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Βαρόµετρο για τις θεατρικές παραστάσεις χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη η Μαρούσκα 

Παναγιωτοπούλου σε συνέντευξη της στην Karfitsa, διότι σύµφωνα µε την ίδια «το κοινό της 
πόλης είναι εκπαιδευµένο και δεν µασάει τα λόγια του». 

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου µας συστήνει την Τάµαρα Ζαχς

CI
TY

Lig
ht

s ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΑ  

Ο Ευθύµης 
Κιουµουρτζόγλου παρουσιάζει το νέο βιβλίο του «Καλύτερα τυχερός παρά ικανός» στις 30/9 στο Mediterranean Palace.

Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακωνσταντίνου για µία και µοναδική συναυλία στο «Μάνος Κατράκης» απόψε στις 21:00.

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου η µοναδική Άννα Βίσση κάνει πρεµιέρα στο BARBARELLA όπου πέρσι έγραψε ... ιστορία.

Το «Μαύρο θέατρο της Πράγας» κλείνει 60 χρόνια χαρίζοντας τις καλύτερες στιγµές του 28 και 29 Σεπτεµβρίου στο Μ.Μ.Θ.

Φρέσκες ιδέες, ανατρεπτική swing, jazzy και groovy προσέγγιση σε mainstream επιλογές από τα Μπλε 
Μύρτιλα

Σελ. 22
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Ό,τι συμβαίνει 
στην πόλη
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Η Karfitsa αποκαλύπτει τα ντοκουμέντα για τη δράση  
του παράνομου κυκλώματος υιοθεσιών που συγκλόνισε την κοινή γνώμη

Σελ.  16-17

Συνομιλίες 
– φωτιά!
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Του Νίκου Καραμανλή

Η κυβέρνηση 
δείχνει 

αποφασισμένη 
να κάνει όσα 

χρειάζονται για 
να αντιμετωπίσει

την κλιματική 
αλλαγή
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Η Ελλάδα «θωρακίζεται»,  
ο πλανήτης εκπέμπει SOS

Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής απασχολεί πλέον όλο και πιο έντονα τους ισχυρούς 
του πλανήτη. Ίσως με κάποια καθυστέρηση ετών, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε για πρώτη φορά 
τόσους πολλούς να ασχολούνται τόσο σοβαρό με το πρόβλημα. Η πρόσφατη παρουσία του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα και οι ανακοι-
νώσεις για έργα ύψους κάποιων εκατοντάδων εκατ. ευρώ δείχνουν πως η Ελλάδα έχει πάρει το 
μήνυμα. Άλλωστε ξεκίνησε την πρωθυπουργική του θητεία αντιμετωπίζοντας ακραία καιρικά 
φαινόμενα στη Χαλκιδική. Λάθη και παραλείψεις προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με το ότι 
για σχεδόν 9 χρόνια η Ελλάδα «πάλευε» με τα μνημόνια, έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα μας να 
έχει μείνει πίσω στον τομέα της προστασίας. 

Στην προσπάθεια θωράκισης, που ξεκινάει άμεσα, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων για πρώτη φορά στα χρονικά να βοηθάει με χρηματοδότηση-ρεκόρ την πατρίδα μας 
για αντιπλημμυρικά έργα. Τα έργα που θα γίνουν αποτελούν επενδύσεις με διπλό όφελος για 
την Ελλάδα: Από τη μία θα γίνουν όσα χρειάζονται για να προστατευθούν από τις πλημμύρες οι 
ζωές και οι περιουσίες ανθρώπων σε ευάλωτες περιοχές. Από την άλλη θα δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας, που τόσο πολύ χρειάζεται η μεταμνημονιακή προσπάθεια. Ιδιαίτερα αισιόδοξο 
είναι και το γεγονός πως οι μελέτες επί των έργων, που παραδόθηκαν και στην ΕΤΕπ για αξιολό-
γηση, βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρώπης. 

Χρειάζεται, βέβαια, να γίνουν πολύ περισσότερα βήματα ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο φιλική 
προς τον πλανήτη που μας φιλοξενεί χώρα. Επί παραδείγματι, σχέδιο και επενδύσεις χρειάζονται 
για τη μεγαλύτερη αξιοποίηση του βρόχινου νερού. Πολύ εύστοχα ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, σημείωσε ότι «κάθε χρόνο αντλούμε το 60% του νερού από τον 
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, από τα υπόγεια αποθέματά μας. Κάθε χρόνο αντλούμε, εξαντλού-
με 700 λίμνες του Μαραθώνα, από τα υπόγεια αποθέματα». Καμπανάκι κινδύνου, αλλά ταυτό-
χρονα και ευκαιρία για να αλλάξει κάτι με οργανωμένο τρόπο και με νέες τεχνολογίες. 

Κακά τα ψέματα, ο πλανήτης μας χρειάζεται να τον αγαπήσουμε ξανά. Οι επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές στη χώρα μας, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες με καύσωνες, 
οι πλημμύρες, οι ριπές ισχυρών ανέμων, καθώς και οι ανεμοστρόβιλοι, οι υδροστρόβιλοι και 
πολλά άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους. Φαινόμε-
να που τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν, με την έρευνα της διαΝΕΟσις να επισημαίνει ότι εάν δεν 
αλλάξουμε κάτι μέχρι το 2065, οι ημέρες με καύσωνα θα αυξηθούν κατά 15-20 μέρες ετησίως, 
οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν κατά 12% σε μέσο όρο κ.ά. 



EVZONON FALIRONTEPO MARTIOU CHARILAOU METEORA RHODES

Amazing Service For Amazing People
www.elixirstudio.gr

EVZONON FALIRONTEPO MARTIOU CHARILAOU METEORA RHODES

Amazing Service For Amazing People
www.elixirstudio.gr

SUPER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
22 τυχεροί 

κερδίζουν από μία μηνιαία συνδρομή στο δίκτυο γυμναστηρίων ΕLIXIR! 
|5 τυχεροί elixir Γεωργίου|
|5 τυχεροί elixir Μετέωρα|

|3τυχεροί elixir Λασκαράτου|
|3 τυχεροί elixir Μαρτίου|
|3 τυχεροί elixir Χαριλάου|

|3 τυχεροί elixir Όλγας|

 ▶ Ακολούθησε τα εξής 3 βήματα:
•Follow @elixir_gym_network.

•Like στον διαγωνισμό.
•Tag έναν ή περισσότερους φίλους σου για να συμμετάσχουν και εκείνοι, 

με σχόλιο το γυμναστήριο της επιλογής σου.

Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και οι νικητής θα ανακοινωθεί live από 
το account των elixir, οπότε stay tuned!

Καλή επιτυχία σε όλους!!! 
#giveaway #elixirgymnetwork #fitness
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Ορισμένα προβλήματα για δυνατούς λύτες 
έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση της ΝΔ στη 
Θεσσαλονίκη. Προβλήματα που έχουν πολλές 
πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις, καθώς εί-
ναι πολυδιάστατα, με την εμπλοκή διαφόρων 
φορέων και επηρεάζουν τη ζωή εκατοντάδων 
χιλιάδων ανθρώπων. Το πρώτο μεγάλο στοί-
χημα που πρέπει να κερδηθεί είναι η καταρχήν 
βελτίωση και, εάν είναι δυνατό, η επίλυση των 
συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών προβλη-
μάτων της πόλης.

Τα κυρίαρχα θέματα που έχει δεσμευτεί για 
την επίλυση τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης και από το βήμα της φετινής 84ης 
ΔΕΘ, είναι ο ΟΑΣΘ και το μετρό. Για αυτά τα ζητή-
ματα –που έχουν χρησιμοποιηθεί για μικροπο-
λιτικές σκοπιμότητες και πολιτικές συγκρούσεις 
σε πεζοδρόμιο, τηλεοπτικά πάνελ και Βουλή– 
πιέζουν, όπως μαθαίνουμε, και οι τοπικοί βου-
λευτές για την όσο δυνατό ταχύτερη διευθέτη-
σή τους – γιατί όσο καθυστερεί η επίλυσή τους, 
αυξάνεται η δυσαρέσκεια του κόσμου και κατά 
συνέπεια και το πολιτικό κόστος.

Όπως δήλωσε στην Karfitsa ο υφυπουργός 
Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία – Θρά-
κη, Θεόδωρος Καράογλου, «η προσοχή της 
κυβέρνησης, της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσο-
τάκη είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη με την 
επιθυμία να καταστεί η πόλη σημείο αναφοράς 
και επίκεντρο θετικών εξελίξεων. Όμως, για να 
μπορέσει η πρόοδος να γίνει πράξη, πρέπει ως 
κοινωνία να σταματήσουμε να παρασυρόμαστε 
από τις ρητορικές του διχασμού. Να απορρίψου-
με όσους μετατρέπουν τα σημαντικά ζητήματα 
της πόλης σε όχημα αυτοπροβολής».

Ο πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Έρ-
γων και νυν βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στρά-
τος Σιμόπουλος δήλωσε στην Κarfitsa πως τα 
έργα που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα από 
τη κυβέρνηση, αφορούν στη καθημερινότητα.

Ζήτημα ευθύνης
Στο θέμα του μετρό, η ολοκλήρωση του 

οποίου αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, η 
κυβέρνηση επενδύει στην επιτάχυνση των ερ-
γασιών ως απάντηση στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση, που εξαπολύει βολές για περεταίρω 
καθυστέρηση και μετάθεση των χρονοδιαγραμ-
μάτων, μετά την απόφαση για απόσπαση και 
επανατοποθέτηση των αρχαίων που βρέθηκαν 
στο εργοτάξιο του σταθμού Βενιζέλου. Με τη 
λύση αυτή είχε ταχθεί από την πρώτη στιγμή και 

ο κ. Σιμόπουλος.
Θεσσαλονικείς βουλευτές της ΝΔ δήλωσαν 

στην Κarfitsa πως η ολοκλήρωση του μετρό το 
2023 είναι πλέον ζήτημα ευθύνης και για τους 
ίδιους, καθώς μετά την τεράστια ταλαιπωρία 
των πολιτών και την οικονομική καταστροφή 
που έχουν υποστεί επιχειρηματίες κατά μήκος 
των εργοταξίων, πρέπει να φροντίσουν στο μέ-
τρο των δυνατοτήτων τους ώστε η πόλη να αρ-
χίσει να απολαμβάνει τα οφέλη του μεγαλύτε-
ρου αναπτυξιακού έργου των τελευταίων ετών. 
Παράλληλα, υποστήριξαν πως υπάρχει πολιτι-
κή ευθύνη λόγω των εξαγγελιών προεκλογικά 
για επιτάχυνση των εργασιών.

Μάλιστα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον πρω-
θυπουργό, όπως γνωστοποιεί ο πρόεδρός του 
Μιχάλης Ζορπίδης, επαναφέρει το αίτημα για να 
ισχύσει το μνημόνιο συνεργασίας του 2012 που 
είχε υπογραφεί με την Αττικό Μετρό, ώστε να 
ισχύσουν ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σχε-
τικά με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Περιφερειακή οδός
Η απαρχαιωμένη και σε κορεσμό πλέον 

περιφερειακή οδός είναι ακόμη ένα έργο, του 
οποίου την υλοποίηση προωθούν οι τοπικοί αι-
ρετοί. Όπως γνωστοποίησε στην ομιλία του στην 
ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, υπάρχει σχεδιασμός για 
κατασκευή fly over περιφερειακής οδού, αμέ-
σως μετά την ολοκλήρωση των μελετών το 
2020, με την μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Η υπερυψωμένη 
περιφερειακή θα ξεκινάει από το νοσοκομείο 

«Παπαγεωργίου» και θα καταλήγει στα Κων-
σταντινουπολίτικα. Το σύνολο του έργου πε-
ριλαμβάνει και διαπλάτυνση της υφιστάμενης 
περιφερειακής από τα Κωνσταντινουπολίτικα 
έως το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» και από την 
Καρδία επίσης μέχρι τον «Άγιο Παύλο».

Μικρό κόστος, μεγάλη σημασία
Μιλώντας για έργα και μάλιστα για αυτά που 

θα δώσουν άλλη «ώθηση» στη Θεσσαλονίκη, 
ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων 
και πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας 
αναφέρθηκε σε έργα μικρού κόστους, αλλά 
μεγάλης σημασίας, που πρέπει να υπάρξουν οι 
ανάλογες πολιτικές πιέσεις ώστε να υλοποιη-
θούν. Ένα από αυτά είναι η οδική σύνδεση του 
6ου προβλήτα του λιμανιού με την εθνική οδό, 
όπως και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου 
προβλήτα. Η Θεσσαλονίκη πρόκειται να μετα-
τραπεί σε ένα ακόμη μεγαλύτερο εργοτάξιο από 
ότι την έχει μετατρέψει το υπό κατασκευή μετρό, 
εάν αρχίσει και η κατασκευή του νέου Διεθνούς 
Εκθεσιακού Κέντρου που σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό πρόκειται να συμβεί το 2022.

Η πολιτική σύνδεση με όλα τα παραπάνω 
έργα –μικρά ή μεγάλα, αλλά απαραίτητα–, βρί-
σκεται στην πολιτική βούληση που πρέπει να 
υπάρξει για την εξεύρεση πόρων, αλλά και στον 
σχεδιασμό και τις πιέσεις που πρέπει να ασκη-
θούν για την ταχύτερη ολοκλήρωση τους. Όπως 
σχολίασε ο κ. Σιμόπουλος, τα παραπάνω έργα 
αδικαιολόγητα δεν έχουν προχωρήσει, ενώ εί-
χαν σημαντικό βαθμό ωριμότητας.

Πιέζουν για λύσεις οι βουλευτές  
της Θεσσαλονίκης

Ζητούν τη γρήγορη ολοκλήρωση των έργων  
που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 
στη θέση που της αξίζει...

estiatoriopatsatzidikotsarouxa
Ολύµπου 78 

2310.271.621

στο τραπέζι σας!
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Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου η ηγεσία της Ελληνι-
κής Αστυνομίας θα έχει στα χέρια της τον πλήρη 
φάκελο με τα στοιχεία της εγκληματικότητας 
και της παραβατικότητας που καταγράφονται 
στους 14 δήμους του νομού Θεσσαλονίκης. Ο 
διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα-
λονίκης, ταξίαρχος Χρήστος Μπουλούμπασης, 
άκουσε για πρώτη φορά τους δημάρχους να του 
περιγράφουν με λεπτομέρειες την κατάσταση 
που επικρατεί στις περιοχές τους.

Κλοπές, διαρρήξεις, διακίνηση ναρκωτικών, 
μετανάστες που περνούν μέσα από τις γραμ-
μές του ΟΣΕ και προσφυγικές ροές είναι μεταξύ 
των θεμάτων που προκαλούν πονοκέφαλο και 
ανησυχία στους δημάρχους, οι οποίοι ζητούν 
να στελεχωθούν τα αστυνομικά τμήματα και να 
αυξηθούν οι περιπολίες στους δρόμους ώστε να 
ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Για ελλιπή αστυνόμευση μίλησε ο πρόεδρος 
της πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και δήμαρχος Αμπελοκή-
πων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου. «Αν δει 
κανείς τον προβλεπόμενο αριθμό αστυνομικών 
που πρέπει να υπηρετούν σε κάθε αστυνομικό 
τμήμα και αυτόν που πραγματικά υπηρετεί θα δει 
ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά», τόνισε.

Ο κ. Κυρίζογλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στην περιοχή του Δενδροποτάμου και στάθηκε 
στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, σημει-
ώνοντας πως δεν είναι εύκολο το συγκεκριμέ-
νο πρόβλημα να «ξεριζωθεί». «Είναι πολλά τα 
λεφτά και μεγάλα τα συμφέροντα», είπε χαρα-
κτηριστικά. Τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών 
ακόμη και σε πολυσύχναστα σημεία του δήμου 
Κορδελιού – Ευόσμου, όπως για παράδειγμα την 
πλατεία Ευόσμου και το χώρο πίσω από το δη-
μαρχείο, έριξε στο τραπέζι των συζητήσεων και 
ο Κλεάνθης Μανδιαλιανός, ενώ στάθηκε και στα 
περιστατικά κλοπών σε βάρος ανηλίκων.

Έκλεψαν ακόμη και... στάση του ΟΑΣΘ!
Τα θέματα ασφάλειας είναι ψηλά στην ατζέ-

ντα του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, σύμφωνα με τον οποίο η παραβατικότητα 
είναι συχνή στο κέντρο της πόλης. Ο κ. Ζέρβας 
αναφέρθηκε στη φύλαξη της Νέας Παραλίας και 
τους βανδαλισμούς που σημειώνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα σε όλο το παραλιακό μέτω-
πο. Μίλησε για τις κλοπές στα αστικά λεωφορεία, 
καθώς οι επιτήδειοι βρίσκουν πρόσφορο «έδα-

φος» και αφαιρούν από τους στριμωγμένους 
επιβάτες πορτοφόλια και πιστωτικές κάρτες, ενώ 
δεν παρέλειψε το παρεμπόριο, λέγοντας πως 
για να αντιμετωπιστεί πρέπει να γίνονται κοινές 
δράσεις από την ΕΛΑΣ και τη Δημοτική Αστυνο-
μία. «Ελπίζουμε άμεσα να ληφθούν τα μέτρα 
που πρέπει. Ο δήμος θα βοηθήσει όπου μπορεί», 
υποσχέθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά τους οι δήμαρχοι Νεάπολης 

– Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και Θέρμης Θεό-
δωρος Παπαδόπουλος εστίασαν στη δράση της 
«μαφίας» του χαλκού και στις συνεχείς κλοπές 
που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές πολιτών. Καμπα-
νάκι έκρουσε ο κ. Δανιηλίδης αναφερόμενος στις 
κλοπές ακόμη και αλεξικέραυνων από σχολικά 
συγκροτήματα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 
οι μαθητές μετά από καταιγίδες. Παρόμοιο είναι 
το πρόβλημα και στην ανατολική Θεσσαλονίκη, 

Ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της εγκληματικότητας θα 
καταστρωθεί για κάθε έναν από τους 14 δήμους του νομού Θεσσαλονίκης

Ώρα μηδέν για την ασφάλεια – Τι 
ζητούν οι δήμαρχοι από την ΕΛΑΣ
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Το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, η πρώτη αλυσίδα φροντιστηρίων πανελλαδι-
κά που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων σε μαθητές Γυμνα-
σίου–Λυκείου και η free press “KARFITSA”, διοργανώνουν Μεγάλο 
Διαγωνισμό Υποτροφιών!

Για να λάβεις μέρος, συμπλήρωσε τον μηχανισμό κλήρωσης 
στη σελίδα μας στο Facebook (www.facebook.com/karfitsa.gr) 
και μπες και εσύ στην κλήρωση διεκδικώντας ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ Ετήσια 
Υποτροφία Φροντιστηριακών Μαθημάτων αξίας 1.000 €υρώ!

Όροι συμμετοχής: https://www.karfitsa.gr/contest-terms/

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ (για μαθητές 

Γυμνασίου – Λυκείου – Απόφοιτους και Στρατιωτικές Σχολές)
Το 1997, μαζί με μια ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων 

καθηγητών, δημιουργήθηκε το πρώτο κέντρο Φροντιστηριακής 
Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Φιλοδοξία των Φροντιστηρίων ΔΙΑ-
ΚΡΟΤΗΜΑ ήταν και είναι η παροχή μαθημάτων φροντιστηριακής 
υποστήριξης στους μαθητές, με μοναδικό στόχο τη μελλοντική τους επιτυχία. 

Από τότε μέχρι σήμερα, το έργο των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ αναπτύσσεται κάθε 
χρόνο και περισσότερο, βλέποντας περισσότερους από 14.000 σπουδαστές τους να διαβαί-
νουν την πόρτα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ανώτερες και ανώτατες σχολές και να γίνο-
νται καταξιωμένοι επιστήμονες και επιτυχημένοι επαγγελματίες.

22 χρόνια αργότερα, (1997 – 2019), ο εκπαιδευτικός όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι η με-
γαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο σήμερα και η πρώτη που έλαβε 2 
πιστοποιήσεις ολικής ποιότητας ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1433. 

Διαθέτει 74 εκπαιδευτήρια σε λειτουργία, περισσότερους από 600 καθηγητές όλων των 

ειδικοτήτων και περίπου 4.500 μαθητές σε μέση ετήσια βάση. 
Το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι η πρώτη αλυσίδα εκπαιδευτηρίων σε 

Ελλάδα και Κύπρο που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων 
ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής υποστήριξης σε 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πρόσφατα – τον Μάιο 2019 - βραβεύθηκε με το Χρυσό 
Βραβείο Ψηφιακής Εκπαίδευσης στα Βραβεία Αριστείων Ελλά-
δος / Education Leaders Awards.

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των Φροντιστηρίων 
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι: 

- H ενσωμάτωση και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση 

- Η εξειδικευμένη ύλη των μαθημάτων που διαρκώς ανα-
νεώνεται από τους διευθυντές – εκπαιδευτικούς του Ομίλου 
που διαθέτουν τεράστια εμπειρία και αναγνωρισμένο ακαδημα-
ϊκό και συγγραφικό έργο,

- Οι αποκλειστικές εκδόσεις τους με τα σχολικά βοηθήματα 
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ (με 59 τίτλους βιβλίων),

- Οι σύγχρονοι και λειτουργικοί χώροι, οι οποίοι συνδυάζουν την υψηλή αισθητική  με την 
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών, όλα αυτά….

Μαζί με πολλή αγάπη, διάθεση, όρεξη και φαντασία που διαθέτουμε όλοι μας για την 
εκπαίδευση και τα παιδιά, παρέχουμε την καλύτερη υποστήριξη στους μαθητές μας, διασφα-
λίζοντας έτσι την επιτυχία για το μέλλον τους και την ένταξή τους σε ένα ανώτερο ή ανώτατο 
πανεπιστημιακό ίδρυμα της επιλογής τους!

Πληροφορίες και Εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα Φροντιστήρια ΔΙΑ-
ΚΡΟΤΗΜΑ σε όλη την Ελλάδα θα βρείτε στο site www.diakrotima.gr 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

καθώς σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, μόνο το τελευ-
ταίο διάστημα έχουν κλαπεί 65 μετασχηματιστές της ΔΕΗ 
από την περιοχή της Θέρμης, με αποτέλεσμα να κόβεται 
το νερό σε κατοικίες και να καταστρέφονται οι παραγωγοί 
που δεν μπορούν να αρδεύσουν τα χωράφια τους.

Χαρακτηριστικό των εκτεταμένων κλοπών που κατα-
γράφονται και της ανομίας που επικρατεί ήταν το παρά-
δειγμα που έδωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης 
Δεμουρτζίδης, ο οποίος ανέφερε πως στη δική του περιο-
χή έκλεψαν ακόμη και τη… στάση λεωφορείου του ΟΑΣΘ. 
«Πέντε άτομα με κίτρινα γιλέκα την ξήλωσαν ολόκληρη, 
λέγοντας πως είναι εργαζόμενοι από τον δήμο και πως 
αφού θα τη συντηρήσουν θα την επιστρέψουν», περιέ-
γραψε ο κ. Δεμουρτζίδης, ο οποίος στάθηκε και στον 
ΟΚΑΝΑ που λειτουργεί στην οδό Λαγκαδά.

Αντίθετα, ανησυχία προκαλούν στους δήμους Θερ-
μαϊκού και Δέλτα οι καταυλισμοί των Ρομά. Παρά τις 
παρεμβάσεις της αστυνομίας το τελευταίο διάστημα στα 
Τσαΐρια, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί σύμφωνα με τον 
αντιδήμαρχο Θερμαϊκού Χρήστο Μπογιατζή, ο οποίος ζή-
τησε να ξανασυσταθεί το Α.Τ Επανομής. Όπως είπε, μετά 
τις πρόσφατες επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ έμειναν μόνο δέκα 
οικογένειες, οι οποίες όμως λίγο καιρό αργότερα αυξή-
θηκαν εκ νέου.

Δραστική επέμβαση της αστυνομίας και για την περιο-
χή των Διαβατών ζήτησε ο νέος δήμαρχος Δέλτα Γιάννης 
Ιωαννίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα έχει πάρει ανε-
ξέλεγκτες διαστάσεις και οι οικισμός έχει μετατραπεί σε 
άντρο ανομίας, παραβατικότητας και εγκληματικότητας. 
Σκουπίδια, μπάζα, κλεμμένα αυτοκίνητα που καίγονται 

συνθέτουν το σκηνικό, την ώρα που παρακείμενες επι-
χειρήσεις δραστηριοποιούνται στο χώρο των καυσίμων. 
Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα εγκαταλε-
λειμμένα βαγόνια που υπάρχουν στη Σίνδο και στα οποία 
κοιμούνται οι πρόσφυγες.

Ανησυχία για τις μεταναστευτικές ροές
Προβληματισμένοι εμφανίζονται δήμαρχοι της Θεσ-

σαλονίκης για τις μεταναστευτικές ροές και για τα ζητή-
ματα που δημιουργούνται στις δομές φιλοξενίας που βρί-
σκονται στις περιοχές τους. Το πρόβλημα θίγουν κυρίως 
οι δήμαρχοι Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Βόλβης και Λαγκαδά, 
οι οποίοι ζητούν από τις αστυνομικές αρχές καλύτερη 
αστυνόμευση σε σημεία του οδικού δικτύου που αποτε-
λούν περάσματα αλλά και όπου υπάρχουν κέντρα φιλο-
ξενίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την περίοδο υπάρ-
χουν τρεις δομές στον δήμο Βόλβης (Βαγιοχώρι, Λουτρά 
Νέας Απολλωνίας και παραλία Βρασνών) ενώ άλλες δύο 
είναι στο δήμο Λαγκαδά.

«Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την 
ασφάλεια στο δήμο μας, με παραβατικές συμπεριφορές 
που εκδηλώνονται στην περιοχή», ανέφερε ο δήμαρχος 
Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου. «Με δεδομένο ότι οι προσφυγικές ροές φαίνε-
ται πως θα αυξηθούν σημαντικά, αυτό ανησυχεί και πάλι 
τους πολίτες. Η επιλογή των χώρων που θα μεταφερ-
θούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να γίνει ορθολο-
γικά και να μην μεταφερθούν μόνο σε ένα δήμο», ζητά ο 
δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

Ειδικό σχέδιο για κάθε δήμο
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόκειται να καταστρω-

θεί εντός του Οκτωβρίου για κάθε έναν από τους 14 δή-
μους του νομού Θεσσαλονίκης ξεχωριστά με στόχο την 
καταπολέμηση της παραβατικότητας και της εγκλημα-
τικότητας. Στόχος είναι να στελεχωθούν τα αστυνομικά 
τμήματα, να αυξηθούν οι περιπολίες και να αναπτυχθούν 
καινούργιες δράσεις.

Ήδη, έχουν δημιουργηθεί νέες πεζές περιπολίες, η 
ομάδα με τους «Πάνθηρες», ενώ θα κυκλοφορούν στους 
δρόμους και τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που βρίσκο-
νται στη διάθεση της ΕΛΑΣ. Την ίδια ώρα, η Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ενισχύεται με επιπλέον 100 
αστυνομικούς και ο στόλος αυξάνεται με τα κατασχεμένα 
οχήματα που θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί η αστυ-
νομία.

Ο ταξίαρχος κ. Μπουλούμπασης ξεκαθάρισε ότι «η 
αστυνομία δίνει το τελευταίο διάστημα μια νέα μάχη». 
Προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ήταν και η εντολή 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς την Αστυ-
νομική Διεύθυνση να συναντηθεί με τους δημάρχους. 
«Δεν έχουμε περιοχές στο κόκκινο, τις ελέγχουμε όλες. 
Απόλυτα και παντού. Τόσο με πεζές περιπολίες, όσο και 
με περιπολίες ασφαλείας, τις οποίες δεν βλέπουν οι πο-
λίτες. Είμαστε παντού, είμαστε πολλοί, έχουμε βγάλει 
πάρα πολύ κόσμο έξω και έχουν δημιουργηθεί νέες υπη-
ρεσίες και όλες μαζί θα συνδράμουν για την καλύτερη 
αστυνόμευση της πόλης και την ασφάλεια των πολιτών», 
υπογράμμισε.
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Τεράστιο είναι το θέμα της αντιπλημμυρι-
κής θωράκισης στη Θεσσαλονίκη με τα πα-
ραδείγματα της αναγκαιότητας δυστυχώς να 
είναι πολλά και να επικαιροποιούνται με κάθε 
δυνατή βροχόπτωση, όταν δρόμοι του πολε-
οδομικού συγκροτήματος μετατρέπονται σε… 
ορμητικά ποτάμια, ενώ επιχειρήσεις και οικίες 
πλημμυρίζουν.

Θλιβερό είναι το γεγονός ότι κάθε φορά που 
ο καιρός επιφυλάσσει μεγάλες ποσότητες νε-
ρού από βροχές, η Θεσσαλονίκη και ειδικότερα 
ορισμένες περιοχές στα δυτικά του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος, αντιμετωπίζουν τεράστιο 
πρόβλημα με πλημμυρικά φαινόμενα. Την ίδια 
στιγμή, ολοκληρωμένα σχέδια για έργα που θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση 
της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης, 
μένουν εδώ και χρόνια αναξιοποίητα στα… συρ-
τάρια, καθώς δεν υπάρχουν κονδύλια για την 
υλοποίησή τους…

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομι-
κής αδυναμίας της  χώρας μας, αλλά και του 
γεγονότος πως για την κατασκευή έργων η 
πολιτική βούληση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, 
είναι το πάγωμα στην υλοποίηση του master 
plan για την αναγκαία αντιπλημμυρική θωράκι-
ση της πόλης. Αδιάψευστος μάρτυρας αποτελεί 
το γεγονός ότι στην περιοχή της Λαχαναγοράς 
και ενώ έχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα 
ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, χρειάστηκαν 
33 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει το αντιπλημμυ-
ρικό έργο και όπως φαίνεται εκ του αποτελέ-
σματος αυτά τα χρήματα δεν υπήρχαν. Ωστόσο 
η λύση βρέθηκε με κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και έτσι το έργο 
στη Λαχαναγορά, όπως και αυτό στην Καλαμα-
ριά που αφορά στην ολοκλήρωση της αποχέ-
τευσης των ομβρίων, προϋπολογισμού 12 εκ. 
ευρώ, βρήκαν χρηματοδότηση και φαίνεται να 
«ξεπαγώνουν».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονο-
μικών και Διοικητής της ΕΤΕπ, δήλωσε σχετικά: 
«Οι νέες επενδύσεις είναι απαραίτητες για να 
προστατευθούν από τις πλημμύρες οι ζωές και 
οι περιουσίες σε ευάλωτες περιοχές στην Ελλά-
δα». «Η προστασία των ζωών, των κατοικιών 
και των επιχειρήσεων από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα αποτελεί προτεραιότητα της ελλη-
νικής κυβέρνησης» πρόσθεσε από την πλευρά 
του ο Κώστας Καραμανλής, υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών.

Η ΕΤΕπ υπέγραψε σύμβαση με αντικείμενο 
τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει χορη-
γήσει ποτέ για νέες επενδύσεις, με σκοπό την 
αντιπλημμυρική προστασία κατοικιών και επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα. Το νέο 25ετές δάνειο 
ύψους 150 εκ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει ένα 
πρόγραμμα ύψους 355 εκ. ευρώ, το οποίο θα 
ενισχύσει την αντιπλημμυρική προστασία για 
500 000 κατοίκους της Αθήνας, της Θεσσαλο-
νίκης και της Πελοποννήσου. Με τη στήριξη 
του νέου προγράμματος θα υλοποιηθούν εντός 
της επόμενης τετραετίας δέκα αντιπλημμυρι-
κά έργα, εκ των οποίων επτά στην Αττική, δύο 
στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πελοπόννησο. 
Από το 2.000 οι πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν 
πλήξει άμεσα πάνω από 16.000 ανθρώπους και 
έχουν προκαλέσει ζημίες σε οικονομικές δρα-
στηριότητες ύψους άνω του ενός δισ. ευρώ.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανάμενε περισσότερα  από 
15 χρόνια (από το 2003 έως το 2018) για την 
επικαιροποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου 
(master plan) που αφορά την αντιπλημμυρική 
θωράκιση της Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε ο 
πρόεδρός του, Πάρις Μπίλλιας, αυτή τη στιγμή 
το master plan βρίσκεται στη φάση της επικαι-
ροποίησης.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συμπεριλάβει στις προ-
τάσεις του κάποια έργα ως  «Α΄ Φάσης» ενός 
master plan  για την αντιπλημμυρική προστασία 
της Θεσσαλονίκης, καθώς και την εξέλιξή τους.

• Διευθέτηση ρεμάτων Πολίχνης και Συκε-
ών: Ολοκληρώθηκαν οι δύο εργολαβίες στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους, υπάρχουν ωστόσο 

μικρές παρεμβάσεις που εκκρεμούν κοντά στο 
Σέιχ Σου.

• Μόνο σε φάση ωριμότητας μελετών, χω-
ρίς να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, 
παραμένει το έργο που αφορά τη διευθέτηση 
και κατασκευή λιμνοδεξαμενών στο τμήμα του 
Δενδροποτάμου, με τους παραπόταμους: Ωραι-
οκάστρου, Αγίου Παντελεήμονα, Ξηροποτάμου, 
κοινότητας Πεύκων, Ξηροποτάμου-Φιλύρου, 
Μύλου και Μύλου-Φιλύρου.

• Μόνο μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για 
τη διευθέτηση του Χειμάρρου Διαβατών.

• Τα φράγματα στο περιαστικό δάσος της 
Θεσσαλονίκης, που κρίθηκαν αναγκαία ήδη 
μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1997 στο 
Σέιχ Σου, δεν έχουν προχωρήσει ούτε μελετη-
τικά. 

• Τα έργα διευθέτησης του Χειμάρρου Λύ-
τρα, του Χειμάρρου Κωνσταντινίδη και το έργο 
διευθέτησης και κατασκευής λιμνοδεξαμενών 
του Χειμάρρου Κυβερνείου, παραμένουν σε 
φάση μελετών, χωρίς ωριμότητα.

• Η διευθέτηση του Χειμάρρου Θέρμης έχει 
πραγματοποιηθεί, ως έναν βαθμό, αλλά εκκρε-
μεί η διευθέτηση του Ρέματος Τριαδίου.

• Το έργο διευθέτησης των επτά χειμάρρων 
του δήμου Θερμαϊκού, παραμένει σε εκκρεμό-
τητα. Μελετητικά είναι ώριμο, αλλά ενώ επρό-
κειτο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η ευθύνη 
υλοποίησης του έργου, πέρασε από το αρμόδιο 
υπουργείο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας και στον οικείο δήμο.

«Ξεπαγώνουν»  
δύο αντιπλημμυρικά έργα

Επιτακτική η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης 
απέναντι στις έντονες βροχοπτώσεις
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Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που παρουσίασε πρόσφατα το υπουργείο 
Ανάπτυξης, αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
για βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας. Δεν μπορούμε 
παρά να καλωσορίσουμε τις πολλές και θετικές παρεμβάσεις που προω-
θεί, με στόχο την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων και την επιτά-
χυνση μιας σειράς διαδικασιών. 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, ωστόσο, του αναπτυξιακού 
νόμου και κατ’ επέκταση την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα, απαι-
τούνται μια σειρά από περαιτέρω βελτιώσεις. Η πρόταση των Επιμελη-
τηρίων προς το υπουργείο ανάπτυξης, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προ-
τάσεις, για τη διαμόρφωση ενός περισσότερου ευέλικτου και ευνοϊκού 
νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύσεις. Μεταξύ των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων, είναι η διεύρυνση των επιλέξιμων αντικειμένων επενδυ-
τικών σχεδίων, με την προσθήκη όλων των δραστηριοτήτων για τις οποί-
ες δεν τίθενται περιορισμοί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως είναι 
οι λιμένες, τα μικρά αεροδρόμια, οι εγκαταστάσεις ιατρικού τουρισμού, 
οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι υπηρεσίες εναλλακτικού και θαλάσσιου 
τουρισμού κ.ά. Επίσης, προτείνεται τροποποίηση ως προς τη διάρκεια 
υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, ώστε αυτή να είναι ανοιχτή καθ’  
όλη τη διάρκεια του  έτους, με δύο κύκλους αξιολογήσεων, καθώς και 
η κατάργηση της διάταξης περί ύπαρξης μιας τουλάχιστον κερδοφόρας 
οικονομικής χρήσης.

Στις προτάσεις των Επιμελητηρίων περιλαμβάνονται, επιπλέον, η πα-
ροχή όλων των μορφών ενισχύσεων στη μέγιστη δυνατή ένταση, σύμφω-
να το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, 
η αύξηση του ισχύοντος σήμερα ορίου για το συνολικό ποσό ενισχύσεων 

ανά επενδυτικό σχέδιο για τις ΜΜΕ και η κατάργηση του συγκεκριμένου 
ορίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις με αντικατάστασή του από το προσαρ-
μοσμένο ποσό ενίσχυσης.

Όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης, εγκρίσεων και ελέγχου, εί-
ναι απαραίτητο να υπάρξουν βελτιώσεις σε σχέση με την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων, τις ποσοστώσεις των επιλέξιμων δαπανών, 
την απλοποίηση της διαδικασίας στοιχειοθέτησης του κόστους της επέν-
δυσης, τη θέσπιση δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής έως το 50% 
του εγκεκριμένου ποσού έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρη-
ματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τη χορήγηση του 50% της ενίσχυσης 
χωρίς επιτόπιο έλεγχο, αλλά μόνο με διοικητικό.

Τέλος, θα πρέπει να προωθηθούν συγκεκριμένες βελτιωτικές πα-
ρεμβάσεις, με εφαρμογή σε όλους τους μέχρι σήμερα Αναπτυξιακούς 
Νόμους. Απαραίτητη κρίνεται, ειδικότερα, η παράταση του χρόνου υλο-
ποίησης του συνόλου των έργων του ν.3908/11 έως 31/12/2020, καθώς 
πλήθος ενταγμένων έργων υλοποιούνται αυτή τη στιγμή αλλά αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα στο να εξασφαλίσουν  δαπάνες ίσες με το 50% μέχρι 
31/12/2019. 

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα απαξίωσης, το επενδυτικό προφίλ της 
Ελλάδας αρχίζει σταδιακά να αποκαθίσταται. Είναι στο χέρι της κυβέρ-
νησης να εφαρμόσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις κατάλληλες 
παρεμβάσεις, ώστε το σημερινό θετικό κλίμα να μετατραπεί σε δύναμη 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.  

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών.

Με αφορμή το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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Ήταν πρωί της Δευτέρας όταν ο βρετανικός 
τουριστικός κολοσσός Thomas Cook κατέρρεε 
προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες στη χώρα 
μας. Οι τουριστικοί πράκτορες σε Χαλκιδική και 
Πιερία καθησύχαζαν τους συναδέρφους τους, 
καθώς οι ίδιοι δεν υπέστησαν τις δυσμενείς επι-
πτώσεις μιας χρεοκοπίας που αφορούσε –έως 
τότε– μόνο στο βρετανικό παράρτημα της εται-
ρίας. Οι Βρετανοί τουρίστες, λίγοι στον αριθμό, 
είχαν αναχωρήσει από τέλη Αυγούστου και οι 
επισκέπτες που έφτασαν έκτοτε στη Χαλκιδική 
με την Thomas Cook ήταν Γερμανοί, Ολλαν-
δοί Βέλγοι και Πολωνοί. Σε αυτές τις χώρες η 
εταιρία λειτουργούσε κανονικά, τα πακέτα πω-
λούνταν μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας και η 
αεροπορική εταιρεία της Tomas Cook Condor, 
εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια της από και 
προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσα-
λονίκης. Στην Πιερία οι 100 Βρετανοί τουρίστες 
που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι επρόκειτο να πε-
τάξουν για τη χώρα τους κανονικά.

Το άγχος και η αγωνία των ξενοδόχων σε 
Χαλκιδική και Πιερία ήταν έντονο, αλλά ελεγ-
χόμενο, καθώς ακόμη η κρίση δεν είχε χτυπήσει 
την πόρτα τους. Το κακό όμως δεν άργησε να 
έρθει. Το βράδυ της Τρίτης, η είδηση για πτώ-
χευση της εταιρείας στη Γερμανία έκανε την εμ-
φάνιση της στα γερμανικά ΜΜΕ και λίγο αργό-
τερα έφτασε και στα ελληνικά δημοσιογραφικά 
γραφεία. Η γερμανική Thomas Cook GmbH, θυ-
γατρική της βρετανικής Thomas Cook, κατέθεσε 
αίτημα χρεοκοπίας, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της.

Όπως έγινε γνωστό, η Thomas Cook GmbH 
είχε αιτηθεί στη γερμανική κυβέρνηση για ένα 
δάνειο. Όμως σύμφωνα με την CEO της εταιρεί-
ας, Στέφανι Μπερκ, «οι διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση δεν οδήγησαν στην εξεύρεση 
μιας βραχυπρόθεσμης λύσης». Αντίθετα, η αε-
ροπορική εταιρεία Condor, η οποία αποτελεί και 
αυτή θυγατρική της Thomas Cook στη Γερμανία, 
ζήτησε και έλαβε δάνειο 380 εκατ. ευρώ από το 
γερμανικό κράτος.

Ο πανικός και η απελπισία άγγιξε τον τουρι-
σμό της Χαλκιδικής και της Πιερίας.

Στα δύο παραθεριστικά θέρετρα φιλοξενού-
νταν περισσότεροι από 3.000 Γερμανοί τουρί-
στες ενώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου επρόκειτο 
να φτάσουν στα ξενοδοχεία των παραλιακών 
οικισμών της Πιερίας και στη Χαλκιδική περί-
που 4.500 Γερμανοί επισκέπτες. Άλλωστε για 
τους Γερμανούς τουρίστες ο Σεπτέμβριος και ο 

Οκτώβριος είναι μήνες διακοπών στη Χαλκιδι-
κή, ενώ για τους ξενοδόχους αυτές οι 60 ημέ-
ρες είναι πιο ουσιαστικοί από τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο καθώς υποδέχονται πιο εύρωστους 
οικονομικά τουρίστες.

«Οι επισκέπτες που έχουν έρθει μέχρι τις 
23 Σεπτεμβρίου καλύπτονται πλήρως από τα 
ασφαλιστικά ταξιδιωτικά πακέτα ωστόσο όσοι 
ήρθαν τις τελευταίες ημέρες είναι στον αέρα», 
εξηγεί στην Karfitsa ο Αναγνώστης Θεοχαρό-
πουλος, διευθυντής πωλήσεων του τουριστι-
κού πρακτορείου Hellenic Island Services, που 
εκπροσωπεί την Thomas Cook για πακέτα δια-
κοπών σε Χαλκιδική και Πιερία.

Στο μεταξύ, έχει ξεκινήσει από το Ξενοδο-
χειακό Επιμελητήριο Ελλάδος η αποτίμηση 
της οικονομικής ζημιάς που έχουν υποστεί οι 
επιχειρήσεις του τομέα με την λειτουργία ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας και την αποστολή ερω-
τηματολογίων, στα οποία τα μέλη θα πρέπει να 
δηλώσουν τις απώλειες από την κατάρρευση 
του Thomas Cook.

Τα πρώτα, άμεσα «ανοίγματα» της Thomas 
Cook στις ελληνικές επιχειρήσεις υπολογίζο-
νται σε πάνω από 200 εκατ. ευρώ κι έως 230 
εκατ. ευρώ, όπως τουλάχιστον προκύπτει από 
τα στοιχεία που φαίνεται να συγκεντρώνονται 
στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, πέραν φυσι-
κά του κόστους που δεν μπορεί να αποτιμηθεί 
από τις ακυρώσεις, τα διαφυγόντα έσοδα και 
το πρόωρο κλείσιμο μονάδων πριν το τέλος 
της θερινής σεζόν, κυρίως σε καταλύματα που 
είχαν αποκλειστικές συνεργασίες με τον τουρι-

στικό κολοσσό.
Την  ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει πλαίσιο 

προτάσεων που κατέθεσε ο ΣΕΤΕ ενώ γίνονται 
συσκέψεις των αρμοδίων υπουργών για την κα-
τάληξη σε μια πολιτική γραμμή.

Ο ΣΕΤΕ, προτείνει:
• Απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης 

ΦΠΑ για τα ανείσπρακτα τιμολόγια της Thomas 
Cook με ημερομηνία εκδόσεως από 1η Μαΐου 
2019 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2019 ή πρόβλε-
ψη της δυνατότητας συμψηφισμού του αντίστοι-
χου ποσού με τον ΦΠΑ των επόμενων μηνών. 

• Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
φόρου διαμονής για τις διανυκτερεύσεις των 
προερχόμενων από την Thomas Cook ενοίκων 
των τουριστικών καταλυμάτων για τη χρονική 
περίοδο από 23 Σεπτεμβρίου 2019 και μέχρι 
την αναχώρησή τους από τα τουριστικά κατα-
λύματα. 

• Να τροποποιηθούν οι πολιτικές που προ-
βλέπουν την κατανομή των συντελεστών ΦΠΑ 
στο τουριστικό πακέτο, ώστε στις περιπτώσεις 
αυτές (Full Board και All Inclusive) το 10% μόνο 
της ενιαίας τιμής να υπάγεται στον υψηλό συ-
ντελεστή ΦΠΑ και το υπόλοιπο 90% στον χαμη-
λό συντελεστή. 

• Ενεργοποίηση για την πτώχευση της 
Thomas Cook των προβλέψεων σχετικά με την 
έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχεια-
κών επιχειρήσεων λόγω πτώχευσης αλλοδα-
πών τουριστικών πρακτορείων. 

Thomas Cook: Απελπίστηκαν  
ακόμη και οι ψυχραιμότεροι 

«Κανόνι» ολκής στον τουριστικό κολοσσό  
– Αγγίζουν  το μισό δισ. οι επιπτώσεις
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Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

   Το πρόβλημα με τη στάθμη της λίμνης Κορώνειας και της ξήραν-
σής της είναι γνωστό εδώ και μερικές δεκαετίες.  Τα αίτια για την πτώση 
της στάθμης είναι πολλά. Τα κυριότερα είναι,  οι αγροτικές δραστηρι-
ότητες, οι οποίες με την υπεράντληση για άρδευση αφαιρούν νερά της 
λίμνης ενώ παράλληλα  τροφοδοτούν τη λίμνη με οργανική ρύπανση, 
καθώς και  η ρύπανση της λίμνης, τόσο από  βιοτεχνικές δραστηριότη-
τες, όσο και με τα λύματα της πόλης του Λαγκαδά. 

   Αποτέλεσμα αυτών, είναι να έχουμε έντονο το φαινόμενο της πα-
ραγωγής μεγάλων ποσοτήτων φυτοπλαγκτού, το οποίο κατά την απο-
σύνθεσή του ελαττώνει τόσο τη στάθμη του νερού όσο και ορισμένες 
φορές παράγει τοξικούς μικροοργανισμούς.

Τέτοιο φαινόμενο έγινε το 2004 και το 2007, όταν είχαμε πολλά 
νεκρά ψάρια και επίσης πολλά ψαροφάγα πουλιά. Η Πολιτεία, για να 
αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, κυρίως η Νομαρχία Θεσσαλονίκης 
και κατόπιν η Περιφέρεια, ανέλαβαν μέσω διαφόρων προγραμμάτων 
να επιλύσουν το πρόβλημα. Έγιναν μελέτες επί μελετών, οι οποίες έγι-
ναν στις περισσότερες περιπτώσεις με μη ολοκληρωμένες διεπιστημο-
νικές ερευνητικές ομάδες. 

Τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν ήταν εν μέρει σωστά, αλλά 
μακροπρόθεσμα δε έλυσαν το πρόβλημα για δύο κυρίως λόγους, 
πρώτον γιατί δεν αντιμετωπίστηκε η αλλαγή των αγροτικών δρα-
στηριοτήτων, ώστε να μη γίνεται υπεράντληση υπόγειων νερών και 
δεύτερον,  κατασκευάστηκαν διάφορα υδρονομικά έργα, δηλαδή δι-

αμορφώθηκε μια λεκάνη αναρρύθμισης, η οποία δέχεται τα νερά δύο 
ρεμάτων (Σχολαρίου και Λαγκαδικίων) και τα οποία διοχετεύει στην 
Κορώνεια. Το πρόβλημα που δεν προβλέφθηκε από τους μελετητές 
ήταν ότι τα ρέματα αυτά, με την πάροδο του χρόνου, μπαζώθηκαν από 
τα φερτά υλικά των ρεμάτων. Έτσι, η λύση αυτή, αν και ήταν δαπανη-
ρή, δεν λειτουργεί πλέον.

 Πριν από δύο-τρία χρόνια, η Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος ανέθεσε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον 
καθαρισμό αυτών των ρεμάτων, χωρίς όμως να διαθέσει τα απαραίτη-
τα κονδύλια. Παράλληλα, η Περιφέρεια ανάθεσε το θέμα στο Φορέα 
Διαχείρισης της λίμνης Κορώνειας, χωρίς ωστόσο  να διατεθούν τα 
απαραίτητα κονδύλια. Έτσι λοιπόν, με την πρώτη αυξημένη περίοδο 
ξηρασίας, η στάθμη του νερού στη λίμνη μηδενίστηκε. Με τις πρόσφα-
τες βροχές άρχισε η λίμνη να γεμίζει πάλι με νερό. 

Τελικά, δηλαδή, η λίμνη εξαρτάται καθαρά από τις βροχοπτώσεις; 
Για την οριστική επίλυση του προβλήματος, θα πρέπει να δημιουργη-
θεί μια ανεξάρτητη  διεπιστημονική ομάδα, η οποία να προτείνει λύσεις 
για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος.

*Ο Θεμιστοκλής Κουιμτζής είναι Ομότιμος καθηγητής Χημείας 
και Περιβάλλοντος ΑΠΘ και Επίτιμος πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης 
Θερμαϊκού Κόλπου

Όλη η αλήθεια για τη λίμνη Κορώνεια

opinion

Τ Ο Υ 
Θ Ε Μ Ι Σ Τ Ο Κ Λ Η 

Κ Ο Υ Ι Μ Τ Ζ Η *
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Η Βόρεια Ελλάδα, είναι ο χώρος τον οποίο 
κατεξοχήν αφορά το στοίχημα της κυβέρνησης, 
που είναι η ανάπτυξη για όλους και θα επιτευχθεί 
με ενίσχυση των επενδύσεων των υποδομών 
και της καθημερινότητας, τόνισε σε συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Κarfitsa, 
η διευθύντρια του γραφείου Μακεδονίας του 
πρωθυπουργού, πρώην βουλευτής Καστοριάς, 
Μαρία Αντωνίου. Αναφορικά με το ρόλο του 
γραφείου που υπηρετεί, για τη χρησιμότητα του 
οποίου έχουν εκφραστεί αμφιλεγόμενες από-
ψεις, η κ. Αντωνίου ,τόνισε ότι πρόκειται για έναν 
θεσμό τον οποίο σέβονται και αναγνωρίζουν οι 
Βορειοελλαδίτες και καθημερινά δέχεται σωρεία 
αιτημάτων προς επίλυση.

Πως αντιλαμβάνεστε το  ρόλο του γραφείου 
που υπηρετείτε;  Είναι δυνατό να προωθηθούν 
στο κέντρο, καλύτερα, τα θέματα Μακεδονίας 
και Θράκης; Έχω την τιμή και ευθύνη να υπηρε-
τώ το γραφείο Μακεδονίας του πρωθυπουργού, 
κατόπιν επιλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον 
οποίον ευχαριστώ δημόσια για την εμπιστοσύνη 
του.

Το γραφείο Μακεδονίας είναι αρμόδιο για τη 
μελέτη, την επεξεργασία και την υποβολή προ-
τάσεων στον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός 
έχει βάλει στην καρδιά της ατζέντας του την 
προστασία του brand Μακεδονία και την ανά-
δειξη των μακεδονικών προϊόντων μας παντού 
στον κόσμο. Δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην 
προστασία των μακεδονικών μας προϊόντων και 
αυτό καλούμαστε όλοι μας να υπηρετήσουμε.

Παράλληλα, σας βεβαιώνω από τους δύο 
περίπου μήνες λειτουργίας του γραφείου, πως 
πρόκειται για έναν θεσμό, τον οποίο σέβονται και 
αναγνωρίζουν οι πολίτες και οι φορείς της Θεσ-
σαλονίκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος 
και καθημερινά καταφθάνουν στο γραφείο τα 
αιτήματά τους.

Το γραφείο παρακολουθεί στενά τα θέματα 
της Μακεδονίας και της Θράκης, συνεργάζεται 
με τα αρμόδια υπουργεία, τους τοπικούς φορείς 
και τους πολίτες, και μετά από μελέτη και αξι-
ολόγηση, ενημερώνει τον πρωθυπουργό, στον 
οποίο μεταφέρει τα προβλήματα και προτείνει 
τους τρόπους της επίλυσής τους. 

Οι Θεσσαλονικείς περιμένουν  εναγωνίως 
το σχέδιο της κυβέρνησης  για τον ΟΑΣΘ που 
αποτελεί μία μεγάλη “πληγή’’ . Πότε θα είναι 
έτοιμο; Όπως γνωρίζετε, ο ΟΑΣΘ σηκώνει το βά-
ρος των καθημερινών μετακινήσεων των πολι-
τών της Θεσσαλονίκης. Τα προβλήματα σε έναν 

Μαρία Αντωνίου:

Στοίχημα της κυβέρνησης 
η ανάπτυξη της Β. Ελλάδα
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kismetkismet
Να σας πούµε το φλυτζάνι;

Πίνετε τον καφέ σας µε 3 ευρώ
και δωρεάν, σάς λέµε το φλυτζάνι 

Παράδοση ετών από τη Σµύρνη 
µε 100% επιτυχία 

Δωρεάν χαρτοµαντεία

Μια δοκιµή 
θα σας πείσει 

Αγίου Δηµητρίου 78, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2315511055, 6977849494

τόσο μεγάλο οργανισμό είναι σίγουρα πολλά. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τη νέα 
διοίκηση του ΟΑΣΘ και να διαπιστώσω μόνη μου αυτή την ανοιχτή «πληγή», όπως σημει-
ώνετε. 

Όμως, μέσα σε δύο κιόλας μήνες, φαίνεται η βούληση της κυβέρνησης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη να λύσει ένα φλέγον πρόβλημα, η επίλυση του οποίου αφορά χιλιάδες 
πολίτες, και η διαφορά είναι αισθητή στο επιβατικό κοινό. Βρήκαμε 213 λεωφορεία να 
κυκλοφορούν και σήμερα κυκλοφορούν 315.

Η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ έχει όρεξη για δουλειά, έχει σχέδιο και πιστεύω θα ανακοι-
νωθεί σύντομα. Στοίχημα της κυβέρνησης είναι να έχουμε, το συντομότερο, γρήγορες, 
αξιοπρεπείς και ασφαλείς μετακινήσεις για όλους τους πολίτες.    

 Ο μέσος Θεσσαλονικιός δεν γνωρίζει ποια λύση είναι η καλύτερη για το Μετρό, 
απόσπαση και επανατοποθέτηση ή παραμονή των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου; 
Πως θα αποφευχθεί ο διχασμός στην πόλη; Όλοι οι κάτοικοι της πόλεως και οι επισκέ-
πτες της Θεσσαλονίκης, εδώ και πολλά χρόνια αντικρίζουν και βιώνουν μια κατάσταση 
ταλαιπωρίας, για να μην πω «κοροϊδίας».

Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν τοποθετηθεί ως προς το θέμα, έχουν εκφράσει τις από-
ψεις και τις προτάσεις τους και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο που πρέπει να τελειώνου-
με με τα μεγάλα λόγια. Τέλος με τα ψεύτικα εγκαίνια και τους βαμμένους μουσαμάδες.

Με τα σημερινά, λοιπόν, δεδομένα, η λειτουργία του Μετρό θα άρχιζε χωρίς τον Σταθ-
μό Βενιζέλου, τέλη του 2022. Αλλά αυτό θα σήμαινε ένα έργο «κολοβό». Επιστρέφουμε, 
λοιπόν, στην αρχική λύση για τον σταθμό, με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαι-
ολογικών ευρημάτων. Σύμφωνα, πάντα, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, στο πλαίσιο του αρχαιολογικού νόμου και βάσει της πρακτικής που ακολουθήθηκε 
στο Σταθμό Αγίας Σοφίας. Έτσι, το Μετρό θα λειτουργήσει ενιαίο και στο σύνολό του τον 
Απρίλιο του 2023!

Αυτή είναι η θέση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και σας βεβαιώνω ότι όλοι 
οι φορείς έχουν υιοθετήσει την πρόταση αυτή και πιστεύω στην πλειοψηφία τους και οι 
πολίτες.

 Ποιο είναι το όραμα σας για τη Βόρεια Ελλάδα; Τι πρέπει να γίνει για να αποτελέσει 
πυλώνα ανάπτυξης της χώρας; Η κυβέρνησή μας έχει συγκροτήσει ένα αναπτυξιακό 
πρόγραμμα για τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει, λοιπόν,  όχι απλά το όραμα για μια καλύτερη 
Ελλάδα, καλύτερη Θεσσαλονίκη, καλύτερη Μακεδονία, αλλά και το σχέδιο για το πως θα 
πετύχουμε αυτόν το στόχο.

Θα διαπιστώνετε μόνη σας από τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, να μπαίνουν λιθαράκι λιθαράκι τα θεμέλια για την αναγέννηση της χώρας 
γενικότερα.

Και συγκεκριμένα, η Βόρεια Ελλάδα, είναι ο χώρος τον οποίο κατεξοχήν αφορά το 
στοίχημα της κυβέρνησης, που είναι η Ανάπτυξη για όλους. Και το τρίπτυχο επενδύσεις 
–υποδομές – καθημερινότητα ορίζει την εφαρμογή του.

Η προστασία και ενίσχυση των μακεδονικών προϊόντων με τη δημιουργία και διεθνή 
πιστοποίηση ενός συλλογικού σήματος για αυτά.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει νέο ρόλο. Το επενδυτικό του πρόγραμμα 
ανέρχεται ήδη σε 300 εκατομμύρια.

Στο μέτωπο των οδικών υποδομών βασικό στοίχημα εδώ είναι η ολοκλήρωση των 
κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας Οδού. Ο άξονας Δράμας-Αμφίπολης-Εγνατίας έχει ήδη 
μελετηθεί και δημοπρατείται εντός 18 μηνών.

Αναβάθμιση της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με την κατασκευή νέας, υπερυ-
ψωμένης ταχείας λεωφόρου.

Στόχος, την επόμενη διετία να γίνει η Θεσσαλονίκη μεταφορικός κόμβος για την Νοτι-
οανατολική Ευρώπη και την Βαλκανική.

Ανάπλαση της ΔΕΘ
Προχωρούν οι νομοθετικές πράξεις για την παραχώρηση 760 στρεμμάτων του Δημο-

σίου στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.
Η δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας από την κορυφαία πολυεθνική εταιρία Cisco στη 

Θεσσαλονίκη. 
   Η πολυεθνική εταιρία PFIZER αποφάσισε να δημιουργήσει επίσης στη Θεσσαλονίκη 

το πρώτο από τα 6 διεθνή κέντρα ψηφιακής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και ανά-
λυσης μεγάλων δεδομένων.

Ακίνητο στην Περαία θα φιλοξενήσει το «Thess/Intec». Ένα νέο πάρκο καινοτομίας, το 
οποίο θα χρηματοδοτήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Αυτά είναι μερικά από τα σχέδια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βό-
ρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά, μετά από δέκα χρόνια κρίσης, η ελπίδα για τη φωτεινή 
Ελλάδα που δεσμευθήκαμε, δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο!
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Εκτός Δήμου τα αδέλφια Ψωμιάδη
Σε αργία τέθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας Θράκης τα αδέλφια Ψωμιάδη, που εξελέγη-
σαν δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσαλονίκης στις πρόσφατες 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι 
Παναγιώτης και Διονύσης Ψωμιάδης δεν θα κάθονται 
στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου (έως ότου γίνει 
η δίκη για την υπόθεση με τα «45αρια») και η «Δύναμη 
Πολιτών μένει αυτή τη στιγμή με μία δημοτική σύμβου-
λο, την Ινγκα Αβραμίδου

Το δώρο του Κώστα στον Σίμο
Την καρφίτσα με το γράμμα “Θ” που φοράει συνέχεια 

στο πέτο του σακακιού του χάρισε στον δήμαρχο Νεάπο-
λης - Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. 
Ο κ.Δανιηλίδης ρώτησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης πώς 
μπορεί να αποκτήσει και αυτός μια παρόμοια καρφίτσα. 
Τότε, ο κ.Ζέρβας την έβγαλε από το σακάκι του και την 
πέρασε στο πουκάμισο του δημάρχου Νεάπολης - Συκε-
ών.   

Εκατό επιπλέον αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη 
Οι επαφές του γενικού γραμματέα της ΚΟ της Ν.Δ. 

Σταύρου Καλαφάτη με την ηγεσία του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη συνέβαλαν σημαντικά στις αποφάσεις 
που ελήφθησαν πρόσφατα για την σημαντική ενίσχυση 
της Θεσσαλονίκης με 100 επιπλέον αστυνομικούς. Ολο 
το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν συνεχείς συζητήσεις 
του Σταύρου Καλαφάτη με το το προεδρείο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προκειμένου 
να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της 
Θεσσαλονίκης.

Δεν πήγε στο δ.σ. ο Ταχιάος
Νέα ...κοπάνα του Νίκου Ταχιάου από τις συνεδριάσεις 

του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Παρά το γεγονός ότι κατέβηκε στις πρόσφατες αυτοδι-
οικητικές εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος, μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του στην Αττικό Μετρό, δεν 
έδωσε το παρών σε καμία από τις δύο πρώτες συνεδριά-
σεις του Σώματος.

Βούγιας για το Φεστιβάλ!
 Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ο Σπύρος Βούγιας! Ο 

επικεφαλής της παράταξης “ΠΟΛΗχρωμη Πόλη” προτά-
θηκε από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρ-
βα, να εκπροσωπεί τον δήμο στο διοικητικό συμβούλιο 
του Φεστιβάλ. Ο κ.Ζέρβας χαρακτήρισε τον Σπύρο Βούγια 
ιδανικό άνθρωπο γι αυτή τη θέση, ενώ από την πλευ-
ρά του ο κ.Βούγιας μίλησε για υπέρβαση του δημάρχου 
λόγω του ότι επέλεξε έναν σύμβουλο της μειοψηφίας. 

Το φουλάρι στην κ. Παυλοπούλου  
Ένα φουλάρι με το λογότυπο του δήμου Θεσσαλονί-

κης δώρισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας στη σύζυ-
γο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Σίσσυ Παυλοπούλου. 
Ο δήμαρχος συνάντησε την κ. Παυλοπούλου κατά την 
επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, όπου παρευρέθηκε σε 

εκδήλωσης της οργάνωσης «Γυναίκες στην Ογκολογία 
στην Ελλάδα».

Ο Λάζαρος για υπερ-δήμαρχος
Και επίσημα ο Λάζαρος Κυρίζογλου υποψήφιος για 

την προεδρία στην ΚΕΔΕ. Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την υποψηφι-
ότητα του στις εκλογές της ΚΕΔΕ διεκδικώντας τη θέση 
του προέδρου στους δημάρχους όλης της χώρας.

Με καφέ μίλησαν για το μετρό Ταχιάος-Μπουτάρης 
Την ευκαιρία να τα πούνε για το θέμα του Μετρό αν 

και τους χωριζουν οι θέσεις τους. Ο Νίκος Ταχιάος διο-
ρισμένος προσφάτως πρόεδρος της Αττικό Μετρό συνα-
ντήθηκε τυχαία με τον πρώην δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη 
σε κεντρικό καφέ της πόλης στην Αγ. Σοφία. Να σημει-
ώσουμε ότι ο Ν. Ταχιάος είναι υπέρ της απόσπασης και 
επανατοποθέτησης των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου, 
ο δε Μπουτάρης υπέρ της παραμονής των αρχαίων στο 
σημείο που βρίσκονται.

Η μάχη της ΚΕΔΕ
Από τη στιγμή που οι γαλάζιες  δυνάμεις στον αυτοδι-

οικητικό χάρτη της χώρας έχουν την απόλυτη κυριαρχία 
είναι λογικό οι διαγκωνισμοί για τις θέσεις των επικεφα-
λής σε ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ δηλαδή στις κεντρικές ενώσεις 
Δήμων και Περιφερειών να γίνονται στελεχών της ίδιας 
παράταξης. Ωστόσο, τα πράγματα δεν φαίνεται να ειναι 
ρόδινα,ούτε απολύτως ομαλά. Ο Λάζαρος Κυρίζογλου 
ανακοίνωσε ότι  κατέρχεται στην διεκδίκηση της προε-
δρίας τηε ΚΕΔΕ χωρίς μάλιστα αυή τη φορά να κάνει πίσω 
όπως το 2014 που το έπραξε υπέρ του Γιώργου Πατούλη. 

Και Απόστολος for president 
Ωστόσο, στην Πειραιώς ακόμη δεν έχουν αποσαφη-

νίσει την πρόθεση στηριξής της καθώς κατέρχεται και 
ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου με τη 
φόρα ενός «innovative» προφίλ. Την ίδια ώρα ο Απόστο-
λος Τζιτζικώστας θα θέσει υποψηφιότητα για την προε-
δρία της ΕΝΠΕ. Ετσι προβάλλεται ένα ζήτημα κυρίως από 
εκλέκτορες εκτος Β. Ελλάδας «αν γίνεται οι δυο επικεφα-
λής των Ενώσεων Δήμων και Περιφερειών να προέρχο-
νται από τη Θεσσαλονίκη». 

Αίθουσα «Ιωάννας Τζάκη» στην Περιφέρεια Κ.Μ. 
 Το όνομα της Ιωάννας Τζάκη, που έφυγε πρόωρα από 

τη ζωή, δόθηκε σε αίθουσα, που βρίσκεται στο κτίριο του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στη 
Θεσσαλονίκη. Η συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε, 
παρουσία φίλων, συνεργατών και μελών της οικογένειας 
της εκλιπούσας, καθώς και του συνόλου των μελών των 
Παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Μετά το Bollywood και στο Hollywood 
ο Απόστολος 
 Στο Hollywood ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-

νίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο του ταξιδιού 
του στις ΗΠΑ. Μην πάει ο νους σας για συμμετοχή σε κά-

ποια ταινία… Ο κ.Τζιτζικώστας προωθεί το Film Office της 
Περιφέρειας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και 
την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών στην 
Κεντρική Μακεδονία. Αλλωστε, έχει ήδη ξεκινήσει συ-
νεργασία με την κινηματογραφική βιομηχανία της Ινδίας, 
το Bollywood και τα πρώτα γυρίσματα θα γίνουν στην πε-
ριοχή μας το 2020. 

Ο Σίμος βράβευσε τους αριστούχους 
 Ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις… αλλά 804 μαθη-

τές και μαθήτριες του δήμου Νεάπολης - Συκεών που 
εισήχθησαν στα πανεπιστήμια της χώρας βράβευσε ο δή-
μαρχος, Σίμος Δανιηλίδης. Στους νέους φοιτητές και φοι-
τήτριες, με το ποσοστό επιτυχίας να ξεπερνάει το 82%, 
επιδόθηκε ειδική τιμητική βράβευση και ένα βιβλίο, ως 
συμβολικό δώρο. 

Τους συμβασιούχους καθαριότητας  
περιμένουν στο Δήμο

 Πώς και πώς περιμένουν στον δήμο Θεσσαλονίκης 
τους 514 εργαζόμενους που διορίστηκαν με την προκή-
ρυξη 3Κ του ΑΣΕΠ για να βελτιωθεί η εικόνα της καθαριό-
τητας στην πόλη. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο δημοτικό 
σύμβουλο, αρμόδιο για θέματα Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης, ο διορισμός των νέων εργαζομένων θα δώσει 
“ανάσες” στην υπηρεσία. Η ορκωμοσία έχει οριστεί για τις 
2 Οκτωβρίου στο φουαγιέ του δημαρχιακού μεγάρου. 

Τα γενέθλια του Πέτρου 
 Δεν σταμάτησε να χτυπά το τηλέφωνο του αντιδη-

μάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού, Πέ-
τρου Λεκάκη, την περασμένη Δευτέρα. Συνεργάτες από 
τον δήμο Θεσσαλονίκης και φίλοι τον καλούσαν για να 
του ευχηθούν για τα γενέθλιά του. Την ίδια μέρα, ο κ.Λε-
κάκης αποχαιρέτησε και εργαζόμενους στον τομέα της 
Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου, καθώς διετέλεσε αντι-
δήμαρχος την τελευταία διετία. 

Πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ η Κοσμοπούλου 
 Με νέες ιδέες ετοιμάζεται να καθίσει στην καρέκλα 

της προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ)  η δημοτική σύμβουλος Ιωάννα 
Κοσμοπούλου. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, πηγαί-
νει στα γραφεία της ΚΕΔΗΘ και ενημερώνεται για όλα τα 
προγράμματα που εφαρμόζονται στον κεντρικό δήμο.

Πένθος για τον Γ. Αβαρλή
Δύσκολες ώρες για τον αντιδήμαρχο Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργο 
Αβαρλή, ο οποίος έχασε τις προηγούμενες ημέρες τη 
μητέρα του. Ο κ.Αβαρλής απουσίαζε για λίγο από τα κα-
θήκοντά του στον δήμο Θεσσαλονίκης, λόγω του βαρύ 
πένθους.

karfitsomata
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Πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι των «μεσιτών» για υιοθεσίες,
ωάρια και παρένθετες μητέρες

Οι 47 κρίσιμες μέρες της 
αποκάλυψης του κυκλώματος
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Δύο ανώνυμα τηλεφωνήματα στα γραφεία 
των νοσηλευτριών της μαιευτικής κλινικής του 
«Ιπποκράτειου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
στις 18 και 20 Μαρτίου 2019, ήταν αυτά που άρ-
χισαν να ξετυλίγουν για τις διωκτικές αρχές το 
κουβάρι του κυκλώματος, τα μέλη του οποίου 
εμπλέκονται σε παράνομες υιοθεσίες, εμπόριο 
ωαρίων και στρατολόγηση γυναικών για να γί-
νουν παρένθετες μητέρες έναντι αμοιβής. Η 
δίωξη οργανωμένου εγκλήματος και το τμήμα 
προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Θεσσαλο-
νίκης, παρακολούθησαν από κοντά την εξέλιξη 
της υπόθεσης που συνδέθηκε με μία 30χρονη ιε-
ρόδουλη, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, όταν 
εκείνη γέννησε ένα αγοράκι, και έφτασαν στην 
εξάρθρωση των «μεσιτών ψυχών» που είχαν βι-
ομηχανοποιήσει γεννήσεις για να θησαυρίζουν. 
Από τις 3 Μαρτίου, όταν γεννήθηκε το παιδί, 
μέχρι τις 16 Απριλίου, όταν ναυάγησε οριστικά 
η πώλησή του, οργανώθηκε το σχέδιο των διω-
κτικών αρχών με την κωδική ονομασία «Λητώ», 
που αποκαλύπτει η Karfitsa.

Έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ογκω-
δέστατη δικογραφία, αποκαλύπτουν ότι τα δύο 
τηλεφωνήματα αυτά, δημιούργησαν αμέσως 
έναν κλοιό παρακολούθησης από την πλευ-
ρά των αστυνομικών που διαρκώς έσφιγγε. Το 
πρωί της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί 
ολοκλήρωσαν την επιχείρηση, συλλαμβάνοντας 
12 άτομα, που θεωρούνται στη δικογραφία ότι 
αποτελούσαν τα κορυφαία στελέχη του κυκλώ-
ματος. Μεταξύ αυτών ένας δικηγόρος και μία 
γυναικολόγος – μαιευτήρας ιδιωτικής κλινικής, 
οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν «εγκέφαλοι» από 
την αστυνομία, ενώ δύο γυναίκες από τη Γεωρ-
γία αποτελούν τα βασικά μέλη που εντοπίζουν 
γυναίκες για να πουλήσουν ψυχές. Είτε γεννώ-
ντας κατά παραγγελία παιδιά, είτε πουλώντας 
τα ωάριά τους καλυπτόμενες από τη νομοθεσία 
που τους το επιτρέπει, είτε δεχόμενες να γίνουν 
παρένθετες μητέρες. Η άθλια οικονομική τους 
κατάσταση τις οδηγούσε να δίνουν τα πάντα για 
λίγα ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν όταν μία 30χρονη ιερόδουλη 
από τη Βουλγαρία έφυγε από την «πιάτσα» της 
οδού Γιαννιτσών και πείστηκε να γεννήσει κατά 
παραγγελία. «Μεσίτρια» στη συναλλαγή ψυχής 
μία 41χρονη Γεωργιανή. Της υποσχέθηκε ότι 
θα λάβει ποσό 4.000 ευρώ για το παιδί που θα 
γεννούσε και θα πουλούσε. Όλα σχεδιάστηκαν 

όπως συνέβαινε με άλλες μητέρες και πολλά 
άλλα παιδιά που γεννήθηκαν και πουλήθηκαν 
με τον ίδιο τρόπο. Η 30χρονη την προηγούμενη 
μέρα της γέννησης του παιδιού της εισήχθη σε 
ιδιωτική κλινική και στις 3 Μαρτίου 2019 γέννη-
σε ένα αγοράκι. Τα προβλήματα υγείας του παι-
διού οδήγησαν τους υπεύθυνους της κλινικής να 
το μεταφέρουν στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο, 
όπου νοσηλεύτηκε.

Συνομιλίες – φωτιά
Οι τηλεφωνικές συνομιλίες του «κοριού» 

της ασφάλειας που έχουν καταγραφεί σε 38 dvd 
και σε ακόμη τόσες εκθέσεις με απομαγνητο-
φωνήσεις, κάνουν γνωστές τις μεθόδους που 
ακολουθήθηκαν, τις ανησυχίες των μελών του 
κυκλώματος, την αντίληψη ότι τα μέλη τους 
ήταν υπό αστυνομική παρακολούθηση και τα 
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Οι παραγγελίες στη Βουλγαρία
Στην ογκώδη δικογραφία το περιεχόμενο της οποίας είναι γνωστό στην Karfitsa, 

φαίνεται πως γυναίκες από τη Βουλγαρία μεταφέρονταν διαρκώς στη Θεσσαλονίκη. 
Άλλες για να γεννήσουν, άλλες για να δώσουν ωάρια και άλλες για να γίνουν παρέν-
θετες. Όλες από τις περιοχές των ρομά της κεντρικής και ανατολικής Βουλγαρίας, απ’ 
όπου εδώ και χρόνια παρατηρείται το εμπόριο βρεφών με παράνομες υιοθεσίες στην 
Ελλάδα. Στη διαδικασία των ωαρίων μπαίνουν και άλλες γυναίκες, Ελληνίδες ρομά, 
ομογενείς από τη Γεωργία και Γεωργιανές.

Τουλάχιστον πέντε γυναίκες από τη Βουλγαρία συμμετείχαν σε περισσότερες από 
μία διαδικασίες, στις οποίες ανέπτυξε τη δράση του το κύκλωμα. Μία μάλιστα, μόλις 
28 χρόνων είχε αποφασίσει να πουλήσει το παιδί της, όμως απέβαλε και στη συνέχεια 
πούλησε ωάρια, ενώ αργότερα έγινε παρένθετη μητέρα χωρίς να είναι γνωστό το  απο-
τέλεσμα. Πληροφορίες αναφέρουν πως παλιότερα είχε ξαναπουλήσει παιδί. «Πρόκει-
ται για βιομηχανοποίηση των γεννήσεων», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου 
της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης Χρήστος Δημητρακόπουλος στην 
παρουσίαση της υπόθεσης. «Είναι το μεγαλύτερο κύκλωμα που έχει αποκαλυφτεί με 
τέτοια δράση στην Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά του ο διευθυντής ασφαλείας 

Θεσσαλονίκης ταξίαρχος Αντώνης Τζιτζής.
Η αστυνομία αποκάλυψε, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα ποσά που μοιράζο-

νταν για την κάθε πράξη. Η πώληση και η υιοθεσία παιδιού κόστιζε από 10.000 έως 
28.000 ευρώ. Οι μεσίτριες εισέπρατταν μέχρι και 5.000 ευρώ. Βρέθηκαν 22 περιπτώ-
σεις πώλησης και άλλες τέσσερις απόπειρες. Τα ωάρια πωλούνταν αντί του νόμιμου 
αντιτίμου σε ιδιωτικές κλινικές, δηλαδή 1.400 έως 1.500 ευρώ, αυτό που προβλέπει 
ο νόμος. Μόνον που από τις δότριες οι μεσίτριες εισέπρατταν 200 ευρώ για την κάθε 
«δωρεά», ενώ άλλα τόσα έπαιρναν και από τις κλινικές για τη… σύσταση της δότριας. 
Βρέθηκαν 24 περιπτώσεις. Και στην περίπτωση των παρένθετων μητέρων η διαδικα-
σία κόστιζε μέχρι 25.000 ευρώ. Οι μεσίτριες εισέπρατταν από 1.000 ευρώ. Στη δικο-
γραφία καταγράφονται έξι τέτοιες περιπτώσεις.

Υποθέσεις γεννήσεων παιδιών και πώλησής τους μέσω της νόμιμης διαδικασία 
ιδιωτικής υιοθεσίας, απασχολούν εδώ και χρόνια τις διωκτικές αρχές σε όλη την Ελ-
λάδα. Δεν είναι τυχαίο πως δύο κατηγορούμενοι το κύκλωμα είναι προφυλακισμένοι 
για παρόμοιες περιπτώσεις πωλήσεων  παιδιών σε άλλες πόλεις της χώρας.

μέτρα προστασίας που λάμβαναν, αλλά και την πίεση 
που ασκούσαν σε υποψήφιους θετούς γονείς να δώσουν 
διαρκώς και περισσότερα χρήματα. Η 30χρονη Βουλγά-
ρα είχε το παιδί της στο «Ιπποκράτειο», λόγω των προ-
βλημάτων υγείας, όμως 15 ημέρες μετά την εισαγωγή 
του, στις 18 του μήνα, νοσηλεύτρια λαμβάνει ανώνυμο 
τηλεφώνημα από γυναίκα που μιλούσε σπαστά ελληνι-
κά. «Το παιδί έχουν σκοπό να το πουλήσουν», ανέφερε η 

καταγγέλλουσα. Το ίδιο τηλεφώνημα επαναλήφτηκε και 
δύο ημέρες μετά. Οι αρμόδιοι της κλινικής ενημέρωσαν 
άμεσα το τμήμα προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας και 
σε ανοιχτή γραμμή με την Εισαγγελία ανηλίκων, το παιδί 
κρατήθηκε στο νοσοκομείο και δεν παραδόθηκε στη μη-
τέρα του, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα υγείας.

Στις συνομιλίες αποκαλύπτεται πως μεταξύ της μίας 

Γεωργιανής μεσίτριας για την πώληση του παιδιού και με 
την ομογενή από τη Γεωργία γυναικολόγο – μαιευτήρα 
γίνονται έντονοι διάλογοι με άσκηση πίεσης να παραδο-
θεί το παιδί, επειδή ήδη είχε πουληθεί! «Αυτοί λένε αν 
είναι κάτι λεφτά πρέπει να δώσουν πίσω. Και βέβαια, 
αφού αυτοί ξοδεύτηκαν για τη γέννα του», αναφέρεται 
σε συγκεκριμένη συνομιλία μεταξύ της μεσίτριας και της 
βιολογικής μητέρας που επισκέπτεται το «Ιπποκράτειο», 
όμως δεν καταφέρνει να πάρει το παιδί της, που έχει τε-
θεί σε προστατευτική φύλαξη με αστυνομική επιτήρηση. 
Από τους διαλόγους φαίνεται πως οι υποψήφιοι θετοί 
γονείς ήδη έχουν δώσει χρήματα για να πάρουν το παιδί 
που θα γεννιόταν, το αγοράκι, όμως λόγω της καθυστε-
ρημένης εξόδου του παιδιού από το νοσοκομείο προ-
βληματίζονται. «Πρέπει να τους τηλεφωνήσω, να τους 
προετοιμάσω, να μην ταραχτούν», λέει η γυναικολόγος 
στη δεύτερη Γεωργιανή μεσίτρια. Τελικά διαπιστώνεται 
στις συνομιλίες μία προσπάθεια να βρεθεί άλλο παιδί και 
να δοθεί στους ίδιους υποψήφιους θετούς γονείς, καθώς 
έχουν πληρώσει. «Σε δέκα μέρες θα γεννήσει μία, αλλά 
είναι κορίτσι», ακούγεται στους διαλόγους.

Στις συνομιλίες αυτών των 47 κρίσιμων ημερών η 
έναρξη της παρακολούθησης της 30χρονης ιερόδου-
λης από την αστυνομία, φαίνεται πως οδηγεί σε όλα τα 
πλοκάμια του κυκλώματος. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι 
οι «μεσίτριες» οδηγούν στο κύκλωμα γυναίκες για να 
πουλήσουν τα ωάριά τους και κερδίζουν και με αυτόν 
τον τρόπο χρήματα. «Έτσι μου συμπεριφέρθηκε όταν 
την είχα φέρει πριν χρόνια να δώσει ωάρια», λέει η μία 
μεσίτρια για την άλλη με την οποία είχαν στο παρελθόν 
συγκρουστεί. Και το πιο συγκλονιστικό που αποκαλύπτε-
ται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι η στρατολόγηση 
γυναικών για να γίνουν παρένθετες μητέρες, έναντι αμοι-
βής. «Θα σου φέρω μία Ρωσίδα για παρένθετη, Κλάρα τη 
λένε, 28 με 30 χρόνων, ψηλή και όμορφη», ακούγεται 
στα τηλεφωνήματα.  
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Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας το 
τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης στη 
Θεσσαλονίκη χτύπησε «κόκκινο» από τα συνε-
χή τηλεφωνήματα οδηγών αυτοκινήτων. Έβλε-
παν μπουλούκια μεταναστών και προσφύγων 
να περπατούν στην Εγνατία οδό. Ήταν πολλοί, 
ξεπέρασαν τους πενήντα και λίγη ώρα πριν εί-
χαν αποβιβαστεί από φορτηγό που οδηγούσε 
διακινητής. Πρώτος στόχος ήταν η Θεσσαλονίκη 
μετά το πέρασμα του Έβρου. Δεύτερος στόχος, η 
Αλβανία.

Στα χωριά της Καστοριάς και της Φλώρινας, 
από τη Μεσσοποταμία μέχρι την Κρυσταλλοπη-
γή και το Βροντερό, έχουν αυξηθεί κατακόρυ-
φα οι περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών και 
προσφύγων από την Ασία προς την Αλβανία. Οι 
ακρίτες κάτοικοι είχαν συνηθίσει στην είσοδο 
μεταναστών, κυρίως από την Αλβανία, τώρα 
βλέπουν «καραβάνια» να κατευθύνονται στη 
γειτονική χώρα. Οι περιπτώσεις που έχουν κατα-
γραφεί από την αστυνομία, που έχει εντατικοποι-
ήσει τους ελέγχους στη Δυτική Μακεδονία είναι 
λίγες, όμως είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που 
καταγράφηκαν πέρσι. Ο αλβανικός δρόμος, ως 
μία νέα διαδρομή, είναι γεγονός.

Ορισμένοι από τους μετανάστες που έφτασαν 
τη νύχτα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, χωρίς 
να εντοπιστούν για να οδηγηθούν στο κέντρο 
φιλοξενίας των Διαβατών προκειμένου να κα-
ταγραφούν, καθοδηγήθηκαν και έφτασαν στο 
αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, στην πλα-
τεία Αριστοτέλους, για να συλληφθούν. «Ήρ-
θαμε από τον Έβρο και θέλουμε να συνεχίσου-
με στην Αλβανία», έλεγαν. Η διαδρομή από τη 
Δυτική Μακεδονία, μέσω των ελληνοαλβανικών 
συνόρων, είναι η πλέον φημισμένη το τελευταίο 
διάστημα στις τάξεις των διακινητών και κατ’ 
επέκταση προσφύγων και μεταναστών. Στο τα-
ξίδι από την Τουρκία μέχρι τη Θεσσαλονίκη, που 
κόστιζε από 1.200 μέχρι και 2.000 ευρώ, τώρα 
προστέθηκε η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αλβα-
νία, με το κόστος σε πολλές περιπτώσεις να φτά-
νει και τα (επιπλέον) 800 – 1.000 ευρώ.

«Μέχρι τώρα είχαμε είσοδο, τώρα πλέον 
έχουμε απόπειρες εξόδου. Παρατηρούμε ότι 
υπάρχει σχετική αύξηση», είπε στην Karfitsa ο 
διευθυντής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας ταξίαρχος Θεόδωρος Κεραμάς. Σε απόλυτα 
νούμερα πρόκειται για 13 περιπτώσεις διακίνη-
σης μεταναστών και προσφύγων, κυρίως προς 
την Αλβανία, όμως ορισμένες περιπτώσεις προς 
τα Σκόπια μέσω των «περασμάτων» κοντά στη 
Νίκη Φλώρινας. Το τελευταίο πεντάμηνο. Πέρσι 
στο ίδιο διάστημα είχαν καταγραφεί πέντε αντί-

στοιχες περιπτώσεις διακίνησης.

Κακοτράχαλη διαδρομή
Οι δυσκολίες της αλβανικής διαδρομής είναι 

γνωστές εδώ και χρόνια σε πρόσφυγες και διακι-
νητές. Άλλωστε, οι πρώτες απόπειρες καταγρά-
φηκαν ακόμη και από τις ημέρες της Ειδομένης, 
όταν διακινητές είχαν προπαγανδίσει στα social 
media και στις κλειστές ομάδες των προσφύγων 
τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ήταν την περίοδο 
που πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν καταφέρει και 
πέρασαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα, έζησαν τη 
συμπεριφορά της αλβανικής αστυνομίας, ενώ 
ήδη γνώριζαν αυτή των Σκοπιανών αστυνομι-
κών. Από την άλλη, τα «περάσματα» των ελλη-
νοαλβανικών συνόρων δεν μοιάζουν σε καμία 
περίπτωση με τα λιβάδια των ελληνοσκοπιανών 
συνόρων, καθώς αποτελούνται από κακοτρά-
χαλες ορεινές διαδρομές που δυσκολεύουν την 
κίνηση, ειδικά οικογενειών. Η δε κυκλοφορία με 
αυτοκίνητο θεωρείται δεδομένο πως θα πέσει 
πάνω σε αστυνομικά μπλόκα, τουλάχιστον στην 
ελληνική πλευρά.

Το τελευταίο πεντάμηνο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της αστυνομίας, στη Δυτική Μακεδο-
νία, έχουν συλληφθεί έντεκα διακινητές και 
85 μετανάστες και πρόσφυγες που είχαν στόχο 
να βγουν από την Ελλάδα. «Έχουμε εντατικο-
ποιήσει τους ελέγχους, επειδή έχουμε αύξηση 
εισροών στα νησιά και στον Έβρο. Δεν κρίνεται 
ανησυχητική η κατάσταση στην περιοχή μας σε 
σύγκριση με άλλες  περιοχές. Όμως πρέπει να 
είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση», σημείωσε ο κ. 

Κεραμάς. Οι αστυνομικοί των συνόρων στη Δυτι-
κή Μακεδονία έχουν μεγάλη εμπειρία στη δίωξη 
διακινητών, καθώς έχουν αντιμετωπίσει εκατο-
ντάδες περιπτώσεις εισόδου μεταναστών από τη 
γειτονική Αλβανία. Παρ’ ότι η αντίθετη διαδρομή 
είναι σπάνια, έχουν ήδη ξεκινήσει επισταμένους 
ελέγχους στα περάσματα, ειδικά στα σημεία που 
είναι εύκολα προσβάσιμα για διέλευση των ομά-
δων πεζή.

Εκτός των περιπτώσεων που αφορούν τις 
συλλήψεις με τις απόπειρες εξόδου, θεωρείται 
δεδομένο πως αρκετοί κατάφεραν  και πέρασαν 
τα σύνορα. Άλλωστε και οι αρχές των δύο γει-
τονικών χωρών έχουν επιστρέψει μετανάστες 
στην Ελλάδα, με τυπική επανεισδοχή, ειδικά από 
την Αλβανία. Από την άλλη, οι αλβανικές αρχές 
ανακοίνωσαν πως το φετινό καλοκαίρι συνε-
λήφθησαν περισσότεροι από 2.300 μετανάστες 
στη χώρα τους. Στα νούμερα περιλαμβάνονται 
κυρίως όσοι εισέρχονται από τα Σκόπια, η πλει-
οψηφία των οποίων όμως έχει περάσει από την 
Ελλάδα. Η διαδρομή προς την Αλβανία έχει και 
αυτή τον επόμενο στόχο της. Την Ιταλία. Είτε από 
τις ακτές της Αδριατικής, είτε από τη διαδρομή 
μέσω Μαυροβουνίου, Βοσνίας.

Στην περιοχή της Μεσσοποταμίας ένα αστυ-
νομικό κλιμάκιο μόλις είχε συλλάβει μία ομάδα 
Σύρων και Ιρακινών. Με κατηγορούμενο διακι-
νητή Σύρο. Και το ερώτημα που έρχεται αυθόρ-
μητα στη σκέψη είναι πώς μπορεί και γνωρίζει τη 
διαδρομή. «Πλέον τα GPS κάνουν αυτή τη δου-
λειά. Τους καθοδηγούν και κερδίζουν», απάντη-
σε αστυνομικός των συνόρων.

Αυξάνονται οι έλεγχοι και τα περιστατικά στη Δυτική Μακεδονία

Οι διακινητές στέλνουν τους 
μετανάστες στην Αλβανία
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Βαρόμετρο για τις θεατρικές παραστάσεις χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη η Μαρούσκα 
Παναγιωτοπούλου σε συνέντευξη της στην Karfitsa, διότι σύμφωνα με την ίδια «το κοινό της 

πόλης είναι εκπαιδευμένο και δεν μασάει τα λόγια του». 

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου  
μας συστήνει την Τάμαρα Ζαχς
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s ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ 

ΠΡΟΣΩΠΑ  

Ο Ευθύμης 
Κιουμουρτζόγλου 

παρουσιάζει το νέο βιβλίο 
του «Καλύτερα τυχερός 
παρά ικανός» στις 30/9 

στο Mediterranean Palace.

Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου για μία 
και μοναδική συναυλία στο 
«Μάνος Κατράκης» απόψε 

στις 21:00.

Την Παρασκευή 4 
Οκτωβρίου η μοναδική 

Άννα Βίσση κάνει πρεμιέρα 
στο BARBARELLA όπου 
πέρσι έγραψε ... ιστορία.

Το «Μαύρο θέατρο της 
Πράγας» κλείνει 60 χρόνια 
χαρίζοντας τις καλύτερες 

στιγμές του 28 και 29 
Σεπτεμβρίου στο Μ.Μ.Θ.

Φρέσκες ιδέες, ανατρεπτική 
swing, jazzy και groovy 

προσέγγιση σε mainstream 
επιλογές από τα Μπλε 

Μύρτιλα

Σελ. 22 Σελ. 20 Σελ. 20 Σελ. 20

Σελ. 23

Σελ. 23
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Δίνω 20 ευρώ για να 
γνωρίσω από κοντά 
έναν ψηφοφόρο της 
#Τσέο Νοτοπούλου.

TOP TRENDS
@Social 
Media

Νέα πρόσωπα  
γεμάτα ανατροπές ▶ Σάββατο 28 Σεπτεμ-

βρίου η πρεμιέρα για τον 
αγαπημένο Νίκο Μακρό-
πουλο στο STAGE live.
Μαζί του σε ένα υπέροχο 
πρόγραμμα η Έλλη Κοκκί-
νου και ο Βασίλης Δήμας.
▶ Σάββατο 28 Σεπτεμ-
βρίου ο αιώνιος έφηβος 
Βασίλης Παπακωνσταντί-
νου για μία και μοναδική 
συναυλία στο ανοικτό 
θέατρο Συκεών ‘Μάνος 
Κατράκης’ με ώρα έναρ-
ξης στις 21:00.
▶ Παρασκευή 4 Οκτω-
βρίου άλλη μία πρεμιέρα.
Αυτήν τη φορά από την 
μοναδική  Άννα Βίσ-
ση που θα μας χαρίσει 
υπέροχες στιγμές στο 
BARBARELLA,εκεί όπου 
πέρυσι είχε γράψει την 
δική της ιστορία!
▶ Κάθε Παρασκευή κα 
Σάββατο στο VOGUE η 
Νατάσα Θεοδωρίδου.

Μαζί της ο Πέτρος Ιακω-
βίδης και οι ΟΝΙRΑΜΑ.
#Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 
οι Active Member όπως 
δεν τους έχετε ξαναδεί για 
μία και μοναδική εμφάνι-
ση στο club του Μύλου.
▶ Το ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ,με τις 
καλύτερες στιγμές από 

τα 60 χρόνια ζωής που 
κλείνει φέτος το θέα-
τρο,28 και 29 Σεπτεμβρί-
ου στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης.
▶ Η Εθνική Λυρική Σκη-
νή,το Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης και η 
Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης παρου-
σιάζουν την ΛΙΜΝΗ 

ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ 4,5 και 6 
Οκτωβρίου.
▶ Η sold out παράσταση 
των τελευταίων χρόνων 
‘ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ’ για δύο 
μόνον παραστάσεις 4 και 
5 Οκτωβρίου στο θέατρο 
ΑΘΗΝΑΙΟΝ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ 
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
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ΜΠΛΕ ΜΥΡΤΙΛΑ

Ένα ακουστικό μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2016. Και 
επέλεξε για όνομά του μια νόστιμη εικόνα:  Μπλε Μύρτιλα.  Φρέσκες ιδέες, ανατρε-
πτική swing, jazzy και groovy προσέγγιση σε mainstream επιλογές.  #CEO  

Thomas Cook
#Τσέο

#Νοτοπούλου

#AGENDA_MOU

Αλέξη, σε παρακαλώ… 
μπορείς να κάνεις #Τσέο 

στον ΟΑΣΘ τον μπαμπά του 
Νίκου;

Η Νοτοπούλου είναι η 
αποστομωτική απάντηση 
του ΣΥΡΙΖΑ στον Φατσέα;  

ΗΡΕΜΑ ΡΩΤΑΩ!

Αλέξη, αυτό το 
#Τσέο του Τόμας 
Κουκ, είναι άλλο 

τραγούδι από το Bella 
Tseo, bella Tseo, Tseo, 

Tseo του Μίκη;

Και δεν το είπε 
μόνο μια φορά.  Άρα 
πρόκειται για επίσημη 
«επανανοματοδοσία», 

όπως θα έλεγε και η ίδια.

Ποιοι αποτελούν τα Μπλε Μύρτιλα; Τα 
Μπλε Μύρτιλα αποτελούν η Ιόλη Πενταρά 
στη φωνή και τα κρουστά και ο Σωτήρης 
Κουντουριώτης στη φωνή και στην κιθάρα.   
Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα τραγούδια 
του ρεπερτορίου σας; Μας ενδιαφέρει ο 
κόσμος όταν έρχεται στις εμφανίσεις μας να 
περνάει όμορφα και να φεύγει χαρούμενος! 
Βασικό κριτήριο για την επιλογή των τρα-
γουδιών που διαμορφώνουν το πρόγραμμά 
μας είναι το κλίμα που δημιουργείται μέσα 
από αυτά. Μας αρέσει το ρεπερτόριό μας να 
είναι χορευτικό και ξεσηκωτικό καθώς βλέ-
πουμε και την ανάλογη ανταπόκριση από τον 
κόσμο σε αυτό!  
Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύφος των δια-
σκευών που κάνετε στις επιλογές σας; Το 
ύφος του ρεπερτορίου μας μπορεί να χα-
ρακτηριστεί ως swing, retro, και pop, τρεις 
λέξεις-είδη μουσικής που συνδυαστικά 
βγάζουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. 
Αντίστοιχα λοιπόν, όταν μπαίνουμε σε δια-
δικασία διασκευής κάποιου τραγουδιού, μας 
ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της διασκευής να 
μπορεί αποδώσει την ενέργεια που θέλουμε 
στο πρόγραμμα, να είναι δηλαδή διασκεδα-
στικό και χορευτικό.          
Ποια είναι τα στοιχεία που σας έφεραν κο-
ντά και λειτουργούν σαν υλικό που δένει 
τους δυο σας; Η αγάπη μας για την μουσική 
είναι η κόλα που μας έχει δέσει καλά. Και οι 
δύο αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε και 
φυσικά θέλουμε σε κάθε μας εμφάνιση να 

περνάμε πρώτα καλά μεταξύ μας πάνω στο 
stage και μετά να μπορούμε να το μεταδώ-
σουμε και στο κοινό που μας ακούει. 
Σκεφτήκατε ποτέ να συμμετέχετε σε κά-
ποιο talent show; Ποια είναι η γνώμη σας 
για αυτά; Μέχρι στιγμής δεν μας έχει περά-
σει από το μυαλό το να λάβουμε συμμε-
τοχή σε κάποιο talent show. Μας αρέσει 
αυτό που κάνουμε, η επαφή με τον κό-
σμο μέσα από τις εμφανίσεις μας και 
μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι η σκληρή 
προσπάθεια και δουλειά αποδίδουν καρ-
πούς. Εάν νιώθαμε πως έχει έρθει η στιγμή 
να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό μπορεί και 
να το σκεφτόμασταν.  
Θα επιχειρήσετε κάποια στιγμή και μια δική 
σας σύνθεση; Φυσικά και μας ενδιαφέρει να 
δημιουργήσουμε κάτι δικό μας και είναι σί-
γουρα μέσα στα άμεσα σχέδιά μας. 
Που και πότε θα είναι οι αμέσως επόμε-
νες εμφανίσεις σας; Η φετινή σεζόν μας 
βρίσκει σε διάφορα μουσικά στέκια εντός 
και εκτός Θεσσαλονίκης. Για τρίτη χρο-
νιά συνεχίζουμε τις εμφανίσεις μας κάθε 
Παρασκευή στο Tre στη Σοφούλη 57. Από 
Οκτώβριο ξεκινάμε για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά στο κέντρο της πόλης τις εμφανίσεις 
μας σε δύο πολύ όμορφους και διαφορετι-
κούς χώρους. Κάθε Δευτέρα θα εμφανιζό-
μαστε στο Senor, Προξένου Κορομηλά 1 και 
ανά δεύτερο Σάββατο στο Μανιτάρι Μαγικό 
στο Μπιτ Μπαζάρ.
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The Media
▶ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Γ. ΛΙΑΓΚΑ
Αυτό που η εκπομπή «Μεση-
μέρι με τον Γιώργο Λιάγκα»  
έγινε πιο ενδιαφέρουσα 
χωρίς τον Λιάγκα, πώς το’ 
χεις? Αποφάσισε ο κεντρικός 
να συμμετέχει στη στάση ερ-
γασίας των Δημοσιογράφων 
μεσοβδόμαδα και τα κορίτσια 
του πάνελ έκαναν ένα ωραίο 
πρωινάδικο χαμηλών τόνων 
χωρίς τοξικά σχόλια και με 
περισσότερα «γυναικεία» 
θέματα κατάλληλα για το 
τηλεοπτικό κοινό εκείνης της 
ώρας.  Μπράβο, Τσολάκη.

▶ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΕ
Το να θέλεις να βάλεις λίγη ίντριγκα στην εκπομπή για να τσιμπή-
σεις κανένα νουμεράκι ας το δεχθούμε ως θεμιτό.  Την αποκάλεσε, 
λέει, στην πρόβα ο Χάρης Χριστόπουλος την Τσιμτσιλή «χρυσή 
μετριότητα» και πολύ το χάρηκε η μετριότης και του πρότεινε με 
την πρώτη ευκαιρία να την αποκαλέσει έτσι και στον αέρα της 
εκπομπής. Λογικό το βρίσκω.  Να σπάσει λίγο η βαρεμάρα.  Αλλά 
όταν άρχισε η αναπαραγωγή του στιγμιότυπου σε άλλες εκπομπές, 
ένιωσε την ανάγκη να μαρτυρήσει στο κοινό ότι όλο αυτό ήταν στη-
μένο.  Και να φανταστείς ότι το «χρυσή μετριότητα» το είπε για την 
εμφάνισή της.  Σκέψου τι θα έχει να πει για το IQ της μετά από αυτό.

▶ ΔΡΑΜΑ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΔΑΚΡΥΩΝ
Με αφορμή τον ντόρο που έγινε με την φωτό του Τούρκου ηθοποι-
ού που -κατά λάθος, όπως λέει- χειρονομεί με φόντο την γαλανό-
λευκη, αναρωτιόμουν γιατί τα κανάλια προτιμούν να προβάλουν 
τούρκικες σειρές.  Κυρίως δραματικές.  Δεν έχουμε εμείς δραμα-
τικές σειρές με σενάριο για γέλια μέχρι δακρύων;  Έτσι πρόχειρα, 
μέχρι να διατυπώσω το ερώτημα δύο μου ήρθαν στο μυαλό.  Τι 
λιγότερο έχουν αυτές από τις Τούρκικες…. Εκτός από λιγότερα 
σύμφωνα στη γλώσσα;  

▶ NEXT TOP MODEL ALA ELLHNIKA
Δυστυχώς για την παραγωγή του GNTM έχουμε δει το αντίστοιχο 
αμερικάνικο και τον επαγγελματισμό με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
εκεί οι υποψήφιες.  Με το να προσπαθείτε να μειώσετε τα κορίτσια 
δεν θίγει την δική τους αξιοπρέπεια, κύριοι κριτές.  Την δική σας 
αξιοπρέπεια χάνετε.  Αν υποθέσουμε ότι είχατε κάποια στοιχειώδη 
πριν αναλάβετε ρόλο των θεών σ’ αυτό το τηλε-σκουπίδι.

▶ Η ΧΡΥΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ… ΣΚΟΥΡΙΑΣΕ
Σε δύσκολη θέση φέτος ο Νίκος Μουτσινάς γιατί τους καλύτερους 
πελάτες για την ενότητα της εκπομπής «Χρυσή τηλεόραση» τους 
έχει το ΣΚΑΪ, αλλά προφανώς έχει εντολή να μην κράζει εκπομπές 
του ίδιου καναλιού και κάνει τον Κινέζο για τα σούργελα των 
άλλων εκπομπών… Τα σούργελα του Open αποφεύγει να τα κράζει 
για να μην τον χαρακτηρίσουν εμπαθή και στην τελική πόσες 
εκπομπές μπορείς να βγάλεις μόνο με Τσιμτσιλή και GNTM?  Ούτε 
ψύλλος στον κόρφο του δεν θα ήθελα να είμαι φέτος.

Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’90,καλοκαιράκι με απίστευτες στιγμές διασκέδασης και μιας και φέτος βρεθή-
κανε και μαζί και προσπαθήσανε να βιώσουν ανάλογες στιγμές,είπα να σας θυμίσω το λαμπρό παρελθόν.Δημήτρης 
Χρυσοχοίδης και Αντώνης Ρέμος –παιδάκια τότε- στα καλοκαιρινά ASTRA της περιοχής Αεροδρομίου με σκηνές και 

στιγμιότυπα που δυστυχώς δεν πρόκειται να ξανάρθουν!

Όταν ένα στέκι έχει δώσει τις εξετάσεις του και πέρασε με άριστα στην προτίμηση του κόσμου, αλλά και στην αντοχή στο χρό-
νο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.  Το Café Bar Ίανθος είναι απ’ τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.  Εδώ και δεκαετίες 
το φιλόξενο περιβάλλον του γίνεται προορισμός για χαλαρές στιγμές από νωρίς το πρωί και ιδανική επιλογή για βραδινή 
διασκέδαση.  Το αγαπημένο στέκι της Μαρτίου ανακαινίστηκε ριζικά και είναι έτοιμο για μια ακόμη σεζόν να γίνει σκηνικό 
για τις πιο όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας.  Η ατμόσφαιρα άλλαξε, αλλά η διάθεση είναι πάντα το ίδιο θετική και 
φιλόξενη.  Και ο στόχος η άψογη εξυπηρέτηση και οι απολαύσεις με ποικιλία καφέδων, ποτών, κοκτέϊλ και συνοδευτικών 
πιάτων από το ανανεωμένο μενού. 25ης Μαρτίου 15 Τηλ. 2310 865 259

CAFÉ BAR ΙΑΝΘΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟ
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Ακαδημαϊκός, επιτυχημένος 
προπονητής μπάσκετ, Ομοσπον-
διακός, δάσκαλος ο Ευθύμης 
Κιουμουρτζόγλου αποφάσισε να 
μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία 
μιας ολόκληρης και γεμάτης ζωής 
μέσα στο νέο βιβλίο του. 

Στο βιβλίο «Καλύτερα Τυχερός 
παρά Ικανός» παρουσιάζεται ένας 
σχεδόν καθημερινός προβληματι-
σμός. Πόσο καθοριστικός παράγο-
ντας είναι η τύχη στην όποια επιτυ-
χία κάποιου ανθρώπου; Ποια είναι 
η σχέση της με την ικανότητα που 
πρέπει να διαθέτει κάποιος; Και τι 
«στο τέλος της ημέρας» πρέπει, αν 
πρέπει, να προηγείται.

Σαφέστατα εξηγείται από την 
αρχή ότι η όποια αναφορά γίνεται, 
αφορά στο μέσο άνθρωπο και όχι 
στους εξαιρετικά πλουσίους π.χ. 
Bezow, Gates κλπ. εάν και εφόσον 
ο πλούτος θεωρηθεί ως παράγο-
ντας επιτυχίας. Συμφωνεί ή δια-
φωνεί με αυτό κάποιος δεν παύει 
να είναι ένας παράγοντας σχετικά 
εύκολα μετρήσιμος που βοηθά 
στην πιθανή διερεύνηση του προ-
βληματισμού.

Με μια απλή,ευχάριστη και 
χιουμοριστική προσέγγιση εξετά-
ζεται το πώς κατανοήθηκε η τύχη 
στην ιστορία, τη φιλοσοφία, την 
τέχνη και την επιστήμη.

Γίνεται μια προσπάθεια να ξε-
καθαρίσουν κάποιες έννοιες όπως 
τύχη, δεξιότητα, χαρακτήρας, προ-
σπάθεια, που χρησιμοποιούνται 
συνεχώς στην καθημερινότητα 
μας και πως η συνύπαρξη αυτών 
και σε πιο βαθμό οδηγούν στο κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Αναφέρονται απόψεις ανθρώ-
πων που κέρδισαν το Νόμπελ ή 
που ήταν σημαντικοί στην αν-
θρώπινη ιστορία και πως αυτοί 
σκεφτόντουσαν για την τύχη. 
«Καλύτερα να γεννηθείς τυχερός, 
παρά πλούσιος» λέει μια αγγλική 
παροιμία. 

Γίνεται σαφές από την αρχή στο 
συγκεκριμένο βιβλίο ότι ο στόχος 
είναι να παρουσιασθούν βιώματα 
και γεγονότα για μέσους ανθρώ-
πους που σύμφωνα με τις αφη-

γήσεις τους οι ίδιοι εκτιμούν ότι ο 
παράγοντας τύχη ήταν σημαντικός 
στην πορεία τους στη ζωή.

Μια επιπλέον διάσταση είναι 
ότι η κάθε αναφορά έχει να κάνει 
μόνο με θετικά γεγονότα και όχι 
αρνητικά, στα οποία η τύχη κατά 
την άποψη των συμμετεχόντων 
έπαιξε κάποιο ρόλο. Ο στόχος ήταν 
όπως αναφέρεται, η διερεύνηση 
αλλά και η δημιουργία προβλημα-
τισμού, μέσα από σχετικά «ευχάρι-
στα» περιστατικά. 

Παρουσιάζεται και αναλύεται, 
επίσης στο βιβλίο ότι στον οριζό-
ντιο άξονα που στη μια άκρη έχει 
την απόλυτη τύχη (κέρδισα το λα-
χείο) και στην άλλη δραστηριότη-
τες που δεν μπορεί να έχει η τύχη 
την παραμικρή συμμετοχή ( παίζω 
σκάκι με τον Καρπόφ) υπάρχουν 
και ενδιάμεσοι σταθμοί όπου ο πα-
ράγοντας τύχη είναι περισσότερο ή 
λιγότερος υπαρκτός αλλά πάντως 
υπάρχει σε κάποιον βαθμό. 

Η αναφορά σε πραγματικές 
βιωματικές καταστάσεις όπως τις 
περιέγραψαν οι συμμετέχοντες 
χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Στην 
πρώτη ενότητα η τύχη ήταν καθο-
ριστική για αυτόν που την αφηγεί-
ται στο να καθορίσει και να χαράξει 
την καριέρα του. Στη δεύτερη ανα-
φέρονται αυτές που η τύχη ήταν 
αυτή που βοήθησε στην ανέλιξη 
στην εργασία και τελικά στην κα-
ριέρα ενώ στην τρίτη παρουσιάζο-
νται περιπτώσεις, που είναι και οι 
λιγότερες, τυχαία γεγονότα που 
συνήθως συμβαίνουν και μας κά-
νουν χαρούμενους για μικρό χρο-
νικό διάστημα. 

Τελικά θα τολμούσαμε να πού-
με ότι είναι ένα ενδιαφέρον και 
ευκολοδιάβαστο βιβλίο που περι-
λαμβάνει και επιστημονικές προ-
σεγγίσεις για τον παράγοντα τύχη. 
Παράλληλα δίνει το ερέθισμα και 
προκαλεί τον αναγνώστη σε προ-
σωπικούς προβληματισμούς και 
δημιουργία της δικής του άποψης. 
Ο τίτλος από μόνος του αλλά και 
οι αναλύσεις που περιέχονται στο 
συγκεκριμένο βιβλίο ανοίγει ένα 
θέμα προς συζήτηση σε κάθε πα-

ρέα με δεδομένο ότι ο καθένας 
μπορεί να καταθέσει την προσωπι-
κή του εμπειρία και άποψη, αλλά 
και τα όποια επιχειρήματα του.

Αντί εκδότη, ο Ευθύμης Κιου-
μουρτζόγλου έχει λόγοτυπο την 
«Λάμψη» (Σύλλογος γονέων παι-
διών με νεοπλασματικές ασθένει-

ες Β. Ελλάδος). Όλα τα έσοδα από 
τις πωλήσεις θα διατεθούν υπέρ 
του συλλόγου. Κι αυτό έχει τη ση-
μασία του...

Η παρουσίαση του «καλύτερα 
τυχερός παρά ικανός» θα γίνει την 
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου στο ξενο-
δοχείο Mediterranean Palace. 

Το νέο βιβλίο του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου 

Καλύτερα τυχερός παρά ικανός!
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Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου

Καλύτερα
Τυχερός παρά Ικανός
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Βαρόμετρο για τις θεατρικές παραστάσεις χα-
ρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη η Μαρούσκα Πανα-
γιωτοπούλου σε συνέντευξη της στην Karfitsa, 
διότι σύμφωνα με την ίδια «το κοινό της πόλης 
είναι εκπαιδευμένο και δεν μασάει τα λόγια 
του». Η ηθοποιός σχεδόν κάθε χρόνο έρχεται 
στην πόλη με παραστάσεις, στις οποίες συμμε-
τέχει. «Εάν μια παράσταση που ξεκινάει από εδώ 
πάει καλά αυτό σημαίνει ότι θα έχει επιτυχία», 
σημειώνει. Αυτή τη φορά όμως το έργο που θα 
γίνει ο λόγος για να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη έχει 
δοκιμαστεί ήδη στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία. 
Η «Προσωπική Συμφωνία» μια αριστουργηματι-
κή παράσταση που κέρδισε το κοινό ήδη από την 
περασμένη σεζόν.

Κυρία Παναγιωτοπούλου συστήστε μας τον 
ρόλο σας στην παράσταση... Βρισκόμαστε στη 
ναζιστική περίοδο της Γερμανίας. Εγώ υποδύ-
ομαι την Ταμάρα Ζαχς, μια Γερμανίδα, η οποία 
σε μικρή ηλικία ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε 
έναν νεαρό Εβραίο ταλαντούχο πιανίστα. Ο σύ-
ζυγος της στη συνέχεια διώχθηκε από τους ναζί. 
Ο μαέστρος Βίλχελμ Φουρτβένγκλερ ήταν ένας 
άνθρωπος που τους βοήθησε να διαφύγουν στο 
Παρίσι, αργότερα όμως όταν έφτασε και εκεί ο 
ναζισμός συνέλαβαν τον άντρα της Ταμάρα, τον 
πήγαν στο Άουσβιτς, όπου και πέθανε. Μετά τον 
θάνατο του άντρα της η ζωή της σταματάει εκεί. 
Οι Γερμανοί όταν έχασαν τον πόλεμο προσπάθη-
σαν να καταστρέψουν όσο περισσότερα αρχεία 
μπορούσαν και έτσι η Ταμάρα είναι η μόνη μάρ-
τυρας υπεράσπισης προσπαθώντας να αποδεί-
ξει ότι ο άντρας της υπήρξε. Ο Φουρτβένγκλερ 
επειδή ήταν ο μόνος άνθρωπος που τους είχε δει 
μπορεί να το επιβεβαιώσει.

Τι σας εξιτάρει στην Ταμάρα; Το πάθος της 
και το πόσο ολοκληρωτικά έχει αγαπήσει τον σύ-
ζυγο της. Σαν ρόλος έχει την δυσκολία ότι αυτή 
η γυναίκα, μετά τον θάνατο του άντρα της, είναι 
ψυχικά διαταραγμένη. Προσωπικά με εξιτάρει να 
ενσαρκώσω μια γυναίκα με ψυχική διαταραχή, η 
οποία σε μια σκληρή συνθήκη, όπως αυτή της 
ανάκρισης, σπάει και βγάζει μια δύναμη. Ο ρό-
λος αυτός είναι πολύ δυνατός.

Ποια φράση του έργου ξεχωρίζετε; Το κεί-
μενο περνάει μηνύματα, ειδικά στις μέρες μας, 
όπου το ναζιστικό κύμα δυστυχώς ξαναχτυπά. 
Επειδή είμαι άνθρωπος ανθρωποκεντρικής φι-
λοσοφίας και πιστεύω βαθιά στην καλοσύνη με 
αγγίζει μια φράση της Ταμάρας την στιγμή που 
μιλάει στο συνταγματάρχη και λέει: «Ένα είναι το 

καθήκον σας, να αποφασίσετε ποιος είναι ο κα-
λός και ποιος είναι ο κακός. Τίποτα άλλο δεν έχει 
σημασία. Καταστρέφοντας έναν καλό άνθρωπο 
τώρα, καταστρέφετε το μέλλον».  

Με τι συναισθήματα και σκέψεις θα φύγει 
ο θεατής μετά την παράσταση; Ο τίτλος της πα-
ράστασης στα αγγλικά είναι Taking sides, αυτό 
λοιπόν καλείται να κάνει και ο θεατής, να πάρει 
δηλαδή θέση. Βλέπουμε κόσμους να συγκρού-
ονται, άνθρωποι βρίσκονται στα όρια τους, μετά 
από έναν καταστροφικό κτηνώδη πόλεμο. Ου-
σιαστικά η κεντρική σύγκρουση που βλέπουμε 
είναι μεταξύ του Β.Φουρτβένγκλερ με τον Ταγ-
ματάρχη Άρνολντ, που είναι δυο διαφορετικοί 
κόσμοι. Ο πρώτος επιχειρηματολογεί λέγοντας 
ότι προσπάθησε να αντισταθεί στο ναζιστικό κα-
θεστώς μέσα από την τέχνη του και να διαφυ-
λάξει την πνευματικότητα του λαού του και τη 
μουσική του και να πολεμήσει εκ των έσω.  Ο 
Άρνολντ πρεσβεύει ακριβώς το αντίθετο, ότι δη-
λαδή η αντίσταση είναι η φανερή μάχη.

Ο θεατής προβληματίζεται για το ποιος από 

τους δυο έχει δίκιο και βλέπει πως κάποιος γί-
νεται από θύτης θύμα και κάπου η αλήθεια θο-
λώνει.

Όλα αυτά τα χρόνια η ενασχόληση σας με 
το θέατρο τι σας έχει μάθει; Πολλά! Ο χώρος 
είναι σκληρός και ταυτόχρονα μαγικός. Μου 
έχει μάθει να αγωνίζομαι, να μην θεωρώ τίπο-
τα δεδομένο, να μάχομαι την αναξιοκρατία. Με 
έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, γιατί μελετώντας 
χαρακτήρες και εποχές για να μπορέσω να εν-
σαρκώσω τους ρόλους στο σανίδι έχω μάθει 
πράγματα για μένα, έχει δηλαδή μια ψυχοθερα-
πευτική ιδιότητα.

Θεατρικά ποια είναι η εμπειρία σας με τη 
Θεσσαλονίκη; Κάθε χρόνο σχεδόν βρίσκομαι 
στη Θεσσαλονίκη με περιοδείες. Για εμάς η πόλη 
αυτή είναι σαν βαρόμετρο, το πως θα πάει η πα-
ράσταση, γιατί οι Θεσσαλονικείς είναι ένα εκπαι-
δευμένο κοινό που δεν μασάει τα λόγια του και 
δεν κάνει χάρες.

*Η «Προσωπική συμφωνία» στο θέατρο 
Κολοσσαίον έως 6 Οκτωβρίου

Η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου μας συστήνει την Τάμαρα Ζαχς

Το θέατρο με έχει κάνει  
καλύτερο άνθρωπο
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής  20 Σεπτεμβρίου και για 2η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, το event της δικηγορικής εταιρίας Rhetor, το 
οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς, συζητήσεων, συνθέσεων και συνεργιών. Mε αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, οι Ζάχος Δημήτρης και Παπαμιμίκος Ανδρέας μαζί με τους 
συνεργάτες τους υποδέχτηκαν επιχειρηματίες, πολιτικούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς παράγοντες, στα γραφεία της εταιρί-
ας, με τη μοναδική θέα της Θεσσαλονίκης. Η δικηγορική εταιρία Rhetor, η οποία διαθέτει περισσότερους από 30 συνεργάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό παρέχοντας μεταξύ άλλων νομική κάλυψη και υποστήριξη σε μεγάλες εταιρίες στο σύνολο σχεδόν των τομέων του δικαίου με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της. 

Το τελευταίο διάστημα τη συναντάμε σε μεγάλα επενδυτικά projects. Η Rhetor έχει εστιάσει στην συμβουλευτική και προληπτική δικηγορία κατά τα διεθνή πρότυπα.

Σημείο αναφοράς 
στο καθιερωμένο ετήσιο event

Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος, Αναστασιάδης Σάββας Βουλευτής Ν.Δ, Μαρία Αντωνίου 
Διευθύντρια πρωθυπουργικού γραφείου

Δημήτριος Γ. Ζάχος, Βασίλης Τακάς Πρόεδρος Thermi Group, Ανδρέας Ι. Παπα-
μιμίκος

Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος 
Κυρίζογλου Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Μιχάλης Γεράνης Πρόεδρος 
ΦΟ.Δ.ΣΑ 

Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος, Νίκος Παπαϊωάννου Πρύτανης Α.Π.Θ

Δημήτριος Γ. Ζάχος, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας , Ανδρέας Ι. 
Παπαμιμίκος

Δημήτρης Κούβελας Βουλευτής Ν.Δ, Ηρώ Τζελέπογλου, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας,Βουλευτής Ν.Δ Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος Βασίλης Τακάς  Πρόεδρος Thermi Group, Μιχά-
λης Αλεξανδρίδης εκδότης Μακεδονια Λεωνίδας Φάκκας 

Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος, Αγάπη Μουσαφείρη,  Ιγνάτιος Καϊτεζίδης , Δημήτριος 
Γ. Ζάχος

Δημήτριος Γ. Ζάχος, Καλλιόπη Λίμπου, Απόστολος Τζιτζικώστας  Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας,Δημήτρης Κούβελας 

Rhetor
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Δημήτριος Γ. Ζάχος, Καλλιόπη Λίμπου, Απόστολος Τζιτζικώστας  Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,Δημήτρης Κούβελας 

Δημήτριος Γ. Ζάχος. Καλλιόπη Λίμπου, Σόνια Σαββίδη, Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκοςjpg

Μαρία Αντωνίου,Ζιζή Συμεωνίδου, Ηρώ Τζελέπογλου

Απόστολος Τζιτζικώστας Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Σόνια Σαββί-
δη, Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος

Δημήτρης Κούβελας Βουλευτής Ν.Δ, Ηρώ Τζελέπογλου, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας,Βουλευτής Ν.Δ Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος Βασίλης Τακάς  Πρόεδρος Thermi Group, Μιχά-
λης Αλεξανδρίδης εκδότης Μακεδονια Λεωνίδας Φάκκας 

Δημήτριος Γ. Ζάχος, Καλλιόπη Λίμπου, Δημήτρης Οικονόμου, Έλλη Λίμπου

Ιωακείμ Τσάνης-Πρόεδρος Volton,Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος, Γιώργος Τσαμασλής Δήμαρχος Θερμαικού 

Ρήγας & Ηρώ Τζελέπογλου, Ανδρέας Ι. Παπαμιμίκος, Σόνια Σαββίδη
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Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου έλαβαν χώρα στην  Chalkos Gallery τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της Βασιλείας Τάτση με τίτλο ‘’Υποκειμενικό χρώμα’’. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, πολιτικά πρόσωπα , καλλιτέχνες και φιλότεχνοι Θεσσαλονικείς. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 11 

Οκτωβρίου. Ώρες λειτουργίας της γκαλερί για το κοινό: Δευτέρα & Σάββατο 12:00 – 15:00 • Τρίτη – Παρασκευή 12:00 – 15:00 & 18:30 – 21:00.

Λαμπερά εγκαίνια της έκθεσης 
ζωγραφικής της Βασιλείας Τάτση

Chalkos Gallery 

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Αμαλία Τσαμπάζη, Κώστας Παρχαρίδης

Βασιλεία Τάτση, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Κάλλη Καστώρη

Βασιλεία Τάτση, Μιχάλης Τσαμπάζης

Δημήτρης Δαγκλής, Χρήστος Κοκκινάκης, Αθανάσιος Βρήτκας, Όλια Βασιλάκη, 
Αμαλία Τσαμπάζη, Κώστας Παρχαρίδης,

Δημήτρης Δαγκλής, Κώστας Παρχαρίδης

Χρήστος Κοκκινάκης, Αθανάσιος Βρήτκας Κώστας Παρχαρίδης, Βασιλεία Τάτση, Αμαλία Τσαμπάζη

Μαρία Παρασκευοπούλου, Βασιλεία Τάτση, Θεανώ Σκούρτη, Γιάννης Σκούρτης

Κώστας Παρχαρίδης, Χάρης Αηδονόπουλος, Χρήστος Κοκκινάκης
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Αμαλία Τσαμπάζη, Ξανθίππη Σαλονικίδου, Λίτσα Σαχινίδου, Βασιλεία Τάτση, Σοφοκλής Κάλτσιος, 
Νίκος Τζόλλας, Βίκυ Κανέλλου, Φάνης Παπάς, Κώστας Παρχαρίδης, Χρήστος Κοκκινάκης

Βασιλεία Τάτση, Χαράλαμπος Μπρουσκέλης

Άκης Πούλακας, Elena Tarasenko, Αμαλία Τσαμπάζη, Κώστας Παρχαρίδης

Τάσος Νικάκης, Αφροδίτη Παρχαρίδου

Ξανθίππη Σαλονικίδου, Λίτσα Σαχινίδου, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Σοφοκλής 
Κάλτσιος, Βίκυ Κανέλλου, Κώστας Παρχαρίδης

Σάκης Παπαγιάννης, Βέτα Ρεΐση, Κώστας Παρχαρίδης

Χρήστος Κοκκινάκης, Άκης Τρυφωνίδης, Φάνης Παπάς

Στέλιος Γκίκας, Κατερίνα Χαρκιολάκη, Χρήστος Τραϊκούδης

Στράτος Σιμόπουλος, Τάσος Νικάκης, Μάκης Κυριζίδης, Βασιλεία Τάτση, Μαρίλη 
Μπουφίδου, Κώστας Παρχαρίδης, Θόδωρος Δοϊρανλής

Μιχάλης Τσαμπάζης, Αγάπη Τσαμπάζη Βασιλεία Τάτση, Αντώνης Παρχαρίδης ο 
νεότερος, Κώστας Παρχαρίδης,  Καλλιόπη Παρχαρίδου, Αντώνης Παρχαρίδης, 
Αμαλία Τσαμπάζη.

Γεωργία Χατζηαθανασιάδου, Τάσος Πτωχός, Ρούλα Πτωχού, Βασιλεία Τάτση, 
Μανώλης Χριστοφορίδης, Λένα Χριστοφορίδου, Γιάννης Σιδηρόπουλος

Κώστας Παρχαρίδης, Νάνσυ Υφαντίδου
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To El Clasico της Θεσσαλονίκης ανήκει στο 
παρελθόν. Το ντέρμπι των δύο Δικεφάλων, ακο-
λουθεί. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν την Κυ-
ριακή στο ΟΑΚΑ τα «ξίφη» τους σε ένα ακόμα 
ντέρμπι της φετινής Super League 1. 

H Karfitsa επικοινώνησε με τον Σάκη Τσιώλη 
με τον Ελληνα τεχνικό να αναλύει τα ατού, τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία των δύο αντιπάλων. 
Ποιοι οι παίκτες «κλειδιά» και τι ρόλο θα παί-
ξουν οι δύο προπονητές στο ντέρμπι αυτό; 

- Κ. Τσιώλη, υπάρχει φαβορί στο ντέρμπι 
μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ; «Νομίζω πως 
ξεκάθαρο φαβορί δεν υπάρχει. Είναι ένα πολύ 
ιδιαίτερο παιχνίδι και αμφίρροπο με τον ΠΑΟΚ να 
έχει δύο πολύ σημαντικές απουσίες όπως είναι 
αυτές των Βιεϊρίνια και του Μάτος. Είναι ένα παι-
χνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ΑΕΚ έχει 
ανεβασμένη ψυχολογία από τις σερί νίκες, ενώ 
από την άλλη ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει μέχρι σήμερα 
το ρυθμό του. Δεν παύει όμως να είναι ένα παρα-
δοσιακό ντέρμπι το οποίο νομίζω θα έχει μεγάλο 
σασπένς, ένταση και αγωνία».

- Τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτό το παι-
χνίδι η ψυχολογία των δύο ομάδων; «Πάντα 
στις μεγάλες ομάδες υπάρχει εσωστρέφεια όταν 
κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει ένα 
θέμα με τον ρυθμό του και την εκρηκτικότητα 
του, εγώ το αποδίδω ότι ενδεχομένως κάτι δεν 
πήγε καλά στο σχεδιασμό του το καλοκαίρι. Γιατί 
έπρεπε να φορμαριστεί για το Champions League 
και είχε φορτωμένο πρόγραμμα. Όσον αναφορά 
τις επιλογές ο Στοχ δεν μπορεί να λείπει από 
την ομάδα. βέβαια αυτό θα ερχόταν σε δεύτερη 
μοίρα αν ο ΠΑΟΚ παρουσίαζε ένα διαφορετικό 
πρόσωπο στα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. 
Πάντως, πάντα στα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ βγάζει πάντα 
μια διαφορετική ψυχολογία και πιστεύω ότι αυτό 
θα συμβεί και στο ΟΑΚΑ. Σίγουρα μετά το παιχνίδι 
και αναλόγως από το αποτέλεσμα η μια η άλλη 
ομάδα θα έχουν μια παραπάνω εσωστρέφεια και 
αυτό κυρίως μπορεί να συμβεί στον ΠΑΟΚ που 
ήδη έχει διαταραχθεί ως ένα βαθμό η ηρεμία της 
ομάδας».

- Τι πιστεύετε πως έχει αλλάξει στην αμυ-
ντική λειτουργία του ΠΑΟΚ η οποία από «δύ-
ναμη πυρός» του έχει μετατραπεί σε «αχίλ-
λειο πτέρνα» του; «Οποιοσδήποτε ασχολείται 
με το ποδόσφαιρο θα δει ότι ο Μαουρίσιο και ο 
Βιεϊρίνια λείπουν από την ομάδα. Μπήκαν δύο 

καινούργιοι παίκτες, ο Εσίτι και ο Γιαννούλης. 
Φέτος ο ΠΑΟΚ έχασε και σημαντικά μέτρα στο 
γήπεδο, ενώ πέρσι έκλεινε τον αντίπαλο πολύ 
ψηλά χάρη στον Μάτος και τον Βιεϊρίνια, κάτι 
που για να συμβεί βοηθούσε ο τρόπος που έπαι-
ζε ο ΠΑΟΚ πέρυσι με τον Λουτσέσκου. Ενα μεγά-
λο επίσης θέμα είναι και η αλλαγή της τεχνικής 
ηγεσίας. Διαφορετικοί προπονητές, διαφορετική 
φιλοσοφία που απαιτεί χρόνο για να αφομοιωθεί 
από τους ποδοσφαιριστές».

- Αντιθέτως τι άλλαξε στην ΑΕΚ με την έλευ-
ση του Νίκιου Κωστένογλου; «Ο Νίκος γνωρίζει 
άριστα πρόσωπα και καταστάσεις στην ΑΕΚ. Με 
βάση αυτό και όταν κάνεις απλά και κατανοητά 
πράγματα, τότε αυτομάτως βοηθάς τους παίκτες 
να ελευθερωθούν. Όπως έκανε ο Κωστένογλου 
με τον Λιβάϊα, ενώ ο προηγούμενος προπονητής 
δεν τον έβαζε καν να παίξει. Ο Κωστένογλου τον 
έκανε ηγέτη μέσα στο γήπεδο και ο Κροάτης έχει 

πάρει την ομάδα πάνω του. Επίσης ο Μάνταλος 
βοηθάει πολύ με το καλό του ξεκίνημα».

- Κ. Τσιώλη κλείνοντας την ανάλυση του 
ντέρμπι των δύο Δικεφάλων, ποια θεωρείται 
πως είναι τα δυνατά στοιχεία της κάθε ομάδας; 
Για την ΑΕΚ το νούμερο ένα είναι ο Λιβάϊια που 
οργανώνει την ομάδα επιθετικά και από εκεί και 
πέρα ο Μάνταλος είναι ο δεύτερος παίκτης με 
καταλυτικό ρόλο. Για τον ΠΑΟΚ είναι ο Μπίσε-
σβαρ βαρόμετρο, αλλά δεν ξέρω αν τον βοηθάει 
το 4-4-2 καθώς βγαίνει πολύ στα άκρα. Από εκεί 
και πέρα ο Ελ Καντουρί μπορεί να παίξει ση-
μαντικό ρόλο στον άξονα. Θεωρώ πως ως ένα 
βαθμό είναι καλό πως ο Φερέιρα στηρίζει τους 
παίκτες του γιατί αυτοί μπορούν να το κάνουν να 
πετύχει. Αλλά εκεί που διαφωνώ μαζί του είναι 
στον Στοχ που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής 
ούτε καν ως αλλαγή, ενώ θα έπρεπε να ξεκινάει 
κατ’ εμέ στην αρχική ενδεκάδα».
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Ο Σάκης Τσιώλης αναλύει στην «Κ» το ντέρμπι των «δικεφάλων»  
που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο ΟΑΚΑ 

«Ο ΠΑΟΚ βγάζει μέταλλο 
και ψυχολογία στα ντέρμπι»
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Κατάκτηση του Τερζή 
η θέση στον πάγκο του Αρη

Το πρόβλημα της δυσλειτουργίας του ποδο-
σφαιρικού Αρη, απ’ ότι αποδείχθηκε μετά την πα-
ραίτηση του Σάββα Παντελίδη, δεν ήταν αγωνιστικό. 
Μια χαρά ρόστερ έχει ο Αρης. Μπορεί να μην είναι 
το καλύτερο που υπάρχει στη Super League 1 αλλά 
αυτό δεν δικαιολογεί ούτε την ισοπαλία με τον ΟΦΗ, 
ούτε την ήττα από τον  Ν.Π.Σ. Βόλος. Αρα το πρόβλη-
μα είχε να κάνει με τον τρόπο που ο πρώην προπο-
νητής του Αρη διαχειριζόταν το έμψυχο υλικό. Είναι 
γνωστό άλλωστε ότι οι ισορροπίες  στα αποδυτήρια 
είναι αυτές που επιδρούν καταλυτικά στην αγωνι-
στική εμφάνιση μίας ομάδας. Εκ του αποτελέσματος 
φάνηκε ότι ο Παντελίδης το είχε χάσει το παιχνίδι σ’ 
αυτό το κομμάτι. Το γιατί λίγη αξία έχει πλέον. Ισως 
να απασχολήσει τους ιστοριογράφους. Μπορεί να 
απασχόλησε όμως τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον Αγγε-
λο Χαριστέα και τον Απόστολο Τερζή. Αυτούς δηλα-
δή που είχαν την ευθύνη να βρουν τι φταίει ώστε να 
σώσουν την παρτίδα. Η εμφατική νίκη επί του Πανα-
θηναϊκού και η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 
η οποία θα μπορούσε με λίγη τύχη να ήταν και νίκη 
στη λογική του ποδοσφαίρου δείχνουν ότι οι άν-
θρωποι του Αρη βρήκαν το τι έφταιξε στις δύο πρώ-
τες αγωνιστικές. Αυτή βεβαίως είναι μία θεωρητική 
προσέγγιση, καθώς στα ντέρμπι οι ποδοσφαιριστές 
ξεχνούν ό,τι κι αν τους βασανίζει και καταθέτουν 
τον καλύτερο τους εαυτό στο γήπεδο με κίνητρο τον 
επαγγελματικό τους εγωισμό. Τι σημαίνει αυτό; Οτι 
είναι νωρίς για να καταλήξει κάποιος σ’ ένα ασφαλές 
συμπέρασμα για τα οφέλη από την παραίτηση του 
Παντελίδη. Και για τις προπονητικές ικανότητες του 
Απόστολου Τερζή, φυσικά. Μέχρι στιγμής δείχνει ότι 
έχει καλή επικοινωνία με τους παίκτες και προσεγ-
γίζει πολύ καλά προπονητικά τους αγώνες. Επειδή 
όμως το Πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος και 
κάθε αγωνιστική έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
ας περιμένουμε λίγο για να δούμε κι άλλα δείγματα 
δουλειάς τού Τερζή πριν καταλήξουμε στο συμπέ-
ρασμα ότι μπορεί να οδηγήσει το καράβι σε ασφα-
λή νερά. Προς το παρόν πάντως η επιλογή του ως 
πρώτου προπονητή φαντάζει ότι ήταν η καλύτερη. 
Ακόμη κι αν αποδειχθεί ότι οι επιτυχίες του είχαν κο-
ντό ορίζοντα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός

Και το όνομα του νέου προπονητή του Αρη: Απόστο-
λος Τερζής. Ο 48χρονος μέχρι πρότινος υπηρεσιακός τε-
χνικός των Κιτρίνων, άρπαξε την ευκαιρία από τα «μαλ-
λιά» και αναλαμβάνει την μεγαλύτερη πρόκληση της 
καριέρας του. Η «ταμπέλα» του υπηρεσιακού άλλωστε, 
ουδέποτε του άρεσε. «Εγώ δεν νιώθω υπηρεσιακός», τό-
νιζε στις δηλώσεις του αυτές τις δύο εβδομάδες.

Ο Βεροιώτης τεχνικός, πέρασε με... άριστα το τεστ. 
Κλήθηκε να αναλάβει την καθοδήγηση της ομάδας, μετά 
την αποχώρηση του Σάββα Παντελίδη, έχοντας μπροστά 
του να διαχειριστεί δύο ντέρμπι. Με Παναθηναϊκό εντός 
και ΠΑΟΚ εκτός. Εκ των προτέρων γνώριζε καλά τις δυ-
σκολίες, όμως με πίστη, αφοσίωση και εμπιστοσύνη στις 
ικανότητές του, αλλά και στις σχέσεις που είχε «χτίσει» 
με τους ποδοσφαιριστές, κατάφερε να βγάλει εις πέρας 
την αποστολή, με πρόσημο θετικό.

Η εκκωφαντική νίκη επί του Παναθηναϊκού ήταν μόνο 
η αρχή. Η ισοπαλία στην Τούμπα και κυρίως ο τρόπος 
που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα με τον Αρη να ισοφαρίζεται 
στο τελευταία λεπτό των καθυστερήσεων ήταν απλώς η 
επιβεβαίωση των ικανοτήτων του και η... απόδειξη πως 
άξιζε να του δοθεί η μεγάλη ευκαιρία.

Η σκέψη της μονιμοποίησής του υπήρχε στο μυαλό 
του Αγγελου Χαριστέα, που εντυπωσιάστηκε από τον τρό-
πο που διαχειρίστηκε την ομάδα. Εξάλλου, οι λύσεις που 
υπήρχαν για τον πάγκο του Αρη, δεν έμοιαζαν να είναι 
σίγουρες και ενδεδειγμένε και έτσι οι Κίτρινοι, πήραν την 
απόφαση να δώσουν τα «κλειδιά» της τεχνικής ηγεσίας 
στον Απόστολο Τερζή, ακολουθώντας το παράδειγμα της 
ΑΕΚ με τον Νίκο Κωστένογλου.

Τι άλλαξε όμως ο Ελληνας τεχνικός και κατάφερε να 
αλλάξει το κλίμα στην ομάδα; Η Karfitsa αναλύει τους 
τομείς παρέμβασης και τις αλλαγές που έφερε ο Ελληνας 
τεχνικός στον Αρη και είχαν ως αποτέλεσμα την μονιμο-
ποίησή του στον πάγκο της ομάδας.

Αλλαγή ψυχολογίας
Ο Τερζής εξαρχής είχε το πλεονέκτημα να γνωρίζει 

καλά τα αποδυτήρια της ομάδας. Δεν ήταν νέος στην 

ομάδα, η διετή παρουσία του και η συνύπαρξή του με 
τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές στο ρό-
στερ των Κιτρίνων έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ο 48χρο-
νος τεχνικός, γνώριζε καλά πρόσωπα και καταστάσεις 
και έπειτα από τη φυγή του Σάββα Παντελίδη, βρήκε τον 
τρόπο και άλλαξε το κλίμα εντός των τειχών της ομάδας. 
Μια ματιά άλλωστε στις δηλώσεις των παικτών του Αρη, 
κυρίως μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, αντικατο-
πτρίζει τον αέρα... αλλαγής που έφερε στην ομάδα. Άπα-
ντες, ρωτήθηκαν και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για 
τις ικανότητές του, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης της 
ομάδας. Ηταν το πρώτο μήνυμα προς την διοίκηση της 
ομάδας. Μια ματιά άλλωστε στην εικόνα του Αρη στα δύο 
παιχνίδια με τον Τερζή στον πάγκο του αρκεί για να δει ο 
οποιοσδήποτε, την αλλαγή ψυχολογίας που είχαν οι πο-
δοσφαιριστές των Κιτρίνων. Μια ομάδα που ξεχείλιζε από 
πάθος σε κάθε φάση, μια ομάδα που αρνούνταν να χάσει.

Σοβαρό αγωνιστικό πρόσωπο
Ο Απόστολος Τερζής εκτός από την αλλαγή στο ψυ-

χολογικό κομμάτι, κατάφερε στα δύο αυτά παιχνίδια να 
αλλάξει ριζικά και την εικόνα της ομάδας. Και αυτό του 
πιστώνεται στον απόλυτο βαθμό. Βρήκε σταθερές, βελ-
τίωσε χτυπητές αδυναμίες της ομάδας, στηριζόμενους 
κυρίως σε 13 ποδοσφαιριστές. Η είσοδος του Γκάμα, σε 
συνδυασμό με το «ξεκλείδωμα» και τα γκολ του Ιντέγε 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στους 4 βαθμούς που πήρε ο 
Αρης στα δύο ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Αγγελου Χα-
ριστέα μετά το τέλος του ντέρμπι της Τούμπας. «Ταιριά-
ζει στο προφίλ μας, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από 
εκείνον και οι ποδοσφαιριστές έχουν καλή χημεία μαζί 
του». Ήταν η δήλωση προάγγελος της μονιμοποίησης 
του στον πάγκο του Αρη.

Πλέον κι ο ίδιος γνωρίζει το βάρος που «κουβαλάει» 
στις πλάτες του. Μοιάζει όμως να αρπάξει αυτή την ευ-
καιρία να αποδείξει με τον πιο τρανό τρόπο πως όποιος 
δουλεύει, ανταμείβεται.

O Απόστολος Τερζής πέτυχε και με τις ευλογίες Χαριστέα και Καρυπίδη 
έγινε ο νέος προπονητής του Άρη

Το κερδισμένο στοίχημα...
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 Κάθε μικρός αγώνας είναι ένα 
βήμα προς τα εμπρός

Στη ζωή, υπομονή δεν σημαίνει 
να περιμένεις. Σημαίνει να έχεις 
την ικανότητα να κρατήσεις μια 
σωστή στάση, ενώ εργάζεσαι 
σκληρά για να πετύχεις τα όνει-
ρά σου γνωρίζοντας ότι ο κόπος 
σου αξίζει τον κόπο.
Έτσι, αν έχετε σκοπό να προ-
σπαθήσετε, βρείτε το χρόνο να 
το πάτε μέχρι τέλους. Βρείτε το 
χρόνο να ολοκληρώσετε όλη τη 
διαδρομή. Διαφορετικά, δεν έχει 
νόημα να ξεκινήσετε καν.
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει 
ότι θα χάσετε για λίγο την στα-
θερότητα και την άνεση σας.
Θα μπορούσε να σημαίνει ότι 
δεν θα τρώτε όσο τρώγατε και 
ότι δεν θα κοιμάστε όσο είχατε 
συνηθίσει να κοιμάστε.
Θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα 
θυσιάσετε τις σχέσεις σας. Ότι θα 
σας κοροϊδέψουν οι συμμαθητές 
σας. Ότι θα περάσετε ένα μεγάλο 
διάστημα μοναξιάς.
 Η μοναξιά, όμως, είναι το δώρο 
που καθιστά δυνατά τα σπου-
δαία πράγματα. Σας δίνει το 
χώρο που χρειάζεστε.
Όλα τα άλλα είναι μια δοκιμασία 
της αποφασιστικότητας σας, για 
το πόσο το θέλετε πραγματικά.

Και αν το θέλετε, θα το κάνε-
τε, παρά την αποτυχία και την 
απόρριψη.
 Και σε κάθε βήμα θα αισθάνε-
στε καλύτερα από όσο μπορείτε 
να φανταστείτε.
Θα συνειδητοποιήσετε ότι ο 
αγώνας δεν βρίσκεται στη 
διαδρομή, είναι η διαδρομή. Και 
αξίζει τον κόπο.
Έτσι, αν έχετε σκοπό να προ-
σπαθήσετε, περπατήστε όλη 
τη διαδρομή μέχρι τέλους. Δεν 
υπάρχει καλύτερο συναίσθη-
μα στον κόσμο … δεν υπάρχει 
καλύτερο συναίσθημα από το 
να γνωρίζεις τι σημαίνει να είσαι 
ΖΩΝΤΑΝΟΣ.

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τόλμησε να κάνεις κινήσεις που θα αλλάξουν 
πλήρως τα επαγγελματικά σου. Θα έχεις 
την υποστήριξη που χρειάζεσαι από τους 

συνεργάτες σου. Τα οικονομικά σου σε 
απασχολούν για αυτό προσπάθησε να 
μην παρασυρθείς σε άσκοπες αγορές. 

Στην προσωπική σου ζωή θα δεις τα 
πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και θα 
έρθεις πιο κοντά με τον αγαπημένο σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,24,41.

Θα έρθεις πιο κοντά με τους συνεργάτες 
σου και με τις πολύτιμες συμβουλές 

τους θα καταφέρεις να φέρεις εις 
πέρας σημαντικές επαγγελματικές σου 
υποχρεώσεις. Τα οικονομικά σου έχουν 

σημειώσει κάποια πρόοδο, ωστόσο 
να είστε προσεκτικοί. Εάν δεν είσαι σε 

σχέση, μην υπέρ αναλύεις τα πράγματα. 
Αφέσου σε μία νέα γνωριμία.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,13,28,36.

Mείνετε  προσηλωμένοι στην επίτευξη 
των επαγγελματικών σου στόχων. Μην 
χάνεται  τον δρόμο , μην παρασύρεστε 

από όσα συμβαίνουν γύρω σας. Βασικό 
για να κερδίσεις μία καλύτερη συμφωνία 

για τα οικονομικά σου, είναι να την 
διεκδικήσεις με αυτοπεποίθηση. Μην 

διστάσετε  να δείξετε το ενδιαφέρον σε 
έναν άνθρωπο που σας αρέσει πολύ.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…2,25,36,48.

Ακολούθησε τη λογική σου και κινήσου 
με γνώμονα αυτή για να μπορέσεις να 

ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις. Τα 
οικονομικά σου σε απασχολούν. Γίνε πιο 

δημιουργική και εκμεταλλεύσου ένα 
χόμπι σου για να σου φέρει περισσότερα 

έσοδα. Εσύ που είσαι σε μία σοβαρή 
σχέση καιρός να ξεκαθαρίσεις τα 

πράγματα και να ασχοληθείς περισσότερο 
με τον αγαπημένο σου και το μέλλον σου 

μαζί του.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,43.

Πολλές και σημαντικές οι αλλαγές που 
θα έρθουν στη δουλειά σου, πρέπει να 

είσαι προετοιμασμένη για κάθε τι που θα 
σου φέρει η εβδομάδα. Μην παρασυρθείς 

σε άσκοπες αγορές που θα αλλάξουν τα 
πάντα στον προϋπολογισμό σου. Εσύ που 

είσαι σε μία σχέση, είναι σημαντικό να 
κάνεις μία μικρή υποχώρηση και να δεις 

τα πράγματα με ποιο καθαρό μυαλό.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,10,22,34.

Το να μάθεις να συγκρατείς τα νεύρα σου 
είναι τέχνη που σιγά σιγά φαίνεται ότι 

μαθαίνεις καλά. Με ηρεμία ασχολήσου 
μόνο με τις δικές σου υποχρεώσεις και 

μην αφήσεις τίποτα να σε από συντονίσει. 
Τα οικονομικά σου δεν έχουν βελτιωθεί 

όσο θα ήθελες, όμως είσαι σε πολύ καλό 
δρόμο. Όσο για την προσωπική σου ζωή, 

καλύτερες μέρες έρχονται.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…6,11,28,34.

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

Προσοχή στην επικοινωνία με τους συνεργάτες 
σου, μην έρθεις σε ρήξη μαζί τους. Μην 
αφήσεις ωστόσο τις δικές σου υποχρεώσεις 
σε αναμονή. Στην προσωπική σου ζωή θα 
δεις ότι θα έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις 
με τον αγαπημένο σου και να λύσετε μία 
παρεξήγηση που έχετε. Εάν δεν είσαι σε 
σχέση, μην βιαστείς να ξεκινήσεις κάτι νέο 
εάν δεν είσαι σίγουρη.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…8,12,34,42.

Υπάρχει κάτι που δεν σε ικανοποιεί στη 
δουλειά σου και για αυτό θα δουλέψεις 
προκειμένου να βελτιώσεις την κατάσταση. 
Μην σε τρομάζει ο τρόπος που λειτουργεί ο 
αγαπημένος σου, κάτι σε ενοχλεί. Εάν δεν 
είσαι σε σχέση επικεντρώσου περισσότερο 
στον εαυτό σου και μετά μπες στη διαδικασία 
να ξεκινήσεις έναν νέο δεσμό.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…3,14,28,47.

Αντιμετωπίζεις με όλο και περισσότερη 
αισιοδοξία τα επαγγελματικά σου και 
αυτό φαίνεται. Παρά τις αυξημένες σου 
υποχρεώσεις, είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις 
κάτι νέο στη ζωή σου και θα το κάνεις με 
την πρώτη ευκαιρία. Μπορεί τα οικονομικά 
σου να έχουν βελτιωθεί, αυτό ωστόσο δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι προσεκτική 
με τα έξοδά σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…7,13,22,41.

Αισθάνεσαι ανανεωμένη και έτοιμη 
να κερδίσεις όλα όσα σου αξίζουν στα 
επαγγελματικά σου. Διεκδίκησε και όσα 
πρέπει να λάβεις στα οικονομικά σου. 
Μην αφήσεις χρέη του παρελθόντος να 
σε βγάλουν εκτός προϋπολογισμού, κάνε 
καλή διαχείριση των οικονομικών σου. 
Μην παρασυρθείς και πεις πράγματα στον 
αγαπημένο σου που δεν τα εννοείς.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,15,23,42

Ιδανική περίοδος για να πάρεις σημαντικές 
επαγγελματικές αποφάσεις. Μην βασιστείς 
όμως μόνο στη διαίσθησή σου. Άκουσε και 
τις συμβουλές που έχουν να σου δώσουν 
οι συνεργάτες σου. Τα οικονομικά σου σε 
προβληματίζουν. Αναζήτησε νέες πηγές 
εσόδων. Στα αισθηματικά σου έχει έρθει η 
στιγμή να κάνεις μία αλλαγή για να περνάς 
καλύτερα με τον αγαπημένο σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…4,12,37,41.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να 
ανεχτείς, όχι όμως το ψέμα. Ένα ψέμα που θα 
αποκαλυφθεί θα σε φέρει εκτός εαυτού και 
θα συγκρουστείς με έναν συνάδελφό σου. 
Έχεις το δίκιο με το μέρος σου. Τα οικονομικά 
σου σού επιτρέπουν να σηκώσεις επιτέλους 
το ανάστημά σου και να κάνεις μερικές 
αγορές που εδώ και καιρό επιθυμούσες.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ…9,11,22,41.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

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

Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100

Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 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
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
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Πού θα μας βρείτε
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G O L D
Πεσιρίδης Σ. Ιωάννης

Σύµβουλος Επένδυσης - ∆ιαχείρισης Ακινήτων Remax Gold

Τηλ: (+30) 6940.66.70.71

Έχετε - ψάχνετε ακίνητο προς πώληση - ενοικίαση - αγορά 
στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω Νοµούς της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας;

Με πολυετή πείρα
στο χώρο του real estate,
µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε 
ταχύτατα και αποτελεσµατικά

-∆ιαχείριση ακινήτων 
-Συµβουλές χρηµατοδότησης
-Επενδυτικά προγράµµατα
-Νοµικές, λογιστικές και τεχνικές υπηρεσίες
-∆ωρεάν εκτίµηση ακινήτου
-Πανελλαδική κάλυψη

1ος πανευρωπαϊκά στην εκπαίδευση 
του reucon18 της Remax Europe στο Άµστερνταµ τον Οκτώβρη

1ος στην Κεντρική 
και ∆υτική Μακεδονία

57ος πανευρωπαϊκά σε αριθµό πράξεων για το 2018

Εµπιστευτείτε τους καλύτερους!


