβραχιόνιο του αρχηγού (το είχε ο Δεληζήσης) όμως 
εντός γηπέδου ήταν και πάλι ο leader του Αρη. Ο Φραν 
Βέλεθ, διανύει την πιο ώριμη και γεμάτη σεζόν της καριέ-
ρας του και με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του «φωνάζει» 
με τον πλέον ηχηρό τρόπο πως το θέμα της ανανέωσης 
του συμβολαίου του θα πρέπει να τελειώσει άμεσα.

Ο Ισπανός σέντερ μπακ του Αρη μετράει φέτος 14 
συμμετοχές, έχοντας σκοράρει τρία γκολ, ενώ μετράει 
και μία ασίστ. Έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στα 
παιχνίδια με Παναθηναϊκό (4-0), ΑΕΛ (2-3) και ΠΑΟΚ 
(4-2). Όλα του τα τέρματα μάλιστα τα έχει πετύχει στην 
ίδια εστία, σε αυτή μπροστά στη Θύρα 3 του «Κλεάνθης 
Βικελίδης». Την ασίστ την είχε δώσει στο «Γεντί Κουλέ» 
στην ήττα του Αρη από τον ΟΦΗ (3-1). Ο αρχηγός του Αρη 
που ξεχωρίζει για το πάθος και τον δυναμισμό στο παιχνί-
δι του, έχει δεχτεί μόλις δύο κίτρινες κάρτες (γενικώς δεν 
έχει κόκκινη με τον Αρη στα 37 επίσημα του παιχνίδια) 
δείγμα του καθαρού τρόπου παιχνιδιού του.

Ο 28χρονος άσος, το συμβόλαιο του οποίου εκπνέει 
τον ερχόμενο Ιούνιο, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό σε 
συζητήσεις με τους Θόδωρο Καρυπίδη και Αγγελο Χα-
ριστέα, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή» τομή για την 
επέκταση της συνεργασίας του με την Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Ο Βέλεθ, που από την περσινή κι όλας σεζόν αποτε-
λεί βασικό πυλώνα της άμυνας του Αρη (την περασμένη 
σεζόν έπαιξε συνολικά σε 23 παιχνίδια πρωταθλήματος, 
ωστόσο μελανό σημείο υπήρξαν οι τρεις μυικοί τραυμα-
τισμοί του), αποτελεί μαζί με τους Ματίγια και Κουέστα 
(επίσης οι δύο Ισπανοί βρίσκονται σε συζητήσεις με την 
ΠΑΕ για την ανανέωση των συμβολαίων τους) τις πιο πε-

τυχημένες καλοκαιρινές μεταγραφές της περσινής σεζόν. 
Εκτός των άλλων, ο Ισπανός αμυντικός, έχει «χτίσει» και 
ένα ξεχωριστό δέσιμο με τον κόσμο της ομάδας, δείχνο-
ντας να απολαμβάνει την παρουσία του στον Αρη.

Ο 28χρονος εκτός των άλλων, κατάφερε να σκορά-
ρει για δεύτερη συνεχή χρονιά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Το είχε 
πετύχει και πέρυσι στο 1-1 της Τούμπας και πάλι - τότε 
- με κεφαλιά, με τον ίδιο να απολαμβάνει τέτοια ντέρ-
μπι, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ισπανική AS.  
«Δεν έχω ξαναδεί γήπεδο να... παίρνει φωτιά. Δεν βλέπα-
με ούτε ακούγαμε ο ένας τον άλλον. Άναψαν 5 χιλιάδες 
πυρσούς και πολλά πυροτεχνήματα. Είναι το καλύτερο 
παιχνίδι που έχω ζήσει ποτέ. Δύο ώρες πριν το γήπεδο 
ήταν γεμάτο και μία ώρα μετά το τέλος ο κόσμος ήταν 
ακόμα εκεί».

Η αγάπη του Βέλεθ για την οικογένειά του είναι πάνω 
από όλα. Σε αυτούς αφιερώνει όλα του τα γκολ και μά-
λιστα και τα τρία του φετινά τέρματα τα πέτυχε στα παι-
χνίδια που η σύζυγός του, Aντρέα, μαζί με την κορούλα 
τους, Βέγκα, ήταν στην Ελλάδα και στο γήπεδο. Ίσως το 
γεγονός πως δεν μπορεί να έχει την οικογένειά του μαζί 
του, μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, είναι και ο μοναδικός εν-
δοιασμός που έχει στο μυαλό του για να συνεχίσει και για 
άλλα χρόνια στον Αρη.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το 
μέλλον του Βέλεθ, με τον ίδιο να περιμένει για την ώρα 
τις οριστικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις του με τον 
Αρη, την ώρα που αρκετές ομάδες και δη από την Ελλά-
δα, περιμένουν... στο ακουστικό τους έχοντας στη λίστα 
τους τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ

 Ο leader του Αρη, Φραν Βέλεθ, τα εντυπωσιακά 
στατιστικά του και το «θέλω» της παραμονής του 

H χρονιά της ζωής του...
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Κάνοντας τον 
απολογισμό...

Κι έρχεται η στιγμή που οι συνθήκες 
μας αναγκάζουν να κάνουμε τον απολογι-
σμό της μέχρι τώρα ζωής μας... Για όλους...

Όσους πέρασαν... Φίλους... Εχθρούς… 
Γνωστούς… Απλούς περαστικούς... Τους 
δήθεν που μας χρησιμοποίησαν... Τους 
άσχετους που θέλησαν να περάσουν 
καλά... 

Ακόμα και αυτούς που δεν έβρισκαν 
τίποτα ενδιαφέρον στη δική τους ζωή... 
Κι επέλεξαν να βολτάρουν στη δική μας 
μήπως και καταφέρουν να δώσουν νόημα 
στη δική τους...

Λίγοι είναι οι άνθρωποι που θα μείνουν 
κοντά σου ουσιαστικά... Που θα σε αντέ-
ξουν... Θα σε νοιαστούν… Θα σε αγαπήσουν 
πραγματικά.... Ο χρόνος δικάζει… Άλλοτε 
γράφει κι άλλοτε διαγράφει...

Και το συμπέρασμα;
Είναι ακόμα εδώ.. Εδώ, για να μη σου 

λείψει τίποτα.. Σε αγάπησαν γι’ αυτό που εί-
σαι και είναι συνοδοιπόροι στο ταξίδι σου..

 Γι’ αυτό προσπάθησε να μη τους 
πληγώσεις... Μη τους προδώσεις… Έχε 
τους πάντα ψηλά!!

Οι παρείσακτοι απλά κρυφοκοιτά-
ζουν...

Φτάνοντας στο τέλος του χρόνου, το 
τέλος μιας σχέσης, μιας δουλειάς, μιας 
περιόδου ή μιας προσπάθειας συνήθως 
κάνουμε τον απολογισμό…

τι αφήνουμε πίσω μας και τι θα πάρου-
με μαζί μας… Τι κρατάμε και τι πετάμε… 
Πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα…;

Είναι σημαντικό να κάνουμε τον 
απολογισμό συχνά στη ζωή μας… είναι 
σαν στάσεις σε μια συνεχή πορεία στην 
οποία ενδεχομένως έχουμε χάσει λίγο τον 
προσανατολισμό μας…

Ο απολογισμός θα μας βοηθήσει να 
συνειδητοποιήσουμε που βρισκόμαστε, που 
ήμασταν και που είμαστε τώρα, τι κάναμε 
και τι δεν κάναμε, να δούμε τα λάθη μας 
και τα επιτεύγματά μας, να αξιολογήσουμε 
όσα έχουν συμβεί και όσα μας προσπέρα-
σαν, να δούμε ποιους ανθρώπους έχουμε 
δίπλα μας και σε ποιους ανθρώπους δίπλα 
ήμασταν εμείς…

και μέσα από όλα αυτά να γνωρίσουμε 
λίγο καλύτερα τον εαυτό μας, να αλλά-
ξουμε κάποια πράγματα, να κρατήσουμε 
κάποια άλλα και να απαλλαγούμε από 
ορισμένα φορτία που δεν έχει νόημα να 
κουβαλάμε…

Στον απολογισμό δεν κοιτάζουμε μόνο 
στο παρελθόν, ταυτόχρονα φροντίζουμε 
και για το μέλλον, δομώντας νέα όνειρα και 
κάνοντας νέα σχέδια.

Ποια θέλουμε να είναι τα επόμενα 
βήματά μας; Τι δεν μας ικανοποιεί και τι 
αλλαγές θα θέλαμε να κάνουμε;

Τι νέους στόχους βάζουμε για τη ζωή 
μας και πώς θα θέλαμε να είναι η ζωή μας;

Είναι προτιμότερο να κάνουμε τον 
απολογισμό μας στο τέλος κάθε χρόνου 
παρά να φτάσουμε προς το τέλος της ζωής 
μας και να αρχίσουμε τότε να κάνουμε 
απολογισμό για μια ζωή που δύσκολα 
μπορούμε να αλλάξουμε…

Ο απολογισμός σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μας βοηθά να θέσουμε νέους 
στόχους και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας 
και τη ζωή μας.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αυτήν την εβδομάδα  κοίτα να τακτοποιήσεις 
κενά του παρελθόντος και να 

επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις 
ιδανικότερες λύσεις στα ζητήματά 
σου. Χωρίς άγχος, χωρίς βιασύνη, 

απερίσπαστα και χωρίς επηρεασμό 
από αμφίβολα άτομα. Ξεκαθαρίσματα 

παρελθοντικών καταστάσεων μπορείς να 
τα κάνεις. Απόφυγε οποιεσδήποτε τάσεις 

απομόνωσης που μπορεί να έχεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 11,36,41,46.

Καθόλου βιαστικές αποφάσεις, όσο και 
αν ο χρόνος σε πιέζει. Μπορεί αργότερα 

να μετανιώσεις και το χειρότερο να 
μην διορθώνεται τίποτα.  Με έξυπνες 

και κατάλληλες κινήσεις, είναι βέβαιο 
ότι θα βρεις την καλύτερη λύση για τα 
προβλήματα που μάλλον δεν είναι και 

τόσο μεγάλα όσο φαίνονται. Ξεκίνα 
κάποια δραστηριότητα που θα σε 

χαλαρώσει και θα σε απαλλάξει από το 
στρες που μαζεύτηκε τόσο καιρό.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ….3,25,38,44.

Μπορεί αυτό το διάστημα να αισθάνεσαι 
ότι πολλά πράγματα δεν αλλάζουν, 
κάτι όμως εκκολάπτεται που δεν το 

έχεις καταλάβει ακόμη.  Κοίτα να 
συμπεριφερθείς ψύχραιμα, λογικά και να 
μην αγχωθείς. Και πάνω από όλα αν γίνει 

κάτι, σου συνιστώ να το ξανασκεφθείς 
πολλές φορές, πριν αρχίσεις να κάνεις 

κινήσεις που δεν πρέπει.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 4,16,32,41.

Θα καταφέρεις σημαντικά βήματα 
σε παρελθοντικά θέματα που 

καθυστερούσαν και δεν έβρισκαν λύσεις. 
Αν σε προβληματίζουν οικογενειακά 

θέματα ευνοείσαι απόλυτα. Τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να τα διεκπεραιώσεις.  

Οι αλλαγές θα διαδέχονται η μία 
την άλλη. Πρέπει να προετοιμαστείς 

ψυχικά για κάθε ενδεχόμενο. Απόφυγε 
να εμπλακείς σε θέματα που δεν σε 

αφορούν γιατί θα σε φθείρουν ψυχικά.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 2,15,34,45.

Η στασιμότητα των ημερών και κάποιες 
καταστάσεις που σε προβληματίζουν, θα 

σε κάνουν να πάρεις ριζικές λύσεις.  Αυτό 
σε κάνει να κάτσεις να σκεφτείς μερικά 
πράγματα πιο σοβαρά και υπεύθυνα κι 

έτσι θα μπορείς να αποδώσεις με τον 
καλύτερο τρόπο. Κοίτα να έχεις πολύ 

συνετό προγραμματισμό σε ότι κάνεις και 
να κρατάς την ψυχραιμία σου σε κάποια 

θέματα που μπορεί να καθυστερούν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 11,23,36,47.

Οι ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν 
θα είναι πολλές. Πρέπει με σύνεση και 
προγραμματισμό, να δεις τι είναι αυτό 

που θέλεις να κάνεις και τι σε συμφέρει.  
Περνάς πολλές δυσκολίες σε πολλούς 
τομείς. Κάνε τα ξεκαθαρίσματά σου και 
με την ευστροφία και την δυναμικότητα 

που έχεις, είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα 
καταφέρεις αυτό που θέλεις.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 5,33,42,45.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

 Έχεις μπει σε περίοδο  όσο και ακόμη δεν 
μπορείς να το δεις, που οι θετικές αλλαγές 
σε καταπλήττουν και πολλές καταστάσεις 
στην ζωή σου πηγαίνουν πολύ καλά. 
Χρειάζεται λίγο ψυχραιμία και μην αγχώνεσαι 
για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του 
παρελθόντος. Μην κινηθείς βιαστικά και 
προπάντων πριν πράξεις οτιδήποτε, να το 
σκεφτείς αρκετά καλά.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 3,12,29,40.

 Θα κινηθείς σε πολύ καλά επίπεδα. Πρέπει 
να βάλεις τις προτεραιότητές σου, για το τι 
θέλεις να τελειώνεις πρώτα κι έτσι δεν θα 
αγχωθείς. Οι δυνατότητές σου είναι πολλές.  
Αρχίζεις και καταλαβαίνεις πολλά άτομα από 
τον περίγυρό σου, τις βαθύτερες σκέψεις 
τους και τι ζητάνε πραγματικά από σένα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ….12,24,35,48.

Η  επικοινωνία και οι συζητήσεις θα 
έχουν τον κυρίαρχο λόγω. Καλύτερα να 
αποφύγεις καινούργια ξεκινήματα, αν δεν 
έχεις τελειώσει ήδη με υπάρχοντα θέματα 
που σε προβληματίζουν ακόμη.  Έχεις 
πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το 
μέλλον, αλλά και με εκκρεμή θέματα του 
παρελθόντος, που μέχρι τώρα σε κουράζουν 
και ανακόπτουν την πορεία σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 10,26,37,48.

Με τις κινήσεις που κάνεις και με τον 
δυναμισμό που έχεις, πολλά πράγματα 
αρχίζουν και μπαίνουν σε μια σειρά, γεγονός 
που σου προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση. 
Μπαίνεις σε μια περίοδο που θα αρχίσεις να 
βλέπεις πολλά πράγματα και από την θετική 
τους πλευρά και δεν θα απαισιοδοξείς. 
Κατάστρωσε ένα ρεαλιστικό πλάνο και όλα 
θα τα φέρεις εις πέρας με τον καλύτερο 
τρόπο.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 13,26,34,46.

 Πρέπει να καταβάλεις πολλές προσπάθειες, 
για να μπορέσεις να φτάσεις στους στόχους 
που θέλεις. Να ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις 
μεγάλο ανταγωνισμό, για αυτό πρέπει να 
έχεις προετοιμαστεί για κάθε ενδεχόμενο. 
Θα ασχοληθείς με θέματα που αφορούν τα 
οικογενειακά σου, ενώ δεν θα σου μένει 
χρόνος για να προσέξεις λίγο τον εαυτό σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ….3,25,38,42.

Σε πολλές καταστάσεις που δεν έδινες 
λύσεις μέχρι τώρα  γιατί σε δέσμευε η 
στασιμότητα  θα κάνεις επιτέλους πάρα 
πολλά ξεκαθαρίσματα. Πρέπει μερικά 
πράγματα να τα δεις με ηρεμία και να κινηθείς 
ανάλογα.  Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου. 
Ώρα για επαφές με πολύ οικεία πρόσωπα, 
για ανταλλαγές απόψεων και εκτόνωση της 
ψυχικής πίεσης.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ …. 14,27,36,44.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

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

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

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

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

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

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



G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

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

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

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

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

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

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


