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editorial

Το δόγμα των «δυόμισι πολέμων» στην πράξη

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Η 
αποκλιμάκωση –σε επιχειρησιακό επίπεδο 
τουλάχιστον– της κρίσης στα Ίμια δεν πρέ-
πει να εφησυχάζει τις πολιτικές δυνάμεις 
στην Ελλάδα. Η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, που καθημερινά αποχαιρετά τη 
Δημοκρατία και ρέπει προς άλλα σκοτεινά 
καθεστώτα, δείχνει να πιστεύει ότι μπορεί 
να κάνει πράξη τη θεωρία των «δυόμισι πο-

λέμων». Πρόκειται για μία άκρως επικίνδυνη θεωρία που 
είχε αναπτύξει ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων 
της γειτονικής χώρας, ναύαρχος ε.α. Μπουλέντ Μποστά-
νογλου. Γι’ αυτό και η Άγκυρα συντεταγμένα προχωρά στη 
λεγόμενη φινλανδοποίηση κρίσιμων περιοχών στο Αιγαίο, 
τις οποίες βαπτίζει «γκρίζες ζώνες», και απαιτεί από την 
Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
με την ιστορία να έχει διδάξει ότι στο «ανατολίτικο παζάρι» 
πάντα βγαίνεις χαμένος.

Με αγωνία παρατηρεί κανείς ότι, παρά τις επικοινωνι-
ακές κινήσεις και διακηρύξεις του παρελθόντος, οι πολιτι-
κές δυνάμεις του τόπου δείχνουν αμήχανες απέναντι στην 
προκλητικότητα των Ερντογάν, Γιλντιρίμ, Τσαβούσογλου 
και των λοιπών συμβούλων. Ούτε φυσικά μπορεί κανείς 

να πιστέψει ότι οι εταίροι μας στην ΕΕ είναι «ασπίδα» απέ-
ναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Τα όσα συνέβησαν τα 
τελευταία 24ωρα στην περιοχή των Ιμίων, με αποκορύ-
φωμα τον εμβολισμό της ναυαρχίδας του ΛΣ, οι... βόλτες 
του Τούρκου Α/ΓΕΕΘΑ στα παράλια του Αιγαίου και η δι-
ακοπή των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ της 
Κύπρου, με τουρκική στρατιωτική παρέμβαση, δίνουν το 

στίγμα του σχεδιασμού της Άγκυρας. Ένας σχεδιασμός ο 
οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή, την ώρα που η πολιτική 
στην Ελλάδα αναλώνεται σε σκανδαλολογία.

Παρά την οικονομική κρίση, είναι αδιανόητο να μην 
υπάρχει ένα minimum συνεννόησης των πολιτικών δυ-
νάμεων για την επόμενη ημέρα της νέας κρίσης στα Ίμια. 
Πολλώ δε μάλλον, όταν οι προκλήσεις συνεχίζονται όχι 
μόνο σε επίπεδο ρητορικής, αλλά και στην πράξη. Μία 
ημέρα μετά το σοβαρό επεισόδιο, οι Τούρκοι έστειλαν στο 
μικρό νησί Τσαβούς, που βρίσκεται απέναντι από τα Ίμια, 
χωματουργικά μηχανήματα και εργάτες προκειμένου να 
κατασκευάσουν στρατιωτική εγκατάσταση. Και αυτό δεί-
χνει ότι δεν σκοπεύουν να συνετιστούν στις υποδείξεις του 
κ. Κοτζιά περί γεωγραφίας. 

Δεν χωράνε αυταπάτες στα εθνικά θέματα, πολλώ δε 
μάλλον όταν οι φίλοι και (υποτίθεται) σύμμαχοί μας νί-
πτουν τας χείρας τους μόλις ζορίσει λίγο η κατάσταση. Το 
μήνυμα των ΗΠΑ ήταν «βρείτε τα», οι Ρώσοι δεν μίλησαν 
καν, ενώ το Ισραήλ δεν δείχνει καμία ουσιαστική διάθεση 
να ανακατευτεί. Τι μας δείχνει αυτό; Αυτό που είχε πει ο 
αείμνηστος Χρήστος Σαρτζετάκης, ότι είμαστε «έθνος ανά-
δελφο». Ο εμβολισμός της «Γαύδου» δεν είναι ένα τυχαίο ή 
μεμονωμένο γεγονός. Είναι τρόπος άσκησης πολιτικής της 
Τουρκίας. Γι’ αυτό και η Αθήνα πρέπει να είναι προετοιμα-
σμένη για το επόμενο «θερμό» επεισόδιο...

Karfitsa
Εβδομαδιαία
Free Press
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Το κόστος της ελευθερίας είναι υψηλό. Όπως 
και της αξιοπρέπειας. Για να έχεις ασφαλή 
σύνορα, ασφαλείς δημόσιους χώρος και 
ασφαλή σπίτια έχει σοβαρό τίμημα. Με ξόρ-
κια, κωλόχαρτα και δηλώσεις δεν νικάς ούτε 
μαστουρωμένο κουνούπι. Σίγουρα πάντως 
δεν θα μπορείς να μιλάς για πολύ για σοβαρή 
αποτροπή με στρατιωτική θητεία 9 μηνών και 
δαπάνες για την Εθνική Άμυνα στο 0,3%. Δεν 
υπάρχουν εύκολες και φτηνές ή τζάμπα λύ-
σεις. Πρέπει να αφιερώσουμε σοβαρά κον-
δύλια, χρόνο, αίμα, ιδρώτα και πάνω απ’ όλα 
να εκπέμπουμε με σταθερότητα το μήνυμα 
της αποτροπής. Και όταν και όπου χρειαστεί 
και είναι πιο πρόσφορο, να απαντήσουμε με 
ισχυρό προληπτικό χτύπημα, όπου θα χυθεί 
αίμα αλλά λιγότερο από όσο θα χυθεί σε μια 
μαζική επίθεση των Τούρκων αποθρασυμ-
μένων από την ψοφοδεή και ανίκανη πολι-
τική ηγεσία μας, που έχει αναγάγει σε δόγμα 
το “του δειλού η μάνα δεν έκλαψε ποτέ”. Θα 
κλάψουν πολλών οι μανάδες, και γενναίων 
και δειλών, διότι τα μεμέτια δεν κάνουν τέ-
τοιες διακρίσεις. Αίμα άλλωστε ήδη χύνου-
με και όχι πορτοκαλάδα. Ο Νίκος Σιαλμάς, ο 
Κώστας Ηλιάκης, ο Έκτωρ Γιαλοψός, ο Χρι-
στόδουλος Καραθανάσης και ο Παναγιώτης 
Βλαχάκος δεν έφυγαν σε τροχαίο, είναι ήδη 
πεσόντες από εχθρικές ενέργειες της Τουρ-
κίας. Έχουμε ήδη “γκρίζες ζώνες”, δώρο του 
ελάχιστου Σημίτη και ντε φάκτο προσάρτηση 
εθνικού εδάφους, των Ιμίων, δώρο του Τσί-
πρα και του καψιμιτζή βοηθητικού του. 

Δεν χρειάζεται άλλη μίρλα. Παρά τα προ-
βλήματα έχουμε ακόμη αποθέματα ισχύος. 
Αν δεν φοβόντουσαν οι Τούρκοι και ήταν 
σίγουροι για περίπατο, θα μας είχαν ήδη επι-
τεθεί. Εδώ τους εξευτελίζουν επί μέρες λίγες 
χιλιάδες Κούρδοι αντάρτες στο Αφρίν και 
κάθε μέρα γυρίζουν φέρετρα στην Τουρκία. 
Μπορούμε. Το φείλουμε στα παιδιά μας, στην 
ασφάλεια τους,. Πρέπει όμως να ανατάξουμε 
το φρόνημα μας, να αυξήσουμε την θητεία, 
να διαθέσουμε χρήμα για να οπλιστούμε ως 
τα δόντια. Κι όταν πρέπει να τους ταπεινώ-
σουμε προληπτικά, όπως οι Ισραηλινοί τους 
Άραβες το 1967 στον Πόλεμο των 7 Ημερών. 
Πρέπει από παρηκμασμένη Σύβαρις του Κα-
ρανίκα να γίνουμε Σπάρτη ή Αθήνα του Θε-
μιστοκλή, για όποιους τους στενεύει πολύ η 
Λακωνική Αγωγή και η πειθαρχία της.

*Ο κ. Καρανιδιώτης είναι Δικηγόρος - 
Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ

Το κόστος 
της ελευθερίας

ΦΑΗΛΟΣ Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ*

editorial

Σε ένα ασταθές, απρόβλεπτο, εκρηκτικό και πλήρως στρα-
τιωτικοποιημένο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα υποχρεούται 
να οργανώσει τα μέσα (πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά) 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης της τουρκικής απειλής, που δι-
αχρονικά αποτελεί τη μείζονα απειλή για τα εθνικά μας συμφέ-
ροντα. Συνιστά ασυγχώρητη αφέλεια, αν η κυβέρνηση εκτιμά, 
ότι οι ΗΠΑ ή το ΝΑΤΟ ή η ανύπαρκτη (διπλωματικά και στρατι-
ωτικά) ΕΕ θα στηρίξουν οπωσδήποτε την Ελλάδα, αν η Τουρκία 
επιχειρήσει να προσβάλει την ελληνική κυριαρχία. Τα στρατη-
γικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή προωθούνται με την 
«αξιοποίηση» της Ελλάδας ως «υποταγμένου» συμμάχου και, 
πάντως, ανεξάρτητα αν έτσι εξυπηρετούνται ή βλάπτονται τα ελ-
ληνικά συμφέροντα.

Η Τουρκία στέλνει συνεχώς απειλητικά μηνύματα, που θα 
πρέπει να αφυπνίσουν την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. 
Η Άγκυρα συνιστά σοβαρή απειλή για την Ελλάδα, ίσως την πιο 
σοβαρή, διότι στοχεύει στην αλλαγή του συνοριακού status quo 
στο Αιγαίο και στη Θράκη, ενώ μεθοδεύει τη γεωπολιτική και 
ενεργειακή ομηρία της Κύπρου.  

Η Τουρκία διαθέτει ισχυρές και πολυάριθμες Ένοπλες Δυνά-
μεις (55 εκατ. πληθυσμός και 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι είναι 
ενταγμένοι στις Ένοπλες Δυνάμεις, στη στρατοχωροφυλακή, 
στην ακτοφυλακή, στη ΜΙΤ και στην Πολεμική Βιομηχανία), 
αλλά είναι και πολιτικά ασταθής, με απρόβλεπτη πολιτική ηγεσία 
και έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά (Κουρδικό, Συρία). Το σύστημα 
εξουσίας υπό τον Τ. Ερντογάν έχει εξελιχτεί στην πιο αυταρχική 
κυβερνητική εξουσία στην περιοχή, ενώ δεν διστάζει να αξιο-
ποιήσει την στρατιωτική ισχύ για 
την υλοποίηση πολιτικο-διπλω-
ματικών στόχων. Η Τουρκία έχει 
πραγματοποιήσει στρατιωτική 
εισβολή στη Συρία, όπως παλαι-
ότερα στην Κύπρο και στα Ίμια, 
προκειμένου να προστατέψει τα 
συμφέροντά της.

Η Τουρκία, παρότι είναι σε 
πόλεμο στη Συρία, έχει στην κο-
ρυφή της διπλωματικής της ατζέ-
ντας την αλλαγή των συνοριακών 
δεδομένων στο Αιγαίο, την οποία 
και «υπενθυμίζει» καθημερινά με 
τη δραστηριότητα των τουρκικών 
στρατιωτικών μέσων (οπλισμένα 
μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά 
ελικόπτερα, αεροσκάφη ηλε-
κτρονικού πολέμου, πολεμικά 
πλοία). Η Τουρκία επισήμως από 
το 2011 έχει υποβάλει αίτημα 
στον ΟΗΕ, με το οποίο αμφισβη-
τεί πλήρως την ελληνική θέση 
ότι τα θαλάσσια σύνορα των δύο κρατών ορίζονται από τη μέση 
γραμμή μεταξύ των τουρκικών παραλίων και των νησιών του 
Αιγαίου. Η αμφισβήτηση αυτή αφορά, κυρίως, την περίπτωση 
του συμπλέγματος του Καστελόριζου, αλλά και δεκαοκτώ νησιά 
και νησίδες, που κατά την Τουρκία κατέχονται παρανόμως από 
την Ελλάδα. Έντονη και προκλητική είναι το τελευταίο διάστημα 
η στρατιωτική δραστηριότητα της Άγκυρας γύρω από τα Ίμια και 

το Φαρμακονήσι. Τουρκικά πολεμικά πλοία περικυκλώνουν τα 
ελληνικά νησιά, τα Ίμια είναι ακατοίκητα, ενώ στο Φαρμοκονήσι 
υπάρχει στρατιωτική φρουρά και τουρκικά ελικόπτερα πετούν 
συχνά πάνω από αυτά, δηλαδή πάνω από ελληνικό έδαφος, ανε-
νόχλητα!

Πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά την Ελλάδα η θέση της 
Τουρκίας, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ελλάδας 
και Κύπρου, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της γείτο-
νος Μεβλούτ Τσαβούσογλου: «Δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Θεωρούμε ως εξωτερικά όρια της 
τουρκικής υφαλοκρηπίδας τη μέση γραμμή ανάμεσα στις ακτές 
της Τουρκίας κα της Αιγύπτου! Η Τουρκία ασκεί κυριαρχικά δι-
καιώματα στην υφαλοκρηπίδα της και αυτό το δικαίωμα θα το 
υπερασπιστούμε με κάθε μέσο » (συνέντευξη στην «Καθημερι-
νή», 4/2/2018). Ουσιαστικά, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
αμφισβητεί ευθέως ότι το Καστελόριζο διαθέτει υφαλοκρηπίδα 
και ΑΟΖ. Και επομένως, η Ελλάδα δεν έχει θαλάσσια σύνορα 
(υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ) ούτε με την Κύπρο, αλλά ούτε και με την 
Αίγυπτο. Και δηλώνει απερίφραστα ότι η θαλάσσια περιοχή με-
ταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπου 
η Άγκυρα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα τα όποια και θα τα υπε-
ρασπιστεί με κάθε μέσο, διπλωματικό , πολιτικό και στρατιωτικό.

Το θέμα του Καστελόριζου, όπως έχω αναφέρει 
σε παλαιότερα άρθρα μου, είναι τεράστιας 
εθνικής σημασίας. 

Η έντονη αμφισβήτηση των 
συνορευουσών θαλάσσιων ζω-
νών Ελλάδας και Κύπρου από 
την Τουρκία (αφού εξαιρεί ετσι-
θελικά το Καστελόριζο από την 
Ελληνική Επικράτεια) σχετίζεται 
άμεσα με την εκμετάλλευση του 
υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου 
της Ανατολικής Μεσογείου και με 
την απόφαση να κατασκευαστεί 
ο αγωγός μεταφοράς φυσικού 
Αερίου «East Med». Επίσης, δεν 
πρέπει αποτελεί έκπληξη η τυχο-
διωκτική επιλογή της Τουρκίας, 
να περικυκλώσουν και να κα-
θηλώσουν πλοία του τουρκικού 
στόλου το ιταλικό γεωτρύπανο 
SAIPEM 1200, που προγραμμάτι-
ζε έρευνες εντός του τεμαχίου «3» 
της κυπριακής Αποκλειστικής Οι-
κονομικής Ζώνης. Σε ανακοίνωσή 
του το ελληνικό υπουργείο Εξω-

τερικών μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «Kαλούμε την Τουρκία να 
αποστεί από περαιτέρω έκνομες ενέργειες και να συμμορφωθεί 
με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. 
Ανάλογες συμπεριφορές είναι ενδεικτικές ορισμένων προθέσεων 
της Τουρκίας ως προς το Κυπριακό. Η προκλητική συμπεριφορά 
της Τουρκίας δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός υποψήφιου 
κράτους για ένταξη στην ΕΕ».

Πυκνώνουν τα απειλητικά 
σύννεφα στο Αιγαίο

ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΊΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΛΊΜΕΝΊΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΊΚΗ ΑΚΤΑΊΩΡΟ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΟΥΤΣΗ
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Ο 
ΕΝΦΙΑ έχει μονιμοποιηθεί. Οι δανειστές ζη-
τούν τα λεφτά τους και η κυβέρνηση τούς τα 
δίνει απλόχερα… Δηλαδή θέλουν 2,65 δισ. 
ευρώ. Η κυβέρνηση, με ορατές τις εκλογές 
ίσως και τον Νοέμβριο του 2018, θέλει να… 
ισορροπήσει το θέμα, ώστε το πολιτικό κό-
στος να περιοριστεί. Δηλαδή να μην υπάρ-
ξουν μεγάλες αποκλίσεις στις μεγάλες μά-

ζες, αλλά και να μη θιγούν οι γεωργοί με επιπλέον ΕΝΦΙΑ.
Η τρόικα θέλει να κόψει όλες τις φοροαπαλλαγές 
ακινήτων, όπως:

1. Τα αφορολόγητα όρια ύψους 150.000-300.000 
ευρώ που ισχύουν στις περιπτώσεις γονικών παροχών, 
κληρονομιών και δωρεών προς συγγενείς πρώτου βαθ-
μού.

2. Τα αφορολόγητα όρια των 200.000-250.000 ευρώ 
που ισχύουν για τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές, τις δω-
ρεές και τις γονικές παροχές πρώτης κατοικίας.

3. Τις μερικές ή ολικές απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ που 
ισχύουν για φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα, για 
ανάπηρους και πολύτεκνους.

Έτσι, λοιπόν, στο υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζο-
νται αυτή την ώρα δύο σενάρια για το νέο ΕΝΦΙΑ.  

Πρώτο σενάριο 
Επέκταση απαλλαγών είτε μέσω τη διεύρυνσης των 

υφιστάμενων για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα είτε 
μέσω θέσπισης απαλλαγών και για νέες κατηγορίες οικο-
νομικά ευάλωτων φορολογουμένων. Για να γίνει αυτό εκεί 
όπου υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές, ίσως δοθεί μία μικρή 
αύξηση για να ισοσκελισθεί η απώλεια φόρου. Σήμερα ο 
νόμος, τονίζει η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου, «προ-
βλέπει έκπτωση 50% ή και απαλλαγή σε τρίτεκνους, πολύ-
τεκνους και ΑμεΑ. Μείωση κατά 50% έχουν όσοι πληρούν 

τα εξής: α) καθαρό οικογενειακό εισόδημα 9.000 ευρώ, 
συν 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογέ-
νειας, β) σύνολο επιφάνειας ακινήτων έως 150 τετραγω-
νικά μέτρα, γ) αντικειμενική αξία κτισμάτων έως 85.000 
ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς παιδιά 
και 200.000 ευρώ για έγγαμο με ένα ή δύο τέκνα. Ακόμη, 
πλήρης η απαλλαγή για τρίτεκνους ή πολύτεκνους ή ανά-
πηρα άτομα με ποσοστό 80% και άνω αν: α) το οικογενει-
ακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ, συν 1.000 
ευρώ για τον/τη σύζυγο και παιδί, β) το σύνολο επιφάνειας 
ακινήτων είναι έως 150 τετραγωνικά μέτρα». 

Δεύτερο σενάριο 
Αύξηση του φόρου με νέους συντελεστές για περιου-

σίες άνω των 200.000 ευρώ. Εδώ το επιχείρημα «ανακου-
φίζουμε τους ασθενέστερους και αυξάνουμε τον ΕΝΦΙΑ 
στους ισχυρούς»… παίζει πολύ για προεκλογική περίοδο. 
Έτσι λοιπόν, οι πολύ χαμηλοί εισοδηματικά θα έχουν ελα-
φρύνσεις ή τον ίδιο ΕΝΦΙΑ, οι γεωργοί θα μείνουν εκτός 
και οι έχοντες θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο.

Αυτή την ώρα υπάρχουν τα εξής δικαιώματα  
επι των ακινήτων:
■ 2.006.071 έχουν ένα δικαίωμα επί ακινήτου. 
■ 1.394.238 άτομα έχουν δύο δικαιώματα. 
■ 894.004 άτομα έχουν τρία δικαιώματα. 
■ 556.683 άτομα έχουν τέσσερα δικαιώματα. 
■ 339.592 άτομα έχουν πέντε δικαιώματα. 
■ 219.924 άτομα έχουν έξι δικαιώματα. 
■ 139.489 άτομα έχουν επτά δικαιώματα. 
■ 95.141 άτομα έχουν οκτώ δικαιώματα. 
■ 63.718 άτομα έχουν εννιά δικαιώματα. 
■ 45.381 άτομα έχουν δέκα δικαιώματα. 
■ 122.037 άτομα έχουν από 11 έως 20 δικαιώματα. 
■ 13.773 άτομα έχουν από 21 έως 30 δικαιώματα. 

■ 4.289 άτομα έχουν από 31 έως 50 ακίνητα. 
■ 979 άτομα έχουν από 51 έως 100 δικαιώματα. 
■ 145 άτομα έχουν από 100 δικαιώματα και πάνω. 

Οι ιδιοκτήτες αντιδρούν 
«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν στοχοποιηθεί φορο-

λογικά και σήμερα εκ των πραγμάτων έχουν καταστεί η 
πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αφού αναγκάζονται να 
πληρώνουν τεράστια ποσά φόρου, τα οποία επαυξάνονται 
κάθε χρόνο, με αποκορύφωμα την επαπειλούμενη μετα-
τροπή του ΕΝΦΙΑ σε δημευτικό ΦΑΠ που θα διπλασιάσει 
μεσοσταθμικά τα βάρη των ήδη βαρύτατα φορολογουμέ-
νων».

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων 
Στράτος Παραδιάς και συμπληρώνει: «Η μεταρρύθμιση 
του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει ως πρώτο βήμα την 
κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ο οποίος είναι ο 
κύριος υπαίτιος για τον αφανισμό της μεσαίας ιδιοκτησίας, 
έχει επιπλέον μηδενίσει κάθε επενδυτικό ενδιαφέρον στην 
κτηματαγορά και στην ουσία δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια 
ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ 
θα ισοσταθμιστεί συντομότατα από έσοδα από συναλλαγές 
επί των ακινήτων και την αναθέρμανση της οικοδομοεπι-
σκευαστικής δραστηριότητας». 

Οι φόροι ενοικίων
Πέραν του ΕΝΦΙΑ, έχουμε συντελεστές φόρου  
για τα ενοίκια ως εξής:
■ Από 11% σε 15% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος 
από 1 μέχρι 12.000 ευρώ. 
■ Από 33% σε 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήμα-
τος από 12.001 έως 35.000 ευρώ. 
■ Από 33% σε 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήμα-
τος από 35.001 και άνω.

Τα δύο σενάρια για το νέο ΕΝΦΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΊΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΊΜΕΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΓΊΑ ΠΕΡΊΟΥΣΊΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000 ΕΥΡΩ!

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Περιοχή Κατώτερη τιμή  
(5+ ετών)

Ανώτερη τιμή  
(5+ ετών)

Κατώτερη τιμή  
(-5 ετών)

Ανώτερη τιμή 
(-5 ετών)

Άνω Πόλη 600 1.200 1.100 1.400
Νέα Παραλία 950 1.400 2.400 3.500
Αμπελόκηποι 400 650 700 900
Εύοσμος 500 750 750 950
Κορδελιό 350 550 650 800
Νεάπολη 300 670 800 1.300
Καραμπουρνάκι 800 1.100 1.600 2.100
Πανόραμα 900 1.250 1.250 1.650
Βυζάντιο 500 800 1.400 1.700
Θέρμη 450 700 800 1.200

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ποσά σε ευρώ)

οικονομία
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Προσπάθεια αναδίπλωσης από τον Γιάννη Μπουτάρη
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟ ΦΊΛΟΥΣ ΚΑΊ ΑΝΤΊΠΑΛΟΥΣ ΓΊΑ ΤΊΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΊΣ

ΤΗΣ ΈΛΈΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 

«Πηγαίνεις στα Σκόπια και κάθε 30 χιλιόμετρα έχει 
Alexander the Great. Σου γυρνάει το άντερο. Πρέπει να 
δούμε και εμείς τι θα γίνει με τα δικά μας. Θα κρατήσου-
με το Μακεδονία στο αεροδρόμιο και τα ΚΤΕΛ; Κατεβαί-
νουν οι τουρίστες και νομίζουν κατεβαίνουν στα Σκόπια. 
Το πρόβλημα είναι πολλαπλό, θα μας τυραννάει χρόνια, 
ακόμα και να υπάρξει συμφωνία. Χάσαμε κι έχουμε υπο-
στεί συστηματικές και συνεχόμενος ήττες. Ακόμα και το 
μακεδονικό χαλβά χάσαμε. Αν ετίθετο θέμα μετονομασίας 
του αεροδρομίου, θα πρότεινα να το πούμε «Νίκος Γκά-
λης», ώστε να μην ξύνουμε μόνιμα πληγές. Είναι μια φυ-
σιογνωμία διεθνής, ο μόνος μπασκετμπολίστας που μπήκε 
στο Hall of Fame το αμερικάνικο. Καλύτερα να νομίζουμε 
ότι είναι μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη, παρά να την συγ-
χέουν με ονομασίες που έχουμε χάσει παταγωδώς», είπε 
στην τοποθέτησή του στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

Μία δήλωση που παρότι ο κ. Μπουτάρης προσπάθησε 
να ανασκευάσει την επόμενη μέρα, που όμως όπως ήταν 
φυσικό, ήταν ήδη αργά, αφού πυροδότησε αλυσιδωτές 
αντιδράσεις από πολιτικά κόμματα, φορείς, αυτοδιοικητι-
κούς και φυσικά πολίτες. «Λυπάμαι για τον Γιάννη Μπου-
τάρη ο οποίος προκειμένου να πάρει το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ 
για δήμαρχος, επιλέγει να παίξει το ρόλο του “χρήσιμου 
ηλιθίου”. Η ιστορία όμως έχει δείξει ότι όσοι έπαιξαν αυ-
τόν το ρόλο, “χρήσιμοι” ήταν για λίγο καιρό μόνο, μετά 
παρέμειναν απλώς “ηλίθιοι”», σχολίασε ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. «Θα συ-
νιστούσα στον κ. Μπουτάρη να συνέλθει στον εαυτό του 
γιατί έχει ξεφύγει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, να ασχολείται με τα αυτοδιοικητικά του 
καθήκοντα και να μην θέλει να μετατρέπεται σε ασκούντα 
εξωτερική πολιτική» είπε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 
και δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζο-
γλου. «Ο κ. Μπουτάρης λέει να αλλάξει το ΚΤΕΛ ονομασία 

παραδείγματος χάριν ή το αεροδρόμιο Μακεδονία για να 
μην προκαλεί τη σύγχυση στο επιβατικό κοινό. Είπε επίσης 
πχ να ονομαστεί «Νίκος Γκάλης», ας ονομαστεί κατά την 
δική του άποψη αφού έχει ξεφύγει, Γιάννης Μπουτάρης», 
συμπλήρωσε ο ίδιος. Δριμεία επίθεση κατά του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης εξαπέλυσε και ο βουλευτής της ΝΔ και επι-
κεφαλής της παράταξης «Εντάξει» Σταύρος Καλαφάτης, 
ο οποίος ζήτησε την άμεση παραίτηση του κ. Μπουτάρη, 
με τον τελευταίο να αρνείται να τοποθετηθεί στο συγκε-
κριμένο ζήτημα στο… πλαίσιο των επεξηγηματικών του 
δηλώσεων την επόμενη μέρα. «Είναι ντροπή που έχουμε 
δήμαρχο τον Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος είπε ότι 
ντρέπεται που είναι Έλληνας, εμείς στη Θεσσαλονίκη ντρε-
πόμαστε που τον έχουμε δήμαρχο. Είναι μια απαράδεκτη 
συμπεριφορά. Τον είχα εγκαλέσει να μη μιλάει για τέτοια 
θέματα. Δεν έχει καμία εξουσιοδότηση από το δημοτικό 
συμβούλιο. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Θεσσαλο-
νικέων. Πλέον έχει μια υπηρεσία να προσφέρει στην πόλη, 
να υποβάλλει την παραίτησή του», υπογράμμισε ο κ. Κα-
λαφάτης. 

«Να αφήσει την εξωτερική πολιτική» 
Να αφήσει τη διπλωματία και τη διαπραγμάτευση στους 

διπλωμάτες και να ασχοληθεί με τις δικές του αρμοδιότητες 

συνέστησε στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης ο  Γιώργος Κουμου-
τσάκος. «Θέμα αλλαγής ονόματος του αεροδρομίου «Μα-
κεδονία» βάζει ο Μπουτάρης. Ο κ. Δήμαρχος να αφήσει τη 
διπλωματία και τη διαπραγμάτευση στους διπλωμάτες και 
να ασχοληθεί με τις δικές του αρμοδιότητες π.χ. με την κα-
θαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη 
του», έγραψε στο twitter ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ. 
Ακόμη πιο σκληρός στην κρητική του ήταν ο βουλευτής των 
ΑΝΕΛ Δημήτρης Καμμένος που έκανε λόγο για «τέλος στην 
καριέρα» του δημάρχου Θεσσαλονίκης. «Ο κύριος Μπουτά-
ρης έχει φτάσει στο τέλος της καριέρας του και προσπαθεί 
να μείνει στην επικαιρότητα με το αρρωστημένο χιούμορ 
του αλλά στο θέμα αυτό δεν χωράνε αστεία. Μην τον ξα-
ναψηφίσετε, απορώ πως τον ψηφίζουν, προσβάλλει το ίδιο 
τους το σπίτι, την ιστορία και τους ψηφοφόρους», υπογράμ-
μισε ο κ. Καμμένος. «Ο κ. Μπουτάρης είναι ταλαιπωρημέ-
νος από το μεγάλο συλλαλητήριο και ο κ. Τσίπρας συγχυ-
σμένος από τον “ετερόκλητο όχλο”, όπως τον αποκάλεσε. 
Τους λέω ένα πράγμα που λέει ο λαός: Να μαζευτούν και να 
συνέλθουν!» τόνισε ο τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ Βασίλης 
Κικίλιας. «Μάλλον δεν αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των 
διαπραγματεύσεων για το Σκοπιανό και παράλληλα λησμο-
νεί σε ποια πόλη είναι δήμαρχος», σχολίασε ο βουλευτής Β’ 
Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Άρης Φωκάς, για να 
συμπληρώσει πως «αποτελεί αλαζονεία και αδιαφορία για 
το κοινό αίσθημα των Ελλήνων και δη των Μακεδόνων η 
στάση του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος είναι δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης και όχι διπλωμάτης.  Θα έπρεπε να ασχολείται με 
τις αρμοδιότητές του και όχι να προβαίνει σε δηλώσεις που 
δυναμιτίζουν την ήδη τεταμένη κατάσταση». 

«Κακώς ενεπλάκη»  
«Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αλλάξουμε το όνομα του αεροδρομίου, 
των ΚΤΕΛ και δε ξέρω κι εγώ που αλλού. Κακώς ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης ενεπλάκη σε μία διαδικασία, που δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην 
ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερο στο υπουργείο Εξωτερικών. Οι δηλώ-
σεις του ήταν “βούτυρο στο ψωμί των Σκοπιανών”. Η ζημιά έχει ήδη γίνει. 
Αυτή του η δήλωση απαξιώνει τη θέληση στου ελληνικού λαού. Θα έπρεπε 
να περιοριστεί στα καθήκοντά του και μόνο», δήλωσε στην Karfitsa o 
πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Την άποψη πως… κανείς 
δεν μπερδεύεται όταν προσγειώνεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξέ-
φρασε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης. «Αν θέλουν, ας τολμήσουν 
να αλλάξουν όνομα στο αεροδρόμιο. Αυτά που είπε ο δήμαρχος, εκτιμώ 
πως είναι σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση». Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Κυ-
ριάκος Λουφάκης, υπογράμμισε πως «η πολιτική των τελευταίων έχει 
οδηγήσει τη Χώρα σε αδιέξοδο, ενώ παράλληλα έχουμε ξοδέψει πολύ 
μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο χωρίς να έχουμε πετύχει από τη στιγμή 
που υπάρχουν τόσες πολλές Χώρες που έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως 
Μακεδονία. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν η πολιτική μας είναι σωστή. 
Δεν τίθεται καν θέμα, εμείς είμαστε οι αυθεντικοί Μακεδόνες, προφανώς 
όμως κι αυτοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται με μία σύνθετη ονομασία». Ο 
κ. Λουφάκης υποστήριξε παράλληλα πως οικονομικά συμφέροντα υπάρ-
χουν και στις δύο πλευρές καθώς «αυτοί εξαρτώνται από εμάς για το με-
γαλύτερο μέρος των προμηθειών τους κι εμείς από αυτούς για τη διέξοδο 
των εμπορευμάτων μας στις βόρειες Χώρες. Άρα, η οικονομία υπαγο-

ρεύει τη συνεργασία, που είναι στενή, θα μπορούσε όμως να είναι ακόμη 
καλύτερη αν δεν υπήρχε το αγκάθι του ονόματος. Δεν ήμασταν πρόθυμοι 
να βρούμε λύση, όταν αυτό ήταν πιο εφικτό. Η ασυμβίβαστη πολιτική που 
με- μας γεμίζει υπερηφάνεια, στην πράξη έχει αρνητικά αποτελέσματα. 
Υπό αυτήν την έννοια, η επισήμανση του δημάρχου ότι σε μεγάλο βαθμό 
έχουμε χάσει το παιχνίδι, είναι σωστή. Η δική μας θέση πρέπει να είναι 
να κατοχυρωθεί το όνομα Μακεδονία και ότι η αυθεντική, είναι ελληνική. 
Η σύνθετη ονομασία των Σκοπίων, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, μας 
εξασφαλίζει και από τις απολυτρωτικές τους διαθέσεις». Τίποτα δε χά-
θηκε, υποστήριξε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αχιλλέας 
Ζαπράνης. «Κανένας Μακεδόνας, κανένας θεσσαλονικιός, δε μπορεί να 
συμφωνήσει με τις ατυχείς δηλώσεις του κ. Μπουτάρη. Όμως, εκεί που 
διαφωνώ κάθετα είναι ότι έχουμε χάσει. Κάθε άλλο. Η προσωπική μου 
άποψη είναι πως εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο καθένας έχει 
το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Αν κάποιος αισθάνεται Έλληνας, 
τόσο το καλύτερο για εμάς. Αυτοί που θέλουν να σφετεριστούν τη δική 
μας ιστορία, θα έπρεπε να το σκεφτούν καλύτερα, για το τι θα μπορούσε 
να συμβεί στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, τίποτα δε χάθηκε ίσα ίσα, ισχύει το 
ακριβώς αντίθετο. Άλλοι επείγονται, όχι εμείς. Όταν στήνεις αγάλματα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποκτάς αυτομάτως πρόβλημα, γι’ αυτό και προ-
σπαθούν πανικόβλητοι να σταθεροποιήσουν μία κατάσταση, εντάσσοντας 
τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ», κατέληξε ο κ. Ζαπράνης.

κοινωνία

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκεται ο δήμαρχος 
Γιάννης Μπουτάρης. Δεν περίμενε, σε καμιά περίπτω-
ση, τις μαζικές αντιδράσεις σε βάρος του . Γι΄αυτό τόσο 
ο ίδιος όσο και το επιτελείο του δίνουν τις τελευταίες 
μέρες σκληρό αγώνα, για να ανασκευάσουν και να «δι-
ασκεδάσουν» την αλγεινή εντύπωση που προκάλεσαν οι 
δηλώσεις, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.

Ο ίδιος ο δήμαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες, όλο 
το πρωί της Παρασκευής, προσπαθούσε να επικοινω-
νήσει με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο 
Μητσοτάκη. οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι συνεχείς 
κλήσεις του Γιάννη Μπουτάρη έμειναν... αναπάντητες από 
τον πρόεδρο της Ν.Δ., που είναι ιδιαίτερα χολωμένος.

Από το περιβάλλον του έγινε μια προσπάθεια να 
εκμαιεύσουν τις υπογραφές και τη σιωπηρή «συμ-
φωνία στήριξης» των δημοτικών συμβούλων της 
Πρωτοβουλίας, αλλά και αυτή η προσπάθεια απέτυχε, 
καθώς ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-
ου Παναγιώτης Αβραμόπουλος, με επιστολή εξέφρα-
σε δημόσια την αντίθεσή του στη μεθόδευση αυτή. 
 Γ. Π.

Οι κλήσεις στον Κυριάκο  
έμειναν... αναπάντητες
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Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ο Γιάννης Μπουτάρης αποκαλύ-
φθηκε στο μεγάλο κοινό. Τι εννοώ:

Κατ’ αρχάς, αποδέχομαι το δικαίωμά του να υποστηρίζει οτιδή-
ποτε. Δεν είναι μυστικό ότι ανάμεσα στα θέματα που αποτελούν 
σήμερα αντικείμενο της διμερούς διαπραγμάτευσης είναι και η 
διακριτή χρήση του όρου «Μακεδονία» στον ελλαδικό χώρο. Κα-
νείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να πει την άποψή του. Απαιτώ 
όμως να επιχειρηματολογεί σοβαρά και στιβαρά. Είμαι βέβαιος 
ότι ακόμα και σήμερα δεν κατάλαβε πόσο γελοίο και προκλητικό 
είναι το επιχείρημα «προσγειώνονται στη Θεσσαλονίκη και νομί-
ζουν ότι έφτασαν στα Σκόπια». Κι επίσης, θεωρώ επικοινωνιακά 
κάκιστο το να απευθύνεται σε έναν κόσμο, που αποδεικνύεται 
εξαιρετικά ευαίσθητος λέγοντας «ηττηθήκαμε». Και μάλιστα, εν 
μέσω μίας διαπραγμάτευσης, που υποστηρίζει ότι θέλει να δει να 
καταλήγει σε μία win – win συμφωνία.

Βρίσκω επίσης θλιβερή την εικόνα της ανασκευής, όταν αντε-
λήφθη το μέγεθος και την ευρύτητα των αντιδράσεων. Είναι 
προφανές ότι μόνο αυτό ήταν το κίνητρο των εξηγήσεων που 
έδωσε. Η εικόνα της εμφάνισής του εν μέσω κηδεμόνων επιβε-
βαιώνει ότι δέχτηκε πιέσεις έσωθεν. Και αυτές όμως ήταν άθλι-
ες. Θαρρείς και απευθύνεται σε ηλίθιους, υποστήριξε ότι παρερ-
μήνευσαν αυτό που όλοι άκουσαν. Αποδείχθηκε φθηνός, πολύ 
μικρός για να επιμείνει στις θέσεις του ή να ζητήσει μία συγγνώ-
μη. Και οφείλω να τονίσω ότι η από την αντίθετη πλευρά άστοχη 
και αποδοκιμαστέα αναδρομή στην προσωπική περιπέτειά του 
στο παρελθόν και οι υστερικές κραυγές περί ανθελληνισμού του 
δεν επιτρέπουν να φανεί η γύμνια του χαρακτήρα του, που ξέρει 
να επενδύει μόνο στον διχασμό.

Ένας δήμαρχος που καυχάται ότι είναι υπερατλαντικός σταρ δεν 
δικαιούται να υποστηρίζει ότι ούτε πολιτικός είναι, ούτε διπλω-
ματία ασκεί, εκτός αν μοναδική μέριμνά του είναι η οικοδόμηση 
της εικόνας του και του brand name με το όνομά του. Προσέχει 
τα λόγια του, κάτι που ο Μπουτάρης δεν κάνει ποτέ. Όχι, δεν είμαι 
εγώ αυτός που θα του αμφισβητήσει το δικαίωμα του να ευλογεί 
επιχειρηματικούς αρραβώνες εταιριών της πόλης με την δρα-
στηριοποιούμενη στον χώρο των τροφίμων οικογένεια Ζάεφ, 
αλλά από την ώρα που αποτελεί σημαντικό παράγοντα δημόσιας 
διπλωματίας σε μία σημαντική για τις σχέσεις γειτονίας της χώ-
ρας μας υπόθεση οφείλει να θέτει όρια και προτεραιότητες.

Κι επιτέλους! Πόσο σοβαρός μπορεί να είναι ένας δήμαρχος, 
που έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια την ώρα που όλος ο οικονο-
μικά ενεργός πληθυσμός της πόλης είναι στην αναζήτηση του 
επιούσιου και αυτός για να δικαιολογήσει τις ακριτομυθίες του 
ομολογεί ότι «με έπιασαν στον ύπνο»; Ανήκουστο, δεν νομίζω να 
υπάρχει προηγούμενο τέτοιας ξεδιαντροπιάς.

Το μοναδικό ερώτημα που μένει είναι τα κίνητρά του. Η εξήγηση 
ότι εξυπηρετεί τους νέους φίλους του στον ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργώ-
ντας ως «λαγός» ή ότι του ξεφεύγουν κουβέντες επειδή παρασύ-
ρεται από το άστρο του δεν με πείθουν. Επιπόλαιος και χαοτικός 
είναι, αφελής όχι. Ο χρόνος θα αποκαλύψει την πραγματικότητα.

*Ο κ. Ν. Ταχιάος είναι τοπογράφος - αγρονόμος μηχανικός π. 
Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης

Θλιβερή η εικόνα  
της ανασκευής

ΝΙΚΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ* 

κοινωνία

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Μπουτάρη στο πλαί-
σιο της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης με κεντρικό ζήτημα την ονομασία των Σκοπίων, 
η Κarfitsa ζήτησε από τους νέους της πόλης να σχολι-
άσουν τα όσα «κάνει και λέει» ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης… δίνοντας τους βήμα και λόγο.

Χριστίνα Τσελεμπίδου
Διεθνολόγος

Εξ όσων γνωρίζω ο δή-
μαρχος δεν είναι υπεύθυνος 
για ένα τέτοιο θέμα. Είναι 
απαράδεκτο πάντως ο δή-
μαρχος της πρωτεύουσας 
της Μακεδονίας να λέει αυτά 
τα πράγματα. Η ταύτισή όμως ενός, κατά δήλωσή του, 
ανεξάρτητου δημάρχου με την κυβερνητική γραμμή και 
ενάντια στην βούληση του λαού γεννά ερωτήματα. Θεω-
ρώ όμως ότι γεννώνται πολλά ερωτήματα όταν ο δήμαρ-
χος της Θεσσαλονίκης επενδύει μόνο στις πολιτιστικές 
πτυχές της Θεσσαλονίκης που δεν είναι ελληνικές και 
ταυτόχρονα προσπαθεί να υποβαθμίσει με τέτοιες δηλώ-
σεις-πυροτεχνήματα την ελληνικότητα τόσο της πόλης, 
όσο και της ευρύτερης περιοχής. Δυστυχώς σε αυτήν την 
χώρα έχουν βήμα άνθρωποι για να σχολιάζουν θέματα 
άσχετα με τις αρμοδιότητές τους.

Εμμανουήλ Κούλας
Αναλυτής Διεθνών Σχέσεων

Θεωρώ ότι ο κύριος 
Μπουτάρης θα έπρεπε να 
ασχολείται με τα θέματα 
που άπτονται των αρμοδιο-
τήτων του και να αφήσει το 
αντεθνικό του παραλήρημα. 
Πάντως αν εκφράζει τέτοιες 
επικίνδυνες απόψεις για το αεροδρόμιο που είναι εκτός 

του δήμου του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών και το Μουσείου Μακεδονικού 
Αγώνα που είναι στον δήμο Θεσσαλονίκης τι έχουν να 
προσδοκούν; Μέσα σε 8 χρόνια έχει κάνει τη Θεσσαλο-
νίκη μια πόλη μίζερη, σκοτεινιασμένη, βυθισμένη μέσα 
στην βρωμιά και τη δυσωδία. Η στάση του και οι δηλώ-
σεις του τον τελευταίο καιρό προκαλούν εύλογες απορί-
ες ποιάς πόλης είναι δήμαρχος.

Αναστασία Μαρία 
Καραγκιόζη
Φιλόλογος

Κατά τη γνώμη μου, δεν 
θα έπρεπε να τίθεται προς 
συζήτηση ένα τέτοιο θέμα. Το 
όνομα του αεροδρομίου της πόλης μας αντιπροσωπεύ-
ει εκτός από τη γεωγραφική περιοχή και -κυρίως- την 
ιστορία και τον πολιτισμό μας. Το όνομα του Νίκου Γκάλη 
υπάρχει ήδη σε μία από τις κορυφαίες αθλητικές εγκατα-
στάσεις της Θεσσαλονίκης, τομέας συνυφασμένος με την 
προσφορά αυτού του κορυφαίου αθλητή στην πόλη μας 
και εν γένει στην Ελλάδα. Για το κατά πόσο ο κ. Μπουτά-
ρης είναι σε θέση να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα, που 
αφορούν όλους/όλες μας και το μέλλον της πόλης μας, ο 
καθένας κι η καθεμία μας είναι σε θέση να κρίνει και να 
αποφασίσει μέχρι την επόμενη εκλογική κάλπη.

Δημήτριος Καμενίκης
Φοιτητής Πανεπιστήμιο 
Μακεδονία

Θεωρώ πως η δήλωση 
του κυρίου Μπουτάρη είναι 
το λιγότερο αστεία. Σαν πο-
λίτης Θεσσαλονίκης θα του 
πρότεινα να ασχοληθεί με τα 
σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και 
όχι με το «βάφτισμα» κτηρίων της πόλης.

Οι νέοι της πόλης απαντούν στις 
δηλώσεις Μπουτάρη για το σκοπιανό

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΘΛΊΨΗ ΚΑΊ ΕΚΝΕΥΡΊΣΜΟΣ ΓΊΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ
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Γ
ια ακόμη μια φορά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
κ. Μπουτάρης βρέθηκε στο επίκεντρο των εξε-
λίξεων εξαιτίας των δηλώσεων του, σχετικά με 
το ακανθώδες ζήτημα της ονομασίας των Σκο-
πίων. Αυτή τη φορά μεταξύ άλλων «θύματά» 
του ήταν το αεροδρόμιο και το ΚΤΕΛ Μακεδο-
νία, προτείνοντας μάλιστα το πρώτο να μετο-
νομαστεί σε Νίκος Γκάλης. Η Κarfitsa επικοι-

νώνησε με τον δημοτικό σύμβουλο κ. Εφραίμ Κυριζίδη, του 
οποίου το όνομα «ακούγεται» έντονα το τελευταίο διάστη-
μα, προκειμένου να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο τις δη-
λώσεις του κ. Μπουτάρη, τα όσα συμβαίνουν στην πόλη και 
φυσικά για το εάν ο ίδιος προτίθεται να διαδραματίσει έναν 
πιο ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα της πόλης.

Κύριε Κυριζίδη αν δεν απατώμαι ήσασταν από τους 
πρώτους που τοποθετηθήκατε υπέρ της διεξαγωγής του 
συλλαλητηρίου. Θεωρείτε ότι τελικά τα συλλαλητήρια  
πέτυχαν τον σκοπό τους;

Πράγματι εξαρχής τάχθηκα υπέρ των διαδηλώσεων για 
το Σκοπιανό. Κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα των 
πολιτών. Στην πόλη μας διαδηλώνουν επί παντός επιστη-
τού. Είναι παράξενο κάποιοι να ευλογούν συγκεντρώσεις 
και αποκλεισμούς οδών, από μερικές δεκάδες συμπολιτών, 
ενίοτε με απίθανες αφορμές και από την άλλη να καταδικά-
ζουν ή να καθυβρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που 
επιθυμούν να εκφράσουν την αγωνία τους για την επικεί-
μενη διαπραγμάτευση και την διαφαινόμενη παραχώρηση 
ονόματος – ιστορίας – αλυτρωτισμών.

Τα κόμματα λαμβάνουν έγκριση των θέσεων τους δια 
των εκλογών. Όταν ένα θέμα ήταν απόν από την προεκλογι-
κή ατζέντα, ο λαός οφείλει να εκφράσει την άποψη του νο-
μιμοποιώντας τις όποιες ενέργειες των κυβερνόντων. Μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια, ενός δηλαδή Συνταγματικού Κράτους 
Δικαίου, το μήνυμα εστάλη, ανεξάρτητα αν οι αποδέκτες 
του εθελοτυφλούν.

Οι απόψεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης πιστεύετε 
ότι εκφράζουν το κοινωνικό σύνολο της πόλης;  Ή είναι 
δικές του προσωπικές τοποθετήσεις;

Σαφώς εκφράζουν προσωπικές του θέσεις, καθώς δεν 
υπάρχει εξουσιοδότηση από το αρμόδιο όργανο, το αιρετό 
δημοτικό συμβούλιο. Τον εγκαλέσαμε και του διαμηνύσα-
με ότι μιλάει ως Γιάννης Μπουτάρης και όχι ως Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης.

Οι αλλεπάλληλες προκλητικές του θέσεις εκφράζουν 
κάποιο κοινωνικό σύνολο, αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι της 
Θεσσαλονίκης. Δεν είναι τυχαίο, που την επομένη μιας ακό-
μη προκλητικής, διχαστικής και φιλοσκοπιανής δήλωσης 
του, γίνεται πρώτο θέμα στα κρατικά και ιδιωτικά μέσα των 
Σκοπίων. Την τελευταία μάλιστα (μετονομασία Αεροδρομί-
ου) ούτε και οι Σκοπιανοί τόλμησαν να θέσουν.

Συνεχώς, αναρμοδίως ασκεί εξωτερική πολιτική και 
όταν ακούει κριτική, κραυγάζει ισχυριζόμενος ότι ο Δήμος 
δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Μετά από 8 
χρόνια της διοίκησης του, είναι ανίκανος και ακατάλληλος 
όχι μόνο να ασκεί εξωτερική πολιτική, αλλά και να διαχειρι-

στεί την καθημερινότητα της πόλης. 

Ποια εκτιμάτε ότι είναι τα λάθη και οι παραλείψεις 
της διοίκησης Μπουτάρη αναφορικά με τα καίρια ζητή-
ματα της πόλης;

Νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους μας, ότι ο 
Δήμαρχος έχει ως αποκλειστικό στόχο την αυτοπροβο-
λή του και την ικανοποίηση της αυταρέσκειας του, πολλές 
φορές με επικίνδυνα αποτελέσματα όχι μόνο για την Θεσ-
σαλονίκη αλλά και για τη χώρα. Καθημερινά γίνεται ολοένα 
πιο έντονη η διάλυση των υπηρεσιών, η απουσία έργου, η 
πλήρης αναρχία στο δημόσιο χώρο, η κατάρρευση της κα-
θαριότητας κτλ. Παράλληλα προβαίνουμε σε δανεισμό για 
να πραγματοποιήσουμε μικρές και ανούσιες παρεμβάσεις, 
αντί  να εκμεταλλευτούμε και να απορροφήσουμε ΕΣΠΑ και 
άλλους κοινοτικούς πόρους.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η παράταξη του παραπαί-
ει, με διαφωνίες και ανεξαρτητοποιήσεις αλλά και δηλώσεις 
κορυφαίων στελεχών του περί κούρασης της Διοικήσεως. 
Δυστυχώς έχουμε ακόμη αρκετό καιρό για να κριθούν όλα 
τα παραπάνω από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Τι θα μπορούσε να κάνει ένας Δήμαρχος, κατά τη 
γνώμη σας, σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία 
για την αυτοδιοίκηση και τη χώρα;

Οι συνθήκες είναι δύσκολες αλλά παρατηρούμε άλλους 
Δήμους να ακμάζουν. Η Θεσσαλονίκη, κατά τη γνώμη μου, 
είναι η μοναδική πόλη που διαφαίνονται προοπτικές ανά-
πτυξης, τόσο λόγω των ιδιωτικοποιήσεων (αεροδρόμιο, 

λιμάνι, σιδηρόδρομοι κτλ) όσο και της οικονομικής ανόδου 
της περιοχής των Βαλκανίων.

Ποιος είναι ο ρόλος του Δημάρχου; Με σκληρή δουλειά 
να φέρνει εις πέρας άρτια τις Καλλικρατικές του αρμοδιό-
τητες (καθαριότητα, φωτισμός, κοινωνικές - σχολικές δο-
μές, τουριστική προβολή κτλ) και παράλληλα να πιέζει την 
κεντρική εξουσία για περισσότερους πόρους και έργα στην 
πόλη του. Τέλος να εξαντλεί τα περιθώρια απορρόφησης 
κονδυλίων από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς. 

Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι έναν δήμαρχο χω-
ρίς όραμα, που επισκέπτεται το δημαρχείο για λίγες ώρες με 
μοναδική έγνοια του, ποιο θα είναι το επόμενο επικοινωνι-
ακό πυροτέχνημα του για να «παίξει» στα δελτία και ποια θα 
είναι η επόμενη προκλητική του δήλωση για να ερεθίσει την 
κοινή γνώμη και την δική του αυταρέσκεια.

Σε περίπτωση που ο κ. Καλαφάτης δεν θέσει  εκ νέου 
υποψηφιότητα για την διεκδίκηση του δημαρχιακού θώ-
κου, θα σκεφτόσασταν το ενδεχόμενο να βγείτε μπροστά;

Επιθυμώ να τιμώ καθημερινά τον ρόλο που μου απέδω-
σαν οι συμπολίτες μου. Του συμβούλου της αντιπολίτευσης, 
ασκώντας εναργώς εποικοδομητική κριτική, ασφυκτικό 
έλεγχο, αποτελώντας χρήσιμο γρανάζι για την δημοτική μου 
ομάδα και την Θεσσαλονίκη.  Ο Σταύρος Καλαφάτης, ηγείται 
της μείζονος αντιπολίτευσης με μεγάλη επιτυχία. Έχει δικαι-
ωματικά το πρώτο λόγο τώρα και την επόμενη ημέρα. Με 
αυτά τα δεδομένα αλλά παράλληλα και τη δεδομένη αγάπη 
μου και το ενδιαφέρον για την Θεσσαλονίκη, είμαι και θα εί-
μαι παρών.

συνέντευξη

«Κυρ-Γιάννη, διάβασε καλά τον Καλλικράτη  
για τις αρμοδιότητές σου»

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΊ ΜΊΑ ΠΟΛΗ, ΑΠΛΑ ΟΧΊ ΤΗΝ ΔΊΚΗ ΤΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΊ Ο ΔΗΜΟΤΊΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΦΡΑΊΜ ΚΥΡΊΖΊΔΗΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟΥ
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Η 
υπόθεση της Novartis, που έχει έρθει στο 
φως, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά σε με-
γάλη μερίδα των πολιτών, καθώς δεν είναι 
το πρώτο σκάνδαλο που απασχολεί την επι-
καιρότητα. Η δε συμπερίληψη σημαντικών 
πολιτικών ονομάτων στη δικογραφία, όπου 
περιγράφεται η φερόμενη εμπλοκή τους, 
οξύνει την ένταση της πολιτικής συζήτησης 

και εντείνει, χωρίς αμφιβολία, τη δυσπιστία των πολιτών 
έναντι του πολιτικού συστήματος, καθώς εμφανίζονται πο-
λιτικοί λειτουργοί συλλήβδην να «τα έχουν πάρει», χωρίς 
βεβαίως αυτό να έχει στοιχειοθετηθεί μέχρι στιγμής επαρ-
κώς νομικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στις αμερικανικές 
διωκτικές Αρχές, που παρακολουθούν στενά τους χειρι-
σμούς των αντίστοιχων ελληνικών Αρχών, ως προς την 
υπόθεση υπάρχει μεγάλη περίσκεψη, καθώς αφενός η δι-
κογραφία έχει γίνει φέιγ βολάν, ενώ μπορεί η εισαγγελική 
έρευνα να είναι σε εξέλιξη, αλλά η υπόθεση έχει προσλά-
βει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. 

Στο υπουργείο Ανάπτυξης 
Ένα βασικό «γκρίζο σημείο» της δικογραφίας έχει να 

κάνει με την ευθύνη της τιμολόγησης των φαρμάκων. 
Ακόμα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην πρό-
σφατη ομιλία του ενώπιον της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο 
για ζημία του Δημοσίου κατά 23 δισ. τη δεκαετία 2000-
2010, λόγω της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης. Η 
αλήθεια είναι πως αυτός ο αριθμός δεν αναφέρεται παρά 
στην κατάθεση ενός προστατευόμενου μάρτυρα στη δικο-
γραφία, ο οποίος αναφέρει παράλληλα ότι η ζημία του Δη-
μοσίου από τις πρακτικές της Novartis ανέρχεται στα 3 δισ. 
ευρώ. Ο δε προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κάνει 
λόγο για τα περίφημα 23 δισ., δεν αναφέρεται μόνο στην 
προ-μνημονιακή περίοδο, αλλά συνολικά για τη δεκαετία 
2000-2015.

Από την άλλη, σε ανθρώπους της πολιτικής πιάτσας 
προκαλεί εντύπωση η απουσία, από τη δικογραφία, στελε-
χών του υπουργείου Ανάπτυξης, εφόσον γίνεται λόγος για 
τη φαρμακευτική δαπάνη και για προσπάθειες ευνοϊκών 
αποφάσεων υπέρ της Novartis, τόσο ως προς την προτί-
μησή της όσο και ως προς την ταχύτητα εξόφλησής της. 
Όπως επιβεβαίωσε και ένας πρώην υπουργός Υγείας που 
δεν αναφέρεται στη δικογραφία, ο Νικήτας Κακλαμάνης 
(2004-2006), έως το 2010 η ευθύνη της τιμολόγησης του 
φαρμάκου ήταν αρμοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση που εί-
ναι ανηρτημένη στο Opengov από τις 18/12/2010, «στο 
υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταφέ-
ρεται και υπάγεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμή-
ματος Τιμών Φαρμάκων, της Διεύθυνσης Τιμών Βιομηχα-
νικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας». Θα ήταν, συνεπώς, δύσκολο για το υπουργείο 
Υγείας να χειραγωγεί τις τιμές υπέρ της Novartis, μια και 
συμμετείχε στην επιτροπή τιμολόγησης του φαρμάκου με 
έναν υπηρεσιακό εκπρόσωπο.

Τα αντιδραστήρια και τα εμβόλια
Στη δικογραφία, επίσης, ο προστατευόμενος μάρτυρας 

«Μάξιμος Σαράφης» αναφέρει ότι οι μεγαλύτερες μίζες 
προς πολιτικά πρόσωπα πρέπει να έχουν δοθεί την περίο-
δο προ του 2010, όταν στο υπουργείο Υγείας ήταν ο Δημή-
τρης Αβραμόπουλος. Αναφέρει, δε, ως πιο χαρακτηριστι-
κές τις περιπτώσεις των αντιδραστηρίων για τον μοριακό 
έλεγχο του αίματος, αλλά και την υπόθεση της προμήθειας 
των εμβολίων για την πανδημία του Η1Ν1.

Σε ό,τι αφορά τα αντιδραστήρια, πάντως, η ανάγκη 
προμήθειάς τους είχε προκύψει το 2006, όταν η εφημερί-
δα «Το Βήμα» έφερε στη δημοσιότητα την περίπτωση δύο 
πολιτών που μολύνθηκαν με τον ιό του AIDS από μετάγγι-
ση μολυσμένου αίματος. Μάλιστα, μια κοπέλα 16 ετών νό-
σησε και πέθανε. Ασκήθηκε μεγάλη πίεση στο υπουργείο 
Υγείας για να αναλάβει δράση και να πάρει μέτρα. Αποφα-
σίστηκε, όμως, αντί της διενέργειας του διαγωνισμού από 
το υπουργείο Υγείας ή το υπουργείο Ανάπτυξης (που είχε 
τυπική αρμοδιότητα), να συσταθεί διακομματική επιτροπή 
στη Βουλή για τη διενέργεια του διαγωνισμού, με το ΦΕΚ 
υπ’ αριθμόν 1.018, της 28ης Ιουλίου 2006. 

Όσο για τα εμβόλια, όπου επίσης ο προστατευόμενος 
μάρτυρας εκτιμά εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου, ενδια-
φέρον έχει η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Κώ-
στα Καραμανλή, ο οποίος προσέφερε σαφή κάλυψη στους 
χειρισμούς του τότε υπουργού, λέγοντας πως ήταν «οι 
ενδεδειγμένοι.

Τα «γκρίζα σημεία» στη δικογραφία
ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS: ΑΛΗΘΕΊΕΣ ΚΑΊ ΨΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΈΙ ΈΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΈΡΓΑΤΗΣ

politics

Χιλιάδες γιατροί «στο σκαμνί»

Ψάχνουν τη διαδρομή  
του «βρώμικου χρήματος»

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου πρόκειται να βρεθούν σύντο-
μα περί τους 4.000 γιατρούς, μεταξύ των οποίων και κορυ-
φαίοι, τα ονόματα των οποίων έχουν εμπλακεί στην υπόθεση 
δωροδοκίας από τη Novartis, με σκοπό να προωθούν και να 
συνταγογραφούν προϊόντα της φαρμακευτικής εταιρείας στην 
αγορά, κυρίως καινοτόμα και ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα.
Η έρευνα των ελληνικών δικαστικών Αρχών κατέληξε σε 
«πλούσιο υλικό», το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
δημοσιοποιηθεί με την παραπομπή γιατρών στη Δικαιοσύνη. 

Τη διαδρομή του «μαύρου» χρήματος της Novartis, που, 
σύμφωνα με τους «υπό προστασία μάρτυρες» φέρεται να κα-
τέληξε σε πολιτικά πρόσωπα και άλλους κρατικούς αξιωμα-
τούχους, επιχειρούν να εντοπίσουν οι εισαγγελείς Διαφθοράς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει από τα αποδεικτικά 
στοιχεία νομιμοποιήσεις εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες για τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Η έρευνα, ωστόσο, 
βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αφορά το άνοιγμα τραπεζι-
κών λογαριασμών που ανήκουν κυρίως σε συμβούλους και 
διοικητικά στελέχη των αρμόδιων υπουργείων. Επίσης, ελέγ-
χονται εταιρείες οι οποίες ανήκουν σε παρένθετα πρόσωπα 
και μέσα από αυτές, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες, φέρεται 
να διακινούνταν οι «μίζες» της πολυεθνικής φαρμακευτικής 
εταιρείας.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές διευκρίνιζαν ότι η Εισαγγελία 
Διαφθοράς δεν έχει στα χέρια της οπτικοακουστικό υλικό από 
το οποίο να προκύπτει δωροδοκία των πολιτικών. Όμως τέ-
τοιο υλικό φέρεται να έχει κατατεθεί στο FBI από τρία πρώην 
στελέχη της Novartis Hellas, τα οποία οι αμερικανικές Αρχές 
θεωρούν ως μάρτυρες «δημοσίου συμφέροντος».

Τα στοιχεία αυτά, καθώς και χιλιάδες άλλα πειστήρια (έγ-
γραφα, αρχεία, κ.λπ.), έχει ζητήσει η επικεφαλής των εισαγ-
γελέων Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, με αίτημα δικαστικής 
συνδρομής από τις αμερικανικές αρχές.

Σε ό,τι αφορά τους τρεις υπό προστασία μάρτυρες που 
έχουν καταθέσει στην Ελλάδα, προέκυψε ότι τηρήθηκαν όλες 
οι νόμιμες διαδικασίες, προκειμένου να ενταχθούν στις σχε-
τικές διατάξεις του νόμου, ενώ πέρασαν ακόμη από ψυχομε-
τρικά τεστ.

Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ιδιαιτέρα του πρώ-
ην αντιπροέδρου της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, επέλεξε 
να καταθέσει με τα αληθινά στοιχεία ταυτότητας και δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στους προστατευόμενους μάρτυρες.

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΊΚΝΥΕΤΑΊ, ΩΣ ΤΩΡΑ, ΠΩΣ ΠΗΓΑΊΝΕ  
ΑΠΟ ΤΗ NOVARTIS ΣΕ ΠΟΛΊΤΊΚΟΥΣ

ΓΡΑΦΈΙ Ο  ΣΤΈΛΙΟΣ ΒΟΡΙΝΑΣ
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«Δεν θα ανεχθούμε την απροκάλυπτη κοροϊδία της κυβέρνησης», τόνισε ο Ανα-
πληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για τον 
Απόδημο Ελληνισμό, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, κ. Σάββας Αναστασιάδης, με 
αφορμή εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την καθιέρωση της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. «Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Παιδείας προσπα-
θεί να μας πείσει ότι η 9η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως “Παγκόσμια Ημέρα Ελ-
ληνικής Γλώσσας”. Για άλλη μία φορά, η Κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη των 
πολιτών -συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών- αφού, όπως είναι γνωστό, 
για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται απόφαση της UNESCO και έγκριση της από 
τον Ο.Η.Ε. ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, και εφό-
σον δεν γνωρίζουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, είμαστε πρόθυμοι 
να τους ενημερώσουμε…».

Με πλήθος κόσμου και μεγάλη επισημότητα πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πανοράματος η κοπή 
βασιλόπιτας του πολιτικού γραφείου του βουλευτού 
Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδω-
ρο Καράογλου. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 
αρκετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι 
μόνο με την αίθουσα  «Στέφανος Κουγιουμτζής» 
όπως δήλωσε και ο βουλευτής της ΝΔ να αποδει-
κνύεται τελικά «πολύ μικρή για να μας χωρέσει 
όλους». Ενδεικτικά με την παρουσία τους τίμησαν 
τον κ. Καράογλου ο πρώην υπουργός κ. Χρήστος 
Κοσκινάς, ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γερά-
νης, αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Πυ-
λαίας-Χορτιάτη όπως η κ. Ευαγγελία Σακαλή και ο κ. 
Αντωνιάδης Ελευθέριος. Φυσικά δεν θα μπορούσαν 
να μην παραστούν και αρκετά κομματικά στελέχη 
της Νέας Δημοκρατίας, με τη Κarfitsa να «πετυχαί-
νει» την Ανατολή Κωνσταντινίδου, τον Βασίλη Γάκη 
και τον Πέτρο Μαντούβαλο. Ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας και τέως υπουργός κ. Καράογλου στην 
ομιλία του θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους τον 
τίμησαν με την παρουσία τους αναφέροντας αφενός 
ότι «χάρη σε εσάς για 15η συνεχόμενη χρονιά είμαι 
πρώτος βουλευτής στη Β ’Περιφέρεια Θεσσαλο-
νίκης» και αφετέρου πως «μεταξύ μας δεν έχουμε 
πελατειακές σχέσεις αλλά προσωπικές σχέσεις». Στο 
πολιτικό σκέλος της τοποθέτησής του ο κ. Καράο-
γλου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η φετινή χρονιά θα 
είναι έτος εκλογών και πως όλοι μας οφείλουμε να 
στείλουμε το μήνυμα ότι «Η Ελλάδα πρέπει να αλλά-
ξει, γιατί ως Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και για αυτό 
αγωνιζόμαστε άλλωστε». Στα… παραλειπόμενα της 
εκδήλωσης ήταν από τη μια το γεγονός ότι ο κ. Κα-
ράογλου έκοψε τη βασιλόπιτα με το αριστερό χέρι, 
και από την άλλη η μεγάλη συμπάθεια που έχει στην 
ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά 
τα λόγια του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας ήταν 
τα εξής: «δεν είμαι αριστερός και αυτό είναι κάτι για 
το οποίο είμαι υπερήφανος. Κόβω τη βασιλόπιτα με 
το αριστερό χέρι γιατί πραγματικά είμαι αριστερό-
χειρας», ενώ για την ομάδα του Ηρακλή ευχήθηκε 
γρήγορη επιστροφή «στα σαλόνια» της Α΄Εθνικής 
κατηγορίας εκεί όπου η ομάδα έπρεπε να βρίσκεται.
 Γ. Νάκος

Τα εντυπωσιακά πολύχρωμα ψηφιδωτά αποκαλύφθηκαν κάτω 
από την οβάλ μαρμαρόστρωτη πλατεία του 6ου αιώνα την 
οποία βρήκαν οι αρχαιολόγοι τον Φεβρουάριο 2017, και ανή-
κουν είτε σε ένα μεγάλο συγκρότημα δημόσιου χαρακτήρα είτε 
σε αστικές βίλες του 4ου αιώνα μ.Χ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
ψηφιδωτά είναι μεγάλης αισθητικής αξίας και ήρθαν στο φως 
της δημοσιότητας έπειτα από τις αρχαιολογικές έρευνες στη 
νότια είσοδο του σταθμού του μετρό της Αγίας Σοφίας μετά την 
1η Δεκεμβρίου. Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες  από την 
Voria.gr  εκτός από τα ψηφιδωτά δάπεδα, έχουν διασωθεί ερεί-
πια τοίχων αλλά και μέρος ενός λουτρού που βρισκόταν στο 
συγκρότημα. Το συγκρότημα χρονολογείται τον 4ο αιώνα και 
χρησιμοποιούνταν μέχρι και τον 5ο αιώνα. Έπειτα περιέπεσε 
σε αχρηστία και πάνω του χτίστηκε η μαρμαρόστρωτη πλατεία. 
Παρόμοια ψηφιδωτά έχουν βρεθεί στη Θεσσαλονίκη τόσο στη 
Ρωμαϊκή Αγορά όσο και στο Γαλεριανό Συγκρότημα. Όπως ήδη 
γνωρίζουμε οι εργασίες στη νότια είσοδο του μέτρο είχαν ήδη 
ξεκινήσει από τις αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζονται και έως 
και σήμερα , με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να κάνουν λόγο για 
μεταφορά των ψηφιδωτών σε σημείο όπου θα μπορούν να συ-
ντηρηθούν. Αυτό όμως σύμφωνα με πληροφορίες της Κarfitsa 
θα γίνει στο πλαίσιο μιας μελλοντικής εισήγησης στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έτσι ώστε το ζήτημα να συζητηθεί σε 
νέα συνεδρίαση του ΚΑΣ. 

Με απόφαση του δημάρχου Εμμανουήλ Καρ-
ρά, μειωμένα για το 2018 θα εξακολουθούν να 
είναι τα δημοτικά τέλη (Ύδρευση -Αποχέτευση 
-Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός) σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού  του δήμου Ν. Προποντίδας, 
με ελαφρύνσεις σε  νέες κατηγορίες κοινωνι-
κών ομάδων, όπως οι  μακροχρόνια άνεργοι 
και οι μονογονεϊκές οικογένειες και με επιπρό-
σθετες ελαφρύνσεις στις τρίτεκνες οικογένειες. 
Βασική προϋπόθεση αποτελεί να  είναι  δημότες 
και μόνιμοι κάτοικοι  του δήμου Ν. Προποντί-
δας.

Εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης ξεσηκώθηκαν 
και… βγήκαν στους δρόμους, προκειμένου να 
διαμαρτυρηθούν για την «τραγική κατάσταση» 
που επικρατεί στον ΟΑΣΘ. «Η κυβέρνηση, σαν 
τον πιο καλό καπιταλιστή, πανηγυρίζει που ο 
ΟΑΣΘ παρουσιάζει μείωση εξόδων και αύξη-
ση εσόδων, χωρίς, βέβαια, να υπολογίζει το 
κόστος της κούρασης ενός εργαζόμενου, που 
μετά από μια μέρα εξαντλητικής δουλειάς, πρέ-
πει να περιμένει μέσα σε οποιοσδήποτε καιρικές 
συνθήκες, άλλη μια ώρα για να φτάσει στο σπίτι 
του. Ταυτόχρονα, τα ήδη λειψά δρομολόγια, που 
φτάνουν στο 10% των περσινών, πρόκειται να 
γίνουν ακόμη λιγότερα, αφού η νέα διοίκηση, 
στην λογική επιχειρηματία «κόστος – όφελος», 
πρόκειται να κόψει και άλλα δρομολόγια. Πρό-
σφατα συγχωνεύτηκαν οι γραμμές 25 και 57, 
αφήνοντας τη μισή Νεάπολη, χωρίς συγκοινω-
νίες! Απαιτούμε άμεση αύξηση των δρομολο-
γίων, μείωση του εισιτηρίου στο μισό, δωρεάν 
μετακίνηση των εργαζομένων και των μαθητών 
από και προς τη δουλειά τους και τα σχολεία 
τους και δωρεάν μετακίνηση για απλήρωτους ή 
επισχεσθέντες εργαζόμενους», σημειώνεται σε 
σχετική ανακοίνωση της Ένωσης εμποροϋπαλ-
λήλων Θεσσαλονίκης… 

«Η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών»

Ο δήμος με τα μειωμένα  
δημοτικά τέλη 

«Στα κάγκελα»  
για τον ΟΑΣΘ 

Εντυπωσιακά ψηφιδωτά του 4ου αιώνα έφερε 
στο φως ο μετροπόντικας στην Αγ. Σοφίας

«Περήφανος που  
δεν είμαι Αριστερός»

karfitsomata
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Ύστερα από τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ- ΑΝΕΛ, οι πολίτες βλέπουν τις θυσίες τους να 
εξαϋλώνονται στο βωμό των αυξημένων φόρων και 
εισφορών και την οικονομία της καθημερινότητάς 
τους να επιδεινώνεται. 
     Βλέπουν την Κυβέρνηση να τους εξαπατά, 
διανέμοντας ψιχία στους πολίτες που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι είναι τα κατ’ 
εξοχήν θύματα της αύξησης των έμμεσων φόρων, 
την ίδια ώρα που «στραγγαλίζει» οικονομικά και τη 
μεσαία τάξη, με την υπερφορολόγηση και τις εξω-
φρενικές ασφαλιστικές εισφορές.  
     Σε μία συγκυρία κατά την οποία κανείς δεν πείθε-
ται από τους προπαγανδιστικούς ισχυρισμούς του κ. 
Τσίπρα για επικείμενη έξοδο από τα Μνημόνια (που 
πέρα από το αβέβαιων του εγχειρήματος αποκρύ-
πτει τις δεσμεύσεις του για συνέχιση της επιτήρησης 
και τα νέα μέτρα των οποίων επίκειται η εφαρμογή), 
η παράταξη της ευθύνης οφείλει για μία ακόμη 
φορά να προσφέρει διέξοδο στους πολίτες. 
     Ψηφοφόροι που ουδέποτε μας επέλεξαν στο πα-
ρελθόν, σήμερα είναι έτοιμοι όχι απλώς να μας ψη-
φίσουν αλλά και να μας στηρίξουν ενεργά.  
     Μπροστά σε αυτήν την προοπτική δεν έχουμε το 
δικαίωμα να υψώνουμε τείχη διαχωρισμού, η παρά-
ταξή μας οφείλει να επιβεβαιώσει την πίστη της στις 
αρχές του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού και να εκ-
φράσει τον μεσαίο χώρο, οφείλει  επίσης όχι απλώς 
να μην αποκοπεί από τα λαϊκά στρώματα, αλλά να 
εκφράσει τις αγωνίες τους και κυρίως να προσφέρει 
λύση στο τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, με μια 
μεταρρυθμιστική πολιτική και ένα απολύτως εφαρ-
μόσιμο σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων. 
     Μόνο με την συμφιλίωση της ελληνικής κοινωνί-
ας με τις μεταρρυθμίσεις και την επιχειρηματικότητα 
η Ελλάδα είναι δυνατόν να επιστρέψει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.
     Η ευθύνη μας είναι ιστορική,  χωρίς διχαστικές 
κραυγές και χωρίς να υποκύπτουμε στον πειρασμό 
της μίμησης των λαϊκιστικών μεθόδων ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ, οφείλουμε με τις αρχές και τις θέσεις του 
κόμματός μας να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι δεν 
βρίσκεται σε αδιέξοδο.  
     Η μόνη ελπίδα για την Ελλάδα είναι η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας και του  Κυριάκου  Μητσο-
τάκη.  

*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδι-
κής με τη ΝΔ

Η μόνη ελπίδα είναι  
ο Κυριάκος  ΜητσοτάκηςΗ Θεσσαλονίκη στο διάστημα 

Στο επίκεντρο οι γερμανικές  
κατοχικές οφειλές 

Πέφτουν υπογραφές για τις πρώην «Καπναποθήκες»

Σε… άλλο επίπεδο, στην κυριολεξία, έφτασε 
το κουλούρι Θεσσαλονίκης, αφού η επιτυ-
χία του Thessbrunch ενέπνευσε τον Θανάση 
Φούκη, ο οποίος έστειλε το κουλούρι της 
Θεσσαλονίκης στο... διάστημα! Όπως είπε 
μετά το τέλος της επιχείρησης που στέφτηκε 
με απόλυτη επιτυχία, το project της Ένωσης 
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ήταν αυτό που 
έδωσε το έναυσμα στον ίδιο και τους συνερ-
γάτες του για να προχωρήσουν σε αυτό το 
πρωτότυπο εγχείρημα για το οποίο «μιλάνε» 
τις τελευταίες ημέρες όλα τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.  «Γνωρίζοντας για την καμπάνια 
του Thessbrunch με το κουλούρι, πήραμε το 
έναυσμα και μετά από πολλούς υπολογισμούς 
και τον κατάλληλο συντονισμό, το κουλούρι 
Θεσσαλονίκης μπήκε στη στρατόσφαιρα. Το 
κουλούρι απογειώθηκε από την Πτολεμαΐδα 
και αφού έφτασε στα 39km υψόμετρο, προ-
σγειώθηκε στο Χορτοκόπι Καβάλας ύστερα 
από 3 ώρες και 52 λεπτά πτήση. Το εγχείρημα 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς καταφέ-
ραμε να μεταδώσουμε ζωντανά εικόνες και 
τηλεμετρία από την στρατόσφαιρα εκπέμπο-
ντας στα 434Μhz», είπε ο Θανάσης Φούκης.

Ο Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, κ. Τρια-
ντάφυλλος Μηταφίδης, παραβρέθηκε στη συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκου Βούτση, με 
την Αντιπρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής 
κ. Claudia Roth. Στη συνάντηση τέθηκε εκ νέου το θέμα των 
γερμανικών κατοχικών οφειλών… Ο κ. Μηταφίδης, κατά 
την επίδοση του Πορίσματος της Επιτροπής στην κ. Roth, 
τόνισε: «Οι γέφυρες φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας για να 
είναι στέρεες, πρέπει να θεμελιώνονται πάνω στην ιστορική 
αλήθεια και στην αποκατάσταση των θυμάτων των εγκλη-
μάτων του ναζισμού, που δεν παραγράφονται. Θέλουμε τις 
απόψεις μας αυτές να τις αναπτύξουμε και από το βήμα του 
Γερμανικού Κοινοβούλιου».

Ξεκίνησαν… δυναμικά οι κινητοποιήσεις κατοίκων και συλλογι-
κοτήτων με αίτημα την απόδοση του χώρου των πρώην «Κα-
πναποθηκών» (Άλσος Νέας Κρήνης) στο δήμο. Δεκάδες κάτοικοι 
υπέγραψαν κάτω από το σχετικό κείμενο, το οποίο συνυπογρά-
φουν δημοτικοί σύμβουλοι από πολλές δημοτικές παρατάξεις 
(της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας). Από τη ΡΕΚΚ παρευρέ-
θηκαν οι Μανόλης Λαμτζίδης (επικεφαλής), Σταύρος Μαβίδης 
(Σταύρακας) (δημοτικός σύμβουλος), Οδυσσέας Αθανασιάδης, 
Καργάκης Στέφανος (μέλη του ΣΣ και Γραμματέας και Πρόεδρος 
του Συλλόγου «Μπουμπουλίνα» αντίστοιχα) και ο δημοτικός 
σύμβουλος Μιχάλης Παναγιωτίδης. Μάλιστα, οι κινητοποιήσεις 
και οι σχετικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν…
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★ Μετά από αδράνεια και χει-
μερία νάρκη χρόνων ξαναγύρι-
σα. Φταίει το τέλος του μνημο-
νίου που όσο να ‘ναι τελειώνει 
(speaking Alexis) ή του μεγα-
λοσκανδάλου ….NOVARTIS, 
φταίει αυτό το καλόπαιδο ο 
Μπουτάρης που βάλθηκε να 
μας τρελλάνει, φταίει ο φίλος 
μου που δεν με άφηνε. Τέλος 
πάντων είμαι εδώ για λίγο 
τσίμπημα, καρφίτσωμα και λίγη 
ψεκασμένη φαγουρόσκονη.

―
★ Σιορ-JOHN Boytaris θα σε 
αποκαλώ, γιατί αν ξεφύγω καμ-
μιά μέρα δεν θα μου ξαναμιλή-
σεις και δεν θα ακούω την καλή 
σου κουβέντα. 

―
★ Πάντως Σιορ-JOHN Boytaris 
ακόμη δεν άλλαξες την οδό 
Μακεδονίας που μένω. Επειδή 
είμαι Ηρακλάκιας μπορείς να 
την μετονομάσεις σε οδό Βα-
σίλη Χατζηπαναγή; Κάνε αυτήν 
την χάρη please..please.

―
★ Πάντως η Θεσσαλονίκη έχει 
και προβλήματα, στην καθα-
ριότητα, στην στάθμευση, στα 
πάρκα που δεν υπάρχουν και 
σε τόσα άλλα. Μπορεί να τα λέω 
κι ας στενοχωρήσω για λίγο τον 
Σιορ-JOHN Boytaris.

―
★ Ποια Προεδράρα στην Θεσ-
σαλονίκη έκτισε σπίτι απέναντι 
απ’ το οικόπεδο που του ανήκε. 
Στο απέναντι οικοδομικό τετρά-
γωνο λέμε τώρα. Σωστός. Το 
γνωρίζει αυτός που τον διόρισε;

―
★ Ο Σιορ-JOHN Boytaris όλα τα 
σφάζει όλα τα μαχαιρώνει. Και 
χορεύει μάλιστα και τσιφτετέ-
λια. Πρόσωπο των ημερών γαρ 
και ότι μας πρόσφερε, σε μας 
που τον ψηφίσαμε, αναμεταδί-
δεται και στο fb. Στο CNN δεν 
είδα αν τρόλλαρε καθόλου ούτε 
και στη φωνή του Λαγκαδά. 
Προσφορά απ’ την εφημερίδα: 
https://www.youtube.com/
watch?v=z1ojwakLq6c Αξίζει 
όλα τα λεφτά. 

―
★ Ο Σταύρος μας, ο Καλαφάτης 
ντε σοβαρά ζήτησε την παραί-
τηση του Σιορ-JOHN Boytaris; 
Νομίζει ότι επειδή πήγε αυτός 

στον 2ο γύρο το ’14 και έχασε, 
σαν δεύτερος με την αποδοχή 
της παραίτησης θα γίνει αυτός 
Δήμαρχος; Λέω, λες να το 
πιστεύει!!!

―
★ Πήγα και είδα τον Λάκη με τα 
ψηλά ρεβέρς εκ Σαλόνικας απ’ 
τα ψηλά, φόρεσε και γραβάτα το 
χάχαλο. Όπου γιορτή και φωτο 
κι Λάκης μέσα, με τούτο και το 
άλλο του. Και την γραβάτα.

―
★ Είδα εκεί και τον Κώστα 
Μακεδόνα τον τραγουδοποιό. 
Ψαχνόταν να αλλάξει κάρτες 
visit σαν Κώστας Γκάλης, μην 
τυχόν και εξαιτίας του δεν γίνει 
η συμφωνία με τα Σκόπια.

―
★ Ποιος δήμαρχος όταν ήταν 
υποψήφιος οδηγούσε στην Τσι-
μισκή με αναμένο το εσωτερικό 
φωτάκι για να τον βλέπουν οι 
υποψήφιοι ψηφοφόροι του; Ευ-
τυχώς χάλασε η Mercedes και 
την πάρκαρε κι έτσι γλυτώσαμε 
το μπανιστήρι με την αιθέ-
ρια ύπαρξη που κυκλοφορεί 
τελευταία.

―
★ Σε Δήμο της Δυτικής Θεσσα-
λονίκης ετοιμάζεται να κατέβει 
Δήμαρχος σημερινός αντιδή-
μαρχος κόντρα στον Δήμαρχο. 
Λένε ότι πήρε και ευλογία.

―
★ Σε ποιόν Δήμαρχο της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
δέσμευσαν σπίτι ιδιοκτησίας 
του για χρέη στο Δημόσιο. Θα 
επανέλθουμε.

―
★ Σε άλλο Δήμο της Θεσσαλο-
νίκης  βόρεια, έφυγε ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και λέει για τον Δήμαρχο τα 
μύρια όσα. Έλα βρε είναι καλό 
boy ο Δήμαρχος.

―
★ Για τον Περιφερειάρχη τον 
Απόστολο ντε, δεν έχω να πω 
τίποτε. Άλλωστε δεν κάνει και 
τίποτα πέρα από φωτογρα-
φήσεις. Για μοντέλο τον κόβω 
μετά.

―
★ Και φυσικά θα κλείσω με 
τον Σιορ-JOHN Boytaris. Είναι 
θεός, είναι θεός ο δήμαρχος. 
Και τα μυαλά στα κάγκελα.

Συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Υποδομών και Μεταφορών κ.κ Κω-
σταντίνο Γαβρόγλου και Χρήστο Σπίρτζη (έχει την αρμοδιότητα στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) 
ζήτησε το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) για το 
μείζον ζήτημα της σχολικής στέγης σε όλους τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Στη 
διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου, μετά από πρόταση του προέδρου, Λάζαρου Κυρί-
ζογλου, οι δήμαρχοι συμφώνησαν ομόφωνα να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διευθύντρια 
του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου, προκειμένου να 
επισπευστεί η συνάντηση. Στην συνάντηση αυτή το Δ.Σ της ΠΕΔ-ΚΜ θα ζητήσει παράλληλα, 
συνάντηση και με τον πρωθυπουργό, Α. Τσίπρα, αίτημα των δημάρχων που εκκρεμεί από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο…   

Την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια στα Πανεπιστήμια μέσω twitter ζήτησε ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Τιτίβισε πως… «Καθηγητές και φοιτητές μου εκφρά-
ζουν τελευταία όλο και πιο συχνά τις ανησυχίες τους για πολλά ζητήματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια μας πρέπει να έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. 
Ενέργειες του υπουργείου Παιδείας που αποδυναμώνουν την αυτονομία των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων, όχι μόνο δεν εκσυγχρονίζουν αλλά υποβαθμίζουν και ζημιώνουν τα ιδρύματα, τη 
νεολαία και την κοινωνία». 

 «Οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια στα Πανεπιστήμια»…

 «Δεν είναι πυροτέχνημα το ότι ζητήσαμε την παραίτησή του. Κάνει… προτάσεις και στη συνέ-
χεια βγάζει όλους τους Έλληνες τρελούς λέγοντας ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του. Η 
καλύτερη υπηρεσία που έχει να προσφέρει είναι να παραιτηθεί πρέπει να ζητήσει συγγνώμη 
και να φύγει. Να θέσει την παραίτηση του στο δημοτικό συμβούλιο», τόνισε ο κ. Καλαφάτης. 
Ο ίδιος μάλιστα είπε πως αν άκουγε κάποιες τις δηλώσεις του κ. Μπουτάρη θα πίστευε πως 
ακούει τον δήμαρχο των Σκοπίων κι όχι τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Μακεδονίας. «Πιο 
πολλές πιθανότητες έχει ο Μπουτάρης αν ξαναβάλει υποψηφιότητα, να βγει δήμαρχος Σκοπί-
ων παρά δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Τον παρακάλεσα να μην ασχολείται με το σκοπιανό και να 
περιοριστεί σα καθήκοντα του δημάρχου. Λειτουργεί είτε ως λαγός της κυβέρνησης. Υπάρχει 
κοινή πλεύση Μπουτάρη ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε κοινή προσπάθεια να απαξιώσουν τα συλλαλητήρια 
και να τα ταυτίσουν με ακραίες φιγούρες». Σχολιάζοντας ο κ. Καλαφάτης την ανακοίνωση της 
«Πρωτοβουλίας», ανέφερε πως δείχνει την αμηχανία και τον πανικό της παράταξης, σημειώ-
νοντας πως δεν παίρνει θέση για το κεντρικό ζήτημα. «Αν και αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη οργή 
του κόσμου δηλώνω ότι μακριά από μένα οποιαδήποτε υβριστικά σχόλια και προσωπικές 
επιθέσεις. Δείχνει την αμηχανία και τον πανικό της πρωτοβουλίας. Δεν παίρνει θέση επί του 
ζητήματος και δεν είδαμε να επιδεικνύεται η ίδια ευαισθησία όταν άλλοι δημοτικοί σύμβου-
λοι δέχτηκαν υβριστικές επιθέσεις από τον ίδιο το δήμαρχο. Η ανακοίνωση δε μιλά επί της 
ουσίας». Από την πλευρά του ο κ. Κούβελας τόνισε πως δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις στο δημοτικό συμβούλιο. «Αντιδράσαμε 
στις τοποθετήσεις μας επικαλέστηκε λοιπόν κάτι ανακριβές, λυπάμαι πολύ και γι αυτό». Ο δη-
μοτικός σύμβουλος Εφραίμ Κυριζίδης τόνισε μάλιστα πως «υπάρχουν καταγεγραμμένες αντι-
δράσεις και μάλιστα μας είπαν να μη διακόπτουμε. Όταν πήραμε το λόγο απαντήσαμε σε όλα 
για έλλειψη αναφοράς στο δικό μας ψήφισμα και απαντήσαμε και στην ατάκα του δημάρχου 
ότι ντρέπεται που είναι Έλληνας εμείς ως “Εντάξει” είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες». 

«Να ζητήσει συγγνώμη και να φύγει», επιμένει ο Καλαφάτης

Ψάχνουν τον… Τσίπρα

karfitsomata
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Η 
πολιτική συζήτηση με όρους ψυχραιμίας, 
τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας και 
διάθεσης για σύνθεση απόψεων είναι στη 
χώρα μας, από τη Βουλή ως τα Δημοτικά 
Συμβούλια και τα ΜΜΕ, ένα ιδιαίτερα δύ-
σκολο ζητούμενο. Η συχνά επιδιωκόμενη 
πολιτική πόλωση προκειμένου να «συσπει-
ρωθούν» οι δυνάμεις της κάθε πλευράς 

και να επιδειχθεί κομματικός πατρι-
ωτισμός έχει παρελθόν στην πολιτική 
σκηνή της χώρας. Συχνά οδήγησε και 
οδηγεί σε κάθετες, διχαστικές αντιπα-
ραθέσεις, σε δυνάμεις του φωτός και 
του σκότους παλαιότερα, σε μνημονι-
ακούς και αντιμνημονιακούς πιο πρό-
σφατα, αντιπαραθέσεις που μόνο βλά-
πτουν τις υποθέσεις, γιατί θολώνουν 
το τοπίο και ενθαρρύνουν τον ανορ-
θολογισμό, εκεί όπου θα όφειλε να 
κυριαρχεί ο ορθός πολιτικός λόγος.

Αυτές οι τεχνητές πολώσεις, 
όμως, λόγω του ότι έχουν επιχειρηθεί επανειλημμένα από 
διάφορα κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά σχήματα τα τε-
λευταία χρόνια σε ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες για 
τους πολίτες-ψηφοφόρους, εξασθένισαν πλέον και συ-
σπειρώνουν όλο και λιγότερους οπαδούς, ενώ η αξιοπι-
στία του πολιτικού συστήματος βρίσκεται εδώ και καιρό 
στο ναδίρ.

Τα συλλαλητήρια, 
οι διοργανωτές και οι ρήτορες

Οι πρόσφατες συσπειρώσεις που επιδιώκονται μέσω 
των συλλαλητηρίων γύρω από το θέμα των σχέσεων της 
χώρας μας με την Π.Γ.Δ.Μ. εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά:

■ Η «αυθόρμητη» διοργάνωσή τους εδράζεται σε φαι-
νομενικά αγνό, υπερκομματικό, εθνικοπατριωτικό, πλαί-
σιο. Γραφικοί τύποι, πλαισιώνουν αυτές τις «λαοσυνάξεις» 
ενδεδυμένοι εθνικοτοπικά ή παρενδεδυμένοι ιστορικά, 
ενώ εμφανίζονται και στρατιωτικές στολές. Μέσα σ’ αυτό 
το ετερόκλητο πλήθος αναμιγνύονται και Χρυσαυγίτες ή 
άλλες ακροδεξιές ομάδες, που προκαλούν συνειδητά τα 
βίαια επεισόδια.

■ Οι διοργανωτές δεν είναι γνωστοί παράγοντες του 
ελληνικού δημόσιου βίου αλλά κάποιες οργανώσεις, κυ-
ρίως εξωελλαδικές, γνωστές σε «ειδικά κοινά», με βαρύ-
γδουπα ονόματα αλλά αμφισβητούμενη εμβέλεια.

■ Τα θέματα παρουσιάζονται ως «κορυφαία εθνικά» με 
την παραφιλολογία που τα συνοδεύει να μιλάει για «εθνι-
κούς κινδύνους», «κρυφές συνωμοσίες» και «ξεπουλή-
ματα ψυχής», με αποτέλεσμα μια (μεγάλη) μερίδα του κό-
σμου να ευαισθητοποιείται, να ανησυχεί, να φοβάται και να 
αντιδρά με όρους «θυμικού» και «εθνικής ευαισθησίας». 
Εξού και το μέγα πλήθος και στα δυο συλλαλητήρια.

Επιπλέον, η άστοχη εμπλοκή της Εκκλησίας με προμε-
τωπίδα την Ορθοδοξία, αυξάνει αισθητά το μέγεθος και το 
συναίσθημα του πλήθους.

■ Οι ρήτορες, θορυβώδεις και λάβροι «πατριώτες», 
διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία του πολι-
τικού πλαισίου αλλά και στην ένταση και στο πάθος των 
συγκεντρώσεων. Επικοινωνούν απευθείας με τον λαό, 
παρακάμπτουν ή καταγγέλλουν κάθε πολιτικό ενδιάμεσο 
θεσμό και είτε καταφερόμενοι συνολικά κατά του πολιτι-

κού συστήματος είτε αγορεύοντας αντικυβερνητικά, ενι-
σχύουν το συναίσθημα του κινδύνου, της εθνικής απώλει-
ας και ήττας στο ανήσυχο και έμφοβο ακροατήριό τους. 

Οι υψηλής έντασης και «πάθους» ομιλίες οξύνουν το 
κλίμα και, πέραν των υπαρκτών προσωπικών φιλοδοξιών 
των ρητόρων, στρώνουν το χαλί στην εδραίωση ακραίων 
κοινωνικών/πολιτικών δυνάμεων αξιοποιώντας και το έλ-
λειμμα αξιοπιστίας των πολιτικών θεσμών, οι οποίοι υπο-

νομεύτηκαν σταδιακά από το ίδιο το 
πολιτικό σύστημα. Αυτό το στοιχείο 
αποτελεί και τον μεγαλύτερο κίνδυ-
νο για τη σταθερότητα του πολιτικού 
συστήματος, ενώ απειλεί να οδηγήσει 
την κοινωνία σε μείζονες αναταράξεις 
και σε τυφλά αδιέξοδα. Συγχρόνως, ο 
εστιασμός εκτρέπεται στην αποτροπή 
επινοημένων «εθνικών κινδύνων», 
εις βάρος των πραγματικών δυσχε-
ρών ζητημάτων της χώρας, εσωτερι-
κών και εξωτερικών. 

Οι πολιτικές δυνάμεις 
Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας έμειναν πολύ πίσω 

στον χειρισμό του θέματος των σχέσεων της χώρας με τη 
γείτονα ΠΓΔΜ. Δεν επιχείρησαν καν να μιλήσουν πρώτες 
αυτές στον κόσμο ειλικρινά, πειστικά και με ενιαίο λόγο 
ή –τουλάχιστον- ύφος. Ούτε μεταξύ τους μίλησαν έγκαιρα. 
Παραχώρησαν αμαχητί όλον τον χώρο να τον αλωνίζουν 
δυνάμεις και πρόσωπα γκρίζων προελεύσεων, στοχεύ-
σεων και συμφερόντων, πάντως καθόλου πρόθυμων για 
προωθητικές λύσεις προς όφελος των δύο χωρών, καλές 
γειτονίες και σεβασμό για τον (οποιονδήποτε) «άλλο». Και 
τώρα κάποιοι τρέχουν πίσω από «τα πλήθη» και τους φλο-
γερούς ρήτορες και προσπαθούν να σώσουν ψηφαλάκια 
γυρίζοντας το τιμόνι επικίνδυνα δεξιά, επικίνδυνα εθνικι-
στικά για τη χώρα και το μέλλον της.

Όσοι χαρακτηρίζουν τα πλήθη των συλλαλητηρίων 
ως εθνικιστές, ακροδεξιούς και φασίστες, κάνουν μέγα 
λάθος. Εξίσου μέγα λάθος κάνουν και όσοι εκ της πολι-
τικής δηλώνουν ότι «εκφράζονται», «συγκλονίζονται» και 
«συμμερίζονται το λαϊκό αίσθημα» χωρίς να προτείνουν 
λύσεις και βλέποντας ως μελλοντικούς ψηφοφόρους τους 
σημερινούς διαδηλωτές. Σφάλλουν δε και όσοι «βλέπουν» 
ή επιχειρούν βεβιασμένα να ερμηνεύσουν μονόπαντα τα 
συλλαλητήρια ως «αντικυβερνητικά». Το 1992, το τότε 
συλλαλητήριο είχε πολλαπλάσιο κόσμο και τα ίδια ακρι-
βώς συνθήματα.

Σήμερα, και με αφορμή το θέμα των σχέσεών μας με 
την Π.Γ.Δ.Μ. είναι ώρα, στη θέση των συναισθημάτων, των 
συνθημάτων και των εμπρηστικών λόγων, να επανέλθει 
η Πολιτική. Η κυβέρνηση και οι δημοκρατικές πολιτικές 
δυνάμεις της χώρας, αντιλαμβανόμενες τις ευθύνες τους, 
οφείλουν να εργαστούν από κοινού για την άμεση εξεύρε-
ση μιας βιώσιμης και αμοιβαία επωφελούς λύσης, που θα 
υπερβαίνει κοντόθωρες πολιτικές στοχεύσεις, θα διασφα-
λίζει ένα μέλλον ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών, θα αναγνωρίζει τις ευαισθησίες και θα 
σέβεται το αίσθημα αξιοπρέπειας των πολιτών τους, ενώ 
θα αποθαρρύνει διχαστικά ιδεολογήματα που καλλιεργούν 
έχθρες, μίσος, ρατσισμό και αδιέξοδα. Αυτό το σχέδιο 
υπηρετεί το συμφέρον της Ελλάδας, αυτό ενισχύει τη θέση 
και το κύρος της στο ευρύτερο περιβάλλον.

Το πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί της χώρας δεν αντέ-
χουν άλλη πίεση και υποβάθμιση. Οι άλογες και ακραίες 

δυνάμεις ψάχνουν τις ρωγμές για να αποκτήσουν λαϊ-
κό έρεισμα, κοινωνική δυναμική και πολιτική ισχύ. Δεν 
ακούμε την καμπάνα; Η μουσική υπόκρουση του Μίκη, 
τον οποίο θα εξακολουθήσω να ακούω ως μουσικό, όπως 
εδώ και πολλά χρόνια, ας μη σκεπάσει τις άναρθρες και 
επικίνδυνες κραυγές του πολιτικού υπόκοσμου. 

*Ο κ. Φωτίου είναι Αντιδήμαρχος στο δήμο Θεσσαλονίκης

opinion

*ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

Συλλαλητήρια ή Πολιτική;
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Π
λούσιες αποκριάτικες εκδηλώσεις, παιχνί-
δια για τα παιδιά και δρώμενα στις κεντρι-
κές πλατείες, είναι μεταξύ άλλων όλα όσα 
έχουν προγραμματίσει οι δήμοι του νομού 
Θεσσαλονίκης, για την περίοδο του Καρνα-
βαλιού. Ήδη από την Τσικνοπέμπτη διοργα-
νώνονται δράσεις με τους πολίτες να έχουν 
«μπει» στο εορταστικό πνεύμα. Πάρτυ για… 

μασκαρεμένους, φαγοπότια και χορός μέχρι πρωίας επι-
βάλλονται αυτές τις ημέρες. Την τιμητική τους την περίοδο 
αυτή έχουν και οι μικροί μπόμπιρες, οι οποίοι μεταμφιέζο-
νται στους αγαπημένους τους ήρωες ανυπομονώντας για 
το πέταγμα του χαρταετού. Την Κυριακή της Αποκριάς και 
την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται να σημειωθεί το αποκο-
ρύφωμα του… ξεφαντώματος, άλλωστε εκείνες τις ημέ-
ρες έχουν προγραμματιστεί οι περισσότερες εκδηλώσεις. 

Η Karfitsa συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει  
τι μπορείτε να κάνετε δωρεάν.

Δήμος Θεσσαλονίκης
Το Παιδικό τμήμα Ζωγραφικής των εργαστηρίων «Ει-

καστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών»  της Ε’ Δημοτικής 
Κοινότητας, πραγματοποιεί τη δράση «ζωγραφίσουμε  για 
τις Απόκριες», στη Βίλα Μορντώχ.

Τα Κούλουμα στο Σέιχ Σου έχει προγραμματίσει η Γ΄ 
Δημοτική Κοινότητα στην πλατεία Τσιάτρα (Κεδρινό Λόφο) 
από τις 11:00 – 15:00, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθι-
μο με διανομή παραδοσιακών εδεσμάτων και χαρταετών. 
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν, το χορευτικό σχήμα του 
Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Παρά-
δοσης».

Την ίδια ώρα η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα στο πλαίσιο των 
πολιτιστικών της δραστηριοτήτων διοργανώνει την εκδή-
λωση «Κούλουμα 2018» στον αύλειο χώρο του Κέντρου 
Πολιτισμού Τούμπας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρα-
δοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων 
της περιοχής με παραδοσιακούς χορούς από την Μακε-
δονία , την Θράκη, την Ήπειρο, την Κρήτη και τον Πόντο 
και λαϊκά τραγούδια με παράλληλη τη διανομή των νηστί-
σιμων εδεσμάτων στους παρευρισκόμενους. Παράλληλα 
στην Τριανδρία θα διοργανωθεί στο πάρκο Μέσα Γειτονιάς 
Κύπρου γλέντι. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τη διάθε-
ση παραδοσιακών εδεσμάτων όπως φασολάδα, χαλβά 

εμπορίου, λαγάνα, ελιές, ταραμά, κόκκινο ή λευκό κρασί. 
Παράλληλα θα υπάρχει μουσική κάλυψη με ζωντανή πα-
ραδοσιακή μουσική με χάλκινα, χορός ενώ στους μικρούς 
θα διανεμηθούν χαρταετοί. Στην εκδήλωση θα συμμετέχει 
η εθελοντική χορευτική ομάδα Τριανδρίας. Παραδοσια-
κά εδέσματα, λαγάνα και κρασί θα προσφέρονται και σε 
όσους επισκεφθούν το Άλσος της Νέας Ελβετίας.

Δήμος Καλαμαριάς
Παραδοσιακό γλέντι με ξεφάντωμα από το πρωί «υπό-

σχεται» ο δήμος Καλαμαριάς, την  Καθαρά Δευτέρα. Όσοι 
επιλέξουν να παραμείνουν εντός των τειχών δεν θα μεί-
νουν παραπονεμένοι, αν κατηφορίσουν προς την πλαζ 
Αρετσούς, καθώς το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και 
τα σαρακοστιανά  εδέσματα θα τους «ανταμείψουν», ενώ 
μικρά και… μεγάλα παιδιά θα επιδοθούν στο πέταγμα του 
χαρταετού, στον ανοιχτό προσφερόμενο χώρο της πλαζ. 
Ο χώρος θα πλημμυρίσει με καλή παραδοσιακή μουσική  
και  τραγούδια  που υπόσχονται  να ικανοποιήσουν  όλα 
τα γούστα. Η εκδήλωση  θα ξεκινήσει από τις 11:00 και θα 
κρατήσει μέχρι  αργά το μεσημέρι.

Δήμος Παύλου Μελά
Πατινάδα στους δρόμους της Ευκαρπίας και λαϊκό γλέ-

ντι θα στηθεί στην Πλατεία Δημοκρατίας στις 17:00. Tην 
Κυριακή, από τις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η 2η Καρνα-
βαλική παρέλαση, στην Πολίχνη, αφετηρία το ΔΑΚ Πο-
λίχνης και τερματισμό των καρναβαλιστών στο τρίγωνο 
Πολίχνης. Επίσης, την ίδια ώρα στο πρώην στρατόπεδο 
Παύλου Μελά και μελλοντικό Μητροπολιτικό Πάρκο του 
δήμου θα γίνει παραδοσιακό γλέντι με κούλουμα.

Ο «χάρτης» του... θεσσαλονικιώτικου καρναβαλιού 
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΡΊΑΤΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ 

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ
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Ο «χάρτης» του... θεσσαλονικιώτικου καρναβαλιού 
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΡΊΑΤΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ 

Δήμος Νεάπολης - Συκεών
Την Καθαρά Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν παραδο-

σιακά γλέντια με πατροπαράδοτα φαγητά από τις 10:00. 
Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Παύλου, στο Ανοι-
κτό Θέατρο Νεάπολης, στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων, 
στο Δενδροφυτεία Συκεών.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 
Το καθιερωμένο ραντεβού με όλους τους δημότες του 

δήμου, καθώς και τους Θεσσαλονικείς που επιθυμούν 
να γιορτάσουν  «εκτός των τειχών» το καρναβάλι και το 
τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, συμμετέχοντας σε ένα 
παραδοσιακό αλλά και ποιοτικό γλέντι, δίνει φέτος ο δή-
μος Πυλαίας - Χορτιάτη, διοργανώνοντας τα «Κούλουμα 
2018». Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε 
διαφορετική δημοτική ενότητα. Πρόπερσι ήταν το Πανό-
ραμα, πέρσι η Εξοχή και φέτος η Πυλαία, όπου θα γίνουν 
οι εκδηλώσεις την Καθαρά Δευτέρα. Οι εκδηλώσεις θα 
γίνουν στον αύλειο χώρο του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέ-
ντρου, από τις 11 το πρωί. Υπό τους ήχους της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής και με τη συμμετοχή χορευτικών 
συγκροτημάτων της περιοχής θα προσφέρονται φασολά-
δα, λαγάνα, παραδοσιακός χαλβάς, νηστίσιμα εδέσματα 
και άφθονο κρασί σε όλους τους επισκέπτες, καθώς και 
χαρταετοί για μικρούς και μεγάλους!

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
Το σύνθημα για ξεφάντωμα, στην πλατεία Εύοσμου, 

στις 11:00 το πρωί και στις 17:00 το Αμφιθέατρο στον 
Πεζόδρομο της Εθ. Αντιστάσεως στη Δημοτική Ενότητα 
Ελευθερίου Κορδελιού από μικρούς καρναβαλιστές για 
τους οποίους  διοργανώνονται δύο πάρτι για να γιορτά-
σουν την αποκριά.

Ένα ανοικτό παραδοσιακό γλέντι γεμάτο παραδοσια-
κούς χορούς, τραγούδια και νόστιμα εδέσματα, θα στρω-
θεί σε τρία μεγάλα σαρακοστιανά τραπέζια προσκαλώντας 
μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν 
όλοι μαζί τα κούλουμα. Τα νηστίσιμα εδέσματα θα είναι 
δωρεάν. Οι χώροι που θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις 
είναι το πάρκο Ελπίδας στις 11:00, το πάρκο Προσκόπων 
στις 11:30 και το αμφιθέατρο στον Πεζόδρομο της Εθ. 
Αντίστασης στις 12:30.

Σοχός Λαγκαδά
Το Καρναβάλι του Σοχού καταγράφεται ως η πιο αρχέ-

γονη κι ολοκληρωμένη μορφή έκφρασης των ανθρώπων 
με αμφίεση, μουσική, χορό - βηματισμό και τραγούδι. Το 
Σάββατο στην κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στις 17:00 
θα στηθεί γλέντι με παραδοσιακούς χορούς. Στις 18:00 
θα πραγματοποιηθεί στο έθιμο της «Ρούμπα». Στις 20:00 
θα γίνει το έθιμο της «Ζάπους». Παράλληλα στη θέση 
«Κουμλουκ» και στην κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργί-
ου θα στηθούν εστίες φωτιάς για τον εξαγνισμό της φύσης.

Τα γλέντια και οι χοροί θα συνεχιστούν και την Κυ-
ριακή, ενώ το αποκορύφωμα θα σημειωθεί την Καθαρά 
Δευτέρα, με σημείο αναφοράς πάλι την κεντρική πλατεία, 

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

όπου από νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει η παρουσίαση 
παραδοσιακών χορών, δρώμενων και θα προσφέρο-
νται παραδοσιακά εδέσματα. Επίσης, την εμφάνιση τους 
θα κάνουν και οι κουδουνοφόροι.

Δήμος Θέρμης
Ένας θεσμός με παράδοση αρκετών χρόνων. Οι 

εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν με μασκέ πάρτι για 
μικρούς και μεγάλους και κορυφώνονται την Καθαρά 
Δευτέρα με τον παραδοσιακό γάμο, την μεγάλη παρέ-
λαση αρμάτων και το κάψιμο του καρνάβαλου στις δη-
μοτικές ενότητες των Βασιλικών, Τριλόφου, Περιστε-
ράς, Θέρμης, Νέας Ραιδεστού και Σουρωτής.

Δήμος Βόλβης
Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο δήμο Βόλβης συν-

δυάζουν παράδοση και πρωτοτυπία με προτάσεις δια-
σκέδασης σε πολλά σημεία.

Το Σάββατο στις 20:00 θα γίνει αποκριάτικος χορός 
και την Καθαρά Δευτέρα τα κούλουμα με το παραδο-
σιακό έθιμο του χορού με το γαϊτανάκι. Με νέα μορ-
φή εμφανίζεται φέτος το Καρναβάλι του Σταυρού, θα 
πραγματοποιηθεί στις 15:00 διεξάγεται το… «Βόλβη 
έχεις ταλέντο». Πρόκειται για μια παραλλαγή του γνω-
στού τηλεοπτικού σόου «Ελλάδα έχεις ταλέντο», όπου 
μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δείξουν 
επί σκηνής το ταλέντο τους, εντυπωσιάζοντας κοινό και 
κριτές, κερδίζοντας πλούσια δώρα και έπαθλα. Αμέσως 
μετά στον ίδιο χώρο, θα αρχίσει η συναυλία με τους 
μοναδικούς «ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC», το νεανικό συγκρότημα 
που αναμιγνύει εξαιρετικά την ροκ μουσική με παραδο-
σιακούς ελληνικούς ήχους, ενώ την Καθαρά Δευτέρα, 
οι επισκέπτες θα απολαύσουν σαρακοστιανά εδέσματα, 
μουσική και χορό, που ετοιμάζουν η Δημοτική Κοινό-
τητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρού.

Ιδιαίτερο χρώμα θα έχουν οι Απόκριες στα Στεφανι-
νά, όπου την Κυριακή, στις 16:30 το απόγευμα θα συ-
ντελεστεί το δρώμενο του παραδοσιακού γάμου, όπου 
τα δυο σόγια θα… παραταχθούν σε πλατεία και σχολείο, 
με κουμπάρους από την Ασπροβάλτα, σε μια οργάνωση 
του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Στεφανι-
νών σε συνεργασία με τον Μικρασιατικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Ασπροβάλτας. Την ίδια μέρα στη Νέα Απολλω-
νία ο Προοδευτικός Σύλλογος Γυναικών Νέας Απολλω-
νίας μαζί με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Σχο-
λείων και τον Αθλητικό Σύλλογο  στις 12 το μεσημέρι 
οργανώνει στην πλατεία γιορτή με θέμα την… Χαβάη, 
ενώ την Καθαρά Δευτέρα τα κούλουμα στον Λόφο του 
Προφήτη Ηλία. Στις 15:00 το μεσημέρι της Καθαράς 
Δευτέρας, μια παράδοση ετών συνεχίζεται με το Πα-
ραδοσιακό Καρναβάλι Άνω Σταυρού, καθώς στην κε-
ντρική πλατεία ο σύλλογος ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ, επικεντρώνει 
τις εκδηλώσεις σε μια ανελέητη σάτιρα, που αποτελεί 
και τον κεντρικό πυρήνα των εκδηλώσεων. Τα παρα-
δοσιακά Κούλουμα με το πέταγμα χαρταετού και την 
προσφορά φασολάδας και σαρακοστιανών εδεσμάτων, 
εορτάζονται σε όλους τους οικισμούς του δήμου Βόλ-
βης. Στην Ασπροβάλτα η γιορτή οργανώνεται από τον 
Μικρασιατικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροβάλτας και 
αρχίζει στις 11:00 στον χώρο του ΚΑΠΗ, στη Βαμβακιά 
φασολάδα και πέταγμα χαρταετού από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Βαμβακιάς, στα Βρασνά σας περιμένει στην 
πλατεία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρασνών, στην Κοκ-
καλού μουσική και εδέσματα στο γήπεδο Μπάσκετ του 
χωριού, στα Νέα Βρασνά ο Μορφωτικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος Νέων Βρασνών υποδέχεται επισκέπτες στις 
11:00 το πρωί στην κεντρική πλατεία, και στο Σκεπαστό 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστού με μουσική υπό-
κρουση ετοιμάζει γευστικές εκπλήξεις.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

Η
Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η Super 

League μετά την απόφαση της συνδρομητι-
κής τηλεόρασης να «σπάσει» την κεντρική 
διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. 
Με δεδομένο ότι όλες οι αποφάσεις πλέον 
στην Ελλάδα που έχουν βάση το οικονομικό 
μπαίνουν στα δεδομένα της κρίσης, η Nova/
Forthnet μετά από έρευνα διεθνή οίκου κατέ-
θεσε πρόταση για μείωση των ομάδων και την 
διεξαγωγή πλέϊ οφ. Την πρόταση δεν την απο-
δέχτηκε η Super League κι έτσι η συνδρομη-
τική τηλεόραση αποφάσισε να προχωρήσει σε 
διμερείς συμφωνίες με τις ομάδες. Τι σημαίνει 
αυτό; Ότι οι μικρομεσαίες ομάδες οι οποίες 
εισέπρατταν ένα σημαντικό ποσό ως μερίδιο 
από το μπάτζετ της κεντρικής διαχείρισης, η 
οποία είχε ως πολιορκητικό κριό τις ομάδες 
του big 4, πλέον θα πρέπει να συζητάνε από 
μειονεκτική θέση καθώς η εμπορική τους 
αξία είναι αδύναμο διαπραγματευτικό χαρτί. 
Σε μία τέτοια εξέλιξη εγκυμονούν πολλοί κίν-

δυνοι για το πρωτάθλημα της Super League 
καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να έχουμε 
πλέον ομάδες δύο ταχυτήτων. Της πρώτης 
στην οποία θα ανήκουν οι ομάδες οι οποίες 
θα έχουν πετύχει να συνάψουν μία αξιοπρεπή 
οικονομική συμφωνία με την τηλεόραση και η 
δεύτερη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι υπόλοιπες οι οποίες θα βολευτούν με 
συμβάσεις… αντιδώρου. Σ’ ένα τέτοιο οικονο-
μικό περιβάλλον θα είναι εύκολο οι αδύναμες 
οικονομικά ομάδες να αναζητήσουν συμμαχί-

ες με τις ισχυρές ομάδες της Super League με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πρωτάθλημα στην 
ουσία θα γυρίσει πολλά χρόνια πίσω όταν οι 
ισχυρές ομάδες είχαν ομάδες-δορυφόρους 
τις οποίες αξιοποιούσαν με διάφορους τρό-
πους.

Ποια μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα 
για να μην αλλοιωθούν αισθητά τα οικονομικά 
έσοδα των μικρομεσαίων ομάδων; Να βρεθεί 
τηλεοπτικός οργανισμός ο οποίος θα καθίσει 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να 
κάνει κεντρική συμφωνία με τις 15 ομάδες (ο 
ΠΑΟΚ έχει ήδη συμφωνήσει διμερώς με τη 
NOVA) και όχι μεμονωμένα. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει οι 
ομάδες να κάνουν restart στον τρόπο που 
σκέφτονται και να βάλουν ως αρχή της βελ-
τίωση του ποδοσφαιρικού προϊόντος. Γιατί 
ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί από την 
ελκυστικότητα του θεάματος δεν υπάρχει.

Η ελκυστικότητα του θεάματος σωτήρια για τη Super League

αθλητισμός

Αποκριάτικη εκδήλωση για τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ!
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, στις 11:00πμ πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο αποκριάτικο πάρτι για τους μικρούς φίλους της ΕΛΕΠΑΠ και brunch για όλη την οικογένεια στο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη. Οι 
μικροί φίλοι της ΕΛΕΠΑΠ φόρεσαν τις μαγικές στολές τους και διασκέδασαν στο πιο κεφάτο αποκριάτικο ξεφάντωμα! Ένας γκαφατζής επιστήμονας και ένας μαθητευόμενος μάγος συναγωνίστηκαν για τα πιο πετυχημένα 
μαγικά κόλπα και πειράματα και φυσικά χρειάστηκαν τη βοήθειά τους. Οι μικροί φίλοι περιπλανήθηκαν στο μαγεμένο δάσος και γνώρισαν από κοντά το δένδρο που μιλάει... και χόρεψαν στους ρυθμούς του ξεβιδωμέ-
νου DJ! Η πασαρέλα για το «your costume rocks» στήθηκε και πλούσια δώρα περίμεναν τους νικητές. Πολύχρωμες κονκάρδες και άλλες χειροτεχνίες φτιάχτηκαν με μαγικό τρόπο για να τις πάρουν μαζί τους και να 
θυμούνται αυτή την τέλεια ημέρα.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Mercedes Benz Μ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Μασούτης, Ιωνική Σφολιάτα, VIVIFY the beauty lab, ΠΛΑΤΩΝ διαγνωστικά εργαστήρια, MLS, ZONIOY 
perfume creators, Υφαντίδης, dj Νίκος Χατζηιωαννίδης, KYANA professional hair products, Ανέμη παιχνίδια & lunapark amletino.

Άποψη της βραδιάς

Οι κλόουν με τη Μάρθα Κατσιόλα στο πάρτι της ΕΛΕΠΑΠ

Μαρία Ταρασούδη, Ελένη Καπαλή

Το Δ.Σ. Της ΕΛΕΠΑΠ Η Βιβή Ιωνά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας των Διαγνωστικών Ερ-
γαστηρίων ΠΛΑΤΩΝ με τη Χριστίνα Τζελέπογλου
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Τι είναι η Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος;
Η Ολική Αρθροπλαστική του Γόνατος (ΟΑΓ) είναι η 

αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος από μία τεχνη-
τή όταν έχει φθαρεί λόγω προχωρημένης αρθρίτιδας. Για 
τον λόγο αυτό πολλοί την αποκαλούν Ολική Αντικατάστα-
ση και όχι Αρθροπλαστική, καθ’ ότι δεν αναπλάθεται, αλλά 
αντικαθιστάται.

Από τι υλικά αποτελείται η ΟΑΓ;
Αποτελείται από συνδυασμό υλικών, κράμματα μετάλ-

λων (κοβάλτιο, χρώμιο, μολυβδένιο), τιτάνιο και πολυε-
θυλένιο.

Τι είναι και τι περισσότερο προσφέρει η subvastus ΟΑΓ 
από τις άλλες;

Προσπέλαση είναι η τομή δια μέσου της οποίας ο χει-
ρουργός προσεγγίζει την περιοχή που θα χειρουργήσει.

Στις συνήθεις προσπελάσεις στην ΟΑΓ γίνεται τομή του 
τετρακεφαλικού τένοντα ή του έσω πλατύ μυός (vastus) 
και μετά το τέλος της επέμβασης ράβεται ο τένοντας ώστε 
να επουλωθεί. Αυτό έχει όμως σαν αποτέλεσμα αφ’ ενός 
μεν  να καθυστερεί η αποκατάσταση, αφ’ ετέρου δε να 
υπάρχει μεγαλύτερο άλγος στις κινήσεις και στη βάδιση. 
Υπάρχουν δε πολλές αναφορές ότι ο τένοντας δεν επα-
νέρχεται ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν και 
αφήνει μονίμως ενοχλήσεις ώστε ο ασθενής να μην είναι 
ευχαριστημένος από την επέμβαση. Με την subvastus ο 
μυς απλώς ανασηκώνεται και μετά το πέρας της επέμβα-
σης επανέρχεται στη θέση που ήταν, χωρίς να διαταραχθεί 
καθόλου ο αποκαλούμενος «εκτατικός μηχανισμός» του 
γόνατος και που περιλαμβάνει τετρακέφαλο-επιγονατί-
δα-επιγονατιδικό τένοντα.

Πότε μπορεί να αρχίσει να κινείται το γόνατο που χει-
ρουργήθηκε;

Ο ασθενής ενθαρύνεται αμέσως μετά το πέρας της 
επέμβασης να κάνει κινήσεις πλήρους έκτασης και κάμ-
ψης του γόνατος, ώστε να έχει ταχεία και ανώδυνη απο-

κατάσταση.

Πότε περπατά ο ασθενής;
Αμέσως (2-3 ώρες) μετά την επέμβαση. Με την 

subvastus προσπέλαση από την στιγμή που δεν έχει δια-
ταραχθεί ο μυς ή ο τένοντας του τετρακεφάλου, ο ασθενής 
μπορεί να περπατήσει και να στηρίξει το πόδι του όσο θέ-
λει ή αντέχει, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. 

Είναι επώδυνη επέμβαση;
Όχι, δεν είναι επώδυνη επέμβαση. Με την subvastus 

σε συνδυασμό με κάποιες άλλες τεχνικές (πχ περιαρθρι-
κές εγχύσεις με κοκτέϊλ ειδικών φαρμάκων) η κίνηση 
και η βάδιση είναι άμεση με ελαχιστοποίηση του άλγους. 
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ενοχλήσεις και όχι άλ-
γος. Επειδή η κίνηση γίνεται άμεσα και πλήρως, δεν υπάρ-
χει άλγος ούτε αργότερα μετά από μέρες που θα φύγει ο 
ασθενής από την κλινική. Αυτό γίνεται διότι ο ασθενής δεν 
καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια να κερδίσει κίνηση το γό-
νατο, αφού την έχει αποκτήσει αμέσως μετά την επέμβα-
ση.

Πόσες μέρες είναι η παραμονή στην κλινική;
Το 90% των ασθενών μένουν 2-3 μέρες. Μετά πηγαί-

νουν στο σπίτι τους, όπου είναι ανεξάρτητοι και δεν χρειά-
ζονται κάποιον να τους εξυπηρετεί.

Ποιά είναι η επιβίωση των ΟΑΓ;
Με τις σύγχρονες τεχνικές σωστής τοποθέτησης και 

προσανατολισμού της πρόθεσης, σε συνδυασμό με την 
σύγχρονη άριστη ποιότητα των υλικών των προθέσεων, η 
επιβίωση ξεπερνά τα 20 έτη στο 80% των ασθενών.

Χρειάζεται να πάρει αίμα ο ασθενής;
Εξαιρετικά σπάνια, λιγότερο από το 10% των ασθενών.

Subvastus ολική αρθροπλαστική γόνατος
H ΜΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΑ MIS (ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ) ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΊΚΗ

ΤΟΥ ΘΈΟΔΟΣΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ, M.D., PH.D

υγεία
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Έλληνες βρήκαν πρωτεΐνη για την εξόντωση καρκινικών κυττάρων
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακάλυψαν μία νέα πρωτεΐνη που 

μπορεί να αποτελέσει έναν πιθανό στόχο για τη θανάτωση των καρκινικών 
κυττάρων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο 
Journal of Cell Biology. Η επιστημονική μελέτη έγινε στο εργαστήριο του ανα-
πληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Δρ Γε-
ωργίου Ζάχου, με πρώτη συγγραφέα τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ Ελένη 
Πετσαλάκη. Όπως είναι ήδη γνωστό, τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται 
(διαιρούνται) συνεχώς και για να επιβιώσουν πρέπει να μοιράζουν το DNA τους 
με ακρίβεια από το μητρικό κύτταρο στα δύο θυγατρικά κύτταρα.

Οι Δρ Γεώργιος Ζάχος, Δρ Ελένη Πετσαλάκη και η Μαρία Δανδουλάκη ανα-
κάλυψαν μία νέα πρωτεΐνη, την Chmp4c, η οποία είναι απαραίτητη για τη σω-
στή διαίρεση των καρκινικών κυττάρων. «Για να εξαπλωθεί ο καρκίνος πρέπει 
τα καρκινικά κύτταρα να πολλαπλασιάζονται συνέχεια. Απενεργοποιώντας την 
πρωτεΐνη Chmp4c μπορούμε να προκαλέσουμε σοβαρά λάθη στον πολλαπλασι-

ασμό των καρκινικών κυττάρων. Τα λάθη αυτά μπορούν να κάνουν τα καρκινικά 
κύτταρα μη-βιώσιμα και να εμποδίσουν την εξάπλωση του καρκίνου», ανέφερε 
ο καθηγητής Δρ Γεώργιος Ζάχος.

«Η ανακάλυψη νέων πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για τη διαίρεση των 
καρκινικών κυττάρων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα μας βοηθήσει στην 
κατανόηση της λειτουργίας των καρκινικών κυττάρων με απώτερο στόχο τη 
θανάτωσή τους. Στην μελέτη μας, βρήκαμε ότι η πρωτεΐνη Chmp4c είναι απα-
ραίτητη για το σωστό διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της 
κυτταρικής διαίρεσης των καρκινικών κυττάρων. Συγκεκριμένα, βρήκαμε ότι 
η Chmp4c είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του spindle checkpoint 
καθώς η ίδια ευθύνεται για το σωστό εντοπισμό κι άλλων spindle checkpoint 
πρωτεϊνών στους κινητοχώρους των χρωμοσωμάτων προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί σωστά ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων», εξήγησε η Δρ Ελένη 
Πετσαλάκη.
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ρεπορτάζ

Η 
Καθαρά Δευτέρα καταφθά-
νει και η περίοδος της Σαρα-
κοστής είθισται να μας έχει 
στη νηστεία. Για όλους εσάς 
τους μερακλήδες, που στο-
χεύετε φέτος να νηστέψετε, 
η Karfitsa συγκέντρωσε τις 
καλύτερες προτάσεις εντός 

και εκτός Θεσσαλονίκης,  για να φάτε νόστι-
μους θαλασσινούς μεζέδες και να ζήσετε μο-
ναδικές τσιπουροκαταστάσεις.

Η νηστεία θέλει τσίπουρο...
ΑΦΊΕΡΩΜΑ: ΣΑΡΑΚΟΣΤΊΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΊ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΔΈΤΣΙΚΑ 

«Porto Marina» fish & taste tavern
Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Για τους λάτρεις των εξορμήσεων, χειμώνα- καλοκαίρι, σας 

προτείνουμε μία απόδραση στο πανέμορφο Πόρτο Κουφό και μία επίσκεψη στην ψαροτα-
βέρνα «Porto Marina». Ολόφρεσκα ψάρια, διάφορα θαλασσινά αλλά και πεντανόστιμα κρε-
ατικά (για όσους δεν νηστεύουν) θα βρείτε στο “Porto Marina”, στο χώρο του λιμανιού του 
Πόρτο Κουφό. Ανοιχτό όλο το χρόνο, το “Porto Marina”, διαθέτει μία  καταπληκτική θέα και 
ένα πανέμορφο, ελκυστικό περιβάλλον με φιλικότατη εξυπηρέτηση.

Τσιπουράδικο «Ο Βόλος»
Κάποια στέκια είναι «σταθερές αξίες». Ένα από αυτά είναι το τσιπουράδικο «Ο Βόλος» στην πε-

ριοχή της Παλιάς Σαλαμίνας, που κρατάει τα σκήπτρα του παλαιότερου Βολιώτικου τσιπουράδικου 
στην Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας την πορεία του από το 1997. Το τσιπουράδικο «Ο Βόλος», διατηρεί 
εδώ και πολλά χρόνια την αυθεντική βολιώτικη φιλοσοφία, που σημαίνει κάθε μπουκαλάκι τσίπου-
ρο και καινούριος μεζές, ενώ το όνομά του, από τότε που άνοιξε, συνδυάζεται με τα φρέσκα ψάρια, 
τη μεγάλη ποικιλία σε θαλασσινά και φυσικά τα αμέτρητα τσιπουροτσουγκρίσματα.

Ο ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΊΑΚΟ ΤΣΊΠΟΥΡΑΔΊΚΟ

Porto Marina
Πόρτο Κουφό, Χαλκιδική

Τηλ. 2375.051.468

Κίμωνος Βόγα 29, Θεσσαλονίκη, 
Τηλέφωνο: 2310.863.663

Ψαροταβέρνα «Ο Γιώργος»
Για να ζήσετε μοναδικές «ψαροκαταστάσεις» ακολουθήστε τις ταμπέλες προς Σίνδο. Μόλις 

15 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η ψαροταβέρνα «Ο Γιώργος» στη Σίνδο σας καλεί 
να γευτείτε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς ψαρομεζέδες. Μπακαλιάρος σκορδαλιά, σουπιές 
κρασάτες, ουρίτσα σαγανάκι ή γλωσσίτσες του Θερμαϊκού, είναι μερικά από τα ονομαστά πιά-
τα που ταιριάζουν με ένα (ή πολλα!) καραφάκι ντόπιο τσίπουρο ή το δικό τους, καλαματιανό 
κρασί. Γίγαντες και χειροποίητα ντολμαδάκια, συμπληρώνουν την παρεΐστικη απόλαυση και 
υπογράφουν το ποιοτικά ανώτερο γεύμα.
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Ο
δός Αριστοτέλους 1. Το κεντρικότερο ση-
μείο της πόλης, αδιαμφισβήτητα. Με την 
καλύτερη Θέα του Θερμαϊκού, στην ομορ-
φότερη και διασημότερη πλατεία της Θεσ-
σαλονίκης. Εκεί βρίσκεται το πιο κοσμοπο-
λίτικο- νέο- στέκι της πόλης που δεν είναι 
άλλο από το «Cosmopolitan».  
Από τις 9 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το 

premium café-bar & restaurant «Сosmopolitan» χαρίζει 
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης στους επισκέπτες του. Στο 
«Cosmopolitan»  Θεσσαλονικείς αλλά και τουρίστες απο-
λαμβάνουν τον καφέ, το ποτό τους αλλά και μία μεγάλη 
ποικιλία σε ζεστά και κρύα πιάτα έχοντας για συντροφιά 
τους την καλύτερη θέα της παραλίας. «Το προτέρημα του 
“Cosmopolitan” είναι η τοποθεσία του. Είμαστε στην πα-
νέμορφη πλατεία Αριστοτέλους. To μαγαζί μας είναι υπε-
ρυψωμένο, οπότε έχουμε εξαιρετική θέα της θάλασσας. 
Σου δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο νησί», 
δηλώνει στην Karfitsa o ιδιοκτήτης του «Сosmopolitan», 
Θοδωρής Δοϊρανλής

Θεσσαλονικείς και τουρίστες δίνουν 
ραντεβού στο «Cosmopolitan»

Από την πρώτη στιγμή που άνοιξε, πριν μερικούς 
μήνες, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν την αδυναμία τους στο 
«Cosmopolitan». Άλλωστε, αυτοί ήταν και οι εμπνευστές 
του ονόματός του. «Το όνομα το βρήκε ο κόσμος. Έκανα 
ένα διαγωνισμό στο facebook τρεις μήνες πριν ανοίξει το 
μαγαζί. Έλαβα 5.500 χιλιάδες μηνύματα του κόσμου, μέσα 
από αυτά ξεχώρισε το “Cosmopolitan”. Ο κόσμος το διά-
λεξε και μας ταίριαξε απόλυτα», υπογραμμίζει ο Θοδωρής 
Δοϊρανλής. 

Φυσικά και οι τουρίστες δείχνουν καθημερινά την προ-
τίμηση τους σε αυτό τον minimal, ατμοσφαιρικό χώρο που 
βρίσκεται στην καρδιά της Νύφης του Θερμαϊκού. «Ένα 
πολύ μεγάλο μέρος των πελατών μας είναι ξένοι. Λόγω 
της ανάπτυξης του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, εμείς εί-
μαστε σε προνομιακή θέση, καθώς όλοι οι τουρίστες περ-
νούν από την Πλατεία Αριστοτέλους», αναφέρει ο Θοδω-
ρής Δοϊρανλής.

Οι επισκέπτες, γηγενείς και τουρίστες, έχουν την ευ-
καιρία να απολαύσουν μία τεράστια ποικιλία σε πρωινό, 
brunch και κυρίως πιάτα, που έχουν επιμεληθεί οι δύο σεφ 
του μαγαζιού Τάκης Σπάρτακος και Μαραντόνα Φάρας. 
«Έχουμε ένα πλήρη κατάλογο πρωινού με ομελέτες, σά-
ντουιτς, κλαμπ σάντουιτς και μπουγάτσες Θεσσαλονίκης. 
Το μεσημέρι η κουζίνα ανοίγει στις 1, με ένα πλήρες μενού 
που αποτελείται από πίτσες, σαλάτες, κυρίως πιάτα όπως 
φιλέτο, μπριζόλες, σολωμό, ταλιάτες, ριζότο και κλείνει 
στη 1 το βράδυ», τονίζει ο σεφ Τάκης Σπάρτακος. 

Επίσης, για τους λάτρεις του καφέ, αξίζει να αναφέ-
ρουμε ότι  στο «Cosmopolitan» η μηχανή του καφέ δεν 
κλείνει το βράδυ, ενώ μετά τις 8 το μαγαζί μετατρέπεται σε 
bar. «Το βράδυ το “Cosmopolitan” μεταμορφώνεται. Έχου-
με μία μεγάλη λίστα κοκτέιλ. Το περιβάλλον και η χαλαρή 
μουσική δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα για όποιον 
θέλει να τσιμπήσει κάτι και να πιει ένα καλό μπουκάλι κρα-
σί»,  δηλώνει ο Θοδωρής Δοϊρανλής.

Το μυστικό της επιτυχίας
Έχοντας μία τεράστια εμπειρία στο χώρο της εστίασης, 

με στέκια που δημιούργησε και «άφησαν εποχή», ο επιχει-
ρηματίας Θοδωρής Δοϊρανλής, μας εξηγεί πως μέσα στην 
κρίση συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του. 

«Δεν ξέρω αν υπάρχει μυστικό για την επιτυχία. Γενι-
κά είμαι της άποψης ότι τα μαγαζιά πρέπει να έχουν low 
profile. Εγώ προσπαθώ να είμαι μπροστά από τις εξελίξεις. 
Είμαι πολλά χρόνια στην εστίαση. Επιστημονικά, σαν οικο-
νομολόγος διαχειρίζομαι τα μαγαζιά μου με χαρτί και με 

μολύβι. Σας θυμίζω ότι είχα το “Social”, που ήταν το πρώ-
το μαγαζί που έφερε τον εσπρέσο στην πόλη. Το 2001 η 
πόλη έπινε φραπέ και τώρα πίνουν όλοι εσπρέσο. Ήταν το 
πρώτο μαγαζί που έγινε στην οδό Μητροπόλεως ενώ τότε 
όλα τα μαγαζιά ήταν στην Αριστοτέλους. Εγώ πήγα αντίθε-
τα» τονίζει ο Θοδωρής Δοϊρανλής και συμπληρώνει: «Τότε 
έφερα τον κόσμο από την Αριστοτέλους στη Μητροπόλε-
ως και τώρα ευελπιστώ να τον ξαναφέρω στην Αριστοτέ-
λους και στο “Cosmopolitan”».

life

Το κοσμοπολίτικο στέκι  
της Θεσσαλονίκης

DAY & NIGHT @COSMOPOLITAN

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΔΈΤΣΙΚΑ

«Το προτέρημα του “Cosmopolitan” είναι η τοποθεσία 
του», τονίζει ο επιχειρηματίας Θοδωρής Δοϊρανλής

Το βράδυ το «Cosmopolitan» μετατρέπεται  
σε ένα ατμοσφαιρικό bar-restaurant

Πλήρες μενού σε πρωινό, brunch και κυρίως πιάτα
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΚΜΑΠΤΕΙ αλλά οι 
Έλληνες δεν έχουν να φάνε! Αυτό ισχυ-
ρίζονται τώρα Γερμανοί δημοσιογράφοι, 
στο υπό τον τίτλο άρθρο της εφημερίδας 
Die Zeit «Φτώχεια παρά την ανάπτυξη». 
Μας κοροϊδεύουν κι από πάνω, αυτοί που 
είναι οι ενορχηστρωτές της καταστροφής 
της ελληνικής οικονομίας, αυτοί που 
έβαλαν στο τραπέζι να υπογράψουμε με 
τη βία και τις απειλές, ότι μέχρι το 2060 
πρέπει να έχουμε «πλεόνασμα» 20 δις 
από το αίμα του ελληνικού λαού! Μιλάνε 
για συσσίτια αστέγων, αλλά δεν αναφέ-
ρουν τίποτε για τα τέσσερα εκατομμύρια 
Ελλήνων που βρίσκονται στα όρια της 
φτώχειας. Αναφέρουν τα 250 δις που λά-
βαμε από 2010 ως... βοήθεια, για να πλη-
ρωθούν οι δανειστές και για να σωθούν οι 
Τράπεζες και δεν αναφέρουν τίποτε για τα 
400.000 «λουκέτα» των επιχειρήσεων, για 
τις χιλιάδες αυτοκτονίες πολιτών που δεν 
άντεξαν την βίαια φορολεηλασία. Αυτά εί-
ναι «ψιλά γράμματα» για τους Γερμανούς, 
όπως «ψιλά γράμματα» είναι το Δίστομο 
και τα εγκλήματα που τους βαρύνουν σε 
κάθε πόλη και χωριό της χώρας στον Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο. Θα χρειασθούν λένε 
οι Γερμανοί οικονομολόγοι, ακόμη 20 
χρόνια για να βγει από τη δίνη της κρίσης 
η Ελλάδα κι εμείς τους απαντάμε: Πλη-
ρώστε σήμερα τα 400 δις που οφείλετε 
στην Ελλάδα από τις καταστροφές και τα 
εγκλήματα που διαπράξατε και θα βγούμε 
αύριο από την κρίση!

ΟΥΤΕ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ είχαμε τόσο μεγά-
λες διώξεις - λένε στις συζητήσεις τους 
οι πολίτες - και αναφέρονται στη συνεχή 
λεηλασία των συντάξεων οι πιο παλιοί και 
στον μαρασμό της ελληνικής οικονομίας 
οι πιο νέοι... Καμία ελπίδα δεν φαίνεται για 
να αλλάξουν τα πράγματα, όταν η ανεργία 
των νέων είναι στο 60% και στο υπόλοιπο 
που «εργάζεται» με ένα άλλο 60% στην 
εκ περιτροπής ή μειωμένου ωραρίου 
εργασία! Η κυβέρνηση των «διαπραγμα-
τεύσεων» βυθίζεται σε ποσοστά κάτω 
του 15%, η Αντιπολίτευση «καυχάται» ότι 
ανεβαίνει υποσχόμενη ότι θα... εφαρμόσει 
καλύτερα το μνημόνιο και η πλειοψηφία 
του κόσμου ή γυρίζει την πλάτη του και 
στους δύο, ή «ζυγίζει» πιο είναι λιγότερο 
«καλό» απ’ το... κακό που μας βρήκε!

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΊΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

οικονομία

■ Πάνω από ένας στους τρεις ασφαλισμένους εργάζε-
ται με ελαστικές μορφές απασχόλησης και αμείβεται με 
389.65 ευρώ το μήνα μικτά (360 καθαρά). Με βάση τα 
στοιχεία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) 
που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ το Μάιο του 2017 από 
252.847 κοινές επιχειρήσεις και 5.298 από οικοδομοτε-
χνικά έργα, ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται σε 
2.055.456, εκ των οποίων 2.032.829 σε κοινές επιχειρή-
σεις και 22.627 σε οικοδομοτεχνικά έργα. Από αυτούς οι 
636.424 εργάζονται με μερική απασχόληση και αμείβονται 
με 389,65 ευρώ μικτά το μήνα. Το μέσο ημερομίσθιο 
για τους μερικώς απασχολούμενους ανέρχεται σε 23.48 
ευρώ.

■ Ανακοίνωση εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης μέσα από την οποία ενημερώνει τους εμπόρους 
ότι η Καθαρά Δευτέρα είναι υποχρεωτική αργία για τα 
εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα 
σύμφωνα με τον ΕΣΘ, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα 
εμπορικά καταστήματα του Πολεοδομικού Συγκροτήμα-
τος Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελείται από τους εξής 
Δήμους: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Δήμος Θεσσα-
λονίκης, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, 
Δήμος Νεάπολης Συκεών, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος 
Πυλαίας -Χορτιάτη (εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων 
Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου και Χορτιάτη).

■ Φορολογική δήλωση ξεχωριστή από τους γονείς 
τους θα πρέπει να υποβάλουν φέτος οι νέοι και οι νέες 
που έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2017, εφόσον 
έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή 
τεκμαρτό εισόδημα. Για παράδειγμα ξεχωριστή φορολο-
γική δήλωση θα πρέπει να κάνει ένας 18αρης που μπορεί 
να μην  έχει αποκτήσει εισοδήματα αλλά στο όνομά του 
έχουν πιστωθεί τόκοι καταθέσεων ακόμη και λίγων ευρώ.

■ Μετά από αρκετούς μήνες καθυστέρησης, στα τέλη 
Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσε-
ων για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», 
σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι 
πως στο νέο πρόγραμμα οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση 
της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in – first 
out) έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια 
ανά περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξα-
ντληθούν τα κεφάλαια. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 
2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο 
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπερι-
λαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να 
ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

■ Από τις 15 Φεβρουαρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσε-
ων για το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, όμως για 
ακόμη μια φορά ο όρος «φιλοξενούμενος» θα προκαλέσει 
αντιδράσεις. Την 1η Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ 
η Υπουργική Απόφαση για το νέο Κοινωνικό Οικιακό 
Τιμολόγιο (ΚΟΤ), με την οποία αλλάζουν οι κατηγορίες δι-
καιούχων και τα κριτήρια ένταξης στο ΚΟΤ. Για την ένταξη 
στο νέο ΚΟΤ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβά-
λουν αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 στον ιστότοπο 
της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr). Αίτηση για ένταξη στο νέο 
ΚΟΤ πρέπει να υποβάλουν στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ.

■ Ποσά της τάξεως των 500 ευρώ οφείλει στην εφορία 
η πλειονότητα (το 54%) των οφειλετών του Δημοσίου, 
ενώ λιγότεροι από 300.000 οφειλέτες οφείλουν συνολικά 
96 δισ. ευρώ. Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών 
προς το Δημόσιο, ύψους 100 δισ. ευρώ, τα 55 δισ. ευρώ 
προέρχονται από πρόστιμα φορολογικών παραβάσεων 
από μη καταβολή ΦΠΑ.

■ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
«Δημαρωγός» Δήμου Θάσου ανακοινώνει την 
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων 
για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την 
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΝΠΔΔ 
«Δημαρωγός».

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάν-
δρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συ-
νολικού αριθμού τριών ατόμων για τη λειτουργία 
του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια 
Νομού Ημαθίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

■ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας 
ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, 
συνολικά τεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την 
αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα ημερών 
που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές 
εφημερίδες, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεω-
ρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας. 

■ Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά δέκα οχτώ ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόλου που εδρεύει 
στο Βόλο Ν. Μαγνησίας.

■ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρό-
σληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, ενός ΠΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (επαναπροκήρυξη κενής θέσης της 
υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 4/2017 ανακοίνωσης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης), για την υλοποίηση της Πράξης 
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με 
παράρτημα ΚΕΜ».
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αυτό το μάθατε; 

ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΠΤΗΣΕΊΣ ΚΑΤΑΡ-ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΞΕΚΊΝΑ Η QATAR AIRWAYS

ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΠΡΩΤΊΑ ΓΊΑ ΤΟ IKOS RESORTS

FRAPORΤ: ΠΤΩΣΗ 5,1%   
ΤΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ

STARTUP WEEKEND  
THESSALONIKI

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ HYATT 
REGENCY THESSSALONIKI ΓΕΡΜΑΝΊΚΗ ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ DELIVERAS.GR

ΔΊΑΚΡΊΘΗΚΕ ΣΤΑ FRANCHISE BUSINESS AWARDS H AB ΒΑΣΊΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Qatar Airways ανακοινώνει την έναρξη 
απευθείας πτήσεων στη Μύκονο, με την 
πρώτη πτήση να πραγματοποιείται στις 30 
Μαΐου 2018. Το νησί της Μυκόνου θα είναι ο 
τρίτος ελληνικός προορισμός που προσθέ-
τει η εταιρεία στο ταχέως αναπτυσσόμενο 
παγκόσμιο δίκτυό της, μετά την προσθήκη της 
Θεσσαλονίκης, που θα ξεκινήσει από το Μάρτιο 
του 2018. Η εταιρεία θα εκτελεί τέσσερις πτήσεις 
την εβδομάδα για το αεροδρόμιο της Μυκόνου, οι 
οποίες θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος Airbus 
A320, με 12 θέσεις στη Διακεκριμένη Θέση και 132 θέσεις στην Οικονομική Θέση. Η Qatar 
Airways ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την έναρξη απευθείας πτήσεων στην Θεσσαλονίκη, 
τον δεύτερο προορισμό της στη χώρα. Οι τέσσερις νέες πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Ντό-
χας και Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφος Airbus A320, με 12 θέσεις 
στη Διακεκριμένη Θέση και 132 θέσεις στην Οικονομική Θέση. 

Την 1η και την 3η θέση στην κατηγορία «Top All-
Inclusive Resorts» στον κόσμο κατέκτησαν τα 
Ikos Olivia & Ikos Oceania στα φετινά Travelers’ 
Choice™ Awards του TripAdvisor, της μεγαλύ-
τερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στο χώρο του 
παγκόσμιου τουρισμού. Στα μόλις τρία χρόνια 
της λειτουργίας τους, τα δύο ελληνικά resort 
όχι μόνο βρέθηκαν στην κορυφή της κατηγορί-
ας τους στην Ευρώπη, αλλά ήταν και τα μονα-
δικά ευρωπαϊκά resort τα οποία κατάφεραν να 
μπουν στο παγκόσμιο top-10. Τα Travelers’ Choice™ 
Awards αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο αναγνώρισης 
της ποιότητας ενός τουριστικού προορισμού από τους 
ίδιους τους επισκέπτες, καθώς βασίζονται  αποκλειστικά στις προσωπικές εντυπώσεις, την 
ικανοποίηση και την κριτική εκατομμυρίων ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκε το 2018, αποσπώντας τρία νέα βραβεία στα Franchise Business 
Awards, την πρωτοπόρο διοργάνωση αναγνώρισης καλών πρακτικών στο πεδίο του franchise 
marketing στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε: Βραβείο στην κατηγο-
ρία Eco Friendly Franchise για την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζει με συνέπεια στα δίκτυα 
franchise, Βραβείο στην κατηγορία Best Marketing Campaing, για την στρατηγική επικοινωνίας 

που ακολουθεί απρόσκοπτα στο franchise, Βραβείο στην κατηγορία Best Core Web Strategy, για 
την επιτυχημένη digital στρατηγική της. 

Στην εξαγορά της δικτυακής πλατφόρμας παραγγελίας φαγητού Deliveras.gr προχώρησε 
η Delivery Hero. Όπως μεταδίδουν γερμανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο γερμανι-
κός κολοσσός απέκτησε το 100% της Deliveras.gr. Υπενθυμίζεται ότι προ τριετίας είχε 
εξαγοράσει το e-food.gr, ενώ κατέχει μερίδιο και στην τουρκική Yekemsepeti η οποία 

έχει επενδύσει στο clickdelivery.gr. Η ανακοίνωση για το Deliveras.gr έγινε στο πλαίσιο 
της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της γερμανικής εταιρείας για το 
2017. Εκτός από την εξαγορά της Deliveras.gr, η εταιρεία, που εισήχθη πέρυσι στο χρη-
ματιστήριο, πρόσφατα επένδυσε 105 εκατ. δολάρια ΗΠΑ στην Rappi του Μέξικο Σίτυ που 

την καθιστά σημαντικό μέτοχο μειοψηφίας.

Tα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του 
Ιανουαρίου στα αεροδρόμια τα οποία δια-
χειρίζεται, ανακοίνωσε η Fraport. Στην Ελ-
λάδα, η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 
περιφερειακά αεροδρόμια ήταν μειωμένη 
κατά 5,1%, στις 549.506 επιβάτες. Η εται-
ρεία σημειώνει πως αυτό οφείλεται κυρίως 
στις εργασίες ανακαίνισης στο αεροδρόμιο 
της Θεσσαλονίκης -που είναι και το πιο 
πολυάσχολο αεροδρόμιο που διαχειρίζεται 
η Fraport στη χώρα μας. Στη Θεσσαλονίκη, 
η επιβατική κίνηση ήταν μειωμένη κατά 
12,2% στις 309.586 επιβάτες, στα Χανιά 
κατά 36,2% στις 43.255 επιβάτες, ενώ αντι-
θέτως στη Ρόδο η επιβατική κίνηση ήταν 
αυξημένη κατά 6,3%, στις 58.673 επιβάτες.

Το τριήμερο επιχειρηματικότητας «Startup 
Weekend Thessaloniki» θα πραγματο-
ποιηθεί στο πλαίσιο του Οικοσυστήματος 
Καινοτομίας OK!Thess, από τις 23 έως τις 
25 Φεβρουαρίου 2018, στους χώρους της 
δομής.Το «Startup Weekend Thessaloniki» 
θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής 
23 Φεβρουαρίου με την παρουσίαση των 
ιδεών προς υλοποίηση και θα συνεχιστεί με 
ανοικτή ψηφοφορία για τη δημιουργία ομά-
δων από τους 54 συμμετέχοντες. Οι νέες 
ομάδες που θα σχηματιστούν, θα εργαστούν 
με στόχο την υλοποίηση ενός ελάχιστα 
βιώσιμου πρωτοτύπου, με την υποστήριξη 
12 ανθρώπων της αγοράς. Το βράδυ της 
Κυριακής 25 Φεβρουαρίου 2018, η κριτική 
επιτροπή, που αποτελείται από αναγνωρι-
σμένους επαγγελματίες και επενδυτές του 
χώρου, θα αξιολογήσει τις εργασίες του 
τριημέρου και θα ανακοινώσει τους νικητές.

Το Hyatt Regency Thessaloniki γιορτάζει με 
ξεχωριστό στυλ τις Απόκριες και ετοιμάζει 
ένα πλούσιο σαρακοστιανό buffet για την 
ημέρα της Καθαρής Δευτέρας. Ο Απόστο-
λος Αλτάνης και η ομάδα του στρώνει το 
Σαρακοστιανό τραπέζι στην καλύτερή του 
εκδοχή, στο ιδιαίτερο περιβάλλον του εστι-
ατορίου Αμβροσία. Παραδοσιακή χειροποί-
ητη λαγάνα, μύδια αχνιστά, παραδοσιακά 
ντολμαδάκια γιαλαντζί, σουπιές με σπανάκι, 
χταπόδι γιουβέτσι με τσίλι και μάραθο, κα-
λαμαράκια και αλλά πολλά. Τιμή ανά άτομο 
39 ευρώ.
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REVERSE COWBELL  
& ELINNA
Οι Reverse Cowbell και η Elinna έρ-
χονται στο Υπόγειο, στις 21 Φεβρου-
αρίου. Ώρα: 20:30. Τιμή εισόδου: 3 
ευρώ. 
Το συγκρότημα Reserve Cowbell 
κυκλοφορεί ήδη το music video για 
το τραγούδι τους «Getting Lost» 
και υπόσχονται μια εμφάνιση με 
πολλή ενέργεια, που αποτελείται 
από δικές τους συνθέσεις όπως 
το Complicated, το Funkraiser και 
διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. 
Η Elinna είναι μια νεαρή τραγουδί-
στρια/τραγουδοποιός επηρεασμένη 
από την alternative, blues και indie 
μουσική. Το πρώτο της single «In 
your sleep», είναι ένα κομμάτι με μια 
ιδιαίτερα ατμόσφαιρα που κυκλοφό-
ρησε μαζί με το πρώτο της official 
video clip.

LIV
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ΛΕΩΝΊΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΦΊΛΑΝΘΡΩΠΊΚΗ ΣΥΝΑΥΛΊΑ KALAMATA ΦΩΤΕΊΝΗ ΒΕΛΕΣΊΩΤΟΥ
Ο Λεωνίδας Μπαλάφας επιστρέφει 
στο Principal Club Theater στις 23 
Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:00. Τιμές 
εισιτηρίων: 12 ευρώ στην είσοδο 
και 10 ευρώ στην προπώληση.
Ο γνωστός τραγουδιστής θα έρθει 
παρέα με το νέο κατά το ήμισυ μου-
σικό του σύνολο σε ένα πρόγραμμα 
συνύπαρξης της νηνεμίας και του 
μαΐστρου, της φύσης και του τσιμέ-
ντου, του χορού και της τάβλας. Με 
λαϊκό ταμπεραμέντο θα παρουσιάσει 
τραγούδια από τον επερχόμενο 
δίσκο του με τίτλο «Άνθρωπος Μο-
νάχος», καθώς και τραγούδια από 
τους δίσκους «Ας ρίχνει και χαλάζι», 
«Ανηφοριά», «Απηλιώτης», «Λίκνο».

ΜΊΧΑΛΗΣ ΠΡΕΠΟΝΗΣ
Το Duende Jazz Bar θα φιλοξενή-
σει την παρουσίαση του πρώτου 
προσωπικού δίσκου του πολυοργα-
νίστα και συνθέτη Μιχάλη Πρεπόνη, 
σε ποίηση Νίκου Καρούζου, στις 22 
Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισόδου: 6 ευρώ.
Η συλλογή των 16 πρωτότυπων 
συνθέσεων με το γενικό τίτλο «Η 
νύχτα με συμφέρει» κυκλοφόρησε 
πριν από λίγους μόνο μήνες από 
την Κάπα Εκδοτική. Τα περισσότερα 
τραγούδια έχουν ως πυρήνα την 
τζαζ αρμονική ατμόσφαιρά και οι 
ρυθμοί τους είναι «πρόγονοι» ή… 
«απόγονοι» της τζαζ: Μπλουζ, φανκ, 
σουίνγκ, ρέγγε, ατμοσφαιρικό μπιτ, 
εναλλάσσονται ακόμα και στο… ίδιο 
κομμάτι.

EYH ΣΊΑΜΑΝΤΑ
Η μοναδική Εύη Σιαμαντά επι-
στρέφει στο French Keys στις 23 
Φεβρουαρίου. Ώρα: 22:00. Τιμή 
εισόδου: 5 ευρώ.
Η ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα 
πρόγραμμα που αναδεικνύει την 
χαρισματική φωνή της. Υπόσχε-
ται νοσταλγία και πολύ στυλ, ενώ 
κλείνει το μάτι σε όλους όσους 
αγαπούν το glam μιας άλλης εποχής 
που το ξαναφέρνει στο σήμερα με 
νέα ματιά υπό τις ενορχηστρώσεις 
του Σπύρου Ρασσιά. Κλασσικές jazz 
μελωδίες, επιτυχίες του ευρωπαϊ-
κού και αμερικανικού ρεπερτορίου 
και αθάνατα ελληνικά τραγούδια σε 
ένα πρόγραμμα έκπληξη.

FABULOUS DANCE BAND
Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, η πιο 
Fabulous Dance Band της Θεσσα-
λονίκης σας βάζει στο ρυθμό των 
Αποκριών, στη Μαύρη Τρύπα. Ώρα: 
22:00. Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ.
Οι «Fabulous & The Pretty Brass» 
είναι το πλέον δυναμικό και χορευτι-
κό μουσικό σχήμα, που σας υπόσχε-
ται νύχτες γεμάτες ενέργεια, τρέλα 
και χορό. Πρόκειται για ένα θεό-
τρελο Show, με φρέσκο χορευτικό 
ήχο και Pop/Mainstream διάθεση, 
συνδυάζοντας σημερινές επιτυχί-
ες με μουσικές από τις δεκαετίες 
80’s, 90’s και 00’s. Συνολικά δέκα 
μουσικοί, ηθοποιοί και τραγουδιστές 
συνθέτουν μία βόμβα ενέργειας επί 
σκηνής, μετατρέποντας τη νύχτα 
σε ένα ξεσηκωτικό πάρτυ, με πολύ 
χορό και τρελή διάθεση.

Φιλανθρωπική συναυλία της Συμ-
φωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος 
για τα παιδιά της Παιδοογκολογικής 
Μονάδας του ΑΧΕΠΑ θα πραγματο-
ποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου, στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλί-
δης». Ώρα: 20:00. Τιμή εισιτηρίου: 
10 ευρώ.
Τα έσοδα της συναυλίας θα διατε-
θούν στην Παιδοογκολογική μονάδα 
του ΑΧΕΠΑ. Την διοργάνωση έχει 
αναλάβει η Λέσχη LIONS Θεσσα-
λονίκη – Μακεδονία. Συμμετέχουν 
οι: ο Τενόρος Σταύρος Σαλαμπασό-
πουλος, ο Ιωάννης Λαζόπουλος, η 
Άσπα Μαυρίδου και οι τραγουδιστές 
της ΣΟΝΕ Έλενα Τιτίρλα και Νικόλας 
Σαββίδης. 

Οι Kalamata θα βρεθούν στη μου-
σική σκηνή του Rover Bar, στις 21 
Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:30. Είσοδος 
ελεύθερη, υπάρχει χρέωση στην 
κατανάλωση.
Το instrumental rock trio των 
Kalamata προσμειγνύει στον ήχο 
του ψυχεδελικές stoner rock 
επιρροές, συνδυασμένες με space 
rock στοιχεία βγαλμένα από τα 70’s. 
Παραμορφωμένες μπασογραμμές 
και πολύχρωμα κιθαριστικά μοτίβο 
χτίζονται πάνω σε ένα συμπαγές 
rhythm section, υψώνοντας το επι-
βλητικό ηχητικό οικοδόμημα αυτού 
του rock trio από το Hildesheim της 
Γερμανίας. Στα τέλη του Φεβρου-
αρίου οι Kalamata θα πραγματο-
ποιήσουν μία mini περιοδεία πέντε 
ημερών στη χώρα μας, προκειμένου 
να παρουσιάσουν το υλικό τους 
μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η Φωτεινή Βελεσιώτου επιστρέ-
φει στο club του Μυλου, στις 17 
Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 12 ευρώ στην προπώ-
ληση και 10 ευρώ στο ταμείο.
Η τραγουδίστρια έρχεται με ανανεω-
μένο πρόγραμμα και νέες μουσικές 
αναζητήσεις. Εκτός από τα αγαπημέ-
να «Μέλισσες», «Διόδια», «Στάχτη», 
φέρνει στο προσκήνιο τραγούδια της 
προσωπικής της δισκογραφίας, τα 
οποία έχουν αδικηθεί, όπως το «Τι 
ξέρεις για τα όνειρα», οι «Φόνισσες» 
και άλλα. Στο δεύτερο μέρος της 
παράστασης δίνει έμφαση στο λαϊκό 
ρεπερτόριο με τραγούδια σπουδαί-
ων συνθετών όπως ο Άκης Πάνου, 
ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος 
Ζαμπέτας και πολλοί άλλοι. Δίπλα 
της ο νέος ταλαντούχος τραγουδι-
στής, Σωτήρης Μπαλλάς.

πολιτισμός
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«Εκεί έξω υπάρχει ελπίδα και θέση για το ελληνικό τρα-
γούδι και την ελληνική folk-world μουσική» είπε σε συνέ-
ντευξη της στην Karfitsa η Γεωργία Νταγάκη. Η  νεαρή 
-ηλικιακά- λυράρισσα «κουβαλάει» το κρητικό γονίδιο στο 
αίμα της και μεταφέρει τη λεβεντιά της Μεγαλονήσου παί-
ζοντας λύρα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, αλλά 
και στο εξωτερικό. Ήταν μόλις 12 χρόνων όταν ξεκίνησε 
μαθήματα κρητικής λύρας, καθώς «ήταν πολύ απλά κάτι 
το οποίο με έλκυε από παιδί» μας είπε. 

Με τον καιρό απέκτησε το δικό της προσωπικό ήχο, πάντα 
με τη συνοδεία του αγαπημένου της οργάνου εκτελώντας 
τραγούδια με έναν μοναδικό τρόπο. Οι συνεργασίες με 
σπουδαίους καλλιτέχνες δεν άργησαν να έρθουν, όπως 
για παράδειγμα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, την 
Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Βασίλη Λέκκα. Παράλληλα 
σταθμός στην έως τώρα καριέρα της αποτέλεσε η συνερ-
γασία της με τον θρύλο της rock σκηνής Eric Burdon, το 
καλοκαίρι του 2009. Η Γεωργία Νταγάκη βρέθηκε στη 
Θεσσαλονίκη για την εμφάνιση που πραγματοποίησε στο 
Μύλο και μας μίλησε για την κρητική λύρα, την παράδοση 
και το ελληνικό τραγούδι.

Ξαφνιάζεται κάποιος όταν ακούει ότι κάνετε διασκευή 
στους Beatles… πως προέκυψε; Οι διασκευές «πετυ-
χαίνουν» όταν δυο αντίθετα γίνονται ένα;
Ελπίζω να είναι θετικό αυτό το ξάφνιασμα, γιατί για εμέ-
να και την ομάδα μου είναι πολύ σημαντικό σε κάθε νέο 
πρόγραμμα να δοκιμάζουμε και να δοκιμαζόμαστε σε 
διαφορετικών ειδών τραγούδια και μουσικές,  και να τα 
«παντρεύουμε» με τον δικό μας ήχο. Αυτός ο πειραματι-
σμός κάποιες στιγμές αποδίδει κάποιες άλλες όχι. Αν δεν 
το δοκιμάσεις όμως και εάν δεν δοκιμάζεσαι γενικά στη 
μουσική πώς μπορείς να προχωρήσεις; Και πώς μπορείς 
να ανακαλύπτεις μέρα με τη μέρα και τον εαυτό σου σε 
αυτή; Για εμένα δεν υπάρχουν αντίθετα στη μουσική, όσο 
ωραία αισθάνομαι να παίζω blues με τη λύρα τόσο ωραία 
αισθάνομαι να παίζω τον Ερωτόκριτο.

Δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες λυράρισσες. Έχει να 
κάνει με τα στερεότυπα; 
Ξέρετε ο λόγος που επέλεξα την κρητική λύρα δεν ήταν 
και δεν είναι να πάω κόντρα στα όποια στερεότυπα υπήρ-
χαν ή υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Ήταν πολύ απλά κάτι 
το οποίο με έλκυε από παιδί, και το μυαλό αλλά και η καρ-
διά μου πρόσταζαν να κάνω. 
Γιατί λοιπόν να δώσω σε κάποιον λογαριασμό; Ούτε που με 
ενδιέφερε το κατεστημένο και το τί πίστευαν οι άλλοι, όταν 
εγώ ήμουν σίγουρη γι’  αυτήν μου την επιλογή... Σκέφτο-
μαι τώρα μετά από τόσα χρόνια ότι ευτυχώς που οι γονείς 
μου όταν τους ζήτησα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο 
όργανο, όχι μόνο δε μου πέρασαν ένα αρνητικό μήνυμα, 
αλλά αντίθετα χάρηκαν και με παρότρυναν και οι ίδιοι να το 
ακολουθήσω, σαν κάτι το απόλυτα φυσιολογικό.
Ωστόσο δεν σας κρύβω πως χαίρομαι πολύ όταν ένα παιδί 
είτε κορίτσι είτε αγόρι, μου εκμυστηρεύεται πως μέσω της 
μουσικής μου, πήρε το έναυσμα να ασχοληθεί κι εκείνο με 
την κρητική λύρα, και φυσικά αυτό που τους «περνάω» 
σαν μήνυμα είναι να ακολουθούν με αγάπη σε αυτό το 
οποίο επιλέγουν να κάνουν  και φυσικά να μην τους ενδι-
αφέρει καθόλου οι γνώμη των τρίτων ή η κακοπροαίρετη 
κριτική.

Τι είναι αυτό που κρατάει την κρητική μουσική ζωντα-
νή;
Νομίζω το «πάθος» των ίδιων των Κρητικών... Στο νησί 
δύσκολα θα βρεις μια οικογένεια, όπου κάποιος δεν θα 
παίζει κάποιο παραδοσιακό όργανο ή ακόμη και να τρα-
γούδα, ή να χορεύει... Η κρητική μουσική ρέει  και είναι 
απόλυτα συνυφασμένη  με την καθημερινότητα των Κρη-
τικών, τόσο που έχει παρασύρει και πολλούς άλλους εκτός 
καταγωγής να την αγαπήσουν βαθειά και να ασχοληθούν 

με αυτήν. Από την άλλη μεριά θεωρώ τόσο σπουδαία την 
τέχνη της μαντινάδας, όπου μέσα σε δυο γραμμές βγαί-
νουν ολόκληρες ιστορίες και νοήματα, με έναν τόσο άμεσο 
και βαθύ μαζί τρόπο που δύσκολα δεν θα σε συγκινήσει 
και δε θα σε γοητεύσει η δύναμή  της αυτή.

Πολλοί θεωρούν ότι είστε η συνέχεια της κρητικής πα-
ράδοσης, είναι ένα βάρος για εσάς;
Δεν αποτελώ την συνέχεια της κρητική παράδοσης, γιατί 
το ρεπερτόριο και η μουσική μου δεν ανήκουν στον κα-
θαρά παραδοσιακό ήχο, απλά έχουν κάποια στοιχεία από 
εκείνη, τόσο μουσικά όσο και εκφραστικά. Λόγω οργάνου 
είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς αυτή την ταύτιση, ωστό-
σο δεν νοιώθω κάποιο βάρος, το αντίθετο θα σας έλεγα. Το 
γεγονός ότι ήρθα τόσο κοντά στο σημείο αναφοράς μου, 
την Κρήτη, και με ότι αυτό συνεπάγεται, μου δίνει δύναμη 
και σιγουριά, τόση ώστε να  μπορώ να  απελευθερώνομαι 
στη μουσική μου αναζήτηση και πορεία.

Τι πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης για να κρατήσει το 
κοινό του, αλλά και για το επεκτείνει;

Να είναι ειλικρινής τόσο με την τέχνη του όσο και με το 
κοινό του.

Δίσκος σας έχει κυκλοφορήσει και στο εξωτερικό. Τε-
λικά το ελληνικό τραγούδι μπορεί να βγει προς τα έξω; 
Θεωρείτε ότι έχει τη θέση που του αναλογεί στην πα-
γκόσμια μουσική σκηνή;  
Τα πρώτα δείγματα που προσωπικά απέκτησα μέσα από 
αρκετές συναυλίες στο εξωτερικό, αλλά και από τους δύο 
δίσκους μου, οι οποίοι κυκλοφόρησαν από Γερμανικές 
εταιρίες, μου έδειξαν πως υπάρχει κόσμος ο οποίος αγα-
πά βαθειά την ελληνική κουλτούρα, αλλά και την ελληνική 
παραδοσιακή και όχι μόνο μουσική. Μάλιστα, ο δεύτερος 
και πρώτος προσωπικός μου δίσκος «Φόβος» ψηφίστη-
κε από σπουδαίους παραγωγούς και μπήκε στο tοp20 
των Ευρωπαϊκών charts.  Σας το αναφέρω απλά σαν ένα 
παράδειγμα πως εκεί έξω υπάρχει ελπίδα και θέση για το 
Ελληνικό τραγούδι και την ελληνική folk-world μουσική, 
αλλά όπως υπάρχει αντίστοιχα και πολύ αγάπη προς την 
Ελλάδα.

συνέντευξη

Η Κρητικιά λυράρισσα που μαγεύει  
με την ερμηνεία της

Η ΓΕΩΡΓΊΑ ΝΤΑΓΑΚΗ ΜΊΛΑΕΊ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

«Δεν επέλεξα τη λύρα  
για να πάω κόντρα  
στα όποια  
στερεότυπα»

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α  Ν ΤΑ ΓΑ Κ Η



26 www.karfitsa.gr
17.02.2018

ΜΟ
ΔΑ

γυναίκα

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Π
ίσω από τις συλλογές κοσμημάτων OlgaMaria Jewel Inspirations, 
διακρίνονται η κομψότητα και η έντονη αισθητική μέσα από απλά και 
καθαρά σχήματα. Με γνώμονα την αναζήτηση της ομορφιάς μέσα 
από τη δύναμη της συμμετρίας και της γεωμετρίας οι συλλογές είναι 
χειροποίητες και φτιαγμένες αποκλειστικά από πολύτιμα υλικά όπως 
ο χρυσός, το ασήμι και οι πολύτιμοι λίθοι. Η έμπνευση προέρχεται όχι 
μόνο από αντικείμενα, τη φύση, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως από 
συναισθήματα. Τα συναισθήματα και οι ιστορίες πίσω από τη δημιουργία 

που προσπαθεί η σχεδιάστρια Όλγα-Μαρία Τσιλιγκίρογλου να συμπεριλάβει σε κάθε 
της κόσμημα. Η μαγεία της μετατροπής των υλικών, όταν ένα άψυχο μέταλλο μετα-
τρέπεται σε τέχνη, όταν ένα κοράλλι ή ένα μαργαριτάρι συνεχίζει τη ζωή του, αυτή τη 
φορά ως μέρος ενός κοσμήματος ορίζει πως η τέχνη δεν έχει σύνορα και τάσεις, μόνο 
έμπνευση, ταλέντο, δημιουργικότητα, ενθουσιασμό, ταπεινότητα και σεβασμό.

Τελευταία στάση για το brand ήταν το MAD Museum of Arts & Design της Νέας Υόρ-
κης, το Νοέμβριο του 2017 όπου παρουσιάστηκαν οι συλλογές κοσμημάτων «Human 
Chain», «Lucky Walks» και «Ray of Light». Οι συλλογές κοσμημάτων OlgaMaria Jewel 
Inspirations απευθύνονται σε γυναίκες και άντρες που αγαπούν το στυλ και την κομ-
ψότητα και πωλούνται σε όλο τον κόσμο και σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα.

Τα συναισθήματα και οι ιστορίες πίσω από τη δημιουργία 

Κεντρικό Κατάστημα
Αγ. Θεοδώρας 10

Υποκατάστημα
Εγνατία 98 2310.240030 | www.sexyromina.gr
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κοσμικά

#PIN_STORIES
Goldwell’s Hair Fashion Collection ‘18                                               

«Ετήσια κοπή πίτας του συλλόγου Άλμα Ζωής»

Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπα-
στο κομμάτι της κοινωνίας μας και το 
πνεύμα της εποχής. Εκτός όμως από 
την εξέλιξη, η τεχνολογία αποζητά και 
την επανασύνδεση με τις ρίζες μας. Από 
αυτόν τον συνδυασμό έχει εμπνευστεί η 
Δημιουργική Ομάδα του Color Zoom’18, 
δημιουργώντας μια collection που συν-
δυάζει την τεχνολογία με τη δημιουργι-
κότητα, την Collection elementΔl.

Η Collection elementΔl βασίζε-
ται στις τάσεις τις μόδας. Τα χρώματα, 
σχέδια και οι υφές των τάσεων της 
μόδας, μετατρέπονται σε Hair Fashion 
Collection! 

Την Κυριακή 11/2/2018 και τη Δευ-
τέρα 12/2/2018 η ομάδα της Goldwell 
Greece παρουσίασε στο Ελληνικό κοινό 
την collection Elemental στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
αντίστοιχα! Μαζί μας ήταν οι Goldwell 
International Artists, Lindie Blackwell 
και Pascal Kauert, όπου μαζί με τους 
Goldwell Educators της Hair Care, Δι-
ονύσης Μπιρμπίλης, Νίκυ Αναστασοβί-
του, Μάγδα Ιωακειμίδου, Σοφία Νομι-
κού και Βάγια Δράκου,  αποτύπωσαν 
στη σκηνή την Collection Elemental. 
Παρουσιάστηκαν οι τεχνικές χρώματος 
και κουρέματος σε 8 μοντέλα επί σκη-
νής, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να δει συνολικά 22 μοντέλα με κούρεμα και χρώμα Elemental. 

Οι απαλές παστέλ αποχρώσεις και οι πλούσιοι γήινοι τόνοι κυριάρχησαν, δημιουργώντας μια αίσθηση 
διαφάνειας, με ματ αποτέλεσμα αλλά παράλληλα με λαμπερό φινίρισμα.

Οι μαλακές άκρες συνδυάζονται με άκρες επιτηδευμένα ατίθασες και σκληρές, δημιουργώντας ένα 
elementΔl κούρεμα.

Η Hair Care, ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Goldwell στην Ελλάδα, δείχνοντας επαγγελματισμό, 
συνέπεια και οργανωτικότητα, υπόσχεται τη συνεχή παρουσίαση ολοκληρωμένων και υψηλού επιπέδου 
event μόδας για όλους τους κομμωτές.

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου THE MET HOTEL γιόρτασε ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής 
Ν.Θες/νίκης τα 10 χρόνια πορείας του στην πόλη. Η πρόεδρος του Συλλόγου κα Κούλα Δερεκενάρη τίμησε με βράβευση τις εθε-
λόντριες του Προγράμματος Στήριξης Γυναικών. Στην παρουσίαση της εκδήλωσης η δημοσιογράφος Ραλλιώ Λεπίδου.

Σύσσωμη η ομάδα της Goldwell

Ο hair expert της Goldwell, Pasqual,  
παρουσιάζει τα νέα trends

Σάκης Καστάνης, Ιωάννα Μυτακίδου,  Χριστίνα Βασιλάκη, Νίκη Αναστασοβίτου, Σοφία Καφανταρίδου 

Φωτογραφική κάλυψη: Δήμητρα Σαμαρά

Βίκυ και Ανθή Σαμαρά Δέσποινα Νασίκα, Δέσποινα Πάρτσια, Κούλα Δερεκενάρη, 
Νεκταρία Μακρή, Εύη Καλλουτά

Κατερίνα Ραπτοπούλου του Precious με την Κούλα Δερε-
κενάρη πρόεδρο του Συλλόγου Άλμα Ζωής Θες/νίκης 

Χριστίνα Σαλαγκούδη

Κούλα Δερεκενάρη,  
Σταύρος Δαλλιάκας της ELLINAIR
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Γιώργος Αγγελόπουλος

Αναστασία Γιουσέφ

Τον χορεύει… στο ταψί;

FOLLOW

Πολλά δηµοσιεύµατα τους θέλουν µαζί. Ο λόγος για τον νικητή του 

“Survivor” Γιώργο Αγγελόπουλο και την σέξι χορεύτρια Αναστασία 

Γιουσέφ. Οι ίδιοι δεν παραδέχονται τη σχέση τους αλλά εσείς 

µπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συµπεράσµατα, βλέποντας  την 

φωτογραφία που ανέβηκε πρόσφατα στο Instagram.

Αλεξάνδρα ΠαναγιώταρουMy Style Rocks

Γυµνή φωτογράφηση

FOLLOW

Φορώντας µόνο ένα δικτυωτό µαύρο καλσόν, φωτογραφήθηκε η 
πρώην παίκτρια του “My Style Rocks”, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η 
φωτογράφηση έγινε για γνωστό περιοδικό και η Αλεξάνδρα  
πόσταρε στο Instagram της, την πιο σέξι πόζα της, κάνοντας τους 
followers της να παραµιλούν.

social media

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχει γίνει Survivor Expert, παρουσιάζοντας 
καθημερινά την εκπομπή “Survivor Πανόραμα”. Έτσι λοιπόν, ανέβασε στην 

προσωπική της σελίδα στο facebook, την φωτογράφηση που έκανε για γνωστό 
περιοδικό  και δεν θα μπορούσε να έχει άλλο θέμα από το Survivor. 

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ δείχνουν να είναι η ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου και ο 
επιχειρηματίας Φίλιππος Μιχόπουλος στη φωτογραφία που ανήρτησαν στα Social Media 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού περιμένουν πώς 

και πώς τον ερχομό του μωρού τους, που θα ολοκληρώσει την ευτυχία τους!

Survivor Girl

Love is in the air

f

Ελεονόρα Μελέτη
Φεβρουάριος

Πάντα καλοκαίρι

FOLLOW

Ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, δεν κάνει. Αλλά η εγκυµονούσα 

Ελεονόρα Μελέτη, απέδειξε ότι είναι πολύ γενναία αφού πήγε για 

µπάνιο και ηλιοθεραπεία µέσα στον Φεβρουάριο και µοιράστηκε 

αυτή την εµπειρία  µε τους followers της στο Instagram. 

Αγγελική ∆αλιάνη Μάνος Παπαγιάννης

Ερωτευµένοι στην Κολοµβία

FOLLOW

Ταξίδι στην Μπογκοτά της Κολοµβίας έκαναν οι Αγγελική ∆αλιάνη 
και Μάνος Παπαγιάννης. Στο post που ανάρτησε η Αγγελική, στον 
προσωπικό της λογαριασµό στο Instagram την ηµέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου, µοιράστηκε τις στιγµές ευτυχίες που περνάει µε τον 
σύζυγό της και ευχήθηκε Χρόνια Πολλά σε όλους τους 
ερωτευµένους.
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Θα πραγματοποιηθεί στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2017 

με την αιγίδα του Δήμου της Βιέννης, του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και του Αυστριακού Προξενείου της 

Θεσσαλονίκης. Σε συμπαραγωγή με το ΜΜΘ, αναμένεται 
να συγκεντρώσει 600+ άτομα που προέρχονται από τον 

επιχειρηματικό κόσμο, το  διπλωματικό σώμα, τα μέλη των 
σωματείων και την ευρύτερη κοινωνία της πόλης μας. Σημαντική είναι και 
η παρουσία της νεολαίας, καθώς οι νέοι debutants αποτελούν τον βασικό 
κορμό του event.
Τα έσοδα της μεγάλης αυτής διοργάνωσης θα διατεθούν στα σωματεία:  
Σύλλογος Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών ΣΤΟΡΓΗ, Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρία, Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών «ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ» και Πανελλήνιο 
Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».

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

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

coming up next

#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;

Το έργο που συγκλόνισε κοινό και κριτικούς ανεβαίνει για δύο τελευταίες 
παραστάσεις στο Θέατρο «ΑΘΗΝΑΙΟΝ», το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 
Φεβρουαρίου.Ο Γιώργος Νανούρης διασκευάζει και σκηνοθετεί το διήγημα 
του Λέοντος Τολστόι «Αφέντης και Δούλος» με τον Δημήτρη Λιγνάδη στο ρόλο 
του Αφέντη και τον ίδιο στο ρόλο του Δούλου. Τη μουσική της παράστασης 
υπογράφει ο Λόλεκ.
 Το διήγημα του Λέοντος Τολστόι που γράφτηκε σε μια πολύ δύσκολη 
οικονομική περίοδο της Ρωσίας 125 χρόνια πριν, είναι ίσως πιο επίκαιρο 
από ποτέ. Μοιάζει με σύγχρονη παραβολή που μιλά για την αναζήτηση του 
νοήματος της ζωής.  Περισσότερα επί σκηνής…

Μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου 
Βεργίνα και απογειώνει το κέφι για 5 μοναδικές παραστάσεις! Με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της και την 
ξεσηκωτική σκηνική της παρουσία, η Μελίνα Ασλανίδου παρουσιάζει κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ένα ανατρεπτικό 
μουσικό πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της: «Το Λάθος», «Νερό & Χώμα», «Τι σου ‘κανα και πίνεις»,  
«Δεν έχω διεύθυνση», «Αν κινδυνεύω» και πολλές άλλες. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 17, 23, 24  Φεβρουαρίου 2018 και την 
Κυριακή της Αποκριάς, 18 Φεβρουαρίου 2018. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.45

4 υποψηφιότητες για Όσκαρ έχει η δραματική ταινία «Να με φωνάζεις με το όνομά σου», σε σκηνοθεσία Λούκα 
Γκουαντανίνο, που προβάλλετσι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στη Βόρεια Ιταλία του 1983 ο 17χρονος Έλιο 
περνάει ανέμελος τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αν και περιτριγυρισμένος από όμορφα κορίτσια, με τα οποία 
φλερτάρει, αρχίζει να ερωτεύεται τον Αμερικανό ακαδημαϊκό Όλιβερ, ο οποίος φιλοξενείται στο οικογενειακό 
αρχοντικό του.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά οι σκηνοθέτες της Θεσσαλονίκης και οι σινεφίλ της πόλης δίνουν ραντεβού στο σημείο 
συνάντησης τους και δημιουργούν τις δικές τους κινηματογραφικές νύχτες. Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στον πολυχώρο 
WE, από τις 20.30, 6 νέοι κινηματογραφιστές της πόλης παρουσιάζουν στο κοινό τις -μικρού μήκους- ταινίες τους. Δύο 
ώρες nonstop προβολών, συζήτηση με τους δημιουργούς και τέλος το βραβείο κοινού που θα αναδείξει την καλύτερη 
ταινία του Φεστιβάλ. Είσοδος: 2 ευρώ. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής: Still Life (Δημήτρης Καράς – 9’) 
Novum (George Varanos, Mikel Sinanaj – 6’) Harmonica (Πελαγία Χατζηνικήτα – 6’)
Στίγμα (Δημήτρης Θεοχαρίδης – 4’) Δέκα μείον (Αναστάσης Μαυρογιάννης – 19’) 9023 (Τάνια Ναναυράκη, Σωτήρης 
Πετρίδης – 8’) GuestMovie: Brot&Oliven / Ψωμί & Ελιές ( AlexanderJaschik& Ιορδάνης Ορφανίδης - 30’)

Αφέντης και Δούλος «Πάμε Δυνατά» με την Μελίνα Ασλανίδου

«Να με φωνάζεις με το όνομά σου»Vienna Ball  
Thessaloniki 2018

Local Short Film Festival #8

Έρχεται... με τρέλα η Λένα Παπαδοπούλου

«Θέλει τρέλα» η Λένα Παπαδοπούλου γι΄ αυτό επιστρέφει στη 
Θεσσαλονίκη με σκοπό να μας χαρίσει τρελές νύχτες διασκέδασης 
με δικές της και πολλές άλλες επιτυχίες. Θα την απολαύσουμε κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο στο ROOM 63. Μαζί της ο ανερχόμενος 
Βασίλης Δήμου, η Βάγια Λάμπρου και ο Dj Anestis Menexes.
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ζώδια & social life

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Από την αστρολόγο Αλεξάνδρα Καρτά 
www.facebook.com/alexandra.karta 
astro.karta19@gmail.com 
Τηλ.: 695 5240 480

Η έκλειψη Ηλίου στο ζώδιο του Υδροχόου θα είναι 
ευνοϊκή για σας. Πολύ πιθανόν να σας στηρίξουν 
άτομα από το περιβάλλον σας και ίσως να έχετε 
μία επιτυχία σε πνευματικές εργασίες. Οι μετακι-
νήσεις δεν θα λείψουν και ο έρωτας θα σας δώσει 
χαλαρή διάθεση. Το Σαββατοκύριακο όμως θέλει 
αρκετή προσοχή, γιατί ελλοχεύουν κίνδυνοι. 

Θα πρέπει να δείτε μόνο τα θετικά αυτής της περι-
όδου, γιατί έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Η έκλειψη 
Ηλίου στον Υδροχόο θα ευνοήσει κυρίως εσάς του 
τρίτου δεκαημέρου σε προσωπικό επίπεδο. Βέβαια 
η περίοδος χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθε-
ρότητας και αυτό θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά 
υπόψη. 

Θα βρεθείτε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο 
των γεγονότων, μια και η έκλειψη Ηλίου θα γί-
νει στο δικό σας ζώδιο. Θα έχετε τη δυνατότητα 
να κάνετε κάποιες αλλαγές που σκεφτόσασταν εδώ 
και πολύ καιρό. Η συναισθηματική σας ζωή θα έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον, βάζοντας πλέον τη ρουτίνα 
στην άκρη. 

Αν και είστε πολύ ακριβείς με το καθημερινό σας 
πρόγραμμα, η εβδομάδα αυτή θα σας παραπέμψει 
σε μία αναρχία που θα σας βγάλει τελείως από τις 
συνήθειές σας. Η εργασία και το οικογενειακό σας 
περιβάλλον δεν θα σας αφήσουν κανένα περιθώριο 
να σκεφτείτε με τη λογική που σας διακρίνει. 

Οι μέρες αυτές θα είναι αρκετά απαιτητικές σε 
οικονομικά θέματα, που τις περισσότερες φορές 
προέρχονται από δικές σας κακές εκτιμήσεις. Αν 
σκέφτεστε να κάνετε νέα οικονομικά ξεκινήματα, 
αυτή η περίοδος είναι τελείως ακατάλληλη. Φρο-
ντίστε επίσης να μαζέψετε οικογενειακά θέματα 
που σας εκθέτουν και σας προβληματίζουν αρκετά. 

Τις μέρες αυτές θα έχετε αρκετή πίεση που θα προ-
έρχεται κυρίως από το οικογενειακό σας περιβάλ-
λον. Οι υποχρεώσεις πολλές και τα θέματα που θα 
εξελίσσονται θα σας μπερδεύουν τη σκέψη. Κυρίως 
εσείς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο θα πρέπει 
να αφήσετε πίστωση χρόνου στον εαυτό σας, για 
να μη βγάλετε λάθος συμπεράσματα και αποφάσεις.

Η εβδομάδα αυτή σίγουρα θέλει να κάνει τα πάντα 
για να μην την ξεχάσετε. Πολύ πιθανόν να βρεθεί-
τε κακοδιάθετοι και προβληματισμένοι με διάφορα 
θέματα. Σε αυτή την αψυχολόγητη φάση που θα 
βρεθείτε, θα ακολουθεί και το σώμα που δεν θα 
κάνει έκπτωση στην κακή σας διάθεση. Μην κάνετε 
λοιπόν σημαντικά πράγματα στις όπως και μέσα στο 
Σαββατοκύριακο. 

Η εβδομάδα αυτή έχει να σας δώσει σε υπερβολι-
κό βαθμό επικοινωνία με άτομα που δεν υπάρχουν 
απαραίτητα στην καθημερινότητά σας. Η υπερβολή 
σε κοινωνικό επίπεδο θα σας βγάλει από την ηρε-
μία σας και θα σας προτρέπει να γνωρίσετε νέα 
άτομα, που θα παίξουν ένα μικρό και σύντομο ρόλο 
στη ζωή σας. 

Η έκλειψη Ηλίου στο ζώδιο του Υδροχόου θα σας 
ευνοήσει σε προσωπικό και επαγγελματικό τομέα. 
Θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε σχέδια που αφο-
ρούν πολύ πιθανόν και το εξωτερικό ή μία προσπά-
θειά σας που ανήκει στα μελλοντικά σας σχέδια. Η 
εβδομάδα βέβαια τελειώνει με αρκετό άγχος και 
προβληματισμούς για μία προσωπική σας σχέση. 

Η περίοδος αυτή θέλει αρκετή προσοχή σε κάθε 
τομέα της ζωής σας, εφόσον η έκλειψη Ηλίου θα 
ανατρέψει αρκετά την επαγγελματική και την οικο-
γενειακή σας σταθερότητα. Πολλοί από σας θα νιώ-
σετε δυσφορία όταν ανακαλύψετε να παίζονται παι-
χνίδια εξουσίας πίσω από την πλάτη σας. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα χρειαστείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. 

Το πλανητικό σκηνικό θα σας δημιουργήσει ανα-
σφάλειες σε ό,τι προσπαθήσετε να κάνετε. Η 
έκλειψη Ηλίου θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις 
οικονομικές σας κινήσεις και θα πρέπει να μην 
εμπιστεύεστε απόλυτα τους οικονομικούς συνε-
ταιρισμούς. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να 
ακούσετε περισσότερο τη διαίσθησή σας, ώστε να 
αποφύγετε άδικα προβλήματα από δικά σας άτομα. 

Αυτή η εβδομάδα θα έχει σημαντικά γεγονότα 
πάνω στην προσωπική σας ζωή. Οι συνθήκες θα 
σας κάνουν να μην μένετε πλέον αδρανείς σε ό,τι 
συμβαίνει και σε ό,τι νιώθετε. Ο λόγος σας θα πρέ-
πει να είναι πολύ προσεκτικός και καλό είναι μη 
συμφωνήσετε τις μέρες αυτές για οτιδήποτε επιθυ-
μείτε να έχει διάρκεια στον χρόνο. 

Έκρηξη συναισθημάτων και πολλή επικοινωνία,  
που τις περισσότερες φορές φτάνει στην υπερβολή

«Μasque Party Μelissas»
Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το 
masque party του «Ορ-
φανοτροφείου Θηλέων 
Μέλισσα» στο The Grand 
Hotel στη Θεσσαλονίκη. 
Στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκαν εκπρόσωποι 
από όλα τα σωματεία της 
πόλης από το δημοσι-
ογραφικό και πολιτικό 
κόσμο. Το συγκρότημα 
Les Au Revoir ξεσήκωσε 
τον κόσμο σ’ ένα απο-
κριάτικο ξεφάντωμα.

Φωτεινή Σαραφιανού, Ελπίδα Κορρέ, Ευδοκία Ασπρίδου, Δέσποινα Χρυσαφίδου, 
Νανά Κοντού, Μαρία Λαγομάτη,  Έλενα Στριλιγκά, Καλή Ζαχαριάδου

Νάνσυ Υφαντίδου με την Μαρίνα Παπαδόπουλος

Αγγελική Στεργιούλα, Θεοφανώ Παπαζήση, Δώρα Σιδηροπούλου, 
Ευαγγελία Σταυρίδου

Θεοφανώ Παπαζήση, Μαρία Παρίση, Τούλα Εφραίμογλου Θεοδωσία Ζεγκινιάδου, Δώρα Ακτσαλή, Φίλω Παπανδρέου

Φωτεινή Σαραφιανού με την Εύα Φούκα
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πού θα μας βρείτε;

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou 
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
Boulevard 23
Λ. Νίκης 23, Θεσσαλονίκη, 2313033733
ΒUTLER 
Μητροπόλεως  42, Θεσσαλονίκη, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ),Θεσσαλονίκη, 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, Θεσσαλονίκη, 2310228520
CHILAI 
Α.Μηνά 4, Θεσσαλονίκη, 2313054500
Cosmopolitan Εστιατόριο 
Πλ. Αριστοτέλους 1, Θεσσαλονίκη, 2316007575
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, Θεσσαλονίκη, 2310288008
Ernest 
Λ.Νίκης13, Θεσσαλονίκη,  2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, Θεσσαλονίκη, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 2310502241
Koyote café-bar
Boγατσικού 12, Θεσσαλονίκη, 2310222899 
NOUVEAU  
Αριστοτέλους 2, Θεσσαλονίκη, 2310224557
Papillon 
Μητροπόλεως 38, Θεσσαλονίκη, 231 026 6844 
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, Θεσσαλονίκη, 2310277444
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, Θεσσαλονίκη, 2310223739
The Rolling Burger 
Bar Εγνατία 144, Θεσσαλονίκη, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη, 2310242280
Tribeca 
Λ.Νίκης 19, Θεσσαλονίκη, 2310226604
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
Αγιολί 
Λ. Νίκης 15, Θεσσαλονίκη, 231 026 2888

Αχίλλειον 
Λ. Νίκης 37, Θεσσαλονίκη, 2310229330
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace 
Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001

Όρεξις 
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος 
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά 
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 0530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ
ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ,  
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
SUBITO 
Παύλου Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Παύλου Μελά, 2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΟ  ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΊΟΥ 
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
TGI Fridays 
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Πυλαία, 2310473760
Γένεσις 
Τέρμα 17 ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 2310984000
Ίατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654 

Όλα τα σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία αλλά και σε όλα τα cafe  
της Λ. Νίκης, της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι και παραλία). Παράλληλα, γίνεται  

χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή, στα φανάρια της Βούλγαρη και στα φανάρια της Χ.Α.Ν.Θ.

Karfitsa




