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editorial

Καταδικασμένη η οικονομία 
χωρίς μείωση στους φόρους

{

{
Η παραδοχή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρη Λιάκου, ότι κατά πάσα 

πιθανότητα το 2019 δεν θα μειωθεί η φορολογία, ήρθε να επιβεβαιώσει τους χειρότερους 
φόβους νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Κακά τα ψέματα, η συντριπτική πλειονότητα των 
πολιτών δεν ασπάζεται το «success story» ή τη ρητορική περί «καθαρής εξόδου» από τα 
μνημόνια. Κι αυτό, γιατί όλα αυτά κανέναν αντίκτυπο δεν έχουν στην τσέπη τους. Οι περισ-
σότεροι γύρω μας ζουν με τον φόβο της κατάσχεσης-κλειδώματος του τραπεζικού τους 
λογαριασμού ή με τον φόβο του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Αν σε όλο αυτό το 
ήδη βαρύ σκηνικό προσθέσει κανείς και την «ομολογία» του κ. Λιάκου –που δεν έχουμε 
κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε–, τότε η ανάκαμψη πάει... περίπατο και του χρόνου. 

Η Ελλάδα τα αμέσως επόμενα χρόνια χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ, το οποίο μπορεί 
να προέλθει μόνο με χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Αφήνοντας στην άκρη το γεγονός ότι 
μόνο εύκολο δεν είναι να βρεθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να 
ακούσουμε έστω και ένα κίνητρο σε μία χώρα που βασίζει τα πρωτογενή της πλεονάσματα 
στην υπερφορολόγηση των πάντων (επιχειρήσεων και πολιτών). Οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις, κυρίως όμως η σημερινή, βάσισαν τη δημοσιονομική προσαρμογή στην αύξηση των 
φόρων και λιγότερο στη μείωση των δαπανών. Αυτό μπορεί να προκαλεί μια προσωρινή 
ευφορία, ότι «να, εμείς πιάνουμε τους στόχους», όμως είναι μία κοντόφθαλμη λογική. Η 
αλήθεια είναι πως κατατρώει τις σάρκες της ελληνικής οικονομίας.

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης σε αυτό έχουν και οι δανειστές, που δεν αντέδρασαν στην 
πολιτική υπερβολικής αύξησης των φόρων, καθώς το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να 
έρθουν «ίσα βάρκα, ίσα γιαλό» τα έσοδα με τα έξοδα. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι 
3.964.279 πολίτες χρωστούν στην Εφορία, 1.739.301 απ’ αυτούς είναι ανοικτοί σε μέτρα 
κατάσχεσης και 1.088.696 έχουν ήδη υποστεί κάποια κατάσχεση. Τι άλλο στατιστικό χρειά-
ζεται κάποιος για να αντιληφθεί ότι η φοροδοτική ικανότητα έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό; 
Οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν είναι μπαταχτσήδες (σ.σ. ή «στρατηγικοί κακοπληρωτές», 
για να το πούμε πιο... εύηχα) αλλά άνθρωποι που απλά δεν έχουν να δώσουν. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς κι εμείς –εν έτει 2018– κολλά-
με σε... κορμοράνους και άλλα ευφυολογήματα που αποτελούν τροχοπέδη για την ιδιωτική 
επενδυτική πρωτοβουλία. Μόνο ο τουρισμός έχει μείνει να διασώζει κάπως την κατάσταση, 
αλλά δεν επαρκεί. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι φέτος η ανάπτυξη θα είναι στο 2%, νούμερο το 
οποίο θα πέσει στο 1,8% το 2019. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Αναγκαία και μοναδική 
επιλογή για να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος –αυτός για τον οποίον μίλησε ο κ. 
Λιάκος–, ώστε να μειωθεί η φορολογία, είναι η περικοπή δαπανών από το Δημόσιο. Και δεν 
εννοούμε τις συντάξεις...

Του Νίκου Καραμανλή

Η αδυναμία 
μείωσης των 
φορολογικών 

συντελεστών –
που ομολογεί η 

κυβέρνηση– απο-
τελεί τροχοπέδη 
στην προσπάθεια 

ανάκαμψης
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Σε ρυθμούς εσωκομματικών εκλογών κινείται το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης σε όλη την Ελλάδα όπως και στη Θεσσαλονίκη, καθώς στις 13 
Μαΐου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων προέδρων των 
νομαρχιακών και δημοτικών τοπικών οργανώσεων της «γαλάζιας» παράταξης. 
Παράλληλα θα στηθεί ακόμη μια κάλπη για την ανάδειξη χιλίων συνέδρων, 
σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γραμματείας Οργανωτικού που στάλθηκε στις 
κατά τόπους κομματικές οργανώσεις στις αρχές της εβδομάδας.

Η επιλογή της ηγεσίας της «γαλάζιας» παράταξης να πραγματοποιηθεί η 
εκλογή χιλίων συνέδρων «αναζωπύρωσε» τα σενάρια ως προς το χρόνο διε-
ξαγωγής του Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλ-
λον του προέδρου της ΝΔ, το Συνέδριο του κόμματος δύσκολα πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί πριν τις αρχές Οκτωβρίου ενώ ως ανώτατο όριο ορίζουν τις 
αρχές του 2019. Το γεγονός είναι πάντως πως όλα θα εξαρτηθούν από το χρόνο 
διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Όπως και να έχει το επόμενο Συνέδριο της 
ΝΔ θα αποτελέσει κομβικό σημείο για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, καθώς οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Μητσοτάκης να προχωρά αμέσως 
μετά τη διεξαγωγή του σε ριζικές αλλαγές σε θέσεις κλειδιά στον κομματικό 
μηχανισμό της ΝΔ.
Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Την Θεσσαλονίκη αναμένεται να επισκεφτεί μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με 
πληροφορίες της karfitsa,  ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν και 
το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει ακό-
μα οριστικοποιηθεί, ωστόσο όπως ανέφεραν πηγές της ΝΔ, η επίσκεψη του κ. 
Μητσοτάκη δεν πρόκειται να είναι λίγων ωρών αλλά θα υπάρξει ένα… βαρύ 
πρόγραμμα με επισκέψεις και επαφές με σημαντικούς παράγοντες της πόλης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ 
στη Θεσσαλονίκη εντάσσεται και στο πλαίσιο της «μάχης» συσπείρωσης ενόψει 
των προγραμματισμένων εσωκομματικών διεργασιών, καθώς ο κ. Μητσοτά-

κης θεωρείται το δυνατό χαρτί της 
ΝΔ, στην προσπάθεια προσέλκυσης 

ενός σημαντικού και αντιπροσω-
πευτικού αριθμού ψηφοφόρων
Ποιοι θα είναι υποψήφιοι για τις 
νομαρχιακές οργανώσεις της 

Θεσσαλονίκης
Πάντως ήδη έχει ξεκινήσει η… 

κούρσα για την εκλογή των νέων 
προέδρων Νομαρχιακών Οργανώ-
σεων του κόμματος και στις τέσ-
σερις νομαρχιακές της Θεσσαλονί-
κης. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
karfitsa, στο Δυτικό Τομέα ισχυρή 
υποψηφιότητα προβάλει εκείνη του 
32χρονου Διονύση Μανωλόπου-
λου, ο οποίος προέρχεται από την 
ΟΝΝΕΔ, ενώ απέναντι του αναμέ-
νεται να τεθεί ο πρώην πρόεδρος 
Εργαζομένων της ΕΥΑΘ Δημήτρης 
Βασιλειάδης. Στον Κεντρικό Τομέα 
εκ νέου υποψήφιος αναμένεται να 
είναι ο νυν πρόεδρος Τάσος Εμμα-
νουηλίδης, ο οποίος αν και στήριξε 
στις εσωκομματικές εκλογές την 
υποψηφιότητα Τζιτζικώστα φέρεται 
να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη 
του περιβάλλοντος του προέδρου 
της ΝΔ. Από την άλλη, σαν υπο-
ψηφιότητες που θα μπορούσαν να 
«παίξουν» δυνατά είναι εκείνες του 
γιατρού Νίκου Λιακόπουλου και του 
περιφερειακού συμβούλου της πα-
ράταξης Ιωαννίδη και πρώην αντι-
δημάρχου Βασιλείου Γάκη, πάντως 
μέχρι στιγμής δεν δείχνει κανένας 
από τους δύο πρόθυμος για να κα-
τέλθει ως υποψήφιος.

Στον Ανατολικό Τομέα αν και 
η νυν πρόεδρος Πηνελόπη Ράλλη 

δείχνει να μην έχει μέχρι στιγμής κά-
ποιον αντίπαλο ωστόσο, πολλά θα 
εξαρτηθούν από τις αποφάσεις των 
πρώην προέδρων της συγκεκριμέ-
νης ΝΟΔΕ Θόδωρου Μητράκα και 
Γιάννη Πάιδα, που διαθέτουν ισχυρά 
ερείσματα στην περιοχή.

Τέλος,  στη ΝΟΔΕ Β’ Θεσσαλο-
νίκης υποψήφιος θα είναι εκ νέου 
ο νυν πρόεδρος Θωμάς Βράνος ο 

οποίος δεν φαίνεται να έχει κάποιον 
αντίπαλο. Ωστόσο το τελευταίο διά-
στημα κινείται εντόνως ο πρόεδρος 
της ΔΗΜΤΟ Πανοράματος Διονύσης 
Μάντζαρης, ο οποίος προέρχεται 
από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.

«Η μεγαλύτερη μάχη αναμέ-
νεται να δοθεί μεταξύ των υποψή-
φιων συνέδρων» έλεγε με νόημα 
στη karfitsa «γαλάζιο» στέλεχος 

που γνωρίζει καλά τη «γαλάζια»  
ανθρωπογεωγραφία στη Θεσσαλο-
νίκη και συμπλήρωνε « η διαδιασία 
ζωντάνεψε τις τελευταίες μέρες και 
έτσι θα… σωθεί και η συμμετοχή».

Ποιοι θα είναι υποψήφιοι 
πρόεδροι για τις ΝΟΔΕ

politics

Του Θοδωρή Ι. 
Δαφέρμου

Τάσος 
Εμμανουηλίδης

Θωμάς 
Βράνος

Διονύσης 
Μανωλόπουλος

Γυφτόπουλος: Το Γραφείο 
Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη έχει αντίληψη 
παλαιού Νομάρχη

Απάντηση στις ανακοινώσεις του 
πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλο-
νίκης για τις 23 κυβερνητικές παρεμβά-
σεις στην πόλη «καυτηρίασε» σήμερα 
ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
Θεσσαλονίκης Αντώνης Γυφτόπουλος 
σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε 
στα γραφεία του κόμματος.

Ο κ. Γυφτόπουλος κατά την τοποθέ-
τησή του επεσήμανε ότι «η λειτουργία 
του Γραφείου Πρωθυπουργού δεν ανα-
βαθμίζει τη σχέση της Θεσσαλονίκης 
με την Κεντρική Διοίκηση διότι το γρα-
φείο αυτό λειτουργεί προς δημιουργία 
εντυπώσεων και όχι προς μία θεσμική 
και μόνιμη και αποτελεσματική διευ-
θέτηση των σχέσεων της πόλης με τις 
κυβερνητικές υπηρεσίες και τα υπουρ-
γεία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Διοι-
κούσας της ΝΔ υπογράμμισε ότι «το 
Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσα-
λονίκη δυστυχώς έχει αντίληψη του 
παλαιού Νομάρχη. Όμως η διοίκηση 
έχει εξελιχθεί μαζί με την κοινωνία λαο 
οι Θεσσαλονικείς και οι Μακεδόνες αξί-
ζουμε κάτι καλύτερο.

«Εδώ βρίσκεται και η ουσία της δι-
αφοράς μας με την Κυβέρνηση. Ο Πρό-
εδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
πει ότι όλη η υποβάθμιση και η εγκατά-
λειψη  (της Θεσσαλονίκης και της Μα-
κεδονίας)καθρεπτίζονται στο άχρηστο 
για τον πολίτη , αλλά χρήσιμο για το 
κομματικό ρουφέτι , Γραφείο του Πρω-
θυπουργού στη Θεσσαλονίκη» σημεί-
ωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γυφτόπουλος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για τις 
δηλώσεις του περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώ-
στα ότι το Γραφείο του Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη προσφέρει έργο, ο 
κ. Γυφτόπουλος απάντησε «σέβομαι 
το ρόλο και την προσωπικότητα του 
κ. Τζιτζικώστα και το κόμμα μας είναι 
υπέρμαχο της αδέσμευτης και ακηδε-
μόνευτης τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Προβληματισμένοι είναι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου της Θεσσα-
λονίκης, καθώς η –έστω και μικρή- αύξηση στην πληρότητα των ξενοδοχεί-

ων τους δεν αποτυπώθηκε και στα… ταμεία τους. 

Α. Μανδρίνος: Να αλλάξει νοοτροπία  
ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης

ρεπορτάζ

Η τιμή δωματίου –παρά την αύξηση που κατα-
γράφηκε- παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ πολ-
λά στοιχεία της πόλης, που θα μπορούσαν να την 
φέρουν πιο μπροστά στις προτιμήσεις των τουρι-
στών, παραμένουν ανεκμετάλλευτα και δεν επιτρέ-
πουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδό-
χων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), Ανδρέα Μανδρίνο σημα-
ντικό ρόλο για τη βελτίωση της κατάστασης μπορεί 
να διαδραματίσει ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσα-
λονίκης υπό την προϋπόθεση «να μπει σε πιο επαγ-
γελματική ρότα και να αλλάξει νοοτροπία». Μάλι-
στα έσπευσε να βαθμολογήσει τον ΟΤΘ με 5 έναντι 
του μηδενός που –όπως είπε- ήταν η επίδοσή του 
προ δεκαμήνου. 

«Δεν μπορεί ο Οργανισμός να συνεχίσει να έχει 
πρώτο στόχο την πολιτική προβολή αντί για την 
προβολή του τόπου. Και αυτό δεν θα σταματήσει 
να συμβαίνει όσο οι διαχειριστές του Οργανισμού 
είναι πολιτικοί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μανδρί-
νος απαντώντας σε ερώτηση της Καρφίτσας στη δι-
άρκεια της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση 

της ετήσιας έρευνας της ΕΞΘ για την Ικανοποίηση 
των τουριστών και την απόδοση των ξενοδοχείων 
της Θεσσαλονίκης . 

Η πρόεδρος του ΟΤΘ, Βούλα Πατουλίδου απέ-
φυγε να σηκώσει το γάντι για το συγκεκριμένο 
θέμα, αλλά συμφώνησε πως τώρα είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή για την ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος της Θεσσαλονίκης. «Οι προκλήσεις είναι 
μπροστά μας και αν τις αφήσουμε να φύγουν τότε 
χαιρετήστε μας τον πλάτανο…», είπε η αντιπεριφε-
ρειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης.

«Πρέπει να ξεφύγουμε από τον σφιχτό ενα-
γκαλισμό με το κράτος και να αποκτήσει η πόλη 
έναν στρατηγικό σχεδιασμό στον τουρισμό όπου 
τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι επαγγελματίες 
του τουρισμού, όπως οι ξενοδόχοι, οι εστιάτορες, 
οι ταξιτζήδες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του 
κλάδου», υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Γιάννης Μπουτάρης, προσθέτοντας πως ο ΟΤΘ πρέ-
πει να δουλέψει πλέον με ιδιωτικά κριτήρια.  

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε 
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση
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συνέντευξη
«Από μόνη της καμία ιδιωτικο-

ποίηση ή παραχώρηση δεν συμβάλ-
λει στην ανάπτυξη της οικονομίας 
αν δεν συνδέεται με σαφή προγράμ-
ματα επενδύσεων» τονίζει σε συ-
νέντευξή του στην karfitsa o βου-
λευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρης Μάρδας αναφορικά με την 
παραχώρηση του ΟΛΘ .  Παράλληλα, 
ο κ. Μάρδας  σχετικά με το Σκοπιανό 
σημειώνει ότι «η ΠΓΔΜ θα αναλάβει 
τη νομική υποχρέωση να αλλάξει τη 
συνταγματική της ονομασία και να 
αποδεχτεί το erga omnes, εφόσον 
θέλει να καταλήξει σε λύση».

Κύριε Μάρδα,  καθημερινά 
βλέπουμε η προκλητικότητα της 
Τουρκίας στο Αιγαίο να εντείνεται. 
Φοβάστε για κάποιο θερμό επει-
σόδιο, αν λάβουμε υπόψη τόσο το 
επεισόδιο στην Ρω όσο και όσα και 
αυτά που υποστήριξε η τουρκική 
πλευρά για υποστολή της ελληνι-
κής σημαίας στους Ανθρωποφά-
γους;

Το περιστατικό στη βραχονησίδα 
Ανθρωποφάγος δεν επιβεβαιώνεται. 
Εφόσον δεν επιβεβαιώνεται και εφό-
σον δεν υπήρξε οποιαδήποτε γνώση 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και 
εφόσον έχει διαψευστεί από το ΓΕΕ-
ΘΑ, το περιστατικό δεν υπάρχει λό-
γος να συζητείται. Η Τουρκία μπορεί 
να προκαλεί όσο θέλει. Το ζητούμε-
νο είναι ότι τα σύνορα του Αιγαίου 
είναι δεδομένα και δεν τίθεται θέμα 
αμφισβήτησης λόγω ασαφειών. Η 
κυριαρχία μας σε νησιά και βραχονη-
σίδες είναι σαφής και προκύπτει από 
τις διεθνείς συνθήκες. Παρόλαυτα 
ένα θερμό επεισόδιο δεν μπορεί να 
αποκλειστεί ακόμα και ως ατύχημα 
καθώς μάλιστα η τουρκική προ-
κλητικότητα συνεχίζεται αμείωτη. 
Θα είναι όμως ένα τυφλό κτύπημα 
της Τουρκίας που δεν έχει να της 
προσφέρει το παραμικρό. Να υπεν-
θυμίσουμε ότι με την κρίση που προ-
κάλεσε η Τουρκία στα Ίμια το 1996 
έχασε στην ουσία την ένταξή της στη 
τότε ΕΟΚ. Ήταν η τελευταία της ευ-
καιρία τότε.

Πριν λίγες μέρες είδαμε τον 
πρωθυπουργό της πΓΔΜ κ. Ζόραν 
Ζαεφ να ανεβάζει τους τόνους 
υποστηρίζοντας ότι «ότι η ΠΓΔΜ 
δεν αποδέχεται ονομασία erga 
omnes και αλλαγή του συντάγμα-
τος». Πως κρίνετε τη στάση αυτή;

Όταν έχεις να επιλύσεις ένα δι-
μερές πρόβλημα, συμφωνείς σε ένα 
νομικά δεσμευτικό κείμενο που περι-
γράφει τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις 
των μερών. Αυτό το κείμενο επικυ-
ρώνεται από τα εθνικά κοινοβούλια. 
Η ελληνική πλευρά θα αναγνωρίσει 
τη γείτονα με την ονομασία, η οποία 
θα συμφωνηθεί από κοινού. Η γεί-
τονα γνωρίζει ότι για να αναγνωρι-
στεί από την ελληνική πλευρά, έχει 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις, μία εκ 
των οποίων είναι, η αλλαγή της συ-
νταγματική της ονομασίας.  Η ΠΓΔΜ 
θα αναλάβει τη νομική υποχρέω-
ση να αλλάξει τη συνταγματική της 
ονομασία και να αποδεχτεί το erga 
omnes, εφόσον θέλει να καταλήξει 
σε λύση. Σε αυτό το πλαίσιο η στάση 
του πρωθυπουργού της πΓΔΜ μόνον 
ως αρνητική, ως προς την εξεύρεση 
κοινά αποδεκτή λύσης μπορεί να θε-
ωρηθεί.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας από το Καστελόριζο υπο-
στήριξε και από τη Ρόδο όπου 
βρέθηκε για το 13ο Περιφερειακό 
Συνέδριο Ανάπτυξης -όπως και στα 
άλλα συνέδρια που έχει παρευρε-
θεί -ότι η χώρα στα τέλη του καλο-
καιριού βγαίνει  από τα μνημόνια. 
Κύριε υπουργέ, θα υπάρξει «καθα-
ρή έξοδος» από τα μνημόνια»;

Καθαρή έξοδος από τα μνημόνια 
σημαίνει έξοδος χωρίς πιστοληπτι-
κή γραμμή στήριξης και χωρίς, νέες 
βαριές δεσμεύσεις για τη χώρα. Ήδη, 
αρκετοί από τους αξιωματούχους 
των θεσμών έχουν πει ότι δεν τίθεται 
θέμα πιστοληπτικής γραμμής. Από 
τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης 
έχουμε δηλώσει ότι δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να ζητήσουμε μία προλη-
πτική γραμμή στήριξης, καθώς αυτό 
θα ερχόταν και σε αντίθεση με τη 

συμφωνία του Eurogroup που κατα-
λήξαμε τον Ιούνιο του 2017, η οποία 
προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί ένα 
χρηματοδοτικό μαξιλάρι, το οποίο 
θα προκύψει και από τις εκταμιεύ-
σεις του ESM, οι οποίες έχουν ήδη 
αρχίσει να γίνονται, αλλά και από 
στοχευμένες εξόδους στις αγορές. 

Θεωρείτε ότι η ιδιωτικοποίηση 
του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της πό-
λης;

Καταρχάς μιλάμε για παραχώ-
ρηση 35 χρόνια και όχι ιδιωτικο-
ποίηση της παραδοσιακής μορφής 
που γνωρίζουμε. Από μόνη της κα-
μία ιδιωτικοποίηση ή παραχώρηση 
δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
οικονομίας αν δεν συνδέεται με 
σαφή προγράμματα επενδύσεων 
και επέκτασης της δραστηριότη-
τας με όρους που θα ενισχύουν την 
απασχόληση και συμβάλλουν στην 
αύξηση της συνολικής παραγωγής 
της χώρας. Ειδικότερα ως προς το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης υπάρχει 
σαφής πρόβλεψη στη συμφωνία για 
σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα 
και επέκταση των δραστηριοτήτων 
του ιδίως στην αύξηση του αριθμού 
των κοντέινερς. Ο ΟΛΘ θα γίνει ένα 
ανταγωνιστικό λιμάνι του Πειραιά με 
οφέλη τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο 
και για τη χώρα συνολικά.

{

{

Καθαρή 
έξοδος από τα 

μνημόνια 
σημαίνει

έξοδος χωρίς 
πιστοληπτική 

γραμμή

Δ. Μάρδας: Η ανάπτυξη 
έρχεται από επενδύσεις 

Στον Θοδωρή Ι. 
Δαφέρμο
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opinions
Νηφάλια  

αποφασιστικότητα
Αποσυνδέοντας το Αιγαίο 

από τις τουρκικές εκλογές

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας 
βρίσκεται η εξέλιξη και πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η βαθμιία 
κλιμακούμενη επιθετική και προκλητική συμπεριφορά και η εχθρική ρητορική 
του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν , όπως και πολλών στελεχών της 
τουρκικής κυβέρνησης,  προκαλούν εύλογη ανησυχία στην Ελλάδα, με λογικά 
αναφυόμενο το ερώτημα που θα οδηγήσει αυτήν η όξυνση. Η ανησυχία αυτή 
συμπυκνώνεται σε μία δίσημη πτυχή: αφενός, η προκλητικότητα αυτή θα προ-
καλέσει πόλεμο με τη γείτονα, και,αφετέρου, ποια πρέπει να είναι η στάση της 
χώρας μας απέναντι στην γείτονα.

Η απάντηση , με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και παραβλέποντας την 
επέλυση κάποιου τυχαίου ή απρόβλεπτου γεγονότος, είναι εμφατικά αρνητική. 
Και εδράζεται στη λογική προσέγγιση ότι η ηγεσία της Τουρκίας, ακόμη και αν 
στοχοθετούσε στη σύγκρουση,  γνωρίζει πολύ καλά τα μεγάλα αρνητικά φορτία 
ισχύος αυτής της επιλογής. 

Στο εσωτερικό, η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει δύο ακανθώδη προβλή-
ματα. Πρώτον, η διαρκώς επιδεινούμενη, έπειτα από πολλά έτη, οικονομία, 
η οποία βρίσκεται σε ‘’υπερθέρμανση’’. Κατά δεύτερον, το επί δεκαετίες ζέον 
Κουρδικό ζήτημα και  η δράση του PKK,με μία παράπλευρη πτυχή, αυτής της 
ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Και μία άλλη σημαντική παράμετρος που ήρθε να 
προστεθεί το τελευταίο διάστημα, που αφορά την εσωτερική διαμάχη, με το 
αποτυχημένο πραξικόπημα και την επιγενόμενη εκκαθάρισης  των πολιτικών 
αντιπάλων του Ερντογάν.Την ίδια στιγμή στο εξωτερικό η Τουρκία έχει εμπλα-
κεί στον πόλεμο της Συρίας, καθόσον θεωρεί απειλή την οργάνωση και τυχόν 
αυτονόμηση των εκεί Κούρδων, ενώ, ασφαλώς υπάρχει και το ζήτημα του 
ιρακινού Κουρδιστάν.

Όλο αυτό το πλαίσιο, συνδυαζόμενο με τις επερχόμενες εκλογές του Ιουνίου 
του 2018, άγει την Τουρκία να επιζητεί την ικανοποίηση περιστασιακών αιτημά-
των, την επιβολή κόστους διά της φθοράς, αλλά και την επίτευξη αλλαγών σε 
ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο ή άλλα, αδυνατεί όμως να υποστεί το κόστος 
μίας ανοιχτής σύγκρουσης με την Ελλάδα. Διότι οι Τούρκοι γνωρίζουν καλά 
ότι η Ελλάδα δεν είναι Αφρίν, που ακόμη και αυτό έκαναν, εναντίον ατάκτων 
στρατιωτικών μονάδων, πενήντα οκτώ μέρες για να ελέγξουν. Με δεδομένη την 
ισχύ της χώρας μας, ακόμη και σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία, 
γνωρίζει η γείτων πως το κόστος στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα θα 
είναι πολύ μεγάλο αν αναλάβει την οποιαδήποτε εναντίον μας προσπάθεια.

Απέναντι λοιπόν στα δεδομένα αυτά η Ελάδα πρέπει να  προτάξει στην 
απρόβλεπτη γείτονα νηφάλια αποφασιστικότητα. Όπερ μεθερμηνευόμενον ότι, 
χωρίς κατευνασμό, δεν παρασυρόμαστε από αμοετροεπείς δηλώσεις οποιου-
δήποτε αξιωματούχου ή από προκλήσεις και αντιδρούμε, κατά περίπτωση, 
μόνον εφόσον κρίνουμε αναγκαίο, αναλογικά, προοδευτικά και κλιμακωτά. 

*Ο κ. Ν. Βασιλειάδης είναι επίκουρος καθηγητής Νεότερης και Σύγχρο-
νης Ιστορίας Πολιτισμού και Θεσμών Ν.Α. Ευρώπης, του τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο κοινός παρονομαστής στις εκτιμήσεις των αναλυτών και τις προειδοποιήσεις των 
σχολιαστών των τελευταίων εξελίξεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι πως το 
δίμηνο που ακολουθεί, θα είναι ιδιαίτερα θερμό ενόψει των προεδρικών και κοινοβου-
λευτικών εκλογών της 24ης Ιουνίου στην Τουρκία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως την 
επόμενη ημέρα των εκλογών θα επανέλθει η κανονικότητα στο Αιγαίο, θα περιοριστούν 
οι λεκτικές προκλήσεις, οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι παραβάσεις 
του FIR Αθηνών, ή πως θα εκλείψουν επεισόδια, όπως πρόσφατα αυτό με τους δύο 
έλληνες στρατιωτικούς στον Έβρο ή την προσπάθεια εμβολισμού του πλοίου ανοικτής 
θαλάσσης του λιμενικού από τουρκική ακταιωρό στα Ίμια. 

Η κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξαρτάται από τις αναθεωρητικές 
πρωτοβουλίες που με συνέπεια και σταθερότητα αναλαμβάνει η Άγκυρα από το βράδυ 
των Ιμίων το 1996 στο πλαίσιο της πολιτικής του «γκριζαρίσματος». Συνεπώς, η αμ-
φισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο 
αποτελούν τόσο πυλώνα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής όσο και ένα εργαλείο 
στην εσωτερική πολιτική σκηνή με ή χωρίς το δέλεαρ της εκλογικής νίκης στις 24 
Ιουνίου. Άρα το σκηνικό της έντασης θα εξακολουθήσει να παράγει ανησυχία και μετά 
την αναμενόμενη επικράτηση του Ταγίπ Ερντογάν και του κόμματός του στις διπλές 
εκλογές. Και φυσικά, το σύνολο των προκλητικών ενεργειών και η ρητορική των διεκ-
δικήσεων στο πλαίσιο της λεγόμενης «επικαιροποίησης» της Συνθήκης της Λωζάνης 
θα κεφαλαιοποιηθούν για να αναδειχθούν στη συνέχεια τα ζωτικά συμφέροντα της 
Άγκυρας στο Αιγαίο.

Ωστόσο, ο Ταγίπ Ερντογάν και το κόμμα του δεν χρειάζονται την ένταση στο Αιγαίο 
για να κερδίσουν τις εκλογές, παρά το γεγονός, ότι η ρητορεία του τσαμπουκά και η 
πολιτική του νταή υποθάλπει έναν ιδιόμορφο ισλαμοθωμανισμό που έχει απήχηση στο 
εκλογικό σώμα και σαφώς ενισχύει τον ίδιο και το κυβερνητικό του εταίρο. Άλλωστε, ο 
Ταγίπ Ερντογάν έχει κάνει ήδη πιο δύσκολες επιλογές, αφού πιθανότατα σκηνοθέτησε 
ένα πραξικόπημα που του πρόσφερε το πολιτικό άλλοθι των μαζικών και συστηματι-
κών διώξεων κατά των γκιουλενιστών, ενώ για να κερδίσει το συνταγματικό δημοψή-
φισμα εν μέσω καταγγελιών για νοθεία πριν από ένα χρόνο, διεξήγαγε την «Επιχείρηση 
Ασπίδα του Ευφράτη», και για να υπερισχύσει στις επερχόμενες πρόωρες, αλλά όχι 
αναπάντεχες εκλογές, διεξήγαγε πρόσφατα την «Επιχείρηση Κλαδί Ελιάς» στο Αφρίν. 
Συνεπώς, η ένταση στο Αιγαίο δεν είναι ούτε πρόσκαιρη, ούτε τυχοδιωκτική, αλλά 
αποτελεί την έκβαση μακροχρονίου πολιτικού σχεδιασμού που δεν θα τερματιστεί μετά 
τις 24 Ιουνίου, ενώ τροφοδοτεί παρεμπιπτόντως την εθνική πλειοδοσία στην εσωτερική 
πολιτική σκηνή ενόψει των εκλογών.

Με άλλα λόγια, οι εκλογές στην Τουρκία διεξάγονται 18 μήνες νωρίτερα, σε καθε-
στώς έκτακτης ανάγκης και με τροποποιημένο τον εκλογικό νόμο, προκειμένου ο Ταγίπ 
Ερντογάν και το κόμμα του να γαντζωθούν στην προεδρία και την πρωθυπουργία μαζί 
με τους εθνικιστές του Ντεβλέτ Μπαχτσελί με ορίζοντα το 2023 και τα εκατοντάχρονα 
της Τουρκικής Δημοκρατίας, δηλαδή τη Συνθήκη της Λωζάνης. Αν και η τουρκική λίρα 
απαξιώνεται, ο πληθωρισμός και η ανεργία καλπάζουν και η οικονομία κλονίζεται, 
ίσως το πιο σημαντικό μάθημα πολιτικής που έχει να προσφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι 
πως κατόρθωσε να προσφέρει στους συμπατριώτες του ένα όραμα, μια αφήγηση για 
ισχυρή Τουρκία, από τη στιγμή που το 2002 ανέλαβε την πρωθυπουργία μιας οικονο-
μικά κατεστραμμένης χώρας. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει γυρισμός στην 
καταστροφή, εφόσον αυτή η αφήγηση ξεπερνά την πραγματικότητα.

*Ο κ. Σαρηγιαννίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 
στη Νομική Σχολή ΑΠΘ

ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΊΚΟΥ ΒΆΣΊΛΕΊΆΔΗΆΡΘΡΟ ΤΟΥ  ΜΊΛΤΊΆΔΗ ΣΆΡΗΓΊΆΝΝΊΔΗ
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Στο σφυρί τα ακίνητα
για χρέος 500,01 ευρώ

Μια πόλη ίση με τον πληθυσμό της Αθήνας θα έχει... 
ξεκληριστεί φορολογικά έως το τέλος του έτους 

λόγω των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για 
οφειλές προς την Εφορία, χωρίς να υπολογίζεται  

ο αριθμός αυτών που θα χάσουν και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία, ιδίως από την 1η Μαΐου!

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων είναι άκρως απο-
καλυπτικά και αποτυπώνουν τις δρα-
ματικές συνέπειες της υπερφορολό-
γησης και της απώλειας εισοδημάτων 
για σχεδόν 2.000.000 φορολογουμέ-
νους, ενώ έρχονται εφιαλτικές κατα-
στάσεις για σχεδόν άλλους 2.000.000 
φορολογουμένους. Ήδη, εκτιμάται ότι 
τουλάχιστον 2.500.000 νοικοκυριά 
επί συνόλου 4.137.000 βρίσκονται 

μεταξύ κατασχέσεων χρηματικών πο-
σών και πλειστηριασμών ακινήτων, 
ενώ η κατάσταση αναμένεται να... 
αγριέψει από την 1η Μαΐου, οπότε το 
Δημόσιο «θα βγάζει στο σφυρί» ακίνη-
τα για μη ρυθμισμένες οφειλές ύψους 
500,01 ευρώ και άνω! Μέχρι στιγμής, 
εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις έχουν υποστεί την... ποι-
νή του παγώματος των τραπεζικών 
λογαριασμών, με αποτέλεσμα να κα-
ταγράφονται «δράματα» στην καθη-
μερινότητά τους, καθώς δεν μπορούν 
να εξοφλήσουν άλλες υποχρεώσεις ή 
να καταβάλουν λεφτά στους εργαζο-
μένους που απασχολούν. Το στοιχείο 
αυτό λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπ’ 
όψιν από τους «θεσμούς», οι οποίοι 
εκτιμούν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης τα 
επόμενα 3-4 χρόνια θα είναι χαμη-
λότεροι από αυτούς που προσδοκά 
η κυβέρνηση, λόγω της δραματικής 
εικόνας του ιδιωτικού χρέους προς το 
Δημόσιο. Μάλιστα, οι προβλέψεις είναι 
ακόμη πιο δυσοίωνες για τους επόμε-
νους μήνες, λόγω του «εκρηκτικού 

{

{
Εφιάλτης  
από την  

1η Μαΐου  
για τους  
φορολο-

γούμενους

Του  
Λουκά  

Γεωργιάδη

κοκτέιλ» πληρωμής των αυξημένων 
φόρων εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 
παρατηρείται «απογείωση» του αριθ-
μού των φορολογουμένων που είδαν 
τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 
να... ξαλαφρώνουν λόγω των φορο-
λογικών οφειλών προς την Εφορία. 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Στο τέλος του 2015 είχαν επι-
βληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπρα-

ξης σε 695.074 φυσικά και νομικά 
πρόσωπα. 

2. Στο τέλος του περασμένου Φε-
βρουαρίου, ο αριθμός όσων είδαν 
να... ξαλαφρώνουν οι λογαριασμοί 
τους ανήλθε σε 1.088.696 φορολο-
γουμένους. Δηλαδή, από τις αρχές του 
2016, ο αριθμός των φορολογουμέ-
νων στους οποίους επιβλήθηκαν μέ-
τρα αναγκαστικής είσπραξης αυξήθη-
κε κατά 393.622 (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα). 

3. Ο μέσος αριθμός ημερήσιων κα-
τασχέσεων ανέρχεται σε 500. 

4. Ο αριθμός των φορολογουμέ-
νων που ήδη βρίσκονται σε... λίστα 
αναμονής για κατασχέσεις τραπε-
ζικών λογαριασμών ανέρχεται σε 
1.739.301. 

5. Μέσα στους επόμενους μήνες 
αναμένεται να επιβληθούν κατασχέ-
σεις σε 650.605 φορολογουμένους. 

6. Οι φορολογούμενοι που βρί-
σκονται υπό την απειλή κατάσχεσης 
τραπεζικών λογαριασμών ανέρχονται 
σε 3.964.279, ενώ από την 1η Μαΐου 
θα αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός αυ-
τών που θα έχουν μηδενικά υπόλοιπα 
στα βιβλιάρια καταθέσεών τους και 
θα βρεθούν υπό την απειλή απώλειας 
ακίνητης περιουσίας! 

7. Τους επόμενους μήνες θα αυ-
ξηθεί εντυπωσιακά ο αριθμός των 
φορολογουμένων που θα δουν να κα-
τάσχονται τα εισοδήματα από την ερ-
γασία τους αλλά και τα ποσά εις χείραν 
τρίτων. Για παράδειγμα, η ΑΑΔΕ θα εκ-
δίδει κατασχετήριο για υπόλοιπα που 
τηρεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς ο 
οφειλέτης ή θα επιβάλλει κατάσχεση 
ενοικίων ή απαιτήσεων από πελάτες, 
τα οποία θα επιδίδονται στα χέρια του 
ενοικιαστή ή του πελάτη και ο τελευ-
ταίος θα υποχρεώνεται να αποδίδει τα 
σχετικά ποσά στην Εφορία.

Οι  Έλληνες  
πιλότοι, 
άνθρωποι ξε-
χωριστοί, δεν 
πετούν για τα 
λεφτά ή την  
υστεροφημία. 
Πετούν για 
να ζούμε 
εμείς ελεύθε-
ροι...

οικονομία
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οικονομία
Οι φόροι γονάτισαν τους Έλλη-

νες που έχουν ακίνητο… Οι 46 φόροι 
«τρώνε» στην κυριολεξία έως τέσ-
σερα ενοίκια του έτους. Οι ιδιοκτήτες 
μιλούν για ένα απίστευτο «κομβόι» 
φόρων, ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι 
έρχεται ίδιος ΕΝΦΙΑ με πέρυσι, παρά 
τις αλλαγές στις αξίες ακινήτων…

Νωρίτερα κατά δύο μήνες θα έρ-
θει ο νέος ΕΝΦΙΑ για όλους τους Έλ-
ληνες, αν το υπουργείο Οικονομικών 
έχει έτοιμες τις νέες αντικειμενικές 
έως τότε. Ουσιαστικά φόρος εισοδή-
ματος και ΕΝΦΙΑ θα πάνε μαζί, ενώ 
η εξόφλησή του θα γίνει σε έξι αντί 
πέντε δόσεις… Ωστόσο, το ποσό εί-
σπραξης του φόρου θα παραμείνει 
το ίδιο. Δηλαδή στα 3,2 δισ. ευρώ, 
καθώς αναμένεται να μπουν στα Τα-
μεία 2,6 δισ. ευρώ.

Όσοι έχουν περιουσία αξίας άνω 
των 200.000 ευρώ πληρώνουν δι-
πλό φόρο! Κύριο και συμπληρω-
ματικό… Οι επιβαρύνσεις στον συ-
μπληρωματικό φόρο σε ορισμένες 
περιπτώσεις ξεπερνούν το 300%. Ο 
ΕΝΦΙΑ, κατά τη δικηγόρο Ολυμπία 
Νικολοπούλου, «υπολογίζεται επί 
όλης της περιουσίας όλων των ακι-
νήτων του φορολογουμένου. Μάλι-
στα όταν κάποιος έχει ακίνητη πε-
ριουσία αντικειμενικής αξίας πάνω 
από 200-300.000 ευρώ, θα έχει συ-
μπληρωματικό φόρο με αυξημένους 
συντελεστές 0,1%-0,15%».

Στο μεταξύ, όλοι τρέχουν να 
βρουν άκρη με τις νέες αντικειμε-
νικές αξίες. Έως αυτή την ώρα δεν 
έχει γίνει κάτι το εντυπωσιακό, ενώ 
οι 75 τοπικές επιτροπές ακόμη ψά-
χνονται για το θέμα! Αυτό οδήγησε 
το υπουργείο Οικονομικών σε επι-
φανειακές παρεμβάσεις. Αναζητούν 
ωστόσο αξιοποίηση κάθε στοιχείου, 
νέο υπολογισμό εμπορικών τιμών 
και αναπροσαρμογή των τιμών ζώ-
νης. Επίσης τα οικονομικά στοιχεία 
που έχουν είναι ελάχιστα. Πολλές 
επιτροπές κινούνται σε τυφλά. Πολ-
λοί λένε ότι το αυτοματοποιημένο 
σύστημα ευθυγράμμισης αντικειμε-
νικών - εμπορικών αξιών δύσκολα 
θα υλοποιηθεί.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων τονίζουν 
ότι οι δυσκολίες είναι πολλές, ενώ 
η κτηματαγορά προεξοφλεί πολιτική 
απόφαση για τις αξίες γης. Ωστόσο, 
πολλοί τονίζουν ότι η μείωση των 
αξιών των ακινήτων από το 2008 ως 
σήμερα έφερε ισοσκελισμό αντικει-
μενικών -  εμπορικών τιμών.

Επίσης οι μικρές αλλαγές στις 
αντικειμενικές δεν θα βάλουν σε δύ-
σκολη εξίσωση το υπουργείο Οικο-
νομικών, να ανατρέψει πολλά στους 
συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, ώστε να ει-
σπραχθούν 3,2 δισ. ευρώ.

Να τονιστεί ότι η αύξηση των 
φόρων ακινήτων στην εποχή των 
μνημονίων φτάνει στο 550%. Ου-

σιαστικά, όσοι νοικιάζουν ακίνητο 
θα πληρώσουν φόρο από 15% έως 
45%.

Οι προτάσεις των ιδιοκτητών
Ήδη οι ιδιοκτήτες ακινήτων πα-

ρέδωσαν στον αρχηγό της ΝΔ κατά-
λογο 10 σημείων για τη φορολογία 
των ακινήτων.

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ σε ποσοστό 
έως 30%, με προτεραιότητα στην 
άμεση κατάργηση του συμπληρω-
ματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος 
ευθύνεται για την επενδυτική αποχή 
όλων εκείνων των φορολογουμέ-
νων από τους οποίους περιμένουμε 
να μπουν στην πρωτοπορία της ανά-
πτυξης της χώρας!

2. Φορολογική επιδότηση 50% 
του κόστους των εργασιών ενεργει-
ακής και λειτουργικής αναβάθμι-
σης των υφισταμένων κτιρίων που 
εκτελούνται με πλήρη νόμιμα δικαι-
ολογητικά, μέσω δυνατότητας συμ-
ψηφιστικής πληρωμής κάθε οφειλό-
μενου φόρου προς το Δημόσιο. Εκεί 
κρύβεται η πραγματική δυνατότητα 
και ευκαιρία για την οικονομία και 
την απασχόληση, και όχι τόσο στην 
κατασκευή νέων οικοδομών!

3. Προσαρμογή των αντικειμε-
νικών αξιών (τιμών ζώνης) στη ση-

μερινή σκληρή πραγματικότητα της 
οικονομίας και της ανύπαρκτης κτη-
ματαγοράς.

4. Εκλογίκευση της φορολογίας 
εισοδήματος από ακίνητα.

5. Κατάργηση ή σημαντική μείω-
ση του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και 
στις επισκευές κτιρίων.

6. Μείωση των τεκμηρίων διαβί-
ωσης (κατοικίας) στο 50% των ισχυ-
όντων, ώστε να προσαρμοστούν στα 
σημερινά εισοδήματα, όχι στα προ 
της κρίσης.

7. Τριετή αναστολή «πόθεν 
έσχες» στην αγορά και ανοικοδόμη-
ση ακινήτων.

8. Απλοποίηση των διαδικασιών 
των συναλλαγών στα ακίνητα, με 
πρώτο βήμα τη μείωση του τερά-
στιου αριθμού των απαιτουμένων 
δικαιολογητικών.

9. Παράταση της προθεσμίας 
οριστικοποίησης των πρώτων εγ-
γραφών του Εθνικού Κτηματολογίου 
μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από 
την έναρξη λειτουργίας κάθε κτημα-
τολογικού γραφείου.

10. Αυτόματη βεβαίωση στους 
λογαριασμούς ρεύματος των δημο-
τικών τελών για νομιμοποιημένους 
χώρους, χωρίς χρέωση αναδρομι-
κών τελών.

{

{

Προσαρμο-
σμένος ο 

ΕΝΦΙΑ στις 
νέες αντι-
κειμενικές

Ο ΕΝΦΙΑ έρχεται τον Ιούλιο

Του  
Γιώργου 

Αυτιά
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Κρι Κρι: Έβαλε το γιαούρτι 
Σερρών σε όλα τα σούπερ 
μάρκετ της Μ. Βρετανίας

Welcome Stores:  
Στόχος η αύξηση του τζίρου  

στα 65 εκατ. ευρώ για το 2018

Εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών καταγράφει η βορει-
οελλαδική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι με το γιαούρτι 
της να βρίσκεται πλέον στα ράφια όλων των αλυσί-

δων σούπερ μάρκετ της Μ. Βρετανίας (Waitrose, Aldi, 
Tesco, Marks & Spencer, Coop κα), ενώ παράλληλα 

επεκτείνεται και στην αγορά της Ιρλανδίας.

Θετικά είναι τα αποτελέσματά της 
και επί ελληνικού εδάφους τόσο στην 
αγορά γιαουρτιού όσο και στην αγο-
ρά παγωτού. Γι’ αυτό άλλωστε τα δύο 
κορυφαία για την εταιρία προϊόντα 
βρίσκονται και στο κέντρο του επεν-
δυτικού σχεδιασμού της που έχει ορί-
ζοντα υλοποίησης τα τέλη του 2018 
με επενδύσεις συνολικού προϋπολο-

Αύξηση πωλήσεων κατά 14% στα 
59 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2017 
η αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome 
Stores που συνεχίζει την επέκταση του 
δικτύου των καταστημάτων σε όλη τη 
χώρα με στόχο να τα… εκατοστίσει έως 
το 2020 από 84 που είναι σήμερα.  

Όπως δήλωσε ο διευθύνων Σύμβου-
λος της εταιρείας, Βασίλης Λέττας, στη 
διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη 
(φωτογραφία) «το 2018 αναμένεται να 
είναι μια χρονιά μεγάλων βημάτων» και 
έθεσε τους στόχους της ολοκλήρωσης 
του e-shop Welcome Stores και της on 
line μηχανογράφησης, της ανακαίνισης 
των υφιστάμενων καταστημάτων και 

γισμού 18 εκατ. ευρώ.  
Ειδικότερα, στις 23 αγορές του 

εξωτερικού όπου ήδη βρίσκεται η Κρι 
Κρι, οι πωλήσεις γιαουρτιού παρουσί-
ασαν, το 2017, αλματώδη ανάπτυξη 
(αύξηση 60,4%), ενώ η συμμετοχή 
των εξαγωγών ξεπέρασε το 30% επί 
των συνολικών πωλήσεων της εται-
ρίας. Μάλιστα, το λανσάρισμα του 

της εξάπλωσης του δικτύου σε όλη την 
Ελλάδα. «Θέλουμε ο χάρτης της χώρας 
μας να γεμίσει από τα χαμογελαστά πρό-
σωπα της Welcome Stores. Μια αλυσίδα 
από χαμόγελα!», είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Λέττας ο οποίος αναμένει για το 2018 
περαιτέρω αύξηση του τζίρου στα 65 
εκατ. ευρώ. 

Σήμερα η παρουσία της αλυσίδας εί-
ναι εντονότερη στη βόρεια και τη νησιω-
τική χώρα, ενώ το πλάνο ανάπτυξης που 
είναι σε εξέλιξη δίνει έμφαση στη δημι-
ουργία τουλάχιστον 16 νέων σημείων 
πώλησης στην Αττική και τη Νότια Ελλά-
δα έως το 2020 που τέθηκε ως ορόσημο 
για την ανάπτυξη της εταιρίας.

{

{
Οι  Έλληνες  

πιλότοι, άνθρω-
ποι ξεχωριστοί, 

δεν πετούν για τα 
λεφτά ή την  

υστεροφημία. 
Πετούν για 

να ζούμε εμείς 
ελεύθεροι...

«My authentic Greek Yogurt» στη 
γνωστή αλυσίδα S/M της Αγγλίας, 
Waitrose, έχει σηματοδοτήσει για την 
Κρι Κρι την είσοδό της και στην αγο-
ρά των επώνυμων γιαουρτιών (σ.σ. η 
συνεργασία με τη βρετανική αλυσίδα 
ξεκίνησε το 2013 με γιαούρτια ιδιωτι-
κής ετικέτας), ενώ πρόσφατα ξεκίνη-
σε νέα συνεργασία με τη Dunnes, μία 
από τις μεγαλύτερες αλυσίδες S/M 
στην Ιρλανδία, με προϊόντα γιαουρ-
τιού ιδιωτικής ετικέτας.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, η 
Κρι Κρι ενίσχυσε τη θέση της επιτυγ-
χάνοντας συνολική αύξηση πωλήσε-
ων 8,2% με βασικό μοχλό ανάπτυξης 
τα τυποποιημένα branded παγωτά 
Κρι Κρι (+19%). Με βάση τα στοιχεία 
της Nielsen, η μάρκα Κρι Κρι κατέκτη-
σε πέρυσι τη 2η θέση στην ελληνική 
αγορά παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 
15%. 

Τη δεύτερη θέση κατέχει η Κρι Κρι 
και στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, 
όπου οι πωλήσεις της εταιρίας εμ-
φανίζουν αύξηση 8,4%. Στον τομέα 
αυτό, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά 
τη θέση της στις προϊοντικές κατηγο-
ρίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτε-
ρη δυναμική, όπως είναι οι κατηγορί-
ες των λειτουργικών γιαουρτιών και 
των παιδικών, στην οποία έχει  κατα-
κτήσει την πρώτη θέση με μερίδιο σε 
όγκο 35%.

Να σημειωθεί ότι για το 2017 ο 
κύκλος εργασιών της Κρι Κρι διαμορ-
φώθηκε σε 79,25 εκατ. ευρώ έναντι 
66,57 εκατ. το 2016, αυξημένος κατά 
19%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από 
φόρους, ανήλθαν σε 7,34 εκατ., ένα-
ντι 6,24 εκατ. το 2016. 

οικονομία
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Με τον… 
αραμπά οι 
εξαγωγές 
προϊόντων 
από τη 
Θεσσαλονίκη 
- Τι ζητούν οι 
επιχειρηματίες

«Για το εμπόριο, τη βιομηχανία 
και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της 
Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, είναι 
προτεραιότητα η ολοκλήρωση των 
σιδηροδρομικών έργων στο τμήμα 
Θεσσαλονίκη - Ειδομένη και στο τμή-
μα Θεσσαλονίκη - Κούλατα, και προς 
αυτή την κατεύθυνση πρέπει όλοι να 
πιέσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέ-
ων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Κυριά-
κος Λουφάκης απευθυνόμενος προς 
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, Φίλιππο Τσαλίδη ο οποίος νω-
ρίτερα, στην ομιλία του στην αίθουσα 
του ΕΒΕΘ, ανακοίνωνε πως το φθινό-
πωρο το 2018 θα έχει ολοκληρωθεί 
η διπλή γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονί-
κη διπλασιάζοντας τη χωρητικότητά 
της και μειώνοντας τον χρόνο του 
ταξιδιού για τις επιβατικές αμαξοστοι-
χίες στις 3,5 ώρες, από 6 ώρες που 
είναι σήμερα.

«Είναι πολύ σημαντική για τους 
πολίτες η μείωση του χρόνου ταξι-
διού Αθήνα- Θεσσαλονίκη, αλλά τα 
οφέλη για ελληνική οικονομία θα 
είναι πολλαπλάσια εάν διασφαλιστεί 
η έξοδος των ελληνικών προϊόντων 
προς την Ευρώπη σιδηροδρομικώς», 
υπογράμμισε στην Karfitsa ο κ. Λου-

Την ανάγκη ολοκλήρωσης των 
σιδηροδρομικών έργων που θα φέ-
ρουν πιο κοντά τη Θεσσαλονίκη και 
το λιμάνι της με τα Βαλκάνια και την 
Κεντρική Ευρώπη τόνισαν επιχειρη-
ματίες οι οποίοι παρακολούθησαν 
την πρόσφατη εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε για την παρουσίαση 
των σχεδίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τους 
νέους, Ιταλούς (Ferrovie dello Stato 
italiane), ιδιοκτήτες της. 

φάκης επισημαίνοντας παράλληλα 
πως σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο 
προς τα Βαλκάνια είναι απαρχαιωμέ-
νο και δεν εξυπηρετεί τις πραγματι-
κές ανάγκες των επιχειρήσεων. Όπως 

ο ίδιος εξήγησε η χωρητικότητα της 
γραμμής Θεσσαλονίκη - Ειδομένη 
είναι πολύ μικρή, υποπολλαπλάσια 
σε σχέση με την προ δεκαετίας κατά-
σταση, με μόλις 8 αμαξοστοιχίες ημε-
ρησίως, ενώ η σιδηροδρομική γραμ-
μή Θεσσαλονίκη - Κούλατα (έξοδος 
προς Βουλγαρία) ουσιαστικά είναι 
ανύπαρκτη, καθώς χρησιμοποιείται 
μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Ο κ. Λουφάκης εκτιμά πως όταν 
ολοκληρωθούν τα σιδηροδρομικά 
έργα προς την Ειδομένη ο αριθμός 
των τρένων που θα εξυπηρετούνται 
θα τριπλασιαστεί και θα υπερβεί τα 
25 ημερησίως. Αναγκαία, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, είναι και τα 
σιδηροδρομικά έργα προς Κούλατα 
όπου «το κόστος των επενδύσεων 
που απαιτούνται είναι πολύ μικρό σε 
σχέση με τα οφέλη που θα προκύ-
ψουν για τις επιχειρήσεις και για το 
σύνολο της ελληνικής οικονομίας». 

Να σημειωθεί, πάντως, ότι η ολο-
κλήρωση των σιδηροδρομικών υπο-
δομών αποτελεί ευθύνη του ΟΣΕ (ο 
οποίος ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελ-
ληνικό δημόσιο) και άρα είναι στο… 
χέρι της κυβέρνησης και του αρμό-
διου υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών, Χ. Σπίρτζη…

οικονομία
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Προς διαγραφή ο Τσιμαχίδης
Ο πόλεμος που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα 

σε πανελλήνιο επίπεδο σχετικά με τα οπαδικά φαίνεται ότι… 
χτύπησε και το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της στήλης, το τοπικό στέλεχος των ΑΝΕΛ 
Σάββας Τσιμαχίδης κλήθηκε στο πειθαρχικό όργανο του κόμ-
ματος με το ερώτημα της διαγραφής του σχετικά με ανάρτη-
σή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook που… 
έλουζε με διάφορα κοσμητικά στοιχεία των βουλευτή του 
κόμματος Δημήτρη Καμμένο. Αφορμή των σχολίων του κ. 
Τσιμαχίδη αποτέλεσαν δηλώσεις του κ. Καμμένου για την 
ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως φαίνεται και το κόμμα του Πάνου 
Καμμένου έχει ενταθεί η διαμάχη μεταξύ νοτίων και βορείων.

{

{
Ποια γνωστή 

κοσμική κυρία 
της Θεσσαλονίκης 
(… πολύ γνωστή 

κοσμική κυρία της 
Θεσσαλονίκης) 

έπιασε τον άντρα 
της στο γραφείο 
του στην παρα-

λιακή σε στιγμές 
απείρου κάλους  
με τη γραμματέα 
του. Τα μαλλι-
οτραβήγματα 

πήγαν… σύννεφο. 
Αμέσως ενημέρω-
σε γνωστό δικη-
γόρο της πόλης. 
Θα επανέλθουμε 

σύντομα με νεότε-
ρα…

Ο καφές των Καραμανλικών  
και η παρουσίαση του βιβλίου 

Σε καφέ της οδού Νίκης συνέλαβε ο φακός της στήλης τον πρώην υπουργό 
Ευριπίδη Στυλιανίδη, τον Τέλη Θωμόπουλο και τον Θοδωρή Μητράκα να συζη-
τούν με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Λουκέρη που πραγμα-
τεύεται την διακυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Καραμανλή από το 2004 
ως το 2009 που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 14 Μαΐου. 

Το βιβλίο αναφέρεται κυρίως στο πώς χάθηκαν οι εκλογές του 2009 και 
έχεις ως τίτλο   «Κώστας Καραμανλής – Το τελευταίο εμπόδιο – Στόχος τους 
η Ελλάδα». Ομιλητές αναμένεται να είναι ο πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυ-
λιανίδης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας 
και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΑΚ Ηλίας Κουσκουβέλης. Μάλιστα, 
όπως πληροφορείται η στήλη έχει ήδη… σημάνει συναγερμός στις τάξεις των 
Καραμανλικών της πόλης και έχει αρχίσει ήδη η κινητοποίηση για την εκδήλω-
ση.  Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη έχει γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα 
πριν λίγες εβδομάδες με την παρουσία δεκάδων βουλευτών και κορυφαίων 
στελεχών της ΝΔ.  Πάντως την κινητοποίηση για την εκδήλωση έχει αναλάβει 
ο Βάκης Φραντζής… 

Τι συνδέει Εμμανουηλίδη 
και Χαρακόπουλο;

Έρχεται το… ΡΕΥΜΑ  
στη Θεσσαλονίκη

Ένας απροσδόκητος 
σύμμαχος  

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Παρασκευής στην αίθουσα του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης η Νομαρχιακή Συνέλευση 
της ΝΟΔΕ Κεντρικού Τομέα της Νέας 
Δημοκρατίας. Κεντρικός ομιλητής 
ήταν ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ 
Μαξιμος Χαρακόπουλος. Μάλιστα, 
όπως πληροφορείται η στήλη, ο πρό-
εδρος της ΝΟΔΕ Κεντρικού Τομέα 
Τάσος Εμμανουηλίδης συνδέεται με 
χρόνια φιλία με τον πρώην υπουργό 
μιας και οι δυο τους υπηρέτησαν μαζί 
ως έφεδροι αξιωματικοί στη Λαμία. 
Έτσι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν 
και ιστορίες από τα χρόνια της στρατι-
ωτικής τους θητείας… 

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη 
για τα εθνικά θέματα ετοιμάζει το 
ΡΕΥΜΑ (Ριζοσπαστική Ευρωπαϊκή 
Μεταρρυθμιστική Ανασυγκρότηση. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της στή-
λης, η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στις 9 Μαϊου στο ξενοδοχείο 
«Holiday In». Το ΡΕΥΜΑ είναι ένα 
think tank το οποίο δημιουργήθη-
κε από τον πρώην υπουργό Θανάση 
Σκορδά και τον πρώην Ευρωβου-
λευτή της ΝΔ Μανώλη Αγγελάκα. 
Στη κίνηση συμμετέχουν μεταξύ 
άλλων ο καθηγητής του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γιώργος Μπάλτας , ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτω-
νας Μαρλαφέκας και πολλά άλλα 
πρόσωπα από το χώρο της κεντρο-
δεξιάς. Ήδη το ΡΕΥΜΑ έχει πραγ-
ματοποιήσει  εκδηλώσεις με θέμα 
την Οικονομία σε Αθήνα και άλλες 
πόλεις και ετοιμάζεται να κάνει 
την… παρθενική του εμφάνιση στη 
Βόρεια Ελλάδα.

Έναν αναπάντεχο σύμμαχο 
βρήκε ο Θεσσαλονικιός βουλευτής 
της Ένωσης Κεντρώων Αριστείδης 
Φωκάς μετά το σάλο που δημιουρ-
γήθηκε εξαιτίας της παρουσίας του 
στο συλλαλητήριο των οπαδών 
του ΠΑΟΚ όπου πάνω από την εξέ-
δρα άκουγε κάποιους οπαδούς να 
φωνάζουν το σύνθημα «να καεί, να 
καεί το μπ… η Βουλή». Πρόκειται 
για τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνι 
Γεωργιάδη ο οποίος μιλώντας στο 
τηλεοπτικό σταθμό ATLAS υποστή-
ριξε ότι «το ίδιο σύνθημα φώναζαν 
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στις πλα-
τείες του 2012 παρουσία κορυ-
φαίων υπουργών της κυβέρνησης 
χωρίς τότε να δημιουργείτε κάποιο 
θέμα». Μάλιστα χαρακτήρισε τον κ. 
Φωκά ως ευπρεπή βουλευτή που 
παρασύρθηκε από τα οπαδικά του 
αισθήματα. Λέτε να βρήκε ευκαιρία 
ο Άδωνις να ρίξει γέφυρες και προς 
την πλευρά του ΠΑΟΚ;K
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Συγκρούσεις αντί  
πολιτικών προτάσεων

Θεσσαλονίκη 2032

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που 
ζει και αναπνέει για τη σύγκρουση 
γι’ αυτό και η Ελλάδα πλέον βιώνει 
την περιπέτεια σαν καθημερινότητα. 
Πριν κερδίσει τις εκλογές ο κ. Τσίπρας 
είχαμε τις μεγάλες διαδηλώσεις, τα 
διχαστικά μηνύματα για μνημονιακούς 
και αντιμνημονιακούς, τις κατηγορίες 
για τους «Γερμανοτσολιάδες» και τους 
«Νενέκους». Η τακτική της ακραίας 
πόλωσης έπιασε, οι πολίτες πίστεψαν 
στις μαγικές λύσεις του Προγράμματος 
Θεσσαλονίκης και έφεραν τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία, με τη συνεργασία των 
ΑΝ.ΕΛ. που πλειοδοτούσαν σε ψευτο-
πατριωτισμό και κάλπικες υποσχέσεις. 
Το ίδιο σκηνικό είχαμε το καλοκαίρι 
του 2015, όποιος ψήφιζε «ναι» στο 
δημοψήφισμα έδινε και την έγκρισή 
του στον Γιούνκερ να επιβάλει σκλη-
ρά μέτρα ενώ με το «όχι» η λιτότητα 
θα τερματιζόταν αυτομάτως. Όταν ο 
Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο Μνημόνιο, 
με χειρότερα μέτρα από αυτά που είχαν 
προτείνει οι δανειστές στις αρχές του 
2015, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο 
Φρανσουά Ολάντ, ο διχαστικός λόγος 
του κυβερνώντος κόμματος πήγε σε 
άλλο επίπεδο. «Τους τελειώνουμε ή 
μας τελειώνουν», ήταν το βασικό σύν-
θημα στις προεκλογικές συγκεντρώ-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας κέρδισε 
ξανά τις εκλογές, όμως η λογική των 
συγκρούσεων και των εχθρών που 
γίνονται φίλοι και ξανά εχθροί, ανά-
λογα με το κομματικό συμφέρον της 
περίστασης, παρέμεινε βασική αρχή της 
παρέας του Μαξίμου.Προσπαθώ μάταια 
να εντοπίσω στα 3,5 έτη διακυβέρνη-
σης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μία 
ανέφελη περίοδο. Η κυβέρνηση ανοίγει 
διαρκώς μέτωπα, εντός και εκτός συνό-
ρων, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις 
των κινήσεών της. Αρκεί και μόνο η 
προσδοκία κομματικών κερδών (που 
έως τώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί) για 
να ξεκινήσουν «πολέμους» τα στε-
λέχη του Μαξίμου, με αυτό τον τρόπο 
πιστεύουν ότι μπορούν να καλύψουν το 
έλλειμμα παραγωγής πολιτικών προ-
τάσεων, που χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ.

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. 
Βουλευτής της ΝΔ στη Χαλκιδική και 
επιχειρηματίας.

Τέλη Ιουλίου του 2032 και η πόλη μας ζει μέσα σε 
γιορτές και πανηγύρια. Είναι το κέντρο του κόσμου αφού 
εδώ και τρία χρόνια ανέλαβε με ανάθεση να διοργανώσει 
τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πρέπει να αναφέρουμε ότι 
τους αγώνες είχε αναλάβει να διοργανώσει η Βαρκελώνη 
αλλά λόγω της γνωστής σε όλους πια ανοργανωσιάς των 
Καταλανών και της ανετοιμότητάς τους να προχωρήσουν 
στην κατασκευή των σταδίων και των άλλων υποδομών, 
η ΔΟΕ ανέθεσε χωρίς σχεδόν καμιά δεύτερη σκέψη τους 
αγώνες στην Θεσσαλονίκη που εδώ και 10 χρόνια αποτε-
λεί πόλη πρότυπο, προλαμβάνοντας μάλιστα τον ΒΙΕ που 
ήθελε να της αναθέσει και θερμοπαρακαλούσε μάλιστα 
για την διοργάνωση της μεγάλης ΕΧΡΟ 2031.

Στην πόλη που εδώ και χρόνια άφησε το παλιό κακό 
παρελθόν της, η οργάνωση και ο σχεδιασμός, η οικονομι-
κή ευρωστία και η πρωτοποριακή και καινοτόμα ανάπτυ-
ξη έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό θαύμα. Ανεργία 
μηδέν, επιχειρηματική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε 
μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των φορέων της και 
καθαγιάστηκε από την αγιαστούρα του Μητροπολίτη 
Δημάρχου της, υποδομές που ξεπέρασαν και τα δεδομένα 
της προ τριαντακοντοπενταετίας κυκλοφοριακής μελέτης 
που είχε κάνει ο εδώ και χρόνια αναβαθμισμένος Οργα-
νισμός Ρυθμιστικού. Τι να πρωτοπούμε αφού ψάχνοντας 
για ψεγάδια πρέπει να ψάξουμε πότε έγιναν τα τελευταία 
παράπονα από πολίτη γιατί το μετρό Μουδανιά-Σίνδος 
καθυστέρησε κατά μισό ολόκληρο λεπτό και αναγκάστη-
κε να χρησιμοποιήσει με το αυτοκίνητό του την ζεύξη του 
Θερμαϊκού για να φτάσει στην ώρα του.

Εγκαίνια λοιπόν του μεγαλύτερου αθλητικού γεγο-
νότος της υφηλίου και οι Θεσσαλονικείς πετάνε από την 
χαρά τους που θα δείξουν όλα αυτά που τόσα χρόνια 
υλοποίησαν. Το ιστορικό κέντρο είναι πια ένα στολίδι 
που αναδεικνύει και την ιστορία αλλά και την σύγχρονη 
κουλτούρα, τα συνεδριακά κέντρα, το διεθνές λιμάνι, το 
αεροδρόμιο που έγινε κόμβος αεροπορικός ανάμεσα στην 
Ευρώπη και την Ασία, η υποθαλάσσια που ξεκινάει από 
την Λαχαναγορά και καταλήγει στο αεροδρόμιο, την Εξω-
τερική περιφερειακή με τα πάνω από είκοσι χιλιόμετρα 
τούνελ αλλά και το καλύτερό της έργο με τις τέσσερεις 
γραμμές Mετρό 50 χιλιομέτρων, που αντικατέστησε αυτό 
που έγινε την δεκαετία του 2000 και συνδέεται με υπερ-
σύγχρονο Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Όσο για τις αθλητι-
κές υποδομές, κόσμημα πραγματικό που χρησιμοποιού-
νται στα σεμινάρια όλων των Παγκόσμιων Ομοσπονδιών.

Η επιτυχία λοιπόν είναι προδιαγεγραμμένη και ήδη 
έγινε ρεκόρ διαπιστεύσεων αθλητών και δημοσιογρά-
φων. Οι επισκέπτες άλλωστε εδώ και χρόνια έρχονται και 
επισκέπτονται την πόλη για να δουν τις εγκαταστάσεις 
και να χαρούν την καταπράσινη Θεσσαλονίκη καθώς και 
την φύση που επέστρεψε ξανά στην καθημερινή ζωή της 
με το τιτίβισμα των πουλιών εκεί που… κάποτε συνωστί-
ζονταν μόνο αυτοκίνητα, δίνοντας αλλιώτικη χροιά στον 
χαρακτηρισμό της σαν ερωτική πόλη.

Το πιστέψατε; Όνειρο ήταν.
*Ο κ. Τζακόπουλος είναι Αγρονόμος  

Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΆΡΆΝΆΣΊΟΥ*

*ΤΟΥ ΣΆΚΗ ΤΖΆΚΟΠΟΥΛΟΥ 

karfitsomata

★ Πέρασε και το Πάσχα. Λίγες 
μέρες ήταν αλλά πολύ το φαί 
και τα κιλά που προστέθηκαν. Τα 
καρφιτσώματα όμως πονάνε στη 
χαλαρότητα των ημερών εκτός 
από την παχυδερμική διάθεση 
των πολιτευάμενων. Αυτή αντέχει 
πάντα.

★ Στη Θεσσαλονίκη και στο 
Δήμο ανακοινώνονται υποψήφιοι 
Δήμαρχοι. Έχουμε και λέμε:

★ Μετά την αύρα του συλ-
λαλητηρίου για την Μακεδονία 
ο γνωστός Μακεδονομάχος και 
κατά δήλωσή του συγκεντρωσι-
άρχης Καλόγηρος, μας είπε από 
το τοπικό κανάλι που τον εκθέτει, 
ότι θα βγει μπροστά για δήμαρχος 
στη Θεσσαλονίκη. Είναι απαίτηση 
λέει και σπρώχνεται για να το κά-
νει. Καλά δεν μας έλεγαν ότι όσοι 
μίλησαν τότε δεν θα πολιτευτούν;

★ Από τον πύργο του ΟΤΕ στη 
ΔΕΘ και από ψηλά μας ανακοί-
νωσε ο Χάρης Αηδονόπουλος, ο 
φίλος μου και γιατρός μου, ότι θα 
κατέλθει κι’ αυτός για Δήμαρχός 
μας. Για τον Χάρη πιστεύω ότι 
θα ανέβει για Δήμαρχος. Βρήκε 
πολλά τα προβλήματα και έχει 
μάλιστα και «πλατινέ» λύσεις 
στην πανστρατιά που ετοιμάζει. 
Χάρη είμαστε μαζί σου μια ζωή 
και το ξέρεις. Την άλλη φορά από 
τον Λευκό Πύργο.

★ Ο σιορ Γιάννης Δήμαρχος 
δεν είπε τι θα κάνει αλλά και με 
ποιους θα το κάνει. Αυτόν τον 
καιρό έχει χαθεί μάλιστα και δεν 
μας επιλήφθηκε για άμεση λύση 
στα Σκόπια, στον ΟΑΣΘ και σε 
άλλα μεγάλα. Τα μικρά της πόλης 
τα άφησε άλλωστε σε άλλους ή 
για τον επόμενο Δήμαρχο. Εγώ 
πάντως είμαι μαζί του. Κάθομαι 
απέναντί του και χαίρομαι να τον 
βλέπω. Είναι το σύμβολο για 
μένα της ερωτικής πόλης. Σαν τον 
σπίνο που τιτιβίζει από ρόγα σε 
ρόγα λέμε. Σιορ Γιάννη γερά και 
θα γίνουμε και καρτούν.

★ Ο Απόστολός μου ο Περι-
φερειάρχης έφυγε για την USA. 
Πάει για την παρέλαση και άλλα. 
Άφησε όμως πίσω του πολλή 
έργο και άνοιξε μεγάλες πόρτες 
για την ανάπτυξη, την καινοτομία 
αφού το κατά κεφαλήν εισόδημα 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας με ενέργειές του ανέβηκε 
κατακόρυφα. Δεν θα μας λήψει 
λοιπόν και μπορεί ο Ντόναλντ να 
μας τον κρατήσει για πάντα.

★ Εκείνος ο Φάμελος του 

ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος από τους 
Θεσσαλονικείς που προβάλει το 
κουβέρνο μας σήμερα. Άρχισε 
δειλά τους πρώτους μήνες να μας 
μιλάει για όσα έκανε ανατολικά 
τα περασμένα χρόνια αλλά τώρα 
μπαίνει και σε μετερίζια για τα 
οικονομικά και ασφαλιστικά μας. 
Όλα έγιναν καλά μας λέει και 
δίκαια πάντα βεβαίως βεβαίως. 
Για το καλό μας ντε. Μ’ αυτά και 
μ’ αυτά Σωκράτη μου βλέπω να 
ψάχνουμε την ψήφο μας στις 
Περιφερειακές εκλογές που ονει-
ρεύεσαι να κατέλθεις.

★ Τα εθνικά σύμβολά μας 
στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι τα 
τιμάμε. Τέτοια ήταν στη Θεσσαλο-
νίκη ο Βασίλης Παπαγεωργόπου-
λος και η Βούλα Πατουλίδου. Και 
οι δυο, μας έκαναν στον στίβο πε-
ρήφανους. Και οι δυο ασχολήθη-
καν με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Και οι δυο δούλεψαν για το καλό 
μας. Έτσι πρέπει και εκεί ψηλά να 
παραμείνουν σαν σύμβολα της 
Θεσσαλονίκης. Και δεν ξεχνώ.

★ Για την ΝΔ τι να πούμε. Όλα 
τα είχαι η Μαριορή οι κόντρες για 
το ποιοι θα βγούν πρόεδροι στις 
Νομαρχιακές της έλειπε. Πισώ-
πλατα μαχαιρώματα, υποψηφιό-
τητες από κάθε προεδρευάμενο 
πολιτικό τζάκι και μικρή συμμε-
τοχή του κόσμου. Νομίζω ότι δεν 
χρειαζόταν αυτόν τον καιρό.

★ Εγώ πάντως σας το μα-
ταλέω, στις εκλογές για την Νο-
μαρχιακή Δυτικής Θεσσαλονίκης 
είμαι με τον φίλο μου Δημήτρη 
Βασιλειάδη. Δημήτρη ανεβαίνου-
με συνέχεια.

★ Δεν μπορώ να καταλάβω 
στην ΝΔ, πότε η νέα τοπική διοί-
κησή της πρόλαβε να δημιουρ-
γήσει έχθρες και προστριβές με 
πολλούς κομματικούς τοπικούς 
παραγοντίσκους. Εκτός και αν πή-
ραν τον διορισμό για να βγάλουν 
τα προσωπικά τους. Το γνωρίζει 
αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

★ Δεν διάγει τα καλύτερά του 
με την Νέα Δημοκρατία ο δήμαρ-
χος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου. Έτσι το 
αναφέρω!

★ Χάρη γερά πάρτους τα μυα-
λά και τον Δήμο Θεσσαλονίκης!
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Νοτοπούλου σε… ελεύθερη μετάφραση
Μετά από ένα χρόνο, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της,  η διευθύντρια του Πρω-

θυπουργικού Γραφείου Κατερίνα Νοτοπούλου, συναντήθηκε με δημοσιογράφους, ώστε να 
τους ενημερώσει για τα 23 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο 
περιθώριο της συνάντησης, η κα Νοτοπούλου ρωτήθηκε εάν θα κατέβει υποψήφια στις ερ-
χόμενες βουλευτικές/αυτοδιοικητικές εκλογές. Η ίδια προτίμησε να δώσει μια απάντηση με 
πολλούς συνειρμούς. «Είναι ακόμα πρώιμη μία τέτοια συζήτηση, άλλωστε οι εκλογές θα 
γίνουν στην ώρα τους. Το πρωθυπουργικό γραφείο έχει ένα βαρύ και σημαντικό έργο να κάνει 
και αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα» αφήνοντας τους δημοσιογράφους να κάνουν 
τη… μετάφραση. Φαίνεται ότι η κα Νοτοπούλου έχει μάθει καλά την πολιτική επικοινωνία… 
να λες πολλά και στην ουσία να μην λες τίποτα…

{
{

{
{

Έχουν χάσει τον 
ύπνο τους όπως 

μαθαίνουμε οι νυν 
βουλευτές και οι 
πολιτευτές της 

Β’ Θεσσαλονίκης 
από την επικεί-

μενη κάθοδο ως 
υποψήφιου στις 

επόμενες εκλογές 
του δημοφιλούς 
πρώην αντιπερι-
φερειάρχη Φάνη 

Παππά

Ποιος στέλεχος 
των ΑΝΕΛ από την 
Κεντρική Μακεδο-
νία «φλερτάρει» 
με τη ΝΔ για τις 

επόμενες εκλογές 
και προέρχεται 

από  το χώρο της 
αυτοδιοίκησης

Έφαγε… πόρτα

Αύριο Κυριακή ο βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Καραόγλου πραγματοποιεί 
εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατο του Κων-
σταντίνου Καραμανλή Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Porto Palace» 
και ομιλητές αναμένεται να είναι ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Κώστας Τσιάρας, 
ο πρώην υπουργός Χρήστος Κοσκινάς και ο δημοσιογράφος Φαίδων Γιαγκιόζης, 
ο οποίος έγραψε και βιβλίο για τη σχέση του Καραμανλή με τη Θεσσαλονίκη. 

Ωστόσο η στήλη πληροφορείται ότι για την εκδήλωση υπήρξε έντονο πα-
ρασκήνιο. Ο κ. Καράογλου είχε αρχικά προσκαλέσει ως κεντρικό ομιλητή τον 
βουλευτή Σερρών Κώστα Αχ. Καραμανλή, όμως, ο κ. Καραμανλή δεν δέχτηκε 
καθώς θεωρεί ότι δεν μπορεί ο κάθε βουλευτής να διοργανώνει μόνος του μια 
τέτοια εκδήλωση και θα πρέπει οι εκδηλώσεις αυτές να οργανώνονται υπό την 
κομματική ομπρέλα. Τελικά κεντρικός ομιλητής θα είναι ο γραμματέας της ΚΟ 
της ΝΔ Κώστας Τσιάρας, με την παρουσία τους να δημιουργεί και αυτή ψιθύρους 
ως προμοτάρισμα προς τον κ. Καράογλου έναντι των άλλων «γαλάζιων» στε-
λεχών της Β’ Θεσσαλονίκης.

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Τζίτζι

Ο Καϊτεζίδης   
«πρέσβης»  
στο Youthorama

Σε εξέλιξη οι εργασίες 
στο 1ο Ειδικό Σχολείο 
Κερασιάς

Τις εντυπώσεις έκλεψε στο κοινό συνέδριο ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ο περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας τόσο για την 
τοποθέτησή του όσο και για τη λαοφιλία του.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, σύμφωνα με πληροφορίες 
της στήλης, για το ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό βήμα 
απάντησε με νόημα «είμαι θα είμαι περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας».

Περήφανος υποστηρικτής της 
ιδέας για ακόμα μία χρονιά, ο δή-
μαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτι-
ος Καϊτεζίδης συμμετείχε ως πρε-
σβευτής σε όλες τις δράσεις του 
Youthorama όπου ολοκληρώθηκε 
η ανταλλαγή 60 νέων, με ή χωρίς 
τύφλωση. «Σε κάθε νέο του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος δόθηκε 
μία μπάλα και για τυφλούς ώστε 
να επιστρέψει στην πατρίδα του 
και να μεταλαμπαδέψει το μήνυμα 
της ένταξης σε όλες τις δραστηρι-
ότητες, τυφλών και βλεπόντων. Η 
παγκόσμια καινοτομία δημιουργίας 
μπάλας και για τυφλά παιδιά και νέ-
ους δημιουργήθηκε πέρσι από τον 
Ηλία Μάστορα και το Όραμα Νέων 
Youthorama. Μέσω της παγκόσμι-
ας καμπάνιας “A ball for all” η μπά-
λα αυτή δεν πωλείται αλλά μοιρά-
ζεται δωρεάν και ήδη έχει δοθεί σε 
πάνω από 30 χώρες», εξήγησε ο 
δήμαρχος. 

Με γοργούς ρυθμούς προχω-
ράνε, οι εργασίες στο 1ο Ειδικό 
Σχολείο στη Νέα Κερασιά, του δή-
μου Θερμαϊκού. Το έργο, προϋ-
πολογισμού 101.285,95 ευρώ, 
έρχεται να καλύψει ένα κενό και 
να διαμορφώσει τις κατάλληλες 
ευκαιρίες και συνθήκες, για την εν-
σωμάτωση των Ατόμων με ειδικές 
Ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, προσφέροντας τη νέα αυτή 
σχολική μονάδα ειδικής αγωγής. Οι 
εργασίες ανακατασκευής, οι οποίες 
ξεκίνησαν πριν ένα μήνα, αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν περίπου στις 
αρχές του καλοκαιριού, ενώ έχει 
ενημερωθεί και η Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης, προκειμένου να μπορεί να 
λειτουργήσει με το ανάλογο εκπαι-
δευτικό προσωπικό τη νέα χρονιά.   
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Τους φόβους δημιουργίας μιας νέας κατάστασης, πα-
ρόμοιας μ’ αυτή που δημιουργήθηκε στην Ειδομένη, 
το 2016,αναζωπυρώνουν οι ορδές προσφύγων που 

φτάνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση από τον Έβρο, και 
διοχετεύονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σε διά-

φορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 

Φοβούνται «νέα Ειδομένη»
ρεπορτάζ

{

{

Ο δήμαρχος Παιονίας Χρήστος 
Γκουντενούδης, που κατά κοινή ομο-
λογία ο δήμος του σήκωσε το βάρος 
του προσφυγικού το 2015, έστειλε 
επιστολή στον υπουργό Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα,  εκ-
φράζοντας την έντονη ανησυχία του. 
«Υπήρξε ρητή διαβεβαίωση από τον 
προκάτοχό σας κ. Μουζάλα, ότι το 
Κέντρο Φιλοξενίας (camp) προσφύ-
γων και μεταναστών της Νέας Καβά-
λας θα εκκενωθεί μέχρι το τέλος του 
2017. Εν τούτοις, αντί ο αριθμός των 
φιλοξενουμένων να βαίνει μειούμε-
νος, παρατηρούμε πως αυξάνεται κα-
θώς επίσης ο χώρος συμπληρώνεται 
με επιπλέον containers (box) για την 
στέγαση των», σημειώνεται μεταξύ 
άλλων στην επιστολή. 

Ο κ. Γκουντενούδης σημειώνει 
πως: «Ο αριθμός των φιλοξενουμέ-
νων ατόμων έχει ανέλθει στα 425 
περίπου και σε αυτούς προστίθενται 
και οι 215 οι οποίοι κατοικούν εντός 
του αστικού ιστού του Δήμου Παιο-
νίας. Στον προσωρινό και άτυπο κα-
ταυλισμό της Ειδομένης βρέθηκαν το 
2016 περίπου 15.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες, ενώ παράλληλα σε άλ-
λους άτυπους χώρους φιλοξενίας της 
περιοχής βρέθηκαν περί τους 5.000 
πρόσφυγες. Καθώς αντιλαμβάνεστε, 
υπάρχει μια σχετική ανησυχία στην 
τοπική κοινωνία και το κυριότερο, 
δεν υπάρχει καμία ενημέρωση του 
Δήμου από τις επίσημες αρχές». 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Ύπατης Αρμοστείας, τη διετία 
2015-2016, περισσότεροι από ένα 

Επιστολή  
στον υπουργό 

Μεταναστευτικής 
Πολιτικής  
από τον  
δήμαρχο  
Παιονίας

εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως πρό-
σφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν, έφτασαν στην Ελλάδα 
στην προσπάθειά τους να βρουν μία 
δίοδο στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, 
η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου 50.000 
πρόσφυγες και μετανάστες από αυ-
τούς που κατέφτασαν στη χώρα από 
το καλοκαίρι του 2015 και μετά. Η 
υπεύθυνη ενημέρωσης της Ύπατης 
Αρμοστείας, Στέλλα Νάννου δήλωσε 
στην Karfitsa πως:

«Μέσα στην πόλη της Θεσσαλονί-
κης δεν υπάρχουν καταυλισμοί προ-
σφύγων. Οι πιο κοντινοί είναι αυτοί 
στα Λαγκαδίκια και στα Διαβατά, που 
φιλοξενούν περίπου 1.400 αιτούντες 
άσυλο και πρόσφυγες. Σε διαμερί-
σματα και κτίρια μέσα στην πόλη/
Δήμο της Θεσσαλονίκης φιλοξε-
νούνται περίπου 2.800 πρόσφυγες 
και αιτούντες άσυλο. Σε αυτόν τον 
αριθμό δεν περιλαμβάνονται πρό-
σφυγες που μπορεί να είναι άστεγοι 
ή να μένουν σε άτυπες δομές ή να 
φιλοξενούνται από συγγενείς. Αν συ-
μπεριλάβουμε και τις δομές στη Βόλ-
βη, τότε μπορούμε να πούμε ότι στην 
ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλο-
νίκης φιλοξενούνται περίπου 3.300 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες σε 
διαμερίσματα και κτίρια». Εξηγεί λοι-
πόν πως στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 
υπάρχουν 2.800 αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες που διαμένουν σε διαμε-
ρίσματα και κτίρια μέσα στον αστικό 
ιστό, ενώ στην ευρύτερη περιφέρεια 
της Θεσσαλονίκης (πόλη Θεσσαλο-
νίκης, Διαβατά, Λαγκαδίκια, Βόλβη), 

«υπάρχουν 4.700 αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε 
καταυλισμούς και σε διαμερίσματα/
κτίρια».
Έντονη ανησυχία από τις Μ.Κ.Ο. 

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του 
προγράμματος στέγασης προσφύγων 
της Μ.Κ.Ο. Praksis, Χριστίνα Καλπά-
κη, η συγκεκριμένη οργάνωση αυτήν 
τη στιγμή μισθώνει 1.046  διαμερί-
σματα, 944 στην ευρύτερη περιοχή 
των Αθηνών και 102 στη Θεσσαλο-
νίκη (εκ των οποίων τα περισσότερα 
βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης και τα υπόλοιπα είναι στην 
Πυλαία, στο δήμο Παύλου Μελά, στις 
Συκιές, στο Κορδελιό, στην Καλα-
μαριά και στους Αμπελόκηπους). Σε 
ερώτηση για το εάν υπάρχει πρόβλε-
ψη ή εγκεκριμένο κονδύλιο για ενοι-
κίαση περισσότερων σπιτιών, καθώς 
καταγράφεται αύξηση των προσφυγι-
κών ροών, η κ. Καλπάκη τονίζει πως 
«για την Praksis δεν υπάρχει προς 
ώρας τέτοια πρόβλεψη». Σημειώνει, 
μάλιστα, πως η αρμοδιότητα της δι-
αχείρισης της ένταξης και φιλοξενίας 
προσφύγων θα περάσει στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση το 2020 και «όχι φέ-
τος, όπως είχε εξαγγελθεί αρχικά, 
γεγονός που θα επιτρέψει τον καλύ-
τερο σχεδιασμό της μετάβασης και 
την καλύτερη προετοιμασία των δή-
μων να ανταποκριθούν στις ανάγκες. 
Ωστόσο, ήδη αρκετοί δήμοι έχουν ξε-
κινήσει την υλοποίηση του προγράμ-
ματος, αλλά με τη χρηματοδότηση 
της UNHCR. 

H Ε.Ε. έχει δώσει εγγυήσεις, πως 
θα συνεχιστεί το 2019 η χρηματο-
δότηση του προγράμματος φιλο-
ξενίας σε διαμερίσματα, όχι από τη 
Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βο-
ήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG 
ECHO)- η συμμετοχή της οποίας στην 
Ελλάδα είχε έκτακτο και προσωρινό 
χαρακτήρα και σταματά φέτος- αλλά 
από άλλες πηγές. Όμως, πρέπει 
στη συνέχεια να σταθεροποιηθεί η 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να 
ενταχθεί στον εθνικό προϋπολογι-

σμό». 
Έκτακτη σύσκεψη 

Έκτακτη σύσκεψη μεταξύ του δή-
μου Θεσσαλονίκης, του ΕΚΕΠΥ και 
των Μ.Κ.Ο., που δραστηριοποιούνται 
στη Θεσσαλονίκη συγκαλεί σήμερα 
Σάββατο o υπεύθυνος για τη διαχείρι-
ση του προσφυγικού, Περιφερειακός 
Συντονιστής Βόρειας Ελλάδας και 
Ηπείρου του υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Νίκος Ράγκος, 
με αφορμή και  τις αυξημένες ροές 
προσφύγων που φτάνουν στη Θεσ-
σαλονίκη και τους 46 Σύρους από το 
Αφρίν που κατασκήνωσαν την Παρα-
σκευή στο κέντρο της πόλης. 

Της Έλενας 
Καραβασίλη 
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Τέλος στη δράση  
της Ρωσόφωνης μαφίας 

επιχειρούν οι διωκτικές αρχές 
Ήταν το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Απριλίου, όταν ο 

φερόμενος ως αρχηγός της ρωσόφωνης Μαφίας, Vor V 
ZAKONE, Lasha Shushanashvili ανέβηκε για ακόμη μια 

φορά τα σκαλιά του δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, 
συνοδευόμενος από  πάνοπλους άνδρες των ΕΚΑΜ. 

Ήρεμος αλλά φανερά αδυνατι-
σμένος, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα υγείας, μετά από δύο 
εγκεφαλικά που υπέστη, κατευθύν-
θηκε μαζί με τους δικηγόρους του 
στον εισαγγελέα εκδόσεων. Μαζί του 
ήταν  οι δύο φερόμενοι ως υπαρχηγοί 
της οργάνωσης, ο Notar  Shukakidze 

και ο Merab Abanidze,  ηγετικές φυ-
σιογνωμίες με τίτλο Vor V ZAKONE. Οι 
τρείς διαβόητοι κακοποιοί δια μέσω 
των δικηγόρων τους  ταυτοποίησαν 
τα στοιχειά τους με βάση τα εντάλ-
ματα που εξέδωσαν οι Γαλλικές δι-
ωκτικές αρχές  προς την Ελλάδα και 
συγκεκριμένα προς τις ανακριτικές 
αρχές της Θεσσαλονίκης.  Όλοι τους 
κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αναμέ-
νουν τον πλήρη φάκελο των Γαλλι-
κών δικαστικών αρχών με τις κατη-
γορίες που τους βαρύνουν. Ο Lasha 
το απόγευμα της Τετάρτης οδηγήθη-
κε  στις φυλακές Διαβατών ενώ οι άλ-
λοι δύο στις φυλακές της Νιγρίτας. Ο 
57χρονος Γεωργιανός έτυχε θερμής 
υποδοχής από τους Ρώσους κρατού-
μενους οι οποίοι έσπευσαν να τον 
χαιρετίσουν. Στη συνέχεια οδηγήθηκε 
στον πρώτο όροφο στο ίδιο κελί όπου 
κρατούταν και το 2015.

 Ο δικηγόρος του αρχιμαφιόζου, 
Παρασκευάς Σπυράτος, υποστήριξε 
ότι ο πελάτης του δεν επιθυμεί την 
έκδοσή του στη Γαλλία και αρνείται 
οποιαδήποτε σχέση με όσα αδικήμα-
τα διαπράχθηκαν στην Ελλάδα ενώ 
επιθυμεί να έρθουν εδώ τα όποια 

{

{
«Με συντονισμέ-
νες κινήσεις και 
υπό τις οδηγίες 
της Εuropoll, οι 
ελληνικές και 
οι γαλλικές δι-
ωκτικές αρχές 
κατάφεραν να 

αποδημήσουν τη 
Ρωσόφωνη μα-

φία». 

Της  
Δέσποινας 
Κρητικού

δεδομένα των γαλλικών αρχών, να 
μεταφραστούν στη γλώσσα του ώστε 
να τύχει μιας δίκαιης δίκης.

Η παγίδα, η σύλληψη και η απο-
κωδικοποίηση της οργάνωσης 

Οι αστυνομικοί του τμήματος δίω-
ξης εγκληματικών οργανώσεων και 
διεθνικών υποθέσεων της ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης μετά το αίτημα των 
δικαστικών αρχών του Ρεν της Γαλ-
λίας, άρχισαν τις έρευνες αναζητώ-
ντας τον 29χρονο γεωργιανό Notar  
Shukakidze, ο οποίος φέρεται να 
εμπλέκεται σε  διακεκριμένες κλο-
πές στη Βρετάνη και τη Νορμανδία. 
Όταν τον εντόπισαν  «έπεσαν» για 
ακόμη μια φορά πάνω στον   Lasha 
Shushanashvili και σε ένα ακόμη μέ-
λος της οργάνωσης,  τον  56χρονο 
Merab Abanidze.

Μετά από πολύμηνη έρευνα και 
συνεχείς παρακολουθήσεις, ακόμη 
και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, οι 
αρχές κατάφεραν να αποκωδικοποι-
ήσουν τη δράση των τριών Γεωργια-
νών κατατάσσοντας τους στη Ρωσο-
φωνη Μαφία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η ορ-
γάνωση δρούσε χωρισμένη σε δύο 
ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες 
έκανε διαρρήξεις και ληστείες σε 
Θεσσαλονίκη και Γαλλία. Τα ηγετικά 
στελέχη διηύθυναν τη δράση από 
τη Θεσσαλονίκη όπου ζούσαν, ακο-
λουθώντας τις οδηγίες του Lasha. 
Το απόγευμα της Δευτέρας και μέχρι 
το μεσημέρι της Τρίτης σε μια μεγά-
λη και πολύ δύσκολη επιχείρηση, 
οι αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης κατάφεραν και πέρασαν 
χειροπέδες σε 14 άτομα. Οι οκτώ 
οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα 
και αφού τους απαγγέλθηκαν κατη-
γορίες για σύσταση εγκληματικής ορ-
γάνωσης και διακεκριμένες κλοπές  
παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε 
ανακριτή από τον οποίο πήραν προ-
θεσμία μέχρι σήμερα. Άλλοι τρείς ο 
οδηγός και δύο σωματοφύλακες  του 
Lasha βρέθηκαν με ένα πυροβόλο 
πιστόλι και δύο μαχαίρια και αναμέ-
νεται να  δικαστούν τη Δευτέρα από 
το αυτόφωρο τριμελές πλημμελειο-
δικείο Θεσσαλονίκης.  

Οργάνωση με δομή πυραμίδας  
Σύμφωνα με πληροφορίες της 

karfitsa, τα αποτελέσματα της έρευ-
νας που διεξήγαγαν από κοινού οι 
Ελληνικές και οι Γαλλικές Αρχές, 
έδειξαν ότι η οργάνωση λειτουργού-
σε με το σύστημα της πυραμίδας. Ο 
Lasha φέρεται να κινούσε τα νήματα 
της οργάνωσης στην Θεσσαλονίκη 
από το 2015 έχοντας ως στρατηγείο 
του τη μεζονέτα στην οδό Βουλγα-
ροκτόνου και Ζαΐμη στην Πυλαία. 
Αμέσως μετά ήταν ο  Vor V ZAKONE 
Merab η Chikora, δεξί χέρι του αρχη-
γού, φέρεται να  σχεδίαζε τις διαρ-
ρήξεις και τις κλοπές αντικειμένων 

ρεπορτάζ
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κατώτερα επίπεδα της ρωσόφωνης 
Μαφίας, βρίσκονται οι  Smotriarchi, οι 
λεγόμενοι επόπτες και οι  Chiestiorki 
οι  «στρατιώτες» που είναι ταγμένοι 
στην οργάνωση και έχουν  συγκεκρι-
μένο πλαίσιο δράσης το οποίο ελέγ-
χεται και αξιολογείται καθημερινά. 
Η στρατολόγηση μελών  
στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
Nodar Shukakidze όταν αποφυλα-
κίστηκε το 2015 ανέλαβε άμεσα 
δράση και στρατολόγησε μια πολυ-
μελή ομάδα εκτελεστικών οργάνων 
-Chiestiorki- οι οποίοι ανέλαβαν να 
κάνουν διαρρήξεις σπιτιών σε όλη 
τη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα αποτε-
λούνταν από 15 άτομα ηλικίας από 
27 ως 44 ετών οι οποίοι είχαν ως 
συντονιστή –smotriarchi- τον N.D 
έναν 35χρονο Γεωργιανό που είχε 
και το ρόλο του επόπτη. Τα 15 μέλη 
της οργάνωσης που φέρονται να διέ-
πραξαν δεκάδες διαρρήξεις στη Θεσ-
σαλονίκη είναι οι  J.G.27 ετών ο D.L. 
34, o P. T 37 ετών ,  ο Κ G 33, K Z 44 
ετών, P.B 32χρονων, ο TL 30 A.B 36 
ετών P M 29 ετών H G.29 ετών ο D. 
G  33 ετών ο G. I 38 ετών, ο P O  30 
ετών.  Όλοι τους έχουν ταυτοποιηθεί 
από τις αρχές ενώ αναζητούνται άλ-
λοι δύο με τα ψευδώνυμα  Levan και 
Coga. Όπως λένε στην karfitsa όσοι 
γνωρίζουν, υπάρχει ένα  τεράστιο 
δίκτυο πληροφοριών  από οικιακούς 
βοηθούς, εργάτες, υπαλλήλους, που 

σημαντικής αξίας σε Θεσσαλονίκη 
και Γαλλία.  Ο  29χρονος Notar, που 
στα 24 του πήρε τον τίτλο του Vor 
είχε τον έλεγχο της οργάνωσης στη 
Θεσσαλονίκη και στην πόλη Κάεν της 
Γαλλίας.  Ο 29χρονος διαχειρίζονταν 
το  ημερήσιο ταμείο της οργάνωσης 
– obschiak- ενώ φέρεται να ταξίδευε 
συχνά στο εξωτερικό. Πήγαινε στην 
Καέν, για να ελέγξει τη δράση του 
κυκλώματος στη Γαλλική πόλη αλλά 
και στο Κάιρο και την Κωνσταντινού-
πολη για να στρατολογήσει νέα μέλη 
στην οργάνωση. Ο νεαρός Vor, έκανε 
πολυδάπανη ζωή, με ακριβά αυτο-
κίνητα και πολυήμερες διακοπές σε 
πολυτελή ξενοδοχεία ανά την Ελλά-
δα ενώ ήταν παντρεμένος με Ελληνι-
κής καταγωγής γυναίκα που ζει στην 
Ημαθία. Πριν από μερικούς μήνες 
γιόρτασε τα γενέθλια του σε μεγάλο 
νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης 
έχοντας εκατοντάδες καλεσμένους, 
ενώ πλήρωσε τα έξοδα της κηδεί-
ας και τη μεταφορά της σορού  ενός 
«στρατιώτη» της οργάνωσης, από τη 
Θεσσαλονίκη  στην πατρίδα του τη  
Γεωργία.  Ο Notar είχε συλληφθεί τον 
Μάρτιο του 2015 με πλαστό ρωσι-
κό διαβατήριο και καταδικάστηκε σε 
ποινή φυλάκισης 5 ετών. Αποφυλα-
κίστηκε με όρους τον Οκτώβριο του 
ίδιου έτους, μετά την έκτιση μέρους 
της ποινής του. Εξάλλου το 2006 είχε 
καταδικαστεί στη Γεωργία σε 6 χρόνια 
για αρπαγή και κατοχή όπλων.  Στα 

αναφέρουν τους ευάλωτους στόχους 
τους οποίους στη συνέχεια «χτυπάει»  
η οργάνωση.

Η δράση της οργάνωσης  
 στη Θεσσαλονίκη 

Η οργάνωση δρούσε με συγκε-
κριμένο σχέδιο  σε όλο το πολεοδο-
μικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης 
αλλά κυρίως στα ανατολικά της πό-
λης. Χωρισμένοι σε ομάδες δύο και 
τριών ατόμων διαφορετικών κάθε 
φορά «χτυπούσαν» τα σπίτια που  εί-
χαν προηγουμένως στοχοποιήσει και 
είχαν συλλέξει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Διέπρατταν δύο με 
τρείς διαρρήξεις την ημέρα. Επέλε-
γαν να δράσουν πρωινές ώρες όταν 
οι ένοικοι και οι γείτονες έλλειπαν. 
Έμπαιναν στα σπίτια έχοντας ακά-
λυπτα τα πρόσωπα και άνοιγαν τις 
κλειδαριές ασφαλείας με  αντικλείδι 
χωρίς όμως να αφήνουν ίχνη παρα-
βίασης. Λάμβαναν μέτρα αντιπαρακο-
λούθησης κάνοντας αυτοψίες στους 
χώρους των πιθανών στόχων και 
χρησιμοποιώντας «τσιλιαδόρους» 
στην ευρύτερη περιοχή. Η δράση της 
ομάδας και ο σχεδιασμός της κάθε 
διάρρηξης ήταν γνωστή στον 32χρο-
νο P.B ο οποίος έδινε αναφορά στον 
Nodar και αυτός λογοδοτούσε στο 
Lasha.  Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 
μέχρι τις 17 Απριλίου οπότε και οι 
δράστες έπεσαν στα χέρια της αστυ-
νομίας είχαν διαπράξει περισσότερες 

από 56 διαρρήξεις με τη χρηματική 
αξία των κλοπιμαίων να ξεπερνάει το 
1.000.000 ευρώ.  

Η ιστορία της ρωσόφωνης μαφίας 
και ο Lasha Shushanasvili

Το φαινόμενο του ρωσόφωνου 
οργανωμένου εγκλήματος εμφα-
νίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις αρ-
χές της  δεκαετίας του 2000,  όταν 
εγκαταστάθηκε στην πόλη ο Λ.Τ  Έλ-
ληνας από τη Γεωργία, γνωστός ως 
Levagrek που έφερε τον τίτλο Vor V 
ZAKONE. Ο Levagrek φέρεται να είχε 
την εύνοια του Aslan Usoyan  γνω-
στού  ως «παππού Χασάν», θεωρού-
μενου ως το «απόλυτο αφεντικό της 
ρωσικής μαφίας». Ο παππούς Χασάν 
ο οποίος  δολοφονήθηκε τον Ιανουά-
ριο του 2013 στη Μόσχα, είχε υπό τη 
προστασία του τον 57χρονο σήμερα 
Lasha Shushanasvili.  Η δολοφονία 
του Vladimir Dzhanashia στη Γαλ-
λία τον Μάρτιο του  2010, ενός Vor, 
που είχε εγκληματική δραστηριότητα 
στην Ισπανία, ανάγκασε το  Lasha να 
μετακομίσει από την Ισπανία όπου 
ζούσε  και να έρθει στην Ελλάδα 
αφενός για να αποφύγει τα αντίποι-
να και αφετέρου διότι οι ισπανικές 
αρχές θεώρησαν  ως ύποπτους τον 
ίδιο και τον αδερφό του  Kakhaber 
Shushanasvili. Ο Lasha ήρθε στη 
Θεσσαλονίκη στον πιστό του φίλο 
Levagrek που ανέλαβε να τον  προ-
στατέψει.  Ο Usoyan προκειμένου να 
ευχαριστήσει τον Levagrek για τις 
υπηρεσίες προστασίας που πρόσφε-
ρε, τον όρισε  ως εκπρόσωπος του 
στην Ελλάδα. Τον Μάιο του  2010 
όμως ο Levagrek  πέθανε και τον 
έλεγχο του δικτύου της εγκληματικής 
οργάνωσης μετατέθηκε στο Lasha ο 
οποίος ζούσε  στην Αθήνα. Οι Ισπανι-
κές αρχές είχαν ήδη εκδώσει ένταλμα 
σύλληψης σε βάρος του Lasha για τα 
αδικήματα της διεύθυνσης εγκλημα-
τικής οργάνωσης των ληστειών και 
της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 
Vor Dzhanashia. Ενημέρωσαν τις ελ-
ληνικές αρχές και στις 20 Ιανουαρίου 
του 2012 ο  57χρονος Γεωργιανός 
μαφιόζος, συνελήφθη σε ξενοδοχείο 
της Βουλιαγμένης, όπου διέμενε με 
ψεύτικα στοιχεία.  Οι ελληνικές αρχές 
όμως αρνήθηκαν να εκδώσουν τον 
διαβόητο κακοποιό στην Ισπανία με 
αποτέλεσμα να απειληθεί διπλωμα-
τικό επεισόδιο. Τον Ιούλιο του 2013, 
ο Lasha, καταδικάστηκε από το Tρι-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων  σε 
14 χρόνια κάθειρξη για ένταξη και δι-
εύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. 
Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 
2015 αποφυλακίστηκε με βούλευμα 
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 
κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατά-
ξεων του νόμου για την αποσυμφόρη-
ση των σωφρονιστικών καταστημά-
των ισχυριζόμενος ότι αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα υγείας. 
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πολύχρωμων λουλουδιών τους». Η 
κ. Δημοπούλου λέει πως η εικόνα της 
περιοχής έχει αλλάξει τα τρία τελευ-
ταία χρόνια, καθώς στο παρελθόν τα 
μαγαζιά ήταν γεμάτα με ζαρζαβατικά 
ενώ πλέον, έχουν γεμίσει με λουλού-
δια που το κόστος τους δεν ξεπερνά 
τα 5 ευρώ. «Δεν είναι δύσκολο να 
φτιάξει κανείς το δικό του κήπο ακό-
μη και στο μπαλκόνι του. Όμως, είναι 
σημαντικό ο κόσμος να έχει υπομονή, 
μεράκι και να συμβουλεύεται τον γε-
ωπόνο του καταστήματος, να μην δι-
στάζει να ρωτήσει. Είτε για το κλάδε-

«Οι παλιοί είναι… αλλιώς», λένε 
γεωπόνοι και έμποροι κηπευτικών 
προϊόντων που διατηρούν εδώ και 
χρόνια τα καταστήματά τους, στην 
οδό Φράγκων, στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης.  Η Παναγιώτα Δημοπούλου 
αποτελεί την τρίτη γενιά του πρώτου 
καταστήματος γεωπονικών ειδών της 
περιοχής, με ιστορία από το 1950. 
Περιγράφει πως οι… γνώστες, προ-
μηθεύονται τους σπόρους, τους βολ-
βούς και τα απαραίτητα φάρμακα, από 
τον Μάρτιο προκειμένου κάπου τώρα, 
«να απολαμβάνουν την ομορφιά των 

μα είτε για το πότισμα, προκειμένου 
τα φυτά να κρατήσουν περισσότερο 
και να αναπτυχθούν όπως πρέπει», 
περιγράφει η ίδια.
Η… απαιτητική γαρδένια

«Η γαρδένια είναι σαν τη γυναί-
κα. Θέλει την περιποίησή της, να της 
συμπεριφέρεσαι σαν πριγκίπισσα. Δη-
μιουργεί το δικό της μικροκλίμα, δεν 
θέλει να είναι με άλλα φυτά και δεν 
θέλει πολύ πότισμα. Δηλαδή, πρέπει 
να έχει νερό στο πιατάκι της και να 
απορροφά όσο θέλει εκείνη», συμ-
βουλεύει η κ. Δημοπούλου. Παράλ-
ληλα, υπογραμμίζει πως όσοι ασχο-
λούνται με την κηπουρική, θα πρέπει 
να είναι προσεκτικοί με την χρήση 
φαρμάκων. «Δεν ασχολούνται τόσο 
πολύ με το να πιάσουν τα φυτά με τα 
χέρια, να τα κλαδέψουν, να τα προσέ-
ξουν και προτιμούν να… ψεκάζουν, 
για ευκολία. Όμως, ιδίως στα ζαρζα-
βατικά, όταν συμβαίνει αυτό, μετά 
η ντομάτα έχει γεύση χλωρίνης. 
Δεν είναι βιολογική επειδή απλώς 
την καλλιεργήσαμε στο σπίτι. Έτσι, 
πρέπει να προτιμούν τα οργανικά 

λιπάσματα και να υπάρχει πρόληψη. 
Για παράδειγμα αν βάλουμε ασβέστιο 
και κάλλιο στην ντομάτα από νωρίς, 
δεν θα χρειαστεί μετά να βάλουμε 
φάρμακο. Όσο πιο φυσικό και βιολο-
γικό είναι κάτι, τόσο πιο οικονομικό 
βγαίνει τελικά», καταλήγει η ίδια. 

«Δεν είναι 
δύσκολο να 
φτιάξει κανείς 
το δικό του 
κήπο ακόμη 
και στο μπαλ-
κόνι του» 
λένε καταστη-
ματάρχες της 
οδού Φρά-
γκωνΣπόροι και κηπευτικά  

έχουν την τιμητική τους

Της Έλενας 
Καραβασίλη 

αφιέρωμα κήπος
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Αλλάζουν κήπους και μπαλκόνια με μια… πινελιά
Από τραπεζάκια κήπου έως κά-

γκελα και από εξωτερικού τύπου 
συρταριέρες μέχρι και ομπρέλες αλ-
λάζουν όψη απλά και εύκολα μόνο 
με μια πινελιά. Το καλοκαίρι έρχεται 
και ήδη από τον Απρίλιο οι Θεσσα-
λονικείς έχουν ξεκινήσει να καθα-
ρίζουν τα μπαλκόνια τους και τους 
κήπους τους. Από την άλλη, όσοι 
έχουν κατοικίες στη Χαλκιδική προ-
γραμματίζουν ή έχουν κάνει ήδη την 
απαραίτητη… φασίνα, ώστε να είναι 
όλα έτοιμα για τις εξορμήσεις τους τα 
Σαββατοκύριακα. 

Ωστόσο, λόγω της οικονομική 
κρίσης, οι ιδιοκτήτες προσπαθούν 
να διακοσμήσουν τους εξωτερικούς 
τους χώρους με ότι πιο οικονομικό 
μπορούν να βρουν στην αγορά. Μάλι-
στα, η τάση των τελευταίων χρόνων 
θέλει αρκετούς να μετατρέπονται σε 
«καλλιτέχνες» και να μεταμορφώ-
νουν τα ήδη υπάρχοντα έπιπλα μόνοι 
τους.

Για κάποιους δε αποτελεί και στιγ-
μή χαλάρωσης, όπως συνέβη στην 
περίπτωση της Μάρα Ράπτη η οποία 
έπιανε ένα πινέλο στο χέρι και άλλα-

ζε καθετί που δεν της άρεσε στο χώρο 
της. Όπως είπε στην Karfitsa έκανε το 
δικό της Paint Therapy, το οποίο μετά 
αποφάσισε να το κάνει επάγγελμα. 
Πλέον, ασχολείται με το εμπόριο σε 
χρώματα, πινέλα, κεριά επίπλων και 
προϊόντα ειδικών εφέ και τεχνοτρο-
πιών και άλλα.

Μάλιστα, όπως μας είπε η ίδια, 
οι πελάτες που αναζητούν τέτοιους 

τρόπους μεταμόρφωσης αντικειμέ-
νων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το 
τελευταίο διάστημα. «Ολοένα και πε-
ρισσότεροι στρέφονται σε αυτού του 
είδους μορφές για να ομορφύνουν τα 
αντικείμενα που ίσως έχουν βαρεθεί 
ή χαλάσει», ανέφερε η κα Ράπτη και 
πρόσθεσε ότι το πρώτο που επιλέ-
γουν να μετατρέψουν είναι η εξωτε-
ρική και η εσωτερική κουζίνα. Η ίδια 
διοργανώνει και εργαστήρια-σεμινά-
ρια, στα οποία συμμετέχει πλήθος κό-
σμου για να μάθουν πώς να φρεσκά-
ρουν και να κάνουν σαν καινούργια 
τα αντικείμενα τους.

Παλιά ή 
χαλασμένα 
αντικείμενα 
μετατρέπονται 
σε καινούργια 

Η εταιρία ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ - 
ΑΦΟΙ Χ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΟΕ 

µεταφέρθηκε στην οδό Στ. Καζαντζίδη 56,  
έναντι Κοιµητηρίων Αναστάσεως 

του Κυρίου προς Θέρµη, 
ΤΚ 55535, Πυλαία. ∆ραστηριοποιείται στο 

χώρο του ηλεκτρικού βιοµηχανικού 
εργαλείου όπως και στο χώρο της 

βιοµηχανικής οικιακής στερέωσης. 

∆ιαθέτουµε πάνω από 35 χρόνια πείρα και 
εµπειρία στο χώρο των βιοµηχανικών 

υλικών και συστηµάτων στερέωσης. 
Επίσης, διαθέτουµε σε πάρα πολύ µεγάλη 

ποικιλία βίδες, στριφώνια, βύσµατα 
(πλαστικά, χηµικά, µεταλλικά), διάφορα 

σιδηρικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά 
εργαλεία, αναλώσιµα ηλεκτρικών 

εργαλείων, καθώς και παρελκόµενα αυτών. 

Τηλέφωνα: 
2310 475072, 2316 009847

2310 322558
FAX: 2310 327957
www.stereotiki.gr
info@stereotiki.gr

Της Φιλίππα 
Βλαστού

αφιέρωμα κήπος
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αφιέρωμα κήπος

Η εταιρία ΤΕΝΤΕΣ ΜΟΚΑΣ, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται, από το 1989, στην 
κατασκευή, τοποθέτηση και επισκευή συστηµάτων σκίασης. Με συνέπεια και επαγγελµατισµό 
αναλαµβάνει την τοποθέτηση τεντών στην κατοικία σας, τον επαγγελµατικό σας χώρο, σε µέρη 
εστίασης κ.λ.π.  Μέσα στις παροχές της µπορείτε να βρείτε τέντες παντός τύπου, τεντοπέργκολες, 
σίτες,σιδεροκατασκευές και ζελατίνες.

Η εταιρία ΤΕΝΤΕΣ ΜΟΚΑΣ καλύπτει τις ανάγκες πελατών σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη 
αλλά και στη βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Το έµπειρο προσωπικό είναι σε 
θέση να απαντήσει σε κάθε ερώτησή σας και να 
προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση 
βάσει των αναγκών σας.

«Επικίνδυνα τα μηχανήματα,  
για όσους δεν ξέρουν» 

μην επιλέγουν μόνοι τους φάρμακα, 
αλλά «είναι καλύτερο να κόβουν ένα 
φύλλο από το άρρωστο φυτό και να 
το δείχνουν στον γεωπόνο, προκει-
μένου να τους προτείνει το ιδανικό 
φάρμακο, ανάλογα αν τα φύλλα εί-
ναι κίτρινα, έχουν τρύπες κ.ο.κ.». Ο 
Θωμάς Τσούγκαρης έχει κατάστημα 
γεωργικών ειδών. «Οι μολόχες και 
οι μαστιχιές και οι μαυρομάτες έχουν 
τη μεγαλύτερη ζήτηση. Είναι εύκολα 

Ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες, 
αποτελούν τους… «σταρ» της επο-
χής. «Ο κόσμος τα αγοράζει είτε σε 
σπόρους, είτε σε φυτά. Είναι η εποχή 
τέτοια, που προμηθεύονται κλαδευ-
τήρια και πριόνια, ενώ αρχίζουμε και 
περνάμε τώρα στην αγορά εξαρτημά-
των», περιγράφει ο Αναστάσιος Κα-
ραλεξίδης , γεωπόνος και ιδιοκτήτης 
καταστήματος στην οδό Φράγκων. 
Συμβουλεύει τους… μερακλήδες να 

και ανθεκτικά φυτά και για τον χειμώ-
να. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουν 
αλόγιστη χρήση των φαρμάκων, θα 
πρέπει να συμβουλεύονται τους ειδι-
κούς», λέει.   
«Η δουλειά είναι εποχιακή»

Με την πρώτη… καλοκαιρία, 
ξεκίνησαν να παίρνουν μπρος οι 
μηχανές του γκαζόν, τα χορτοκοπτι-
κά και τα αλυσοπρίονα. Όμως, οι ει-
δικοί λένε, πως οι επίδοξοι κηπουροί, 
θα πρέπει να προσέχουν! «Πρέπει 
οπωσδήποτε να ζητούν οδηγίες από 
εκεί που αγοράζουν τα μηχανήματα, 
για τη σωστή τους χρήση. Μπορεί τα 
μηχανήματα να γίνουν επικίνδυνα 
και να τραυματιστεί όποιος τα χρη-
σιμοποιεί, αν δεν ξέρει. Η δουλειά 
μας, είναι εποχιακή και ξεκινάει από 
τις αρχές Μαρτίου», περιγράφει ο 
Χαράλαμπος Σχοινάς ιδιοκτήτης κα-
ταστήματος με μηχανήματα κήπου. 
Μάλιστα, στο κατάστημά του διαθέ-
τει και σπαστήρες για σταφύλια που 
ξεκινούν να πωλούνται μετά τον Αύ-
γουστο για τον τρύγο. «Οι πελάτες 
μας είναι από όλη την Κεντρική Μα-
κεδονία, μας ξέρουν κι έτσι μας εμπι-
στεύονται», καταλήγει ο ίδιος. 

«Πρέπει 
οπωσδήποτε 
να ζητούν 
οδηγίες από 
εκεί που 
αγοράζουν τα 
μηχανήματα, 
για τη σωστή 
τους χρήση»

Της Έλενας 
Καραβασίλη 

Αναστάσιος 
Καραλεξίδης

Θωμάς 
Τσούγκαρης

Χαράλαμπος 
Σχοινάς
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              Ο παλμός της Κεντρικής Μακεδονίας,       
            χτυπά καθημερινά στο Δελτίο Ειδήσεων 
της Atlas τηλεόρασης. Η δημοσιογραφική ομάδα 
του σταθμού παρουσιάζει με αντικειμενικότητα τα 
νέα της Περιφέρειας με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και 
ζωντανές συνδέσεις από τη Θεσσαλονίκη, την 
Πιερία, την Ημαθία, τη Χαλκιδική, την Πέλλα και το 
ΚιΚιλκίς.

FOCUS PRESS

Ο Δημήτρης Βενιέρης σχολιάζει και
αναναλύει τις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομία, τα 
πρόσωπα και τα γεγονότα της επικαιρότητας. Με 
τους καλεσμένους του στο στούντιο, πολιτικούς, 
δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς, συζητά για 
ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Παράλληλα, η 
εκπομπή δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που 
σχετίζονται με ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
θέθέματα.

             Αν αληθεύει η θεωρία ότι η ικανότητα  
        επιβίωσης των ανθρώπινων κοινωνιών 
εξαρτάται απόλυτα από τη δύναμη των ιδεών που οι 
κοινωνίες αυτές παράγουν, τότε η «Κοινωνία των 
Ιδεών» είναι το τηλεοπτικό εργαλείο μέτρησης της 
συνοχής και ανθεκτικότητας της δικής μας 
κοινωνίας. Ο Δημήτρης Πιπερίδης παρουσιάζει το 
καθημερκαθημερινό, απογευματινό μαγκαζίνο της Atlas 
Τηλεόρασης.

Η εκπομπή δίνει απαντήσεις στα…
αιώνια, καθημερινά διλήμματα που απασχολούν 
τους πολίτες. Φραπέ ή Φρέντο, Μπουγάτσα με 
κρέμα ή τυρί, Σε λέω ή Σου λέω; 

Ενημερωτική εκπομπή με θέματα 
Υγείας,η μακροβιότερη στη Βόρεια Ελλάδα.
Συνεντεύξεις γιατρών για επίκαιρα ιατρικά θέματα 
που αφορούν τον Άνδρα, την Γυναίκα, το Παιδί. 
Παρουσιάζει η Ελένη Σωτηριάδου.

            Η εκπομπή αναδεικνύει όλες τις 
διοργανώσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού Φορέα. Με 
στόχευση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα 
και τις νέες ιδέες, η Χριστίνα Τοπούζη, παρουσιάζει 
όλες τις κλαδικές εκθέσεις, τα συνέδρια, τις δράσεις 
και τα θεματικά πάρκα που φιλοξενούνται στο χώρο 
του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. 

Όλες οι μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις,
τα ανταμώματα, τα τραγούδια και οι χοροί που 
κρατούν ζωντανή την ιστορία, την λαογραφία και 
την παράδοση μας, παρουσιάζονται στη ζώνη 
πολιτισμού της Atlas Τηλεόρασης.

            Το Storyball και ο Γιώργος Φακής έκαναν 
σέντρα στο γήπεδο της Atlas Τηλεόρασης, δίνοντας 
στους φίλους του ποδοσφαίρου την καλύτερη πάσα 
για να τεστάρουν τις γνώσεις τους. Η μπάλα 
παίζεται στα πόδια των φιλάθλων, οι οποίοι 
καλούνται να απαντήσουν σε μία ερώτηση 
αναφορικά με την ιστορία της αγαπημένης τους 
ομομάδας. 

            Η ενημέρωσή σας για τον πρωτογενή 
τομέα. Γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Ειδήσεις, 
χρήσιμες συμβουλές, χρηματοδοτικά εργαλεία, και 
προγράμματα.

Ο Βασίλης Αδαμίδης και οι συνεργάτες 
του μας συνοδεύουν σε συναρπαστικά ταξίδια, 
γεμάτα γεύσεις, αρώματα, ιστορία, λαογραφία και 
παράδοση. 

ΤΑ ΝΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΘ

STORYBALL

ΔΕΘ – HELEXPO | Εγνατίας 154 | Περίπτερο 1 | 1ος Όροφος
2310 501006 | atlastv@atlastv.gr  

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

φραπέ
φρέντο

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

atlastv.gr

αθλητικά

ΒΆΣΊΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ

Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή 
που ο φετινός Πρωταθλητής της 
Super League θα αποφασισθεί στις 
αίθουσες των Αθλητικών Δικαστη-
ρίων, ο κόσμος του ΠΑΟΚ βρίσκεται 
σε σύγχυση. Είναι θυμωμένος, γιατί 
ενώ η ομάδα του έδειχνε ότι ήταν 
το φαβορί για την κατάκτηση του 
τίτλου, τώρα βρίσκεται με την πλά-
τη στον τοίχο απολογούμενος και 
απογοητευμένος γιατί αναγκάζεται 
να ασχολείται με εξωαγωνιστικά 
θέματα. Στην ουσία έχει «εκτροχια-
σθεί» η σκέψη των φίλων του ΠΑΟΚ 
στο περισσότερο κομβικό σημείο της 
αγωνιστικής περιόδου. 

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, δεν έχει γίνει ακόμη γνω-
στή η απόφαση της δευτεροβάθμιας 
Πειθαρχικής Επιτροπής για την έφε-
ση που κατέθεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά 
της πρωτόδικης απόφασης για τον 
αγώνα με την Α.Ε.Κ. 

Ανεξαρτήτως όμως από την από-
φαση ο προπονητής και οι παίκτες 

του ΠΑΟΚ δεν πρέπει να παρασύρο-
νται από τα επικοινωνιακά παιχνίδια, 
γιατί απλούστατα ακόμη δεν έχει 
τελειώσει η χρονιά. Γίνεται εύκολα 
αντιληπτό ότι από τη στιγμή που οι 
ΠΑΟΚτσήδες είχαν συνδέσει τη φε-
τινή χρονιά με την κατάκτηση του 
Πρωταθλήματος ή και του νταμπλ, 
δύσκολα μπορούν να συμβιβαστούν 
με τη συμμετοχή της ομάδας απλώς 
στα προκριματικά του Τσάμπιονς 
Λιγκ και την κατάκτηση του Κυπέλ-
λου. Αυτή η λογική όμως δεν είναι 
ρεαλιστική. Όπως και η επιθυμία ο 
ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει στον τελικό 
την ΑΕΚ και όχι τη Λάρισα, προκει-
μένου να πάρει μία ηθική εκδίκη-
ση. Στις τροπαιοθήκες των ομάδων 

δίπλα από τα Κύπελλα δεν υπάρχει 
και το ιστορικό της κατάκτησής τους. 
Οπότε είτε ο ΠΑΟΚ θα το κατακτούσε 
με αντίπαλο τη Λάρισα, είτε θα το κα-
τακτήσει με αντίπαλο την ΑΕΚ η ιστο-
ρία θα του πιστώσει έναν τίτλο. Αξία 
έχει το αποτέλεσμα. Άλλωστε μπορεί 
πίσω από κάθε τίτλο να κρύβονται 
μικρές ή μεγάλες πιπεράτες ιστορίες, 
αλλά αυτές έχουν αξία στις ποδο-
σφαιροκουβέντες και δεν ενισχύουν 
τη δυναμική μίας ομάδας. 

Η ιστορία κάνει αναφορά στον 
αριθμό των τίτλων μίας ομάδας και 
τις ευρωπαϊκές της συμμετοχές. Άρα 
ο ΠΑΟΚ στο αθλητικό του κομμά-
τι χρειάζεται ηρεμία γιατί έχει πολύ 
δρόμο ακόμη για να φτάσει στο ση-
μείο να κάνει τον απολογισμό της 
φετινής χρονιάς και έχει προκλήσεις 
μπροστά του. Κι αν έχασε σημαντικά 
πράγματα εξωαγωνιστικά δεν έχει 
δικαίωμα να παρασυρθεί από το κλί-
μα που επικρατεί και να εκτροχιασθεί 
από τους στόχους που του απέμειναν.

Ο  ΠΑΟΚ έχει ακόμη στόχους
που υποχρεούται να κυνηγήσει 
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Όταν διεκπεραιώνεις δουλειές επιπέδου 
δισεκατομμυρίων, όταν... όταν... όταν και 
χιλιάδες όταν... δεν μπορεί να σε βγάζουν 
απ’ τα ρούχα σου ένας Κομίνης κι ένας 
Ποντίκης, ο φούφουτος και ξεσκούφωτος. 
Παλιά ο κόσμος ένιωθε ο μόνος προστάτης 
του συλλόγου, μιας και οι μεγαλομέτοχοι, ή 
ανίκανοι ήταν ή αχυράνθρωποι ή κάτι άλλο 
κι όταν υπήρχε Λαϊκή Δημοκρατία οι αντι-
δράσεις του ήταν μαζικότερες και πιο επι-
θετικές. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δια-
φορετικά. Ο ΠΑΟΚ έχει ηγέτη κι ο κόσμος 
το νιώθει και το πιστεύει. Θέλει απ’ αυτόν 
να βάλει ένα τέλος σ’ αυτή την κόλαση της 
αδικίας που ζει εδώ και 10ετίες. Βαρέθηκε 
να πολεμά με τα κοτρώνια και τη φωνή 
του. Άκου Ιβάν, ο κόσμος θέλει να αφήσεις 
το σταυρό και να πάρεις το σπαθί. Όταν 
φωνάξουν έλεος κι ανακωχή, τότε ΝΑΙ να 
ξαναπάρεις το σταυρό και να επιβάλλου-
με ισονομία και δικαιοσύνη στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλουμε όλοι εμείς 
που το αγαπάμε. Να παίζεται το παιχνίδι 
στο χόρτο και να επιστρέψει ο κόσμος στο 
γήπεδο, για να ξανακάνουμε όμορφες τις 
Κυριακές μας. Όποιο κι αν είναι το αποτέ-
λεσμα. Οι βρυκόλακες Ιβάν, δεν χορταίνουν 
και το αποδεικνύουν εδώ και πολλά χρόνια 
με τις πράξεις τους. Εσύ το έμαθες τώρα 
και το ένιωσες... Υπάρχουν πολλοί όμως 
που το νιώθουν αυτό σ’ όλη τους τη ζωή. 
Από τη μέρα που ένιωσαν τον ΠΑΟΚ στην 
ψυχή τους. Ήρθε η ώρα να αυτοπροστα-
τευτούμε από εσωτερικούς εχθρούς κι 
ενδοοικογενειακά λάθη και κυρίως από 
το σύστημα που θέλει να κάνει κουμάντο 
στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Που θέλει με 
λίγα λόγια, τους τίτλους και τα κέρδη να 
μην καθορίζονται στο γήπεδο κι απ’ τους 
ποδοσφαιριστές, αλλά όπου τους βολεύει 
αυτούς. Διαιτητές, δικαιοσύνη κι ότι άλλο 
σκεφτούν. Ο κόσμος νιώθει μια απογοήτευ-
ση και μια κούραση κι έχει εναποθέσει τις 
ελπίδες του στη δυναμική που εκπέμπει ο 
άνθρωπος που μεταμόρφωσε τον ΠΑΟΚ σε 
νοικοκύρη και κυρίαρχο στους αγωνιστι-
κούς χώρους. Θέλει τον ηγέτη του μπρο-
στάρη, αποφασισμένο, σκληρό και χωρίς 
καμία διάθεση για εκπτώσεις και συμβιβα-
σμούς. Η προστασία του και η στήριξη έτσι 
κι αλλιώς είναι δεδομένη σ’ αυτόν. Ήρθε η 
ώρα να το ανταποδώσει.
«Καλύτερα να σε ζηλεύουνε παρά να σε 
λυπούνται, σαν τον αετό να’ σαι ψηλά κι 
όλοι να σε φοβούνται!!!».

ΒΟΥΝΟ ήρθε η ώρα... Η δουλειά του Μίχελ

Στην πρώτη γραμμή 
και ο Νίκος

Ένα κύπελλο, μια ιστορία

Στο συλλαλητήριο ο Παπαμιμίκος

Ο Μίχελ βρέθηκε σε χώρα της κεντρικής 
Ευρώπης και παρακολούθησε αγωνιζόμε-
νους, τρεις παίκτες, που έχουν προταθεί 
στον ΠΑΟΚ και πληρούν τις προϋποθέ-
σεις, που έχουν θέσει στην Τούμπα. Είναι 
δεδομένο ότι ο Σλοβάκος θέλει να κάνει 
και φέτος γρήγορα τις επιλογές, όπως 
έκανε και την πρώτη χρονιά ως αθλητικός 
διευθυντής. Τότε είχε κλείσει τέτοια εποχή 
Μάτος και Σάκχοφ κι είχε πάρει τις υπο-
γραφές τους. Πέρσι, λόγω των γνωστών 
γεγονότων στο θέμα προπονητή όλα πή-
γαν πίσω. Φέτος ο Μίχελ πατάει… γκάζι, 
γνωρίζοντας πως με τα νέα δεδομένα στα 
ευρωπαϊκά κύπελλα, πρέπει στις αρχές 
Ιουλίου να υπάρχει έτοιμη ομάδα για 
προετοιμασία. Φέτος λάθη και ολιγωρίες 
δεν συγχωρούνται.
Στην ατζέντα του Μίχελ και του Λου-
τσέσκου είναι παίκτες για τρεις συν μία 
θέσεις. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει όπως και 
να ‘χει: κεντρικό αμυντικό, εξάρι, φορ 
και κατά πάσα πιθανότητα και αριστερό 
μπακ. Στις συζητήσεις, που έγιναν με τον 
Ρουμάνο προπονητή, συμφωνήθηκε ότι οι 
βασικές ανάγκες, θα πρέπει να έχουν κα-
λυφθεί το αργότερο ως τις αρχές Ιουλίου.

Μετά τις αναρτήσεις στήριξης τις δύσκολες μέρες των γεγονότων της κλοπής 
του πρωταθλήματος, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος έδωσε το παρόν με τη σύζυγό του 
Σόνια στο συλλαλητήριο στην Καμάρα κι έδειξε την πρόθεσή του να στηρίξει 
κι αυτός την προσπάθεια. Αυτοί που τον γνωρίζουν και κυρίως οι εχθροί εξ 
Αθηνών, βλέπουν όπως ο διάολος το λιβάνι την εμπλοκή του στα δρώμενα, ξέ-
ροντας πολύ καλά πως έχει γνώση για όλους αυτούς που σήμερα πολεμούν με 
λυσσαλέο τρόπο τον ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη. Ο πρώην γραμματέας 
της ΝΔ δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Η πλειοψηφία αυτών, είναι βέβαιο πως έχει 
περάσει από το γραφείο του Παπαμιμίκου και γνωρίζουν πως μόνο το μπελά 
τους μπορεί να βρουν μαζί του. Ιδιαίτερα στον επικοινωνιακό πόλεμο θα ήταν 
το καλύτερο όπλο, μιας και ο αντίπαλος, δεν του είναι καθόλου άγνωστος. 

Μετά το Γιώργο Σαββίδη που ασχολείται εδώ και καιρό 
με τα θέματα της ΠΑΕ και είναι και μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου και ο δεύτερος γιος του Ιβάν, ο Νίκος, αρχίζει 
σιγά σιγά να κάνει πιο έντονη την παρουσία του. Ο Νίκος 
Σαββίδης έχει τον τελευταίο καιρό συχνή παρουσία και 
στα γραφεία της ΠΑΕ, αθόρυβα ενημερώνεται για διάφορα 
θέματα και μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα. Όλη η οικογένεια σε 
εγρήγορση...

Αυτή κι αν ήταν μία καθαρά ΠΑΟΚτσήδικη στιγμή: το πρώτο 
Κύπελλο Ελλάδας για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ένας αγώνας 
που έμεινε στην ιστορία για την αποφασιστικότητα και την 
αυταπάρνηση των παικτών, ο τελικός των κουρεμένων 
κεφαλιών, στις 18/4/1984. Ο προπονητής Φαίδων Ματθαίου 
και όλοι οι παίκτες εκείνης της ομάδας σε μία ιστορική φω-
τογραφία στα αποδυτήρια στο Αλεξάνδρειο, μετά το τέλος 
του τελικού! Πέρασαν 34 χρόνια αλλά δεν ξεχνιέται ποτέ!!!

Προκλητικά απόντες...
Το συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Καμάρα ολοκληρώθηκε με την παρουσία περίπου 5.000 ανθρώπων.
Ο Θανάσης Κατσαρής, ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, ο Στέλιος Μαλεζάς, καθώς και εκπρόσωποι της ΚΑΕ, του ΤΑΠ και 
τμημάτων του ΑΣ, απηύθυναν έναν χαιρετισμό στον κόσμο, όπως και ο Αριστείδης Φωκάς, βουλευτής της Ένωσης Κε-
ντρώων. Ο Φωκάς ήταν ο μοναδικός από την πολιτική σκηνή, που έδωσε το παρών του στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
των οπαδών του ΠΑΟΚ. Για όλους τους υπόλοιπους, όλα αυτά που αφορούν ένα μεγάλο μέρος της πόλης (και όχι μόνο), 
είναι παντελώς αδιάφορα. Όταν όμως έρθει η ώρα των εκλογών, όποια κι αν είναι η προσπάθειά τους, ο κόσμος του ΠΑΟΚ 
πρέπει να’ χει το θυμικό του σε εγρήγορση και να τους το ανταποδώσει. 

αθλητικά
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Mini διαρκείας
Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας για την 
κυκλοφορία των mini διαρκείας, εξέδωσε ο «γηραιός», η διάθεση των 
οποίων ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα (16/4).
To Δ.Σ. του ποδοσφαιρικού τμήματος ανακοινώνει τις τιμές αλλά και την 
διάθεση των mini διαρκείας για τους τρεις εντός έδρας αγώνες για τα 
play off ανόδου και είναι 50 ευρώ για την Θύρα 4 (κεντρική), 30 ευρώ για 
την Θύρα 13 και 20 ευρώ για την Θύρα 10. Η διάθεση τους ξεκινάει από 
σήμερα και είναι διαθέσιμα και από το IRASTORE και από τα γραφεία του 
Γ.Σ. Ηρακλής στο Κατσάνειο. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στα 
τηλέφωνα 2310 207-715 από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
Επίσης οι φίλοι του Ηρακλή που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης 
μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας μέσω του τραπεζικού 
λογαριασμού του Σωματείου: Εθνική Τράπεζα Λογαριασμός Όψεως και 
ΙΒΑΝ λογαριασμού GR65 0110 2100 0000 2100 0575 841

Ξεκινάν τα μπαράζ

Σακίεβιτς στο Κλ. Βικελίδης

Άρση απαγόρευσης μεταγραφών

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή η κλήρωση του 
μίνι πρωταθλήματος ανόδου μεταξύ 
των οκτώ πρωταθλητών της Γ΄Εθνικής. 
Στις 29 Απριλίου η σέντρα, εμβόλιμη η 
δεύτερη αγωνιστική.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα του μίνι πρω-
ταθλήματος ανόδου έμαθαν οι πρωτα-
θλητές των οκτώ ομίλων της Γ΄Εθνικής.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 29 Απρι-
λίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Μαϊου. 
Όλοι οι αγώνες θα γίνουν Κυριακή πλην 
της 2ης αγωνιστικής η οποία θα γίνει 
στις 2 Μαϊου.
Στο βόρειο όμιλο συμμετέχουν οι 
πρωταθλητές των ομίλων 1- 4 Απόλλων 
Παραλιμνίου, Ηρακλής, Τηλυκράτης και 
Βόλος, ενώ στον νότιο όμιλο οι πρωτα-
θλητές από τους ομίλους 5-8 Αστέρας 
Αμαλιάδας, Εθνικός, Αήττητος Σπάτων 
και Ηρόδοτος.
Οι αγώνες θα είναι διπλοί ενώ την άνοδο 
στην Football League θα πάρουν οι ομά-
δες που θα καταλάβουν τις δύο πρώτες 
θέσεις των ομίλων.
Οι «κυανόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν 
εκτός έδρας τον Τηλυκράτη στην πρεμιέ-
ρα των πλέι οφ την Κυριακή 29 Απριλίου 
και στη συνέχεια θα έχουν τρια σερί 
παιχνίδια στο Καυτανζόγλειο με Βόλο, 
Απόλλωνα Παραλιμνίου και Τηλυκράτη.

Ο Νικ Σακίεβιτς παρακολούθησε από τις σουίτες του 
γηπέδου μαζί με τον Τομ Παπαδόπουλο το ματς με τον 
Παναιγιάλειο. Απ’ όσα είπε, δεν υπάρχει επίσημη μορφή 
συνεργασίας ακόμα με την πλευρά του κ. Καρυπίδη. Ήρθε 
εδώ να βοηθήσει τον φίλο του Τομ Παπαδόπουλο. Γίνονται 
συζητήσεις με τον Αρη και αυτές θα συνεχιστούν. Εδώ και 
30 χρόνια αντικείμενο ασχολίας του είναι η ανάπτυξη του 
ποδοσφαίρου στην Αμερική. Ο ρόλος του και ο σκοπός 
της παρουσίας του εδώ είναι να βοηθήσει τον Αρη για την 
μεγαλύτερη πρόοδο του κλαμπ. 

Σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι ένα από τα μεγαλύ-
τερα προβλήματα που ταλανίζει την διοίκηση των «κιτρι-
νόμαυρων» είναι η τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών 
που έχει επιβληθεί από την FIBA στους Θεσσαλονικείς. 
Ο Δημήτρης Γουλιέλμος ωστόσο, έχει δρομολογήσει και 
αυτό το ζήτημα αλλά περιμένει πρώτα το σύνολο του 
Βαγγέλη Αγγέλου να απεμπλακεί τελείως από οποιαδήπο-
τε βαθμολογική περιπέτεια στο πρωτάθλημα. Στόχος του 
ίδιου είναι να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες, 
ώστε η ομάδα να μπορέσει να ενισχυθεί το καλοκαίρι αν 
και εφόσον παραμείνει στην Basket League. 

Τηλεοπτικά
Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν έντονα τη διοίκηση του Άρη ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου είναι το 
τηλεοπτικό συμβόλαιο (τα έσοδα δηλαδή από αυτό). Είναι δεδομένο πως ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει κάνει επαφές, έχει 
δεχθεί κρούσεις, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ανήκει και στην επιτροπή 
των ομάδων της Σούπερ Λίγκα, που δεν έχουν τηλεοπτική «στέγη» για τις απαραίτητες επαφές με τα κανάλια και μάλι-
στα θα γίνει και συνάντηση στο γραφείο του Γιάννη Αλαφούζου. Το αφεντικό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως 
έχει στα χέρια του πρόταση και ζήτησε να υπάρξει επαφή ώστε να την παρουσιάσει.

Υπήρξε συνάντηση του Ταϊλανδού επιχειρημα-
τία Πιεγκμπονσάντ ο οποίος εκπροσωπεί  ξένο 
fund, με τον Γιάννη Αλαφούζο. 
Το κονσόρτσιουμ έχει καταθέσει μία συγκεκρι-
μένη προσφορά (13 εκατ. ευρώ στον Γιάννη 
Αλαφούζο, 7,5 εκατ. για το προπονητικό στο 
Κορωπί, χάρισμα 7 εκατ. από τη δέσμευση του 
τηλεοπτικού συμβολαίου +20 εκατ. επένδυση 
για τις ανάγκες τις ομάδες), η οποία ωστόσο 
δεν βρίσκει σύμφωνο τον μεγαλομέτοχο της 
«πράσινης» ΠΑΕ, ο οποίος ζήτησε επιπλέον 13 
εκατ. ευρώ! Μάλιστα εμφανίζεται να τους είπε, 
ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν τον ενδια-
φέρει η πρότασή τους και σε εκείνο το σημείο 
ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Πάιρο 
Πιεγκμπονσάντ, καθώς ο Ταϊλανδός ήταν από 
την πλευρά του αρνητικός στην αξίωση του 
Αλαφούζου.

Τον εντός έδρας αγώνα με τον Αρη (Κυριακή, 

17.00) έχουν στο μυαλό τους οι ποδοσφαι-

ριστές του Απόλλωνα. Οι κοκκινόμαυροι 

θέλουν το τρίποντο για να πλησιάσουν ακόμη 

περισσότερο προς την πρώτη τετράδα της 

βαθμολογίας. Η προετοιμασία ξεκίνησε με τον 

Δημήτρη Καλαϊτζίδη να δείχνει σε βίντεο στιγ-

μιότυπα του αγώνα με την Παναχαϊκή και να το 

συνοδεύει με παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά στο 

απουσιολόγιο, δε θα αγωνιστεί στον αγώνα της 

Κυριακής ο αρχηγός των κοκκινόμαυρων, Δη-

μήτρης Σαμαράς, που επίσης θα λείψει και από 

το παιχνίδι με τον Παναιγιάλειο (30η αγωνιστι-

κή). Από το ίδιο παιχνίδι (με τον Παναιγάλειο) 

θα απουσιάσει και ο Λόπεθ, όπως και από το 

ματς με τον ΟΦΗ (29η Αγωνιστική).

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, 
συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΦΙΦΑ, Τζιάνι 
Ινφαντίνο (ανέλαβε την προεδρία, αφού καθαι-
ρέθηκε όλο το συμβούλιο λόγω εκτεταμένης 
διαφθοράς). Αυτά, που διαρρέουν είναι πως ο 
Ινφαντίνο είναι… προβληματισμένος από την 
κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν 
αποφάσισε αν θα κάνει δεκτή την εισήγηση για 
Grexit. Την άλλη βδομάδα, λέει, θα αποφασίσει 
αν θα αποβάλει την Ελλάδα από το διεθνές 
ποδόσφαιρο και θα την απομονώσει.
Πρόκειται για τις συνήθεις απειλές και εν τέλει 
κανένα Grexit δεν πρόκειται να γίνει.
Ειδικά αν δεν αλλάξει η ποινή του ΠΑΟΚ όλα 
θα είναι ήσυχα και η ζωή θα συνεχιστεί.

Ταϊλανδός σωτήρας!!!

Χωρίς τον αρχηγό

Το γνωστό παραμυθάκι...

αθλητικά
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συνεντεύξεις
Φ. Μουρατίδης:  
«Η Θεσσαλονίκη έχει 
ανθρώπους με πολύ ταλέντο»

πολλά πράγματα που θα τους προσέ-
φερε η Αθήνα».

Αναφορικά με την παράσταση 
«Η Κατάρα της Ίρμα Βεπ» η οποία 
πραγματεύεται μια ιστορία πάθους 
και μυστηρίου με απίστευτες κωμικές 
ανατροπές ο ηθοποιός ανέφερε ότι 
«για μένα είναι πάντα ένα ευχάριστο 
θεατρικό ραντεβού όταν συνεργάζο-
μαι με τον Β. Χαραλαμπόπουλο, τον 
Γ. Κακλέα και τον Μ. Παντελιδάκη. 
Το έργο είναι ιδιόμορφο και για εμάς 
αποδείχτηκε συναρπαστικό με την 
έννοια ότι είχε πάρα πολλές παγίδες, 
δεν ήταν έτσι όπως το φανταζόμα-
σταν, ήταν ένας μικρός γρίφος. Κάνα-
με ένα ταξίδι μέσα από αυτό. Είμαστε 
άνθρωποι που έχουμε μεγάλο αίσθη-
μα ευθύνης τόσο απέναντι στο κοινό, 
όσο και απέναντι στους εαυτούς μας. 
Είναι ένα έργο που στην αρχή το εί-
χαμε δει αλλιώς και στην πορεία μας 
προέκυψε αλλιώς». 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ  
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

vlastou@karfitsa.gr 
Η παράσταση «Η Κατάρα της Ίρμα 

Βεπ» που παρουσιάζεται στο θέατρο 
της Μονής Λαζαριστών είναι ένα ακό-
μη έργο που θα φέρει τον ηθοποιό 
Φάνη Μουρατίδη στην πόλη του, τη 
Θεσσαλονίκη. 

Ο ηθοποιός μιλώντας στην 
Karfitsa ανέφερε ότι αν και δεν παρα-
κολουθεί θεατρικά την πόλη, καθότι 
η βάση του είναι στην Αθήνα γνωρί-
ζει αρκετά καλά ότι: «η πόλη έχει μια 
μεγάλη δυναμική, έχει ανθρώπους με 
πολύ ταλέντο, όρεξη, δίψα, γιατί είναι 
μακριά από το κέντρο και σκέφτονται 
το ιδανικό πολύ πιο ισχυρά και αυτό 
δίνει μια προϋπόθεση υπέρβασης. 
Στα μάτια μου τους κάνει και πιο γοη-
τευτικούς, γιατί όσοι έχουν πάρει την 
απόφαση συνειδητά να κάνουν αυτή 
τη δουλειά, εδώ στερούνται πάρα 

«Το έργο φλερτάρει με κάτι που 
πολλές φορές στην Ελλάδα το ξεχνά-
με αλλά το κάνουμε καθημερινά και 
αυτό είναι η δυνατότητα  που έχει ο 
άνθρωπος να γελοιοποιηθεί. Η σοβα-
ρότητα των ανθρώπων βρίσκεται σε 
αυτή την δυνατότητα να μπορούν πά-
ντα να ανατρέψουν τον εαυτό τους» 
συμπλήρωσε ο κ. Μουρατίδης.

Ο Φ. Μουρατίδης θα ξαναεπιστρέ-
ψει στη Θεσσαλονίκη στις 13 Μαΐου, 
καθώς θα παρουσιάσει στο Βασιλικό 
Θέατρο την εκδήλωση που θα λάβει 
χώρα προς τιμήν του Έλληνα κοσμο-
ναύτη Θεόδωρου Γραμματικόπου-
λου. 

«Το έργο 
φλερτάρει 

με κάτι που 
πολλές 

φορές στην 
Ελλάδα το 

ξεχνάμε αλλά 
το κάνουμε 
καθημερινά 

και αυτό είναι 
η δυνατότητα  

που έχει ο 
άνθρωπος να 
γελοιοποιη-

θεί»

Η Επιστήμη του Έρωτα», στο Θέατρο 
Αθήναιον και λίγο πριν ανέβει στην 
σκηνή μίλησε στην Karfitsa.

«Σεξ Λεξικόν». Ήδη από αυτή τη 
λέξη εξιτάρεται το μυαλό του θεα-
τή. Ωστόσο, τι θα δει όταν έρθει;

Νομίζω πως είναι λογικό κάποιος 
να εξιτάρεται από τον τίτλο και μόνο 
της παράστασης. Η παράσταση, όμως, 
είναι μια ρομαντική κωμωδία που 
αφορά δύο νέους το 1978, οι οποίοι 
προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη 
σχέση τους. Ο τίτλος της παράστασης 
προέρχεται από ένα λεξικό που χρη-

Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης είναι 
ένα από τα φρέσκα πρόσωπα του 
ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρα-
σης. Μεγάλωσε στην Ορεστιάδα του 
Έβρου και στη συνέχεια έμεινε για αρ-
κετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη λόγω 
των σπουδών του. Ο έρωτάς του για 
το θέατρο τον οδήγησε έπειτα στην 
Αθήνα, για να κυνηγήσει το όνειρό 
του και τελικά, απ’ ότι φαίνεται, κατά-
φερε και το «έπιασε». Ο Σπύρος επι-
στρέφει στην πόλη που ερωτεύτηκε, 
την Θεσσαλονίκη, πρωταγωνιστώ-
ντας στην παράσταση «Σεξ Λεξικόν – 

σιμοποιούν οι δύο νέοι ως βοήθημα 
γύρω από το σεξ. Τα κωμικά στοιχεία 
εναλλάσσονται συνεχώς στην παρά-
σταση ενώ χρησιμοποιούν το λεξικό, 
μέχρι τη στιγμή που αποφασίζουν ότι 
κανένα λεξικό δεν μπορεί να είναι 
σημαντικότερο από τη χημεία και την 
αληθινή επικοινωνία δυο ανθρώπων. 
Οπότε, ουσιαστικά, γίνεται μια απομυ-
θοποίηση του βοηθήματος αυτού.

Έρχεστε στην πόλη του έρωτα, 
τη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχετε 
ζήσει για ένα διάστημα.

Τη Θεσσαλονίκη την ερωτεύτηκα 
μέσα από τους ανθρώπους που ερω-
τεύτηκα εδώ. Σαφώς και έχω ζήσει 
έρωτες στη Θεσσαλονίκη και, κάθε 
φορά που επιστρέφω, η πόλη από 
μόνη της δεν ξεχνά να μου τους θυ-
μίζει.

Μελετώντας τον τρόπο που 
προσεγγίζεται το θέμα του έρωτα 
τη δεκαετία του ’70, θεωρείτε ότι 
έχουν αλλάξει πολλά, συγκριτικά 
με το σήμερα;

Σαφέστατα. Η κοινωνία μας εξε-
λίσσεται και πλέον το σεξ παύει να 
είναι ταμπού στη συνείδηση των αν-
θρώπων. Συντηρητισμοί εξακολου-
θούν να υπάρχουν, οι οποίοι προέρ-
χονται από τις προσλαμβάνουσες του 
καθενός. Το στοίχημα όμως είναι, σε 
όποια εποχή κι αν ζούμε, να μη χά-
νουμε τον ρομαντισμό και την αγάπη 
σε θέματα που αφορούν στον έρωτα.

«Το στοίχημα 
είναι, σε όποια 
εποχή κι αν 
ζούμε, να μη 
χάνουμε τον 
ρομαντισμό 
και την αγάπη 
σε θέματα 
που αφορούν 
στον έρωτα»Σ. Χατζηαγγελάκης:  

«Τη Θεσσαλονίκη 
την ερωτεύτηκα…»
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Από το Μάρτιο είναι εγκατεστημένος στο Μπάκιγχαμ 
και δουλεύει σε τρελούς ρυθμούς, για το γεύμα, που θα 
ακολυθήσει το γάμο του πρίγκηπα Χάρι με τη Μέγκαν 

Μαρκλ.

Ο Eλληνας που κάνει 
κουμάντο στο Μπάκιγχαμ

συνέντευξη

{

{
«Είμαστε μια ομάδα 24 σεφ, απ΄ 

όλο τον κόσμο» είπε προνομιακά στην 
Karfitsa. «Πειραματιζόμαστε, δοκιμά-
ζουμε, αποφασίζουμε. Δουλεύουμε 
για να είναι το αποτέλεσμα αντάξιο των 
καλεσμένων.»

-Πόσοι θα είναι οι τυχεροί;
«Περίπου 600 άτομα. Βασιλικές 

οικογένειες απ΄όλη την Ευρώπη, γόνοι 
βασιλικών οικογενειών, αρχηγοί κρα-
τών και κυβερνήσεων, δηλαδή όσοι 
προβλέπονται από το βρετανικό πρω-
τόκολλο.»

-Οριστικοποιήθηκε το μενού;
«Ναι, αλλά μη μου ζητάτε λεπτομέ-

ρειες, δεν μπορώ να πω περισσότερα.»
-Θα περιλαμβάνει κάτι από την 

ελληνική κουζίνα;
«Σίγουρα. Κρόκο της Κοζάνης, για 

να διαφημίσουμε και την ιδιαίτερη πα-
τρίδα και κρητικό λάδι.»

Ο Νίκος Κουλούσιας μπορεί να γεν-
νήθηκε στη Γερμανία, αλλά μεγάλωσε 

Συνέντευξη  
στην  Έλενα 
Καραβασίλη

Ούτε στα πιο τρε-
λά του όνειρα δεν 
περίμενε ο Νίκος 
Κουλούσιας, ότι 

θα γινόταν «αφε-
ντικό» στην κου-

ζίνα της βασιλικής 
οικογένειας της 
Μ. Βρετανίας. Κι 
όμως συνέβη.

στη Νεάπολη Κοζάνης, απ΄όπου κα-
τάγεται η οικογένειά του. Μεγάλωσε 
εκεί, έκανε φίλους εκεί και είναι ιδιαί-
τερα αγαπητός. Αν και ταξιδεύει συχνά, 
λόγω της δουλειάς, πάντα... επιστρέφει 
με χαρά. 

«Στη Νεάπολη ξεκουράζομαι. Ψυ-
χικά και σωματικά. Αισθάνομαι χαρά 
που συναντώ φίλους και συντοπίτες. 
Πρόσωπα αγαπημένα.»

-Υπάρχει περίπτωση να «ξεχάσε-
τε» την πατρίδα; 

«Όχι. Να σκεφτείς, ότι όπου πάω να 
δουλέψω, το κάνω πάντα «ζωσμένος» 
με την ελληνική σημαία. Την έχω μαζί 
μου, για να υποδηλώνει την καταγωγή 
και την ταυτότητά μου.»

-Υπάρχουν άλλοι  Έλληνες τώρα 
στο Μπάκιγχαμ; Στην ομάδα που 
προετοιμάζετε το γαμήλιο γεύμα;

«Απ’ όσο ξέρω όχι. Ρώτησα, αλλά 
δεν πήρα θετική απάντηση. Έκανα και 
το δικό μας πείραμα: Πάνω στη δου-

λειά, πέταξα κάτι... συνηθισμένο στα 
ελληνικά, αλλά δεν αντέδρασε κανείς. 
Σημαίνει, ότι κανείς δεν... κατάλαβε.»

Μετά το γάμο του Χάρι, ο Νίκος θα 
αφερώσει το χρόνο του στην τρίχρο-
νη κόρη του.

«Της έταξα ένα καλό δώρο» λέει 
και ο τόνος της φωνής του αλλάζει. 
Γίνεται πιο γλυκός, πιο γελαστός: «Θα 
την πάω στη eurodisney να παίξει, να 
γελάσει και να ευχαριστηθώ κι εγώ το 
χρόνο μαζί της. Ύστερα, θα έρθουμε 
στην Ελλάδα.»

Ο Νίκος που μαγείρεψε για τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα και θα 
μαγειρέψει για τη βρετανική βασιλική 
οικογένεια, δεν ξεχνάει τους καλούς 
του παδικούς φίλους:

«Θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, έχω 
τον καλό μου φίλο το Δημήτρη Κου-
τσοτόλιο, που έχει το “Βιδάνιο”». 

-Θα μαγειρέψετε;
«Χαχα… και την άλλη φορά που 

πήγα να τους δω με... βάλανε στην 
κουζίνα.» Με γέλια έκλεισε η συζήτη-
ση με τον Έλληνα σεφ, που είναι περή-
φανος για δύο πράγματα: Τη δουλειά 
του και την καταγωγή του.
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ΜΑΡΙΑ, Η ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ
«Να είσαι αυθόρμητη» είπε παίκτης τηλεπαιχνιδιού 
στην παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου. Στην 
Μπεκατώρου, ρε παιδιά. Που πιο αυθόρμητη, πεθαίνεις. 
Με την καλή την έννοια, γιατί είναι συμπαθέστατη. Αν 
θα έδινα μια συμβουλή στην Μπεκατώρου  θα ήταν ν’ 
αλλάξει στυλίστα. Αυτά τα σακάκια που της φοράει στο 
τηλεπαιχνίδι πέντε νούμερα πιο μεγάλα απ’ το νούμερό 
της, την αδικούν.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ
Τα υποπροϊόντα της παρακμής με την οποία μόλυνε την 
ελληνική κοινωνία ο Πέτρος Κωστόπουλος με τα έντυπά 
του, αισθάνθηκαν την ανάγκη να τον υπερασπιστούν 
στην τηλεοπτική εκπομπή τους μετά από την γενική 
κατακραυγή που δέχθηκε στα social media για την 
απαράδεκτη δήλωσή του ότι «ξεβλάχεψε» την Ελλάδα. 
Άχου τα, μωρέ! Είδες; Δεν είναι αχάριστα!  Καταλαβαίνουν 
κατά βάθος πως αν δεν απενοχοποιούσε την ανηθικότητα 
και  δεν στένευε το μυαλό μας η υποκουλτούρα που 
προπαγάνδιζε ο Κωστόπουλος, αυτοί δεν θα είχαν στον 
ήλιο μοίρα.

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ 
ΚΙ Η ΧΑΡΑ ΔΕΝ ΤΟΝ 
ΑΦΗΝΕΙ
Όταν ακούω τον Σάκη 
Τανιμανίδη να περιγράφει 
τα αγωνίσματα στο 
Survivor, θυμάμαι κάτι 
sportscasters που είναι 
βαθιά χρωματισμένοι, 
αλλά προσπαθούν να 
φανούν αντικειμενικοί στη 

μετάδοση 
ενός 
αγώνα. Ωστόσο, 
θέλει ο παρουσιαστής να 
κρυφτεί και η χαρά της νίκης των 
διασήμων δεν τον αφήνει.

ΕΝΑΝ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΛΙΑ
Η αμήχανη στιγμή που οι ενδυματολογικές σου επιλογές 
αποκαλύπτουν ότι κατά βάθος εσύ πρωινάδικο με 
καφέδες ονειρευόσουν και από σπόντα σου ανέθεσαν 
ενημερωτική εκπομπή.

EXATHLON
Μετά από όλες τις τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων 
μηνών, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ελληνικό κανάλι 
που θα ενδιαφερθεί για το νέο τηλεοπτικό σκουπίδι του 
Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλίτζαλι «Exathlon» που 
είναι κάτι σαν Survivor στο πιο αθλητικό του;  Τι; Θα 
υπάρξει;

ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ
Όταν αρχίσει η παρουσιάστρια να εκπέμπει SOS και να 
καλεί από τον αέρα αυτούς που θα ήθελε στο πλατό της, 
κάτι δεν πάει καλά στην εκπομπή. Και δεν είναι χαζή η 

Ελένη. Καταλαβαίνει ότι απέμεινε με «καλεσμένους» 
αυτούς που συνεργάζονται με τον ALPHA και τους 
υποχρεώνει το κανάλι να εμφανιστούν στην εκπομπή της.
 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ…
Όχι, δηλαδή, πως τρελαίνονται να πάνε και σε άλλα 
ψυχαγωγικά αυτοί που κάποτε, ως μαϊντανοί δεν 
ξεκολλούσαν μπροστά από τις κάμερες. Για να φτάσει 
η Σκορδά να έχει καλεσμένη την Ειρήνη Μερκούρη 
(όποιος την θυμήθηκε, την θυμήθηκε) σκέψου πόσες 
προσκλήσεις έπεσαν στο κενό. Ή στάλθηκαν σε fake 
προφίλ των δήθεν celebrities. Η ίδια είχε ομολογήσει on 
air παλαιότερα ότι έστειλε πρόσκληση για την εκπομπή 
στον Ντάνο, σ’ ένα προφίλ που «φώναζε» ότι ήταν 
ψεύτικο.

ΝΤΟΪΝΓΚ - ΝΤΟΪΝΓΚ
Είπα κάποια στιγμή να γράψω κάτι και για μια εκπομπή 
που βγαίνει από Θεσσαλονίκη και όπως κάθισα να 
την παρακολουθήσω είδα την «κεντρικιά» να περνάει 
πίσω από το πάνελ και να χτυπάει τα κεφαλάκια 
των συνεργατών της, κάνοντας ταυτόχρονα και τον 
ήχο «ντόινγκ – ντόινγκ» με το στόμα κι είπα «Άσ’ το 
καλύτερα».

pinning the media
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κοσμικά
#PIN_STORIES

Φιλανθρωπικό γεύμα με άρωμα καλοκαιριού
Ο καιρός άνοιξε και οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν. Ο Σύνδεσμος Φίλων Ιδρύματος Άγιος Πα-

ντελεήμων «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ» διοργάνωσε φιλανθρωπικό γεύμα για την οικονομική  στήριξη του συνδέσμου, 
στο παραθαλάσσιο εστιατόριο Porto Marina, στην Κρήνη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση των 
εσόδων για τους σκοπούς του ιδρύματος. Πολλοί ήταν οι λαμπεροί καλεσμένοι που έδωσαν το παρών και 
απόλαυσαν την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε άκρως καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. 

- Βενούλα Βαρδαλή, Νούλη Χατζηανδρέου, Φιλιώ Λουμάκου, Βασίλης Παπαβασιλείου

Βενούλα Βαρδαλή, Έφη Πεϊτσίνημε τις «Γυναίκες χωρίς Σύνορα»

Βούλα Αληθινού, Φιλιώ Λουμάκου, Βενούλα Βαρδαλή

Η Ματίνα & ο Παντελής 
Ζωγράφος του καταστήμα-

τος Οπτικά Ζωγράφος

Βενούλα Βαρδαλή, Μήνα Χρηστίδου, Έφη Πειϊτσίνη, 

Χριστίνα Καρακασίου, Άννα Παπαθανασίου.

Γιάννης Τσακιριανίδης, Κυβέλη Μάρδα.

Βενούλα Βαρδαλή, Βίκυ Σαμαρά.

Βενούλα Βαρδαλή, Ζωή Τζήκα, Φιλιώ Λουμάκου, Βάσω Καρνούτσου

Δέσποινα Κοφαρίζου, Βενούλα Βαρδαλή
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Χριστίνα Κολέτσα
    

Κους κους στην καντίνα

FOLLOW

Τη Χριστίνα Κολέτσα συνάντησε πρόσφατα η Σάσα Σταµάτη για µία 

συνέντευξη που «έπαιξε» στην εκποµπή “Ohhlala”. Οι δυο τους 

φωτογραφήθηκαν για τo instagram έξω από µια καντίνα, ενώ τα 

«κερατάκια» της Χριστίνας στη Σάσα, έβαλαν φωτιά στα like και στα σχόλια 

των followers.

Ευαγγελία Αραβανή    

Ηλιοθεραπεία στις Μαλδίβες 

FOLLOW

Στις εξωτικές Μαλδίβες βρέθηκε πρόσφατα η πανέµορφη παρουσιάστρια 
Ευαγγελία Αραβανή. Η ίδια απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα και θέλησε 
να µοιραστεί αυτές τις ξέγνοιαστες στιγµές της µε τους followers της στο 
instagram, σχολιάζοντας: «Η πιο ευτυχισµένη γυναίκα, που χαίρεται σαν 
µικρό παιδί».

#  
   L

A_
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Όλα τα νέα των celebrities... 
στη φόρα! Η Karfitsa τους 

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Όλο σε ταξίδια είναι τελευταία ο Τρύφωνας Σαμαράς και το 
απολαμβάνει. Σε αυτή τη φωτογραφία που πόσταρε στα so-
cial media, ο Τρύφωνας μας στέλνει τη θετική του ενέργεια 

από το Βιετνάμ, στο οποίο βρέθηκε για τα γυρίσματα της 
εκπομπής Celebrity Travel. 

Επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά την οικειοθελή της αποχώρηση από το Survivor, η Όλγα Φαρμάκη. Στο αεροδρόμιο την 
περίμεναν οι δικοί της άνθρωποι που της χάρισαν λουλούδια, ενώ η ίδια, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανέβηκε 

στα  social media δείχνει χαρούμενη που πάτησε επιτέλους στα πάτρια εδάφη.

Ταξιδεύοντας με τον Τρύφωνα

Back to Greece

f

Ντορέττα Παπαδηµητρίου 

    

Επιστροφή στο Dancing

FOLLOW

Η Ντορέττα Παπαδηµητρίου επέστρεψε στις πρόβες χορού µαζί µε τον 

παρτενέρ της Παύλο Μανογιαννάκη, εφόσον δέχτηκε την πρόσκληση να 

ξαναχορέψει στο Dancing with the Stars. Η ίδια έγραψε στο instagram της 

τα εξής: «Μετά από πέντε χρόνια, ξαναγυρνάµε στον τόπο του εγκλήµατος, 

µαζί µε τον @dlpavlos ,για έναν ακόµα χορό. Οι αναµνήσεις ξαναγυρίζουν 

και η χαρά µεγάλη!»

Νάντια Μπουλέ
    

Ήρθε η Άνοιξη

FOLLOW

Μες στην τρελή χαρά είναι η Νάντια Μπουλέ που ανέβασε αυτή τη 
χαριτωµένη φωτογραφία στο instagram της. Ο λόγος; Επειδή «ήρθε η 
άνοιξη», όπως πόσταρε η ίδια. Να δούµε τι χαρές θα κάνει όταν έρθει και 
το καλοκαίρι!

social media
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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει την παράσταση – project «After the 
Campsite» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Σιώνα, που ξεκινάει τον κύκλο παρουσιάσεων της 
στο Βασιλικό Θέατρο.
Μια παράσταση – project που αντλεί την έμπνευσή της από το υλικό που 
συγκεντρώθηκε στο ετήσιο καλλιτεχνικό εργαστήρι για νεαρούς πρόσφυγες του ΚΘΒΕ. 
Το project δεν εστιάζει μελοδραματικά στο παρελθόν, τις χαμένες πατρίδες, όσα 
αφέθηκαν πίσω. Σκοπός του είναι να αναδείξει τους τρόπους που οι νέοι πρόσφυγες 
προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, τις ελπίδες και τα 
όνειρά τους για το μέλλον.
Η παράσταση έχει επιλεγεί από το «The Future of Europe – International Theatre 
Festival» του Κρατικού Θεάτρου της Στουτγκάρδης, Schauspiel Stuttgart και θα 
παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2018, μαζί με παραστάσεις του Piccolo Teatro του 
Μιλάνου, του Célestins Théâtre της Λυόν, του Εθνικού Θεάτρου της Αθήνας, του 
Εθνικού Θεάτρου Καταλονίας της Βαρκελώνης και του Vigszinhaz της Βουδαπέστης.
Πριν την έναρξη της παράστασης, θα παρουσιαστεί ο μονόλογος «Διογενεία» του 
γνωστού και καταξιωμένου συγγραφέα Σωτήρη Δημητρίου, που γράφτηκε ειδικά 
για την συμμετοχή του ΚΘΒΕ στο Φεστιβάλ «The Future of Europe» του Κρατικού 
Θεάτρου της Στουτγκάρδης (Schauspiel Stuttgart). Το μονόλογο ερμηνεύει ο Γιάννης 
Τσεμπερλίδης σε σκηνοθετική επιμέλεια Μιχάλη Σιώνα.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του Γιάννη Χριστόπουλου για τη χειμερινή σεζόν 2017-2018 
παρουσιάζει το αριστουργηματικό έργο του Ιούλιου Βερν “Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 
80 ΗΜΕΡΕΣ”, με πρωταγωνιστή στο ρόλο του Φιλέα Φονγκ τον δημοφιλή μας ηθοποιό 
Χάρη Ρώμα! Το βιβλίο που εκδόθηκε το 1873 και από τότε μεγάλωσε και μεγαλώνει 
γενιές και γενιές θα “ζωντανέψει” στη σκηνή του “RADIO CITY” σε μία μαγευτική 
σκηνοθεσία-παράσταση αλλά και ερμηνεία του Χάρη Ρώμα. Μαζί του ταλαντούχοι 
νέοι ηθοποιοί επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια κέρδισαν μία θέση σε αυτό το ταξίδι 
- παράσταση - με οδηγό τον Φιλέα Φόνγκ ΦΟΝΓΚ που με τη βοήθεια του Αερόστατού 
του και δίπλα του τον χαρισματικό Πασπαρτού μέσα σε 80 ΗΜΕΡΕΣ θα μας γνωρίσουν 
ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Παραστάσεις: 
ΣΑΒΒΑΤO 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - Ώρες: 5.30μ.μ. & 7.30μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚH 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - Ώρες 12.00μ. & 6.00μ.μ.

Θέατρο, σινεμά, 
συναυλίες, φεστιβάλ  
και ό,τι ενδιαφέρον 
«παίζει» στην πόλη!  

Κάθε εβδομάδα  
η Karfitsa βρίσκει 
για εσάς τα events… 
που δεν πρέπει  
να χάσετε!

#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;
Μία μεγάλη γιορτή θα ζήσει η 
Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 Μαΐου 
με την διοργάνωση του 6ου Sail for 
Pink από τον Σύλλογο Γυναικών με 
Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. 
Θεσσαλονίκης. 
Με το σύνθημα «ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» και με σύμβολο τη καθιερωμένη πλέον γοργόνα, το 6ο Sail for Pink έχει 
στόχο την μετάδοση του μηνύματος ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί εάν διαγνωστεί έγκαιρα.  Επιπλέον, με τα έσοδα 
της εκστρατείας στηρίζονται σημαντικές δράσεις και Προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAIL FOR PINK 2018
 ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαΐου 
10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.: Δωρεάν κλινικός έλεγχος μαστού και επιπλέον μαστογραφικός αν κριθεί απαραίτητο, σε συνεργασία με την 
Κινητή Μονάδα Μαστογράφου του Α.Ν.Θ. Θεαγενείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
7.00 μ.μ. – 10.00 μ.μ.: Pink Cocktail Party στο Ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης (Θεμ. Σοφούλη 112). Ένας τρόπος να γιορτάσουμε 
όλοι μαζί τον αγώνα μας αλλά και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε καθέναν που βρίσκεται κοντά μας και μας στηρίζει με 
οποιονδήποτε τρόπο.Η είσοδος είναι δωρεάν!
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Μαΐου
10.00 π.μ.: Τρέξιμο 6χλμ με έναρξη το Άγαλμα Μεγ.Αλεξάνδρου, κατεύθυνση το Μέγαρο Μουσικής και τερματισμό πίσω στο Άγαλμα 
Μεγ.Αλεξάνδρου
12.00 π.μ.: Πορεία 3 χλμ με έναρξη το Άγαλμα Μεγ.Αλεξάνδρου και τερματισμό στο Μέγαρο Μουσικής
12.00 π.μ.: Συμβολικός Ιστιοπλοικός Αγώνας με έναρξη και τερματισμό στις Μαρίνες Καλαμαριάς-Κρήνης

Το απόλυτο multi-event, που έχει καταστεί 
θεσμός για τους λάτρεις της αυτοκίνησης και 
του Motorsport, ανοίγει τις πύλες του στις 27, 
28 και 29 Απριλίου 2018 στα περίπτερα 2, 3 και 
17 του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ.
Η πιο λαμπερή γιορτή της αυτοκίνησης, θα 
προσελκύσει και πάλι όλους αυτούς, που 
ξέρουν ότι και φέτος θα δουν, θα απολαύσουν 
και θα θαυμάσουν το top of the top στο χώρο 
του αυτοκινήτου.
Πανίσχυρα αυτοκίνητα, ηχοσυστήματα πολλών 
DB, drift show, BMX show, έντονος ρυθμός, 
αδιάλειπτο interaction, δυναμική ατμόσφαιρα, 
νεανική ζωντάνια, πλήθος παράλληλων 
εκδηλώσεων, ψυχαγωγία, ενημέρωση και 
διασκέδαση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
της εκδήλωσης, που την καταστούν το απόλυτο 
must-to-see event της πόλης μας!

6ο SAIL FOR PINK

“5ο THESSALONIKI TUNING SHOW”

«After the Campsite» στο 
Βασιλικό Θέατρο

«Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες»  
με τον Χάρη Ρώμα

coming up next
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Δεν είναι βέβαιο ότι οι φίλοι 
σου μπορούν να σε βοηθή-
σουν τόσο στις υπαρξιακές 

σου ανησυχίες και ένα 
παραπάνω στις οικονομικές 
σου ανασφάλειες. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…5,24,36,40

Επειδή η βελτιωμένη διάθεση 
σου δεν βοηθάει ιδιαίτερα 

στα πρακτικά, διοχέτευσε την 
στα παιδιά και την δημιουργι-

κότητα σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ..7,12,22,31

Σε περιμένει πολύ δουλειά 
στα επαγγελματικά σου και 
όλο αυτό σου βγάζει νεύρα 

και επιθετικότητα. Μια εβδο-
μάδα είναι…θα περάσει… ΤΥ-
ΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,13,22,41

Έλεγξε την επιμονή σου σε 
θέματα που αφορούν τα 

χρήματα του σπιτιού και τα 
παιδιά σου, για να αποφύ-
γεις την ένταση μέσα στο 
σπίτι σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-

ΜΟΙ…15,27,36,45

Καλύτερος συνοδοιπόρος, φίλος, εραστής  από τον 
ίδιο σου τον εαυτό ποτέ δεν θα υπάρξει...  Να τον 
παρηγορείς, να κλαις μαζί του και να τους συγχωρείς 
όλους και αυτούς που σε πόνεσαν και τον εαυτό σου 
που αφέθηκε απροστάτευτος. Να τον αγαπάς τον 
εαυτό σου, να τον πηγαίνεις βόλτα, να του αγοράζεις 
όμορφα ρούχα, να του μιλάς όμορφα, να του αγο-
ράζεις εμπνευσμένα βιβλία, να τον πηγαίνεις ταξί-
δια, να τον θρέφεις σωστά. Και όταν τον αγαπήσεις 
πραγματικά θα μάθεις να απαιτείς κοντά του μόνο 
ανθρώπους που θα θρέφουν και την ψυχή του. Τίποτα 
λιγότερο από αυτό. Να τον αγαπάς τον εαυτό σου 
και να τον φροντίζεις γιατί μόνο αυτόν έχεις.Αυτός 
σε κάνει χαρούμενο, αυτός σε ρίχνει και σε ανεβάζει. 
Και μην τον υποτιμάς για τις στιγμές που φάνηκες 
αδύναμος. Μόνο εσένα έχεις. Και στα εύκολα και στα 
δύσκολα. Σε εκείνες τις στιγμές που κανένα χέρι δεν 
μοιάζει ιδανικό να σε ζεστάνει και κάθε αγκαλιά μοιά-
ζει ξένη, αδιάφορη. Μην τον στεναχωρείς τον εαυτό 
σου, πρόσφερε όλα όσα του αξίζουν. Και μην κολλάς 
σε άτομα που για κάποιο λόγο δεν είναι στη ζωή σου. 
Μην περιμένεις πως όλα θα αλλάξουν και θα έρθουν 
συγνώμες στα πόδια σου. Κανείς δεν σώθηκε από μια 
συγνώμη, μια λέξη που έχουν βαλθεί να σπιλώνουν 
την αξία της. Να τον αγαπάς τον εαυτό σου και να 
τον προστατεύεις.Μάθε να του αφιερώνεις χρόνο, να 
μένετε και λίγο μόνοι. Μην ζεις παθητικά, παρασιτικά 
ούτε εις βάρος άλλων. Να ζεις για σένα, για τις όμορ-
φες μέρες που θα έρθουν και για εκείνα τα χαμόγελα 
που τόσο αγαπάς στους άλλους. Να αγαπάς αυτό 
που είσαι, έτσι όπως είσαι και έτσι θα μάθουν να σ 
’αγαπούν και οι άλλοι. Και αυτοί που αξίζουν θα είναι 
συνοδοιπόροι, φίλοι, σύντροφοι στη ζωή σου. Θα 
μείνουν δίπλα σου, θα σου κρατούν το χέρι στα πιο 
όμορφα, στα πιο ευφάνταστα γεγονότα της ζωής σου.  
Και όταν θα πέφτεις, θα σου χαμογελούν και θα σου 
ξαναχαμογελούν μέχρι να νιώσεις πως στην καταιγί-
δα σου, δεν είσαι μόνος, είναι δίπλα σου. Αυτοί που 
σε ξεχώρισαν, σε έμαθαν, σε χάιδεψαν τρυφερά, σου 
έδωσαν όσα χρειάστηκες, χωρίς να ζητήσεις.  Αυτοί 
που σ ’αγάπησαν στις μαύρες και τις όμορφες μέρες 
σου, είναι αυτοί που επέλεξαν να είναι δίπλα σου. 
Να τον αγαπάς τον εαυτό σου και να μην τον χάνεις. 
Προσπάθησε να μην ξοδεύεσαι, να μην αναλώνεσαι 
και όταν δίνεσαι πάντα να κρατάς κάτι για σένα. 
Άνοιξε την ψυχή σου εκεί που ξέρεις πως δεν θα 
χαθείς. Κι αν κάνεις πως χάνεσαι, πιάσου από σένα. 
Τον εαυτό σου να τον έχεις ψηλά, να τον αγαπάς και 
να μην τον πληγώνεις. Και μην ξεχνάς.. Οι άνθρωποι 
που αξίζει να βρίσκονται στη ζωή μας, είναι εκείνοι 
που μας αποδεικνύουν ότι μας χρειάζονται και εκείνοι 
στη δική τους ζωή.

Η εβδομάδα είναι λίγο περί-
εργη και δύσκολη, πρόσεχε 

την διάθεση σου απέναντι 
στον σύντροφο σου ή τους 

συνεργάτες σου, ώστε να 
αποφύγεις εντάσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…7,14,28,46

Η εβδομάδα για εσένα είναι λίγο 
πιο ελαφριά και δεν μπορείς να 
συγκεντρωθείς, οπότε κράτησε 
την όμορφη διάθεση που έχεις 

και πάνε μια βόλτα για καφέ 
με παρέα ή ψώνια στα μαγαζιά. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,17,29,31

Θα έχεις λίγο πεσμένη ψυχο-
λογία που σίγουρα δεν θα σε 
βοηθήσει στην δημιουργικό-

τητα σου, ούτε στο ενδεχό-
μενο φλερτ , ούτε την σχέση 

με τα παιδιάς σου. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,17,26,43

Όσο μπορείς να έχεις συγκέ-
ντρωση και συνέπεια στην 

εργασία σου και προσπάθησε 
να κρύψεις κάθε ροπή προς 

αναβολή και τεμπελιά. ΤΥΧΕ-
ΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,28,33

Ανεβαίνεις ψυχολογικά και 
μπαίνεις στην σκέψη του να 

ασχοληθείς περισσότερο με την 
σχέση σου, κράτησε χαμηλό 

προφίλ ομιλίας διότι μπορεί να 
έρθει η ένταση στην πορεία. ΤΥ-

ΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…10,24,33,48

Μην έχεις έπαρση στην 
κοινωνική σου ζωή και ένα 

παραπάνω στην εργασία σου. 
Χαμήλωσε τους τόνους και 

μην είσαι απόλυτη όσο δίκαιο 
και εάν έχεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-

ΜΟΙ…15,28,39,41

Λίγο μίζερη θα είναι για εσένα 
αυτή η εβδομάδα με αρκετές 
αγγαρείες και πολύ δουλειά, 

τα καταφέρνεις όμως και 
ολοκληρώνεις πολλά που σε 
βάραιναν μέχρι τώρα. ΤΥΧΕ-

ΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,16,24,43

Εξωτερικά τα πράγματα 
φαίνονται να πηγαίνουν 

καλά, άσε τις σκέψεις όσο 
σοβαρές και εάν θεωρείς ότι 
είναι, έστω και για μια μέρα 

στην άκρη. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…13,19,27,35

Μάθε ν’ αγαπάς  
τον εαυτό σου

Η στήλη προέρχεται απο τηντηλεοπτικη 
εκπομπή Ζώδια & συμβουλές,  

της Βαλεντίνης Βασιλειάδου

Από την  
Βαλεντίνη  
Βασιλειάδη

Τηλ:  
6951106266  
Τηλ. Γραφ: 
2314007050 

Facebook: 
Βαλεντίνη  
Βασιλειάδου 
–Ζώδια και  
Συμβουλές
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία αλλά και σε όλα τα cafe 
της Λ. Νίκης, της Αριστοτέλους (από εγνατίας μέχρι και παραλία).  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou 
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 
2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 
2310250309
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 9, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒUTLER 
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 
2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλο-
νίκη, 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 
2310228520
CHILAI 
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 
2313054500
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 
2316007575
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 
2310288008
Ernest 
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 
2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
LOCAL CAFÉ
Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 17, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
2310-223307
MANOIR CAFÉ
ΚΑΤΟΥΝΗ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
6973-808906
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 
2310277444
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 
2310223739
The Rolling Burger 
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 
2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
Θεσσαλονίκη, 2310242280
ΠΛΑΤΕΙΑ ASSOS ODEON

 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  
2310233173
CIEL
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12, ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ
ONE
ΚΑΡ.ΝΤΗΛ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 
Θεσσαλονίκη
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 
2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 
2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 
2310549000
Ξενοδοχείο TOBACCO
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
2310-515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 
2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 
2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 
2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονί-
κη, 2310284001
ΕΣΤΙΑ CAFÉ
Π.ΜΕΛΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310-
230000
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσ-
σαλονίκη, 2310220596
BOX CAFÉ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5, ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310-267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 
0530480

Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλο-
νίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ
ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 256, ΜΕΝΕΜΕΝΗ, 
2310584000
SUBITO
Π.ΜΕΛΑ ΕΥΟΣΜΟΣ, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  ΠΑΠΑΣΩΤΗ-
ΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 100, ΕΥΟΣΜΟΣ, 
2310660300
TIMES CAFÉ BAR
ΑΓ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 25, ΠΟΛΙΧΝΗ, 2310-
600885
LOONEY BAR
ΚΩΤΤΑ ΡΟΥΛΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CITY GATE, 
2310-538627

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, 
Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
TGI Fridays 
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδα-
νιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις 
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονί-
κη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονί-
κη, 2310 824221-8 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 40, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 

2310419654

Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13 , 
Καλαμαριά , 2310402017

Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλα-
μαριάς , 2310432122

PLAISIR
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

THE PRINCE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

TOTHELO
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

BRULEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

PERSE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

BISCUTTO COFFEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

LA PASTERIA
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟ
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑ-
ΝΙΩΝ, MEDITERANEAN COSMOS

COFFICE BOOKS & COFFEE
ΑΙΓΑΙΟΥ 62, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, 2310-
403550
ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 205, ΑΝ.ΤΟΥΜΠΑ, 
2310-900707
PAPILLON
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 207, ΑΝ.ΤΟΥΜΠΑ, 
2310-908680
LE MONDE CAFÉ
Μ.ΚΑΛΛΑΣ 3, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ, ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, 2313038414
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