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Μαζική πορεία και συνθήματα κατά κυβέρνησης, Αυγενάκη, Μαρινάκη. 
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Και η μπάλα Και η μπάλα 
στην εξέδρα!στην εξέδρα!

Με απόφαση Κ. Μητσοτάκη το ελληνικό ποδόσφαιρο περνά με «μνημόνιο» 
στα χέρια των διεθνών ομοσπονδιών προειδοποιώντας με οριστικό Grexit. 

Στην αποστολή της Κυβέρνησης δεν θα είναι ο Αυγενάκης!
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Στη ΝΔ εκτιμούν ότι 
έχουν καταλάβει τον 

χώρο του Κέντρου και 
οι προβληματισμοί 

υπάρχουν για 
προβλήματα 

από τα δεξιά, με 
το προσφυγικό-

μεταναστευτικό να 
δημιουργεί τη μαγιά.
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Μαδάνε τη… μαργαρίτα 

Αν και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην άνοιξη, κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να μαδάνε 
τη «μαργαρίτα», όχι για να δουν αν και ποιος τους αγαπάει, αλλά για να πάρουν κρίσιμες 
αποφάσεις. Οι εξελίξεις σε μια σειρά ζητημάτων είναι ανοικτές και πολύ σύντομα τόσο ο κ. 
Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για κομβικά θέματα. Σί-
γουρα η ατζέντα του πρωθυπουργού είναι πιο βαριά, μια και εκείνος κυβερνά και θα πρέπει 
να αποφασίσει για ζητήματα που «καίνε» τον τόπο.

Πρώτα από όλα στα εθνικά θέματα, με πρώτο αυτό των σχέσεών μας με την Τουρκία. Αν 
δηλαδή τελικά, κάτω από τις πιέσεις που ασκούνται στη χώρα μας, θα πάει στη Χάγη ή όχι. 
Και εάν πάει… συρόμενη από θερμές εξελίξεις ή όχι και, κυρίως, αν στον δρόμο για τη Χάγη 
πάρει την τολμηρή απόφαση να προχωρήσει στην ανακήρυξη των 12 μιλίων.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σκέψεις να μην πάμε στη Χάγη, με τα όποια ρίσκα, αλλά να 
επιλέξουμε την υπογραφή ενός «μνημονίου» με την Άγκυρα, στο οποίο οι δύο χώρες θα 
δεσμεύονται να μην προκαλέσουν με ενέργειές τους την κλιμάκωση της έντασης στην περι-
οχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αμερικανοί και εσχάτως και Ρώσοι πιέζουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Μια ακόμη απόφαση που θα κληθεί να πάρει ο πρωθυπουργός αφορά τον ανασχημα-
τισμό της κυβέρνησής του. Είναι κάτι που θα ήθελε να το αποφύγει, τουλάχιστον μέχρι το 
φθινόπωρο. Η περίπτωση Αυγενάκη, αλλά και άλλων αταίριαστων διδύμων, όπως και η 
ανυπαρξία έργου κάποιων υφυπουργών, έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και ίσως επι-
τυγχάνουν τις διαδικασίες. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δείξει ότι δεν λειτουργεί υπό πίεση, 
αν και στο μυαλό του έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις του για συγκεκριμένα πρόσωπα στον 
κυβερνητικό μηχανισμό. Γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να αιφνιδιάσει.

Το θέμα των εκλογών είναι και αυτό πάνω στο τραπέζι, ακόμη και εάν κάποιοι ειση-
γούνται το «όχι», ισχυριζόμενοι ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να χάσει δικό της χρόνο. Από 
την άλλη βέβαια, αρχίζει και αποκτά συμμάχους το σενάριο διπλές εκλογές τώρα, για να 
ξεμπερδεύουμε.

Το θέμα των πλεονασμάτων είναι ακόμη ένα από αυτά στα οποία ο κ. Μητσοτάκης πο-
ντάρει στους σχεδιασμούς του για την οικονομία και εκτιμά ότι μπορεί να το «πάρει» από 
τους εταίρους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα οικονομικές ανάσες. Η αλήθεια είναι ότι, μετά το 
αρχικό θετικό κλίμα στην εκκίνηση της κυβέρνησης, η αγορά δείχνει να έχει κάτσει, αναζη-
τώντας ένα δημιουργικό σοκ.

Μια ακόμη… μαργαρίτα αφορά τις κινήσεις και τις σκέψεις του πρώην πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαμαρά, που πλέον δείχνει φανερά τη δυσαρέσκειά του για μια σειρά ζητήματα, από 
το θέμα της προσφυγής στη Χάγη μέχρι την τροπολογία για τις ΠΑΕ.

Στη ΝΔ εκτιμούν ότι έχουν καταλάβει τον χώρο του Κέντρου και οι προβληματισμοί 
υπάρχουν για προβλήματα από τα δεξιά, με το προσφυγικό-μεταναστευτικό να δημιουργεί 
τη μαγιά.

Τη «μαργαρίτα» μαδάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Μπορεί να έχει αποφασίσει ανασχηματι-
σμό της «σκιώδους» κυβέρνησής του, αλλά τα προβλήματα και οι αντιδράσεις στο εσωτε-
ρικό του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν. Η παλιά… φρουρά δείχνει τα δόντια της σε κάθε ευκαιρία στον 
δρόμο για το Συνέδριο, που στόχο έχει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του, με ό,τι αυτό 
θα σημάνει για την Κεντροαριστερά.

Ο πολιτικός χρόνος για όλους είναι συμπυκνωμένος. Θα δούμε, τελικά, τι θα βγάλει το 
μάδημα της «μαργαρίτας» και κυρίως ποιον αγαπάει ο λαός…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Η πλήρης κατανόηση των ασκήσεων, η σωστή εκτέ-
λεσή τους και κατ’ επέκταση  η υιοθέτηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής είναι αποτέλεσμα της μεταδοτικότητας του 
Γυμναστή προς τον ασκούμενο

Αγαπημένε αθλητή,
 Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μας. Λόγω  της θέσης  

που βρισκόμαστε-ως Γυμναστές- επίτρεψέ μας να μπο-
ρούμε να αντιλαμβανόμαστε τα θέλω και τις πεποιθήσεις 
σου στο χώρο του γυμναστηρίου.  Με τη βοήθειά σου, 
όμως, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και να προσανα-
τολιστούμε καλύτερα όσον αφορά τους στόχους και τα 
μακροπρόθεσμα θέλω σου για την εξέλιξη του σώματός 
σου.

Από την άλλη πλευρά-την πλευρά των Προπονητών- 
ο τρόπος σκέψης  μας  για την επίτευξη των στόχων σου 
γίνεται προσωπική υπόθεση. Η εμπιστοσύνη που θα μας 
δείξεις κάθε άλλο παρά τιμή προς το όνομά μας μπορεί 
να σημαίνει για εμάς αφού είμαστε υπόλογοι στο-εδώ 
και 12 χρόνια- motto μας: Amazing Service For Amazing 

People!  Για την επιτυχία αυτού του στόχου, σου γνωρί-
ζουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά μας:

Η γνώση
  Όλοι οι Γυμναστές στο δίκτυο Elixir Gym Network 

κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις για τις λειτουργίες του 
σώματος, τις ανάγκες του και το πως αυτό ανταποκρίνε-
ται στα διάφορα ερεθίσματα.

Η μεταδοτικότητα
 Η πλήρης κατανόηση των ασκήσεων, η σωστή εκτέ-

λεσή τους και κατ’ επέκταση  η υιοθέτηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής είναι αποτέλεσμα της μεταδοτικότητας του 
Γυμναστή προς τον ασκούμενο. Αυτό εξυπηρετείται από 
τους υγιεινούς δεσμούς μεταξύ των δύο και παράλληλα 
από την έμπνευση μας προς εσένα. Στόχος μας, λοιπόν, 
είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στα πλαίσια μίας 
υγιής συνεργασίας με απώτερο στόχο να κάνουμε τη ζωή 
σου καλύτερη.

 Το δίκτυο γυμναστηρίων Elixir Gym Network παρου-
σιάζει μία μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού υψηλής ποιότη-
τας όσον αφορά της διάφορες μεθόδους γυμναστικής 

όπως Pilates, Functional training και προπόνηση με 
ελεύθερα βάρη.

Σου παρέχει ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης του 
εβδομαδιαίου προγράμματος γυμναστικής μέσω της 
εφαρμογής ELIXIR, μέσα από την οποία καθίσταται δυ-
νατή η επιλογή διαμόρφωσης του προσωπικού σου προ-
γράμματος-σε συμφωνία πάντα με τις συμβουλές του 
Προπονητή. Επιπρόσθετα, μέσα από αυτήν την εφαρμογή 
μπορείς να προγραμματίσεις τα ραντεβού σου έτσι ώστε 
να κατοχυρώσεις τη θέση σου στο εκάστοτε ομαδικό 
πρόγραμμα.

Η οργάνωση, η συστηματοποίηση και ομαλή διεξα-
γωγή της λειτουργίας του γυμναστηρίου, που απορρέουν 
αφενός από τη χρήση της εφαρμογής του δικτύου και 
αφετέρου από υγιή σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας 
του Elixir, γίνονται εμφανή προς εσένα μέσα από την ευ-
χαρίστηση που νιώθεις σε κάθε σου προπόνηση. 

Άλλωστε…
Αmazing Service, For Amazing People!

Personal Training στο ELIXIR Gym Network

FALIRO

NTEPO

MARTIOU

CHARILAOU

Amazing Service For Amazing People

COMING 
SOON

EVZONON

Pilates Studios

Κλείστε άμεσα το δοκιμαστικό σας!

 N E T W O R KG Y M

www.elixirstudio.gr

METEORA

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 16
ΦΑΛΗΡΟ

2310 887 490

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 15
ΝΤΕΠΩ

2310 419 754

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 14
∆ΕΛΦΩΝ

2310 306 153

Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ 30
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

2310 316 931

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΡΟ∆ΟΣ

2241 065277

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 3
ΜΕΤΕΩΡΑ

2310 639 952

RHODES

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΕΥΖΩΝΩΝ

2310 859 880

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

PERSONAL 1-2 ΑΤΟΜΩΝ 
& MINI GROUP 3-8 ΑΤΟΜΩΝ



4 01.02.2020

Είναι εκπληκτικό πως μια κυβέρνηση λί-
γων μηνών με πολλά και σοβαρά ζητήματα 
τα οποία διαχειρίστηκε επιτυχώς ή ανεπι-
τυχώς να σκοντάψει σε ένα θέμα που λογι-
κά δεν έπρεπε να την αφορά. Είναι εξίσου 
πρωτοφανές ένα κυβερνών κόμμα που δε 
χρειάστηκε κομματική πειθαρχία για θέμα-
τα μείζωνος σημασίας, θεσμικά και σοβαρά 
οικονομικά μέτρα που πήρε να μην επιβάλει 
κομματική πειθαρχία την οποία όμως χρει-
άστηκε για το ποδόσφαιρο. Κι είναι επίσης, 
τραγελαφικό να καλεί τους ... τροϊκανούς 
της μπάλας να επιβάλουν μνημόνιο στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο δηλώνοντας απερίφρα-
στα αδυναμία εν ονόματι της επαπειλούμε-
νης κοινωνικής συνοχής!

Από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού 
προκύπτουν τα εξής: Παραδίδει ουσιαστικά 

τα κλειδιά της διοίκησης του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου στην UEFA και τη 
FIFA. Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευ-
τέρης Αυγενάκης φεύγει από το κάδρο. 
Δεν έχει αποφασιστεί ποιός θα εκπρο-
σωπήσει την κυβέρνηση στο ραντεβού 
με την παγκόσμια Ομοσπονδία ποδο-
σφαίρου. Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι 
Ινφαντίνο θα συναντηθεί με τον ίδιο 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από το 
πρώτο ραντεβού για να δρομολογηθεί 
ουσιαστικά η εφαρμογή ενός μνημονί-
ου που εφεξής θα επιβληθεί στο ποδό-
σφαιρο. 

Φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός θέ-
λει να απεμπλακεί οριστικά από τους 
παράγοντες των ελληνικών συλλό-
γων μιας διά παντός. Προφανώς και 
θέλει να κόψει όλους τους ομφάλιους 
λώρους μαζί τους γιατί μάλλον περισ-
σότερα προβλήματα του δημιουργούν 
παρά του λύνουν. Και βρήκε έστω αυ-
τήν την απονενοημένη λύση ως έσχα-
τη προκειμένου να μην ξανασχοληθεί 
μαζί τους. Μόνο που είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να το επιτύχει μ’ αυτόν τον 
τρόπο. Ας δούμε γιατί...

Η κυβέρνηση ζητά βοήθεια από την UEFA. 
Η οποία προφανώς έχει ενημερωθεί από το 
αρμόδιο πειθαρχικό τμήμα της τόσο για το 
πόρισμα της ΕΕΑ όσο και για την κρατική πα-
ρέμβαση τροποποίησης του νόμου. Επίσης 
έχει στα χέρια της ήδη την απόφαση της επι-
τροπής αδειοδότησης της ΕΠΟ (καθώς αυτή 
λογοδοτεί για τις αποφάσεις της στην ευρω-
παϊκή Ομοσπονδία) για την αφαίρεση άδειας 
της Ξάνθης. Πολλοί ρωτούν για το πως η 

FIFA δεν επιβάλει στην Ελλάδα αποκλεισμό 
από τις διοργανώσεις της λόγω της κρατικής 
παρέμβασης στο αυτοδιοίκητο. Η απάντηση 
είναι ότι η κυβέρνηση δεν τροποποίησε ένα 
ποδοσφαιρικό κανονισμό αλλά ένα νόμο του 
κράτους. Αυτό προφανώς όμως δεν σημαίνει 
ότι η παγκόσμια Ομοσπονδία δεν γνωρίζει 
την υπόθεση. 

Κι ας υποθέσουμε ότι με κάποιον μαγικό 
τρόπο FIFA και UEFA αποφασίζουν – κάτι για 
το οποίο δεν είμαι και σίγουρος -  να διοι-
κήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύει 
κανείς ότι θα υιοθετήσουν το δόγμα Αυγε-
νάκη «οι ιστορικές ομάδες δεν τιμωρούνται 
με υποβιβασμό;». Κι αν οποιοδήποτε κλιμά-
κιο της ποδοσφαιρικής διεθνούς ... τρόικας 
η θεσμών, διαπιστώσει παραβάσεις που θα 
θέσουν μια ιστορική (sic) ομάδα σε κίνδυ-
νο υποβιβασμού, τότε πως θα διασφαλιστεί 
η κοινωνική συνοχή; Με νέα τροπολογία; 
Εκτός αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος 

εκ των συνεργατών του που προφανώς του 
εισηγήθηκε την συγκεκριμένη επιλογή, θε-
ωρεί ότι η διεθνής επιτροπεία του ελληνικού 
ποδοσφαίρου θα περιορίσει τα φαινόμενα 
βίας και ανισονομίας. 

Η Ελλάδα σήμερα, είναι στη 17η θέση 
της UEFA. Αυτό σημαίνει ότι η διεθνής διά-
κριση για τις ελληνικές ομάδες άρα τα έσοδα 
θα είναι υποπολλαπλάσια των προηγούμε-
νων ετών. Ισως αυτό από μόνο του να λει-
τουργήσει ευεργετικά για τους παράγοντες 
των ελληνικών ομάδων. Γνωρίζοντας εκ 
προοιμίου ότι η συμμετοχή στους χρυσοφό-
ρους Ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ θα μοιάζει 
με άφραστον θαύμα, ίσως αλλάξουν ρότα 
αφυπνίζοντας ένστικτα επιβίωσης. Ίσως 
πάλι η βεντέτα να αποδειχτεί πιο ισχυρή από 
οποιοδήποτε κίνητρο καλής διάθεσης ή και 
πρόθεσης. Μόνο που το σημείο εκκίνησής 
της θα είναι ακριβώς στον πάτο του βαρε-
λιού. Ούτε σπιθαμή πιο πάνω... 

Δηλαδή με το μνημόνιο εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή; 

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ι Α  

Δίνοντας τα κλει-
διά του ελληνι-
κού ποδοσφαί-

ρου στην FIFA και 
την UEFA ο πρω-
θυπουργός θεω-
ρεί μάλλον λαν-
θασμένα ότι έτσι 

θα απεμπλακεί 
οριστικώς από 

τους παράγοντες 
των συλλόγων

opinion
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Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει
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...στο τραπέζι σας!

Δηλαδή με το μνημόνιο εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή; 
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Πέρα από την μεγαλειώδη ποδοσφαιρικη λαίλαπα 
που σκέπασε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της ελλη-
νικής κοινωνίας, αναδύθηκαν όλες οι παθογένειες για 
μια υπόθεση που στην ουσία δεν έχει εκδικαστεί. Ο φά-
κελος για τις υποθέσεις πολυϊδιοκτησίας και μετοχικής 
σύνθεσης για ΠΑΟΚ και Ξάνθη παραμένει στην ΕΕΑ. Την 
απόφαση όμως θα πάρει ο αθλητικός δικαστής. Κι εδώ 
προκύπτουν ερωτήματα:

Γνωρίζει κανείς το σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ 
που υποβιβάζει ΠΑΟΚ και Ξάνθη;

Πώς ο Λευτέρης Αυγενάκης δήλωνε ότι η «απόφαση 
δεν συνοδεύεται από απόλυτη τεκμηρίωση;». 

Γνώριζε εκ προοιμίου το σκεπτικό μιας απόφασης 
το οποίο τα μέλη της επιτροπής ούτε που είχαν συντάξει 
ακόμη; Μόλις χθες σε δηλώσεις της η Ειρήνη Μαρούπα 
δήλωνε ότι «χρειάζεται χρόνος να συνταχθεί το σκεπτι-
κό» το προσδιόρισε δε, χρονικά σε ένα περίπου μήνα!

Ποιός είναι ο λόγος ύπαρξης μιας επιτροπής (ΕΕΑ) 
που ορίζεται από την κυβέρνηση ως ανεξάρτητη αρχή, τη 
στιγμή που οι αποφάσεις της είναι μη αποδεκτές από την 
ίδια την κυβέρνηση;

Ποιος ο λόγος να γνωμοδοτεί η Επιτροπή Επαγγελ-
ματικού Αθλητισμού, με διορισμένα από την εκάστοτε 
κυβέρνηση μέλη για κάτι που θα εκδικάσει η ΕΠΟ;

Μετά από την κατάθεση της τροπολογίας προκύπτουν 
μια σειρά ερωτημάτων τα οποία χρίζουν απαντήσεων:

Ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση πολυιδιοκτησίας δεν 
προβλέπεται έλεγχος βασιμότητας στην εισήγηση της 

επιτροπής, από τον αθλητικό δικαστή. Αυτό συμβαίνει 
γιατί η περίπτωση αυτή -της πολυιδιοκτησίας- δεν αφορά 
την εκδοση πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλη-
μα. Δηλαδή μπορούν να πάρουν ποσοστό συμμετοχής 
δυο ομάδες με διαφορετικό ιδιοκτήτη με τον ένα να ειναι 
αχυράνθρωπος του άλλου. Αυτό, πως ελέγχεται; όταν γί-
νει καταγγελια μόνο;

Αν γίνει καταγγελία και η επιτροπή την εξετάσει, γιατί 
η εισήγησή της δεν υπόκειται σε έλεγχο βασιμότητας;

Πως θα ξέρουμε αν η εισήγηση βασίστηκε σε στοι-
χεία, σε πεποιθήσεις ή σε εντολές; Το ξεκατίνιασμα με-
ταξύ δυο μελών της ΕΕΑ (Αρκούδης  - Μαρούπα) είναι 
μνημειώδες. 

Η κυβέρνηση αλλάζει κι αυτή την διατύπωση ή μόνο 
τις ποινές που προβλέπει ο νόμος;

Ο τροποποιημένος νόμος επιβάλει σε περιπτώσεις 
πολυϊδιοκτησίας και μετοχικής σύνθεσης  αφαίρεση πέ-
ντε έως δέκα βαθμών. Την διαβάθμιση των ποινών ποιός 
θα την κρίνει; Πότε δηλαδή θα έχουμε αφαίρεση μείον 
πέντε και πότε μείον δέκα. Πότε μείον έξι και πότε μείον 
οκτώ;

Πότε η ΕΠΟ θα ενσωματώσει το νέο νόμο στον πει-
θαρχικό της κανονισμό; Για να το πράξει χρειάζεται από-
φαση γενικής συνέλευσης. Πότε θα γίνει αυτή μεσούσης 
αγωνιστικής περιόδου; Και πως θα δεχτεί η FIFA τροπο-
ποίηση κανονισμού χωρίς να δώσει την έγκρισή της; 

Με αφορμή την πρόταση της Επιτροπής Επαγγελ-
ματικού Αθλητισμού για υποβιβασμό των ομάδων 
ΠΑΟΚ και Ξάνθης, γεγονός που οδήγησε στην ψήφιση 
ειδικής τροπολογίας για το ποδόσφαιρο και καθώς το 
θέμα από αθλητικό έχει μετατραπεί σε αμιγώς πολι-
τικό, η karfitsa ζήτησε από πολιτικούς της Θεσσαλο-
νίκης και αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης 
δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές 
Α΄και Β΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ με τους οποίους επι-
κοινωνήσαμε αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε 
δήλωση, η σχόλιο, ενώ ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας παρέπεμψαν στις 
δηλώσεις που ήδη είχαν δημοσιοποιήσει.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας σε 
ανάρτηση του ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη και οργή 

βλέπουμε για μια ακόμη φορά το πρωτάθλημα να παί-
ζεται εκτός γηπέδου. Παρ’ όλα αυτά ελπίζω στην ορθή 
κρίση των αρμόδιων οργάνων».

Από την πλευρά του ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας 

δήλωσε:  «Το πλήγμα δεν είναι μόνο κατά του ΠΑΟΚ. 
Κατά της ομάδας που κατακτά τίτλους και πρωταγω-
νιστεί τα τελευταία χρόνια.Κατά του ελληνικού ποδο-
σφαίρου που πασχίζει να βρει την χαμένη αξιοπιστία 
του.

Το πλήγμα είναι και κατά της πόλης που αρχίζει να 
νιώθει περηφάνια και αυτοπεποίθηση.

Η διαφορά σήμερα είναι ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ 
είναι δυνατή, η Θεσσαλονίκη μετράει επιτυχίες και το 
χαίρεται!

Εύχομαι οι όποιες σκέψεις και μεθοδεύσεις που θα 
επιχειρήσουν να πλήξουν τον ΠΑΟΚ, αλλά και κάθε 
ομάδα της πόλης μου, να ακυρωθούν χωρίς δεύτερη 
σκέψη.

Οι τίτλοι κερδίζονται στο γήπεδο με αγωνιστική 
υπεροχή και αξία.»

Κανείς δεν ξέρει πως θα προχωρήσει η διαδικασία εκδίκασης 
για ΠΑΟΚ και Ξάνθη μετά την τροπολογία

Υπέρ ΠΑΟΚ Ζέρβας και Τζιτζικώστας

Ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις 

Καμία δήλωση από τους βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης  
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Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή, για το μέλλον του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, έστειλαν ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τα 
όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στη Super League 1 
δεν αποτελούν τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. Οι κόντρες, 
οι λεκτικές αντιπαραθέσεις και η διαφθορά μοιάζουν με κάτι 
μεγαλύτερο. Με τσουνάμι το οποίο “πνίγει” το δημοφιλέστερο 
άθλημα. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες απλώς πέτυχαν το ελληνικό 
ποδόσφαιρο να βγάζει με δυσκολία το κεφάλι έξω από το νερό 
για να παίρνει ανάσες. Η εικόνα όμως που έδινε ήταν ότι αργά ή 
γρήγορα δεν θα απέφευγε τον πνιγμό. 

Ο κ. Μητσοτάκης πήρε πάνω του όλη την ευθύνη της τροπολο-
γίας του νόμου για τον μη υποβιβασμό των ομάδων που εμπλέ-
κονται σε θέματα πολυιδιοκτησίας. Προφανώς αυτό το έκανε για 
να εκτονώσει τις αντιδράσεις κατά του προσώπου του αρμόδιου 
υφυπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, ο οποίος βρέθηκε στα 
σχοινιά, μετά την εισήγηση της ΕΕΑ για υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και 
της Ξάνθης. Ο κ. Αυγενάκης αντιμετώπισε και τα εσωκομματικά 
πυρά καθώς με τους χειρισμούς του πέτυχε να στρέψει εναντίον 
του τόσο τους οπαδούς του ΠΑΟΚ όσο και του Ολυμπιακού, για 

διαφορετικούς λόγους. 
Περασμένα, αν όχι ξεχασμένα, όλα αυτά. Επί του θέματος θα 

αποφασίσουν τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου κι αν ο 
ΠΑΟΚ δεν δικαιωθεί θα προσφύγει στο CAS που είναι το ανώτατο 
διαιτητικό δικαστήριο για αθλητικά θέματα.

Τι υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή; Οτι θα υποστηρί-
ξει το Grexit αν το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν προχωρήσει στην 
αυτοκάθαρση του. Μάλιστα στο πλαίσιο της εξυγίανσης τού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου η κυβέρνηση θα ανοίξει έναν κύ-
κλο συζητήσεων με τη ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ με στόχο να δημι-
ουργηθεί το πλάνο ενός μνημονίου για το ποδόσφαιρο. Μπορεί 
μία τέτοια εξέλιξη να αποτελέσει τη σωτηρία για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο; Αν κάνουμε ταμείο για τα κέρδη της Ελλάδας από 
την επιβολή μνημονίου στην οικονομική ζωή της χώρας, δεν θα 
πρέπει να γεννάται μεγάλη αισιοδοξία. Αλλωστε το ποδόσφαιρο 
μας βρίσκεται υπό επιτήρηση των ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ εδώ και τρία πε-
ρίπου χρόνια, χωρίς να έχουν σταματήσει οι γκρίνιες και οι αντι-
παραθέσεις. Αρα μήπως για μία ακόμη φορά γίνει μία τρύπα στο 
νερό, χωρίς την ειλικρινή συμπαράσταση της προσπάθειας από 
τους ιδιοκτήτες;  

Οι προθέσεις του κ. Μητσοτάκη
 και ο ρόλος των ιδιοκτητών

opinion

Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Η 
Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α
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Το ελληνικό ποδόσφαιρο στα χαρακώματα. 
Από τη Δευτέρα το απόγευμα, το παιχνίδι έπαψε 
πλέον να παίζεται στους αγωνιστικούς χώρους, 
εκεί δηλαδή όπου υπό κανονικές συνθήκες θα 
έπρεπε να κρίνεται και μεταφέρθηκε στις αίθου-
σες των δικαστηρίων και της Βουλής. Η ιστορία 
γνωστή. Το απόγευμα της Δευτέρας, εν ώρα 
αγώνα (σ.σ. έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο) ανακοι-
νώθηκε η απόφαση της ΕΕΑ. Σύμφωνα με την ει-
σήγηση αυτής, ΠΑΟΚ και Ξάνθη, υποβιβάζονταν, 
λόγω πολυϊδιοκτησίας. Μία απόφαση που άνοιξε 
τον ασκό του Αιόλου. Ο ΠΑΟΚ πέρασε επισήμως 
στην αντεπίθεση μέσω επίσημης ανακοίνωσης. 
«Ο κ. Αυγενάκης αποδείχθηκε εντολοδόχος του 
γραφείου τύπου του Ολυμπιακού στήνοντας μια 
υπόθεση που ως μόνο στόχο είχε την κηλίδωση 
της ιστορίας του ΠΑΟΚ, της ομάδας που έβαλε 
τέλος οριστικά στην ασυδοσία του Ολυμπια-
κού.Από σήμερα σηκώνουμε το γάντι που έριξε 
ο Λευτέρης Αυγενάκης και απαιτούμε από τον 
Πρωθυπουργό την άμεση απομάκρυνσή του. Εί-
ναι επικίνδυνος για τον αθλητισμό, την συνοχή 
της χώρας και επίορκος.Η φούσκα, που έστησε 
με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα σκάσει στο δικό 

τους πρόσωπο. Να μην ξεχνάνε ότι προσπάθη-
σαν αρκετές φορές να εξοντώσουν τον ΠΑΟΚ 
και σε κάθε τους απόπειρα βρέθηκαν οι ίδιοι πιο 
βαθιά χωμένοι στο βούρκο», ανέφερε μεταξύ 
άλλων αυτή. Η συνέχεια, δόθηκε δια στόμα-
τος Μάκη Γκαγκάτση στην τηλεοπτική εκπομπή 
«ΔΙΚΗ», με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να 
εξαπολύει ευθεία και σκληρή επίθεση προς το 
πρόσωπο του Υφυπουργού αθλητισμού, Λευτέ-
ρη Αυγενάκη. «Είναι μια πολιτική απόφαση. Ο κ. 
Αυγενάκης λειτουργεί ξεκάθαρα ως υπάλληλος 
του Βαγγέλη Μαρινάκη. Eίναι μία απόφαση για να 
πάρει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα με προεδρικό 
διάταγμα. Δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύ-
ει πολυϊδιοκτησία. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυ-
πουργός πρέπει να πάρουν θέση για την εισή-
γηση. Το ζήτημα κρίνει την Εθνική συνοχή της 
χώρας. Ο Μαρινάκης, ο Αυγενάκης και τα μέλη 
της ΕΕΑ εκεί οδηγούν, να χωριστεί η Ελλάδα στα 
δύο. Ο κ. Αυγενάκης και ο κ. Μαρινάκης βλέπουν 
στους εφιάλτες τους τον κ.Σαββίδη, που έσπασε 
το απόστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την 
ημέρα που ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοπόρος στην βαθ-
μολογία βγαίνει μια απόφαση που κρατά όμηρο 

τον ΠΑΟΚ. Ο Αυγενάκης είναι η ντροπή της Κρή-
της».

Η Κυβερνητική τροπολογία 
και οι αντιδράσεις
Την επόμενη κι όλας ημέρα με πρωτοβου-

λία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτά-
κη, κατατέθηκε στην ολομέλεια της Βουλής 
τροπολογία με την μορφή του κατ’ επείγοντος, 
σύμφωνα με την οποία καταργείται η ποινή του 
υποβιβασμού για υποθέσεις πολυιδιοκτησίας, με 
την Κυβέρνηση της ΝΔ, να θεσπίζει ως τιμωρία 
την αφαίρεση βαθμών (από -5 ως -10 είναι οι 
προβλεπόμενες ποινές της τροπολογίας).

Οι αντιδράσεις και πάλι πολλές και από τα 
δύο στρατόπεδα. Πολλοί έκαναν λόγο για μία 
απόφαση προσχηματική, που ως στόχο είχε να 
χρήσει τον Ολυμπιακό φαβορί στην κούρσα του 
τίτλου (σ.σ. λόγω αφαίρεσης βαθμών). Το μεση-
μέρι της Τετάρτης, η τροπολογία (εν μέσω δια-
ξιφισμών) με ψήφους 156-90 έγινε νόμος του 
Κράτους.

Άμεσα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε νέα ανακοίνω-
ση, με την οποία έδειξε την αντίθεσή της στην 
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Πώς φτάσαμε στην τροπολογία που ξεσήκωσε αλυσιδωτές αντιδράσεις

Η αλλαγή νόμου που δίχασε
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θέσπιση αυτής της τροπολογίας. «Ο στιγματισμός και η 
μείωση της αξιοπρέπειάς μας, θα είχε ως ιδανικό επιμύ-
θιο την κλοπή του πρωταθλήματος και την απονομή του 
στα δικαστήρια και όχι στους αγωνιστικούς χώρους. Φαί-
νεται πως αυτός ήταν και ο αυτοσκοπός, άλλωστε. Από 
τη μια πλευρά να προσπαθούν να εμφανιστούν ως δήθεν 
σωτήρες του ΠΑΟΚ κι από την άλλη πλευρά να εξασφα-
λίσουν το πρωτάθλημα στον ΟΣΦΠ με φωτογραφική νο-
μοθετική ρύθμιση. Ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός, δεν έχει καμία 
σχέση με τα όσα του προσάπτουν. Δε θα επιτρέψουμε σε 
κανέναν να κηλιδώσει την 94χρονη ιστορία μας και η νο-
μοθετική ρύθμιση μας είναι εντελώς αδιάφορη, δε μας 
χρειάζεται. Γι αυτόν το λόγο, θα εξαντλήσουμε όλα τα έν-
δικα μέσα μέχρι το CAS και απαιτούμε νόμιμη διερεύνηση 
της υπόθεσης». Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, αντίθετος 
με την τροπολογία που πέρασε η Κυβέρνηση ήταν και ο 
Ιβάν Σαββίδης κάτι που διαμήνυσε και ο ίδιος σε τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχε με κορυφαία στελέχη της ΝΔ.

Τα επόμενη βήματα και το τι ισχύει 
με την νέα τροπολογία
Από την στιγμή που η τροπολογία έγινε νόμος του 

Κράτους, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ Ξάνθη, εάν αποδειχτεί 
στα αθλητικά δικαστήρια πως έχουν όντως παρανομή-
σει, τότε θα τις επιβληθούν οι ποινές αφαίρεσης βαθμών 
από -5 έως -10 βαθμών. Αυτό που πρέπει να τονιστεί 
είναι πως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ενδεχόμενο 
υποβιβασμού για κανέναν από τους δύο συλλόγους. Η 
εισήγηση της ΕΕΑ θα μεταβιβαστεί αρχικά στο Μονομε-
λές Πειθαρχικό συμβούλιο της Super League. Ο Αθλητι-
κός δικαστής θα εξετάσει σε πρώτο βαθμό την εισήγηση 
της επιτροπής και θα αποφασίσει για την ποινή που και 

αν επιβληθεί σε ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Οι δύο ομάδες, αλλά 
και όλοι όσοι έχουν έννομο συμφέρον από την υπόθε-
ση αυτή, έχουν δικαίωμα της προσφυγής και σε δεύτερο 
βαθμό. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τότε η υπόθεση 
θα εξεταστεί και από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή της 
ΕΠΟ, ενώ υπάρχει και τρίτος βαθμός στο Διαιτητικό δικα-
στήριο της ΕΠΟ.

Οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ
Στον ΠΑΟΚ ετοιμάζουν μία σειρά από νομικές κινήσεις 

προκειμένου να ακυρώσουν την αρχική εισήγηση της 
ΕΕΑ. Στελέχη του Δικεφάλου τόνιζαν χαρακτηριστικά: «Οι 
δικαστικές μάχες ξεκινάνε τώρα. Τα κανονικά δικαστήρια 
θα αποφασίσουν και καμία επιτροπή. Η απόφαση της ΕΕΑ 
ήταν πολιτική». Η πρώτη τους κίνηση είναι να προσφύ-
γουν στα διοικητικά δικαστήρια για παράνομη σύνθεση 
επιτροπής της Επιτροπής (σ.σ. να σημειώσουμε πως μέχρι 
και το απόγευμα της Πέμπτης το σκεπτικό της απόφασης 
δεν είχε φτάσει στα χέρια των ανθρώπων του Δικεφά-
λου). Σύμφωνα με το «Νόμο Βασιλειάδη» (4603/19) και 
τις διατάξεις περί της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού (ΕΕΑ), στο Άρθρο 4 (παρ.2) αναγράφεται με ξεκά-
θαρο τρόπο πως: «τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και 
αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τη σύμφωνη 
γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 
της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής». Ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού άλλαξε την σύνθεση της Επιτροπής, ορίζο-
ντας δυο νέα μέλη. Συγκεκριμένα, έγινε αντικατάσταση 
ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, κ.κ. 

Τριανταφυλλάκη και Αυγητίδη, από τους Νικόλα Φαρα-
ντούρη και Nίκο Τζουλάκη. Κινήσεις που γνωστοποιή-
θηκαν μερικές ημέρες πριν την εξέταση της πολύκροτης 
υπόθεσης περί σχέσεων ΠΑΟΚ-Ξάνθης, έπειτα από κα-
ταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μάλιστα, στον Δικέφαλο 
είναι αποφασισμένοι, να φτάσουν την υπόθεση μέχρι και 
στο CAS, σύμφωνα με όσα άφησε να εννοηθούν ο Γιώρ-
γος Σαββίδης μέσω ανάρτησής του στο instagram. Επί-
σης, νομικά ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και κατά των τριών μελών 
της Επιτροπής που ψήφισαν κατά του Δικεφάλου, με τους 
ανθρώπους του Δικεφάλου, να αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά: «Ας αποδείξουν στα δικαστήρια πως υπάρχει πο-
λυϊδιοκτησία». Τέλος, στον ΠΑΟΚ προέβησαν και σε μία 
ακόμα σημαντική κίνηση ζητώντας την άρση απορρήτου 
των όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών των μελών της 
ΕΕΑ του τελευταίου διμήνου. 

Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ
Από την ημέρα που έγινε γνωστή η απόφαση της ΕΕΑ 

ο κόσμος του ΠΑΟΚ αντέδρασε ποικιλοτρόπως. Οι αντι-
δράσεις ξεκίνησαν από το ματς της Τούμπας με τον Βόλο. 
Αρχικά μέσω συνθημάτων και έπειτα μέσω του πανό που 
κρεμάστηκε στις θύρες 5 και 6 του γηπέδου της Τούμπας. 
Αυτό ανέγραφε: «Η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο... Κυβερ-
νήσεις πέφτουν και υπουργοί θα τρέχουν ... Αυγενάκη τε-
λείωσες». Μετά το τέλος του αγώνα, έγινε μηχανοκίνητη 
πορεία στα γραφείς της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Οι οπαδοί 
του ΠΑΟΚ, επίσης το απόγευμα της Πέμπτης έκαναν δι-
αμαρτυρία συγκέντρωση στην Καμάρα, ενώ όλο αυτό το 
διάστημα υπήρξαν δεκάδες επίσημες ανακοινώσεις κατά 
της απόφασης, της Κυβέρνησης και του Λευτέρη Αυγε-
νάκη.
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Πολλά και συνεχή είναι τα επεισόδια στην υπόθεση 
που έχει ξεσπάσει μετά την εισήγηση της ΕΕΑ για υπο-
βιβασμό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης λόγω πολυιδιοκτη-
σίας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πέρασε στην αντεπίθεση και αποκά-
λυψε μέσω επίσημης ανακοίνωσης στοιχεία-«φωτιά» 
για συνάντηση μεταξύ μέλους της επιτροπής (σ.σ. του 
Κ. Φαραντούρη), στελεχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του 
Bαγγέλη Μπραουδάκη (Υπεύθυνου γραφείου τύπου του 
Λευτέρη Αυγενάκη), τονίζοντας πως θα προβούν σε επί-
σημη καταγγελία στον εισαγγελέα του Αρειου Πάγου. 
Μάλιστα, από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ, τόνιζαν πως όλα 
τα στοιχεία είναι στη διάθεση της αρχών, ζητώντας πα-
ράλληλα την άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών όλων 
των εμπλεκόμενων πλευρών, αλλά και των καμερών της 
γύρω περιοχής όπου έγινε το ραντεβού που κατήγγειλε 
ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης. «Στις 20.01 στις 11:00 
μ.μ. στα γραφεία του δικηγόρου κ. Τζουγανάτου σύμ-
φωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες προσήλθε η κ. 
Σουλούκου, γενική διευθύντρια της ΠΑΕ ΟΣΦΠ, η οποία 
κατέθεσε την καταγγελία ενώπιον της ΕΕΑ και ήταν στη 
νομική ομάδα της ΠΑΕ ΟΣΦΠ για την υποστήριξή της, ο 
κ. Χατζησαββάογλου, νομικός της ΠΑΕ ΟΣΦΠ και ο κ. 
Μπραουδάκης, Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου του Αυγενά-
κη. Ο δικηγόρος κ.Τζουγανάτος συνδέεται με στενή φιλία 
με το μέλος της ΕΕΑ, κ.Φαραντούρη με τον όποιον είχε 
συναντηθεί πρωτύτερα. Θα κάνουμε επίσημη καταγγελία 
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με αυτή την 
υπόθεση ζητώντας την άμεση διερεύνησή της με αίτημα 
την άρση των συνομιλιών και άνοιγμα καμερών ενώ τα 
στοιχεία που έχουμε είναι στη διάθεσή του», αναφέρει η 
ανακοίνωση. Οι καταγγελίες σαφώς και είναι βαρύτατες 
και μένει να φανεί τι τροπή θα πάρει πλέον η υπόθεση 
που μοιάζει να έχει πολλά ακόμα επεισόδια. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο κ. Μπραουδάκης, αντέδρασε και γνω-
στοποίησε πως θα κινηθεί νομικά κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 
ενώ παράλληλα παραιτήθηκε και από την θέση που κα-
τείχε, αναφέροντας: «Υπέβαλλα την παραίτησή μου στον 
Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Δεν θέλω 
να υπάρξει η παραμικρή διαστρέβλωση στην προσπάθεια 
για να βρω το δίκιο μου. Ότι, τάχα μου, τους κυνηγάει 
η κυβέρνηση, ότι έχει εμπλοκή η κυβέρνηση και άλλα 
τυχόν αποπροσανατολιστικά της συκοφαντικής μου δυ-
σφήμισης...». Τα όσα είπε δεν έμειναν αναπάντητα από 
τον Δικέφαλο, που γνωστοποίησε πως επίσης θα κινηθεί 
νομικά εναντίον του για ψεύδη καταμήνυση και για πα-
ράβαση καθήκοντος σε σωρεία παραβάσεων που θεωρεί 
πως έχει τελέσει.  

Δούκας: «Θέλουν να τους χαρίσουν
το πρωτάθλημα»
Η Karfitsa επικοινώνησε με τον υπεύθυνο επικοι-

νωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λευτέρη Δούκα. «Δεν υπάρχει 
απλά δυσφορία αλλά απέχθεια για την κίνηση αυτή της 
Κυβέρνησης που δίνει ουσιαστικά το πρωτάθλημα στον 
Ολυμπιακό για να παρουσιάσει τον ΠΑΟΚ ως ευνοημέ-
νο», ήταν το πρώτο σχόλιό του. Και πρόσθεσε: «Θα κι-
νηθούμε νομικά κατά των μελών της Επιτροπής καθώς 
έβγαλαν απόφαση χωρίς να είναι δικαστήριο. Είναι αυ-
τονόητο, λοιπόν, να πάμε σε ένα κανονικό δικαστήριο 
και εκεί να αποδείξουν τα έγγραφα που χρησιμοποίησαν 
για να αποδείξουν ότι υπάρχει πολυϊδιοκτησία. Να τα δεί-
ξουν σε έναν κανονικό δικαστή και όποια και εάν είναι η 
απόφαση θα τη δεχτούμε. Το άλλο κεφάλαιο με το οποίο 
θα ασχοληθούμε είναι να έχει να κάνει με τη στελέχωση 
της Επιτροπής. Εκεί υπάρχει ένα εξαιρετικό τρικ της νο-
μικής υπηρεσίας του ΠΑΟΚ. Εάν ο ΠΑΟΚ έκανε αυτήν την 
ένσταση πριν την εκδίκαση το πιο απλό που θα έκανε ο 
Αυγενάκης θα ήταν να ακολουθήσει μια οδό που ο ΠΑΟΚ 
δεν θα μπορούσε να πάει σε διοικητικό επίπεδο. Τον άφη-
σε να κάνει αυτή την γκέλα και τώρα μπορεί ο ΠΑΟΚ να 
παίξει αυτό το χαρτί». Σε ό,τι αφορά την τροπολογία που 
πέρασε η Κυβέρνηση, απάντησε: «Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν 
αντίθετος εξ’ αρχής για τη νέα τροπολογία που πέρασε 

στη Βουλή. Μίλησε με αρκετά πολιτικά στελέχη και τους 
είπε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το επιθυμούμε αυτό. Δεν 
αλλάζει κάτι με την αλλαγή ποινής. Αυτό το κολπάκι, ότι 
προσπαθούμε να περάσουμε τον ΠΑΟΚ ως ευνοούμενο 
και να προσπαθήσουμε να του πάρουμε το πρωτάθλημα 
μέσω της αφαίρεσης βαθμών, είναι κάτι πολύ χειρότερο. 
Στην ουσία, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το 
βόδι».

«Βολές» Ολυμπιακού κατά ΠΑΟΚ και Ξάνθης
Την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ακολούθησε η ΠΑΕ 

Ολυμπιακός, που μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Όλοι οι Έλ-
ληνες ξέρουν την αλήθεια: Ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη πρέπει 
να υποβιβαστούν. Ολυμπιακός. Αυτό θα τους συνοδεύει 
πάντοτε ως μαύρη κηλίδα στην ιστορία τους». Οι Ερυ-
θρόλευκοι, που επίσης βάλλουν κατά της Κυβέρνησης, 
για την τροπολογία που πέρασε, ουσιαστικά θεωρούν 
πως ΠΑΟΚ και Ξάνθη είναι ευνοημένοι της κατάστασης 
και πως θα έπρεπε από την στιγμή που η ΕΕΑ εισηγήθηκε 
τον υποβιβασμό τους, αυτό να ισχύσει και από τις αρμό-
διες αρχές.

Καταγγελία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω επίσημης ανακοίνωσης για προειλημμένη απόφαση 

«Τριγωνική σχέση ΕΕΑ, 
Ολυμπιακού και Αυγενάκη»
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ΒΑΛΤΕ GOAL

Επειδή ελάχιστοι αντιλαμβάνονται τι φαρσοκωμωδία έχει παιχτεί 
τις τελευταίες μέρες στο ποδόσφαιρο, άρα και ελάχιστοι καταλαβαί-
νουν γιατί η αποχή του Κινήματος Αλλαγής, από την ψηφοφορία στη 
Βουλή, έχει ισχυρότερο συμβολισμό και περισσότερο πολιτικό κόστος 
από την καταψήφιση της τροπολογίας.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά στοιχεία και να τοποθετηθώ 
επ΄ αυτών.

Ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε στοιχεία, που κατά τη γνώμη του στοι-
χειοθετούν παράνομη επιρροή του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη και έκανε καταγ-
γελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. 

Η ΕΕΑ είναι διοικητικό όργανο υπαγόμενο και διορισμένο από τον 
εκάστοτε πολιτικό της προϊστάμενο. Η ανασύνθεσή της με επιλογές 
του Υφυπουργού εν μέσω εξέτασης μιας σοβαρής υπόθεσης, θεωρώ 
πως προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αντιλαμβανόμενη η Κυ-
βέρνηση ότι θα μπορούσε να χρεωθεί πολιτικά την οποιαδήποτε από-
φαση, σπεύδει να δημιουργήσει ένα διχτάκι ασφαλείας διαχείρισης του 
πολιτικού κόστους για την ίδια. Φέρνει ένα μνημείο γονατογραφήμα-
τος με οσμή νέου «νταραβεριού» γραμμένο από ανθρώπους που δεν 
έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Αφήνει εκτεθειμένο τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, αποδεχόμενη ότι με τις ενέργειές του ρισκάρει 
την κοινωνική συνοχή, σε κρίσιμη εποχή για τα εθνικά θέματα. Αφήνει 
εκτεθειμένο όμως κυρίως το Κοινοβούλιο, που κλήθηκε να ψηφίσει 
μια μπακαλίστικη διευθέτηση αστραπιαία. Ελπίζω ίδια αστραπιαία να 
είναι η αντίδρασή της στον πρώτο άδικο πλειστηριασμό πρώτης κατοι-

κίας που θα συμβεί από 1η Απριλίου και μετά.
Η λύση που προωθείται αφήνει να εννοηθεί ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να 

νιώθει ευνοημένος που γλιτώνει τον υποβιβασμό και ο Ολυμπιακός 
ευνοημένος που θα έχει πλεονέκτημα 5 έως 10 βαθμών στην κούρσα 
του πρωταθλήματος.

Η καταψήφιση της τροπολογίας από οποιοδήποτε κόμμα δεν έχει 
το παραμικρό πολιτικό κόστος, αφού η τροπολογία απορρίπτεται και 
από όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές. Αν το Κίνημα Αλλαγής ήθελε 
απλά να φύγει από τη δύσκολη θέση, θα καταψήφιζε.

Η αποχή από μια διαδικασία σειράς κρατικών παρεμβάσεων και δι-
ευθετήσεων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συμβολίζει γενική απο-
δοκιμασία στις πρακτικές αυτές και όχι μόνο ειδική αποδοκιμασία στο 
τελευταίο σκέλος τους. Είναι ισχυρότερη συμβολικά κίνηση από την 
απλή καταψήφιση.

Νομίζω πως είναι γνωστή η φίλαθλη ιδιότητα μου και θέλω να εί-
μαι ειλικρινής, πιστεύω πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να αθωωθεί επειδή είναι 
αθώος και όχι οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Αρμόδια για την αθώωση είναι τα δικαστήρια που ακολουθούν και 
είμαι βέβαιος ότι σε τρεις βαθμούς εκδίκασης, θα αποδειχθούν όσα 
πρέπει. Η Πολιτεία δεν έχει κανένα λόγο εμπλοκής στο ποδόσφαιρο. 
Είναι άδικο και για την Πολιτεία και για το Ποδόσφαιρο.

*Ο Κυριάκος Κυριάκος είναι Γραμματέας του τομέα επικοινωνί-
ας του Κιν.Αλ.

Μνημείο γονατογραφήματος με οσμή 
“νταραβεριού” η τροπολογία για το ποδόσφαιρο

opinion

Τ Ο Υ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ * 



12 01.02.2020

H Affidea ανακοίνωσε την εξαγορά του Athens City 
Med, ενός αναγνωρισμένου ιδιωτικού παρόχου υπηρεσι-
ών Δερματολογίας, με δύο πρότυπα ιατρικά κέντρα, το 
ένα στο κέντρο της Αθήνας και το άλλο στην Θεσσαλο-
νίκη. Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο της 
επιτυχημένης στρατηγικής επέκτασης και επιχειρημα-
τικής ανάπτυξης για την Affidea, με την οποία διευρύνει 
το βασικό μοντέλο λειτουργίας της, που βασίζεται στην 
προληπτική ιατρική και τη διαγνωστική απεικόνιση, και 
σε άλλες ιδιωτικές υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης.

 Το Athens City Med είναι ένας εγνωσμένης αξίας 
πάροχος Δερματολογίας που λειτουργεί στην ελληνική 
αγορά από το 2013. Τα πρότυπα δερματολογικά κέντρα 
του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προσφέρουν ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες Δερματολογίας, όπως Κλινική Δερματο-
λογία-Αφροδισιολογία, Δερματοχειρουργική, Θεραπείες 
με Laser, Πλαστική Χειρουργική, Ραδιοσυχνότητες-Υπέ-
ρηχοι, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολο-
γίας.

 Ο κ. Giuseppe Recchi, CEO της Affidea, δήλωσε σχε-
τικά με την τελευταία επένδυση της εταιρείας στην Ελ-
λάδα: “ Όλοι εμείς στην Affidea, είμαστε αφοσιωμένοι σε 
μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε θέματα που άπτο-
νται της φροντίδας υγείας, και οι πρόσφατες επενδύσεις 
που πραγματοποιήσαμε αποδεικνύουν την επιτυχημένη 
πορεία μας κατά την οποία η Affidea διευρύνει τις υπη-
ρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στις χώρες όπου έχουμε 
παρουσία. Η Δερματολογία είναι ένας νέος κλάδος για 
εμάς και η ένταξη ενός αναγνωρισμένου παρόχου στον 
τομέα αυτό στο δίκτυό μας θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στους εξε-
ταζόμενους και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Συνεχίζουμε 
με πάθος για περαιτέρω επέκταση, με στόχο να εδραιώ-
σουμε τη θέση της Affidea στις υπάρχουσες ευρωπαϊκές 
αγορές, με δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης. Η Ελλάδα 
συνεχίζει να αποτελεί για εμάς γόνιμο έδαφος όπου θα 
επιδιώξουμε περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.”

Ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Affidea Ελλάδος, δήλωσε: “Η Δερματολογία είναι μια 
ανεπτυγμένη ειδικότητα στην Ελλάδα με μεγάλη ζήτηση 
και είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτεινόμαστε σε αυ-
τόν τον κλάδο, επωφελούμενοι από την εμπειρία ενός 
εξειδικευμένου παρόχου στον τομέα αυτό. Τα City Med 
εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες και μια ολιστική προσέγ-
γιση σε θέματα που άπτονται των ειδικοτήτων τους, χα-
ρίζοντας υγεία αλλά και αξιόπιστα αποτελέσματα στους 
πελάτες τους. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη συμβατότητα 
μεταξύ αυτών και της Affidea όσον αφορά την υψηλής 
ποιότητας ιατρική περίθαλψη που προσφέρουμε στους 
εξεταζόμενούς μας και είμαι βέβαιος ότι η αξιόπιστη πα-
ροχή ιατρικών υπηρεσιών που αναμένουν οι εξεταζόμε-
νοι από εμάς, θα συνεχιστεί με τα ίδια υψηλά πρότυπα.”

Ο έως πρόσφατα Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
και πλέον Γενικός Διευθυντής των City Med, κ. Αντώνιος 
Γαλής, δήλωσε: “Η σύμπραξη με την Affidea, έναν αξιόπι-
στο και σύγχρονο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, αφενός μας προσφέρει τη βεβαι-
ότητα ότι οι πελάτες που μας εμπιστεύονται, βρίσκονται 
σε καλά χέρια και θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν υψη-
λοτάτου επιπέδου υπηρεσίες και αφετέρου σηματοδοτεί 
μια νέα εποχή για εμάς, καθώς διευρύνει το πεδίο δράσης 
μας και αλλάζει τη δυναμική μας.”

 
Σχετικά με την Affidea
Η Affidea (www.affidea.com) είναι ο κορυφαίος 

πάροχος υπηρεσιών διαγνωστικής απεικόνισης, εξω-
νοσοκομειακής περίθαλψης και ακτινοθεραπείας στην 
Ευρώπη, που δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου 280 
κέντρων σε 16 χώρες. Ο όμιλος Affidea συνεργάζεται 
με περισσότερους από 9400 επαγγελματίες και εκτελεί 
πάνω από 14 εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις κάθε 
χρόνο. Η Affidea είναι ο μόνος πάροχος της υγειονομικής 
περίθαλψης που συμμετέχει στο Συμβούλιο Απεικόνισης 
της IBM Watson και στο Microsoft Cloud. Λόγω του ιστορι-

κού των διακρίσεων για την ασφάλεια των ασθενών της, 
η Affidea είναι ο πιο βραβευμένος πάροχος διαγνωστικής 
απεικόνισης στην Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Ακτινολογίας - πάνω από το 50% όλων των κέντρων που 
έχουν βραβευθεί στη λίστα Eurosafe Wall of Stars ανή-
κουν στην Affidea. Η εταιρεία, ιδιοκτησίας του επενδυτι-
κού οίκου Waypoint Capital, ανήκει στα συμφέροντα της 
οικογένειας  Bertarelli.

Σχετικά με την Affidea Ελλάδος
Η Affidea Ελλάδος (www.affidea.gr) είναι ο κορυ-

φαίος πάροχος υπηρεσιών διαγνωστικής απεικόνισης και 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, προσφέροντας εδώ και 
15 χρόνια την κλινική της αριστεία στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη στην εθνική αγορά. Επί του παρόντος, η Affidea 
Ελλάδος διαθέτει και λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο 
κέντρων, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε σύγχρονες 
ιατρικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμένα με προηγμένη τε-
χνολογία και με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και 
άνεσης για τους ασθενείς.

Σχετικά με τo Athens City Med
Το Athens City Med είναι ένας αναγνωρισμένος πά-

ροχος στον τομέα της Δερματολογίας, που περιλαμβάνει 
δύο πρότυπα ιατρικά κέντρα, στην Αθήνα και στην Θεσ-
σαλονίκη, άρτια εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μέσα 
τεχνολογίας. Τα κέντρα προσφέρουν υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες στον τομέα της θεραπευτικής δερματολογίας. 
Επίσης, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην διενέργεια των 
δερματολογικών μικροεπεμβάσεων για την αντιμετώπι-
ση δερματολογικών παθήσεων. Στα City Med η δερμα-
τική πάθηση αντιμετωπίζεται συνολικά με διερεύνηση 
των βασικότερων αιτιών που την ακολουθούν, ώστε να 
δίνεται σε βάθος λύση στο εκάστοτε δερματολογικό πρό-
βλημα.

Eπεκτείνεται στην Ελλάδα με την εξαγορά των City Med 

Σε τροχιά ανάπτυξης η Affidea
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Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας τέθηκε σε ηλεκτρονική δη-
μόσια διαβούλευση ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Από μια πρώτη 
μελέτη των βασικών αξόνων του νομοσχεδίου, προκύπτει ότι το νο-
μοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετές θετικές παρεμβάσεις, με τις οποίες 
επιχειρείται η βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματι-
κότητας του συστήματος. 

Σε αυτές περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση νέου συστήματος επικου-
ρικής ασφάλισης νοητής κεφαλαιοποίησης, το οποίο αφορά ένα μεγά-
λο αριθμό ασφαλισμένων, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που επιβρα-
βεύουν την παραμονή στην εργασία πέραν των 30 ετών, καθώς και 
η δημιουργία μηχανισμού στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων. Επίσης, 
μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που προωθεί το νέο νομοσχέδιο, 
είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ και η ενοποίηση της βά-
σης των ασφαλιστικών δεδομένων. Τέλος, προωθείται μια νέα μικρή 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς πλήρους 
απασχόλησης. 

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο θα αξιολογηθούν διεξο-
δικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Κεντρικό, πάντως, ζητούμενο για 
την αξιολόγηση κάθε επιχειρούμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, 
είναι η ύπαρξη αναλογιστικών μελετών, οι οποίες τεκμηριώνουν τη 
βιωσιμότητα των ρυθμίσεων. Πρόταση της Επιμελητηριακής Κοινότη-
τας παραμένει η σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων 
και η ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων του συστήματος, 
καθώς με τον τρόπο αυτό  είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί επαρκής 

προστασία για όλους τους ασφαλισμένους και να μειωθεί ταυτόχρονα 
το δημοσιονομικό βάρος για τη χρηματοδότηση του συστήματος. Εξα-
κολουθούμε, επίσης, να ζητούμε τον εξορθολογισμό και την περαι-
τέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να τονωθεί η αύξηση της 
καταγεγραμμένης απασχόλησης.

Τέλος, η προσπάθεια για ριζική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού 
συστήματος, θα πρέπει να συνδυάζεται με μεταρρυθμίσεις και παρεμ-
βάσεις που ευνοούν την απασχόληση, δηλαδή τη βασική πηγή από την 
οποία τροφοδοτείται το σύστημα. Η λειτουργία μόνιμου συστήματος 
διάγνωσης αναγκών εργασίας, μόνιμου συστήματος σχεδιασμού και 
αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η αναβάθμιση του 
θεσμικού πλαισίου για τη Μαθητεία, η απλοποίηση και κωδικοποίη-
ση της εργατικής νομοθεσίας, η αυστηροποίηση των κανόνων για την 
αδήλωτη και απλήρωτη εργασία μαζί με μηχανισμό επιβράβευσης των 
συνεπών επιχειρηματιών, είναι μεταξύ των προτάσεων που έχουν κα-
ταθέσει ήδη τα Επιμελητήρια. 

 Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί μείζονα 
πρόκληση, στην προσπάθεια για ταχύτερη ανάπτυξη και ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. Με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, με συναίνεση 
και υπευθυνότητα, μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά βήματα προς 
αυτή την κατεύθυνση.  

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του εμπορικού και 
βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών

Η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση opinion
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ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ένα στα τρία νοικοκυριά στην 
Ελλάδα των μνημονίων και της συνεχιζόμενης βίαιης φορολογίας, 
σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αφού το 35,6% 
των φυσικών προσώπων, αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαρια-
σμούς κοινής ωφέλειας. Ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα μας, στην 
…πρώτη θέση κακού βιοτικού επιπέδου των πολιτών (!) σε όλη την 
Ε.Ε. Αυτή είναι η κύρια αιτία που οι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα, οι 
επιχειρήσεις που κλείνουν η μια μετά την άλλη, η απελπισία που δι-
ακατέχει ακόμα και τους πιο αισιόδοξους για το αύριο. Η επιστροφή 
στην «κανονικότητα» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, στην πράξη δεν 
διαφέρει σε τίποτα από την βαθειά κρίση των τελευταίων δέκα ετών. 
Οι «θεσμοί» είναι εδώ, αυτοί νομοθετούν και ελέγχουν τα πάντα και η 
κυβέρνηση εκλιπαρεί για κάποιες πιο ήπιες προσαρμογές. Για να μας 
«χρυσώσουν το χάπι» μας «αναβαθμίζουν» μέσω των οίκων αξιολό-
γησης και κάθε αναφορά περί μη βιώσιμου χρέους από το ΔΝΤ σταμά-
τησε, αφού το υπερ-πλεόνασμα των ετήσιων φόρων που στάζει από 
το αίμα των βαριά φορολογούμενων πολιτών «πάει καλά» και έπεται 
συνέχεια… Οι μηχανισμοί είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών ανα-
βαθμίζονται συνεχώς, οι «ρυθμίσεις» οφειλών προς το Δημόσιο και 
τον ΕΦΚΑ τοκίζονται με υψηλό επιτόκιο και οι όποιες αποφάσεις του 
ΣτΕ μπαίνουν στα αζήτητα, όπως και οι Γερμανικές αποζημιώσεις! Θα 
μειωθεί λένε ο ΕΝΦΙΑ κατά 30% αλλά επιμελώς δεν μας λένε, πόσο 
θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, από την εξομοίωση των 
αντικειμενικών αξιών με τις τρέχουσες εμπορικές! Αναδρομικά και 

προσωπική διαφορά στις συντάξεις, από τον Οκτώβριο του 2019, αλλά 
παραλείπουν επιμελώς να μας πουν, τι θα γίνει με τις άλλες οριστικές 
αποφάσεις του ΣτΕ από το 2012 περικοπών συντάξεων, αναδρομικών 
και δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων. Αν χρωστάς στην Εφορία το χρέ-
ος σου μεγαλώνει μήνα-μήνα με σταθερό υψηλό επιτόκιο, αλλά αν 
σου χρωστάει η Εφορία ή το Κράτος ΦΠΑ, αναδρομικά ή εφάπαξ αυτά 
σε καμία περίπτωση δεν τοκίζονται (!) αλλά οφείλονται αχρεωστήτως 
και κατά βάση με πολυετείς καθυστερήσεις που ξεπερνούν κάθε λογι-
κή και φαντασία!  

Δέκα χρόνια τώρα και ενώ το βιοτικό επίπεδο και τα έσοδα του μέ-
σου πολίτη έπεσαν πάνω από 50% οι Τράπεζες συνεχίζουν το …βιο-
λί τους! Χρεώνουν δάνεια, αναλήψεις και πιστωτικές κάρτες με 16% 
μέχρι και 23% (!) την ίδια ώρα που αυτές «δανείζονται» με 1 – 2% 
και που απολαμβάνουν τρείς ανακεφαλοποιήσεις 250 δις που φορτώ-
θηκαν κι αυτές  εν μέσω κρίσης στην πλάτη του ελληνικού λαού και 
που απαιτούν να πληρώνουμε επιπλέον 19,5 δις το χρόνο, μόνον για 
τους τόκους αυτών των δανείων! Μεταβιβάζουν αυθαίρετα τα «κόκ-
κινα δάνεια» σε ξένα χέρια μόλις με το 10% της αξίας τους και πιο 
κάτω (!) αντί να διαπραγματευτούν με αυτή την αξία την αποπληρωμή 
τους με τους υπόχρεους. Χωρίς κανένα όφελος για τον λαό, το Κράτος 
Δικαίου ψυχορραγεί, αφού κανείς δεν τολμάει να τους σταματήσει, την 
ίδια ώρα όταν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια συμπολιτών μας, βρί-
σκονται σε απόγνωση…  

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...
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Χιλιάδες επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου όλων των ειδών 
κατέκλυσαν τη Θεσσαλονίκη 

Η Agrotica απλώθηκε 
σε όλη τη ΔΕΘ

Κάθε χρόνο και καλύτερη φαίνεται να γίνεται η Agrotica, με 
τις συμμετοχές των ενδιαφερομένων  να αυξάνονται και την ποι-
ότητα των υπηρεσιών να αναβαθμίζεται  αισθητά. 

Στην φετινή 28η διοργάνωση που έχει καλύψει κάθε τετραγωνικό 
μέτρο έκτασης των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ επικρατεί το αδιαχώρητο 
από σημαντικές συμμετοχές συνδέσμων οργανισμών και φορέων του 
Αγροτικού κλάδου όπως η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχα-
νημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) που  συμμετέχει στην Agrotica με 110 
επιχειρήσεις-μέλη της και καλύπτει χώρο 8.500 τ.μ., στεγασμένο και 
υπαίθριο, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων 
και ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων. Η αιγίδα της 
διοργάνωσης ανήκει στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) .

Ρομποτική Αγροτική!
Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στον αγροτικό τομέα και φέ-

τος θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους αγρότες να διδαχθούν 
τα τελευταία επιτεύγματα της, στη γεωργία.  Παράλληλα  οι συμμε-
τέχοντες και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν το ειδικό αφιέρωμα στο αγροτικό-επαγγελματικό αυτοκίνητο 
με test drive που θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι 
επαγγελματίες του κλάδου δοκιμάζοντας τα τελευταία μοντέλα των 
μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών. Στην σημαντικότερη Agrotica που 
έχει υλοποιηθεί ποτέ, όπως χαρακτηρίζεται από τους διοργανωτές,  
συμμετέχουν όλες οι μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις του κλά-
δου, εκπροσωπώντας την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και όλες 
τις καινούργιες εξελίξεις σε μηχανήματα, εφόδια και εξοπλισμούς.

Η φετινή Agrotica αποτελεί τη μεγαλύτερη σε συμμετοχή έκθεση 
στην ιστορία του θεσμού, αριθμώντας πάνω από 2.000 εκθέτες από 
46 συνολικά ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες και διοργανώνεται 

από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσια-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται περίπου 550 
ξένοι προσκεκλημένοι εμπορικοί επισκέπτες από 21 χώρες των Βαλ-
κανίων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής που μέχρι 
αύριο θα επισκεφτούν την έκθεση (hosted buyers program).

Πολλές από τις επιχειρήσεις που εκθέτουν τα προϊόντα τους, έρ-
χονται για πρώτη φορά ως συμμετέχουσες στην έκθεση παρουσιά-
ζοντας προϊόντα θρέψης και φυτοπροστασίας. Παράλληλα υπάρχουν 
εκθέτες που κάθε χρόνο αυξάνουν τη συμμετοχή τους έχοντας αρχίσει 
σταδιακά από το 2014 καθώς η διοργάνωση κέρδισε την εμπιστοσύ-
νη τους. Η έκθεση έχει προσελκύσει πλήθος εμπορικών επισκεπτών 
από τα Βαλκάνια, την Ν.Α. Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ 
ως η τρίτη σημαντικότερη έκθεση της Ευρώπης κάθε χρόνο κερδίζει 
όλο και περισσότερους ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν σε εκδη-
λώσει και θεματικά συνέδρια με τα πιο ενδιαφέροντα θέματα για την 
αγροτική παραγωγή.

Μεταξύ των πολλών παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζει το 8ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Agrotica σήμερα και αύριο στο Συνεδριακό 
Κέντρο “Ν. Γερμανός”, το οποίο φέτος εστιάζει στο θέμα “Κλιματική 
Αλλαγή και Γεωργία”, το συνέδριο  “Νέα Γεωργία-Νέος Συνεργατι-
σμός” συνδιοργάνωση της ΔΕΘ-Helexpo, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά και η παρουσίαση του ρομποτικού συστήματος Four Eyes 
for Farm (συνδιοργάνωση της ΔΕΘ-Helexpo και του Ινστιτούτου Βι-
ο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ). Ιστορικό ρεκόρ εκ-
θεσιακών συμμετοχών καταγράφει η 28η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών 
Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, Agrotica, που σπάει για πρώ-
τη φορά το φράγμα των 2.000 εκθετών. 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...
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Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που δείχνουν τους 
αριθμούς της φετινής διοργάνωσης σε σχέση με παλαι-
ότερες. Αναλυτικά, οι εκθέτες άμεσοι και έμμεσοι ανέρ-
χονται στους 2.077 από την Ελλάδα και 45 χώρες, έναντι 
1.903 το 2018, 1.503 το 2016 και 1.349 το 2014. Οι δε 
εκθεσιακοί χώροι που καλύπτει η Agrotica είναι επιφά-
νειας 41.000 τ.μ., έναντι 39.000 τ.μ. στην προηγούμενη 
διοργάνωση. Εκτιμάται μάλιστα πως το οικονομικό απο-
τύπωμα της 28ης Agrotica στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
και στην ευρύτερη περιοχή θα «μεταφραστεί» σε 30 
εκατ. ευρώ.

Σε εφαρμογή  τα Σχέδια Βελτίωσης 
του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει χρονικά με τις πρώ-

τες εγκρίσεις Σχεδίων Βελτίωσης από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα οδηγήσουν 
σε εκσυγχρονισμό των εγχώριων αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων. 

Ο υπουργός Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων Μά-
κης Βορίδης επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία της φετι-
νής έκθεσης Agrotica και τόνισε τη διαρκή προσπάθεια 
του υπουργείου να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της 
αγροτικής ανάπτυξης και έφτασε στη Θεσσαλονίκη με τις 

βαλίτσες του γεμάτες δώρα προς τους αγρότες. 
«Πιστεύουμε ότι η πραγματικά εντυπωσιακή συμμε-

τοχή εκθετών στη φετινή Agrotica φανερώνει ότι ο πα-
ραγωγικός κόσμος της χώρας ανταποκρίνεται δυναμικά 
στο κάλεσμά μας για επανεκκίνηση της αναπτυξιακής δι-
αδικασίας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων 
σε δήλωσή του.

Ο υπουργός πέτυχε το «ξεπάγωμα» των Σχεδίων 
Βελτίωσης, με τα οποία δίδεται η δυνατότητα στους 
Έλληνες παραγωγούς να αντλήσουν κεφάλαια από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το συγκεκριμένο 
μέτρο αναμένεται να ωφεληθούν 2 στους 3 αγρότες που 
έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα.

Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων προχώρησε στην ενεργοποίηση δύο ιδιαιτέ-
ρως σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό ταμείο Επενδύσεων, για την ενίσχυση και τον 
εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Με αυτές τις κινήσεις εξασφαλίζεται στους Έλληνες 
παραγωγούς συνολικό ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ το 
οποίο τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
ενός προοδευτικού και βιώσιμου μετασχηματισμού της 
ελληνικής γεωργίας. Η δυνατότητα υπερδέσμευσης η 

οποία παρέχεται, συντελεί ουσιαστικά στην άμεση ολο-
κλήρωση από τις Περιφέρειες της αξιολόγησης και της 
ένταξης επενδύσεων στο Μέτρο.

Έτσι οριστικοποιήθηκε η κατανομή των πόρων ανά 
Περιφέρεια, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, 
συνεκτιμώντας παράγοντες που άπτονται:

• του επενδυτικού ενδιαφέροντος, που εκδηλώθηκε 
σε κάθε Περιφέρεια,

• των προτεραιοτήτων της πολιτικής στόχευσης του 
μέτρου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην σχετική 
πρόσκληση και αφορούν στην ενθάρρυνση επενδύσεων 
από συλλογικά σχήματα, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και στην προώθηση περιβαλλοντικών 
επενδύσεων, καθώς και

• της λογικής σύγκλισης των Περιφερειών.
Με την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης της 

πρόσκλησης του Μέτρου που υπογράφει ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων Δρ Κ. Μπαγινέτας, οι Περιφέρειες πλέον μπορούν, 
με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων ενί-
σχυσης, να προχωρήσουν άμεσα στην έγκριση των υπο-
ψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της διοργάνωσης

Ποιά είναι τα μέτρα 
στήριξης των αγροτών
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Από τις παρεμβάσεις στα εδώλια των κακουργιοδικείων

Η άνοδος και η κατακόρυφη 
πτώση του συνεταιρισμού
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Η εικόνα των Κακουργιοδικείων όλης της χώ-
ρας ήταν γνωστή από τα μέσα της δεκαετίας του 
2000 μέχρι και τα χρόνια της κρίσης. Αγρότες, 
στελέχη συνεταιρισμών ανά τη χώρα, κατηγο-
ρούμενοι για κακοδιαχείριση. Κατηγορίες όπως 
υπεξαίρεση, απιστία σε βάρος των συνεταιρισμών 
μεγάλων ποσών πήγαιναν κι έρχονταν στα πινάκια 
των δικαστηρίων. Ήταν η αρχή του τέλους για το 
συνεταιριστικό κίνημα που άρχισε να παραπαίει. 
Λίγα χρόνια νωρίτερα η αγροτική παραγωγή είχε 
πάρει τα πάνω της και οι συνεταιρισμοί είχαν τον 
πρώτο και καθοριστικό ρόλο. Παρέμβασης. Σή-
μερα, σύμφωνα με στοιχεία των υπευθύνων του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 6.000 συνεται-
ρισμοί είναι «στα χαρτιά», περίπου 300 είναι αυτοί 
που καταγράφονται ως ενεργοί και ότι έχουν προ-
οπτική και λιγότεροι από 100 παρουσιάζουν έναν 
κύκλο εργασιών.

Ποιος ο λόγος που το συνεταιριστικό κίνημα το 
οποίο άνθισε στη δεκαετία του ’80, άρχισε να φθί-
νει, μέχρι που σχεδόν εντελώς διαλύθηκε; Αγρό-
τες, συνεταιριστές και συνδικαλιστές δίνουν τις 
δικές τους ερμηνείες. Συμφωνούν πάντως ότι το 
κράτος – με διάφορες μεθόδους για τον καθένα – 
αποφάσισε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, όπως και 
ότι ο σκοπός των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών 
και των Ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών ήταν 
να διασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για τους 
αγρότες. Τιμές πώλησης των προϊόντων και τιμές 
αγοράς των εφοδίων. Όπως και να φροντίσουν για 
την επόμενη μέρα της αγροτικής παραγωγής. Κάτι 
που δεν έγινε.

«Ένα συνεταιριστικό κίνημα αν δεν χρηματο-
δοτηθεί από το κράτος με προστασία των αγρο-
τών από τους εμπόρους, κανένας μόνος του δεν 
μπορεί να ανταγωνιστεί κανέναν έμπορο», τόνισε 
μιλώντας στην Karfitsa ο πρόεδρος της αγροτι-
κής ομοσπονδίας αγροτών νομού Λάρισας Ρίζος 
Μαρούδας. «Από ένα σημείο και μετά πέρα από 
την αρχική ιδέα λειτουργίας των συνεταιρισμών, 
δηλαδή η διασφάλιση μεγαλύτερου κέρδους για 
τους αγρότες, οι συνεταιρισμοί έπαιζαν τον ρόλο 
της συγκέντρωσης των προϊόντων χωρίς τελικά να 
μπορούν να παρέμβουν στην τιμή. Και όταν κατά-
φερναν και το έκαναν και οι κυβερνήσεις έβαζαν 
το χεράκι τους και έπαιζαν τον ρόλο εξυπηρέτησης 
συμφερόντων ενάντια στους αγρότες», συμπλή-
ρωσε ο κ. Μαρούδας. Θυμάται μάλιστα περιόδους 
που εξαγγέλλονταν κινητοποιήσεις σε βάρος της 
κυβέρνησης και της αγροτικής πολιτικής και πα-
ρενέβαιναν οι αγροτοενώσεις, δηλαδή οι συνεται-
ρισμοί και έδιναν μεγαλύτερες τιμές για να σταμα-
τήσουν οι κινητοποιήσεις.

Το σκηνικό στις αρχές της δεκαετίας του 2000 
ήταν πολλοί συνεταιρισμοί να πνίγονται στα χρέη 
και άλλοι να αποτυγχάνουν οικονομικά λόγω 
των ανοιγμάτων που έκαναν. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα το συνεταιριστικό εμπορικό κέντρο της 
Λάρισας, αλλά ακόμη και συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις όπως η ΑΓΝΟ.

 
Τα γεμάτα εδώλια 
Κατά πολλούς και αγρότες – συνδικαλιστές και 

συνεταιριστές – υπήρχαν φαινόμενα κακοδιαχείρι-
σης σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και Ενώσεις. 
Όμως οι περισσότεροι μιλούν για ελάχιστες περι-
πτώσεις υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι συνε-
ταιριστές οδηγήθηκαν στα Κακουργιοδικεία επειδή 
δεν γίνονταν έλεγχοι από το κράτος όπως όφειλαν 
να γίνονται. Και οι ίδιοι δεν γνώριζαν τι συμβαίνει.

«Δεν συνέφερε στο κράτος το συνεταιριστικό 
κίνημα δεν ήθελε μία εξουσία με τους αγρότες 
πάνω του. Διέλυσε τους συνεταιρισμούς συκοφα-
ντώντας το συνεταιριστικό κίνημα ότι είναι λαμό-
για. Αν κάποιοι ήταν να τους έκλειναν φυλακή», 
λέει στην Karfitsaο Αντώνης Ανεσιάδης επί 20 
χρόνια διευθυντής στην Ένωση Αγροτικών Συλλό-
γων νομού Σερρών. Ο κ. Ανεσιάδης αναφέρει πως 
το κράτος είχε τους μηχανισμούς ελέγχου, αλλά 
δεν τους χρησιμοποίησε όπως και όταν έπρεπε για 
να ελέγξει την κατάσταση. «Το κράτος διέταξε να 
γίνουν έλεγχοι σε όλους τους συνεταιρισμούς με 

συνέπεια να βρει όλους τους ανενεργούς και τους 
βρήκε κάποια παραπτώματα τα οποία ήταν και φυ-
σιολογικά, αφού οι έλεγχοι έγιναν μεταγενέστερα. 
Επιβλήθηκαν δυσθεώρητα πρόστιμα και όλοι οδη-
γήθηκαν στα δικαστήρια. Κάποιοι μάλιστα για να 
μην έχουν μπλεξίματα πλήρωσαν τα πρόστιμα με 
συνέπεια κανείς τους να μην θέλει να ασχοληθεί», 
σημείωσε. Υπογράμμισε μάλιστα πως το κράτος 
σύμφωνα με το νόμο υποχρεούταν να οργανώσει 
και να λειτουργήσει σώμα ελεγκτών ακριβώς γι’ 
αυτό τον σκοπό, που ποτέ δεν έγινε. «Υπάρχουν 
αρκετοί των οποίων το ΑΦΜ είναι ακόμη δεσμευ-
μένο. Κυρίως πρόεδροι και μέλη συνεταιρισμών. 
Με νόμο τώρα σχεδιάζεται να απαλλαγούν για πέ-
ντε χρόνια. Είναι κόσμος δέσμιος σε αυτές τις κατα-
στάσεις», είπε από την πλευρά του ο κ. Μαρούδας.

«Αγροτική πολιτική χωρίς συνεταιριστικό κί-
νημα δεν γίνεται», ξεκαθαρίζει ο κ. Ανεσιάδης επι-
μένοντας ότι στη χώρα το συνεταιριστικό κίνημα 
πέτυχε. «Ναι πέτυχε τους σκοπούς του μέχρι τη 
στιγμή που το κράτος, το δημόσιο, αποφάσισε ότι 
δεν χρειάζεται πλέον το κίνημα αυτό. Και θα έπρε-
πε να το καταργήσει. Με τους συνεταιρισμούς ήταν 
καλύτερες οι τιμές και αισθανόταν ο αγρότης μία 
σιγουριά για τις παρεμβάσεις που έκανε ο συνε-
ταιρισμός ή η κάθε Ένωση», σημείωσε. «Αυτή τη 
στιγμή κάποιοι προσπαθούν να στήσουν συνεται-
ρισμούς επειδή είδαν ότι μόνον από εκεί μπορούν 
να προασπίσουν τα συμφέροντά τους», κατέληξε.
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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!
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stancolac.gr
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Πρόβλημα για τους Βορειοελλαδίτες

Το πορτρέτο του ... Πέτρου

Τους κάλεσε για ενημέρωση

Ένταση για την κινητικότητα

Επίθεση σε βάρος φύλακα

Διαμαρτυρία Λάζαρου 

«Όχι» στις καρναβαλικές εκδηλώσεις 
από «Υψίπολις»

Σκίτσο η επίθεση κατά Μπουτάρη  

Λεμονής αντί Αγγελάκογλου στην Κα-
λαμαριά 

Αμύητος ο Δ. Βαρτζόπουλος

Η τροπολογία Αυγενάκη πέρα από το ότι ανοίγει τον 
ασκό του Αιόλου, προκαλεί τεράστιο πολιτικό πρόβλημα 
στους βορειοελλαδίτες βουλευτές κυρίως του Ν. Θεσσα-
λονίκης. Ακόμη δε περισσότερο στους προερχόμενους 
από την οικογένεια του ΠΑΟΚ όπως τον γενικό γραμμα-
τέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Σταύρο Καλαφάτη το γραφείο του 
οποίου στο κέντρο της πόλης γέμισε από φέιγ βολάν 
κατά της κυβέρνησης και του ιδίου όπως επίσης και οι 
τοίχοι έξω από την πόρτα του με γράφιτι και σπρέι. 

Μετά από γκράφιτι έγινε και πορτρέτο ο αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. Πρόσφατα εστάλη ως δώρο 
στο γραφείο του αντιδημάρχου ένας πίνακας με ασπρό-
μαυρη προσωπογραφία. Προεκλογικά ο κ.Λεκάκης είχε 
δει τον εαυτό του “φουλ” στα χρώματα σ’ ένα γκράφιτι 
που δημιουργήθηκε και στο οποίο κρατούσε αγκαλιά 
όλη την πόλη. 

Την ίδια ώρα πάντως, η Α.Σ. ΠΑΟΚ, καλουσε όλους 
τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης στο «παλατάκι» της 
Πυλαίας προς ενημέρωση της υπόθεσης για σήμερα 
το πρωί. Μια μάλλον περιττή συγκέντρωση στην οποία 
αγνωστο είναι ποιοί θα παρευρεθούν καθώς η τροπολο-
γία έχει ήδη ψηφιστεί. Προφανώς για μελλοντική ... γνώ-
ση, συμμόρφωση και ... χρήση. 

Αιχμές σε βάρος προσώπου που εργάζεται στο γρα-
φείο του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
αναφορικά με την κινητικότητα των υπαλλήλων στις 
υπηρεσίες του δήμου αφήνει ο Σύλλογος Εργαζομένων. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μετακινή-
σεις αποφασίζονται από “άνθρωπο του γραφείου του 
δημάρχου με βάση τις φιλίες, τις ιδιαίτερες σχέσεις και 
γνωριμίες και ποιος βοήθησε στις εκλογές”.  

Την επίθεση σε βάρος φύλακα του δημαρχείου Πυ-
λαίας - Χορτιάτη, στο Πανόραμα, καταδίκασε ο δήμαρ-
χος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, εκφράζοντας τη θλίψη και τον 
αποτροπιασμό του για το περιστατικό. Ο κ. Καϊτεζίδης 
άμεσα ενημερώθηκε για την ενέργεια των δύο ατόμων 
να γράψουν συνθήματα στον τοίχο του κτιρίου του δη-
μαρχείου και την προσπάθεια του φύλακα να τους απο-
τρέψει, γεγονός που οδήγησε στον προπηλακισμό του.

Μετά τον Σίμο Δανιηλίδη ήρθε η σειρά του Λάζαρου 
Κυρίζογλου να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση στην 
έναρξη του προγράμματος διανομής σχολικών γευμά-
των. Οι δήμαρχοι Αμπελοκήπων - Μενεμένης και Νεάπο-
λης - Συκεών μέσω επιστολών τονίζουν πως συνολικά 
7.500 μαθητές στους δύο δήμους δεν λαμβάνουν τα 
σχολικά γεύματα, παρά το γεγονός ότι οι οικογένειες τους 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Επίσης, ζητούν 
την άμεση παρέμβαση κάθε αρμοδίου για την επίλυση 
του προβλήματος.

Κάλεσμα προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνστα-
ντίνο Ζέρβα, να αποσύρει την συγκατάθεση του προς την 
ιδιωτική εταιρεία που επιθυμεί να διοργανώσει για πρώτη 
φορά καρναβαλικές εκδηλώσεις στην πόλη απευθύνει η 
δημοτική κίνηση “Υψίπολις”. “Οι Θεσσαλονικείς γιορτά-
ζουμε τον καρνάβαλο, αλλά δε θα γίνουμε και ...καρ-
ναβάλια επαρχιώτικών αντιλήψεων που “μικραίνουν” 
αφάνταστα τη Θεσσαλονίκη”, τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση. 

Η επίθεση που δέχτηκε ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Γιάννης Μπουτάρης, στο Λευκό Πύργο σε εκδήλωση 
μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων έγινε σκίτσο που 
παρουσιάζεται στην έκθεση “Βάλ’ τους Χ – Ο μαύρος χάρ-
της της ρατσιστικής βίας”, στην Αθήνα. Η φετινή καμπά-
νια παρουσιάζει 100 επιθέσεις σε όλη την Ελλάδα και το 
έργο με την επίθεση σε βάρος του κ. Μπουτάρη έχει τίτλο 
“Πούλησες τη Μακεδονία”.

Νέο πρόσωπο κάνει την εμφάνιση του στα δημοτικά 
έδρανα του δήμου Καλαμαριάς. Ο Πασχάλης Λεμονής, 
από την παράταξη “Δημιουργούμε το μέλλον - Καλαμα-
ριά Αλλιώς” με επικεφαλής τον Δημήτρη Αρκούδη ορκί-
στηκε ενώπιον του δημάρχου, Γιάννη Δαρδαμανέλη και 
ετοιμάζεται να αναλάβει “δράση”. Η ορκωμοσία έγινε 
παρουσία και της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, 
Μαίρης Τσιραμπίδου, ενώ ο κ. Λεμονής πήρε τη θέση της 
παραιτηθείσας Τατιάνας Αγγελάκογλου. Το ίδιο συνέβη και στα γραφεία των υπολοίπων βου-

λευτών. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος δε, αμύητος μάλλον 
στα περί οπαδικής συλλογιστικής έσπευσε να διαμαρτυ-
ρηθεί ζητώντας την επίσημη ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πάρει θέση 
μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο FB. Κι όπως 
αναμενόταν πλημμύρισε η σελίδα του από σχόλια αγα-
νακτισμένων...
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Επέστρεψε ο ... Ζορρό Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης: 
«Πάμε Ανακύκλωση»

Οπως η ΑΕΛ το 88

Η λύση του Σήφη

Η εύνοια της ΑΕΛ

Κοινός  αγώνας Δαρδαμανέλη νέου Διοικητή Γεν. Νοσοκομείου 
για αύξηση των κλινών 

Όχι στη δημιουργία παράπλευρων 
διοδίων στη Χαλάστρα

Α.Τζιτζικώστας: Η Ελλάδα αλλάζει γιατί εμπιστεύεται πλέον τις Περιφέρειες

Χτύπησε… μετά από καιρό ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. 
Παρά το γεγονός ότι απέχει από τις συνεδριάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, καθώς τέθηκε 
σε αργία λόγω δικαστικής του υπόθεσης, ο κ.Ψωμιάδης 
εξέδωσε ανακοίνωση στρεφόμενος κατά του υφυπουρ-
γού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για την υπόθεση 
του ΠΑΟΚ. Υπερασπιζόμενος τον Ιβάν Σαββίδη καλεί τον 
πρωθυπουργό να παύσει τον κ.Αυγενάκη από τα καθή-
κοντα του. 

Επιστρέφει στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης το επιτυχημένο πρόγραμμα «Πάμε 
Ανακύκλωση». Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το σύν-
θημα «κανένα ανακυκλώσιμο υλικό να μην πάει χαμέ-
νο» θα πρωταγωνιστεί στις σχολικές αίθουσες. Η διοί-
κηση του δήμου ξεκίνησε μια σημαντική πρωτοβουλία 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - επιβράβευσης 
πολιτών, με τη λειτουργία της δημοτικής διαδικτυα-
κής πλατφόρμας ανακύκλωσης (www.followgreen.gr/
ampelokipi-menemeni). Τα νούμερα αποδεικνύουν τα 
εύστοχο του εγχειρήματος. Σε διάστημα 5 μηνών συλλέ-
χθηκαν 3.019 κιλά χαρτί, 56 κιλά αλουμίνιο και 30 κιλά 
μπαταρίες.

Η μοναδική φορά που «κόπηκε» η Ελλάδα στα δυο 
θυμάμαι ήταν στο πρωτάθλημα του 1988. Για την ιστορία 
η Λάρισα σε εκείνο το πρωτάθλημα όδευε «τρένο» στην 
κατάκτησή του όταν προς το τέλος του σε έλεγχο ντό-
πινγκ μετά από αγώνα Λάρισας - Παναθηναϊκού βρέθηκε 
θετικός ο ποδοσφαιριστής της Λάρισας Γκέοργκι Τσίγκοφ 
στην αντιβηχική ουσία κωδεϊνη. Το αποτέλεσμα ήταν να 
τιμωρηθεί η Λάρισα με αφαίρεση 4 βαθμών. Η απόφαση 
αυτή προκάλεσε λαϊκή εξέγερση στην πόλη της Λάρισας 
με τους οπαδούς της τοπικής ομάδας να προχωρούν σε 
αποκλεισμούς της εθνικής οδού και της σιδηροδρομικής 
γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης, προκαλώντας τερά-
στιο πρόβλημα στις συγκοινωνίες. 

Τη λύση σε εκείνο το πρωτάθλημα έδωσε ο τότε ο 
υφυπουργός Αθλητισμού Σήφης Βαλυράκης. Με παρέμ-
βασή του, στις 21/03/1988, άλλαξε το άρθρο 32 του 
Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, ο οποίος εναρμονί-
στηκε με την ισχύουσα νομοθεσία όλων των χωρών-με-
λών της UEFA, όπου η ομάδα δεν φέρει ευθύνη και δεν 
τιμωρείται σε περίπτωση ντοπαρισμένου παίκτη της. Έτσι 
τιμωρήθηκε ο παίκτης αλλά επεστράφησαν οι βαθμοί 
στην ΑΕΛ η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. 

Και τότε παρέμβαση υπήρξε. Μόνο που η παρέμβαση 
ήταν απ’ ωφελεία της εξομάλυνσης μιας στρεβλής ελλη-
νικής πραγματικότητας καθώς ο νόμος δεν ίσχυε πουθε-
νά αλλού στο εξωτερικό παρά μόνο στην Ελλάδα. Κι εν 
πάση περιπτώσει η τότε κοινή γνώμη θα δυσκολευόταν 
να είναι δύσπιστη ως προς τις προθέσεις μιας κυβέρνη-
σης να ευνοήσει μια επαρχιακή ομάδα προκειμένου να 
κατακτήσει το πρωτάθλημα έναντι των ισχυρών της Αθή-
νας Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. 

Θέματα που αφορούν την καλύτερη και ποιοτικότερη υγειονομική κάλυ-
ψη των δημοτών Καλαμαριάς και όχι μόνο βρέθηκαν στο τραπέζι της συζή-
τησης κατά την επίσκεψη του ο Δημάρχου Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη 
στο γραφείο του, ο νέου Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου. Ο Δήμαρχος αφού 
συνεχάρη το νέο Διοικητή, του ευχήθηκε καλή θητεία και ενημερώθηκε πάνω 
σε θέματα που αντιμετωπίζει η νοσοκομειακή μονάδα του Φοίνικα. Η περιοχή 
της Καλαμαριάς και γενικότερα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχει χάσει 200 
νοσοκομειακές κλίνες από το κλείσιμο του παραρτήματος «Παναγία. Οι δύο 
άνδρες συμφώνησαν σε έναν κοινό αγώνα για την επέκταση του νοσοκομείου 
και της αύξησης των κλινών και των υπηρεσιών του, προκειμένου να αντα-
ποκριθεί ως πρέπει, στη μεγάλη γεωγραφική έκταση της αρμόδιότητας του.

Με αίτημα να μετακινηθούν  τα διόδια των Μαλγάρων 
και να καταργηθούν τα διόδια της Χαλάστρας πραγματο-
ποιήθηκε συγκέντρωση στο ύψος της αερογέφυρας Χα-
λάστρας παρουσία του δημάρχου Δέλτα Γιάννη Ιωαννίδη, 
μελών του δημοτικού συμβουλίου, τοπικών συμβούλων 
φορέων και πολιτών. Η απόφαση για δυναμικές κινητο-
ποιήσεις είχε ληφθεί σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στο δημαρχείο Δέλτα στην περιοχή της Σίνδου, με πα-
ρόντες και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, αλλά και 
τοπικούς συμβούλους οι οποίοι ομόφωνα αποφάσισαν 
να αντιδράσουν στην δημιουργία νέων παράπλευρων 
διοδίων στην αερογέφυρα της Χαλάστρας. Στη σύσκεψη 
έδωσε το παρόν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και πε-
ριβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Κωσταντίνος Γιουτί-
κας.

Τον κομβικό ρόλο της Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά των Περιφερειών στην ανάπτυξη των υποδομών και των 
δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας σε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο κύριος Τζιζτικώστας ήταν ομιλητής στη εκδήλωση του Ελληνογαλλικού Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο Παρίσι, με τίτλο «Ελλάδα: Στρατηγικός Παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη – Η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται». «Η Ελλάδα αλλάζει γιατί εμπιστεύεται πλέον τις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες έχουμε 
πίστη στις δυνατότητές μας, γιατί έχουμε εμπειρία και γνώση, γιατί ξέρουμε να τρέχουμε με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς 
καθυστερήσεις, γιατί διαθέτουμε one stop shops που περιορίζουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Θέλουμε αυτό το νέο 
ξεκίνημα να στηριχθεί από υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις, όπως είναι οι γαλλικές επιχειρήσεις», τόνισε μεταξύ άλλων ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
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Η σύλληψη 20χρονου ξετυλίγει το κουβάρι των αντιπαραθέσεων

Γιατί βγήκαν τα όπλα 
στη νύχτα της Θεσσαλονίκης
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Σχέσεις οικονομικών δανεισμών μεταξύ ομά-
δων μπράβων της νύχτας και… άλλων, διαμάχες 
για τις «πόρτες» σε συγκεκριμένα καταστήματα 
και άφθονες σφαίρες με τραυματίες, περιλαμβάνει 
το μενού του πρόσφατου «πολέμου» που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, από τα Σφαγεία 
μέχρι τα Λαδάδικα. Ένας πόλεμος, που όπως φαί-
νεται, δεν έχει να κάνει με το μοίρασμα της πίττας 
για τον έλεγχο της νύχτας, όπως εύκολα κάποιοι 
έβγαλαν συμπεράσματα. Οι καλά γνωρίζοντες επι-
βεβαιώνουν ότι τα προβλήματα έχουν να κάνουν 
με προσωπικές διαφορές και ξεκαθάρισμα που δεν 
σχετίζονται με τη διανομή της «προστασίας».

Η σύλληψη 20χρονου Αλβανού τυπικά το 
πρωί της περασμένης Τετάρτης δείχνει για τις δι-
ωκτικές αρχές ότι αρχίζουν και ξετυλίγουν το κου-
βάρι ένοπλων αντιπαραθέσεων που έχουν προκα-
λέσει αναστάτωση στις γειτονιές της διασκέδασης 
στη Θεσσαλονίκη, μετρώντας μέχρι στιγμής τρεις 
τραυματίες από σφαίρες. Ο νεαρός που στην πλάτη 
του έχει βαρύ ποινικό μητρώο αρκετών σελίδων, 
κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πρωτοχρο-
νιάς ήταν αυτός που πυροβόλησε και τραυμάτισε 
25χρονο ομογενή από τη Γεωργία ο οποίος βρι-
σκόταν έξω από δύο νυχτερινά κλαμπ στα Λα-
δάδικα. Μάλιστα πρόσωπα που γνωρίζουν την 
υπόθεση έλεγαν στην Karfitsa ότι ο 25χρονος, ο 
οποίος απασχολείται σε κλαμπ της περιοχής, ήταν 
τυχερός και ουσιαστικά ξέφυγε από τη μανία του 
συλληφθέντα.

Το αιματηρό αυτό επεισόδιο της Πρωτοχρονιάς 
φαίνεται ότι κρύβει πίσω του ένα γεμάτο παρα-
σκήνιο προσωπικών αντιπαραθέσεων ανθρώπων 

της νύχτας, όπως και άλλων… δραστηριοτήτων. 
Όχι όμως το μοίρασμα της πίττας ούτε τα… κλει-
διά της προστασίας, όπως επιβεβαιώνουν καλά 
γνωρίζοντες. Πηγές ανέφεραν πως οι διωκτικές 
αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους αρκετά στοιχεία 
για να συνθέσουν το παζλ των επιθέσεων και να 
κατηγορηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία 
αντιπαρατίθενται με… σιδερικά. Και εξέφραζαν την 
αισιοδοξία τους ότι σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι 
θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

 
Η φασαρία για τον δανεισμό 
Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μία οικονομική 

διαφορά δύο προσώπων λίγο πριν τα μέσα Δεκεμ-
βρίου σε μεγάλο κέντρο στα Σφαγεία. Άνθρωποι 
που γνώριζαν μιλούσαν για «χρυσή επιχειρημα-
τική δοσοληψία». Ενός ομογενή που φέρεται να 
έχει σύνδεση με τη νύχτα και ενός ρομά, ο οποί-
ος δείχνει να έχει οικονομική επιφάνεια ενώ κατά 
καιρούς έχει κατηγορηθεί. Ο τελευταίος όμως δεν 
έχει ούτε είχε ποτέ του σχέση με προστασία, όπως 
επιβεβαιώνεται από πηγές των γειτονιών της δια-
σκέδασης. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι ρομά, του-
λάχιστον στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν εμπλακεί με 
κυκλώματα μπράβων της νύχτας.

Η αλληλουχία των γεγονότων που ακολου-
θούν τον καβγά, είναι αυτά που συνθέτουν το 
σκηνικό των πρώτων περιστατικών. Αρχικά γίνεται 
τηλεφωνική φάρσα για τοποθέτηση βόμβας στο 
νυχτερινό κέντρο όπου έγινε ο καβγάς. Οι αστυνο-
μικές αρχές θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανό-
τητα να συνδέεται. Ως συνέπεια της φάρσας ήταν 
το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου να μην λειτουρ-

γήσει το κέντρο. Η επόμενη κίνηση καταγράφεται 
στα Λαδάδικα, όταν 30 άγνωστοι φορώντας κου-
κούλες φτάνουν τα ξημερώματα της 17ης Δεκεμ-
βρίου  μπροστά σε συγκεκριμένο κατάστημα και 
αρχίζει ο ένας να πυροβολεί στον αέρα. Οι δράστες 
φεύγουν σπέρνοντας στον δρόμο τις… κουκούλες 
και τους κάλυκες. Και αυτό εκτιμάται πως εντάσ-
σεται στο πλάνο της ίδιας αντιπαράθεσης, καθώς 
οι εκτιμήσεις που έκαναν οι διωκτικές αρχές ανέ-
φεραν πως οι δράστες μάλλον είναι ρομά.

Ακολουθούν οι ένοπλες επιθέσεις με τρεις 
τραυματίες. Διαφορετικών… αποχρώσεων ο κα-
θένας. Ο πρώτος, ένας 25χρονος ομογενής από τα 
πυρά του 20χρονου που συνελήφθη, όπως κατη-
γορείται και αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών. Ο δεύτερος είναι ένας 27χρονος θαμώνας 
ενός καταστήματος έξω από το οποίο πυροβολή-
θηκε ο ομογενής τα ξημερώματα της Πρωτοχρο-
νιάς. Φαίνεται πως ο τραυματισμός του προήλθε 
από εξοστρακισμό σφαίρας άγνωστου όπλου… 
άγνωστου προσώπου. Και το τρίτο θύμα ένας 
54χρονος Έλληνας, ο οποίος εργαζόταν σε κατά-
στημα στην παραλιακή. Αυτός δέχτηκε καταιγισμό 
πυροβολισμών από αγνώστους που επέβαιναν σε 
δίκυκλο, τον πλησίασαν και τον τραυμάτισαν.

Το «κλειδί» για τη σύνδεση των ιστοριών βρί-
σκεται σε κοινά πρόσωπα που εμπλέκονται, έστω 
και έμμεσα, τόσο στους πρώτους καβγάδες, όσο 
και στις ένοπλες επιθέσεις, ως θύτες και θύματα. 
Και το παρασκήνιο εξετάζεται προσεχτικά εάν κα-
ταλήγει σε αντίποινα. Τόσο από τους θύτες όσο και 
από τα θύματα.
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Φόβοι ότι την άνοιξη η κατάσταση στο δάσος της Θεσσαλονίκης 
θα επιδεινωθεί

Το φλοιοφάγο έντομο δεν σταματά 
να «τρώει» το Σέιχ Σου

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν επιστή-
μονες και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για 
τον ρυθμό αντιμετώπισης της μόλυνσης του πε-
ριαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, του Σέιχ Σου, 
όπως και άλλων δασών στην περιοχή, όπως 
στο Ωραιόκαστρο, από το φλοιοφάγο έντομο 
Tomicus piniperda. Εκφράζουν έντονους φό-
βους ότι ο περιορισμός της υλοτόμησης προ-
σβεβλημένων δέντρων επιτρέπει την επέκταση 
της μόλυνσης και σε υγιή πεύκα και η έκταση θα 
αποκαλυφτεί από την άνοιξη. «Δεν έχει καταπο-
λεμηθεί ακόμη. Θα πρέπει για μεγάλο διάστημα 
να επιμείνουμε, είχα πει από την αρχή ότι στα 
τρία χρόνια θα έχουμε ασφαλή συμπεράσματα 
για το πώς πήγαμε απ’ αυτό το εγχείρημα», είπε 
μιλώντας στην Karfitsa ο πρόεδρος της σχολής 
δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του 
Α.Π.Θ. καθηγητής Θεοχάρης Ζάγκας.

Η εικόνα αυτή την περίοδο στο δάσος δεν 
είναι ενθαρρυντική.  Αρκετά από τα δέντρα που 
είχαν προσβληθεί από την περασμένη άνοιξη 
δεν έχουν κοπεί για τον περιορισμό της μόλυν-
σης από το φλοιοβόλο έντομο. «Εξακολουθεί 
να υφίσταται σοβαρό πρόβλημα, ξεραίνονται 
συνεχώς καινούργια δέντρα. Δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί η κοπή των μολυσμένων ούτε και πέριξ 
αυτών», σημείωσε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συ-
κεών Σίμος Δανιηλίδης, ο πρώτος που ανέδειξε 
το πρόβλημα του δάσους και τη μόλυνσής του. 
Χαρακτηριστικό του προβλήματος είναι πως από 
το ίδιο έντομο έχει προσβληθεί το δημοτικό δά-
σος Ωραιοκάστρου και ήδη από την περασμένη 
Δευτέρα συνεργείο ξεκίνησε κοπή δέντρων για 
τον περιορισμό του προβλήματος, όπως ανακοι-
νώθηκε.  «Είμαστε αποφασισμένοι να προστα-
τεύσουμε τα πανέμορφα δάση μας, αυτούς τους 
μοναδικούς πνεύμονες πρασίνου, που αποτε-
λούν πηγή ζωής», ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος 
Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, σημειώνο-
ντας ότι η εκστρατεία υλοτόμησης των δέντρων 
που προσβλήθηκαν από το φλοιοφάγο έντομο, 
υλοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 
τον δήμο.

Την ώρα που επιστήμονες και τοπικοί φο-
ρείς ανησυχούν έντονα για τη μόλυνση που 
προκάλεσε συναγερμό το περσινό καλοκαίρι, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ενημερώνουν κα-
νέναν, ενώ οι δήμαρχοι βλέπουν τα συνεργεία 
υλοτόμησης «να περνούν κατά περιόδους από 
το δάσος», όπως παρατήρησε ο κ. Δανιηλίδης. 

«Κανένας δεν μας ενημέρωσε για την προσβο-
λή του δάσους, μόλις μας το αντιληφτήκαμε και 
μετά εμείς ενημερώσαμε το δασαρχείο και ζητή-
σαμε την άδειά του για την κοπή των δέντρων», 
είπε μιλώντας στην Karfitsa ο δήμαρχος Ωραιο-
κάστρου Παντελής Τσακίρης, ο οποίος αμέσως 
ξεκίνησε ενέργειες αντιμετώπισης της μόλυνσης 
στο δημοτικό δάσος της περιοχής. «Δεν έχουμε 
ενημέρωση ούτε για το σχέδιο αναδάσωσης και 
αναζωογόνησης του δάσους, ζητήσαμε να συν-
δράμουμε για να μην γίνουν τα ίδια λάθη με επα-
ναφύτευση πεύκης και μόνο πεύκης», σημείωσε 
ο κ. Δανιηλίδης.

Η Karfitsa επικοινώνησε με το δασαρχείο 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθεί για 
την εξέλιξη των εργασιών αντιμετώπισης του 
φλοιοφάγου εντόμου. Από τη γραμματεία της 
αναπληρώτριας δασάρχη Ελένης Αγγελίδου 
ενημερωθήκαμε ότι για την ενημέρωση απαιτεί-
ται άδεια από τον συντονιστή της αποκεντρωμέ-
νης περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης Ιωάννη 
Σάββα, ειδικά για αυτό το θέμα. Η γραμματεία 
του κ. Σάββα κράτησε τα τηλέφωνα της εφημε-
ρίδας για να επικοινωνήσει μαζί μας, όμως αυτό 
δεν έγινε.

 
Σαρώνει ακόμη και σήμερα 
Οι φορείς εκτιμούν πως μέχρι σήμερα έχουν 

κοπεί περίπου 100.000 δέντρα, όμως παρα-
μένουν στο δάσος πολλά μολυσμένα δέντρα. 

Όπως είχε ανακοινωθεί τον περσινό Ιούλιο, όταν 
άρχισε η υλοτόμηση από τους δασικούς συνεται-
ρισμούς του Σταυρού, είχαν προσβληθεί περίπου 
3.500 στρέμματα του περιαστικού δάσους, με 
κίνδυνο επέκτασης, όπως και έγινε. «Είμαι επι-
φυλακτικός μέχρι να δω πώς θα συμπεριφερθεί 
το δάσος με βάση τα μέτρα που λαμβάνονται. 
Χρειάζεται διαρκής παρακολούθηση. Πρέπει 
να κόψουμε την έξαρση την ορμή του εντόμου, 
είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. 
Είμαστε σε στάση αναμονής. Θα πρέπει η δασική 
υπηρεσία να συνεχίσει», σημείωσε ο κ. Ζάγκας

Η υπόθεση του φλοιοφάγου εντόμου και οι 
ενστάσεις των φορέων για καθυστέρηση στην 
αντιμετώπιση έφτασε στη Βουλή ύστερα από 
ερώτηση που κατέθεσε στον υπουργό Περιβάλ-
λοντος ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Χάρης Καστα-
νίδης. «Υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση, γνωρίζω 
ότι όσο πιο γρήγορα γίνεται η κοπή και η απο-
μάκρυνση κορμών και κλαδιών τόσο το αποτέ-
λεσμα θα είναι καλύτερο», είπε στην Karfitsa. Ο 
κ. Καστανίδης τόνισε πως η ερώτηση που έκανε 
είχε αποτέλεσμα καθώς ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος Κωστής Χατζηδάκης ανταποκρίθηκε και 
άμεσα απομακρύνθηκαν από το δάσος οι κορμοί 
που είχαν κοπεί από τα μολυσμένα δέντρα. «Είπε 
ότι θα επέμβει αμέσως και αυτό έκανε και απο-
μακρύνθηκαν οι κορμοί», σημείωσε και ανέφερε 
ότι και ο ίδιος περιμένει ενημέρωση για την εξέ-
λιξη του φαινομένου.
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Κατεστραμμένα και στενά πεζοδρόμια που 
δεν επιτρέπουν την κίνηση των ατόμων με ανα-
πηρικό αμαξίδιο. Δημόσια κτίρια, υπηρεσίες και 
σχολεία που δεν έχουν προνοήσει για δημιουρ-
γία ραμπών, διαθέτοντας μόνο σκάλες. Κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δίχως 
πρόσβαση και τουαλέτες για ΑμεΑ. Λιγοστές 
θέσεις στάθμευσης για ανθρώπους με αναπηρία 
και κατάληψη των ραμπών από παράνομα παρ-
καρισμένα Ι.Χ. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το 
“σκηνικό” της Θεσσαλονίκης που αποδεικνύεται 
μία πόλη “άκρως αφιλόξενη” για τα εμποδιζό-
μενα άτομα. 

“Οι δυσκολίες για ένα άτομο με αναπηρία θα 
ξεκινήσουν από τη στιγμή που θα αποφασίσει να 
“περπατήσει” με το αμαξίδιο του. Έχουμε πολύ 
άσχημα πεζοδρόμια. Κατεστραμμένα και στενά, 
με τεράστιες δενδροδόχους όπου δεν χωράει 
να περάσει το αμαξίδιο. Και οι δυσκολίες είναι 
μεγαλύτερες για εμάς που είμαστε λίγο πιο 
ενεργοί και οδηγούμε καθώς οι θέσεις στάθ-
μευσης για ΑμεΑ στην πόλη είναι ελάχιστες και 
καταλαμβάνονται παράνομα από άλλους οδη-
γούς”, εξηγεί ο άμισθος ειδικός σύμβουλος του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
για θέματα αναπηρίας, Γιάννης Καστούρας. 

 
Τα έξι “βήματα” για βελτίωση 
της κατάστασης
Ο δήμαρχος άναψε ήδη το “πράσινο φως” 

για να αλλάξει η εικόνα στη Θεσσαλονίκη και 
να μπορέσει η πόλη να γίνει πιο φιλική για τους 
ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Ο κ.Ζέρβας 
έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως το ζήτημα 
της προσπελασιμότητας ήταν και παραμένει 
ψηλά στην ατζέντα της νέας διοίκησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ.Καστούρας (ιδρυτής 
του μη κερδοσκοπικού φορέα για θέματα ανα-
πηρίας “Metavasis”) μετά το “ok” του δημάρχου 
ξεκίνησε επαφές με τις αρμόδιες αντιδημαρχίες 
και κατέθεσε τις προτάσεις του ώστε να υλο-
ποιηθούν το συντομότερο δυνατό τα πρώτα έξι 
“βήματα” για βελτίωση της κατάστασης που επι-
κρατεί στην πόλη.

1) Προσβασιμότητα στα 230 σχολεία, δη-
μοτικά, γυμνάσια και λύκεια του δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί να 
γίνουν προσβάσιμα όλα τα σχολεία τόσο για 
τους μαθητές που αντιμετωπίζουν κινητικά 
προβλήματα, αλλά και για τους ενήλικες, αρ-
κετοί από τους οποίους στις πρόσφατες εκλο-

γικές αναμετρήσεις δεν μπόρεσαν να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα διότι τα σχολεία δεν 
διέθεταν ράμπες. Στα σχέδια είναι επίσης, σε με-
γάλο ποσοστό, τα σχολεία της Θεσσαλονίκης να 
αποκτήσουν και αναπηρική τουαλέτα. 

2) Επανασχεδιασμός και επαναχωροθέτηση 
των ειδικών θέσεων στάθμευσης. Σύμφωνα με 
έρευνα και καταγραφή του κ.Καστούρα, ελάχι-
στες από τις θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με 
αναπηρία είναι λειτουργικές. Οι υπόλοιπες είτε 
χρειάζονται παρεμβάσεις για την απομάκρυν-
ση διαφόρων εμποδίων (π.χ. κολωνάκια και 
ζαρντινιέρες), είτε είναι πλήρως ακατάλληλες 
και πρέπει να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο 
σημείο. Αυτή τη στιγμή, οι θέσεις στάθμευσης 
θεωρούνται λίγες για να καλύψουν τις ανάγκες 
των ατόμων με αναπηρία και στο πλαίσιο αυτό 
εξετάζεται η αύξηση τους. 

3) Έλεγχοι της δημοτικής αστυνομίας στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για 
την ύπαρξη αναπηρικής τουαλέτας. Η δημοτική 
αστυνομία αναμένεται μέσα στο επόμενο διά-
στημα να “επιφορτιστεί” με επιπλέον ελέγχους 
στα καταστήματα προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν διαθέτουν ξεχωριστή τουαλέτα για τα άτομα 
με κινητικά προβλήματα. 

4) Διορθωτικές παρεμβάσεις και αντικατά-
σταση των ραμπών παλαιού τύπου που είναι 
επικίνδυνες. Ορισμένες από τις ράμπες παλαιού 
τύπου που έχουν κατασκευαστεί τα προηγού-
μενα χρόνια στον δήμο Θεσσαλονίκης έχουν 

μεγάλο ρείθρο με αποτέλεσμα να εγκυμονούν 
κινδύνους για την πρόκληση ατυχημάτων. Στό-
χος είναι να αντικατασταθούν όλες οι ράμπες, 
με νέου τύπου. Ωστόσο, μέχρι να υλοποιηθεί το 
έργο κάθε φορά που θα εντοπίζεται στην πόλη 
ράμπα παλαιού τύπου θα επεμβαίνει το “συνερ-
γείο άμεσης αντιμετώπισης” της διεύθυνσης 
Βιώσιμης Κινητικότητας με στόχο την επιδιόρ-
θωση της. 

5) Προσβασιμότητα στους αθλητικούς χώ-
ρους και δημιουργία γυμναστηρίου για ΑμεΑ. 
Εύκολη πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους 
της πόλης επιθυμούν τα άτομα με κινητικά προ-
βλήματα και παράλληλα στα σχέδια είναι η δη-
μιουργία ενός ειδικού γυμναστηρίου στο οποίο 
θα μπορούν να αθλούνται τα ΑμεΑ. Ακόμη, θα 
επιδιωχθεί η δημιουργία κι ενός υπαίθριου γυ-
μναστηρίου με την τοποθέτηση των κατάλλη-
λων οργάνων στη Νέα Παραλία.

6) Παρέμβαση στις παιδικές χαρές. Να μη 
μένει κανένα παιδί εκτός των παιδικών χαρών 
και του παιχνιδιού θέλει η διοίκηση του δήμου 
Θεσσαλονίκης και στις προτάσεις που κατα-
τέθηκαν είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων στα 
υφιστάμενα δημοτικά πάρκα της πόλης και η 
δημιουργία ειδικού χώρου ώστε να μπορούν να 
συνυπάρχουν όλα τα παιδιά. 

“Χρειάζεται πολύ δουλειά. Αισιοδοξώ ότι 
μέχρι το τέλος της πρώτης θητείας του κ.Ζέρβα, 
η πόλη θα είναι ένας τόπος πιο φιλικός για τα 
άτομα με αναπηρία”, τονίζει ο κ.Καστούρας. 

Μηδενική ανοχή από τη δημοτική αστυνομία 
για παρκάρισμα σε ράμπες και θέσεις ΑμεΑ
Παράλληλα, με τις πρώτες κινήσεις για μια 

Θεσσαλονίκη πιο φιλική προς τους ανθρώπους 
με κινητικά προβλήματα, η δημοτική αστυνομία 
δεν είναι διατεθειμένη να δείξει “καμία ανοχή” 
σε όσους παρανομούν και παρκάρουν σε ρά-
μπες και σε θέσεις στάθμευσης αναπήρων, κα-
θώς και σε διαβάσεις πεζών. 

Για το λόγο αυτό, έχουν ενταθεί οι έλεγχοι 
και όπως προκύπτει από τα στοιχεία έχουν τε-
τραπλασιαστεί οι βεβαιωμένες παραβάσεις. 
Σύμφωνα με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμ-
βουλο, αρμόδιο για τη δημοτική αστυνομία, 
Δημήτρη Δαγκλή, με το που εντοπίζονται παρα-
βάτες που έχουν σταθμεύσει σε ράμπες αναπή-
ρων, σε θέσεις ΑμεΑ και διαβάσεις πεζών αμέ-
σως αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των 
οχημάτων τους.

Αφιλόξενη προς τα ΑμεΑ 
η Θεσσαλονίκη 

Έξι βήματα για βελτίωση της προσπελασιμότητας
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Είναι 09.00 το πρωί της Τετάρτης 22 Ιανουα-
ρίου και στον καταυλισμό των Ρομά Αγία Σοφία 
επικρατεί αναστάτωση. Η γειτονιά γεμίζει από 
χαρούμενες φωνές μικρών παιδιών που τρέχουν 
προς το νηπιαγωγείο. Είναι η πρώτη ημέρα μετά 
από πολλούς μήνες που οι λιλιπούτειοι μαθητές 
θα μπουν στο νηπιαγωγείο για να περάσουν τις 
πρωινές ώρες δημιουργικά.  Είναι ένα πρότυπο 
νηπιαγωγείο τοποθετημένο σε λυόμενη κατα-
σκευή μέσα στον οικισμό των Ρομά Αγία Σοφία. 
Το σχολείο τον περασμένο Απρίλιο  καταστράφη-
κε σχεδόν ολοσχερώς μετά από βανδαλισμό που 
υπέστη με αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλο 
για να γίνουν μαθήματα και να κλείσει. Ο χώρος 
μετά τον βανδαλισμό θύμιζε  βομβαρδισμένο 
τοπίο καθώς είχαν σπάσει τα παράθυρα και οι 
πόρτες ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στα καθί-
σματα και τα τραπέζια ακόμη και στις ηλεκτρο-
λογικές εγκαταστάσεις. Οι ένοχοι δεν βρέθηκαν 
και το σχολείο παρέμεινε κλειστό μέχρι το τέλος 
της περασμένης σχολικής χρονιάς. 

Αίτημα της κοινωνίας των Ρομά 
για επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου 
Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι κάτοικοι του οι-

κισμού Αγία Σοφία ζήτησαν από τον νέο δήμαρχο 
Δέλτα  Γιάννη Ιωαννίδη την αποκατάσταση του 
νηπιαγωγείου. Αμέσως άρχισαν οι προσπάθειες 
για την επαναλειτουργία το νηπιαγωγείου. Με 
πρωτοβουλία του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη  
και τη βοήθεια του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Γιώργου Γλώσση, το σχολείο επιδιορ-
θώθηκε και ετοιμάστηκε για να παραδοθεί στην 
κοινωνία των Ρομά στον οικισμό Αγία Σοφία.

Οι γονείς χωρίς δεύτερη σκέψη έγγραψαν τα 
παιδιά τους στο σχολείο και τα μαθήματα άρχι-
σαν λίγες ημέρες μετά τις γιορτές των Χριστου-
γέννων. 

Η νηπιαγωγός Ροδή Καβούνη τους περί-
μενε  με ανυπομονησία. Τα παιδιά πέρασαν την 
αλουμινένια πόρτα και κάθισαν  σε ένα τεράστιο 
στρόγγυλο τραπέζι για να πάρουν το πρωινό 
τους. 

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες και 
άρχισαν τις δραστηριότητες. Ζωγραφική χειροτε-
χνία, συζήτηση και λίγη γραφή για να μάθουν το 
Αλφάβητο. 

«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έρ-
χονται τόσα παιδιά στο σχολείο» ανέφερε στην 
Καρφίτσα η νηπιαγωγός Ροδή Καβούνη και τόνι-
σε ότι η ίδια προσπαθεί να πείσει τις οικογένειες 
των Ρομά να συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά 

τους στο σχολείο.  
Όλα ήταν χαρούμενα και με μια φωνή μας 

απάντησαν ότι τους αρέσει το σχολείο. Αυτή η 
θετική απάντηση των παιδιών γέμισε με χαρά 
τις δύο νηπιαγωγούς που εύχονται τα παιδιά να 
συνεχίσουν τη φοίτησή τους μέχρι το τέλος της 
χρονιάς.

Το Πρότυπο νηπιαγωγείο 
έχει γεμίσει παιδιά
Ο χώρος που στεγάζεται το νηπιαγωγείο  εί-

ναι μικρός άλλα χωράει άνετα όλα τα παιδιά που 
σήμερα ξεπερνούν τα 45 και τις δύο νηπιαγω-
γούς  

 «Η εκπαίδευση των παιδιών είναι μονό-
δρομος αν θέλουμε να μιλάμε για επανένταξη 
των παιδιών Ρομά στην κοινωνία δεν υπάρχει 
άλλος δρόμος πλην της εκπαιδευσης» τόνισε η 
Ροδή Καβούνη και συμπλήρωσε ότι στο νηπια-
γωγείο δεν μαθαίνουν μόνο να γράφουν και να 
διαβάζουν άλλα διδάσκονται να έχουν όρια, να 
διακρίνουν τις επιλογές που τους δίνονται και 
να μπορούν να επηρεάσουν τις οικογένειες τους 
να μην τα σταματήσουν από τα επόμενα βήματα 
εκπαίδευσης». 

Σύμφωνα με την κυρία Καβούνη που όπως 
μας ανέφερε «κουβαλά» μια εμπειρία χρόνων, 
θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει ώστε η  εκπαί-
δευση των Ρομά να γίνει  διαδικασία απαραίτη-
τη. «Αυτή τη στιγμή  έχουμε έναν αριθμό παιδιών 
αυξανόμενο που δεν χωράνε σε αυτές τις εγκα-

ταστάσεις. Θεωρώ ότι και τα δημοτικά σχολεία 
θα έπρεπε να είναι εντός των οικισμών Ρομά σε 
όλη χώρα και φυσικά σε αυτόν εδώ τον οικισμό 
Αγία Σοφία να γίνει ένα πολυδύναμο δημοτικό 
ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί οικογένειας 
Ρομά έξω από τα σχολεία» κατέληξε η κ Καβού-
νη. 

Ο δήμαρχος Δέλτα επισκέφτηκε το σχολειο
Στην πρώτη ημέρα λειτουργίας του  πρότυ-

που νηπιαγωγείου στον οικισμό Αγία Σοφία ήταν 
παρόν ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης και 
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει  με τους λιλι-
πούτειους μαθητές και τις νηπιαγωγούς.

 «Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση  να 
βλέπουμε τους μικρούς μαθητές του οικισμού 
των Ρομά να γεμίζουν το σχολείο με όρεξη για 
μάθηση. Θεωρούμε ότι  μέσα από εδώ και με 
την βοήθεια των νηπιαγωγών που κάνουν εξαι-
ρετική δουλειά, τα παιδιά αυτά θα καταφέρουν 
να μάθουν την χρησιμότητα του σχολείου και να 
συνεχίσουν να φοιτούν και στα επόμενα στάδια 
της εκπαίδευσης προκειμένου να γίνουν χρήσι-
μα μέλη της κοινωνίας μας» τόνισε μεταξύ άλ-
λων ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης.

Η νηπιαγωγός Ροδή Καβούνη ευχαρίστησε 
το δήμαρχο Γιάννη Ιωαννίδη για την άμεση αντα-
πόκριση στο αίτημα αποκατάστασης και επανα-
λειτουργίας του σχολείου και τόνισε την ανάγκη 
συμμετοχής των παιδιών των οικογενειών Ρομά 
στα μαθήματα.

Την περασμένη Τετάρτη 22 Ιανουαρίου το σχολείο γέμισε ασφυκτικά 
από παιδιά που τα έφεραν οι γονείς τους ως την πόρτα. 

Τα παιδιά των Ρομά στον οικισμό Αγία Σοφία 
επέστρεψαν στο νηπιαγωγείο 
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Αναστάτωση έχει δημιουργήσει σε μεγάλο 
αριθμό ασθενών και στον χώρο της υγείας η 
έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων που πα-
ρατηρείται στην εγχώρια αγορά, με τους αρμό-
διους φορείς να καλούνται να λάβουν μέτρα για 
την αποφυγή τεράστιας ταλαιπωρίας αλλά και 
ακόμη χειρότερων καταστάσεων στις τάξεις των 
ανθρώπων που τα χρειάζονται.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και 
συμμετείχαν  ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κι-
κίλιας και ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κο-
ντοζαμάνης, με τον πρόεδρο του Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολο Βαλτά 
και εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου 
και με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων, Δημήτρη Φίλιππου, αποφασίστηκε 
επίσης, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μέσω 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που θα 
διασφαλίσουν την πρόσβαση του ασθενούς, 
στο φάρμακο που έχει ανάγκη και η δυνατότητα 
παράτασης χρονικής ισχύος των συνταγών, σε 
φάρμακα που είναι σε έλλειψη.

Επίσης στη συνάντηση των συναρμόδιων 
φορέων αποφασίστηκε,  απαγόρευση των εξα-
γωγών, για όσο χρειαστεί, σε φάρμακα που απο-
δεδειγμένα δεν υπάρχει επάρκεια, και εντατικο-
ποίηση ελέγχων, σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, για τη διασφάλιση της επάρκειας των 
αποθεμάτων.

Όσων αφορά το μέγεθος του προβλήματος, 
όπως δήλωσε στην karfitsa πρόεδρος του Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσης 
Ευγενίδης «οι κωδικοί των φαρμάκων που πα-
ρατηρείτε έλλειψη ξεπερνούν τους 400 και πρό-
κειται για φάρμακα προβληματικά στη διακίνηση 
τους. 

Υπάρχει το φαινόμενο κάποια από τα σκευά-
σματα να μην φθάνουν ποτέ στα φαρμακεία και 
κάποια να μπορούν να τα προμηθεύονται οι φαρ-
μακοποιοί, αλλά σε πολύ μικρότερες ποσότητες 
από την πραγματική ζήτηση, με αποτέλεσμα την 
μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών».

Ο πρόεδρος του ΦΣΘ εξήγησε πως το πρό-
βλημα είναι ετών και οφείλετε κατά κύριο λόγο 
στην χαμηλή τιμολόγηση των φαρμάκων στην 
Ελλάδα, καθώς έχουμε τις χαμηλότερες τιμές 
πανευρωπαϊκά, με αποτέλεσμα οι φαρμακευτι-
κές εταιρίες να μην θεωρούν την αγορά της χώ-
ρας μας συμφέρουσα .

Επίσης ο κύριος Ευγενίδης υπογραμμίζει 
πως «πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία του 
τόπου να αναλάβει δράση για την επίλυση του 
προβλήματος». Κάποιες από τις προτάσεις που 

κατέθεσε είναι: η απαγόρευση στις εξαγωγές 
φαρμάκων που έχει επιβάλει ο ΕΟΦ να διαρκέσει 
ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και 
ενός έτους, ώστε να αποδώσει και απαραίτητος 
να μεγαλώσει η λίστα σκευασμάτων των οποίων 
απαγορεύεται η εξαγωγή τους.

Όπως εξήγησε καθώς το πρόβλημα είναι 
κατά βάση οικονομικό μια λύση θα ήταν «τα 
φάρμακα που είναι πολύ φθηνά και κοστίζουν 
έως 3 ευρώ να αυξηθεί η τιμής τους , έτσι και 
πάλι η τιμή τους θα είναι αρκετά χαμηλή, όμως 
το σημαντικό είναι ότι θα μπορεί να τα βρει ο 
ασθενής και αυτός που τα χρειάζεται εύκολα 
χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο για την υγεία 
του. Έτσι οι φαρμακευτικές εταιρίες ίσως επανε-
ξετάσουν την στάση τους καθώς θα καταστεί πιο 
συμφέρουσα για τις ίδιες η ελληνική αγορά». 

Σε κάθε περίπτωση στη συνάντηση του 

Υπουργού με τους συναρμόδιους φορείς αποφα-
σίστηκαν τα εξής:

Στη συνάντηση αποφασίστηκαν τα εξής:
- Απαγόρευση εξαγωγών των φαρμάκων 

που είναι αποδεδειγμένα σε έλλειψη, για όσο 
χρειαστεί.

- Εντατικοποίηση ελέγχων, σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, για τη διασφάλιση της 
επάρκειας των αποθεμάτων, όπως ορίζει ο νό-
μος.

- Λήψη συγκεκριμένων μέτρων, μέσω της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που θα δια-
σφαλίσουν την πρόσβαση του ασθενούς, στο 
φάρμακο που έχει ανάγκη.

- Δυνατότητα παράτασης χρονικής ισχύος 
των συνταγών, σε φάρμακα που αποδεδειγμένα 
είναι σε έλλειψη.

Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή καθώς το 
θέμα αφορά φάρμακα, άρα ανθρώπους που 
έχουν προβλήματα υγείας και κάποιοι μάλιστα 
πολύ σοβαρά, για να περιμένουν πότε θα λυθεί. 
Αν αναλογιστεί κάποιος, πως παρά το γεγονός 
ότι το αντιμετωπίζουμε χρόνια, οι ελλείψεις των 
φαρμάκων αυτή τη χρονική περίοδό είναι από τις 
χειρότερες που έχουμε ζήσει τα τελευταία δέκα 
χρόνια στην Ελλάδα, καταλαβαίνει εύκολα πόσο 
άμεση πρέπει να είναι και η αντίδραση των αρ-
μοδίων για την διευθέτηση του θέματος.

Τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων
ΟΙ μεγαλύτερες στην τελευταία δεκαετία στην εγχώρια αγορά
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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
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Σήμερα, η βιομηχανία μακροζωίας συν-
δέεται άρρηκτα με την επαναστατική βιο-
τεχνολογία με αποτέλεσμα να προσελκύει 
μεγάλους επενδυτές. Οι πολίτες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ζουν όλο και περισσότερο 
και μέχρι το 2050 οι κάτοικοι της γης άνω 
των 60 ετών ενδέχεται να υπερβούν τα 2 
δισεκατομμύρια. Τώρα σχεδόν όλοι οι δισε-
κατομμυριούχοι της Κοιλάδας του πυριτίου 
επενδύουν στην επέκταση ζωής με διαφορε-
τικούς τρόπους και ίσως σε 10 με 15 χρόνια 
θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα.

Ένας από τους πρώτους συμμετέχο-
ντες στην αγορά μακροζωίας που κατόρ-
θωσε να διεξάγει μια επιτυχημένη αρχική 
δημόσια προσφορά (IPO) είναι η startup 
Unity Biotechnology με έδρα την Καλιφόρ-
νια, ιδρυμένη από τον μοριακό βιολόγο 
Nathaniel David,. Η Unity ασχολείται με τον 
σχεδιασμό φαρμάκων που σκοτώνουν τα 
λεγόμενα γερασμένα κύτταρα, η συσσώ-
ρευση των οποίων και προκαλεί τη γήρανση 
του οργανισμού. Βασικό πλεονέκτημα της 
εταιρείας είναι η επιτυχής δοκιμή του φαρ-
μάκου UBX0101, σχεδιασμένου για την κα-
ταπολέμηση της αρθρίτιδας: επέτρεψε την 
εκ νέου ανάπτυξη του χονδρικού ιστού στο 
εργαστήριο.

Το μέγεθος της οικονομίας μακροζωίας 
υπολογίζεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια, 
γεγονός που προσελκύει ισχυρούς επεν-
δυτές. Ένας από αυτούς είναι και Βρετανός 
δισεκατομμυριούχος Jim Mellon, ιδρυτής 
της επενδυτικής εταιρείας Juvenescence 
(Youth), η οποία μαζί με την Insilico 
Medicine, ξεκίνησαν την εκκίνηση της 
Juvenescence AI με έναν φιλόδοξο στόχο - 
να δημιουργήσουν ένα «γεροντικό» φάρμα-
κο που θα βοηθήσει το ανθρώπινο σώμα να 
απαλλαγεί από κύτταρα που έχουν σταμα-
τήσει να διαιρούνται, απειλώντας ολόκληρο 
τον οργανισμό.

Ή, για παράδειγμα, ο Rybolovlev, ιδι-
οκτήτης του νησιού Σκορπιός που κάποτε 
άνηκε στον Ωνάση… Είναι ο μεγαλύτερος 
επενδυτής στο Αμερικανικό Ταμείο Apple 
Tree Partners, το οποίο ειδικεύεται στις 
επενδύσεις σε εταιρείες που αναπτύσσουν 
φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου, του 
βρογχικού άσθματος, των οφθαλμικών και 
γενετικών ασθενειών. Σύμφωνα με την The 
Bell, ο Rybolovlev έχει επενδύσει πάνω από 
500 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο.

Κατά  την CBInsights, το 2018 οι νε-
οσύστατες εταιρείες που ασχολούνται με 
ζητήματα αύξησης του προσδόκιμου ζω-
ήςκατάφεραν να προσελκύσουνσυνολικές 
επενδύσεις περίπου 800 εκατομμυρίων 

δολαρίων - ρεκόρ για ολόκληρη τη βιομη-
χανία. Οι εμπειρογνώμονες της CBInsights 
συνδέουν το ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό 
επενδύσεων του τρέχοντος έτους με δύο ση-
μαντικά επενδυτικά κατορθώματα: τον επι-
τυχημένο κύκλο επενδύσεων στη βιοϊατρική 
εταιρεία Samumed, η οποία εισέπραξε 438 
εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, και 
τη χρηματοδότηση του πρότζεκτ Celularity 
(210 εκατομμύρια δολάρια) τον Φεβρουά-
ριο.

Η αμερικανική εταιρεία Samumed, που 
ιδρύθηκε από τον Τούρκο μηχανικό και τέως 
παίκτη πόκερ Osman Kibar, αποτιμάται στα 
12 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγο-
ρά, γεγονός που καθιστά την εταιρία ένα 
από τα πιο ακριβά startups στον κόσμο. H 
Samumed επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
θεραπείας για τις ασθένειες των ηλικιωμέ-
νων, συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας, 
της αλωπεκίας, της νόσου του Αλτσχάιμερ, 
καθώς ερευνά και τις αντιγηραντικές θερα-
πείες. Οι μεθοδολογίες της Samumed χτίζο-
νται γύρω από το  μονοπάτι σηματοδότησης 
Wnt, μια βασική διαδικασία στη ρύθμιση 
των κυττάρων του σώματος. Η ομάδα της 
Samumed πιστεύει ότι εν τέλει η έρευνά της 
θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της γή-
ρανσης.

Το δεύτερο φαβορί των επιχειρηματικών 
κεφαλαίων, η  Celularity, που ιδρύθηκε το 
2016, εναποθέτει υψηλές προσδοκίες στα 
βλαστοκύτταρα του πλακούντα, τα οποία 
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για τη θεραπεία 

αυτοάνοσων και εκφυλιστικών νόσων του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. To startup 
έχει ήδη συλλέξει συνολικά 290 εκατομμύ-
ρια δολάρια από επενδυτικές εταιρείες όπως 
η Heritage Group, η Celgene και η Genting 
Berhard.

Επιπρόσθετα, το 2016, ερευνητές από τις 
αμερικανικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
OxfordEconomics και AARP στην αναφορά  
τους σχετικά με την οικονομία της μακροζω-
ίας εκτίμησαν πως το μέγεθός της μόνο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται στα 7,1 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια. Το 2032, ο αριθμός 
αυτός, σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, θα 
πρέπει σχεδόν να διπλασιαστεί, φθάνοντας 
τα 13,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως δήλωσε η ελβετική τράπεζα 
Lombard Odier, στις αναπτυγμένες χώρες 
ο αριθμός των εκπροσώπων της ηλικιακής 
ομάδας άνω των 65 ετών (babyboomers) 
αυξάνεται τρεις φορές πιο γρήγορα από τις 
νεότερες γενιές. Ταυτόχρονα, οι ηλικιωμένοι 
είναι συχνά μια τάξη αρκετά πλουσιότερη 
από τους νεότερους συμπολίτες, διότι εί-
χαν την τύχη να μεγαλώνουν σε μια εποχή  
υψηλών επιτοκίων και αυξανόμενων χρη-
ματοπιστωτικών αγορών, γεγονός που τους 
επέτρεψε να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή 
σύνταξη.

*Ο Ανδρέας Σουπονίτσκι, είναι φοιτη-
τής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ και Οικονομικών 
του Trinity College του Δουβλίνου.

Ποιά είναι η νέα παγκόσμια τάση στην βιοτεχνολογία
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Με την καριέρα της να απογειώνεται και ύστερα από μια εξαιρετική σεζόν η Κατερίνα Λιόλιου 
αποδεικνύει πως δεν υπάρχουν στεγανά στο χώρο και πως όταν κάτι το θέλεις αληθινά, το 

κατακτάς με σωστή δουλειά.

Η ΣΟΥΠΕΡ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ BARBARELLA 
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COMEDY 

ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Αναστασία Καρυπίδου 
βρίσκει τον Λευτέρη 

Σούμποτιτς και τον ανακρίνει 
στις δέκα ερωτήσεις

Ο Λούης έρχεται από την 
Κύπρο στη Θεσσαλονίκη 

για μια  stand up comedian 
βραδιά

Η Ιωάννα Μάρκου 
εξομολογείται 

στις pinfluencers 
της Κατερίνας Χαρκιολάκη

Σελ. 35
Σελ. 36

Σελ. 32

Σελ. 37

Ποιά είναι η νέα παγκόσμια τάση στην βιοτεχνολογία
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Η καθιέρωση της πολυτάλαντης Θεσσαλονικιάς

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΞΑΝΑ ΣΤΟ BARBARELLA

Μια απ’ τις πιο αξιοπρόσεκτες παρουσίες στο σύγχρονο Ελληνικό τραγούδι τα τελευταία χρόνια, η Κατερίνα Λιόλιου γεύ-
εται την επιτυχία και μοιράζεται το ταλέντο της.  Με σπουδές πάνω στη μουσική, αλλά και πτυχιούχος της Φιλοσοφικής 
του ΑΠΘ, αποδεικνύει πως δεν υπάρχουν στεγανά στο χώρο και πως όταν κάτι το θέλεις αληθινά, το κατακτάς με σωστή 
δουλειά.
Από τις 25 Ιανουαρίου το κοινό της Θεσσαλονίκης έχει την ευκαιρία να την απολαύσει στο Barbarella Live Clubbing μαζί 
με τον Θοδωρή Φέρρη, τον Γιώργο Λιβάνη, τον Χρήστο Ζωτιάδη και την Ilenia Williams μ’ ένα πρόγραμμα που πραγματι-
κά αποτελεί την έκπληξη της χρονιάς.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική και η πο-
ρεία σου μέχρι το Voice; Η σχέση μου με τη μουσική είναι 
αρχέγονη και παντοτινή. Καθορίζει τα πάντα στη ζωή μου, 
γιατί είναι  συνυφασμένη μαζί μου. Πάντα με θυμάμαι να 
τραγουδάω στο σπίτι από μικρή ηλικία και να παίζω κιθά-
ρα! Τραγουδάω σε μαγαζιά από 14 χρονών. Ήμουν μέλος 
σε πολλές μπάντες και αργότερα στα 19 μου αποφάσισα να 
δοκιμάσω τον εαυτό μου και να πάω στην Αθήνα στις οντι-
σιόν του the Voice.
Ποιοι καλλιτέχνες υπήρξαν πρότυπα στα πρώτα σου βή-
ματα; Εμπνέομαι από τις σπουδαίες κύριες του ελληνικού 
πενταγράμμου που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική 
δισκογραφία. Όπως η Μαρινέλλα , η Τζενη Βάνου, κ άλλες.  
Το ήθος και η καλλιτεχνία αυτών των γυναικών αποτελεί 
πηγή έμπνευσης για μένα.
Έγινες ευρύτερα γνωστή μέσα από ένα talent show… 
Είναι τόσο δυνατή η προβολή μέσα από την tv ή πρέπει 
να συνδυαστεί και με δουλειά για να την εξαργυρώσεις; 
Ακόμα αισθάνομαι και είμαι στην αρχή.  Είμαι στα  πρώιμα 
βήματα μου. Ξεκινάω τώρα από την αρχή! Το talent show 
ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Η δουλειά ξεκινάει από σένα 
όμως και από κανέναν άλλον!
Ποια ήταν η πορεία σου στη δισκογραφία; Είμαι ακόμα στο 
πρώτο βήμα! Μπορούμε να κάνουμε την ίδια συζήτηση σε 
10 χρόνια!

Μοίρασες την μέχρι τώρα καριέρα σου ανάμεσα σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη.  Εντόπισες διαφορές; Είμαι από την 
Θεσσαλονίκη όποτε δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική! Πά-
ντα θα έχει μια αδυναμία στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και 
στον κόσμο της! Οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη είναι έξω 
καρδιά και ξέρουν να διασκεδάζουν με την ψυχή τους!
Το σχήμα με το οποίο εμφανίζεστε στο Barbarella έχει 
δοκιμαστεί με επιτυχία στην Αθήνα.  Θα ήθελες να μας 
μιλήσεις γι’αυτό; Η πορεία μας απέδειξε έμπρακτα την αξία 
του σχήματος, είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος της 
ομάδας αυτής και που με την ίδια ενέργεια ήρθαμε εδώ στη 
Θεσσαλονίκη για να σας χαρίσουμε όμορφες βραδιές
 Βρίσκεις τον χώρο ανταγωνιστικό; Σίγουρα είμαι ένα φρέ-
σκο πρόσωπο στο χώρο αυτό αλλά δεν έχω νιώσει αντα-
γωνισμό με τον τρόπο που το εννοείς.  Ίσα ίσα με έχουν 
στηρίξει και με έχουν βοηθήσει από τα πρώτα μου βήματα.
Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια για το τραγούδι;  
Βρίσκομαι σε μια πολύ δημιουργική στιγμή της  ζωής μου. 
Ετοιμάζω νέα τραγούδια που πιστεύω ότι θα αγαπήσετε. Το 
νέο μου τραγούδι με τίτλο «Δε με νοιάζει» σε στίχους του 
Γρήγορη Βαξεβανέλη και μουσική του Χρήστου Σαντικάι θα 
κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες και ανυπομονώ 
για αυτό! Θα εμφανίζομαι για τους επόμενους μήνες στο 
Barbarella και παράλληλα ετοιμάζω ωραία πράγματα για 
το καλοκαίρι που πιστεύω ότι θα σας ενθουσιάσουν.

▶ Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο η μοναδική Πάολα 
στην Θεσσαλονίκη και στο 
VOGUE club συνεχίζει την 
απίστευτη επιτυχία της .Μαζί 
ο Νίκος Κουρκούλης σε ένα 
υπέροχο και άκρως διασκε-
δαστικό πρόγραμμα.
▶ Κάθε Σάββατο και Κυριακή 
από τις 9 το βράδυ,ο αγαπη-
μένος Θοδωρής Φέρρης  στο 
BARBARELLA live party με 
ένα ξεχωριστό πρόγραμμα  
που ήδη από το πρώτο διή-
μερο έκανε την διαφορά.
▶ Ξεκίνησαν  τις εμφανίσεις 
τους στην Θεσσαλονίκη και 
στο ICON κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο δύο από τους 
μεγαλύτερους λαϊκούς τρα-
γουδιστές,που ξέρουν όσο 
κανείς να διασκεδάζουν τον 
κόσμο.Λευτέρης Πανταζής 
και Αντύπας για περιορισμέ-
νες εμφανίσεις.
▶ Τελευταίες παραστάσεις 
έως τις 2 Φεβρουαρίου για 
το  ‘Σπασμένο Γυαλί’ του 
Άρθουρ Μίλλερ που απέσπα-
σε σημαντικές κριτικές την 
περασμένη σεζόν,στο Αρι-
στοτέλειον κάθε Παρασκευ-
ή,Σάββατο και Κυριακή.
▶ Το ‘ΣΙΝΕΜΑΣΚΟΠ the 
musical’ έσπασε στην κυριο-
λεξία τα ταμεία και συνεχίζει 
μέχρι αρχές Φεβρουαρίου 
στο Vergina Theatro.Ώρα 
έναρξης 21:45.
▶ Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 
το δίδυμο των 80’s Κώστα 
Μπίγαλη και Πωλίνας έρχε-
ται ξανά.Αυτήν τη φορά στο 
8Ball club στα Λαδάδικα.
▶ Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 
Φεβρουαρίου στο θέατρο 
ΑΜΑΛΙΑ η μοντέρνα ροκ όπε-
ρα ‘Το Ματωμένο Γαλάζιο’ .
▶ Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 
στο θέατρο ΣΟΦΟΥΛΗ και 
στο πλαίσιο των βραδιών 
stand up comedy,η Ήρα 
Κατσούδα με την παράσταση 
‘Για γυναίκα καλή είναι’.
▶ Η ‘Όμορφη πόλη’,ένας 
μεγάλος φόρος τιμής στον 
κορυφαίο μουσικοσυνθέτη 
μας Μίκη Θεοδωράκη,μία 
εξαιρετική μουσικοθεατρική 
παράσταση σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Βάλαρη,στο Μέγα-
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

#AGENDA_MOU
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Pinning 
The Media
▶ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΥΛΑΙΑ
«Και κλάααααμα από τους τηλε-ρεπόρτερ για το ενδεχόμενο 
να σταματήσει η Ελένη Μενεγάκη από τον Alpha.  Κι από την 
TV γενικώς.  Χρόνια είχα την παρακολουθήσω και πάτησα το 
κουμπί του Alpha να δω γιατί γίνεται τόσος ντόρος.  Τι ταξίδι 
στο χρόνο ήταν αυτό!  Πάντα γάτα ήταν η Ελένη.. Βασικά 
οικονομικοί είναι οι λόγοι αλλά δεν της είναι και δύσκολο να 
καταλάβει πως ήρθε η ώρα για κείνη την υπόκλιση που είχε 
προαναγγείλει σε παλιότερη συνέντευξή της.

▶ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Να τον ξαναδείτε λίγο εκεί στον ΣΚΑΪ τον σχεδιασμό του 
προγράμματος και την σήμανση καταλληλότητας.  Πέντε το 
απόγευμα δεν είναι η κατάλληλη ώρα γι’ αυτό το τηλεσκου-
πίδι «My style rocks».  Εκτός που δεν προσφέρει καμιά ου-
σιαστική στυλιστική πρόταση στις μαμάδες για εποχές εκτός 
Τριωδίου, παράλληλα δίνει και στα παιδάκια που από σπόντα 
βλέπουν κι αυτά μαζί με τη μαμά όλα τα λάθος πρότυπα.  
Βλέπουν τα παιδάκια απογευματιάτικα την ημίγυμνη που 
πηγαίνει σε πάρτι οργίων και το καρακατσουλιό που ντύνεται 
γραμματέας παντρεμένου πλουσίου που είναι και ερωμένη 
του.  Και όταν μεγαλώσει το αγοράκι θα θεωρεί φυσιολογικό 
να διοργανώνει πάρτι οργίων κι όταν μεγαλώσει και πιάσει 
δουλειά το κοριτσάκι θα το θεωρεί φυσιολογικό να γίνει 
ερωμένη του παντρεμένου εργοδότη της.

▶ ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΙΣ ΣΑΛΤΣΕΣ  ΣΑΣ
Τους πιο ικανούς μάγειρες τελικά τους έχει στην παραγωγή 
του το Master Chef 4.  Με μαεστρία επέλεξαν κι ανακάτεψαν 
κάθε είδους διαφορετικότητα και κορεκτίλα ανάμεσα στους 
υποψήφιους παίκτες στις audition και την πρόβαλαν με τον 
πιο χυδαίο τρόπο έτσι ώστε με τίποτε δεν μπορείς να πεις 
πως φέτος πρόκειται για talent show.  Reality αισχίστου 
είδους ο φετινός κύκλος.  

▶ SHSHSH… Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
Μην αναρωτιέστε φωναχτά γιατί μερικά παιδιά και έφηβοι 
έχουν παραβατικές συμπεριφορές, φέρονται απρεπώς, βα-
σανίζουν ζώα, πετάνε πατίνια στον Θερμαϊκό, κλπ κλπ κλπ… 
Κάντε ησυχία γιατί ενοχλείτε την μαμά τους που βλέπει 
Αννίτα Κοίτα.

Πίσω στον χρόνο και στην φοβερή glam εποχή των εκπληκτικών parties αλλά και του σφοδρού έρωτα της Μιμής 
Ντενίση με τον ‘σκληρό’ Απόστολο Γκλέτσο.Αλλά και μιας πολύ μεγάλης φιλίας της Μιμής με τον αξέχαστο καρδιοχει-
ρουργό Παναγιώτη Σπύρου.Κάπου στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90 και στο καλοκειρινό ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜ που είχε 

γράψει την δική του μοναδική ιστορία!

Ένας παράδεισος για τους λάτρεις των αυθεντικών γεύσεων από Ελλάδα και επιρροές από τη μεσογειακή παράδοση. Εκπλη-
κτικός,πολύ ζεστός και φιλόξενος χώρος έτοιμος να υποδεχτεί πάντα όλους τους φίλους του αγαπημένου γευστικού πόστου 
και να σας χαρίσει μοναδικές και αξέχαστες γευστικές εμπειρίες με τα πεντανόστιμα πιάτα και τις αξεπέραστες συνταγές μας.
Όλα με μεράκι και με τα καλύτερα και πιο αγνά υλικά. Διεύθ.: Αντ. Τρίτση 86,Εύοσμος.Τηλ. 2310 706013.

Ο κορυφαίος λαϊκός 
τραγουδιστής με τις 

αμέτρητες και διαχρονι-
κές επιτυχίες ,ο μοναδι-
κός Λευτέρης Πανταζής 
ξεκίνησε τις εμφανίσεις 
του στην Θεσσαλονίκη 

μαζί με τον Αντύπα,σε ένα 
πρόγραμμα απόλυτης δι-
ασκέδασης και ξεφαντώ-

ματος κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο στο ICON.

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΔΟΥΣΑ ουζερί-μεζεδοπωλείο
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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Πάντα ήμουν λάτρης του καλαίσθητου ντυ-
σίματος είτε αφορούσε γυναίκες είτε άντρες. 
Ενθουσιαζόμουν στην ιδέα ενός πάρτι μόνο και 
μόνο γιατί μας δινόταν η ευκαιρία εκτός απ’ το 
να χορέψουμε να ντυθούμε και πιο επίσημα. Ως 
φανατική οπαδός της old school τάσης όπου 
άντρες και γυναίκες είχαν αισθητό διαφορετικό 
ενδυματολογικό κώδικα μέχρι και τα 90s θα 
ήθελα να προτείνω κάποιες ιδέες που μπορεί 
να εμπνεύσουν τους κυρίους ώστε να εμπλου-
τίσουν τις στυλιστικές τους επιλογές.

 Γι’αυτό είτε σχεδιάζετε να πάτε σε πάρτι σε 
κάποιο κοσμικό κέντρο, είτε να οργανώσετε 
την βραδινή σας έξοδο σε κάποιο φιλικό σπίτι, 
φορέστε τα καλά σας αναβαθμίζοντας όχι μόνο 
το στυλ σας αλλά και τη διάθεσή σας!

Οι άνδρες στην ηλικία των 20 με 35 έχουν 
περισσότερες στυλιστικές επιλογές παρ’ όλα 
αυτά οι συνδυασμοί που θα σας προτείνω ται-
ριάζουν σε όλες τις ηλικίες ανάλογα με την 
περίσταση, προσαρμόζοντας μικρές λεπτομέ-
ρειες.

Εξαιρετικά τα t-shirts με jeans αλλά τα φο-
ράτε όλη μέρα, ένα casual ή denim παντελόνι 
με μία μπλούζα λεπτής πλέξης και από μέσα 
ένα πουκάμισο με ιδιαίτερο γιακά θα δώσει 
μία πιο προσεγμένη αίσθηση. Ολοκληρώστε 
το look με πιο επίσημα παπούτσια αφού παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική εικόνα και 
όλες οι κυρίες ρίχνουν πάντα το βλέμμα τους 
σ’ αυτά!

Το πάντα κλασικό και κομψό ζιβάγκο σε 
λεπτή και φίνα ύφανση μπορεί να συνδυαστεί 
μ’ ένα σακάκι κι υφασμάτινο παντελόνι κατά 
προτίμηση σε σκούρες αποχρώσεις συνδυα-
σμένο μ’ ένα καλοραμμένο παλτό και παπού-
τσια τύπου Oxford ή loafers αν αισθάνεστε πιο 
χαλαρά.

Στην περίπτωση που σκοπεύετε να ξεφα-
ντώσετε σε κάποιο club ή κοσμικό κέντρο μη 
διστάσετε ν’ αναδείξετε την πιο elegant πλευ-
ρά σας υιοθετώντας το απόλυτο glam-chic 
look φορώντας βραδινό κοστούμι με πουκάμι-
σο και γραβάτα ή ακόμη και παπιγιόν, αν είστε 
τύπος που μπορεί να το υποστηρίξει και δε φο-
βάται να χαρακτηριστεί overdressed. Αν επιλέ-
ξετε κοστούμι με ελαφριά γυαλάδα στο ύφα-
σμα, φροντίστε να είναι καλής ποιότητας για 
να μη δείχνει φθηνό. Αξίζει να επενδύσετε σ’ 
ένα καλό κλασικό κοστούμι αφού θα μείνει για 
μία ζωή στην γκαρνταρόμπα σας και θα φορε-
θεί ανεπιφύλακτα στον επόμενο γάμο που θα 
είστε καλεσμένος. Για τους πιο σοφιστικέ τύ-
πους αντικαταστήστε το πουκάμισο μ’ ένα colle 
roule κοινώς ζιβάγκο μέσα από το κοστούμι.

Εναλλακτικά, μία ενδιαφέρουσα πρόταση 
αποτελεί το σακάκι από βελούδινο ύφασμα 
δίνοντας και πάλι έμφαση στην ποιότητα. Μην 
αμελήσετε τα αξεσουάρ όπως μανικετόκου-
μπα, μεταξωτό φουλάρι, μαντηλάκι, κάποια δι-
ακριτική καρφίτσα στο πέτο, ρολόϊ κι ότι άλλο 
αγαπάτε που σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα 
και κυρίως ο εαυτός σας.

Ότι κι αν επιλέξετε το πιο stylish αξεσουάρ 
θα παραμένει πάντα το χαμόγελό σας! Enjoy!

Men’s Styling Tips
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Πόσα χρόνια μετράς μέσα στα παρκέ; Στο σύ-
νολο; 25 χρόνια ως προπονητής και 20 χρόνια σαν 
παίκτης.

Μπορείς να υπολογίσεις τον αριθμό των τρι-
πόντων που έχεις πετύχει; Δύσκολα… αλλά νο-
μίζω ότι στον Αρη πέτυχα γύρω στα 350 τρίποντα 
και πριν από τον Αρη, τα δύο χρόνια στην Ολύμπια 
Λιουμπλιάνας γύρω στα 100.

Πώς επέλεξες τη φανέλα με το νούμερο 7; 
Ήταν ελεύθερο το νούμερο! Εγώ ήθελα το νούμερο 
9, αλλά το είχε ο Ρωμανίδης.

Θέλεις κάποιο από τα εγγόνια θα πάρει το μπα-
σκετικό σου ταλέντο; Ναι, θέλω και πιστεύω ότι ο 
μικρότερος θα γίνει αθλητής. Κι εγώ θα κάνω τα πά-
ντα για να επιλέξει το μπάσκετ.

Μία στιγμή που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.... Δεν θα 
ξεχάσω την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς στην 
Προύσα το 1997 και το πρώτο ντάμπλ με τον Αρη 
το 1987.

Τι σημαίνει για σένα Θεσσαλονίκη… Είμαι ερω-
τευμένος με την πόλη αυτή. Την θεωρώ δεύτερη 
πατρίδα μου.

Το αγαπημένο σου σημείο στην πόλη; Η παρα-
λία της… από το Ποσειδώνιο μέχρι και τα Λαδάδικα.

Θα επέστρεφες στο ελληνικό πρωτάθλημα; 
Ναι, αυτό θα το ήθελα πολύ. Αλλα 2 - 3 χρόνια και 
μετά σταματάω την προπονητική. 

Εάν δεν είχες ασχοληθεί με το μπάσκετ, τι 
άλλο θα ήθελες να έχεις κάνει;  Δεν το ξέρω ακρι-
βώς… μου αρέσει πολύ η θάλασσα. Άρα μπορεί να 
ήμουν ψαράς!

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε μία δεκα-
ετία από τώρα; Σε μια ομάδα ως μάνατζερ. Και τα 
καλοκαίρια να βρίσκομαι στη θάλασσα για ψάρεμα. 

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. 

    Λευτέρης Σούμποτιτς, γνωστός ως “Πίξι” ή “Mr 6,25”. Άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στα γήπεδα μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο ως ο γνωστός “τριπο-
ντάκιας” αθλητής της “χρυσής” εποχής της ομάδας του Άρη αλλά και ως προπονητής, κατακτώντας ένα σωρό τρόπαια. Μπορεί να γεννήθηκε στο Μαυροβούνιο, όμως 

όπου σταθεί κι όπου βρεθεί δεν κρύβει πως η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι η δεύτερη πατρίδα του. Και σ’ αυτήν επιστρέφει όταν βρει λίγο ελεύθερο χρόνο... 

Λευτέρης Σούμποτιτς
Αν δεν ήμουν μπασκετμπολίστας 

θα ήθελα να ήμουν... ψαράς!

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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Είναι ο πιο δημοφιλής stand up comedian 
της Κύπρου, παρουσιαστής του πρώτου σε τη-
λεθέαση προγράμματος του ALPHA Κύπρου, 
του «Λούης Night Show» και έρχεται στη Θεσ-
σαλονίκη για να ρίξει κάτω από τα... γέλια τους 
Θεσσαλονικείς. Ο λόγος για τον Λούη Πατσαλίδη 
που για πρώτη φορά θα γυρίσει την Ελλάδα με 
μια μίνι περιοδεία με τη stand up comedy “Made 
in Cyprus”. Ο Λούης μίλησε στην Karfitsa για τα 
όσα θα ακούσουμε από εκείνον, για το πιο δύ-
σκολο κοινό και για τις γυναίκες κωμικούς που 
θαυμάζει.

 Τι θέματα αγγίζετε στο Made in Cyprus; 
Οι παραστάσεις μου χαρακτηρίζονται από το 
observational comedy όπως λένε και οι Εγ-
γλέζοι. Δηλαδή παρατηρώ, βλέπω, ακούω όλα 
όσα συμβαίνουν γύρω μου και τα μεταφέρω στη 
σκηνή!  Στην παράσταση ουσιαστικά συστήνομαι 
στο κοινό της Ελλάδας. Ποιος είμαι, ποιες είναι 
οι φοβίες μου, η καθημερινότητα μου, μιλάω για 
τις σχέσεις των δυο φύλων, το sex και πολλά 
πολλά άλλα… Μέσα από τις περιγραφές μου ο 
καθένας θα δει ένα κομμάτι του εαυτού του! 

 Ένας stand up comedian νιώθει ‘’πίεση’’ 
στην προσωπική του ζωή ότι ‘’́ πρέπει’’ να εί-
ναι χαρούμενος; Υπάρχει η πίεση ναι. Ο κόσμος 
όταν με συναντά περιμένει ότι θα κάνω ή πω κά-
ποιο αστείο,  και είναι λογικό! Όταν σε βλέπουν 
να παρουσιάζεις μια σατιρική εκπομπή στην τη-
λεόραση και σε συνδυάζουν με το γέλιο περιμέ-
νουν ότι είσαι χαρούμενος 24 ώρες το 24ωρο. 
Δεν είναι έτσι όμως δυστυχώς.  Μακάρι να ήταν!  
Μπορεί να είμαι από τη φύση μου πολύ αισιό-
δοξος σαν άνθρωπος αλλά όπως όλοι έχω και 
εγώ τις στιγμές μου που και θα θυμώσω και θα 
στενοχωρηθώ.

 Ποιο είναι το πιο περίεργο σχόλιο – αντί-
δραση που έχετε ακούσει για αστείο σας; Μια 
κυρία σε μια παράσταση όταν έλεγα ένα κείμενο 
σχετικό με την εκκλησία,  σε κάθε μου πρόταση 
έλεγε από κάτω τς τς τς τς οπόταν άνοιξα διάλο-
γο μαζί της και έπεσε ακόμα περισσότερο γέλιο.

Ελλάδα και Κύπρος. Σε ποιες κοινωνικές 
παθογένειες μοιάζουν οι δυο χώρες; Είναι ακρι-
βώς το ίδιο.  Δεν ξεχωρίζω και δεν βρίσκω καμία 
διαφορά! Όλα τα καλά και τα κακά που έχει η Ελ-
λάδα τα έχει και η Κύπρος. Μπορεί σε μικρότερο 
βαθμό, γιατί είναι και μικρότερη χώρα, κατά τα 
αλλά όμως είμαστε το ίδιο πράγμα.

Ποιο κοινό είναι πιο δύσκολο; Τα παιδιά!  
Κάνω και παιδικό stand up στην Κύπρο. Τα παι-

διά είναι το πιο δύσκολο κοινό γιατί σου δείχνουν 
ακριβώς τι νιώθουν, δεν κρύβουν τα συναισθή-
ματα τους.

 Έχετε συναντηθεί ξανά με το κοινό της Θεσ-
σαλονίκης; Ναι είχα έρθει για μια εμφάνιση στο 
Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης και πέρασα 
σούπερ! Θεσσαλονίκη έρχομαι τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο.  Έχω φίλους και συγγενείς και 
είναι η αγαπημένη μου πόλη. 

Tι γίνεται όταν το κοινό δεν...γελάει; Σας 
έχει τύχει; Ευτυχώς δεν έτυχε!  Ίσως επειδή πριν 
παρουσιάσω κάποιο κείμενο το περνώ από κό-
σκινο και το δοκιμάζω σε ανύποπτο χρόνο σε 
διαφορετικά κοινά, τόπους και ώρες οπότε ελα-
χιστοποιώ τον κίνδυνο του να μην αρέσει.

 Πως εξηγείτε ότι στον χώρο του stand up, 
τουλάχιστον εγχώρια, υπάρχουν πολύ λιγότε-
ρες γυναίκες από ότι άνδρες; Διαφωνώ, στην 
παγκόσμια σκηνή υπάρχουν πάρα πολλές γυναί-
κες κωμικοί με τεράστια επιτυχία. Η αγαπημένη 
μου είναι η μοναδική Ellen!  Και στην Ελλάδα 
υπάρχουν: Κατερίνα Βρανά, Ήρα Κατσούδα και 
Χρύσα Κατσαρίνη και είναι εκπληκτικές! Φυσικά 
θα υπάρχουν και άλλες που ίσως εγώ δεν γνω-
ρίζω.

*“Made in Cyprus” στο ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ 
ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART την Παρασκευή 7 Φεβρουα-
ρίου.
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«Μέσα από τις περιγραφές μου ο καθένας 
θα δει ένα κομμάτι του εαυτού του»

Ο Λούης έρχεται από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη 
για μια  stand up comedian βραδιά
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Πόσες ώρες ασχολείσαι με το Instagram την ημέρα;  Συνήθως 3 ώρες την 
ημέρα αλλά όχι συνεχόμενα. Συνδέομαι πολλές φορές κατα την διάρκεια της ημέ-
ρας.

Ποιά είναι τα βήματα για έναν επιτυχημένο λογαριασμό στο Instagram; Το 
instagram  είναι ένας αλγόριθμος που λειτουργεί αλληλεπιδραστικά. Όσο ασχο-
λείσαι, τόσο πιο πολύ «ανεβαίνεις». Σίγουρα αυτό απαιτεί την δημιουργία ενός 
“target group” που απευθυνόμαστε, συχνά post, αρκετά stories και στοχευμένα 
hashtags.

Ποιό είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει; Έχω λάβει αρκετά μηνύ-
ματα που ήταν περίεργα αλλά τα πιο creepy είναι αυτά που στέλνουν οι stalkers. 
Συγκεκριμένα,  ένας με είχε δει βράδυ καθημερινής που ήμουν με το αμάξι μου 
και πέρασα απο κάτι σκοτεινά στενά  χωρίς να υπάρχει κόσμος έξω. Μου έγραψε, 
λοιπόν, σε μήνυμα μέχρι και τις πινακίδες μου!

Τι κάνει κατά την γνώμη σου κάποιον Influencer; Η ιδιαιτερότητα και πάνω 
απ’ όλα η ταυτότητα. Πρέπει ο/η influencer ,  εκτός από το να είναι αγαπητός στο 
κοινό και δημοφιλής, να έχει ένα συγκεκριμένο λόγο που τον κάνει μοναδικό και 
ξεχωριστό από τους άλλους.

Πώς ορίζεις την επιτυχία; Η επιτυχία σίγουρα είναι διαφορετική για κάθε άν-
θρωπο. Οπότε η επίτευξη  των στόχων που έχει ο καθένας μας, είναι σίγουρα επι-
τυχία.

Αν ταξίδευες στο χρόνο που θα πήγαινες; Θα πήγαινα στον Ώριμο Μεσαίωνα 
ανάμεσα στον 11ο και 13ο αιώνα. Την βρίσκω αρκετά ενδιαφέρουσα περίοδο όπου 
βλέπουμε πως εξελίχθηκαν οι κοινωνίες, η θεολογία,η πνευματική ζωή και σπου-
δαιά ιστορικά γεγονότα όπως οι Σταυροφορίες.

Τι κάνεις για να επαναφορτίσεις τις μπαταρίες σου; Αυτό που με ξεκουράζει 
πραγματικά είναι αναμφισβήτητα ο ποιοτικός ύπνος και τα ταξίδια. Ένα ταξίδι, έστω 
και για λίγες μέρες, με ανανεώνει και με κάνει να επιστρέφω δυναμικά.

Πώς αντιδράς όταν σε χαιρετάνε στο δρόμο; Μου αρέσει είναι η αλήθεια όταν 
με αναγνωρίζουν και με χαιρετάνε στον δρόμο γιατι είμαι και σαν άνθρωπος κοι-
νωνική και μιλάω με τον κόσμο.

Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στην πόλη, ποιό θα ήταν αυτό; Σίγου-
ρα ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες της Θες/νίκης είναι το parking. 
Σε συνδιασμό με μηχανικούς και ίσως και ιδιώτες θα φρόντιζα να δημιουργήσουμε 
κατάλληλες υποδομές γι αυτό το πρόβλημα.

Τι νομίζεις πως θα ανανέωνε την πόλη της Θεσσαλονίκης; Μια καλή πρότα-
ση θα ήταν να επενδύσουμε στο πολιτιστικό τομέα και να δημιουργηθούν πολλά 
προγράμματα και εκδηλώσεις, ακόμα και θεματικά φεστιβάλ, για νέους. Θα ήταν 
πολύ όμορφο να βοηθήσουμε τους νέους να αναδειχθούν μέσα στην πόλη μας και 
να την αγαπήσουν πιο πολύ!

Ιωάννα Μάρκου

Κate goes social

Θα ήθελα να ταξιδέψω στο... Μεσαίωνα!

#pinfluencers

Μ Ε  Τ Η Ν  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η

Όνομα:  Ιωάννα
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας 
Σπουδές:  1)Πολιτικές Επιστήμες & Διεθνείς 
Σχέσεις , 2) Οικονομικά
Ζώδιο: Καρκίνος
Θα τη βρείτε: Gatsby Thessaloniki
Ακόλουθοι: 18.200
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Ατυχία: Πώς τη φέρνεις 
στη ζωή σου χωρίς να το 
καταλαβαίνεις
Πιστεύετε ότι σας κυνηγάει 
η ατυχία;                                             

Οι εξηγήσεις:
α) Όταν έχουμε δυσάρεστη 

διάθεση, η προσοχή μας μειώνεται, 
η συγκέντρωσή δεν είναι καλή, άρα 
κάνουμε λάθη.

β) Όταν δεν νιώθουμε όμορφα, 
τείνουμε να προσέχουμε τα αρνητικά 
και όχι τα θετικά που μας περιβάλλουν,

γ) Υπάρχει και η περίπτωση της 
πραγματικής ατυχίας, καθώς σε 
μερικούς ανθρώπους συμβαίνουν 
περισσότερες κακοτοπιές απ’ ό,τι σε 
άλλους.

 Είναι αλήθεια ότι εσείς «τραβάτε» 
την ατυχία πάνω σας ή απλώς έχετε 
μάθει να εστιάζετε στα αρνητικά και 
να μην εκτιμάτε τα θετικά που σας 
συμβαίνουν;

Αλλάξτε το …  Μάθετε να αποδί-
δετε κάθε γεγονός της ζωής σας στο 
πραγματικό αίτιο.

 Έτσι θα πάψετε να κατηγορείτε 
τον εαυτό σας για ό,τι κακό σάς έχει 
τύχει, ενώ θα μπορέσετε να αναλάβετε 
προσωπική ευθύνη για πράγματα 
που φοβόσασταν να παραδεχτείτε και 
ενισχύεται η αυτοεκτίμηση

α) αν κάτι είναι θετικό, νιώθουμε 
καλύτερα όταν παραδεχόμαστε ότι 
εμείς το προκαλέσαμε·

β) αν κάτι είναι αρνητικό, νιώ-
θουμε δυνατοί, αφού ξεπερνάμε τον 
σκόπελο της άρνησης και μπορούμε 
να αποδεχτούμε το γεγονός ότι δεν 
είμαστε τέλειοι.

Η ανάληψη ευθύνης για τα θετικά 
πράγματα που μας συμβαίνουν είναι 
για πολλούς ανθρώπους δύσκολη 
υπόθεση.

Για ποιον λόγο να μην παραδε-
χόμαστε ότι κάναμε κάτι καλό, αφού 
πραγματικά είναι δικό μας κατόρθωμα;

Φυσικά δεν εννοούμε ότι καθετί 
που κάνουμε χρειάζεται να το διατυ-
μπανίζουμε και να περηφανευόμαστε 
γι’ αυτό με αλαζονεία.

Οι άνθρωποι όμως δυσκολεύονται 
να παραδεχτούν κάτι καλό για τον εαυ-
τό τους για διάφορους λόγους, όπως:

• από φόβο μήπως τους χαρακτη-
ρίσει κανείς αλαζόνες ή «ψώνια»,

• από φόβο μήπως γίνουν αποδέ-
κτες φθόνου,

• από φόβο μήπως κάποιος τους 
μεταδώσει κάποιο είδος αρνητικής 
ενέργειας λόγω ζήλιας («κακό μάτι»),

• από ντροπή και συστολή,
• από δισταγμό, πιστεύοντας ότι 

αποκλείεται να ήταν τελικά δικό τους 
το κατόρθωμα,

• για να μην έρθουν σε δύσκολη 
θέση τραβώντας την προσοχή πάνω 
τους.

-        Και αν δεν τα καταφέρνετε 
τότε επικοινωνήστε μαζί μας, γιατί 
εμείς έχουμε το τρόπο

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η εβδομάδα αυτή μπαίνει στη ζωή σου με 
έντονες συναισθηματικές αναμοχλεύσεις 

και σε βοηθά αισθητά να ανεφοδιαστείς 
εκεί που έχεις χάσει την ενέργειά 

σου. Μην αγνοείς τις οικονομικές σου 
υποχρεώσεις και μην υπέρ αισιοδοξείς 

ότι τα πράγματα μπορούν να καλυφθούν 
από κάποιο θαύμα. Οι ευκαιρίες που θα 

σου παρουσιαστούν σε  ευνοούν την 
επαγγελματική σου πρόοδο, απαιτούν 

περισσότερο κόπο από τη μεριά σου για 
να ευδοκιμήσουν. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,36,48.

Νέες ευκαιρίες και πρωτότυπες ιδέες 
που θα ζητούν την πραγμάτωσή τους 

από εσένα στα επαγγελματικά σου, 
ορίζει αυτή η εβδομάδα για εσένα, με 

τις καλές επιρροές που δέχεσαι από 
το πλανητικό σκηνικό . Όμως θα έχεις 
λίγα εμπόδια στις επιδιώξεις σου, θα 
χρειάζεται να έχεις το νου σου και να 

βλέπεις αυτές τις ευκαιρίες, ώστε να τις 
εκμεταλλευτείς κατάλληλα.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…20,25,39,47.

Αυτήν την εβδομάδα θα αισθανθείς 
πολλές καταστάσεις να σε πιέζουν 

ψυχολογικά και να σου ζητούν 
επιτακτικά λύσεις. Φρόντισε να βάλεις 
προτεραιότητες, να μην τα κάνεις όλα 
μαζί και στην τελική αν δεις πως δεν 

προλαβαίνεις, μην διστάσεις να ζητήσεις 
από τους ανθρώπους που ανήκουν στο 

στενό σου περιβάλλον να σε βοηθήσουν. 
Το κλίμα θα είναι  λίγο αγχωτικό, να ξέρεις 
πως ίσως θα έχεις ανταγωνισμό, οπότε θα 
πρέπει να έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα. 

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,16,28,31.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ 
ευχάριστη για τη ζωή σου , θα σου 

χαρίσει απλόχερα το ταλέντο της πειθούς 
και θα προσελκύσεις τους κατάλληλους 
ανθρώπους για την εξέλιξη της δουλειάς 

σου. Με εφόδιο αυτό άδραξε τις ημέρες 
για να φέρεις τα πράγματα εκεί που 

θέλεις. Θα σου δώσει όλα τα φόντα και 
το δυναμισμό που χρειάζεσαι, ώστε να 

πετύχεις τους στόχους σου με πολύ 
μεγάλη ευκολία.

 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,17,23,49.

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας θα σου 
παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες τις 
οποίες όμως θα πρέπει να εξετάσεις 

μία προς μία με σύνεση και ρεαλισμό 
προκειμένου να μπορέσεις να καταλήξεις 

στην πιο συμφέρουσα. Φρόντισε να 
μειώσεις το άγχος που έχεις για διάφορα 

άλλα θέματα και μην τρελαίνεσαι με 
την πρώτη δυσκολία που πιθανόν να 

παρουσιαστεί.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,17,36,40.

Το ξεκίνημα της εβδομάδας σου δίνει 
πολύ καλές επιρροές, για όλη την 

διάρκεια των ημερών ώστε να λύσεις 
πολλές προβληματικές καταστάσεις που 

σε αγχώνουν και σε αποσυντονίζουν 
εδώ και πολύ καιρό. Η επικοινωνιακή 
σου δεινότητα θα είναι στα ύψη και θα 

κάνεις αρκετά καινούρια ξεκινήματα με 
σημαντικές προοπτικές σε όλους τους 

τομείς που σε ενδιαφέρουν. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…7,21,40,44.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Ξεκινάει μία εβδομάδα κατά την οποία αρχίζεις 
να βλέπεις πολλές καταστάσεις από μία 
διαφορετική, πιο αισιόδοξη σκοπιά και θα 
σε ευνοήσουν με αποτέλεσμα η χαμένη 
ηρεμία να έρχεται ξανά στην καθημερινότητά 
σου, κι εσύ να αρχίζεις να σκέπτεσαι μερικά 
πράγματα πιο σοβαρά και υπεύθυνα. Οι 
μέρες θα είναι ιδανικές για να ασχοληθείς 
ουσιαστικά και αποδοτικά με όλα τα θέματα 
που σε έχουν απασχολήσει το τελευταίο 
διάστημα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,16,25,44.

Αυτήν την εβδομάδα, θα κληθείς να λύσεις 
προβληματικές υποθέσεις που υπάρχουν 
από παλιά, τόσο στον επαγγελματικό, όσο 
και στον αισθηματικό τομέα. Οι μέρες θα 
κυλήσουν με πολύ τρέξιμο και υποχρεώσεις 
και, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, δικά σου 
άτομα έρχονται κοντά σου και σε φορτίζουν 
με δικά τους προβλήματα.
Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσεις με το 
σύντροφό σου και να μιλήσεις για όλα τα 
θέματα της σχέσης που σε απασχολούν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,26,42.

Το ξεκίνημα της εβδομάδας θα σε ευνοήσει 
και θα έχεις τις ευκαιρίες να ασχοληθείς 
ουσιαστικά με θέματα που αφορούν στα 
επαγγελματικά σου και δεν θα σου μένει 
καθόλου χρόνος για να προσέξεις τον εαυτό 
σου και τους δικούς σου ανθρώπους.  Θα 
έχεις μεγάλη αισιοδοξία και δυναμισμό, 
ώστε να πετύχεις όλα αυτά που θέλεις 
και η επικοινωνία με τους γύρω σου θα 
είναι σε πολύ καλά επίπεδα. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…3,32,46,49.

Ξεκινάει μία εβδομάδα με πολύ καλές 
προοπτικές για το ζώδιό σου. Το κλίμα σε 
κάθε είδους επαφές σου θα είναι καλό και 
αν δεις τα πράγματα με ηρεμία και κινηθείς 
ανάλογα, θα έχεις και τα αποτελέσματα που 
επιθυμείς. Απόφυγε να κλείνεσαι στον εαυτό 
σου, μίλησε με δικά σου άτομα και πες για 
όλα αυτά που σε απασχολούν. Έχε το νου 
σου γιατί η κυκλοθυμική σου διάθεση μπορεί 
να σου φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από 
αυτά που επιθυμείς.
 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,14,19,24.

Η εβδομάδα θα είναι πολύ καλή για το ζώδιό 
σου  και θα μπορέσεις να πετύχεις τους 
στόχους που θέλεις με την πολύτιμη βοήθεια 
που θα σου δώσουν οι συνεργάτες σου. 
Πολλές καταστάσεις, στις οποίες μέχρι τώρα 
μπορεί να σε δέσμευε η συναισθηματικότητά 
σου και δεν έδινες λύσεις, αυτές τις ημέρες 
θα μπορέσεις να τις ξεκαθαρίσεις. Να 
περιμένεις μία ευχάριστη είδηση από το 
οικογενειακό σου περιβάλλον.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,26,30.

Η εβδομάδα αυτή σε βοηθάει να ξεπεράσεις 
πολλά προβλήματα και θέματα που είναι σε 
στασιμότητα μέχρι τώρα. Στα επαγγελματικά 
σου θα μπορέσεις να κάνεις καινούριες 
συνεργασίες, αλλά και στον αισθηματικό 
τομέα, τα πράγματα θα κυλήσουν ανέλπιστα 
καλά. Κάποιες καθυστερήσεις ή ανατροπές 
που θα παρουσιαστούν στο δρόμο σου καλό 
θα είναι να τις χειριστείς με διπλωματία και 
να μην σε πάρουν από κάτω γιατί θα είναι 
προσωρινές. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,22,33,39.

St
ar

sL
ea

ks
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Β
Α

Λ
Ε

Ν
Τ

ΙΝ
Η

 Β
Α

Σ
ΙΛ

Ε
ΙΑ

Δ
Ο

Υ
 (

τ
η

λ
. 

ε
π

ικ
ο

ιν
ω

ν
ία

ς
: 

6
9

5
1

1
0

6
2

6
6

)

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 01/02 ΕΩΣ 07/02



3901.02.2020

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 Προγράμμα-
τος  2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 
1ος ορ. Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 
2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμ-
ματος , 2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο 
Χριστοφορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμμα-
τος 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
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
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 Καλαμα-
ριάς, 2310432122
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
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη

ση
με

ία
 δι

αν
ομ

ής

Πού θα μας βρείτε
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