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editorial
 

Όριστική λύση στο Σκοπιανό με 
αλλαγή Συντάγματος

{

{
Οι κινήσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν πως η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας 

των Σκοπίων έχει μπει στην τελική ευθεία. Μία λύση που αναπόφευκτα θα προκαλέσει αναταρά-
ξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο κυβερνητικός συνασπισμός, ιδιαίτερα, θα δοκιμαστεί από 
τη συμφωνία στην οποία φαίνεται να καταλήγουν οι κ.κ. Τσίπρας και Ζάεφ. Προφανώς ο Πάνος 
Καμμένος έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις (κάποιοι τις λένε και πολιτικές κυβιστήσεις) προκει-
μένου η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να μην τερματιστεί άδοξα. Όμως φαντάζει αρκετά απίθανο να 
πει «ναι» σε μία λύση που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία», πολλώ δε μάλλον σε μία περίοδο 
με έντονη προεκλογική οσμή. Δεν είναι τυχαίο πως ο πρωθυπουργός έχει ανοίξει ήδη τις πύλες 
του Μεγάρου Μαξίμου αναζητώντας πιθανούς νέους κυβερνητικούς συμμάχους. 

Ας δούμε όμως τη μεγάλη εικόνα. Ακόμη και μετά από οκτώ χρόνια μνημονίων και αιμα-
τηρής λιτότητας, η Ελλάδα παραμένει η πιο ισχυρή χώρα των Βαλκανίων, απέχοντας πόρρω 
από τη δεύτερη. Γι’ αυτό και οφείλει να είναι αυτή που θα καθορίσει τις εξελίξεις ώστε τα Δυτικά 
Βαλκάνια να ενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται στη χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική 
της διεύρυνσης πρέπει να υπηρετηθεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις, καθώς η χώρα μας μόνο 
κερδισμένη μπορεί να βγει από κράτη που έρχονται όλο και πιο κοντά σε αυτό που αποκαλού-
με Δύση. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα απ’ αυτό της Βουλγαρίας δεν υπάρχει, με τη γειτονική 
χώρα –που πριν από 80 χρόνια (σ.σ. δεν είναι δα και μεγάλο χρονικό διάστημα) είχαμε εμπλακεί 
σε πολεμική σύρραξη– σήμερα να θεωρείται φίλη και σύμμαχος.

Βέβαια, ως ηγέτιδα δύναμη της περιοχής, η Ελλάδα θα πρέπει με κάθε τρόπο να επιβάλει 
στην ΠΓΔΜ σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, ως προϋπόθεση 
όχι απλά για την ένταξη στο ΝΑΤΟ αλλά για να «αγκαλιάσουν» το κρατίδιο η ΕΕ και τα κονδύλια 
της. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουν και αυτές τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να πορευτούν 
δημοκρατικά, σε συνθήκες ευημερίας, ασφάλειας και σταθερότητας. Το ζήτημα της οριστικής 
ονομασίας της ΠΓΔΜ δεν γίνεται να σέρνεται εσαεί, ιδίως όταν σχεδόν το σύνολο του πλανήτη 
αποκαλεί το κρατίδιο στα βόρεια σύνορά μας ξερά «Μακεδονία». Γι’ αυτό και είναι σημαντικό 
να γίνουν όλα όσα χρειάζονται για να δοθεί λύση, οριστική και όχι μισή, που θα «κουκουλώσει» 
προσωρινά το πρόβλημα. 

Και αυτή η οριστική λύση προϋποθέτει αλλαγή του Συντάγματος των Σκοπίων, ώστε να απα-
λειφθούν οι αλυτρωτικές αναφορές. Δεν αρκεί ένα απλό κείμενο συμφωνίας, το οποίο μπορεί να 
ακυρωθεί στην πράξη. Κακά τα ψέματα, πολιτικοί και κυβερνήσεις στη γειτονική χώρα έκαναν 
καριέρα στηριζόμενοι σε αυτές τις αναφορές. Προφανώς, λοιπόν, θα υπάρξουν αντιδράσεις από 
μία ονομασία erga omnes και σε μία αλλαγή Συντάγματος. Όμως, όταν θα αρχίσουν οι πολίτες 
της ΠΓΔΜ να απολαμβάνουν τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ, ο αλυτρωτισμός θα περάσει στο 
χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Του Νίκου Καραμανλή

Η Ελλάδα παρα-
μένει η πιο ισχυρή 
χώρα των Βαλκα-
νίων και οφείλει 
να καθορίσει τις 

εξελίξεις
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Ένα από τα µεγαλύτερα καταστήµατα της Ευρώπης στην Ελλάδα, αποκλειστικά για το χώρο της 
µοτοσυκλέτας και του αναβάτη. ∆ιαθέτει τη µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων από τις καλύτερες 

µάρκες παγκοσµίως σε κράνη, µπουφάν, γάντια, φόρµες ολόσωµες, παντελόνια, µπότες και για 
την µηχανή σας εξατµίσεις, ζάντες, φίλτρα αέρα, ηλεκτρονικά βοηθήµατα, πολυεστερικά 

κοστούµια και πολλά άλλα γύρω από τον κόσµο της µοτοσικλέτας. Η συνολική φιλοσοφία του 
καταστήµατος είναι πελατοκεντρική, που σηµαίνει ότι θα έχεις άριστη εξυπηρέτηση από 
ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο της µοτοσικλέτας, ανταγωνιστικές τιµές και άρτιο

aster sale service.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
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ΝΔ: Πάνω από 50 % η ανανέωση προσώπων
μές είναι ισχυρότερο από οποιαδήποτε 
δύναμη αντίστασης».

Για τους στόχους από εδώ και πέρα 
μιλούν σήμερα στην karfitsa οι νέοι 
πρόεδροι των τεσσάρων ΝΟΔΕ της Θεσ-
σαλονίκης.

Πρόεδρος ΝΌΔΕ Ανατολικού Τομέα 
Θοδωρής Μητράκας

Είμαι πολύ συγκινη-
μένος που καλούμαι 
για δεύτερη φορά να 
αναλάβω την ευθύ-
νη της προεδρίας της 
ΝΟΔΕ Ανατολικού Το-
μέα ΝΔ Θεσσαλονίκης και 
δεσμεύομαι σε όλα τα μέλη της ότι θα 
κάνω ότι μπορώ για να σταθώ αντάξιος 
της εμπιστοσύνης με την οποία με τίμη-
σαν.

Πιο σημαντικό από το μήνυμα ανα-
νέωσης , ενότητας  και ετοιμότητας που 
έστειλαν τα χιλιάδες μέλη της Νέας Δη-
μοκρατίας που συμμετείχαν στις εσω-
κομματικές διεργασίες του πολιτικού 
μας οργανισμού , είναι το μήνυμα που 

Κοντά στις έξι χιλιάδες ήταν οι νεο-
δημοκράτες που την προηγούμενη Κυ-
ριακή άσκησαν το δικαίωμα τους στις 
εσωκομματικές αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη νέων προεδρείων ΝΟΔΕ, ΔΗΜΤΟ 
και συνέδρων. 

Στο νομό Θεσσαλονίκης υπήρξε 50% 
ανανέωση στην εκλογή νέων προέδρων 
στις τέσσερις ΝΟΔΕ καθώς επανεκλέχτη-
καν οι Τάσος Εμμανουηλίδης και Θωμάς 
Βράνος, στον Κεντρικό Τομέα και στη 
Β’ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Ενώ στον 
Ανατολικό Τομέα εκλέχτηκε ο Θοδωρής 
Μητράκας και στο Δυτικό ο Διονύσης Μα-
νωλόπουλος.

Μιλώντας στην karfitsa στενός 
συνεργάτης του προέδρου της ΝΔ σχε-
τικά με το αποτελέσμα των εκλογών 
τόνισε ότι «η τολμηρή αυτή πολιτική 
πρωτοβουλία, σηματοδοτεί το άνοιγμα 
που οφείλουν να κάνουν όλα τα κόμμα-
τα σήμερα στην κοινωνία, προκειμένου 
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη της. Η 
μεγάλη επιτυχία αυτού του εγχειρήματος 
αποδεικνύει ότι το αίτημα για ανανέωση 
σε πρόσωπα, ιδέες και οργανωτικές δο-

θα στείλουν οι Έλληνες πολίτες στην 
επικίνδυνη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
για να γυρίσει σελίδα η χώρα μας και να 
απαλλαγεί ο τόπος μας από την επικίν-
δυνη πολιτική τους. 

 Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου 
που εξελέγησαν στις υπόλοιπες θέσεις 
ευθύνης της ΝΟΔΕ είμαστε έτοιμοι να 
διαδώσουμε με την οργανωμένη δράση 
μας την πολιτική πρόταση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας 
για τη διακυβέρνηση της πατρίδας μας 
και ανυπομονούμε να αναλάβουμε δρά-
ση

Πρόεδρος ΝΌΔΕ Κεντρικού Τομέα 
Τάσσος Εμαννουηλίδης

Κάθε φορά που η Νέα 
Δημοκρατία ενεργοποιεί 
τις καταστατικές διαδι-
κασίες της ανασυγκρο-
τείται, βγαίνει πάντοτε 
πιο δυνατή και πιστοποιεί 
την εκλογική της ετοιμότητα.
Έτσι κι’ αυτή τη φορά οι Νεοδημοκράτες 
σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό συμμε-

τείχαν στις εσωκομματικές διαδικασίες. 
Η εκλογή από την βάση της Νέας Δη-
μοκρατίας δημιουργεί προϋποθέσεις 
συμμετοχής , ανοίγει τις πόρτες του κόμ-
ματος σε όλους τους πολίτες, σε κάθε 
νέα αντίληψη και διαμορφώνει μια νέα, 
μεγάλη, κοινωνική πλειοψηφία, με δι-
ευρυμένα παραταξιακά χαρακτηριστικά, 
στον χώρο της πολιτικής κεντροδεξιάς. 
Η πολιτική του αυτονόητου και της κοι-
νής λογικής, με ειλικρίνεια και καθαρές 
κουβέντες, μακριά από λαϊκισμούς, πρέ-
πει να διακρίνει την συνολική πολιτική 

politics
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στις εσωκομματικές εκλογές 
ομάδες της περιοχής ευθύνης μας, ώστε 
να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο την 
Νέα Δημοκρατία στην Κοινωνία.

Οι εσωκομματικές εκλογές ήταν μια 
όμορφη, δημοκρατική διαδικασία, χωρίς 
νικητές και ηττημένους, μέσα από την 
οποία βγαίνουμε πιο δυνατοί και συσπει-
ρωμένοι. Και ενωμένοι προχωράμε.
Πρόεδρος ΝΌΔΕ Β’ Θεσσαλονίκης 
Θωμάς Βράνος

Η επανεκλογή μου 
στην προεδρία της Β 
ΝΟΔΕ Θεσσαλονί-
κης από το εκλογι-
κό σώμα, δεν αφορά 

μόνο στην επιβράβευση 
της προσωπικής μου προσπάθειας.

Είναι κατόρθωμα όλων όσων συμ-
μετείχαν στην εσωκομματική εκλογική 
διαδικασία της 13ης Μαίου και προσέλ-
κυσαν τους εκλογείς τόσο με την προ-
σωπική τους «ταυτότητα» όσο και με 
την διάδοση των αρχών και θέσεων της 
ΝΔ του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Όπως συνηθίζω να λέω ο στόχος 
μου είναι ένας και μοναδικός. Να είμαι 

παρουσία της Νέας Δημοκρατίας ως κόμ-
ματος, αλλά και ως αυριανής κυβέρνη-
σης με ισχυρή λαϊκή εντολή. Σε αυτή την 
προσπάθεια ο Πρόεδρός μας Κυριάκος 
Μητσοτάκης αποτελεί το πολιτικό και 
κοινωνικό μας πλεονέκτημα με την ταυ-
τότητα λόγων 

Πρόεδρος ΝΌΔΕ Δυτικού Τομέα  
Διονύσης Μανωλόπουλος

Τα επόμενα χρόνια η 
Δυτική Θεσσαλονίκη θα 
αντιμετωπίσει πολλές 
κοινωνικές και οικο-
νομικές προκλήσεις και 
πιστεύω πως η περιοχή 
μας θα αποτελέσει το εφαλτή- ριο 
ανάπτυξης της πόλης μας. Για να οδηγη-
θούμε σε αυτή τη νέα εποχή χρειάζονται 
άνθρωποι που θα εργαστούν με όρεξη 
και αγάπη για τον τόπο μας. Οι συνεργά-
τες μου κι εγώ θα βάλουμε όλες μας τις 
δυνάμεις ώστε να αναδείξουμε τα ζητή-
ματα που απασχολούν του πολίτες, να 
επικοινωνήσουμε σωστά τις θέσεις και 
τις δράσεις μας  σε όλες τις κοινωνικές 

χρήσιμος και όχι αρεστός. Και με το νέο 
Δ.Σ της Β ΝΟΔΕ αλλά και όλα τα ενεργά 
μας στελέχη να δώσουμε έναν ακόμη 
όμορφο και δυναμικό αγώνα με μοναδι-
κό κίνητρο την επαναφορά της πατρίδας 
μας στην ομαλότητα, εκδιώκοντας τους 
καταστροφείς του κοινωνικού μας ιστού 
από την εξουσία που τόσο αγαπούν! Η 
«ροζ παρένθεση» πρέπει να τελειώσει!

Πρωτιά για Σαμαντζίδη, Φίσκα,  
Ζαβέρκο και Γκολιδάκη

Μεγάλο ενδιαφέρον πάντως είχε και 
η εκλογή των αντιπροσώπων για το επό-
μενο συνέδριο της ΝΔ που θα διεξαχθεί, 
σύμφωνα με πληροφορίες της karfitsa 
το φθινόπωρο. Οι πέντε πρώτοι σε σταυ-
ρούς σύνεδροι από κάθε νομαρχιακή 
επιτροπής στη Θεσσαλονική έχουν ως 
εξής.

Κεντρικός Τομέας: Μηνάς Σαμα-
ντζίδης (527), Βασίλης Γάκης (439), 
Δημήτρης Βαλαρούτσος  (325), Κων/νος 
Τσέντος (320) και ο Δημήτρης Χρόνης 
(300)

Δυτικός Τομέας: Ανέστης Φίσκας 

(455), Δημήτριος Φαφούτης (413), Δη-
μήτρης Μιχαηλίδης (405), Θωμάς Πά-
ντσης (292), Ελευθέριος Αλεξανδρίδης 
(276) και Θεμιστοκλής Τσιγκουνάκης 
(274)

Ανατολικός Τομέας: Διαμαντής 
Γκολιδάκης (537), Πηνελόπη Ράλλη 
(358), Χάρης Σαρδέλης (325), Γιώρ-
γος Ασημακόπουλος (317), Κλεόβου-

λος Θεοτόκης (306)
Β’ Θεσσαλονίκης: Αντώνης  Ζαβέρ-

κος (861), Στέλιος Ψωμαρίδης (755), 
Καρασσαβίδης Δημήτρης (656), Αναστα-
σία Αδαμούδη (618) και Άννα Σαρίκου 
(566).

politics

Στον Θοδωρή 
Δαφέρμο
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ρεπορτάζ
Αποτελεί το κλισέ των ημερών 

αλλά δεν μπορεί κανείς να το παρα-
βλέψει ότι η Θεσσαλονίκη για άλλη 
μια φορά αποδείχτηκε μια… ανοχύ-
ρωτη πόλη. Χωρίς κανένα σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, 
χωρίς  τον ελάχιστο συντονισμό των 
υπευθύνων φορέων οι πολίτες και οι 
επαγγελματίες της πόλης αφέθηκαν 
έρμαια στις ορέξεις της κακοκαιρίας.

Την ώρα που ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προσπαθούν να αναπτύ-
ξουν το τουριστικό περιεχόμενο της 
πόλης, γεννιέται ένα βασικό ερώτη-
μα: Τουριστική πόλη χωρίς τις βασι-
κές υποδομές γίνεται;

Στο ενδιαφέρον αυτό ερώτημα 
που ταλανίζει τους επαγγελματίες 
της Θεσσαλονίκης  που δραστηριο-
ποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο 
κλήθηκε να μας απαντήσει ο πρόε-
δρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσ-
σαλονίκης κ. Ανδρέας Μανδρίνος. 
Ο πρόεδρος της ΕΞΘ μιλώντας στην 
karfitsa επισημαίνει ότι «οι υποδομές 
στη Θεσσαλονίκη… βάζουν τρικλο-
ποδιά στην Τουριστική Ανάπτυξη. 
Όσο και να προσπαθούμε να βελτιώ-
σουμε τα ξενοδοχεία μας αν δεν γί-
νουν κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις 
στα δημόσια έργα δεν θα έχουμε τα 
επιθυμητά αποτελέσματα».

Παράλληλα ο κ. Μανδρίνος απευ-
θύνει έκκληση προς τους αρμόδιους 
φορείς, τονίζοντας ότι «οι υποδομές 
είναι γερασμένες και ασυντήρητες σε 
σχέση με αυτές της Αθήνας και έχουν  
αντίκτυπο στην καθημερινότητα των 
πολιτών, όπως ανέφερα στη συγχα-
ρητήρια επιστολή που έστειλα στον 
πρόεδρο του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. 
Η πρόσφατη ισχυρή νεροποντή που 
έπληξε τη Θεσσαλονίκη προκάλεσε 
σοβαρές ζημιές σε ιδιοκτησίες πολ-
λών ξενοδόχων μελών της ΕΞΘ».

Αναφορικά με τις ζημιές που 
υπέστησαν εξαιτίας της ισχυρής νε-
ροποντής οι επαγγελματίες του χώ-
ρου σημειώνει  ότι « το δίκτυο απο-
χέτευσης δεν μπόρεσε να σηκώσει 
τον τεράστιο όγκο νερού που ήρθε 
με τη βροχή. Πλημμύρισαν υπόγεια 
και προκλήθηκαν ζημιές σε κλιμα-
κοστάσια και ανελκυστήρες. Ζημιές 
που θα κληθούμε να πληρώσουμε 
από την τσέπη μας για να τις αποκα-
ταστήσουμε. Παράλληλα είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε τις διακοπές ρεύ-
ματος για περίπου ένα 24ωρο και τις 
διακοπές νερού για ακόμη μια φορά 
μέσα σε λίγες ημέρες. Οι πελάτες των 
ξενοδοχείων μας, μας άκουσαν ακό-
μη μια φορά να απολογούμαστε για 
τις παλιές δημόσιες υποδομές».

Ο κ. Μανδρίνος δεν παραλείπει να 
αναφερθεί στην υψηλή φορολόγηση 
που δεν συνδυάζεται με τις ανάλογες 
παροχές στην καθημερινότητα των 
επαγγελματιών τονίζοντας ότι «την 

ίδια ώρα θα κληθούμε να καταβάλ-
λουμε την υψηλή φορολογία για να 
ανταμείψουμε το κράτος για τις πα-
ροχές του».   

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία δεκάδες ήταν οι κλήσεις 
από τα ξενοδοχεία της πόλης προκει-
μένου να παρέμβει για την άντληση 
υδάτων. Δεκάδες υπόγεια ξενοδοχεί-
ων πλημμύρισαν προκαλώντας βρα-
χυκυκλώματα  που είχαν ως αποτέ-
λεσμα τη διακοπή του ρεύματος.

Για τα όσα έζησε εκείνες τις δύ-
σκολες ώρες μιλά στην karfitsa ο 
διευθύνων σύμβουλος του Capsis 
Hotel Ηλίας Χριστοδουλάκης. «Για 
άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες ενός 
τραγικού περιστατικού που αποδει-
κνύει τις αδυναμίες της πόλης μας. 
Στο δικό μας ξενοδοχείο πλημμύρισε 
το υπόγειο γκαράζ προκαλώντας αρ-
κετές υλικές ζημιές. Την ίδια ώρα δεν 
λειτουργούσαν τα ασανσέρ των πε-
λατών, τα ασανσέρ των εμπορευμά-
των και οι κυλιόμενες σκάλες προ-
καλώντας παράλληλα προβλήματα 
στην ομαλή λειτουργία μας».

Ακόμη, ο κ. Χριστοδουλάκης 
υποστηρίζει ότι   υπήρχε παντελή 
έλλειψη συντονισμού των αρμόδι-
ων φορέων επισημαίνοντας ότι «ότι 
κάναμε το κάναμε μόνοι μας. Η δική 
μας προστασία και προετοιμασία ήταν 
εκείνα τα δυο συστατικά που βοήθη-
σαν αντιμετωπίσουμε επιτυχώς την 
όλη κατάσταση. Η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία ήρθε μετά από 10 ώρες 

αφότου την καλέσαμε. Το ερώτημα 
μου, όμως, παραμένει ποιος έχει την 
ευθύνη;».

«Μείναμε 24 ώρες χωρίς νερό. 
Στην ιδιοκτησία μας ανήκει και το « 
Bristol Hotel» στα Λαδάδικα. Τα ξε-
νοδοχεία ήταν σε μεγάλη πληρότητα 
από τουρίστες και επισκέπτες ανα-
γκαστήκαμε να μεταφέρουμε μπου-
κάλια να νερό προκειμένου να μπο-
ρούν να εξυπηρετούν βασικές τους 
ανάγκες» είπε τέλος ο κ. Χριστοδου-
λάκης περιγράφοντας τις δύσκολες 
ώρες αντιμετώπισε.

Παρόμοιες εικόνες μας περιέγρα-
ψε και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου 
«Holiday Inn» κ. Τέλης Θωμόπου-
λος.« Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι 
ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός 
γύρναγε πίσω τα νερά καθώς τα φρε-
άτια δεν μπορούσαν να αντλήσουν 
την ποσότητα του νερού και είχε ως 
αποτέλεσμα αυτό να πλημμυρίσει το 
υπόγειο μας».

Ο κ. Θωμόπουλος σχετικά με τι 
ζημιές που υπέστη η ξενοδοχειακή 
του μονάδα είπε ότι « Το υπόγειο 
μας είχε περίπου 15 με 20 εκ. νερό. 
Αυτό το νερό προκάλεσε ζημιές στις 
πλυντηριακές μας εγκαταστάσεις, σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ups 
ενώ προκλήθηκαν και βραχυκυκλώ-
ματα».

«Δεν μπορεί  με μια νεροποντή η 
πόλη να ζει τριτοκοσμικές καταστά-
σεις» τονίζει κλείνοντας ο κ. Θωμό-
πουλος.

{

{
Μιλούν στην 

karfitsa o πρό-
εδρος της ΕΞΘ 

Ανδρ. Μανδρίνος 
και ξενοδόχοι

SOS από τους ξενοδόχους 
για τις υποδομές

Αριστοτέλης 
Θωμόπουλος

Ηλίας  
Χριστοδουλάκης

Ανδρέας 
Μανδρίνος

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου
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ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε περισσότερα από 1.700 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα

www.interlife-programms.gr/kindercare99

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

Καλύψεις Προγράμματος
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές
Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Επισκέψεις στα Επείγοντα
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις
Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις
Μικρές Επεμβάσεις & Ιατρικές Πράξεις

Ποιοτική
Φροντίδα Υγείας
για το παιδί σας!

...και ξέχνα τις 
πολύωρες αναμονές!

MONO

99€
ετήσια ασφάλιστρακαι άτοκες δόσεις με χρήση  πιστωτικής κάρτας

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 3 ΜΗΝΩΝ έως 18 ΕΤΩΝ

politics

Του Θοδωρή 
Δαφέρμου

Το… μετέωρο βήμα  
του Τσίπρα στο Σκοπιανό

Μετέωρο δείχνει να είναι το 
βήμα τις κυβέρνησης σχετικά 
με τις εξελίξεις στις διαπραγ-
ματεύσεις στο ονοματολογικό 
για τα Σκόπια.

Από τη μια ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας ο οποίος 
έχει πάρει τη διαπραγμάτευση 
πάνω του τη τελευταία εβδο-
μάδα δείχνοντας πως θέλει να 
βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο 
ζήτημα και από την άλλη υπάρχει η στάση 
του κυβερνητικού του εταίρου που έχει 
επανειλημμένως τονίσει ότι δεν πρόκειται 
να συναινέσει  σε μια συμφωνία που θα πε-
ριέχει τον όρο «Μακεδονία».

Πάντως κυβερνητικές πηγές μιλώντας 
στη karfitsa σχετικά με τη διμερή συνά-
ντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα με τον ομόλογό του, της ΠΓΔΜ, Ζό-
ραν Ζάεφ στη Σόφια σημείωναν ότι «η κυ-
βέρνηση δεν υποχωρεί από τις «κόκκινες» 
γραμμές της».

 «Erga omnes με συνταγματική αναθε-
ώρηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
να υπάρξει συμφωνία», τονίζουν χαρακτη-
ριστικά και προσθέτουν πως «η υλοποίη-
ση της συνταγματικής αναθεώρησης είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη σε διε-
θνείς οργανισμούς (ΕΕ - ΝΑΤΟ)».

Σήμερα ο πρωθυπουργός αναμένεται 
να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και τους πολιτικούς αρχηγούς. Πάντως 
πηγές του Μαξίμου ανέφεραν ότι προφα-
νώς ουδείς μπορεί να προκαταλάβει την 
κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Ενώ ο 
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε ότι 
«τα τελευταία μέτρα είναι πιο δύσκολα.» 
Ωστόσο, η πρόοδος που σημειώνεται, εκ 
των πραγμάτων ανοίγει το ζήτημα της πο-

λιτικής διαχείρισης στο εσωτε-
ρικό της χώρας μιας ενδεχόμε-
νης συμφωνίας. Στον ΣΥΡΙΖΑ 
επιχειρούν να εκτιμήσουν τα 
πολιτικά κέρδη και τις ζημιές 
που μπορεί να προκύψουν.

Πάντως, η συμφωνία μπο-
ρεί να περάσει σε ενδεχόμενη 
κοινοβουλευτική ψηφοφο-
ρία και χωρίς τις ψήφους των 
ΑΝΕΛ. Ο Σταύρος Θεοδωράκης 

δήλωσε ότι «αν η λύση που θα έρθει, έχει 
τη σφραγίδα της Ευρώπης πρέπει να τη 
στηρίξουμε όλοι.»

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρ-
χουν γκρίνιες για τη διαπραγματευτική 
τακτική της κυβέρνησης. Η σύνθετη ονο-
μασία αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια τη 
θέση του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα του Συνα-
σπισμού. 

Πέρα από τις γενικές πολιτικές προσεγ-
γίσεις, κυβερνητικές και κομματικές πηγές 
αναγνωρίζουν ότι το κλίμα στη Βόρεια Ελ-
λάδα είναι βαρύ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, οι τοπικές κομματικές οργανώσεις δεν 
υλοποιούν την απόφαση της ηγεσίας για 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων υπεράσπισης 
της διαπραγματευτικής τακτικής της κυ-
βέρνησης, θεωρώντας ότι η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα δεν είναι ευνοϊκή.
Το έκτο όνομα στο τραπέζι

Στο μεταξύ, το τηλεοπτικό κανάλι A1 
ON παρουσίασε τη νέα πρόταση του Ζόραν 
Ζάεφ αναφέροντας ότι το έκτο όνομα είναι 
το«Republic of Ilinden Macedonia». Το νέο 
όνομα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της γειτονικής 
χώρας, θα είναι για όλες τις χρήσεις, όπως 
επιθυμεί η ελληνική πλευρά.
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Η αξιολόγηση έρχεται… Και μάλιστα με 
20 σημεία, που χρειάζονται ιδιαίτερη προσο-
χή. Κρίσιμα σημεία, καθετί, που βήμα-βήμα 
αποτελεί τη βάση λειτουργίας κάθε εργαζο-
μένου στο Δημόσιο. 

Η έκθεση αξιολόγησης είναι κορυφαίο 
στοιχείο, όπως και η σύνταξή της, τονίζει η 
δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου, ενώ οι 
διαδικασίες κατά τον καθηγητή Αλέξη Μη-
τρόπουλο αποτελούν το δεύτερο συστατικό 
στοιχείο των εξελίξεων που έρχονται.

Να τα δούμε όλα: 
1. Έκθεση αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξι-

ολόγησης, κατά την υπουργό και στη σχετική 
εγκύκλιο, συντάσσονται από τους αρμόδιους 
αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου 
τριμήνου κάθε έτους.

2. Πώς θα διεξαχθεί η αξιολόγηση. Είναι 
η κορυφαία επιλογή. Η ηλεκτρονική διε-
ξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των 
υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργα-
νικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής 
πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δη-
μοσίου.

3. Υποχρέωση αξιολογητών. Κατά τον 
νόμο, οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να 
διενεργούν την αξιολόγηση των υφισταμέ-
νων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή 
Διοικητικού μεριμνά για τον ορισμό των αξι-
ολογουμένων και των αξιολογητών και την 
ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης.

4. Συμπλήρωση αξιολόγησης. Οι εκθέ-
σεις αξιολόγησης συμπληρώνονται και με 
πρωτοβουλία του αξιολογουμένου ή του 
αξιολογητή. Κατά τη σχετική εγκύκλιο, για 
την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με 
απόφαση του υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης καθορίζονται το χρονικό διάστη-
μα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, 
καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής.

5. Αρμοδιότητα αξιολόγησης. Ποιος 
όμως φροντίζει για όλα αυτά; Αρμόδια για 
την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης 
είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Δι-
οικητικού.

6. Διόρθωση κρίσης. Τι γίνεται όμως, αν 
διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή 

πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση; Δείτε! 
Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικη-
τικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συ-
μπλήρωση ή διόρθωση.

7. Γνωστοποίηση αξιολόγησης. Ποιος 
όμως γνωστοποιεί την έκθεση; Κάθε έκθεση 
αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρ-
μόδια Υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού 
υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.

8. Ενημέρωση υπαλλήλου. Μπορεί ο 
υπάλληλος να έχει πρόσβαση; Κατά την 
εγκύκλιο, ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οπο-
τεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις 
αξιολόγησής του.

9. Γνώση έκθεσης. Σύμφωνα με το 
υπουργείο, ο υπάλληλος δικαιούται να ζη-
τεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία 
Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει 
με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και 
αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.

10. Ρυθμίσεις ερωτηματολογίου. Ποιος 
όμως ορίζει το ερωτηματολόγιο; Δείτε! Με 
απόφαση του υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με 
τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων 
Αξιολόγησης και του ανώνυμου ερωτηματο-
λογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από 
τους υφισταμένους, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξι-
ολόγησης.

11. Αξιολόγηση υφισταμένων. Η αξιολό-
γηση από τους υφισταμένους πραγματοποι-
είται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου

12. Βελτίωση πριν την αξιολόγηση. Εδώ 
υπάρχει θέμα! Πριν από την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προ-
ϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί 
επί αποδείξει τον υπάλληλο προκειμένου να 
συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της 
απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης 
και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς 
όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λει-
τουργία γενικά και την απόδοση της οργανι-
κής μονάδας, στην οποία υπηρετεί.

13. Συμβουλευτική συνέντευξη. Είναι 
ίσως το πλέον κρίσιμο σημείο. Η ημερομηνία 
της συμβουλευτικής συνέντευξης σημειώνε-
ται σε ειδικό πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης 

{
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Βήμα προς 
βήμα τα 20 
κρίσιμα ση-
μεία για να 
μη βρεθείτε 
προ εκπλή-

ξεων

Έτσι θα γίνει η αξιολόγηση 
στο Δημόσιο

Του  
Γιώργου 

Αυτιά

με σήμανση, στην περίπτωση κατά την 
οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθε-
σμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρ-
ρήσεις του.

14. Αντιρρήσεις. Ο αξιολογούμενος 
έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολο-
γητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε δύο 
εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίη-
ση της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρή-
σεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και 
λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

15. Πλατφόρμα αξιολόγησης. Οι ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες μπαίνουν σε όλη τη 
διαδικασία. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα για 
την αξιολόγηση που εντάσσεται ως επι-
πρόσθετη εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

16. Ποιοι θα κρίνουν ποιους. Μέ-
χρι τις 25/5/2018 οι οικείες Διευθύνσεις 
Προσωπικού/Διοικητικού οφείλουν να 
προσδιορίσουν τους υπαλλήλους και 
τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων 
για τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις 
αξιολόγησης για το έτος 2017 σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016, όπως 
ισχύει, συμπληρώνοντας σε αντίστοιχη 
φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για 
κάθε αξιολογούμενο.

• Αξιολόγηση του Β΄ αξιολογητή από 
τον αξιολογούμενο • Στοιχεία Β΄ αξιο-
λογητή • Κατάσταση Β΄ αξιολογητή • 
Αξιολόγηση του Α΄ αξιολογητή από τον 
αξιολογούμενο • Στοιχεία Α΄ αξιολογητή 
• Κατάσταση Α΄ αξιολογητή • Κατάσταση 
αξιολόγησης • Στοιχεία αξιολογούμενου 
• Χρονική περίοδος αξιολόγησης • Τύ-
πος αξιολόγησης • Οργανική μονάδα • 
την περίοδο αξιολόγησης) Γενική/Ειδική 
Γραμματεία/ΝΠΔΔ • Υπουργείο/Φορέας/ 
Ανεξάρτητη Αρχή (που υπηρετούσε ο αξι-
ολογούμενος).

17. Αποσπασμένοι. Για τους απο-
σπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται 
εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊστα-
μένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι 
αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του συστήματος αξιο-
λόγησης του ιδίου νόμου.

18. Αξιολόγηση 2017. Ειδικά για την 
αξιολογική περίοδο του έτους 2017, 
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δι-
ενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι 
επιμέρους φάσεις αυτής –που θα αφο-
ρούν τα επόμενα στάδια λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής– καθορίζονται 
με απόφαση του υπουργού Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Θα εκδοθεί νεότερη 
διευκρινιστική εγκύκλιος στο προσεχές 
διάστημα, αμέσως μετά την έκδοση της 
ανωτέρω απόφασης.

19. Συμπλήρωση στοιχείων. Η ορθή 
και έγκαιρη συμπλήρωση των απαραίτη-
των στοιχείων από τις οικείες Διευθύνσεις 
Προσωπικού/Διοικητικού είναι κρίσιμης 
σημασίας για την ομαλή διεξαγωγή των 
διαδικασιών αξιολόγησης.

20. Κοινοποίηση σε προσωπικό. Οι Δι-
ευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού πρέ-
πει να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, κάθε λεπτομέρεια. Η υπουργός 
ελπίζει ότι όλα θα πάνε καλά… Οι δανει-
στές πιέζουν, οι υπάλληλοι θέλουν δικαι-
οσύνη.

οικονομία
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Οι... ανελέητες κατασχέσεις ποσών από 

τραπεζικούς λογαριασμούς, η υπερφορο-
λόγηση, η απροθυμία πληρωμής του Δη-
μοσίου προς τους ιδιώτες και το «μάζεμα» 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων οδηγούν σε σημαντική υπέρβαση του 
στόχου για το φετινό πρωτογενές πλεόνα-
σμα, ανοίγοντας τον δρόμο για προεκλο-
γικές παροχές, αλλά και για... χαμηλότερη 
ανάπτυξη. 

Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του 
α΄ τετραμήνου παρέχουν ένα «μαξιλάρι» 
ασφαλείας προς την κυβέρνηση, ώστε να 
καθορίσει το... μενού των παροχών τους 
επόμενους μήνες, αλλά ταυτόχρονα αυ-
ξάνουν τους φόβους των παραγωγικών 
φορέων για χαμηλότερη ανάπτυξη λόγω 
της ακραίας φορολόγησης. Ενδεικτικές 
είναι οι αναφορές του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Βιομηχανιών στο μηνιαίο δελτίο, κα-
θώς βλέπει αναιμική ανάπτυξη και χωρίς 
κατεύθυνση, λόγω της καθήλωσης των 
ιδιωτικών επενδύσεων, κάτι που θα οδη-
γήσει σε μικρότερο ΑΕΠ και προβληματική 
υλοποίηση των τιθέμενων στόχων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του υπουργείου Οικονομικών, στο διά-
στημα Ιανουαρίου-Απριλίου σχηματίστηκε 
πλεόνασμα 2,334 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 
για έλλειμμα 1,763 δισ. ευρώ. Τα καθαρά 
έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού αυ-
ξήθηκαν κατά 1,205 δισ. και διαμορφώ-
θηκαν στα 15,515 δισ. (αύξηση 8,4%). Η 

αύξηση αυτή οφείλεται στην υπερ-
φορολόγηση αλλά και στις μαζικές 
κατασχέσεις ποσών από τραπεζικούς 
λογαριασμούς λόγω οφειλών. Στο 
σκέλος των δαπανών, τα στοιχεία του 
α΄ τετραμήνου επιβεβαιώνουν ότι, 
εκτός από μισθούς, συντάξεις, επι-
δόματα και βοηθήματα, το Δημόσιο 
συνεχίζει να είναι ασυνεπές ως προς 
τις πληρωμές του σε ιδιώτες, παρά το 
γεγονός ότι υπήρχε ως προαπαιτού-
μενο της τρίτης αξιολόγησης η εξό-
φληση οφειλών. 

Οι δαπάνες του κρατικού Προϋ-
πολογισμού κατά το α΄ τετράμηνο 
υποχώρησαν στα 15,322 δισ., έναντι 
στόχου για 16,073 δισ. ευρώ. Επι-
πλέον, τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη 
μείωση των επιχορηγήσεων προς τα 
νοσοκομεία κατά 294 εκατ. ευρώ. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίτευξη 
υψηλότερων εσόδων στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων και η συ-
νεχής συγκράτηση των δαπανών για 
αναπτυξιακά έργα... συνεισφέρουν 
στη διαμόρφωση υψηλότερου πρω-
τογενούς πλεονάσματος, στερώντας 
όμως πολύτιμους πόντους από την 
ανάπτυξη. 

Ανάπτυξη του... τρόμου
Το... εχθρικό επιχειρηματικό πε-

ριβάλλον και οι επικείμενες μεγάλες 
μειώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες 
συντάξεις αναμένεται να βάλουν 
«τρικλοποδιά» στην ανάπτυξη τόσο 
κατά τη φετινή όσο και την επόμενη 
χρονιά. 

Αυτό επισημαίνει ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών, αναφέρο-
ντας ότι είναι δύσκολη η επίτευξη 
ανόδου του ΑΕΠ κατά 2,3% το 2019, 
αν δεν υπάρξει μεγάλη αύξηση της 
επενδυτικής και εξαγωγικής δραστη-
ριότητας. Ο σύνδεσμος, αφού επιση-
μαίνει ότι φέτος ο στόχος για το ΑΕΠ 
θα υποχωρήσει στο 1,9%, τονίζει ότι 

To «ματωμένο» πλεόνασμα 

Του  
Λουκά  

Γεωργιάδη

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

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύ-
σεων είναι η μόνη διέξοδος για την 
αύξηση της απασχόλησης και των 
εισοδημάτων. Παράλληλα, καλεί 
την κυβέρνηση να δώσει προτε-
ραιότητα στη δημόσια διοίκηση 
και στη δημιουργία δομών, μηχα-
νισμών και διαδικασιών επιτάχυν-
σης και υποστήριξης του πλαισίου 
προσέλκυσης κεφαλαίων.

Γενικά ο ΣΕΒ παρατηρεί μια 
σταδιακή δημιουργία θετικού κλί-
ματος, με τους επιμέρους δείκτες 
να κινούνται ανοδικά, ωστόσο, 
χωρίς ένα επενδυτικό «μπουμ», 
τα πράγματα θα είναι δύσκολα 
τους επόμενους μήνες αλλά και 
τα επόμενα χρόνια. Όπως επιση-
μαίνει χαρακτηριστικά, «οι σταδι-
ακές βελτιώσεις θα είναι δύσκο-
λο να δημιουργήσουν συνθήκες 
υψηλών και βιώσιμων ρυθμών 
ανάπτυξης». Τέλος, στοιχείο προ-
βληματισμού για τον ΣΕΒ συνιστά 
η σημαντική μείωση της κατανά-
λωσης βασικών αγαθών (ψωμί, 
κρέας, οπωρολαχανικά κ.λπ.) 
αλλά και του τζίρου στα πολυκα-
ταστήματα. 
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Ακίνητη… παραμένει η αγορά ακινήτων της Θεσσαλο-
νίκης, ενώ στα αζήτητα εξακολουθούν να βρίσκονται 
χιλιάδες κατοικίες οι οποίες χτίστηκαν στα πρώτα χρό-

νια της οικονομικής κρίσης. 

Το Airbnb φέρνει τα πάνω - 
κάτω στην ενοικίαση κατοικίας 

οικονομία

Οι ελάχιστες αγοραπωλησίες που γί-
νονται αφορούν διαμερίσματα σε χαμη-
λές τιμές και σε περιφερειακούς δήμους, 
ενώ στο «μέτωπο» της επαγγελματικής 
στέγης το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 
επαγγελματικά ακίνητα στο κέντρο της 
πόλης και στους εμπορικούς της δρό-
μους, όπου, όμως η διαθεσιμότητα αγγί-
ζει το… μηδέν. 

Την ίδια στιγμή είδος… προς εξαφά-
νιση είναι τα διαμερίσματα για ενοικίαση 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αλλά και 
στο κέντρο της πόλης, αφού οι ιδιοκτήτες 
τους επιλέγουν να τα διαθέσουν σε πλατ-
φόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η 
Airbnb προσδοκώντας υψηλά –και ίσως 
ευκαιριακά- κέρδη. 

«Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ενοικίαση δι-
αμερισμάτων αλλά δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμα ακίνητα. Και αν υπάρχουν, οι απαι-
τήσεις των ιδιοκτητών έχουν εκτιναχθεί 
στα ύψη», είπε στην Καρφίτσα ο επίτιμος 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελ-
λάδος, Γρηγόρης Λιάντας αναφέροντας 
ως παράδειγμα διαμερίσματα με δύο 
δωμάτια που πλέον νοικιάζονται από 
350-400 ευρώ το μήνα, ενώ μέχρι πρό-
τινος τα 300 ευρώ ήταν γι’ αυτά τα ακί-
νητα η «οροφή». Επίσης, διαμερίσματα 
των τριών δωματίων με σαλόνι, κουζίνα 
και μπάνιο, νοικιάζονται από 500-750 
ευρώ έναντι 400 ευρώ που ήταν η ανώ-
τερη τιμή στην προ… Airbnb εποχή. Ο κ. 
Λιάντας προβλέπει πως τον Σεπτέμβριο 
οι φοιτητές θα έρθουν αντιμέτωποι με 
το πρόβλημα της εξεύρεσης στέγης, ενώ 
ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν ήδη 

και αρκετές οικογένειες, καθώς «είναι 
πλέον της… μόδας και οι ιδιοκτήτες προ-
τιμούν τις πλατφόρμες για βραχυχρόνια 
μίσθωση των διαμερισμάτων τους σε 
τουρίστες».

Το πρόβλημα της έλλειψης διαμε-
ρισμάτων για ενοικίαση εντοπίζει και ο 
πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Ακινή-
των Θεσσαλονίκης, Κώστας Γεωργάκος, 
καθώς όπως λέει αρκετοί ιδιοκτήτες 
διαμερισμάτων ανακαινίζουν τα διαμε-
ρίσματά τους για να τα καταχωρήσουν 
στην πλατφόρμα Airbnb χωρίς να έχουν 
κάνει προηγουμένως χρηματοοικονομι-
κές μελέτες και χωρίς να έχουν γνώσεις 
στη διαχείριση ακινήτων. Έτσι, δεν απο-
κλείεται η μόδα να μετατραπεί σε «φού-
σκα» και να γυρίσει μπούμερανγκ για 
τους ιδιοκτήτες οι οποίοι προσδοκούν 
εύκολο και αφορολόγητο κέρδος, αν και 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
έχει διαμηνύσει πως θα «τσιμπήσει» 
όλους όσοι έχουν αδήλωτα έσοδα από 
τέτοιου είδους μισθώσεις. 
Ψάχνουν μεταχειρισμένα…

Από το Μάρτιο, πάντως, σύμφωνα με 
τον κ. Λιάντα, καταγράφεται μεγάλη ζή-
τηση στα ανατολικά της πόλης για αγορά 
μεταχειρισμένων διαμερισμάτων με τι-
μές από 40.000 έως 80.000 ευρώ. Πολύ 
λιγότεροι ψάχνουν για διαμερίσματα από 
80.000 έως 120.000 ευρώ, ενώ μετρη-
μένοι στα δάχτυλα είναι εκείνοι που ανα-
ζητούν ακριβότερα ακίνητα. Σύμφωνα 
με τον κ. Λιάντα το τελευταίο διάστημα 
πωλήθηκαν νεόδμητα διαμερίσματα 
πολυτελούς κατασκευής σε Καλαμαριά, 
Χαριλάου και Πυλαία σε τιμές από 1.800 

έως 2.200 ευρώ, ενώ προ κρίσης οι τιμές 
ξεπερνούσαν και τα 3.500 ευρώ. 

Όπως, επίσης, σημειώνει ο κ. Λιάντας, 
απούλητα παραμένουν εκατοντάδες νε-
όδμητα διαμερίσματα και μεζονέτες στα 
προάστια της ανατολικής Θεσσαλονίκης 
και στην ανατολική ακτή του Θερμαϊ-
κού, όπου οι τιμές κυμαίνονται από 700-
1.000 ευρώ το τμ., ενώ «δεν υπάρχει  εν-
διαφέρον από ξένους επενδυτές οι οποίοι 
προτιμούν να επενδύσουν σε ακίνητα της 
Αθήνας το ποσό των 250.000 ευρώ που 
θα τους ανοίξει τον δρόμο για την πολυ-
πόθητη βίζα».  

Όσον αφορά στα καταστήματα, τα 
ενοίκια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη –
σε βασικούς εμπορικούς δρόμους (όχι, 
όμως, στις κεντρικές αρτηρίες) για 140-
150 τμ κυμαίνονται από 400-500 ευρώ, 
ενώ ούτε λόγος γίνεται για αγορά επαγ-
γελματικής στέγης στη συγκεκριμένη 
περιοχή.   
Ασφαλές καταφύγιο

Όσον αφορά στο κέντρο της πόλης, 
σύμφωνα με τον κ. Γεωργάκο, δεν υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή  διαθέσιμα ακίνητα, 
ενώ υπάρχει ζήτηση για τη συγκεκριμένη 
περιοχή και όχι μόνο, καθώς «τα ακίνητα 
–με ελάχιστες εξαιρέσεις- αποτελούν το 
πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι εν μέσω κρίσης νοι-
κιάστηκαν τα 14.000 τμ από τα 18.000 
τμ του Phoenix Center στον Φοίνικα, του 
οποίου την αποκλειστική διαχείριση είχε 
η Parthenon Real Estate & Georgakos 
Properties, ενώ οι νέοι εκμισθωτές προ-
χώρησαν και σε σημαντικές επενδύσεις 
ανακαίνισης».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργάκο, κα-
ταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από με-
γάλους Οργανισμούς για ακίνητα στο 
κέντρο και σε βασικούς άξονές του είτε 
για δημιουργία μικρών ή μεγάλων ξε-
νοδοχειακών μονάδων είτε για εμπορι-
κά καταστήματα. Την ίδια στιγμή, κανείς 
δεν γνωρίζει τον αριθμό των ακινήτων 
που διαθέτουν στη Θεσσαλονίκη τόσο 
το Δημόσιο όσο και οι τράπεζες οι οποίες 
αναδεικνύονται στον μεγαλύτερο «παί-
κτη» του real estate με τα περισσότερα 
ακίνητα. 

Ο κ. Γεωργάκος παρατηρεί, τέλος, 
ότι αλλάζουν «όψη» η δυτική Είσοδος 
της Θεσσαλονίκης και η 26ης Οκτωβρί-
ου με νέες επενδύσεις, ενώ εκτιμά πως 
το λιμάνι (και η επιχειρηματικότητα που 
θα αναπτυχθεί γύρω αυτό) μπορεί να αλ-
λάξει τον χάρτη της κτηματαγοράς στην 
πόλη. 
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Αποφάσισε να εγκαταλείψει την πολι-

τική, αλλά και τη μεγάλη του αγάπη, την 
Ιατρική, για να αφοσιωθεί στην οικογε-
νειακή επιχείρηση η οποία έχει κατεξοχήν 
εξαγωγικό χαρακτήρα. Και τώρα ετοιμά-
ζεται να αναλάβει τα ηνία του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), 
καθώς πιστεύει στη σημασία της εξωστρέ-
φειας αλλά και στον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει ο Σύνδεσμος για τη στήριξη 
των επιχειρηματιών που «καινοτομούν» 
και «επιχειρούν έξω» καθώς και για την 
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετω-
πίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς. 

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ένας 
γιατρός από την Κατερίνη, με υψηλού 
επιπέδου σπουδές και έχοντας διατελέσει 
βουλευτής της ΝΔ επί μια 12ετία, υφυπουρ-
γός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή 
(από το 2004 έως το 2009) και μέλος προ-
εδρείων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
της Βουλής, θα είναι ο νέος πρόεδρος του 
ΣΕΒΕ ο οποίος, εκτός από πρόεδρο αλλά-
ζει όνομα και φιλοσοφία, αφού πλέον ως 
«Σύνδεσμος Εξαγωγέων- Greek Exporters’ 
Association» θα «αγκαλιάσει» ισχυρές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα 
και θα έχει πλέον και παραρτήματα σε Αθή-
να, Χίο και Άρτα. Η έδρα του συνδέσμου θα 
παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ η κεφα-
λή του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα εξακο-
λουθήσει να αποτελεί το σήμα κατατεθέν 
του. Η νέα διοίκηση θα προκύψει από τις 
εκλογές που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 21 
Μαΐου και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο –
που θα συγκροτηθεί μέσα σε μια εβδομάδα 
από τις εκλογές- τον νέο πρόεδρο, Γ. Κων-
σταντόπουλο αναμένεται να πλαισιώσουν 
και δυναμικοί επιχειρηματίες  οι οποίοι δεν 
έχουν την εξαγωγική τους έδρα στη Βόρεια 
Ελλάδα, αλλά σε άλλες περιοχές της χώ-
ρας. 

Όλοι μαζί
«Στόχος μας είναι να δουλέψουμε 

όλοι μαζί σαν μια ομάδα. Να έχουν όλα τα 
μέλη –τακτικά και αναπληρωματικά- του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ουσιαστικό και 
ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες του Συν-
δέσμου», δήλωσε στην karfitsa ο κ. Κων-
σταντόπουλος ο οποίος έχει μόνο καλά 
λόγια να πει τόσο για τον απερχόμενο πρό-
εδρο, Κυριάκο Λουφάκη όσο και για τους 
προηγούμενους προέδρους και το έργο 
που επιτέλεσαν φέροντας τον σύνδεσμο 
στο προσκήνιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Επίσης, αποκάλυψε πως 
δέχτηκε χωρίς δισταγμό την πρόταση που 
του έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο για 
την προεδρία του Συνδέσμου. Έκτοτε συμ-
μετείχε στις συνεδριάσεις του ως επίτιμο 
μέλος του ΔΣ και είναι γνώστης όλων των 
μεγάλων θεμάτων που «τρέχει» ο ΣΕΒΕ. 
Άλλωστε ο ΣΕΒΕ είναι ο κορυφαίος, στη 
χώρα, εκπρόσωπος των εξαγωγικών επι-
χειρήσεων και τίποτα δεν αφήνεται στην… 
τύχη του ενώ, στο πλαίσιο αυτό, είθισται το 
πρόσωπο του εκάστοτε προέδρου να τυγ-
χάνει πλήρους αποδοχής. 

Αντιπρόεδρος στην  
Κωνσταντόπουλος ΑΕ- Olymp

Τα νέα καθήκοντα σε συνδυασμό 
με την εντατική ενασχόλησή του με 
τις εξαγωγές της επιχείρησής του 
ανάγκασαν τον κ. Κωνσταντόπουλο 
να υποβάλει την παραίτησή του από 
τη θέση του Καθηγητή στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Και είναι μονίμως με… μια βαλίτσα 
στο χέρι συμμετέχοντας σε όλες τις 
διεθνείς εκθέσεις και στις Β2Β συ-
ναντήσεις που αφορούν την προ-
ώθηση της ελιάς και ελαιολάδου, 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται 
η οικογενειακή επιχείρηση, η ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- OLYMP η οποία 
ιδρύθηκε το 1956 από τον πατέρα 
του Λεωνίδα Κωνσταντόπουλο, με 
έδρα την Κατερίνη. 

Από το 1990 ο κ. Γ. Κωνσταντό-
πουλος είναι μέτοχος, αντιπρόεδρος 
και μέλος ΔΣ της εταιρίας με διευ-
θύνοντα σύμβουλο τον αδελφό του, 
Προκόπη Κωνσταντόπουλο, ο οποί-

ος είναι μηχανολόγος μηχανικός 
και εισήγαγε στην εταιρία την πιο 
σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας 
συσκευασίας και τυποποίησης ελιάς 
στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της 
εταιρείας.

Σήμερα η εταιρεία εξάγει περίπου 
20.000 τόνους επιτραπέζιας ελιάς σε 
εκατοντάδες κωδικούς σε πάνω από 
70 χώρες και βρίσκεται στα ράφια 
όλων των μεγάλων γνωστών αλυ-
σίδων λιανικής σε όλο τον κόσμο 
είτε με τα brand names Olymp είτε 
με private label. Επενδύει συνέχεια 
σε νέα καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα 
με τις νέες τάσεις της αγοράς σε κάθε 
χώρα δίνοντας έμφαση στην μεσο-
γειακή διατροφή και στους ισχυρι-
σμούς υγείας για την ελληνική ελιά 
και λάδι.

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος 
είναι επί σειρά ετών Μέλος ΔΣ του 
ΣΕΒΕ και αντιπρόεδρος της ΠΕΜΕΤΕ 
(Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών - 
Τυποποιητών - Εξαγωγέων Επιτρα-
πέζιων Ελιών). 

Γ. Κωνσταντόπουλος:  Ένας πρώην 
υπουργός στο «τιμόνι» του ΣΕΒΕ 
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Η παρουσία Καραχάλιου στο βιβλίο για τον Καραμανλή 
 Μεγάλη ήταν η κοσμοσυρροή το απόγευμα της Δευτέρας στην παρουσίαση 

του βιβλίου της Σοφίας Λουκέρη «Κώστας Καραμανλής – Το τελευταίο εμπόδιο 
– Στόχος τους η Ελλάδα», με ομιλητές τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Απόστολο Τζιτζικώστα, το πρώην υπουργό, Ευριπίδη Στυλιανίδη και το πρώην 
πρύτανη και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ηλία 
Κουσκουβέλη. Ωστόσο μιας από τις παρουσίες που τράβηξε τα βλέμματα -αν και 
επέλεξε να καθίσει τις πίσω θέσεις της αίθουσας - ήταν εκείνη του πρώην γραμμα-
τέα Πολιτικού Σχεδιασμού Νίκου Καραχάλιου. Ο κ. Καραχάλιος που συνδέεται στε-
νά τόσο με τον κ. Μεϊμαράκη όσο και με τον κ. Καραμανλή το τελευταίο διάστημα 
φέρεται να είναι σε επαφή με τον Βαγγέλη Αντώναρο και την Κατερίνα Παπακώστα 
για τη δημιουργία νέου κομματικού φορέα. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο να η παρου-
σία του στη Θεσσαλονίκη συνδυάστηκε και με την εγγραφή μελών στο νέο φορέα.

{
{

Ποιος πρώην 
Θεσσαλονικιός 
υπουργός του 

ΠΑΣΟΚ φέρεται 
να εποφθαλμιά τη 
θέση του Βαγγέλη 

Βενιζέλου στη 
βουλευτική λίστα 

του ΚΙΝ. ΑΛΛ.; 
Καθώς ακούγεται 
ότι ο πρώην πρό-
εδρος του  ΠΑΣΟΚ 
ακούγεται ότι είναι 

με το ένα πόδι 
εκτός…

Ποια δημοτική 
σύμβουλος του 

νομού Θεσσαλονί-
κης που βρίσκεται 
δίπλα σε υπουργό 
της κυβέρνησης 
ετοιμάζεται να 
χάσει τη θέση 

της στο δημοτικό 
συμβούλιο λόγω 
πολλών απουσί-

ων;

Θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη Τρίκαλα; 
Κάποιοι τοπικοί άρχοντες θέλουν όπως φαίνεται να ξεχάσουν την παρου-

σία τους σε θέση ευθύνης και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σαν κάτι και-
νούργιο.. Έλα, όμως, που κόσμος δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου αλλά και δεν 
τους ξεχνά. Βλέπετε η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει αρχίσει και όλοι 
προσπαθούν να βρούν μια καλή θέση στην… αφετηρία. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκει και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Μπουτάρη Κώστας Ζέρβας, 
οποίος ακούγεται εντόνως, ότι θέλει να είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επό-
μενες εκλογές. Ο κ. Ζέρβας στα μέσα της εβδομάδας πραγματοποίησε μια εκ-
δήλωση με πρωταγωνιστή τον δήμαρχο  Τρικάλων κ. Παπαστεργίου όπου μας 
μίλησαν για την «έξυπνη πόλη».

Ωστόσο δεν ακούσαμε από τον κ. Ζέρβα ούτε τον απολογισμό του αλλά ούτε 
και κάποια αυτοκριτική για όλα αυτά τα χρόνια που χρημάτισε αντιδήμαρχος 
αλλά και δημοτικός σύμβουλος της κυβερνώσας παράταξης του δήμου. Αλή-
θεια κύριε Ζέρβα όνειρο σας είναι να κάνετε τη Θεσσαλονίκη Τρίκαλα;

Ετοιμάζουν πρόταση μομ-
φής για τη Γούλα 

Σάρωσε η ΔΑΠ  
στη Θεσσαλονίκη 

Τι μας κρύβει  
ο κυρ Γιάννης; 

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσει 
πρόταση μομφής κατά της προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλο-
νίκης Καλυψώς Γούλα αφήνει η παρά-
ταξης του Σταύρου Καλαφάτη «ΕΝΤΑ-
ΞΕΙ». Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν 
στη τελευταία συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου που οδήγησαν στην 
αποχώρηση της παράταξης «ΕΝΤΑΞΕΙ» 
τόσο ο επικεφαλής κ. Καλαφάτης όσο 
και τα οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης  δηλώνουν ‘ετοιμοι να τραβή-
ξουν την υπόθεση μέχρι το τέλος. Βλέπετε θεωρούν υπεύθυνη την κα Γούλα 
για το γεγονός ότι ο κ. Μπουτάρης στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν πήγε 
με τα δυο ψηφίσματα που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, ενώ εκ των 
υστέρων η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι τα δυο ψηφίσματα 
είχαν απορριφθεί. Όλο αυτό οδήγησε στην έκρηξη του κ. Καλαφάτη ο οποίος 
εμφανίζεται έτοιμος να φτάσει μέχρι την πρόταση μομφής κατά της κα Γούλα. 

Άλλη μια πρωτιά για τη ΔΑΠ 
στις φετινές φοιτητικές εκλογές. 
Στη Θεσσαλονίκη η «γαλάζια» 
φοιτητική παράταξη άγγιξε στα ΑΕΙ 
ποσοστό 54% ενώ στο ΤΕΙ 90%.  
Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση 
της ΔΑΠ ΝΔΦΚ «γίνεται πια ξεκά-
θαρο ότι στους φοιτητές υφίσταται 
ένα πλειοψηφικό ρεύμα που έχει 
συνειδητοποιήσει ότι αξίζει καλύ-
τερη ποιότητα σπουδών και καλύ-
τερες προοπτικές, που πλέον διεκ-
δικεί ανοιχτά αυτό που αξίζει και 
που εμπιστεύεται την ατζέντα της 
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ για να δει το όραμά 
του να υλοποιείται». Πάντως στην 
Κουμουνδούρου δεν θα πρέπει να 
αισθάνονται και τόσο καλά μετα 
μονοψήφια ποσοστά της φοιτητικής 
παράταξης που θυμίζουν περισσό-
τερο Συνασπισμό παρά ΣΥΡΙΖΑ.

Τη βδομάδα που πέρασε ο κυρ 
Γιάννης βγήκε και μας ανακοίνωσε 
ότι ετοιμάζει ανασχηματισμό στις 
θέσεις των δημάρχων το φθινόπω-
ρο προκειμένου να δημιουργήσει 
την ομάδα νίκης όπως είπε των 
επόμενων εκλογών. Κάποιοι το εί-
δαν αυτό ως άλλο ένα επικοινωνι-
ακό τρικ του δημάρχου καθώς πι-
στεύουν ότι βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση. Πάντως κάποιοι πιο πονηροί 
το είδαν ως ένα κλείσιμο του μα-
τιού προς τη δημοτική παράταξη 
του ΣΥΡΙΖΑ μιας και οι επιλογές 
από τον… πάγκο της δημοτικής του 
παράταξης φέρεται να λιγοστεύουν 
επικίνδυνα. Κρατήστε πάντως αυτή 
την τελευταία επισήμανση καθώς 
το φθινόπωρο κρύβει πολλές εκ-
πλήξεις…K
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ΔΑΠ-ΝΔΦΚ:  
Πάντα πρωτοπόρα

     Με αφορμή την ανάδειξη 
της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε πρώτη δύναμη 
στις φοιτητικές με ποσοστό 50%, 
θα ήθελα να τονίσω ότι η παρά-
ταξη διεκδίκησε και κέρδισε την 
εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των 
φοιτητών της χώρας, ενώ το BLOCO 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ 
έπεσε στο 1%.

    Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει 
απόλυτα.

     Η νέα γενιά πιστεύει στις αξίες 
της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, 
της προόδου και της Αριστείας, όλα 
όσα συνθέτουν δηλαδή το αξιακό 
οικοσύστημα της παράταξής μας και 
της ιστορικής μας νεολαίας.

     Η αδιαφορία και η ανικανό-
τητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
που δεν κατάφερε για μια ακόμη 
χρονιά να διασφαλίσει τα αυτονόη-
τα, είναι πρωτοφανείς! 

     Σύντομα η χώρα θα αποκτήσει 
μια κυβέρνηση που θα σέβεται και 
θα εφαρμόζει το Νόμο!

     Θερμά συγχαρητήρια σε όλα 
τα στελέχη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της 
ΟΝΝΕΔ και ένα μεγάλο μπράβο σε 
όλους τους φοιτητές και τις φοιτή-
τριες για τη συμμετοχή τους!.

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

ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ*

Κάν’το όπως οι Αρμένιοι Ίσως είναι ευκαιρία

Λόγω της μαύρης επετείου της γενοκτονίας των ποντίων στις 19 Μαΐου 
προσπαθώ -κάνοντας μια μικρή έρευνα-  να αντιληφθώ γιατί  οι Αρμένιοι 
κατάφεραν να αναγνωριστεί η γενοκτονία τους από 26 χώρες και 48 από 
τις 50 πολιτείες των Η.Π.Α. σε αντίθεση με την Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου. Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) μόλις το 
2007 σε απόφασή της την αναγνωρίζει ως γενοκτονία των Ποντίων , ενώ 
οι Αρμένιοι  ήδη από 1997 είχαν καταφέρει να αναγνωριστεί ως γενοκτο-
νία παμψηφεί από την Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών Βορείου Αμερικής.

Εκτός λοιπόν από τους μελετητές, τί γνώση έχουμε εμείς οι ίδιοι αλλά 
και διαχρονικά τί κινήσεις έχουν κάνει τα ποντιακά σωματεία, αλλά και οι 
ελληνικές κυβερνήσεις;

Όλη η πνευματική ηγεσία του Πόντου και ιδιαιτέρως αυτή που επέ-
ζησε των γεγονότων, συνέγραψε και δημοσίευσε δοκίμια, άρθρα, μονο-
γραφίες, θεατρικά έργα, ιστορικά πονήματα για τα όσα συνέβησαν την 
περίοδο 1914-1923 με αποτέλεσμα την εξόντωση 353.000 Ελλήνων 
του Πόντου:Θεοφύλακτος, Γαβριηλίδης,Βαλιούλης,Δημήτρης Ψαθάς, 
Μητροπολίτης Χρύσανθος,Νίκος Καπετανίδης,δεκάδες άλλοι. Ακόμα και 
Ελλαδίτες πεζογράφοι, ποιητές και συγγραφείς προχώρησαν σε κοινή 
δήλωση το 1921 καταγγέλλοντας τις ωμότητες των Τούρκων στην Διεθνή 
Κοινότητα. Ο απεσταλμένος του Βενιζέλου στον Καύκασο, Νίκος Καζα-
ντζάκης περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα τις σφαγές. Οι ευρύτερες 
συναινέσεις μετά την Μικρασιατική καταστροφή μεταξύ Ελλάδος Τουρκίας 
και το σύμφωνο « Φιλίας « Βενιζέλου- Ινονού, καθώς και η δημόσια τιμή 
στον Κεμάλ από την Ελληνική Διοίκηση, όταν ο Βενιζέλος τον πρότει-
νε για Νόμπελ Ειρήνης δημιούργησε ένα πολύ αρνητικό κλίμα για την 
αναγνώριση των εγκλημάτων του Τουρκικού Εθνικισμού. Αργότερα με την 
κοινή συμμετοχή Ελλάδος Τουρκίας από το 1952 στο ΝΑΤΟ τέτοια θέματα 
τέθηκαν παντελώς στο περιθώριο και στην αχλή της Λήθης. Μοναδική « 
παραφωνία « ο διαπρεπής Έλληνας Ιστορικός Πολύχρονης Ενεπεκίδης 
που μελέτησε τα μυστικά αρχεία της Αυστροουγγαρίας στην Βιέννη και 
έδωσε στην δημοσιότητα αποκαλυπτικά στοιχεία για την Γενοκτονία από 
την βάση των συμμάχων των Τούρκων Αυστριακών που δεν επιδέχονταν 
καμία αμφισβήτηση. Μόλις το 1994  μετά από πρόταση των ποντίων Βου-
λευτών (ΠΑΣΟΚ) κατατέθηκε πρόταση, η οποία κατάφερε να περάσει στην 
Βουλή σχεδόν ομοφώνως(την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία). Έκτοτε όλες 
οι οργανώσεις των Ποντίων σε όλον τον κόσμο αγωνίζονται συνήθως χω-
ρίς καμιά υποστήριξη από το αθηνοκεντρικό κράτος για την συνεχιζόμενη 
αναγνώρισή ενός από τα πιο στυγερά εγκλήματα του 20ου αιώνα.

Εκτός όμως από τα ποντιακά σωματεία, το κράτος και την μη διάδοση 
της ιστορικής αυτής περιόδου από τα σχολικά βιβλία, είμαστε και εμείς 
-οι πολίτες. Και ίσως αυτό που περισσότερο από όλα θα βοηθήσει στην 
αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων,  είναι να καταλάβουμε ότι όλοι 
είμαστε ΠΟΝΤΙΟΙ.

*Η κ. Ασπρούτσου είναι Δικηγόρος και Αναπλ. Διευθύντρια Διοικού-
σας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ικανότητα για να 
διαπιστώσει κάποιος την επίθεση που δέχεται το Κίνημα 
Αλλαγής από τον ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την απομύζησή του. 
Θυμήθηκε ξαφνικά την « προοδευτική παράταξη», την 
ανάγκη διαλόγου. Με ποιους; Με αυτούς που από το 
2012 χαρακτήριζε δοσίλογους. Έχοντας κυβερνήσει σε 
πλήρη αρμονία με την ακροδεξιά επιτιθέμενος πολιτικά 
και ηθικά αδιάκοπα στο ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ, τώρα 
εμφανίζεται ερωτευμένος με την Κεντροαριστερά. Όσοι 
δε μιλάνε για την ανάγκη  ιστορικής  λήθης ξεχνούν 
ότι όλα αυτά τα γεγονότα θα αποτελέσουν στοιχεία 
αξιολόγησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στις επόμενες εκλογές 
και επομένως η επίκκλησή τους συνιστούν πολιτικό 
πλυντήριο.

Πρόκειται για τακτική που δεν στηρίζεται καν σε μια 
στοιχειώδη αυτοκριτική για την μεγαλύτερη μετα-
πολιτευτική  πολιτική απάτη που προώθησαν για να 
ανέλθουν στην εξουσία. Δεν στηρίζεται σε καμία αυτο-
κριτική για τα ψέματα, για την προσπάθεια ελέγχου των 
θεσμών, για την σπίλωση των πολιτικών αντιπάλων 
τους . Επιδίωξή αυτής της προσπάθειας είναι η συρρί-
κνωση του ΚΙΝΑΛ για την απορρόφηση « προθύμων 
» στελεχών. Είναι η δημιουργία προυποθέσεων ώστε 
να εμποδιστεί ο μαγικός αριθμός των 180 βουλευτών 
ώστε να τιναχτεί στον αέρα όλη η στρατηγική τους και 
που  προυποθέτει σχηματισμό Κυβέρνησης με ορίζοντα 
4ετίας , κατάργηση της απλής αναλογικής και δυνατό-
τητα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Τα επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκουν και τα κάνουν, 
μιας και το ΚΙΝΑΛ από την δυναμική που έδειχνε να 
αποκτά όταν 220.000 πολίτες ψήφισαν για Πρόεδρο, 
έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει τεράστια 
λάθη που απογοήτευσαν κόσμο. Ας έρθουμε στο 
σήμερα. Ας πάρουμε την πρόσφατη θέση της Φώφης 
Γεννηματά να ζητήσει πρόωρες εκλογές, θέση αυτονό-
ητη όταν θεωρείς το κόμμα που κυβερνά επικίνδυνο. 
Όμως αυτή την θέση την συζητάς, τη συμφωνείς. Όμως 
και η εικόνα αμέσως μετά την παρέμβαση , ο ένας να 
λέει ότι διαφωνεί, ο άλλος να συναντιέται με τον Α.Τσί-
πρα , οι άλλοι να κάνουν εκδήλωση για να βρουν την 
νέα Αριστερά και ο άλλος να συνιστά ψυχραιμία  είναι 
τραγική εικόνα. Η καθαρή επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον 
του χώρου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για 
μια νέα ενότητα, αποσαφήνιση θέσων, προγράμματος, 
στρατηγικής. Η χώρα έχει ανάγκη από μια Κεντροαρι-
στερά σύγχρονη και ευρωπαική ,μεταρρυθμιστική . Ας 
το ξανασκεφτούν όλοι. Όλοι μαζί μπορούν να καταφέ-
ρουν πολλά. Ατομικές πορείες απλά θα δημιουργήσουν 
στρατιά αναλώσιμων στελεχών.

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής

*ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΣΠΡΟΥΤΣΟΥ *ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΟΥΠΗ

opinions
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Το Thessaloniki Moto Show στη ΔΕΘ

Τα δώρα και η... έξοδος στις αγορές  Ο δήμαρχος ξεναγός  

Ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για εκδήλωση της ΣπυράκηΣτην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι υποδέχτηκε η Πρέσβυς 
Αγλαΐα Μπαλτά, αυτοδιοικητικούς της Κεντρικής Μακεδονίας, 
στο πλαίσιο ενημερωτικής επίσκεψης. Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ 
Μιχάλης Γεράνης καθώς και ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ Λάζαρος 
Κυρίζογλου, έδωσαν στην κ. Μπαλτά αναμνηστικά δώρα με 
την μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ ο αντιπεριφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας της δώρισε μία 
καρφίτσα με το στεφάνι της Βεργίνας. Η κ. Μπαλτά τους ευχα-
ρίστησε ιδιαιτέρως, ενώ την επόμενη μέρα κατά την διάρκεια 
ημερίδας για την ολοκληρωμένη διαχείρηση απορριμάτων με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών, η κ. Μπαλτά μετέφερε το θετικό 
κλίμα που έχει η Γαλλία για την χώρα μας λέγοντας πως «Η 
Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και βρίσκεται σε μία ανοδική πο-
ρεία. Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές και επιστρέφει σ’ ένα κλίμα 
με μεγάλη ισορροπία. Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν κοινές αξί-
ες και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ δυνατή». 

Έζησε για δέκα ολόκληρα χρόνια στο Παρίσι, 
όπου στο πλαίσιο των σπουδών του εργάστηκε σε 
αντικαρκινικό νοσοκομείο, στο κομμάτι της έρευνας 
πάνω στην ακτινοφυσική. Παράλληλα όμως, ερ-
γάστηκε και ως ξεναγός. Ο λόγος για τον δήμαρχο 
Έδεσσας Δημήτρη Γιάννου που... ανέλαβε και πάλι 
τον ρόλο ξεναγού, εστο πλαίσιο του επιμορφωτι-
κού- ενημερωτικού ταξιδιού που διοργάνωσε ο ΦΟ-
ΔΣΑ στο Παρίσι για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των απορριμάτων. Ο κ. Γιάννου εντυπωσίασε κατά 
τη διάρκεια της... ξενάγησης αυτοδιοικητικούς και 
δημοσιογράφους της αποστολής. 

Τη Θεσσαλονίκη θα επισκεφτεί για δεύτερη φορά μέσα στο Μάιο ο πρόεδρος της 
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται 
να δώσει το παρών και να μιλήσει στην ημερίδα που διοργανώνει η εκπρόσωπος 
τύπου και ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη με θέμα: «Ψηφιακή Οικονομία: 
Επιταχυντής για την περιφερειακή ανάπτυξη». Η ημερίδα θα διοργανωθεί στο Porto 
Palace το Σάββατο 31 Μαΐου  ενώ ως ομιλητές στα δυο πάνελ που θα στηθούν θα 
είναι η βουλευτής Α΄ Αθήνας ‘Όλγα Κεφαλογιάννη, η πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς Σοφία Στάικου, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Κεντρικής Μακεδονίας Πάρης Μπίλιας, η βουλευτής Β’ Αθήνας Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου, ο καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλης Διγαλάκης. Κεντρική ομιλήτρια αναμένεται να είναι 
η Ευρωπαία Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Mariya Gabriel. Όπως 
φαίνεται η εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιήσει η κα Σπυράκη με την παρου-
σία του προέδρου της ΝΔ δείχνει και τη στήριξη που της παρέχει ο πρόεδρος της ΝΔ 
προκειμένου να είναι υποψήφια με τις «γαλάζιες» λίστες στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Το επίκεντρο της μοτοσυκλέτας τόσο για τη Βόρεια Ελλάδα όσο και για τα Βαλκάνια ανα-
μένεται να γίνει για άλλη μια φορά η Θεσσαλονίκη. Από τις 18 έως και τις 20 Μαϊου 2018 
ανοίγει της πύλες της στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ μοτοσυκλέτας «Thessaloniki Moto Show» 
καιυπόσχεται πολλές ευχάριστες εκπλήξεις.

Α πό τους 4.500 επισκέπτες το 2014, στους 16.000 το 2017! Μακεδονία, Θεσσαλία, Θρά-
κη, Ήπειρος και γειτονικές χώρες έδειξαν την αγάπη τους για το θεσμό, κάνοντας επιτακτική 
την ανάγκη για κάτι ακόμα μεγαλύτερο το 2018. Στόχος της διοργάνωσης είναι οι επισκέπτες 
να ξεπεράσουν τους 20.000 την ερχόμενη άνοιξη και δουλεύει πυρετωδώς προκειμένου το 
MotoShow να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και επιθυμίες του μοτοσυκλετιστή.

karfitsomata
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Όι περιοχές της Θεσσαλονίκης  
που δεν «πατάνε» τα ταξί

και του πήραν και το αυτοκίνητο. Ευτυ-
χώς τελικά βρήκαμε το όχημα».

Σύμφωνα με τον κ.Λεοντιάδη υπάρ-
χουν μέθοδοι που μπορούν να εφαρμο-
στούν και εξασφαλίσουν την ασφάλεια 
στους οδηγούς ταξί, όμως στην Ελλάδα 
είναι δύσκολο να γίνουν. «Έχουμε ζη-
τήσει να έχουμε το προστατευτικό τζάμι 
όπως στο εξωτερικό, αλλά δεν υπάρχει 
εταιρεία στην Ελλάδα για να το κάνει», 
είπε ο κ.Λεοντιάδης και πρόσθεσε ότι: 
«έχουμε ζητήσει ακόμα να μας δοθεί η 
άδεια να βάλουμε κάμερες μέσα στα αυ-
τοκίνητα μας, αλλά βρίσκουμε από την 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων κάποια κολλήματα». Οπότε προς το 
παρόν οι οδηγοί, όπως μας είπε ο πρό-
εδρος, αρκούνται στην ασφάλεια που 
τους παρέχει ο εσωτερικός συναγερμός 
που έχουν στο δίκτυο τους και το σύστη-
μα δορυφόρου, «μέσα από αυτό ξέρουμε 
που βρίσκεται το κάθε αυτοκίνητο μας 
ανά πάσα στιγμή».
«Μπαίνουμε στη διαδικασία  
να ψυχολογούμε τον πελάτη»

Τους ψυχολόγους καλούνται να κά-

Απλησίαστες είναι περιοχές της Θεσ-
σαλονίκης για τους οδηγούς ταξί. Μόλις 
αρχίσει ο ήλιος να πέφτει οδηγεί ταξί 
αποφεύγουν να πηγαίνουν σε περιοχές 
όπως του Δενδροποτάμου, των Διαβατών 
και στα σύνορα μεταξύ Ωραιοκάστρου με 
Σταυρούπολη , καθώς θεωρούνται μέρη 
αυξημένου κινδύνου για ληστείες.

Ήδη από την αρχή του 2018, δια-
νύοντας μόλις το πρώτο τετράμηνο του 
έτους, στη Θεσσαλονίκη και ως επί τον 
πλείστων στις προαναφερθείσες περιο-
χές έχουν σημειωθεί περίπου 15 ληστεί-
ες, είπε στην Karfitsa ο πρόεδρος Σωμα-
τείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο 
Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης. «Δυστυχώς 
υπάρχουν κάποια σημεία που μας δυ-
σκολεύουν να τα εξυπηρετήσουμε. Αυτά 
είναι κυρίως τα Διαβάτα, η περιοχή του 
παλιού Μηχανολογικού, ο Δενδροπότα-
μος, το Παλαιόκαστρο, και Ωραιόκαστρο 
με Σταυρούπολη», σημείωσε ο πρόε-
δρος. Μάλιστα, ο ταμίας του Σωματείου, 
Δημήτρης Καρατάκης, γνωστοποίησε ότι: 
«λίγο έξω από τα Διαβάτα ανάμεσα με το 
Ωραιοκάστρο λήστεψαν έναν συνάδελφο 

νουν κάποιες στιγμές οι οδηγοί ταξί, επε-
σήμανε ο κ. Καρατάκης. «Μπαίνουμε στη 
διαδικασία να ψυχολογούμε τον πελάτη. 
Την ημέρα πηγαίνουμε στις ‘’δύσβατες’’ 
από πλευρά ασφάλειας περιοχές. Δεν 
μας ‘’παίρνει’’ να χάνουμε μεροκάματα. 
Στις μέρες μας είναι δύσκολο να πούμε 
όχι σε κούρσες».
«Όλα έγιναν αστραπιαία»

Ο Θοδωρής Κ. είχε πέσει πριν από 
τέσσερα χρόνια θύμα ληστείας. Το βρά-
δυ της παραμονής των Χριστουγέννων 
του 2014 ο οδηγός είχε ξεκινήσει την 
βάρδια του. Καθώς βρισκόταν στην πε-
ριοχή της Νέας Μαγνησίας ένας άνδρας 
μπήκε στο ταξί του. «Ήταν νεαρός, ο 
οποίος δεν φαινόταν καθόλου περίεργος 
τύπος, μιλούσε άπταιστα ελληνικά, ήταν 
πεντακάθαρος, φορούσε καλά ρούχα και 
ήταν ευγενέστατος. Μου είπε ότι ήθελε 
να σταματήσουμε σε ένα φαρμακείο 
για να πάρει κάποια φάρμακα. Μου 
έπιασε την κουβέντα και μιλούσαμε 
για διάφορα θέματα. Έτσι το μυαλό 
μου δεν σκέφτηκε ότι ίσως συμβεί 
κάτι. Φτάσαμε εν τέλει σε ένα μέρος στα 
Διαβάτα. Σταματήσαμε με ρώτησε πόσο 
κάνει η κούρσα και όσο τον περίμενα να 
με πληρώσει γύρισα το κεφάλι από την 
άλλη μεριά για να δω ένα στολισμένο 
μπαλκόνι. Εκείνη τη στιγμή με σκουντάει 
με ένα μαχαίρι και μου λέει «δώσε μου 

τα λεφτά γιατί θα πάθεις κακό». Του 
έδωσα τα λεφτά και έφυγε», περιέγραψε 
στην Karfitsa ο οδηγός. «Από τότε είμαι 
πάντα ανασφαλής και προσέχω, αλλά 
με την καθημερινότητα ξεχνιέσαι. Είμαι 
23 χρόνια στη δουλειά και νομίζω πως 
αυτό που έχει σημασία είναι να μην σου 
τύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

κοινωνία

Της Φιλίππα 
Βλαστού
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Με δύο Canadair ξεκινά η αντιπυρική περίοδος  
για την Κεντρική Μακεδονία

Στην 113 πτέρυγα μάχης βρίσκονται δύο πυροσβεστικά 
αεροσκάφη, τύπου CL 415 και είναι έτοιμα να συνδρά-
μουν στην κατάσβεση  πυρκαγιάς όπου  χρειαστεί το 

φετινό καλοκαίρι.
Ωστόσο η δύναμη αυτή είναι πολύ 

μικρή για να καλύψει τις ανάγκες της 
περιοχής, όπως εκτιμούν οι αξιωματι-
κοί της Π.Υ. «Η δύναμη των Canadair 
που θα σταθμεύουν στο στρατιωτικό 
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ανα-
μένεται να αυξηθεί το επόμενο διά-
στημα με απώτερο στόχο να διπλα-

σιαστεί,  αναφέρει στην Karfitsa, o 
Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης 
Κεντρικής Μακεδονίας της Π.Υ  Αρ-
χιπύραρχος  Μανώλης Τσολάκης.  Ο 
Αρχιπύραρχος δηλώνει  στην karfitsa 
ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην 
Κεντρική Μακεδονία  είναι σε πλήρη 
ετοιμότητα για την φετινή αντιπυρική 
περίοδο ενώ έχουν ήδη  συσταθεί τα 
πεζοπόρα τμήματα και έχουν τεθεί σε 
πλήρη ετοιμότητα  οι  1833 πυροσβέ-
στες που απαρτίζουν τις κατά τόπους 
πυροσβεστικές υπηρεσίες. 
Canadair για… lifting στην Αμερική 

Οι πυροσβέστες κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου για τα εναέρια 
μέσα που θα πλαισιώσουν τις δυνά-
μεις πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα κα-
θώς μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ο σχεδιασμός για τη διασπορά 
των μέσων στα αεροδρόμια.  Σύμφω-
να με πληροφορίες δύο Canadair CL 
415 αναμένεται να σταθμεύσουν το 
επόμενο διάστημα  στην αεροπορι-
κή βάση της Ελευσίνας.  Ήδη έχουν 
επιστρέψει από την Καλιφόρνια οι 
τέσσερις κινητήρες που μεταφέρθη-
καν στην Αμερικανική πολιτεία για  
service και το επόμενο διάστημα θα 
τοποθετηθούν στα δύο αεροσκάφη. 

{

{
Οι πυροσβέστες 

κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύ-

νου για τα εναέρια 
μέσα καθώς μέχρι 
στιγμής δεν έχει 
ολοκληρωθεί ο 

σχεδιασμός για τη 
διασπορά  τους 

Στόχος σύμφωνα με πληροφορίες  
είναι να τεθούν σε πτητική ετοιμό-
τητα συνολικά 7 τέτοιου τύπου αε-
ροσκάφη τα οποία είναι καινούργια 
και αποτελεσματικά. Την ίδια ώρα 
άλλοι 8 κινητήρες που ανήκουν σε 
αεροσκάφη Canadair CL 215,  πα-

λαιότερης γενιάς,  εξακολουθούν να 
βρίσκονται στο  συνεργείο στην Αμε-
ρικάνικη Πολιτεία ενώ  δεν έχει κα-
θοριστεί ο  χρόνος επιστροφής τους 
στην Ελλάδα.
Ελπίζουν στα ελικόπτερα

Τα αεροσκάφη πετούν κάτω από 
συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και 
όταν οι άνεμοι δεν είναι πολύ ισχυροί.  
Όπως λένε στην Karfitsa, αξιωματικοί 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η ελ-
πίδα για τα εναέρια μέσα εναπόκειται 
στα ελικόπτερα, καθώς αφενός είναι 
πιο αξιόπιστα και αφετέρου αντέχουν 
να συνδράμουν στο έργο της κατά-
σβεσης σε πολύ πιο δύσκολες συν-
θήκες από ότι τα Canadair.  Σύμφωνα 
με πηγές του Αρχηγείου της Πυρο-
σβεστικής  Υπηρεσίας είναι «ετοιμο-
πόλεμα» πέντε ιδιόκτητα  ελικόπτερα 
του Πυροσβεστικού Σώματος  -δύο  
ελικόπτερα Super Puma AS-332 και 
τρία ελικόπτερα ΒΚ-117.  Επίσης τον 
σχεδιασμό δασοπυρόσβεσης,  υπο-
στηρίζουν ελικόπτερα CHINOOK του 
ΓΕΣ. Στο μεταξύ έχουν ήδη δρομο-
λογηθεί οι διαδικασίες μίσθωσης για  
τέσσερα ελικόπτερα  βαρέως  τύπου  

ρεπορτάζ

Της Δέσποινας 
Κρητικού



19 Μαΐου  2018 | 17

των αυτοκινήτων είναι ηλικίας έως 8 
ετών, το 22% είναι ηλικίας 8 έως 13 
ετών, το 21% είναι ηλικίας 13 έως 18 
ετών, το 22% ηλικίας 18 έως 28 ετών 
και το 15% είναι ηλικίας 28 ετών και 
άνω. Από το σύνολο των αυτοκίνη-
των σε όλη τη χώρα  τα 1.750, είναι 
υδροφόρες, 1.000 είναι βοηθητικά 
οχήματα, ενώ ακόμη 280 είναι τα 
ειδικά οχήματα. «Με ένα πρόχειρο 
υπολογισμό, διαπιστώνουμε ότι το 
50% των οχημάτων είναι ηλικίας 
από 15-30 ετών. Αναγκαζόμαστε να 
ανεβαίνουμε σε αυτοκίνητα που χρη-
σιμοποιούνται σχεδόν τριάντα χρόνια 
βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή μας»,  
αναφέρει ο Χαράλαμπος Αμανατίδης,  
πρόεδρος της ένωσης υπαλλήλων 
πυροσβεστικού σώματος Κεντρικής 
Μακεδονίας.
Όι φωτιές στην αντιπυρική 
περίοδο του 2017 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυ-
ροσβεστικής  υπηρεσίας κατά τη δι-
άρκεια της περασμένης  αντιπυρικής 
περιόδου από την 1η Μαΐου μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου 2017,  οι πυρο-
σβέστες στην Κεντρική Μακεδονία 
κλήθηκαν να επέμβουν σε  612 πυρ-
καγιές οι οποίες κατέκαψαν  περίπου 
2,315 στρέμματα δάσους και δασι-
κών εκτάσεων. Στο νομό Θεσσαλονί-

και εννέα  μεσαίου τύπου. Μέχρι στιγ-
μής πάντως δεν έχει γίνει γνωστό 
πότε θα δοθούν στη διάθεση της πυ-
ροσβεστικής αυτά τα ελικόπτερα και 
που θα σταθμεύσουν. 
Παλιά αυτοκίνητα  
σε… καθημερινή χρήση 

Ένα πρόβλημα που αντιμετω-
πίζουν οι πυροσβέστες  σε μεγάλη 
συχνότητα είναι τα χαλασμένα αυτο-
κίνητα. Στο Πυροσβεστικό Συνεργείο 
στη Θεσσαλονίκη που εξυπηρετεί όλη 
τη Βόρεια Ελλάδα, βρίσκονται σήμε-
ρα περίπου 120 οχήματα. «Το συνερ-
γείο καταβάλει τεράστιες προσπάθει-
ες για να αποκαταστήσει βλάβες πιο 
γρήγορα και να βγάλει τα αυτοκίνητα 
στο δρόμο» αναφέρει ο Πύραρχος 
Κώστας Παχίδης, διοικητής  Π.Υ Θεσ-
σαλονίκης. Ο ίδιος εξηγεί ότι για κάθε 
ζημιά συντάσσεται έκθεση για τον 
προϋπολογισμό της, η οποία εγκρί-
νεται μέσα σε 24 ώρες και προχωρά 
άμεσα η αποκατάσταση. Σύμφωνα με 
πληροφορίες από τα συνολικά 3.082 
οχήματα που διαθέτει η πυροσβεστι-
κή υπηρεσία, το 20% είναι συνεχώς 
ακινητοποιημένο λόγω βλαβών, ενώ 
ένα 15% μπαινοβγαίνει στο συνερ-
γείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεση της η karfitsa το 20% 

κης αντιμετώπισαν 71 πυρκαγιές σε 
αγροτοδασικές εκτάσεις στις οποίες 
κάηκαν 1193 στρέμματα γης. Τα πε-
ριστατικά ήταν μειωμένα κατά  61% 
σε σχέση με το 2016 οπότε είχαμε 
182 συμβάντα.  Ο ημερήσιος κύκλος 
συμπεριφοράς των πυρκαγιών στην 
αντιπυρική περίοδο του  2017 ήταν 
ως εξής: Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας τo 65% 
των πυρκαγιών εκδηλώθηκε μεταξύ 
12.00 και 18.00 και το 83% μεταξύ 
12.00-00.00. το 56% των δασικών 
πυρκαγιών οφείλονται σε ανθρώπινο 
παράγοντα .

Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε   
η άσκηση ΔΙΑ ΠΥΡΌΣ  
στη Θεσσαλονίκη  

Οι Πυροσβέστες της Κεντρικής Μα-
κεδονίας μέτρησαν τις δυνάμεις τους 
στη  άσκηση για την αντιμετώπιση δασι-
κής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης με την 
κωδική ονομασία «ΔΙΑ - ΠΥΡΟΣ 2018»,  
που έγινε πρόσφατα στο δάσους Σέιχ Σου 
στη θέση «Παράδεισος - Στέκι Συνταξι-
ούχων», η οποία στέφτηκε με απόλυτη 
επιτυχία. Το σενάριο, προέβλεπε  ότι  
λόγω του ανέμου με διεύθυνση Ν-ΝΔ 
εντάσεως 5 μποφόρ, η πυρκαγιά εξα-
πλώθηκε γρήγορα σε δασική έκταση με 
θαμνώδη βλάστηση και πεύκα. Η Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε τους 
εμπλεκόμενους φορείς και ζήτησε συν-
δρομή επίγειων και εναέριων μέσων, στο 
έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το 
οποίο και συντονίζει.  Σύμφωνα με τους 
αξιωματικούς του Π.Σ ήταν ένα σενάριο 
κλιμακούμενο κατά τη διάρκεια της εξέ-
λιξη του έκαψε 1100-1200 στρέμματα. 
Η φωτιά εξελίχθηκε σε τρεις ζώνες προ-
σβολής του πυρός και όπως αναφέρουν 
την Karfitsa, αξιωματικοί του Π.Σ που 
συμμετείχαν στην άσκηση , η κατάσβεση 
επετεύχθητε όταν η φωτιά βρέθηκε στην 
τρίτη ζώνη. Στη μάχη με τις φλόγες ρί-
χτηκαν 130 πυροσβέστες με 27 οχήματα 
ενώ 2 Canadair  CL 415  έκαναν 4 βολές 
με νερό .

ρεπορτάζ



18 | 19 Μαΐου 2018

Αυξημένες οι παραβάσεις 
παρά την εφαρμογή  

του νέου ΚΌΚ 
Σε αναμονή υπουργικών αποφάσεων για διευκρινήσεις 

βρίσκονται οι τροχονόμοι σε όλη τη  χώρα ενάμιση 
μήνα μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΚΟΚ. Οι 
νέες διατάξεις χρειάζονται αποσαφήνιση και ενίσχυση 
λένε στην karfitsa οι τροχονόμοι που καθημερινά βε-

βαιώνουν παραβάσεις σε πολίτες. 

Στο νέο ΚΟΚ, υπάρχουν ασάφειες 
όπως αυτή για τον συνοδηγό και τον 
συνεπιβάτη όταν δεν φοράει ζώνη 
ασφαλείας ή κράνος. Αυτές οι παρα-
βάσεις τιμωρούνται με το διοικητικό 
πρόστιμο της  αφαίρεσης διπλώματος 
από τον οδηγό για 60 ημέρες χωρίς 
να προβλέπει κάποια «ποινή» για συ-
νοδηγούς και συνεπιβάτες. Αντίθετα ο  
παλιός ΚΟΚ όριζε πρόστιμο 80 ευρώ 
και για τους υπόλοιπους επιβάτες. 
«Προς το παρόν κάνουμε συστάσεις 
στους συνοδηγούς καθώς δεν προ-
βλέπεται κάποιο άλλο μέτρο, μέχρι 
να εκδοθούν οι υπουργικές αποφά-
σεις που θα αποσαφηνίζουν τόσο το 
πρόστιμο του συνοδηγού, όσο και μια 
σειρά άλλων ζητημάτων που εκκρε-

μούν» εξηγεί στην Karfitsa ο 
διευθυντής Τροχαίας Θεσσα-
λονίκης ταξίαρχος Γιώργος 
Σουρβίνος.

Αναμένονται διευκρινή-
σεις για τα πρόστιμα ανάλογα 

με τα εισοδηματικά κριτήρια
Από την εφαρμογή του νέου 

ΚΟΚ δεν έχουν καταλογιστεί πρόστι-
μα με την κλιμάκωση των εισοδη-
ματικών κριτηρίων καθώς δεν έχουν 
συνδεθεί οι διευθύνσεις Τροχαίας με 
το taxis.  

«Δεν έχουν εκδοθεί  υπουργικές 
αποφάσεις για τα πρόστιμα που θα 
καθορίζονται ανάλογα με το εισόδη-
μα και προς το παρόν δεν έχουμε τη 

δυνατότητα να γνωρίζουμε την εισο-
δηματική κατάσταση του παραβάτη 
καθώς δεν μπορούμε να είμαστε 
online με την εφορία» εξηγεί ο  
Στέφανος Πάνος αστυνομικός 
στην Τροχαία Θέρμης - μέλος της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

Οι οδηγοί από την πλευρά τους 
φαίνεται πως δεν έχουν συνηθίσει 
στην ιδέα της στέρησης διπλώματος 
για δύο μήνες αν «συλληφθούν» για 
μια σειρά παραβάσεων όπως να μι-
λάνε στο κινητό χωρίς blue tooth η 
ανοιχτή ακρόαση, να μη φοράνε ζώνη 
ασφάλειας ή κράνος, να σταθμεύουν 
σε  ράμπα ΑΜΕΑ, να κάνουν  χρήση 
λωρίδας έκτακτης ανάγκης(ΛΕΑ), να 
πετούν σκουπίδια απ το παράθυρο 
του αυτοκινήτου, να μη χρησιμοποι-
ούν ειδικό κάθισμα για παιδιά και αν 
έχουν βαρύ όχημα να κινούνται στην 
αριστερή λωρίδα. 

«Οι πολίτες έρχονται και μας ζη-
τούν να πληρώσουν για να πάρουν 
πίσω τα χαρτιά τους, το δίπλωμα και 
την άδεια κυκλοφορίας, όμως κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί» εξηγεί 
στην Καρφίτσα ο διευθυντής Τροχαί-
ας Θεσσαλονίκης ταξίαρχος Γιώργος 
Σουρβίνος. Ο ίδιος εξηγεί ότι η αρχή 
της επιείκειας για μείωση του διμή-
νου, εφαρμόζεται μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις όπως για παράδειγμα 
σε – καρκινοπαθείς- ΑΜΕΑ που τους 
αφαιρείται το δίπλωμα για παραβά-

{

{
Αφαιρέθηκαν 421 

άδειες κυκλο-
φορίας και 553 
διπλώματα σε 

έναν μήνα 

σεις που δεν οδηγούν ευθέως στο 
τροχαίο ατύχημα. 

Ο Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλο-
νίκης πάντως χαρακτηρίζει αποτε-
λεσματικό τον νέο ΚΟΚ καθώς όπως 
εξηγεί «Η πληρωμή προστίμων δεν 
διόρθωνε την κατάσταση ο οδηγός 
πλήρωνε έπαιρνε τα χαρτιά του και 
δεν αντιλαμβάνονταν το μέγεθος 
του λάθους που έκανε. Τώρα με τη 
στέρηση του διπλώματος και των  πι-
νακίδων κυκλοφορίας για δύο μήνες 
αντιλαμβάνεται πιο έντονα ότι υπάρ-
χει πρόβλημα». 
Αυξήθηκαν οι παραβάσεις  
τον Απρίλιο 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλο-
νίκης από την εφαρμογή του νέου 
ΚΟΚ, τον Απρίλιο αυξήθηκαν οι επι-
κίνδυνες παραβάσεις κατά 18.63% 
-299 παραβάσεις- σε σχέση με το 
Μάρτιο. Σημαντική αύξηση κατά 
168.57% καταγράφηκε το ίδιο διά-

στημα στη μη χρήση ζώνης, και κατά 
37,78% στη χρήση κινητού, παρα-
βάσεις οι οποίες έχουν ως πρόστιμο 
την αφαίρεση διπλώματος οδήγησης 
για 60 ημέρες. Τον Απρίλιο αφαιρέ-
θηκαν 421 άδειες κυκλοφορίας και 
553 άδειες οδήγησης ως διοικητικά 
πρόστιμα για παραβάσεις. Αναλυτι-
κότερα εντοπίστηκαν 48  παραβάτες 
κόκκινου 117 οδηγοί μοτοσυκλετών  
χωρίς κράνος 94 που δε φορούσαν 
ζώνη ασφαλείας και 62 να μιλούν 
στο κινητό.  
Χιλιάδες πολίτες εκπαίδευσε  
η Τροχαία Θεσσαλονίκης 

 Φέτος κατά τη διάρκεια της 82ης 
ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε Έκθεση Τρο-
χαίας την οποία παρακολούθησαν 
2.500 πολίτες. Η εκδήλωση  «Μικροί 
Τροχονόμοι εν δράσει»  έλαβε χώρα 
στους Δήμους Ελευθέριου Κορδε-
λιού και Δήμου Δέλτα και την παρα-
κολούθησαν 11.314 άτομα .

Στην Έκθεση Οδικής Ασφάλειας 
που παρακολούθησαν 20.000 παι-
διά εκπαιδεύτηκαν μαθητές, γονείς, 
επαγγελματίες οδηγοί και σχολικοί 
τροχονόμοι. Πραγματοποιήθηκαν 
109  διαλέξεις κυκλοφοριακής αγω-
γής σε σχολικές μονάδες που παρα-
κολούθησαν περί τους 12.875 μα-
θητές. Μια διάλεξη στο ΤΕΙ που την 
παρακολουθήσαν 200 φοιτητές και 
καθηγητές. Διάλεξη στο Αστυνομικό 
Μέγαρο σε 350 μαθητές  Δέκα  διαλέ-
ξεις σε 1.790 στρατιωτικούς.  Διάλεξη 
σε 100 παιδιά στο  πάρκο κυκλοφο-
ριακής αγωγής στην Καλαμαριά. Η 
εκδήλωση «Ποδηλατίζω» στην πλα-
τεία Αριστοτέλους για 200 μαθητές.  
Επίσης η Δ/νση Τροχαίας εκπαίδευσε 
μετά από εισαγγελική εντολή είκοσι  
ανήλικους παραβάτες του Κ.Ο.Κ. σε 
θέματα οδικής ασφάλειας και ορθής 
οδικής συμπεριφοράς.

ρεπορτάζ
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«Θησαυρό» 
βλέπει η 
Γαλλία στα 
σκουπίδια της 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

και αξιοποίηση στερεών αποβλήτων που 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, η Suez 
ενδιαφέρεται να αναλάβει το project που 
έχει στα σκαριά ο Φορέας Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Όπως δήλωσε στην Karfitsa ο πρό-
εδρος της Suez για την Ιταλία, την Κε-
ντρική και Ανατολική Ευρώπη Fabrice 
Rossignol, «H εμπειρία που έχουμε απο-
κτήσει στη διαχείριση απορριμμάτων 
είναι παρά πολύ μεγάλη. Έχουμε επε-
κταθεί σε 70 χώρες με μοναδικό στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος και 
τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων 
προς όφελος των πολιτών. Έχουμε κα-
ταφέρει, με καινοτόμες τεχνολογίες, να 
παράγουμε ενέργεια από τα απορρίμμα-
τα. Μελετούμε κάθε project ξεχωριστά 
και φυσικά θα μας ενδιέφερε να επεν-
δύσουμε σε μια αντίστοιχη μονάδα που 
μπορεί να δημιουργηθεί στην Κεντρική 
Μακεδονία. Εκτός από το κομμάτι της 
διαχείρισης έχουμε και τη γνώση για την 
εξασφάλιση των κεφαλαίων. Πιστεύουμε 
πως η δημιουργία τέτοιων μονάδων δι-
αχείρισης απορριμμάτων είναι ο δρόμος 
που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα 
και μια μονάδα καύσης θα λύσει το πρό-
βλημα παρέχοντας μία ολοκληρωμένη 
πρόταση. Εμείς έχουμε την τεχνογνωσία. 
Φυσικά κι αν γίνει κάποιος σχετικός δια-

Στην Κεντρική Μακεδονία έχει 
στραμμένο το βλέμμα της η γαλλική 
εταιρία Suez που αποτελεί κολοσσό στον 
τομέα της διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων αλλά και του νερού. Ο τζίρος της 
συγκεκριμένης εταιρίας ανήλθε στα 17 
δις ευρώ για το 2017, απασχολεί 90.000 
εργαζόμενους και δραστηριοποιείται συ-
νολικά σε 70 χώρες. Στην Ελλάδα, μέχρι 
στιγμής, κατέχει το 5,5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΕΥΑΘ (ενώ εξέφρασε 
το ενδιαφέρον να αποκτήσει επιπλέ-
ον 23%) και διατηρεί συμβόλαιο με το 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
για τη διαχείριση απορριμμάτων. Όμως, 
όπως αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ημε-
ρίδας για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

γωνισμός, θα συμμετάσχουμε».  
Από την πλευρά του ο πρόεδρος 

του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης εξήγησε 
πως αφού υλοποιηθεί ο περιφερειακός 
σχεδιασμός (με την ολοκλήρωση των 
μονάδων επεξεργασίας σε ανατολική 
και δυτική Μακεδονία καθώς και στο 
νομό Σερρών), υπάρχει ένα υπόλειμ-
μα απορριμμάτων. «Σκοπός μας είναι 
να αξιοποιήσουμε αυτό το υπόλειμμα 
ενεργειακά, για να παράγουμε ηλεκτρική 
ενέργεια, ζεστό νερό, ατμό που θα βοη-
θήσουν σημαντικά στην οικονομία μας. 
Η μονάδα θα πρέπει να γίνει κεντροβα-
ρικά, ανάμεσα σε ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο και δυτική 
Μακεδονία. Τα απορρίμματα που θάβο-
νται και δεν αξιοποιούνται, ανέρχονται 
περίπου σε 350.000 τόνους το χρόνο. Το 
ζήτημα είναι να δοθεί μία οριστική λύση 
στη διαχείριση των απορριμμάτων, γι’ 
αυτό άλλωστε έχουμε κάνει αντίστοι-
χα ενημερωτικά ταξίδια σε πόλεις του 
εξωτερικού. Πρέπει να δούμε τολμηρά 
το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης, δί-
χως να δαιμονοποιούμε τις τεχνολογίες». 
Η σύμβουλος σε οικονομικά και εμπορι-
κά θέματα της ελληνικής πρεσβείας στο 
Παρίσι  Ευφροσύνη Μίτα, ανέφερε πως 
στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 120 
θυγατρικές μεγάλων γαλλικών εταιριών 
που ασχολούνται κυρίως με τον τομέα 

της βιομηχανίας και των τραπεζών. «Η 
Γαλλία είναι ο τέταρτος επενδυτής στην 

Ελλάδα. Λόγω της κρίσης υπήρξε απο-
επένδυση, όμως πλέον, είναι αυξημέ-
νο το ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει 
στην Ελλάδα, υπάρχει επιθυμία για 

συμμετοχή σε επενδυτικές διαδικασίες. 
Το ´16 υπάρχει μια αύξηση των γαλλι-
κών επενδύσεων της τάξεως του 9% συ-
γκριτικά με το ‘15 λόγω της σταθεροποί-
ησης των μακροοικονομικών μεγεθών. 
Η Γαλλία, βλέπει πολύ θετικά αυτήν τη 
σταθεροποίηση και παρακολουθεί την 
οικονομική πορεία της Ελλάδας».

ρεπορτάζ 

Αποστολή  
στο Παρίσι: 

Έλενα 
Καραβασίλη 
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Ένα κομμωτήριο στον Εύοσμο έχει καταφέρει από την 
πρώτη μέρα που άνοιξε να γίνει ο αγαπημένος χώρος 
κάθε ανθρώπου που αγαπάει τον εαυτό του. Ο λόγος 
για το Famous Hair & Beauty, ένα μαγαζί που έχει 

συγκεντρώσει και προσφέρει όλες τις υπηρεσίες πε-
ριποίησης που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος.

Το κομμωτήριο στον Εύοσμο 
για το οποίο μιλούν…όλοι!

success story

{

{

Ο Αντώνης Τσιλιμπόνης και ο Πα-
ναγιώτης Χαφάγκας είναι δυο ταλα-
ντούχοι κομμωτές και οι δημιουργοί 
του «Famous», το οποίο ήδη από το 
πρώτο διάστημα που άνοιξε τις πόρ-
τες του αποτελεί ένα από τα κορυφαία 
μαγαζιά του κλάδου. Εκτός από τον 
άρτιο επαγγελματισμό των δυο αν-
δρών και των συνεργατών τους, ένα 
ακόμη χαρακτηριστικό του χώρου 
είναι το εντυπωσιακό design του, το 
οποίο έχει επιμεληθεί εξ’ ολοκλήρου 
ο Παναγιώτης και είναι εμπνευσμένο 
«από ιδέες και εικόνες που αποκο-
μίσαμε από ταξίδια που κάναμε στο 
εξωτερικό», είπαν σε συνέντευξη 
τους στην Karfitsa.

Ποίοι βρίσκονται πίσω από το 
επιτυχημένο «Famous»;

Είμαστε ο Αντώνης και ο Πανα-
γιώτης! Το 2014 ανοίξαμε το κομ-
μωτήριο έχοντας όραμα να βάλουμε 
όλες τις υπηρεσίες ομορφιάς σε ένα 
μαγαζί, δηλαδή κομμωτήριο, νύχια, 
περιποίηση προσώπου και σώμα-

Από το 2014 το 
«Famous» έχει 
συγκεντρώσει 

όλες τις υπηρε-
σίες ομορφιάς με 
δυο ταλαντού-
χους κομμωτές 

να «κρατούν» τα 
ηνία!

τος, σολάριουμ και μασάζ. Το μαγα-
ζί βρίσκεται Kαραβαγγέλη 13, Κάτω 
Ηλιούπολη σε μια από τις μεγαλύτε-
ρες συνοικίες της Θεσσαλονίκης, τον 
Εύοσμο. 

Οι Θεσσαλονικιές τι επιλέγουν 
για τα μαλλιά τους;

Οι Θεσσαλονικιές είναι οι γυναίκες 
που δημιουργούν την μόδα, καθώς 
είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και 
τολμούν να δοκιμάζουν νέα πράγμα-
τα.

Αρκετά νέα παιδιά επιλέγουν να 
ασχοληθούν επαγγελματικά με την 
κομμωτική. Έχοντας μεγάλη εμπει-
ρία στο χώρο και οι δυο σα τι θα τα 
συμβουλεύετε;

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν 
είναι να εφοδιαστούν με όσες περισ-
σότερες γνώσεις μπορούν και μπαί-
νοντας στον κλάδο να έχουν πολύ 
όρεξη και αγάπη για να κυνηγήσουν 
και να πραγματοποιήσουν το όνειρο 
τους. Η κομμωτική είναι ένας κλάδος 
που έχει δουλειά, αρκεί κάποιος να 

έχει θέληση!
Υπάρχει η θεωρία ότι ένας 

επαγγελματίας πρέπει να πάει στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης για να 
πετύχει. Εσείς ωστόσο αποτελείται 
ένα παράδειγμα που καταρρίπτει 
τον μύθο καθώς έχετε εδραιωθεί 
στον κλάδο με το μαγαζί σας να εί-
ναι εκτός κέντρου.

Ναι αυτή η θεωρία υπάρχει, 
ωστόσο δεν μπορούμε να την κατα-
λάβουμε, γιατί μιλάμε για το κέντρο 
της Θεσσαλονίκης και όχι του… Λος 
Άντζελες. Παρ’όλα αυτά στο κέντρο 
μπορεί να πάει κάποιος, ο οποίος δεν 
έχει κάνει όνομα στην περιοχή του, 
οπότε ανοίγοντας ένα μαγαζί στο κέ-
ντρο το οποίο θα είναι για παράδειγ-
μα στην Τσιμισκή, θα γίνει γνωστός. 
Εμείς δεν το χρειαζόμαστε αυτό, γιατί 
είμαστε χρόνια εδώ και αγαπάμε πολύ 
την περιοχή μας. Το κέντρο όπως και 
να το κάνεις είναι και λίγο απρόσωπο, 
ενώ εδώ έχουμε αποκτήσει φιλικές 
επαφές με όσους έρχονται στο μαγαζί 
μας, τους οποίους βλέπουμε πρώτα 
ως ανθρώπους και μετά ως πελάτες. 

Επαγγελματικά ποιο είναι το 
επόμενο βήμα σας;

Αυτή την περίοδο στο μυαλό 
μας υπάρχει η ιδέα να ανοίξουμε το 
«αδελφάκι» του «Famous». Τώρα το 
που θα γίνει δεν το ξέρουμε ακόμα. 
Μπορεί, σε κάποιο άλλο μέρος της 
Θεσσαλονίκης, ίσως στην Αθήνα, 
στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Stay 
tuned…! Και όπως είναι άλλωστε το 

μότο μας… «Be Famous»!
Ποιο χρώμα και ποιο κούρεμα 

επιτάσσει η μόδα για τα μαλλιά για 
αυτό το καλοκαίρι;

Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι γε-
νικά στα μαλλιά ο καθένας θα πρέπει 
να ακολουθεί κυρίως αυτό που του 
πάει στο σχήμα προσώπου του και στα 
χρώματα του. Στα μαλλιά κάθε σεζόν 
βγαίνουν νέες τάσεις, αλλά το κάθε 
πρόσωπο είναι ξεχωριστό. Ωστόσο, 
για αυτούς που ακολουθούν πιστά 
την… μόδα όσον αφορά το χρώμα οι 
αποχρώσεις κυμαίνονται στα παστέλ 
χρώματα, η τεχνική balayage και το 
τετραγωνισμένο κούρεμα.

Πείτε μας κάποια tips για την 
προστασία των μαλλιών από τον 
ήλιο.

Υπάρχουν διαφορετικά tips ανά-
λογα τα μαλλιά. Για παράδειγμα στα 
φυσικά μαλλιά αρκεί ένα αντηλιακό 
για να τα προστατέψει. Σε ένα μαλλί 
όμως που έχει υποστεί δυνατές τεχνι-
κές εργασίες θα χρειαστεί μια σειρά 
από θεραπείες ενυδάτωσης.

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Τί είναι η οσφυαλγία; Η οσφυ-
αλγία, που σημαίνει «άλγος στην 
οσφύ», δηλαδή στη μέση, δεν είναι 
πάθηση αλλά σύμπτωμα. Προκα-
λείται δηλαδή από κάποια αιτία, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει πόνος στην 
οσφύ.

Είναι συχνή πάθηση; Η οσφυ-
αλγία είναι μία συχνή πάθηση που 
ταλαιπωρεί τους περισσότερους αν-
θρώπους. Υπολογίζεται ότι τουλάχι-
στον το 80% των ανθρώπων έχουν 
υποφέρει τουλάχιστον μία φορά στη 
ζωή τους από οσφυαλγία. 

Τί προκαλεί την οσφυαλγία; 
Έχουν περιγραφεί πάνω από 100 αι-
τίες που προκαλούν οσφυαλγία. Η 
συχνότερη αιτία είναι το διάστρεμμα 
ή τάση των μυών και συνδέσμων 
που κινούν αλλά και σταθεροποι-
ούν των σπονδυλική στήλη, και 
προέρχεται συνήθως από μία από-
τομη κίνηση, όπως σκύψιμο ή/και 
άρση κάποιου βάρους. 

 Άλλες συχνές παθήσεις  είναι η εκφύλιση των 
μεσοσπονδυλίων δίσκων (των χόνδρων δηλαδή που 
παρεμβάλλονται ανάμεσα από τους σπονδύλους), η 
γνωστή δισκοπάθεια και συμβαίνει συνήθως μετά τα 
40, όπως και η εκφυλιστική αρθρίτιδα.

Η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου επίσης είναι 
μία σχετικά συχνή αιτία οσφυαλγίας. Στην τελευταία, 
ο μεσοσπονδύλιος δίσκος παρεκτοπίζεται από την 
θέση του και πιέζει τους συνδέσμους ή τον νωτιαίο 
μυελό. Όταν πιέζεται κάποια νευρική ρίζα, τότε προ-
καλείται η ισχιαλγία, η οποία είναι το άλγος του ισχι-
ακού νεύρου, του νεύρου δηλαδή που πηγαίνει στο 
πόδι από την οσφύ.

Πολύ συχνά όμως δεν διαπιστώνεται η ακριβής 
αιτία της οσφυαλγίας. Για την ακρίβεια, στο 85 – 90% 

των περιπτώσεων δεν υπάρχει σα-
φής αιτία πρόκλησης οσφυαλγίας.

Ποιά είναι η θεραπεία της 
οσφυαλγίας; Η θεραπεία, όπως εί-
ναι φυσικό, εξαρτάται από την αιτία 
και την ένταση της οσφυαλγίας. Σε 
γενικές όμως γραμμές στη συντρι-
πτική πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων η θεραπεία είναι συντηρητική 
(δηλαδή μη χειρουργική). Αυτή πε-
ριλαμβάνει αποφυγή από κόπωση, 
φάρμακα (αναλγητικά ή/και αντι-
φλεγμονώδη) και φυσιοθεραπεία. 
Επιπλέον αναφέρεται από ορισμέ-
νους συγγραφείς ότι είναι δυνατόν 
να βοηθήσουν επιπρόσθετα και 
άλλες μέθοδοι εναλλακτικής ιατρι-
κής όπως ο βελονισμός ή ακόμα και 
τίποτε άλλο εκτός από υπομονή, δι-
ότι η κρίση της οξείας οσφυαλγίας 
θα υποχωρήσει από μόνη της ανε-
ξαρτήτου θεραπείας. 

Παλαιότερα για την υποχώρη-
ση της οσφυαλγίας υπήρχε η σύ-

σταση για κλινοστατισμό και ανάπαυση. Αυτό όμως 
τελευταία έχει ανατραπεί και συνιστάται ακριβώς 
το αντίθετο. Μία σουηδική έρευνα από το Goteborg 
συμβουλεύει κίνηση και 
ενεργητικότητα και όχι 
ανάπαυση σε όσους έχουν 
πόνο στη μέση. Υποστηρί-
ζεται μάλιστα πως η αντι-
μετώπιση αυτή θα είναι πιο 
ωφέλιμη σε σχέση με την 
ανάπαυση που συστήνεται 
συνήθως, τόσο για να ξεπε-
ραστεί ταχύτερα το πρόβλη-
μα όσο και για να αποφύγει 
ο πάσχων την κατάθλιψη. 

Όπως διαπιστώθηκε, η κατάσταση της μέσης όσων 
παραμένουν σωματικά ενεργοί παρά τον πόνο, βελτι-
ώνεται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά σε σχέση με 
αυτούς που επιλέγουν την ξεκούραση. Παρ’όλο που 
αισθάνονται περισσότερο πόνο την ώρα που ασχο-
λούνται με διάφορες δραστηριότητες, οι πιο κινητικοί 
ασθενείς ανανήπτουν πιο γρήγορα και επηρεάζονται 
λιγότερο ψυχολογικά. Αν κανείς υποφέρει από οξύ 
πόνο στην μέση του, θα πρέπει να προσπαθεί να πα-
ραμείνει ενεργός όσο είναι δυνατό και να συνεχίσει 
τη ρουτίνα των καθημερινών δραστηριοτήτων του. 
Αν δεν υπάρχει συνεχής κίνηση, είναι ευκολότερο 
να παγιδευτεί κανείς σε ένα καθοδικό σπιράλ, όπου 
η αδράνεια, σε συνδυασμό με τον πόνο είναι πιθανό 
-στο χειρότερο σενάριο- να εξελιχθεί σε χρόνιο πρό-
βλημα.

Διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Μετεκπαιδευθείς 
επι 3ετία στην Αμερική (Duke 
University Medical Center) στην 
Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος. 
Τ. Πρόεδρος του Τμήματος Ισχίου 
και Γόνατος της Ελληνικής Ορθο-
πεδικής Εταιρείας (ΕΕΧΟΤ)

e-mail: koukoubi@otenet.gr
www.hipkneereplacement.eu

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΌΣΦΥΑΛΓΙΑ
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ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ, M.D., PH.D.

Πώς συνδέονται σωματική κόπωση και πρόωρος θάνατος

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

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

Περισσότερες πιθανότητες πρόωρου θανάτου έχουν οι άνδρες που 
κάνουν μια ιδιαίτερα κουραστική σωματική δουλειά, σε σχέση με 

όσους εργάζονται σε δουλειές που δεν είναι απαιτητικές σωματικά. 
Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτός ο κανόνας 
δεν να φαίνεται να ισχύει και για τις γυναίκες. Αυτά είναι τα αποτελέ-
σματα από μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα. 

Πιο συγκεκριμένα, η σωματική αδράνεια θεωρείται παράγων κιν-
δύνου για διάφορες παθήσεις, γι’ αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν τους αν-

θρώπους να ασκούνται τουλάχιστον για 30 λεπτά τη μέρα. Όμως το παράδο-
ξο είναι ότι αυτό ισχύει για τον ελεύθερο χρόνο, αλλά όχι για την εργασία, καθώς όσο περισσότερη 
σωματική κούραση συνεπάγεται η δουλειά κάποιου, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, τόσο κινδυνεύει 
να πεθάνει πρόωρα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Πίτερ Κένεν του Ιατρικού Κέντρου του 
Πανεπιστημίου VU του Άμστερνταμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό αθλητι-
ατρικό περιοδικό «The British Journal of Sports Medicine», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) όλες 
τις έως τώρα δημοσιευμένες έρευνες πάνω στη σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική σωματική 
δραστηριότητα και στη θνησιμότητα. Συνολικά εξετάσθηκαν 17 μελέτες που αφορούσαν σχεδόν 
194.000 άτομα.

Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι οι άνδρες που κουράζονται σωματικά στο 
επάγγελμά τους έχουν κατά μέσο όρο 18% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, και αυτό 
άσχετα με το πόσο ασκούνται σωματικά στον ελεύθερο χρόνο τους. Περιέργως, καταλήγει η επι-
στημονική δημοσίευση, όχι μόνο δεν διαπιστώθηκε αντίστοιχη συσχέτιση στις γυναίκες, αλλά 
φαίνεται να ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή το κουραστικό σωματικά επάγγελμα τείνει να προσθέ-
σει χρόνια ζωής σε μια γυναίκα.
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Διαμάντι ο μικρός.

Φιέστα στην Τούμπα

Κατάθεση ψυχής

Η κούπα στον Ιβάν.

Συγκινημένος και πολύ χαρούμενος ήταν 
σε συνέντευξή του ο Δημήτρης Πέλκας.
«Ήταν απίστευτο, δώσαμε μεγάλη χαρά 
στον κόσμο μας, θέλαμε από την αρχή να 
κερδίσουμε. Δείξαμε ότι είμαστε καλύτε-
ροι και τα καταφέραμε. Πραγματικά είμα-
στε πολύ χαρούμενοι. Το πιστεύαμε ότι θα 
κερδίσουμε, βέβαια στο ποδόσφαιρο δεν 
μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος 100%.  Τα 
πάντα μπορεί να συμβούν. Μόλις έγινε το 
2-0 καταλάβαμε ότι τελείωσε. H… έκρηξη 
πολύ μεγάλη. H πίεση της χρονιάς πολύ 
μεγάλη, ήταν ο αντίπαλος, παίζαμε στην 
έδρα του αντιπάλου, ήταν πραγματικά 
πολύ δυνατά όλα αυτά που νιώσαμε. Και 
εμείς και ο κόσμος. Ήταν πολύ ωραίο.
Ήταν μια καθαρή νίκη, το δείξαμε από 
το πρώτο λεπτό. Δεν υπολογίσαμε που 
παίζουμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Είχαμε 
τον κόσμο μας, νιώσαμε σαν να παίζουμε 
στην έδρα μας, μπήκαμε μέσα να παίξου-
με το παιχνίδι μας.  Τα συναισθήματα είναι 
απίθανα, όταν μεγαλώνεις σε μια τέτοια 
ομάδα και καταφέρνεις να είσαι πρωταγω-
νιστής, συναισθήματα που δεν θα άλλαζα 
με τίποτα. Ήμασταν πεπεισμένοι ότι θα το 
πάρουμε αυτό το Κύπελλο».

Ο Ιβάν Σαββίδης δεν βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να πανηγυρίσει το έκτο Κύπελλο 
Ελλάδας του ΠΑΟΚ, όμως κανείς δεν τον ξέχασε.
Οι μάσκες με το πρόσωπό του, οι μπλούζες μετά τη λήξη, έκαναν την απουσία… 
παρουσία στο Ολυμπιακό στάδιο. Αμέσως μετά τη λήξη, ο ισχυρός άνδρας της 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ περίμενε με ανυπομονησία την αποστολή η οποία του παρέδωσε 
το τρόπαιο. Κάποιοι του στέρησαν την δυνατότητα να απολαύσει τον τελικό 
και τους πανηγυρισμούς εντός γηπέδου, κανείς όμως δεν μπορούσε να του 
απαγορεύσει να χαρεί την επιτυχία της ομάδας του έξω από αυτό. Ο Ιβάν Σαβ-
βίδης περίμενε την ομάδα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι παίκτες με το που 
κατέβηκαν από το λεωφορείο έσπευσαν να του παραδώσουν το τρόπαιο και να 
πανηγυρίσουν μαζί του, σηκώνοντας τον  στα χέρια.

Η Κ20 του ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super 
League και έκανε… φιέστα μπροστά σε περίπου 10.000 
φίλους της ομάδας. Επειδή όμως το πρωτάθλημα δεν είχε 
κριθεί μαθηματικά πριν το παιχνίδι (η ομάδα του Γκαρσία 
ήθελε τουλάχιστον ένα βαθμό από το τελευταίο παιχνίδι 
για να το κατακτήσει), δεν γινόταν το τρόπαιο του πρωτα-
θλητή να βρεθεί στην Τούμπα. Ωστόσο την λύση έδωσε η… 
ανδρική ομάδα. Για τις ανάγκες της φιέστας οι ποδοσφαιρι-
στές του Δικεφάλου σήκωσαν το Κύπελλο που κατέκτησε η 
ανδρική ομάδα, λίγες ώρες πριν στο ΟΑΚΑ.

 Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη και προκά-
λεσαν έντονα συναισθήματα, στη μεγάλη γιορτή που έγινε 
για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος. ...«Θα κατασκευ-
άσω τη νέα Τούμπα! Είπα στους γιους μου, ότι ξεκίνησα πό-
λεμο και αν συμβει κάτι σε μένα, εσείς θα χτίσετε το γήπεδο. 
Από το κορμί μου να βγάλετε την καρδιά μου και να την 
βάλετε στα θεμέλια του γηπέδου. Αυτή θα είναι η παρακα-
ταθήκη μου!» Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΙΒΑΝ ...ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ!!!

Ο αρχιτέκτονας!!!
Για… όλα μίλησε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, αναλύοντας την φιλοσοφία του για τον δικό του ΠΑΟΚ, την ποδοσφαιριστές που ξεχώρι-
σαν, το μεταγραφικό πλάνο της ερχόμενης σεζόν αλλά και το κεφάλαιο των 23ων δανεικών που ανήκουν στον Δικέφαλο. «Το πιο 
σημαντικό καταρχάς είναι να κρατήσουμε τη συνοχή του συνόλου που υπάρχει. Θέλουμε να μείνουν όσο περισσότεροι παίκτες 
γίνεται. Ξέρουν πως δουλεύουμε, τη φιλοσοφία μας και την τακτική μας, το τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα. Όταν αρχίζεις να 
κάνεις περισσότερες από τέσσερις αλλαγές σε ένα γκρουπ, τότε αρχίζεις να προετοιμάζεις μια διαφορετική ομάδα. Η χημεία είναι 
πιο σημαντική σε μια ομάδα και φέτος είχαμε πολύ καλή χημεία. Μετά έχω την ευθύνη να μην κάνω λάθη στις επιλογές για να κρα-
τήσω τη σωστή χημεία αλλά παράλληλα να προσπαθήσω να βελτιώσω και το επίπεδο της ομάδας.»

αθλητικά

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται 
κρύο, λένε... Η μοίρα το’ φέρε έτσι αυτή τη 
φορά να είναι χλιαρό... Το κρύα έρχονται και 
θα είναι πολλά κι ανελέητα. Αυτός ο ΠΑΟΚ 
έχει μακρύ μέλλον, σε αντίθεση μ’ αυτούς 
που του έκλεψαν το πρωτάθλημα και η 
αποδόμησή τους ήδη ξεκίνησε. Όταν έχεις 
ομαδάρα, καμιά έδρα και καμιά προϊστορία 
δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Όταν το πά-
θος ξεχειλίζει και η θέληση για νίκη ξεπερνά 
τα λογικά όρια, ο αντίπαλος φαντάζει μικρός 
κι ανίσχυρος. Τίποτα δεν μπορούσε να 
σταματήσει αυτόν τον ΠΑΟΚ. Η 12η του Μάη 
του 2018, θα είναι η μέρα που οι κλέφτες 
γονάτισαν στους νοικοκυραίους. Θα είναι μια 
βραδιά που η πίκρα για το κλεμμένο πρω-
τάθλημα έγινε πάθος και δίψα για δικαίωση. 
Είναι η μέρα που θα τη θυμάται ο ΠΑΟΚτσής 
και θα του φέρνει δάκρυα κι έντονα συναι-
σθήματα. Δεν ήταν απλά ένα ποδοσφαιρικό 
παιχνίδι. Μόνο ο καθένας από μας που ήταν 
μέσα στο ΟΑΚΑ, μπορεί να το περιγράψει 
και να το απολαμβάνει. Κερκίδα με φωνή 
και παλμό που ταίριαζε με το ρυθμό που 
έδωσαν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό 
χώρο. Μια ανάσα, μια ψυχή και μια θέληση 
να πάρουμε το κύπελλο, ένωνε παίκτες, 
προπονητές, παράγοντες και κόσμο. Η 
αδικία ήταν αναγκαίο να υποστεί την τιμωρία 
της.  Γυάλιζε και το μάτι του οπαδού στο 
ΟΑΚΑ. Ήταν σαν να έπαιζε κι αυτός δίπλα 
στους παίκτες με τ’ ασπρόμαυρα. Ένιωθε 
την ανάσα τους, το πάθος και την παλικαριά 
τους.  Η μεγάλη στήριξη των οπαδών του 
ΠΑΟΚ στην ομάδα, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε 
από κανέναν. Ποτέ κανείς δεν παραπονέ-
θηκε πως ο κόσμος άφησε μόνη την ομάδα 
όπου κι αν αυτή αγωνίστηκε. Υπάρχουν 
όμως στιγμές που η παρουσία του κόσμου 
και οι εκδηλώσεις του, κάνει τη διαφορά και 
δίνει φτερά στους παίκτες της ομάδας και 
προκαλεί πανικό στους αντιπάλους. Όταν 
έχει η κερκίδα κέφια και η ομάδα βοηθά με 
τα καμώματά της στον αγωνιστικό χώρο, ο 
συνδυασμός είναι πάντα εφιαλτικός για τον 
αντίπαλο. Ποτέ δεν θα ξεχάσουν οι χάρτινοι, 
αυτό που έζησαν τη νύχτα αυτή στο ΟΑΚΑ. 
Θα είναι για πάντα ο μεγαλύτερος εφιάλ-
της τους μέχρι τον επόμενο... Ένα μεγάλο 
μπράβο στη νέα γενιά, που θα έχει αυτή την 
εκδρομή και την παρουσία στο ΟΑΚΑ, ως 
οδηγό για το μέλλον της...!!!

Μια μαγική βραδιά!!!

Του Γιάννη Λαγογιάννη 
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Μεταγραφικές κινήσεις
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι προτάσεις παικτών, καθημερινά, 
στους ανθρώπους του Άρη και ιδιαίτερα στον Θόδωρο Καρυπίδη είναι δεκά-
δες. Βλέπετε οι «κιτρινόμαυροι» αν μη τι άλλο αποτελούν ελκυστικό προορι-
σμό για πολλούς ποδοσφαιριστές.
Τα οικονομικά είναι «σφιχτά» με την έννοια ότι, όπως ξεκαθάρισε ο πρόε-
δρος της ΠΑΕ, στην πρόσφατη γραπτή δήλωσή του, θα αποφύγει τα λάθη 
του παρελθόντος. Ένα εξ αυτών ήταν και τα «βαριά» συμβόλαια που φορ-
τώθηκε η ομάδα και τα οποία από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να τα 
εξυπηρετήσει. Έτσι, στην έρευνα που γίνεται, κυρίως εκτός συνόρων, αναζη-
τούνται ποδοσφαιριστές-ευκαιρίες. Δηλαδή παίκτες ποιότητας, οι οποίοι δεν 
κοστίζουν πολύ. Είτε είναι ελεύθεροι είτε δεσμεύονται μεν με συμβόλαια, 
αλλά οι ομάδες τους θέλουν να τους παραχωρήσουν. Με λίγα ή με καθόλου 
χρήματα ή ακόμη και με δανεισμούς
Τέτοιοι ποδοσφαιριστές υπάρχουν πολλοί στην ιβηρική χερσόνησο και 
ιδιαίτερα στην Ισπανία. Καλοί παίκτες και φτηνοί υπάρχουν ακόμη και στην 
Πορτογαλία. Αυτές είναι δύο αγορές στις οποίες σχεδιάζει να κινηθεί ο Άρης, 
με τον Θόδωρο Καρυπίδη να φέρεται ήδη να έχει στα χέρια του κάποιες 
περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που… πληρούν τις προϋποθέσεις. 

Αδειοδότηση.

Ηχηρό μήνυμα

Το πρώτο βήμα...

Μετά την αγωνιστική εξασφάλιση της 
ανόδου, το  πρώτο “πράσινο φως” για 
την επιτήρηση, το επόμενο βήμα της 
ΠΑΕ Άρης είναι η τελική επικύρωση 
της αδειοδότησης. Βέβαια διαδικαστικά 
υπάρχει ανά τρεις μήνες η επιτήρηση 
και σε αυτό το στάδιο είναι έτοιμοι οι 
κιτρινόμαυροι.
Συγκεκριμένα, σήμερα καταθέτει τον 
φάκελο για την επιτήρηση, το δεύτερο 
τρίμηνο, η ΠΑΕ Άρης στην αρμόδια επι-
τροπή της ΕΠΟ, της οποίας διευθυντής 
είναι ο Γιώργος Δημητρίου.
Όπως τονίζεται στην Αλκμήνης, ο φά-
κελος είναι πλήρης και η κιτρινόμαυρη 
ΠΑΕ δεν θα έχει το παραμικρό εμπόδιο 
για να πάρει την έγκριση  της νέας επιτή-
ρησης με τελικό στόχο την έγκριση της 
συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα της 
Σούπερ λίγκας, το οποίο ξεκινάει στις 25 
Αυγούστου.
Άλλωστε, όλοι οι παίκτες του υπάρχο-
ντος ρόστερ φέρονται να έχουν υπογρά-
ψει τους διακανονισμούς τους με την 
ΠΑΕ για οφειλόμενα της φετινής σεζόν.
Πήραν παράλληλα και τις διαβεβαιώσεις 
από πλευράς διοίκησης, πως μέχρι το 
τέλος του πρωταθλήματος θα έχουν 
εξοφληθεί, προκειμένου να είναι σε 
θέση για να συζητήσουν το μέλλον τους 
με την ομάδα.

Ο Τάσος Κατσιαμπής μίλησε 
για την άνοδο του Ηρακλή 
στην Football League στέλ-
νοντας ηχηρό μήνυμα με 
πολλαπλούς αποδέκτες για 
την επιστροφή στην μεγάλη 
κατηγορία. «Τα πανηγύρια 
είναι για άλλες κατηγορίες. 
Νιώθουμε ηθική ικανοποί-
ηση για όλα όσα πετύχαμε 
όλοι μαζί, που φέραμε την 
ομάδα μια κατηγορία πιο πάνω. Υπήρχαν πολλές δυσκο-
λίες, δεν χρειάζεται να μένουμε σε αυτά. Τώρα είναι τα 
δύσκολα, πρέπει να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα 
ακόμα πιο δυνατή για την επόμενη σεζόν. Θα είμαι χαρού-
μενος αν έρθουν άνθρωποι να πλαισιώσουν την ομάδα, 
είτε ένας μεγάλος επενδυτής είτε άτομα της διοίκησης 
που έχουν καταφέρει πάρα πολλά και έχουν δώσει έναν 
μεγάλο αγώνα όλοι μαζί. Με έναν επενδυτή θα γίνει ακόμα 
πιο δυνατός ο Ηρακλής. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην 
ομάδα είναι διατεθειμένοι να δουλέψουνε με το ίδιο πάθος 
για την επόμενη σεζόν».

Ο Ηρακλής μετά από μια επιτυχημένη ποδοσφαιρική 
πορεία που είχε τη φετινή χρονιά, έκανε το πρώτο βήμα 
για την επιστροφή του στη Super League, καθώς η νίκη 
του επί του Τηλυκράτη, σήμανε και την μαθηματική άνοδο 
στην Football League.
Το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν πανηγυρικό με τα πει-
ράγματα μεταξύ των ποδοσφαιριστών να δίνουν και να 
παίρνουν. Οι ποδοσφαιριστές των “κυανόλευκων” έπαιξαν 
μπουγέλο και τραγούδησαν συνθήματα για την άνοδο στην 
Β’ εθνική κατηγορία.

Οι εξελίξεις τρέχουν...
Τα ταξίδια και ο σχεδιασμός για τον Άρη συνεχίζονται, με τον Θεόδωρο Καρυπίδη να βγαίνει εκτός Ελλάδας με σκοπό να 
διευθετήσει τις εξελίξεις στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο. Ο μεγαλομέτοχος του Άρη θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στο 
Άμπου Ντάμπι για δουλειές που έχουν σχέση και με τους «κιτρινόμαυρους» ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σανγκάη 
για λόγους που σχετίζονται με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες πλην του Άρη. Οι εξελίξεις τρέ-
χουν στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο ενόψει του σχεδιασμού της νέας σεζόν που θα βρει τον Άρη και πάλι στη Super 
League.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έχει τελειώσει 
από την Ντόρτμουντ μετά από σωρεία δημοσι-
ευμάτων που τον θέλουν εκτός ομάδας.
Ο Έλληνας αμυντικός βρίσκεται πολύ κοντά 
στην Άρσεναλ με το Sky Sport Italia να μεταδί-
δει πως θα είναι η πρώτη μεταγραφή στην μετά 
Βενγκέρ εποχή. 
Ο Σωκράτης σε δηλώσεις του ανέφερε πως: 
«Είμαι ευτυχής στην Ντόρτμουντ. Δεν ήταν 
καλή η σεζόν και θα υπάρξουν πολλές αλλαγές 
για τη νέα περίοδο. Δεν ξέρω εάν θα είμαι στην 
Ντόρτμουντ και την επόμενη σεζόν. Μέχρι 
τώρα δεν το ξέρω. Ίσως να το αποφασίσω στην 
διακοπές».
Σε περίπτωση που ο Παπασταθόπουλος μετα-
κομίσει στο Λονδίνο, τότε θα συναντήσει τους 
παλιούς του γνώριμους Πιερ Εμερίκ Ομπαμε-
γιάνγκ και Χένρικ Μχιταριάν ενώ θα είναι συ-
μπαίκτης και με τον Κωσταντίνο Μαυροπάνο.

Ο Στέφανος Αθανασιάδης δεν απέφυγε την 
τιμωρία με χρηματικό πρόστιμο από την 
Μακάμπι Χαιφα έπειτα από το πειθαρχικό 
παράπτωμα που υπέπεσε. Να υπενθυμίσουμε 
πως ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είχε 
πιαστεί από την αστυνομία καθώς οδηγούσε 
μεθυσμένος και μάλιστα οι φήμες έλεγαν πως 
η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του ήταν αρκετά 
υψηλή.
Ο Κλάους στην «απολογία του» στους ανθρώ-
πους του συλλόγου ανέφερε πως το μηχάνημα 
ήταν χαλασμένο ή δεν είχε καθαριστεί καλά 
έπειτα από άλλη χρήση, θέλοντας έτσι να δείξει 
πως δεν είχε πιει όσο μεταδίδουν στο Ισραήλ.
Επίσης τονίζει πως στα «τεστ» των αρχών ήταν 
ακριβείς και τα πέρασε με επιτυχία, στοιχείο 
που φανερώνει πως ο Αθανασιάδης δεν είχε 
πρόβλημα να οδηγήσει.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότη-
τα τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και αναμέ-
νονται πολλά… επεισόδια για να καθοριστεί το 
μέλλον του ποδοσφαιριστή. 
Οι «κιτρινόμαυροι» απέστειλαν εξώδικο το 
πρωί στον Ολυμπιακό, ως απάντηση στο 
αντίστοιχο εξώδικο των «ερυθρολεύκων» 
το βράδυ της Δευτέρας, αναφέροντας πως η 
προσέγγιση του ποδοσφαιριστή είναι παράτυπη 
καθώς υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο μέχρι το 
2019.
Μάλιστα, η ΑΕΚ δεν αλλάζει στάση ούτε μετά 
την ανακοίνωση της απόκτησης του Λάζαρου 
από τον Ολυμπιακό, αφού σκοπεύει  να κατα-
θέσει στην ΕΠΟ το συμβόλαιο ως το 2019.

Παπασταθόπουλος

Η θέση του Κλάους.

Άναψε φωτιές.

αθλητικά
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ΑΔΙΕΞΟΔΟ
«Αδιέξοδο» είναι ο τίτλος του βιβλίου του 
Jorn Lier Horst. Περίληψη: Σημειωμένα 
χαρτονομίσματα κι ένα περίστροφο. Τα 
αποτυπώματα δείχνουν τον ένοχο. Ο 
Βίλιαμ Βίστιν έχει τις αμφιβολίες του. Οι 
έρευνες οδηγούνται σε αδιέξοδο. Κατε-
βαίνει στο υπόγειο. Η ατμόσφαιρα είναι 
βαριά και πνιγηρή. Το τεράστιο σκουρια-
σμένο χρηματοκιβώτιο του παππού της 
είναι κλειδωμένο. Η Σοφίε Λουν δεν είναι 
σίγουρη πως θέλει να δει το περιεχόμενό 
του. Ο διαβόητος λαθρέμπορος ναρκω-
τικών Φρανκ Μαντ πέθανε τον χειμώνα 
που πέρασε, αφήνοντας κληρονομιά αυτό 
το ερειπωμένο σπίτι. Σίγουρα κάτι ύποπτο 
κρύβεται εκεί μέσα.
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12ος ΠΙΘΗΚΟΣ «ETNOPOLIS» Σ.ΜΑΝΟΥ & ΣΟΝΕ ΒΑΣΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
Στις 19 Μαΐου ο 12ος Πίθηκος θα βρεθεί 
στο Principal Club Theater. Ώρα: 21:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 8 ευρώ στην προπώ-
ληση και 10 ευρώ στο ταμείο.
Η εμφάνιση του 12ου Πίθηκου θα γίνει 
στα πλαίσια της παρουσίασης του δίσκου 
με τίτλο «Αξιοπρέπεια». Ο Ιάκωβος ή 
Άκης Τσινίδης (19 Μαρτίου 1984), πε-
ρισσότερο γνωστός με το καλλιτεχνικό 
του όνομα 12ος Πίθηκος, είναι Έλληνας 
καλλιτέχνης της hip-hop. Ήταν επίσης 
μέλος της πρώτης ομάδας breakdance 
που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, την 
Freakstyle Rockers. Το ψευδώνυμό του 
προέρχεται από την ταινία Οι Δώδεκα 
Πίθηκοι.

ΘΕΟΙ ΑΠΟ ΣΤΑΧΤΟΙ
«Θεοί από στάχτοι» είναι ο τίτλος του 
βιβλίου της Πασχαλίας Τραυλού. Περί-
ληψη: Η Ροζαλία Σεφεριάδη, κατέφυγε 
με την οικογένεια της πρόσφυγες στη 
Θεσσαλονίκη το 1914, είναι μια κοπέλα 
διαφορετική από εκείνες της γενιάς 
της. Κρύβοντας χρόνια ολόκληρα ένα 
εφημεριδόφυλλο με τη φωτογραφία του 
νεαρού μαέστρου Ανατόλ Κοβάλσκι, 
παίρνει την τύχη στα χέρια της όταν 
λαμβάνει ένα γράμμα από τη Γαλλία. 
Παιδική φίλη με τον Αλμπέρτο Μαλάχ, 
γιο του εύπορου βιβλιοπώλη της εβρα-
ϊκής κοινότητας, θα καταστρώσει ένα 
ραδιούργο σχέδιο για να περιφρουρήσει 
τα μυστικά και των δυο τους. Χάρη σε 
αυτό το σχέδιο η Ροζαλία και ο Ανατόλ 
θα ανταμωθούν.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
Η Ιωάννα Νοταρά έγραψε τις «Πα-
ράλληλες νύχτες». Περίληψη: Τρεις 
ανθρώπινες σχέσεις εξιστορούνται. Βίοι 
παράλληλοι διασταυρώνονται, μυστικά 
έρχονται στο φως, σχέσεις επαναπροσ-
διορίζονται. Ο Κώστας και η Ναταλία 
βρήκαν τον δρόμο ώστε ο έρωτάς τους 
να γίνει αγάπη και η αγάπη τους μια 
υπέροχη οικογένεια. Όταν η νεόδμητη 
οικοδομή τους επιτέλους ολοκληρώνε-
ται, κανείς τους δεν ξέρει ότι θα ενώσει 
τις ζωές και θα σκεπάσει τις παράλλη-
λες νύχτες της Βίκυς, του Στράτου και 
της Ζωής, ώσπου... ένας πυροβολισμός 
μετατρέπει αυτές τις νύχτες σε παιχνίδι 
πόκερ χωρίς νικητή, διαμορφώνοντας 
το παρελθόν σε ένα τρομακτικό παρόν, 
εξαλείφοντας το μέλλον. 

ΕΝΑΣ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
Ο Amor Towles υπογράφει το βιβλίο 
«Ένας Τζέντλεμαν στη Μόσχα». Περίλη-
ψη: Ένα κορίτσι, ένα πασπαρτού, ένας 
αξιωματικός του Κόκκινου Στρατού, λίγο 
σαφράνι και ένας ρωσικός μπλε γάτος… 
θα μεταμορφώσουν τον μικρόκοσμο του 
κόμη Ροστόφ. 
Τη στιγμή που ο Αλεξάντρ Ίλιτς Ρο-
στόφ περνούσε φρουρούμενος τις 
πύλες του Κρεμλίνου και έβγαινε στην 
Κόκκινη Πλατεία, ο καιρός ήταν αίθριος 
και δρoσερός. Οι αξιωματούχοι του 
τωρινού καθεστώτος αποφάνθηκαν ότι 
η ποινή που αρμόζει σε έναν αριστο-
κράτη που τόλμησε να γράψει ποίηση 
είναι ο εγκλεισμός του στο ξενοδοχείο 
Μετροπόλ.

Το Κουαρτέτο του Λούκα Τσάρλα θα βρεθεί 
στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλο-
νίκης στις 22 Μαΐου. Ώρα: 21:00. Είσοδος 
ελεύθερη με δελτία εισόδου.
Ένα από τα πλέον πρωτότυπα ιταλικά μου-
σικά σύνολα των τελευταίων ετών είναι το 
Κουαρτέτο του Λούκα Τσάρλα, με εμφανί-
σεις σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο 
τον κόσμο. Με τους Αντονίνο Ντε Λούκα 
στο ακορντεόν, Μαουρίτσιο Περρόνε στο 
κοντραμπάσο, Φραντσέσκο Σαβορέττι στα 
κρουστά, ο βιολιστής Λούκα Τσάρλα άντλησε 
από τους οικείους ήχους της ιταλικής πα-
ραδοσιακής μουσικής και της περιοχής της 
Μεσογείου. 

Η Σοφία Μάνου και 350 Νέοι Μουσικοί 
από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στο 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 25 
Μαΐου. Ώρα: 20:00. Τιμές εισιτηρίων: 
12 ευρώ. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, με 
τίτλο «Η Σοφία Μάνου & η ΣΟΝΕ «Αγκα-
λιά» για τα παιδιά με αναπηρία», αποτελεί 
ένα πλούσιο κράμα αγαπημένων ελληνι-
κών και ξένων διαχρονικών ακουσμάτων, 
καθώς και ετερόκλητων μουσικών ειδών, 
που θα αναμειχθούν αρμονικά στη σκηνή 
του Μεγάρου Μουσικής. Η συναυλία έχει 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα για τα παιδιά 
με Αναπηρία και τελεί υπό την Αιγίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε 
συνεργασία με την Ι. Μ. Θεσσαλονίκης.

Η γνωστή ρεμπέτισσα Βάσω Βασιλει-
άδου θα βρεθεί στο Βιδάνιο, στις 24 
Μαΐου. Ώρα: 22:00. Η τραγουδοποιός 
και ερμηνεύτρια ξεκινά τη μουσική της 
πορεία παίζοντας κρουστά σε σχήματα 
της Θεσσαλονίκης ήδη από το 1995. Πριν 
από κάποια χρόνια όμως αρχίζει να δίνει 
ρυθμό στους στίχους της και να τραγουδά 
ανάμεσα σε αυτά αγαπημένων καλλιτε-
χνών και τα δικά της τραγούδια. Το κοινό 
δεν αργεί να την αγκαλιάσει, αφού γίνεται 
γνωστή σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
μέσα από τις εμφανίσεις της σε μουσικές 
σκηνές, εντός κι εκτός πόλης αλλά κι απ’ 
τις συμμετοχές της σε μικρά ή μεγάλα 
φεστιβάλ. 

πολιτισμός
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συνέντευξη
Η Μαρίνα Σάττι είναι το κορίτσι 

που κατάφερε μέσα σε μόλις τέσσερις 
ημέρες να μαζέψει 700.000 views σε 
ένα βίντεο κλιπ της, την «Μάντισσα». 
Αν και στον καλλιτεχνικό χώρο η πα-
ρουσία της προϋπήρχε, το συγκριμέ-
νο τραγούδι αποτέλεσε σταθμό στην 
καριέρα της, καθώς εκτίναξε την 
αναγνωσιμότητα της και στάθηκε η 
αφορμή για την γνωρίσει περισσό-
τερος κόσμος. Η καλλιτέχνης με το 
αστείρευτο ταλέντο είναι ένα από τα 
καλλιτεχνικά «διαμάντια» της Ελλά-
δας. Την Παρασκευή 18 Μαΐου βρέ-
θηκε στη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν 
ανέβει στη σκηνή του Μύλος Club με 
τον Φοίβο Δεληβοριά, μίλησε στην 
Karfitsa.

Παρά την μεγάλη επιτυχία του 
τραγουδιού «Μάντισσα» ήσασταν 
και είστε ακόμη «προσγειωμένη». 
Πως καταφέρατε να το διαχειριστεί-
τε;

Δεν ξέρω… Μέσα μου υπερισχύει 
η εικόνα του «προορισμού» οπότε 
όλα τα υπόλοιπα που εμφανίζονται 
μπροστά μου κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού μου φαίνονται κάπως… «πα-
ροδικά». Και οι επιτυχίες και οι «απο-
τυχίες» είναι μέρος του παιχνιδιού 
αλλά…eyes on the prize!

Ποια είναι η επαφή σας με τη 
Θεσσαλονίκη;

Έχω έρθει αρκετές φορές, κυρίως 
για δουλειά και δυστυχώς πολύ λιγό-
τερες φορές για αναψυχή, αν κι έχω 
αρκετούς φίλους και συγγενείς στη 
Θεσσαλονίκη (που συνήθως με ντα-
ντεύουν όποτε έρχομαι)! Έχω ταυτίσει 
την πόλη στο μυαλό μου με πολύ φα-
γητό, βόλτες στην παραλία και άνετες 
κρεβατάρες στα ξενοδοχεία! Χαχα! 

Ως νέο άτομο τι είναι αυτό που 
σας ενοχλεί κοινωνικοπολιτικά 
στην Ελλάδα;

Βασικά με ενοχλεί να μην ανα-
λαμβάνουν οι άνθρωποι τις ευθύνες 
τους και να τις μετατοπίζουν αλλού. 
Και για τα καλά και για τα κακά που 
μας συμβαίνουν... «Φταίει το σύστη-
μα», «φταίνε οι γονείς», «φταίνε οι 
δάσκαλοι», «φταίει ο γκόμενος» και 
ποτέ δε φταίμε εμείς... Εννοείται ότι 
το σύστημα έχει προβλήματα –και 
πάντα είχε- αλλά τα συστήματα τα 
συνιστούν οι άνθρωποι. Εμείς και οι 
διπλανοί μας. 

Ή μετά οι θεωρίες συνωμοσίας: 
«ο μπαμπάς του έχει λεφτά», «έχει 
γνωριμίες», «είναι illuminati», «κοι-
μήθηκε με τον τάδε για να πετύχει το 
τάδε»... Προφανώς συμβαίνουν και 
αυτά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι 
που δεν ήξεραν κανέναν, που δε γεν-
νήθηκαν προνομιούχοι και που η θέ-
λησή τους να φτιάξουν μια καλύτερη 
ζωή τους οδήγησε να βάλουν τα δυ-
νατά τους, να πάρουν ρίσκα (γιατί πι-
θανόν δεν είχαν και τίποτα να χάσουν) 
και να πετύχουν. Και να σου πω και 

κάτι; Κι εγώ 18 χρονών ταξίδεψα από 
το Ηράκλειο στην Αθήνα χωρίς να 
ξέρω κανέναν. Αν σκεφτόμουν έτσι, 
δεν θα είχα κάνει ποτέ τίποτα! Δεν με 
συμφέρει να σκέφτομαι ότι «αυτά δεν 
γίνονται στην πραγματική ζωή»! Με 
συμφέρει να σκέφτομαι ότι οι άνθρω-
ποι μπορούν να ονειρεύονται, να δου-
λεύουν σκληρά και να πετυχαίνουν το 
στόχο τους! Κι αυτό με κινητοποιεί. 

Οπότε ας σώσει ο καθένας πρώτα 
τον εαυτό του, να βοηθήσει αν μπορεί 
και τους γύρω του, και μετά θα σωθεί 
και το «σύστημα». Αλλιώς θα είμα-
στε για πάντα «έφηβοι» θυμωμένοι 
απέναντι σε όλους και σε όλα, που θα 
περιμένουμε το «χαρτζιλίκι» από κά-
ποιον άλλον για να υπάρξουμε και θα 
τους βρίζουμε κιόλας από πάνω. 

Θεωρείτε ότι η νέα καλλιτεχνι-
κή γενιά της χώρας έχει την στήριξη 

που πρέπει για να προσπεράσει τα 
όποια προβλήματα της δημιουργεί 
η κρίση;

Η κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία 
ανα-γέννησης. Αυτό μαρτυρά κι η 
Ιστορία, άλλωστε. Το ότι δεν υπάρ-
χουν χρήματα, μπορεί να οδηγήσει 
κάποιον να σκεφτεί ιδέες δυνατές 
στον πυρήνα τους, χωρίς να χρειάζο-
νται χρυσάφια και ρουμπίνια για να τις 
ωραιοποιήσει. Το ότι μπορεί κάποιος 
να νιώθει μόνος στην προσπάθειά 
του, μπορεί να τον οδηγήσει να ψάξει 
πιο έντονα για «συνοδοιπόρους». 

Πάντως νομίζω ότι η στήριξη –
εφόσον υπάρχει- έρχεται σε δεύτερη 
φάση, από έξω προς τα μέσα. Το μέσα 
όμως οφείλει να προϋπάρχει. Δεν 
μπορεί κανείς να σε στηρίξει αν δε δει 
πρώτα κάτι από’ σένα… έστω μια διά-
θεση, καταλαβαίνετε τα εννοώ.

{

{

«Και οι επιτυχίες 
και οι ‘’αποτυχίες’’ 

είναι μέρος του 
παιχνιδιού», είπε 
στην Karfitsa η 

καλλιτέχνης Μ.Σάττι, το κορίτσι που δεν 
σταματά να μαγεύει ήρθε 
στη Θεσσαλονίκη!

Στη Φιλίππα 
Βλαστού
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Φέτος μας θύμισε την αυθεντική σάτιρα μέσω της 
εκπομπής «Φόρτσα Παρτίδα», που προβάλλεται μέσα 
από την κρατική τηλεόραση, ενώ μουσικά ατέρμονος 

δεν σταματά να επικοινωνεί με τον κόσμο μέσα από τα 
live του, που πραγματοποιεί τακτικά.

Γιάννης Ζουγανέλης
συνέντευξη

{

{

Μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς θα 
έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε 
στις 19 Μαΐου, στο Μύλο στην παρά-
σταση «Φρούτα Εποχής» μαζί με μία 
ομάδα καταξιωμένων καλλιτεχνών 
όπου τα τραγούδια με νόημα αλλά 
και η σατιρικές προσεγγίσεις για την 
εποχή θα κυριαρχήσουν. 

«Έρωτας είναι ο Γιάννης», που 
έχει δώσει αμέτρητα πνευματικά 
αγαθά στο ελληνικό καλλιτεχνικό 
στερέωμα και η karfitsa είχε τη χαρά 
να μοιραστεί το όραμα αλλά και τις 
ανησυχίες- καλλιτεχνικές και μη- του 
μοναδικού, πολυδιάστατου Γιάννη 
Ζουγανέλη.

Έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη με 
τον Διονύση Τσακνή, τη Γιώτα Γιάν-
να, τον Παναγιώτη Αυγερινό, τον 
Αλέξανδρο Ζουγανέλη και την ηθο-
ποιό Τάνια Ρόκκα. Τι θα δούμε και 
θα ακούσουμε από αυτό το υπέρο-
χο σχήμα. 

Πράγματι έρχομαι στη Θεσσαλονί-
κη στις 19 Μαΐου, στο Μύλο, ένα χώρο 
που αγαπώ πολύ και αγαπούσα πολύ 
και την ακμή της εποχής όλου του 
Μύλου. Μαζί με τον Διονύση Τσακνή,  
για πρώτη φορά, ο οποίος είναι ένας 
εξαιρετικός συνθέτης και συγκρο-
τημένος άνθρωπος. Έχει γράψει το 
«Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», 
που θεωρώ ότι είναι μέσα στα 10 

«Με ενδιαφέρει να 
υπηρετώ την άμε-

ση επικοινωνία 
με τον κόσμο, με 
ένα διαδραστικό 

τρόπο»

καλύτερα κομμάτια που ξεχωρίζω, 
οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που 
θα είμαι μαζί του στη σκηνή. Πρώτη 
φορά φέτος στη σκηνή και με τη Γιώ-
τα Γιάννα, της οποίας έκανα τα πρώτα 
πρωτότυπα τραγούδια στη δισκογρα-
φία, της έγραψα δύο τραγούδια σε 
στίχους της Γιούλας Γεωργίου. Με την 
Γιώτα κάναμε ήδη 4 εμφανίσεις στην 
Αθήνα όπου η επικοινωνία ήταν μα-
γική. Τον Παναγιώτη Αυγερινό, στον 
οποίο εξέδωσα μέσα από το δικό μου 
label, τον δεύτερό του δίσκο «Παίρ-
νω τη σκυτάλη». Τον Αλέξανδρο Ζου-
γανέλη, που τον έχω από μωρό παι-
δάκι γιατί είναι ανιψιός μου, ο οποίος 
τραγουδάει, παίζει και είναι ένας από 
τους καλύτερους πνευστούς στην Ελ-
λάδα και τη μόνιμη συνεργάτιδα μου 
και εξαιρετική ηθοποιό Τάνια Ρόκκα. 
Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ 
είναι όλοι μαζί να υπηρετήσουμε την 
άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, με 
ένα διαδραστικό τρόπο. Να αποσπά-
σουμε την ψυχαγωγία, τη διασκέδα-
ση, να αποσπάσουμε τη χαρά, την 
οποία και εμείς πρέπει να προκαλέ-
σουμε. Φεύγοντας να νιώσουμε ότι 
κάναμε κάτι αλλά και αυτοί που μας 
είδαν να πάρουν κάτι.  

Ποιες ήταν οι μέχρι τώρα εντυ-
πώσεις σου από το «Φόρτσα Πα-
τρίδα»; Μία εκπομπή που γράφεις, 

πρωταγωνιστείς, ένα δικό σου δη-
μιούργημα που προβάλλεται στην 
ΕΡΤ.

Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, το 
πιστεύω πάρα πολύ. Έχω ακούσει 
άσχετα πράγματα στο διαδίκτυο από 
δημοσιογράφους συναδέλφους σου, 
κατάπτυστους, οι οποίοι παραχαρά-
ζουν. Αυτοί δεν αγαπάνε το Δήμο. 
Διασύρουν προσωπικότητες. Στη σά-
τιρα που έκανα για το Μακεδονικό για 
παράδειγμα. Φυσικά, η Μακεδονία 
είναι μία και ελληνική και μοναδική 
και έχω υπερασπιστεί την ιδεολογική 
μου θέση. Αλλά επειδή είπα «Ας κοι-
τάξουμε να κάνουμε και την Ελλάδα, 
ελληνική και μετά μιλάμε», υβρίστη-
κα, απειλήθηκα από φασίστες.

Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη 
σου για το τηλεοπτικό τοπίο. Από τη 
μια βλέπουμε εκπομπές που σατιρί-
ζουν, σχολιάζουν την επικαιρότητα, 
όπως για παράδειγμα η επιστροφή 
των «Δέκα Μικρών Μήτσων» και 
εκπομπές όπως το “Game of Love”, 
όπου οι παίκτες φτάνουν στα άκρα 
για χάρη της τηλεθέασης. 

Μου αρέσει πάρα πολύ η ΕΡΤ, γι’ 
αυτό και συνεργάζομαι μαζί της. 
Λένε ότι υπηρετεί την εκάστοτε κυ-
βέρνηση. Σε πληροφορώ ότι εγώ 
δεν είχα καμία παρεμβατικότητα 

στην εκπομπή μου. Για το πώς θα 
κάνω σάτιρα στην εξουσία, στην κυ-
βέρνηση, στην αντιπολίτευση, στα 
κόμματα ή στην φαλλοκρατία που 
κάνω εγώ. Με σέβονται και εγώ τους 
σέβομαι πάρα πολύ. Τα άλλα κανάλια 
δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από 
αυτά που θέλει ο κόσμος. Ας ψαχτεί ο 
κόσμος.Την επιστροφή των «Δέκα μι-
κρών Μήτσων», τη βρίσκω πολύ θε-
τική. Το “Game of Love” από την άλλη, 
νομίζω ότι είναι ένας «οίκος ανοχής» 
στην τηλεόραση. Ένα παιδί που δεν 
μπορεί να αρθρώσει σωστά τα απλά 
ελληνικά, που μιλάει με αυτές τις ελ-
ληνικούρες, που συμπεριφέρεται με 
αυτό τον τρόπο και κάποιοι τον ερω-
τεύονται… αυτά είναι αισχρά κόλπα. 
Δεν το μπορώ καθόλου.

Θέλω να μου πεις από τι εμπνέ-
εσαι αλλά και πώς χαλαρώνεις;

Χαλαρώνω πάρα πολύ με τη 
φύση, με τα λουλούδια, μου αρέσει 
να σκάβω, μου αρέσει η θάλασσα, 
μου αρέσει να αναπνέω και να οσμί-
ζομαι τη φύση, τα ζωάκια όλων των 
ειδών, τα αγαπώ, τα αγκαλιάζω. Μου 
αρέσει να βρίσκομαι με ανθρώπους. 
Δεν μπορώ να φάω μόνος μου, γι 
αυτό συναντιέμαι με φίλους τρώ-
με, πίνουμε μαζί. Και από όλα αυτά 
εμπνέομαι!

Συνέντευξη στη 
Βίκυ Δέτσικα
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κοσμικά
#PIN_STORIES

Spring Ladies Lunch
Το MDA Ελλάς, Σωματείο για την Φροντίδα Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις, πραγματοποίησε το 

καθιερωμένο spring ladies lunch, την Πέμπτη 19 Απριλίου, στο Clochard bar restaurant, στη Θεσσαλονίκη. 
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για τη λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων, 

στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.
Στα πλαίσια του spring ladies lunch ο Μάρκος Μαχαιρόπουλος της MR.CO επιμελήθηκε την διακόσμηση 

& η Αντιγόνη Δάνου της ΑΑ Δάνου αναφέρθηκε στο etiquette του art de la table.

Λίγα λόγια για το Σωματείο MDA Ελλάς 
«Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις». Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο 

MDA Ελλάς συμβάλλει στην υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με Νευρομυϊκές Παθή-
σεις. Στα 15 χρόνια δράσης του, το MDA Ελλάς μεταξύ άλλων έχει δημιουργήσει 3 Ειδικές Μονάδες Νευ-
ρομυϊκών Παθήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Εδώ και λίγα χρόνια έχει ολοκληρώσει το «ΣΠΙΤΙ 
του MDA Ελλάς» ένα πρωτοποριακό κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για τα άτομα με νευρομυϊκές πα-
θήσεις.

Κατερίνα Νάσλα, Χριστίνα Λάππα

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

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

Διακόσμηση του Μάρκου Μαχαιρόπουλου της MR.CO

Η Ματίνα & ο Παντελής 
Ζωγράφος του καταστήμα-

τος Οπτικά Ζωγράφος

Βάσω Σαλίκα, Ηρώ Τζελέπογλου, Ιφιγένεια Κουτσουβέλη της axel

Η Φρίντα Αθανασιάδη, η Πρόεδρος του MDA HELLAS Βάνα Λαβίδα & 

η Ιφιγένεια Κουτσουβέλη της axel

Σοφία Χατζηνικολάου, Αντιγόνη Δάνου, Λένα Παπία

Χριστίνα Ιωαννίδου, Πόλυ Στεφάνου

Χριστίνα Τζελέπογλου, Φρίντα Αθανασιάδη
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Άννα Λορένη 
    

Ερωτευµένοι στο Power of Love

FOLLOW

«∆εν υπάρχουν λόγια για σένα. Είσαι ο άντρας που κάθε γυναίκα θα 

ήθελε να έχει δίπλα της. Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις!» Με αυτά τα 

τρυφερά λόγια και τη γλυκιά selfie που πόσταρε στο instagram της, 

η Άννα Λορένη θέλησε να εκφράσει τον έρωτά της στον συµπαίκτη 

και σύντροφό της Παναγιώτη Θεόφιλο. Άραγε η δύναµη της αγάπης 

θα είναι εξίσου ισχυρή και µετά το τέλος του ριάλιτι;

Κατερίνα Καινούριου    

Ποιον ψάχνει η Κατερίνα Καινούριου;

FOLLOW

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούριου, η 
οποία δεν σταµάτησε να ποστάρει φωτογραφίες από την πανέµορφη 
πόλη µας. Μάλιστα, σε µία ανάρτησή της στο instagram, όπου 
φωτογραφήθηκε στο µπαλκόνι του Makedonia Palace, η γνωστή 
παρουσιάστρια έγραψε: «Σε µια θάλασσα ανθρώπων τα µάτια µου 
θα ψάχνουν πάντα ...τα δικά σου». Ποιόν άραγε να νοσταλγεί;                                              
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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.

Μπορεί η Ελένη Φουρέιρα να ήρθε δεύτερη στην κατάταξη της Eurovision, 
μετά το Ισραήλ, ωστόσο, η χαρά της τραγουδίστριας αλλά και των Κυπρίων 

είναι μεγάλη, καθώς είναι η καλύτερη θέση που έχει κερδίσει μέχρι 
σήμερα η Κύπρος στο διαγωνισμό. Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε τον καλύτερο 

της εαυτό και ήταν εκθαμβωτική, όπως φαίνεται και στις αναρτήσεις που 
έκαναν οι Eurofans στα social media. 

Topless στην Κρήτη φωτογραφήθηκε η Ιωάννα Τούνη και για άλλη μια φορά έκανε τους followers της στα social 
media να παραληρούν.  Η ξανθιά καλλονή στην ανάρτησή της δήλωσε ότι βρίσκεται σε summer mood και πράγματι η 

θερμοκρασία ανέβηκε επικίνδυνα…

2η η Φουρέιρα στη Eurovision

Ημίγυμνη η Τούνη

f

Ευριδίκη Βαλαβάνη 

    

Ένα φιλί για καλό σκοπό

FOLLOW

Η Ευριδίκη Βαλαβάνη και ο Κωνσταντίνος Βασάλος βρέθηκαν στην 

φιλανθρωπική εκδήλωση “A Kiss For A Good Reason”, που 

πραγµατοποιήθηκε για την ενίσχυση του έργου της «Κιβωτού του 

Κόσµου», και αφού η περίσταση το απαιτούσε, έδωσαν ένα καυτό 

φιλί στον φωτογραφικό φακό, κερδίζοντας αµέτρητα σχόλια και 

likes από τους followers τους στα social media!

Game of Love
    

Το Game of Love προκαλεί…

FOLLOW

Ζευγάρια, singles, ζήλιες, φλερτ και αµέτρητα ερωτικά παιχνίδια 
είδαµε στα πρώτα επεισόδια του Game of Love. Κάποιοι τηλεθεατές 
µάλιστα το χαρακτήρισαν και sost πορνό. Στη φωτογραφία που 
αναρτήθηκε στο instagram του παιχνιδιού ο παρουσιαστής Χάρης 
Χριστόπουλος δείχνει να το διασκεδάζει µε τους παίκτες κατά τη 
διάρκεια των γυρισµάτων, ενώ εµείς αναρωτιόµαστε πόσο πιο 
τολµηρό µπορεί να γίνει στη συνέχεια αυτό το παιχνίδι.

social media
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Οι ήρωες του ΑΡΚΑ μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις τους για δεύτερη χρονιά στο 
θέατρο Σημείο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά, ταξιδεύουν στην  Θεσσαλονίκη, στο 
θέατρο ΦΑΡΓΚΑΝΗ στις 22,23 & 24 Μαΐου.
 Η «Ζωή Μετά», ο «Ισοβίτης», οι “Χαμηλές Πτήσεις”, ο «Καστράτο», το «Μαλλί 
με Μαλλί» πρωταγωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση “Ζωή Μετά Χαμηλών 
Πτήσεων”, που  θα φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.
Στη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”, τα κείμενα και οι χαρακτήρες του αγαπημένου 
σκιτσογράφου ζωντανεύουν, σχολιάζοντας με λιτό αλλά καυστικό τρόπο την 
καθημερινότητα του σύγχρονου Έλληνα, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους φόβους, τους 
πόθους και τις μεταφυσικές του ανησυχίες. Μια παράσταση που απευθύνεται με τόλμη 
σε όλους όσοι αγαπούν τον ΑΡΚΑ και δε φοβούνται να κοιτάξουν με σαρκασμό το 
πρόσωπό τους στον καθρέφτη.

Η αγαπημένη παράσταση επιστρέφει από τις 7 έως τις 12 Ιουνίου στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το 2012 αναδείχτηκε από χιλιάδες θεατές σε παράσταση 
της χρονιάς, αναβιώνοντας στο Θέατρο Badminton και στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης τη θρυλική «Μάντρα» του Αττίκ, το έπος ζωής του Κλέωνα 
Τριανταφύλλου και της γενιάς του!
Το 2018, η αγαπημένη παράσταση επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής με ανανεωμένη 
διάθεση κι έναν δυναμικό θίασο που πρωταγωνιστούν οι: Αντώνης Καφετζόπουλος, 
Άκης Σακελλαρίου, Κατερίνα Παπουτσάκη, Νάντια Κοντογεώργη, Μίνως Θεοχάρης, 
Κωνσταντίνος Ασπιώτης, καθώς και μια μεγάλη ομάδα από ταλαντούχους ηθοποιούς, 
τραγουδιστές, μουσικούς. Ιδιαίτερα τιμητική η παρουσία της μοναδικής Ζωζώς 
Σαπουντζάκη, σε μια από τις μεγάλες στιγμές στην εντυπωσιακή της καριέρα!!!

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

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

ΟΙ MANITAROCK έρχονται στο ΞΕΦΩΤΟ το Σάββατο 19 Μαΐου με ροκ διάθεση, παραδοσιακούς & σύγχρονους ήχους και… μανιτάρια! 
Αν δεν τους έχετε ακούσει, χάνετε! Αν δεν τους ξέρετε, τώρα έχετε την ευκαιρία. Για μια γνωριμία με την πιο ροκ μπάντα της 
σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής όπου παραδοσιακό, ρεμπέτικο και ροκ, μπερδεύονται με τρέλα και βρίσκουν το δικό τους 
δρόμο.. Από παλιά, η μίξη δυτικών ροκ στοιχείων, με τα εγχώρια παραδοσιακά, αποτελούσε επιθυμία για όλους τους σπουδαίους 
μουσικούς στην Ελλάδα. Σήμερα, το ξεχωριστό συγκρότημα από τα Γρεβενά, οι Manitarock, δημιουργεί ένα μοναδικό και ιδιαίτερο 
μίγμα παραδοσιακών και σύγχρονων τραγουδιών.

Γιάννης Ζουγανέλης, Διονύσης Τσακνής, 
Γιώτα Γιάννα, Παναγιώτης Αυγερινός, 
Αλέξανδρος Ζουγανέλης και Τάνια 
Ρόκκα έρχονται στο Μύλο, το Σάββατο 
19 Μαίου με τη μουσικο- σατιρική 
παράσταση «Φρούτα Εποχής». Η 
εξαιρετική αυτή ομάδα καλλιτεχνών 
υπόσχεται ψυχαγωγία, διασκέδαση, 
επικοινωνία, διάδραση, τραγούδια, 
αλήθειες και πολύ πολύ χιούμορ. Για 
μία και μοναδική εμφάνιση στο Μύλο.

Το αυστηρώς ακατάλληλο αντιπολεμικό κοινωνικό δράμα THE CURING ROOM έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αθήναιον 
Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου. Το The Curing Room, του David Ian Lee, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά, βασισμένο 
σε αληθινά γεγονότα και αυστηρώς ακατάλληλο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα έργο βαθιά συγκινητικό, 
ανθρώπινο, σκληρό, άγριο, σπαρακτικό. Ένα αγωνιώδες, τολμηρό, αποτρόπαιο και έντονο θρίλερ. Η παράσταση The Curing Room 
βραβεύτηκε ως Καλύτερο Ψυχολογικό θεατρικό θρίλερ από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης στα 36α Κορφιάτικα 
Βραβεία (ήταν υποψήφιο για 3 βραβεία : Ψυχολογικό θεατρικό θρίλερ, Α΄ Αντρικής Ερμηνείας για τoν Στέλιο Ψαρουδάκη και 
Μουσικής θεατρικού έργου για το Μάνο Αντωνιάδη).

Οι MANITAROCK «τα σπάνε» στο Ξέφωτο

«Φρούτα Εποχής»  
στο Μύλο

Τα κόμικς του Αρκά  
ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ

THE CURING ROOM

Σταμάτης Σπανουδάκης «Ο Μαρμαρωμένος 

Βασιλιάς και οι φίλοι του» 
Δύο μεγάλες συναυλίες με τον τίτλο «Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς και οι φίλοι του» θα 
δώσει ο Σταμάτης Σπανουδάκης στο Θέατρο Αριστοτέλειον της Θεσσαλονίκης την Τρίτη 
29 και την Τετάρτη 30 Μαΐου. 
«Νομίζω ότι ο τίτλος αυτός περιέχει όλα όσα, χωρίς νότες, θα ήθελα να σας πω. Τρίτη 
29 Μαΐου 2018. Πόσα χρόνια μετά την Άλωση της γλυκιάς Πόλης! Ο χρόνος, όμως, 
που περνάει, λίγο με αφορά. Η αγάπη που έχω χαραγμένη στη ψυχή μου για τον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την Πόλη, τον Αλέξανδρο, τη Σμύρνη και τη Μητέρα Ελλάδα, 
ξεπερνάει κάθε χρόνο, κάθε χώρο, και με φέρνει εδώ παρόντα, την κατάλληλη στιγμή 
κοντά σας. Δόξα τω Θεώ για όλα. Όσα γίναν, όσα γίνονται και όσα έρχονται!», τονίζει ο 
Σταμάτης Σπανουδάκης.
Μαζί του στο Αριστοτέλειον, οι μόνιμοι πια συνεργάτες του:
Η ορχήστρα εγχόρδων «Τάμαλο», με σολίστ τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (βιολί) 
και τον Δημήτρη Κοτταρίδη (βιολοντσέλο), οι Πάνος Κατσικιώτης (ντραμς), Νίκος 
Χατζόπουλος (κοντραμπάσο), Μαρίνος Τριανταφυλλίδης (πλήκτρα) και Γιώργος Κοντοβάς 
(πιάνο) και η μεγάλη τετράφωνη χορωδία «Μελωδοί» με μαέστρο τον Γιώργο Ζιάκα.

coming up next
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αστρολογία
ΚΡΙΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΛΕΩΝ ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΙΧΘΥΕΣ

Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις κά-
ποιες καταστάσεις με περισσότερη 

ψυχραιμία. Μην αντιδράς έντονα 
και μη δημιουργείς εκνευρισμό. 

Άλλωστε, εσύ είσαι από τα άτομα 
που καταφέρνουν πάντα να ελίσσο-

νται και να συμπεριφέρονται όπως 
απαιτούν οι περιστάσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ…5,14,28,36.

Πολλά σχέδια που έχεις βάλει από 
το παρελθόν στη δουλειά σου θα 
αρχίσουν να υλοποιούνται με τον 
καλύτερο τρόπο. Στα οικονομικά, 
έχεις βγει ήδη εκτός προϋπολο-
γισμού. Φρόντισε να μην κάνεις 

καθόλου αγορές και περιττά έξοδα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,10,25,44.

Στον επαγγελματικό τομέα τα κατα-
φέρνεις πάρα πολύ καλά , μπορείς 
να συζητήσεις με τους συνεργάτες 

σου εναλλακτικές μεθόδους που θα 
έκαναν τα σχέδια σου να προχωρή-

σουν και αυτοί, με την σειρά τους, 
θα είναι στο πλευρό σου για να σε 

βοηθήσουν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,11,29,43.

Τα αισθηματικά σου μπορούν να πάνε 
και καλύτερα από ότι είναι, αν δείξεις 
περισσότερο ενδιαφέρον στο σύντρο-

φό σου και προσπαθήσεις να έρθεις 
πιο κοντά του. Εσύ που είσαι μόνος , 

είναι στο χέρι σου να αποκαλύψεις την 
έντονη γοητεία που διαθέτεις, ώστε 

να πετύχεις αυτό που θέλεις. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…5,13,28,47.

Μπορείς στα επαγγελματικά σου να 
κάνεις συνεργασίες και να ξεκαθα-
ρίσεις θέματα που σε αγχώνουν και 
σε κάνουν να αισθάνεσαι ανασφά-

λεια. Στα οικονομικά σου πρέπει να 
κινηθείς με περισσότερο προγραμ-
ματισμό, γιατί θα έχεις την τάση να 

κάνεις πολλά έξοδα.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…12,25,33,48.

Μπορείς να ξεπεράσεις κάποιες ενδε-
χόμενες δυσκολίες που υπάρχουν στη 
ζωή σου, αν αποφασίσεις να αλλάξεις 

λίγο την συμπεριφορά σου και γίνεις 
πιο διαλλακτικός. Μπορεί σε μερικά 

πράγματα να υπάρχουν άμεσες 
λύσεις και η ισχυρογνωμοσύνη σου 

να σε κάνει να εθελοτυφλείς. ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΙ…9,13,28,47.

Μπορείς να κινηθείς επικεντρωμένα, 
για να λύσεις συγκεκριμένα θέματα 
που σε προβληματίζουν. Ο δυναμι-
σμός που θα έχεις θα είναι μεγάλος 

και με ότι καταπιαστείς, θα το φέρεις 
εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…25,39,41,46.

Φρόντισε να συζητήσεις με το 
σύντροφό σου, αγαπητέ Λέοντα, και 

να του δώσεις να καταλάβει καλά 
μερικά πράγματα, για να αποφύγεις 
τις παρεξηγήσεις και τους ανεπιθύ-
μητους διαπληκτισμούς στη σχέση 

σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,18,21,42.

Οι προτάσεις που θα δεχτείς στα 
επαγγελματικά σου θα είναι πολλές. 

Κάνε τις σωστές επιλογές, για να 
πετύχεις αυτά που θέλεις. Στα 

οικονομικά, θέματα που καθυστε-
ρούν και σε έχουν κουράσει, να 
ξέρεις ότι τώρα θα αρχίζουν να 

βρίσκουν λύσεις. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…10,28,33,42.

Μερικά θέματα που μπορεί να 
συμβούν θα σε αποσυντονίσουν και 

θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά 
σου. Καλό θα είναι να κρατήσεις 

την ψυχραιμία σου και… το στόμα 
σου κλειστό, ώστε να αποφύγεις 

τα χειρότερα. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘ-
ΜΟΙ…16,24,39,41.

Λύσε προβλήματα που αφορούν 
στον οικογενειακό τομέα, αλλά μην 

πάρεις ακόμη σημαντικές αποφά-
σεις. Θα έχεις έντονο το αίσθημα της 
επικοινωνίας σήμερα και καλό είναι 
να το εκμεταλλευτείς, για να βάλεις 

σε μία σειρά τη ζωή σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,13,26,47.

Στα επαγγελματικά σου, θα πρέπει να 
προετοιμαστείς για κάποιες καθυ-

στερήσεις που θα αντιμετωπίσεις, σε 
θέματα που εκκρεμούν. Στα οικονομι-

κά σου, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 
όπως τα θέλεις. Οι καταστάσεις αρχί-
ζουν να πηγαίνουν καλύτερα όμως, 

και θα μπορέσεις να αυξήσεις τα έσοδά 
σου. ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,28,39,43.

Όταν διαλέγεις έναν έρωτα, διαλέγεις και το τέλος 
του... Η πρώτη αντίδραση είναι να φέρεις στο μυαλό 
μια δική σου ιστορία από εκείνες τις σχεδόν ανομολό-
γητες, τις δυνατές, τις χωρίς προηγούμενο και δίχως 
επόμενο. Αυτό, γιατί κανένας έρωτας που σέβεται 
το μεγαλείο του δεν στέκεται στην έννοια λάθος. 
Βουτά σε όσα παθιασμένα γεννά και παραδίνεται Δεν 
συγκρατεί τις ορμές του και δεν συγκρατείται από 
φτηνές δικαιολογίες. Έρχεται και υπερκαλύπτει κάθε 
δισταγμό, κάθε φόβο, κάθε άλλη ανάγκη. Και αν 
αυτός ο έρωτας κάποια στιγμή ρίξει αυλαία, τη ρίχνει 
μεγαλειωδώς, όπως του αξίζει.
Νικητής ακόμη και στην ήττα του χωρισμού. Αυτός 
ο έρωτας έχει το φινάλε που του αξίζει. Έχει αφήσει 
το στίγμα του, έχει λατρευτεί και μένει παντοτινά 
μεγαλειώδης μέσα σου. Aνολοκλήρωτος έρωτας.  
Είναι εκείνος που δείλιασε μπροστά στα «πρέπει», 
που φοβήθηκε να δώσει και να δοθεί, που είπε πολλά 
αλλά έκανε λίγα, που φρέναρε αντί να πατήσει γκάζι, 
που κρύφτηκε πίσω από τη σιγουριά. Έρχεται κλεφτά 
τα βράδια στις σκέψεις σου, αλητεύει στους πόθους 
σου, αναστενάζει στο άκουσμα λέξεων που ματώ-
νουν παλιές πληγές. Μήπως αυτός ο έρωτας δεν έχει 
το φινάλε που του αξίζει; Τέλος μισό, διχασμένο, που 
γράφεται με στυλό που σβήνει, πριν καν τελειώσεις 
τη λέξη, παγιδευμένος σε ατέλειωτα «γιατί» και 
«αν», αιώνια καταδικασμένος να βασανίζεται για την 
επιλογή του να κάνει πίσω. Υποτυπώδης έρωτας.
 Εκείνοι που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να δώσουν 
συναισθήματα, που λάτρεψαν την ιδέα κι όχι τον 
άνθρωπο, χωρίς να προσπαθήσουν, που είπαν μα δεν 
έπραξαν. Αυτοί οι υποτυπώδεις έρωτες έχουν ένα 
τέλος που χάνεται στη λήθη του χρόνου, σαν καράβι 
που στο πέρασμα του προκάλεσε ανασήκωμα της 
θάλασσας μέχρι το πρώτο κύμα να φτάσει στη στεριά, 
είχαν κιόλας ξεχαστεί.Αυτό το τέλος τους αξίζει, το 
ανεπαίσθητο και ασήμαντο. Όταν διαλέγεις έναν έρω-
τα, διαλέγεις και το τέλος του. Η συμπεριφορά σου 
βρίσκει πάντα ένα τρόπο να έρχεται πίσω, γι’ αυτό το 
καλύτερο που έχεις να κάνεις, είναι να φέρεσαι στον 
έρωτα όμορφα. Αν μη τι άλλο, οι όμορφοι έρωτες, 
όμορφα καίγονται.

Κάθε έρωτας έχει 
το φινάλε που του 
αξίζει … Νόμος !!!

Η στήλη προέρχεται απο τηντηλεοπτικη 
εκπομπή Ζώδια & συμβουλές,  

της Βαλεντίνης Βασιλειάδου

Από την  
Βαλεντίνη  
Βασιλειάδη

Τηλ:  
6951106266  
Τηλ. Γραφ: 
2314007050 

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

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΌ
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, 
2316007575
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλε-
ως, 2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 
2310888000

One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250
200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 
2310284001
Εστία Café
Δ. Γούναρη & Παύλου Μελά, 
2310230000
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958
Coffee And Staff
Δημ. Γούναρη 50, 2311821272

ΔΥΤΙΚΑ
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 
2310706600

Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο  Παπασωτη-
ρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολί-
χνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica 
Outlet Mall, 2310538627

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
TGI Fridays 
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μου-
δανιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλο-
νίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλο-
νίκη, 2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμα-
ριά, 2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13, Καλαμαριά, 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 
Καλαμαριάς, 2310432122

Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414

πού θα μας βρείτε
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