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Με αεροπλάνα και… βαπόρια

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαστε ειλικρινείς, παρέλαβε στα χέρια της, 
από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια «βόμβα». Και αυτή δεν είναι άλλη από 
το προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα. Για κακή του τύχη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 
ελλιπέστατη εικόνα για τις διαστάσεις του ζητήματος. Και για αυτό ευθύνονται αρκετοί, μια 
και δεν είχαν ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του σημαντικότερου θέ-
ματος, που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

Το χειρότερο, τον έπεισαν ότι πρέπει να καταργήσει το συγκεκριμένο υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής και να το εντάξει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μια και η 
εκτίμηση που υπήρχε ήταν ότι ήταν ένα ζήτημα «αστυνόμευσης» ή «σφράγισης των συνό-
ρων» μας. 

Η ατυχής συγκυρία ήταν ότι ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θεώρησε σω-
στό να μη δώσει πουθενά αρμοδιότητες (ούτε στον έρμο Κουμουτσάκο), υποσχόμενος ότι 
μπορεί να το διαχειριστεί. Όταν είδε τα νησιά να «βουλιάζουν» (μετά την πρώτη αποθέωση 
των προκατόχων του στην περιβόητη εκείνη επίσκεψη στη Μόρια) και μετά από συγκρού-
σεις με κορυφαίους υπουργούς με αφορμή ότι το προσφυγικό μπορεί να τον… θάψει πο-
λιτικά, φρόντισε να βγει από το κάδρο. Βλέπεις, η εμπειρία του από το ΠΑΣΟΚ τού φάνηκε 
χρήσιμη για να διαχειριστεί την προσωπική του εικόνα.

Η κουλτούρα όμως αυτή έκανε τεράστια ζημιά στην κυβέρνηση, της άνοιξε μια σειρά 
από μέτωπα και επτά μήνες μετά τρέχει να σώσει ό,τι σώζεται, από τις «φωτιές» που έχουν 
ανάψει στα νησιά αλλά και στην ενδοχώρα.

Δυστυχώς, σε αυτήν τη μεγάλη κρίση ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αντιμετωπίσει πολλά 
«γαλάζια» στελέχη (βουλευτές και αυτοδιοικητικούς) που δεν παίζουν με καθαρά χαρτιά, 
υπερασπιζόμενος ο καθένας τα τιμάριά του και τα ψηφαλάκια του.

Ας περάσουμε όμως στο διά ταύτα. Η αλήθεια είναι ότι:
Χάθηκε πολύτιμος χρόνος.
Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με… στεγανοποίηση των συνόρων, γιατί πολύ απλά 

αυτή δεν μπορεί να γίνει.
Ούτε βέβαια με πλωτά φράγματα, που θα δημιουργήσουν μια σειρά από προβλήματα 

(και εθνικά).
Ούτε με κλειστά-ανοικτά κέντρα στα νησιά που υποφέρουν και η αντοχή των κατοίκων 

έχει χτυπήσει «κόκκινο». Και ο λόγος είναι απλός. Ότι μόλις γεμίσουν τα κέντρα, θα έρθουν 
και άλλοι από… απέναντι.

Η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες πρόσφυγες-μετανάστες ήρθαν για να μείνουν. Και η κυβέρ-
νηση πρέπει να «τρέξει» από τη μια τις διαδικασίες παραχώρησης ασύλου και από την άλλη 
τις μετεγκαταστάσεις.

Τα φληναφήματα περί… εισβολέων και καθαρότητας της φυλής μάλλον δεν πείθουν 
κανέναν, παρά χρησιμοποιούνται για να χαϊδέψουν συγκεκριμένα ακροατήρια. 

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα που ήρθε για να μείνει. Όχι μόνο για 
την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη.

Οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί είναι δύο:
Ο πρώτος, να πειστούν οι εταίροι μας να μοιραστούν μαζί μας το πρόβλημα.
Ο δεύτερος, να πειστεί ο Ερντογάν να σταματήσει να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες ως 

όπλο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.
Εάν δεν γίνουν αυτά, όσα αεροπλάνα και βαπόρια να επιστρατεύσουμε και να επιτάξου-

με, το πρόβλημα θα μεγαλώνει και θα φέρει, εκτός των άλλων, και πολιτικές ανακατατά-
ξεις. Τα λέμε καθαρά και ξάστερα...

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
εξελέγη ομόφωνα στην κατάμεστη αίθουσα του Ευρω-
κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, νέος Πρόεδρος της Επι-
τροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 
ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που εκλέγεται στην προε-
δρία θεσμικού ευρωπαϊκού οργάνου.

Η υποψηφιότητα του κ. Τζιτζικώστα υποστηρίχθηκε 
από τα 329 μέλη της Επιτροπής, δημάρχους και περι-
φερειάρχες, από τις 27 χώρες της Ε.Ε. Ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ο επίσημος υποψήφιος 
Πρόεδρος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
όμως στη συνεδρίαση ψηφίστηκε ομόφωνα και από τις 
έξι παρατάξεις του “Κοινοβουλίου της Αυτοδιοίκησης”. 

«Είναι μία εξαιρετική τιμή για μένα. Θέλω να γνωρίζε-
τε ότι προερχόμενος από τη χώρα όπου γεννήθηκε η Δη-
μοκρατία, θα υπηρετήσω την Επιτροπή των Περιφερειών, 
τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες των 27 κρατών 
- μελών της Ε.Ε. με τρόπο δημοκρατικό, που στηρίζεται 
στον διάλογο, στη συνεννόηση και στη συνεργασία». 
Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του κ.Τζιτζικώστα από το βήμα 
της ολομέλειας της Συνόδου. 

Αναφορικά με τη σημασία της εκλογής του ο κ. Τζι-
τζικώστας τόνισε ότι “είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την 
Κεντρική Μακεδονία και την Ελλάδα να κατέχει σε αυτή 
τη δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία την προεδρία ενός 
από τα σημαντικότερα επίσημα θεσμικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά τώρα, που αρχίζει η συζήτηση 
για το ‘Μέλλον της Ευρώπης’. Θα δώσουμε τη μάχη για 
μια σειρά από θέματα που απασχολούν τους πολίτες της 
Ευρώπης και ταυτόχρονα θα δώσουμε τη μάχη για την 
Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία. Η Κεντρική Μακε-
δονία άλλωστε αποτελεί και θα αποτελεί για μένα από-
λυτη προτεραιότητα”. 

Απευθυνόμενος προς τους δημάρχους και τους περι-
φερειάρχες που τον εξέλεξαν νωρίτερα δια βοής είπε πως 
“προτεραιότητα μας είναι να φέρουμε την Ευρώπη κοντά 
στους πολίτες της”, ενώ έθεσε τις τρεις προτεραιότητες 
της θητείας του στην προεδρία της Επιτροπής των Περι-
φερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρίσκεται στην 
υπηρεσία των πολιτών. Να υποστηριχθεί η συνοχή, η 
καινοτομία, η επιχειρηματικότητα αλλά και να βρεθούν 
αξιόπιστες λύσεις για τη διαχείριση της μεταναστευτικής 
κρίσης με αναλογική κατανομή των βαρών σε όλες τις 
χώρες μέλη της ΕΕ. 

2.Οι περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει να επικεντρω-
θούν στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλι-
ματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα δη-
μογραφικά ζητήματα.

3.Η ενίσχυση της Δημοκρατίας στην Ευρώπη με επί-
κεντρο τις Περιφέρειες και τις πόλεις, προκειμένου η Ευ-

ρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. 
Ο κ.Τζιτζικώστας ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτρο-

πής για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπο του και 
δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους προκατόχους του στην 
προεδρία κ.κ.Μάρκουλα και Λάμπερτς, ενώ ακολούθησε 
αναμνηστική φωτογραφία όλης της Επιτροπής.

Η εκλογή του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
έγινε παρουσία και αρκετών Ελλήνων αυτοδιοικητικών 
όπως ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο 
πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης, οι οποίοι έσπευσαν να τον συγχαρούν θερμά. 

“Θέλω να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου, τον 
άξιο περιφερειάρχη μας και καλό φίλο, Απόστολο Τζιτζι-
κώστα, που πέτυχε κάτι μοναδικό: την εκλογή του, για 
πρώτη φορά ως Ελληνας αξιωματούχος, στη θέση του 
Προέδρου στο ανώτατο όργανο των περιφερειών και των 
δήμων στην Ευρώπη”, είπε ο κ.Καϊτεζίδης δηλώνοντας 
σίγουρος πως ο κ.Τζιτζικώστας με σκληρή δουλειά θα 
καταφέρει να πετύχει τους στόχους του. 

Συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή του κ.Τζιτζι-
κώστα απέστειλε επίσης ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης και Α’ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας, Λάζαρος Κυρίζογλου.

 Συγχαρητήρια του Προέδρου 

της Δημοκρατίας στον Απ.Τζιτζικώστα
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Απόστολο Τζιτζικώ-

στα είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος, προκειμένου να συγχαρεί τον περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας για την εκλογή του στη θέση του 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, 
και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στην αποστολή του.

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Περιφερειών ο Γ.Πατούλης
Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, εξε-

λέγη αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφε-
ρειών (ΕτΠ) και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσω-
πείας για την περίοδο 2020-2025. Οι 27 αντιπρόεδροι 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, ένας από κάθε 
χώρα, εξελέγησαν μετά την εκλογή του νέου προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολου 
Τζιτζικώστα και του νέου πρώτου αντιπροέδρου Αλβες 
Κορντέιρο. 

Κατά την παρέμβασή του στη σύνοδο της Ολομέλειας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ο κ.Πατού-
λης προέταξε την ανάγκη να δοθεί νέα πνοή και ώθηση 
στην ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα και στις αξίες που αυτή 
πρεσβεύει. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε ειδική αναφορά στο 
προσφυγικό ζήτημα, τονίζοντας πως η λογική των κλει-
στών συνόρων δεν είναι λογική ευρωπαϊκή. 

Πανηγυρικά ο Απ.Τζιτζικώστας Πρόεδρος 
της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε.

Για πρώτη φορά Ελληνας αυτοδιοικητικός αναλαμβάνει τη θέση 
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Η Ελλάδα δεν μπορεί να μεταβληθεί σε απο-
θήκη ψυχών, δηλώνει σε συνέντευξή του στην 
karfitsa ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας 
Δημοκρατίας Κώστας Γκιουλέκας αναφερόμε-
νος στο μεταναστευτικό. Την ίδια στιγμή εξαπο-
λύει βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση 
του μεγάλου αυτού θέματος, τονίζοντας την 
ανάγκη για καλύτερη φύλαξη των συνόρων μας, 
αλλά και της δημιουργίας προαναχωρησιακών 
κέντρων κλειστού τύπου. «Όποιος επιβουλευθεί 
την Εθνική μας κυριαρχία, η απάντηση μας θα εί-
ναι τόσο ισχυρή που θα το μετανιώσει», είναι το 
μήνυμα που στέλνει, απέναντι στην αυξανόμενη 
τουρκική προκλητικότητα. Ο κύριος Γκιουλέκας 
αναφέρεται και στην προστασία της α’ κατοικίας, 
καλούμενος να απαντήσει σε σχετική ερώτηση 
για τις αλλαγές που δρομολογούνται με το νέο 
πτωχευτικό κώδικα, ενώ τοποθετείται και για 
την κυβερνητική προσπάθεια σε ό,τι αφορά στην 
προσέλκυση επενδύσεων στην Θεσσαλονίκη. 

Μετά την συνδιάσκεψη του Βερολίνου για 
την Λιβύη, που η χώρα μας δεν εκπροσωπή-
θηκε, θα πραγματοποιηθεί και νέα σύσκεψη 
Υπουργών Εξωτερικών, με την Ελλάδα να 
βρίσκεται και πάλι εκτός. Τι σημαίνει για την 
εξωτερική μας διπλωματία, η μη πρόσκληση 
της Ελλάδας και τις δυο φορές; Από την πρώτη 
στιγμή η Ελλάδα ζήτησε να μετάσχει στη Διά-
σκεψη του Βερολίνου καθώς έχει νόμιμα ζωτι-
κά συμφέροντα στην περιοχή. Η χώρα μας δεν 
είναι μέρος του προβλήματος στη Λιβύη αλλά 
αποτελεί μέρος της λύσης και έχει το δικαίωμα 
να συμμετέχει όταν ευρωπαϊκά κράτη – και όχι 
μόνον - συζητούν για όσα εκτυλίσσονται στην 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Να θυμίσουμε, όμως, 
ότι παρά την απουσία της Ελλάδας από την Δι-
άσκεψη του Βερολίνου, η ελληνική κυβέρνηση 
δεν έμεινε αδρανής, αλλά ανέλαβε άμεσες και 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, κινητοποιώντας 
πλήρως τον ελληνικό διπλωματικό μηχανισμό. 
Ο Χαφτάρ ήλθε την παραμονή της σύσκεψης 
στην Αθήνα, κάτι που προκάλεσε έντονο εκνευ-
ρισμό στην Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση, η συζή-
τηση που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο 
Μόναχο είναι παρακολούθημα της διαδικασίας 
του Βερολίνου και αφορά στις ίδιες χώρες που 
είχαν μετάσχει και στην διάσκεψη της 19ης Ια-
νουαρίου. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης έχει θέσει ξεκάθαρα την θέση της 
Ελλάδας σε όλες του τις συναντήσεις με τους 
Ευρωπαίους ηγέτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να 

δεχθεί καμία απόφαση για την Λιβύη η οποία δεν 
θα έχει ως προϋπόθεση την ακύρωση του παρά-
νομου μνημονίου Τρίπολης-Άγκυρας. 

Η τουρκική προκλητικότητα δεν είναι κάτι 
καινούργιο, ωστόσο με βάση την κλιμάκωση 
που παρατηρείται πως πρέπει να κινηθούμε 
ως χώρα; Είστε ευχαριστημένος από την στή-
ριξη των εταίρων και συμμάχων μας; Κινού-
μαστε με ψυχραιμία και εκπέμπουμε σε κάθε 
ευκαιρία και προς κάθε πλευρά το μήνυμα της 
αποφασιστικότητας και της αυτοπεποίθησης. Η 
χώρα μας παραμένει ένας παράγοντας σταθε-
ρότητας και ειρήνης στην περιοχή μας, εμμένει 
στο Διεθνές Δίκαιο, τιμά τις συμμαχίες της, αλλά 
είναι και σε θέση να κάνει σεβαστές τις απόψεις 
της. Και διαθέτει γι’ αυτό έναν ισχυρό αποτρεπτι-

κό παράγοντα: τις αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις 
της. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις συναντήσεις 
του και πρόσφατα σε εκείνη που είχε με τον Αμε-
ρικανό Πρόεδρο, μπροστά στους εκπροσώπους 
των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Δεν θα δεί-
ξουμε καμία ανοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας! Η Ελλάδα 
παραμένει ένας παράγοντας σταθερότητας και 
ειρήνης στην περιοχή. Εργάζεται για την εμπέ-
δωση της ειρήνης. Στέλνει όμως και το μήνυμα 
ότι όποιος επιβουλευθεί την εθνική κυριαρχία 
μας η απάντηση που θα λάβει θα είναι τόσο 
ισχυρή που θα το μετανιώσει. Αυτή είναι η εθνική 
γραμμή, αυτός είναι ο κοινός τόπος για όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις, όπως έχει επιβεβαιωθεί και 

Η Ελλάδα δεν μπορεί να μεταβληθεί 
σε αποθήκη ψυχών 

Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας στη karfitsa 
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Αυτό που μέχρι τώρα ήταν δυνα-
τό μόνο με σκληρή καθημερινή 
άσκηση, τώρα πια μοιάζει πανεύ-
κολο. 

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

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

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

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

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

Η γυμναστική του μέλλοντος!
Έλλειψη χρόνου για γυμναστική;

στην αρμόδια Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Βουλής στην οποία έχω την ευθύνη να 
προεδρεύω, όπως έγινε και στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Όλοι 
όσοι συμμετείχαμε, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις 
καταλήξαμε σε έναν κοινό τόπο: Η Ελλάδα θα προασπι-
σθεί, εάν χρειαστεί, με κάθε μέσο που διαθέτει την εθνική 
κυριαρχία της.

Ποιός είναι ο κυβερνητικός 
σχεδιασμός για την δύσκολη 
«εξίσωση» του προσφυγι-
κού-μεταναστευτικού; Εκτός 
από τις δομές φιλοξενίας κλει-
στές και ανοιχτές, ποιά άλλα 
βήματα διαχείρισης του συγκε-
κριμένου θέματος πρέπει να 
γίνουν; Η Ελλάδα δεν μπορεί να 
μεταβληθεί σε αποθήκη ψυχών. 
Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση διε-
θνοποιεί το πρόβλημα συνεχώς. 
Μετά το μπάχαλο που επικράτη-
σε επί 4,5 χρόνια με την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ να στέλνει προς 
κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι όποιος θέλει μπορεί να 
έλθει στην Ελλάδα, ότι η χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι, 
η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να εφαρμόσει μία άλλη 
τακτική. Για εμάς η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 
περνάει μέσα από την πολύ καλή φύλαξη των συνόρων 
μας - και των θαλασσίων συνόρων -, από την άμεση δη-
μιουργία προαναχωρησιακών κέντρων κλειστού τύπου, 
από την γρήγορη εξέταση των αιτήσεων ασύλου και από 
τις επαναπροωθήσεις. 

Όσον αφορά στο θέμα προστασίας της α΄κατοικίας, 
που όπως φαίνεται θα αλλάξουν πολλά, βάση του νέου 
πτωχευτικού κώδικα. Τι μπορείτε να πείτε στους πολί-
τες που ανησυχούν ότι θα χάσουν τα σπίτια τους;  Η 

σημερινή κυβέρνηση θέλει να προστατέψει αυτούς που 
το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι να ευνοήσει τους… 
συστηματικούς κακοπληρωτές! Γι αυτό επεξέκτεινε και 
το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που έληγε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Απριλίου 2020. Έως 
τότε, λοιπόν, όσοι έχουν ανάγκη μπορούν να μπουν στην 
σχετική πλατφόρμα και να αξιοποιήσουν την ρύθμιση, 

δηλαδή μερικό κούρεμα δανεί-
ου, επιδότηση δόσης και όλα όσα 
προβλέπονται. Από την 1η Μαΐ-
ου, ο νέος πτωχευτικός κώδικας 
απλώνει ένα δίχτυ προστασίας 
για τους πραγματικά αδύναμους 
και όχι για τους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές. Θα υπάρχουν 
ειδικές πρόνοιες για ευάλωτα 
νοικοκυριά, αλλά δεν θα υπάρχει 
καμία προστασία για όσους απο-
δεδειγμένα έχουν αλλά δεν πλη-
ρώνουν τις δόσεις τους.

Με δεδομένο πως η κυβέρ-
νηση και το αρμόδιο υπουργείο 
εργάζονται για την προσέλκυση 

επενδύσεων και αναπτυξιακών πρότζεκτ. Ως βουλευ-
τής Θεσσαλονίκης γνωρίζετε αν υπάρχουν επενδυτικά 
ή αναπτυξιακά σχέδια που εξετάζονται για την πόλη;  
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεπής σε όσα 
έλεγε προεκλογικά κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον 
για επενδύσεις στην χώρα μας. Παράλληλα, ο Πρωθυ-
πουργός σε κάθε επίσκεψή του, σε κάθε συνάντησή του 
καλεί ξένους επενδυτές να έλθουν να επενδύσουν στην 
Ελλάδα παρουσιάζοντας τις ξεκάθαρες φιλικές προς την 
επιχειρηματικότητα πολιτικές της σημερινής κυβέρνη-
σης. Και, ήδη, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, με τον 
επιχειρηματικό τομέα να αποπνέει αισιοδοξία και διεθνείς 

επιχειρηματικούς ομίλους να σχεδιάζουν τα επενδυτικά 
βήματά τους τόσο στην χώρα μας όσο και στην Θεσσα-
λονίκη. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων και έργων που 
αφορούν στην πόλη και στην Μακεδονία ολόκληρη, τα 
οποία θα αλλάξουν τελείως το προφίλ της Θεσσαλονί-
κης. Σε πρόσφατο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη μας, τονίστηκαν οι σημαντικές επενδυτικές ευκαι-
ρίες που παρουσιάζονται λόγω της γεωπολιτικής θέσης 
και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που εμφανίζει η 
Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη, η πρω-
τεύουσα της Μακεδονίας, να γίνει μια πραγματική πρω-
τεύουσα-πόλη στην ευρύτερη περιοχή. Ένα πραγματικό 
κέντρο παιδείας και πολιτισμού, ένα πολιτικό, οικονομι-
κό, χρηματοπιστωτικό και διαμετακομιστικό κέντρο για 
ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη και ένας δημοφι-
λής προορισμός για ολόκληρη την Ευρώπη. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, μέσα στους επόμενους λίγους μήνες θα 
έχουμε και ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με ειδική 
στόχευση στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Να μείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Γκιουλέκα 
έχουν μπει ιδιώτες επενδυτές σε σιδηροδρομικές συν-
δέσεις, λιμάνι και αεροδρόμιο, είστε ευχαριστημένος 
από την αναπτυξιακή ώθηση που έχουν προσφέρει και 
από όσα έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η πόλη;  Έχουν γίνει 
πολλά, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αλλά θα γίνουν 
ακόμη περισσότερα. Καιρός είναι πια να ξεφύγουμε από 
την καθήλωση, την απογοήτευση και την μιζέρια που 
επεβλήθη στην πόλη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η 
Θεσσαλονίκη, η δεύτερη σε πληθυσμό και η πρώτη για 
εμένα σε σημασία πόλη στην Ελλάδα έχει πολλά περι-
θώρια και διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο έμψυχο δυνα-
μικό για να προχωρήσει μπροστά. Το ζητούμενο είναι να 
δοθούν κι άλλες ευκαιρίες στην πρωτεύουσα της Μακε-
δονίας και στην Βόρεια Ελλάδα να προχωρήσουν με τα-
χύτερα βήματα. 

Η χώρα μας 
δεν είναι ξέφραγο 
αμπέλι. Η σημερινή 
κυβέρνηση ήρθε 

να εφαρμόσει 
μια άλλη τακτική
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Τους στόχους που θέτει σε αυτή τη νέα τε-
τραετία η διοίκηση του οριοθετεί ο δήμαρχος 
Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, σε συνέντευξη του 
στην εφημερίδα “Karfitsa”. Όπως αναφέρει, 
“θέλουμε να προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή 
στους συμπολίτες μας” και “να δώσουμε ώθηση 
στη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής”. Για το 
προσφυγικό επαναλαμβάνει την αντίθεση του 
στη μετατροπή του δήμου Βόλβης σε “αποθή-
κη” ταλαιπωρημένων ανθρώπων, ενώ αναλύ-
ει τα έργα που θα γίνουν στην περιοχή από τα 
οποία ξεχωρίζει το “έξυπνο” σύστημα ηλεκτρο-
φωτισμού. 

Κύριε Λιάμα, με ποιους στόχους ξεκινήσατε 
τη νέα σας θητεία στον δήμο Βόλβης; Ο στόχος 
εξακολουθεί να είναι ο ίδιος: να προσφέρουμε 
ως διοίκηση μια καλύτερη ζωή στους συμπολί-
τες μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επόμενες 
γενιές θα βρουν τα θεμέλια για να «οικοδομή-
σουν» το μέλλον τους. Το στοίχημα μας σε αυτή 
τη θητεία είναι να δώσουμε μεγάλη ώθηση στη 
μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής μας. Μετά 
από προεργασία ετών, διεκδικούμε τώρα μια 
σειρά από μεγάλες παρεμβάσεις, όπως είναι 
η προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισμό, η 
δραστική βελτίωση της καθημερινότητας με την 
τοποθέτηση σύγχρονου αυτοματοποιημένου 
ηλεκτροφωτισμού σε όλο τον δήμο και ολο-
κλήρωση των έργων ύδρευσης, η αξιοποίηση 
των λιμανιών, η ανάδειξη της λίμνης Βόλβης σε 
πόλο οικοτουρισμού.

Το προσφυγικό εξακολουθεί να βρίσκεται 
ψηλά στην ατζέντα; Έχουμε εκφράσει με κάθε 
τρόπο την αντίθεση μας, στη μετατροπή του δή-
μου Βόλβης σε «αποθήκη» ταλαιπωρημένων 
ανθρώπων. Επιτελέσαμε το καθήκον μας και 
ήδη φιλοξενούμε σχεδόν 2.000 πρόσφυγες – 
μετανάστες σε δύο δομές (Βαγιοχώρι, Λουτρά 
Απολλωνίας). Αναμένουμε και τη μετακίνηση 
των εναπομεινάντων από τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια στα Νέα Βρασνά. Δεν θα δεχθούμε να 
τοποθετούνται πρόσφυγες – μετανάστες σε κα-
ταλύματα περιοχών που βιοπορίζονται από τον 
τουρισμό. 

Μια προσπάθεια ετών από τον δήμο, τις 
επαγγελματικές ενώσεις και τους κατοίκους, 
ώστε να διαμορφωθεί ένα διαρκώς αυξανόμε-
νο τουριστικό ρεύμα στον δήμο Βόλβης, δεν 
μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Πολλοί 
δημότες μας έχουν προσφυγική καταγωγή και 

 «Θέλουμε καλύτερη ζωή 
για τους κατοίκους»

Ο δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής Λιάμας μιλά στην «Κ»
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έχουμε παράδοση στη φιλοξενία. Δεν είναι δυνατόν όμως 
να φιλοξενούμε αριθμό ίσο με το 8,5% του μόνιμου πλη-
θυσμού μας, όταν άλλες περιφέρειες ή δήμοι δεν έχουν 
κανέναν.

Σε θέματα  καθημερινότητας...  Έχετε καταρτίσει 
ως διοίκηση το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020. Σε 
τι είδους έργα θα ρίξετε το βά-
ρος;  Το πιο φιλόδοξο έργο που 
ήδη βρίσκεται σε διαγωνιστικό 
επίπεδο είναι η κατασκευή ενός 
αυτοματοποιημένου συστήματος 
δημόσιου φωτισμού. Πρόκειται 
για ένα μεγάλο έργο, που θα το-
ποθετήσει σύγχρονα φωτιστικά 
με led λαμπτήρες σε όλες τις 
περιοχές του δήμου. Τα φωτιστι-
κά θα ελέγχονται κεντρικά, με 
αποτέλεσμα οι βλάβες να αντικα-
θίστανται άμεσα, με ευθύνη του 
εργολάβου, ενώ θα είναι εφοδι-
ασμένα με «έξυπνα» συστήματα 
για μια σειρά από εφαρμογές, 
που θα εξοικονομήσουν πόρους, 
βελτιώνοντας δραστικά την κα-
θημερινότητα των δημοτών. 
Ίσως το πιο σημαντικό έργο θα 
είναι η κατασκευή έργων ύδρευ-
σης, προϋπολογισμού 2,7 εκατ. 
ευρώ, που θα λύσουν χρόνια 

προβλήματα υδροδότησης σε πέντε οικισμούς. Το σύν-
θημα «πόσιμο νερό για όλους» θέλουμε να γίνει πραγ-
ματικότητα. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται μια σειρά από 
έργα σχολικής στέγης, τα οποία θα συμπληρώσουν την 
ήδη εξαιρετική εικόνα των σχολικών μας κτιρίων.

Ο δήμος σας είναι μια τουριστική περιοχή. Ποιες οι 
κινήσεις που γίνονται για την 
προσέλκυση επιπλέον τουρι-
στών; Είμαστε περήφανοι για το 
έργο που επιτελέσαμε και συνε-
χίζουμε να επιτελούμε σε αυτόν 
τον τομέα. Κινηθήκαμε με συστη-
ματικό τρόπο και καταρτίσαμε τις 
δράσεις ανάπτυξης για τον τουρι-
σμό, που ήδη αποδίδει καρπούς. 
Ενδεικτικά αναφέρω, ότι δημι-
ουργήσαμε ειδικό τουριστικό 
σήμα, καθιερώσαμε μια αυτόνο-
μη παρουσία σε διεθνείς τουρι-
στικές εκθέσεις που θα διευρυν-
θεί σταδιακά σε νέες αγορές, 
διατηρούμε 8 γαλάζιες σημαίες 
στις ακτές μας που μας κατατάσ-
σουν στην ηπειρωτική Ελλάδα 
τρίτους πίσω από την Χαλκιδική 
και τον δήμο Βόλου, εκπονήσα-
με τη μεγαλύτερη έρευνα στους 
τουρίστες μας και βάσει των 
απαντήσεων τους, προχωρήσα-

με στη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης 
για τον τουρισμό, τα πορίσματα του οποίου αρχίζουμε 
ήδη να υλοποιούμε και εκδώσαμε τον πρώτο δίγλωσσο 
χάρτη του δήμου Βόλβης. Η εγκατάσταση ξενοδοχείων 
πολυτελείας, η προσέλκυση τουριστών υψηλότερου ει-
σοδήματος και σε ειδικά κοινά (οικοτουρισμός, ΑΜΕΑ), η 
επέκταση της επισκεψιμότητας των τουριστών σε όλο τον 
δήμο και όλο τον χρόνο, προσελκύοντας περισσότερους 
Έλληνες, είναι ορισμένοι από τους επόμενους στόχους 
μας. 

Ενεργούμε κοιτώντας το μέλλον. Ενδεικτικά ανα-
φέρω, ότι μετά από κινήσεις ετών, κατορθώσαμε να 
ξεδιαλύνουμε τον γόρδιο δεσμό για την λειτουργία και 
ανάπτυξη των λιμανιών μας. Δημιουργήσαμε Δημοτικό 
Λιμενικό Γραφείο και μπαίνουμε στο στάδιο διεκδίκησης 
της δημιουργίας τουριστικού αγκυροβολίου/μαρίνας 
στον Στρυμονικό κόλπο.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού διοδίων 
στην Ασπροβάλτα δυσκόλεψε τη ζωή των κατοίκων 
σας; Κάθε σταθμός διοδίων, δυσκολεύει τη μετακίνηση 
των μόνιμων κατοίκων μιας περιοχής. Εκείνο που συ-
νεχίζουμε να διεκδικούμε από την κυβέρνηση, είναι η 
καθιέρωση πλήρους απαλλαγής για τις ευπαθείς ομάδες 
και εκπτώσεων στους μόνιμους κατοίκους, τόσο για τον 
σταθμό της Ασπροβάλτας, όσο και για τον σταθμό του 
Προφήτη, καθώς και για τους πλευρικούς σταθμούς. 
Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος όπως η Εγνατία 
Οδός, πρέπει να είναι και λειτουργικός και προσιτός για 
όσους κατοικούν στις περιοχές που διασχίζει.

Προσφυγικό: 

Όχι 

στη μετατροπή 

του δήμου 

σε αποθήκη 

ταλαιπωρημένων 

ανθρώπων



10 15.02.2020

Με προσωρινή διαταγή «μπλόκαρε» το ειρηνοδικείο 
την απίστευτη ενέργεια τράπεζας

Έβγαλαν στο «σφυρί» σπίτι μέσα 
από την πλατφόρμα προστασίας
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Ελεύθερος επαγγελματίας είδε να οδηγείται 
σε πλειστηριασμό το σπίτι του, παρ’ ότι είχε υπο-
βάλει όλα τα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα 
προστασίας της πρώτης κατοικίας και περίμενε 
να γίνει επιλέξιμος. Η Τράπεζα στην οποία όφει-
λε χρήματα από στεγαστικό δάνειο επιτάχυνε τις 
διαδικασίες, που όμως «μπλόκαρε» το Ειρηνο-
δικείο Θεσσαλονίκης, ύστερα από  προσφυγή 
του.

Την ώρα που ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας δήλωνε στην ολομέλεια της 
Βουλής ότι στην πλατφόρμα έκαναν αιτήσεις 
65.493 «κόκκινοι» δανειολήπτες, εκτιμώντας 
όμως ότι ελάχιστοι τελικά θα υπαχθούν στις προ-
στατευτικές διατάξεις, Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη 
αδιαφορούσε για την ένταξη δανειολήπτη στην 
προστατευτική πλατφόρμα. Ο 55χρονος, πατέ-
ρας τριών ανήλικων παιδιών που ζει σε χωριό 
του νομού Θεσσαλονίκης, είδε το μοναδικό του 
σπίτι να χάνεται, καθώς του κοινοποιήθηκαν έγ-
γραφα που κινούσαν τις διαδικασίες πλειστηρι-
ασμού  και μάλιστα παραμονές Χριστουγέννων.

«Κανονικά και σύμφωνα με το νόμο τα μέτρα 
εναντίον των δανειοληπτών αίρονται αυτοδικαί-
ως στην περίπτωση που κινήσουν τη διαδικασία 
ένταξής τους στις προστατευτικές διατάξεις, δη-
λαδή στην πλατφόρμα προστασίας της πρώτης 
κατοικίας», σημείωσε ο συνήγορός του Νίκος 
Αρβανιτάκης. «Όμως σε αυτή την περίπτωση η 
Τράπεζα βλέποντας την αίτηση υπαγωγής επιτά-
χυνε τις διαδικασίες και μάλιστα παρά το εξώ-
δικο που κάναμε και στον συμβολαιογράφο, η 
εντολή που έλαβε ήταν να προχωρήσει τον πλει-
στηριασμό», είπε στην Karfitsa. Είναι η πρώτη 
φορά που διαπιστώνεται ότι παρά την προώθηση 
της ένταξης στις προστατευτικές διατάξεις για 
την πρώτη κατοικία, οι Τράπεζες επισπεύδουν 
τα αναγκαστικά μέτρα. Δηλαδή ο δανειολήπτης 
μπορεί ακόμη  και να εντασσόταν στην πλατ-
φόρμα, το σπίτι του θα είχε ήδη βγει στο σφυρί. 
«Υπάρχει απαγορευτική διάταξη που αναφέρει 
ότι εφόσον προσφύγει στην πλατφόρμα στη συ-
νέχεια η Τράπεζα απέχει από τις διαδικασίες», 
συμπλήρωσε ο κ. Αρβανιτάκης.

Τα αναγκαστικά μέτρα «μπλόκαρε» με από-
φασή του το ειρηνοδικείο στο οποίο προσέφυγε 
ο δανειολήπτης ζητώντας προσωρινή ρύθμιση 
κατάστασης μέχρι να αποφασιστεί να ενταχθεί 
στους επιλέξιμους δανειολήπτες και να ενταχθεί 

στις προστατευτικές διατάξεις της πρώτης κατοι-
κίας, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Άλλωστε μετά 
την αποδοχή της αίτησης ξεκινούν οι διαδικασίες 
«συντονισμού» Τράπεζας και δανειολήπτη με 
εκατέρωθεν προτάσεις και σε  περίπτωση συμ-
φωνίας καταβάλλεται η επιδότηση του κράτους. 
Σύμφωνα με τον συνήγορό του ο 55χρονος έχει 
οφειλή που πλησιάζει τις 100.000 ευρώ μαζί με 
τους τόκους, η ακίνητη περιουσία του είναι μι-
κρότερη των 250.000 ευρώ και διαθέτει μόνον 
αυτή την κατοικία. «Θα ξεσπιτωνόταν μία οικο-
γένεια με τρία παιδιά παραμονές Χριστουγέννων, 
αυτό θα γινόταν εάν δεν αντιδρούσαμε εγκαί-
ρως», τόνισε ο κ. Αρβανιτάκης.

 
Μικρές προσδοκίες 
Νομικοί εκτιμούν πως η Τράπεζα εκμεταλ-

λεύτηκε το κενό που υπάρχει από την αίτηση του 
δανειολήπτη σε ένταξη στην πλατφόρμα των 
προστατευτικών διατάξεων για την πρώτη κατοι-
κία μέχρι να γίνει επιλέξιμος και να κινηθούν οι 
διαδικασίες ρύθμισης με παράλληλη προστασία. 
«Οι δανειολήπτες μπορούν να προστατευτούν 
αρκεί να ενταχθούν έγκαιρα στην πλατφόρ-
μα, ακόμη και αν έχουν κινηθεί μέτρα εναντίον 
τους», υπογράμμισε ο κ. Αρβανιτάκης.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών έχει χα-
μηλές προσδοκίες τόσο από την ανταπόκριση 
όσο και από τους δανειολήπτες που πληρούν 

τα   κριτήρια. Όπως είπε στην Ολομέλεια της 
Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας «εκτιμούμε πως τελικά μόνον 2.000 θα 
ενταχθούν από τους 131.808 που είχαν δυνη-
τικά το δικαίωμα», ανέφερε. Συγκεκριμένα είπε 
ότι μέχρι σήμερα 65.493 δανειολήπτες μπήκαν 
στην πλατφόρμα, όμως ήδη περίπου 22.000 εξ 
αυτών αρνήθηκε να γίνει άρση του απορρήτου 
τους. Επομένως ο αριθμός που μπορούν να προ-
χωρήσουν τη διαδικασία μειώνεται αυτόματα σε 
43.398.

Απ’ αυτούς όμως μόνον 2.073 ενώ συναί-
νεσαν στην άρση απορρήτου συνέχισαν τη δια-
δικασία της αίτησής τους, όπως ανακοίνωσε η 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
μετά την ολοκλήρωση της 32ης εβδομάδας που 
είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας. Οι Τράπεζες έχουν στεί-
λει προτάσεις για 731 υποθέσεις, από τις οποίες 
έχουν γίνει αποδεκτές 315 από τους δανειολή-
πτες. Εξ αυτών έχει εγκριθεί επιδότηση από το 
κράτος για 209 δανειολήπτες!

Η πλατφόρμα προστασίας θα μείνει ανοιχτή 
μέχρι τον Απρίλιο, όμως εκτιμάται πως θα προ-
ωθηθεί νέο πρόγραμμα. Άλλωστε σύμφωνα με 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας από 24,7 δις 
ευρώ που αποτελούν τα «κόκκινα» στεγαστικά 
δάνεια μόνον 7,6 δις έχουν τεθεί υπό προστασία.
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Κύριο όχημα για τη χρηματοδότηση σχετικών επενδυτικών σχεδί-
ων, είναι το πρόγραμμα InvestEU, Η Ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία» 
είναι ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο που προωθείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας με βασι-
κό μοχλό την πράσινη ανάπτυξη. Όπως τόνισε ο ευρωπαίος Επίτροπος 
Οικονομίας, σε πρόσφατη ομιλία του στην Αθήνα, στόχος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης είναι να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως 
το 2050. Για το σκοπό αυτό, θα απαιτηθούν και θα διατεθούν ετησίως 
πρόσθετα κονδύλια για επενδύσεις ύψους 260 δισ. ευρώ, με τελικό 
στόχο μέσω μόχλευσης να κινητοποιηθούν κεφάλαια ύψους 1 τρισ. 
ευρώ, για κλιματικές και φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις. Πα-
ράλληλα, θα επιδιωχθεί η κινητοποίηση επενδύσεων τουλάχιστον 100 
δισ. ευρώ, μέσω ενός νέου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, για την υπο-
στήριξη των εργαζομένων και των πολιτών των περιοχών που επηρε-
άζονται περισσότερο από τη μετάβαση. 

Για την Ελλάδα, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου ισοδυναμεί με 
μια μεγάλη ευκαιρία. Σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας, η χώρα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει 
σημαντικούς πόρους, για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων σε 
τομείς όπως ο τουρισμός, οι ΑΠΕ, η γεωργία και ο αγροτοδιατροφικός 
τομέας, αλλά και για την υλοποίηση του στόχου για απολιγνιτοποίηση 
της ηλεκτροπαραγωγής, με τις μικρότερες δυνατές οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. 
Κύριο όχημα για τη χρηματοδότηση σχετικών επενδυτικών σχεδί-

ων, είναι το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο θα αφιερώσει τουλάχιστον 
το 30% των κινητοποιημένων επενδύσεων σε έργα σχετιζόμενα με το 
κλίμα. Επίσης, θα συμβάλει μέσω ειδικού προγράμματος στην κινητο-
ποίηση επενδύσεων ύψους 45 δισ. ευρώ, για βιώσιμες επενδύσεις στις 
περιοχές που θα αντιμετωπίσουν εντονότερα τις μεταβατικές προκλή-
σεις. Επιπλέον, θα παρέχει τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική υπο-
στήριξη στους φορείς υλοποίησης.

Είναι σημαντικό για τη χώρα να μπορέσει να αξιοποιήσει κάθε χρη-
ματοδοτική ευκαιρία που προκύπτει μέσα από την εφαρμογή της Πρά-
σινης Συμφωνίας. Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικοί φο-
ρείς, τράπεζες και επιστημονική κοινότητα, οφείλουν να συντονίσουν 
τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό, την προετοιμασία και την υπο-
στήριξη κατάλληλων επενδυτικών σχεδίων. Η Ελλάδα έχει τα πλεονε-
κτήματα και τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε πράσινο πρωταθλητή 
στα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας οφέλη για την ανάπτυξη, για το 
περιβάλλον και για την κοινωνία. Είναι στο χέρι μας να κερδίσουμε 
αυτή την πρόκληση.

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

Επενδύσεις και πράσινη ανάπτυξη

opinion

Τ Ο Υ 
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Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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Εφαρμογή σε τάμπλετ εξαπατά πελάτες και εφορία

Ταξίμετρα – μαϊμού 
σε «κούρσες» της Θεσσαλονίκης
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Ένα νέο σύστημα φοροδιαφυγής ανακάλυ-
ψαν ταξιτζήδες που τοποθετούν… ομοιώματα 
ταξίμετρου. Πρόκειται για τάμπλετς που κατα-
γράφουν κανονικά την «κούρσα» όμως δεν είναι 
συνδεδεμένα με την ταμειακή μηχανή. Στην πε-
ρίπτωση που ο πελάτης ζητήσει απόδειξη, ή του 
δίνουν μία παλιότερη ή προσποιούνται πως… 
μπλόκαρε το σύστημα και το δρομολόγιο δεν 
καταγράφεται πουθενά.

Έγκυρες πληροφορίες της Karfitsa ανέφε-
ραν πως η μέθοδος με τα ταξίμετρα – τάμπλετς 
είναι γνωστή ότι χρησιμοποιείται το τελευταίο 
διάστημα, όμως είναι δύσκολο οι παραβάτες να 
εντοπιστούν. Και αυτό επειδή οι ταξιτζήδες που 
το χρησιμοποιούν συνδέουν το τάμπλετς μόνον 
όταν ξεκινήσουν το δρομολόγιο και το αφαι-
ρούν αφού ο πελάτης τους πληρώσει. Οι έλεγχοι 
όμως που πραγματοποιούν τα μεικτά κλιμάκια 
ελέγχων στα ταξί, διενεργούνται μόνον εφόσον 
ολοκληρωθεί το δρομολόγιο. «Έχουν επιβληθεί 
πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων που διαπι-
στώνουν τα μεικτά. Όμως δεν γίνονται αντιληπτά 
τα τάμπλετς αφού ο οδηγός τα αφαιρεί μόλις 
σταματήσει η κούρσα», έλεγαν οδηγοί ταξί που 
γνωρίζουν ότι η μέθοδος έχει διαδοθεί έντονα το 
τελευταίο διάστημα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν το έχω ακούσει. Η αστυνομία κάνει δι-
αρκώς ελέγχους και δεν μας έχουν μεταφέρει 
κάτι τέτοιο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν συνά-
δελφοι που κάνουν μερικές… αλχημείες, όμως 
να αντικαθιστούν το ταξίμετρο δεν το ξέρω. Η 
αστυνομία πάντως έχει επιβάλει πρόστιμα σε 
συναδέλφους που δεν κόβουν αποδείξεις», είπε 
στην Karfitsa ο πρόεδρος του σωματείου ιδιο-
κτητών ταξί «Ο Ερμής» Κλήμης Λεοντιάδης.

Πάντως μεταξύ των οδηγών και ιδιοκτητών 
ταξί το ταξίμετρο – τάμπλετ είναι  πασίγνωστο. 
«Ορισμένοι έφτασαν σε σημείο να βάζουν δεκά-
ρια τάμπλετς, φαίνονται από… χιλιόμετρα μα-
κριά», παρατήρησε οδηγός ταξί σημειώνοντας 
ότι ήδη τα σωματεία έχουν ενημερωθεί για όσα 
συμβαίνουν.

Ωστόσο στην Τροχαία το φαινόμενο εί-
ναι άγνωστο. Αξιωματικοί επιβεβαίωσαν στην 
Karfitsa πως έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ειδικά 
για ταξίμετρα που δεν μπαίνουν σε λειτουργία 
ή για αποδείξεις που δεν δίνονται στους πελά-
τες, όμως περιστατικά με χρήση τάμπλετς αντί 
για ταξίμετρα δεν έχουν παρατηρηθεί. «Δεν το 
έχουμε συναντήσει, δεν έχει αναφερθεί κάτι τέ-
τοιο», είπαν. Ταξιτζήδες πάντως από την  πλευρά 

τους έλεγαν πως οι χρήστες των…  ομοιωμάτων 
λαμβάνουν διαρκώς περισσότερα μέτρα καθώς 
μέσα στα ταξί κάνουν ελέγχους μέλη του ΣΔΟΕ 
που παριστάνουν τους πελάτες.

 
Με μια απλή εφαρμογή 
Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, τα 

τάμπλετ – ταξίμετρα λειτουργούν απλά. Ο χρή-
στης κατεβάζει μία εφαρμογή στο τάμπλετ του 
από τις δεκάδες που είναι διαθέσιμες στο διαδί-
κτυο. Στη συνέχεια προσαρμόζουν τα δεδομένα, 
ταρίφες χιλιόμετρα και όλα τα σχετικά και θέ-
τουν την εφαρμογή σε λειτουργία, με βάση την 
κίνηση του οχήματος. «Λειτουργεί κανονικά, ο 
χρήστης της εφαρμογής δεν εξαπατά τον πελάτη 
παρά μόνον επειδή δεν του δίνει απόδειξη. Όμως 
δεν εισπράττει περισσότερα χρήματα, αλλά όσα 
θα κατέγραφε και το ταξίμετρο αν ήταν σε νόμι-
μη λειτουργία».

Οι ίδιες πηγές έλεγαν πως ήδη έχουν γίνει 
και αναφορές πελατών σε περιπτώσεις οδηγών 
ταξί που αρνήθηκαν να δώσουν αποδείξεις και 

παράλληλα λειτουργούσαν το τάμπλετ αντί του 
ταξίμετρου. «Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Κανείς 
δεν διασφαλίζει ότι ο ταξιτζής θα εισπράξει το 
ακριβές αντίτιμο από τον πελάτη, από τη στιγμή 
που το ταξίμετρο – εφαρμογή δεν είναι ελεγμένο 
από καμία πλευρά», είπε επιβάτης ταξί που έγινε 
μάρτυρας του τάμπλετ – ταξίμετρου.

«Το τελευταίο καιρό έχουν περιοριστεί όσοι 
το χρησιμοποιούσαν επειδή έχει διαδοθεί έντονα 
και άρχισαν να φοβούνται, Άλλωστε είναι εύκο-
λο για τον κάθε ελεγκτή να εξετάσει το τάμπλετ 
και να διαπιστώσει εάν υπάρχει εφαρμογή και να 
βεβαιώσει την παράβαση», έλεγε οδηγός ταξί 
στην Karfitsa. Συνάδελφός του έλεγε πως τέτοια 
φαινόμενα αποτελούν συνέπεια της υψηλής φο-
ρολογίας. «Με τέτοιο φόρο στην κάθε κούρσα 
και με πρόσθετη φορολογία για τον καθένα, δεν 
υπάρχει περίπτωση να βγούμε. Όλοι χρωστούν 
παντού», τόνισε. «Φυσικά και είναι κατακριτέο, 
όμως εάν συνεχιστεί η κατάσταση θα έχουμε και 
άλλα τέτοια φαινόμενα», κατέληξε.
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ΚAZANI ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ είναι η πραγματική κατάσταση στην 
οποία περιήλθαν πάνω από 6,3 εκατομμύρια Έλληνες και νοικο-
κυριά, που απειλούνται από τη φτώχεια. Μετά από δώδεκα χρό-
νια οικονομικής παρακμής και …«συντεταγμένης χρεωκοπίας» 
που μας επέβαλαν δια της βίας οι «θεσμοί» (!), όλα δείχνουν ότι 
τα «λεφτά κάτω από το στρώμα» τελείωσαν, χρυσαφικά και τι-
μαλφή εκποιήθηκαν, η μεσαία τάξη εξαφανίστηκε και 7 στους 10 
συμπολίτες μας πλέον, κινδυνεύουν να καταρρεύσουν!   

Με την εφαρμογή των επαίσχυντων και απάνθρωπων μνη-
μονίων, με τη συνεχή υπερ-φορολόγηση των πάντων, με τις 
μεγάλες περικοπές μισθών και συντάξεων και με τις παράλογες 
αυξήσεις εισφορών του εγκληματικού νόμου Κατρούγκαλου, οι 
στόχοι του υπερ-πλεονάσματος μπορεί να ευδοκιμούν, αλλά εί-
χαν ως άμεσο αποτέλεσμα την καταστροφή χιλιάδων ελληνικών 
επιχειρήσεων, που έστειλαν στην ανεργία το 60% των νέων και 
το 1/3 του ενεργού δυναμικού. Αυτά καταγράφει η τελευταία έκ-
θεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής κρούοντας τον 
κώδωνα του κινδύνου στην Κυβέρνηση για το ενδεχόμενο με-
γάλης κοινωνικής έκρηξης, αλλά και ταυτόχρονης κατάρρευσης 
των εισπράξεων του προϋπολογισμού, λόγω εγγενούς πλέον 

αδυναμίας των πολιτών, οι οποίοι περιήλθαν σε αυτήν την δρα-
ματική κατάσταση και δεν αντέχουν άλλο… 

Άλλη έρευνα σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των τραπεζών, 
δείχνει ότι το «κομπόδεμα» των περισσοτέρων Ελλήνων «εξα-
νεμίστηκε» αφού στην πλειοψηφία τους οι τραπεζικοί λογα-
ριασμοί δεν διαθέτουν περισσότερα από 680 ευρώ (!) δηλαδή, 
ανά πάσα στιγμή τo 68,3% του πληθυσμού κινδυνεύει να πέσει 
κάτω από το όριο της φτώχειας! Τη δεινή οικονομική κατάσταση 
των πολιτών επιβεβαιώνει και ο ΟΟΣΑ τονίζοντας ότι 7 στους 10 
Έλληνες αδυνατούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και ότι είναι όμηροι 
και αιχμάλωτοι των μνημονίων, της ανεργίας και της συνεχούς 
υπερ-φορολόγησης.

 Όλα δείχνουν, ότι είναι ανάγκη πλέον, να σταματήσει αυτός ο 
ορυμαγδός και να ληφθούν δραστικά μέσα ανακούφισης, να πά-
ρει ο κόσμος μια ανάσα. Μειώστε τον ΕΝΦΙΑ στο μισό, μειώστε τη 
φορολογία και τις αβάστακτες προκαταβολές φόρου ανοίξτε τις 
τράπεζες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να πέσει η ανεργία 
και περιορίστε τους πλειστηριασμούς μόνο στους μεγάλους και 
στρατηγικούς οφειλέτες. Τώρα, - όχι το 2021 που είναι και έτος 
της επανάστασης – γιατί τότε, μάλλον θα είναι αργά!

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  
Ν Τ Ι Ν Ο Σ 

Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

opinion
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Ους ο δήμαρχος συνέζευξεν... Τα σκαλιά 
του δημαρχείου Θεσσαλονίκης επιλέγουν να 
διαβούν αρκετά ζευγάρια προκειμένου να τελέ-
σουν τους γάμους τους και να ενώσουν τις ζωές 
τους. Γαμπροί και νύφες, όλων των ηλικιών και 
από δεκάδες χώρες του κόσμου, έχουν βρεθεί 
τα τελευταία χρόνια στο δημαρχιακό μέγαρο 
για να ανταλλάξουν βέρες και όρκους “αιώνιας 
αγάπης”.

Οι γάμοι τελούνται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 
απόγευμα στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης και το 
σίγουρο είναι πως οι αντιδήμαρχοι έχουν “αρκε-
τοί δουλειά” καθώς μέσα στο διήμερο προσέρ-
χονται γύρω στα 15 - 18 ζευγάρια μελλόνυμ-
φων. Άλλοι παρουσία συγγενών και φίλων και 
άλλοι μόνο με τους μάρτυρες. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως κατά τη διάρκεια ενός χρόνου οι πο-
λιτικοί γάμοι που τελούνται μόνο στον κεντρικό 
δήμο ξεπερνούν τους 600. 

Κάποιες περιπτώσεις και κάποιες ιστορίες 
αγάπης ξεχωρίζουν. Πριν από λίγες ημέρες, στο 
χώρο του δημαρχιακού μεγάρου βρέθηκε ένας 
88χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη προκει-
μένου να παντρευτεί την “εκλεκτή” της καρδιάς 
του. Η νύφη ήταν περίπου 20 χρόνια νεότερη 
και πλέον το ζευγάρι, όπως ειπώθηκε στη διάρ-
κεια της τελετής, ετοιμάζει ταξίδι στο εξωτερικό 
για να γνωρίσει ο γαμπρός τους συγγενείς της 
γυναίκας του.

Ο 88χρονος είναι και ο πιο μεγάλος σε ηλι-
κία γαμπρός που παρουσιάστηκε σε αίθουσα 
του δημαρχείου για να νυμφευτεί την καλή του, 
σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γραφείο Πολι-
τικών Γάμων του δήμου Θεσσαλονίκης. Μέχρι 
τώρα, τα πρωτεία κρατούσε ένας γαμπρός 87 
ετών! Όσον αφορά τις νύφες, η μεγαλύτερη σε 
ηλικία που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου 
ήταν γύρω στα 80. 

Ωστόσο, υπάρχουν και συγκινητικές ιστο-
ρίες αγάπης… καθώς ένας άνδρας ηλικίας πε-
ρίπου 50 ετών, μετέβη πριν από λίγο καιρό με 
αναπηρικό καροτσάκι στο δημαρχείο μετά από 
εγκεφαλικό επεισόδιο, για να παντρευτεί την 
καλή του. Το μυστήριο έγινε παρουσία πολλών 
καλεσμένων, πολλών περισσοτέρων για τα δε-
δομένα των πολιτικών γάμων, με τη σύζυγο να 
δηλώνει πως “δεν θα τον αφήσει ποτέ”.

Με βάση τα στατιστικά, περίπου το 70% των 
γυναικών που παντρεύονται στο δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης 
(αρκετές από τις οποίες στον τελευταίο μήνα 
της κύησης). Προηγείται ο πολιτικός και τα πε-

ρισσότερα ζευγάρια αναφέρουν πως λίγο καιρό 
αργότερα και μετά τη γέννηση του παιδιού θα 
προχωρήσουν και σε θρησκευτικό γάμο.  Πά-
ντως, η ηλικιακή ομάδα που υπερτερεί και επι-
λέγει να παντρευτεί στο δημαρχείο είναι αυτή 
μεταξύ των 31-40, ενώ ακολουθεί η δεκαετία 
από 41-50.

Ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος 
Αβαρλής, ανέφερε πως πέρα από το δημαρχείο 
Θεσσαλονίκης διατίθενται για γάμους και άλλες 
δημοτικές αίθουσες της πόλης, όπως για πα-
ράδειγμα η Βίλα Μορντώχ και η Βίλα Μπιάνκα, 
αρκεί να υπάρχουν ελεύθερες ημερομηνίες και 
να μπορούν οι αντιδήμαρχοι, λόγω των υποχρε-
ώσεων τους, να τελέσουν τα μυστήρια.

Πρόσθεσε δε ο κ.Αβαρλής πως από τους 
δεκάδες γάμους που έχει τελέσει από τις αρχές 
Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι σήμερα, ως μέλος της 
νέας διοίκησης Ζέρβα, δεν “υπήρξε ούτε ένα 
ζευγάρι, το οποίο στην ειδική δήλωση επω-
νύμου, να επιλέξει να πάρει το παιδί που θα 
γεννηθεί το επίθετο της συζύγου. Το 90% των 
ζευγαριών επιλέγουν το παιδί τους να πάρει το 
επώνυμο του άντρα, ενώ ένα μικρό ποσοστό 
επιλέγει το τέκνο να έχει και τα δύο επώνυμα”. 

Πάνω από 5.000 γάμοι σε μια οκταετία
Συνολικά, από το 2012 έως το 2019 τελέ-

στηκαν περισσότεροι από 5.000 πολιτικοί γάμοι 
στον κεντρικό δήμο, με τους περισσότερους να 
γίνονται τους καλοκαιρινούς αλλά και τους φθι-
νοπωρινούς μήνες. Μεταξύ αυτών και πολίτες 
από δεκάδες χώρες του κόσμου, από το Περού, 
τη Χιλή, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Συνήθως το τελετουργικό κάνει κάποιος 
αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης, κάθε 
φορά και άλλος, ο οποίος τονίζει πως το ζευ-
γάρι “από κοινού θα πρέπει να συμβάλλει, ο 
καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, στα βάρη 
που συνεπάγονται η έγγαμη συμβίωση και η 
συντήρηση και προαγωγή της οικογένειας που 
θα δημιουργηθεί”. Ακολούθως περνάει τις βέ-
ρες -εάν οι μελλόνυμφοι το επιθυμούν - και στη 
συνέχεια διαβάζει το μήνυμα του δημάρχου, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Στο μήνυμα του ο δήμαρχος αναφέρει, με-
ταξύ άλλων, πως “ο γάμος δεν είναι συμβόλαιο, 
ούτε ανταλλαγή συμφερόντων. Είναι η πράξη 
της αμοιβαίας εκδήλωσης του υπέρτατου συ-
ναισθήματος που γεννά η ερωτική σχέση, της 
αγάπης. Η αγάπη είναι η χαρά της ένωσης των 
σωμάτων και των ψυχών για όλη σας τη ζωή. 
Είναι η λαχτάρα του ενός για τον άλλον, χωρίς 
υπολογισμό”.

Γαμπροί 88 ετών 
και με αναπηρικό καροτσάκι!  

Ιστορίες αγάπης στο δημαρχείο… 
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Ο γνωστός καρδιολόγος και υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στις πρό-
σφατες εκλογές Διαμαντής Γκολιδάκης, έκοψε την περασμένη Κυριακή την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα για το 2020. Το Allegro-Μέγαρο Μουσικής γέμισε ασφυκτικά από φίλους και 
συνεργάτες του κ.Γκολιδάκη ενώ δεν έλειψαν και οι παρουσίες «έκπληξη», όπως αυτές 
του Υπουργού Δικαιοσύνης Κ.Τσιάρα, του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Θ.Καράογλου 
και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κ.Ζέρβα οι οποίοι απηύθυναν και χαιρετισμό.

Ακόμη, το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες και σύμβου-

λοι της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές με τον οικοδεσπότη. Μέσα σε 
ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, ο κ.Γκολιδάκης ανέφερε στην ομιλία του στους παρευρισκο-
μένους ότι η σημερινή εκδήλωση, αποτέλεσε αφορμή για να ευχαριστήσει τους ανθρώ-
πους οι οποίοι τον στήριξαν τις περασμένες εκλογές και όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος είπε 
«έχουμε ένα διαρκές συμβόλαιο αγάπης με τον κόσμο το οποίο συνεχώς προσπαθούμε 
και το επικαιροποιούμε, θέλω να είμαι δίπλα στον κόσμο όχι μόνο προεκλογικά αλλά σε 
οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστούν».

Στην κοπή της βασιλόπιτας του πολιτικού γραφείου του Διαμαντή Γκολιδάκη

Πλήθος κόσμου και παρουσίες «έκπληξη» 
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Από το 2006 έχουν να δουν κανονική ιατρική 
περίθαλψη οι κάτοικοι του πρώην δήμου Τορώ-
νης στη Σιθωνία Χαλκιδικής αφού το πολυδύ-
ναμο Περιφερειακό ιατρείο που δημιουργήθηκε 
για να καλύπτει τις ανάγκες της απομακρυσμέ-
νης περιοχής και να εξυπηρετεί κατοίκους επι-
χειρηματίες και τουρίστες δεν λειτούργησε ποτέ 
με κανονικό πρόγραμμα και απαρτία γιατρών.

Εδώ και 13 χρόνια το σύγχρονο κτίριο που 
δημιουργήθηκε για να καλύπτει μια περιοχή με 
4000 μόνιμους κατοίκους που  πολλαπλασιά-
ζονται τους καλοκαιρινούς μήνες  λειτουργεί 3 
φορές την εβδομάδα εκ περιτροπής συνήθως 
μόνο πρωινές ώρες με επισκέπτες ειδικευόμε-
νους ή αγροτικούς γιατρούς και χωρίς νοσηλευ-
τικό προσωπικό.  Κατά την έναρξη λειτουργίας 
του το ιατρείο είχε στελεχωθεί στα χαρτιά με 
τρείς  οργανικές θέσεις  παθολόγων και ενός 
παιδιάτρου χωρίς να έχουν καλυφθεί μέχρι σή-
μερα  ενώ οι αγροτικοί γιατροί που προβλέπεται 
να στελεχώνουν τη μονάδα πηγαινοέρχονται 
από το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου που απέ-
χει 60 χιλιόμετρα από τη Σάρτη άλλα ευτυχώς 
λειτουργεί κανονικά και είναι στελεχωμένο με 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Πρέπει να αρρωσταίνουμε με βάρδιες 
και εκ περιτροπής» αναφέρει στην karfitsa o 
δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας ο 
οποίος  κάνει λόγο για τριτοκοσμικές συνθήκες 
που αναγκάζονται να βιώνουν οι δημότες στο 
νότιο τμήμα του δήμου Σιθωνίας. 

«Ο αγροτικός γιατρός που κανονικά προ-
βλέπεται να έχει 24ωρη βάρδια, απλά πηγαίνει 
για κάποιες ώρες και ουσιαστικά εξετάζει δε-
κάδες ασθενείς» αναφέρει ο κ Ντέμπλας  και 
υπογράμμισε ότι στην ευρύτερη περιοχή ζουν 
περίπου 500 παιδιά, οι γονείς των οποίων υπο-
χρεώνονται να κάνουν πραγματικό ταξίδι για να 
μπορέσουν να επισκεφθούν παιδίατρο.

 «Για να φτάσει ασθενοφόρο στην περιοχή 
μπορεί να χρειαστεί έως και μιάμιση ώρα, ενώ 
υπενθυμίζουμε ότι το νοσοκομείο του Πολυγύ-
ρου απέχει 100 χλμ. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί 
να συμβεί εάν υπάρξει κάποιο πολύ επείγον πε-
ριστατικό», επισημαίνει ο κ. Ντέμπλας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σιθωνίας, οι τραγι-
κές ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη των 
κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής «οφεί-
λονται σε άνωθεν παρεμβάσεις, ώστε αγροτικοί 
γιατροί, πόσω δε μάλλον γιατροί ειδικοτήτων, 
να μην τοποθετηθούν σε ένα απομακρυσμένο 
σημείο όπως η Συκιά, αλλά να υπηρετούν είτε 
στο Κέντρο Υγείας του  Αγίου Νικολάου, είτε 
ακόμα και στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Σκληρή ανακοίνωση  από την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση 
Την έντονη διαμαρτυρία τους για τα προ-

βλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν στο 
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Συκιάς εκ-
φράζουν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας σε 
επιστολή που απέστειλαν προς το Υπουργείο 
Υγείας, την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης και 
το Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Στην επιστολή που υπογράφουν ο Πρόεδρος 
της Τ. Κοινότητας Συκιάς, Δημήτριος Καζάκας 
και ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Βασίλειος Ζήσιος, 
ζητούν την πλήρωση θέσεων που προβλέπο-
νται στο οργανόγραμμα. Στην ανακοίνωση τους 
ο πρόεδρος της κοινότητας και ο Αντιδήμαρχος 
επισημαίνουν ότι στην περιοχή δεν  υπάρχουν 
ούτε ιδιώτες γιατροί και αυτό κάνει ακόμη πε-
ρισσότερο επιτακτική τη συνεχή παρουσία για-
τρών στη περιοχή μας. «Τώρα βέβαια πρόκειται 
περί κατορθώματος, πως γίνεται με τρεις θέσεις 
γιατρών καλυμμένες να έχει η μεν Συκιά τρεις 
φορές την εβδομάδα γιατρό και η Κοινότητα 
Σάρτης μία! Μόνο προχειρότητα στον προγραμ-
ματισμό θα μπορούσαμε να καταλογίσουμε.

Φτάνει πια με την συνεχιζόμενη απαξίωση. 
Είμαστε πολίτες αυτού του τόπου με εισφορά 
στην εθνική οικονομία και ζητάμε το καλύτερο 
για τα παιδιά μας, τους δημότες μας και τους 
χιλιάδες επισκέπτες μας» αναφέρουν  στην επι-
στολή τους.

Μεταφορά ασθενών σε… καρότσες 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην 

επιστολή κάτοικοι της περιοχής έχουν γίνε 
μάρτυρες μεταφοράς ασθενών στο Κ.Υ Αγίου 
Νικολάου πάνω σε καρότσες προκειμένου να 
προλάβουν να διανύσουν γρήγορα 60 χιλιόμε-
τρα στενού δρόμου από το Πόρτο Κουφό μέχρι 
το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.  

Στη Βουλή το θέμα με ερώτηση  
δύο τοπικών βουλευτών 
Το ζήτημα έχει φτάσει προ ολίγων ημερών 

στο ελληνικό κοινοβούλιο από δύο βουλευτές 
του νομού Χαλκιδικής. Η Κυριακή Μάλαμα από 
τον ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή της προς τον υπουργό 
Υγείας Βασίλη Κικίλια ζητά να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να καλυφθούν άμεσα 
οι οργανικές θέσεις του Πολυδύναμου Περιφε-
ρειακού Ιατρείου.

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας, 
κατέθεσε αναφορά με την επιστολή υπογεγραμ-
μένη από τον αντιδήμαρχο Σιθωνίας και τον 
πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Συκιάς, όπου 
περιγράφουν με αγωνία τις σημαντικές ελλεί-
ψεις σε υγειονομική περίθαλψη που παρουσιά-
ζει η περιοχή.

Συναντήσεις με συνεργάτες του Βασίλη Κικί-
λια πραγματοποίησε και ο δήμαρχος Σιθωνίας, 
χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο 
στη Συκιά χωρίς... γιατρούς 

Δημιουργήθηκε για να καλύπτει περιοχή 4.000 κατοίκων
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Η βάρκα ο αποκαλούμενος μπουγιαντές, ένα 
παραδοσιακό αλιευτικό σκαρί που χρησιμοποι-
ούσαν  οι Έλληνες της Μικράς Ασίας στη θάλασ-
σα του Μαρμαρά και μετά των ξεριζωμό τους 
μετέφερε συνωστισμένους πολλούς πρόσφυγες 
από τα παράλια της Μικράς Ασίας στα σημερινά 
Νέα Μουδανιά αντιγράφηκε πιστά με τη βοήθεια 
των απογόνων των προσφύγων και έγινε κειμή-
λιο που εκτίθεται στο Μουσείο αλιευτικών σκα-
φών και εργαλείων  στα Νέα Μουδανιά. 

Στον οικισμό που έφτιαξαν οι πρόσφυγες, 
στο Καργί Λιμάνι το λιμάνι των Νέων Μουδα-
νιών, όταν πρωτοήρθαν από τον Μαρμαρά και 
τα Μουδανιά της Μικράς Ασίας  διωγμένοι από 
την πατρίδα τους δημιουργήθηκε το Μουσείο  
που όπως μας αποκαλύπτει η υπεύθυνη Βίκη 
Παραμέτη είναι μοναδικό στο είδος του σε όλη 
τη χώρα.

«Οι πρόσφυγες ήρθαν στα Νέα Μουδανιά και 
βρήκαν ένα έλος που το μετέτρεψαν σε μονα-
δικής ομορφιάς οικισμό ακολουθώντας τις συ-
νήθειες που είχαν στην πατρίδα τους» αναφέρει 
στην karfitsa η κ Παραμέτη και εξηγεί ότι μέσα 
στις αποσκευές τους έφεραν και τα σύνεργα του 
ψαρέματος για να συνεχίσουν εδώ τις ασχολίες 
που είχαν όταν ζούσαν στα παράλια της Μικράς 
Ασίας».

Τα εργαλεία των ψαράδων, τα βαμβακερά 
δίχτυα, απλάδια και μονωμένα, κιούρτοι και 
καμάκια για αχινούς, αγκίστρια και παραγάδια, 
μπαλότσες και μακαράδες, ροκάνια και τριβίδια, 
μπούσουλες, φανοί και ουράνιες σφαίρες, είναι 
ορισμένα από τα μοναδικής αξίας σπάνια αντι-
κείμενα που μεταφέρθηκαν στις αποσκευές των 
Προσφύγων και βρήκαν μια θέση στην μόνιμη 
έκθεση Αλιευτικών εργαλείων που φιλοξενεί το 
Μουσείο.  

Μουσείο αφιέρωμα στον Πρόσφυγα Ψαρά 
Το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλεί-

ων κατασκευάστηκε στην Παραλιακή Ζώνη των 
Νέων Μουδανιών από εθελοντές, κάτοικους το 
2002 και το πήρε υπό την αιγίδα του ο δήμος 
Νέων Μουδανιών και στη συνέχεια ο δήμος Νέας 
Προποντίδας, εκτίθενται δεκάδες αντικείμενα 
που χρησιμοποιήθηκαν από τους σφουγγαράδες 
των Μουδανιών της Μικράς Ασίας και προκα-
λούν συγκίνηση στους επισκέπτες. 

Ανάμεσα στα δεκάδες εκθέματα εντύπωση 
προκαλεί η αυτούσια στολή δύτη και τα εργα-
λεία ψαρέματος στον βυθό. Οι σφουγγαράδες 
σύμφωνα με την κ Παραμέτη έχουν πολλές ιστο-
ρίες να διηγηθούν μέσα από τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιούσαν για να βουτήξουν στα νερά 

της Μαύρης Θάλασσας και να αντλήσουν το 
δικό τους θησαυρό. Επίσης σε ειδικές προθήκες 
έχουν τοποθετηθεί δεκάδες όστρακα που έχουν 
συλλεχθεί από τον βυθό της θάλασσας του Μαρ-
μαρά και τις ελληνικές θάλασσες. 

Στο Μουσείο έχει διαμορφωθεί ειδικός χώ-
ρος προβολής σε μακέτες του τρόπου ψαρέ-
ματος των παλιότερων αλιέων ενώ σε βιτρίνες 
εκτίθενται δεκάδες όστρακα που αλιεύτηκαν 
από τον βυθό των ελληνικών θαλασσών και 
κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες από όλη 
την Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου Νέας 
Προποντίδας οι μεμονωμένοι επισκέπτες ξεπερ-
νούν τους 700 ενώ τα σχολεία το χειμώνα και τα 
γκρούπ τουριστών το καλοκαίρι αποτελούν τους 
τακτικούς επισκέπτες της έκθεσης. 

 «Καταφέραμε να κρατήσουμε αυτό το στο-
λίδι ιστορίας με πολύ κόπο και το συντηρούμε 

με δικά μας έξοδα και με μία υπάλληλο που έχει 
αναλάβει την ευθύνη του χώρου» εξηγεί ο Μα-
νώλης Καρράς δήμαρχος Νέας Προποντίδας. 

Το μουσείο λειτουργεί υπο την αιγίδα του 
δήμου Νέας Προποντίδας  και δέχεται δωρεές 
σε αντικείμενα και αλιευτικά εργαλεία τα οποία 
αφού πρώτα περάσουν από έλεγχο και εγκρι-
θούν τοποθετούνται στις βιτρίνες και εκτίθενται. 

Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων 

Το στολίδι των Προσφύγων 
ψαράδων στα Νέα Μουδανιά 
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Την πλατεία Αριστοτέλους και τον άξονα της 
θα μπορούν να «επισκέπτονται» όσοι βρεθούν 
στην Βενετία από τον Μάιο. Αυτό θα συμβεί μέσα 
από την συμμετοχή της ομάδας Διδασκόντων 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στο μεγαλύτερο πα-
γκοσμίως αρχιτεκτονικό γεγονός, την Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.

Η πρόταση
Με τον άξονα της Αριστοτέλους  η ομάδα του 

ΑΠΘ, η οποία επιλέχθηκε από την αρμόδια Επι-
στημονική Επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ανάμεσα σε συνολικά 19 
προτάσεις για την εκπροσώπηση της Ελλάδας,  
θέλει να δώσει απάντηση στο κεντρικό

 θέμα της 17ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη 
Βενετία που θέτει το εξής ερώτημα: «Πώς θα ζή-
σουμε μαζί;».

Ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών, Νίκος Καλογήρου μιλώντας 
στην Karfitsa εξήγησε ότι «Για να δοθεί απάντη-
ση στο ερώτημα ο Hashim Sarkis, που είναι ο 
κεντρικός επιμελητής της Μπιενάλε, προτείνει 
να γίνει ένα χωρικό σύμβολο, όπου ένα περι-
βάλλον σαν το σημερινό που έχουμε μεγάλες 
οικονομικές, γεωγραφικές και πολιτικές αντι-
θέσεις οι άνθρωποι καλούνται να συμβιώσουν. 
Αυτό είναι ένα γενικό θέμα που αποτελεί μια δι-
εθνής ανάγκη. Στην ελληνική περίπτωση επιλέ-
ξαμε τον άξονα της Αριστοτέλους με τον τίτλο ‘’Η 
Λεωφόρος της Κοινωνίας των Εθνών, Ο Γνωστός 
Άξονας της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη’’ και 
θελήσαμε να δώσουμε μερικές διαστάσεις σε 
αυτό».

Η επιλογή αυτής της πρότασης από την ομά-
δα του ΑΠΘ δεν είναι τυχαία διότι υπάρχει ιστορι-
κή διάσταση, καθώς ο άξονας σχεδιάστηκε ακρι-
βώς 100 χρόνια πριν. Παράλληλα εισήγαγε στη 
Θεσσαλονίκη την έννοια του δημόσιου χώρου με 
τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα και συμπυκνώνει 
την νεότερη ανασχεδιασμένη πόλη. «Αυτό που 
λέμε μέσα από την πρόταση μας και είναι η δική 
μας ερμηνεία στο θέμα είναι ότι για να ζούμε 
μαζί πρέπει να λάβουμε υπόψιν τον συγκεκριμέ-
νο τόπο, την ιστορία του, τον πολιτισμό και την 
γεωγραφία του», αναφέρει ο κ.Καλογήρου.

 
Η πρωτοτυπία της ελληνικής συμμετοχής
Κατά την διάρκεια της Μπιενάλε, από τον 

Μάιο έως και τον Νοέμβριο, η Θεσσαλονίκη θα 
ενωθεί με την Βενετία και η Βενετία με την Θεσ-
σαλονίκη. Ο πραγματικός άξονας της Αριστοτέ-
λους θα βρεθεί ολοζώντανα στην «Επιπλέουσα 

Πόλη» με την βοήθεια της τεχνολογίας. Πως θα 
γίνει; Στις δυο πόλεις θα πραγματοποιούνται δυο 
εκθέσεις την ίδια ώρα και οι επισκέπτες τους θα 
έχουν την δυνατότητα να βλέπουμε την παράλ-
ληλη έκθεση της άλλης πόλης μέσα από οθόνες. 
Στην έκθεση στους κήπους της Βενετίας στο μό-
νιμο περίπτερο της Ελλάδας  θα δοθεί έμφαση 
στην απάντηση του κεντρικού θέματος. «Θα επι-
χειρήσουμε να κάνουμε μια σύνθετη εικόνα που 
θα δείχνει πως θα μπορούσαμε να ζούμε μαζί σε 
αυτό τον άξονα που είναι ένας εγκάρσιος για την 
πόλη και καταφέρνει να συνδυάσει διαφορετικές 
λειτουργίες» περιγράφει ο κ. Καλογήρου. Για την 
έκθεση που θα λάβει χώρα στην αρχαία Ρωμαϊ-
κή Αγορά ο ομότιμος καθηγητής τονίζει ότι πρό-
κειται να παρουσιαστεί μια έρευνα που γινόταν 
εδώ και χρόνια με σκοπό την αποκατάσταση του 
άξονα, «γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα στην 
Αριστοτέλους δεν είναι αυτό που είχε σχεδιαστεί. 
Έχουν γίνει αρκετές απλοποιήσεις. Εμείς βρή-
καμε τα αρχικά σχέδια και με την βοήθεια μιας 
ομάδας αναπαραστήσαμε τον άξονα όπως είχε 
σχεδιαστεί. Άρα ο επισκέπτης μπορεί να δει αυτή 
την σύγκριση. Επίσης, θα υπάρχει και μια μακέτα 
που θα αποτυπώνει τον άξονα όπως είχε σχεδια-

στεί από τον Ερνέστ Εμπράρ».

Μια γιορτή για τη Θεσσαλονίκη
Η πόλη κατά τους μήνες της Μπιενάλε θα φι-

λοξενήσει ενδιαφέρουσες και πολλαπλές εκδη-
λώσεις και δράσεις. Σύμφωνα με τον κ.Καλογή-
ρου πέρα από το σημαντικό πολιτισμικό γεγονός 
που συμμετάσχει το ΑΠΘ είναι και μια ευκαιρία 
για την πόλη να προβάλει την μοναδικότητα της 
αρχιτεκτονικής της Αριστοτέλους και να αναδει-
χθεί ότι η πόλη είχε μια ευρύτερη ακτινοβολία, 
διαθέτει υποδομές και μοναδικούς άξονες που 
συνοψίζει ακριβώς την δυνατότητα της έννοιας 
ότι μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί.

Η ομάδα των Διδασκόντων του Αριστοτε-
λείου που επιμελείται την ελληνική συμμετο-
χή αποτελείται από τους: Νικόλαο Καλογήρου, 
Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών (γενική επιμέλεια/συντονισμό), Μα-
ρία Δούση, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (επιμέλεια έκθεσης 
Θεσσαλονίκης), Δημήτριο Θωμόπουλο, Επίκου-
ρο Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών (επιμέλεια έκθεσης Βενετίας), Δημήτριο 
Κονταξάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (επιμέλεια έκθεσης 
Θεσσαλονίκης), Σοφοκλή Κωτσόπουλο, Διδά-
σκοντα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(επιμέλεια υλικού εκθέσεων), Θεμιστοκλή Χα-
τζηγιαννόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμή-
ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (επιμέλεια έκ-
θεσης Βενετίας).
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Η πλατεία Αριστοτέλους πάει Βενετία
Μέσα από την συμμετοχή του ΑΠΘ στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
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Στο Φανάρι Δαρδαμανέλης, 
Τσαμασλής, Γιαννάκης

Στο Πανόραμα η Πατούλη 

Κρεμάστηκε ο ... Μπουτάρης

Άφθαρτους στα ΜΜΕ θέλει το ΚΙΝΑΛ

Κόντρα για τα ηλεκτρικά ... αυτοκίνητα

Ο Προκοπίδης αντιδήμαρχος 
Πρασίνου στο Λαγκαδά

Αρχισαν τα καρναβάλια 
στο Ωραιόκαστρο

Την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι 
της Κωνσταντινούπολης επισκέφτηκαν οι δήμαρχοι Κα-
λαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, Θερμαϊκού, Γιώργος 
Τσαμασλής και Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης. Συναντή-
θηκαν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο, 
ο οποίος τους έδωσε τις Πατριαρχικές ευλογίες και τους 
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο που έχουν αναλάβει. 

Στη Θεσσαλονίκη εθεάθη η Μαρίνα Πατούλη πρόε-
δρος του Ομίλου για την UNESCO Βορείων Προαστίων. 
Είχε “ραντεβού” στο δημαρχείο Πυλαίας - Χορτιάτη με 
δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, προκειμένου 
να τους ενημερώσει για την ίδρυση του Εθνικού Δικτύου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος 
της ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, χαιρέτισε την πρωτο-
βουλία, με τους δημάρχους να “αγκαλιάζουν” το Δίκτυο 
και να δεσμεύονται πως το περάσουν ως θέμα στα επό-
μενα δημοτικά τους συμβούλια.

Τον ...κρέμασαν και τον Γιάννη Μπουτάρη. Ο τέως δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, έξι μήνες μετά την αλλαγή διοί-
κησης, πήρε τη θέση του στον τοίχο του φουαγιέ του δη-
μαρχιακού μεγάρου, δίπλα στους υπόλοιπους “άρχοντες” 
της πόλης. Κι επειδή τα πορτρέτα πηγαίνουν με βάση τη 
σειρά που εκλέχθηκαν από τους δημότες, η φωτογρα-
φία του Γιάννη Μπουτάρη κρεμάστηκε ακριβώς δίπλα σε 
αυτή του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

Αλλάζει την επικοινωνιακή του τακτική το ΚΙΝΑΛ 
καθώς έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει υστέρηση στον συ-
γκεκριμένο τομέα. Έτσι ο Γραμματέας Επικοινωνίας του 
κόμματος Κυριάκος Κυριάκος και ο διευθυντής του πο-
λιτικού γραφείου της προέδρου Φώφης Γεννηματά Μα-
νώλης Όθωνας, αναλαμβάνουν τον συντονισμό της προ-
βολής στελεχών του Κινήματος που δεν βλέπαμε συχνά 
να εμφανίζονται στα ΜΜΕ. Έχει διαπιστωθεί ότι πλην κά-
ποιων γνωστών στελεχών με μεγάλη προβολή, του εκ-
προσώπου τύπου Παύλου Χρηστίδη και φυσικά της προ-
έδρου, υπάρχει έλλειμμα παρουσίας ειδικά των νέων και 
άφθαρτων στον δημόσιο λόγο. Έτσι σύντομα βάση του 
νέου σχεδιασμού θα βλέπουμε σε τηλεοπτικά παράθυρα, 
εφημερίδες, ραδιόφωνα και γενικά στα Μέσα Ενημέρω-
σης φρέσκα πρόσωπα του ΚΙΝΑΛ, σε μια προσπάθεια να 
μεγαλώσει η αναγνωρησιμότητα όλο και περισσότερων 
κομματικών στελεχών. Φυσικά η όλη προσπάθεια θα επι-
κεντρωθεί και στο να βρεθούν τα ΜΜΕ που θα προσκα-
λούν και θα φιλοξενούν τα «πράσινα» στελέχη. 

Μήλον της έριδος… αποτέλεσαν τα δύο ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα που παρέλαβε ο δήμος Θερμαϊκού. Ο δή-
μαρχος, Γιώργος Τσαμασλής, αποκάλυψε μέσω της προ-
σωπικής του σελίδας στο facebook πως θα μετακινείται 
με ένα από αυτά, με στόχο να συμβάλλει ο δήμος στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. Μέσω facebook ήρθε η απάντηση του τέως 
δημάρχου και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιάννη 
Μαυρομάτη. Όπως ανέφερε οι κινήσεις για την απόκτηση 
των δύο ηλεκτρικών οχημάτων έγιναν επί της δικής του 
θητείας και η νέα διοίκηση του Γιώργου Τσαμασλή όχι 
μόνο δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό, αλλά καπηλεύ-
εται έργα τα οποία καταψήφισε.  

Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Πολιτι-
κής Προστασίας του δήμου Λαγκαδά ορίστηκε ο Γιώργος 
Προκοπίδης με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Ταχμα-
τζίδη. Ο κ.Προκοπίδης είχε οριστεί αντιδήμαρχος από την 
πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του δημάρχου 
Λαγκαδά, καθώς αποτελεί στενό του συνεργάτη, ωστόσο 
παραιτήθηκε λίγο αργότερα από τη θέση λόγω επαγγελ-
ματικών υποχρεώσεων και «ασυμβίβαστου». Ωστόσο, τα 
κωλύματα πλέον δεν υπάρχουν κι έτσι σήκωσε «μανί-
κια» ως αντιδήμαρχος.

Σε ρυθμούς Αποκριάς κινείται ο δήμος Ωραιοκά-
στρου, που στις 23 Φεβρουαρίου θα μεταφέρει… άρω-
μα Ξάνθης, διοργανώνοντας μια μεγάλη καρναβαλική 
παρέλαση σε συνεργασία με το φημισμένο ξανθιώτικο 
καρναβάλι. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, με τις 
ομάδες των καρναβαλιστών να βάζουν τα δυνατά τους, 
για να εντυπωσιάσουν με τις μεταμφιέσεις τους και να 
κλέψουν την παράσταση την ημέρα της καρναβαλικής 
παρέλασης. Εξάλλου, η ομάδα που θα κερδίσει το πρώτο 
βραβείο στην παρέλαση του Ωραιοκάστρου μία εβδομά-
δα αργότερα θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το 
καρναβάλι της Ξάνθης. Η παρέλαση θα κορυφωθεί με 
συναυλία της εκρηκτικής Josephine και των «Emigre» 
στο «Κονταξοπούλειο» κλειστό δημοτικό γυμναστήριο.
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Εμεινε ο ... Ρούντολφ στις στάσεις Στον Αγ. Στυλιανό η Πέγκυ

Προχωρά η κατασκευή
Μουσείου Ολοκαυτώματος 

Ο Ιγνάτιος δώρισε λεύκωμα του δήμου 
στον Γεωργαντά

Αντιπρόεδρος ο Ζεϊμπέκης 

Κοινό επιχειρησιακό κέντρο 
ΕΛΑΣ-δημοτική αστυνομία 

Κριτική στη διοίκηση Ζέρβα για τις χριστουγεννιάτικες 
αφίσες με τον “Ρούντολφ το ελαφάκι” που παραμένουν 
στις στάσεις του ΟΑΣΘ και τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια 
της πλατείας Δικαστηρίων ασκεί μέσω facebook η τέως 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού και δημοτική σύμβουλος με 
την παράταξη Νοτοπούλου, Έλλη Χρυσίδου. Σχολιάζει 
δε τη δήλωση του δημάρχου πως τα σπιτάκια θα χρησι-
μοποιούνται για διάφορες θεματικές δράσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου με τον εξής καυστικό τρόπο: “Δύο 
μήνες μέχρι τα καρναβάλια, άλλους δύο μετά για το Πά-
σχα, κάτι περισσότερο για τον 15αύγουστο και πάει λέ-
γοντας!”.

Με την ηθοποιό Πέγκυ Σταθακοπούλου συναντήθηκε 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Σύμ-
φωνα με την ηθοποιό, στο επίκεντρο βρέθηκε το δημοτι-
κό βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός. Ο κ.Ζέρβας πάντως, ως 
καλός οικοδεσπότης, δεν έχασε την ευκαιρία και δώρισε 
στην κ.Σταθακοπούλου ένα φουλάρι μπλε χρώματος με 
το σήμα του κεντρικού δήμου.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της κατασκευ-
ής Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Η πρό-
οδος των εργασιών και τα ζητήματα που ανακύπτουν και 
φρενάρουν την εξέλιξη του, εξετάστηκαν σε μια ευρεία 
σύσκεψη, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
στην εκτέλεση του έργου φορέων, υπό την προεδρία 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμ-
μένουσε σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Εσωτερικών 
(Μακεδονίας και Θράκης) Θεόδωρο Καράογλου. Στα 
θέματα που εξετάστηκαν και εξετάζονται εναλλακτικές, 
όπως γνωστοποίησε ο κ. Πικραμένος είναι η χρήση,το 
ιδιοκτησιακό, οι παραχωρήσεις και η χρηματοδότηση. 
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν 
αυτός που ανέλαβε να ξεκαθαρίσει την εικόνα σχετικά 
με την ιδιοκτησία του δήμου. Όπως συμφωνήθηκε η σύ-
σκεψη θα επαναληφθεί στις 3 Μαρτίου, με το υφυπουργό 
Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρο Καράογλου να προτρέπει 
τους εμπλεκόμενους φορείς όταν επανέλθουν να είναι 
έτοιμοι με συγκεκριμένες προτάσεις και απόψεις για το 
ιδιοκτησιακό, τους όρους δόμησης, όπως και για τη δια-
δικασία των μελετών που βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να 
μην υπάρχει καθυστέρηση στο έργο. 

Ένα αντίτυπο του ιστορικού λευκώματος του δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη χάρισε ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζί-
δης, στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργο 
Γεωργαντά, που επισκέφθηκε το δημαρχείο. Στη συνέ-
χεια, ο δήμαρχος συνόδευσε τον υφυπουργό στο ΚΕΠ 
Πανοράματος. Παίρνοντας αφορμή από το σχόλιο του 
κ.Καϊτεζίδη εάν θέλει «κάτι να του εκδώσουν» ο κ.Γε-
ωργαντάς ζήτησε μια ληξιαρχική πράξη γεννήσεως της 
κόρης του η οποία γεννήθηκε σε κλινική της περιοχής. 

 Τη θέση του αντιπροέδρου κατέχει πλέον ο Νίκος 
Ζεϊμπέκης στην “Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών 
ΜΜΕ Ελλάδας”. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δή-
μου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ βρέθηκε για 
ένα διήμερο στην Τρίπολη, καθώς εκεί πραγματοποιήθη-
κε η ετήσια συνάντηση με εκπροσώπους από δημοτικές 
επιχειρήσεις ραδιοφωνίας - τηλεόρασης.  

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρη-
σαν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο δήμος 
Θεσσαλονίκης με στόχο να δημιουργηθεί κοινό επιχειρη-
σιακό κέντρο της ΕΛΑΣ με τη δημοτική αστυνομία και άλ-
λες υπηρεσίες του δήμου για καλύτερο συντονισμό των 
κοινών δράσεων. Το θέμα της ασφάλειας των πολιτών 
ως προτεραιότητα αλλά και επιμέρους ζητήματα μείω-
σης της εγκληματικότητας, όπως τρόποι αντιμετώπισης 
και πάταξης του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου 
καπνικών προϊόντων, η αστυνόμευση περιοχών όπως η 
Νέα παραλία, οι μεγάλες πλατείες, τα «Λαδάδικα» και η 
ευρύτερη περιοχή γύρω από το Σιδηροδρομικό Σταθμό, η 
διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά και η πύκνωση των πε-
ζών και εποχούμενων περιπολιών, βρέθηκαν στην κορυ-
φή της ατζέντας που απασχόλησε τη συνάντηση που είχε 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με τον 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, 
τον υφυπουργό, Λευτέρη Οικονόμου και την ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα.
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2020, πρώτη γυναίκα ΠτΔ στην πατρίδα μας, ας το χαρούμε, 
αλλά... Στην πορεία των αιώνων σε πολλές κοινωνίες οι γυναί-
κες δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον άνδρα. Θέση 
της γυναίκας θεωρείται το περιβάλλον της οικογενειακής εστίας. 
Οι γυναίκες συνήθως αποδέχονται τον ρόλο της υποδεέστερης 
παρουσίας στο ζευγάρι  προκειμένου να διατηρήσουν τις ισορρο-
πίες και ανέχονται πολλές φορές προσβλητικές ενέργειες. Λάθος! 
Θα αποταθούν για βοήθεια μόνο εάν ξεπεράσουν τα όρια αντο-
χής τους. Συνέπεια όλων αυτών είναι η δημιουργία ενός βίαιου 
περιβάλλοντος στο οποίο ο σύζυγος παρέμενε δυνατός και είχε 
εξουσία πάνω στην γυναίκα του.

Ως τις αρχές της δεκαετίας του 70΄ η κακοποίηση των γυ-
ναικών αντιμετωπίζονταν από τους ψυχολόγους ως σύμπτωμα 
ψυχοπαθολογίας του θύτη. Οι διαφορετικές δραστηριότητες του 
άνδρα και της γυναίκας άνοιξαν διαφορετικούς δρόμους για κάθε 
φύλο, τους έδωσαν διαφορετικές δυνατότητες και στην συνέ-
χεια εδραίωσαν τη σχέση τους στο κοινωνικό σύνολο και μεταξύ 
τους. Δείχνει να είναι μια σχέση εξουσιαστική. Η ανδρική κυρι-
αρχία, έδωσε αρκετή δύναμη στους συζύγους που σε ορισμένες 
περιπτώσεις την καταχράστηκαν, σε βαθμό που εκμεταλλεύονται 
τις γυναίκες. Έτσι υπάρχει η αντίληψη της ανώτερης θέσης του 
άνδρα στην κοινωνία και κατ’ επέκταση της άσκησης βίας προς 

την γυναίκα που θεωρείται κατώτερή του. Αυτό αποτελεί μια ανο-
ησία. 

Τα κοινωνικά στερεότυπα φαίνεται να παίζουν μεγάλο ρόλο 
στη διαμόρφωση της φύσης και του ρόλου των δύο φύλων. Επί-
σης ο περιορισμένος αριθμός καταγγελιών και η έλλειψη σχετι-
κών δομών και η κακή εφαρμογή των νόμων οδηγούν την γυ-
ναίκα σε αδιέξοδο, αφού είναι υποχρεωμένη να ζει με το θύμα 
της. Τα δικαιώματα των γυναικών  θα πρέπει να γίνουν γνωστά σε 
όλους. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στην κακοποίηση κάθε εί-
δους καθώς και στην διαιώνιση αυτής της νοσηρής κατάστασης. 
Δεν νοσεί μοναχά ένας αλλά ολόκληρη η κοινωνία. Oι σχέσεις 
ανδρών-γυναικών δεν είναι σχέσεις ανταγωνισμού, μα σχέσεις 
συνεργασίας, σε δεκάδες τομείς. Ο άντρας που πραγματικά είναι 
σίγουρος για τον εαυτό του δεν νιώθει απειλή, μα μόνο αγαπάει 
την γυναίκα που έχει διπλα του. Και μπορεί, φίλε μου, να είναι 
η μητέρα σου, η αδερφή σου, η κολλητή σου, η γυναίκα σου, η 
κόρη σου.

*Υπογράφουν οι: Τζαμπαζλή-Δούκα Σωτηρία, Φοιτήτρια 
«Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ» στο Δημόσιο 
ΙΕΚ της Κοζάνης και Μαρκόπουλος Χ. Θωμάς, Επικοινωνιο-
λόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διεθνών, Ευρωπαϊκών Σπου-
δών και Διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αν πραγματικά την αγαπάς την θες ίση με εσένα!

Τ Ζ Α Μ Π Α Ζ Λ Η -
Δ Ο Υ Κ Α  Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α

Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Χ .  Θ Ω Μ Α Σ

opinion

Στην Έδεσσα η Οικ. Επιτροπή της Π.Κ.Μ.Λαγκαδάς μετά ... φιλαρμονικής

Εκτός Θεσσαλονίκης ...ταξίδεψε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, μετέβη στην Έδεσσα όπου και συνεδρίασε με πρόεδρο την 
αναπληρώτρια περιφερειάρχη, Αθηνά Αηδονά. Παρούσα ήταν και η Νιόβη Παυλίδου που 
έχει οριστεί Συμπαραστάτης του Πολίτη στην Περιφέρεια. Στη συνεδρίαση παρέστησαν 
ακόμη ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Δάνης Τζαμτζής και ο δήμαρχος Έδεσσας, Δημή-
τρης Γιάννου.  

Φιλαρμονική ορχήστρα διαθέτει και πάλι ο Σοχός του δήμου Λαγκαδά. Η πρώτη συ-
νάντηση της Φιλαρμονικής έγινε παρουσία του δημάρχου, Ιωάννη Ταχματζίδη και του 
αντιδημάρχου Καθαριότητας, Πέτρου Δοϊρανλή. Τα μαθήματα θα γίνονται στο χώρο πάνω 
από τον συνεταιρισμό Σοχού με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων μουσικών.
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ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗ

Στις αρχές του έτους όλοι οι κάτοικοι μιλούσαν για αυτό, ενώ έγινε ακόμη και viral στο διαδίκτυο. Ο λόγος για το εντυπωσιακό γκράφιτι σε πολυ-
κατοικία στην Αλ.Σβώλου με Δ.Γούναρη. Η  υπέροχη τοιχογραφία, στην οποία απεικονίζεται μια γυναικεία φιγούρα με έντονα χρώματα περιμετρικά του 
προσώπου της, φέρει την υπογραφή των καλλιτεχνών street art Argiris Ser και Simoni Fontana. Η δε περιοχή έχει γίνει και άλλες φορές καμβάς για 
ανάλογα όμορφα γκράφιτι.

Το εντυπωσιακό νέο γκράφιτι

Η γειτονιά, μια έννοια που έχει χαθεί μέσα σε πυκνοκα-
τοικημένες περιοχές με το τσιμέντο των πολυκατοικι-
ών να κυριαρχεί βρίσκει θέση στην οδό Αλεξάνδρου 

Σβώλου. Έναν δρόμο που αποτελεί το δικό του κέντρο μέσα 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ και αρκετά χρόνια, ακό-
μη και εκείνα της βαθιάς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, 

μέσα από πρωτοβουλίες κατοίκων βρίσκεται συνεχώς σε 
δημιουργικό αναβρασμό και προτείνει νέα δεδομένα για την 

πόλη που αναβαθμίζουν και αναδεικνύουν την περιοχή.

Αν πραγματικά την αγαπάς την θες ίση με εσένα!



24 15.02.2020

Μια πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι 
έτοιμη να μετατραπεί στο πιο «πράσινο» κτίριο της πόλης.

 Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Αλ.Σβώλου και το πρό-
τζεκτ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε στην 
Karfitsa ο διαχειριστής του προγράμματος «Κοινά υπό Κα-
τοίκηση» και υπότροφος του προγράμματος START Περικλής 
Χατζηνάκος: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεννόηση 
με τους ιδιοκτήτες και κατοίκους της πολυκατοικίας με τους 
οποίους σχεδιάζουμε και προτείνουμε ιδέες που θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους και πώς αυτές εκφράζονται χωρικά, 
δηλαδή σε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο» και συμπλήρωσε ότι 
«η ομάδα των τεχνικών του πρότζεκτ σχεδιάζει την τεχνική 
μελέτη για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη». Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, μέσα από το πρότζεκτ επιδιώκουν μετα-
ξύ άλλων να προκύψει ένα Local green hub, δηλαδή ένας 
κόμβος πρασίνου, όπου στην ταράτσα της πολυκατοικίας θα 
μπορούν γείτονες, έπειτα από συνεννόηση με τους ιδιοκτή-

τες του κτιρίου, να αναπτύσσουν τα δικά τους φυτά και να τα 
μοιράζονται με την υπόλοιπη γειτονιά.

Να σημειωθεί ότι τα Κοινά υπό Κατοίκηση βασίζονται 
σε μια ιδέα του Περικλή Χατζηνάκου και υποστηρίζονται 
από το START-Create Cultural Change το οποίο είναι ένα 
πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιείται 
σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την 
Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων, και 
υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση 
και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. 

Μια ομάδα από δραστήριους κατοίκους και μια ιδέα που 
έγινε θεσμός. Το Δείπνο της Άνοιξης που πραγματοποιείται 
από το 2014 στην γειτονιά της Σβώλου, δεν χρειάζεται να 
είσαι κάτοικος της για να το ξέρεις. Η γιορτή, οι μουσικές, τα 
χαμόγελα και η ζεστασιά που κυριαρχούν εκείνη την ημέ-
ρα γίνονται παράδειγμα για το πως μπορεί μια απρόσωπη 
κοινωνία της εποχής μας να έρθει πιο κοντά. Οι κάτοικοι να 
γνωριστούν μεταξύ τους, αλλά και με τον χώρο της περιο-
χής. Να δουν με άλλα μάτια την γειτονιά τους, να την αγα-
πήσουν -ακόμη περισσότερο- και να αναθεωρήσουν την 
επαφή τους μαζί της, όπως είπε στην Karfitsa το μέλος της 
Πρωτοβουλίας Γειτονιάς Αλ.Σβώλου Δομινίκη Βαγιάτη.

Μέσα από μια μελέτη που κάνει η Τράπεζα Μνήμης ανακαλύφθηκε ότι στο Ιπ-
ποδρόμιο γινόταν γιορτή καρναβαλιού, στις αρχές του 20ου αιώνα και κάτοικοι από 
διάφορες γειτονιές της πόλης συμμετείχαν σε αυτό. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα να 
αναβιώσει ξανά η διοργάνωση καρναβαλιού μετά από αρκετές δεκαετίας φέτος και 
συγκεκριμένα στις 22 Φεβρουαρίου από τις 18:00 όπου θα ξεκινήσει το street party 
με δράσεις για τα παιδιά. Θα συνεχίσει με γαϊτανάκι στην αυλή του 40ου Ιωαννίδειου 
Δημοτικού Σχολείου με Swing και παραδοσιακούς χορούς.

Επίσης, στις 21 του μηνός στις 20:15 θα γίνει παρουσίαση-ομιλία στο ίδιο σχο-
λείο όπου εκεί εκπρόσωποι θα παρουσιάσουν το καρναβάλι της Θεσσαλονίκης,  της 
Θράκης, της Αρμενίας και της Μικράς Ασίας.

Η συλλογικότητα μεταξύ των κατοί-
κων μέσα από την «Πρωτοβουλία Γει-
τονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου», φέρ-
νει συνεχώς αντιμέτωπη την περιοχή με 
μια καλύτερη εκδοχή της. Μια ακόμη 
απόδειξη είναι η δημιουργία του πρώ-
του Πάρκου Τσέπης στη Θεσσαλονίκη, 
όπου ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, 
στη γωνία των οδών Αγαπηνού και Μι-
χαήλ Ιωάννου  μεταμορφώθηκε σε ένα 
όμορφο πάρκο και δίνει μια  «ανάσα» 
στο πυκνό αστικό τοπίο της πόλης.

Μια διαδρομή που δεν θα πίστευες ότι υπάρχει σε οδη-
γεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μυστικά της πόλης που 
έχουν διατηρηθεί μέσα στους χρόνους και προσπαθούν να 
κρατηθούν κάτω και γύρω από κτίρια. Η διαδρομή που θα 
πρέπει να ακολουθήσεις είναι η εξής: Επί της οδού Ιπποδρο-
μίου, θα κατευθυνθείς σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ 
που υπάρχει εκεί και θα ζητήσεις από τον υπεύθυνο να σε 
οδηγήσει στα… αρχαία. Στο βάθος του καταστήματος πίσω 
από μια σιδερένια πόρτα θα βρεθείς μπροστά σε ένα θέαμα 
που θα σε κάνει να νιώσεις δέος, μια αρχαία στοά μέσα από 
την οποία περνούσαν τα άλογα για να βρεθούν στην σημε-
ρινή οδό Ιπποδρομίου αναδύεται και η ιστορία της πόλης 
βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου.

Δυστυχώς από την περιοχή της Αλεξάνδρου Σβώλου, η 
οποία προσπαθεί να ανθίζει συνεχώς μέσα από τις πρωτο-
βουλίες των κατοίκων της δεν γλυτώνει από τα συνηθισμέ-
να πλέον προβλήματα που εντοπίζονται σε όλο σχεδόν το 
κέντρο. Από την μια πλευρά, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνη-
τα, δίκυκλα πάνω σε πεζοδρόμια και από την άλλη το πρά-
σινο που είναι υπό...εξαφάνιση. Τα παρτέρια είναι σε πλήρη 
εγκατάλειψη, παραμελημένα, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να 
σφύζουν από κάθε λογής πράσινο.

Η «πράσινη» πολυκατοικία

Το δείπνο που έγινε θεσμός

Καρναβάλι και πάλι μετά από δεκαετίες Το πρώτο πάρκο τσέπης

Η μυστική διαδρομή 
που ξέρουν λίγοι

Τα κακώς κείμενα#streets_of_skg
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Ένας ύμνος στο φαλάφελ μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα το Falafel House, που βρίσκεται στην Αλ.
Σβώλου 54, στη Θεσσαλονίκη. Από το 2010, όπου και άνοιξε, έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους λά-
τρεις των φαλάφελ, για τους vegan, για τους ντόπιους και για τους τουρίστες της πόλης.

Τι είναι όμως το φαλάφελ; Το πιο υγιεινό fast food και ιδανικό για vegetarian και vegan, καθώς το 
Falafel House δεν χρησιμοποιεί γαλακτοκομικά ή ζωικά προϊόντα. Σε μια πίτα αγκαλιάζονται λαχταρι-
στοί ρεβυθοκεφτέδες συνοδευόμενοι από αλοιφές όπως χούμους, μαγιονέζα, γουακαμόλε και πολλά 
ακόμη αλλά και σαλάτες που θα επιλέξετε όπως φατούς,  ταμπουλέ κτλ.

Πέρα από την οriginal συνταγή του φαλάφελ στο μαγαζί μπορείς να βρεις και σάντουιτς με μανιτά-
ρια πλευρώτους, vegan μπέργκερ με μπιφτέκι από αρακά που η γεύση του μοιάζει με κρέας, διάφορες 
σαλάτες και φρέσκους χυμούς.

*info: Αλ.Σβώλου 54, τηλ. 231 023 8091
Ώρες λειτουργίας: 12:00 με 00:00, καθημερινά εκτός Κυριακής και delivery 13:00 με 23:00

FALAFEL HOUSE

Φρούτα που δεν φαντάζεστε ότι υπάρχουν θα βρείτε σε ένα μανάβικο στην Αλ.
Σβώλου. Το κατάστημα ‘’Τα καλύτερα φρέσκα φρούτα και λαχανικά’’, άνοιξε πρόσφα-
τα και έχει γίνει πόλος έλξης για όσους επιθυμούν να έχουν τα πιο φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά στο πιάτο τους. Επίσης, στο μανάβικο αυτό θα βρείτε σπάνια φρούτα που 
δεν τα βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα. Ένα εξ’ αυτών είναι τα… αερομάνγκο. Ανανάς, 
μύρτιλλα, μούρα μαύρα και κόκκινα είναι μερικά από τα νόστιμα φρούτα που μπορεί-
τε να επιλέξετε, ενώ εκτός από τα λαχανικά θα βρείτε παραδοσιακά είδη όπως ρύζι, 
ζυμαρικά και φρέσκα αυγά από Έλληνες παραγωγούς.

Το highlight της επιχείρησης είναι η υπηρεσία ντελίβερι που λειτουργεί από τις 8 
το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Info: Αλ.Σβώλου 23, τηλ 2310 24 33 24  

Ένα new entry έχει τραβήξει τα βλέμματα και τις προτιμήσεις των κατοίκων και 
επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Το Ignite Lounge cafe bar άνοιξε πρόσφατα στην Αλ.
Σβώλου. Η μοντέρνα και σύγχρονη διακόσμηση του εναρμονίζονται με τις αρχιτεκτο-
νικές τάσεις της εποχής και το urban life. Στο μαγαζί, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του 
από το πρωί, μπορεί κανείς να ξεκινήσει την ημέρα του πίνοντας ένα από τα πολλά 
είδη καφέ που παρέχει, ενώ πιο βραδινές ώρες να απολαύσει το ποτό ή το κοκτέιλ του. 
Σύντομα το  Ignite Lounge cafe bar θα έχει και γαστρονομικές επιλογές φτιάχνοντας 
ένα μενού με σνακ και πιάτα που προβλέπεται να εντυπωσιάσουν τους ουρανίσκους 
σας.

info: Αλ.Σβώλου 46, τηλ. 2310 265767

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ IGNITE LOUNGE CAFE BARΤο πρώτο πάρκο τσέπης
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Οι τετράποδοι φίλοι μας είναι η καλύτερη συντροφιά και η απόδειξη της ανιδιοτε-
λής αγάπης. Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για ακόμη περισσότερους τους αξίζει 
η καλύτερη φροντίδα. Και φροντίδα δεν είναι μόνο τα χάδια και οι αγκαλιές αλλά 
και οι στιγμές περιποίησης που μέχρι πρότινος αποτελούσαν μόνο ανθρώπινες όπως 
το κούρεμα, το μανικιούρ ακόμη και styling. Αυτές τις υπηρεσίες και πολλές ακόμη 
μπορείς να τις βρεις στο Dirty Dog στη Θεσσαλονίκη που  έχει γίνει το αγαπημένο 
μαγαζί για κάθε τετράποδο.

Το μαγαζί εξειδικεύεται μάλιστα στο styling όπου γίνεται ανάλογα με τα πρότυπα 
κάθε ράτσας.

Μια ακόμη hot υπηρεσία που διαθέτει το μαγαζί είναι η παραλαβή και η παράδοση 
του τετράποδου από τον χώρο σας. Ο μικρός σας φίλος φεύγει από το σπίτι και επι-
στρέφει πεντακάθαρος.

Στο Dirty Dog επίσης μπορείς να βρεις τα εξής προϊόντα (τα οποία γίνονται και ντε-
λίβερι σε όλο το κέντρο) και τις υπηρεσίες: βιολογική τροφή γάτας - βιοδιασπώμενες 
σακούλες eco-friendly - καλλωπισμός και κούρεμα σκύλου και γάτας, κούρεμα σκύ-
λου στο πρότυπο φυγής - styling σκύλου - τροφές λιχουδιές, αξεσουάρ παιχνίδια που 
δεν τα έχουν αλλού (από ανακυκλώσιμα υλικά, συμπληρώματα διατροφής – ρούχα.

Info: Αλ. Σβώλου 43, τηλ. 231 023 1024
 

DIRTY DOG
Από το 1985 το  NICO TATTOO γράφει την δική του μοναδική ιστορία στον χώρο του 

τατουάζ πανελλαδικά και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα από τα καταστήματα του 
από το 1997. Η φιλοσοφία του είναι εξής: να κάνει το καλύτερο, το πιο όμορφο και άρτιο 
καλλιτεχνικά τατουάζ. Η διαχρονική ποιότητα που διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια έχουν επι-
βραβευθεί με πάνω από 50 βραβεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Βασικοί συντελεστές του 
είναι οι Nico, Peggy, Thomas Gramm, Spyro και όλο το crew που συνθέτουν την καλύτερη 
και πιο εξειδικευμένη ομάδα για κάθε στυλ τατουάζ που θέλει κάποιος να ‘’χτυπήσει’’ από 
traditional και dot work μέχρι anime και γιαπωνέζικα. Έξτρα tip: το piercing, άλλωστε 
είναι το πρώτο studio που έκανε body piercing στην Ελλάδα.

Info: Αλ. Σβώλου 37, 231 026 0903

Ψάχνετε τα πιο στιλάτα και ιδιαίτερα παιδικά ρούχα για τους λιλιπούτειους 
fashionistes; Το κατάστημα  BORN TO BE WILD είναι η απάντηση. Το μαγαζί που άνοιξε 
πρόσφατα στον πολυσύχναστο δρόμο της Αλ.Σβώλου, ξεχωρίζει για τα πρωτότυπα 
και πολύχρωμα σχέδια του στα παιδικά ρούχα και τα αξεσουάρ όπως σκουφάκια και 
παπούτσια (βρεφικής ηλικίας έως 7 ετών). Το κατάστημα δίνει έμφαση στην ποιότητα 
καθώς εκεί θα βρείτε βαμβακερά ρούχα, τα οποία είναι εισαγωγής από εταιρείες κυ-
ρίως από Ισπανία και Αγγλία. Το  BORN TO BE WILD μάλιστα έχει σελίδες σε facebook 
και Instagram με τις συλλογές του και όσοι θέλουν να αγοράσουν ένα μοντέρνο δώρο 
αλλά δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη μπορούν να τους σταλούν σε όποιο σημείο της 
Ελλάδας επιθυμούν.

Info: Αλ.Σβώλου 1, τηλ. 231 126 5947

NICO TATTOO SVOLOU

BORN TO BE WILD
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H όπερα ήρθε στη ζωή της μέσω του έρωτα και έκτοτε γράφει την δική της πορεία, πάντα 
ανοδικά, η λυρική τραγουδίστρια Κασσάνδρα Δημοπούλου η οποία μιλά στη Φιλίππα Βλαστού 

για τον χώρο της όπερας στην Ελλάδα και τα επόμενα σχέδια της.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΑΠΑ 
ΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
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ΜΕ ...ΚΑΡΥ 

ΘΕΑΤΡΟ 

PINFLUENCER

Η παρουσιάστρια της TV 
100 Μαρία Μουστάκα 
αποκαλύπτεται στην 

Αναστασία Καρυπίδου 

Η Ελένη Ράντου 
αποθεώνεται υποδυόμενη 

την Τζάσμιν του Γούντι 
Άλλεν στο Ράδιο Σίτι

Η αισθητικός/ make up artist 
Βιβή Ζεϊμπέκη είναι το κορίτσι 
των Social Media αυτής της 

εβδομάδας

Σελ. 33
Σελ. 28

Σελ. 30-31

Σελ. 34
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Η Τζασμίν του Γούντι Αλλεν στο Ράδιο Σίτι

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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Η ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΖΩΗΣ

Εδώ και δύο χρόνια η Ελένη Ράντου πρωταγωνιστεί σε μια παράσταση που συζητήθηκε με τον πιο θετικό τρόπο.  
Απέσπασε 2 θεατρικά βραβεία κοινού Αθηνοράματος.  Αυτό της ερμηνείας για την Ελένη Ράντου και το βραβείο 
σκηνογραφίας για την Μαγιού Τρικεριώτη.  Ένα έργο βασισμένο σε σενάριο του Γούντι Άλλεν και σκηνοθεσία Σταμάτη 
Φασουλή. Στις 12 Μαρτίου η πολυσυζητημένη παράσταση έρχεται και στην πόλη μας στο Θέατρο ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ από 12 
Μαρτίου έως 12 Απρίλιου.

Ένα σπουδαίο θεατρικό έργο πάνω στα χαμένα μεγαλεία, 
μια παράσταση εξαιρετικών ηθοποιών, μια ερμηνεία ζωής 
από την Ελένη Ράντου και μια εμπνευσμένη σκηνοθεσία 
από τον Σταμάτη Φασουλή 
Μια πλούσια χρεοκοπημένη Νεοϋορκέζα, η Τζάσμιν (Ελένη 
Ράντου), μετά τη διάλυση του γάμου της και την οικονομική 
καταστροφή του άντρα της Αλ (Μέμος Μπεγνής) προσπα-
θεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Αναγκάζεται, 
άφραγκη πλέον, να μετακομίσει στην αδερφή της Τζίντζερ 
(Καλλιρρόη Μυριαγκού) σε μια λαϊκή συνοικία του Σαν 
Φρανσίσκο, τη στιγμή που  η αδερφή της ετοιμάζεται να πα-
ντρευτεί τον Τσίλυ (Παντελή Δεντάκη). Η απέχθεια της Τζά-

σμιν προς τον Τσίλυ είναι κεραυνοβόλα και οι συγκρούσεις 
ανάμεσά τους πυροδοτούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Στην 
προσπάθεια της Τζάσμιν να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, 
σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον, το παρελθόν  στοιχειώνει το πα-
ρόν με απρόβλεπτες συνέπειες.
Το σενάριο του Γούντυ Άλλεν στηριγμένο σε μια άλλη εκ-
δοχή του Λεωφορείο ο Πόθος, περιγράφει με μοναδικά 
κωμικοτραγικό τρόπο το οδοιπορικό της πτώσης και την 
τραυματική εμπειρία της απώλειας.  Ως ταινία έλαβε 3 υπο-
ψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ βραβεύτηκε με τη χρυσή σφαί-
ρα, το Bafta και το Screen Actors Guild Award. Το σενάριο 
στηριγμένο σε μια άλλη εκδοχή του Λεωφορείο ο Πόθος. 

▶ 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.

▶ Κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο στο ICON  Λευτέρης 

Πανταζής και Αντύπας σε 

ένα άκρως λαϊκό και διασκε-

δαστικό πρόγραμμα.

▶ Το συγκλονιστικό έργο της 

Αγκάθα Κρίστι ‘Έγκλημα στο 

Orient Express’ στο ΑΡΙΣΤΟ-

ΤΕΛΕΙΟΝ κάθε Παρασκευή,-

Σάββατο και Κυριακή.

▶ Τελευταία παράσταση για 

τον μονόλογο ‘Τζόρνταν’ στο 

θέατρο ΑΥΛΑΙΑ Σάββατο 15 

Βεβρουαρίου με την Μαρία 

Κορινθίου σε σκηνοθεσία 

Γιάννη Αϊβάζη.

▶ Σήμερα Σάββατο 15 

Φεβρουαρίου ο Σωκράτης 

Μάλαμας στο FIX Factory 

Of Sound.Ώρα έναρξης λίγο 

μετά τις 22:00.

▶ Κάθε Παρασκευή & 

Σάββατο το έργο του Νικολάι 

Γκογκόλ ‘Το παλτό’ σε σκη-

νοθεσία Αντώνη Καραγιάννη 

στο Θέατρο Σοφούλη.

▶ Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 

ο Χρήστος Θηβαίος με την 

μουσική του παράσταση …

Εξάρχεια…Μπραχάμι… στο 

club του ΜΥΛΟΥ και ώρα 

έναρξης 22:30.

▶ Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 

Αντώνης Ρέμος και Στέφανος 

Κορκολής σε μία μοναδική 

μουσική φιλανθρωπική βρα-

διά στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης για τα Παιδιά 

της Στοργής στις 20:00.

#AGENDA_MOU
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Pinning 
The Media
▶ WORLD RADIO DAY
Είχαμε και την 
παγκόσμια ημέρα 
ραδιοφώνου την 
εβδομάδα που μας 
πέρασε και ανέ-
βηκαν στα social 
media αναρτήσεις 
από ανθρώπους 
του ραδιοφώνου 
που με το δίκιο τους πόσταραν, κι ανέβηκαν και από κάτι 
άλλους που τις είδε ο δέκτης μου κι έβγαλε σπυριά.

▶ ΤΟ ΜΑΛΙ ΣΕ ΧΑΛΑΣΕ
Βγαίνει η παρουσι-
άστρια παράθυρο 
με την αστρολόγα, 
πιξελιάζει η οθόνη 
από το αφύσικο 
λευκό της μασέ-
λας, πρασινίζει 
από τη ζήλεια η 
Barbie της μικρής 
με τόσο πλαστικό, τρίζουν τα κόκκαλα των ιμπρεσιονιστών 
από τόσα εφφέ στο μακιγιάζ…  αυτά δεν την χάλασαν,  χαλά-
στηκε μόνο από το χτένισμα η παρουσιάστρια, το λέει στον 
αέρα, γράφοντας κανονικά την αστρολόγα που πάσχιζε να 
διακρίνει τα σημάδια των άστρων.  Θα μπορούσε να συμβεί 
σε οποιαδήποτε πρωινή εκπομπή.  Κάθε ομοιότητα με πραγ-
ματικά πρόσωπα είναι συμπτωματική.

▶ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΤΙΛΙΣΤΑΣ
Προσλαμβάνουν, 
λέει, οι παίκτρι-
ες του My Style 
Rocks στιλίστες 
για να γίνουν 
ανταγωνιστικές 
στο ριάλιτι και 
δεν περισσεύει 
φαίνεται κανείς να 
βοηθήσει εκείνη την καημένη την Τσιμτσιλή που κάθε πρωί 
μας εκπλήσσει με τις επιλογές της.  Εκεί που λες ότι «δεν 
γίνεται χειρότερα», την άλλη μέρα σε διαψεύδει πανηγυρικά 
αποδεικνύοντας πως το κακό γούστο δεν έχει όρια.

▶ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΝΟΥΝ
Ξανανοίγει το MEGA, επανέρχεται το Big Brother, σαρώνει 
στις τηλεθεάσεις το «Καφέ της Χαράς –the sequel», βλέ-
πουμε Rouk Zouk, μας ενημερώνει ο Χατζηνικολάου, μας 
ψυχαγωγεί η Μενεγάκη… Όλα βαίνουν όπως τα θέλεις.  Αυτή 
η χώρα δεν θ’ αλλάξει ποτέ… Σε τίποτα!Πίσω στον χρόνο και στα Χριστούγεννα του 2010 όπου ενώθηκαν για τις ανάγκες του εξωφύλλου του freepress 

LIBRE δύο διαφορετικές κουλτούρες που θα λέγαμε πως δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Μιμή Ντενίση και Διογέ-
νης Δασκάλου που μετά την επική τους φωτογράφιση ανέπτυξαν και φιλικές σχέσεις!

Ξεκίνησε με φοβερή φόρα και κάπως έτσι συνεχίζει ένα σχήμα που έκανε την διαφορά στην διασκέδαση της Θεσσα-
λονίκης.Θοδωρής Φέρρης,Γιώργος Λιβάνης και Κατερίνα Λιόλιου προσφέρουν μοναδικές στιγμές στο BARBARELLA 
στην Πλατεία Αριστοτέλους κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 9 το βράδυ.Στιγμές που μάλλον δεν πρέπει να χάσετε!

Είναι το περιβάλλον του.
Είναι η αύρα του.Είναι οι 
εκπληκτικές γεύσεις  και 

το σέρβις του.Είναι όλα 
αυτά και πολλά άλλα που 

κάνουν το ΛΟΥΠΙΝΟ να 
συγκαταλέγεται στους 

κορυφαίους γευστικούς 
προορισμούς της Θεσσα-
λονίκης και να θεωρείται 
η απόλυτη γαστρονομική 

εμπειρία! 
Διεύθ.: Κατούνη 4, 

Λαδάδικα.
Τηλ. 2310 535707.

Λούπινο μεζεδοπωλείο-μπαρ

BARBARELLA live party
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H όπερα ήρθε στη ζωή της μέσω του έρωτα και έκτοτε 
γράφει την δική της πορεία, πάντα ανοδικά, η λυρική τρα-
γουδίστρια Κασσάνδρα Δημοπούλου. Ήδη από μικρή ηλικία 
η χαρισματική της φωνή την έκανε να ξεχωρίζει, ενώ πραγ-
ματοποιώντας σημαντικές σπουδές στη μουσική εξέλιξε 
ακόμη περισσότερο το ταλέντο της. Η κα Δημοπούλου σε 
συνέντευξη της στην Karfitsa μίλησε μεταξύ άλλων για τον 
χώρο της όπερας στην Ελλάδα και για τα επόμενα σχέδια 
της.

Ποιές προκλήσεις καλείται ένας καλλιτέχνης του χώ-
ρου να αντιμετωπίσει; Δε θα αναφερθώ στο κομμάτι της ερ-
μηνείας, ούτε το καλλιτεχνικό μέρος.  Δε θα σας μιλήσω καν 
για την δυσκολία το να μάθει κανείς σωστά αυτή την τέχνη, 
δεδομένου του ότι η αληθινή τεχνική γνώση έχει αρχίσει 
να χάνεται, εφόσον μπήκε το μικρόφωνο στην τέχνη αυτή, 
η οποία γεννήθηκε για να ζει χωρίς μικρόφωνα.  Θα πάω 
κατευθείαν στο μεγαλύτερο πρακτικό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουμε όλοι οι οπερατικοί τραγουδιστές από τη γενιά 
μου και πέρα.  Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή την στιγμή 
που μιλάμε, είναι να βρει κάποιος εργασία και να εξελιχθεί 
μακροπρόθεσμα επαγγελματικά.  Κάθε χρόνο από τις εκατο-
ντάδες μουσικές ακαδημίες, πανεπιστήμια και ωδεία του κό-
σμου, αποφοιτούν εκατοντάδες καλλιτέχνες.  Με την όπερα 
ασχολούνται πλέον χιλιάδες άτομα σε όλο τον πλανήτη. Το 
να βρει κανείς εργασία στις μόνο 1.200 περίπου οπερατικές 
σκηνές που λειτουργούν στον πλανήτη, είναι όπως καταλα-
βαίνετε, τραγικά δύσκολο.  Γι’αυτό και τα τελευταία κυρίως 
20 χρόνια έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και ανεξάρτητες 
σκηνές, που δημιουργούν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, προκειμέ-
νου να μπορέσουν να εξασκήσουν το επάγγελμα αυτό.

Μια καλή φωνή αρκεί για κάποιον για να ασχοληθεί 
με την όπερα; Μια καλή φωνή είναι σίγουρα η βάση για να 
τραγουδήσει κανείς το οτιδήποτε.  Από εκεί και πέρα, η όπε-
ρα απαιτεί πολλές και διαφορετικές γνώσεις.  Ακόμη όμως κι 
αν κάποιος θεωρητικά λάβει όλο το κομμάτι της εκμάθησης, 
δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει απαραίτητα να γίνει σολίστας.  
Εκεί παίζει ρόλο βέβαια και το ταλέντο αλλά κυρίως η τε-
χνική, η δεξιοτεχνία, η ιδιοσυγκρασία, κα η τύχη βεβαίως.  
Υπάρχει όμως και η χορωδία στην όπερα, που είναι εξίσου 
σημαντική για να υπάρχει η όπερα και πολλοί τραγουδιστές 
που για προσωπικούς λόγους δεν καταφέρνουν να γίνουν 
σολίστες, εργάζονται ως χορωδοί, που είναι μια εξαιρετική 
και πολύ σημαντική εργασία. 

Οι Θεσσαλονικείς αγαπούν την όπερα; Πολλοί δεν την 
γνωρίζουν ακόμη, δεν έτυχε δηλαδή να βρεθούν στη θέση 
του θεατή για να μπορούν να έχουν κάποιο συναίσθημα απέ-
ναντι στο είδος, οπότε απλά αδιαφορούν.  Η ζωή είναι αρκε-
τά δύσκολη ώστε να απαιτούμε να ασχοληθεί ο κόσμος με 

κάτι τόσο άγνωστο ακόμη γι’αυτούς.  Σε αυτό το κομμάτι δεν 
ευθύνεται καθόλου ο κόσμος, αλλά οι φορείς που εκπροσω-
πούν το είδος, που όμως στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, 
δεν υπάρχουν.  Ως Εταιρία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος αλλά 
κυρίως ως πρόσωπα, αρχίζοντας τις δράσεις μας το 2012 
και ως σήμερα, κάνουμε όλες τις κινήσεις που χρειάζονται 
και δείξαμε μέσω της πράξης, έναν μοντέρνο τρόπο στο 
πώς μπορεί κανείς να φέρει την όπερα κοντά στο κοινό.  Ο 
κόσμος μας/την αγάπησε χωρίς καμία επιπλοκή ή δυσκο-
λία.  Οπότε ναι, οι Θεσσαλονικείς αγαπούν την όπερα κι αν 
δεν την αγαπούν ή όσοι δεν την αγαπούν ακόμη, πρέπει να 
βρούμε τρόπους να τους φέρουμε κοντά της. 

Τα επόμενα βήματα σας; Το πρώτο πράγμα που έρχεται 
για μένα είναι η πασχαλινή συναυλία με την Χορωδία Απο-
φοίτων του Συλλόγου Κολλεγίου «Ανατόλια» στην καθολι-
κή εκκλησία της Θεσσαλονίκης, στις 10 Απριλίου 2020, την 
οποία έχω την χαρά να διευθύνω σε αυτή την περίσταση. 

Την άνοιξη θα βρισκόμαστε στο Λονδίνο καθώς ο σύζυ-
γός μου έχει ένα συμβόλαιο με την Βασιλική Όπερα του Λον-
δίνου  (Covent Garden).  

Παράλληλα, έχουμε μια τρέχουσα συνεργασία με την 
εταιρία παραγωγής Opera Classica Europa στην Γερμανία.  
Μας περιμένει ένα καλοκαίρι γεμάτο από οπερατικές παρα-
γωγές και παραστάσεις κυρίως open air σε όλη την Γερμα-
νία, με τα οπερατικά έργα «La Traviata» & «Nabucco» (G. 
Verdi), «La Cenerentola» (G. Rossini), «Die Zauberfloete» 
(W.A.Mozart) και την οπερέτα «Die lustige Witwe (F. Lehar).  
Εγώ θα κάνω το ντεμπούτο μου στην όπερα «Nabucco» στον 
ρόλο της Fenena.   Με την Opera Classica Europa δημιουρ-
γήσαμε ένα νέο πρότζεκτ που ονομάζεται «Opera Pathway 
to Performance», kάτι που έχουμε ήδη κάνει στην Ελλάδα 
με την Εταιρία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος με επιτυχία.  Το 
πρότζεκτ ουσιαστικά δίνει ευκαιρία σε όχι αρκετά έμπειρους 
τραγουδιστές να τραγουδήσουν μεγάλους οπερατικούς ρό-
λους σε ένα πιο εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά όντας μέρος 
μιας κατά τ’άλλα επαγγελματικής παραγωγής.  

Το καλοκαίρι αυτό θα είμαi επίσης στην επιτροπή ενός 
διεθνή διαγωνισμού «Richard Wagner Prize», σχετικού με 
την μουσική του συνθέτη. Τον Οκτώβριο με περιμένει ένα 
Opera Gala αφιερωμένο στην μνήμη της μεγάλης Ελληνίδας 
σοπράνο Μαρία Κάλλας στην Alte Oper Frankfurt.  To Nοέμ-
βριο έχω την χαρά να σκηνοθετώ την οπερέτα «Η Εύθυμη 
Χήρα» στην Κέρκυρα και τον Δεκέμβριο θα εμφανιστώ ξανά 
στη Θεσσαλονίκη, μετά από περίπου έναν χρόνο απουσίας. 
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«H όπερα ήρθε στη ζωή μου 
μέσω του έρωτα»

Η κορυφαία υψίφωνος Κασσάνδρα Δημοπούλου 
μιλάει στην Karfitsa
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Κασσάνδρα 
Δημοπούλου 

Η μεγαλύτερη πρόκληση 
για τους οπερατικούς 

τραγουδιστές σήμερα, 
είναι να βρει κάποιος 

εργασία και να εξελιχθεί 
μακροπρόθεσμα 

επαγγελματικά

Με τον 
Placido Domingo 

στο Covent Garden, 
το 2018
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Το βιβλίο του φωτορεπόρτερ Τέλη Σαρηκώστα 
για τα 40 χρόνια δουλειάς του στο πεζοδρόμιο

 «Ζην επικινδύνως»

Οι διασώστες – εθελοντές του ΟΦΚΑΘ έκοψαν την πίτα τους
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«Το πεζοδρόμιο είναι το καλύτερο Πανεπι-
στήμιο. Αυτή τη σχολή έβγαλα εγώ». Ο Αριστοτέ-
λης (Τέλης) Σαρρηκώστας, ο εμβληματικός Έλ-
ληνας φωτορεπόρτερ του Associated Press που 
αποθανάτισε το τανκ των πραξικοπηματιών στην 
καγκελόπορτα του Πολυτεχνείου, αφηγήθηκε 
ιστορίες, μίλησε σε νέους και νέες, που βρέθη-
καν στην παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης 
του βιβλίου της ζωής του «Ζην Επικινδύνως. 40 
χρόνια φωτορεπορτάζ» που έγινε το βράδυ της 
Τετάρτης στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών 
Μακεδονίας – Θράκης.

Μίλησε για το φωτορεπορτάζ και τις φω-
τογραφίες του, «όλες τις αγαπώ δεν μπορώ να 
ξεχωρίσω καμία, είναι όπως δεν μπορείς να ξε-
χωρίσεις τα παιδιά σου», τα όσα είδε σε πολέ-
μους και σε δεξιώσεις, «κοστολόγησα τη ζωή 
μου όσο μία σφαίρα όταν ένας μουτζαχεντίν είχε 
το Καλάσνικοφ στο κεφάλι μου στο Ιράν», αλλά 
και το αύριο. «Η φωτογραφία δεν πρόκειται να 
πεθάνει ποτέ. Κείμενο χωρίς φωτογραφία είναι 
σαν να φοράς παπιγιόν με σανδάλια». Ο Τέλης 
Σαρρηκώστας, αυτή η ευγενική προσωπικότητα 
που στάθηκε δίπλα σε έναν 10χρονο Παλαιστί-
νιο που μετέφερε σφαίρες και μετά σκοτώθηκε, 

αλλά και στους θρυλικούς Beatles στην Αράχω-
βα και κοντά στη Μελίνα να τρώει κουλούρι στην 
Ακρόπολη, είναι το ίδιο καλός με νέους και πα-
λιούς συναδέλφους. «Όπως με βοήθησαν, έτσι 
κι εγώ βοηθάω», ανέφερε.

Το βιβλίο του είναι μία έκθεση φωτογραφιών 

και αφηγήσεων για την ιστορία κάθε μίας απ’ αυ-
τές. «Είναι οδηγός όχι μόνον για φωτορεπόρτερ, 
αλλά και για δημοσιογράφους. Είναι η Ιστορία», 
παρουσίασε ο ίδιος.

Για τον Τέλη Σαρρηκώστα μίλησαν προηγου-
μένως δύο φυσιογνωμίες της Θεσσαλονικιώ-
τικης δημοσιογραφίας. Ο φωτορεπόρτερ Γιώρ-
γος Γιακουμίδης (ΤΑ ΝΕΑ, Associated Press), ο 
οποίος ευχαρίστησε τον Σαρρηκώστα που τον 
επέλεξε να συνεργαστούν πριν χρόνια στο διε-
θνές πρακτορείο και ο δημοσιογράφος Σταύρος 
Τζήμας (Καθημερινή, ΤΑ ΝΕΑ, ΑΠΕ). «Μου έδινε 
την εντύπωση ενός κυρίου που αντί για ημίψη-
λο κρατούσε μια φωτογραφική μηχανή είπε ο κ. 
Τζήμας. «Ήταν και στις δεξιώσεις και στα πεδία 
των μαχών. Το βιβλίο του είναι Βίβλος για τους 
νέους», συμπλήρωσε. «Είναι η Οδύσσειά του 
αυτό το βιβλίο», είπε από την πλευρά του ο κ. 
Γιακουμίδης. «Από τη Βραζιλία και το Σακραμέ-
νο των ΗΠΑ μέχρι το Associated Press και τον 
πόλεμο των έξι ημερών. Είναι συγκλονιστική η 
εικόνα με το πατέρα να έχει αγκαλιά το νεκρό 
παιδί του στον βομβαρδισμένο Λίβανο», τόνισε.

Την ετήσια κοπή πίτας έκο-
ψαν μέσα σε ένα οικογενειακό 
και ευχάριστο κλίμα τα μέλη 
και οι φίλοι του Ο.Φ.Κ.Α.Θ.

Παράλληλα, βραβεύτη-
καν και τιμήθηκαν άνθρωποι 
που ήταν κοντά την χρονιά 
που πέρασε. Ανάμεσά τους ο 
δικηγόρος Νίκος Διαλύνας, 
η δικηγόρος, Αθηνά Παπα-
γεωργοπούλου,ο ερευνητής 
Γιώργος Τσούκαλης, ο Γερά-
σιμος Κουρουκλής, χορηγοί 
και υποστηρικτές κι ανάμεσά 
τους και η Karfitsa. Στις φωτό ο 
Χρήστος Ράμμος του ΟΦΚΑΘ η 
δικηγόρος Αθηνά Παπαγεωρ-
γοπούλου, ο δικηγόρος Νίκος 
Διαλυνάς, ο ερευνητής Γιώργος 
Τσούκαλης και ο σύμβουλος 
έκδοσης της εφ. Karfitsa και 
του karfitsa.gr Δημήτρης Δρα-
γώγιας.
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Πότε είπες “εγώ θα γίνω δημοσιογράφος”; Στα 
10 μου χρόνια, όταν μου έγινε εμμονή στο μυαλό να 
πάρω συνέντευξη από τον Νίκο Γκάλη. Δεν ασχολή-
θηκα ποτέ με το αθλητικό ρεπορτάζ βέβαια, αλλά το 
μικρόβιο της ...συνέντευξης παρέμεινε...

Συνέντευξη που δεν θα ξεχάσεις... Αυτή με τον 
Νίκο Γκάλη, που τελικά κατάφερα να κάνω… χρόνια 
μετά. Αλλά και όλες τις συνεντεύξεις με πολιτικούς 
και φορείς την εβδομάδα του δημοψηφίσματος του 
2015. Ένιωθες στην κάθε λέξη του καθενός την κρι-
σιμότητα των στιγμών.

Εχεις άγχος όταν βγαίνεις στο γυαλί; Έχω πολύ 
άγχος μέχρι να βγω στο γυαλί. Από τη στιγμή που πέ-
φτει το σήμα, δεν έχω το παραμικρό άγχος γιατί ξέρω 
ότι είμαι καλά προετοιμασμένη για ό,τι και να συμβεί.

Τι δεν αλλάζεις από την καθημερινότητα στο 
TV100; Την επικοινωνία με τους συναδέλφους, τις 
συζητήσεις μας στα διαλείμματα και την υπέροχη 
θέα από το μπαλκόνι του καναλιού.

Πού αλλού θα μπορούσες να ζήσεις πέρα από 
τη Θεσσαλονίκη; Νέα Υόρκη και Βαρκελώνη είναι 
δύο πόλεις που λατρεύω. Αλλά επειδή δε θα αποχω-
ριζόμουν εύκολα την Ελλάδα, δύσκολα θα άλλαζα 
και τη Θεσσαλονίκη. 

Γιατί Αρης; Γιατί είναι κάτι παραπάνω από αγάπη, 
έρωτας, πάθος… Γιατί απλά δε γίνεται αλλιώς...

Τι απαντάς σε αυτούς που λένε “οι γυναίκες 
δεν ξέρουν από μπάλα”; Οτι είναι ένα από τα πολ-
λά στερεότυπα που παραμένουν, χωρίς να έχουν πια 
καμία βάση. Χαίρομαι που βλέπω όλο και περισσότε-
ρες γυναίκες να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και 
να ξέρουν καλύτερη μπάλα από πολλούς άντρες. 
Και ας μην έχουν παίξει ποτέ...

Φράση που χρησιμοποιείς πιο συχνά; Νομίζω η 
φράση “τέλεια” είναι αυτή που χρησιμοποιώ συχνό-
τερα. Μάλλον τελικά ακούω ή βρίσκω αρκετά πράγ-
ματα που μου αρέσουν στη διάρκεια της ημέρας.

Τρία στοιχεία που σε χαρακτηρίζουν… Χαμόγε-
λο, επιμονή, τελειομανία.

Προσωπικός στόχος για το 2020… Να κοιτάω 
μπροστά και να έχω διάθεση να θέτω διαρκώς νέους 
στόχους.

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. 

Την χαρακτηρίζει η υπομονή, η επιμονή και η εργατικότητα. Ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια από το ρεπορτάζ “παρέα” μ’ ένα μικρόφωνο για τις ανάγκες της δημοτι-
κής τηλεόρασης TV100. Σύντομα έκανε το επόμενο βήμα και την τελευταία 12ετία το δελτίο ειδήσεων βρήκε την κεντρική του παρουσιάστρια στο πρόσωπο της Μαρίας 

Μουστάκα. Ποιος να φανταζόταν πως η παιδική λατρεία για τον Νίκο Γκάλη θα την οδηγούσε στα μονοπάτια της δημοσιογραφίας...

Μαρία Μουστάκα 
Άρης γιατί δεν... γίνεται αλλιώς

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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Πόσες ώρες ασχολείσαι με το Instagram την ημέρα; Τρεις ώρες.
Ποια είναι τα βήματα για έναν επιτυχημένο λογαριασμό στο Instagram; Να 

είσαι αληθινός και να αποτυπώνεις πάντα τις στιγμές που σημαίνουν κάτι όμορφο 
για εσένα. 

Ποιο είναι το πιο περίεργο μήνυμα που έχεις λάβει; Υπάρχουν πολλά περίερ-
γα μηνύματα. Απλά δεν απαντάω.

Τι κάνει κατά την γνώμη σου κάποιον Influencer; Το να πλασάρει το προσω-
πικό του στυλ χωρίς να επηρεάζεται από το στυλ των υπολοίπων influencer.

Πως ορίζεις την επιτυχία; Το κλειδί για την επιτυχία είναι ένα: Στοχοπροσή-
λωση! 

Αν ταξίδευες στο χρόνο που θα πήγαινες; Θα ήθελα να ταξιδέψω στην εποχή 

του 1970. 
Το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει από τα social media; Η ... υπερέκθε-

ση μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σου με τρόπους που δεν μπορείς να 
φανταστείς.

Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στην πόλη, ποιο θα ήταν αυτό; 
parking makes life easier!

Κάτι μοναδικά Θεσσαλονικιώτικο που αγαπάς; Η λατρεμένη μπουγάτσα  
Θεσσαλονικης! 

Τα αγαπημένα σου φίλτρα σε stories; Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο φίλτρο 
που μου αρέσει, εξαρτάται πάντα από το στυλ της φωτογραφίας που ανεβάζω.

Βιβή Ζεϊμπέκη

Κate goes social

Κλειδί επιτυχίας η στοχοπροσήλωση

#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: Ζεϊμπέκη  Βιβή 
Επάγγελμα: Makeup artist 
Σπουδές: Αισθητικός/Make up Artist
Ζώδιο: Ζυγός 
Θα τη βρείτε: vivi zeimpeki
Ακόλουθοι: 22.7 χιλιάδες
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Η Κοινωνική Οργάνωση «Μαζί για την οικογένεια και το παιδί» πραγματοποίησε στο ζεστό περιβάλλον του «Les Zazous» Bar Restaurant,μία όμορφη εκδήλωση, την Τετάρτη 04 
Φεβρουαρίου. Υποστηρικτές και φίλοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου, καθώς τα έσοδα από την βραδιά διατέθηκαν για τη Μονάδα Αυτιστικού 

Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ».  Τη βραδιά «έντυσαν» μουσικά ο Δημήτρης Γιαννακάκης μαζί με την Χριστίνα Κακαλιάντη.
Πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα κληρώθηκαν στο τέλος της βραδιάς. 

Έφη Παλαιολόγου Μαρία Κούλογλου, Νίνα Χριστίδου, Ελένη Δρουγγελίδου

Μαριάννα Βαραδίνη, Σάντρα Δερμετζίδου, Δέσποινα Χρυσαφίδου

Εριέττα Δείνα, Ιωάννα Ασπασίδου, Δήμητρα Τοιχομίδου Έφη Αγιαννίδου, Συλβάνα Καρασαββίδου, Βέτα Μωϋσιάδου Ο εκπρόσωπος Ψυχολόγος της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου Βαγγέλης Πιαστό-
πουλος μαζί με την πρόεδρο του συλλόγου Συλβάνα Καρασαββίδου

Χριστίνα Κακαλιάντη, Δημήτρης Γιαννακάκης

Δέσποινα Χρυσαφίδου, Ευαγγελία Βαφειάδου, Ελένη Ραπτοπούλου Ευαγγελία Πιπίλια, Ρίτσα Αποστολάκου, Λίνα Μπίντου, Χριστίνα Σαλαγούδη, Αθηνά 
Λέκκου

Έφη Παλαιολόγου, Κούλα Γιαννακίδου, Συλβάνα Καρασαββίδου

Η «Μαζί για την οικογένεια 
και το παιδί» έκοψε την πίτα της
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Δεκαπέντε ημέρες μετά την απόφαση της η 
ΕΕΑ έστειλε το σκεπτικό της αναλύοντας εντός 
αυτού τους λόγους για τους οποίους εισηγήθηκε 
υποβιβασμό για ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
άμεσα μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε 
στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ στο facebook, 
έκανε λόγο για «κατασκευασμένο παραμύθι», 
αναφέροντας αναλυτικά: «Λάβαμε επιτέλους 
την έκθεση της ΕΕΑ και ζητούμε συγγνώμη που 
τους κατηγορήσαμε ότι καθυστέρησαν. Οι σενα-
ριογράφοι χρειάζονται μήνες για να καταλήξουν 
σε τέτοιο παραμύθι. Δυσκολεύτηκαν να τεκμη-
ριώσουν μια προειλημμένη τους απόφαση και 
τελικά κατέληξαν σε ένα νομικά κενό γονατο-
γράφημα της κακιάς ώρας. Το μόνο σίγουρο εί-
ναι πως μας έκαναν τη ζωή πιο εύκολη. Σύντομα 
θα πάρουν και τις νομικές απαντήσεις...». Στον 
ΠΑΟΚ που από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν 
πως η όλη απόφαση βγήκε κατόπιν υπόδειξης 
του Λευτέρη Αυγενάκη, ανέλυσαν σπιθαμή προς 
σπιθαμή το σκεπτικό. Σε ότι αφορά την ουσία 
της καταγγελίας του Ολυμπιακού περί τριγωνι-
κής σύνδεσης των εταιριών DIMERA-RFA-ΠΑΕ 
Ξάνθης, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ανέφεραν πως 
«όχι μόνο δεν τεκμηριώνεται, αλλά δεν αναφέ-
ρεται καν κάτι από όλα αυτή στην Έκθεση που 
έλαβαν». Στον Δικέφαλο, επίσης, σχολίαζαν με 
γλαφυρό τρόπο και το κομμάτι του σκεπτικού 
που αναφέρεται στην αυτοψία που έκανε το μέ-
λος της Επιτροπής, Ειρήνη Μαρούπα, στη Ξάνθη 
και το Le Chalet. «Το πιο διασκεδαστικό σημείο 
της έκθεσης, είναι εκείνο που λέει ότι βασικό 
ρόλο στην απόφαση της ΕΕΑ, έπαιξε και η επιτό-
που αυτοψία της Μαρούπα, η οποία θεωρεί ότι το 
ξενοδοχείο Le Chalet δεν έχει καμία ουσιαστική 
αξία! Γενικά η κυρία Μαρούπα δεν έχει κερδίσει 
τον τίτλο της σοβαρότερης τηλεπερσόνας, αλλά 
ότι το μάτι της κόβει και περισσότερο από τους 
εκτιμητές του ΕΝΦΙΑ δεν μας το είχε πει!». Σε ένα 
άλλο κομμάτι του σκεπτικού που αναφέρεται 
στους ισχυρισμούς του Ολυμπιακού, περί ομο-
λογιακού δανείου από την πλευρά του Ιωάννη 
Καλπαζίδη προς την Dimera Group στον ΠΑΟΚ 
ανέφεραν: «Τα στοιχεία που επιλέγει η επικοινω-
νία του Ολυμπιακού να παρουσιάσει ως δήθεν 
σοβαρά, είναι εκείνα που προσκόμισε η πλευρά 
του ΠΑΟΚ ως απόδειξη της διάθεσής μας να εί-
ναι όλα ξεκάθαρα, καθώς επ’ ουδενί δεν αποδει-
κνύουν ύποπτες συναλλαγές, αλλά απολύτως 
νόμιμες και τεκμηριωμένες». Καταλήγοντας, οι 
άνθρωποι του ΠΑΟΚ στις θέσεις του έπειτα από 
την ανάγνωση του σκεπτικού τόνιζαν: «Η ου-

σία της υπόθεσης παραμένει ακριβώς όπως από 
την αρχή λέμε. Δεν υπάρχει υπόνοια, ένδειξη ή 
απόδειξη πολυϊδιοκτησίας. Και αφού και η ΕΕΑ 
το κατάλαβε, στην προσπάθειά της να τεκμη-
ριώσει μια απόφαση που είχε ήδη διαταχθεί να 
πάρει, κάνει νομικά και λογικά άλματα που δεν 
βρίσκουν έρεισμα στο νόμο».

Εκεί θα στηρίξει 
την υπεράσπισή του ο ΠΑΟΚ
Όλο το διάστημα αυτό που μεσολάβησε ο 

ΠΑΟΚ μέσω επίσημων και όχι μόνο ανακοινώσε-
ων του προχώρησε σε μία σειρά αποκαλύψεων 
σχετικά με τα μέλη της επιτροπής που έλαβαν 
την απόφαση αυτή. Πιο τρανταχτή όλων ήταν 
η αποκάλυψη της κουμπαριάς που έχει ο αδερ-
φός του Λευτέρη Αυγενάκη με τον γιο του Νίκου 
Τζουλάκη που κατέχει τη θέση του προέδρου 
της ΕΕΑ. «Αξιότιμε Υπουργέ Αθλητισμού, έχετε 
ενημερώσει τον πρωθυπουργό ότι ο γιος του 
Τζουλάκη είναι κουμπάρος με τον αδερφό σας;», 
ανέφερε προ ημερών η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λίγο διάστη-
μα μετά το «Εθνος της Κυριακής» αποκάλυπτε 
πως τον Σεπτέμβριο του 2017, ο γιος του Χανιώ-
τη δικαστικού Νίκου Τζουλάκη ήταν κουμπάρος 
στον γάμο του αδερφού του Λευτέρη Αυγενάκη, 
κάτι που μαρτυρά τις στενές σχέσεις που υπάρ-
χουν ανάμεσα στις δύο οικογένειας. Επίσης, στον 
ΠΑΟΚ, κατήγγειλαν επίσημα πως ο δικηγόρος Δ. 
Τζουγανάτος, επί σειρά ετών φίλος και συνερ-
γάτης του μέλους της ΕΕΑ Ν. Φαραντούρη (που 
διορίστηκε στην Επιτροπή από τον Λευτέρη Αυ-
γενάκη), συναντήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, στις 

23:00 το βράδυ με τη Γενική Διευθύντρια της 
ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Σουλούκου! Σύμφωνα μάλι-
στα με όσα υποστήριξε και επίσημα ο Ολυμπια-
κός παραγγέλθηκε εκείνο το βράδυ (στις 23.00) 
μια γνωμοδότηση για το θέμα του ΠΑΟΚ-Ξάν-
θης. Όλα αυτά θα είναι ορισμένα μόνο από τα 
στοιχεία που θα θέσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενώπιον του 
αθλητικού δικαστή, ενώ στην τηλεοπτική εκπο-
μπή «Η Δίκη» στο open, έγινε η αναφορά πως ο 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώ-
τας έδωσε παραγγελία προς τον προϊστάμενο 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Βαγγέλη 
Ιωαννίδη να διερευνηθεί κατά απόλυτη προτε-
ραιότητα η δικογραφία για την Επιτροπή Επαγ-
γελματικού Αθλητισμού. Σύμφωνα με αυτή ο κ. 
Πλιώτας ζήτησε από τον κ. Ιωαννίδη να γίνουν 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η υπόθεση, 
να μπει εξονυχιστικά στο δικαστικό μικροσκόπιο 
και εφόσον κριθεί, να ανοίξουν οι τραπεζικοί 
λογαριασμοί των μελών της ΕΕΑ και να αρθεί το 
τηλεφωνικό απόρρητο των συνομιλιών τους.

Τη Δευτέρα ενώπιον του αθλητικού δικαστή
Το σκεπτικό μεταβιβάστηκε και στην Super 

Leauge, η οποία κάλεσε για την ερχόμενη Δευ-
τέρα σε απολογία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ξάνθη, 
αλλά και τον Ολυμπιακό, ως ομάδα που έκανε 
την καταγγελία. Οι τρεις σύλλογοι, θα βρεθούν 
ενώπιον του αθλητικού δικαστή του Πρωτοβάθ-
μιου οργάνου της Super League, εκεί όπου θα 
αναλύσουν τις θέσεις γύρω από την συγκεκρι-
μένη υπόθεση.
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Το σκεπτικό της ΕΕΑ, οι κινήσεις του ΠΑΟΚ και η εκδίκαση της Δευτέρας 

«Δεν υπάρχει υπόνοια, ένδειξη 
ή απόδειξη πολυϊδιοκτησίας»!
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Η περιπέτεια ΠΑΟΚ και Αρη
δεν τελειώνει με αναδιάρθρωση 

Οι ομάδες μπάσκετ του ΠΑΟΚ και του Αρη βιώνουν 
μία πρωτόγνωρη περιπέτεια φέτος. Παλεύουν για την 
παραμονή τους στην Basket League και σ’ αυτή τη χρο-
νική στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα 
καταφέρουν να επιβιώσουν. Στους ανθρώπους του μπά-
σκετ είναι αυτονόητο ότι στο σκηνικό προκαλεί θλίψη. Οι 
ομάδες που τις προηγούμενες δεκαετίες κυριαρχούσαν 
στο ελληνικό μπάσκετ, που έφεραν ευρωπαϊκούς τίτ-
λους, να προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι τους έξω 
από το νερό. 

Ακούω πολλούς που δεν έχουν διοικήσει ούτε… 
πολυκατοικία να μιλούν για τα απόνερα διοικήσεων 
που διασπάθισαν χρήματα ή έκαναν κακοδιαχείριση. Η 
διοίκηση μίας αθλητικής ομάδας δεν γίνεται πάντα με 
χαρτί και με μολύβι γιατί υπάρχουν στιγμές που το συ-
ναίσθημα οδηγεί τους προέδρους να απλώνουν τα πόδια 
τους πολύ έξω από το πάπλωμα. Αυτός είναι και ο λόγος 
που πετυχημένοι επιχειρηματίες απέτυχαν στη διοίκηση 
οργανισμών αθλητικού θεάματος. Όταν ένας πρόεδρος 
πρέπει να αποφασίσει με οδηγό το συναίσθημα του, την 
πίεση του κόσμου και των ΜΜΕ επόμενο είναι να φθά-
σει ακόμη και στον παραλογισμό. Αυτός είναι ο κύριος 
λόγος που «χτίστηκαν» χρέη στις δύο ομάδες μπάσκετ, 
όπως και στις περισσότερες ομάδες. Μπορεί να έγιναν 
και υπερβολές. Δε θα διαφωνήσω σ’ αυτό, αλλά δεν είναι 
ο κύριος λόγος που ΠΑΟΚ και Αρης βρίσκονται στη θέση 
που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε η κα-
τάσταση να είναι καλύτερη; Ισως ναι, αν βρισκόταν ένας 
επιχειρηματίας που θα ήθελε να κάνει την τρέλα του και 
θα αναλάμβανε μία ΚΑΕ φορτωμένη με χρέη. Η επίφαση 
θα ήταν η εξυγίανση της, αλλά στην πραγματικότητα και 
ο ίδιος θα ήξερε ότι όταν τα χρέη είναι μεγαλύτερα από 
τα έσοδα μόνο με φρέσκο χρήμα μπορεί να λειτουργήσει 
μία ΚΑΕ. Επειδή όμως έχουν λιγοστέψει οι άνθρωποι που 
έμπαιναν στην ομάδες με κίνητρο μόνο το συναίσθημα 
και την υστεροφημία τους, δεν πλησιάζει κανένας. Κι αν 
πλησιάσει κάποιος το πιθανότερο είναι να έχει δεύτερες 
και τρίτες σκέψεις. 

Οπότε ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ και 
του Αρη σε ένα ενδεχόμενο κακό σενάριο; θα αναρωτη-
θεί κάποιος.

Εκείνο που εξετάζεται είναι η φωτογραφική αναδι-
άρθρωση, γιατί ένα Πρωτάθλημα χωρίς τους δύο πρώην 
ισχυρούς της πόλης και τον Ολυμπιακό θα ήταν μία νερό-
βραστη σούπα. Μια αναδιάρθρωση όμως με τις ομάδες 
να κουβαλούν τα χρέη του παρελθόντος, επίσης δεν εί-
ναι λύση μακράς πνοής. Αρα; Μάλλον χρειάζεται κάποια 
περισσότερο αποτελεσματική λύση στην οποία θα κάνω 
αναφορά σε προσεχές μου άρθρο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Ο φετινός MVP του Αρη, λέγεται Γιάννης Φετφατζίδης. 
Ο 30χρονος διεθνής άσος, κάνει πράγματα και θαύματα 
στο φετινό πρωτάθλημα και αναμφίβολα είναι από τους 
πρωταγωνιστές της Super League 1. Οι φιλοδοξίες του 
όμως δεν σταματούν σε όσα έχει πετύχει. «Ο στόχος είναι 
να αυξήσω τα γκολ, τις ασίστ και να βοηθήσω την ομάδα 
να πετύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει», είχε πει 
σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.

Η ποδοσφαιρική αξία του Γιάννη Φετφατζίδη ουδέ-
ποτε αμφισβητήθηκε, ωστόσο η αλήθεια είναι πως από 
την ημέρα της επιστροφής του στην Ελλάδα και έπειτα τα 
πράγματα για τον ίδιο δεν πήραν την τροπή που ήθελε. 
Από τον Ολυμπιακό, στον Αρη μέσα σε μία σεζόν. Η περ-
σινή πρώτη του θητεία στον Αρη (από τον Ιανουάριο και 
έπειτα), δεν ήταν η επιθυμητή για τον ίδιο. Μέτρησε μόλις 
δέκα παιχνίδια, τέσσερα εξ’ αυτών ως βασικός, σκοράρο-
ντας μία φορά στο 5-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης.

Αριθμοί καριέρας και ρεκόρ
Αυτά όλα πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Ο Ελληνας 

άσος, πήρε... δεύτερη ευκαιρία στον Αρη, ανανέωσε το 
συμβόλαιό του, στις αρχές του Ιούλη και άνοιξε τα φτε-
ρά του, παίρνοντας από το χέρι την ομάδα του Μίχαελ 
Ενινγκ, κουβαλώντας μεσοεπιθετικά τους Κίτρινους στις 
πλάτες του. Οι αριθμοί του είναι οι καλύτεροι της καριέ-
ρας του. Μετράει ήδη 8 ασίστ και 3 γκολ. Δεν είναι μόνο οι 
αριθμοί όμως. Η συνολική εικόνα του, η εκρηκτικότητά 
του, οι ντρίμπλες του, τα κερδισμένα φάουλ είναι επιπλέ-
ον στοιχεία που κάνουν την δεξιά πτέρυγα του Αρη ελέω 
Φετφατζίδη να μοιάζει... υπερηχητικοί. Βέβαια, εχθρός 
του καλού, το καλύτερο λένε κάτι που αποδέχεται και 
ο 30χρονος, λέγοντας: «Θέλω να πετύχω περισσότερα 
γκολ μέχρι το τέλος της σεζόν».

Σπάει τα κοντέρ...
Ο Γιάννης Φετφατζίδης, έχει συμμετοχή και στα 30 

φετινά παιχνίδια του Αρη σε πρωτάθλημα, κύπελλο και 
Ευρώπη. Από αυτούς τους 30 αγώνες, στους 29 ξεκίνησε 
βασικός. Το μοναδικό παιχνίδι που δεν πήρε θέση στην 
αρχική ενδεκάδα ήταν στη Νορβηγία στην ήττα των Κιτρί-
νων με 3-0 από την Μόλντε. Ένα αποτέλεσμα που ουσι-
αστικά στέρησε στους Κίτρινους παρά την υπερπροσπά-
θεια στη ρεβάνς την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa 
League. Eπίσης, από τα 30 παιχνίδια στα 16 έχει αγωνι-
στεί σε ολόκληρο το ενενηντάλεπτο.

Ρίχνοντας μια ματιά στα συνολικά στατιστικά της 
καριέρας του παρατηρεί ο καθένας, πως με εξαίρεση τα 
χρόνια που αγωνίστηκε στην Σαουδική Αραβία και την 
Ιταλία, η πιο γεμάτες του χρονιές ήταν στον Ολυμπιακό 
την τριετία από το 2010 μέχρι και το 2013, όμως και 
πάλι, δεν είχε τις φετινές συμμετοχές (ενώ υπολείπονται 
ακόμα 13 παιχνίδια μαζί με τα πλέι οφ συν τους αγώνες 
κυπέλλου για να ολοκληρωθεί η σεζόν), με το ρεκόρ του 
να ήταν οι 24 τη σεζόν 2010-2011.

Ξανά διεθνής μετά από το 2015
Τα πεπραγμένα του Γιάννη Φετφατζίδη στη Super 

League, τον επανέφεραν και στην Εθνική Ελλάδος. Ο Ελ-
ληνας μεσοεπιθετικός ήταν στις πρώτες κλήσεις του Τζον 
Φαντ’ Σχιπ τον περασμένο Αύγουστο, επιστρέφοντας στο 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έπειτα από τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια. Θυμίζουμε ότι ο Φετφατζίδης τελευ-
ταία φορά αγωνίστηκε σε παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας 
τον Σεπτέμβριο του 2015, σε αγώνα με την Εθνική Ρου-
μανίας εκτός έδρας. Μέχρι τότε μετρούσε 29 συμμετοχές 
με την Εθνική Ελλάδας και 3 γκολ. Mάλιστα, σε πρόσφα-
τες δηλώσεις του είχε τονίσει: «Η Εθνική είναι πάντα ένα 
κομμάτι για κάθε παίκτη. Θα κοιτάξουμε με τον νέο προ-
πονητή για το καλύτερο δυνατό. Έχουμε μία διαφορετική 
εικόνα και τα τελευταία ματς το δείχνουν αυτό. Αν συνεχι-
στεί αυτό, θα φέρουμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο».

Ο Γιάννης Φετφατζίδης κάνει τη χρονιά της ... ζωής του 
και η «Κ» αναλύει τα πεπραγμένα του

«Φέτφα», εσύ ο MVP!
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Ιδέες για ραντεβού χωρίς 
χρήματα την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου!

Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου πλησιάζει 
και εσύ ακόμα δεν έχεις κανονίσει να κάνεις 
κάτι με τον καλό σου; Εδώ σου έχω τις πιο 
ρομαντικές και έξυπνες ιδέες για ραντεβού 
χωρίς χρήματα, που θα σε σώσουν από 
πολύ κόπο και χρόνο για ψάξιμο, αλλά και 
χρήματα!

Η γιορτή των ερωτευμένων είναι ένα με-
γάλο γεγονός σε κάθε σχέση, είτε είναι μικρής 
διάρκειας είτε μακροχρόνια, αφού είναι μια 
καλή ευκαιρία να βρείτε λίγο χρόνο εσύ και 
ο καλός σου για να έρθετε πιο κοντά, να μι-
λήσετε περισσότερο για όσα σας απασχολούν 
μέσα στη  σχέση σας αλλά και να ανακαλύψε-
τε καινούργια κοινά ενδιαφέροντα.

Αφού λοιπόν η μέρα αυτή αφορά εσάς 
και μόνο εσάς, είναι ευκαιρία να εστιάσετε σε 
πράγματα που έχουν σημασία όπως η επικοι-
νωνία και η εγγύτητα που έχετε ως ζευγάρι 
και να αφήσετε για κάποιες άλλες μέρες τις 
εξόδους σε εντυπωσιακά εστιατόρια ή μπαρ.

Εδώ θα βρεις μερικές από τις πιο 
ευφάνταστες και εντυπωσιακές ιδέες για 
ένα ραντεβού χωρίς χρήματα την ημέρα 
του Αγία Βαλεντίνου, για να διαλέξεις αυτή 
που ταιριάζει περισσότερο σε εσένα και τον 
σύντροφό σου!

Φτιάξτε μαζί ένα γλυκό.
Από την ημέρα των ερωτευμένων δεν θα 

πρέπει να λείπει μια γλυκιά αμαρτία και αυτό 
είναι μια καλή ιδέα να το αναλάβετε εσύ και 
ο καλός σου μαζί. Κάνε την προετοιμασία και 
πρότεινε στον σύντροφο σου να φτιάξετε μαζί 
ένα γλυκό ή την αγαπημένη σας τούρτα. Με 
αυτό τον τρόπο θα περάσετε χρόνο μαζί, θα 
διασκεδάσετε και στο τέλος θα μπορείτε να 
απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας! 
Τι καλύτερο;

Απόγευμα σε μουσείο.

Εκτός από το σώμα μας θα πρέπει να 
φροντίζουμε και το πνεύμα μας, και γι’αυτό 
ένα ρομαντικό και ήσυχο απόγευμα στο αγα-
πημένο σας μουσείο ή σε αυτό που δεν έχετε 
ακόμα καταφέρει να πάτε, είναι η ιδανική 
λύση για ένα δωρεάν ραντεβού. Πολλά από 
τα μουσεία προσφέρουν δωρεάν είσοδο σε 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες αλλά πάντα 
μπορείς να κάνεις και μια έρευνα στο διαδί-
κτυο για ειδικές περιπτώσεις.

Περίπατος στη φύση.
Ο περίπατος στη φύση μας βοηθάει να 

εναρμονιστούμε με αυτή, να αναζωογονη-
θούμε και να ηρεμήσουμε από τους έντονους 
ρυθμούς ζωής. Πρότεινε στο σύντροφο σου 
να αναλάβει να βρει ένα υπέροχο βουνό ή μια 
δασώδη έκταση και εσύ ετοίμασε τα σνακ για 
τον δρόμο. Αυτό το ραντεβού θα σας μείνει 
αξέχαστο.

Πόσα μέρη και γειτονιές έχουν οι 
πόλεις μας και δεν τις ξέρουμε ακόμα; Η 
αλήθεια είναι πως λόγω της ρουτίνας πολλοί 
άνθρωποι το μόνο που χρειαζόμαστε για να 
ανανεωθούμε είναι μια μέρα περιπέτειας και 
εξερεύνησης.

Γίνε λοιπόν για μία μέρα τουρίστας 
στην πόλη σου και οργάνωσε μια περιήγηση 
σε μέρη που πάντα ήθελες να δεις και δεν 
το είχες κάνει ποτέ. Πάρε φωτογραφική 
μηχανή και το καλύτερο σου χαμόγελο και 
πήγαινε στο πιο ενθουσιώδες ραντεβού με το 
σύντροφο σου.

Ταινία στο σπίτι.
Τελευταία αλλά και καλύτερη, μια βρα-

διά στο σπίτι με τον αγαπημένο σου και την 
ταινία που κυκλοφόρησε μόλις ή κλασικές τις 
οποίες και οι δύο αγαπάτε, είναι το πιο απλό 
αλλά και ρομαντικό ραντεβού χωρίς χρήματα. 
Ετοίμασε σνακ ή μια πίτσα και ξάπλωσε κάτω 
από μια ζεστή κουβέρτα με τον καλό σου. 
Μην ξεχάσεις να ανάψεις λίγα κεράκια για να 
κάνεις ατμόσφαιρα.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

 Αυτήν την εβδομάδα θα πρέπει να ασχοληθείς 
με τις βαθύτερες ανάγκες σου, που έχεις 

αφήσει στην άκρη και εξακολουθούν 
να σε παιδεύουν. Θα υπάρξουν κάποιες 

έντονες συναισθηματικές αναμοχλεύσεις, 
για τις οποίες θα ευθύνονται κυρίως τρίτα 

πρόσωπα και οι συμπεριφορές τους, 
αλλά παράλληλα και κάποια έκτακτα 

γεγονότα, που διαφοροποιούν την 
καθημερινότητά σου χωρίς να μπορείς 

εσύ να επέμβεις, τουλάχιστον άμεσα.
Τυχεροί αριθμοί…18,25,37,40.

Κουραστική, αλλά παράλληλα δημιουργική 
θα είναι αυτή η εβδομάδα, ιδίως για 

τα επαγγελματικά σου. Αντιθέσεις στη 
συναισθηματική σου ζωή δε θα λείψουν, 

αλλά θα έχεις αρκετές ευκαιρίες να περάσεις 
τα μηνύματα που θέλεις, εκεί που θέλεις. 

Προσπάθησε να είσαι ειλικρινής με τον 
εαυτό σου και αρκούντως προσγειωμένος. 

Διατήρησε όμως διπλωματική συμπεριφορά, 
αποφεύγοντας να θίξεις κακώς κείμενα στην 

πλευρά των άλλων.
Τυχεροί αριθμοί…9,20,44,46.

Ενώ έχεις ευελιξία και προσπαθείς για το καλύτερο, 
δεν μπορείς να κάνεις καμία υποχώρηση. Δείχνεις 

ένα πρόσωπο απόλυτο και δε δέχεσαι παρεμβάσεις 
ή υποδείξεις για το σωστό ή το λάθος από κανέναν. 

Σε πιθανή διένεξη για κάποια βασικά θέματα, θα 
συνεχίσεις να έχεις την ίδια στάση και δε θα κάνεις 

πίσω στις απόψεις σου, κυρίως αν πιστεύεις ότι έχεις 
δίκιο. Μερικές φορές δε χρειάζεται να νιώθεις ότι 

πρέπει να αγωνιστείς περισσότερο για να καταφέρεις 
πράγματα, γιατί υπερβάλλεις και δεν μπορείς να 

ευχαριστηθείς ότι ζεις. Τυχεροί αριθμοί…10,26,38,45.

Αυτήν την εβδομάδα υπάρχει μια καλή εξέλιξη 
των πραγμάτων και αυτό σου δίνει δυνατότητες 

ανάπτυξης. Εκεί που νόμιζες ότι σε μια 
συνεργασία τα πάντα είχαν τελειώσει, τώρα τα 

πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο και σου 
δίνουν τεράστια θέληση για να πετύχεις. Το πιο 

σημαντικό είναι ότι κερδίζεις εύκολα κάποια 
πράγματα, απλά και μόνο με την επικοινωνία 

και την επαφή κι αυτό σου αναπτερώνει το 
ηθικό.

Τυχεροί αριθμοί…1,26,36,49.

Η δυνατή σου κράση, αλλά και το έντονο 
πνεύμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας 

που έχεις, θα σου δώσουν τη δυνατότητα να 
ανοίξεις τα φτερά σου και να κάνεις πράγματα, 

που πάντα ήθελες. Αλλά τώρα θα έχεις κι 
επιπλέον ευκαιρίες, που μπορεί να προέρθουν 

από τις ενέργειες που κάνεις μαζί με κάποια 
άλλα άτομα, καθώς θα δημιουργηθεί μια νέα 
υποδομή, που θα σε αναβαθμίσει. Θα κάνεις 

ποικίλες επαφές για να έχεις εύκολη πρόσβαση 
σε ένα ευρύτερο κύκλο γνωριμιών.

Τυχεροί αριθμοί…11,28,39,44.

Αυτήν την εβδομάδα, από τη μια θέλεις να 
κάνεις πολλά πράγματα και από την άλλη 

μπορεί να βαριέσαι ή να νιώθεις μια μεγάλη 
κούραση. Οπότε, αρνείσαι να έρθεις σε επαφή 

ακόμα και με παρέες ή άτομα που αγαπάς, 
γιατί θεωρείς ότι θα σπαταλήσεις ενέργεια. 

Εννοείται ότι αυτό δε γίνεται κάθε μέρα, αλλά 
γενικά είσαι σε μια περίεργη διάθεση, που όλα 

τα μετράς. Ίσως σκέφτεσαι με πολύ αργό τρόπο 
και καθυστερείς σε οτιδήποτε κάνεις ή να μη 

σου ταιριάζει το περιβάλλον και να θέλεις να το 
αλλάξεις. Τυχεροί αριθμοί…14,26,35,44.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Έντονη θα είναι αυτή η εβδομάδα για εσένα, με 
πολλές αντιπαραθέσεις, αλλά και δυνατές 
ερωτικές συγκινήσεις. Παρόλα αυτά, είναι 
ακατάλληλη εποχή για αποφάσεις που 
θα σε δέσμευαν σε νέες ιστορίες αγάπης, 
ενώ κάτι τέτοιο προτείνεται για εσένα στο 
τέλος του μήνα. Απόλαυσε τα καλά που 
μπορεί να σου δώσει η ζωή και μείνε λίγο 
αποστασιοποιημένος από καταστάσεις 
έντασης, εριστικών προθέσεων ή εμπλοκής 
σε προβλήματα τρίτων.
Τυχεροί αριθμοί…13,27,32,41.

Οι αντιδράσεις σου μέχρι τώρα ήταν υπερβολικές, 
από εδώ και πέρα όμως, στο μόνο κομμάτι που 
θα χρειαστεί να κάνεις την υπέρβαση, είναι το 
κοινωνικό και επαγγελματικό. Εκεί δε θα σκεφτείς 
τι χρειάζεται να κάνεις, γιατί θα λειτουργήσεις 
αυθόρμητα, όμως θα ακολουθήσεις όλους τους 
όρους και τους κανόνες. Το ότι θα αλλάξεις την 
εμφάνισή σου και γενικά την εικόνα σου, θα σε 
βοηθήσει να βάλεις τη δική σου σφραγίδα και θα σε 
κάνει να φανείς περισσότερο.
Τυχεροί αριθμοί…7,12,35,44.

Έχεις κάνει τις προσπάθειές σου και το στοίχημα το 
έχεις κερδίσει, γι’ αυτό, όσο παραμένεις διαλλακτικός 
και συνεργάσιμος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα 
έχεις. Το θετικό είναι ότι πλέον με τις επιρροές που 
δέχεσαι, τα σχέδια και οι ιδέες σου θα αρχίσουν να 
παίρνουν σάρκα και οστά. Το ότι θα είσαι με πολύ 
κόσμο και θα έρχεσαι σε επαφή, ακόμα και με άτομα 
που δε συμφωνείς μαζί τους, θα σου δώσει επιπλέον 
γνώσεις πάνω σε θέματα της δουλειάς και έτσι θα 
βαδίζεις πιο άνετα.
Τυχεροί αριθμοί…14,23,39,47.

Δυναμώνεις, μέσα από συνεργασίες και στενές 
σχέσεις. Οι υποσχέσεις σου θα χρειαστεί να 
πραγματοποιηθούν γρήγορα, για να μην εκτεθείς 
ότι δεν κρατάς το λόγω σου. Είναι σημαντικό να 
διατηρήσεις τη φήμη σου αυτή την περίοδο, για 
να μπορείς να κάνεις καλύτερες επαφές και να 
έχεις μεγαλύτερη ανταπόκριση σε καινούργιες 
ευκαιρίες, που πιθανόν να εμφανιστούν. Συμβόλαια 
ή εγγυήσεις που θα δοθούν από την πλευρά σου για 
μια συμφωνία, θα πρέπει να τηρηθούν 100% για να 
μην υπάρχουν μετά ακυρώσεις και δυσκολίες.
Τυχεροί αριθμοί…15,33,45,47.

Έχεις βάλει σκοπό να υλοποιήσεις κάποια πράγματα, 
τα οποία γυροφέρνεις μεγάλο διάστημα και θα 
καταφέρεις να πας μπροστά, εφ’ όσον σκέφτεσαι 
πρακτικά και ώριμα. Σίγουρα κάτι καλό θα πετύχεις 
κι αυτό θα σου ανεβάσει τη διάθεση. Οι σχέσεις 
σου και γενικά όλο το επικοινωνιακό σου κομμάτι 
αναβαθμίζεται αυτήν την εβδομάδα, πρώτον γιατί 
το παλεύεις περισσότερο και δεύτερον γιατί ευνοεί 
τέτοιες ενέργειες. Δεν σου είναι εύκολο, αλλά 
τουλάχιστον ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και το κάνεις.
Τυχεροί αριθμοί…20,25,36,48.

Δυναμώνεις όλο αυτό το διάστημα, για αυτό 
βρίσκεις εύκολα τα πατήματά σου, κάτι που είναι 
το πλέον απαραίτητο για σένα. Αναζητάς το δίκιο 
σε κινήσεις και πράξεις ατόμων και επειδή δεν 
το βλέπεις, απογοητεύεσαι και επηρεάζεται κι η 
επικοινωνία ή η ένταξή σου σε κάποιους κύκλους. 
Η δικαιοσύνη είναι, ωστόσο, για τον καθένα κάτι 
υποκειμενικό, οπότε μην μπερδεύεσαι, κυρίως 
αν έχεις συνεργάτες που νιώθεις ότι κάπου σε 
υποβιβάζουν, γιατί δεν είναι η πραγματικότητα. 
Τυχεροί αριθμοί…3,17,36,45.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

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

26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο 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
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Πού θα μας βρείτε



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει

estiatoriopatsatzidikotsarouxa

Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621

...στο τραπέζι σας!


