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Το «μυστικό» της επιτυχίας
και ο δρόμος της ανάπτυξης

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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για αναβάθμιση ακινήτων
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Ασήκωτες οι εισφορές
του ΕΦΚΑ το 2018

ΜΕ ΔΩΡΕΑ 250 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ»

Οριστικά στο Φίλυρο
το παιδιατρικό νοσοκομείο

Ικανοποιείται πάγιο αίτημα δεκαετιών

Στο Φίλυρο θα κατασκευαστεί το παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Στην απόφαση αυτή φαίνεται, ότι κατέληξε η κυβέρνηση,
αφού προηγουμένως εξέτασε όλες τις πιθανές λύσεις.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συλλαλητήριο κατά Μπουτάρη
Και μήνυση εναντίον του από έναν Κρητικό

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου, στις 4 το απόγευμα μπροστά από το δημαρχείο,
την ώρα που θα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο.

ΔΙΛΗΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

«Ή μαζί μας
ή με το παλιό
σύστημα»

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΥΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

Έλληνες φοιτητές πίσω Εκλεκτοί καλεσμένοι
από το πρώτο «Θαλάσσιο» στη βραδιά υψηλής
ψηφιακό νόμισμα
αισθητικής
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2

24.02.2018

editorial

www.karfitsa.gr

Οι κοινές δηλώσεις Ερντογάν - Ιβανόφ δείχνουν ότι η ΠΓΔΜ δεν είναι μόνη της στη διαπραγμάτευση

Πολλά και δύσκολα τα ανοιχτά μέτωπα
Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα αναλώνεται σε συζητήσεις επί συζητήσεων για την υπόθεση
Novartis, η κινητικότητα των γειτόνων μας μόνο καλή
είδηση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το πιο κραυγαλέο –
και αρκετά πρόσφατο– παράδειγμα είναι η συνάντηση του
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ, Γκεόργκι Ιβανόφ. «Είμαστε οι πρώτοι
που αναγνωρίσαμε το συνταγματικό όνομα της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”. Αυτό που σκεφτόμασταν τότε,
το σκεφτόμαστε και τώρα. [...] Από τη στιγμή που πήραμε
την απόφασή μας, εμείς πεθαίνουμε, αλλά δεν γυρίζουμε
πίσω», δήλωσε με νόημα ο «σουλτάνος», την ώρα που τα
τουρκικά πλοία έκοβαν βόλτες πέριξ των Ιμίων. Μία δήλωση που δείχνει ότι οι Σκοπιανοί δεν είναι μόνοι σε αυτό
το «παζάρι».

«Τσαμουριά») ή το όραμά τους για τη «Μεγάλη Αλβανία» να
φαντάζουν γραφικά, όμως κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι.
Πολλώ δε μάλλον όταν υπόσχονται πως δεν θα μείνουν στα
λόγια, ενώ πλέον έχουν σύμμαχο και τον πρωθυπουργό,
Έντι Ράμα, που, παρότι προσπαθεί να εντάξει την Αλβανία
στην ΕΕ, έχει εγκαταλείψει τη μετριοπαθή ρητορική και μιλάει πλέον για «ζήτημα των Τσάμηδων που παραμένει ανοιχτό».

Δεν είναι όμως μόνο το κοινό μέτωπο Άγκυρας - Σκοπίων που πρέπει να προβληματίζει την κυβέρνηση. Οι κινήσεις των Αλβανών εθνικιστών, που αποκτούν συνεχώς
όλο και μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, δεν πρέπει να αγνοηθούν. Μπορεί οι φωνές-βλέψεις τους στην Ήπειρο (σ.σ.
το κομμάτι που συνορεύει με τη χώρα τους και αποκαλούν

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι περικυκλωμένη από
κράτη με ηγέτες που είτε έχουν αλυτρωτικές τάσεις είτε
έχουν χτίσει την πολιτική τους σταδιοδρομία στην εθνι-

κιστική ρητορική και στα ψεύτικα αφηγήματα όπως το
«Έθνος των Μακεδόνων». Η ανησυχία, λοιπόν, για τον
χρόνο που η κυβέρνηση άνοιξε τόσα πολλά μέτωπα στα
εθνικά θέματα (σ.σ. μη λησμονούμε ότι ο Ερντογάν «ξεσάλωσε» μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα) είναι εύλογη.
Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην οποία ανήκουμε και θεωρητικά αποτελεί την «ασπίδα» μας, δεν έχει μάθει να κινείται ως «μεγάλος παίκτης»
στη γεωπολιτική σκακιέρα αλλά ως «λογιστής» ή «μεταρρυθμιστής» της οικονομίας.
Και μια και ο λόγος για την οικονομία, παρά τις καλές
ειδήσεις, όπως η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο Moody’s, είναι λάθος να πιστέψει κανείς
ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τα μνημόνια και τη λιτότητα.
Το μήνυμα του ΔΝΤ είναι αυστηρό και ξεκάθαρο: «Η χώρα
θα παραμείνει υπό επιτήρηση, θα πρέπει να τηρηθούν οι
συμφωνημένοι κανόνες. Οι Ευρωπαίοι έχουν επενδύσει
πολλά χρήματα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου έχουν έννομο συμφέρον να συνεχίσει η Αθήνα τις μεταρρυθμίσεις
και να κάνει όσα έχει υποσχεθεί». Πολλά μέτωπα, δύσκολες αποφάσεις...

Οι απόψεις των συντακτών και αρθρογράφων μας δεν αντανακλούν την άποψη της εφημερίδας παρά μόνο τη δική τους
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Ένα νέο στοιχείο για
τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ
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Ο ΤΣΊΠΡΑΣ ΕΠΕΝΔΎΕΙ ΣΤΗ ΔΙΛΗΜΜΑΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ NOVARTIS

«Ή μαζί μας ή με το παλιό σύστημα...»
ΓΡΆΦΕΙ Ο ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΌΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ*
Σε κυλιόμενη έρευνα της Interview (το
δείγμα παραμένει ανοικτό και θα προστίθεται διαρκώς νέο μέχρι και τις εκλογές),
καταγράφεται ένα επιπλέον στοιχείο στα
ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ που δεν πέρασε
απαρατήρητο από τις αναλύσεις μας.
Στις προηγούμενες μετρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ,
στο αδιευκρίνιστο ποσοστό του, δηλαδή
σε όσους δήλωσαν ότι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015 (Σεπτέμβριος), αλλά τώρα
ισχυρίζονται είτε ότι δεν έχουν αποφασίσει, είτε ότι δεν θα ψηφίσουν (ή άκυρο/
λευκό), έχει γίνει μια σημαντική ποιοτική
αλλαγή. Το ποσοστό των αναποφάσιστων του ΣΥΡΙΖΑ ήταν περίπου 20% με
25% και το ποσοστό που ενώ ψήφισαν
ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι δεν θα ψηφίσουν καθόλου, ήταν στο 10% με 15%. Αυτό έχει
αλλάξει και είναι εντελώς το αντίστροφο.
Δηλαδή οι αναποφάσιστοι του είναι στο
10% με 15% και οι «απέχοντες» ανέρχονται στο 20% με 25%. Αυτή η αλλαγή
έχει επίδραση στην διαμόρφωση των
ποσοστών των άλλων κομμάτων και
κυρίως της ΝΔ που έχει το υψηλότερο
απ’ όλα.
Το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων
του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσε μέχρι στιγμής
και την ισχυρή ελπίδα του. Πολλοί από
αυτούς πράγματι είναι επιρρεπείς να
ψηφίσουν ξανά ένα κόμμα που το έχουν
επιλέξει ήδη μια τουλάχιστον φορά,
παρά να πάνε σε μια άλλη επιλογή που
ίσως να μην είναι κοντά στην ιδεολογική τους κλήση. Αυτή η ελπίδα όμως που
είχαν λιγόστεψε. Αντίθετα αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που θα παραμείνουν σπίτι
τους, αυξήθηκαν. Αν υπάρξει αυξημένη
αποχή από ΣΥΡΙΖΑ, τότε αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά καλύτερα
για το πρώτο κόμμα. Ισχύει εδώ ότι η
αποχή ευνοεί τον πρώτο.
Κοντά σε αυτήν την ποιοτική αλλαγή στη
δομή της αδιευκρίνιστης ψήφου των
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (Σεπτέμβριος 2015), έρχεται να προστεθεί και ένα
περίπου 8% (υπάρχει μικρή διακύμανση του ποσοστού αυτού από έρευνα σε
έρευνα και από εταιρεία σε εταιρεία),
που πηγαίνει προς την ΝΔ. Το 8% αυτό
είναι που μεγαλώνει και την απόσταση
του πρώτου από το δεύτερο κόμμα.
*Ο κ. Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής της Interview

Σ

ε μια παρτίδα σκληρού πολιτικού πόκερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση, με τον πρωθυπουργό να ποντάρει «σε όλα ή τίποτε». Το σκάνδαλο Novartis, κατά τις εκτιμήσεις των επιτελών του
Μεγάρου Μαξίμου, προσφέρει την ιδανική πολιτική
ευκαιρία στην κυβέρνηση για να αναδείξει το «ηθικό
πλεονέκτημα της Αριστεράς» έναντι των αντιπάλων
της και ταυτόχρονα να στρέψει τον δημόσιο λόγο και
προβληματισμό από τις οδυνηρές συνέπειες της μνημονιακής πολιτικής που έχει υπογράψει –πλειστηριασμοί– στις προηγούμενες
κυβερνήσεις, οι οποίες με τις πολιτικές τους οδήγησαν στην πτώχευση και στα μνημόνια!
Το σκάνδαλο Novartis, έστω κι ως απλή υπόθεση που διερευνάται πολιτικά ή δικαστικά, προσφέρει την ιδανική ευκαιρία και
δημιουργεί το κατάλληλο σκηνικό. Η κοινοβουλευτική αναμέτρηση της περασμένης Τετάρτης για τη σύσταση Προανακριτικής ήταν
όντως μια πρόκληση δύσκολης πολιτικής ισορροπίας. Η κυβέρνηση, από εκείνη την ολονύχτια συνεδρία κι εντεύθεν, καλείται να
αποδείξει στην πράξη τις διακηρύξεις της, ήτοι κατά πόσον και πώς
επιδιώκει όντως τη σε βάθος διερεύνηση χωρίς ρεβανσισμούς και
πρόθεση εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων της . Και επιπλέον,
μέσω αυτής, να επαναβεβαιώσει αυτό που ευαγγελίζεται, το «ηθικό
πλεονέκτημα της Αριστεράς» έναντι των άλλων.
Το δίπολο «καθαροί - διεφθαρμένοι», έστω κι ως απλή συζήτηση καφενείου, έχει ήδη δημιουργηθεί. Στην περίπτωση, δε, κατά
την οποία δοθεί κάποια λύση στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων
και στο μέγα ζητούμενο του χρέους, θα έχει σχηματιστεί ο… άσος
στο μανίκι του πρωθυπουργού για το προεκλογικό παιχνίδι, είτε με
κάλπες το φθινόπωρο του 2018 είτε την άνοιξη του 2019. Οι σχεδιασμοί του Μεγάρου Μαξίμου στοχεύουν στον εμπλουτισμό ενός
πολιτικού φακέλου με όλα τα προαναφερθέντα και με τον οποίο ο
πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του
2018.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει τα μέγιστα στον θόρυβο που θα δημιουργήσει η διερεύνηση
του σκανδάλου Novartis, καθώς βάζει στο «κάδρο» ολόκληρο το
παλιό πολιτικό σύστημα, με τη λίαν διακριτή επιδίωξη να τραβήξει και μια σαφή διαχωριστική γραμμή από αυτό. Οι επιτελείς του
Μεγάρου Μαξίμου αποκλείουν την πιθανότητα η υπόθεση να καταπέσει πολύ γρήγορα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση και
προσωπικά ο πρωθυπουργός θα ήταν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι
στην ελληνική κοινωνία και το πολιτικό κόστος τεράστιο, καθώς οι

καταγγελίες της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «σκευωρία
πρόχειρα στημένη», θα εύρισκαν πλήρη ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία.

Θετικές εκθέσεις - χρέος
Στα αισιόδοξα σενάρια που επεξεργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου, θετική έκπληξη ήταν η αναβάθμιση της Moody’s. Σημειώνεται
πως είναι η τρίτη αναβάθμιση μετά από αυτές της Fitch και της S&P,
η οποία ωστόσο ήταν πιο επιφυλακτική, ενώ η Moody’s δείχνει πιο
αισιόδοξη σε ό,τι αφορά την έξοδο της χώρας στις αγορές –και μάλιστα, σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε σύμπνοια με την ΕΚΤ– για
προληπτική γραμμή στήριξης.
«Δεν θα υπάρξουν άλλα μνημόνια», λέει ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει πως η διαδικασία ελάφρυνσης του χρέους έχει ήδη ξεκινήσει.

Το σκοπιανό
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε λύση
της ονομασίας των Σκοπίων, μέσα από μια διαδικασία που θα πάει
βήμα-βήμα, όπως λένε επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, όταν
ερωτώνται για τις εξελίξεις στο ζήτημα. Οι λόγοι είναι προφανείς:
Θέλει να αφήσει τη σφραγίδα της Αριστεράς στη λύση ενός εθνικού ζητήματος και να διαμορφώσει όρους πολιτικής ηγεμονίας στο
εσωτερικό. Ταυτόχρονα στο ευρωπαϊκό πεδίο, με αυτόν τον τρόπο
αποδεικνύει με πράξεις ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας
σε μια περιοχή που μαστίζεται από τριπλή κρίση και σε μια ΕΕ που
για πρώτη φορά έρχεται αντιμέτωπη με υπαρξιακή κρίση. «Η Αθήνα επιδιώκει λύση-πακέτο μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το προσεχές
καλοκαίρι», υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης
Τζανακόπουλος.
Τούτων όλων δοθέντων, οι καλά γνωρίζοντες υποστηρίζουν
πως οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου στοχεύουν στο εξής τρίπτυχο: Προωθούν λύση στο Μακεδονικό με σύνθετη ονομασία και
γεωγραφικό προσδιορισμό, στοχεύοντας στην ένταξη των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ κατά την εαρινή του Σύνοδο, ευελπιστώντας σε αντάλλαγμα την απομείωση του χρέους εκ μέρους της Ουάσινγκτον
και του Βερολίνου. Παράλληλα, εκπληρώνουν και τις μνημονιακές τους υποχρεώσεις, όσο επώδυνες κι αν είναι και προς τούτο
χρησιμοποιείται η Novartis ως αντίδοτο στον κοινωνικό πόνο των
πλειστηριασμών και των εξώσεων…
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ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η WATT+VOLT ένωσαν τις
δυνάμεις τους και δημιούργησαν το νέο
πρωτοποριακό επιχειρηματικό project
«PAOK ENERGY». Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, δημιουργήθηκε το πρώτο
κατάστημα WATT+VOLT στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο προσφέρει ειδικά προνόμια στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Στο νέο κατάστημα, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στα
μέσα Ιανουαρίου 2018 στην περιοχή του Ευόσμου (Αριστοτέλους 64), οι επισκέπτες απολαμβάνουν συνδυαστικά
προνόμια μέσα από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων. Προνόμια, όπως: μειωμένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος και
ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, με πρόσθετες «εκπλήξεις» και δώρα (εισιτήρια διαρκείας, υπογεγραμμένες
φανέλες από τον Μπάνε Πρέλεβιτς κ.α.) για την αγαπημένη
τους ομάδα ΠΑΟΚ.
Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου έγιναν τα εγκαίνια όπου
η οικογένεια του ΠΑΟΚ και της WATT+VOLT γιόρτασαν
με όλους τους φίλους αυτήν την εμπορική συμφωνία. Η
συγκεκριμένη βραδιά, εκτός από θετική ενέργεια, είχε και
έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η
WATT+VOLT ανακοίνωσαν την απόφασή τους να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια του Στυλιανού Μαλακόπουλου, αθλητή στίβου ΑΜΕΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε ο τρόπος με τον οποίο θα προσφερθεί
η απαιτούμενη, πολύτιμη ενέργεια στον νεαρό Θεσσαλονικιό αθλητή, ώστε να επιτύχει τον στόχο του και να λάβει
μέρος στους Παραολυμπιακούς αγώνες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 64, 56224, Εύοσμος
Τηλ.: 231 601 8383
Email: evosmos@watt-volt.gr
Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα –Τετάρτη:09:00-15:30
Τρίτη-Πέμπτη- Παρασκευή: 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00
Σάββατο: 09:00 - 15:30
Facebook PAOK ENERGY powered by WATT+VOLT

οικονομία

Ειδικά προνόμια για τους
φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο
νέο κατάστημα WATT+VOLT
στον Εύοσμο
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Αντεπίθεση από το «ευρωπαϊκό μέτωπο»
ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΊΔΗ | g_evgenidis@yahoo.gr

Ν

Δ και Κίνημα Αλλαγής ανασυντάσσονται
για να αποκρούσουν τη σκανδαλολογία
της κυβέρνησης και την επαναφορά του
«ηθικού πλεονεκτήματος». Με «όπλο» την
επίκληση της σκανδαλολογίας, η κυβέρνηση επιχειρεί, όπως εκτιμούν στα επιτελεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να
διαμορφώσει ένα σκηνικό όμοιο με αυτό
του 2015, με την επαναφορά του «ηθικού πλεονεκτήματος» και την ταύτιση της αντιπολίτευσης με πρακτικές διαφθοράς και διαπλοκής.
Την ίδια ώρα, όμως, στο «στρατόπεδο» των δυνάμεων του λεγόμενου «ευρωπαϊκού μετώπου» παρατηρείται
ανασύνταξη και σύμπτυξη δυνάμεων, όπως μαρτυρεί και η
συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής.
Εδραία πεποίθηση κορυφαίων στελεχών και βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μείζονος και
ελάσσονος, είναι ότι πέρα από το σκηνικό «έντιμοι εναντίον διεφθαρμένων», που διαμορφώνει η κυβέρνηση,
επιχειρείται και ένας διεμβολισμός τόσο της ΝΔ όσο και
του Κινήματος Αλλαγής. Στα της ΝΔ, αυτός ο διεμβολισμός
εκτιμάται πως επιχειρείται μέσω του «φλερτ» κυβερνητικών παραγόντων με στελέχη της «καραμανλικής» πτέρυγας, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται στις προθέσεις
του ίδιου του Κώστα Καραμανλή, ενώ στην περίπτωση του
ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή η τάση του Μεγάρου Μαξίμου να διαχωρίζει… την ήρα από το στάρι, ήτοι το ΠΑΣΟΚ της κας
Γεννηματά από το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου. Βέβαια, η σύμπλευση της Φώφης Γεννηματά με τον Σταύρο Θεοδωράκη και με άλλους και η δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής

ενοποίησε τον χώρο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι
το Μέγαρο Μαξίμου εγκατέλειψε τις προθέσεις του.
Μάλιστα, η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Κεντροαριστεράς φάνηκε και με τη διαχείριση του σκοπιανού, καθώς οι θέσεις ΝΔ και Κινήματος Αλλαγής ήταν σε
διαφορετικό μήκος κύματος, με την κυβέρνηση να αποτιμά ως θετική και χρήσιμη τη στάση της κας Γεννηματά.
Όμως η αλλαγή του σκηνικού και οι χειρισμοί στην υπόθεση Novartis άλλαξαν άρδην τα δεδομένα, δημιούργησαν
νέους συσχετισμούς, με αποτέλεσμα αυτή να αναδεικνύεται σε κοινή συνισταμένη και πόλο συσπείρωσης για το λεγόμενο μέτωπο των «ευρωπαϊκών δυνάμεων», που είχε
ατονήσει το τελευταίο διάστημα.

Κοινή στάση
Τούτων δοθέντων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επί της
ουσίας κοινή στάση της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής
στην ψηφοφορία για την Προκαταρκτική Επιτροπή.
Μάλιστα, επί της διαδικασίας, η προσέγγιση των δύο
κομμάτων είναι κοινή: Και η ΝΔ ζήτησε πλήρη λειτουργία
της Επιτροπής, ώστε να μπορέσει να μπει στην ουσία της
υπόθεσης και να καταστεί εφικτό να κληθούν οι μάρτυρες
–ακόμα και με κουκούλα ή αλλοιωμένη φωνή, όπως είπε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης– στην Επιτροπή και, αν είναι δυνατόν, να εξεταστούν και κατ’ αντιπαραβολή με τα πολιτικά
πρόσωπα που κατονόμασαν στις καταθέσεις τους.

«Μετωπική» από τη ΝΔ
Σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα, η ΝΔ επιλέγει την οδό

της μετωπικής σύγκρουσης και πλέον θα κινείται σε λογική ολικής αποδόμησης των κυβερνητικών χειρισμών
στην υπόθεση, ενώ τα «γαλάζια» στελέχη ετοιμάζονται και
για τη «μάχη» της Προκαταρκτικής. Κεντρική εκτίμηση της
οδού Πειραιώς είναι ότι η συζήτηση της Τετάρτης υπήρξε
για την κυβέρνηση «Βατερλώ» και ότι «οι κατήγοροι μετεβλήθησαν σε κατηγορουμένους». Αυτό, σύμφωνα με
κεντρικές «γαλάζιες» πηγές, στηρίζεται στην «υποτονική» εμφάνιση του πρωθυπουργού και περισσότερο στην
αναφορά του σε πολιτικές και όχι ποινικές ευθύνες, στις
γενικόλογες αναφορές στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ (όπως π.χ.
ο Παύλος Πολάκης) σε «κακές πρακτικές του παρελθόντος», αλλά όχι σε στοιχεία της δικογραφίας, καθώς και,
όπως το έθετε ανώτατη κομματική πηγή, στα «πολλά κατεβασμένα κεφάλια» μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας,
υπονοώντας δηλαδή αμηχανία των κυβερνητικών βουλευτών στη διαδικασία.
Είναι, άλλωστε, παγιωμένη η εκτίμηση τόσο σε συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ όσο και σε βουλευτές του
κόμματος, ότι, μετά την αρχική κατάσταση διαχείρισης
κρίσης των πρώτων ημερών που ανέκυψε η υπόθεση,
η αξιωματική αντιπολίτευση όχι απλά επανακτά έδαφος,
αλλά «βγάζει» στη σέντρα την κυβέρνηση. Και αυτό προτίθεται να κάνει με ένταση και στην Προκαταρκτική Επιτροπή, μια και η εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη είναι ότι έχει στηθεί μια κανονική επιχείρηση συκοφάντησης και σπίλωσης
πολιτικών αντιπάλων, η οποία μπορεί να απαντηθεί μόνο
με «φως» και απαντήσεις εφ’ όλης της ύλης, ιδίως από τη
στιγμή που τα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία
διατρανώνουν την προθυμία τους να συνεργαστούν με τις
Αρχές και να «καθαρίσουν» το όνομά τους.
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ο απόλυτο σοκ έζησαν χιλιάδες Έλληνες συνταξιούχοι, όταν είδαν με τα ίδια τους τα μάτια να σαρώνονται λόγω πλαφόν οι συντάξεις
τους. Οι μειώσεις ατέλειωτες σε ενστόλους,
Δημόσιο, δικαστικούς, καθηγητές, γιατρούς,
δικηγόρους και σειρά συνταξιούχων… Μειώσεις που καθηλώνουν σε απίστευτο χαμηλό
ύψος τον κόπο μιας ζωής. Όσοι λοιπόν πήραν
στα χέρια τους τη σύνταξη είδαν περικοπές από 200 έως
και 560 ευρώ τον μήνα!
Όλα αυτά λόγω του πλαφόν των 2.000 ευρώ ή των
3.000 ευρώ. Περικοπές στις συντάξεις τους είδαν με έκπληξη 5.065 ανώτατοι στρατιωτικοί, όλων των Σωμάτων,
ανώτατοι δικαστικοί και πανεπιστημιακοί, αλλά και πάνω
από 5.000 δικαιούχοι του Δημοσίου.
Έτριβαν τα μάτια τους οι Έλληνες συνταξιούχοι… Χάνουν, κατά τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, ΙΚΑ, Δημόσιο, ένστολοι, γιατροί, μηχανικοί, καθηγητές, ΟΑΕΕ,
ναυτικοί, δικηγόροι. Πέραν αυτών των περικοπών, άνω
των 2.000 ευρώ είχαμε για τις εισφορές υπέρ υγείας και
τις εισφορές άλλων υποχρεώσεων – εξέλιξη ιδιαίτερη δυσάρεστη.
Να τονισθεί ότι οι μειώσεις στις συντάξεις με τον νόμο
Κατρούγκαλου θα κινηθούν στο 30%. Οι κατώτατες συντάξεις 15ετίας του ΕΦΚΑ θα κινούνται στον ρυθμό της
εθνικής σύνταξης, η οποία, κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, θα είναι 384 ευρώ με 20ετία και 345 ευρώ
με 15ετία. Για αποδοχές 400 ευρώ η ανταποδοτική σύνταξη είναι 46,20 ευρώ, για 500 ευρώ είναι 57,75 ευρώ και
για 600 ευρώ είναι 69,30 ευρώ.
Σε αυτές, η εθνική σύνταξη είναι 384 ευρώ με 20 έτη
ασφάλισης, ενώ μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών. Για τα 15 έτη ασφάλισης, το ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 ευρώ,
στο οποίο προστίθενται τα 46,20 ευρώ και ποσό σύνταξης
391,80 ευρώ.
Με συντάξιμο μισθό 500 ευρώ, η σύνταξη είναι 403,35
ευρώ και πάει στα 414,90 ευρώ, όταν ο μισθός είναι 600
ευρώ. Στην πρόωρη συνταξιοδότηση πριν από τα 67, η
τελική φτάνει στα 288,12 ευρώ για μισθό 400 ευρώ, στα
299,67 ευρώ για μισθό 500 ευρώ και στα 311,22 ευρώ για
αποδοχές 600 ευρώ.
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση βγάζει πλεόνασμα
μέσω περικοπών:
• Αύξηση εισφορών 279 εκατ. ευρώ.
• Ρύθμιση οφειλών 206 εκατ. ευρώ.
• Δεν πλήρωσαν 833 εκατ. ευρώ.
• Έκοψαν 480 εκατ. ευρώ από κύριες.
• Έκοψαν 190 ευρώ από επικουρικές.
• Έκοψαν δαπάνες 163 εκατ. ευρώ.
Ήδη έχουν περικοπεί οι εξής συντάξεις:
• Γήρατος, 33,5.
• Αναπηρίας, 31,2.
• Θανάτου, 31,57.
• Αναπηρικές ΟΓΑ, 35.
• Γήρατος ΟΓΑ, 25.
• Θανάτου ΟΓΑ, 41.
• Τραπεζικοί, 50.
Αλλά και οι περικοπές πολλές:
• 480 ευρώ από τις κύριες.
• 190 ευρώ από τις επικουρικές.
• 163 ευρώ από τις δαπάνες.
Σύνολο: 833 εκατομμύρια ευρώ.

Απώλειες ΙΚΑ
26 έτη, μισθός 2.933 ευρώ
Αναλογική: 646 ευρώ.
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ΤΟ ΠΛΑΦΌΝ ΤΩΝ 2.000 ΕΥΡΏ ΣΆΡΩΣΕ ΌΣΟΥΣ ΕΡΓΆΣΤΗΚΑΝ ΠΟΛΎ ΚΑΙ ΠΛΉΡΩΣΑΝ ΥΨΗΛΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ!

Σοκ για τους
συνταξιούχους

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο
για παλαιούς συνταξιούχους
Κατηγορία
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Εθνική: 384 ευρώ.
Σύνταξη τώρα: 1.030 ευρώ.
Σύνταξη πριν: 1.127 ευρώ.
Απώλεια: 97 ευρώ τον μήνα.

Απώλειες ΟΑΕΕ
37 έτη, μισθός 1.400 ευρώ
Αναλογική: 509 ευρώ.
Εθνική: 384 ευρώ.
Σύνταξη τώρα: 893 ευρώ.
Σύνταξη πριν: 1.348 ευρώ.
Απώλεια: 455 ευρώ τον μήνα.

Μειώσεις στις συντάξεις ένστολων
Σύνταξη πριν: 2.100 ευρώ.
Σύνταξη τώρα 1.450 ευρώ.
Απώλεια μήνα: 650 ευρώ.
Απώλεια έτους: 15.300 ευρώ.

Μειώσεις συντάξεων Δημοσίου

Κατηγορία

Σύνταξη πριν: 2.620 ευρώ.
Σύνταξη τώρα: 1.674 ευρώ.
Απώλεια μήνα: 946 ευρώ.
Απώλεια έτους 17.468 ευρώ.

30
19
27
36
30
33
31
38
35
34
40
25
17
33

Σημερινή
σύνταξη
1.497
481
1.246
1.408
1.142
1.231
1.188
693
1.070
928
1.018
733
487
942

Σύνταξη από
12/2018
1.228
394
1.022
1.170
949
1.30
995
584
900
796
875
648
454
877

Νέα σύνταξη
από 12/2018
913
878
892
809
911
869
850
886
871
882
864
807
904
884
838
857

Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο για
συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016

Οι νέες συντάξεις στο ΙΚΑ
Έτη

έτη Σύνολο
σύνταξης
35 1.100
35 1.020
35 1.1.40
32 1.003
40 1.153
36 1.095
36 1.089
37 1.150
37 1.088
35 1.150
36 1.070
34 1.089
39 1.023
38 1.106
35 1.096
36 1.086

Οι νέες συντάξεις
σε ΔΕΚΟ, τράπεζες
Αποδοχές
2002-2016
Έτη
30
33
35
36
37
38
39
40

1.900

2.200

Σύνταξη
832
908
964
994
1.026
1.058
1.089
1.125

Σύνταξη
906
995
1.060
1.093
1.130
1.167
1.205
1.246

ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ

έτη αποδοχές
(2002-2016)
33 1.739
35 1.783
36 1.801
37 1.815
38 1.850
33 1.667
35 1.709
36 1.725
37 1.740
38 1.769
33 1.496
35 1.533
35 1.423
36 1.548
37 1.560
38 1.571
33 1.304
35 1.335
35 1.325
36 1.347
37 1.357
38 1.362

σύνταξη
862
928
961
995
1.040
841
904
935
969
1.010
791
848
813
876
906
937
736
785
782
809
836
860
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ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΆΛΕΙ
ΦΈΤΟΣ 1,131 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΡΙΑ ΑΣΦΆΛΙΣΗ

Ασήκωτες οι εισφορές
του ΕΦΚΑ το 2018
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ

Ε

ίναι πολλά τα λεφτά. Είναι τεράστιο το βάρος. Ποιοι το
λένε; Μα αυτοί που θα καταβάλουν τις νέες εισφορές
του ΕΦΚΑ για το 2018. Φόροι και εισφορές συνθέτουν
πλέον ένα απίστευτο «κοκτέιλ», που η αγορά δεν το
αντέχει…Με ίδια εισοδήματα, όλοι οι επαγγελματίες
θα καταβάλουν εισφορές από 8% έως 38% επιπλέον…
Επίσης, πάνω από 250 ευρώ κάθε μήνα θα πληρώσουν κατά μέσο όρο 740.000 επαγγελματίες, για την
κύρια ασφάλιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το επικουρικό και το εφάπαξ. Από πού προκύπτει αυτό;
Μα, από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου τονίζει ότι «έως την ερχόμενη Τρίτη 28 Φεβρουαρίου πρέπει να πληρωθεί η 1η δόση των εισφορών».
Όμως και ο πρόεδρος των Εμπόρων όλης της χώρας, Β. Κορκίδης, τονίζει ότι «οι φετινές εισφορές είναι αυξημένες κατά 384
εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της αναδρομικής επιβολής των εισφορών 11% σε 200.000 αυτοαπασχολουμένους για επικουρική και
εφάπαξ. Επ’ αυτού, ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος επισημαίνει ότι «γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί θα πρέπει να πληρώσουν τις
περσινές εισφορές με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016
και ταυτόχρονα τις φετινές εισφορές με βάση το 85% του περσινού
ακαθάριστου εισοδήματος». Ο εργατολόγος κ. Μπούρλος επισημαίνει ότι «με βάση το 85% του ακαθάριστου εισοδήματος του 2017
θα υπολογιστούν και οι εισφορές για την κύρια ασφάλιση, όπως και
για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη». Πόσοι είναι αυτοί;
Ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης τούς «ανεβάζει» σε
600.000 ασφαλισμένους, εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελματίες

συν μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς.

Εισφορές «βουνό»
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Κορκίδη, «το σύνολο των
ελεύθερων επαγγελματιών αναμένεται να καταβάλει φέτος 1,131
δισ. ευρώ για την κύρια ασφάλιση μέσω της εισφοράς 20% επί του
85% του ακαθάριστου εισοδήματος του 2017».
Δείτε αναλυτικά:
• Για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα πληρωθούν 390 εκατ. ευρώ.
• Υπέρ ΟΑΕΔ 90 εκατ. ευρώ.
•Περί τα 2 δισ. θα πληρωθούν λόγω διπλών εισφορών.
Η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος μάς δίνει
ένα κλασικό παράδειγμα.
Ελεύθερος επαγγελματίας με καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ
το 2015 πλήρωσε για κύρια ασφάλιση (20%) και υγεία (6,9%) επί
του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016, αλλά και κρατήσεις
για τον ΟΑΕΔ συνολικού ύψους 234 ευρώ (26,9% x 1/12 x 10.000
ευρώ +10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Κατέβαλε 2.810 ευρώ. Με το ίδιο
εισόδημα το 2016, πλήρωσε το 2017 το συνολικό ποσό των 2.808
ευρώ. Το ακαθάριστο εισόδημά του το 2017 ανέρχεται σε 12.808
ευρώ. Γιατί αυτό; Γιατί οι εισφορές του φέτος θα υπολογιστούν
με βάση το 85% του περσινού ακαθάριστου εισοδήματός του, το
οποίο ανέρχεται σε 10.886 ευρώ (85% x 12.808 ευρώ). Οι εισφορές
του θα ανέλθουν ετησίως σε 2.928 ευρώ (26,9% x 10.886 ευρώ)
και μηνιαίως σε 244 ευρώ/μήνα. Μαζί με τις κρατήσεις για ΟΑΕΔ, οι
συνολικές εισφορές φτάνουν σε 254 ευρώ/μήνα ή 3.048 ευρώ τον
χρόνο. Δηλαδή τώρα, σε σχέση με πέρσι, ενώ δήλωσε το 2016 το
ίδιο καθαρό εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα καταβάλει εισφορές
αυξημένες κατά 7,8%.
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Δεν είναι
«ενθαρρυντικές»
οι πρώτες
πληροφορίες
■ Οι πρώτες πληροφορίες για τη
νέα Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης, που θα εμπλέκεται στον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών, στις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, κ.λπ., δεν είναι και τόσο
«ενθαρρυντικές» για τους υπόχρεους.
Αν και για κάθε συμβατική σχέση το
ηλεκτρονικό φακέλωμα θα είναι πλήρες, η πρόσβαση τρίτων στις οφειλές
άμεση και η τήρηση των αρχείων εφ’
όρου ζωής, εντούτοις τα στοιχεία της
βάσης δεδομένων της, τα συμπεράσματα των οικονομικών της αναλύσεων και
οι αποτιμήσεις των μελετών της δεν (!)
θα είναι δεσμευτικά για τους αντισυμβαλλόμενους πιστωτές.
■ Αληθεύει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθυστερεί την απόφασή της, για
την εξαγορά της Hellenic Seaways από
την Attica, επειδή μεταξύ άλλων έχει
ζητήσει ακρόαση-παράσταση ο νόμιμος
εκπρόσωπος ανταγωνίστριας ακτοπλοϊκής εταιρείας, που συμμετείχε στην
πρόσφατη άγονη διαγωνιστική διαδικασία; Είναι γεγονός πως ενεργεί για
λογαριασμό insider άλλης επιχείρησης
του κλάδου, ο οποίος έχει συμφέρον να
μην προχωρήσει ως έχει το ανωτέρω
deal, αφού η προαπαιτούμενη διακοπή
ορισμένων κοινοπραξιών σε δρομολόγια αναμένεται να οδηγήσει πωλήσεις
πλοίων στο «μαγαζί» που θεωρεί δικό
του; Και αυτά συμβαίνουν την ώρα που
η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά το ενδεχόμενο να ζητήσει αλλαγές
στον κοινό τρόπο αντιμετώπισης των
μελών του ναυτιλιακού κλάδου, απεντάσσοντας κάποιες δραστηριότητες,
όπως της ακτοπλοΐας.
■ Σε πόσους από τους δανειολήπτες των προς πώληση ή διαχείριση
«κόκκινων» δανείων της Attica Βank
στάλθηκαν επιστολές που τους έδιναν
την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη
τους; Ποιο το ύψος του «κουρέματος»
που παρείχαν ως δέλεαρ, μια και έχει
διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος τους,
ενώ οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί είναι σημαντικές; Πόσοι εκ των
οφειλετών ανταποκρίθηκαν; Εξαιρέθηκαν από τις διαδικασίες; Είναι αντίστοιχο του μεγέθους της έκπτωσης, που
προσφέρουν στα αλλοδαπά επενδυτικά
σχήματα, τα οποία διεκδικούν τα εν
λόγω χαρτοφυλάκια; Θα προκύψουν
κεφαλαιακές ανάγκες από τις εν λόγω
ενέργειες; Αν ναι, θα καλυφθούν από
ίδια μέσα;
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Έλληνες φοιτητές πίσω από το πρώτο «θαλάσσιο» ψηφιακό νόμισμα
ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΝΆΚΟΥ | nakos@karfitsa.gr

Ο

ύριος άνεμος φαίνεται να διαπνέει την πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία ψηφιακού
νομίσματος για τη ναυτιλιακή κοινότητα που
έχει ελληνικά χρώματα. Στο «στρατηγείο»
τους στον Πειραιά είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Νίκο Κωστόπουλο και την
Χριστιάνα Ζούπα που βρίσκονται πίσω από το
εγχείρημα του πρώτου ελληνικού ψηφιακού
νομίσματος, καταφέρνοντας μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μεγάλων ναυτιλιακών
εταιρειών.
Πως ξεκινήσατε αυτήν την προσπάθεια;
Η ιδέα για το Oceanus Foundation ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 στην Ταϊλάνδη στο παγκόσμιο επιχειρηματικό φόρουμ καινοτομίας όπου είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε με ιδρυτικά στελέχη του
Ethereum Foundation. Πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή
στην ιδέα και το επόμενο διάστημα προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τομέα στον οποίο η ομάδα μας είχε ενδιαφέρον και
επαγγελματικό υπόβαθρο, αλλά και έναν τομέα όπου η Ελλάδα είχε το συγκριτικό προβάδισμα, που δεν είναι άλλος
από αυτόν της ναυτιλίας.
Ποιοι είναι οι στόχοι που έχει θέσει το Oceanus
Foundation;
Μία από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι ο σταδιακός εκσυγχρονισμός των Bill of Landing ψηφιακά με την
χρήση των Smart Contracts στην τεχνολογία του Ethereum,
ενώ παράλληλα στα πλάνα υπάρχει και η δημιουργία πλατ-

φόρμας διευκόλυνσης συναλλαγών για μεταφορά φορτίων
μέσω πλοίων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος θα πρέπει να υιοθετηθεί και μια
εκπαιδευτική πολιτική η οποία θα στοχεύει στη δημιουργία
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλους τους κλάδους της
ναυτιλίας, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Είναι τα κρυπτονομίσματα μια επενδυτική φούσκα ή
υπάρχει potential πίσω από αυτές τις τεχνολογίες;
Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που επικρατεί μεγάλο hype σε μια ανώριμη αγορά, ωστόσο καθώς ακόμα
βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο υπάρχουν πολλές «κρυμμένες» ευκαιρίες. Τα ψηφιακά νομίσματα έρχονται να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή μορφή χρημάτων που κυκλοφορούν. Μπορεί η ιδέα να φαντάζει πολύ μακρινή αλλά
σκεφτείτε ότι ήδη οι πολίτες εμπιστεύονται ψηφιακά τη
μεταφορά των χρημάτων τους είτε μέσω PayPal είτε μέσω
πλαστικών καρτών. Σε αυτήν τη διαδικασία μεσολαβεί κάποιος «μεσάζοντας» που θα καθυστερήσει τη συναλλαγή και
θα λάβει προμήθεια για την εκτέλεσή της με σχετικά υψηλές
προμήθειες. Επιπλέον τίθενται σε περιορισμούς όπως στην
περίπτωση της Ελλάδας με την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών. Τα ψηφιακά νομίσματα ανταλλάσσονται απευθείας
με βασικά στοιχεία την αμεσότητα και την ταχύτητα.
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το Token Fest στο
San Fransisco όπου έχουμε διακριθεί ως ένα από τα δώδεκα κορυφαία blockchain projects παγκοσμίως και θα το πα-

ρουσιάσουμε σε πέντε χιλιάδες ακροατές από τη βιομηχανία
του blockchain και των cryptocurrencies. Παράλληλα, προσπαθούμε με συνεχείς επαφές στο Zug της Ελβετίας ή αλλιώς CryptoValley να σηκώσουμε την απαραίτητη επένδυση
ώστε να γίνει scale up στο project και να δημιουργήσουμε
νέες προοπτικές για την ελληνική ναυτιλία αλλά και την αγορά των cryptocurrencies. Η ομάδα του Oceanus αναμένεται να συνεργαστεί με ένα από τα κορυφαία πρότζεκτ στον
τομέα των cryptocurrencies, τέλος θα παρουσιάσουμε το
Oceanus Foundation στο World Ocean Summit, συνέδριο
το οποίο θα γίνει υπό την αιγίδα του περιοδικού Economist.
O Ν. Κωστόπουλος διατελεί και
σύμβουλος σε πετυχημένα blockchain
projects όπως το Chronologic και
το Polymath που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις συνολικά άνω
των 50.000.000 USD, ενώ είναι πολύ
ενεργό μέλος της ελληνικής startup
community ως ιδρυτής της Youth
Business Network .
Η Χ. Ζούπα είναι φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
έχει διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας, ενώ εργάζεται ως
στέλεχος σε γνωστή εταιρία επενδυτικών συμβούλων. Αυτή την στιγμή και
οι δύο έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του Oceanus Foundation.

Η Θεσσαλονίκη των γεύσεων και των… ορέξεων!
Οι πιο λαχταριστές και γλυκές δημιουργίες, οι νέες
και καινοτόμες τεχνικές λύσεις για την αρτοποιία και
τη ζαχαροπλαστική θα υποδεχτούν τους επαγγελματίες του κλάδου στην 8η Arotzyma που ανοίγει τις πύλες
της το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει έως τη
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, παράλληλα με την έκθεση
Τροφίμων-Ποτών Detrop Boutique. Όπως αναφέρει στην
Karfitsa η Project Manager της Artozyma Αράξια Γκαναπετιάν, θα υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψωμιού, όπου
θα αναδειχθεί η νέα Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας και το 24ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής, που αποτελούν
τα απόλυτα σημεία συνάντησης για τους δύο κλάδους. Η
Project Manager της DETROP BOUTIQUE Σέβη Καφφά
σημειώνει πως οι επισκέπτες θα βιώσουν «το πιο ωραίο
γαστρονομικό ταξίδι. Εκθέτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από το Ιόνιο μέχρι
τα Δωδεκάνησα, θα παρουσιάσουν προϊόντα ανώτατης
ποιότητας, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, παραδοσιακά αλλά και προσαρμοσμένα στις τάσεις της εποχής, έτοιμα για εξαγωγή
προς όλες τις χώρες του κόσμου. Οι επαγγελματίες που
θα την επισκεφθούν από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
πέρα από τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους εκθέτες, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους συνδυασμούς και γευστικές προτάσεις και λύσεις που αναδεικνύουν το σωστό pairing. Foodbars, Cheese & Wine

Bar, Masterclasses, παρουσίαση Μακεδονικής Κουζίνας
και πολλές ενδιαφέρουσες ομιλίες συνθέτουν τις παράλληλες εκδηλώσεις με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών των προϊόντων
των 300 και πλέον εκθετών που λαμβάνουν μέρος στην
έκθεση». Με τη σειρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΘ, Κυριάκος Ποζρικίδης υπογράμμισε πως η φετινή

διοργάνωση «προσφέρει μία βελτιστοποιημένη και πολύ
αποτελεσματική εμπειρία στους εμπορικούς επισκέπτες
και τους επαγγελματίες» ενώ παράλληλα υπογράμμισε
το «άνοιγμα» των εκθετών από χώρες-έκπληξη, όπως η
Σουηδία, η Ιταλία και η Γερμανία.

Ελ. Καραβασίλη
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Το «μυστικό» της επιτυχίας και ο δρόμος της ανάπτυξης
ΤΗΣ ΈΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΊΛΗ | karavassili@karfitsa.gr

Ο

Δημήτρης Λακασάς δε χρειάζεται ιδιαίτερες
συστάσεις. Είναι αναγνωρισμένος και πετυχημένος επιχειρηματίας. Παράδειγμα και σημείο
αναφοράς για όσους πιστεύουν στη δυναμική της παραγωγικής, ανοιχτής οικονομίας.
Βραβεύτηκε για τις ιδέες και τις δράσεις του
πολλές φορές. Πρόσφατα,ως καινοτόμος επιχειρηματίας της χρονιάς, με σοβαρή υποψηφιότητα για την ανάδειξή του ως «Επιχειρηματίας της Χρονιάς
2017». Αποκτά δηλαδή, βαρύνουσα σημασία η άποψή του για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από την
κρίση.

Τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα; Τι πολιτική
να ακολουθήσουμε; Που να επενδύσουμε;
«Στο κέντρο της σκέψης μας είναι ο άνθρωπος. Είτε πρόκειται για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας είτε για τον
πελάτη. Είναι εντελώς ανθρωποκεντρική η προσέγγιση που
έχουμε και πάνω εκεί τοποθετούμε την καινοτομία και την
εξωστρέφεια, ως επιχειρηματική σκέψη. Το δόγμα δε που
ακολουθούμε όταν προσλαμβάνουμε στελέχη για το ανθρώπινο δυναμικό μας, είναι πως επιλέγουμε χαρακτήρες
και χτίζουμε εφόδια πάνω σε αυτούς. Επενδύουμε με βάση
την προσωπικότητα, τις αρχές και τις αξίες του καθενός και
σε δευτερεύουσα φάση μας ενδιαφέρουν τα προσόντα που
μπορεί να έχουν σε επιχειρηματικό επίπεδο», εξηγεί απλά ο
κ. Λακασάς.
Σε αδρές γραμμές αποκάλυψε το «μυστικό της επιτυχίας

του, αλλά και της επιχείρησης στην οποία είναι πρόεδρος του
δ.σ., την Olympia Electronics A.E. Η εταιρία αποτελεί τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών
συστημάτων ασφαλείας και μία από τις δέκα μεγαλύτερες
στην Ευρώπη. Μάλιστα το 2010 η εταιρεία είχε συμπεριληφθεί στη λίστα με τις 100 επιχειρήσεις «διαμάντια», σύμφωνα
με έρευνα της Stat Bank.

«Όχι στην εύκολη λύση»
Ο κ. Λακασάς έχει... εύκολα την απάντηση στο ερώτημα,
ποιος είναι ο «γρήγορος δρόμος» της εξόδου από την κρίση.
«Ο μόνος τρόπος είναι να υπάρξει μία παραγωγική επανάσταση, για να μπορέσει να υπάρξει μια ανάσχεση του προβλήματος που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να σταματήσουν
αφ΄ενός η εκροή νέων εγκεφάλων σε χώρες του εξωτερικού
και αφετέρου να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας,. Δυστυχώς δεν πιστεύουμε σε αυτό, ούτε η κοινωνία ούτε οι πολιτικοί μας. Αν όμως γίνει κτήμα μας πως ο μόνος τρόπος για να
μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας οικονομικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, είναι η παραγωγική ανα-

συγκρότηση της χώρας στην πράξη κι όχι στα χαρτιά, η κατάσταση θα αλλάξει». Ο ίδιος μάλιστα εξηγεί πως «αν κοιτάξουμε
την παγκόσμια σφαίρα, θα δούμε πως οι μεγάλες γεωπολιτικές
δυνάμεις στον πλανήτη, είναι αυτές που έχουν ισχυρή παραγωγική δομή. Εμείς δε μπορούμε να είμαστε μία χώρα με μηδενική
ή πενιχρή παραγωγική δύναμη και ταυτόχρονα να απαιτούμε
να είμαστε μία υπολογίσιμη χώρα σε γεωπολιτικό επίπεδο».
Ο κ. Λακασάς επιμένει πως το «κλειδί» της επιτυχίας είναι
να πεισθεί η κοινωνία ότι πρέπει να «σηκώσουμε τα μανίκια,
να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να ξεκινήσουμε
να γίνουμε παραγωγικοί. Πρέπει να δούμε πως μπορούμε να
κάνουμε το κάτι παραπάνω, να δουλέψουμε με μεγαλύτερη
καινοτομία κι όσοι δεν δουλεύουν να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια. Να πάψουμε να ψάχνουμε την εύκολη λύση όπως είναι
για παράδειγμα ο διορισμός στο δημόσιο - που ευτυχώς έχει
εξαλειφτεί ως “όνειρο” της νέας γενιάς. Μπορεί ο καθένας από
εμάς να πετύχει το όνειρό του και να απασχολήσει άλλους δύο
τρεις εργαζομένους; Τότε το λύσαμε το πρόβλημα. Και φυσικά
πρέπει να μείνει και να προσπαθήσει στην Ελλάδα κι όχι να επιλέξει και πάλι την εύκολη λύση που μπορεί να είναι το Βέλγιο, η
Αγγλία, η Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού…», καταλήγει.

Ο κ. Λακασάς έχει διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Κανοτομίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού (Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ.), μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), μέλος Γ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), μέλος Δ.Σ. του Κ.Ε.Π.Α., μέλος Δ.Σ, ΕΔΑΠ / ΤΠΘ (Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού
Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ) και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Στρατηγικής Ανάπτυξης Πιερίας (Ι.Σ.Α.Π.).
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Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα ανάπτυξης
παιδικών χαρών στο δήμο Θεσσαλονίκης, με
βάση το Τεχνικό Πρόγραμμα 2017-2018 και
2018-2019. Με αφορμή, λοιπόν, τον παραπάνω σχεδιασμό ερευνήσαμε αρκετές από
τις υπάρχουσες παιδικές χαρές του δήμου, με
σκοπό να καταγράψουμε τα προβλήματα, που
υπογραμμίζουν οι ίδιοι οι γονείς.

Τραυματισμοί από… κακή συντήρηση

24.02.2018
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ

«Επικίνδυνες και απροστάτευτες»
οι παιδικές χαρές του δήμου Θεσσαλονίκης
ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Πολλά τα μελανά σημεία όσον αφορά στην ασφάλεια
των παιδικών χαρών αλλά και των πάρκων του δήμου.
«Δεν υπάρχει ουδεμία ασφάλεια και φύλαξη. Η παιδική
χαρά δε συντηρείται και συμβαίνουν ατυχήματα. Μάλιστα προχθές ένα μικρό παιδί σκόνταψε στον ξεκολλημένο τάπητα, έσκισε το σαγόνι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», ανέφερε ο Μποζίνης
Χρήστος. Την επικινδυνότητα και την έλλειψη συντήρησης των παιδικών χαρών της πόλης φανερώνει και ο περιφραγμένος χώρος δίπλα από την παιδική
χαρά στην οδό Αγ. Νέστορος. Πρόκειται για έναν χώρο
που προοριζόταν, μάλλον, για γήπεδο μπάσκετ, ο οποίος
όμως είναι κενός. Σύμφωνα με τον κ. Μποζίνη «Σήμερα
δεν έχει ούτε μπασκέτα, ούτε τέρμα, έχει μόνο τσιμέντο,
το οποίο πλημμυρίζει με τις πρώτες βροχές. Επίσης, στο
επάνω μέρος δεν υπάρχει προστατευτικό δίχτυ, με αποτέλεσμα η μπάλα να βγαίνει στο δρόμο, βάζοντας σε κίνδυνο
τα παιδιά που μπορεί να… τρέξουν να την πιάσουν».

«Η κατάσταση είναι δραματική»
Οι νέες, πιστοποιημένες παιδικές χαρές διαθέτουν περίφραξη, ώστε να περιορίζονται οι καταστροφές από εξωτερικά στοιχεία. Σήμερα οι περισσότερες κλειδώνουν τη
νύχτα και ανοίγουν από τον καθαριστή του Δήμου νωρίς
το πρωί. Ωστόσο, άστεγοι και ναρκομανείς συνεχίζουν να
εισέρχονται σε αυτές, κάνοντας ένα είδος κατάληψης στο
χώρο. «Η κατάσταση είναι δραματική. Τα καλοκαίρια ειδικά
είναι ανυπόφορη. Μαζεύονται μεγάλες παρέες και κάνουν
ακόμη και χρήση ουσιών», υπογραμμίζει ο Κωνσταντίνος
Παπαδημητρίου. Απόρροια της «κατάληψης» του χώρου
είναι ότι οι άστεγοι πολύ συχνά μεταφέρουν στο εσωτερικό της παιδικής χαράς προσωπικά τους αντικείμενα, όπως
καρέκλες και τραπέζια, τα οποία μπορούν να γίνουν
αιτία τραυματισμού των παιδιών. Παράδειγμα αποτελεί το «Πάρκο των Εθνών» στην οδό Λαγκαδά,
όπου κατοικούν άστεγοι. Τη συγκεκριμένη εικόνα
σχολίασαν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων της περιοχής, Καπάρας Γιώργος και Γκιόσιος Αθανάσιος.
Σύμφωνα με τον πρώτο «Οι άστεγοι μένουν μόνιμα
εδώ. Φέτος το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο.
Πέρυσι με τους πρόσφυγες και τα συσσίτια ήταν
μεγαλύτερο, αλλά σίγουρα δεν είναι πάρκο κατάλληλο για παιδιά» και ο δεύτερος συμφωνεί σχολιάζοντας πως «Πρόκειται για μόνιμο φαινόμενο, όμως
δεν μας ενοχλούν οι άνθρωποι. Το μόνο πρόβλημα είναι
πως από τα σκουπίδια και τα φαγώσιμα μαζεύονται πολλά
ποντίκια που φτάνουν μέχρι τα μαγαζιά μας». Τεράστιο
είναι, επίσης και το πρόβλημα της καθαριότητας,
όπως σχολιάζει η Καστράνη Ελένη, σύμφωνα με
την οποία «Σπάνια καθαρίζουν το εσωτερικό της
παιδικής χαράς και συχνά σκουπίζουμε εμείς οι
ίδιοι». Πέρα από το εσωτερικό των παιδικών χαρών, γύρω από αυτές συναντά κανείς πλήθος σκουπιδιών ακόμη και κατεστραμμένους κάδους. Αυτό με τη
σειρά του προσελκύει τρωκτικά, καταστώντας το περιβάλλον ανθυγιεινό.

Έρμαιο στα χέρια ασυνείδητων
Συχνές είναι, επίσης και οι κλοπές στις παιδικές χαρές

του Δήμου. «Τέσσερις κούνιες και η πόρτα της περίφραξης του γηπέδου «εξαφανίστηκαν» μέσα σε μια νύχτα και δεν αντικαταστάθηκαν», τόνισε ο Μποζίνης
Χρήστος. Η περίφραξη και η κλειδαριά λοιπόν,
όπως φαίνεται, δεν εμποδίζει τέτοια κρούσματα,
«για τα οποία χρειάζεται αυξημένη αστυνόμευση
για να περιοριστούν», λένε οι γονείς.

Μόνο δύο παιδικές χαρές
στο κέντρο της πόλης
Ένα ακόμη μειονέκτημα, που εντοπίζουν οι γονείς είναι ο άνισος αριθμός των παιδιών του κέντρου
συγκριτικά με τις παιδικές χαρές, που οδηγεί σε συνωστισμό. Όπως σχολιάζει η Νικάκη Γεωργία «Ο μικρός
αριθμός παιδικών χαρών στο κέντρο έχει ως
αποτέλεσμα να μαζεύονται πολλά παιδιά,
μικρά και μεγάλα, και να διαλύονται οι
ήδη λίγες και παλιές κούνιες». Μάλιστα
σύμφωνα με τον Κωστίδη Δημήτρη «Η
παιδική χαρά στην Αρχαία Αγορά που ανακαινίστηκε σχετικά πρόσφατα, είναι σήμερα σε
άθλια κατάσταση».
Από την πλευρά του ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος του
δήμου Θανάσης Παππάς αρκέστηκε να αναφέρει πως
«ειδικό κλιμάκιο του Δήμου θα ερευνήσει τις παραπάνω
καταγγελίες των πολιτών, ώστε να αποκατασταθούν οι
φθορές και οι ελλείψεις».

24.02.2018

www.karfitsa.gr
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 2ΟΥ Σ.Δ.Ε ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενήλικες που ανατρέπουν τις ηλικίες
και γυρνούν στα θρανία
ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Μ

ια επίσκεψη στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θεσσαλονίκη
σε γεμίζει ελπίδα για ζωή. Εκεί,
ενήλικα άτομα αποφασίζουν να
επαναπροσδιορίσουν όλη τους τη
ζωή και την καθημερινότητα και
να γυρίσουν πίσω στα θρανία. Το
2ο Σ.Δ.Ε λειτουργεί από το 2003
στο κέντρο της πόλης στην οδό Εθνικής Αμύνης 26 και
συστεγάζεται με το Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο.
Καθημερινά στις 16:30 και για πέντε διδακτικές ώρες οι
αίθουσες αδειάζουν από γέλια εφήβων και γεμίζουν με
τη θέληση και την επιμονή ενηλίκων.
«Οι περισσότεροι έρχονται με μεγάλο ενθουσιασμό.
Ιδιαίτερα φέτος, οι μαθητές του Α΄ κύκλου θέλουν
να μαθαίνουν διαρκώς καινούργια πράγματα.
Πολλοί έρχονται στο σχολείο μισή ώρα πριν
από το μάθημα» σχολιάζει η διευθύντρια του
σχολείου, Αρχοντίδου Δόμνα. Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο έτη και χωρίζεται σε Α΄ και Β΄
κύκλο. Σήμερα στο σχολείο υπάρχουν 115 εκπαιδευόμενοι μαθητές και τρία τμήματα σε κάθε κύκλο.
Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα τα οποία δεν ολοκλήρωσαν το
Γυμνάσιο. Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας που είναι τα
18 έτη ενώ δεν υπάρχει ανώτατο. «Υπήρξε μαθητής 80
ετών, ενώ σήμερα ο μεγαλύτερος μαθητής του σχολείου είναι 64 ετών», αναφέρει η διευθύντρια. Με την
αποφοίτησή τους από το Σ.Δ.Ε αποκτούν απολυτήριο
ισότιμο του τυπικού Γυμνασίου.

«Είναι όνειρο ζωής»
Πέρα από το πολύ σημαντικό κομμάτι της μόρφωσης οι μαθητές του σχολείου έχουν και ψυχολογικές
απολαβές κατά την εκπαίδευσή τους. «Το σχολείο λει-

τουργεί και ψυχοθεραπευτικά για αυτούς τους
ανθρώπους, εδώ αναπτύσσουν την κοινωνική
τους συνείδηση και τονίζεται η αυτοπεποίθησή
τους» αναφέρει ο καθηγητής μαθηματικών του
2ου Σ.Δ.Ε, Πολιτίδης Δημήτρης. Οι συγκεκριμένοι μαθητές αναγκάστηκαν στο παρελθόν να
διακόψουν την εκπαίδευσή τους ο καθένας για προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με τη διευθύντρια, Αρχοντίδου Δόμνα «Πολλές γυναίκες διέκοπταν στο παρελθόν το σχολείο επειδή είτε έκαναν οικογένεια, είτε
οι γονείς τους δεν θεωρούσαν αναγκαία τη μόρφωσή
τους, ενώ κάποιοι μαθητές νεαρότερης ηλικίας προέρχονται από «σχολική διαρροή». Αυτό σημαίνει πως δεν
κατάφεραν να περάσουν κάποια μαθήματα στις πρώτες
τάξεις του Γυμνασίου με αποτέλεσμα να σταματήσουν τη φοίτησή τους». Παράλληλα, για αρκετούς το απολυτήριο Γυμνασίου κρίνεται πλέον
απαραίτητο για να κρατήσουν τη δουλειά τους,
καθώς όπως αναφέρει μαθήτρια του σχολείου
Σημαδοπούλου Καλλιόπη «πολλοί δουλεύουμε στο δήμο και για να κρατήσουμε τις δουλειές
μας χρειάζεται πλέον να έχουμε το απολυτήριο. Για
κάποιους άλλους είναι ένα όνειρο ζωής που τώρα εκπληρώνεται».

«Είμαστε μια οικογένεια»
«Τους αρέσει το σχολείο. Οι άνθρωποι αυτοί μορφώνονται για να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.
Για παράδειγμα μαθαίνουν μαθηματικά για να τους βοηθήσουν σε καθημερινές εργασίες» λέει ο καθηγητής
Μαθηματικών, Πολιτίδης Δημήτρης. Την ευκαιρία και
τις δυνατότητες που τους προσφέρονται εκτιμούν οι
μαθητές, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
από την προσφορά του σχολείου. «Πέρα από τα μαθήματα κάνουμε επισκέψεις σε μουσεία, πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις και εκδρομές. Οι καθηγητές είναι άξιοι, συνεργάσιμοι και πολύ σωστοί
ως προς την προσέγγιση των
μαθητών» δηλώνει η Σημαδοπούλου Καλλιόπη και συμφωνεί η συμμαθήτριά της Έλενα
«Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Μας
προσφέρεται ό,τι και σε ένα τυπικό Γυμνάσιο».

Μία ευκαιρία προς
την ανώτατη εκπαίδευση
«Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών συνεχίζει στο
επαγγελματικό λύκειο και κυρίως στο νυχτερινό, ενώ
αρκετοί συνεχίζουν και στο Πανεπιστήμιο. Παρόλο που
πολλοί έχουν ήδη οικογένεια, δουλειά και είναι δύσκολο να τα εξισορροπήσουν, έρχονται αρκετά συνειδητοποιημένοι και με δική τους θέληση» υπογραμμίζει
η διευθύντρια. Εκπαιδευτικοί και μαθητές δηλώνουν
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμβολή του κράτους
και όσα τους προσφέρονται. «Σε σχέση με την εποχή
που ζούμε ο Δήμος μας δίνει όσα χρειαζόμαστε, είμαστε ικανοποιημένοι», λένε. Το μόνο που χρειάζεται
σύμφωνα με τη διευθύντρια κ. Αρχοντίδου είναι «να
γίνουν περισσότερο γνωστά τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους».
Για να εγγραφεί κανείς στο σχολείο και να δώσει ουσιαστικά μια ακόμη ευκαιρία στον εαυτό του χρειάζεται να
συμπληρώσει την ειδική αίτηση και να την καταθέσει
στο σχολείο μαζί με Απολυτήριο Δημοτικού ή βεβαίωση σπουδών Γυμνασίου, πιστοποιητικό γέννησης,
και αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Αφού
πληροί τις προϋποθέσεις και περάσει από την απαραίτητη συνέντευξη μπορεί να ξεκινήσει μαθήματα με την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
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«Ευχαριστώ» σε Ζορπίδη

Πρωτότυπος φοιτητικός διαγωνισμός
Αρχές Μαρτίου θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης του φοιτητικού διαγωνισμού γλυπτικής. Μέσα στην εβδομάδα ξεκίνησαν
οι εργασίες για την εγκατάσταση του νέου γλυπτού στον Κήπο
των Γλυπτών, στη Νέα Παραλία, το οποίο απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό, που πραγματοποίησαν οι «Φίλοι
της Νέας Παραλίας» σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρία
Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. Όπως ανακοίνωσε ο αρχιτέκτονας Πρόδρομος Νικηφορίδης, στις 4 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης του φοιτητικού διαγωνισμού
γλυπτικής. Πρόκειται για ένα νέο γλυπτό, ύψους τεσσάρων
μέτρων, το οποίο είναι κατασκευασμένο από COR – TEN, έναν
ειδικό χάλυβα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Το γλυπτό ανήκει στη
Μάρθα Παναγιωτοπούλου, 26χρονη αρχιτέκτονα που ζει και
εργάζεται στην Αθήνα και η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό
ούσα ακόμα φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής του Μετσόβειου Πολυτεχνείου

Η ακέφαλη Αφροδίτη
Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα
έφεραν στο φως οι εργασίες για την κατασκευή
του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για το ακέφαλο
άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, το οποίο ανακαλύφθηκε στο εργοτάξιο της
Αγίας Σοφίας, πλησίον του
εξίσου εντυπωσιακού Κρηναίου Οικοδομήματος και το οποίο
έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», Γιάννης
Μυλόπουλος. «Το πιο πρόσφατο ανάμεσα στα 300.000 και ίσως
ένα από τα πιο… καλλίγραμμα ευρήματα των αρχαιολογικών
ανασκαφών του Μετρό Θεσσαλονίκης, είναι αυτή η ακέφαλη
Αφροδίτη. Βρέθηκε στο εργοτάξιο της Αγ. Σοφίας, πολύ κοντά
στο εντυπωσιακό Κρηναίο οικοδόμημα» επισημαίνει ο κ. Μυλόπουλος στην ανάρτησή του», έγραψε ο κ. Μυλόπουλος.

Τα βραβεία Τζιτζικώστα
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας βράβευσε τα μέλη
της Αγωνιστικής Ομάδας της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε
ειδική τελετή. Μάλιστα, όπως δήλωσε, η ΠΚΜ
αναλαμβάνει στο εξής να υποστηρίξει οργανωτικά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας, τα φροντιστηριακά μαθήματα της
Ακαδημίας, και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκινώντας
από τις Σέρρες. «Είναι τιμή για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας να βραβεύει αυτούς
τους νέους επιστήμονες, που με το έργο τους
διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής του
2017, στην Κόστα Ρίκα, φέρνοντας την Ελλάδα στη 16η θέση, ανάμεσα στις 72 χώρες που
συμμετείχαν στη διοργάνωση. Η πρωτοβουλία
που αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ώστε αυτή η πρωτοβουλία να αποκτήσει περιφερειακή υπόσταση
και τη μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια, δίνοντας
τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να
μπουν στον κόσμο της καινοτομίας, της έρευνας, των νέων τεχνολογιών. Να αποκτήσουν
γνώσεις και εφόδια, με τα οποία θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση στην αγορά
εργασίας και θα προσφέρουν στην πατρίδα
μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση
στο Σοχό βρέθηκε ο αναπληρωτής
Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας
Δημοκρατίας, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Ο
κ. Αναστασιάδης βρέθηκε ανάμεσα
σε παλιούς του συμμαθητές και
καλούς του φίλους. Να θυμίσουμε
πως ο ίδιος άλλωστε κατάγεται από
το διπλανό χωριό την Αυγή και τα
μαθητικά του χρόνια τα πέρασε
στα… θρανία σχολείου στο Σοχό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτη του
Zorpidis Travel κ. Μιχάλη Ζορπίδη, είπε μέσω των social
media ο άλλοτε στενός του συνεργάτης Βαγγέλης Μπιβολάρης. Όπως έγραψε: «Αγαπητοί φίλοι(ες) και συνεργάτες , σήμερα μετά από 4 χρόνια συνεργασίας μου με
τον Τουριστικό Όμιλο Zorpidis Travel, κλείνει ένας πολύ
σημαντικό κύκλος στην επαγγελματική μου καριέρα.
Θα ήθελα να επισημάνω αλλά και να ευχαριστήσω τον
Ζορπίδη Μιχάλη για την αμέριστη υποστήριξή του στις
επαγγελματικές μου προτάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας μας. Επίσης δεν θα παραλείψω ότι στάθηκε δίπλα μου και σε προσωπικά μου θέματα όποτε του
ζήτησα βοήθεια. Ο κύκλος αυτός έκλεισε και ελπίζω να
δημιουργεί σε όλους όσους συμμετείχαν στην κοινή μας
προσπάθεια μια γλυκιά ανάμνηση. Ευχαριστώ επίσης
όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
μου , που στήριξαν το τουριστικό πλάνο που όλοι μαζί φέραμε σε πέρας τέσσερα χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πολύ».

Συμβούλιο ένταξης μεταναστών
Στην εκ νέου συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών προχωρά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών,
ενισχύοντας τις δομές και τις προϋποθέσεις που αποσκοπούν στην ομαλή ένταξη των μεταναστών στην
τοπική κοινωνία, στη βάση του σεβασμού και αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής της ισότητας. Πρόκειται για ένα όργανο το οποίο
διοικείται από μετανάστες διαφόρων εθνοτήτων που
διαμένουν νόμιμα στην περιοχή, και αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο μεταξύ των μεταναστών και του δήμου. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος δήμος που λειτούργησε στη χώρα μας το 2007 Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών ήταν ο πρώην δήμος Συκεών, η λειτουργία
του οποίου υποστηρίχθηκε και στηρίχθηκε και από
τον νέο «Καλλικρατικό» δήμο Νεάπολης-Συκεών.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να συγκροτηθεί η
νέα διοίκηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών,
καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους μετανάστες να
υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι μετανάστες να έχουν
νόμιμη άδεια παραμονής και να είναι κάτοικοι του
δήμου Νεάπολης-Συκεών. «Το Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την
ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών
στην τοπική κοινωνία. Μέχρι σήμερα λειτουργεί με
την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου. Έργο του είναι η καταγραφή και η
διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
μετανάστες που κατοικούν στο δήμο για θέματα που
αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία,
στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων
προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω
της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις
δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε
συνεργασία µε τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του
τοπικού πληθυσμού», διευκρίνισε ο δήμαρχος Σίμος
Δανιηλίδης.
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Ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου στo πλαίσιo του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»). Σκοπός του είναι
η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας. Στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης συμπολιτών του δήμου,
που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και αδυνατούν να ανταπεξέρθουν οικονομικά για
την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπής διαβίωσης. «Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν και
αφορούν τρόφιμα και ειδή παντοπωλείου, ειδή ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, παιχνιδιών και ειδών ψυχαγωγίας όπως βιβλία,
cd – dvd. Για το 2018 έχουν επιλεγεί να υποστηριχθούν 106 νοικοκυριά (συνολικά 291 άτομα). Η επιλογή των δικαιούχων έχει γίνει
με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Στη διανομή που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο διανεμήθηκαν σακούλες βάρους 5-7
κιλών, με τρόφιμα μακράς διάρκειας 8 διαφορετικών ειδών όπως επίσης και χαρταετοί για τα παιδιά. Τα προϊόντα του Κοινωνικού
Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από χορηγίες και δωρεές από επιχειρήσεις, προμηθευτές, οργανωμένους φορείς, σχολεία αλλά
και από άτομα που θέλουν να συμβάλουν και να προσφέρουν στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκης υποστήριξης. Η συμμετοχή
και κινητοποίηση των πολιτών είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της προσπάθειας, για το λόγο αυτό καλούμε όλους όσους θέλουν να υποστηρίξουν την προσπάθεια», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου.

ECOMOBILITY στο Πανόραμα
Στη μάχη της… οικολογικής εκστρατείας ρίχνεται ο δήμος ΠυλαίαςΧορτιάτη, αφού θα συμμετέχει στη δράση ΕCOMOBILITY (οικολογική
μετακίνηση) 2017-2018, καθώς και στην παράλληλη δράση FREE
MOBILITY (Ελευθερία Μετακίνησης στις πόλεις) που υλοποιούνται
τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές των Ειδικών Σχολείων. «Ο δήμος μας θα
λάβει υπόψη του και θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις εργασίες και τις προτάσεις των μαθητών. Πρόκειται για ένα σημαντικό
πρόγραμμα, που, αφενός καλλιεργεί την περιβαλλοντική διάπλαση
των εφήβων μέσα από το μήνυμα “Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις
Ενημερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται” και αφετέρου ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία, στην αλλαγή συμπεριφοράς μετακίνησης
στις αστικές περιοχές. Επιπλέον αναδεικνύει ένα κορυφαίο κοινωνικό
πρόβλημα, που αφορά στον εμποδισμό της ελεύθερης προσβασιμότητας, κάτι που προκαλεί δυσκολίες σχεδόν στον μισό πληθυσμό στις
πόλεις μας», τόνισε ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Έτοιμοι στο δήμο Ν. Προποντίδας

Έτοιμος σε περίπτωση κακοκαιρίας είναι ο δήμος Νέας
Προποντίδας, αφού ο δήμαρχος Εμμανουήλ Καρράς,
επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις του δήμου. «Φροντίζουμε να διατηρούμε καθαρές τις σχάρες ομβρίων και
τα φρεάτια έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα συνεχίζονται και οι επεμβάσεις από συνεργεία
του Δήμου μας σε κανάλια και ρέματα προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ετοιμότητα και να μειωθεί ο κίνδυνος
από την εκδήλωση έκτακτων φαινομένων. Οι επεμβάσεις του δήμου αφορούν στην απομάκρυνση των φερτών υλικών, των μπαζών και των άχρηστων αντικειμένων που λόγω και της ανεξέλεγκτης βλάστησης έχουν
μετατρέψει τα ρέματα σε σκουπιδότοπο», εξήγησε ο κ.
Καρράς.

Περήφανοι στο δήμο Δέλτα

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Μπουένος Άιρες
2018», προκρίθηκε η αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής
Ιωάννα Μαγοπούλου, κάτι που γέμισε με υπερηφάνεια το
Δήμαρχο Δέλτα Ευθύμιο Φωτόπουλο που έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Ιωάννα Μαγοπούλου είναι παιδί της Σίνδου και δημότης μας. Η πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων είναι μεγάλη
τιμή όχι μόνο για την οικογένειά της αλλά και για όλο το
Δήμο μας και κάνει χαρούμενους όλους τους Έλληνες! Η
Ιωάννα δείχνει ότι και από το Δήμο Δέλτα μπορείς να φτάσεις παντού, όσο ψηλά ονειρεύεσαι, αρκεί να προσπαθήσεις, με μεθοδικότητα και πίστη. Θέλω να πω ένα μεγάλο
μπράβο από την καρδιά μου στην ίδια για την επιτυχία της,
στους γονείς της και στους προπονητές της! Της ευχόμαστε καλή επιτυχία! Θα είμαστε κοντά της».

Του Ευθ. Καρανάσιου*
Για την ένταση στο Αιγαίο υπαίτια είναι η Τουρκία,
είχαμε εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού μέσα στα
χωρικά μας ύδατα στην περιοχή των Ιμίων, έχουμε τις
απειλές του κ. Ερντογάν για το Αιγαίο και την Κύπρο,
έχουμε και την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, που ουσιαστικά αποκαλεί τα Ίμια «μέρος της τουρκικής επικράτειας».
Αυτά είναι η συνέπεια της ανεύθυνης και επικίνδυνης στάσης της Κυβέρνησης, που ανέχεται την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα εμπεδώνοντας
έτσι στην Άγκυρα την πεποίθηση ότι η χώρα μας διολισθαίνει από τις πάγιες εθνικές θέσεις της.
Ο Πρωθυπουργός γιατί δεν είπε στον Τούρκο ομόλογό του, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι
δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο και πως τα
Ίμια ήταν, είναι και θα παραμείνουν ελληνικό έδαφος;
Δεν έχει αυτήν την ώρα νόημα να προσωποποιήσουμε τις ευθύνες τους, αλλά δεν μπορούμε παρά
να επισημάνουμε ότι το τελευταίο γεγονός αποτελεί
άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των προκλήσεων, που
ακολούθησαν την εντελώς απροετοίμαστη επίσκεψη
Ερντογάν στη χώρα μας.
Κάποιοι σπέρνουν ψεύτικο πατριωτισμό και θερίζουν εθνικές υποχωρήσεις, σοβαρή εξωτερική πολιτική με στολές παραλλαγής δεν γίνεται. Δεν είναι καρναβάλι όλο το χρόνο.
Αυτό που προέχει σήμερα είναι η προάσπιση των
εθνικών συμφερόντων και η Νέα Δημοκρατία θα
συμβάλει σε αυτή.
Ζητάμε τη σύγκληση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για κεκλεισμένων
των θυρών ενημέρωση και ουσιαστική συζήτηση, με
στόχο την οικοδόμηση ενιαίας εθνικής γραμμής.
Η Κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα τους εταίρους
και συμμάχους για τους κινδύνους που επιφυλάσσει η
τουρκική προκλητικότητα.
Ο Πρόεδρος μας μετέφερε το ζήτημα στο «Munich
Security Conference», όπου αναδεικνύει με σειρά
επαφών του, τις πάγιες θέσεις της χώρας.
Την ώρα αυτή χρειάζεται ενότητα, ψυχραιμία, νηφαλιότητα και εθνική αυτοπεποίθηση, χωρίς εθνικές
υποχωρήσεις.
Ξεκάθαρα και αδιαπραγμάτευτα το μήνυμα της Ελλάδας είναι: «Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας δεν είναι
υπό διαπραγμάτευση».
*Ο κ. Καρανάσιος είναι πρ. βουλευτής Χαλκιδικής
με τη ΝΔ

16
Θεσσαλονίκη 2030,
πόλη των «γερόντων»;

24.02.2018

νέα της πόλης

www.karfitsa.gr

H ΜΉΝΥΣΗ, ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΑΙ Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΗΜΈΡΑ

Δίωξη κατά του δημάρχου Π. Μελά
για το πρ. στρατόπεδο Καρατάσιου
ΤΟΥ ΓΙΆΝΝΗ ΝΆΚΟΥ | nakos@karfitsa.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΉΣ ΣΕΒΡΉΣ*
Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε μέσω
του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου,
δεκάδες άρθρα που αφορούν αναπτυξιακά σχέδια που θα οδηγήσουν στη γενική αναμόρφωση της Θεσσαλονίκης, ως
το 2030. Έλλογα μας εξιτάρει η ιδέα της
πολύπλευρης αναβάθμισης της πόλης,
μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης. Εγκατάλειψη, που επιβλήθηκε ποικιλοτρόπως από την «Αθηνοκεντρική» ελίτ της
χώρας. Η οποία πίσω από «λαμπρές» και
πολυδάπανες διοργανώσεις, «έκτισε»
τον υδροκέφαλο και αθηνοκεντρικό χαρακτήρα της «εκσυγχρονισμένης» Ελλάδας. Παρακμάζοντας τη «συμπρωτεύουσα» και «αδειάζοντας» πληθυσμιακά την
επαρχία ταυτοχρόνως!
Προτού όμως πάρουν «φωτιά» τα μελετητικά και τεχνικά γραφεία, έχει σημασία
να δούμε τη δημογραφική πραγματικότητα της πόλης μας, σε εκείνο το μακρινό αλλά και συνάμα κοντινό 2030. Ήδη
τη χρονιά που πέρασε καταγράψαμε σε
εθνικό επίπεδο μείωση 0,14% του πληθυσμού ενώ οι εκτιμήσεις για το 2050
προβλέπουν συνολική μείωση του πληθυσμού κατά 2,5 εκατομμύρια. Ενδεικτικά, για τον κεντρικό Δήμο της πόλης
προβλέπεται μείωση του πληθυσμού
κατά 100.000 ως το 2030, όταν στην τελευταία απογραφή (2011) είχε 315.000
μόνιμους κατοίκους.
Ως εκ τούτου, φαντάζει εκτός πραγματικότητας σήμερα οι ελίτ της πόλης να
παρουσιάζουν «τοπόσημα», δαπανηρές
αναπλάσεις και έργα «μακέτας». Όταν
γίνεται εμφανές πως η Θεσσαλονίκη του
2030 θα είναι εμφανώς γερασμένη, δίχως νέους, παραγωγικούς και δραστήριους, Θεσσαλονικείς.
Η αναγέννηση της Θεσσαλονίκης κι η
ανταπάντηση στο υδροκέφαλο κράτος
των Αθηνών, περνά μέσα από την δημιουργία και χρηματοδότηση σχεδίων που
αφορούν τη δημογραφική πολιτική της
πόλης μας. Πολιτικές και παραδείγματα
που δεκάδες χώρες και πόλεις αγκάλιασαν, εφάρμοσαν και βλέπουν ήδη αποτελέσματα. Μια πόλη που εργάζεται για τη
δημογραφική της πορεία, είναι μια πόλη
με μέλλον. Μια πόλη που αδιαφορεί;
*Ο κ. Σεβρής είναι επικεφαλής της παράταξης «Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Τ

ην ποινική δίωξη του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, και του πρώην Δημάρχου, Διαμαντή
Παπαδόπουλου, καθώς και των πολιτών που δραστηριοποιούνται εντός του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου ζητά το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), σε μία προσπάθεια να φρενάρει τη διεκδίκησή του χώρου από την
τοπική κοινωνία.
Όπως είπε στην Κarfitsa ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Σάκης Λαζαρίδης «κακώς το
Ταμείο Εθνικής Άμυνας κινεί τις διαδικασίες κατά του δήμου Παύλου Μελά αλλά και των πολιτών που συμμετέχουν, καθώς αυτός ο
χώρος αποτελεί Ανταλλάξιμο Κτήμα ΑΚ 11978».

Το σημερινό καθεστώς και η μήνυση από το ΤΕΘΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος του Καρατάσιου που όπως
αναφέρθηκε και πιο πάνω αποτελεί χαρακτηρισμένος ως Ανταλλάξιμο Κτήμα ΑΚ 11978, διεκδικείται από την Κτηματική Υπηρεσία
Θεσσαλονίκης που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι
σύμφωνη με τις χρήσεις γης και τις κοινόχρηστες δράσεις που προτείνει και αναπτύσσει ο Δήμος Παύλου Μελά μέσα στο Καρατάσιου.
Έως και σήμερα το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) κατηγορεί
το Δήμαρχο του Δήμου Παύλου Μελά και τους πολίτες του, χαρακτηρίζοντάς τους ως «καταπατητές, παράνομους, καταληψίες και
φοροδιαφεύγοντες» ενώ ζητά την ποινική δίωξή τους.
Παράλληλα σε έντονο ύφος ο κ. Λαζαρίδης τόνισε στη Κarfitsa
ότι «δε θα γίνει καμία αξιοποίηση του Καρατάσιου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας. Ιδιοκτήτες είμαστε εμείς οι πολίτες, και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό
το θέατρο του παραλόγου από πλευράς του ΤΕΘΑ. Είναι ξεκάθαρο
ότι με τις ενέργειες του αυτές απώτερος σκοπός είναι ο εκφοβισμός των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου το
Καρατάσιου να ξεπουληθεί πιο εύκολα. Σε έναν χώρο που έχουμε
επενδύσει χρήματα μέσω δημοσίων προγραμμάτων και ομιλούμε
για ποσό περισσότερο του 1 εκατ. ευρώ για κοινωφελείς δράσεις
και δημόσιες χρήσεις είναι αδιανόητο να αποχωρήσουμε από τον

συγκεκριμένο χώρο εκ των υστέρων».
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ αλλά και από όσα ανέφερε
ο κ. Λαζαρίδης, η δίωξη ασκήθηκε στον Δήμαρχο από το ΤΕΘΑ με
«αιτιολογία την απομάκρυνση μας από τον χώρο ως καταπατητές»,
δίχως να έχει ληφθεί υπόψην η επιστολή που είχε σταλεί από το
νυν Δήμαρχο κ. Δεμουρτζίδη στις 25-10-2016 προς το 308 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσεως η οποία μάλιστα κοινοποιήθηκε
τόσο στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα όσο και στους Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης.

Οι επόμενες ενέργειες
H επόμενη ημέρα στο δήμο Παύλου Μελά αναμένεται με έντονο
ενδιαφέρον καθώς ήδη έχει προγραμματισθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Το κλίμα που επικρατεί είναι έντονο και σύμφωνα και με
τον κ. Λαζαρίδη «θα είμαστε σε αντιπαράθεση στα δικαστήρια και
όπου χρειαστεί με το ΤΕΘΑ». Να σημειώσουμε μάλιστα ότι σύλλογοι και φορείς έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας
τη Δευτέρα 5 Μαρτίου στις 17:00 στην είσοδο του Καρατάσιου και
την Πέμπτη 8 Μαρτίου στις 9:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης.

Σε αναβρασμό σύλλογοι και φορείς
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται και οι αντιδράσεις από
τους φορείς και τους συλλόγους της περιοχής, οι οποίοι με κοινή
ανακοίνωση τους «έδωσαν το παρόν» στην επικείμενη δικαστική
μάχη που θα λάβει χώρα το επόμενο διάστημα.Το κεντρικό μήνυμα που επιθυμεί η τοπική κοινότητα του Δήμου Παύλου Μελά να
σταλθεί προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και την κεντρική διοίκηση
είναι ότι «Το Πάρκο Καρατάσιου ανήκει στους πολίτες» καθώς αποτελεί τον τελευταίο μεγάλο πνεύμονα πρασίνου για την πολύπαθη
Δυτική Θεσσαλονίκη. Μάλιστα την ανακοίνωση προσυπογράφουν
26 σύλλογοι γεγονός που δεν έχει περάσει απαρατήρητο τόσο από
τους πολιτικούς της πόλης όσο και από τους «απεσταλμένους της
Κουμουνδούρου» στη Θεσσαλονίκη.
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Συλλαλητήριο κατά του Γ. Μπουτάρη

Σ

υγκέντρωση διαμαρτυρίας
κατά του δημάρχου Γιάννη
Μπουτάρη θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου, στις 16:00 μπροστά
από το δημαρχείο. Πρέπει
να τονίσουμε πως είναι η
πρώτη φορά που γίνεται
μία τέτοια μαζική κινητοποίηση κατά
ενός δημάρχου! Οι διοργανωτές επέλεξαν τη συγκεκριμένη ώρα, που συμπίπτει με την έναρξη της συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου. Η παρουσία των
κατοίκων της πόλης αναμένεται να «πυροδοτήσει» και τη συνεδρίαση, καθώς οι
δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης είναι αποφασισμένοι να καταγγείλουν, ακόμη μια φορά, τις δηλώσεις του
δημάρχου.

ΝΊΚΟΣ ΤΑΧΙΆΟΣ*
Σ’ αυτήν την γωνιά του πλανήτη, στην οποία ζούμε, το
χει η μοίρα όλες οι συλλογικές ταυτότητες να προϋποθέτουν έναν ετεροπροσδιορισμό. Να, ας πούμε, είναι
αδύνατον να υπάρξεις ως καλός Θεσσαλονικιός, χωρίς να έχεις ενστερνιστεί την πεποίθηση ότι κει χάμω
υπάρχει ένας καλά κρυμμένος εχθρός που ολημερίς
κι ολονυχτίς απεργάζεται το κακό της πόλης σου.
Όχι, πως δεν υπάρχει μία σημαντική δόση αλήθειας
σε αυτήν την εντύπωση, όμως το πρόβλημα του συγκεντρωτισμού προτεραιοτήτων και ενδιαφέροντος
στο αθηναϊκό κέντρο δεν αφορά αποκλειστικά τη
Θεσσαλονίκη, αλλά το σύνολο του ελλαδικού χώρου
και είναι μάλλον φυσιολογικό. Όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει στο λεκανοπέδιο είναι απολύτως
αναμενόμενο τα περισσότερα απ’ όσα συμβαίνουν να
έχουν ως βασικό δεδομένο αυτό το γεγονός.

Τις δηλώσεις αυτές, καταδίκασε στην
πράξη και ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παν. Αβραμόπουλος,
με επιστολή που έστειλε στον κ. Μπουτάρη.
«Συμπατριώτες Μακεδόνες, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκη Γιάννης Μπουτάρης επανειλημμένως έχει προσβάλει με
βάναυσο τρόπο την εθνική μας ταυτότητα, την ιστορία και την κληρονομιά των
Ελλήνων της Μακεδονίας» τονίζουν οι
διοργανωτές της διαμαρτυρίας, ζητώντας την παραίτηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης.

Οι δηλώσεις Μπουτάρη
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας βρίσκει έρεισμα στις δηλώσεις του κ. Μπουτάρη, που έθεσε

Η κακοδαιμονία της πόλης
είναι πολιτογραφημένη
Θεσσαλονικιά

ζήτημα μετονομασίας του αεροδρομίου
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτάρης δήλωσε ότι
«Πρέπει να δούμε τι κάνουμε και εμείς.
Έχουμε το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
που όσοι τουρίστες κατεβαίνουν εδώ
νομίζουν πως κατεβαίνουν στα Σκόπια.
Θα κρατήσουμε τα ονόματα «Μακεδονία» για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
και τον σταθμό ΚΤΕΛ; Χάσαμε και πρέπει
να το καταλάβουμε».
Οι δηλώσεις αυτές ήταν «η σταγόνα

που ξεχείλισε το ποτήρι» της αγανάκτησης των Θεσσαλονικέων, αλλά και των
κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας.
Είναι γεγονός, ότι ο ίδιος ο δήμαρχος
και το περιβάλλον του, προσπάθησαν να
αμβλύνουν τις δυσάρεστες εντυπώσεις,
που σημιουργήθηκαν, ακόμη και μεταξύ
αυτών που «συμπαθούσαν» το Γιάννη
Μπουτάρη. Α-ποδύθηκαν σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ για να αντιστρέψουν
«το κλίμα», χωρίς μεγάλη επιτυχία.

Μήνυση κατά του δημάρχου από έναν Κρητικό

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛ
ΟΝΙΚΗΣ)

Μήνυση κατά του δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη κατέθεσε ο Ευάγγελος Γραμματικάκης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης. Τον εγκαλεί για τις δηλώσεις που έκανε, για την
ονομασία του γειτονικού κράτους των Σκοπίων.
Στη μήνυση ο κ. Γραμματικάκης υποστηρίζει, ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης με την αναφορά που έκανε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ότι πρέπει «να αλλάξει η ονομασία του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σταθμός των υπεραστικών ΚΤΕΛ, καταστρατήγησε τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου.
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Ειδικότερα, ο κ. Γραμματικάκης αναφέρει, ότι ο κ. Μπουτάρης με τις δηλώσεις του αυτές «όχι μόνο υπερέβη τα εσκαμμένα, αλλά προσέκρουσε πλέον, στον στενό πυρήνα του
ποινικού μας πολιτισμού, καθόσον οι δηλώσεις του αυτές, επαναλαμβανόμενες, και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή όπου διακυβεύονται ύψιστα εθνικά συμφέροντα, με επίκεντρο
την Μακεδονία μας, για την οποία εκατοντάδες Κρητικοί έδωσαν το αίμα τους για την
ελευθερία της, οδηγούν σε αναμφισβήτητη εκτροπή από τα καθήκοντα του ως δημάρχου Θεσσαλονίκης και αφίστανται, αναμφίρρηστα, από την λαϊκή εντολή.»

Στη μήνυση αναφέρεται ακόμη, ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τις δηλώσεις αυτές, πυροδότησε σωρεία αντιδράσεων,
τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε όλη την ελληνική κοινωνία, γεγονός που τον καθιστά, ως τελούντα, κατά τόσο την αντικειμενική, όσο και αντικειμενική υπόσταση, το έγκλημα του Ν. 285/ΦΕΚ Α 191/10.09.2014».

Το πραγματικό ερώτημα είναι: Εμείς τι κάνουμε; Κυρίως, οι εκπρόσωποι της πόλης: Σκούρα τα πράγματα
σε αυτό το θέμα! Η πόλη είναι χωρισμένη σε τιμάρια.
Όχι μόνο δεν υπάρχει κανείς που να έχει επαρκή
εξουσία για να διαχειριστεί στο σύνολό της μία υπόθεση της πόλης, αλλά και η πιθανότητα συνέργειας
των νεοσπαχήδων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού είναι μηδενική. Τα «μαγαζάκια» πρέπει να μένουν
πολλά, ακλόνητα και στεγανά.
Δεν θα αντλήσω από τα τοπικά παραδείγματα, αλλά
θα αναφερθώ σε μία διαφορετική συνταγή: Το Μπιλμπάο μία πόλη με χαρακτηριστικά ανάλογα της Θεσσαλονίκης, σε πλήρη αποβιομηχάνιση και με σημαντική οικονομική αποδιοργάνωση στα ‘90s επένδυσε
στην κατασκευή ενός κορυφαίου αρχιτεκτονήματος,
του Μουσείου Guggenheim, έργου του Frank Gehry
και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η πόλη απογειώθηκε με ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο. Στην επιτυχία του project επένδυσαν οι πάντες,
τόσο οι δημόσιες αρχές, όσο και η3 συλλογική εκπροσώπηση του ιδιωτικού τομέα. Ένα μεγάλο έργο
(megawork) αποδείχθηκε ένα μεγάλο κίνητρο και μία
μεγάλη στροφή.
Πριν σκεφθούμε ποια θα μπορούσε να είναι μία τέτοια πρόκληση για τη δική μας πόλη, ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε πόσες πιθανότητες υπάρχουν
να βρεθούν οι αμέτρητοι αιρετοί και άλλοι άρχοντες
της πόλης σε ένα κοινό forum και πόσες να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο. Θα χρειαστούμε περισσεύματα
αισιοδοξίας για να ελπίσουμε σε μία κατάληξη.
Σύνθετο και τεράστιο θέμα, αλλά κακά τα ψέματα, η
κακοδαιμονία της πόλης είναι πολιτογραφημένη Θεσσαλονικιά.
*Ο κ. Ν. Ταχιάος είναι τοπογράφος - αγρονόμος
μηχανικός π. aντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης
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το Φίλυρο θα κατασκευαστεί το παιδιατρικό
νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στην απόφαση
αυτή φαίνεται, ότι κατέληξε η κυβέρνηση,
αφού προηγουμένως εξέτασε όλες τις πιθανές λύσεις. Σε σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την οριστικοποίηση της
δωρεάς 250 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ίσρυμα Σταύρος Νιάρχος, αποφασίστηκε ότι το
παιδιατρικό νοσοκομείο, θα κτιστεί σε έκταση 43 στρεμμάτων, στην είσοδο του Φιλύρου.
Προηγουμένως, είχαν εξεταστεί και απορριφθεί για
λόγους ιδικτησιακού καθεστώτος, εκτάσεις και στον πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, αλλά και σε άλλες περιοχές.
Η κατασκευή του παιδιατρικού νοσοκομείου είναι ένα
πάγιο αίτημα δεκαετιών, τόσο του ιατρικού κόσμου όσο
και της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Η απουσία του αποδυναμώνει την ιατρική έρευνα σε ένα τόσο ευαίσθητο επίπεδο, όπως είναι η διάγνωση, η πρόληψη και η θεραπεία
σε όλες τις μορφές των παιδιατρικών νοσημάτων.
Είναι ένα διαρκές αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αλλά και των πανεπιστημιακών κλινικών, που
δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί, λόγω έλλειψης κονδυλίων.
Η δωρέα του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου έρχεται να
καλύψει το μεγάλο κενό της πολιτείας και να δώσει στη
Θεσσαλονίκη, αυτό που της έλειπε. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, που δεν έχει ενιαίο νοσοκομείο
για παιδιά, παρά μόνον, τέσσερις παιδιατρικές κλινικές,
διάσπαρτες σε αντίστοιχα νοσοκομεία. Η πραγματικότητα
αυτή δημιουργεί τεράστα προβλήματα σε λειτουργικό και
επιστημονικό επίπεδο, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα
της παρεχόμενης υγείας, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού.
Θα πρέπει να σημειωθεί , πάντως, ότι υπάρχουν αντιρρήσεις για την επιλογή του χώρου. Πολλοί υποστηρίζουν,
ότι ένα παιδιατρικό νοσοκομείο πρέπει να είναι άμεσα
προσβάσιμο και να μην βρίσκεται εκτός του πολεοδομικού
συγκροτήματος.

www.karfitsa.gr

ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΩΡΕΆ ΤΩΝ 250 ΕΚ. ΕΥΡΏ ΑΠΌ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΆΡΧΟΣ

Οριστικά στο Φίλυρο η κατασκευή
του παιδιατρικού νοσοκομείου

Κίνδυνος να «καταρρεύσει» η Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
ΤΗΣ ΈΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΊΛΗ - karavassili@karfitsa.gr
Για πλήρη αδιαφορία του υπουργείου Παιδείας και
του Πανεπιστημίου, για τις Οδοντιατρικές Σχολές,
μιλά στην Karfitsa ο πρόεδρος του Τμήματος
της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Λάμπρος Ζουλούμης. «Αν δεν αλλάξει αυτή
η κατάσταση, η Σχολή θα καταρρεύσει.
Λειτουργούμε σαν ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. Η χρηματοδότηση από το Κράτος
δεν είναι πάνω από 100.000 ευρώ το
χρόνο, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ. Όλα τα χρήματα βγαίνουν από τη σχολή, δηλαδή από τις νοσηλείες
ασθενών που γίνονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών
φοιτητών και από χορηγίες», περιγράφει. Την ίδια ώρα,
ο κ. Ζουλούμης μιλά για δραματική υποστελέχωση, καθώς από τα 100 άτομα που θα έπρεπε να στελεχώνουν
τη Σχολή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 58, χωρίς καμία προοπτική για νέες προσλήψεις. «Παρά τα σοβαρά
προβλήματα που υπάρχουν, η Σχολή βρίσκεται σε πολύ
υψηλό επίπεδο και είναι μία από τις καλύτερες σε ευρωπαϊκή κλίμακα, από άποψη εξοπλισμού. Αυτό όμως
είναι αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας των μελών των τμήματος και μόνον. Τους διδάσκοντες για να

καταλάβετε τους πληρώνει το τμήμα από τους πόρους
που σας προανέφερα και όχι το Πανεπιστήμιο»,
λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ζουλούμης. Μάλιστα ο ίδιος αποκαλύπτει πως το ενδιαφέρον των φοιτητών για το συγκεκριμένο
τμήμα, ολοένα και αυξάνεται. «Από τους
40 εισακτέους φοιτητές που θα έπρεπε
να έχουμε, εμείς φτάνουμε τους 85, συν
κάποια επιπλέον άτομα που έρχονται
από μεταγραφές και ειδικές κατηγορίες,
αγγίζουμε τους 115». Για το συγκεκριμένο

ζήτημα, πήρε θέση και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο Αθανάσιο Δεβλιώτη να ζητά
να γίνει ένας γόνιμος διάλογος με το υπουργείο. «Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχουν επέλθει επικίνδυνες
μειώσεις του διδακτικού, διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού, όπως επίσης και σε απαραίτητα εργαλεία και υλικά. Ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι όλο και
περισσότεροι νέοι μας να μεταναστεύουν όχι μόνο για
δουλειά, αλλά και για σπουδές σε γειτονικές χώρες που
διαρκώς εξελίσσονται και προσφέρουν νέες ευκαιρίες»,
προειδοποίησε ο κ. Δεβλιώτης.
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ΚΡΎΒΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΈΦΑΛΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΆΖΕΤΑΙ «ΝΕΥΡΏΝΕΣ ΦΟΝ ΕΚΌΝΟΜΟ»

Το μυστικό των παππούδων που τα έχουν... 400
Μία συγκεκριμένη κατηγορία εγκεφαλικών κυττάρων, οι
λεγόμενοι «νευρώνες φον Εκόνομο», είναι ένα από τα μυστικά των υπερηλίκων που παράλληλα απολαμβάνουν πνευματικής διαύγειας.
Το... μυστικό αυτό ήρθε να αποκαλύψει μία ομάδα Αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά
ότι υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των εγκεφάλων των ανθρώπων που ζουν πάρα πολλά χρόνια και παράλληλα τα έχουν... 400. Ο νευρολόγος και ψυχίατρος Κωνσταντίνος φον Οικονόμου (Constantin von Economo, 1876
- 1931) γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στη Ρουμανία και έγινε
διάσημος στην Αυστρία, μεταξύ άλλων για την ανακάλυψη της
ληθαργικής εγκεφαλίτιδας και τη δημιουργία του πρώτου «άτλαντα» της κυτταροαρχιτεκτονικής του εγκεφαλικού φλοιού.
Το δικό του όνομα φέρουν μέχρι σήμερα οι ομώνυμοι ατρακτοειδείς νευρώνες.
Όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη, ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Έμιλι Ρογκάλσκι του Πανεπιστημίου

Northwestern του Σικάγο, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο Όστιν του Τέξας, σύμφωνα
με τη βρετανική «Γκάρντιαν», δήλωσαν ότι οι υπερήλικες που
διατηρούν σχεδόν άθικτες τις νοητικές και γνωστικές δυνάμεις
τους, στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με τους νέους, αποτελούσαν
ανέκαθεν ένα επιστημονικό μυστήριο. Από τη μεταθανάτια μελέτη του εγκεφάλου δέκα τέτοιων ανθρώπων αποκαλύφτηκε
ότι όλοι είχαν περισσότερους νευρώνες «φον Εκόνομο» από
τον μέσο ηλικιωμένο άνθρωπο.

Αυξάνουν την επικοινωνία
Οι ίδιοι εγκεφαλικοί νευρώνες έχουν επίσης βρεθεί σε
λίγα θηλαστικά ζώα και πιστεύεται ότι αυξάνουν την επικοινωνία ανάμεσα στα κυκλώματα του εγκεφάλου. Μία από τις
περιοχές όπου υπάρχουν τέτοιοι νευρώνες είναι ο φλοιός της
πρόσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου, που θεωρείται
σημαντικός για την προσοχή και τη μνήμη. Αυτή η περιοχή,
εκτός πιο πλούσια σε νευρώνες «φον Εκόνομο», έχει μεγα-

λύτερο πάχος στους νοητικά υγιείς υπερήλικες από ό,τι στον
μέσο πενηντάρη ή εξηντάρη.
«Κοιτάζοντας με το μικροσκόπιο, βρήκαμε στους υπερήλικες ότι έχουν περισσότερους νευρώνες “φον Εκόνομο” όχι
μόνο από ογδοντάρηδες, αλλά και από εικοσάρηδες. Δεν μπορούμε ακόμη να εξηγήσουμε πώς κατέληξαν να έχουν περισσότερους τέτοιους νευρώνες ή γιατί αυτό είναι σημαντικό»,
δήλωσε η επικεφαλής καθηγήτρια της έρευνας.

Νέο τεστ για τα παιδιά με αυτισμό

Μία πολύ θετική είδηση έρχεται από ομάδα Βρετανών και Ιταλών επιστημόνων, οι οποίοι ανέπτυξαν τα πρώτα τεστ αίματος και ούρων που δείχνουν αν ένα παιδί πάσχει από διαταραχή του
αυτισμού. Μία ανακάλυψη που μπορεί μελλοντικά να επιτρέψει την πιο έγκαιρη διάγνωση, έτσι
ώστε η αναγκαία θεραπεία να ξεκινά πιο νωρίς.
Όπως αναφέρει δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα αυτισμού «Molecular Autism», οι ερευνητές των Πανεπιστημίων του Γουόρικ και της Μπολόνια, με επικεφαλής τη βιολόγο δρα Νάιλα
Ραμπάνι, πέτυχαν να ανιχνεύσουν στο πλάσμα του αίματος τυχόν βλάβες σε συγκεκριμένες
πρωτεΐνες, που συνδέονται με τον αυτισμό. Όπως αναφέρει η δημοσίευση της επιστημονικής
μελέτης, οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές που
επηρεάζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας του παιδιού και μπορεί να περιλαμβάνουν μια ευρεία
γκάμα προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως προβλήματα λόγου, επαναληπτικές ή καταναγκαστικές συμπεριφορές, υπερκινητικότητα, άγχος, δυσκολία προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα
κ.ά.
Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αναζητούν νέες μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης είτε μέσω
νευροαπεικόνισης του εγκεφάλου είτε μέσω ανάλυσης βιοδεικτών. Τέτοιους μοριακούς βιοδείκτες κατάλληλους για κλινική διάγνωση φαίνεται να παρέχει η νέα μελέτη. Οι ερευνητές
ανέπτυξαν ήδη –με τη βοήθεια αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης– τα πρώτα τεστ αίματος και
ούρων, τα οποία είναι καλύτερα από κάθε άλλη υπάρχουσα διαθέσιμη μέθοδο σήμερα.
Να σημειώσουμε πως τα τεστ, τα οποία σε πρώτη φάση δοκιμάσθηκαν σε 38 παιδιά με αυτισμό και (για λόγους σύγκρισης) σε 31 υγιή παιδιά, θα δοκιμασθούν περαιτέρω σε μεγαλύτερο
αριθμό παιδιών για να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους. Το 30%-35% των περιπτώσεων αυτισμού
αποδίδεται σε αποκλειστικά γενετικά αίτια και το υπόλοιπο 65%-70% σε έναν συνδυασμό περιβαλλοντικών παραγόντων και γενετικών μεταλλάξεων.

ΑΠΟΨΗ

20

24.02.2018

αθλητισμός

www.karfitsa.gr

Με υπομονή και πάθος κερδίζονται τα ντέρμπι
Αγώνας απ’ αυτούς που κόβουν την
ανάσα είναι το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Όχι μόνο για το βαθμολογικό του ενδιαφέρον, το οποίο αυτή τη φορά μοιάζει
περίπου με ζωής ή θανάτου για τον Δικέφαλο, αλλά και γιατί παραδοσιακά μία
μάχη μεταξύ των δύο αντιπάλων ανεβάζει
την αδρεναλίνη του κόσμου.
Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν μοιάζει μονόδρομος η νίκη στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, κυρίως γιατί θέλει να κρατήσει ή και
να μεγαλώσει την βαθμολογική διαφορά
από τη δεύτερη ΑΕΚ. Καλό το γόητρο
αλλά αυτή τη φορά οι βαθμοί είναι αυτοί οι
οποίοι καίνε τον ΠΑΟΚ. Μπορεί λοιπόν το
Δικέφαλος να κερδίσει το ντέρμπι; Θεωρητικά «ναι» είναι η απάντηση. Σ’ αυτή τη
χρονική περίοδο βρίσκεται σε καλύτερη
αγωνιστική κατάσταση από τον αντίπαλο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

του, έχει καλύτερη ψυχολογία και αγωνίζεται στην έδρα του. Είναι λοιπόν όλα θετικά για τον ΠΑΟΚ; Σ’ ένα ντέρμπι δύσκολα μπαίνουν σταθερές. Μπορεί η ομάδα
της Θεσσαλονίκης να υπερτερεί σε πολλά
σημεία έναντι του Ολυμπιακού, αλλά στα
ντέρμπι υπάρχουν φορές που έρχονται τα
πάνω- κάτω. Το σίγουρο όμως είναι ότι
τα ντέρμπι τα κερδίζει η ομάδα που έχει
καλύτερη ψυχολογία και υπομονή. Οι

ομάδες που παρασύρθηκαν από το συναίσθημα και «θυσίασαν» τη λογική, ιστορικά
τα βρήκαν σκούρα. Είναι αναγκαία λοιπόν
το πάθος, η καθαρή σκέψη και η υπομονή. Αυτό πρέπει να είναι το τρίπτυχο της
επιτυχίας για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με
τον Ολυμπιακό. Πάθος γιατί σ’ αυτόν τον
αγώνα ο αντίπαλος του δεν θα έρθει για
να παραδοθεί αμαχητί, οπότε θα τρώει η
μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι, καθαρό μυαλό για να περιοριστούν τα λάθη
τα οποία μπορεί να στοιχήσουν και να αλλάξουν τη ροή του αγώνα και υπομονή
γιατί ο αγώνας διαρκεί 90 λεπτά. Υπομονή θα πρέπει να δείξει και ο διψασμένος
για Πρωτάθλημα κόσμος του ΠΑΟΚ στις
κερκίδες της Τούμπας. Γιατί σε όλα τα σενάρια αποτελέσματος για τον Δικέφαλο θα
υπάρχει και συνέχεια…

Με όποιο εκλογικό σύστημα κι αν διεξαχθούν
οι Αυτοδιοικητικές εκλογές το 2019, εσείς μην
προβληματίζεστε, γιατί πίσω από κάθε νικηφόρα
προεκλογική εκστρατεία «κρύβεται» ο διαχρονικός,
πρακτικός οδηγός πολιτικής επικοινωνίας

Πώς να κερδίσετε στις εκλογές της
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

μόνο

15€
(συν έξοδα αποστολής)

Μερικά από τα περιεχόμενα του οδηγού πολιτικής επικοινωνίας
 Εξειδικευμένες στρατηγικές για διαφορετικούς υποψήφιους
 Πώς να σχεδιάσετε τη χάρτα γεγονότων και πρωτοβουλιών της
υποψηφιότητας σας
 Πώς να σκανδαλίσετε, τους «πολιτικά ορθούς» αντιπάλους σας
 Πώς να έχετε ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση της κοινής γνώμης
 Πώς να βελτιώσετε τα θετικά στοιχεία της υποψηφιότητας σας και να
υποβαθμίσετε τα αρνητικά
 Πώς το «είναι και το φαίνεσθαι» θα έχουν ισότιμη σημασία
 Σκάνδαλα, γκάφες, χτυπήματα κάτω από τη μέση, δούλεμα «ψιλό γαζί»
και πώς να τα αντιμετωπίσετε
 Πώς να αλλάξετε την εικόνα σας, από έναν «ενεργό ασυμβίβαστο πολίτη»
σε έναν σοβαρό, με πολιτικό προφίλ, θεσμικό άρχοντα
 Δείγματα δημιουργικών ιδεών και τελικών ομιλιών και απαντήσεις σε
δεκάδες ακόμη προεκλογικά «Πώς»!

Για παραγγελίες:
Tηλ.: (210)

92.46.770 • Email: thinkpol@otenet.gr, thanasis.papamichail@yahoo.gr
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BMW X3

Πραγματικά νέο αυτοκίνητο

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από
την ημέρα που η BMW πρόσθεσε στην
γκάμα της ένα μεσαίων διαστάσεων SUV,
επαναπροσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση της στην υπό διαμόρφωση,
εκείνη την εποχή, κατηγορία των οχημάτων ελευθέρου χρόνου. Η εξέλιξη των τελευταίων ετών ίσως να μην αποτυπώνεται
με την ένταση που θα περίμενε κανείς στις
επιφάνειες του αμαξώματος της BMW X3,
ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
πως πρόκειται για ένα πραγματικά νέο αυτοκίνητο.
Τα εντυπωσιακά σε μέγεθος «νεφρά»
της κεντρικής εισαγωγής αέρα, οι προβολείς τεχνολογίας LED, οι έντονες πτυχώσεις στο πλευρικό τμήμα του αμαξώματος
και ο τρισδιάστατος σχεδιασμός των πίσω
φωτιστικών σωμάτων συνθέτουν ένα
σύνολο που, χωρίς να απαρνείται το παρελθόν του, κοιτά με αυτοπεποίθηση στο
μέλλον.
Ανάμεσα στα νέα εξοπλιστικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου συγκαταλέγεται και η δυνατότητα επένδυσης του
ταμπλό με τεχνόδερμα, επιλογή που ενισχύει περαιτέρω την αίσθηση της ποιότητας στο εσωτερικό.
To αυτόματο κιβώτιο των οκτώ σχέσεων (βασικός εξοπλισμός) είναι εκείνο
που αναλαμβάνει τη «βρόμικη» δουλειά,
χαρίζοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να

παραμείνει προσηλωμένος στο δικό του
και αναμφίβολα σημαντικότερο έργο.
Από την άλλη, οι 190 ίπποι και τα 400
Nm ροπής υπερνικούν την αδράνεια των
περίπου 1.800 κιλών, συμβάλλοντας στη
διαμόρφωση ενός εξαιρετικά ευέλικτου
συνόλου, την ισορροπία του οποίου περιφρουρούν η ισόποση κατανομή του βάρους στους δύο άξονες, το ταχύτερο στις
αντιδράσεις του σύστημα τετρακίνησης
xDrive (βασικός εξοπλισμός) και οι αριστοτεχνικές ρυθμίσεις της ανάρτησης.
Αναλυτικότερα, ο δίλιτρος κινητήρας
βενζίνης της Χ3 xDrive20i αποδίδει 184
ίππους, διαμορφώνοντας την πιο προσιτή
έκδοση του αυτοκινήτου (58.130 ευρώ).
Στην περίπτωση της xDrive30i (69.120
ευρώ), η μέγιστη ισχύς του τετρακύλινδρου συνόλου φτάνει τους 252 ίππους,
ενώ για αυτούς που επιζητούν το κάτι
παραπάνω υπάρχει και η έκδοση M40i
(88.830 ευρώ), η οποία εφοδιάζεται με
εξακύλινδρο κινητήρα χωρητικότητας 3,0
λίτρων, φτάνοντας τους 360 ίππους.
Αντιστοίχως, στη βάση της πετρελαιοκίνητης γκάμας του αυτοκινήτου τοποθετούνται η έκδοση xDrive20d (59.900
ευρώ) και ο δίλιτρος κινητήρας απόδοσης
190 ίππων, ωστόσο, με 72.980 ευρώ μπορεί κανείς να αποκτήσει την εξακύλινδρη
και σαφώς ισχυρότερη έκδοση xDrive20d
με τους 265 ίππους και τα 620 Nm ροπής.

AUDI Q3 2018

H νέα γενιά του Q3

Στη νέα γενιά του Q3, το οποίο και
αποτελεί πια το παλαιότερο SUV μοντέλο
στην γκάμα της Audi, στρέφει το βλέμμα
της «εξέλιξης» η γερμανική φίρμα.
Και η νέα γενιά του νέου Q3 κάνει τη
μετάβαση στην πολυχρηστική πλατφόρμα
MQB, επωφελούμενη από τα πλεονεκτήματα που αυτή εξασφαλίζει και στα οποία
συγκαταλέγονται το χαμηλότερο βάρος,
η περισσότερη ευρυχωρία και φυσικά τα
νέα μηχανικά σύνολα στα οποία εντάσσεται και μια νέα plug-in υβριδική έκδοση.
Σε ό,τι αφορά τις αναλογίες του νέου
μοντέλου, κινείται στο ίδιο πλαίσιο με το
τρέχον μοντέλο, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι δεν υπάρχει και μια οριακή αύξηση των
διαστάσεών του σε μήκος και πλάτος κατά
περίπου πέντε εκατοστά, ενώ αντίστοιχη
είναι και η αύξηση του μεταξονίου, προς
όφελος της ευρυχωρίας και της άνεσης
των επιβατών, ιδίως αυτών του πίσω καθίσματος.
Ενισχυμένη είναι και η πρακτικότητα
του νέου Q3, το οποίο προσφέρει χωρη-

τικότητα μεγαλύτερη των 420 λίτρων της
τρέχουσας εκδοχής του.
Από αισθητικής άποψης το νέο Q3
ακολουθεί τα χνάρια της πρόσφατης δεύτερης γενιάς του Q5, με την Audi να ακολουθεί μια εξελικτική σχεδιαστική τακτική
χωρίς εξάρσεις.
Ριζικά διαφορετικότερη είναι η εικόνα
του εσωτερικού, καθώς το νέο Q3 ενσωματώνει το γνώριμο Audi Virtual Cockpit
με την ψηφιακή οθόνη των 12,3 ιντσών
που αντικαθιστά τον παραδοσιακό πίνακα
οργάνων, αλλάζοντας ριζικά το «τοπίο»
του εσωτερικού του μεσαίου SUV της
Audi.
Παράλληλα, κάθε άλλο παρά απίθανη θα πρέπει να θεωρείται μια αμιγώς
ηλεκτροκίνητη έκδοση του Q3, η οποία
πιθανότατα θα αξιοποιήσει την ίδια τεχνολογία με το νέο ηλεκτροκίνητο VW e-Golf
το οποίο παρουσιάστηκε στην πρόσφατη
έκθεση του Λος Άντζελες και εγγυάται αυτονομία 300 χλμ.
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πιχορήγηση 50%-70% για τα εισοδήματα
έως 35.000 ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» για την
ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων. Το νέο
πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την
υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό
τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους
των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ
2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται
να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία σύνδεσης
των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα ξεκίνησε
σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει η
υποβολή των αιτήσεων.
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ΜΕ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ «ΞΕΚΟΛΛΆΕΙ» ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ’ ΟΊΚΟΝ»
– ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΌΦΕΛΟΣ

Επιχορήγηση έως και 70%
για αναβάθμιση ακινήτων
ΤΟΥ ΛΟΥΚΆ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗ

μενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση
δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν
Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα
οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό
έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης
στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η καθεμία θα
λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.
Επιλέξιμη κατοικία είναι, εφόσον χρησιμοποιείται ως
κύρια, υφίσταται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετη, ενώ πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α΄
ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία
έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά κατηγορίες επιχορήγησης (βλ. σχετικό πίνακα) με εισοδηματικά και κοινωνικά
κριτήρια. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών
με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος – έως και δύο παιδιά) αλλά και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η
κατηγορία, αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης
άτοκου δανείου. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, η
μεγάλη τομή που εισάγει το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από
τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνεπώς, η λήψη δανείου
από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα

Ποιες εργασίες επιχορηγούνται

υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Ηλεκτρονική αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα
μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας
του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα
παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση θα επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς
μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία.
Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερό-

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους
ενδιαφερομένους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να ικανοποιούν
τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, να επιτυγχάνουν
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από
το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς
για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα, καθώς και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70%
της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς για τις
υπόλοιπες κατηγορίες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους έως ότου καλυφθούν
τα προβλεπόμενα κεφάλαια του προγράμματος ανά Περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα
κεφάλαια.

Αμερικανικές... επενδύσεις στην Ελλάδα
Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων να επενδύσουν στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, απηύθυνε ο πρόεδρος του
ΕΒΕΘ, Γιάννης Μασούτης υπογραμμίζοντας πως η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την κρίση δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για τους εν δυνάμει επενδυτές.
Αποδέκτες της πρόσκλησης του προέδρου του ΕΒΕΘ ήταν στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, οι οποίοι, με επικεφαλής τον υπεύθυνο του Γραφείου
Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας, Brian Hoyt επισκέφθηκαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για να συναντηθούν με τον νέο
πρόεδρό του και τον α΄ αντιπρόεδρο, Εμμανουήλ Βλαχογιάννη και να συζητήσουν θέματα που αφορούν στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, αλλά
και στις δυνατότητες για περαιτέρω διεύρυνσή τους.
«Η ελληνική οικονομία κινείται σε ρυθμούς μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης των συνθηκών ανταγωνισμού και πάταξης των στρεβλώσεων, που αποτελούσαν
τροχοπέδη για την ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Το «φάντασμα» της κρίσης απομακρύνεται, αφήνοντας στη θέση του τεράστιες ευκαιρίες και μια χώρα
στην οποία αξίζει κάποιος να επενδύσει. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να εισέλθουν στην αγορά όσοι θέλουν να τοποθετηθούν σε αυτήν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μασούτης, ο οποίος παρέθεσε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Παράλληλα επισήμανε τη βούληση και την
ετοιμότητα των τοπικών φορέων να υποδεχθούν ξένες επενδύσεις και να στηρίξουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.
«Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, η παραχώρηση του αεροδρομίου ‘’Μακεδονία’’, η πρόοδος στα έργα του ΜΕΤΡΟ, η ανοδική πορεία της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, αλλά και η αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με την Κεντρική και Νότια Ελλάδα ανοίγουν έναν νέο κύκλο ανάπτυξης για την πόλη και προσδίδουν σε αυτήν μία άλλη –πιο αισιόδοξη- προοπτική. Όταν δε, ολοκληρωθούν όλα τα έργα που αφορούν στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης (ΟΛΘ, αεροδρόμιο, Έκθεση και μετρό), η Θεσσαλονίκη θα είναι μια τελείως διαφορετική πόλη, έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην επιχειρηματική και οικονομική ζωή της χώρας και ευρύτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, διαβεβαιώνοντας τον κ. Hoyt πως το Επιμελητήριο θα είναι αρωγός σε αμερικανικές πρωτοβουλίες,
που θα έχουν στόχο την προώθηση της διμερούς εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.
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Επιχειρηματικό
βοριαδάκι

ΝΤΊΝΟΣ ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ
Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
Ο επιχειρηματίας, ο βιοτέχνης, ο
ελεύθερος επαγγελματίας και ο
απλός πολίτης ζουν καθημερινά
σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον. Ακόμη και στα «μικρά» των απλών
καθημερινών αναγκών, έχει
στηθεί ένα πλέγμα λεηλασίας και
αρπαγής εναντίον όλων επιβάλλοντας τιμωρητικές αποφάσεις,
που ροκανίζουν το εισόδημα του
καθενός, λίγο - λίγο. Γιατί δεν
είναι λογικό, οι Τράπεζες και τα
Ταχυδρομεία να απαιτούν από τον
κάθε πολίτη και την κάθε επιχείρηση να πληρώνει 1,50 ευρώ για
την εξόφληση του κάθε λογαριασμού της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του
νερού κλπ., ενώ την ίδια στιγμή
- για την ίδια πληρωμή, μέσω του
taxis αυτή η πληρωμή κοστίζει
0,50 ευρώ. Αλλά, ακόμη και το
μισό ευρώ σ’ έναν οικογενειακό
ή επιχειρηματικό προϋπολογισμό
έτους μπορεί να ξεπεράσει και τα
80 - 100 ευρώ. Αν υπήρχε Κράτος πρόνοιας, όλες αυτές οι πληρωμές του πολίτη και της κάθε
επιχείρησης, που γίνονται προς
τις εφορίες, τα ταμεία και τους
οργανισμούς κοινής ωφέλειας,
θα έπρεπε να γίνονται μέσω του
taxis ατελώς, δηλαδή χωρίς καμία επιβάρυνση. Όπως επίσης και
για όλους εκείνους που αδυνατούν λόγω ηλικίας να χειρισθούν
υπολογιστές ή γιατί κατοικούν σε
περιοχές εκτός μεγάλων αστικών
κέντρων με αποτέλεσμα να αδυνατούν επίσης να κάνουν τις πληρωμές τους μέσω του taxis. Απλά
και λογικά πράγματα, που μια
φιλολαϊκή κυβέρνηση θα τα είχε
προνοήσει και δεν θα χρειαζότανε
πολύ να το σκεφτεί... Τουναντίον
όμως, δυστυχώς σήμερα έχουμε
να κάνουμε μάλλον με «νοσηρούς εγκεφάλους» που το μόνο
που σκέφτονται είναι η διαρκής
και με κάθε τρόπο λεηλασία του
πολίτη...
*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου
Επικοινωνίας
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Η ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

Η σεφ που ξέρει την...
συνταγή της επιτυχίας

Η

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr

μαγειρική ήταν ο κλάδος που ήθελε να ακολουθήσει. Δούλεψε σκληρά, χωρίς ωράρια, διακοπές ή
αργίες, μάζεψε εμπειρίες και μετά από 16 χρόνια
αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι δικό της. Η Ιωάννα Θεοδωρακάκη, μαζί με τον σύζυγό της, πριν από
τέσσερα χρόνια άνοιξαν το Duck Private Cheffing, το
εστιατόριο που επαναπροσδιόρισε το εκλεπτυσμένο
φαγητό, έδωσε πολλά… «αστεράκια» στη γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης και από την πρώτη μέρα έγινε
talk of the town- κάτι που εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα.
Η επιτυχία της κα Θεοδωρακάκη ήταν
προδιαγεγραμμένη, καθώς από πολύ μικρή
ηλικία ξεκίνησε να εργάζεται μέρα-νύχτα
σε χώρους εστίασης. «Ξεκίνησα από το
εστιατόριο του ΠΑΜΑΚ, πρώτη μου σεζόν
ήταν στο Sani, πέρασα δυο χρονιές στη
Σαντορίνη, δούλεψα τέσσερα χρόνια στην
Αθήνα, αναζήτησα κάποιους σεφ που με
ενδιέφερε να συνεργαστώ, όπως για παράδειγμα ο Χρύσανθος Καραμολέγκος. Έμαθα
πάρα πολλά πράγματα και δούλεψα πάρα
πολλές ώρες και μέρες ασταμάτητα δίχως
διακοπές, γιορτές, άδειες. Αφοσιώθηκα και
αφιερώθηκα και όταν ήρθα εδώ –στο Duckήμουν έτοιμη ως προς την βάση, όμως και
εδώ εξελίχθηκα, γιατί έβλεπα άμεσα τις
ανάγκες του κόσμου», περιέγραψε η σεφ

μιλώντας στην Karfitsa. Η στιγμή που ένιωσε η κα Θεοδωρακάκη
ότι ήθελε να κάνει κάτι δικό της συνέπεσε χρονικά με την «καρδιά»
της οικονομικής κρίσης. «Όταν ένιωσα έτοιμη να σταθώ στα πόδια
μου η πορεία της ζωής μου με βρήκε μέσα στην κρίση, στην πιο
παραγωγική μου ηλικία, εγώ όμως είπα δεν μπορώ να παραδώσω
τα όπλα. Θα κάνω την προσπάθειά μου και αν πετύχει καλώς, αν
όχι θα γονατίσω και θα ξανασηκωθώ». Η εμπειρία αλλά και η αγάπη της για το ποιοτικό αποτέλεσμα αποτυπώνεται σε κάθε πιάτο
της και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν φέρει αποτέλεσμα
στην προσπάθειά της, καθώς το εστιατόριό της είναι πάντα γεμάτο.
Η συμβουλή που δίνει η κα Θεοδωρακάκη στα νέα παιδιά που βρίσκονται
στο ξεκίνημα τους είναι η εξής: «Όταν
νιώσουν έτοιμοι και θέλουν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι δικό τους να μην
κοιτάξουν τον απέναντι τους, αλλά να κοιτάξουν πρώτα τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να τον ρωτήσουν ‘’είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι;’’. Αν
η απάντηση είναι ‘’ναι’’ τότε είναι έτοιμοι
να πετύχουν». Μάλιστα, σύμφωνα με την
ίδια «επιτυχημένος επιχειρηματίας» είναι
αυτός που «ελίσσεται και καταλαβαίνει τι
θέλει, τι έχει ανάγκη ο πελάτης και τι από
αυτά μπορεί να του καλύψει».

LIVE ΣΚΗΝΈΣ
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ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, η Ελένη
Τσαλιγοπούλου και οι Boğaz Musique
εμφανίζονται στο club του Μύλου.
Ώρα: 21:30. Τιμές εισιτηρίων: 10
ευρώ στην προπώληση και 13 ευρώ
στο ταμείο.
Με την αυθεντική ατμόσφαιρα και
τη μαγεία ενός post μικρασιάτικου
πάλκου, προσαρμοσμένου στα ηχητικά
δεδομένα και τις προκλήσεις της νέας
εποχής, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και οι
Bogaz Musique στήνουν ένα απρόσμενο πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις
αλλά και πολύτιμα τραγούδια που όλοι
έχουμε αγαπήσει. Τραγούδια από την
παράδοση, το ρεμπέτικο, το λαϊκό,
τραγούδια μεγάλων δημιουργών, σύγχρονα και κλασσικά, αλλά και ολοκαίνουργια τραγούδια από το επερχόμενο
album τους που ήδη έχουν προκαλέσει
αίσθηση.

OCEAN WISDOM

O Ocean Wisdom θα βρεθεί στο
Block 33, στις 2 Μαρτίου. Ώρα:
22:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ,
13 ευρώ και 15 ευρώ.
Ο Βρετανός MC της High Focus,
Ocean Wisdom επισκέπτεται για
πρώτη φορά τη Θεσσαλονίκη
έχοντας ήδη στις αποσκευές του
ένα από τα καλύτερα album του
2016, το Chaos 93’, και λίγο πριν την
κυκλοφορία της νέας του δουλειάς
Wizville. Support Acts θα κάνουν
οι: Λόγος απειλή, Καθόλου Crew,
Nerom, Maverick X Estilo (Loco
Muzik), Mike Anson Ft William.

www.karfitsa.gr

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

MAGIC DE SPELL ΚΑΙ
Δ.ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ

Ο Σπύρος Γραμμένος και ο Αποστόλης
Μπαρμπαγιάννης φοράνε τα καλά τους
και φεύγουν από την Αθήνα με προορισμό το Block 33, στις 24 Φεβρουαρίου.
Ώρα: 22:30. Τιμές εισιτηρίων: 10
ευρώ στην προπώληση και 12 ευρώ
στο ταμείο.
Και με αλλαγή φίλου και με σύμφωνο συμβίωσης και με μπάντα που τα
σπάει και με κείμενα και με πρωτότυπα
τραγούδια και με διασκευές και με το
ΚΤΕΛ (γιατί δεν παίζει μία), έρχονται
στην πόλη να παίξουν, για να βγάλουν
τα μεταφορικά και να γυρίσουν πίσω,
γιατί κατά βάθος δεν θέλανε να φύγουν
τώρα που πήραν το… κοινωνικό
μέρισμα.

Οι Magic de spell και ο Δημήτρης
Πουλικάκος, θα εμφανιστούν στον
Πολυχώρο Πολιτισμού We, στις 24
Φεβρουαρίου. Ώρα: 22:00. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ στην προπώληση και
13 ευρώ στο ταμείο.
Οι Magic de spell όλα αυτά τα χρόνια
που βρίσκονται στην ελληνική σκηνή,
δεν έπαψαν ποτέ να είναι δημιουργικά
φορτισμένοι και εκρηκτικοί συναυλιακά. Το έργο τους -σύμφυση συνθήματος και ιδέας- απέραντο σε έκταση
και ποικίλο: punk και rock επιλογές,
ποίηση, ή καλύτερα, τραγούδια καταφυγή στην ελευθερία και σε μια ευθεία
ανταπόκριση με τις ανάγκες της εποχής
μας.

CHEEK BY JOWL

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Οι Cheek By Jowl επιστρέφουν στο
stage της Μαύρης Τρύπας, στο οποίο
ξεκίνησαν, για ένα live γεμάτο groove
και... αποχωρήσεις, στις 25 Φεβρουαρίου. Ώρα: 22:00. Τιμή εισόδου: 3
ευρώ.
Οι Red Wine Jam δημιουργήθηκαν στη
Θεσσαλονίκη, το 2017 από πέντε φοιτητές που μοιράζονται την ίδια αγάπη
για τη μουσική. Το σχήμα ασχολείται
κυρίως με τις διασκευές γνωστών
κομματιών από alternative και blues
rock, μέχρι soul, funk και jazz. Στο live
μαζί τους θα είναι οι Red Wine Jam.

Ο Γιώργος Καζαντζής θα βρεθεί στη
Ζώγια, στις 27 Φεβρουαρίου. Ώρα:
21:00. Είσοδος ελεύθερη.
Με αποσκευές όλον αυτό τον μουσικό πλούτο που έχει κοσμίσει στην
πολύχρονη καριέρα του, ο Γιώργος
Καζαντζής θα πραγματοποιήσει αυτό
το live, για να θυμίσει γιατί το κοινό
αγαπάει τόσο τα τραγούδια και τις νότες
του. Μαζί του η φωνή της Ναταλίας
Λαμπαδάκη, στο κοντραμπάσο ο Δημήτρης Γουμπερίτσης και στο κλαρίνο,
μπανσούρι, πλήκτρα ο Σάκης Λάιος.

DIRTY GRANNY TALES
Οι Dirty Granny Tales έρχονται στις 2
Μαρτίου, στο Principal Club Theater.
Ώρα: 22:00. Τιμές εισιτηρίων: 10
ευρώ στην προπώληση και 12 ευρώ
στο ταμείο.
Ύστερα από 8 χρόνια οι Dirty Granny
Tales θα ανεβάσουν ξανά στα Ελληνικά stage την κοκκινομάλλα πριγκίπισσά τους. Η παράσταση Didi’s Son
ανανεωμένη, δοσμένη μέσα από μία
άλλη οπτική γωνία, εμπλουτισμένη
με καινούργια acts on stage και
animations θα περιοδεύσει στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2018. Για όσους
δεν γνωρίζουν, τα σκοτεινά παραμύθια της βρώμικης γριάς είναι ένας
συνδυασμός ζωντανής ακουστικής
μουσικής, κουκλοθέατρου, χορού
και animation projection.

CHYTIRIS/ MINTZ/ MALABY/
ROSENFELD
Οι Chytiris, Mintz, Malaby και
Rosenfeld θα βρεθούν στο Duende
Jazz Bar, στις 24 και στις 25 Φεβρουαρίου. Ώρα: 21:30. Τιμή εισόδου: 10 ευρώ.
Ο Στέφανος Χυτήρης (τύμπανα)
προσκαλεί στην Ελλάδα δύο σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας jazz, τον σαξοφωνίστα Tony
Malaby (Charlie Haden’s Liberation
Music Orchestra, Paul Motian’s
Electric Bebop Band κ.α.) και τον
ντράμερ Billy Μintz (Mose Allison
Trio, Charles Lloyd, Mark Murphy,
John Patittucci κ.α.) στη σκηνή του
Duende Jazz Bar.
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ίναι από τα ονόματα της νέας «φουρνιάς»
μουσικών που ξεχωρίζουν και έχει καταφέρει να μαγέψει τα αυτιά του ελληνικού μουσικού κοινού με τους ρυθμούς της swing. Ο
λόγος για την Πέννυ Μπαλτατζή, η φωνή της
οποίας «είναι από σπάνιο και εξωτικό χαρμάνι», όπως λέει και ένα από τα τραγούδια της,
με μια βελούδινη χροιά και σε συνδυασμό με
την πάντα χαμογελαστή και ευδιάθετη παρουσία της ξεσηκώνει το κοινό. Η Πέννυ σήμερα θα βρεθεί στην αγαπημένη της πόλη, όπως χαρακτηρίζει τη Θεσσαλονίκη και η
Karfitsa μίλησε μαζί της μεταξύ άλλων για την μουσική
της ταυτότητα, το swing και τα μιούζικαλ.
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συνέντευξη

Η ΠΕΝΝΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

«Η μουσική δεν είναι για μένα
κάτι που τιτλοφορείται»
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr

Έχετε swing ταυτότητα, ωστόσο σε ποια άλλα μουσικά
μονοπάτια σας αρέσει να «περπατάτε»;
Η μουσική δεν είναι για μένα κάτι που τιτλοφορείται...
Ωστόσο είμαι βαθιά ευγνώμων που με γνωρίσατε έτσι και
που αυτή η πλευρά μου ήταν η αφορμή να με μάθει το
ευρύτερο κοινό! Αγαπώ και υπηρετώ καθετί που με συναρπάζει, που με συγκινεί, που με ξεσηκώνει και με κάνει να σχετίζομαι με το βαθύτερο είναι μου ή ακόμα και με
πιο άγνωρα κομμάτια μου. Καλή μουσική η λεγόμενη είτε
αυτή προέρχεται από τα στενά της Κούβας ή από ξεχασμένες pub της Ιρλανδίας ή ακόμα και από φωνές φαντασμάτων της Καραϊβικής ή της Νέας Ορλεάνης... Η Μπελ Επόκ
της Ελλάδας με το Σουγιούλ, τον Αττίκ, τον Τραϊφόρο , τον
Γούναρη είναι βαθειά χαραγμένη στην καρδιά μου σαν να
την έζησα τα πιο τρυφερά μου χρόνια κι όταν πάλι ακούω
μπλουζ είτε Μισισίπι είτε Σικάγο νιώθω ότι κάτι θα ξεριζώσει την καρδιά μου... περίπλοκη κατάσταση.
Πως αποφασίσατε να υπηρετήσετε τον swing ήχο;
Καθαρά θέμα συγκυρίας, ενώ πάντα τραγουδούσα πολλά
και διάφορα αγαπημένα και αναγκαία για μένα τραγούδια,
έτυχε να φτιάξω την τότε ομάδα που με μάθατε και να
βγάλω δύο δίσκους με δικό μου υλικό για πρώτη φορά. Ο
πρώτος είναι στιλιστικά πιο κοντά στο swing, αλλά ο δεύτερος είναι πολύ διαφορετικός και εμπεριέχει πολύ διαφορετικά ιδιώματα...
Έχουμε δει αρκετούς τραγουδιστές να συμμετέχουν σε
μιούζικαλ. Σας έχει γίνει πρόταση; Θα θέλατε να συμμετάσχετε κάποια στιγμή και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Φυσικά και είναι κάτι που αγαπώ και θαυμάζω. Nα χορεύεις σαν τον Fred Astaire στο Top Hat να τραγουδάς σαν τη
Lisa Minelli στο Cabaret. Αυτό είναι μαγεία. Είχα κάποιες
προτάσεις αλλά δεν το έκανα ακόμη. Είχα τη χαρά να συμμετάσχω σε κάποιες πιο μικρές παραστάσεις. Τις προϋποθέσεις τις ορίζει η εκάστοτε περίσταση, οπότε μάλλον δε
μπορώ να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή.
Το Σάββατο το βράδυ θα βρεθείτε στο καφέ του Μύλου.
Τι θα ακούσει το κοινό;
Τις επιρροές αγκαλιά με όλα τα ιδιώματα. Υπόσχομαι με
την υπέροχη ομάδα μου να σας κάνουμε να ξεκουράσετε
το μυαλό και τη σκέψη αλλά όχι τα ποδαράκια σας. Κάθε
φορά που θα νιώθετε κούραση θα ανατρέχετε σε αυτή τη
βραδιά και θα σας χαϊδεύει σαν ξεκούραστη Κυριακή...
εύχομαι για αρκετό καιρό! Εκτός από διασκευές θα μοιραστούμε υλικό από τους δύο προηγούμενους αλλά και
από τον ολοκαίνουριο δίσκο μου που θα κυκλοφορήσει το
Μάιο.
Παλαιότερα κάνατε εμφανίσεις με το γκρουπ σας. Τελικά στις μέρες μας είναι πιο εύκολο να προχωρά κανείς
solo ή απαρτίζοντας ένα συγκρότημα;
Σαφέστατα και με το γκρουπ ήταν πιο εύκολα. Mοιράζεσαι και τη δημιουργία και κάποιες υποχρεώσεις και τη χασούρα και το κέρδος. Η μοναχική διαδρομή δεν είναι έτσι.
Αλλά μπορείς να έχεις δίπλα σου καλούς συνεργάτες και
με αυτόν τον τρόπο να πας ακόμα πιο ψηλά.

ΠΕΝΝΥ
Μ Π Α Λ ΤΑ Τ Ζ Η
Πείτε μας μια δική σας ιστορία, περιστατικό ή ανάμνηση
που έχετε από τη Θεσσαλονίκη.
Θυμάμαι όμορφες ανέμελες βόλτες όποτε σκέφτομαι τη
Θεσσαλονίκη μου. Την αγαπώ πολύ και επειδή ο μπαμπάς
μου έζησε πολλά χρόνια εκεί μου αρέσει να την εξερευνώ
σαν ντόπια και όχι σαν τουρίστρια.

Η φωνή της είναι
«από σπάνιο και
εξωτικό χαρμάνι»
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«Από τον Σλαβομακεδονισμό στον σκοπιανό μακεδονισμό- Η γενεαλογία μιας εθνολογικής λαθροχειρίας» είναι
ο τίτλος του βιβλίου των Νικ. Βασιλειάδη-Δημ. Ευαγγελίδη (εκδόσεις «Μπαρμπουνάκης») που θα παρουσιαστεί
στις 6 το απόγευμα την Κυριακής 25 Φεβρουαρίου στην
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας
(Βαρόσι). Όπως εξήγησε στην Karfitsa ο κ. Ευαγγελίδης,
το συγκεκριμένο βιβλίο πραγματεύεται την απόληξη των
Βαλκανικών πολέμων του 1912-13, που διευθέτησε de
jure, με την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου, την εδαφική κυριαρχία ενός εκάστου των νικητών και
ηττημένων. Η μετεξέλιξη της εθνοτικής σύγκρουσης σε
ιδεολογικοποιημένη πλέον, μετά το 1945 και τη λήξη του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αντιπαράθεση οδήγησε και σε
ένα ιστορικό, παγκόσμια πρωτότυπο ίσως, παράδοξο: την
κατασκευή μίας τεχνητής εθνότητας, ως πολιορκητικού
κριού των νέων αναθεωρητικών επιδιώξεων. Σε αυτήν τη
διαδικασία η Ελλάδα, καθεύδουσα τον νήδυμον της «ανυπαρξίας» ζητήματος, κινούμενη στη βάση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των συμμαχιών που ανήκε και
ανήκει, επέτρεψε την εξέλιξη και ενδυνάμωση του ψευδεπίγραφου αφηγήματος της ψευτοεθνότητας των δήθεν
«μακεδόνων». «Το παρόν πόνημα στοχοθετεί να αναδείξει τα αυτονόητα. Να διαλύσει μυθοπλασίες, συγχύσεις,
εσφαλμένες ερμηνείες. Και, κυρίως, να αποκαταστήσει
την ιστορική πραγματικότητα, εισφέροντας στην ελλιπέστατη δυστυχώς, με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων,
ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, στο σημαντικό εθνικό
ζήτημα της Μακεδονίας», λέει χαρακτηριστικά. «Στο βιβλίο
δίνονται απαντήσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως το
γλωσσικό ιδίωμα που ομιλείται στην περιοχή της δυτικής
και εν μέρει της Κεντρικής Μακεδονίας, που αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τα σκοπιανά. Υπάρχουν
τα θέματα της πολιτιστικής γενοκτονίας στο κράτος των
Σκοπίων. Διαλύει ασάφειες και συμβάλει στη γνώση της
ιστορικής αλήθειας, γιατί η αλήθειας και η Ιστορία είναι με
το μέρος μας. Εμείς δεν το ξέρουμε ακόμα…», τονίζει ο
κ. Βασιλειάδης. Ο ίδιος περιγράφει πως η συγγραφή του
βιβλίου ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και «τότε δε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα καταστεί τόσο επίκαιρο.
Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εσωτερικό. Είμαστε και ανιστόρητοι κι έχουμε παντελή άγνοια γύρω από
κάποια ζητήματα, τη στιγμή που οι Σκοπιανοί δουλεύουν
μεθοδικά κι οργανωμένα χωρίς εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να επιχειρήσουμε, παρότι, έχουμε πάρα πολλά
επιχειρήματα», καταλήγει ο κ. Βασιλειάδης.

«Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΈΡΟΣ ΜΑΣ», ΛΈΕΙ Ο Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Από το Σλαβομακεδονισμό
στο σκοπιανό μακεδονισμό
ΤΗΣ ΈΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΊΛΗ | karavassili@karfitsa.gr

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου.Μακεδονίας Νίκος Βασιλειάδης

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Το μυθιστόρημα «Ανάμεσα στις πράξεις»
της Βιρτζίνια Γουλφ σε μετάφραση της Ντίνας Τριανταφυλλοπούλου. Περίληψη: Το
βιβλίο περιγράφει μια μέρα του Ιουνίου του
1939, όταν η οικογένεια Όλιβερ διοργανώνει
στην έπαυλή της, το Πόιντζ Χολ, την ετήσια
θεατρική παράσταση του χωριού. Το έργο
είναι μια συρραφή από διάφορα σκετς που
αναπαριστούν διαφορετικές περιόδους της
αγγλικής ιστορίας, με πρωταγωνιστές τους
κατοίκους του χωριού. Στα διαλείμματα του
έργου, η συγγραφέας περιγράφει τις σκέψεις
και τις κινήσεις των ανθρώπων που παρακολουθούν την παράσταση. Είναι η στιγμή που
παύουν να είναι οι απλοί θεατές του έργου
και γίνονται οι ήρωες του μυθιστορήματος.
Τιμή εκδότη: 8,80 ευρώ.

www.karfitsa.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΟΝΤΑ
Το βιβλίο «Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά» έχει την υπογραφή του Τζόναθαν Σάφραν Φόερ. Περίληψη: Ο εννιάχρονος Όσκαρ Σελ δεν έχει καμία σχέση με
τους συνομηλίκους του. Είναι πολυτάλαντος
και πολυπράγμων: εφευρέτης, ερασιτέχνης
εντομολόγος, ειρηνιστής, επιστολογράφος,
μουσικός κρουστών, δεινός τεχνίτης οριγκάμι, ντετέκτιβ και χορτοφάγος. Όταν ο πατέρας
του σκοτώνεται κατά την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου την 11η Σεπτεμβρίου
του 2001, ο Όσκαρ ξεκινάει μια περιπλάνηση
στους πέντε δήμους της Νέας Υόρκης, με
σκοπό να διελευκάνει το μυστήριο που κρύβει το κλειδί που ανακαλύπτει στην ντουλάπα
του πατέρα του. Μέσα από αυτή την αναζήτηση, ο Όσκαρ θα έρθει σε επαφή με διάφορους ανθρώπους και θα γνωρίσει, έστω για
λίγο, τις ζωές τους. Τιμή εκδότη: 18,80 ευρώ.
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Dinner Party… για καλό σκοπό
Πολλοί λαμπεροί καλεσμένοι βρέθηκαν στο φιλανθρωπικό dinner που διοργάνωσε το ίδρυμα Ιωάννης
& Άννα Βελλίδη στο restaurant Grada Nuevo. Μέσα σε μία άκρως εορταστική ατμόσφαιρα, οι καλεσμένοι
απόλαυσαν το εξαιρετικό μενού με θαλασσινές επιλογές, το οποίο επιμελήθηκε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Απόστολος Ρήγας, δοκίμασαν γευστικά κρασιά και διασκέδασαν με υπέροχες μουσικές τις οποίες
επιμελήθηκε ο dj Διογένης Μαριόλας. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης διατέθηκε για τους σκοπούς του
Ιδρύματος Ιωάννης & Αννα Βελλίδη.

η, Έφη τσιόλα

Νίκη Καραντάλ

Τασούλα Κελε

Βάνα Καμπέρογλου, εθελοντικό μέλος
της ομάδας του Βελλιδείου

Μιρέλα Μάκιου, Κορίνα Γιαννακοπούλου

#PIN_STORIES

Σοφία Μασούρα
, Ίρις Δασύλλα
- εθελοντικό μέ
της ομάδας το
υ Βελλιδείου,
λος
Όλγα Κωνσταντ
ινίδου

σίδου και Σοφί

α Καπαγιερίδου

κη, Ιφιγένεια

Μαρία Μπαχαρά

Κουτσουβέλη

Απόστολος Ρήγας,
Ιδιοκτήτης του Grada Nuevo
Αγγελική Σάπικα, μέλος εθελοντικής ομάδας
Βελλιδείου

Γεωργία Ματζάνου μεγάλος Χορηγός Έλληνικού
Χρυσού
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Σαββατιάτικο Brunch

Μία πολύ κεφάτη παρέα συναντήθηκε για Brunch, μέσα στο τριήμερο της
Καθαράς Δευτέρας. Ο λόγος για τους Κώστα Σόμερ, Σόφη Πασχάλη, Ευρυδίκη
βαλαβάνη, Χάρη Σιανίδη, Κώστα Κοκκινάκη, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνο
Βασάλο και φυσικά τον Τρύφωνα Σαμαρά, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί την
χαρούμενη αυτή στιγμή με τους φίλους του στο Facebook.

# LA_STI_fORA

Γιώργος Λιάγκα

Μεξικό

ς
FOLLOW

Καλή και γρήγορη ανάρρωση
Καλή ανάρρωση ευχήθηκε στον τραγουδιστή Ηλία Βρεττό, με το δικό της post στο Instagram η Σοφία
Αλατζά. Η παρουσιάστρια έγραψε: « Λίγες ώρες πριν το τροχαίο, ο Ηλίας Βρεττός μίλησε στην κάμερα του
«Όλα καλά» ευδιάθετος και χαρούμενος! Μου είπε πόσο ευγνώμων είναι για όσα έχει πετύχει στη ζωή
του με πολύ κόπο και δουλειά. Εύχομαι να επανέλθεις σύντομα και να είσαι γερός και χαμογελαστός,
όπως σε συνάντησα!». Το ίδιο εύχεται και η Karfitsa
στον ταλαντούχο τραγουδιστή…

Νικολέτα Ράλλη

FOLLOW

Λευκός Πύργος

Στο Μεξικό µε

φτερά και πού
Μπορεί το καρν
πουλα
αβάλι να πέρα
σε,
να το γιορτάζε
ι και µετά τις απ ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας
φαίνεται
οκριές… στο µα
παρουσιαστής
κρινό Μεξικό.
δείχνει να το κα
Ο γνωστός
ταδιασκέδασε
ανεβάζοντας τη
στο συγκεκριµέ
ν παραπάνω φω
νο ταξίδι,
το
χρωµατιστά φτ
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Όλα τα νέα των celebrities...
στη φόρα! Η Karfitsa τους
ακολούθησε και σας παρουσιάζει
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Θέατρο, σινεμά,
συναυλίες, φεστιβάλ
και ό,τι ενδιαφέρον
«παίζει» στην πόλη!

La Boheme στο Μέγαρο Μουσικής

Το έργο του Τζον Όσμπορν “Οργισμένα Νιάτα” μετά την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα ταξιδεύει στην
Θεσσαλονίκη. Η απόδοση, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία είναι της Κίρκης Καραλή, η μετάφραση του
Χρήστου Κεχαγιά και η αναλυτική προσέγγιση του Ανδροκλή Δεληολάνη. Στο ρόλο της Άλισον η Πέγκυ Τρικαλιώτη,
του Τζιμ ο Χάρης Τζωρτζάκης, του Κλιφ ο Σήφης Πολυζωίδης και το ρόλο της Έλενας αναλαμβάνει η Ολυμπία
Σκορδίλη. “ΟΡΓΙΣΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ”στις 26,27,28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου στο Θέατρο Αυλαία.

«Γύρω από το πιάνο» 2018
Για 13η χρονιά, το φεστιβάλ «Γύρω από το πιάνο» παρουσιάζει αριστουργηματικά προγράμματα από το διεθνές
ρεπερτόριο μουσικής δωματίου, έργα για φωνή και πιάνο ή συνδυασμούς οργάνων. Οι φετινές συναυλίες ξεκινούν
από τη Θεσσαλονίκη, όπου την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα δοθεί η πρώτη συναυλία
του κύκλου, στον φιλόξενο χώρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Στην εναρκτήρια συναυλία για το
2018, ο Εσθονός τσελίστας Aare Tammesalu από το Τάλιν, η βιολονίστα Ελένη Παπαδοπούλου από την Θεσσαλονίκη,
ο κόντρα τενόρος Νίκο Σπανάτης από την Αθήνα, η πιανίστα και καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Αλέξανδρα
Νομίδου από το Παρίσι, συναντιούνται στην Θεσσαλονίκη, για να ερμηνεύσουν ένα μοναδικό πρόγραμμα για το
φιλόμουσο κοινό της πόλης, με έργα Mendelssohn, Massenet, Barber, Hanh και άλλων συνθετών.

Γέλιο μέχρι δακρύων
Στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ έρχεται ο Λάμπρος
Φισφής μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο
Stand Up Comedy και έχοντας στο ενεργητικό του δύο
one man show, εκατοντάδες παραστάσεις και συνολικά
πάνω από 6 ώρες υλικού για να μας παρουσιάσει ένα
show που θα μας κάνει να κλαίμε από τα γέλια. Στην
παράσταση «ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΣΦΗΣ BEST OF» o ηθοποιός
συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σε ότι αφορά
το Stand Up Comedy και μας τις παρουσιάζει στο ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ το Σάββατο 3 Μαρτίου.

Οι “THERION” στo Principal
Ένα από τα πιο δημοφιλή metal συγκροτήματα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με νέο album στις
αποσκευές του και δεν είναι άλλο από τους Σουηδούς THERION. Ο ιθύνων νους των THERION,
Christofer Johnsson, είναι από τις πιο ιδιοφυείς προσωπικότητες στο χώρο του metal.
Ξεκινώντας 30 χρόνια πριν, έν έτει 1987 με τους THERION, ως ένα τυπικό death metal σχήμα,
τους μεταμόρφωσε σύντομα σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project συμφωνικού metal, με
πάρα πολλά πειραματικά στοιχεία και έντονες τις επιρροές όχι μόνο από το κλασικό metal,
αλλά και από την κλασική μουσική. Special guests θα είναι οι Ρώσοι symphonic metallers
IMPERIAL AGE, ενώ Support σχήματα θα είναι οι Γερμανοί NULL POSITIV και οι Άγγλοι THE
DEVIL. Θα «χτυπηθούμε» μαζί τους την Πεμπτη 8 Μαρτιου στο Principal.

Κυριακάτικα Party
Τα καθιερωμένα κυριακάτικα party του Barbarella συνεχίζονται με την συμμετοχή του μοναδικού Στέλιου Ρόκκου. Ο
αγαπημένος μας καλλλιτέχνης Ρόκκος επέστρεψε στο Barbarella Live Party για να αλλάξει τις Κυριακές μας! Μαζί με
την Αμαρυλλίς αναμένεται να απογειώσει τις Κυριακές μας με ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα. Κάθε Κυριακή μετά τις
21:00. Συμμετέχει ο Παναγιώτης Κουφογιάννης.

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

#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;

La Boheme, η πιο δημοφιλής όπερα της MET, έρχεται Live σε HD στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στην κλασική σκηνοθεσία Φράνκο
Τζεφιρέλλι πρωταγωνιστούν: Η Σόνια Γιόντσεβα ως Μιμί απέναντι στον
Μάικλ Φαμπιάνο στο ρόλο του παθιασμένου ποιητή Ροντόλφο. Η Σουζάννα
Φίλλιπς επαναλαμβάνει το ρόλο της κοκέτας Μουζέτας και ο Λούκας Μήτσεμ
ερμηνεύει τον εραστή της, τον ζωγράφο Μαρτσέλλο. Συμμετέχουν ακόμα οι
Αλεξέι Λαβρόφ και Μάθιου Ρόουζ ως Σονάρ και Κολίν –φίλοι του Ροντόλφο
και του Μαρτσέλλο–, και ο Πωλ Πλίσκα ως Μπενουά και Αλτσίντορο.
Διευθύνει ο Μάρκο Αρμιλιάτο. Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:30 στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2). Προβολή
με ελληνικούς υπότιτλους [Η προβολή διαρκεί περίπου 3 ώρες].

“Οργισμένα Νιάτα” στη Θεσσαλονίκη
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ζώδια & social life

Η νέα συλλογή αρωμάτων PRADA
OLFACTORIES παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε ένα private
event που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο κατάστημα attica στο
κέντρο της πόλης.
Η Private συλλογή OLFACTORIES,
κυκλοφορεί σε επιλεγμένες χώρες και
σε περιορισμένο αριθμό καταστημάτων
σε όλο τον κόσμο. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον οίκο μόδας Prada, με
το κάθε άρωμα να είναι εμπνευσμένο
από γνωστά τραγούδια και ταινίες. Συνδυάζει το παλιό με το νέο, το
κλασικό με το μοντέρνο, το παράδοξο
με το συνηθισμένο. Απευθύνεται σε
άνδρες και γυναίκες, δημιουργεί αναμνήσεις και συναισθήματα και μας ταξιδεύει στο μοναδικό κόσμο του οίκου
Prada, αφού το κάθε άρωμα είναι τοποθετημένο σε ειδική μεταξωτή θήκη,
της οποίας τα σχέδια είναι εμπνευσμένα από vintage συλλογές υφασμάτων
του οίκου.
Οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι είχαν
την ευκαιρία να μυηθούν στο μαγικό
κόσμο αρωμάτων του οίκου Prada και
να μαγευτούν από τα μοναδικά αρώματα, υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Βραδιά υψηλής
αισθητικής από
τον οίκο PRADA

Μαρία Χατζηδημούλα, Ηρώ Καλέμη

Μαριάννα Βαραδίνη,
Μαριάννα Τριανταφύλλου

Χριστίνα Λυμπεροπούλου,
Πολυξένη Καραμίχα

Ελεάννα Βλάχου - Τζιτζικώστα,
Αιμιλία Παπαθανασοπούλου Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Γρ.
Σαράντης

Κατερίνα Μπαντή, Ντενίζ Ελευθερίου,
Πόπη Αστεριάδου

Αιμιλία Παπαθανασοπούλου
-Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Γρ.
Σαράντης, Δημήτρης Βασιλόπουλος,
Φωτεινή Νικολοπούλου- Υπεύθυνη
Εκπαίδευσης Γρ. Σαράντης , Γιώτα
Χατζημπαλιώτη

Ευδοκία Κυριακοπούλου,
Στέφανος Μάλαμας, Ελπίδα Κορρέ

Λήδα Παπαδοπούλου,
Σύμβουλος Επικοινωνίας

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

ΚΡΙΟΣ
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Την περίοδο αυτή θα πρέπει να έχετε τις κεραίες σας σε ετοιμότητα,
γιατί το παρασκήνιο θα είναι αρκετά ενεργό και επικίνδυνο. Την
Τετάρτη θα δείτε μία συναισθηματική κατάσταση να γίνεται αρκετά
πολύπλοκη, ενώ το Σαββατοκύριακο θα μάθετε κάτι που θα σας
αποπροσανατολίσει.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι μέρες αυτές έχουν μία συνωμοτική χροιά και πολλά πράγματα
που συμβαίνουν δεν είναι ευδιάκριτα και ξεκάθαρα.
ΛΕΩΝ

Οικονομικά και επαγγελματικά θέματα θα σας απασχολήσουν και πολύ
πιθανόν να θελήσετε να βρείτε λύσεις σε κάποια νομική υπόθεση.
Βέβαια, μην ξεχάσετε ότι οι συνθήκες αυτήν τη χρονική περίοδο δεν
είναι ξεκάθαρες και θα χρειαστεί να προβλέψετε τα επόμενα βήματα
των αντιπάλων σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτές τις μέρες θα προσέξετε αρκετά τις σχέσεις σας με τους άλλους.
Θα υπάρξουν όμορφες στιγμές, αλλά πίσω από την ηρεμία μπορεί
να ελλοχεύουν κάποια ψέματα ή ανακρίβειες από τους άλλους. Την
Τετάρτη θα έχετε υπερευαισθησίες που κάποιοι θα εκμεταλλευτούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Καλείστε να βρείτε λύσεις σε πολλά θέματα που σας απασχολούν,
αλλά οι συνθήκες δεν θα είναι και οι πιο κατάλληλες. Τη στιγμή που
αποζητάτε μία σιγουριά από τους άλλους, θα καταλάβετε με έκπληξη
ότι βρίσκεστε μόνοι να αντιμετωπίζετε την καθημερινότητά σας.

ΖΥΓΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ίσως να πρέπει να περιμένετε λίγο χρόνο ώστε να ηρεμήσουν κάποια
θέματα και κατόπιν να ασχοληθείτε μαζί τους. Η περίοδος αυτή έχει
να σας δώσει αρκετά μεγάλη αναγνώριση αν είστε καλλιτέχνες, αλλά
μεγάλες απογοητεύσεις από άλλα άτομα, αν ασχολείστε με πρακτικά
και επιχειρηματικά θέματα.

Ακόμη βρίσκεστε κάτω από την επιρροή της ηλιακής έκλειψης της
περασμένης εβδομάδας. Αυτό είναι ένα ατού, αν το χρησιμοποιήσετε
με την πρέπουσα προσοχή, αλλά θα πρέπει να φροντίσετε επίσης τα
οικονομικά θέματα που υπάρχουν μπροστά σας.

ΙΧΘΥΕΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι μέρες αυτές θα είναι άκρως συναισθηματικές για σας. Κάποια
πράγματα θα σας δημιουργήσουν μία εσωτερική αναστάτωση και θα
πρέπει να τα διαχειριστείτε με ηρεμία και όχι κάτω από συναισθηματική φόρτιση. Ένα ταξίδι με αγαπημένο σας πρόσωπο είναι πολύ πιθανό.

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά έντονη για σας και τώρα απλά
συνεχίζετε να μαζεύετε τις σκέψεις σας, που αυτό στην παρούσα
περίοδο είναι δύσκολο. Τα προσωπικά σας περιπλέκονται και μάλλον
θα πρέπει να αφήσετε λίγο χρόνο, ώστε να ξεκαθαρίσει εντελώς
το τοπίο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ίσως να έχετε για λίγο μία ψυχική ανάπαυλα και αυτό να γεμίσει τις
μπαταρίες σας. Πολύ πιθανόν να πρέπει να ασχοληθείτε με ένα θέμα
υγείας που σας ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα. Ζήστε τη κάθε
στιγμή σε μία γνωριμία, που θα έχει αρκετά μικρή διάρκεια.

Την περίοδο αυτή θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι και τόσο απλό
να κλείσετε συμφωνίες, να επικοινωνήσετε και να ολοκληρώσετε
κάποια σχέδιά σας. Τα λάθη θα βρίσκονται κοντά σε καθετί που δεν το
έχετε ελέγξει αρκετές φορές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Είστε αρκετά συναισθηματικοί αυτή την περίοδο και θέλετε να ζήσετε
με τους δικούς σας ανθρώπους στιγμές που δεν θα ξεχαστούν εύκολα.
Η προσωπική σας ζωή και οι σχέσεις με τα παιδιά σας θα είναι στα
πρώτα θέματα που θα σας απασχολήσουν αυτές τις μέρες.

Ξεκίνησε η δική σας γενέθλια περίοδος από τη Δευτέρα, με τον Ήλιο
να κάνει την είσοδό του στο ζώδιό σας. Είναι ένα διάστημα που θα
κληθείτε να κάνετε πολλά πράγματα, που όμως θα υπάρχει ο κίνδυνος
της παραπλάνησης και του ψεύδους. Μην αφήσετε τους άλλους να
σας εκμεταλλευτούν σε στιγμές αδυναμίας σας.
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πού θα μας βρείτε;

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.
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

Karfitsa

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

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

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
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
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
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
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 2310 824221-8
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 2310419654

