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Στη Θεσσαλονίκη 
ο Μητσοτάκης 4 και 5 Μαΐου

Στο επίκεντρο οι «πυλώνες» 
της ελληνικής οικονομίας

 «Φυγομαχεί» ο Μυλόπουλος  
για τα έργα στη Βενιζέλου

Το 5ο Thessaloniki  
Tuning Show με προτάσεις  

για αυτοκίνητα και μοτο

Χρ. Δουΐτσης (ΣΥΡΙΖΑ)  
VS Αντ. Γυφτόπουλος (ΝΔ)

Χωρίς ιατρείο για πάνω  
από 10 χρόνια

«ΘΑ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ»

KARFITSOMATA

MONEY SHOW

ΜΕΤΡΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

DEBATE

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Λένε δήμαρχοι της Κ. Μακεδονίας για τα νέα κέντρα προσφύγων

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΣΕΙ ΣΚΗΝΕΣ - ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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editorial

Πόσο... καθαρή θα είναι  
η έξοδος απ’ τα μνημόνια;

{

{
Η «καθαρή έξοδος» από το 3ο μνημόνιο, που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση 

της πολιτικής συζήτησης στην Ελλάδα, συνιστά επί της ουσίας ένα επικοινωνιακό αφήγημα της 
κυβέρνησης. Ένα «success story» –με τις... ευλογίες των εταίρων, όπως φάνηκε από τις δηλώ-
σεις Γιούνκερ– περισσότερο για το «φαίνεσθαι» και λιγότερο για το «είναι». Κανείς δεν πιστεύει 
ότι μετά από οκτώ χρόνια σκληρής επιτροπείας η όποια κυβέρνηση θα μπορεί να λειτουργεί αυ-
τόνομα και να δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για παροχές. Και μόνο η παραδοχή Τσακαλώτου 
ότι κάθε χρόνο θα υπάρχουν επισκέψεις-αξιολογήσεις είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς ότι η 
«καθαρή έξοδος» αυτήν τη στιγμή είναι κάτι ουτοπικό.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια απώλεσε μεγάλο μέρος του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήμα-
τος και πλησιάζει όλο και πιο κοντά στις τελευταίες θέσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. Για να κα-
ταλάβει κανείς τη διαφορά, αρκεί να αναφέρουμε πως μία δεκαετία πριν η Ελλάδα –στη σχετική 
λίστα του ΟΟΣΑ– ήταν πάνω από χώρες όπως η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Μάλτα, η Εσθονία, αλλά 
και η Πορτογαλία. Σήμερα, όμως, βρίσκεται χαμηλότερα από όλες αυτές, ενώ ακόμη και κράτη 
όπως η Ρουμανία έχουν προσεγγίσει σε ποσοστό της τάξεως του 80% το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
πατρίδας μας και εάν συνεχιστούν αυτές οι τάσεις, είναι ζήτημα λίγων ετών να μας ξεπεράσουν. 

Ένα εύλογο ερώτημα που πρέπει να απασχολήσει τις πολιτικές και παραγωγικές δυνάμεις του 
τόπου είναι εάν μετά από τόσα μνημόνια έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι για τους οποίους μπήκαμε σε 
αυτά. Η πρόσφατη έκθεση τριμήνου του ΙΟΒΕ έδειξε πως χάθηκαν ευκαιρίες μέσα από τα μνημό-
νια, ενώ οι εκάστοτε κυβερνήσεις και δανειστές έδειξαν να νοιάζονται περισσότερο για τα δημο-
σιονομικά πλεονάσματα παρά για τις μεταρρυθμίσεις. Κι αν στην περίπτωση των δανειστών δεν 
μπορεί να πει κανείς πολλά –καθώς οι άνθρωποι θέλουν απλά να διασφαλίσουν ότι θα πάρουν 
πίσω τα λεφτά τους– το ζητούμενο είναι τι έκανε, τι κάνει και τι θα κάνει –στην επόμενη μετά το 
ημερολογιακό πέρας του μνημονίου– εποχή η πολιτική ηγεσία του τόπου.

Για να σκιαγραφήσει κανείς το τι θα συμβεί μετά τον Αύγουστο, θα πρέπει να αναλύσει τα δε-
δομένα που μέχρι στιγμής έχουμε και δεν είναι διόλου ευχάριστα. Ποια είναι αυτά; Οι υπέρογκοι 
φόροι –για να συντηρούνται τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα– δεν πρόκειται να μειωθούν 
ούτε το 2019. Από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, οι συνταξιούχοι θα δουν το εισόδημά τους 
να συρρικνώνεται κι άλλο (σ.σ. μέτρο το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί), χωρίς κανείς να μπορεί να εγ-
γυηθεί ότι αυτή θα είναι η τελευταία περικοπή. Η τρόικα θα κάνει τουλάχιστον 2-3 αξιολογήσεις 
τον χρόνο, ενώ τα επιτόκια δανεισμού από την ελεύθερη αγορά θα είναι σημαντικά υψηλότερα 
απ’ αυτά της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής. Καμία δέσμευση δεν υπάρχει για ελάφρυνση 
χρέους –επί χρόνια ζητούμενο–, ενώ κάθε φορά που η Ελλάδα δεν πιάνει τους στόχους, τότε θα 
εφαρμόζονται άμεσα νέα μέτρα λιτότητας. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον κορεσμένο φορολο-
γικά και χωρίς αναπτυξιακό πλάνο «να τρέχει»...

Του Νίκου Καραμανλή

Οι υπέρογκοι 
φόροι –για να 

συντηρούνται τα 
υψηλά πρωτογενή 

πλεονάσματα– 
δεν πρόκειται να 
μειωθούν ούτε το 

2019
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ρεπορτάζ
Επί ποδός πολέμου βρίσκονται οι 

δήμαρχοι στις περισσότερες περιοχές 
της Κεντρικής Μακεδονίας, για να 
αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη κυβερ-
νητική απόφαση, που θα δημιουργεί 
νέα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων . 

Η αύξηση των προσφυγικών 
ροών, κυρίως, από τον  Έβρο, καθόρι-
σε εκ νέου τους κυβερνητικούς σχε-
διασμούς και τις άμεσες προτεραιό-
τητες. Τα κέντρα, που λειτουργούν 
σήμερα, φιλοξενούν πολύ περισσό-
τερους πρόσφυγες και μετανάστες. 
Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της 
να αποσυμπιέσει την κατάσταση, για 
να αποφύγει ενδεχόμενη έκρηξη ή 
ακόμη και μια «νέα Ειδομένη» με 
απρόβλεπτες συνέπειες, θέτει σε λει-
τουργία το σχέδιο για τη δημιουργία 
νέων κέντρων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν 
προεπιλεγεί οι περιοχές της Αλεξάν-
δρειας Ημαθίας, αλλά και του Καλο-
χωρίου Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη, 
λειτουργεί ήδη κέντρο φιλοξενίας, 
στο οποίο φέρεται ότι θα μεταφερ-
θούν κι άλλοι πρόσφυγες, από το 
κέντρο Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης.

Στο Καλοχώρι, όπου αρχικά 
λειτούργησαν τέσσερις δομές, το 
υπουργείο μεταναστευτικής πολιτι-
κής σκέφτεται να επαναλειτουργήσει, 
κάποιες από αυτές.

Δημιουργείται, δηλαδή, μια εκρη-
κτική κατάσταση, που κυριολεκτικά 
θέλει «ένα σπίρτο για να γίνει μπουρ-
λότο». 

«Θα χυθεί αίμα», λέει ο δήμαρχος 
Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης. 
Στο κέντρο φιλοξενίας της Αλεξάν-
δρειας βρίσκονται ήδη περισσότεροι 
από 500 πρόσφυγες – καθώς μέσα 
στην εβδομάδα μεταφέρθηκαν στη 
δομή 200 άτομα από τα Λαγκαδί-
κια. «Δεν υπάρχει περίπτωση να δε-
χτούμε ν’ ανοίξει κι άλλη δομή στον 
δήμο μας. Έχουμε σταθεί ανθρώπινα 
στο πρόβλημα και στις ανάγκες της 
πατρίδας. Όμως, μέχρι εκεί. Αν έρ-
θει ένας μικρός αριθμός ανθρώπων, 
φυσικά και θα τους στηρίξουμε επ 
ουδενί όμως δεν θα δεχτούμε άλλη 
δομή», λέει κατηγορηματικά. Ο κ. 
Γκυρίνης υπογραμμίζει πως «για όσο 
διάστημα αυτοί οι άνθρωποι είναι 
καλά μέσα στις δομές, δεν θα υπάρ-
χει πρόβλημα και στην τοπική κοινω-
νία. Αν διαταραχθεί αυτή η ισορροπία, 
θα μας βρούνε απέναντί τους».  

Ο δήμαρχος Βέροιας Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης τονίζει πως η 
υπάρχουσα δομή που βρίσκεται στην 
Ημαθία είναι υπερπλήρης. «Δεν 
υπάρχουν συζητήσεις για να γίνει 
νέα δομή στο δήμο μας. Αυτό που 
λέμε εμείς είναι πως όλοι οι δήμοι 
της χώρας πρέπει αναλογικά να “ση-
κώσουν” το βάρος του προσφυγικού. 
Οι ροές είναι αυξανόμενες, όμως δεν 
γίνεται να ασφυκτιούν οι δομές της 

Κεντρικής Μακεδονίας και σε Στερεά 
Ελλάδα και Κρήτη να μην υπάρχει 
ούτε ψυχή». 

Αναπάντητη παραμένει η επιστο-
λή που έστειλε ο δήμαρχος Παιο-
νίας Χρήστος Γκουντενούδης στον 
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Δημήτρη Βίτσα, για τη δομή στη Νέα 
Καβάλα που «δεν μπορεί να φιλο-
ξενήσει άλλους πρόσφυγες, έχουμε 
ήδη 510 άτομα. Αυτό που ζητάμε 
από την πρώτη στιγμή που κληθήκα-
με να αντιμετωπίσουμε τη δραματική 
κατάσταση της Ειδομένης, είναι να 
έχουμε ενημέρωση για να μη δη-
μιουργηθεί πρόβλημα στην τοπική 
κοινωνία. Στο δήμο μας δεν γίνεται 
να δημιουργηθεί δομή κι αυτό γιατί 
απαγορεύεται, είμαστε 30 χλμ από τα 
σύνορα. Ακόμη και η δομή στη Νέα 
Καβάλα, είναι προσωρινή και πρέπει 
να εκκενωθεί». Σύμφωνα μάλιστα με 
πληροφορίες, ο Στρατός έχει κληθεί 
να βρίσκεται σε ετοιμότητα έτσι ώστε 
αν χρειαστεί, να μπορεί να στήσει επι-
πλέον σκηνές στη Νέα Καβάλα, μία 
περιοχή που το 2015 φιλοξενούσε 
4.500 πρόσφυγες. 

Από τον δήμο Λαγκαδά, έχουν 
ήδη αρχίσει να φεύγουν άνθρωποι 
που φιλοξενούνταν στα Λαγκαδί-
κια προκειμένου να μοιραστούν σε 
άλλες δομές της Κεντρικής Μακε-
δονίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο 
Γιάννη Καραγιάννη, «υπάρχει συ-
νεχώς κινητικότητα. Τα Διαβατά και 
τα Λαγκαδίκια δέχονται το σύνολο 
των προσφύγων που φτάνουν στο 
νομό Θεσσαλονίκης. Η χωρητικότη-
τα στα Λαγκαδίκια είναι 430 κι αυτή 
τη στιγμή έχουμε μία υπέρβαση στο 

50%. Ξέρω ότι η κυβέρνηση ετοιμά-
ζει εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση 
που αυξηθούν οι προσφυγικές ροές. 
Ο δήμος μας έχει καλύψει το ποσοστό 
που του αναλογεί και στα Λαγακαδί-
κια πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ο 
αριθμός των προσφύγων». 

Μέσα στο αδιευκρίνιστο πλά-
νο της κυβέρνησης για νέες δομές, 
εκφράστηκαν ανησυχίες για το εν-
δεχόμενο να ανοίξουν «επικίνδυνες 
δομές» που έκλεισαν στο δήμο Δέλ-
τα. Αυτές είναι η δομή φιλοξενίας στα 
Βυρσοδεψία, στο Καλοχώρι, απέναντι 
από τις εγκαταστάσεις του Βιολογι-
κού Καθαρισμού και στο εργαστάσιο 
της Softex. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί 
μόνο η δομή στο Στρατόπεδο Ανα-
γνωστοπούλου που φιλοξενεί 700 
άτομα. Από την πλευρά του ο Συντο-
νιστής Κοινωνικής Συνοχής της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χά-
ρης Αηδονόπουλος τονίζει πως δεν 
έχει καμία ενημέρωση από την κυ-
βέρνηση. «Υπάρχουν χώροι στη Βοι-
ωτία, στη Λάρισα, στα Γιάννενα που 
μπορούν να αξιοποιηθούν. Οι υπάρ-
χουσες δομές στην Κεντρική Μακε-
δονία είναι πλήρεις. Ελπίζω να μην 
σκεφτούν να ανοίξουν ξανά τα camp 
που είναι στο βάλτο, δηλαδή στο Κα-
λοχώρι. Οι δομές που βρίσκονται εκεί 
είναι παντελώς ακατάλληλες και το 
επισημάναμε από την αρχή, γι’ αυτό 
κι έκλεισαν. Όμως, η Περιφέρεια δεν 
έχει απολύτως καμία ενημέρωση, 
γιατί η κυβέρνηση αγνοεί επειδικτι-
κά την τοπική αυτοδιοίκηση τόσο σε 
πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό».

{
{

{
{

Ο Στρατός 
σε ετοι-
μότητα 
για νέες 
σκηνές 

και δομές 

Επικίνδυ-
νες περι-
οχές Αλε-
ξάνδρεια 
Hμαθίας 

και Καλο-
χώρι  

«ΘΑ ΧΥΘΕΙ ΑΙΜΑ»  
λένε δήμαρχοι για τα νέα 
κέντρα των προσφύγων

Της Έλενας 
Καραβασίλη 
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Η Θεσσαλονίκη  
από πρωτεύουσα της ανεργίας 
να μετατραπεί σε  πρωτεύουσα 
συνεργασίας και συνανάπτυξης

Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν ο Συντονιστής της Νομαρχια-
κής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης κ. Χρήστος 

Δουΐτσης και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ κ. Αντώνης Γυφτόπουλος απα-
ντώντας σε τέσσερα κοινά ερωτήματα που τους έθεσε 

η Karfitsa και αφορούν στη Θεσσαλονίκη.
Σε μια διαφορετική κουβέντα, οι δυο επικεφαλής των 
κομματικών μηχανισμών του κυβερνώντος κόμματος 
και της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντίστοιχα, είχαν 
την  ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το 

μέλλον της πόλης, για το μείζον θέμα της ανεργίας στις 
νεαρές ηλικίες και ο καθένας από τη δική του πλευ-

ρά περιγράφει το όραμά του για την χώρα μας μετά το 
τέλος των μνημονίων.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)Ποια είναι η 
επόμενη μέρα για 
τη Θεσσαλονίκη;

2) Ποιο έργο 
θεωρείται άμεσης 
προτεραιότητας 
για την πόλη και 
την περιοχή μας 
γενικότερα;

3)Θεσσαλονίκη η 
πόλη της ανεργί-
ας… Πως θα πεί-
σετε τους νέους 
να μείνουν εδώ 
και να φτιάξουν 
τη ζωή τους;

4) Υπάρχει «κα-
θαρή έξοδος» 
από τα μνημόνια; 
Το ερώτημα των 
πολιτών έχει ως 
εξής: θα αυξη-
θούν οι μισθοί 
– συντάξεις, θα 
δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας, 
θα υπάρξει μείω-
ση της φορολο-
γίας; 

Χρήστος Δουΐτσης:  
Συντονιστής ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Θεσσαλονίκης

1) Η επόμενη μέρα για τη Θεσ-
σαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρω-
τοβουλίες της κυβέρνησης σε μια 
σειρά θεμάτων, που κάποια από αυτά 
λίμναζαν για πολλά χρόνια (Μετρό, 
ελεύθεροι χώροι, ΟΑΣΘ, οδικά έργα, 
αναβάθμιση των λιμενικών υποδο-
μών, αστικές αναπλάσεις, νέες κοι-
νωνικές δομές κλπ) αλλάζουν την 
πόλη μέρα με την ημέρα.

Η ίδρυση του Γραφείου του Πρω-
θυπουργού Βορείου Ελλάδας, η συ-
χνή παρουσία του ίδιου, η ενασχόλη-
σή του με θέματα που ταλανίζουν την 

πόλη, η επαφή και επικοινωνία του 
με εκπροσώπους της πόλης, η φιλο-
ξενία τριών διεθνών συναντήσεων 
κορυφής όλα αυτά δημιούργησαν μια 
διαφορετική πνοή στο πολεοδομικό 
συγκρότημα.  

Η Θεσσαλονίκη, διαθέτει σαφώς 
δυνατότητες και  πλεονεκτήματα που 
πρέπει να αξιοποιήσει. Η γεωγρα-
φική της θέση και οι υποδομές της 
(λιμάνι, σιδηρόδρομος, αεροδρόμιο, 
οδικοί άξονες) μπορούν να την κα-
ταστήσουν βασικό κόμβο σύνδεσης 
του Αιγαίου με τον Εύξεινο Πόντο, την 

{

{

Ο όρος “καθαρή 
έξοδος” σημαί-
νει ότι η χώρα 

θα καλύπτει τις 
χρηματοδοτικές 

της ανάγκες χωρίς 
τη λήψη επιπλέον 

μέτρων και δε-
σμεύσεων

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο

Βαλκανική ενδοχώρα και την Κεντρική 
και Βόρεια Ευρώπη. 

2) Η ολοκλήρωση των έργων του 
Μετρό με τις επεκτάσεις του θα αλλάξουν 
τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης και 
την καθημερινότητα των κατοίκων της. 
Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ευεργετι-
κά για την επιβαρυμένη περιβαλλοντικά 
ατμόσφαιρά της.

Καίριας σημασίας επίσης είναι και τα 
έργα αναβάθμισης των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων (6η προβλήτα), η σύνδεση 
του Λιμανιού με το οδικό και σιδηροδρο-
μικό δίκτυο, η δημιουργία πνευμόνων 
πρασίνου στα πρώην στρατόπεδα Παύλου 
Μελά και Κόδρα, τα έργα υποδομών της 
ΕΥΑΘ, τα έργα αντιπλημμυρικής προστα-
σίας, η αξιοποίηση του παραλιακού μετώ-
που στην ολότητά του.  

3) Κανείς δεν μπορεί να πείσει κανέ-
ναν να μείνει εδώ ή να αναζητήσει καλύ-
τερες προοπτικές αλλού. Αυτό όμως που 
έχουν υποχρέωση να κάνουν οι θεσμοί 
αυτής της πόλης, το πολιτικό της προσω-
πικό, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδι-
οίκησης και των παραγωγικών φορέων, 
οι ακαδημαϊκοί κλπ είναι ότι πρέπει να 
εργαστούν με δυναμισμό από κοινού με 
την Κυβέρνηση ώστε η Θεσσαλονίκη από 
πρωτεύουσα της ανεργίας να μετατραπεί 
σε Βαλκανική πρωτεύουσα συνεργα-
σίας και συνανάπτυξης. Να μετατραπεί 
σε Ευρωπαϊκή Πύλη σύνδεσης της ΝΑ 
Μεσογείου με την Βαλκανική ενδοχώ-
ρα και την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.  
Να αποτελέσει βασικό ευρωπαϊκό κόμβο 
σε διπλωματικό, ενεργειακό, εμπορικό, 
συγκοινωνιακό, αναπτυξιακό επίπεδο. 
Όλα αυτά σημαίνουν ασύλληπτες ανα-
πτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες. Σε 
κάθε περίπτωση, η νεολαία ως ιδιαίτερα 

δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της 
κοινωνίας προφανώς έχει τον δικό της 
ρόλο να διαδραματίσει. Και την θέλουμε 
δίπλα μας.

4) Ο όρος «καθαρή έξοδος» σημαίνει 
ότι με την λήξη του προγράμματος τον 
ερχόμενο Αύγουστο η χώρα θα καλύπτει 
τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με τρόπο 
που δεν θα υποχρεώνεται στη λήψη επι-
πλέον μέτρων και δεσμεύσεων. Αυτό ση-
μαίνει ότι η χώρα με τη λήξη του μνημο-
νιακού καθεστώτος και της ασφυκτικής 
επιτροπείας θα ανακτήσει τη δυνατότητά 
της στην άσκηση δημοσιονομικών πολιτι-
κών στο πλαίσιο της κυριαρχίας της. 

Η συζήτηση για τα θέματα που θέτετε 
έχει ήδη ανοίξει με πρωτοβουλία της κυ-
βέρνησης. Αύξηση του κατώτατου μισθού,  
ενίσχυση των συνταξιούχων, ανεργία που 
βαίνει μειούμενη κλπ είναι πεδία όπου 
ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες.

Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και έτοιμοι 
να εργαστούμε μετά τον Αύγουστο, από 
κοινού με την κοινωνία, για μια πορεία 
ανόρθωσης της χώρας με προοδευτικό 
πρόσημο.

debate
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Αντώνης Γυφτόπουλος:  
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης

debate
1) Προσδοκούμε μια μέρα πως η 

Θεσσαλονίκη μας θα είναι ασφαλής 
(εθνικά και κοινωνικά) και αναπτυσ-
σόμενη.  Μια μέρα, που εμείς οι γο-
νείς, θα βλέπουμε  τα παιδιά μας να 
ζουν και να προκόβουν και να χαί-
ρονται τη ζωή και τότε δεν θα περνά 
από το μυαλό τους να φύγουν από 
την πόλη μας, αναζητώντας καλύ-
τερη τύχη. Και για εμάς τους ίδιους 
αλλά και για τους γονείς μας, θέ-
λουμε να δημιουργήσουμε και πάλι 
συνθήκες κοινωνικής σταθερότητας, 
προκοπής επαγγελματικής και σι-
γουριάς, με αξιοπρέπεια.  Ίσως αυτό 
σήμερα είναι το ζητούμενο για όλους 
μας , αξιοπρέπεια και προκοπή. Πρέ-
πει σύντομα να μας δοθεί ως πολίτες  
η ευκαιρία να αλλάξουμε πλεύση.  Η  
Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα η μόνη 
αξιόπιστη δύναμη που έχει τον τρόπο 
να απελευθερώσει όλες τις παραγω-
γικές δυνάμεις των ελλήνων και να 
διασφαλίσει την αξιοπρέπεια και την 
προκοπή του λαού μας.

2) Θα σας απαντήσω λίγο δια-
φορετικά. Πρέπει να αλλάξουμε τις 
προτεραιότητες. Και για να συμβεί 
αυτό,  άμεση προτεραιότητα για την 
πόλη είναι να φύγει αυτή η κυβέρνη-
ση μαζί με τα στελέχη της που λένε 
τόσα πολλά και κάνουν  τόσα λίγα.  
Εμείς δεν μηδενίζουμε το έργο κα-
νενός  και θα επαινούσαμε παρεμβά-
σεις  χρήσιμες για την πόλη. Επίσης 
δεν προσωποποιούμε την κριτική 
μας.  Αρθρώνουμε αντιπολιτευτικό 
λόγο,  μετρημένο και τεκμηριωμένο  
και σας πληροφορώ ότι και εμείς οι 
ίδιοι πολλές φορές με έκπληξη δια-
πιστώνουμε το ελάχιστο βάθος των 
κυβερνητικών παρεμβάσεων στη 
Θεσσαλονίκη.  Είναι λοιπόν θέμα 
πολιτικής και ιδεολογικών επιλογών  
το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. 
Χρειάζεται άλλη πολιτική , σύγχρο-
νη, φιλελεύθερη, δημοκρατική  για 
να βγούμε από το αδιέξοδο. Εκτός αν 
κάποιος δεν βλέπει και δεν ακούει  
το τεράστιο πρόβλημα στη δημόσια 
ζωή του τόπου.

3) Οι νέοι θέλουν έργα, όχι λόγια. 
Για την αντιμετώπιση της ανεργίας, 
λοιπόν ,η Νέα Δημοκρατία έχει συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα. Ο πρόεδρος 
μας έχει δεσμευτεί να μειώσουμε 
τη φορολογία, να δώσουμε κίνητρα 
για επενδύσεις, να απλοποιήσουμε 
τη γραφειοκρατία. Έτσι θα ανοίξουν 
δουλειές. Αλλά περιμένουμε  και 
από τους επιχειρηματίες να επενδύ-
σουν στη χώρα, να πληρώνουν τους 
φόρους και τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές, να σέβονται τους εργαζόμενους 
και να φροντίζουν το περιβάλλον. 
Έτσι θα γίνει και πάλι η πόλη μας 
πόλη για να ζεις. 

4) Αν μειωθεί η φορολογία  -  
πράγμα που ξεκάθαρα προτείνουμε 
και θα το κάνει πράξη ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, 
τότε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας. Καθώς θα αυξηθεί η απα-
σχόληση, με τον ανταγωνισμό θα 
αυξηθούν και οι μισθοί και επίσης 
θα υπάρξουν εργασιακά και συλλο-
γικά εργασιακά  δικαιώματα  ξανά. 
Οι νέες θέσεις εργασίας και οι αντί-
στοιχες ασφαλιστικές εισφορές θα 
βοηθήσουν στην εξισορρόπηση του 

ασφαλιστικού μας συστήματος  και 
έτσι σταδιακά θα αποκατασταθούν 
αδικίες και λάθη. Αντί να μιλούμε 
για «καθαρή έξοδο»  θα έπρεπε να 
μιλούμε για «συνεπή έξοδο». Να 
πάψουμε να αναζητούμε και να χρε-
ώνουμε τα λάθη στους άλλους και 
κυρίως να δεσμευτούμε όλοι μας ότι 
δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη 
και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 
βίο. Να δεσμευτούμε ότι θα είμαστε 
μια πιο συνεπής κοινωνία.

{

{
Αντί να μι-
λούμε για 
«καθαρή 

έξοδο»  θα 
έπρεπε να 

μιλούμε για 
«συνεπή 
έξοδο»

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται 
άλλη πολιτική, σύγχρονη, 
φιλελεύθερη και 
δημοκρατική
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Θέματα που αφορούν στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια 
Ελλάδα γενικότερα και που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής 
του τόπου βρίσκονται στο επίκεντρο των περίπου 100 

εκδηλώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
του φετινού 29ου Money Show της Θεσσαλονίκης. 

Χ. Σαραντόπουλος: Στόχος μας το 29ο Money Show 
να αποτελέσει εργαλείο εξόδου από την κρίση

money show

{

{

Στις δέκα αίθουσες του ξενοδο-
χείου Hyatt, συναντώνται για ένα 
τριήμερο (27, 28 και 29 Απριλίου) 
εκπρόσωποι φορέων, επιχειρηματί-
ες, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, πο-
λιτικοί, αγρότες, αλλά και… σεφ και 
συζητούν πάνω σε μια άκρως ενδια-
φέρουσα θεματολογία, η οποία προ-
σλαμβάνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 
παρούσα οικονομική συγκυρία, κα-
θώς δίνει το έναυσμα για διάλογο και 
αναζήτηση λύσεων για έξοδο από την 
κρίση που πλήττει -επί μία οκταετία 
και πλέον- τη χώρα. Αυτός άλλωστε 
είναι και ο στόχος των διοργανωτών, 
του Ελληνο - Ιταλικού Επιμελητηρί-
ου Θεσσαλονίκης, που «τρέχει», για 
10η χρονιά, το πρωτοποριακό πολυ-
συνέδριο, το οποίο «μετρά» φέτος 29 
διοργανώσεις και αποτελεί το μεγα-
λύτερο –και μοναδικό στο είδος του- 
οικονομικό γεγονός για την πόλη και 
τη Βόρεια Ελλάδα. 

«Βρισκόμαστε μια ανάσα από την 

Στην ατζέντα 
των ομιλητών 
θα βρεθούν 

και τα «αγκάθια» 
που συναντούν 

οι επιχειρηματίες 
κατά την άσκηση 
της δραστηριότη-

τάς τους

ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολό-
γησης για την ελληνική οικονομία. 
Η χώρα ετοιμάζεται να βγει από τα 
μνημόνια κι εμείς θέλουμε να συμβά-
λουμε στη συζήτηση για την επόμενη 
μέρα με εκδηλώσεις που θα δώσουν 
“τροφή” σε έναν τέτοιο διάλογο. Στό-
χος μας είναι το Μoney Show να απο-
τελέσει ένα εργαλείο εξόδου από την 
κρίση και να αναδείξουμε τους τομείς 
οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν 
την “ατμομηχανή” για την επανεκκί-
νηση της ελληνικής οικονομίας», είπε 
στην Karfitsa ο πρόεδρος του Ελ-
ληνο - Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης, Χρήστος Σαραντόπουλος, 
προσθέτοντας πως και φέτος δίνεται 
έμφαση στα αναπτυξιακά θέματα της 
Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βό-
ρειας Ελλάδας, αλλά και σε ζητήματα 
που αφορούν στο σύνολο της χώρας 
όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, οι με-
ταφορές, ο αγροδιατροφικός τομέας 
και ο τουρισμός. Δε θα λείψουν όμως 
και τα πάνελ όπου η συζήτηση θα επι-

κεντρωθεί σε θέματα περιβάλλοντος 
και χωροταξίας, αλλά και σε τρέχοντα 
προβλήματα που απασχολούν τις επι-
χειρήσεις όπως τα «κόκκινα» δάνεια. 
Θα «ανοίξει» η αγορά

Επίσης, στην ατζέντα των ομιλη-
τών θα βρεθούν και τα «αγκάθια» που 
συναντούν οι επιχειρηματίες κατά την 
άσκηση της δραστηριότητάς τους. «Η 
υπερφορολόγηση, η γραφειοκρατία, 
η πολυνομία και η έλλειψη ρευστό-
τητας εξακολουθούν να λειτουργούν 
ως αντικίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας και τις επιχειρήσεις. 
Και από το “βήμα’’ του Money Show 
θα επισημάνουμε για ακόμη μία φορά 
την ανάγκη να εξαλειφθούν αυτά τα 
εμπόδια ώστε η χώρα να προσελ-
κύσει επενδύσεις που θα παράξουν 
πλούτο για την ελληνική οικονομία», 
υπογράμμισε ο Χ. Σαραντόπουλος ο 
οποίος αναμένει βελτίωση του οικο-
νομικού κλίματος στη χώρα. «Αν δεν 
έχουμε ήδη πιάσει ‘’πάτο’’, φτάνουμε 
σε αυτόν. Οι εν δυνάμει επενδυτές 
“βλέπουν” ήδη τις προοπτικές και 
εκτιμούν πως σύντομα το αρνητικό 
κλίμα θα αντιστραφεί, θα ανακάμψει 
η κατανάλωση και θα “ανοίξει” η αγο-
ρά», υπογράμμισε ο ίδιος.
Το πολυσυνέδριο των φορέων

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της 
φετινής διοργάνωσης είναι ότι στα 
πάνελ θα βρίσκονται λιγότεροι πολι-

Χρήστος 
Σαραντόπουλος



28 Απριλίου 2018 | 9

Στο επίκεντρο οι «πυλώνες» της ελληνικής οικονομίας

money show
τικοί, ενώ τον πρώτο λόγο θα έχουν τεχνοκρά-
τες και επιχειρηματίες. «Επιδιώκουμε το Money 
Show να αποτελέσει το πολυσυνέδριο των πα-
ραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης και των 
επιχειρήσεων που παράγουν, καινοτομούν, εξά-
γουν και “κινούν” την οικονομία», σημείωσε ο 
κ. Σαραντόπουλος ο οποίος είναι αισιόδοξος για 
την επίτευξη του στόχου και την καθιέρωση του 
Money Show στη συνείδηση του επιχειρημα-
τικού –και όχι μόνο- κόσμου ως ενός φόρουμ 
όπου θα γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις, ενώ 
παράλληλα θα συζητιούνται όλα τα μεγάλα ανα-
πτυξιακά θέματα, θα αναδεικνύεται ο ρόλος της 
επιχειρηματικότητας και θα προβάλλονται καλές 
πρακτικές στο επιχειρείν.  
Πεδίο για την ελληνο-ιταλική συνεργασία

Σύμφωνα με τον κ. Σαραντόπουλο το 29ο 
Money Show θα αποτελέσει πεδίο συνεργασίας 
και για τη διεύρυνση των ελληνο-ιταλικών οικο-
νομικών και εμπορικών σχέσεων με τα τρόφιμα, 
τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές και τη 
βιομηχανία να δημιουργούν ισχυρές προοπτικές 
ανάπτυξης. Ήδη η Ιταλία είναι ο πρώτος οικονο-
μικός εταίρος της Ελλάδας και ο καλύτερος «πε-
λάτης» για τα ελληνικά προϊόντα και μάλιστα με 
διαφορά από τον δεύτερο που είναι η Γερμανία. 
Οι Ιταλοί, σύμφωνα με τον κ. Σαραντόπουλο, θέ-
λουν να επενδύσουν στη χώρα μας, έχοντας ήδη 
καταγράψει θετικά αποτελέσματα από τις επεν-
δύσεις στις οποίες έχουν ήδη προχωρήσει.

Πληροφορίες:

Money Show - EXCESS • τηλ. 210 89 74 671 & 697 6435232 • www.moneyshow.org • org_usa@icloud.comwww.moneyshow.org

Αναλυτικό πρόγραµµα:

/ ELIAS FARANGITAKIS

Με την υποστήριξη Χορηγοί επικοινωνίας

Με την ευγενική χορηγία

Θεσσαλονίκη, 27-29 Απριλίου 2018 Είσοδος ελεύθερη | Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 22:00

ΜΕΓΑΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ | MANAGEMENT ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ | 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ

Πρωτογενής παραγωγή | Εξαγωγές & “πράσινη” 
ανάπτυξη | Καινοτοµία & επιχειρηµατικότητα

Εργαλείο εξόδου από την κρίση

Θεσσαλονίκη 27–29 Απριλίου 2018

290 MONEY SHOW

Υπό την αιγίδα:

Συνδιοργάνωση:

Αγροδιατροφή, ενέργεια και μεταφο-
ρές, ως «πυλώνες» ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας βρίσκονται, μεταξύ 
άλλων, στο επίκεντρο των εκδηλώσεων 
του Money Show που συνδιοργανώνο-
νται από το Ελληνοϊταλικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης ή είναι υπό την αιγίδα 
του.  Το πρόγραμμα του πολυσυνεδρίου 
είναι «πυκνό» σε εκδηλώσεις και πα-
ρουσιάσεις για θέματα που αφορούν 
στον επιχειρηματικό κόσμο, την αυτο-
διοίκηση και την κοινωνία, όπως η ανά-
πλαση του στρατοπέδου Κόδρα και του 
παραλιακού μετώπου, τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα και τα  εργαλεία στήρι-
ξης της επιχειρηματικότητας, η ενημέ-
ρωση των νέων για την κινητικότητά 
τους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης, καθώς και η σημασία της 
κατάρτισης για την απασχόληση σε επι-
χειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού.

Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού 
τομέα και η ενίσχυση των εξαγωγών για 
τον συγκεκριμένο κλάδο είναι το βασικό 
θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργα-
νώνεται με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος το πρωί του Σαββά-
του, όπου επίσης θα παρουσιαστεί το 
παράδειγμα της Ιταλίας η οποία πρωτα-

γωνιστεί στη σύγχρονη γεωργία και στις 
εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων 
στην ΕΕ. 

Θέματα του πρωτογενούς τομέα 
θα συζητηθούν και σε άλλες ενδια-
φέρουσες εκδηλώσεις, όπως είναι τα 
σεμινάρια εξαγωγών αποκλειστικά για 
τρόφιμα, ποτά, λάδι. Επίσης θα γίνει η 
παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Δημο-
πρατηρίου Αγροδιατροφικών Προϊό-
ντων e-auction market, ενώ θα υπάρξει 
εξειδικευμένη ενότητα για τη μετακι-
νούμενη κτηνοτροφία- ιπποτροφία και 
για το θεσσαλικό άλογο.  Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον παρουσιάζουν οι ενότητες για 
τον τουρισμό, τη γαστρονομία και την 
καινοτομία, για την κυκλική οικονομία 
και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, 
για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασί-
ας Δεδομένων, για τα «κόκκινα» δάνεια 
και την εξωδικαστική επίλυση διαφο-
ρών, καθώς και για τη διεθνοποίηση 
των ελληνικών εταιριών μέσω της εισα-
γωγής τους σε ξένες χρηματιστηριακές 

αγορές. Ακόμη, θα συζητηθεί η σημασία 
των ενεργειακών δικτύων στην τοπική 
οικονομία και στο ενεργειακό κόστος 
των επιχειρήσεων, καθώς και ο ρόλος 
τους στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ 
στην κεντρική εκδήλωση, το βράδυ του 
Σαββάτου, ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκρά-
της Φάμελλος θα μιλήσει για τη «Νέα 
Οικονομία στο πλαίσιο της κλιματικής 
αλλαγής». Θα προηγηθούν ομιλίες 
στελεχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΟΛΘ 
ΑΕ που πρόσφατα παραχωρήθηκαν σε 
ιδιώτες, ενώ στέλεχος της Cisco Hellas 
SA θα αναφερθεί στη θετική επίδραση 
της ψηφιοποίησης στην οικονομία και 
τη ζωή μιας χώρας. Τέλος, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης θα παρουσιάσει το Βαρόμετρό 
του σε μια επετειακή εκδήλωση για τα 
10 χρόνια από την έναρξη της έρευνας 
οικονομικής συγκυρίας στη Θεσσαλο-
νίκη, ενώ ειδική ενότητα καταλαμβάνει 
το επιχειρείν στην περιφέρεια, όπως, για 
παράδειγμα, στην περιοχή του Βοϊου.  Το 
αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου (www.
italchamber.gr).
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Ομιλία για το Μακεδονικό ετοιμάζει ο Λεβέντης στο Βελλίδειο
Μεγάλη εκδήλωση στο Βελλίδειο για τη Δευτέρα 7 Μαΐου πληροφο-

ρούμαστε ότι ετοιμάζει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λε-
βέντης. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η ομιλία του κ. Λεβέντη 
πέρα από την επικαιρότητα θα έχει διάφορα μηνύματα και για το Σκο-
πιανό. Ήδη ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έχει δώσει εντολή στους 
βουλευτές και στα κομματικά του στελέχη στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης 
να ξεκινήσουν κινητοποίηση προκειμένου η εκδήλωση να έχει αρκετό 
κόσμο. Άλλωστε τόσο η Βόρεια Ελλάδα όσο και η Θεσσαλονίκη αποτε-
λούν για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων βαρόμετρο προκειμένου 
να καταφέρει το κόμμα του να έχει εκ νέου εκπροσώπηση στη Βουλή 
στις επόμενες εκλογές. Πάντως θα πρέπει ο κυρ Βασίλης να θυμάται 
πιο συχνά τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που τον… έβαλε στο κοινοβούλιο.

{

{
Ποιος γνωστός 
εργολάβος της 
πόλης έτρωγε 
πριν λίγες μέ-

ρες σε κουτούκι 
δεύτερης κατη-

γορίας στην περι-
οχή της Τούμπας 
με δήμαρχο της 

Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης; Στην παρέα, 
μάλιστα, προστέ-
θηκε και γνωστός 

μελετητής της 
πόλης ενώ η συ-
ζήτηση των τριών 
ανδρών κράτησε 
πάνω από τέσσε-
ρις ώρες… Τι να 
έλεγαν άραγε;

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης στις 4 και 5 Μαΐου
Τη Θεσσαλονίκη πρόκειται να επισκεφτεί την επόμενη εβδομάδα ο πρόε-

δρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη του προέδρου της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το διήμερο Παρασκευή 4 και 
Σάββατο 5 Μαΐου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνοδεύεται από την βουλευτή και Το-
μεάρχη Κεντρικής Μακεδονίας της ΝΔ Όλγα Κεφαλογιάννη,  τον βουλευτή και 
Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή και τον αναπλη-
ρωτή Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης Χρήστο Δήμα.

Το πρόγραμμα του προέδρου της ΝΔ δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ωστό-
σο σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη θα αφορά μόνο 
στη Θεσσαλονίκη ενώ θα υπάρξουν πολλές συναντήσεις με τοπικά στελέχη της 
περιοχής. Μάλιστα από την Πειραιώς δίνετε μεγάλη σημασία στις συγκεκριμέ-
νες συναντήσεις καθώς όπως αναφέρουν οι συγκεκριμένες πηγές σκοπός των 
περιοδειών που πραγματοποιεί ο κ. Μητσοτάκης είναι να ακούει τα προβλήματα 
των τοπικών κοινωνιών και να λαμβάνει τα μηνύματα των τοπικών στελεχών. 

Ο καφές Καραγκούνη με Κοκκόρη,  
Κουτσοχήνα και δικηγόρους

Τι τρέχει με Σιμόπουλο;

Σε δυο… βάρκες 
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής τομε-

άρχης Δικαιοσύνης της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης ο οποίος παρακολούθησε 
τις εργασίες του Συνεδρίου «Δημοκρατία και Διαφθορά» που διοργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσα-
λονίκης. Στο περιθώριο του συνεδρίου ο βουλευτής της ΝΔ είχε την ευκαιρία 
να πιει καφέ και να συζητήσει με τον πρόεδρο του ΔΣΘ Στάθη Κουτσοχήνα 
και μέλη του Δ.Σ. του ΔΣΘ ενώ στην παρέα προστέθηκε και ο πρώην γ.γ. του 
υπουργείου Εργασίας Παναγιώτης Κοκκόρης.  Ο κ. Καραγκούνης δεσμεύτηκε 
να επισκεφτεί σύντομα τη Θεσσαλονίκη και να πραγματοποιήσει συνάντηση 
με το ΔΣΘ για να ακούσει τα προβλήματα των δικηγόρων της πόλης.

Ο πρώην γ. γ. Δημοσίων Έργων 
Στράτος Σιμόπουλος φαίνεται ότι 
προσπαθεί με τον έναν ή με τον 
άλλο τρόπο να δημιουργήσει επι-
καιρότητα. Μια οι συνεχείς δηλώ-
σεις του για τα έργα του Μετρό, μια 
οι ανακοινώσεις για το γραφείο του 
Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονί-
κη και τώρα ξεκίνησε να ζητά από 
τους πολίτες μέσω facebook να 
του στέλνουνε ερωτήματα. Ωστόσο 
εκείνο που προκάλεσε εντύπωση 
ήταν το γεγονός ότι σε ένα ερώτη-
μα πολίτη για το αν η ΝΔ θα δώ-
σει χρίσματα στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές ο κ. Σιμόπουλος έσπευσε 
να δηλώσει ότι η ΝΔ δεν θα δώσει 
χρίσματα. Την ίδια μέρα η τομεάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας της ΝΔ 
Όλγα Κεφαλογιάννη με άρθρο της 
επέμενε στη στρατηγική ότι η ΝΔ 
στους μεγάλους δήμους πρέπει να 
κατεβάσει προβεβλημένα στελέ-
χη. Για ποιο λόγο ο κ. Σιμόπουλος 
και με ποια ιδιότητα προτρέχει να 
δημιουργήσει τέτοιες εντυπώσεις; 
Α, και για να μην το ξεχάσουμε, οι 
ρετουσαρισμένες φωτογραφίες στο 
facebook κ. Σιμόπουλε δεν σε κά-
νουν να δείχνεις μικρότερος…

Σε δυο βάρκες φέρεται να πατάει 
πολιτικά η οικογένεια Παραστατίδη. 
Ο πατέρας Θόδωρος είναι βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ο υιός Στέφανος  
διορίστηκε μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του Κινήματος Αλλα-
γής. Οι πληροφορίες της στήλης, 
πάντως θέλουν τον υιό Παραστα-
τίδη στις επόμενες εκλογές να εί-
ναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο 
του Κινήματος Αλλαγής στο Κιλκίς 
ενώ ο πατέρας  Παραστατίδης δεν 
θα είναι εκ νέου υποψήφιος με το 
ΣΥΡΙΖΑ.  Φαίνεται πως η οικογένεια 
Παραστατίδη ακολουθεί το γνωστό 
άσμα «δυο πόρτες έχει η ζωή»…K
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Η «πρώτη φορά αριστερά» 
ευνοεί μόνο καζίνο 

και καναλάρχες

Στο Μαξίμου απάντησαν με γρα-
φικότητες στις θέσεις που διατύπωσε 
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, στο αναπτυξι-
ακό συνέδριο του ΣΕΒ για την ανάγκη 
επενδύσεων ύψους 100 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια. Δεν 
θα μπορούσαν και διαφορετικά όταν 
στην κυβέρνηση έχουν αλλεργία με 
τις επενδύσεις και τον ιδιωτικό τομέα. 
Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, που 
έχουν ευνοηθεί σκανδαλωδώς από την 
«πρώτη φορά Αριστερά», οι κανα-
λάρχες και οι επιχειρήσεις καζίνο, που 
είδαν τη φορολογία τους να μειώνεται 
μεταξύ 5% και 10% επί ΣΥΡΙΖΑ! Η Νέα 
Δημοκρατία θα μπορούσε κάλλιστα να 
απαντήσει στις αστειότητες του Μαξί-
μου για τις επενδύσεις υπενθυμίζοντας 
τι έγραφε στην αιτιολογική του έκθεση 
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος προκειμένου οι βουλευτές 
της συμπολίτευσης να υπερψηφίσουν 
τη μείωση των φόρων στις επιχειρήσεις 
καζίνο. Δεν χρειάζονται περισσότερα 
λόγια, αυτό που έκανε κατ’ εξαίρε-
ση ο ΣΥΡΙΖΑ για τις επιχειρήσεις των 
καζίνο, προφανώς επειδή «πιστεύει» 
στην πράσινη ανάπτυξη της τσόχας, ο 
Μητσοτάκης μπορεί να το εφαρμόσει 
στο σύνολο της οικονομίας ώστε να 
αναπνεύσουν οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις και οι επαγγελματίες που πληρώ-
νουν μέχρι και το 75% των εσόδων 
τους σε φόρους και εισφορές για να 
μειώνει ο Τσίπρας τις επιβαρύνσεις 
στους καναλάρχες και τους καζινάδες. 
Η προτεινόμενη από εμάς μείωση των 
συντελεστών συμμετοχής του Ελλη-
νικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των 
επιχειρήσεων, κατά ενιαίο τρόπο, ως κί-
νηση η οποία θα βοηθήσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση 
ανάπτυξης της αγοράς και αντιμετώπι-
σης των σύγχρονων προκλήσεών της, 
θα επιφέρει σημαντική ενίσχυση των 
δημόσιων εσόδων βάζοντας ταυτόχρο-
να ένα τέλος στην ετερογένεια και την 
πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις 
υποχρεώσεις τους ως προς τη συμ-
μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα 
μικτά τους κέρδη έως σήμερα». .

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

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ*

★ Έπιασαν για τα καλά οι ζέ-
στες. Σε λίγες μέρες Πρωτομαγιά. 
Εργατική ή όπως και να την πεις 
θα γεμίσει για μια μέρα τις παρα-
λίες, τις ταβέρνες και την Χαλκιδι-
κή. Μνημόνιο και ξεμνημόνιο, στις 
αγορές του χρήματος ή όχι του 
Τσίπρα, την υπεροφορολόγηση 
και του ελεύθερου κουνουπιού, 
αν είναι για ραχάτι δεν το κόβει 
κανένας Έλληνας.

★ Πάντως την Δευτέρα οι 
μισές δημόσιες υπηρεσίες δεν θα 
λειτουργήσουν λόγω της Τρίτης 
που είναι Πρωτομαγιά. Ας είναι 
καλά ο Κρατικοδίαιτος ελληνι-
κός μηχανισμός. Όλοι μέσα στην 
βιοπάλη οι Δημόσιοι λειτουργοί 
βεβαίως… βεβαίως.

★ Εγώ πάντως σαν ελεύ-
θερος σκοπευτής θα δουλέψω 
και το Σάββατο και την Κυριακή 
και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την 
Τετάρτη βλέπουμε.

★ Στο διαδίκτυο ανακάλυψα 
την σελίδα: 

www.odigostoupoliti.eu/
ilektroniki-efarmogi-axiologisi-
prosopikou-dimosiou-tomea

★ Σ’ αυτήν «Το Υπουργείο 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με εγκύκλιο ενημερώνει  ότι 
σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία 
η ηλεκτρονική εφαρμογή για την 
αξιολόγηση του προσωπικού που 
θα αποτελεί μία νέα λειτουργικό-
τητα του Μητρώου Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσί-
ου», δηλαδή αν καταλαβαίνω 
καλά θα μπαίνουμε και θα 
αξιολογούμε τους καλούς και 
τους κακούς. Πλάκα θα έχει, ήδη 
κατέγραψα κάποιους για να τους 
στολίσω κατάλληλα!

★ Δεν έχω όρεξη για κου-
τσομπολιό σήμερα, γιατί είδα 
τον Ζαν Κλώντ στην Αθήνα. Τον 
δικό μας ντε που στάθηκε στην 
Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα 
του. Μας είπε ότι μας αγαπάει. 
Και μετά θυμήθηκα την Κατερίνα 
και το ελικόπτερο. Θα σας πω 
άλλη φορά την ιστορία με τον Ζαν 
Κλώντ.

★ Στη Θεσσαλονίκη ο σιορ 
Γιάννης χάθηκε εντελώς. Ούτε 
για τα Σκόπια μίλησε ούτε για τον 
ΟΑΣΘ ούτε πήγε στο Ισραήλ τε-
λευταία. Κάτι γίνεται. Αποφάσισε 
λες να δουλέψει και λίγο;

★ Κουίζ: Ποιος πρώην 
αστυνομικός και καλό όνομα θα 
κατέβει στην Α’ Θεσσαλονίκης; 
Αληθεύει ότι ζήτησε να είναι στο 

ψηφοδέλτιο της Β’ Θεσσαλονίκης 
αλλά δεν εισακούσθηκε; Γι’ αυτό 
το έριξε στα ταξίδια τελευταία;

★ Πάντως όλα δείχνουν 
ότι διανύουμε χρόνο εκλογών. 
Μυρίζει σας λέω αφού ο Τσίπρας 
κάνει συμβούλια, παρασυμβούλια 
κι επιτροπές. Και βγάζει από το 
πλάνο όσο μπορεί τον συγκυ-
βερνήτη Πάνο. Πάει και η στολή 
παραλαγής που μου υποσχέθηκε, 
στην τελευταία μας συνάντηση.

★ Στα αυτοδιοικητικά μετά 
την ανακοίνωση, ότι οι εκλογές 
θα γίνουν τέλη του 2019 σταμά-
τησαν να ακούγονται υποψηφι-
ότητες. Πάγωσαν όλα σας λέω. 
Έτσι για να μην επαναλαμβάνομαι 
στους ίδιους και ίδιους σταματάω. 
Άλλωστε εγώ ψηφίζω Θεσσαλο-
νίκη και θα είμαι με τον Χάρη. Α! 
και τον Απόστολό μου, που είναι 
ακόμη στην Αμερική και μου 
λείπει.

★ Στην ΝΔ φαγώνονται για 
τις εκλογές στις Οργανώσεις 
της. Είναι κάποιοι που ζουν μόνο 
μ’ αυτές. Λες και μόνο μ’ αυτό, 
μετά θα ανοίξει ο δρόμος για να 
ξεπεράσει στη Θεσσαλονίκη το 
25% στις επόμενες εκλογές για 
Κυβέρνηση.

★ Ο πολίτης θέλει πρόσωπα 
καινούρια στις Νεοδημοκρατικές 
λίστες, καλό λόγο, άνοιγμα σε 
όλα τα καφενεία και στα κοινωνι-
κά στρώματα. Να μάθουν τον Α ή 
Β παράγοντά της, όχι μόνο μέσα 
από το facebook αλλά και από 
την σκόνη και την λάσπη. Μετά 
κάτι θα γίνει πάλι.

★ Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ Θεσ-
σαλονίκης λες και δεν υπάρχει. 
Χάθηκε μέσα στην λαίλαπα της 
κυβερνησιμότητας, των μνημονι-
ακών μέτρων που επιβλήθηκαν 
από το κόμμα τους αλλά και από 
τους συντρόφους του Λαφαζάνη, 
που ήταν η δυνατή ομάδα στην 
πόλη. Στις εκλογές θα το δούμε; 
Πάντως εγώ δεν θέλω να βγούν 
πάλι γιατί μου φέρθηκαν χα-
μαιλεόντια. Αφού σκέφτομαι να 
ψηφίσω στις εσωκομματικές της 
ΝΔ.

★ Χάθηκε κι η Νοτοπούλου 
τελευταία, αυτή του Πρωθυπουρ-
γικού γραφείου στην πόλη. Και 
μου λείπει σας λέω. Πολύ μου 
λείπει.

★ Πάντως τον Χάρη θα τον 
ψηφίσω για Δήμαρχο. Και δεν έχω 
πρόβλημα, ξέρεις εσύ που, Γιάννη 
προβοκάτορα!

Τι να κάνει και ο Μεγαλοδύναμος;

Εδώ και πολύ καιρό έχουμε εναποθέσει «το περιβάλ-
λον» που ζούμε στα χέρια του Μεγαλοδύναμου Θεού. 
Πλην όμως, επειδή του έχουμε εναποθέσει εκτός από τις 
ελπίδες και τις ευθύνες μας γι’ αυτό και για πολλά άλλα 
που δεν προοδεύουν στη χώρα μας, δεν μπορεί να αντα-
πεξέλθει, λόγω φόρτου! 

Η διαδρομή της Θεσσαλονίκης  δεν αποτέλεσε εξαίρε-
ση στην πεπατημένη της ανάπτυξης, που μεταφράστηκε 
σε οικονομική μεγέθυνση, ανηλεή ανταγωνισμό, μεγιστο-
ποίηση της απόδοσης και του κέρδους, εκμετάλλευση της 
ανθρώπινης εργασίας, λεηλασία της φύσης.

Ο εν λόγω θεός λοιπόν δεν μπορεί να κάνει πολλά 
πράγματα για μια πόλη που κυκλοφορεί χωρίς ρυθμίσεις, 
με ελάχιστες υποδομές και υποτυπώδη μαζικά συγκοινω-
νιακά μέσα. Που, 30 χρόνια μετά την ψήφιση του Νόμου 
του Ρυθμιστικού, αναπτύσσεται χωρίς πολιτική χρήσεων 
γης, ούτε προστασίας περιβάλλοντος, χωρίς θεσμοθετη-
μένη ΖΟΕ. Δυστυχώς το παράδειγμά της ακολουθούν και 
τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.

Στα θέματα του περιβάλλοντος, οι ισορροπίες δεν 
αποκαθίστανται, τα βήματα είναι δειλά και οι συγκρούσεις 
έντονες. Τα πεπραγμένα - ή μάλλον τα μη πεπραγμένα 
- αποδεικνύουν ότι ακόμα δεν έχει γίνει συνείδηση πως 
η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα σύμφυτο με 
τη διαδικασία ανάπτυξης, αναπόσπαστος παράγοντας και 
αναγκαία συνθήκη. Συνάμα είναι θέμα βαθύτατα πολιτικό. 

Απαιτεί όχι απλώς τη δήλωση, αλλά τη διαρκώς απο-
δεικνυόμενη βούληση της πολιτείας να ασκήσει περιβαλ-
λοντική πολιτική. Επίσης, την απόφαση του πολίτη να την 
επιβάλλει, να την ελέγξει και βεβαίως να την υποστεί, ως 
διαφορετική οργάνωση της καθημερινότητάς του, άρνηση 
των υπερκαταναλωτικών προτύπων, αλλαγή νοοτροπίας, 
αλλαγή παραγωγικών διαδικασιών, οικονομικό κόστος.

Ο «όποιος» σχεδιασμός λοιπόν δεν μπορεί παρά να 
περιέχει περιβαλλοντική συνιστώσα.  Και σ’ αυτό το θέμα 
δεν υπάρχουν τέλειες και οριστικές λύσεις. Οριστική είναι 
μόνο η αναγκαιότητα για επαγρύπνηση, διαρκή εκσυγ-
χρονισμό μέσων και θεσμών, σύγκρουση με καθεστη-
κυίες νοοτροπίες, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία και 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα ανθρώπων και όντων για 
ποιότητα περιβάλλοντος σε χρόνο ενεστώτα και μέλλο-
ντα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον οπαδισμό, τη μιζέρια, τη 
μοιρολατρία και το σύνθημά μας να είναι «τα θέλουμε 
όλα χωρίς σωτήρες και σωτηρίσκους». 

Έτσι ο Θεσσαλονικιός, θα πάψει να αποτελεί τον 
χειροκροτητή ιθαγενή και θα εξελιχθεί σε δημιουργό και 
εκφραστή. Τότε μόνο η διεκδικήσεις μας μπορούν να 
συναντήσουν ευήκοα ώτα και οι τοπικοί άρχοντες να είναι 
απλά αποτελεσματικοί χωρίς φανφάρες.

Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι έχουμε, τι πρέπει να 
φτιάξουμε και πότε. Μόνο έτσι θα παίξουμε και εμείς 
τον ρόλο μας σαν επιστήμονες, η Πολιτεία θα στέκεται 
αξιόπιστα απέναντι στον Πολίτη και οι Πολίτες θα γίνουν 
ισότιμοι συνεργοί σε ένα καλύτερο Περιβάλλον. Όποιος 
δεν πιστεύει σε αυτά θα τον ξεπεράσουν για ακόμη μια 
φορά τα γεγονότα..

*Ο κ. Τζακόπουλος είναι Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός

*ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Άστραψε και βρόντηξε ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη
Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στο στάδιο «Α. Καραμπουρνιώτη» της Πυλαίας από 

ασυνείδητους, άγνωστους δράστες που έστρεψαν την καταστροφική μανία τους στις εγκατα-
στάσεις και στον ολοκαίνουργιο συνθετικό τάπητα του γηπέδου που εγκαινιάστηκε πρόσφατα 
από τον δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Σε έντονο ύφος και με ιδιαίτερη 
αυστηρότητα ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης καταδίκασε το συμβάν κάνοντας λόγο για ασυ-
νείδητους ανθρώπους χωρίς ηθικούς φραγμούς και σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι 
πάρα πολύ γι’ αυτούς τους ασυνείδητους ανθρώπους, τους μηδενιστές που χαίρονται να κα-
ταστρέφουν, αυτούς που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο και λειτουργούν σαν βάνδαλοι μέσα 
στην ίδια τους την πόλη. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε με περηφάνια το έργο της τοποθέτησης του 
νέου σύγχρονου συνθετικού τάπητα στο δημοτικό στάδιο  «Α. Καραμπουρνιώτη» της Πυλαί-
ας, με δημοτικούς πόρους, χρήματα δηλαδή όλων των δημοτών μας. Δυστυχώς οι βάνδαλοι 
δεν μας άφησαν να χαρούμε. Διάλεξαν τις Άγιες Ημέρας για να καταστρέψουν τις υποδομές 
της πόλης, χωρίς να σέβονται τις ανάγκες του δήμου μας και τα χρήματα των συμπολιτών 
μας» τόνισε ο κ. Καϊτεζίδης ζητώντας ταυτόχρονα από όλους τους δημότες να προστατέψουν 
τα δημοτικά έργα και να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των ασυνείδητων δραστών. Να ση-
μειωθεί ότι το έργο που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, ήταν προϋπολογισμού 139.946,40 € και 
χρηματοδοτήθηκε από δημοτικούς πόρους.

{
{

Ποιός στενός συνερ-
γάτης του Αντώνη 

Σαμαρά από Θεσσα-
λονίκη έχει αναλάβει 

να προμοτάρει την 
υποψηφιότητα Σπυ-
ράκη που δείχνει να 
μην πολύ περπατάει 

λόγω και της κό-
ντρας που άνοιξε με 

τον ΠΑΟΚ;

Ποιος βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ από την 
Κεντρική Μακεδονία 
έλεγε σε πηγαδάκι 

που είχε με συναδέρ-
φους του στη Βουλή 
ότι δεν πρόκειται να 
ψηφίσει τη διάτα-
ξη που προωθεί η 
κυβέρνηση για την 

υιοθεσία τέκνων από 
ομόφυλα ζευγάρια;

Η ιστορία ενός αυτοκινήτου
Μια μπλε θωρακισμένη Mercedes ως αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου Καρα-

μανλή παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του βουλευτή της ΝΔ Θ. Καράογλου την 
προηγούμενη Κυριακή με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από το θάνατο 
του Εθνάρχη. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο 
άνηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι στον Κωνσταντίνο Καραμανλή 
ενώ έχει χρησιμοποιηθεί τόσο από τον προκάτοχό του στην Προεδρία της Δη-
μοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη όσο και από τον μετέπειτα Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο. 

Τα προσωπικά αυτοκίνητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανήκουν όλα στο 
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» ενώ το συγκεκριμένο που παρουσιάστη-
κε στην εκδήλωση του κ. Καραόγλου ανήκει σε επιχειρηματία της Θεσσαλονί-
κης που το απέκτησε για συλλεκτικούς λόγους. Μάλλον ο κ. Καραόγλου προ-
σπάθησε να πουλήσει «καραμανλισμό» αλλά όπως φαίνεται ο κόσμος πλέον 
δεν… τσιμπάει από τέτοια…

Ετοιμάζεται για την Περιφέρεια;

Περιμένουν το  
«πράσινο» φως 

Κάτι… ψήνουν οι  
κεντροαριστεροί στο 
Δήμο Παύλου Μελά

Μετά τις εσωκομματικές στο 
Κίνημα Αλλαγής και την ανάδει-
ξη των νέων οργάνων ήδη έχουν 
αρχίσει στα πολιτικά πηγαδάκια 
της πόλης να ακούγονται ονόμα-
τα που πρόκειται να προσπαθή-
σουν να παίξουν ρόλο στις επό-
μενες αυτοδιοικητικές εκλογές.  
Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί 
και εκείνη του πρώην υπουργού 
Γιάννη Μαγκριώτη που ακούγεται 
εντόνως το τελευταίο διάστημα 
ότι ενδιαφέρεται να θέσει υπο-
ψηφιότητα για την περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Άλλωστε ο 
κ. Μαγκριώτης όπως μας έλεγε και άνθρωπος που γνωρίζει 
τα πασοκικά παρασκήνια της πόλης δείχνει ιδιαίτερη κινη-
τικότητα ενώ δεν παραλείπει να δίνει το παρών σε όλες τις 
εκδηλώσεις που έχουν κεντροαριστερή… απόχρωση.

Μπορεί να περάσαμε από… του-
λάχιστον τρία τηλεφωνικά κέντρα της 
Εγνατίας Οδού ΑΕ προκειμένου να 
ενημερωθούμε για τη συνάντηση που 
πραγματοποίησαν μέσα στην εβδομά-
δα φορείς της πόλης, για την θαλάσσια 
αστική συγκοινωνία αλλά, τα μάθαμε 
τα νέα! Όπως δήλωσε στην Karfitsa ο 
πρόεδρος της εταιρίας Εγνατίας Οδός 
ΑΕ Απόστολος Αντωνούδης, «αναμένε-
ται η συνεδρίαση της  ΕΣΑΛ (Επιτροπής 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων) για 
την τελευταία γνωμοδότηση. Συναντη-
θήκαμε με τους αρμόδιους φορείς - στε-
λέχη του Οργανισμού Συγκοινωνιακού 
Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και με τον 
αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και περι-
βάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Θανάση Παππά-  έτσι ώστε να μπορέ-
σουμε να συντονιστούμε και να πάρουμε 
επιτέλους τη θετική γνωμοδότηση για 
να προχωρήσει η δημοπράτηση του έρ-
γου». 

Έντονες διεργασίες υπάρ-
χουν, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες τη στήλης, στα δημοτικά 
δρώμενα της κεντροαριστεράς 
του Δήμου Παύλου Μελά. Από 
τη μία είναι η παράταξη «Ανά-
πτυξη για τον Άνθρωπο» με επι-
κεφαλής τον  Δημήτρη Δελη-
γιάννη η οποία δείχνει εντόνως 
δραστήρια πραγματοποιώντας 
διάφορες εκδηλώσεις. Από την 
άλλη στελέχη όπως η Όλγα 
Μυρίδου, η Σίσσυ Φραγκο-
πούλου και ο Νίκος Παυλίδης 
ετοιμάζουν δική τους κίνηση. 
Πάντως όπως έλεγε άνθρωπος 
που γνωρίζει πρόσωπα και κα-
ταστάσεις στα τοπικά δημοτικά 
δρώμενα «δεν θα αποτελέσει 
έκπληξη αν το επόμενο διάστη-
μα δούμε αυτές τις δυο κινή-
σεις να μπαίνουν κατά από την 
ίδια… ομπρέλα»… Οψόμεθα. 

karfitsomata





14 | 28 Απριλίου 2018

κοινωνία

Φυγομαχεί ο κ. Μυλόπουλος. Αν και δή-
λωνε πρόθυμος, δεν βρέθηκε ποτέ αντιμέ-
τωπος με τους επαγγελματίες της Θεσσαλο-
νίκης, που τον περίμεναν στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο με έγγραφα και φωτογραφίες 
από τα χρεοκοπημένα μαγαζιά τους και 
φόντο… τις λαμαρίνες των εργοταξίων του 
Μετρό. Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό προτί-
μησε να «κρυφτεί» πίσω από ένα μέιλ που 
έστειλε, στη διοίκηση του Επιμελητηρίου, 
τέσσερις ώρες, πριν τη σύσκεψη. Έστειλε τον 
διευθυντή Έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης 
Γιώργος Κωνσταντινίδη, να «βγάλει τα κά-
στανα από τη φωτιά» και να απαντήσει στους 
χρεωκοπημένους επαγγελματίες. 

Το κυκλοφοριακό έμφραγμα από τα έργα 
στην οδό Βενιζέλου, απειλεί με συνολική 
κατάρρευση το κέντρο της πόλης. Στις αρχές 
του μήνα, η Karfitsa προειδοποιούσε για τα 
προβλήματα, που επρόκειτο να δημιουργή-
σει η επέκταση του εργοταξίου, κάτω από 
την Εγνατία.

«Στην οδό Βενιζέλου δεν υπάρχει κα-
νένα πρόβλημα και δεν προβλέπεται καμία 
άλλη αλλαγή. Όταν θα υπάρξει πρόβλημα, 
θα καλέσω όλους τους φορείς για να τους 
ενημερώσω» έλεγε στις αρχές Απριλίου ο 
πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ Γιάννης Μυ-
λόπουλος, με δηλώσεις του στην Karfitsa. 

Ο διευθυντής Έργων του Μετρό, όμως, 
στη συνεδρίαση που διοργάνωσε το ΕΕΘ, 
είπε πως «η Βενιζέλου θα χρειαστεί να κλεί-
σει το καλοκαίρι τμηματικά για περίπου τρεις 
μήνες, αφότου όμως ολοκληρωθούν οι αρ-
χαιολογικές εργασίες. Η σκέψη μας είναι να 
μεταφέρουμε το ρεύμα της κίνησης στην Ίω-
νος Δραγούμη».

Βέβαια, και ο κ. Κωνσταντινίδης υπήρ-
ξε ασαφής στις απαντήσεις του καθώς δεν 
προσδιόρισε το ακριβές χρονοδιάγραμμα για 
το κλείσιμο της Βενιζέλου, ενώ «πέταξε το 
μπαλάκι» στις αρχαιολογικές εργασίες που 
«είναι απροσδιόριστες και μπορεί να προ-
καλέσουν καθυστερήσεις στο έργο». Στη 
δε συζήτηση του ΕΕΘ - όπου συμμετείχαν 
φορείς και πολίτες που ήθελαν να λάβουν 
σαφείς απαντήσεις για το έργο- ο κ. Μυλό-
πουλος δεν εμφανίστηκε, επικαλούμενος 
«έκτακτους λόγους». Θέλοντας να αποφύ-
γει το πολιτικό κόστος. 

«Είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο 
από άποψη εργασιών. Στο σταθμό της Βενι-
ζέλου τροποποιήθηκε ο σχεδιασμός για να 
διατηρηθούν οι αρχαιότητες. Οι σήραγγες 
στη βασική γραμμή έχουν ολοκληρωθεί και 
πλέον αρχίζουμε να τοποθετούμε ράγες. 
Έχουμε ολοκληρώσει το έργο σε ποσοστό 
60%» εξήγησε ο κ. Κωνσταντινίδης. Ο ίδιος 
διευκρίνησε: «Στις 30 Νοεμβρίου του 2020, 
θα λειτουργεί το τμήμα Συντριβάνι - Νέα Ελ-
βετία. Με την προϋπόθεση ότι οι αρχαιολογι-
κές εργασίες θα ολοκληρωθούν το ‘20, θέ-
λουμε ακόμη δυο χρόνια εργασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου».

«Να αποζημιωθούν οι επαγγελματίες»

Ο κ. Ζορπίδης για ακόμη μία φορά, ζήτησε να αποζημιωθούν οι επαγγελμα-
τίες για τα προβλήματα που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια λόγω του Μετρό, 
με τον κ. Κωνσταντινίδη να παραπέμπει τους επιχειρηματίες στο Κράτος. «Σκο-
πεύω να διεκδικήσω αποζημιώσεις και φοροελαφρύνσης, είμαι διατεθειμένος 
να κάνω μήνυση στο Κράτος», τόνισε ο κ. Ζορπίδης. 

ΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΟ... 2022

Φυγομαχεί ο Γ. Μυλόπουλος για τα έργα στη Βενιζέλου 

Ούτε λέξη για  
την «ταμπακέρα»

Λαλίστατος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε., σε έκ-
θεση που είχε τον τίτλο «ποίηση και μετρό». Μίλησε για όλα, εκτός βέ-
βαια, για το μεγάλο θέμα με τα έργα στη Βενιζέλου, που θα οδηγήσει 
σε αφανισμό δεκάδες επαγγελματίες, σύμφωνα με το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο. 

«Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες γραφικές περιπτώσεις ανθρώ-
πων οι οποίοι προκειμένου να προκαλέσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας 
κάνουν τα πάντα. Θα μιλήσω για μια γενικότερη πολιτική πραγματι-
κότητα η οποία διαπιστώνεται στη Θεσσαλονίκη. Τις τελευταίες μέρες 
διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια από 
παλαιοκομματικό καταστημένο της Θεσσαλονίκης να αμφισβητήσει την 
πρόοδο που σημειώνουν τα έργα του μετρό. Πρόκειται γι αυτούς που 
είναι υπεύθυνοι που το μετρό έγινε ανέκδοτο. Πρόκειται για αυτούς που 
είναι υπεύθυνοι, που η Θεσσαλονίκη έγινε πρωτεύουσα της φτώχειας, 
της ανεργίας και της λαμαρίνας. Μη έχοντας αφήγημα για την πόλη προ-
σπαθούν, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και παραπληροφο-
ρώντας, να αμφισβητήσουν το έργο που γίνεται σήμερα. Προφανώς δεν 
αντέχουν να πετυχαίνουμε σήμερα εμείς εκεί που εκείνοι απέτυχαν», 
τόνισε ο κ. Μυλόπουλος.

«Όλα τα προβλήματα και όλες οι εκκρεμότητες του έργου έχουν 
πλέον αντιμετωπιστεί και έχουν πλέον διευθετηθεί με επιτυχία. Το Με-
τρό επανεκκίνησε και σήμερα υλοποιείται σε νέες και σταθερές βάσεις. 
Εμείς παραλάβαμε το 40% του έργου ολοκληρωμένο από τους κυρίους 
που σήμερα κατηγορούν εμάς. Το 40% του έργου ολοκληρωμένο από 
τους κυρίους που σήμερα κατηγορούν εμάς, έγινε σε 10 ταλαιπωρη-
μένα χρόνια. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια καταφέρεμα και προχωρήσαμ 
το έργο στο 65%. Τρέχουμε με τριπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τους 
ρυθμούς που έτρεχαν αυτοί που σήμερα μας κατηγορούν», δήλωσε ο 
πρόεδρος της Αττικό Μετρό.

Παράλληλα αναφερόμενος στη χθεσινή σύσκεψη δημάρχων της 
Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου, αλλά και τις 
αιτιάσεις του δημάρχου Δέλτα, σημείωσε πως όλες οι προτάσεις εξετά-
ζονται με μεγάλη σοβαρότητα από την Εταιρεία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Λιπαντικά, πρόσθετα και προϊόντα περιποίησης 
ανώτερης  ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας

ΜΟΝΑΣΤHΡΙΟΥ 190  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Μπαγκαζιέρες διαφόρων 
χωρητικοτήτων και χρωµάτων

µε διαρκή παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών (Kamei made in 

Germany 6 χρόνια εγγύηση )

Στην  εταιρεία  µας θα 
βρείτε χιλιάδες  είδη  

(κουκούλες, µπάρες, 
σχάρες, βάσεις 

ποδηλάτων, όργανα, 
φίλτρα, τιµόνια, πόµολα, 

µάκτρα κτλ) άριστης 
ποιότητας  στις 

καλύτερες  τιµές  της 
αγοράς.

Μοναστηρίου 190,  54628, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 537819  Fax: 2310 515869  Email: karras@gkarras.gr

Ανεµοθραύστες  
για όλα τα 
επιβατικά
και φορτηγά 
οχήµατα (Farad  
made in Italy)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
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CAR SOUND CENTER 

SERVICE AIRCONDITION
(Freon - Οικολογικός καθαρισµός - Φίλτρα)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  | ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

Αγ. Στυλιανού και Ψαρρών 11-13 
(∆ίπλα από το Ιπποκράτειο) 
546 42, Θεσσαλονίκη 
2310 863.500 2310 816727
6947302644
www.carsoundcenter.gr 

Ο πονοκέφαλος των δικαστικών αρχών για την υπόθεση Lasha Shushansvili
πρέπει να εξεταστούν από την ελλη-
νική δικαιοσύνη και οι διώξεις πρέπει 
να ασκηθούν από τις εισαγγελικές 
αρχές της Θεσσαλονίκης. Όπως είπαν 
στην «Κ», νομικοί κύκλοι η έκδοση 
του χαρακτηρίζεται δύσκολη, αν όχι 
ακατόρθωτη.  

Οι Γάλλοι προτείνουν τη  φυλά-
κιση του στα περίχωρα του Παρισιού

Μέσα στο Μάιο αναμένεται η  
ογκωδέστατη δικογραφία των Γαλλι-
κών αρχών, η οποία περιγράφει την  
δράση της εγκληματικής οργάνωσης 
της οποίας φέρεται να ηγούνταν ο  
Lasha σε Βρετάνη και Νορμανδία και 
την τέλεση διακεκριμένων κλοπών  
που έγιναν από το 2016 έως σήμερα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικο-
γραφία αναφέρεται ότι η εγκληματική 
δραστηριότητα του 57χρονου, γίνο-
νταν από τη Θεσσαλονίκη. Ο Lasha 
Shushansvili, αν και δεν είχε απο-
φυλακιστεί με όρους, δεν μπορούσε 
να ταξιδέψει στο εξωτερικό καθώς 
αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας 
και συχνά μπαινόβγαινε σε κέντρο 
αποκατάστασης της Θεσσαλονίκης. 

Το κατώφλι των φυλακών Δια-
βατών πέρασε για ακόμη μια φορά 
ο 57χρονος φερόμενος ως αρχη-
γός της Ρωσόφωνης μαφίας, Lasha 
Shushansvili το βράδυ της Τρίτης 24 
Απριλίου. Λίγο νωρίτερα έπαιρνε εξι-
τήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωρ-
γίου της Θεσσαλονίκης, όπου διακο-
μίστηκε με συμπτώματα ζάλης.  Από 
το κελί του στον πρώτο όροφο των 
φυλακών,  παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και ενημερώνεται από τους δικηγό-
ρους του για την τύχη του αιτήματος 
έκδοσης του στη Γαλλία. Την Τετάρ-
τη θα οδηγηθεί και πάλι στο εδώλιο 
του Πενταμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων για να δικαστεί σε δεύτερο 
βαθμό, κατηγορούμενος για ένταξη 
και διεύθυνση εγκληματικής οργά-
νωσης. Η απόφαση του συγκεκρι-
μένου κακουργιοδικείου είναι αυτή 
που σύμφωνα με νομικούς κύκλους 
πρόκειται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό 
την έκδοση του 57χρονου στη Γαλλία.  
Οι συνήγοροι του έχουν ήδη ξεκινήσει 
τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες 
για να ανατρέψουν το ενδεχόμενο 

έκδοσης του. Όπως  λένε στην «Κ», 
νομικοί κύκλοι, αν καταδικαστεί θα 
παραμείνει στην Ελλάδα για να εκτί-
σει την ποινή του. Αυτή η εξέλιξη θα 
ανοίξει το δρόμο για προσφυγή κατά 
του αιτήματος έκδοσης το οποίο θα 
εξεταστεί από το ανώτατο δικαστήριο. 
Εξάλλου ο 57χρονος κατηγορείται για 
διακεκριμένες κλοπές στην Ελλάδα, 
56 από τις οποίες έχουν εξιχνιαστεί 
και η λεία τους ξεπερνά το ένα εκα-
τομμύριο ευρώ.  Σύμφωνα με δικα-
στικούς κύκλους τα αδικήματα αυτά 

Οι Γαλλικές διωκτικές αρχές ωστόσο 
ισχυρίζονται ότι η   παράδοση του, 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 
συνεχιστεί η έρευνα που θα οδηγήσει 
στη σύλληψη και άλλων ατόμων στη 
Γαλλία. Μάλιστα σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στο αίτημα τους, αναφέρουν 
ότι στα περίχωρα του Παρισιού στην 
πόλη Fresnes υπάρχουν  φυλακές 
υψίστης ασφαλείας οι οποίες διαθέ-

τουν  νοσοκομειακή μονάδα κατάλ-
ληλες για ασθενείς κρατούμενους. 
Αναμονή για τον 
Ισπανό αξιωματικό 

Οι συνήγοροι του 57χρονου περι-
μένουν, στην ακροαματική διαδικασία 
στις 2 Μαίου,  να εμφανιστεί ο  Χουάν 
Ρουέντα, ο διοικητής της ισπανικής 
υπηρεσίας Δίωξης Οργανωμένου 
Εγκλήματος και μοναδικός μάρτυ-
ρας κατηγορίας. Στην  κατάθεση του 
Ισπανού αξιωματούχου είχε βασιστεί 
η πρωτόδικη  απόφαση του ΜΟΔ  που 
τον καταδίκασε σε 14χρονια κάθειρ-
ξης. Τότε ο 57χρονος αποφυλακίστη-
κε, έχοντας εκτίσει τα 2/5 της ποινής 
του κάνοντας χρήση ευεργετικών δι-
ατάξεων.

ρεπορτάζ

Της Δέσποινας 
Κρητικού
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ρεπορτάζ
Δεν υπάρχει γιατρός στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης  

πονοκεφάλου ο οποίος πολλές φο-
ρές προέρχεται από την ένταση της 
δίκης. Όταν ο κατηγορούμενος φύγει 
για το νοσοκομείο η δίκη διακόπτεται 
η αναβάλλεται, κάνοντας άνω κάτω 
το πρόγραμμα του πινακίου στο εν 
λόγω ακροατήριο. Αν όμως υπήρχε 
γιατρός και ένα υποτυπώδες ιατρείο, 
τότε οι απλές περιπτώσεις θα ιάσσο-
νταν και οι ασθενείς κατηγορούμενοι 
θα επέστρεφαν στην ακροαματική δι-
αδικασία. Εξάλλου η μεταφορά ενός 
κρατούμενου από το Δικαστικό Μέ-
γαρο προς το νοσοκομείο συνεπάγε-
ται κανονική μεταγωγή και απαιτεί τη 
συνοδεία αστυνομικής δύναμης τόσο 
κατά τη διαδρομή όσο και κατά τα δι-
άρκεια της παραμονής του ασθενούς 
στα επείγοντα.  «Η ύπαρξη ιατρείου 
στο δικαστικό μέγαρο θα μπορούσε 
να συμβάλλει ώστε να μεταφέρονται 
στο νοσοκομείο μόνο  όσοι έχουν 
πραγματικά σοβαρό πρόβλημα υγεί-
ας και χρήζουν νοσηλείας» λένε στη 
Karfitsa, δικαστικοί υπάλληλοι.
Αιτήματα που μπήκαν στο… συρτάρι

Για την επαναλειτουργία του ια-
τρείου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσ-

Η αδιαθεσία του 57χρονου Λάσα 
Σουσανασβίλι μέσα στην αίθουσα του 
Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των και η ανάγκη μεταφοράς του στο 
νοσοκομείο, φέρνει στο προσκήνιο το 
ζήτημα της έλλειψης γιατρού μέσα 
στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 

Ο 57χρονος, αντιμετωπίζει σοβα-
ρά προβλήματα υγείας, και κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του στο εδώ-
λιο του κατηγορουμένου αισθάνθηκε 
ζάλη, και μούδιασμα στα άκρα του. 
Από τη στιγμή που το είπε στην έδρα 
του δικαστηρίου, αναγκάστηκε να πε-
ριμένει για περίπου δύο ώρες, μέχρι 
να τον παραλάβει ασθενοφόρο και να 
τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου Θεσσαλονίκης, που εφημέ-
ρευε. Ο 57χρονος δεν είναι ο μόνος, 
που χρειάστηκε να μεταφερθεί από 
τα δικαστήρια σε νοσοκομείο προκει-
μένου να εξεταστεί από γιατρό για να 
εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του. 
Πολλά περιστατικά μεταφέρονται στα 
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης,  την 
ώρα που θα μπορούσε να γίνει ένας 
πρώτος έλεγχος από ειδικό ιατρό 
μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο, όπως γί-

νονταν πριν από μερικά χρόνια, όταν 
λειτουργούσε το ιατρείο στο ισόγειο 
των δικαστηρίων. 
Στο νοσοκομείο για… πονοκέφαλο  

Η έλλειψη ιατρείου προκαλεί 
μερικές φορές αναστάτωση στη δι-
εξαγωγή των ακροαματικών διαδι-
κασιών, όπως εξηγούν στη Karfitsa, 
δικαστές και δικηγόροι. Και αυτό διότι 
αν κάποιος κατηγορούμενος δηλώσει 
στο δικαστήριο ότι είναι ασθενής δεν 
μπορεί να μη διαταχθεί η διακομιδή 
του σε εφημερεύον νοσοκομείο, ακό-
μη και στην περίπτωσης ενός έντονου 

σαλονίκη, έχει χυθεί πολύ μελάνι 
προκειμένου να γραφούν τα αιτήματα 
προς τα αρμόδια υπουργεία Δικαιοσύ-
νης και Υγείας. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το τελευταίο έγγραφο «έφυ-
γε» από το γραφείου του προέδρου 
της Επιτροπής Διοίκησης Διαχείρισης 
και Λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου, 
τον περασμένο Φεβρουάριο. Επίσης 
το αίτημα ακούστηκε και στην πρό-
σφατη  συνάντηση που είχε ο Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής, με 
δικαστές και δικηγόρους το Μάρτιο 
στη Θεσσαλονίκη.  «Είναι τεράστιο 
ζήτημα η ύπαρξη γιατρού στο Δικαστι-
κό Μέγαρο» αναφέρει στη Karfitsa, ο 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχήνας 
και τονίζει. «Θα βοηθήσουμε για να 
υπάρξει γιατρός σε κάθε περίπτωση. 
Αν αυτό δεν μπορέσει να επιτευχθεί 
θα εξετάσουμε να καλύψουμε εμείς 
τη σχετική δαπάνη και να κάνουμε 
σύμβαση με κάποιον γιατρό για να 
βρίσκεται συνέχεια στο μέγαρο», τονί-
ζει ο κ Κουτσοχήνας. 

Της Δέσποινας 
Κρητικού
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Drift και BMX show μαγεύουν τους θεατές 
διαγωνιστικών εκδηλώσεων,  που 
στοχεύουν να ενημερώσουν, να εκ-
παιδεύσουν αλλά και να εμπνεύσουν, 
φροντίζοντας για τη διασκέδαση των 
επισκεπτών,  εξασφαλίζοντας παράλ-
ληλα στον επαγγελματία την άνετη 
και απευθείας παραγωγική επαφή με 
τους επισκέπτες – υποψήφιους πελά-
τες.

Η έκθεση επαγγελματιών και 
εμπόρων από τον χώρο του αυτοκι-
νήτου προσφέρει τη δυνατότητα σε 
ένα ευρύ φάσμα εμπόρων και επαγ-
γελματιών του χώρου να παρουσιά-
σουν όλα τα νέα προϊόντα και τις τε-
χνολογικές εξελίξεις στο χώρο τους. 
Στόχος είναι η έκθεση να αποτελεί 
ένα πολύ ισχυρό και χρήσιμο εργα-
λείο προβολής των ειδών και υπη-
ρεσιών που προωθούνται από τους 
εκθέτες που συμμετέχουν σε αυτήν.
«Φωτιά» στους τέσσερις τροχούς

Τέσσερις οδηγοί από την Β. Ελλά-
δα θα παρουσιάσουν ένα τριήμερο γε-
μάτο δράση, αδρεναλίνη, ατέλειωτες 
πλαγιολισθήσεις και… πολύ καμένο 
λάστιχο, στο πλαίσιο του drift show 

Πανίσχυρα αυτοκίνητα, ηχοσυ-
στήματα πολλών DB, drift show και 
BMX show, έχουν κατακλύσει τα πε-
ρίπτερα 2, 3 και 17 του εκθεσιακού 
κέντρου της ΔΕΘ, στο πλαίσιο του 
5ου THESSALONIKI TUNING SHOW. 
Πρόκειται για την πιο λαμπερή γιορτή 
της αυτοκίνησης, που έχει καταστεί 
θεσμός για τους λάτρεις των τεσσά-
ρων τροχών και του Motorsport και 
θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 29 
Απριλίου 2018. 

Έντονος ρυθμός, αδιάλειπτο 
interaction, δυναμική ατμόσφαιρα, 
νεανική ζωντάνια, πλήθος παράλ-
ληλων εκδηλώσεων, ψυχαγωγία, 
ενημέρωση και διασκέδαση, πλαι-
σιώνουν το must-to-see event της 
Θεσσαλονίκης. Σηματοδοτώντας μια 
νέα εποχή υψηλών standards και 
ποιότητας, στο πλαίσιο της έκθε-
σης Thessaloniki Tuning Show, έχει 
προγραμματιστεί η διεξαγωγή ποικί-
λων παράλληλων ψυχαγωγικών και 

που θα διεξαχθεί το Σάββατο και την 
Κυριακή 28 και 29 Απριλίου από τις 
14:30 έως τις 15:00 και στις 19:30 
έως τις 20:00. Οι θεατές θα έχουν 
τα δυνατότητα να ζήσουν από κοντά 
μία μοναδική εμπειρία από τους κα-
λύτερους Έλληνες οδηγούς, όπου θα 
κάνουν περάσματα με τα πανίσχυρα 
αγωνιστικά τους, προσφέροντας το 
απόλυτο θέαμα. Το Drifting είναι μια 
τεχνική οδήγησης, όπου ο οδηγός 
υπερστρέφει σκόπιμα, προκαλώντας 
απώλεια πρόσφυσης στους πίσω 
τροχούς, διατηρώντας παράλληλα 
τον έλεγχο στο σύνολο μιας γωνίας! 
Όσοι βρεθούν αυτό το διήμερο στους 
χώρους της Έκθεσης, θα έχουν τη 
δυνατότητα να απολαύσουν 20-λε-
πτά απολαυστικά show από ειδικά 
τροποποιημένα για επαγγελματική 
οδήγηση οχήματα, από την 1η ελ-
ληνική ομάδα stunt. H ομάδα αυτή 
δημιουργήθηκε το 2005 και έκτοτε 
με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες εκ-
θέσεις αυτοκινήτου και μοτοσυκλέ-
τας, σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέρει 
θέαμα εφάμιλλο των ομάδων του 
εξωτερικού. 

ΣΤΗ ΔΕΘ  
ΤΟ 5ο 
THESSALONIKI 
TUNING  
SHOW

αφιερωμα tunning show
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΩΡΙΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Τηλ. 2310.818.140
Βας. Όλγας 116. Θεσσαλονίκη | www.exporent.gr – www.expocar.car.gr

EXPORENT

EXPOCAR

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

CAR WASH POWER 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΓΥΑΛΙΣΜΑ - ΚΕΡΩΜΑ 
ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ 

ΦΙΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΕΡΙ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ 
Αµπελοκήπων  53, Σταυρούπολη 

2315 550358 | 6986661142

Ντριφτάς από την ηλικία των πέντε!
την πρωτοβουλία να ακολουθήσει 
τον Σταύρο στο πρωτάθλημα, κα-
θώς λόγω ηλικίας, δεν μπορούσε να 
συμμετέχει μόνος του. «Στα τέλη του 
’17 κατέλαβε την 6η θέση στη γενική 
κατηγορία. Έτσι η κυπριακή ομοσπον-
δία πήρε την ευθύνη για να τρέξει ο 
Σταύρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα στις Σέρρες. Επειδή το αυτοκίνη-
τό του ήταν στην Κύπρο, του έφτιαξε 
εγώ ένα –καθώς έχω τις γνώσεις γιατί 
διατηρώ συνεργείο στην Κω- κι έτσι 
έτρεξε για πρώτη φορά με αυτό, σε 
ελληνικό έδαφος όπου κατέκτησε την 
16η θέση στους 100». Ο πατέρας του 
εξηγεί πως λόγω των υποχρεώσεών 
του στο σχολείο, ο Σταύρος δεν μπό-
ρεσε να συμμετέχει στο πρώτο αγώνι-
σμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 
αλλά αναμένεται να πάρει μέρος στον 
αγώνα που θα διεξαχθεί στην Ελβετία. 
«Το όνειρο του Σταύρου είναι να γίνει 
πρωταθλητής του ντριφτ. Έχει φυσι-
κό ταλέντο. Προπονείται μόλις μία 
μέρα πριν από τους αγώνες, για δύο 
με τρεις ώρες σε πίστες καρτ», κατα-
λήγει ο πατέρας του.     

Ο Σταύρος Γρύλλης έχει προκαλέ-
σει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών τηλε-
οπτικών δικτύων και όχι μόνο. Μέχρι 

Πρόκειται για το παιδί θαύμα! 
Κάθισε για πρώτη φορά πίσω από το 
τιμόνι του αυτοκινήτου του πατέρα 
του όταν ήταν μόλις πέντε χρονών κι 
από τότε… ντριφτάρει στις αγωνιστι-
κές πίστες, έχοντας κατακτήσει αμέ-
τρητες διακρίσεις. Σήμερα ο Σταύρος 
Γρύλλης είναι 15 χρονών και όπως 
είπε στην Karfitsa ο πατέρας του Μι-
χάλης, είναι άριστος μαθητής. «Όταν 
ο Σταύρος ήταν εφτά χρονών, άρχισα 
να του δείχνω εγώ κάποια πράγματα 

σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Τότε ξεκίνη-
σε να διαβάζει και να μελετάει για το 
ντριφτ. Ζούμε στην Κω και στο νησί 
ήρθαν αρκετοί επαγγελματίες ντρί-
φτερ για να δούνε τον Σταύρο. Ένας 
από αυτούς ήταν και ο Στάθης Παπαρ-
γυρόπουλος που είναι ο άνθρωπος 
που έφερε το ντριφτ στην Ελλάδα», 
εξηγεί ο κ. Μιχάλης. 

Το πρώτο πρωτάθλημα όπου συμ-
μετείχε ο Σταύρος, ήτανε στην Κύπρο 
όπου ο ιδιοκτήτης της πίστας πήρε 

στιγμής μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια 
του εξωτερικού, όπως το Discovery 

Channel αλλά και το Γαλλικό δίκτυο, 
έχουν κάνει αφιερώματα για το παιδί 
θαύμα. Μάλιστα, ο Σταύρος έχει κατα-
γραφεί στο βιβλίο Guiness ως ο νεα-
ρότερος ντρίφτερ στο κόσμο.

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Της Έλενας 
Καραβασίλη 

αφιερωμα tunning show
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ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ- ΖΑΝΤΕΣ – ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 

Λαγκαδά  156, Νεάπολη | Τηλ: 2310 529165 | Κιν: 6944370569
e-mail: s.pasxalidis@hotmail.com | www.elastikapasxalidis.com

Αύξηση στην πώληση μεταχειρισμένων με κινδύνους… κατάσχεσης

«Μπορεί η αγορά αυτοκινήτου να 
παρουσιάζει μία σταθερή πρόοδο τα 
τελευταία χρόνια, όμως στο σύνολό 
της είναι περιορισμένη. Έτσι, δεν μπο-
ρεί να καλύψει πολυτελή ή premium 
αυτοκίνητα, πόσο μάλλον τα ηλε-
κτρικά οχήματα που είναι ακριβό-
τερα καθώς μιλάμε για αξίες που 
φτάνουν τις 40.000 ευρώ. Δεν είναι 
εύκολο να κινηθεί κάποιος προς αυ-
τήν την αγορά», εξηγεί ο διευθυντής 
του ΣΕΑΑ. 

Αρκετά διαφορετική βέβαια είναι 
η εικόνα όσον αφορά στα μεταχειρι-
σμένα οχήματα με αυτήν αγορά να 

Με ανοδική μεν πορεία, σε χαμη-
λά δε επίπεδα κινείται η αγορά αυτο-
κινήτου στην Ελλάδα,  αφού από τις 
269.700 οχήματα που πουλήθηκαν 
κατά μέσο όρο τις χρονιές 2000 – 
2009, ο αριθμός αυτός έφτασε τις 
56.000 το 2012- 13. «Μιλάμε λοιπόν 
για μία πτώση, κάτω από το 1/5. Από 
το 2014 και μετά, άρχισε μία σχετική 
άνοδος στη ζήτηση κι έτσι το 2017 
έκλεισε με την πώληση 88.200 οχη-
μάτων», εξηγεί ο Δημήτρης Πάτσιος, 
διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων 
και Δικύκλων (ΣΕΑΑ). Κάνοντας μία 

εκτίμηση για το 2018, ο ίδιος μιλά-
ει για περίπου 100.000 εισαγωγές 
οχημάτων που όμως «παραμένει 
μία αγορά που βρίσκεται σε πτώση 
κατά 30%, συγκριτικά με το 2009. 
Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή έχει 
επανέλθει σε μεγάλο βαθμό αλλά εί-
ναι χαμηλή η αγοραστική δύναμη», 
σημειώνει ο κ. Πάτσιος. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία ταξινόμησης για το 2017, 
πουλήθηκαν μόλις 38 ηλεκτρικά 
οχήματα στη χώρα μας, με τις ετή-
σιες ταξινομήσεις να φτάνουν στις 
88.200 και τα… οικολογικά οχήματα 
να καλύπτουν μόλις το 1 τοις χιλίοις. 

σημειώνει τεράστια αύξηση, σύμ-
φωνα με τον κ. Πάτσιο. «Εκτιμώ 
πως για φέτος τα μεταχειρισμένα θα 
υπερβούν τις 60.000 κυρίως διότι ο 
κόσμος αναζητεί μία φθηνή λύση, 
χωρίς να αντιλαμβάνεται τα μπλε-
ξίματα που ακολουθούν. Πρόσφατα 
υπήρξε ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομικών όπου συλλαμβάνο-
νται περιπτώσεις φοροδιαφυγής από 
εμπόρους, στις οποίες όμως μπλέ-
κουν και οι ιδιοκτήτες χωρίς να έχουν 
καμία σχέση με όλα αυτά. Το Δημόσιο 
δηλαδή δημεύει τα οχήματά τους, 
διότι ο έμπορος που τους τα πούλη-
σε είχε φοροδιαφύγει», λέει ο ίδιος 
χαρακτηριστικά. Ο κ. Πάτσιος τονίζει 
πως «καλό και φθηνό αυτοκίνητο, 
δεν γίνεται. Ή θα έχει φοροδιαφύγει 
ή θα έχει γυρισμένα χιλιόμετρα. Η 
δική μας συμβουλή είναι οι κατα-
ναλωτές να επιλέγουν τα εγχώρια 
μεταχειρισμένα όπου μπορούμε 

να παρακολουθήσουμε το ιστορικό 
του αυτοκινήτου». Τέλος αναφέρει 
πως οι εισαγωγές των αυτοκινήτων 
γίνονται κυρίως από τη Γερμανία, τη 
Γαλλία, Ιταλία και «ως παρένθετη 
χώρα η Βουλγαρία για λόγους φορο-
διαφυγής».       

ΣΤΟ 30% Η 
ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟ-
ΚΙΝΗΤΟΥ 

αφιερωμα tunning show

Της Έλενας 
Καραβασίλη 
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

ΠΑΠΑΦΗ 205, 544 53, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ: 2310 924931, ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2310 950332

ΚΙΝ: 690 9900 111, e:mail: giannismazda@hotmail.com

SERVICE - HΛΕΚΤΡ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝHΤΩΝ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - SERVICE A/C - ΜΕΤΡHΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣHΣ RX 

φωτεινές επιγραφές
προφυλακτήρες ΙΝΟΧ 
µπάρες ανοξείδωτες 

καθρέφτες 
αερόκορνες 

φτερά/βάσεις φτερών
ανεµοθραύστες 

πίνακες-σήµατα πορείας 
προβολείς 

φανός καθρέφτη (σκουλαρήκι) 
τάσια ΙΝΟΧ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Πόντου 52, Περιοχή Β’ΚΤΕΟ, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 754455, 697 2003309, 698 66 23 638

meliopoulostruckdesign@hotmail.gr

▶ αναλαµβάνουµε την κατασκευή διαφηµιστικού 
λασπωτήρα και την απευθείας τοποθέτηση των 
αξεσουάρ
▶ εσωτερική επένδυση – ταπετσαρίες 
▶ αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
Β.Ελλάδας των σαµπό εργασίας 

«Βλέπουμε αυτοκίνητα που 
πραγματικά κινδυνεύει η 
ακεραιότητα και του οδηγού»

Το κόκκινο πρέπει να «χτυ-
πήσουν» οι δείκτες και τα 
λαμπάκια σε ένα αυτοκίνητο 
για να επισκεφθούν κάποιο 
συνεργείο οι κάτοχοί τους. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά στην 
Karfitsa ο πρόεδρος της Ενιαίας 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευα-
στών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων 
Μοτοσυκλετών και του Σωματίου 
Αδειούχων Βιοτεχνών Φανοποιών-Βαφέ-
ων Αυτοκινήτων του νομού Θεσσαλονί-
κης, Αθανάσιος Νικολόπουλος: «Πρέπει 
να υπάρχει ένδειξη αδυναμίας κίνησης  για 
να έρθουν να επισκευάσουν το αυτοκίνητό 
τους πλέον οι ιδιοκτήτες». Ο ίδιος βέβαια 
εξήγησε πως στις περιόδους που μπορεί οι 
ιδιοκτήτες οχημάτων να ταξιδέψουν  -όπως 
κατά τη διάρκεια αργιών- η κίνηση στα συ-
νεργεία παρουσιάζει μια σχετική αύξηση 
καθώς οδηγοί θέλουν να βεβαιωθούν πως 
το αυτοκίνητό τους δεν θα τους… «προδώ-
σει» στη διαδρομή. 

Φθαρμένα φρένα στο σημείο που αγγί-
ζουν μέταλλο προς μέταλλο, όπως επίσης 

φθαρμένους δίσκους και λάστι-
χα, είναι μερικά από τα σοβαρά 
προβλήματα που εντοπίζουν 
οι επισκευαστές. «Βλέπουμε 
αυτοκίνητα που πραγματικά 

κινδυνεύει η ακεραιότητα και 
του οδηγού, αλλά και των συνεπι-

βαινόντων σε αυτό», είπε ο κ. Νικο-
λόπουλος.

Λόγω της οικονομικής δυσχέ-
ρειας, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν 
ρίξει έως και 50% τις τιμές τους σε μια 
προσπάθεια να μπορέσουν να συμβάλουν 
και εκείνοι από την πλευρά τους στην κα-
λυτέρευση της κατάστασης των οχήματα, 
μας εξήγησε ο κ. Νικολόπουλος. Ωστόσο, 
ο ίδιος γνωστοποίησε ότι: «υπάρχουν πολ-
λές περιπτώσεις που ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων εγκαταλείπουν τα οχήματα τους σε 
χώρους επισκευής και είτε δεν τα ξανα-
παίρνουν πίσω, είτε τα επισκευάζουν όταν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα. Ειδικά 
σε περιπτώσεις όπου οι ζημιές είναι μεγά-
λου κόστους».

Της Φιλίππα 
Βλαστού

αφιέρωμα 
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Δεν μπορεί ο βασιλιάς των σπορ στην 
Ελλάδα, να συνεχίσει να έχει αυτό το πρό-
σωπο και τα επόμενα χρόνια που έρχονται. 
Η ισονομία και η δικαιοσύνη είναι μια 
αναγκαιότητα.
Είναι πασιφανές πως δεν υπάρχει άλλο πιο 
κάτω. Είναι δεδομένο πως υπάρχουν και 
όρια. Και το πιο σημαντικό κι αυτοί που 
αντιδρούν δεν το βάζουν κάτω, επιζητώ-
ντας ισονομία και δικαιοσύνη για το δημο-
φιλέστερο των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο 
στην Ελλάδα. 
Η κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου 
είναι ένα τεράστιο γεγονός που δεν μπορεί 
να υποστεί αναβολές, εκπτώσεις και συμ-
βιβασμούς. Όσοι έχουν την υποχρέωση, 
να δρομολογήσουν τις ανάλογες εξελίξεις. 
Όχι άλλα πρωταθλήματα στις δικαστικές 
αίθουσες μέσα από στημένα γεγονότα. 
Τώρα είναι η ώρα να μπει ένα τέλος στη σα-
πίλα και στη βρωμιά. Το ποτάμι δεν γυρίζει 
πίσω και ήρθε η ώρα για την κάθαρση του 
ποδοσφαίρου.
Όσα κι αν βάζουν εμπόδια, τίποτα δεν μπο-
ρεί να σταματήσει την κυριαρχία του ΠΑΟΚ 
στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ της 
νέας εποχής είναι ευλογημένος.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν εφιάλτης. 
Η αδικία δεν έχει τελειωμό εδώ και πολλά 
χρόνια και τα κλεμμένα πρωταθλήματα και 
κύπελλα πολλαπλασιάζονται και λογικό 
είναι να δημιουργούν μια περίεργη συναι-
σθηματική φόρτιση. Ο μεγαλύτερος εχθρός 
αυτής της κατάστασης είναι η απογοήτευση 
και η απαξίωση. Ευτυχώς όμως ο ΠΑΟΚ 
δεν το βάζει ποτέ κάτω. Όσες κι αν είναι 
οι τρικλοποδιές, όσα εμπόδια κι αν βρει 
μπροστά του, είναι τέτοια η φιλοσοφία και η 
ιδιοσυγκρασία του, που πάντα βρίσκει νέα 
κίνητρα, ανακτά τη δύναμή του και συνεχί-
ζει να διεκδικεί αντιστεκόμενος με όλες του 
τις δυνάμεις, σ’ όλους αυτούς που θέλουν 
να σταματήσουν την πορεία του για την 
κορυφή. Στη νέα εποχή και με την παρου-
σία της οικογένειας Σαββίδη στην ηγεσία 
της ομάδας, τίποτα δεν μπορεί να χαλάσει 
το θετικό σκεπτικό και το όνειρο για έναν 
ΠΑΟΚ που θα φτιάχνει οπαδούς απ’ τους 
τίτλους και τα τρόπαια που θα κατακτά. Τα 
χρόνια που έρχονται, ο ΠΑΟΚ θα διαδρα-
ματίσει τον κυρίαρχο ρόλο που του αξίζει 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς να μπορεί 
τίποτα να του σταθεί εμπόδιο. Το χθες και 
το σήμερα μας κάνει δυνατούς. Το αύριο θα 
μας βρει κυρίαρχους!

Με το βλέμμα  
στο μέλλον...

Κυπελλούχος!

Κουλούρης

Μπηχτές Καρυπίδη 

Επιτακτική στελέχωση

Μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού την 
Παρασκευή, ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε κάποιο 
πρόβλημα κόντρα στον Ηρακλή, αφού επι-
βλήθηκε με 3-0 σετ και κατέκτησε το δεύτερο 
κύπελλο της ιστορίας. 
Ο Ηρακλής δεν κατάφερε να νικήσει την κού-
ραση αλλά και την διαφορά ποιότητας των δυο 
ομάδων, με τον Δικέφαλο να κατακτά εύκολα 
τα τρία σετ που του έδωσαν την κούπα. Τα σετ: 
(25-18, 25-16, 25-18)
Συγχαρητήρια ανακοίνωση για την κατάκτηση 
του κυπέλλου Ελλάδος εξέδωσε ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, 
λέγοντας μεταξύ άλλων ξεχωριστό ευχαρι-
στώ στον Ιβάν Σαββίδη για την υποστήριξή 
του. ‘’Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ, 
εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στο 
τμήμα βόλεϊ ανδρών του Δικεφάλου για την 
περήφανη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας 
2018.
Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο 
τεχνικό επιτελείο, στα στελέχη του τμήματος, 
καθώς και στην Διοίκηση του ΤΑΑ ΠΑΟΚ και 
ειδικά στον πρόεδρο κ. Αντώνη Τσαλόπουλο. 
Δώσατε χαρά σε όλους μας!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ισχυρό άνδρα της 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κ. Ιβάν Σαββίδη για την στήριξη 
του στο τμήμα, αλλά και σε όλη την οικογένεια 
του ΠΑΟΚ. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας…’’.

Η άμεση στελέχωση της ΠΑΕ με αξιόλογες προσθήκες που θα στηρίξουν την 
προσπάθεια αυτών που ήδη υπάρχουν, είναι ένα μείζον ζήτημα που πρέπει να 
είναι ψηλά στην ατζέντα του Ιβάν Σαββίδη. Ήρθε η ώρα, ο ηγέτης του ΠΑΟΚ 
να πάρει αποφάσεις και να αναβαθμίσει το επίπεδο των στελεχών της ΠΑΕ. 
Το σύστημα είναι πολύ δυνατό και θέλει την ανάλογη αντιμετώπιση. Ο κόσμος 
απαιτεί προστασία της ομάδας από εξωγενείς παράγοντες. Αν συνεχιστεί αυτή η 
κατάσταση και ο ΠΑΟΚ παραμείνει ανήμπορος να προστατεύσει τα συμφέροντά 
του, ο κόσμος δεν θα έχει ευχάριστες αντιδράσεις για την ΠΑΕ. Από τη στιγμή 
που οι αντίπαλοι δεν θέλουν ισονομία και δικαιοσύνη, είναι αναγκασμένος ο 
Ιβάν να την ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ... Οι εποχές του αδύναμου διοικητικά ΠΑΟΚ και της 
Λαϊκής Δημοκρατίας, ανήκουν στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής, πρέπει 
ν’ αρχίσει να φοβίζει τους εχθρούς του. 

Ο Ευθύμης Κουλούρης λίγο πριν τα 17 του, σκόραρε το 
νικητήριο γκολ που έδωσε στον ΠΑΟΚ τον τίτλο της Super 
League K17. Ένα χρόνο αργότερα, έσπασε το ρεκόρ γκολ 
στην ομάδα νέων. Ο ίδιος στη συνέχεια εντάχθηκε στην αν-
δρική ομάδα. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2014 ο Κουλούρης 
έκανε το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, σκοράροντας δύο γκολ. Στο Κυρια-
κάτικο παιχνίδι με την Ξάνθη, ο νεαρός μπήκε αλλαγή στο 
τέλος του παιχνιδιού και με δικό του γκολ ο ΠΑΟΚ κατάφε-
ρε να πάρει τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. 

Απογοητευμένος ο Θόδωρος Καρυπίδης για το νέο στραβο-
πάτημα στο πρωτάθλημα. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης 
με ανάρτηση του στα social media άφησε αιχμές για τους 
παίκτες του, αλλά και (προφανώς) για τον προπονητή του 
Απόλλωνα Πόντου, Δημήτρη Καλαϊτζίδη. “Πόνεσαν τα μάτια 
μας, σοβαρευτείτε. Συνεχίζουμε. Δημητράκη όσα χρόνια και 
να περάσουν ο ίδιος καραγκιόζης θα είσαι. Ευχαριστούμε 
για την φιλοξενία, λυπάμαι πραγματικά που δεν θα έχω την 
ευκαιρία να στην ανταποδώσω. “, έγραψε στην προσωπική 
του σελίδα στο Instagram.

Εκεί δεν είχε Κομίνη και Ποντίκη
Ένα παιχνίδι μισό πρωτάθλημα έπαιζε η Γιουβέντους στην έδρα της κόντρα στην Νάπολι, που έριχνε το τελευταίο της 
‘’χαρτί’’.  Η Νάπολι τελικά πήρε την νίκη με δραματικό τρόπο. Στο 90? κέρδισε κόρνερ,  ο Κουλιμπαλί πήδηξε στον… θεό 
και πήρε την κεφαλιά νικώντας τον Μπουφόν για το 0-1. Ο διαιτητής έφυγε στην σέντρα, όπως και ο επόπτης και το γκολ 
μέτρησε κανονικά, με την Νάπολι να βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα. Πλέον, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε η Γιου-
βέντους είναι πρώτη με 85 βαθμούς , με τους Ναπολιτάνους ‘’καρφωμένους’’ πίσω τους στον πόντο. Εκεί δεν βρέθηκε 
τρόπος να ακυρωθεί ένα πεντακάθαρο γκολ, για να τινάξει το πρωτάθλημα στον αέρα…

Του Γιάννη Λαγογιάννη 

αθλητικά
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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

Το δικό του αντίο είπε ο Άρης στον Ανρί 
Μισέλ, ο οποίος έφυγε από την ζωή.
‘’Ανρί Μισέλ (1947-2018)
Ένας τζέντλεμαν και ένας από τους κορυ-
φαίους προπονητές, που έχουν καθίσει στον 
πάγκο της ομάδας μας.
Καλό ταξίδι, κόουτς…’’
Σε ηλικία 70 ετών ‘’έφυγε’’ από τη ζωή ο 
Ανρί Μισέλ, ο Γάλλος τεχνικός, ο οποίος είχε 
εργαστεί στον Άρη την σεζόν 2001-2002, 
έχασε τη μάχη την οποία έδινε με μακροχρό-
νια ασθένεια.
Έκανε μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής 
με τη Ναντ για 16 χρόνια (1966 - 1982) έχο-
ντας 531 συμμετοχές και 81 γκολ.
Ο Ανρί Μισέλ εργάστηκε ως προπονητής, με-
ταξύ άλλων, στην εθνική ομάδα της Γαλλίας 
(1984 - 1988), ενώ ήταν επίσης ομοσπονδια-
κός προπονητής σε Καμερούν (1994), Μαρό-
κο (1995 - 2000 και 2007), Ακτή Ελεφαντο-
στού (2004 - 2006) και Τυνησία (2001 - 02).
Τελευταίος σταθμός της προπονητικής κα-
ριέρας του ήταν η εθνική ομάδα της Κένυας 
το 2012.

Ο Ηρακλής ξεκινάει από την Λευκάδα, κόντρα στον Τηλυκράτη την προσπάθεια ανό-
δου του στην Football League και το ποδοσφαιρικό τμήμα των κυανολεύκων κατάφε-
ρε να εξασφαλίσει εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση.
Στον Ηρακλή θα διατεθούν 400 εισιτήρια για τις ανάγκες των φίλων του, όπως προέ-
κυψε μετά την σύσκεψη για τα μέτρα τάξης του παιχνιδιού .
Θα υπάρχει ειδικό εκδοτήριο για τη διάθεση των εισιτηρίων, ενώ θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων και επιτρέπεται μόνο 
μεμονωμένων. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη μέσω δι-
αδικτύου για την Κυριακάτικη αναμέτρηση. Οι γηπεδούχοι δεν είναι αρνητικοί σε αυτό 
το ενδεχόμενο και ήδη έχουν δεχθεί κάποιες βολιδοσκοπήσεις, χωρίς όμως να υπάρ-
χει κάποια συμφωνία. Προς το παρών δεν φαίνεται εφικτό να μεταδοθεί για τεχνικούς 
λόγους από το iraklisTV , εκτός και αν αλλάξουν τα δεδομένα. Ευχή να βρεθεί λύση για 
να το παρακολουθήσουν όλοι οι φίλοι του Ηρακλή.

Ο Άρης αποχαιρέτησε τον Ανρί Μισέλ Με κόσμο, ίσως και τηλεοπτικά...

αθλητικά
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Μπότσαρη με Κωνσταντινουπόλεως

Τ. 2319 990 010 - 6978 947 169

Τυρολόης 22, Θεσσαλονίκη

www.speedrace.gr 

Service · Βελτιώσεις · Προετοιµασία ΚΤΕΟ  · Συντήρηση A/C
Εµπορία ανταλλακτικών (εξειδίκευση VW, Audi, Skoda, Seat)

Αλάσκα, Κορέα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Κουβέιτ είναι 
μερικές χώρες από όπου έρχονται τουρίστες στη Θεσ-
σαλονίκη και συρρέουν σε ένα μικρό μαγαζάκι για να 
φάνε… μπουγάτσα! Η νόστιμη –μυστική- συνταγή, η 
δύναμη των social media και λίγο η τύχη αποτέλεσαν 
τα τρία βασικά συστατικά ώστε ο Φίλιππος Μπαντής να 
δει την επιχείρηση του να «απογειώνεται». 

Η μπουγάτσα που φέρνει 
τουρίστες στη Θεσσαλονίκη

κοινωνία

Πως έγιναν όλα; Ήταν Αύγουστος 
πριν από τρεισήμισι χρόνια, όταν ένας 
Ιταλός επισκέπτης ο οποίος κατευ-
θυνόταν πεζός προς την Άνω Πόλη 
έχασε τον προσανατολισμό του και 
βρέθηκε στην περιοχή της Παναγιάς 
Φανερωμένης. Τότε μπήκε στο μπου-
γατσατζίδικο του κ. Μπαντή και ζήτη-
σε βοήθεια για να ξαναβρεί τον προ-
σανατολισμό του. «Βλέποντας τον 
τόσο εγώ όσο και η γυναίκα μου κου-

Της 
Φιλίππα 
Βλαστού

ρασμένο από το περπάτημα εκείνη 
την καυτή ημέρα του προσφέραμε 
ένα νερό και μια μπουγάτσα για να 
φάει», περιέγραψε στην Karfitsa ο κ. 
Μπαντής. Ο τουρίστας εντυπωσιασμέ-
νος από την καλοσύνη του ζεύγους 
και από την νοστιμιά της παραδοσι-
ακής πίτας θέλησε να τους γράψει 
μια καλή κριτική στον διαδικτυακό 
ταξιδιωτικό οδηγό TripAdvisor. «Μό-
λις το άκουσα δεν ήξερα περί τίνος 

πρόκειται», μας είπε ο κ. Μπαντής, ο 
οποίος έπειτα από παρότρυνση του 
Ιταλού δημιούργησε έναν λογαρια-
σμό. «Μετά από ένα χρόνο έγινε κο-
σμοσυρροή στο μαγαζί. Φτάσαμε και 
στην κορυφή του συγκεκριμένου τα-
ξιδιωτικού οδηγού. Έτσι ήρθαν του-
ρίστες εδώ στην «άγνωστη γραμμή» 
όπως λέμε την περιοχή μας. Πλέον 
βλέπουμε τουρίστες να κρατούν χάρ-
τες και GPS για να βρουν το μαγαζί», 
επεσήμανε ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα, 
για το συγκριμένο μπουγατσατζίδικο 
έχουν γραφτεί γαστρονομική ύμνοι 
από την Telegraph, έχει γίνει θέμα 
στο BBC, ενώ έχει απασχολήσει μέσα 
ενημέρωσης μεταξύ άλλων στη Σου-
ηδία, στη Γαλλία και στη Νότια Κορέα.
«Δώσε στους πελάτες  
ό,τι θα έδινες στα παιδιά σου»

Η διάσημη πλέον μπουγάτσα του 
κ. Μπαντή χρονολογείτε αρκετές δε-
καετίες. Ο παππούς του ήταν τεχνίτης 
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, 
από όπου έφερε και την μυστική συ-
νταγή της συγκεκριμένης μπουγά-
τσας. Το 1969 ο πατέρας του Φίλιπ-
που άνοιξε το μαγαζί, στο ίδιο σημείο 
που υπάρχει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, 
ο ίδιος μας εξομολογήθηκε ότι στο 
μυαλό του έχει πάντα την συμ-
βουλή που του έδωσε ο παππούς 
του και ο πατέρας του: «Μπορείς 

να πεις ψέματα στον κόσμο για λίγο 
καιρό, όταν θες όμως να κρατήσεις 
χρόνια μην κοροϊδεύεις τον πελάτη 
και μην τον βλέπεις ως πελάτη, αλλά 
ως συνεργάτη, γιατί αυτός θα σου 
δώσει δουλειά. Επίσης, ότι θα έδινες 
στα παιδιά σου να φάνε να δίνεις και 
στους πελάτες σου».
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συνέντευξη
«Είναι ευχάριστο να μένω και να παίζω στη Θεσσαλονίκη»

Μία από τις μεγαλύτερες καλ-
λιτεχνικές και εμπορικές θεατρικές 
επιτυχίες του σύγχρονου ελληνικού 
θεάτρου, επιστρέφει ξανά στη Θεσ-
σαλονίκη. Ο λόγος για το «Μπαμπά 
μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» που 
θα ανέβει στο Ράδιο Σίτυ από τις 2 
Μαΐου. Μία εκ των πρωταγωνιστών, 
η Βασιλική Ανδρίτσου μίλησε στην 
Karfitsa.

Που οφείλεται η επιτυχία της 
παράστασης; 

Η παράσταση παίζεται για 10η 
συνεχόμενη χρονιά και από όσο ξέ-
ρουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής 
πιθανόν να είναι και η τελευταία. Δεν 
ξέρουμε με σιγουριά γιατί γίνεται 
ένας χαμός με αυτή την παράσταση, 
έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. H 
επιτυχία οφείλεται αποκλειστικά στο 
έργο που έχουν γράψει ο Ρήγας και 
ο Αποστόλου. Πιστεύω είναι από τα 
καλύτερά τους και γενικά από τις κα-
λύτερες σύγχρονες κωμωδίες.

Εν μέσω κρίσης οι ανάγκες του 
κοινού έχουν αλλάξει;

Ως προς την πλευρά της τιμής 
του εισιτηρίου. Το κοινό θέλει να έρ-
θει στο θέατρο και για να μπορεί, θα 
πρέπει το εισιτήριο να είναι προσιτό. 

Ψυχαγωγία χωρίς κοινό δεν γίνεται. 
Μείωση του εισιτηρίου τα τελευταία 
χρόνια έχει γίνει και στο θέατρο και σε 
μουσικές σκηνές. Επίσης, βγαίνουν 
συνέχεια προσφορές, οπότε το κοινό 
έχει επιλογές.

Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν 
ακούτε την λέξη «Θεσσαλονί-
κη»;

Για τους περισσότερους Αθη-
ναίους ό,τι έχει να κάνει με τσουρέκι 

και φαγητό μας θυμίζει τη Θεσσαλο-
νίκη. Από εκεί και πέρα για εμάς τους 
ηθοποιούς η Θεσσαλονίκη είναι μια 
πόλη που έχει και ανέσεις. Έτσι είναι 
πολύ ευχάριστο να μένουμε και να 
παίζουμε ένα μήνα τον χρόνο εδώ, 
είναι κάτι σαν «ξεκούραση». Εγώ το 
πρώτο πράγμα που κάνω όταν έρχο-
μαι είναι να πάω για ένα καφεδάκι… 
χαλαρά, στην Αριστοτέλους.

Έχετε κάνει περιοδείες σε όλη 
την Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές 
που διψούν «θεατρικά»;

Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας 
υπάρχει ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος 
της επαρχίας ζητάει το θέατρο και 
γενικά την ψυχαγωγία. Είναι μεγάλο 
κρίμα όλα τα πολιτιστικά να γίνονται 
στις δυο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την 
υπόλοιπη επαρχία, ειδικά τον χειμώ-
να να μην έχει τίποτα. Εγώ το θεωρώ 
πολύ μεγάλο κρίμα.

H Β. Ανδρί-
τσου υποδύ-
εται τη Γιάννα 
Καραβά που 
πάει στο 
χωριό του 
πατέρα της 
για την κηδεία 
του, όμως 
εκεί αποκα-
λύπτονται 
μυστικά!

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Η ΚΑΤΑΡΑ  
ΤΗΣ ΙΡΜΑ ΒΕΠ

RESETTING HOMELAND ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ  
ΝΕΑΡΟΥ ΒΕΡΘΕΡΟΥ

GATE4LOVE

Η παράσταση «Η κατάρα της Ίρμα 
Βεπ» ανεβαίνει στη Μονή Λαζαριστών, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα με τους 
Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Φάνη Μου-
ρατίδη. Διάρκεια: έως 29 Απριλίου.  

Μια ιστορία πάθους και μυστηρίου 
με απίστευτες κωμικές ανατροπές. Το 
μεταφυσικό στοιχείο με την τραγική και 
ταυτόχρονα αστεία παρουσία του, οδηγεί 
στα άκρα τις έτσι κι αλλιώς ακραίες 
καταστάσεις των ηρώων της ιστορίας. 
Το έργο είναι μια ευκαιρία για ρεσιτάλ 
ερμηνείας από δύο ηθοποιούς που πέρα 
από την ενσάρκωση των ρόλων τους 
καλούνται να εναλλάσσουν με φρενή-
ρεις ρυθμούς… πενήντα επτά αλλαγές 
κοστουμιών με ταχύτητα που αφήνει 
άναυδο τον θεατή.

H διαδραστική περφόρμανς 
«Resetting homeland» από την ομάδα 
Lotus Eaters θα παρουσιαστεί στο 
Κέντρο Σύγχρονης Τένχης (Αποθήκη Β1). 
Διάρκεια: έως 28 Απριλίου.

Οι συμμετέχοντες-θεατές ξαπλω-
μένοι και με κλειστά μάτια φορούν 
ακουστικά. Όλοι βρίσκονται σε κοινό 
τόπο και κοινή συνθήκη, όμως ο καθέ-
νας ακούει την αφήγηση να ψιθυρίζει στο 
δικό του αυτί και αισθάνεται τα οσφρη-
τικά, γευστικά και απτικά ερεθίσματα 
να επενεργούν στο δικό του σώμα. 
Πρόκειται για έναν χώρο διττό, για τον 
πραγματικό τόπο όπου το σώμα κοιμάται 
και το φαντασιακό τοπίο όπου το μυαλό 
ονειρεύεται.

Το έργο «Τα πάθη του νεαρού Βέρ-
θερου- Το χρονικό μας απόδρασης» πα-
ρουσιάζεται στο θέατρο Άνετον. Διάρκεια: 
έως 29 Απριλίου. Το νεανικό μυθιστό-
ρημα του Γκαίτε «Τα πάθη του νεαρού 
Βέρθερου» (1774), έργο σταθμός για 
την παγκόσμια λογοτεχνία, αποτελεί 
ύμνο στην ελευθερία του ατόμου και 
ανοίγει το δρόμο για την ανάδυση του 
Ρομαντισμού. Ο νεαρός Βέρθερος, ήρωας 
ορμητικός, ασυμβίβαστος και παραδο-
μένος ολοκληρωτικά στο συναίσθημα, 
γίνεται το ίνδαλμα της εποχής του.

Mια πρωτότυπη μουσικοχορευτική 
παράσταση γεμάτη από έρωτα, χορό κι 
αγαπημένες μουσικές, το «Gate4LOVE» 
θα παίξει στο θέατρο Αυλαία. Διάρκεια: 
28 και 29 Απριλίου. Ένας άνθρωπος 
ταγμένος στη μελέτη και την ακαδημαϊκή 
καριέρα του συναντιέται για πρώτη φορά 
με το συναίσθημα του έρωτα. Θα αφεθεί 
ή θα το απορρίψει; Θα τον βοηθήσουνε 
οι θεωρητικές του γνώσεις να μπορέ-
σει να το διαχειριστεί ή θα νικηθεί από 
την απειρία του; Ο αδερφός του κι ένας 
ιδιοκτήτης show club παίζουν στοίχημα 
την ευτυχία του με συνεργό το αντικεί-
μενο του πόθου του. Όλα αυτά μέσα στο 
γεμάτο από μουσική και χορό Golden 
Gate Club.  
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διασκέδαση
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William Simpson: Με το μολύβι του 
δίνει ζωή στο Game of Thrones

Ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης, 
William Simpson, ξεκίνησε την καριέ-
ρα του σχεδιάζοντας κόμικς για βρε-
τανικά περιοδικά (2000 AD, Warrior), 
δουλεύοντας πάνω σε πολύ γνωστούς 
χαρακτήρες όπως ο Judge Dredd και 
ο Roque Trooper. Στη συνέχεια 
έκανε το μεγάλο άλμα δουλεύ-
οντας για τις δύο μεγαλύτερες 
εταιρείες αμερικανικών κόμικ, 
Marvel και DC Comics. Εδώ και 
μερικά χρόνια εργάζεται στον κι-
νηματογράφο και στην τηλεόραση 
ως story board artist (καλλιτέχνης 
οδηγών πλάνων), ενώ η καριέρα του 
απογειώθηκε όταν ξεκίνησε να ερ-
γάζεται για την δημοφιλέστερη σειρά 
παγκοσμίως, που δεν είναι άλλη από 
το Game of Thrones. Έκτοτε, παρευ-
ρίσκεται σε συνέδρια Comic Con, που 
λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο, 
ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με τα με-
γάλα του πάθη, τη φωτογραφία αλλά 
και τη σκηνοθεσία, δημιουργώντας 
ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. 

Ο βραβευμένος με το “EMMY 
AWARD” Ιρλανδός καλλιτέχνης, ως 
επίτιμος καλεσμένος στο 4ο συνέδριο 
Comic Con που θα πραγματοποιηθεί 
από την Παρασκευή 4 έως την Κυρια-
κή 6 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο 
Ιωάννης Βελλίδης, στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, θα παραδώσει σεμινά-

Συνέντευξη 
στη Βίκυ 
Δέτσικα

ρια σε μικρούς και μεγάλους λάτρεις 
των κόμικς, ενώ μιλάει αποκλειστικά 
στην Karfitsa,  εισάγοντάς μας στον 
μαγικό κόσμο του Game of Thrones.

Ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο 
για το συνέδριο Comic Con. Σε ποια 

χώρα/ πόλη γίνεται το καλύτερο 
συνέδριο για σένα και γιατί;

Έχω την τάση να απολαμ-
βάνω τα πιο οικεία προς εμένα 
συνέδρια, αυτά που αφορούν 
πιο πολύ στην τέχνη, τη δημι-

ουργικότητα, στην μυθοπλασία, 
είτε έχει να κάνει με κόμικς είτε με 

ταινίες. Είναι πολλές οι χώρες που 
αγαπώ για διαφορετικούς λόγους, 
αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι προ-
μοτάρω ιδιαίτερα το συνέδριο της 
Θεσσαλονίκης, όπου και αν βρεθώ. 
Οι διοργανωτές Αναστάσιος Λαζαρί-
δης και Αστέριος Κισκίνης, με έχουν 
κάνει να νιώσω τόσο ευπρόσδεκτος 
από το πρώτο event που συμμετείχα, 
που ήταν το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης. Αλλά και όλοι οι 
υπόλοιποι φίλοι έχουν κάνει αυτά τα 
ταξίδια μου εδώ, τόσο υπέροχα, που 
με κάνουν να επιθυμώ να περνώ όλο 
και περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα. 
Ειλικρινά απολαμβάνω να βρίσκομαι 
στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι για 
μένα πηγή έμπνευσης, με τον ήλιο, τη 
θάλασσα, την αρχαιολογική της ιστο-

ρία και τη νυχτερινή της ζωή. 
Μπορείς να μας αποκαλύψεις 

κάτι για την τελευταία σεζόν του 
Game of Thrones;

Η τελευταία σεζόν του Game of 
Thrones, δεν θα βρίσκεται στις οθόνες 
μας πριν το 2019, απ΄όσα γνωρίζω, 
αν και ξέρω ότι η HBO ετοιμάζει κά-
ποια  teasers- δωράκια για να γεφυ-
ρώσει το κενό για τους θαυμαστές. 
Έπειτα ακολουθεί το απόλυτο χάος 
στην ερχόμενη σεζόν! Το μόνο που 
μπορώ να πω, αυτό που θα περιμέ-
νουμε περισσότερο από το σύνηθες, 
είναι πάρα πολύς θάνατος! Δεν θα τε-
λείωσει η σειρά αθόρυβα!

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου 
ήρωας στη σειρά και γιατί;

Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας θα 
είναι πάντα ο Τύριον, η ενσάρκωση του 
κοινού ανθρώπου, ο μικρός άντρας 
που όταν τα πηγαίνει καλά, ποτέ δεν 
παίρνει τα εύσημα και όταν όλα πάνε 
στραβά, ασχέτως με το ποιος ευθύνε-
ται, πάντα παίρνει το φταίξιμο. Είναι 

έντιμος, όταν πρέπει, και οι ακραίες 
πράξεις του πάντα υποκινούνται από 
άλλα τρομερά κατορθώματα, οπότε 
ναι, είναι ο ήρωάς μου. Το γεγονός ότι 
ο Peter Dinklage είναι ένας υπέροχος 
ηθοποιός και ένα πραγματικά πολύ 
καλό άτομο, είναι ένα επιπρόσθετο 
μπόνους. 

Μετά το Game of Thrones, τι θα 
ακολουθήσει για εσένα επαγγελμα-
τικά; Έχεις κάποιο μεγάλο project 
στα σκαριά;

Θα ήθελα να πάρω ρεπό για λίγο 
καιρό, μετά τη σειρά, για να ταξιδέψω 
λίγο περισσότερο, αλλά μπορεί τα τα-
ξίδια μου να περιοριστούν σε αποδρά-
σεις Σαββατοκύριακου για συνέδρια, 
καθώς ήδη ξεκίνησα να δουλεύω για 
μία ταινία κινουμένων σχεδίων, που 
μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγά-
λο project. Έχω να ασχοληθώ με τόσα 
πολλά από τα δικά μου ενδιαφέροντα, 
που ο χρόνος μέσα στη μέρα δεν είναι 
αρκετός. 

συνέντευξη
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Γιάννης Σερβετάς 
    

10 χρόνια µαζί

FOLLOW

Συµπλήρωσαν 10 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και είπαν να το 

γιορτάσουν µε µία εορταστική εκποµπή. Ο λόγος για τους Αντώνη Κανάκη, 

Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο που αποτελούν 

την κεφάτη παρέα του Ράδιο Αρβύλα.  Στη selfie που ανέβασε ο Γιάννης 

Σερβετάς στο Instagram του, η χαρά των παρουσιαστών είναι έκδηλη και 

εµείς τους ευχόµαστε να συνεχίσουν για πολύ καιρό ακόµη τις 

επιτυχηµένες εκποµπές τους που µας χαρίζουν άφθονο γέλιο. 

Άνθιµος Ανανιάδης     

Από το Dancing... στο µαιευτήριο

FOLLOW

Μετά το χορευτικό τους στο Dancing with the Stars, ο Άνθιµος Ανανιάδης 
και η παρτενέρ του Τζένη Νικολέτζου έσπευσαν στο µαιευτήριο για να δουν 

τον γιο του γνωστού ηθοποιού που µόλις γεννήθηκε. Οι δυο τους 
φωτογραφήθηκαν  όλο χαρά µε τον αρκούδο που χάρισε η παραγωγή του 
Dancing στο νεογέννητο  και η Τζένη Νικολέτζου σχολίασε στο Instagram 
της: «ο αρκούδος #dwtsgr στον προορισµό του! Ο S2 #junior είναι 
τροµερός! Το dwts26 θα είναι δικό του!»

#  
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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.

Το σεξαπίλ της 
Αλεξάνδρας 

Παναγιώταρου μας 
αφήνει άφωνους για 

μια ακόμη φορά. Στη 
συγκεκριμένη φωτογράφηση 

που πραγματοποιήθηκε στη 
μαγευτική Σαντορίνη και αναρτήθηκε 

στα social media, η Αλεξάνδρα φοράει 
ένα από τα πιο σικάτα μαγιό της κολεξιόν της, 

δημιουργώντας ένα καταιγισμό από like!

Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα πιο hot ζευγάρια 
του ριάλιτι Power of Love είναι ο Δώρος και 

η Αθηνά, οι οποίοι δεν διστάζουν να δείχνουν 
τον έρωτά τους και στα social media. Μάλιστα, 

ο Δώρος διατυμπανίζει τον έρωτα του για 
την Αθηνά με το εξής post: «Άλλα λέω άλλα 

κάνω κι άλλα εννοώ, μια τολμάω να πεθάνω, 
μια σκοτώνω εγώ, άλλα λες κι εσύ καρδιά 

μου κι άλλα εννοείς, αν κοιτάξεις πιο βαθιά 
μου ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ θα δεις. Γίναμε καρδιά μου 

ίδιοι μες το ίδιο μας παιχνίδι μοιάζουμε πόσο 
μοιάζουμε...»

Με στυλ στη Σαντορίνη

«Καυτό» ζευγάρι

f

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

    

Αναµνήσεις από το Survivor

FOLLOW

To Survivor αναπόλησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία µε ένα νέο 

post της στο instagram θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυµαστές της, τους 

οποίους είδε να αυξάνονται ραγδαίως µετά τη συµµετοχή της στο ριάλιτι 

επιβίωσης. Η ίδια σχολίασε: «Σαν σήµερα πριν ένα µήνα βγαίνοντας από το 

@survivorgreece άρχισα να διαβάζω τα υπέροχα µηνύµατα σας . Χαίροµαι 

πολύ που όλο αυτό συνεχίζεται µέχρι τώρα… Mε γεµίζετε αγάπη και µου 

δίνετε απίστευτη ενέργεια».

social media
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Την βρεφική παράσταση «Κοίτα!» της Κατερίνας Καραδήμα θα παρουσιάσει το Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, (στο Θέατρο Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών) για βρέφη από 8 μηνών έως νήπια 4 χρόνων.
Η Κατερίνα Καραδήμα σκηνοθετεί τη βρεφική παράσταση «Κοίτα!», την ιστορία μιας 
ολόκληρης μέρας ενός μωρού μέσα στο σπίτι. Ανακαλύπτει ήχους και σκιές, κρύβεται, 
εμφανίζεται και παίζει με ό,τι του μοιάζει με παιχνίδι.
Η διαδικασία είναι απλή και τρυφερή… Οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες έρχονται με τα 
μωράκια τους θέατρο για πρώτη φορά. Αφήνουν τα καροτσάκια τους στο φουαγιέ 
του θεάτρου, παίρνουν αγκαλιά τα μωράκια ή από το χεράκι τα πιο μεγάλα παιδιά 
και ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Εκεί θα κάτσουν σε μαξιλαράκια που θα βρίσκονται 
πάνω στη σκηνή του θεάτρου και απέναντι τους ένα θεατρικό μωρό θα ξυπνήσει 
στο κρεβάτι του και ένας υπέροχος κόσμος γεμάτος χρώματα, ήχους και εικόνες θα 
ξεδιπλωθεί μπροστά τους. Μια χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα με τρυφεράδα μαμάς.Τα 
μωρά μπορεί να γελάσουν, να κλάψουν, να μιλήσουν, να κοιμηθούν. Είναι και αυτό 
μέρος της παράστασης. Μια μοναδική εμπειρία για γονείς και παιδιά!!!
Σάββατο 28 Απριλίου στις 12:00.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος προσκαλεί την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
στη Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει την πρωτοποριακή θεατρική παράσταση «Παρ’ 
όλα αυτά. Εννέα μαρτυρίες γυναικών για τον καρκίνο», σε σκηνοθεσία Γεωργίας 
Μαυραγάνη, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στις 21.00, στο Βασιλικό Θέατρο. 
Η παράσταση που αγκαλιάστηκε  με ιδιαίτερη θέρμη από το αθηναϊκό κοινό, το οποίο 
γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα του «Από Μηχανής» Θεάτρου, σε όλες τις παραστάσεις 
του, λαμβάνοντας ένθερμες κριτικές, παρουσιάζεται για πρώτη φορά εκτός Αθηνών, 
στη Θεσσαλονίκη, με την ευγενική υποστήριξη του ΚΘΒΕ.
Για μια μόνο Παράσταση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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!

Μετά την επιτυχημένη πορεία της 
παράστασης «Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας», η Εταιρεία Θεάτρου Θέση 
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη 
νέα της παραγωγή «Δον Κιχώτης» 
του Μιχαήλ Θερβάντες σε σκηνοθεσία 
Ταξιάρχη Χάνου, μόνο για τέσσερις παραστάσεις στις 28 και 29 Απριλίου, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Οι πέντε ηθοποιοί, 
επηρεασμένοι από την ισπανική κουλτούρα, με όπλα την αθωότητα, τη σωματικότητα, τον λόγο, τη μουσική και τη φαντασία τους, 
άλλοτε ως ρόλοι και άλλοτε ως αφηγητές, μοιράζονται μαζί μας την ιστορία του ονειροπόλου ιδαλγού από τη Μάντσα. Σε μια 
εποχή όπου όλα αναθεωρούνται και επανατοποθετούνται, οι κωμικοτραγικές φιγούρες του Δον Κιχώτη και του Σάντσο Πάντσα είναι 
επίκαιρες όσο ποτέ.

Η Μικρή Άρκτος και το θέατρο Αθήναιον παρουσιάζουν την παιδική μουσική παράσταση του Φοίβου Δεληβοριά «Πες μου τ’ όνομά 
σου» το Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στο Θέατρο Αθήναιον!! «Eδώ είμαστε! Ουρανοκατέβατοι και απροσδόκητοι αλλά 
-ελπίζουμε- ευπρόσδεκτοι. Με τα ανακατεμένα μας μαλλιά, με το Ελεφαντάκι μας, την αδερφή μας την Μυρτώ Δεληβοριά, τη 
Τζέλα, τη Λέλα, τον Κόρνα, την πόλη μας και τα περίεργα ονόματά μας. Και θέλουμε να μάθουμε ένα-ένα τα δικά σας» λέει ο ίδιος 
ο Φοίβος. Λοιπόν, ο Φοίβος, η Νεφέλη Φασούλη, οι μουσικοί τους, αλλά κυρίως τα τραγούδια τους τα παιδικά και οι παράξενες 
ιστορίες τους, ξεκινούν ένα ταξίδι γνωριμίας με τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους, παρουσιάζοντας το βιβλίο – cd με τίτλο 
Πες μου το όνομά σου, που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος.Σ’ αυτό το βιβλίο ο Φοίβος θυμάται κι αφηγείται 
τη δική του ιστορία όπως την έζησε όταν ήταν 
παιδί, που είναι όμως και η ιστορία της σχέσης 
του με την πόλη, τους φίλους του, τα παιδικά 
του χρόνια, τις παρέες και τις σκανδαλιές 
τους. Και στο δίσκο που συνοδεύει το βιβλίο, 
τραγουδά μέσα από δεκαπέντε τραγούδια, 
τις στιγμές αυτής της ιστορίας με το γνωστό 
δικό του τρόπο… Οι παραστάσεις που θα 
δοθούν στην Θεσσαλονίκη, υπόσχονται κέφι, 
συμμετοχή των φίλων του και κυρίως πολύ 
τραγούδι και πολλά χαμόγελα…

Όταν η αγάπη για τη μουσική γίνεται πηγή 
έμπνευσης, γεννιέται η δημιουργία, το όραμα, 
η χαρά, το σμίξιμο. Συστατικά που ένωσαν 
δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, τον Δημήτρη 
Ζερβουδάκη και τη Μελίνα Κανά σε ένα κοινό 
αντάμωμα στον χρόνο και στον χώρο.
Μαζί στη σκηνή του Block 33 το Σάββατο 
28 Απριλίου και μέσα από τα τραγούδια της 
μακροχρόνιας διαδρομής τους -τραγούδια που 
έχουν αποτυπωθεί μέσα μας- απλώνουν την 
πολύτιμη πραμάτεια τους, τους στίχους και 
τις μουσικές και εναλλάσσουν τον ρεαλισμό 
με την φαντασία, την ψυχαγωγία με την 
διασκέδαση.

«Δον Κιχώτης» στο 
Μικρό Θέατρο Μονής 
Λαζαριστών

«Πες μου τ’ όνομά σου» του Φοίβου Δεληβοριά

Δημήτρης Ζερβουδάκης 
& Μελίνα Κανά  
στο Block 33

«Κοίτα!» (Βρεφική Παράσταση)

«Παρ’ όλα αυτά. Εννέα μαρτυρίες 
γυναικών για τον καρκίνο»

coming up next

Ψαροταβέρνα «Ο Γιώργος»
Για να ζήσετε μοναδικές «ψαροκαταστάσεις» 

ακολουθήστε τις ταμπέλες προς Σίνδο. Μόλις 15 
λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η ψα-
ροταβέρνα «Ο Γιώργος» στη Σίνδο σας καλεί να 
γευτείτε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς ψα-
ρομεζέδες. Μπακαλιάρος σκορδαλιά, σουπιές 
κρασάτες, ουρίτσα σαγανάκι ή γλωσσίτσες του 
Θερμαϊκού, είναι μερικά από τα ονομαστά πιά-
τα που ταιριάζουν με ένα (ή πολλα!) καραφάκι 
ντόπιο τσίπουρο ή το δικό τους, καλαματιανό 
κρασί. Γίγαντες και χειροποίητα ντολμαδάκια, 
συμπληρώνουν την παρεΐστικη απόλαυση και 
υπογράφουν το ποιοτικά ανώτερο γεύμα.

#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;

«Καυτό» ζευγάρι
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ΦΟΡΕΜΑ ΞΕΚΟΥΜΠΩΤΟ
Είναι πολύ έμπειρη καραβάνα η Ελένη για να «ξεχάσει» 
να κουμπώσει το φόρεμά της πριν βγει στον αέρα. 
Απλώς ξέρει η παλιά ότι το ξεκουμπωμένο φόρεμα 
θα δημιουργήσει ντόρο. Κι είναι, όπως φαίνεται, είναι 
διατεθειμένη να κάνει διάφορα για να τσιμπήσει κανένα 
νουμεράκι.

ΔΕΣ ΤΟ ΣΑΝ ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ
Δεν έμαθε το μάθημά του ο ΑΝΤ1 απ’ τις αποτυχίες που 
είχε αντιγράφοντας επιτυχίες άλλων καναλιών (Nomads 
για Survivor, Hell’s Kitchen για Master Chef)  τώρα 
ετοιμάζεται να το τερματίσει  με την αντιγραφή του Power 
of Love σε Game of love.  Μια φιλική συμβουλή:  Μην 
βλέπετε άλλα κανάλια για να διαμορφώσετε πρόγραμμα.  
Δείτε το δικό σας κανάλι με τα μάτια ΤΟΥ ΤΗΛΕΘΕΑΤΗ. 
Θα καταλάβετε αμέσως τι του λείπει, τι είναι λάθος και 
τι σωστό. Γιατί η οπτική ενός στελέχους θολώνει καμιά 
φορά από τον πανικό της αποτυχίας. Το ένστικτο του 
τηλεθεατή, όμως, ξέρει καλύτερα.

ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΛΕΙΝ ΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ
Η λέξη τηλε-όραση βάζει στο παιχνίδι το μάτι… το οποίο 
πρέπει να ευφραίνεται από αυτό που βλέπει. Δεν είναι 
τυχαίο ότι άνθρωποι που μεγαλουργούν στο ραδιόφωνο 
έχουν αποτύχει παταγωδώς σε κάθε τους απόπειρα να 
ασχοληθούν με την τηλεόραση. Και μυαλό δεν βάζουν. 
Εκεί!  Επιμένουν να κάνουν τηλεόραση και να γεμίζουν το 
βιογραφικό τους με αποτυχίες. Photo δεν βάζω από τακτ, 
αλλά η άποψη φωτογραφίζει αρκετούς.

ΔΙΚΟ ΣΑΣ

Κάτι οι δημοσκοπήσεις, κάτι οι μύδροι στα social me-
dia, κάτι οι τηλεθεάσεις ελάχιστα πιο πάνω από το 
0%, το καταλαβαίνουν εκεί στην ΕΡΤ ότι «καιρός γαρ 
εγγύς» και ετοιμάζουν εναλλακτικές καριέρες. Γι’ αυτό 
ο κοινοβουλευτικός συντάκτης μετά το ρεπορτάζ που 
δίνει από τη βουλή, ρίχνει κι ένα τραγούδι  μπας και 
εξασφαλίσει τίποτε εμφανίσεις σε νυχτερινό μαγαζί. Κι οι 
τεχνικοί της ΕΡΤ το αφήνουν να βγει στον αέρα… Δικό 
σας!

ΑΜΗΧΑΝΙΑ

Η αμήχανη στιγμή που η κεντρικιά αρρωσταίνει και 
βλέπει την εκπομπή να δουλεύει «ρολόι» και χωρίς την 
παρουσία της. Λίγο σκεπτόμενη να είσαι, ένα υπαρξιακό 
το παθαίνεις.

ΔΙΧΑΣΜΟΣ

Και πέρσι το πάλευε, αλλά φέτος το πέτυχε απόλυτα. 
Ο ΣΚΑΪ έγινε δύο σε ένα: Από τις 6 το πρωί ως τις 3 το 
μεσημέρι, ενημέρωση μέχρι να πεις «ήμαρτον» και από 
τις 3 και μετά trash tv… πιο trash πεθαίνεις. Κλαίνε στο 
Epsilon που τους πήρε την πρωτιά στην trashiλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΟΥΚΑ 
Να είσαι κεντρικιά σε μια εκπομπή που οι συνεργάτες 
σου σε εκθέτουν με τα λάθη τους, να θέλεις να τραβήξεις 
τα μαλλιά σου απ’ τα νεύρα σου και να μην μπορείς γιατί 
το μαλλί είναι τίγκα στην τρέσα και θα τσουρομαδήσει. 

pinning the media
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ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Αυτή η εβδομάδα θα είναι φουλ 
από δουλειά και υποχρεώσεις. Το 
ξεκίνημα της εβδομάδας απαιτεί 

από εσένα να δώσεις το μεγαλύτερο 
μέρος της ενέργειάς σου για την 

επαγγελματική σου σταδιοδρομία.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…5,14,28,33.

Στον τομέα της εργασίας σου θα 
προκύψουν μερικά προβλήματα 

αλλά αν καταφέρεις να κρατήσεις 
την ψυχραιμία σου και να μην νευ-

ριάζεις χωρίς σημαντικό λόγο, θα τα 
αντιμετωπίσεις όλα αποτελεσματικά 

και πολύ πιο εύκολα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,23,39,43.

Η εβδομάδα αυτή δεν θα σε δυσκο-
λέψει ιδιαίτερα. Απεναντίας, θα έλε-

γα ότι μπορεί να σε φέρει εντελώς 
απροσδόκητα ένα βήμα πιο κοντά 

στην πραγματοποίηση ενός στόχου 
ή ενός ονείρου σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,22,37.

Η εξυπνάδα σου θα σε κάνει να κερ-
δίσεις τόσα, που πριν μπορεί να σου 

φαίνονταν άπιαστα. Τα οικονομικά σου 
αρχίζουν και ισορροπούν, αλλά δεν 
είναι ακόμα καιρός για πάρα πολλά 

έξοδα, γιατί πρέπει να τακτοποιήσεις 
κάποιες εκκρεμότητες. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-

ΜΟΙ…12,25,36,41.

Η επικοινωνία πλέον είναι το γραπτό μήνυμα, διότι ο 
κόσμος βαριέται να πάρει τηλέφωνο.
Σαφώς το μήνυμα είναι πιο εύκολο. Απλώς πρεπει να 
μάθεις πότε να το στέλνεις σωστά. Εννοώ στις κατάλ-
ληλες περιπτώσεις. 
Εδώ έχουμε κάποιες περιπτώσεις που ΔΕΝ πρέπει να 
στείλεις μήνυμα. 

1. Όταν το αλκοόλ κυλάει στις φλέβες σου: Ε τώρα 
συγνώμη αλλά σε περίπτωση που πιεις και στείλεις 
στις 3 τα ξημερώματα γιατί δε σε θέλει και γιατί 
σταμάτησε να σε αγαπάει και γιατί εξαφανίστηκε 
μετά που βρεθήκατε ερωτικά , το μόνο σίγουρο είναι 
ότι θα καταλάβει πόσο καψούρα είσαι και πόσο… σε 
πειράζει το ποτό! 
Συγχαρητήρια, μόλις κατάφερες ένα γερό χτύπημα 
στην αξιοπρέπεια και τον εγωισμό σου. 

2. Όταν ξέρει ότι κάνεις κάτι διασκεδαστικό: Υποτί-
θεται ότι μπορείς να περνάς και μόνος/η σου καλά 
και φυσικά μακριά του/ης.  Οπότε σε περίπτωση που 
ξέρει ότι κάνεις κάτι που σου αρέσει πολύ, δεν είναι 
κρίμα να του δείξεις ότι εξακολουθείς να σκέφτεσαι 
εκείνον/η; Την ίδια στιγμή μάλιστα που εκείνος/η σε 
έχει  γραμμένο/η.

3. Όταν έδωσες τελεσίγραφο: Είπες ότι δε θα ξανα-
στείλεις και παρόλα αυτά, όχι μόνο ξαναστέλνεις 
αλλά βρίζεις κιόλας; Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι 
ρεζίλι; Άσε που φαίνεσαι και εντελώς αναξιόπιστος/η 
και παιδάκι. Σου είπε να μην επικοινωνήσεις ξανά 
μαζί του/ης; Εσύ γιατί λες λόγια που σίγουρα θα 
μετανιώσεις;

4. Όταν είσαι άρρωστος/η: Είναι σαν να προκαλείς 
τη λύπησή του/ης και να προσπαθείς να κάνεις να 
ασχοληθεί μαζί σου. 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο αντισεξουαλικό, από το να σε 
φαντάζεται μόνο/η και ανήμπορο/η στο κρεβάτι να 
στέλνεις sms. 

Το τελευταίο είναι σαφώς το χειρότερο! Σταμάτα να 
ζητιανεύεις ενδιαφέρον και πάρε τηλέφωνο τη μαμά 
σου.

5. Όταν τον/ην έχεις χάσει για κάποιο διάστημα: Μα 
τι άλλο περιμένεις για να καταλάβεις ότι δε σε θέλει 
πια; Βασικά αν σε ήθελε και ποτέ του. 
Είναι δυνατόν να έχει εξαφανιστεί κι εσύ να στέλνεις 
sms? 

Εκτός του ότι μπορεί να είναι με άλλον/ην, υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα από το να κοιμάται, μέχρι να έχει 
διαγράψει τον αριθμό σου και να σε ρωτήσει Ποιος 
είναι !!!

Αυτή η εβδομάδα σε υποχρεώνει 
να δραστηριοποιηθείς έντονα στα 
οικονομικά σου και να τα βάλεις 
σε μία απαραίτητη τάξη, ώστε να 
μπορείς να ανταπεξέρχεσαι στις 

δυσκολίες που επανειλημμένα σου 
παρουσιάζονται.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,10,34,43.

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας οι μέρες 
σε ευνοούν για να τακτοποιήσεις 

εκκρεμότητες στα οικονομικά σου ή 
αν δεν έχεις αυτήν τη δυνατότητα, να 
προβείς σε νέες διευθετήσεις. Αισθη-

ματικά θα έχεις κάποιες καλές στιγμές, 
αλλά θα είναι σύντομες.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,28,33,44.

Η ένταση, οι γρήγοροι ρυθμοί και 
οι απαιτήσεις των άλλων λιγο-

στεύουν αυτήν την εβδομάδα για 
εσένα, μολονότι τα θέματα των 

επαγγελματικών σου παραμένουν 
στην κορυφή της ατζέντας σου και 

ζητούν επιτακτικά λύσεις.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,38,47.

Κουραστική παραμένει και αυτή η 
εβδομάδα για εσένα. Ευτυχώς δεν 
σου λείπει η όρεξη να δουλέψεις 

και να αγωνιστείς κόντρα στις 
δυσκολίες που θα ξεφυτρώνουν 

από παντού. Συνέχισε έτσι και προ-
σπέρασε όλες τις δυσκολίες με το 

δυναμισμό και τη σιγουριά σου!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…13,24,29,46.

Η εβδομάδα αυτή σε απαλλάσσει από 
σημαντικό εργασιακό ή ψυχολο-

γικό φόρτο. Από εδώ και πέρα, τα 
πράγματα στην καθημερινότητά 

σου, όσο δύσκολα και απαιτητικά 
κι αν είναι, γίνονται πιο εύκολα και 

χωρίς μεγάλο κόστος. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…10,25,39,42.

Αυτήν την εβδομάδα έχεις πολύ καλές 
προοπτικές στη δουλειά σου. Η εργασία 

σου πηγαίνει πολύ καλά, αρκεί να φροντί-
σεις να ξεκουράζεσαι περισσότερο, γιατί 
χάνεις πολύτιμη ενέργεια. Τα οικονομικά 

σου αρχίζουν και ισορροπούν, ενώ θα 
δεχτείς και προτάσεις για να τα αυξήσεις.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,16,39,48.

Στο κατώφλι διαφόρων αλλαγών 
στην προσωπική και επαγγελματική 
σου ζωή είναι λογικό και αναμενό-

μενο να έχεις έντονο άγχος. Έτσι, 
στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, 

μην παραξενευτείς αν δεν μπορείς 
να ηρεμήσεις και να ικανοποιηθείς 

από τις εξελίξεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…3,14,28,45.

Η δουλειά σου πηγαίνει καλύτερα απ’ 
όσο νομίζεις και αν δεις τα πράγματα 

χωρίς πολύ άγχος θα διαπιστώσεις ότι 
όλα κινούνται υπέρ σου. Εξάλλου, έχεις 
αποδείξει στον εαυτό σου πως μπορείς 
να τα καταφέρεις πολύ καλά όποιες κι 

αν είναι οι δυσκολίες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…15,22,36,47.

Πότε απαγορεύεται 
να στείλεις μήνυμα

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

αστρολογία



32 | 28 Απριλίου 2018

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

πού θα μας βρείτε
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