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editorial

Η Ελλάδα της απογοήτευσης και οι πολιτικοί που δεν πείθουν

TOY ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Μία κοινωνία βαθύτατα πληγωμένη από την κρίση, 
απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα και απαισιόδοξη 
για το μέλλον αποτυπώνεται στην πολύ σημαντική έρευνα 
της εταιρείας Opinion Poll, που φιλοξενεί αυτή την εβδο-
μάδα το «Παρασκήνιο». Η απογοήτευση –μετά από οκτώ 
χρόνια μνημονίων– είναι το συναίσθημα που κυριαρχεί, με 
το 79,23% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι «δεν βλέπει 
φως». Πρόκειται για μία έρευνα που πρέπει να προβλημα-
τίσει τα επιτελεία των κομμάτων εξουσίας, καθώς πλησιά-
ζουμε στον Αύγουστο του 2018, όταν (τυπικά) τελειώνει η 
τρίτη δανειακή σύμβαση, και η κοινωνία αδυνατεί να πει-
στεί ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθεί κανείς είναι 
ότι τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνουν χαμηλά 
ποσοστά θετικών απόψεων, ενώ η ίδια εικόνα αποτυπώ-
νεται και στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση εκτιμούν 
οι πολίτες ότι μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα της 
χώρας. Μία καταγραφή ιδιαίτερα αρνητική για το πολιτικό 
σύστημα, που δείχνει ότι αδυνατεί, όχι να εμπνεύσει, αλλά 
τουλάχιστον να πείσει σε κάποιον βαθμό ότι μπορεί να δι-
αχειριστεί τις σκληρές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. 
Πέρα από κομματικές προτιμήσεις, ο κίνδυνος απαξίωσης 

είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Και πώς θα μπο-
ρούσε να είναι διαφορετικά, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα 
των συμπολιτών μας επιβιώνει σε απολύτως οριακές συν-
θήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Την ίδια ώρα, οι πολίτες αντιμετωπίζουν ως σκάνδαλο 
την υπόθεση Novartis και ζητούν την πλήρη διερεύνησή 

του, αν και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς 
το θέμα. Από την έρευνα της Opinion Poll που φιλοξενεί 
σήμερα το «Παρασκήνιο» φαίνεται μία οριακή υπεροχή 

των κυβερνητικών επιχειρημάτων, απότοκο ίσως της 
απογοήτευσης που υπάρχει για το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας και της γενίκευσης ότι «οι περισσότεροι είναι 
διεφθαρμένοι». Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί κανείς να 
παραγνωρίσει ότι οι υποθέσεις σκανδάλων ευνοούν τον 
σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό, καθώς προκαλούν 
πλήγματα στα παλαιά κόμματα εξουσίας (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) 
με κυβερνητικό παρελθόν.

Μοιρασμένη είναι η κοινή γνώμη και απέναντι στη ρη-
τορική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην 
ενοχοποίηση των πολιτικών της αντιπάλων, ενώ έξι στους 
δέκα εκτιμούν ότι καλώς παραπέμφθηκαν πολιτικά στελέ-
χη σε Προανακριτική Επιτροπή. Η περίοδος που διανύου-
με είναι όξυνσης πολιτικών παθών και πόλωσης, παρότι η 
κοινωνία μοιάζει να γυρίζει την πλάτη σε αυτού του είδους 
την πολιτική και να αναζητεί γιατρειά για τις «πληγές» των 
οκτώ μνημονιακών ετών. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος 
της επιστροφής στην κανονικότητα είναι μακρύς, γι’ αυτό 
απαιτούνται σύνεση, ομοψυχία και σοβαρότητα απέναντι 
στον ελληνικό λαό. 
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Αν επιχειρήσει κανείς να δώσει έναν τίτλο στην μεταπολι-
τευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία μας ποιος θα ήταν 
άραγε αυτός; Παρατηρώντας την κεντρική πολιτική σκη-
νή των τελευταίων χρόνων, τα σκάνδαλα με οσμή ύπο-
πτου και ένοχου πολιτικού χρήματος, τα οποία μάλιστα 
δεν εξιχνιάζονται ποτέ, βρίσκονται σχεδόν στην καθημε-
ρινή ατζέντα του πολιτικού βίου και πολλές φορές χρη-
σιμοποιούνται από τους κυβερνώντες κατά το δοκούν. 
Πληθώρα ονομάτων αναφερόμενα σε δικογραφίες που 
διαβιβάζονται στη Βουλή, αλλά στη φυλακή δεν καταλή-
γει κανείς, ή μάλλον κατέληξε ένας… ο Άκης Τσοχατζό-
πουλος.

Από το βρώμικο ’89 και το σκάνδαλο Κοσκωτά φτάσαμε 
σήμερα, το 2018, στο σκάνδαλο Novartis και δεν μπο-
ρούμε παρά να εντοπίσουμε τρομερές ομοιότητες ως 
προς την χρήση τους. Τότε, παραχωρήσαμε την σύνθετη 
ονομασία Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας. Σήμερα παραχωρούμε και πάλι σύνθετο όνο-
μα, το οποίο θα περιέχει υποχρεωτικά κατά δήλωση της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τον όρο Μακεδονία. Τι άλλαξε 
άραγε; Μόνο η ονοματολογία του σκανδάλου και οι πρω-
ταγωνιστές εμπλεκόμενοι. Τότε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και σήμε-
ρα το παιδί του ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ.

Εκείνο που δεν με ξαφνιάζει διόλου είναι ότι ξαφνικά ανα-
καλύπτουμε την Αμερική και αλαλάζουμε υστερικά. Λες 
και δεν γνωρίζουμε τα περισσότερα, λες και ήρθαμε χθες 
σ’ αυτή τη χώρα. Αφού ρήμαξαν την αγροτική παραγω-
γική μας βάση, ειδικά της Μακεδονίας, διέλυσαν τον με-
ταποιητικό και εξαγωγικό μας τομέα σήμερα ξεπουλάνε 
και το όνομα στο πλαίσιο ενός ψεύτικου πολιτικού ρεαλι-
σμού. «Δώστε το, δώστε το όνομα να τελειώνουμε, έχου-
με δεσμευθεί από το 1992, από το 2008 και το Βουκου-
ρέστι, είμαστε από «κάτω» στο διεθνές πεδίο» και άλλες 
τέτοιες μπούρδες. Αναρωτιέμαι λοιπόν; Εγώ κυβερνούσα 
και με πτώχευσα; Εγώ με έκανα επαίτη των Βαλκανίων, 
παρία στην Ευρώπη; Όχι κύριοι, ούτε «μαζί τα φάγαμε» 
ούτε μαζί ξεπουλάμε Κύπρο, Θράκη, Μακεδονία και Βό-
ρειο Ήπειρο. Μπορεί να σας ανεχτήκαμε, μπορεί να σας 
εκλέξαμε, δεν σας εξουσιοδοτήσαμε όμως να πουλήσετε 
την ιστορία μας και να φέρετε την χώρα στην κατάντια 
που βρίσκεται σήμερα. Εσείς οι ταγοί του Έθνους φταί-
τε και δεν αρκεί η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης αλλά 
απαιτείται και η απόδοση της αντίστοιχης ποινικής.

Ως Γ.Γ της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ για το μόνο που μπορώ δημό-
σια να δεσμευτώ είναι η διαρκής αναζήτηση των ενόχων 
για όσα σκάνδαλα έρχονται στο φως της δημοσιότητας 
και για όλες τις διπλωματικές κινήσεις στα Εθνικά μας 
θέματα. Πρέπει κάποτε σε αυτόν τον τόπο η πολυπόθη-
τη κάθαρση να γίνει πραγματικότητα. Η ενδοτική στάση 
μερικές φορές αγγίζει τα όρια της προδοσίας και ο Ελλη-
νισμός έχει μακρά και πικρά πείρα από αντίστοιχες συ-
μπεριφορές στο παρελθόν του. Το σίγουρο είναι ότι όσοι 
έμαθαν μόνο να γκρεμίζουν δεν μπορούν να ξαναχτίσουν.

*Ο κ. Χρηστίδης είναι Γεν. Γραμματέας της ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ

Σκανδαλολογία και Σκοπιανό

 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ*

To Σκοπιανό είναι διεθνές πρόβλημα
ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

 ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΟΣ

Σ
τη μακραίωνη ιστορία των Εθνών, οι ηγέτιδες 
δυνάμεις καθορίζουν τις ισορροπίες, τους συ-
σχετισμούς και τους πόλους γύρω από τους 
οποίους συσπειρώνονται οι σύμμαχοι ή οι 
υποτελείς. Το ίδιο συνέβαινε στην αρχαία Ελ-
λάδα, μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, την εποχή 
της Ρώμης και του Βυζαντίου, κατά τον Α΄ και 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου, το ίδιο συμβαίνει και στις ημέρες μας. 
Τα μπλοκ δυνάμεων αλλάζουν, ο κανόνας παραμένει πάντα 
ο ίδιος.

Στην παρούσα ιστορική φάση, οι γεωπολιτικές στρα-
τηγικές συνασπίζουν Ουάσινγκτον και Βερολίνο στην ίδια 
πολιτική στόχευση για πρώτη φορά τόσο έντονα και διακρι-
τά από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. 
Γερμανία και ΗΠΑ έχουν κοινό στόχο τον περιορισμό της 
επιρροής της Ρωσίας στα Βαλκάνια, η οποία μέσω της Ορ-
θόδοξης θρησκείας έπαιζε παραδοσιακά πρωτεύοντα και 
κυρίαρχο ρόλο στη χερσόνησο του Αίμου. Ο στόχος Βε-
ρολίνου –και κατ’ επέκταση και των Ευρωπαίων εταίρων 
και συμμάχων– και Ουάσιγκτον μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
με την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Ορόσημο ο Ιούνιος 
Οι δυτικοί σύμμαχοι, εταίροι και δανειστές της Ελλάδας 

σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΔΝΤ, επιδιώκουν την ένταξη των Σκοπί-
ων στους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς θε-
σμούς τους. Προς τούτο, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της 
ονομασίας για το οποίο η Ελλάδα συναινεί, αρκεί το γειτο-
νικό κράτος να αποδεχτεί γεωγραφικό ή επιθετικό προσ-
διορισμό στον όρο «Μακεδονία» και να απεμπολήσει κάθε 
αλυτρωτικό στόχο σε βάρος της χώρας μας. Πάντα ταύτα, 
πρέπει να έχουν κλείσει σε συμφωνία μέχρι και την εαρινή 
σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές του προσεχούς Ιουνίου.

Προς τούτο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ περιόδευσε σε έξι χώρες των Δυτι-
κών Βαλκανίων, οι οποίες φιλοδοξούν να ενταχθούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, 
Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ, Σερβία). Ειδικά σε ό, τι αφορά την 
ΠΓΔΜ, ο κ. Γιούνκερ τόνισε ότι γίνονται βήματα προόδου 

προς την κατεύθυνση της Ευρώπης, ξεκαθάρισε ωστόσο 
ότι δεν υποσχέθηκε σε καμία χώρα συγκεκριμένη ημερο-
μηνία ένταξης ή έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
και επανέλαβε ότι στους όρους ένταξης περιλαμβάνεται και 
η διευθέτηση συνοριακών διενέξεων».

Ο Κοτζιάς στα Σκόπια
Μετά την επίσημη περιοδεία του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 

στα Σκόπια, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ταξιδέ-
ψει και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αφού έχει ήδη 
επιλυθεί και το θέμα αλλαγής ονομασίας του αεροδρομίου. 
Ομάδα εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Εξωτερικών 
έχει κωδικοποιήσει «σχέδιο συμφώνου» επτά σημείων, το 
οποίο γνωρίζει ήδη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, και ο 
Νίκος Κοτζιάς θα το παραδώσει ιδιοχείρως στην κυβέρνη-
ση της ΠΓΔΜ και στον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθι-
ου Νίμιτς, το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, στο σχέδιο συμ-
φωνίας περιλαμβάνονται σε επτά κεφάλαια όλα τα καίρια 
ζητήματα, όπως η ονομασία, το εύρος χρήσης, η γλώσ-
σα, η ταυτότητα, οι εμπορικές χρήσεις της ονομασίας, τα 
ακρωνύμια και οι συντμήσεις. Στο ζήτημα της ονομασίας 
η πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι οριστικά το Gorna 
Makenija (Άνω Μακεδονία) σε σλαβική γραφή και αμετά-
φραστο. Είναι μια πρόταση που, κατ’ αρχάς, φέρεται να έχει 
αποδεχθεί ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, αλλά η 
τελική τύχη της συνδέεται άμεσα με τη διευθέτηση και των 
υπόλοιπων κομβικών ζητημάτων.

Κορυφαίοι διπλωματικοί παράγοντες εκμυστηρεύονται 
πως Αθήνα και Σκόπια έχουν συμφωνήσει σε ταχεία δια-
δικασία με χρονικό ορόσημο το τέλος Μαρτίου. Έως τότε 
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι διμερείς δια-
βουλεύσεις επί του προσυμφώνου και να υπάρξει καθαρή 
εικόνα, και μήνυμα, προς τη διεθνή κοινότητα για το εάν 
υπάρχουν ουσιαστικές προοπτικές επίτευξης τελικής συμ-
φωνίας. Ο Μάιος, άλλωστε, είναι ο μήνας κατά τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για 
την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 
και η ΠΓΔΜ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να προσβλέπει σε άμε-
σο προενταξιακό καθεστώς, εάν δεν υπάρχει έως τότε βάση 
επίλυσης του Μακεδονικού. 

politics



ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΏΠΗΣ με πτήσεις της  ΑΕGEAN AIRLINES
SMART PRICES ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ

ΟΔΙΚΈΣ & AΈΡΟΠΟΡΙΚΈΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΆΔΆΣ

από
775€ 

Ο Δ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Ε Υ Ρ Ώ Π Η Σ

Ο Δ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  Ε Υ Ρ Ώ Π Η Σ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΠΡΑΓΑ
5ΗΜ με 229€ ΑΝΑΧ.02&10/4
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
ΠΡΑΓΑ 5ΗΜ με 215€ ΑΝΑΧ.02/4

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
4ΗΜ με 189€ ΑΝΑΧ. 03 &10/4
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
5ΗΜ με 225€ ΑΝΑΧ.02&10/4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ ΑΚΤΏΝ
5ΗΜ με 215€ ΑΝΑΧ. 2&10/4
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΤΒΑ 
4,5ΗΜ με 149€ ΑΝΑΧ. 2,3&10/4

ΛΟΝΔΙΝΟ-KAΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. 09&10/04

από 
715€

ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ-ΟΞΦΟΡΔΗ-ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ 
ΑΠΟΝ ΕΪΒΟΝ-ΜΠΑΘ-ΣΤΟΟΥΝΧΕΤΖ

ΠΑΡΙΣΙ-DISNEYLAND
5,6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. 06&11/04

από 
435€

ΛΟΥΒΡΟ-ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ-ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ-ΜΙΛΑΝΟ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05/04

από 
549€

ΝΙΚΑΙΑ-ΚΑΝΝΕΣ-ΣΑΝ ΤΡΟΠΕ-ΕΖ-
ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ-ΚΟΜΟ

SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&10/04

από 
329€

ΒΙΕΝΝΗ-ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&10/04

από 
369€

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΠΑΝΤΕΝ-
ΜΕΓΙΕΡΛΙΓΚ

ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. 06/04

ΠΡΑΓΑ-ΔΡΕΣΔΗ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&10/04

από 
475€

από 
239€

ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ

ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΜΟΛΔΑΒΑ-ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ

ΡΏΜΗ, ΑΙΏΝΙΑ ΠΟΛΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. 06/04

ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&10/04

από 
379€

από 
399€

ΒΑΤΙΚΑΝΟ-ΠΟΜΠΗΙΑ-ΠΑΝΘΕΟΝ-
ΠΙΑΤΣΑ ΝΑΒΟΝΑ

ΒΙΕΝΝΗ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΔΟΥΝΑΒΗ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ-
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Β.ΙΤΑΛΙΑΣ 
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.10/04

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-
ΜΠΟΥΤΒΑ

4,5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06&10/04

από 
399€

από 
155€

ΠΙΖΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΒΑΡΕΖΕ
ΚΟΜΟ-ΣΤΡΕΖΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.10/04

από 
425€

ΡΩΜΗ-ΣΙΕΝΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ-ΜΙΛΑΝΟ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
7ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05/04

από 
869€

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΣΑΝ 
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ-ΜΑΔΡΙΤΗ-ΤΟΛΕΔΟ

ΡΏΜΗ-ΦΛΏΡΕΝΤΙΑ-ΝΑΠΟΛΗ
5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ. 06/04

από 
499€

ΜΟΥΣΕΙΑ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ-ΠΟΜΠΗΙΑ

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ-ΚΑΤΏ ΧΏΡΕΣ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05/04

από 
659€

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΧΑΓΗ-ΜΠΡΥΖ 
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-DAM-ΝΤΕΛΦ

από
775€ 

ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
6ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05/04

από 
319€

ΖΑΓΚΡΕΜΠ

ΤΟΣΚΑΝΗ-ΟΥΜΒΡΙΑ
CINQUE TERRE

7ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.05/04

από 
449€

ΓΚΟΥΜΠΙΟ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΠΙΖΑ-ΣΙΕΝΑ-ΣΑΝ 
ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ-ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ
από Βόλο & Θεσσαλονίκη

5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06/04

από 
229€

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06/04

από 
179€

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-
ΜΠΟΥΤΒΑ

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
πρωινή & βραδινή αναχώρηση

4,5ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ.06,11&12/04

από 
119€

ΡΟΔΟΣ
4,5ΗΜ από 235€

ΑΝΑΧ.05&06/04
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
4ή5ΗΜ από 269€

ΑΝΑΧ.05&06/04
ΚΕΡΚΥΡΑ
4,5ΗΜ από 219€

ΜΥΚΟΝΟΣ
4,5ΗΜ από 269€

ΑΝΑΧ.05&06/04
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
4,5ΗΜ από 249€

ΑΝΑΧ.06/04
ΔΕΛΦΟΙ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ -
ΑΡΑΧΏΒΑ 4ΗΜ από 149€

ΑΝΑΧ.06/04
ΠΑΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5ΗΜ από 289€

ΑΝΑΧ.06/04ΑΝΑΧ.05&06/04

ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΟΥΝΤΑ-ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ
ΚΝΏΣΟΣ-ΦΑΙΣΤΟΣ-ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

4ΗΜΕΡΕΣ με 329€
αναχ.06/04
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Μ
ε την κεντρική διαπίστωση ότι ο Αλέ-
ξης Τσίπρας είναι πλέον ένας «αδύνα-
μος πρωθυπουργός», η ΝΔ στοχεύει 
ευθέως εναντίον της κυβέρνησης με 
μια σειρά κινήσεων που έχουν στόχο 
την κλιμάκωση της πολιτικής πίεσης, 
την πλήρη αποδόμηση του περίφη-
μου «ηθικού πλεονεκτήματος» της 

κυβέρνησης και την ανάδειξη της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης ως της μόνης αξιόπιστης εναλλακτικής, όσο «η άμ-
μος στην κλεψύδρα μέχρι τις εκλογές αδειάζει γρήγορα», 
όπως το θέτουν επιτελικά στελέχη της οδού Πειραιώς. 

Αρχής γενομένης από τον πρόσφατο διορθωτικό ανα-
σχηματισμό που έκανε ο κ. Τσίπρας, η ΝΔ δεν μένει απλά 
στην κριτική αναφορικά με την είσοδο του Φώτη Κουβέλη 
στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κεντρική «γαλάζια» 
πηγή, οι επιλογές του κ. Τσίπρα καταδεικνύουν αδυναμία 
να προσελκύσει πρόσωπα έξω από τον στενό κομματικό 
πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να προβαίνει σε εμ-
βαλωματικές λύσεις, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. 
Μάλιστα, απαντώντας και στο σενάριο περί ενός «εκλογι-
κού ανασχηματισμού» ενδεχομένως το φθινόπωρο, μετά 
την τυπική έξοδο από το πρόγραμμα, προκειμένου η κυ-
βέρνηση «να τρέξει» τα τελευταία μέτρα έως τις εκλογές 
με μεγαλύτερη ενέργεια, η ίδια πηγή εκτιμά ότι πρόκειται 
για ατελέσφορη προσπάθεια. «Αν τώρα δεν κατάφερε να 
προσελκύσει στελέχη εκτός του φάσματος του ΣΥΡΙΖΑ, θα 
το κάνει σε μερικούς μήνες, όταν θα έχει καταστεί σαφές 
ότι χάνει;» διερωτάται σε συζήτηση η εν λόγω πηγή, προ-
σθέτοντας πως μια τέτοια κίνηση παράλληλα θα προκα-
λούσε εσωτερικούς τριγμούς στο κυβερνών κόμμα, κα-
θώς η είσοδος εντελώς νέων προσώπων θα προκαλούσε 
έντονες τριβές με την ΚΟ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη 
με το φάσμα της απώλειας άνω των 50 εδρών, σε περί-
πτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τις επόμενες εκλογές.

Επίσης, ως στοιχείο αδυναμίας του κ. Τσίπρα η οδός 
Πειραιώς προσμετρά και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να 
απομακρύνει από την κυβέρνηση «υπουργούς που εμπλέ-
κονται σε σκάνδαλα», φωτογραφίζοντας κυρίως τους κ.κ. 
Κουρουμπλή, Ξανθό και Πολάκη, για τη διερεύνηση των 
ευθυνών των οποίων, στην υπόθεση Novartis, έχει κατα-
θέσει πρόταση για Προκαταρκτική Επιτροπή η οδός Πει-
ραιώς, αλλά και τον Πάνο Καμμένο, για τον οποίο εκκρεμεί 
η κατάθεση για πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής 
για την υπόθεση των βλημάτων.

 Αποδόμηση του «ηθικού πλεονεκτήματος»
Την ίδια ώρα, δε, από τη ΝΔ εστιάζουν και σε ζητήματα 

ηθικής τάξης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί 
να εμφανίζεται ως τιμητής, επικαλούμενος το περίφημο 
«ηθικό πλεονέκτημα», το οποίο, όπως τονίζουν πηγές της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτως ή άλλως «ποτέ δεν 
υπήρξε». Κεντρική εκτίμηση της ΝΔ είναι ότι η υπόθεση με 
το πρώην πλέον υπουργικό ζεύγος Αντωνοπούλου - Πα-
παδημητρίου προξένησε πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση 
και τη χτύπησε ακριβώς στο σημείο που το Μαξίμου θεω-
ρεί ως το δυνατό του, δηλαδή τα ζητήματα ηθικής τάξεως.

 Στο ίδιο πλαίσιο, δε, της αποδόμησης δηλαδή του αφη-
γήματος περί της ηθικής ανωτερότητας της κυβέρνησης, 
από τη ΝΔ εντάσσουν και την προαναφερθείσα πρόταση 
για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής και για υπουρ-
γούς του ΣΥΡΙΖΑ. «Όταν λέμε να έρθουν όλα στο φως, 

εννοούμε και για τα κυβερνητικά στελέχη», σημειώνει συ-
νεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη ΝΔ να θεωρεί 
ότι η εξαίρεση υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ από την πρόταση 
σύστασης Προκαταρκτικής Επιτροπής της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας είναι απολύτως ενδεικτική της «μεθόδευ-
σης» που επιχειρείται εν προκειμένω. Υπό αυτό το πρίσμα, 
η οδός Πειραιώς «σάλπισε» τη δική της αντεπίθεση και 
αναμένει τη συζήτηση που θα λάβει χώρα στη Βουλή την 
ερχόμενη Πέμπτη, ώστε να αναδειχθούν και τα ζητήματα 
που αφορούν τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και σχετίζονται 
με σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση του δελτίου 
τιμών φαρμάκων, τόσο το 2015, όσο και με το προβλη-
ματικό δελτίο του Δεκεμβρίου του 2016. «Ας μην ξεχνά-
με ότι είναι αδικήματα που ούτε έχουν παραγραφεί, ούτε 
παραγράφονται στην επόμενη Βουλή», υπενθυμίζει, δε, με 
νόημα συνεργάτης του προέδρου της ΝΔ.
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Αποδόμηση «ενός αδύναμου πρωθυπουργού»
Η ΝΔ ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΙΝΑΙ «ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ» ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΗ 

Ο πρωθυπουργός, με τον αναγκαστικό ανασχηματισμό της Τετάρτης, 
έκλεισε τις «τρύπες» που προκάλεσαν στο κυβερνητικό σχήμα η αποχώρη-
ση του ζεύγους Παπαδημητρίου - Αντωνοπούλου και η προ πολλών μηνών 
προαναγγελθείσα αποστρατεία του Γιάννη Μουζάλα. Παρά ταύτα, τα πρόσω-
πα που ανέλαβαν υπουργικούς θώκους αναδεικνύουν το πολιτικό στίγμα της 
από εδώ και πέρα πορείας της κυβέρνησης.

Ο Αλ. Τσίπρας ισορρόπησε ανάμεσα στους βετεράνους και πολύ έμπει-
ρους πολιτικά –Γιάννη Δραγασάκη, Φώτη Κουβέλη, Δημήτρη Βίτσα, σε θέ-
σεις-κλειδί–, και στους «φρέσκους» Νάσο Ηλιόπουλο, που αναλαμβάνει 
αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, στη θέση της παραιτηθείσας Ράνιας 
Αντωνοπούλου, Μερόπη Τζούφη, που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού 
Παιδείας, και Κωνσταντίνο Στρατή, που ορκίστηκε υφυπουργός Πολιτισμού.

Ο Αλέξης Τσίπρας περνάει το μήνυμα ότι θέλει να συνεχίσει ολόκληρη 
τη μεταρρυθμιστική πορεία, να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα μέχρι το καλο-
καίρι το πρόγραμμα προσαρμογής και να βοηθήσει τη χώρα να επιστρέψει 
στις κεφαλαιαγορές. «Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει περισσότερο ο νέος 
υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης. Είναι ήδη αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης και τώρα αναλαμβάνει ταυτόχρονα την ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Τσίπρας υπογραμμίζει τη σημασία που 
αποδίδει σε αυτό το χαρτοφυλάκιο», τονίζει σε δημοσίευμά της η γερμανική 
«Handelsblatt». Είναι αλήθεια πως το κρίσιμο υπουργείο, αυτό της Οικονο-
μίας, το ανέλαβε ο άνθρωπος που από την αρχή το είχε τρόπον τινά υπό την 
ευθύνη του, ασκώντας την υψηλή εποπτεία, ενώ έχει καταρτίσει και όλα τα 
προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως όσον αφορά την οικονομική πολιτική και 
την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Σε ό,τι αφορά την υπουργοποίηση του Φώτη Κουβέλη –παρά την έντο-
νη κριτική που ασκείται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και όχι μόνο–, 
αποτυπώνει την πρόθεση του, λένε κάποιοι, για άνοιγμα στον «κεντρώο 
χώρο». Όπως πιστεύουν οι επιτελείς του Μαξίμου, όσο πλησιάζει η χώρα 
στις κάλπες, τόσο θα πολώνεται το κλίμα και θα πληθαίνουν οι μετακινήσεις 
βουλευτών προς τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα ο Φ. Κουβέλης 
μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για άλλα στελέχη του χώρου στις όποιες 
μελλοντικές ζυμώσεις. Επίσης, η τοποθέτησή του στο υπουργείο Άμυνας, 
πλάι στον πρόεδρο των ΑΝΕΛ Πάνο Καμμένο, στέλνει κι ένα μήνυμα ευρύ-

τερων πολιτικών συναινέσεων για αναζήτηση μετριοπαθών προσεγγίσεων 
στα ανοιχτά εθνικά θέματα.  

Εξάμηνο-φωτιά
Είναι πλέον σαφές πως τα ανοιχτά μέτωπα της τέταρτης αξιολόγησης, 

της διευθέτησης του χρέους καθώς και των ανοικτών εθνικών θεμάτων 
έπαιξαν τον καταλυτικό τους ρόλο στις κινήσεις του πρωθυπουργού, «κλεί-
νοντας» απλά τις «τρύπες» και δίνοντας το μήνυμα ότι οι δομικές αλλαγές 
στο υπουργικό συμβούλιο θα γίνουν μετά την έξοδο της χώρας από τα μνη-
μόνια, περί τα τέλη Αυγούστου, ώστε ο Αλέξης Τσίπρας να ανέβει στο βήμα 
της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο, με νέο κυβερνητικό σχήμα και με 
καθαρά προεκλογικό πρόγραμμα.

Το εξάμηνο Μαρτίου-Αυγούστου θεωρείται, από όλες τις πλευρές, εξά-
μηνο-φωτιά, καθώς στη διάρκειά του θα παιχτεί εν τοις πράγμασι πλέον το 
«success story» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά σε κλίμα οξύτατης 
πολιτικής σύγκρουσης.

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εξάμηνο σύγκρουσης σε όλα τα μέτωπα
TOY ΓΙΑΝΝΗ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΟY
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς περιόδου οικονομικής προσαρμογής, θα 
επιτρέψει την επάνοδο στην κανονικότητα και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποδειχθεί αφετηρία ταχείας και διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Τα κρίσιμα ζητήματα που θα επιδράσουν καθοριστικά στην πορεία της οικονομίας από τώρα και στο εξής είναι τέσσερα:

(α) Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους
Το μεγάλο ύψος του δημόσιου χρέους τροφοδοτεί την αβεβαιότητα, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας, επηρεάζει δυσμενώς την πιστο-
ληπτική αξιολόγηση της χώρας και δυσχεραίνει την ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα. 
Η έκθεση βιωσιμότητας του χρέους από τους θεσμούς και η λήψη των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσής του από το Eurogroup πρέπει να γίνουν όσο το 
δυνατόν συντομότερα και με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών και να δρομολογηθεί 
η ομαλή έξοδος από το πρόγραμμα.

(β) Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης
Για να επιτύχει η Ελλάδα την έξοδο στις αγορές με ευνοϊκούς όρους, πρέπει να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων 
και να διαβεβαιώσει ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν θα διολισθήσει εκ νέου σε λάθος κατεύθυνση. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πρέπει να τηρηθούν και 
να γίνουν αποφασιστικά βήματα για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων, με πρώτο βήμα την άρση των προσκομμάτων σε μεγάλες 
επενδύσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί, αλλά καθυστερούν. Στον τομέα αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η νομοθεσία για τις χρήσεις γης.
Η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, στην οποία θα εντάσσονται οι στόχοι, δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί, που έχουν ήδη αποφασιστεί για την περίοδο 
μετά τη λήξη του προγράμματος, θα δώσει ισχυρή ώθηση στην εμπιστοσύνη. Θα επηρεάσει θετικά τους όρους εξόδου στις αγορές, θα βελτιώσει το επενδυτικό 
κλίμα και θα ενισχύσει την προσέλκυση επενδύσεων. Επιπλέον, θα διευκολύνει την επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες και θα ενδυναμώσει την πιστοδοτική 
τους ικανότητα. Τα παραπάνω θα θέσουν σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα και θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις που 
θα επιτρέψουν την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

(γ) Ομαλή έξοδος στις αγορές
Μετά τη λήξη του προγράμματος, η Ελλάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών προσφεύγο-
ντας στις διεθνείς χρηματαγορές με διατηρήσιμους όρους. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης είναι η κύρια και ουσιαστική προϋπόθεση για να 
συμβεί αυτό. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό δίχτυ ασφαλείας που θα πείθει ότι η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες 
συγκυριακές αντιξοότητες που καθιστούν το κόστος χρηματοδότησης μη ανεκτό.
Μία τέτοια δικλίδα ασφαλείας είναι το προβλεπόμενο “απόθεμα ρευστότητας”, που δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγεται η προσφυγή στις αγορές σε περιόδους 
αστάθειας και αυξημένου κόστους αναχρηματοδότησης. Το απόθεμα ρευστότητας δημιουργείται με τις δοκιμαστικές εκδόσεις ομολόγων πριν από τη λήξη του 
προγράμματος και με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Στην παρούσα φάση, η πρώτη δοκιμαστική έξοδος στις αγορές πραγμα-
τοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ομολόγων ύψους 25,8 
δισεκ. ευρώ. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, δρομολογήθηκε μία ακόμη έξοδος με την έκδοση επταετούς ομολόγου, εντασσόμενη στο 
σχεδιασμό της κυβέρνησης για επάνοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές πριν από τη λήξη του προγράμματος. Η έκδοση αυτή, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω 
αναταράξεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ήταν επιτυχής.
Οι αναταραχές, όπως οι πρόσφατες, φαίνεται όμως ότι επηρεάζουν περισσότερο τις χώρες με αδύναμη πιστοληπτική διαβάθμιση και λιγότερο ισχυρή οικονομία, οι 
οποίες είδαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων τους να αυξάνονται σημαντικά. Κατά συνέπεια, υπό τις παρούσες αβέβαιες συνθήκες, η έξοδος του Ελληνικού 
Δημοσίου στις αγορές, αν και είναι επιβεβλημένη προκειμένου η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα, πρέπει να γίνεται με προσεκτικά βήματα.
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς αποθέματος ρευστότητας πριν από τη λήξη του προγράμ-
ματος δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και προετοιμάζει το έδαφος για την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα. Ωστόσο, συμπληρωματικά θα πρέπει να εξεταστεί 
και το ενδεχόμενο ενός προληπτικού προγράμματος στήριξης. Το ενδεχόμενο προσφυγής σε προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι συνθήκες 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνηγορούν, δεν θα πρέπει να δραματοποιείται, καθώς οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται όταν 
υπάρχει ανάγκη. Η ύπαρξη ενός τέτοιου προληπτικού πλαισίου στήριξης εκτιμάται ότι μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την ελληνική οικονομία, μειώνοντας το 
κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου και των τραπεζών σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προ-
γράμματος τον Αύγουστο του 2018. Η προληπτική πιστοληπτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα καθιστούσε αυτούς τους πόρους 
διαθέσιμους, χωρίς να είναι απαραίτητη εκ προοιμίου η άντλησή τους. Αντίθετα, η συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων συνεπάγεται άμεσα πρόσθετο δανεισμό, 
ο οποίος επιβαρύνει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Επιπλέον, αυτό το πλαίσιο προληπτικής στήριξης εξασφαλίζει τη διατήρηση της “παρέκκλισης” 
(waiver) για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος 
μέχρις ότου η Ελλάδα αποκτήσει επενδυτική πιστοληπτική διαβάθμιση. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή, το απόθεμα ασφαλείας για τις συστημικές τράπεζες 
εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο και πέραν του Αυγούστου του 2018. Τέλος, η διατήρηση της παρέκκλισης (waiver) σε συνδυασμό με τα μέτρα για τη βιωσιμότητα 
του χρέους θα επιτρέψουν την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς κρατικών 
τίτλων είτε στην κανονική του διάρκεια είτε κατά την περίοδο επανεπένδυσης, επηρεάζοντας πτωτικά το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. 

(δ) Το πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, προκύπτει ότι η λήξη του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 δεν συνεπάγεται αποδέσμευση της χώρας από 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι των δανειστών της. Αυτό που αλλάζει είναι η μορφή του πλαισίου εποπτείας της χώρας, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται 
στους γενικούς όρους και κανονισμούς εποπτείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Κανονισμός 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει αυτόματη άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα μέχρις ότου η χώρα απο-
πληρώσει το 75% των δανείων που έχει λάβει από άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει ενισχυμένη εποπτεία, αν κρίνει ότι συντρέχουν οι συνθήκες.
Πέραν των διατάξεων που είναι ήδη σε ισχύ, έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, οι οποίες 
αφορούν ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν τη φύση της εποπτείας της ελληνικής οικονομίας μετά το πρόγραμμα και θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τον αυξημένο ρόλο του ESM και τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Γίνεται επομένως φανερό ότι η ομαλή έξοδος της Ελλάδος από το πρόγραμμα και η επιτυχής πορεία της στη νέα, μετά την κρίση, ευρωπαϊκή κανονικότητα συ-
νεπάγονται δεσμεύσεις για τη διασφάλιση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων, την άσκηση συνετής οικονομικής πολιτικής μετά το πρόγραμμα και τη συνέχιση της 
εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2017
Οι θετικές ενδείξεις για βιώσιμη επιστροφή στην ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και εξαιρετικά επώδυνης προσπάθειας οικονομικής προσαρμο-
γής. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί από την έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους το 2009 έως σήμερα είναι εντυπωσιακή και πρωτοφανής στα ιστορικά χρονικά 
διεθνώς. Συγκεκριμένα, η χώρα πέτυχε: 
• Την πλήρη εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και του μεγάλου ελλείμματος του ισοζυγί-
ου τρεχουσών συναλλαγών. 
• Την πλήρη αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας και τη σημαντική βελτίωση σε όρους τιμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας επώδυνης διαδικασίας εσωτερικής υποτίμησης που έλαβε χώρα μέσω της σημαντικής μείωσης των ονομαστικών μισθών κυρίως στον 
ιδιωτικό τομέα. 
• Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εκσυγχρονισμού της οικονομίας σε τομείς όπως οι 
αγορές εργασίας και προϊόντων, το σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, το δημοσιονομικό πλαίσιο, το φορολογικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση.  
• Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των πολύ σημαντικών αλλαγών που συντελέστηκαν στην οκταετία της κρίσης, αυξήθηκε η εξωστρέφεια της οικονο-
μίας και έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του παραγωγικού υποδείγματος υπέρ κλάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό.
• Τέλος, η αναδιάρθρωση και η ανάταξη του τραπεζικού συστήματος, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική ανακεφαλαιοποίηση μετά από αυ-
στηρές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού τους, διασφαλίζουν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας (CET1), υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που, σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από 
προβλέψεις, επιτρέπουν στις ελληνικές τράπεζες την αποτελεσματική διαχείριση του πολύ υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, παρά την πρόοδο που συντελέστηκε, η κρίση επέφερε σημαντικό κόστος σε όρους απώλειας προϊόντος και απασχόλησης και ση-
μαντική μείωση του πλούτου των νοικοκυριών. Μεταξύ 2008 και 2016, η χώρα απώλεσε περισσότερο από το ¼ του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και η ανεργία αυξήθηκε 
σχεδόν κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το 2016 σε μόλις 68% του κοινοτικού 
μέσου όρου, από 93% το 2008. Παράλληλα, έλαβε χώρα ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων με υψηλά προσόντα, στερώντας την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία από ένα παραγωγικό τμήμα της, με ανυπολόγιστες δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2018
Το 2017 ήταν έτος επιστροφής της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη μετά από πολυετή περίοδο ύφεσης, με εξαίρεση το 2014. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανα-
μένεται να διαμορφωθεί σε 1,6% το 2017 και προβλέπεται να ενισχυθεί σε 2,4% και 2,5% το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Υπάρχουν επομένως βάσιμες ενδείξεις ότι, 
μετά από μια μακρόχρονη και εξαιρετικά επώδυνη οικονομική προσαρμογή, εμπεδώνεται μια αναπτυξιακή δυναμική, που προσδιορίστηκε τόσο από τις ευνοϊκές 
εγχώριες εξελίξεις όσο και από την καλή ευρωπαϊκή συγκυρία. 
Οι βελτιωμένες προοπτικές για την εγχώρια οικονομία ενίσχυσαν το οικονομικό κλίμα και οδήγησαν σε αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, σε αναβάθμιση της 
διεθνούς πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και σε διαδοχικές μειώσεις της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης 
ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA). Μείωσαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2006, γεγονός που επέτρεψε την επιστροφή 
του Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο του 2017 στις διεθνείς αγορές μετά από μία τριετία αποκλεισμού. Μείωσαν επίσης τις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων και 
οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές εκδίδοντας καλυμμένα ομόλογα.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι βάσιμο να προβλεφθεί ότι το 2018 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 2,4%. Παράγοντες 
ώθησης θα είναι: α) η ισχυρή ανοδική πορεία του τουρισμού, β) η μεγάλη ενίσχυση της μεταποιητικής παραγωγής, που αντανακλά τη βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και προεξοφλεί την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, γ) η αύξηση των εξαγωγών και δ) η ευνοϊκή διεθνής οικονομική 
συγκυρία.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επανήλθε το 2017 σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 1,1%, έναντι μηδενικού ρυθμού το 2016. Η εξασθένηση 
των αποπληθωριστικών πιέσεων οφείλεται κυρίως στην έντονα ανοδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου ιδίως στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αλλά 
και στην πληθωριστική επίδραση των νέων έμμεσων φόρων που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2017. Για το 2018, η εξέλιξη του εγχώριου πληθωρισμού αναμένεται 
να προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιδράσεις βάσης (base effects), οι οποίες θα συγκρατήσουν τον πληθωρισμό σε θετικό έδαφος, αλλά σε χαμηλότερα 
επίπεδα σε σχέση με το 2017.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ευοίωνες προβλέψεις βασίζονται κυρίως στην υπόθεση ότι η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος 
οικονομικής προσαρμογής θα ολοκληρωθεί ομαλά και βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις, και ότι η εφαρ-
μογή των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και στη μεταμνημονιακή εποχή.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2016 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης (βάσει του ορισμού του προγράμματος), για δεύτερο συνεχές έτος, σε 
σχέση με το στόχο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης για το 2016, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος, 
διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ. Στην υπέρβαση του στόχου συνετέλεσαν η καλύτερη πορεία των εσόδων από άμεσους 
και έμμεσους φόρους καθώς και η συγκράτηση τόσο των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας όσο και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια 
του 2017 και στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος θεσμοθετήθηκε μια σειρά από δημοσιονομικές ρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αναδιάταξη μεσοπρόθεσμα του τρέχοντος μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Η νομοθέτηση 
δημοσιονομικών ρυθμίσεων συνεχίστηκε και το 2018 με την ψήφιση του ν. 4512/2018 τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης του 
προγράμματος.
Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2018, προβλέπεται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017 ύψους 2,44% του ΑΕΠ, ένα-
ντι στόχου 1,75%. Με βάση όμως τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δημοσιονομικά στοιχεία εκτιμάται ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2017 θα υπερβεί 
την εν λόγω πρόβλεψη. Εντούτοις, όπως δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το 2017 προέρχεται 
κυρίως από την αύξηση των εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών (κατασχέσεις, πρόσθετοι φόροι από οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, ρυθμίσεις οφειλών) 
που συνδέεται πρωτίστως με συγκυριακούς λόγους, αλλά και από τη μείωση των δημόσιων δαπανών. Αντίθετα, η αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους 
φόρους είναι οριακή, παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και την επιβολή νέων φόρων. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη για φορολογική κόπωση των 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και υποδηλώνει την αναγκαιότητα αλλαγής του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του εγχώριου τραπεζικού τομέα το 2017 ήταν η σταδιακή ανάκαμψη της οργανικής κερδοφορίας, η διατήρηση της κεφαλαιακής 
επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών και η μικρή υποχώρηση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους, με το απόθεμα ωστόσο να παραμένει υψηλό (100,4 δισεκ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2017). Σημειώνεται πάντως 
ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία Δεκεμβρίου 2017, παρατηρείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το 
τέταρτο τρίμηνο του έτους (το απόθεμα διαμορφώνεται σε περίπου 95 δισεκ. ευρώ). 
Το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας και της 
σταδιακής ανάκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού προς το τραπεζικό σύστημα. Περαιτέρω, η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης κατά τα χρόνια της κρίσης 
φαίνεται να μην είναι τόσο έντονη πλέον. Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων εξακολούθησαν να μειώνονται, με χαμηλότερο όμως ρυθμό, και τα επιτόκια τραπεζι-
κού δανεισμού για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνέχισαν να αποκλιμακώνονται.

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα που η κρίση κληροδότησε στις τράπεζες και που αυτές 
καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως το δανειακό χαρτοφυλάκιό τους και να καταστεί έτσι δυνατή η αύξηση της τραπεζι-
κής χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, το θεσμικό πλαίσιο έχει εμπλουτιστεί και οι τράπεζες έχουν αναλάβει σημαντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε 
λειτουργία ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για πλειστηριασμούς ακινήτων, απλουστεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο 
αδειοδότησης εταιριών διαχείρισης πιστωτικών απαιτήσεων και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων. Επίσης, διαμορφώθηκε το 
πλαίσιο προστασίας των τραπεζικών στελεχών από ποινικές διώξεις και ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εκείνων των πιστωτών οι οποίοι κατέχουν εξασφαλίσεις. Η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς την απομάκρυνση των εμποδίων για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ειδικότερα η επίπτωση από την 
έναρξη των πρώτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη συμπεριφορά των στρατηγικών κακοπληρωτών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες για τη 
θετική εικόνα του τέταρτου τριμήνου.  
Οι τράπεζες ακολουθούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον προοδευτικό περιορισμό του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με στόχο τη μεί-
ωση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεταξύ Ιουνίου 2017 και Δεκεμβρίου 2019 περίπου κατά 37%. Εξάλλου, η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων με συσσωρευμένες προβλέψεις είναι ικανοποιητική και η τιμή του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ήταν το Σεπτέμβριο του 
2017 17,1%, υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ (15%).
Στο αμέσως προσεχές διάστημα οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα, οι οποίοι για τα επόμενα δύο έτη είναι υψηλοί και φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί, ιδίως τώρα που η οικονομία έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης. Οι τράπεζες επιβάλλεται να διευρύνουν το ταχύτερο δυνατόν τις λύσεις που προτείνουν στους δανειολήπτες και να προχωρήσουν στη λήψη πιο δραστικών 
αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τη συντονισμένη αντιμετώπιση των οφειλετών με πολλαπλούς πιστωτές, τον 
εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Μετά τη δημοσίευση σχετικών κατευθύνσεων από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς φορείς 
που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Επίσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο δίνοντας έμφαση στην 
ανάπτυξη νέων εργασιών και στην περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού τους κόστους.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ευάλωτο σε μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές δι-
αταραχές. Το 2018 οι τράπεζες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες προκλήσεις, με κυριότερες την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 9 (IFRS 9), την αυστηροποίηση του χειρισμού των προβλέψεων για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αλλά και τη διενέργεια της πανευρωπαϊκής 
άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι θετικό το ότι προβλέφθηκε και υπάρχει ένα απόθεμα ασφαλείας, στο 
πλαίσιο της χρηματοδότησης του τρίτου προγράμματος, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την ενδεχόμενη στήριξη του τραπε-
ζικού τομέα, εάν αυτή καταστεί αναγκαία. 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της φερεγγυότητας του παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση με σκοπό 
την προστασία του καταναλωτή, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις από το 2017 δημοσιεύουν ετήσια έκθεση αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους 
κατάσταση και την κατάσταση φερεγγυότητας. Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το 2017 παρέμειναν σταθερά και οι δείκτες φερεγγυότητας αναμένεται 
να βελτιωθούν. Για το μετριασμό όμως των συνεπειών του κινδύνου που σχετίζεται με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε αναπροσαρμογή της επενδυτικής τους στρατηγικής και τροποποίηση των προϊόντων που διαθέτουν με μείωση της 
απόδοσης που εγγυώνται και προώθηση ασφαλίσεων με επενδύσεις τον κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί και καταγράφεται σε σημαντικά οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί, που ενδέχεται να απειλή-
σουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν.
Βραχυπρόθεσμα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, που θα 
οδηγούσε σε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος, και η τυχόν απόκλιση από την επίτευξη 
των δημοσιονομικών στόχων. Επιπλέον, η μη έγκαιρη αποσαφήνιση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους είναι αιτία που μπορεί να αναζωπυρώσει αβεβαιότητες.
Εξίσου σημαντικός είναι ο κίνδυνος από την αντιστροφή της μέχρι σήμερα θετικής πορείας των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Η πρόσφατη ανα-
βάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αποτελεί θετική εξέλιξη στην πορεία προς την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τα ελληνικά ομόλογα, ενώ 
το 2017 οι υψηλές αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν σημαντική πτώση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί ακόμα τη χαμηλότερη 
πιστοληπτική διαβάθμιση στην ευρωζώνη, απέχοντας 5 βαθμίδες από την επενδυτική βαθμίδα, σημαίνει ότι, με τη χώρα εκτός προγράμματος, τα ελληνικά ομόλογα 
θα παύσουν να γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη φθηνή χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΚΤ. Με δεδομένο 
ότι η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου υπερβαίνει σήμερα το 4%, έναντι περίπου 2% για την Πορτογαλία και την Ιταλία, γίνεται πιθανός ο 
κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στη δυναμική του χρέους. Το πρόβλημα ενδέχεται να οξυνθεί, καθώς οι παράγοντες που διαμόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες κατά 
το περασμένο έτος φαίνεται ότι αντιστρέφονται.
Ελλοχεύουν ωστόσο και εξωτερικοί κίνδυνοι, που δημιουργούν ανησυχίες για τη διατήρηση της εξαιρετικά ευνοϊκής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας και της 
παγκόσμιας σταθερότητας. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ, εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην καλή οικονομική πορεία της ΕΕ 
είναι: η προετοιμασία του Brexit μετά τη συμφωνία της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για συντεταγμένη έξοδο, και η ανάγκη για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας ως 
προς τον τρόπο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου τον Ιούνιο του 2018. Επιπρό-
σθετα, σε επίπεδο ευρωζώνης, σημαντικές αλλαγές που αφορούν την αρχιτεκτονική της αναμένεται να δρομολογηθούν εφέτος, όπως η σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Καθυστερήσεις των προσδοκώμενων αλλαγών ενδέχεται να ενισχύσουν τις αβεβαιότητες. Σε 
διεθνές επίπεδο, αναταράξεις προκαλούνται από την επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τη Β. Κορέα και το Ιράν. Τέλος, σε πολλές χώρες του κόσμου η έξαρση 
του λαϊκισμού μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση: να επανέλθει στην κανονικότητα και να βρεθεί ξανά σε πορεία σύγκλισης με τους Ευρωπαίους 
εταίρους. Η επιστροφή σε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη απαιτεί τη διατήρηση και εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί, 
καθώς και ουσιαστικές αλλαγές σε τομείς που εξακολουθούν και σήμερα να υστερούν, όπως είναι το φορολογικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, το δικαστικό 
σύστημα και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Για να συμβούν όμως τα παραπάνω και να καταστεί η Ελλάδα και πάλι φιλικός προορισμός του επιχειρείν και των 
παραγωγικών επενδύσεων, θα πρέπει το τέλος του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής να γίνει αφετηρία ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου παραγωγικής 
ανασυγκρότησης, του οποίου την πατρότητα των ιδεών και την ευθύνη θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής για την 
επόμενη ημέρα της εξόδου της Ελλάδος από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στη λήψη μέτρων εξισορρόπησης 
των διαταραχών του οικονομικού κύκλου, αλλά πρωτίστως στην άσκηση μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής με διττό στόχο την πλήρη αξιοποίηση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας και ταυτόχρονα τη διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας.
Το σχέδιο πρέπει να στοχεύει σε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της ενίσχυσης της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, 
του εξωστρεφούς προσανατολισμού της παραγωγικής δομής και της ευρύτερης κοινωνικής συμμετοχής. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η υλοποίηση μεγάλων τομών 
στον ιστό της οικονομίας. Η εφαρμογή αυτών των τομών απαιτεί την ουσιαστική και ευρεία συναίνεση και συνεννόηση όλων των κοινωνικών ομάδων αλλά και 
των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, δεν πρέπει να 
σταματήσει η θετική πορεία προς το μέλλον, ή, ακόμα χειρότερα, να τεθούν σε κίνδυνο αυτά που έχουν επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες τα τελευταία εννέα χρόνια, 
λόγω έλλειψης κοινωνικής συναίνεσης ή λόγω πόλωσης του πολιτικού κλίματος. Συγκεκριμένα, απαιτούνται:
Πρώτον, ριζική αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης με σαφή οριοθέτηση της κρατικής παρέμβασης στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Το κράτος θα πρέπει να ανα-
λάβει ρόλο ρυθμιστή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας και να αναπτύξει ελεγκτικούς μηχανισμούς και όχι το ρόλο του παραγωγού-επι-
χειρηματία. Επιπλέον, με την αξιοποίηση των συστημάτων σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα σε ένα μεγάλο φάσμα διοικητικών διαδικασιών και παρεχόμενων 
υπηρεσιών, μεταφέρεται το κόστος από τον φορολογούμενο στον χρήστη, με παράλληλη όμως μέριμνα για τη στήριξη των κοινωνικά αδύναμων.
Δεύτερον, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Καθώς στο νέο παραγωγικό πρότυπο η παρέμβαση του κράτους 
περιορίζεται στο ρόλο του ελεγκτή-ρυθμιστή, οι αποκρατικοποιήσεις όχι μόνο θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, αλλά κυρίως θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό 
προς όφελος του καταναλωτή. 
Τρίτον, αλλαγές στο φορολογικό σύστημα με γνώμονα τη δημιουργία ενός απλού και σταθερού φορολογικού πλαισίου με χαμηλότερους φορολογικούς συντελε-
στές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Τέταρτον, επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά το μέγεθος της 
άτυπης οικονομίας και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα με δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται όχι μόνο η 
εξοικείωση του πολίτη με τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και η καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης.
Πέμπτον, έμφαση στο «τρίγωνο της γνώσης» (παιδεία-έρευνα-καινοτομία) με αξιολόγηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και σύνδεση της έρευνας με τη χρη-
ματοδότηση και την παραγωγική διαδικασία. Και τούτο διότι η σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με την παραγωγική διαδικασία προωθεί 
την καινοτομία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.
Έκτον, και σημαντικότερο, ισχυροποίηση της ανεξάρτητης λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου. Για να καταστεί αυτό εφικτό, πρέπει οι πολιτικές 
δυνάμεις στο σύνολό τους να αποδεχθούν ότι μόνο κοινωνικά αποδεκτοί και με υψηλό κύρος και ανεξαρτησία θεσμοί, που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
συγκεκριμένων ομάδων εις βάρος άλλων, προάγουν την ευημερία της κοινωνίας ως συνόλου. Για να επιτύχει η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει το κύρος των 
θεσμών, που είναι συνώνυμο με την εμπιστοσύνη στο μέλλον, να εξυψωθεί. Αδύναμοι και κλειστοί θεσμοί παράγουν αβεβαιότητα και απώλεια προσανατολισμού, 
ενώ αντίθετα ισχυροί, ανεξάρτητοι, ανοικτοί και κοινωνικά αποδεκτοί θεσμοί είναι απαραίτητοι για την επιστροφή στην ομαλότητα.  
***
Σήμερα, η ελληνική οικονομία βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην ομαλότητα. Οι αντικειμενικές συνθήκες, όπως καταγράφονται 
από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, είναι ενθαρρυντικές. Για να αξιοποιηθούν όμως, απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο για το μέλλον μέσα σε κλίμα 
κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής ομαλότητας, που θα πείθει τις παραγωγικές δυνάμεις και τις διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα έχει οριστικά απομακρυνθεί από 
πρακτικές του παρελθόντος και βρίσκεται πάλι σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη. 

Ομιλία του κ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην 85η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος
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Η χώρα βρίσκεται και πάλι μπροστά σε ένα 
πολύ δύσκολο σταυροδρόμι, αλλά φαίνεται 
ότι η πολιτική της ηγεσία ασχολείται με άλλα. 
Βασικά ασχολείται με το πως θα ξαναεκλεγεί, 
ακόμα κι αν βάλει παντού φωτιά. Τα πράγ-
ματα γίνονται δε  ακόμα χειρότερα, όταν συ-
νειδητοποιεί ότι μια νέα εκλογική νίκη είναι 
αδύνατη.

Η Κυβέρνηση κατάφερε να αποδείξει ότι είναι 
κυνική και αδίστακτη στην υπόθεση Novartis. 
Όταν παραπέμπει με το έτσι θέλω 10 πολιτι-
κούς στηριγμένη σε μαρτυρίες κουκουλοφό-
ρων, με τον κ. Τζανακόπουλο να πηγαινοέρ-
χεται στην Εισαγγελέα Διαφθοράς, τον πρώην 
αρχηγό της ΕΥΠ γνωστό Τσιπροκαραμανλικό 
κ. Παπαγγελόπουλο να προαναγγέλλει το πό-
ρισμα που δεν έπρεπε να γνωρίζει, τον «αδέ-
καστο» κ. Βαξεβάνη να ρίχνει ακούραστα 
λάσπη κι ας καταδικάζεται διαρκώς και την 
κ. Θάνου να παρεμβαίνει για το ποιοι θα εξε-
τάσουν στη συνέχεια την υπόθεση, τότε κάτι 
ανησυχητικό συμβαίνει στη Δημοκρατία μας.

Η Κυβέρνηση ξεχνάει μια απλή αλήθεια: 
Όποιος προσπάθησε να επικρατήσει στους 
πολιτικούς αντιπάλους τους δια της σπίλω-
σής τους, στο τέλος την πληρώνει. Δεν νο-
μίζω ότι μπορεί να ξεφύγει από τον κανόνα 
αυτό μια Κυβέρνηση με δήθεν ηθικό πλεονέ-
κτημα που χρέωσε 200 δις ευρώ την χώρα 
με τις ανοησίες το πρώτο επτάμηνο του 2015, 
η Κυβέρνηση των παράνομων διορισμών του 
κ. Πολάκη, των πωλήσεων όπλων στην Σα-
ουδική Αραβία του κ. Καμένου που ενέχεται 
και στις περίεργες ,αδιερεύνητες συνομιλίες 
με τον βαρυποινίτη…

Ωστόσο, μιας και στην επικαιρότητα βρίσκο-
νται όλα όσα αφορούν την φαρμακευτική δα-
πάνη και το σκάνδαλο Novartis, η Κυβέρνη-
ση προσπαθεί να ξεχάσουμε: Την λυσσαλέα 
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση να 
μην μειωθεί ούτε ευρώ η δαπάνη- Τον «ηρω-
ικό αγώνα» του κατά των γενόσημων – Τα 
εύσημα των φαρμακοβιομήχανων για αυτούς 
τους αγώνες του.

Βρισκόμαστε μπροστά στην έναρξη μιας 
ακραίας πολωτικής διαδικασίας. Το σοβαρό 
πρόβλημα που ανακύπτει είναι ότι το μεγάλο 
θύμα είναι το Πολιτικό Σύστημα και ο κίνδυ-
νος να ενισχυθεί η αντιπολιτική. Και αυτό σε 
μια περίοδο που όλα τα θέματα είναι ανοικτά. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέκτησε την εξουσία οδηγώντας 
την χώρα σε ήττες. Φαίνεται ότι είναι ορατός 
ο κίνδυνος φεύγοντας να αφήσει καμένη γη 
και μια Δημοκρατία σε αμφισβήτηση. 

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτής 

Δημοκρατία  
σε αμφισβήτηση 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΟΥΠΗΣ*

politics

«Παγίδα» στήνουν οι δανειστές  
στην κυβέρνηση 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η... ΦΥΓΗ ΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΕΏΡΓΙΑΔΗ

Α
ντιμέτωπη με σκληρές αποφάσεις φέρνουν 
την ελληνική κυβέρνηση οι δανειστές, απαι-
τώντας να έχει κλείσει έως τις αρχές Ιουνίου 
όλα τα προαπαιτούμενα και κυρίως να ψηφίσει 
το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της περιόδου 
2019-2022. Η κυβέρνηση καλείται από τους 
«θεσμούς» να καθορίσει τα μέτρα και τις πα-
ραμετρικές αλλαγές για την πρώτη τετραετία 

σκληρής επιτροπείας που εκτείνεται από το 2019 έως το 2022. 
Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει πολιτικό vertigo, καθώς θα ακυρώ-
σει εκ των πραγμάτων το αφήγημα για «καθαρή έξοδο» και... 
οριστικό τέλος των μνημονίων. Ουσιαστικά, τότε η συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ καλείται να συμπεριλάβει όλα τα μέτρα που 
θα δεσμεύσουν τις επόμενες κυβερνήσεις τουλάχιστον έως το 
2022, κλείνοντας την πρώτη περίοδο σκληρής επιτροπείας.

Οι εταίροι-δανειστές «πατάνε» στο γεγονός ότι για τον επό-
μενο έναν χρόνο η Ελλάδα έχει πολύ μικρές χρηματοδοτικές 
ανάγκες και ως εκ τούτου μπορούν να περιμένουν όσο χρεια-
στεί προκειμένου να ψηφίσει όλα τα αναγκαία μέτρα, χωρίς να 
διακινδυνεύουν τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Ουσιαστικά, 
μετά τη 16μηνη καθυστέρηση στο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγη-
σης, οι εταίροι-δανειστές την ωθούν στην επίσπευση εφαρμο-
γής σκληρότατων μέτρων τα οποία θα της κοστίσουν πολιτικά. 
Ταυτόχρονα, φοβούνται επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς 
αγορές, κάτι που θα εκτροχιάσει το πρόγραμμα, αλλά από την 
άλλη θα αναγκάσει την κυβέρνηση να πάρει νέα μέτρα ή να προ-
σφύγει στις κάλπες!

Σύμφωνα με διαρροές κυβερνητικού αξιωματούχου, «όλα 
πρέπει να έχουν κλείσει έως τις 21 Ιουνίου και η πίεση είναι στην 
πλευρά μας». Ουσιαστικά, η έξοδος στις αγορές με ρύθμιση χρέ-
ους αλλά και το τέλος του προγράμματος διάσωσης με υπαγωγή 
σε καθεστώς σκληρής επιτροπείας βρίσκονται στον αέρα, κα-
θώς ενδεχόμενη απόκλιση από τα φετινά μεγέθη του προϋπο-
λογισμού, λόγω καθυστερήσεων, θα οδηγήσει... μοιραία σε νέα 
έκτακτα μέτρα. Έτσι, θα ακυρωθεί κάθε πτυχή του αφηγήματος 
που προσπαθεί να «στήσει» η κυβέρνηση. Συνεπώς, ο τελικός 

γύρος των επαφών που θα αρχίσει μετά το Πάσχα αποκτά ιδιαί-
τερο πολιτικό ενδιαφέρον... 

Πολλές και πιεστικές οι εκκρεμότητες
Από το «σκανάρισμα» που έγινε τις προηγούμενες τρεις ημέ-

ρες στα προαπαιτούμενα, φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρότατες 
εκκρεμότητες οι οποίες ενέχουν και τεράστιο πολιτικό ρίσκο. 

Η κυβέρνηση διέρρευσε ότι το... μόνο πρόβλημα τεχνικού 
χαρακτήρα που υπάρχει αυτήν τη στιγμή έχει να κάνει με τη 
δυσκολία καθορισμού της ενιαίας τιμής για τον υπολογισμό της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Όπως αποδεικνύεται, η όλη 
διαδικασία εξίσωσης εμπορικών και αντικειμενικών αξιών είναι 
εξαιρετικά προβληματική και εκτιμάται ότι γι’ αυτόν τον λόγο ο 
ΕΝΦΙΑ του 2018 θα είναι ο ίδιος με τον αντίστοιχο περυσινό. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσπα-
θεί να κερδίσει χρόνο στο θέμα του καθορισμού των αντικειμε-
νικών αξιών, καθώς γνωρίζει ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκλο-
γικού σώματος που κατοικεί σε «λαϊκές» συνοικίες θα υποστεί 
σημαντικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα όμως δεν έχει και μεγάλο 
χρονικό περιθώριο, καθώς μπορεί να είναι ένα από τα προαπαι-
τούμενα που ίσως να καθυστερήσει τη διαδικασία επιστροφής 
στην κανονικότητα. Συν τοις άλλοις, καλείται να νομοθετήσει και 
μέτρα που θα πλήξουν συνταξιούχους, μισθωτούς του ιδιωτι-
κού και του δημόσιου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες και... 
συνδικαλιστές. 

Την ίδια στιγμή, υπάρχει απογοήτευση στους δανειστές για 
την πορεία των πλειστηριασμών και τις αλλαγές στη Δημόσια 
Διοίκηση, ενώ με ιδιαίτερο σκεπτικισμό αναμένουν τα αποτελέ-
σματα από τους διαγωνισμούς για τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτό 
που επισημάνθηκε σε όλους τους τόνους είναι ότι ενδεχόμενη 
ανατροπή του momentum στο διεθνές περιβάλλον θα επηρεά-
σει αρνητικά τα επιτόκια των κρατικών τίτλων, θα περιορίσει το 
ενδιαφέρον και τις τιμές πώλησης περιουσιακών στοιχείων που 
θα βγαίνουν στον πλειστηριασμό ή θα ιδιωτικοποιούνται και ου-
σιαστικά θα οδηγήσει σε αποκλίσεις από το πρόγραμμα.
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Η 
Εφορία και το κράτος θα τα ξέρουν όλα! Λογα-
ριασμούς, ακίνητα, ενοίκια, αυτοκίνητα, βιβλία, 
πορεία πληρωμών δόσεων, θυρίδες, χρέη, 
υπόλοιπα οφειλών, φορολογικές υποχρεώσεις 
, με στόχο να βεβαιωθούν τουλάχιστον 3,2 δισ. 
ευρώ έως το τέλος του 2018. Ακόμη, η ΑΑΔΕ 
προχωράει σε επικαιροποίηση στοιχείων επι-
κοινωνίας των φορολογουμένων, όπως τηλέ-

φωνο, IBAN και email, για φυσικά και νομικά πρόσωπα αλλά 
και τους αντίκλητους έως τις 30/4/2018. Όμως, στο όλο εγ-
χείρημα θα γίνουν και τηλεφωνικές κλήσεις για συμμόρφωση 
των φορολογουμένων. «Όλα αυτά για να μαζευτεί η κατάστα-
ση, ώστε όλοι να πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί 
με πλήρη διαφάνεια», τονίζουν στελέχη της ΑΑΔΕ. Καλά όλα 
αυτά, αλλά θα πρέπει να έχουν και χρήματα οι φορολογού-
μενοι, ειδικά όταν πολλές επιχειρήσεις καθυστερούν να πλη-
ρώσουν ή δεν καταβάλλουν καθόλου μισθούς για μήνες, λένε 
κάποιοι άλλοι, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο κ. 
Πιτσιλής και κάθε άλλος στο ΥΠΟΙΚ.

Έχουμε λοιπόν τα εξής:
1. Πάνω από 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις, με σκο-

πό τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και την εκ-
πλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς 
την υποβολή δηλώσεων όπως ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Φόρο Μι-
σθωτών Υπηρεσιών και την καταβολή των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών τους. Ακολουθεί η επικαιροποίηση στοιχεί-
ων επικοινωνίας (τηλέφωνο, IBAN και email) για φυσικά 

και νομικά πρόσωπα και αντικλήτους μέχρι τις 30/4/2018. 
2. Έλεγχοι του φόρου διαμονής, ώστε να παρακολουθείται η 
βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, έως το τέλος του χρόνου.

3. Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε 
ποσοστό 100% για όλους, ώστε στις 31/8/2018 να μην υφί-
στανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.

4. Εκκαθάριση των τροποποιητικών, συμπληρωματικών 
δηλώσεων σε κάθε μορφής φορολογία ώστε στις 31/8/2018 
να μην υπάρχουν ανεκκαθάριστες δηλώσεις με ποσά προς 
επιστροφή άνω των 90 ημερών.

5. Δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών του νό-
μου 4152/2013, μέχρι 30/6/2018.

6. Έλεγχοι άνω των 450 από το ΚΕΜΕΠ και 550 από το 
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου πλούτου.

7. Επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση φορολογικών υπο-
χρεώσεων.

8. Αυστηρότεροι έλεγχοι επιχειρήσεων που διενεργούν 
ενδοομιλικές συναλλαγές, μέχρι τις 31/12/2018.

9. Επικαιροποίηση του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.

10. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων ως προς την τή-
ρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων από τους ιατρούς, για 
την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ, 
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2889/2001, μέ-
χρι τις 31/3/2018.

11. Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγι-
ών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι τις 
31/5/2018.

12. Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγι-
ών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι τις 
31/5/2018.

13. Επικαιροποίηση της βεβαίωσης αποδοχών ή συντά-
ξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσμα-
τα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι 
30/4/2018.

14. Άμεση συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμ-
φανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσο-
στό τουλάχιστον 52%. Η απείθεια θα διαβιβάζεται αρμοδίως 
–των μη συμμορφούμενων φορολογουμένων– για περαιτέ-
ρω ενέργειες.

15. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών 
υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%. Διαβίβαση αρμοδί-
ως του αρχείου των μη συμμορφούμενων φορολογούμενων 
για περαιτέρω ενέργειες.

16. Εισπράξεις 2,8 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρό-
θεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης και 24% επί των 
νέων οφειλών.

οικονομία

Η Εφορία θα ξέρει και τι θα τρώμε!
ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ 5,6 ΔΙΣ. ΕΣΟΔΑ

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΑΥΤΙΑ
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Ε
πειτα από οχτώ συναπτά έτη μνημονιακής 
κρίσης η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 
και πολύ περισσότερο στη Β. Ελλάδα δείχνει 
να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η Karfitsa 
απευθύνθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης και στον πρόεδρο του κ. Πα-
ναγιώτη  Παπαδόπουλο σε μια προσπάθεια 
σκιαγράφησης του οδικού άξονα που θα πρέ-

πει να ακολουθηθεί προκειμένου να σταματήσει το επο-
νομαζόμενο «επιχειρηματικό brain drain» στον κλάδο της 
ελληνικής βιοτεχνίας.

Τι μπορεί αλλά και πρέπει να γίνει έτσι ώστε νέοι 
άνθρωποι να αναλάβουν ενεργές πρωτοβουλίες; 

Η νεανική επιχειρηματικότητα είναι η πιο άμεση και 
δραστική απάντηση στο Γολγοθά δεκάδων χιλιάδων νέων 
που αναζητούν εργασία και δε βρίσκουν, είναι η ελπίδα 
και η προοπτική. Κατά συνέπεια απαιτείται: xρηματοδό-
τηση χαμηλού κόστους για νεοφυείς επιχειρήσεις (start 
ups). Στοχευμένα τραπεζικά δάνεια για νεοφυείς επιχει-
ρήσεις. Παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων. Ειδι-
κά κίνητρα συνδεδεμένα με την έρευνα και ανάπτυξη, ή 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τώρα είναι η κατάλληλη 
περίοδος για να «παντρέψουμε» τη δύναμη της επιχειρη-
ματικότητας με την αστείρευτη ενέργεια που κρύβει μέσα 
του ο κάθε νέος. Τις φιλοδοξίες του, με τη γνώση και το 
ταλέντο του. Στο πλαίσιο αυτό το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης, εργάζεται με συνέπεια για τη δημιουργία 
θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων, που θα λειτουρ-
γήσει το επόμενο διάστημα και θα αποτελέσει έρεισμα, 
λειτουργώντας επικουρικά  ώστε νέοι άνθρωποι να βρουν 
το δρόμο τους μέσα από την παραγωγή καινοτόμων προ-
ϊόντων και να παραμείνουν στην Ελλάδα βοηθώντας την 
ελληνική οικονομία.

Υπάρχουν επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη που επεν-
δύουν στην εξωστρέφεια; Και αν ναι τι θα μπορούσε 
να γίνει έτσι ώστε αυτές αφενός να προσελκύσουν πε-
ρισσότερα κεφάλαια και αφετέρου να ξεπεράσουν τα 
υπάρχοντα προβλήματα που τις ταλανίζουν;

Αναμφίβολα υπάρχουν επιχειρήσεις και στη Θεσσα-
λονίκη που επενδύουν στην εξωστρέφεια, που αποτελεί 
τον μόνο δρόμο για την επιστροφή σε τροχιά δυναμικής 
και διατηρήσιμης μεσοπρόθεσμα ανάπτυξης. Η οικοδόμη-
ση ενός τέτοιου υποδείγματος ανάπτυξης προϋποθέτει: 
ανταγωνιστική παραγωγή, που θα προκύψει μέσα από 
σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Ευνοϊκό φορολογικό και διοικητικό περιβάλλον, το οποίο 
θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές και θα ενθαρ-
ρύνει την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 
Γι’ αυτό και ζητούμε νέα δημοσιονομική πολιτική, τώρα με 
ένα ριζοσπαστικό φορολογικό σύστημα μεταβλητού αφο-

ρολόγητου.
• Καθιέρωση ενιαίου flat rate συντελεστή φορολογίας 

εισοδήματος επιχειρήσεων 20% με ταυτόχρονη συγκρά-
τηση και αναδιάρθρωση των μη παραγωγικών δαπανών 
και βελτίωση της εισπραξιμότητας φόρων και εισφορών.

• Θέσπιση ενός νέου συστήματος φορολογίας εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων με «μεταβλητό αφορολόγητο» 
βάσει εισοδημάτων – δαπανών, που μπορεί να συμβάλει 
τα μέγιστα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ποιος είναι ο «οδικός άξονας» έτσι ώστε να σταμα-
τήσει το επονομαζόμενο «επιχειρηματικό brain drain» 
στον κλάδο της ελληνικής βιοτεχνίας;

Τόσο το brain drain όσο και το brain waste – η φυγή, 
αλλά και η σπατάλη, η υποαξιοποίηση ανθρώπινου κεφα-
λαίου – συνιστούν τις μεγαλύτερες απειλές για την επι-
χειρηματικότητα. Μια οικονομία για να επιβιώσει και να 
αναπτυχθεί χρειάζεται φρέσκα μυαλά, φρέσκες γνώσεις. 
Ζητούμε και δεν θα πάψουμε να ζητούμε από την πολιτεία 
να λάβει δραστικά μέτρα για τη δημιουργία ενός ευνοϊ-
κότερου, βιώσιμου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. Κι αυτό μπορεί να γίνει: Με δημιουρ-
γία ειδικά σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, σε 
συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και καθοδήγησης για την αξιοποίησή τους. Με την παροχή 
φορολογικών και άλλων κινήτρων, για ανάπτυξη δραστη-
ριοτήτων στους τομείς που σχετίζονται με την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτομία. Με τη διευκόλυνση της πρό-

σβασης καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για κρατικές προμήθειες. Με τη δημιουργία 
τοπικών πυρήνων επιχειρηματικότητας, με συνεργασία 
επιμελητηρίων, επιχειρηματικών φορέων και εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων. Και βεβαίως, με ευνοϊκότερο φορολογικό 
περιβάλλον. 

Η κατάσταση με το παραεμπόριο στη Θεσσαλονίκη 
δείχνει να έχει φθάσει στο απροχώρητο. Είσαστε ικα-
νοποιημένος με τις διαβεβαιώσεις που λάβατε από τους 
αρμόδιους φορείς;

Το παραεμπόριο αποτελεί, μία από τις μεγαλύτερες 
πληγές που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως το λαθρεμπόριο και παρεμπόριο σε πανελλα-
δικό επίπεδο, υπολογίζεται στα 20 δισ. ευρώ ετησίως, με 
τα διαφυγόντα κέρδη για το δημόσιο να εκτιμώνται στα 3,5 
δισ. ευρώ. Με διαβεβαιώσεις δεν λύνεται το πρόβλημα. 
Αυτό που απαιτείται είναι να δημιουργηθεί ένας κεντρικός, 
ενιαίος φορέας, αποκλειστικά υπεύθυνος για το αντικείμε-
νο της δίωξης του παραεμπορίου, με πανελλαδική διάρ-
θρωση και αρμοδιότητα. Πρόταση της ΚΕΕΕ αλλά και του 
ΒΕΘ είναι η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων των 
συναρμόδιων υπηρεσιών σε ένα όργανο, με την ονομασία 
«Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου» (ΣΕΔΙΠ), του 
οποίου θα προΐσταται Ειδικός Γραμματέας. Στην ουσία, δεν 
πρόκειται για τη δημιουργία νέα υπηρεσίας, αλλά για ενο-
ποίηση/συνένωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε 
ένα Σώμα.

συνέντευξη

«Η καλύτερη επένδυση είναι  
η νεανική επιχειρηματικότητα»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ

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

100%
στα τέλη σύνδεσης 
για όλο το 2018

έκπτωση

νέα της πόλης

ΟΑΣΘ και ελεγχόμενη στάθμευση... ευνοούν τα ΤΑΞΙ
«ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΟΛΥΩΡΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ», ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
αποτελούσε ανέκαθεν ένα βασικό πρόβλημα της πόλης. Ιδιαίτε-
ρα σε ώρες αιχμής, προκαλείται συνωστισμός τόσο στους δρό-
μους όσο και στα αστικά λεωφορεία, που αποτελούν το μοναδικό 
μέσο μαζικής μεταφοράς. Τα παραπάνω συμπληρώνει η δυσκο-
λία εξεύρεσης παρκινγκ καθώς και οι αυξημένοι πλέον χώροι 
ελεγχόμενης στάθμευσης, που ορισμένες φορές δεν συμφέρουν 
οικονομικά τους οδηγούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί 
Θεσσαλονικείς να προτιμούν όπως λένε, το ΤΑΞΙ για τη μετακί-
νησή τους.

Ο κ. Πασχάλης βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του ΤΑΞΙ εδώ και 
οκτώ χρόνια. Όπως περιγράφει, από τότε που άλλαξε το καθε-
στώς του ΟΑΣΘ, ο κόσμος που συνωστίζεται σε στάσεις αλλά και 
μέσα στα αστικά λεωφορεία, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Απόρροια 
αυτού, είναι να αυξηθεί σ’ ένα βαθμό η... δουλειά των ταξιτζήδων. 
«Υπάρχουν μέρες που μαζεύουμε πελάτες από τις στάσεις, λόγω 
των αυξημένων ωρών αναμονής. Έχει τύχει να μου πει πελάτισσα 
πως περίμενε το αστικό για 40 λεπτά και τελικά δεν κατάφερε να 
επιβιβαστεί, λόγω του αυξημένου κόσμου που βρισκόταν μέσα 
σε αυτό». Όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος του Σωματείου Κλήμης 
Λεοντιάδης, «αν αργεί το λεωφορείο ή είναι γεμάτο, ο κόσμος 
παίρνει ΤΑΞΙ προκειμένου να μη χάσει το ραντεβού, τη δουλειά 
του ή ακόμα ακόμα να μην... ξεπαγιάσει από το κρύο, όπως έγινε 
στις αρχές της εβδομάδας». Όπως μας λένε οι πολίτες, επιλέγουν 

να μειώσουν κάποιο άλλο έξοδο, ώστε να κερδίσουν μια πιο ξε-
κούραστη μετακίνηση αλλά και χρόνο. «Σε έκτακτες περιπτώσεις 
χρησιμοποιώ ΤΑΞΙ γιατί δεν μπορώ να εμπιστευθώ τα αστικά» 
υπογραμμίζει ο Κωνσταντίνος Βλάχος και συμφωνεί μαζί του η 
Κατερίνα Δεληγιαννίδου λέγοντας πως «στην καθημερινότητά 
μου χρησιμοποιώ αρκετά το ΤΑΞΙ, σπάνια το αστικό κι ακόμη πιο 
σπάνια το αυτοκίνητο. Δεν με εξυπηρετούν οι ελεγχόμενοι χώροι 

στάθμευσης, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πως λειτουργούν και 
σίγουρα δεν είμαι η μόνη». Βέβαια, ο κ. Λεοντιάδης υποστηρίζει 
πως δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο που αύξησε σημαντικά τη 
δουλειά στον κλάδο, καθώς «ο κόσμος εξακολουθεί να μην έχει 
λεφτά. Για κοντινές αποστάσεις -των 3,5 ευρώ- θα πάρει ΤΑΞΙ για 
τις πιο μακρινές, θα το σκεφτεί». 

«Δεν έχουν μάθει να πληρώνουν»
Βέβαια, όπως διαπιστώνουμε, ένας άλλος παράγοντας που 

οδηγεί τους πολίτες στις... πιάτσες των ΤΑΞΙ, είναι η έλλειψη 
παρκινγκ και οι χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της 
πόλης. «Η χρήση του συστήματος αυξάνεται με γεωμετρική πρό-
οδο, από τις 15 Ιανουαρίου που άρχισε να λειτουργεί», υποστηρί-
ζει η αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, Άννα 
Αγγελίδου. Παράλληλα όμως, η ίδια τονίζει πως για την ώρα 
το σύστημα δεν αξιοποιείται από τους πολίτες όπως θα έπρεπε 
διότι «οι επισκέπτες στο κέντρο της πόλης δεν έχουν μάθει να 
πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια, διότι η δημοτική αστυνομία είχε 
καταργηθεί για περίπου τρία χρόνια και η ΕΛ.ΑΣ δεν επαρκού-
σε», εξηγεί. Να σημειώσουμε πως το κόστος της ελεγχόμενης 
στάθμευσης είναι 1,70/ώρα και παραμένει σταθερό όλα αυτά τα 
χρόνια διότι αυτό το αντίτιμο ορίζει ο όρος της σύμβασης του 
αναδόχου που έδωσε τότε την καλύτερη προσφορά.

ΤΏΝ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το πλήθος του κόσμου που βρέθηκε στην κατάμεστη 
αίθουσα του Κορώνεια Palace, για να παρακολουθήσει την πολιτική εκδήλωση 
του Βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη. Ανάμεσα σε εκατοντάδες φίλους και συμπα-
τριώτες του βουλευτή, βρέθηκαν ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Καραγιάννης, ο Πρό-
εδρος της ΝΟΔΕ Β' Θεσσαλονίκης  κ. Βράνος και ο Πρόεδρος της  Δημ. Τ.Ο. της 
Νέας Δημοκρατίας του δήμου Λαγκαδά κ. Αϊβαζίδης. Ο κ. Αναστασιάδης κατά την 
ομιλία του επιτέθηκε στον Τσίπρα και την κυβέρνησή του,  τονίζοντας  μεταξύ άλ-
λων  ότι κέρδισε τις εκλογές  με ψέματα και κενές υποσχέσεις, για να οδηγήσει 
τελικά  τη Χώρα στο αχρείαστο τρίτο σκληρό μνημόνιο του 2015, και σε ένα τέταρ-
το που έχει ήδη υπογράψει. «Η Ελλάδα θα είχε ξεπεράσει την κρίση αν ο Τσίπρας  
και η παρέα του δεν την είχαν φορτώσει με το φέσι των 100 δις ευρώ το 2015» 
είπε για να προσθέσει, «Σε 200 δις το ανέβασε πρόσφατα ο πρώην Πρόεδρος του  

EuroWorking Group, Τόμας Βίζερ». Φανερά προβληματισμένος σχετικά με την  επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει ταυτό-
χρονα όλα τα μεγάλα Εθνικά θέματα (Σκοπιανό- Ελληνοαλβανικές σχέσεις, Ελληνοτουρκικά), εξέφρασε την άποψη  ότι ο 
Τσίπρας δεν είναι ικανός να διαχειρισθεί τα Εθνικά θέματα. «…Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη  σε επικίνδυνες συμπληγάδες στο 
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής», σημείωσε. «Ο Τσίπρας δεν διστάζει να βυθίζει τη Χώρα στην εσωστρέφεια. Την πόλωση 
και τον διχασμό. Γίνεται ο πρωθυπουργός του διχασμού. Όμως  πλησιάζει η ώρα που θα φέρει τη Ν.Δ. στην κυβέρνηση και 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία», πρόσθεσε. «Πλησιάζει η ώρα που θα κληθούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες 
μας απέναντι στην Πατρίδα. Ο αγώνας ξεκίνησε. Είναι ο αγώνας της ελπίδας και της αλλαγής» τόνισε ολοκληρώνοντας την 
ομιλία του.

■ Την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε ο δημο-
τικός σύμβουλος της συμπολίτευσης στο δήμο Νέας 
Προποντίδας, Μανώλης Μπέης. «Κρίνω πως δεν 
μπορώ να έχω πλέον καμία ηθική και πολιτική δέ-
σμευση με την συγκεκριμένη παράταξη, έτσι λοιπόν 
αποχωρώ από την παράταξη της συμπολίτευσης και 
παραμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος» αναφέρει ο κ. Μπέης στη δή-
λωσή του. Η απάντηση φυσικά δεν άργησε να έρθει, 
με τον δήμαρχο Εμμανουήλ Καρρά να τονίζει πως: 
«Αυτά τα τρία χρόνια είσαστε σχεδόν άφαντος. Αυτό 
το καταμαρτυρούν και οι παρουσίες σας στα δημοτι-
κά συμβούλια. Μάλλον, απαξίωση παρά εργατικότη-
τα και μεθοδικότητα είναι τα χαρακτηριστικά σας. Η 
τριετής παραμονή σας στο ρόλο που κληθήκατε να 
υπηρετήσετε, παρά τις προβαλλόμενες αντιρρήσεις 
σας για τη λειτουργία του Δήμου σας καθιστά ακα-
τάλληλο για τέτοια αξιώματα διότι αργήσατε πολύ 
να κηρύξετε την κατά την άποψη σας εξυγίανση. Η 
περιαυτολογία, ο φανφαρονισμός, η έπαρση, η κο-
μπορρημοσύνη και η υπεροψία έναντι άλλων συνα-
δέλφων σας, είναι αυτό που χαρακτηρίζει εσάς και 
τις συμπεριφορές σας. Ουδεμία έλλειψη προκαλεί 
η ανεξαρτητοποίηση σας καθώς πλαισιώνομαι από 
πολλούς και άξιους συνεργάτες πρόθυμους να υλο-
ποιήσουν το όραμα του Συνδυασμού μας. Είμαι ιδιαί-
τερα ανακουφισμένος που πήρατε τελικά, έστω  και 
αργά αυτή την απόφαση. Τέτοιους συνεργάτες δεν 
τους χρειάζομαι ούτε και τους επιθυμώ»…

Με αμείωτη ένταση και ρυθμό –παρά τη δυσμενή οικονομι-
κή συγκυρία- συνεχίζονται τα δημοτικά έργα στο πλαίσιο του 
τεχνικού προγράμματος του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Μετα-
ξύ άλλων τρία σημαντικά έργα που αφορούν την τοποθέτηση 
σύγχρονου συνθετικού τάπητα και βελτίωση υποδομών σε δύο 
δημοτικά γήπεδα (σε Πυλαία και Χορτιάτη) και τη διάνοιξη οδού 
σε κεντρικό σημείο στην Πυλαία, συνολικού προϋπολογισμού 
315.000 ευρώ βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης και πρό-
κειται σύντομα να παραδοθούν στους δημότες. «Δεν θέλει κόπο 
θέλει τρόπο για να αστειευτούμε λίγο, γι’ αυτό κι εμείς δεν στα-
ματάμε, παρά τις εξουθενωτικές περικοπές των πόρων και την 
οικονομική συρρίκνωση που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι πιστά το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου μας και μάλιστα χρηματοδοτώ-
ντας σημαντικά έργα, όπως η διάνοιξη της οδού Θεσσαλονίκης 
που έμενε αδιάνοιχτη επί δεκαετίες στην Πυλαία και η τοποθέ-
τηση νέων συνθετικών ταπήτων σε δημοτικά στάδια στην Πυ-
λαία και στον Χορτιάτη με δικούς μας πόρους. Επιλύουμε έτσι 
δίκαια και χρόνια αιτήματα των δημοτών μας και βελτιώνουμε 
τις υποδομές στην πόλη μας» σημείωσε ο δήμαρχος Πυλαίας – 
Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο 
της παράνομης ρίψης ογκωδών αντικειμένων, 
απορριμμάτων και μπάζων στη νεόδμητη περιο-
χή άνωθεν του περιφερειακού στο δήμο Κορδε-
λιού Ευόσμου, όπου πολίτες απορρίπτουν πάσης 
φύσεως αντικείμενα δημιουργώντας μικρές πα-
ράνομες χωματερές, με ανυπολόγιστες συνέπει-
ες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Την 
ασυνείδητη πρακτική επιτηδείων πολιτών που 
ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα το αστικό περιβάλλον 
καταγγέλλει ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. 
Πέτρος Σούλας τονίζοντας πως: «Τέτοιες απαρά-
δεκτες τακτικές είναι δείγμα κοινωνικής ανευθυ-
νότητας. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τον 
ίδιο τον άνθρωπο είναι αξίες τις οποίες οφείλου-
με να διαφυλάξουμε και να προασπίζουμε όλοι. 
Είναι πραγματικά θλιβερό να αντικρίζουμε αυτές 
τις εικόνες ντροπής, γι' αυτό είμαστε αποφασι-
σμένοι να μην επιτρέψουμε καμία άλλη παρανο-
μία». Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για 
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον οι-
κισμό άνωθεν της περιφερειακής – μια περιοχή 
με μεγάλες μη οικοδομήσιμες εκτάσεις - όπου 
σε καθημερινή βάση επιτήδειοι ξεφορτώνουν 
παράνομα μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, ο 
δήμος Κορδελιού Ευόσμου κατέθεσε μηνυτήρια 
αναφορά τον περασμένο Ιούλιο στον Εισαγγελέα, 
καταδεικνύοντας τα σημεία - εστίες μόλυνσης 
και ζητώντας την παρέμβαση της δικαιοσύνης 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Το «αίσθημα εγκατάλειψης που εξέφρασαν οι κάτοι-
κοι της Ουρανούπολης» προς τη διοίκηση του δή-
μου Αριστοτέλη, επεσήμανε με ανακοίνωσή του ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Χαλκιδικής, Στέλιος Βα-
λιάνος. Όπως υπογράμμισε «για τη δραματική κατά-
σταση στο λιμάνι της Ουρανούπολης, η διοίκηση του 
δήμου Αριστοτέλη έχει επιδείξει την ακινησία που 
την χαρακτηρίζει σε σειρά ζητημάτων, ανεξάρτητα 
από τις ευθύνες και άλλων. Ο ισχυρισμός του δη-
μάρχου περί 30 ταξιδιών στην Αθήνα ειδικά για την 
Ουρανούπολη, χωρίς ούτε μια ανακοίνωση για τα 
αποτελέσματα των επαφών του, είναι τόσο μακρινός 
από την πραγματικότητα που ξεχειλίζει το ποτήρι της 
υπομονής κάθε σκεπτόμενου πολίτη του Αριστοτέ-
λη. Δεν έχουν προχωρήσει οι αναπλάσεις σε Στρατο-
νίκη, Μεγάλη Παναγία, Αρναία κι άλλους οικισμούς. 
Δεν έχουν προχωρήσει τα αποχετευτικά έργα Αρ-
ναίας, Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, που δεν λένε να 
ξεκινήσουν. Ελπίζω το αίσθημα εγκατάλειψης που 
του εξέφρασαν οι κάτοικοι της Ουρανούπολης να 
τον συγκίνησε αρκετά, για να αρχίσει να ασχολείται 
και με άλλα θέματα του Δήμου Αριστοτέλη, πριν τον 
υποχρεώσουν ξανά οι περιστάσεις»… 

■ Στα περιοδικά της Βρετανικής Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων (ΑΒΤΑ) προβάλλει τη Θεσσαλονίκη ο Οργανισμός Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης. «Η στόχευση μας, στην περίπτωση αυτή, είναι οι tour operators και οι επαγγελματίες του τουρισμού στη Μ. 
Βρετανία», επισήμανε η Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης-Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, κ. Βούλα Πατουλίδου. «Η Βρετανία, είναι μια παραδοσιακή μας αγορά. Θέλουμε πολύ να ανακάμψει ο αριθμός 
των Βρετανών τουριστών στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωποι της ΑΒΤΑ έχουν οι ίδιοι διαπιστώσει και μας το έχουν επισημάνει ήδη 
στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι ιδανική ως city break και στη σχέση value for money για Βρετανούς τουρί-
στες.  Γι’ αυτό το λόγο, δίνουμε έμφαση στην προβολή σε βρετανικά μέσα».

«Πλημμύρισε» με κόσμο η ομιλία του Σάββα Αναστασιάδη 

«Δε θα επιτρέψουμε  
άλλη παρανομία»

«Δεν σταματάμε, παρά τις εξουθενωτικές περικοπές πόρων»

«Η απουσία του δήμου Αριστοτέλη  
δεν εξαντλείται στην Ουρανούπολη»
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Του Ευθ. Καρανάσιου* 
Δυστυχώς  πιο εύκολο φαντάζει να πιάσει η 

χώρα το «τζόκερ» παρά να έρθει η ανάπτυξη με τη 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ποια είναι είναι η πραγματικότητα που απο-
κρύπτει το Μαξίμου; Στις 20 Αυγούστου τελειώνει 
η δανειακή σύμβαση και όχι οι μνημονιακές υπο-
χρεώσεις, υπάρχουν ήδη νομοθετημένα μέτρα για 
το 2019 και το 2020, ενώ οι δημοσιονομικοί στόχοι 
είναι «μνημονιακοί» τουλάχιστον έως το 2028 και 
εννοείται πως θα ελέγχονται από την τρόικα. 

Τα πλεονάσματα κάθε χρόνος που θα περνάει θα 
γίνονται όλο και πιο δύσκολα επιτεύξιμα, ακόμα κι 
αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, το «ελατήριο» της 
ανάπτυξης δεν πρόκειται να αυξήσει το ΑΕΠ πάνω 
από 2% για δύο-τρία χρόνια και στη συνέχεια θα κα-
θίσει στο 1%. 

Οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα επιβαρύνουν κι 
άλλο τον προϋπολογισμό. 

Φοροελαφρύνσεις δεν προβλέπονται τουλάχι-
στον έως το 2022. 

Η ανεργία μπορεί να μειώνεται, αλλά οι νέες θέ-
σεις εργασίας προσφέρουν μισθούς των 300 ευρώ, 
πολύ πιο κάτω και από το σημερινό κατώτατο των 
586 ευρώ.

Όλα αυτά θα συμβούν στο καλό σενάριο, γιατί 
υπάρχει δυστυχώς και το κακό σενάριο. 

Σχεδόν όλοι οι αναλυτές προειδοποιούν ότι 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βιώσουμε μια «τέ-
λεια καταιγίδα» στις παγκόσμιες αγορές. 

Αναμένουν πτώση των χρηματιστηρίων από τα 
υψηλά εικοσαετίας και αντίστροφη άνοδο στα επιτό-
κια δανεισμού των χωρών από τα ιστορικά χαμηλά 
στα οποία βρίσκονται. Αν συμβεί αυτό το δυσμενές 
σενάριο η ασθενική οικονομία της χώρας μας θα 
τιναχτεί ξανά στον αέρα, το κράτος δεν θα μπορεί 
να εκδώσει ομόλογα παρά με εξαιρετικά ασύμφορο 
επιτόκιο και τότε «Μνημόνιο θα λέμε και θα κλαίμε», 
γιατί σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης καμία χώρα 
της Ε.Ε. ούτε θα θέλει ούτε θα μπορεί να μας δανεί-
σει με επιτόκια της τάξης του 1%, όπως τα τελευ-
ταία χρόνια. Η κυβέρνηση έχει μόλις έξι μήνες για να 
σχεδιάσει με ρεαλισμό μια προσεκτική «έξοδο» από 
το πρόγραμμα δανεισμού ,αν συνεχίσει το λαϊκισμό, 
τότε δυστυχώς θα ξαναβρεθούμε στον αέρα.

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

«Τζόκερ η ανάπτυξη 
με ΣΥΡΙΖΑ»       

karfitsomata

Η Κατερίνα Μάρκου στη Νέα Δημοκρατία
Υπό το πρίσμα της πολυσυλλεκτικότητας αλλά και της γενικότερης εκλογικής 
διεύρυνσης, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να προχωρήσει στη συνεργασία της 
με την ανεξάρτητη βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κα. Κατερίνα Μάρκου η οποία 
προέρχονταν από το Ποτάμι και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Η 
Karfitsa επικοινώνησε με την κα. Μάρκου η οποία δήλωσε πως στην κοινο-
βουλευτική της πορεία έχει παραμείνει συνεπής στις ιδέες της προκειμένου η 
χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα με σταθερά ευρωπαϊκό προσανατολι-
σμό. Παράλληλα  και όσον αφορά στην ένταξή της στην κοινοβουλευτική ομάδα 
της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε ότι «είναι αποτέλεσμα ακριβώς της σύγκλισης 
σε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, για το μέλλον της πατρίδας. Τις επιλογές και τις κινήσεις μου 
θέτω στην κρίση του λαού που με έχει τιμήσει με την ψήφο του δύο φορές και δέχομαι κάθε κριτική με πολιτι-
κούς όρους». Τέλος στην ερώτηση για το τί έχει να πει σε εκείνους που την κατηγορούν πως έχει αλλάξει τρία 
κόμματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τονίζει ότι  «Δεν θα δεχτώ, κακίες και ειρωνείες, υποκινούμενες 
από φθόνο και ταπεινά ένστικτα, ειδικά από τη στιγμή που ποτέ δεν έχω τοποθετηθεί με τον προσβλητικό και 
μικροπολιτικό αυτό τρόπο για άλλους». 
 Γ. Νάκος 

Αποδέκτης συγχαρητηρίων αλλά και θετικών σχολίων από την Πειραιώς ήταν ο αναπληρωτής βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, κ. 
Θεόδωρος Καράογλου. Η έντονη αντίδραση του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή την ανάδειξη του επί-
μαχου ζητήματος της επιδότησης ενοικίου για το σπίτι της εξωκοινοβουλευτικής αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κ. Ράνιας 
Αντωνοπούλου, θεωρήθηκε ως «κοινοβουλευτική νίκη» στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετές ημέρες μεταξύ της 
κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα για ακόμη μία φορά η άμεση κινητοποίηση από το γαλάζιο στρατόπεδο της Β. 
Ελλάδας δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς όπως  έμαθε η Κarfitsa  σε τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε την Τρίτη 27/1 τόσο 
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο στενός του σύμβουλος κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εξέφρα-
σαν τα συγχαρητήρια τους προς τον πρώην ΥΜΑΘ.
 Γ. Νάκος 

Την πλήρη ετοιμότητά του απέδειξε για ακόμη μία φορά ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη, αφού παρά τα ακραία καιρικά φαινόμε-
να που έπληξαν τις ορεινές περιοχές της πόλης στις αρχές της εβδομάδας, η διοίκηση του δήμου φρόντισε από την πρώτη 
στιγμή να μη σημειωθούν προβλήματα στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Παρά τη σφοδρή χιονόπτωση, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ 
μετακινήθηκαν κανονικά, χωρίς να χρειαστεί η τοποθέτηση αλυσίδων, ενώ τα σχολεία στον Χορτιάτη, στο Ασβεστοχώρι, 
στην Εξοχή και στο Φίλυρο έμειναν κλειστά την περασμένη Δευτέρα, για καθαρά προληπτικούς λόγους. 

«Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Καράογλου»

Στις… επάλξεις ο δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη 

Θεσσαλονίκη: Η πόλη που δε θα βαρεθείς ποτέ
Ο κεντρικός Δήμος φιλοδοξεί να προσελκύσει ακόμη 
περισσότερους τουρίστες, εστιάζοντας αυτή τη φορά 
στην οικογένεια. Με στόχο η Θεσσαλονίκη να γίνει 
ιδανικός προορισμός για τις οικογένειες, το τμήμα 
τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, έχει στήσει τη 
στρατηγική του. «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη φι-
λική για την οικογένεια γιατί πάνω από όλα είναι μια 
ασφαλής πόλη που δεν υποφέρει από τρομοκρατικά 
χτυπήματα. Είναι πολύ σημαντικό μας πλεονέκτημα 
αυτό. Επίσης είναι μια πόλη που περπατιέται με πολ-
λούς χώρους πολιτισμού και χώρους δημιουργικής 
απασχόλησης για τα παιδιά. Τα σημεία γενικού ενδι-
αφέροντος είναι πολλά -από την εξαιρετική κουζίνα 
που προσφέρουν τα μαγαζιά της πόλης, μέχρι τις δυ-
νατότητες εξόρμησης ημερήσιων εκδρομών κ.τ.λ..», 
σημείωσε ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σπύρος Πέγκας. Ο ίδιος μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στον προγραμματισμό του 
δήμου για την ανάπλαση των παιδικών χαρών της πόλης που θα αλλάξει όλη την εικόνα των παροχών που μπορεί να 
απολαύσει μια οικογένεια που θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά της η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας www.
pigolampides.gr και www.thepaperboat.gr, Ιωάννα Σεραφειμίδου, σημείωσε χαρακτηριστικά πως η Θεσσαλονίκη μπορεί 
να μην έχει τα μεγάλα μουσεία που μπορεί να έχει μία πόλη του εξωτερικού όμως, «τα σημεία ενδιαφέροντος για μία οικο-
γένεια στην πόλη είναι πάρα πολλά από τα μουσεία, τα πάρκα, τις παιδικές χαρές και πολλά άλλα που ούτε εμείς οι ίδιοι οι 
πολίτες δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά τα σημεία λοιπόν τα έχουμε καταγράψει κι έτσι θα υπάρχει ένας κατάλογος που θα διανέ-
μεται σε τουρίστες του εξωτερικού και θα λειτουργεί ως εγχειρίδιο στα χέρια των επαγγελματιών του τουρισμού». 
 Ελ. Καραβασίλη 
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Πως η δημόσια διοίκηση θα εξυπηρετεί τον πολίτη

«Ψήλωσε» η Ν.Δ. στη Β' Περιφέρεια Το ρεκόρ των... μεταγραφών

Στο αμφιθέατρο του DEI COLLEGE, στη Θεσσαλονίκη, το Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης (ΚΕ.ΑΣ.Μ.) 
πραγματοποιείσαι ανοιχτή εκδήλωση – διάλογο με κεντρικό θέμα την Δημόσια Διοίκηση, τις Μεταρ-
ρυθμιστικές Κινήσεις που μπορεί και πρέπει να γίνουν πάνω σε αυτή, τις Παθογένειας και τις Προ-
οπτικές. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, γενικός διευθυντής του ΚΕΑΣΜ και οικονομολόγος, τόνισε ότι η 
νέα γενιά πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να μην σκύβει το κεφάλι. Όπως σημείωσε, είναι απαραί-
τητη η συνεργασία του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη. «Είναι αναγκαία η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δημόσιων υπηρεσιών, 
καθώς και η αξιολόγηση των υπαλλήλων, με τελικό στόχο, τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδι-
κασιών που καθυστερούν εις βάρος των επαγγελματιών», τόνισε κατά την εισήγησή του ο κ. Παπα-
γεωργίου.  Από την πλευρά του ο ομιλητής του πάνελ, σύμβουλος δημόσιας διοίκησης και κράτους, 
Λεωνίδας Χριστόπουλος έδωσε έμφαση στην αξιολόγηση, στη δημοσιονομική αποκέντρωση, στην 
ανάγκη για  χωροταξικό ανορθολογισμό και εξωραϊσμό των δημόσιων χώρων και υπηρεσιών.

Η μεταγραφή της Κατερίνας Μάρκου δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» για 
όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στην οργάνωση της Ν.Δ. 
στη Θεσσαλονίκη. Το πολιτικό «φλερτ» είχε αρχίσει να αναπτύσσεται 
αμέσως μετά το καλοκαίρι του 2017. Η βουλευτής του Ποταμιού στην 
Β΄Θεσσαλονίκης, άρχισε να μην κρύβει το θαυμασμό της για τον πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα, με το ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένο ένστικτο της πολιτικής επιβίωσης που διαθέτει, διαπίστωνε 
κάθε μέρα τη φθίνουσα πορεία του Ποταμιού, που έθετε σε κίνδυνο την 
παρουσία της στην επόμενη Βουλή. Η... διολίσθηση του Σταύρου Θεοδωρά-
κη προς το ΠΑΣΟΚ και η υπόσχεσή του, ότι τελικά οι δύο κοινοβουλευτικές 
ομάδες θα γίνουν μία, υπό την πρόεδρο Φώφη Γεννηματά, επέσπευ-
σε τις εξελίξεις. Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ν.Δ. ήταν 
μονόδρομος, αλλά και τυπική διαδικασία. 

Η Κ. Μάρκου, πάντως, έχει να επιδείξει μια δυναμική παρουσία στην πο-
λιτική ζωή της χώρας. Όχι τόσο, με τη δραστηριότητά της, ως βουλευτής, 

αλλά με τις συνεχόμενες μεταγραφές της. Εκλέχθηκε ως βουλευτής της 
ΔΗΜΑΡ το 2012. Παρακολούθησε την πολιτική εξαΰλωση του κόμματος 

του Φώτη Κουβέλη, ιδίως μετά την απόφαση να αποχωρήσει από την 
κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου. Κατάφερε να επιβιώσει με τη μεταγρα-

φή στο Ποτάμι, του Σταύρου Θεοδωράκη. Εκλέχθηκε βουλευτής, επι-
κρατώντας για ελάχιστες ψήφους του κυριότερου αντιπάλου της Νίκου 
Νυφούδη.  Με την πρόσφατη μεταγραφή της στη Ν.Δ. θα έχει ισοφαρί-
σει το ρεκόρ, που κατέχει ένας άλλος –σημερινός- βουλευτής της Ν.Δ. 

ο Βασίλης Οικονόμου. Αυτός ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, πέρασε από 
τη ΔΗΜΑΡ και κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Φώτης Κουβέλης είναι, αναμφισβήτητα, το πρόσωπο του 
ανασχηματισμού. Είχε δεν είχε ο... κυρ - Φώτης «τρούπωσε» 
στο κυβερνητικό σχήμα, όπως έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς. 
Ξέχασε τι έλεγε, μόλις πριν λίγα χρόνια, για τον Αλέξη Τσίπρα. 
Ξέχασε και τι ...έγραφε, αναφερόμενος στην πιθανή -τότε- συ-
νεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛ. Όλα αυτά ξεχάστηκαν. 
Σβήστηκαν. Για μια... καρέκλα, αναπληρωτή υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας. Δίκαια πήραν  «φωτιά» τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Μπορεί ο Κουβέλης να έκανε πράξη το «περασμένα 
ξεχασμένα», αλλά οι πολίτες είχαν διαφορετική άποψη. Δεν 
του χαρίστηκαν. Τον... πυροβόλησαν. Και μαζί μ΄αυτόν τα σκά-
για πήραν και τον Αλέξη Τσίπρα.

Τη Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος σκέφτεται να καταργήσει 
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η δεύτερη πόλη της Ελλάδας, το 
δεύτερο μεγάλο λιμάνι θα παραμείνει χωρίς καμιά αξιοποίηση από 
το πολεμικό ναυτικό. Σίγουρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε περισ-
σότερα στοιχεία, στρατιωτικής φύσεως, που οδηγούν την πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία σε μια τέτοια απόφαση. Είναι, όμως, απο-
ρίας άξιον το γεγονός, ότι με τέτοια απόφαση, η Θεσσαλονίκη και 
ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα, δεν θα μπορεί να είναι «αυτόνομη» 
επιχειρησιακά. Θα πρέπει δηλαδή, να «ανεβαίνει» μοίρα του πο-
λεμικού ναυτικού, αντί να ελλιμενίζεται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. 
Μάλλον έχει δίκιο ο Σταύρος Καλαφάτης, που στην ερώτησή του 
προς τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Πάνο Καμμένο, γι' αυτό το 
θέμα, κάνει λόγο για «αυτοτραυματισμό της χώρας».

Οι πολίτες, λοιπόν, διακωμώδησαν και την επιλογή του πρω-
θυπουργού, αλλά και την αποδοχή της...καρέκλας από τον 
υπουργό, πλέον, Φ. Κουβέλη. Κάτι η ανωνυμία του facebook 
και του twitter, κάτι η διάθεση όλων να συμμετάσχουν στο...
πάρτι των έξυπνων αναρτήσεων, γέμισε τα social media.  
- «Στο τσίρκο το μεγαλύτερο νούμερο βγαίνει πάντα όταν 
κοντεύει το τέλος της παράστασης». - «Είχα δύο επιλογές: 
Survivor ή υπουργός». -  «Άμα μπουν οι Τούρκοι ο #Κουβελης 
θα τους πει 'εγώ δεν συμφωνώ με αυτή σας την πράξη και 
αποχωρώ'». - «Αν αγαπάς κάποιον άστον να φύγει, αν δε φύ-
γει ποτέ και περιμένει υφυπουργείο είναι ο #Κουβελης». Αυτά 
είναι μερικά μόνο, από τα ξεκαρδιστικά και εξαιρετικά εύστοχα 
σχόλια δεκάδων χρηστών του twitter.

Συνεχίζει την έντονη δραστηριότητά του στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της 
Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρου Καράογλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας, ο 
πρώην ΥΜΑΘ θα διοργανώσει τρεις ενημερωτικές συζητήσεις με κεντρικό θέμα: «Ο πρωτογενής τομέας ως βασι-
κός πυλώνας ανάπτυξης και αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας». Η πρώτη πραγματοποιήθηκε  την Παρα-
σκευή 02 Μαρτίου 2018 στη  Νέα Χαλκηδόνα (ξενοδοχείο «Φίλιππος»), η δεύτερη στις 11.00 το πρωί του Σαββάτου 
03 Μαρτίου 2018 στο Πλαγιάρι (ξενοδοχείο «Ambassador») και η τρίτη στις 19.30 της ίδιας ημέρας στην αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου Λαγκαδά. Το σκεπτικό πίσω από την συγκεκριμένη προσπάθεια έγκειται στο γεγονός 
τόσο της κατάθεσης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας- προς τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα-, το νέο 
αναπτυξιακό της σχέδιο για την έξοδο από τη κρίση, όσο και της  γενικότερης προεκλογικής ετοιμότητας από την 
πλευρά της Πειραιώς.
 Γ. Νάκος 

Κουβέλη εσύ… super star (1) Τι άλλο σκέφτονται να καταργήσουν;

Κουβέλη εσύ… super star  (2)
«Πρωτοβουλίες  Καράογλου με φόντο τον πρωτογενή τομέα»
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Ε
να από τα ιδρυτικά στελέχη της «Πρωτοβου-
λίας» ο κ. Ανδρέας Κουράκης μιλάει στην 
Κarfitsa για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και 
τη συνολική του στάση το τελευταίο διάστη-
μα. Παράλληλα, επισημαίνει τα ελαττώματα 
και τα λάθη της διοίκησης Μπουτάρη, παρέ-
χοντας -προς το παρόν-, την απαιτούμενη 
στήριξη που «διακαώς» φάνηκε να επιζητά ο 

κ. Μπουτάρης όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι εξελίξεις 
το επόμενο διάστημα, και όσο θα εισερχόμαστε στην προ-
εκλογική περίοδο, θα είναι ραγδαίες και τα μηνύματα από 
την δημοτική παράταξη της «Πρωτοβουλίας» έχουν ήδη 
αρχίσει να εκπέμπονται… το θέμα είναι εάν έχουν ληφθεί 
από αυτούς που πρέπει.

Πως σχολιάζετε  την απουσία του δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια; Θεω-
ρείτε ότι αποτελεί ένδειξη ασέβειας προς σύσσωμο το 
δημοτικό συμβούλιο, αλλά και τους πολίτες της πόλης;

Ο Δήμαρχος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και 
συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτι-
κού Συμβουλίου μέχρι πρόσφατα. Εάν εξαιρέσουμε την 
τελευταία συνεδρίαση στις 26.02 2018 που απουσίαζε για 
σοβαρούς λόγους υγείας, οι απουσίες του από τις προη-
γούμενες τρεις συνεδριάσεις, έδωσαν την εντύπωση, και 
όχι αβάσιμα,  ότι έγιναν  από σκοπιμότητα, προκειμένου 
να μην γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και να μην εκδοθεί ψήφισμα για το Σκοπιανό-Μα-
κεδονικό ζήτημα που ήταν στη επικαιρότητα. Άλλωστε ο 
ίδιος είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι δεν 
επιθυμεί την έκδοση ψηφίσματος. Αυτό βέβαια δεν τον 
εμπόδισε να παρεμβαίνει με δηλώσεις του και να ενεργεί 
σαν άτυπος υπουργός Εξωτερικών, γεγονός που όχι μόνο 
ήταν έξω από τις θεσμικές του αρμοδιότητες, αλλά έθεταν 
σε κίνδυνο την ίδια την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης από 
την Κυβέρνηση που έχει και την αποκλειστική ευθύνη.

Μια μελλοντική υιοθέτηση ψηφίσματος συμπαράτα-
ξης από την Πρωτοβουλία προς τον κ. Μπουτάρη ενδέ-
χεται να σας βρει σύμφωνο;

Ο Γιάννης Μπουτάρης είναι επικεφαλής της Δημοτικής 
Παράταξης ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και εί-

ναι ο Δήμαρχος της πόλης. Έχει την στήριξη της Παράτα-
ξης, προφανώς και την δική μου, για τις αποφάσεις και τις 
ενέργειες που αποφασίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
καθώς και για όσα  απορρέουν από την Νομοθεσία για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναφέρονται στον θεσμικό του 
ρόλο.

Μήπως τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ασχολη-
θεί αρκετά με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων; 
Σας το ρωτάω αυτό διότι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης 
δυσανασχετούν για πολλά ζητήματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα της πόλης.

Έχω τη γνώμη ότι αυτό που κούρασε ήταν το ατελέ-
σφορο των συνεχών συνεδριάσεων για την έκδοση του 
ψηφίσματος, η παρελκυστική τακτική που ακολουθήθηκε 
κατ εξακολούθηση, ο ευτελισμός εντέλει του ίδιου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου της πόλης. Για την καθημερινότητα 
της πόλης, τα προβλήματα είναι δυστυχώς πολλά, οι συ-
μπολίτες μας είναι δυσαρεστημένοι από τις αστοχίες, την 
ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητα της Δημοτικής 
Αρχής κι έχουν δίκιο. Τρεισήμισι  χρόνια από την έναρξη 
της δεύτερης δημαρχιακής περιόδου(2014-2018) έχουν 
παρέλθει ήδη και το έργο που έχει παραχθεί στους τομείς 
που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη είναι ανύ-
παρκτο έως ελάχιστο.

Πιστεύετε ότι ο κ. Μπουτάρης έχει προσφέρει στην 
πόλη; Πως θα κρίνατε αλλά και πως θα αξιολογούσατε 
το έργο της θητείας του;

Στην πρώτη θητεία (2011-31.08.2014) έγινε σημαντικό 
έργο, που φάνηκε στην πόλη και βελτίωσε την καθημερι-
νότητα των συμπολιτών μας. Φύσηξε ένα αεράκι εξωστρέ-
φειας που είχε ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Ήταν η δημιουρ-
γική περίοδος της διοίκησης Μπουτάρη. Μετά, η μπάλα 
χάθηκε και τώρα με αφορμή και το Σκοπιανό-Μακεδονικό 
ζήτημα, είμαστε θεατές της κατάρρευσης της Πρωτοβου-
λίας που έχει απομακρυνθεί από τις ιδρυτικές της αρχές 
και τον προγραμματικό της ρόλο και της διαφαινόμενης 
πλέον αποτυχίας της δεύτερης θητείας του Γιάννη Μπου-
τάρη με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την πορεία της 
πόλης και τις προοπτικές της, στο σύνθετο και απαιτητικό 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

συνέντευξη

«Είμαστε θεατές της κατάρρευσης  
της Πρωτοβουλίας»

Α. ΚΟΥΡΑΚΗΣ: «ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΗΤΕΙΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΚΟ | nakos@karfitsa.gr 

Ανδρέας Κουράκης
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Ο
ι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 14:00 ακρι-
βώς. Ο Ιμάμης ξεκλειδώνει την καγκελένια 
πόρτα που οδηγεί στον υπόγειο χώρο της 
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρίσκεται 
το Τζαμί, τα τελευταία 35 χρόνια. Η δημιουργία 
του προέκυψε μετά από αίτημα φοιτητών, που 
ασπάζονται τη μουσουλμανική θρησκεία. Ο 

χώρος που είχε παραχωρηθεί αρχικά, ήταν στην ταράτσα της 
Σχολής. Με την πάροδο των ετών όμως εκεί έγιναν γραφεία 
και το Τζαμί μεταφέρθηκε στο υπόγειο, καθώς «ήταν ο μόνος 
διαθέσιμος χώρος», σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο 
του τμήματος Θεολογίας και καθηγητή, Χρυσόστομο 
Σταμούλη. 

Κάθε Παρασκευή (που είναι η ιερή μέρα των 
Μουσουλμάνων, όπως είναι η Κυριακή για τους 
Χριστιανούς), σύμφωνα με την κίμπλα (η κίμπλα εί-
ναι η κατεύθυνση προς την Κάαμπα στην Μέκκα κατά 
την οποία ο μουσουλμάνος πρέπει να στραφεί κατά 
την διάρκεια της προσευχής) ορίζεται και η ώρα συ-
γκέντρωσης των πιστών, προκειμένου να προσευ-
χηθούν στον Αλλάχ. Τα κινητά τηλέφωνα κλείνουν, 
τα παπούτσια βγαίνουν κι ένας ένας με τη σειρά οι 
πιστοί κατευθύνονται στους νιπτήρες, προκειμένου 
να πλύνουν τα χέρια τους για να προσευχηθούν. «Αλλάχ 
ου ακμπάρ» (ο Θεός είναι μεγάλος), διαβάζει ο Ιμάμης από το 
Κοράνι και η εδική τελετουργία της προσευχής ξεκινά. Στη 
Θεσσαλονίκη, βάση των καταγεγραμμένων στοιχείων του 
Συλλόγου Μουσουλμάνων, ζούνε 4.000 Μουσουλμάνοι από 
τη Θράκη. 

«Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται έναν χώρο προσευχής και 
είναι ευχής έργον το ότι ο χώρος αυτός βρίσκεται μέσα στη 
Θεολογική Σχολή. Το Ισλάμ, κατά το Νόμο, είναι η δεύτερη 
αναγνωρισμένη θρησκεία στην Ελλάδα, μετά την Ορθόδο-
ξη Εκκλησία. Από τότε λοιπόν που δημιουργήθηκε αυτός 
ο χώρος προσευχής, φοιτητές και Μουσουλμάνοι πολίτες 
έρχονται και προσεύχονται. Είναι ανοιχτό σε όλους απ’ ότι 
γνωρίζω, όμως εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. 
Τον περιποιούνται οι ίδιοι. Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλο χώρο 

να τους δώσουμε, βάλαμε νιπτήρες και τους δώσα-
με τα κλειδιά του χώρου, έχοντας κι εμείς τη διακρι-

τική εποπτεία της νομιμότητας και σταθερότητας του 
χώρου», εξηγεί ο κ. Σταμούλης. Από την πλευρά του 

ο πρόεδρος του τμήματος Θεολογίας Παναγιώτης 
Σκαλτσής, αναφέρει πως όσα χρόνια προσεύχο-
νται αυτοί οι άνθρωποι στο χώρο της Σχολής -όπου 
πρόκειται για φοιτητές και αποφοίτους των Σχολών 

της Νομικής, της Ιατρικής κ.ο.κ.- «δεν έχει δημιουρ-
γηθεί ποτέ κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, αποτελούν τους 

πρεσβευτές της Χώρας μας όταν επιστρέφουν στην πατρίδα 
τους, υπό την έννοια ότι εκφράζονται θετικότατα σε αρκετά 
δύσκολες περιπτώσεις όπου οι συμπατριώτες τους μπορεί 
να είναι αρνητικοί απέναντί μας. Έχω ακούσει για παράδειγ-
μα πως «μπήκαν μπροστά» προκειμένου να μη στοχοποιηθεί 
ελληνική ορθόδοξη εκκλησία γιατί κι εμείς τους παρέχου-
με το δικό τους χώρο προσευχής». Ο κ. Σκάλτσης μάλιστα 
υπογραμμίζει πως «ένας σωστός Χριστιανός είναι ανοιχτός 
σε οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, σέβεται τον πλησίον του και 
τον αποδέχεται, όποιος κι αν είναι αυτός. Επίσης με τον τρό-
πο αυτό, δίνουμε κι ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά, για το 
πώς πρέπει να συμπεριφέροντε οι λαοί, είμαστε όλοι ενός 
Θεού παιδιά».

Εκατοντάδες Μουσουλμάνοι 
προσεύχονται στο Τζαμί 

ΧΩΡΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ  | karavassili@karfitsa.gr

ρεπορτάζ

Με εισήγηση του κ. Σταμούλη -και μετά από προσπάθεια τριών ετών- το 2016 εντάχθηκε στο πρόγραμμα η εισα-
γωγική κατεύθυνση μουσουλμανικών σπουδών. «Την πρώτη χρονιά, εντάχθηκαν 35 φοιτητές και φέτος πήραμε 50. 
Μάλιστα, φέτος εισήχθησαν 16 δάσκαλοι του Ισλάμ (Έλληνες πολίτες Μουσουλμάνοι) που υπηρετούν στα δημόσιο 
σχολεία της Θράκης. Άλλωστε η ανάγκη από εκεί προέκυψε, καθώς έπρεπε να βρεθεί ακαδημαϊκός χώρος που θα 
εκπαιδεύσει αυτούς τους ανθρώπους, διότι μέχρι πρότινος το διδακτικό προσωπικό, προερχόταν από την Τεχεράνη, 
την Άγκυρα κ.ο.κ.». Πρόκειται για το μεγαλύτερο διατμηματικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ., καθώς διδάσκονται μαθήματα 
του Κορανίου και της αραβικής γλώσσας, της φιλοσοφικής, των πολιτικών επιστημών και  της αρχιτεκτονικής. Το 
ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι ολοένα και πιο αυξανόμενο, καθώς φέτος τη δήλωσαν 2.800 
μαθητές εκ των οποίων επιλέχθηκαν οι 50. «Τόσους χρειάζεται η ελληνική πολιτεία. Πρέπει κάποια στιγμή να στα-
ματήσουμε να βάζουμε φοιτητές στο πανεπιστήμιο, απλά για να τους βάζουμε. Δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ των 
ανθρώπων που χρειαζόμαστε κι αυτών που εκπαιδεύουμε», καταλήγει ο ίδιος.

Αυξανόμενη ζήτηση για τις μουσουλμανικές σπουδές 
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Η 
τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έκρυβε την είδηση. Ο δή-
μος Θεσσαλονίκης ζητεί να του επιστραφούν, ως αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντα, περίπου 90.000 ευρώ συνολικά, που δόθηκαν με τη μορφή προνοιακών 
επιδομάτων σε άτομα, που όπως αποδείχθηκε, δεν θα έπρεπε να τα πάρουν. 
Η ιστορία δεν είναι κανούργια. Ακούγεται , ίδια και... μονότονη, τα χρόνια της 
κρίσης. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εισέπραξαν χιλιάδες ευρώ από το κράτος, 
χωρίς να τα δικαιούνται. Για πολλά χρόνια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λει-
τούργησαν. Ο κρατικός κορβανάς έγινε έρμαιο στα χέρια επιτήδειων. Οι «ανοι-

χτομάτηδες» έκαναν πάρτι, αλλά οι αρμόδιοι ήταν «τυφλοί». Υπό το βάρος των περικοπών 
των δαπανών άρχισαν οι έλεγχοι και αποκάλυψαν «σημεία και τέρατα»: 

Οι τυφλοί όχι μόνον έβλεπαν ,αλλά οδηγούσαν. Τα παιδιά συνέχιζαν να παίρνουν τη σύ-
νταξη του πατέρα που είχε πεθάνει. Οι πάσχοντες από βαριάς μορφής αναπηρία, την είχαν 
μόνο... στα χαρτιά. Ούτε μια ούτε δύο είναι οι περιπτώσεις, που απασχόλησαν το δήμο Θεσ-
σαλονίκης. Οι υπηρεσίες του διαμόρφωσαν τον τελικό πίνακα, μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο, 
όλων των περιπτώσεων. Ακόμη και οι υπάλληλοι, αλλά και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αδυ-
νατούσαν να πιστέψουν, ότι έχουν καταγραφεί τέτοιες περιπτώσεις. Στην εισηγητική έκθεση 
προς το δημοτικό συμβούλιο απαριθμούνται 14 περιπτώσεις με δύο απ΄αυτές να «βγάζουν 
μάτια». Η πρώτη είναι μια περίπτωση με επίδομα τυφλότητας, από το 1990 ως το 2013. Το 
συνολικό ποσό που ζητείται  να επιστραφεί είναι 55.000 ευρώ.

Η δεύτερη, είναι μια περίπτωση επιδότησης ενοικίου. Ο δικαιούχος εισέπραττε το επίδο-
μα, αλλά έμενε στο σπίτι της ...μητέρας του. Το συνολικό ποσό που διεκδικείται είναι 11.000 
ευρώ.

Στις υπόλοιπες 12 περιπτώσεις τα ποσά κυμαίνονται από 537 ευρώ έως και 4.500 ευρώ. 
Από την αιτιολογία που περιγράφεται, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, κυριαρχεί η αμέλεια, παρά η πρόθεση να προσπαριστεί κάποιος τα χρήματα αυτά.

Όπως σημειώνεται, πάντως, στην εισηγητική έκθεση, τις πιο πολλές φορές, δεν γίνεται 
επικαιροποίηση των στοιχείων των δικαιούχων, δεν δηλώνονται ακριβή στοιχεία, αποκρύ-
πτονται άλλα στοιχεία, που έχουν σχέση με την επιδότηση, το χρόνο λήξης του επιδόματος, 
δεν δηλώνεται η εύρεση εργασίας και άλλα τέτοια «κουτοπόνηρα» τεχνάσματα.

90.000 ευρώ «χάθηκαν»  
σε επιδόματα τυφλότητας,  
ενοικίου και αναπηρίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ  
ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

ρεπορτάζ
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αθλητισμός - auto

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣΑΠ
ΟΨ

Η
Η εγχώρια ποδοσφαιρική κοινωνία παρα-

κολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα επα-
κολούθησαν του προγραμματισμένου για την 
περασμένη Κυριακή ποδοσφαιρικού αγώνα 
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Περισσότεροι από 30 χι-
λιάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών και εκείνοι 
που ταξίδευσαν ακόμη και από τις ΗΠΑ, στις 
κερκίδες της Τούμπας περίμεναν καρτερικά 
κάτω από άθλιες καιρικές συνθήκες την έναρ-
ξη του αγώνα για να ζήσουν μία ποδοσφαιρική 
γιορτή. Απ’ αυτές που δε ζουν κάθε μέρα και 
που έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
απογειώνουν την αδρεναλίνη και σε κάνουν 
να θυμάσαι τον αγώνα για πολλά χρόνια. 

Τελικώς έφυγαν από το γήπεδο θυμωμέ-
νοι γιατί ο αγώνας ποτέ δεν άρχισε. Οι λόγοι 
είναι γνωστοί και δεν αξίζει να κάνω καμία 
απολύτως αναφορά. Την ώρα που γράφεται 
αυτό το άρθρο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή 
η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή. Εκτιμώ 

όμως ότι όποια κι αν είναι αυτή κάποια από τις 
δύο ομάδες θα χαλάσει τον κόσμο. Είτε γιατί 
πρέπει να ικανοποιήσει επικοινωνιακά τους 
φιλάθλους της, είτε επειδή δίνει τη δική της 
ερμηνεία για τα γεγονότα. Για όποιον όμως 
βλέπει περισσότερο ψύχραιμα τα γεγονότα 
και το βλέμμα του φτάνει μακρύτερα απ’ ότι η 
λογική των εγχώριων παραγόντων, πιστεύει 
ότι ανεξαρτήτως από την απόφαση υπάρχει 
ένας μεγάλος χαμένος: το ποδόσφαιρο. Δεν 
μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να προσδιο-

ρίζω το αθλητικό θέαμα ως «προϊόν» ή τους 
φιλάθλους ως «πελάτες». Δυστυχώς όμως 
είτε μας αρέσει είτε όχι στον επαγγελματικό 
αθλητισμό, όπου υπάρχουν μπάτζετ και τερά-
στια συμβόλαια, αυτή είναι η πραγματικότητα. 
Πρέπει να υπάρχουν έσοδα γιατί υπάρχουν 
έξοδα. Οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ μπορεί να χρη-
σιμοποιούν τις ομάδες ως πολιορκητικό κριό 
για τα επιχειρηματικά τους σχέδια, αλλά δεν 
είναι κορόιδα να ρίχνουν λεφτά σε έναν τρύ-
πιο κουμπαρά. Άρα έχουν λόγους να θέλουν 
να προστατεύσουν το προϊόν. Για να γίνει αυτό 
όμως θα πρέπει να ξεφύγουν από παλαιομο-
δίτικες τακτικές, να σταματήσουν να κάνουν 
εμπρηστικές κορώνες και να συμφωνήσουν 
ότι θα βάλουν τα… πιστόλια τους στη θήκη. 
Διαφορετικά το κακό θα διαιωνίζεται, στις 
αίθουσες των δικαστηρίων, θα κερδίζει πότε 
η μία και πότε η άλλη ομάδα, αλλά πάντα θα 
υπάρχει ένας χαμένος: το ποδόσφαιρο.

Όταν «τραυματίζεται» το προϊόν δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι 

Νέους αντιπροσώπους αναζητά στην Ελλάδα η εταιρεία-θρύλος των δύο τροχών. Στόχος της Harley-Davidson είναι η 
ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία θεματοφυλάκων της «ιδιαίτερης» κουλτούρας της και τη 
δημιουργία εμπειριών και αναμνήσεων στους λάτρεις της μοτοσικλέτας. 

Οι άνθρωποι της Harley θεωρούν πως η επένδυση σε μία brutal boutique έχει πολλαπλά οφέλη για τον επιχειρηματία, κα-
θώς η ιδιοκτησία και η διαχείριση ενός εμπορικού καταστήματος της φίρμας θεωρούνται και ζήτημα κύρους στον χώρο των 
δύο τροχών. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στην ελληνική ιστοσελίδα 
της εταιρείας.

Τα καθήκοντα της διευθύντριας Μarketing BMW στο 
BMW Group Hellas ανέλαβε στα μέσα Φεβρουαρίου η 
Μαρίζα Πετράκου. Η κα Πετράκου, εκτός από πτυχιού-
χος του State University of New York με ειδικότητα στο 
Organizational Communication και κάτοχος μεταπτυχι-
ακού στο International Marketing από το University of 
Strathclyde, διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του 
marketing ενώ μέχρι πρότινος ασκούσε καθήκοντα διευ-
θύντριας Επικοινωνίας και Τύπου σε πολυεθνική εταιρεία 
στον χώρο της μόδας.

Σε αναζήτηση νέων αντιπροσώπων  
στην Ελλάδα η Harley-Davidson 

Αλλαγή στην κορυφή 
του μάρκετινγκ  
της BMW Hellas
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Μήλο: «Ασπίδα» απέναντι σε πέντε μορφές καρκίνου
ΕΡΕΥΝΑ ΙΤΑΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ» ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ ΦΡΟΥΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Μία παροιμία που ακούγαμε στα παιδικά μας χρόνια 
έρχεται να επιβεβαιώσει το Πανεπιστήμιο της Περούτζια 
στην Ιταλία. Δεν ξέρουμε εάν «ένα μήλο την ημέρα τον 
γιατρό τον κάνει πέρα», σίγουρα όμως μειώνει τις πιθανό-
τητες εμφάνισης πέντε διαφορετικών μορφών καρκίνου.

Δεν αποτελεί μυστικό πως μια υγιεινή διατροφή που 
περιλαμβάνει πολλά φρούτα και λαχανικά δρα προστατευ-
τικά ενάντια στον καρκίνο, ωστόσο δεν υπήρχαν μέχρι σή-
μερα επαρκή ερευνητικά στοιχεία αναφορικά με τη συμ-
βολή συγκεκριμένων φυτικών προϊόντων στην πρόληψη 
της νόσου. Οι Ιταλοί ερευνητές αποφάσισαν λοιπόν να 
συγκεντρώσουν τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να εξετάσουν 
κατά πόσο το μήλο –ένα από τα πλέον δημοφιλή φρούτα 
στον κόσμο– παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη διάφο-
ρων μορφών καρκίνου.

Μεγαλύτερα οφέλη  
για τον καρκίνο στομάχου 

Σύμφωνα με την επισκόπηση που πραγματοποίησαν 
οι ερευνητές, η οποία βασίστηκε σε 40 παλαιότερες μελέ-
τες και δημοσιεύεται αναλυτικά στην επιθεώρηση «Public 
Health Nutrition», όσοι καταναλώνουν τουλάχιστον ένα 
μήλο την ημέρα διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο για του-
λάχιστον πέντε μορφές καρκίνου –καρκίνο του πνεύμονα, 
καρκίνο του εντέρου, καρκίνο του στόματος, καρκίνο στο 
γαστρεντερικό σύστημα, καρκίνο μαστού– σε σύγκριση με 
όσους τρώνε πολύ σπάνια μήλο. Τα οφέλη του μήλου φά-
νηκε να είναι μεγαλύτερα συγκεκριμένα για τον καρκίνο 
του στομάχου και του οισοφάγου, καθώς τα στοιχεία υπέ-
δειξαν ότι ο κίνδυνος μειώνεται σε ποσοστό έως και 50%. 
Ο κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα ήταν μειωμένος πε-
ρίπου κατά 25%, ενώ ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού 
ήταν μειωμένος περίπου κατά 20%.

«Λόγω της ιδιαίτερης χημικής σύστασης και των πε-
ρίπλοκων μοριακών μηχανισμών τους, ορισμένα είδη 
φρούτων και λαχανικών πιθανώς συσχετίζονται πιο έντο-
να με την πρόληψη του καρκίνου», αναφέρουν οι ερευ-

νητές, συμπληρώνοντας πως εστίασαν συγκεκριμένα 
στο μήλο, επειδή είναι το πρώτο σε κατανάλωση φρούτο 
στην Ευρώπη αλλά και επειδή αποτελεί εξαιρετική πηγή 
φυτοχημικών ουσιών, οι οποίες θεωρείται ότι έχουν ισχυ-

ρή αντικαρκινική δράση. Το μήλο είναι επίσης πλούσιο σε 
φλαβονοειδή, μια κατηγορία σύνθετων ουσιών που προ-
στατεύουν τόσο από τον καρκίνο όσο και από την καρδι-
οπάθεια.

υγεία
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Chantal Thomass

Bordelle

ΜΟ
ΔΑ

γυναίκα

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Η ομορφιά μιας γυναίκας πηγάζει 
από μέσα προς τα έξω καθώς η ψυ-
χολογία παίζει τεράστιο ρόλο. Το ίδιο 
ισχύει και για την εξωτερική μας 
εικόνα αφού τα όμορφα και σωστά 
εσώρουχα επηρεάζουν εκτός από τη 
διάθεσή μας και την εμφάνισή μας 
κάτω από τα ρούχα. Ενα σουτιέν στο 
σωστό νούμερο, με το κατάλληλο 
κόψιμο μπορεί να αναδείξει το 
ντεκολτέ μας κι ένα σωστό εσώρου-
χο μπορεί ακόμη και να σμιλέψει 
τη σιλουέτα μας. Όπως αναφέρει κι 
ένα αγαπημένο μου quote... «Ποτέ 
μην υποτιμάς τη δύναμη ενός καλού 
εσωρούχου σε μία κακή μέρα!»

THE POWER OF LINGERIE...

Αγ. Σοφίας 27 | 2310.240.030
Εγνατίας 96 | 2310.281.205 www.sexyromina.gr

Stella McCartney

Fleur Du Mal

La Perla

La Perla

Alexander McQueen
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κοινωνία

«Σεξιστικά πρότυπα και συμπεριφορές συνεχίζουν 
να υπάρχουν και να προβάλλονται...»

«ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ KARFITSA

Π
αγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - 8 Μαρτί-
ου. Μια ημέρα που έχει τις ρίζες της στις 
διαδηλώσεις γυναικών τον 20ο αιώνα 
για ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθή-
κες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Με 
το πέρασμα των χρόνων, όμως, είναι 
σημαντικό να μάθουμε την άποψη των 
νέων γυναικών για τη θέση τους στη 

σύγχρονη κοινωνία αλλά και για το τι πρεσβεύει η συ-
γκεκριμένη ημέρα.

Η ημέρα της γυναίκας, ως παγκόσμια ημέρα 
των δικαιωμάτων της, κρίνεται πως έχει χάσει 
το ουσιαστικό της νόημα και αποτελεί σήμερα 
μια ευκαιρία για πρόσκαιρη «γιορτή». «Έχει χα-
θεί η αξία της. Μετατράπηκε σε μια ευκαιρία να 
διασκεδάσουν γυναικοπαρέες.  Ίσως η σύγχρονη 
γυναίκα, θεωρώντας δεδομένα τα δικαιώματά της, 
να μη νιώθει την ανάγκη να γιορτάσει γι’ αυτά και να 

τα υπερασπιστεί» σχολιάζει 
χαρακτηριστικά η Χριστί-
να Δρυγιαννάκη, φοι-
τήτρια. Η ίδια άποψη 
υποστηρίζεται και από 

την Ελευθερία Λενακά-

κη, ιδιωτική υπάλληλο, σύμφωνα με την οποία «είναι 
μια σημαντική ημέρα όμως για εμένα είναι μια μέρα σαν 
όλες τις άλλες γιατί έχει χαθεί το νόημά της». 

Σε πολλά μέρη του κόσμου στις 8 Μαρτίου ενώσεις 
και ακτιβιστές συνεχίζουν να διαδηλώνουν, προα-
σπίζοντας την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. 
Ωστόσο, συνήθως η πολιτική σημασία αυτής της 
ημέρας χάνεται. Για τους άντρες είναι μια ακόμη 
ευκαιρία για δώρα και λουλούδια που στοχεύ-

ουν στην ένδειξη αγάπης προς τη γυναικεία 
φύση και όχι προς ένα ον με ίσα δικαιώμα-

τα. «Δεν θεωρώ πως η κοινωνία προασπίζει 
τα δικαιώματα της γυναίκας και δεν αρκούν 
τα δώρα και τα λουλούδια για να γιορταστεί» 
αναφέρει η Άννα Μητακίδου, φυσικοθερα-

πεύτρια. 

«Δεν στερούμαστε δικαιωμάτων»
Ωστόσο, πέρα από τις διαδηλώσεις και τους εορτα-

σμούς η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια 
καλή ευκαιρία για κριτική και συζήτηση όσον αφορά 
στο κατά πόσο οι σύγχρονες γυναίκες νιώθουν ή είναι 
ίσες με τους άντρες. Στην πραγματικότητα οι απόψεις 

διίστανται. Υπάρχει η πλευρά των γυναικών που θέτει 
τη γυναίκα πολύ υψηλά στην κλίμακα της ισότητας, 
όπως η κ. Λενακάκη που σχολιάζει: «Θεωρώ πως σή-
μερα η γυναίκα έχει κερδίσει την ισότητα με τον άντρα 

και πολλές φορές υπερτερεί». Στον αντίποδα υπάρ-
χει η πλευρά των γυναικών, που προασπίζει τα 

παραδοσιακά πρότυπα. Συγκεκριμένα η Μη-
λίτσα Λάμαϊ θεωρεί πως «Δεν υπάρχει ισό-
τητα σε όλους τους τομείς και δε νομίζω πως 
θα υπάρξει ποτέ. Θεωρώ πως πάντα ο άντρας 

και η γυναίκα θα κατέχουν διαφορετικές θέσεις, 
κυρίως μέσα στην οικογένεια και προσωπικά συμ-

φωνώ με αυτό. Η ισότητα είναι αναγκαία όσον αφορά 
στα δικαιώματα αλλά δε συμφωνώ να αλλάξει η παρά-
δοση». 

Σε γενικές γραμμές, οι νέες γυναίκες σήμερα θε-
ωρούν πως έχουν ίσα δικαιώματα σε εκπαίδευση και 
εργασία. Ωστόσο, όπως λένε, «σεξιστικά πρότυπα και 
συμπεριφορές συνεχίζουν να υπάρχουν και συχνά 
προβάλλονται από τα ίδια τα ΜΜΕ». Για τις ίδιες «στις 
8 Μαρτίου, γιορτάζει ο άνθρωπος με τους πολλαπλούς 
ρόλους, η μητέρα, η σύζυγος και η εργαζόμενη γυναίκα 
που με κόπο έχει κατακτήσει τη θέση της στο σύγχρονο 
κόσμο».

ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
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motivation

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Δεν 
είναι μόνον οι 10.000 και πλέον 
αυτοκτονίες των συναθρώπων 
μας που έδωσαν τέλος στη ζωή 
τους, γιατί δεν άντεξαν την οικο-
νομική κρίση. Είναι και οι πολλές 
ακόμη χιλιάδες συμπολίτες μας 
που «έφυγαν» από την ίδια αιτία, 
λόγω ασθενειών που αυξήθηκαν 
κατακόρυφα και που προήλθαν 
από την βίαια εφαρμογή των μνη-
μονίων, της αβάσταχτης φορολε-
ηλασίας των πολιτών, το κλείσιμο 
400.000 και πλέον επιχειρήσεων, 
την ανεργία και το καταγεγραμ-
μένο οδυνηρό ποσοστό φτώχειας 
που αγγίζει πλέον τα 3/4 του 
πληθυσμού.  Η Ευρώπη μιλάει 
για «ανθρωπιστική κρίση» στην 
Ελλάδα, την ίδια ώρα που τα «κο-
ράκια» των δανειστών αρπάζουν 
και ξεσκίζουν ανελέητα την Ελ-
λάδα και ορέγονται τις περιουσίες 
όσων δεν μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στην επιβολή άδικων 
και αντισυνταγματικών φόρων 
και προστίμων! Αφού έσωσαν 
τις ...Τράπεζες μετατρέποντας τα 
χρέη τους σε «Δημόσιο χρέος» 
παρά τη θέληση του κυρίαρχου 
Ελληνικού Λαού, τώρα σχεδι-
άζουν με τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς να αρπάξουν 
τις περιουσίες των Ελλήνων και 
να τις μετατρέψουν σε καταλύ-
ματα προσφύγων στην αρχή και 
αργότερα σε σπίτια διακοπών των 
Γερμανών, των Άγγλων κλπ. 

Έχουμε μπροστά μας, πολλές 
εκπλήξεις να δούμε... «Θα χυθεί 
αίμα», λέει ένας αγρότης, που 
χρωστά το δάνειο του σπιτιού 
του! Είναι απόλυτα βέβαιο και 
αναμενόμενο, ότι η σιωπηρή 
πλειοψηφία των Ελλήνων θα 
αντιδράσει και τα γεγονότα που 
έρχονται μέσα στο 2018, θα 
συντρίψουν και θα εκδιώξουν και 
την απαράδεκτη Κυβέρνηση που 
εκπροσωπεί πλέον την μειοψη-
φία, αλλά και τους δανειστές.

*Ο Ντ. Κωστόπουλος είναι Πρό-
εδρος του Ελληνικού Κέντρου 
Επικοινωνίας

Επιχειρηματικό  
βοριαδάκι

ΝΤΙΝΟΣ ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο σεισμός του 1978 την οδήγησε  
στη σωστή επιχειρηματική «στροφή»

Η ΣΤΙΒΗ ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr 

Ο 
μεγάλος σεισμός του 1978 που σημειώθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη ήταν ο λόγος που την έκανε να αναθεωρήσει 
την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Ο λόγος για την 
Στίβη Σιωζοπούλου, ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού 
«Αλέξανδρος» που αποτελεί τον πρώτο που λειτούργησε 
στο κέντρο της πόλης και εξακολουθεί να υπάρχει επί 
37 συναπτά έτη. «Σπούδασα κάτι τελείως διαφορετικό, 
οργάνωση γραφείου, δημόσιες και διεθνής σχέσεις. Όταν 

ξεκίνησα να δουλεύω έκανα εισαγωγές σε πρώτες ύλες ζαχαροπλαστι-
κής. Όταν έγινε ο σεισμός το 1978 έπαθα μια μεγάλη ζημιά με τις εισα-
γωγές», εξιστόρησε στην Karfitsa η κα Σιωζοπούλου. «Τότε αποφάσισα 
να κάνω ένα νέο επιχειρηματικό βήμα, αποφασίζοντας να ασχοληθώ 
με κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, τα παιδιά και την εκπαίδευση τους. Έτσι 
άνοιξα τον παιδικό σταθμό», πρόσθεσε η ίδια.

Η επιχειρηματίας έχει καταφέρει να κρατήσει «ζωντανή» την επι-
χείρησή της αρκετές δεκαετίες, πράγμα για πολλούς ακατόρθωτο, ιδι-
αίτερα στις μέρες μας. Μάλιστα, αποτελεί μια από τις πιο δραστήριες 
και επιτυχημένες στον κλάδο της, είναι το πιο παλιό μέλος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου, όπου είναι μέλος του Δ.Σ. και συμμετέχει 
σε έναν όμιλο επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με την ίδια, τα βασικά 
χαρακτηριστικά που οδηγούν στην επιτυχία είναι: «να αγαπάς αυτό που 
κάνεις και να θέλεις να το κάνεις με αγάπη, να έχεις βαθιά θέληση και 
βαθιά πίστη. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει 
να έχεις γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, ψυχικές αντοχές και αρετές 
ανάλογα με τον κλάδο που θες να ασχοληθείς, ιδιαίτερα στον δικό μου 
που έχω να κάνω με παιδιά. Το καλό στις μέρες μας είναι ότι υπάρχουν 
φορείς που μπορεί να προστρέξει ένας νέος επιχειρηματίας και να τον 
βοηθήσουν να υλοποιήσει το επαγγελματικό του όραμα και αυτό είναι 
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει όλοι να το αξιοποιούν». Η 
ίδια επεσήμανε ότι: «αυτό που πιστεύω και θα πρέπει να είναι το μότο 
των νέων είναι να μην αφήνουν το όνειρο τους, αλλά να το κυνηγάνε. 
Επίσης, κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι πριν ξεκινήσει κάποιος κάτι 
θα πρέπει να ξέρει που θέλει να φτάσει και τι θέλει να πετύχει, να έχει 
δηλαδή ένα ξεκάθαρο όραμα».

«Το γυναικείο επιχειρείν χρειάζεται στήριξη»
Όσον αφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και στον τρόπο που 

αυτή αντιμετωπίζεται με την πάροδο των χρόνων, η κα Σιωζοπούλου 
εξήγησε ότι: «η γυναίκα επαγγελματίας δεν έχει φτάσει ακόμη στο επί-
πεδο να αναγνωρίζεται και να δέχεται σεβασμό από όλους. Γι’ αυτό βλέ-
πουμε και φαινόμενα μη ισότητας σε κάποιους χώρους, όπως για πα-
ράδειγμα κάποιες γυναίκες αμείβονται λιγότερα από ότι θα αμειβόταν 
ένας άνδρας. Όλα αυτά δεν έχουν εκλείψει, αν κι έχουν γίνει μεγάλα βή-
ματα, πιστεύω ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα ακόμη. Επίσης, στο 
θέμα της επιχειρηματικότητας δεν είδα πολλά άλματα. Δεν μας βοήθησε 
και η κρίση τα τελευταία χρόνια, καθώς εκεί που φαινόταν μια εξέλιξη, 
η κρίση επέφερε τελικά δυσάρεστες αλλαγές». Εντούτοις, η ίδια θεωρεί 
ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες εκ-
παιδεύονται και μορφώνονται. «Η εκπαίδευση μας είναι απαραίτητη και 
θεωρώ πάρα πολύ βασική την δικτύωση και δη την αλληλοϋποστήριξη, 
αλληλοβοήθεια σε όλα τα επίπεδα. Είναι σημαντικό στις μέρες μας η 
γυναίκα να στηρίζεται από όπου είναι δυνατόν, γιατί έχει αναλάβει και 
έναν πολύ σοβαρό ρόλο να στηρίξει το σπίτι της. Επομένως, σε αυτές 
τις γυναίκες θα πρέπει να δοθούν κίνητρα να κρατήσουν τις επιχειρή-
σεις τους και να ανοίξουν καινούργιες», κατέληξε η ίδια.
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Ε
άν η ιστορία της Ιωάννας Μητακίδου είχε 
έναν τίτλο θα μπορούσε να είναι «Dream big 
and create your own story» (μτφρ. Βάλε με-
γάλους στόχους και δημιούργησε τη δική σου 
πορεία). Ο τίτλος στα αγγλικά είναι επειδή η 
καριέρα της κα Μητακίδου έχει βγει από την 
αρχή της εκτός ελληνικών συνόρων. Πριν 
από περίπου 22 χρόνια είχε ξεκινήσει τις 

σπουδές της στο μάρκετινγκ, όμως δεν άργησε να κατα-
λάβει ότι αυτό που αγαπά και ήθελε να ακολουθήσει επαγ-
γελματικά ήταν ο κλάδος του Make-up. Έπειτα από την 
ολοκλήρωση των σπουδών της στη Θεσσαλονίκη πήγε στο 
Λονδίνο. Εκεί συνέχισε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο 
του Sheffield, στο τμήμα Culture Management και με πα-
ρότρυνση μιας φίλης της παρακολουθούσε παράλληλα 
σπουδές στο Make-up. Γύρισε στην Ελλάδα, διεύρυνε πε-
ρισσότερο τις γνώσεις της στο Make-up και τότε πήρε την 
απόφαση να ταξιδέψει στην Αμερική, όπου είχε την τύχη 
να μαθητεύσει δίπλα στον καταξιωμένο, διάσημο καθηγη-
τή και make-up artist της Τζένιφερ Λόπεζ, Σκοτ Μπαρνς. 
«Εκεί δεν χωρούσε αμφιβολία μέσα μου, συνειδητοποίησα 
πόσο πολύ αγαπάω αυτή τη δουλειά», είπε στην Karfitsa η 
ίδια. Μετά από ένα διάστημα επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου 
και δούλεψε ως καθηγήτρια σε Make-up artist σχολές, 
ήταν εφτά χρόνια στο London Fashion Week και συνερ-
γάστηκε με μεγάλα ονόματα του χώρου της μόδας όπως ο 
Valentino και η Vivienne Westwood.

«Η αγάπη για την δουλειά  
μου με βοήθησε να πετύχω»

«Όταν αποφάσισα ότι ήθελα να γυρίσω στη Θεσσαλονί-
κη η αγορά της πόλης με αγκάλιασε και με δέχτηκε, αλλά 
δεν μπορούσε να αφομοιώσει το μεγάλο μου βιογραφικό. 
Επίσης, εντόπισα αρκετά κενά στον κλάδο και σκέφτηκα 
ότι μπορούσα να κάνω κάτι δικό μου, το οποίο θα έχε την 
δική του διαφοροποίηση μέσα στην αγορά. Να δημιουρ-
γήσω μια σχολή μέσα στην οποία θα βάλω όλα όσα έχω 
μάθει», μας περιέγραψε η κα Μητακίδου. Άνοιξε λοιπόν 
την σχολή LMI London Make-up Institute σε μία έκταση 
μόλις 30 τ.μ. και σημείωσε αμέσως μεγάλη ανάπτυξη. Σή-
μερα, μετά από δυο χρόνια η σχολή έχει «εξαπλωθεί» στα 
200 τ.μ. Ήδη έχουν αποφοιτήσει πάνω από 250 Make-up 
artists, οι οποίοι όπως επεσήμανε η κα Μητακίδου «εκ-
παιδεύονται εκτός από το μακιγιάζ και στο hair styling και 
στο styling. Αυτό γίνεται, και είναι κάτι που δεν το γνω-
ρίζουν στην Ελλάδα, επειδή στο εξωτερικό ζητούν total 
look makers. Οπότε όταν ένα άτομο έχει σπουδάσει και 
τα τρία μπορεί να απορροφηθεί πιο εύκολα γιατί συμφέρει 
τις εταιρείες, είτε σε ξένα agency, είτε σε αρκετά e shops». 
Μάλιστα, η σχολή είναι υπό την αιγίδα της παγκόσμιας 
ομοσπονδίας Make up artist, όπου η κα Μητακίδου είναι 
και μέλος της διοίκησης της.

Τι είναι όμως αυτό που οδήγησε στην επιτυχία την κα 
Μητακίδου; «Η αγάπη μου για το αντικείμενο που την με-
ταδίδω στη δουλειά. Σίγουρα οι γνώσεις και η εμπειρία μου 
με βοήθησαν στο να φτιάξω μια διαφοροποιημένη σχολή. 
Επίσης, αντιλαμβάνομαι κάθε σπουδαστή που έρχεται 
εδώ ως άνθρωπο και όχι ως πελάτη. Προσπαθώ πάντοτε 
να λειτουργώ προς όφελος των παιδιών, γι’ αυτό έχουμε 
αναπτύξει ένα τμήμα μέσα από το οποίο προσπαθούμε να 
τους βρίσκουμε δουλειές», απάντησε η ίδια συμπληρώνο-
ντας ότι ένα ακόμα κλειδί για την επιτυχία είναι ότι «επεν-
δύω πάντα στην εξέλιξη της γνώσης. Για παράδειγμα, μαζί 
με τους συνεργάτες μου θα πάμε στη Νέα Υόρκη να εκπαι-
δευτούμε σε νέες τάσεις και επιστρέφοντας πίσω να της 
μεταλαμπαδεύσουμε στους μαθητές μας».

success story

Η Θεσσαλονικιά make-up artist 
με τις μεγάλες συνεργασίες

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr

Ιωάννα Μητακίδου
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NORTHWIND

Οι θρυλικοί NORTHWIND έρχονται 
στις 3 Μαρτίου, στο 8Ball.  Ώρα: 
20:30. 
Το συγκρότημα έρχεται για ένα 
μοναδικό Reunion Show στη 
Θεσσαλονίκη με opening acts τους 
καταξιωμένους στο χώρο, Serpent 
Lord και τους Murder Angels. Οι 
NORTHWIND ιδρύθηκαν το 1981 
στην Θεσσαλονίκη και μετά από ένα 
επιτυχημένο demο και αξιοσημεί-
ωτες live εμφανίσεις, υπογράφουν 
με την Polygram Records/Vertigo 
Label το 1982. Το καλοκαίρι του 
1982 λοιπόν, κατεβαίνουν στην Αθή-
να και ηχογραφούν το πρώτο τους 
LP με τίτλο «Northcomin» το οποίο 
κυκλοφόρησαν τον χειμώνα του 
1982 και έτσι σιγά σιγά «έχτισαν» μια 
μεγάλη καριέρα.
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ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 
ΚΑΘΡΕΦΤΗ 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ
Η Ματούλα Ζαμάνη έρχεται στις 3 Μαρ-
τίου στο Block 33. Ώρα: 21:30. Τιμές 
εισιτηρίων: 11 ευρώ και 13 ευρώ.
Η Ματούλα Ζαμάνη έρχεται από τους 
αμοργιανούς βράχους στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης για ένα live στο οποίο 
εκτός από τις μεγάλες της επιτυχίες θα 
ανέβει στη σκηνή και με καινούργια 
τραγούδια στο «χρώμα του ουρανού». 
Μαζί της θα είναι οι σταθεροί συντα-
ξιδιώτες της: Κώστας Νικολόπουλος 
στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, 
Θάνος Καζαντζής στα τύμπανα-pads, 
Γιάννης Κονταράτος στο βιολί και Ηλίας 
Ρότσιας στο ηλεκτρικό μπάσο.

ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ο Ψαραντώνης έρχεται στο Mύλος 
Club, στις 9 Μαρτίου. Ώρα: 21:30. 
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ στην προ-
πώληση και 12 ευρώ στο ταμείο.
Νέος και πανάρχαιος μαζί, ο Ψαραντώ-
νης  με την  δύναμή του στον αυτοσχε-
διασμό κατορθώνει να δημιουργεί την 
ατμόσφαιρα του δέους, της ταραχής 
και του ρίγους, όπως ακριβώς οι 
μεγάλοι μουσικοί της τζαζ. Βαθύς 
γνώστης και πραγματικός λάτρης της 
παράδοσης μας και από τη φύση του 
απείθαρχος, απρόοπτος και αποκα-
λυπτικός ο Ψαραντώνης θεωρείται 
σήμερα ως ο τολμηρός αλλά συγχρό-
νως και ο στοχαστικός ανανεωτής της 
παράδοσης – ένα ζωντανό απόσταγμα 
αρχέγονων μαζί και σύγχρονων μουσι-
κών ιστορήσεων.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΦΩΣ
Ο Δημήτρης Βουτσάς και η Πολυξένη 
Καράκογλου θα εμφανιστούν στη μου-
σική σκηνή Ξέφωτο, στις 3 Μαρτίου. 
Ώρα: 23:00. Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ.
Οι δυο τους συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά στις ακροάσεις της 4ης 
Ακρόασης της Μικρής Άρκτου του 
Παρασκευά Καρασούλου και κυκλο-
φόρησαν τα πρώτα τους τραγούδια. 
Αλλά και η ολοκαίνουργια διασκευή 
«Καινούργιος χειμώνας» των Σταμάτη 
Κραουνάκη και Μάνου Τσιλιμίδη. Ένα 
πρόγραμμα με τραγούδια σε ανοιχτά 
παράθυρα που καλωσορίζουν το φως 
της επόμενης μέρας. Στιγμές από την 
προσωπική δισκογραφία των ερμηνευ-
τών, καθώς και του στιχουργού, Λάζα-
ρου Αντωνιάδη, πάντα πλαισιωμένα σε 
τραγούδια μεγάλων δημιουργών που 
επισφράγισαν την ελληνική μουσική 
σκηνή. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ
O Μανώλης Λιδάκης και η Λαϊκή 
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» θα 
ταξιδέψουν το κοινό στο σπουδαίο 
έργο του Μίκη Θεοδωράκη, σε μία 
μουσική παράσταση, στο θέατρο 
Βεργίνα, κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο από τις 2 έως τις 17 Μαρτίου. 
Ώρα: 21:45. Τιμές εισιτηρίων: 25 
ευρώ, 20 ευρώ και 15 ευρώ. 
Ένας καταξιωμένος ερμηνευτής και 
μία ορχήστρα με μεγάλο όνομα θα 
πουν τραγούδια μέσα από τα οποία 
ο ελληνικός λαός έμαθε να εκφράζει 
τη χαρά και τη λύπη του, την απογο-
ήτευση κα το θυμό του, την εθνική 
του περηφάνια, την αγάπη του για 
τη ζωή, τον έρωτα, το χορό και το 
τραγούδι.

Τα Κυριακάτικα Πρωινά της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης συνεχίζο-
νται με το τρίο ΙΑΜΑ, στις 4 Μαρτίου, 
στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ώρα: 12:00. 
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ το κανονι-
κό και 5 ευρώ το μειωμένο. 
Το τρίο σχηματίστηκε από, τον Γιάννη 
Ανισέγκο στο φλάουτο, την Μαρία 
Ανισέγκου στο βιολοντσέλο και τον 
Αντώνη Ανισέγκο στο πιάνο, με σκοπό 
την παρουσίαση νέων συνθέσεων για 
τον συνδυασμό των τριών οργάνων. 
Το ρεπερτόριο του τρίο περιλαμβάνει 
έργα που ξεκινούν από την εποχή του 
Μπαρόκ έως τα έργα του 21ου αιώνα. 
Η ηλεκτρονική μουσική και ο ελεύθε-
ρος αυτοσχεδιασμός είναι πεδία στα 
οποία δραστηριοποιείται το τρίο.

Το μιούζικαλ «Ερωτόκριτος» του Δη-
μήτρη Μαραμή βασισμένο στο πρωτό-
τυπο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, 
έρχεται από τις 9 έως τις 11 Μαρτίου, 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 30 
ευρώ, 26 ευρώ, 22 ευρώ, 16 ευρώ και 
14 ευρώ. Μειωμένο στα 14 ευρώ.
Ο Δημήτρης Μαραμής συνέθεσε ένα 
έργο γεμάτο δυνατές μελωδίες, πάνω 
στο αριστούργημα του Κορνάρου, 
διατηρώντας το μέτρο (δεκαπεντασύλ-
λαβος) και την κρητική διάλεκτο. Με 
επιρροές από τη μουσική παράδοση 
της Κρήτης, αναφορές στη τζαζ, τα 
μπλουζ, αλλά και τον Χατζιδάκι, ο συν-
θέτης δημιούργησε ένα νέο μελωδικό 
σύμπαν για τους χιλιάδες στίχους του 
Ερωτόκριτου.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται στο 
Club του Μύλου στις 3 και στις 10 
Μαρτίου. Ώρα: 21:00. Τιμές εισιτη-
ρίων: 10 ευρώ στην προπώληση και 
13 ευρώ στο ταμείο.
Ο Φοίβος έρχεται στην αγαπημένη 
του πόλη για να τραγουδήσει όλα 
εκείνα τα τραγούδια που το κοινό 
αγάπησε. Μαζί του θα είναι η νέα 
τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη και 
το θορυβώδες, αξεπέραστο combo 
Ντούβας, Χριστοδούλου, Παντέλης 
και Soto, που αποδεικνύουν πως 
είναι άνθρωποι και όχι ρέπλικες και 
παίζουν με τη μουσική του Φοίβου 
παίζοντας… μουσική.

πολιτισμός
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Τ
ον γνωρίσαμε μέσα από τις «Εξαιρέσεις», το 
τραγούδι που τον έφερε στο νούμερο 1 των 
charts. Τον ξεχωρίσαμε για τις επιτυχημένες 
συνθέσεις του σε καλλιτέχνες όπως η Χάρις 
Αλεξίου (στα τραγούδια «Ένα φιλί» & «Κα-
θρέφτης»), η Ανδριάνα Μπάμπαλη («Ούτε 
για αστείο»), ο Γιάννης Κότσιρας («Και θέλω 
εσένα»). Σήμερα μας συστήνει το νέο του άλ-

μπουμ, στο οποίο το «Λουλούδι του δρόμου» μας έχει ήδη 
κερδίσει.   

Με αφορμή την επικείμενη εμφάνισή του στη Θεσ-
σαλονίκη και στο Καφωδείο Ελληνικό την Παρασκευή 9 
Μαρτίου, η Karfitsa βρήκε την ευκαιρία να κάνει chatting 
με τον Γιώργο Ρους και να μάθει περισσότερα τόσο για τον 
ίδιο όσο και για την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

Τι θα ακούσει ο κόσμος στο δεύτερο προσωπικό σου 
album «Rous 2»;

Δέκα νέα τραγούδια που από καιρό ήθελα να πω. Ένα 
άλμπουμ στο οποίο τραγουδάω περισσότερο στο πρώτο 
πρόσωπο. Είναι μια δουλειά που αισθάνομαι ότι απελευ-
θερώνει μια πτυχή μου που κρατούσα σφιχτά δεμένη και 
με πήγε σε ένα μουσικό μέρος που από καιρό ήθελα να 
επισκεφτώ. 

Ως συνθέτης και στιχουργός έχεις γράψει πολλά 
τραγούδια σε μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες. Από τι 
εμπνέεσαι;

Από ιστορίες ανθρώπων και τα πάθη τους. Άλλες είναι 
βιωματικές, άλλες προσωπικές, άλλες μυθοπλαστικές, άλ-
λες ένα μιξ των παραπάνω. Μου αρέσει να λέω ιστορίες. 
Όταν λειτουργώ καθαρά συνθετικά, βάζω στη μουσική και 
τους ήχους, όσο περισσότερα στοιχεία μπορώ, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποκωδικοποιούνται εύκολα. Όταν μπαίνω 
στον χώρο που δουλεύω και κλείνω τις πόρτες, είμαι κε-
ραία. Λαμβάνω πολλά που δεν μπορώ πάντα να μεταφέρω 
στο χαρτί ή στις χορδές, αλλά όταν αυτό γίνει, πίστεψέ με, 
είναι μια υπέροχη αίσθηση. 

Γιατί επέλεξες να απέχεις δισκογραφικά για αρκετά 
χρόνια; 

Δεν το επέλεξα. Έγινε. Βέβαια, το ότι δεν κυκλοφορού-
σα προσωπικό δίσκο για έξι χρόνια, από την άλλη με ώθη-
σε να κάνω άλλα πράγματα και συνεργασίες που μπορεί να 
μην είχαν γίνει. Το βλέπω το άλμπουμ και λίγο σαν γέννα. 
Ήταν η ώρα λοιπόν και πήρα την απόφαση. Αυτό που σκέ-
φτομαι τώρα, είναι ότι είναι καιρός για τον επόμενο. Θα τον 
βγάλω και σε βινύλιο. Να εκπληρώσω έτσι και ένα κρυφό 
μου όνειρο. Δεν κάνεις κάτι απλώς για να το κάνεις, ή επει-
δή είναι στο πρόγραμμα. Δεν πας συντηρητικά προσέχο-
ντας την υπόληψή σου. Προτιμώ έναν καλό, προσεγμένο 
δίσκο, (ακόμα και ύστερα από 10 χρόνια που λέει ο λόγος), 
από μια προσεγμένη υπόληψη.

Γιώργο, είσαι αυτό που λέμε «κολλημένος» με τα 
social media, όπως πολλοί συνάδελφοί σου;  Ποια είναι 
η σχέση σου με αυτά;

Κοίτα… δεν είμαι γκατζετάκιας χαχα, αλλά με τα social 
media έχω μια τριβή. Ειδικά το φατσοβιβλίο, και περισσό-
τερο το youtube από το οποίο streamάρω και πολλά live 
sessions από το στούντιο με τη μπάντα. Έρχομαι έτσι σε 
μια επαφή με τους ακροατές που δεν είχα πριν. Για όσους 
ενδιαφέρονται θα με βρουν στο fb στο youtube, https://
www.facebook.com/RousMusic.official/  και στο κανάλι 
Rous Music gr αντίστοιχα. 

Είσαι σπιτόγατος; Ή σου αρέσει το έξω; Και όταν 
βγαίνεις προτιμάς κάτι χαλαρό, όπως σινεμά ή ποτά 
μέχρι το ξημέρωμα με φίλους;

Μπορεί να περάσω μια μεγάλη περίοδο στο σπίτι χωρίς 
να βγαίνω παρά μόνο για τα βασικά, βόλτες με τα σκυλιά 
κτλ. Μετά μπορεί να υπάρξει διάστημα που να μην κάθομαι 
καθόλου μέσα. Όταν βγαίνω με φίλους μπορεί να βρεθού-
με στα πιο άσχετα μέρη πραγματικά. Για αλλού ξεκινάμε 

και αλλού καταλήγουμε.
Τι έχεις ετοιμάσει για τους Θεσσαλονικείς στο ερχό-

μενο live σου; Θα τα σπάσουμε;
Πάντα τα σπάμε. Στo Καφωδείο Ελληνικό την Παρα-

σκευή 9 Μαρτίου, θα τα σπάσουμε λίγο περισσότερο. Τόσο 
καιρό έχω να ανέβω. Είσαι μέσα;

Εννοείται θα είμαι εκεί! Πριν σε ευχαριστήσω, για 
πες, ποιες είναι εκείνες  οι «εξαιρέσεις» που κάνουν 
τη ζωή σου πιο όμορφη;

Η ευγένεια που προσδίδει ομορφιά απροσδιόριστη, 
η θάλασσα, ο ήλιος, τα σύννεφα  και η βροχή, και όλα τα 
χαμογελαστά πρόσωπα που μου υπενθυμίζουν ότι είναι 
ωραίο να χαμογελάω κι εγώ. Ό, τι κι αν γίνεται.

για πες...

Καλλιτέχνης με... εξαιρέσεις
O ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣ TA «ΣΠΑΕΙ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΚΥ ΔΕΤΣΙΚΑ

«Μου αρέσει να λέω  
ιστορίες μέσα από  
τα τραγούδια μου»

Γ Ι Ω Ρ ΓΟ Σ 
Ρ Ο Υ Σ

«Προτιμώ έναν καλό, προσεγμένο δίσκο,  
από μια προσεγμένη υπόληψη»
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Ε
άν επιβεβαιώνονται οι μελέτες που έχουν 
βγει αναφορικά με το ότι το γέλιο βοηθάει 
στην καύση θερμίδων και στην… εκγύμναση 
κοιλιακών, τότε το μόνο σίγουρο είναι πως 
το κοινό του κωμικού Λάμπρου Φισφή είναι 
καλλίγραμμα κορμιά. Ο Λάμπρος θεωρείται 
-και είναι- ένα από τα διαμάντια του ελληνι-
κού stand up comedy και όχι άδικα. Έξυπνος, 

οξυδερκής, ετοιμόλογος και ατακαδόρος, κάνει τους θε-
ατές του να «σπαρταράνε» στα γέλια σε κάθε του εμφάνι-
ση εδώ και 10 χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε να 
ασχολείται με την κωμωδία. Η παράσταση «Best of» που 
έρχεται το Σάββατο 3 Μαρτίου, στο θέατρο Αριστοτέλει-
ον είναι μια «περίληψη» ουσιαστικά των καλύτερων του 
αστείων. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο Λάμπρος μίλησε 
στην Karfitsa.  

Στην παράσταση έχετε συμπυκνώσει όλα τα «Best of» 
σας. Με τι κριτήριο τα επιλέξατε; 

Είναι τα κείμενα που αγαπάω πιο πολύ και αυτά που 
έχουν κάνει τον κόσμο να γελάσει περισσότερο. Ένα ακό-
μα κριτήριο ήταν να φτιάξω μια παράσταση που μιλάει 
μέσα από τα κείμενα για τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής 
μου, στα οποία ασχολούμαι με την κωμωδία. Ουσιαστικά 
έχω κείμενα που μιλάνε για τους γονείς μου και φτάνω 
μέχρι και σε κείμενα όπου μιλάω για εμένα ως γονιός.

Λείπει μια εκπομπή stand up comedy από την τηλεό-
ραση; Μπορεί να το κάνει απλά ένας παρουσιαστής ή 
θέλει έναν «ειδικό»;

Για να κάνει κάποιος stand up comedy πρέπει να είναι 
και stand up comedian. Πρέπει να έχει μάθει τη δουλειά 
και να έχει εξασκήσει πολύ καιρό αυτό το είδος κωμωδίας. 
Νομίζω ότι το stand up έχει αγαπηθεί πολύ από ένα μεγά-
λο μέρος τους κόσμου και θα ήταν ωραίο να έμπαινε ξανά 
και στην τηλεόραση. Βέβαια η κωμωδία είναι κάτι που πά-
ντα είναι καλύτερο να τη βιώνεις live.

Η δουλειά του κωμικού έχει μόνο γέλια; Tι δυσκολίες 
αντιμετωπίζετε;

Η δουλειά του κωμικού είναι όπως είπατε δουλειά. Δεν 
ανεβαίνουμε στη σκηνή για να γελάσουμε εμείς. Κάνουμε 
κωμωδία για να γελάσει το κοινό. Μπορεί να φαίνεται ότι 
περνάμε καλά εκείνη την ώρα και εν μέρη ισχύει, αλλά να 
μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της παράσταση δουλεύ-
ουμε.

Ένας κωμικός στην Ελλάδα της κρίσης μπορεί να βιο-
ποριστεί; 

Το stand up comedy έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία 
χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό παραστάσε-
ων τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη όσο και σε όλη 
την Ελλάδα. Μπορείς πλέον να παίζεις τρεις με τέσσερις 
φορές την εβδομάδα και να βγάζεις κάποια χρήματα.

Η άνοδος του stand up την περίοδο της κρίσης θεωρεί-
τε ότι ήταν τυχαία συγκυρία; 

Πολλά πράγματα έπαιξαν ρόλο για να γίνει το stand up 
comedy ένα από τα πιο δημοφιλή ήδη κωμωδίας αυτή τη 
στιγμή. Σίγουρα η στροφή του κόσμου προς την κωμωδία 
εν μέσω της κρίσης ήταν ένας από τους λόγους.

Όταν είστε πάνω στη σκηνή τι σχέση έχετε με το κοινό;
Στο friendzone… Γενικά έχω μεγάλη επικοινωνία με το 

κοινό κατά τη διάρκεια της παράστασης. Κάνω ερωτήσεις, 
γνωρίζω κόσμο, συζητάμε. Θέλω να υπάρχει διάδραση, 
γιατί κάνει την κάθε παράσταση μοναδική και επίσης δημι-
ουργεί και ένα κλίμα παρέας. Κάθε φορά που το λέω αυτό 
όμως πρέπει να προσθέσω ότι δεν μιλάω σε κανέναν αν 

δεν το θέλει κι εκείνος. Στόχος δεν είναι να κάνω αστεία 
εις βάρος κάποιου. Και για αυτό και τα άτομα με τα οποία 
μιλάω συνήθως είναι τα πρώτα στο τέλος που θα έρθουν 
να μου πουν συγχαρητήρια.
Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν 
με τον συγκεκριμένο επάγγελμα;

Να το κάνουν! Να μην περιμένουν. Να μην το καθυστε-
ρούν. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσουν τόσο το καλύτερο.

συνέντευξη

«Την κωμωδία είναι καλύτερο  
να τη βιώνεις live»

Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΣΦΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ KARFITSA

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | vlastou@karfitsa.gr

Ταλαντούχος και πολυπράγμων, 
καθώς εκτός από stand up comedian, 
παρουσιαστής και σεναριογράφος 
είναι και συγγραφέας

Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ 
Φ Ι Σ Φ Η Σ
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Τ
ον γνωρίσαμε ως κριτή του «Top Chef» και 
από τότε φιλοξενήθηκε σε πολλές εκπομπές 
όπου παρουσίασε τις πεντανόστιμες συντα-
γές του. Στη Θεσσαλονίκη, μας έρχεται δύο ή 
τρεις φορές το χρόνο για να παρουσιάσει μα-
γειρικά σεμινάρια σε επίδοξους σεφ, ωστόσο 
ξαναβρέθηκε στην πόλη μας το προηγούμε-
νο καλοκαίρι ως επικεφαλής του catering για 

ένα πολύ μεγάλο event, το γάμο του γιου του Ιβάν Σαββί-
δη, Γιώργου με την Γιάννα Κουντγιάκοβα. Πρόσφατα, τον 
είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ως guest κριτή στο 
διαγωνισμό μαγειρικής «Master Chef». 

Ο λόγος φυσικά για τον Χριστόφορο Πέσκια τον οποίο 
η Karfitsa συνάντησε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
σεμιναρίου Cooking Workshop Consulting, το οποίο παρέ-
δωσε σε  επαγγελματίες αλλά και σε ερασιτέχνες μάγειρες. 
Ο διάσημος Κύπριος σεφ μας μίλησε για τις επαγγελματι-
κές του δραστηριότητες, για τη φύση του επαγγέλματός 
του αλλά μας έδωσε και μία συνταγή που θα μας κάνει να 
γλύφουμε τα δάχτυλά μας!

Χριστόφορε επαγγελματικά που σε βρίσκουμε; 
Είμαι στο «Balthazar» στην Αθήνα σταθερά εδώ 

και πολλά χρόνια. Επίσης, είμαι στην εταιρεία сatering 
«Different & Different» . Κάθε καλοκαίρι είμαι στο εστιατό-
ριο «Jackie O» στη Μύκονο. Επίσης, έχω φτιάξει τα μενού 
σε εστιατόρια και ξενοδοχεία στη Ρόδο, την Κύπρο και τη 
Μάνη. 

Πώς βλέπεις τη Θεσσαλονίκη μαγειρικά;
Η Θεσσαλονίκη είναι μία πολύ ωραία παραδοσιακή 

πόλη. Η Θεσσαλονίκη ήταν μεγαλούπολη, πολύ πριν γίνει 
η Αθήνα μεγαλούπολη και έχει και ένα αστικό παρελθόν. 
Έχει πολύ ωραία κουζίνα. Μπορεί να υστερεί λίγο σε εστι-
ατόρια, αλλά αυτό οφείλεται και στο μέγεθος της. Δεν μπο-
ρεί να στηρίξει τα εστιατόρια που θα στήριζε η Αθήνα. Αλλά 
σίγουρα έχει τους καλύτερους μεζέδες! 

Ήσουν ο επικεφαλής σεφ στο γάμο του γιου του 
Ιβάν Σαββίδη. Πώς ήταν για εσένα αυτή η εμπειρία; 
Ήταν μια πρόκληση; 

Ήταν μεγάλη πρόκληση. Ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη 
δουλειά που είχε πολύ ψηλές απαιτήσεις. Ήμουν επικε-
φαλής σε 50 μάγειρες. Θυμάμαι μία μέρα μαγειρεύαμε για 
21 ώρες. Πήγαμε 10 το πρωί και τελειώσαμε 7 το άλλο 
πρωί. Μαγειρέψαμε για 600 καλεσμένους. Το δύσκολο εί-
ναι η οργάνωση πριν γίνει ένα event. Αν δεν έχεις οργα-
νωθεί καλά, δεν σε σώζει τίποτα. Αν έχεις οργανωθεί, ότι 
προβλήματα και να σου προκύψουν θα τα αντιμετωπίσεις. 
Οι μάγειρες το ξέρουν ότι η προετοιμασία είναι το παν. Ο 
γάμος του Γιώργου Σαββίδη ήταν υπερπαραγωγή και μία 
πολύ ωραία εμπειρία για εμένα.

Τι συμβουλεύεις τους νέους που τελευταία στρέφο-
νται στο επάγγελμα της μαγειρικής;

Οι μάγειρες τα τελευταία χρόνια γενικά έχουν δουλειά 
και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι πάει καλά ο τουρισμός. 
Αν δεν κάνω λάθος πέρσι είχαμε 25 εκατομμύρια επισκέ-
πτες. Ιδίως το καλοκαίρι… οι μισθοί των μαγείρων έχουν 
ανέβει. Είναι ένα επάγγελμα που αν το αγαπάει κανείς, 
μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, μπορεί να κάνει καριέ-
ρα. Και λόγω της τηλεόρασης, που έχει κάνει τη μαγειρική 
μόδα, ολοένα και περισσότεροι νέοι θέλουν να γίνουν μά-
γειρες. Η τηλεόραση βέβαια είναι τηλεόραση. Είναι πολύ 
καλό που γίνονται εκπομπές, διαγωνισμοί κλπ. Αλλά το να 
είσαι μάγειρας είναι μια δουλειά. Και μάλιστα σκληρή. Δεν 
έχεις Σαββατοκύριακα. Εγώ έχω 20 χρόνια να κάνω Χρι-
στούγεννα και άλλα τόσα Πρωτοχρονιά. Οι ώρες δουλειάς 
είναι περισσότερες. Είναι καλή δουλειά αλλά να ξέρουν 
που πάνε. Μην ξεγελιούνται από τα φώτα τις δημοσιότη-
τας.

συνέντευξη

Μαθήματα μαγειρικής  
από τον Χριστόφορο Πέσκια

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ CHEF ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΚΥ ΔΕΤΣΙΚΑ

«Οι νέοι μάγειρες δεν πρέπει να 
ξεγελιούνται από τα φώτα της 
δημοσιότητας. Η δουλειά μας 
είναι σκληρή»

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ 
Π Έ Σ Κ Ι Α Σ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
- 1 κουτί μακαρόνια
- 250γρ σύγκλινο μαζί με το λίπος του κομμένο 
σε πολύ λεπτές julienne  (σαν ψιλοκομμένο 
bacon)
- 6 κρόκοι αυγού χτυπημένοι σε ένα πολύ με-
γάλο μπολ
- ξύσμα από 1 πορτοκάλι
- μυζήθρα μανιάτικη τριμμένη
- πιπέρι μαύρο φρεσκοτριμμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Βράζουμε τα μακαρόνια σε 4 λίτρα καλά αλα-
τισμένου νερού
2. Εν τω μεταξύ σε ένα αντικολλητικό τηγάνι 
τηγανίζουμε το σύγκλινο μαζί με 2 κουταλιές 
από το λίπος του σε μέτρια φωτιά μέχρι αυτό να 
γίνει τραγανό.  (για περίπου 7-10 λεπτά)
3. Όταν το σύγκλινο είναι έτοιμο το αφήνουμε 
να  κρυώσει λίγο και το προσθέτουμε στο μπολ 
με τα αυγά
4. Όταν τα μακαρόνια είναι σχεδόν έτοιμα και 
πριν τα σουρώσουμε προσθέτουμε 5-6 κουτα-
λιές από το νερό που κοχλάζει και ανακατεύου-
με (αυτό γίνεται για να μην πήξει το αυγό μόλις 
ρίξουμε τα ζεστά μακαρόνια μέσα).
5.Σουρώνουμε τα μακαρόνια αμέσως και τα 
προσθέτουμε στο μπολ μαζί με το σύγκλινο και 
τα αυγά.  Ανακατεύουμε καλά και αν η σάλτσα 
πήξει πολύ μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα 
1-2 κουταλιές νερό
6.Πιπερώνουμε και σερβίρουμε. Πασπαλίζουμε 
το κάθε πιάτο με μυζήθρα.  
7.Η μυζήθρα η Μανιάτικη είναι αρκετά αλμυρή 
γι’ αυτό και πιθανόν το πιάτο να μην χρειαστεί 
αλάτι. Αυτό θα το κρίνετε εσείς!

ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ  
ΜΕ ΣΥΓΚΛΙΝΟ
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Φαίη Σκορδά

Παιχνίδια στο χαλί

FOLLOW

Prince όνοµα και πράγµα. Μιλάµε φυσικά για τον αγαπηµένο γάτο 

της Φαίης Σκορδά,  που έχει, όπως βλέπετε, αριστοκρατική 

καταγωγή και του αρέσουν πολύ τα χάδια. Στη φωτογραφία που 

ανήρτησε η Φαίη Σκορδά στο instagram, οι δυο τους περνούν 

χαλαρά το απογευµά τους µε αγκαλιές και χάδια πάνω στο χαλί. 

Σάκης Τανιµανίδης Άγιος ∆οµίνικος

Βουτιά στο κρεβάτι

FOLLOW

Με αυτή την εντυπωσιακή και  χιουµοριστική φωτογραφία που 
ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασµό στο instagram ο Σάκης 
Τανιµανίδης περιγράφει την ανεβασµένη διάθεση στην οποία βρίσκεται, 
παρουσιάζοντας το Survivor 2. Στo show που λαµβάνει χώρα στον Άγιο 
∆οµίνικο, προστέθηκε ο επίσης ταλαντούχος Γιώργος Λιανός και οι  
δυο τους αναµένεται να απογειώσουν το απαιτητικό reality επιβίωσης. 

social media

#  
   L

A_
ST

I_
fO

RA

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

ακολούθησε και σας παρουσιάζει 
τα posts, που ανάρτησαν αυτήν 

την εβδομάδα μέσω των  
Social Media οι αγαπημένοι  

σας επώνυμοι.

Κρύο καιρός για σπίτι…. Η Λάουρα Νάργες λατρεύει  να περνάει τις κρύες 
Κυριακές  στο σπίτι και μοιράστηκε αυτή της τη συνήθεια με τους followers της 
στα Socia Media. «Κάπως έτσι προτιμώ με τέτοιο καιρό να περνώ την Κυριακή 
μου: hot cocoa και χουχούλιασμα με ότι πιο χουχουλιάρικο μπορώ να βρω στο 

σπίτι μου!», πόσταρε η γλυκιά παρουσιάστρια.

Μέσω των social media εξέφρασε την αντίδρασή του για τον πόλεμο στη Συρία ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής 
κάλεσε τους followers του να αντιδράσουν και αυτοί αναρτώντας τα εξής λόγια: «Αρκετά μ' αυτό που συμβαίνει στη Συρία, πρέπει 

να στείλουμε ένα μήνυμα, σας παρακαλώ όλους, να γράψετε στις παλάμες σας Enough Συρία και να ανεβάσετε την δική σας 
φωτογραφία στα social media γράφοντας #enoughsyria... Παρακαλώ τους συναδέλφους τηλεπαρουσιαστές, ράδιο εκφωνητές, 

Δημοσιογράφους, Ηθοποιούς, τραγουδιστές, αθλητές, πολιτικούς (όσοι έχουν μείνει ακόμα σωστοί) Και όλους εσάς εκεί έξω μικρούς 
και μεγάλους να στείλετε αυτό το μήνυμα γράφοντας στα χέρια σας Enough Syria... Μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα, στείλτε το 

σε φίλους σας στο εξωτερικό στείλτε το παντού ακόμη και σε αυτούς που δεν μιλούν ελληνικά... ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.»

Κυριακάτικο χουχούλιασμα

Enough Syria

f

Κατερίνα Καινούριου 

Φίλες για πάντα

FOLLOW

Ένα συγκινητικό post για τις φίλες της ανέβασε η Κατερίνα Καινούριου στο 

Instagram της, συνοδευόµενο από µια γλυκιά φωτογραφία µε τις κολλητές 

της. Η γνωστή παρουσιάστρια έγραψε: «Φιλία είναι εκείνο το απόγευµα 

που έκλαιγα ασταµάτητα και εσείς µου χαϊδεύατε το κεφάλι και µε 

διαβεβαιώνατε πως όλα θα περάσουν... ∆εν ξέρω αν όλα πέρασαν, ξέρω 

πως όταν δυσκολεύοµαι το δικό σας χάδι σκέφτοµαι και ανακουφίζοµαι...»

Χριστίνα Πολίτη
Ησαΐα Ματιάµπα 

Πρεµιέρα χωρίς επεισόδια

FOLLOW

Στη λαµπερή πρεµιέρα του πολυβραβευµένου µιούζικαλ “Jesus Christ 
Superstar” που παίζεται στην Αθήνα βρέθηκε και η Χριστίνα Πολίτη, η οποία 

φωτογραφήθηκε για χάριν του instagram µε τον πρωταγωνιστή της 
παράστασης Ησαΐα Ματιάµπα δίνοντάς του τα θερµά της συγχαρητήρια. Αν και 

υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τις τελευταίες µέρες, µε κάποιους να ισχυρίζονται 

πως το έργο προσβάλει το χριστιανισµό, όλα κύλησαν οµαλά και οι θεατές της 

παράστασης, διάσηµοι και µη δήλωσαν κατενθουσιασµένοι µε το έργο. 
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Η τρίτη σόλο παράσταση του Γιώργου Χατζηπαύλου, με 
τίτλο «Σχεδόν σαράντα» επιστρέφει στην κεντρική σκηνή 

του Θεάτρου Αθήναιον. Μετά τις sold out παραστάσεις του 
Νοεμβρίου και την πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία σε 

9 πόλεις, ο Γιώργος επιστρέφει για λίγες ακόμα εμφανίσεις με 
την παράσταση που χαρακτηρίστηκε από τις καλύτερες ελληνικές 

stand up comedy παραστάσεις και αναλύει όλα τα στάδια στη ζωή ενός άντρα αλλά και 
τη σχέση του με το άλλο φύλο, τη σημερινή εποχή, όλα τα παράξενα που βλέπουμε και 
βιώνουμε γύρω μας ενώ παράλληλα μας βάζει στον εξωφρενικά περίεργο και αστείο 
κόσμο της πατρότητας! Θα τον απολαύσουμε Σάββατο 3  και Κυριακή 4 Μαρτίου. 

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

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

coming up next

#THESS_ΝΑ_ΠΑΣ;

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Ιστορίες Μπουντουάρ» παρουσιάζεται στη 
Ζώγια, στην την Κυριακή 4 Μαρτίου, στις 21:30. Η Ελεονώρα Αϊβαζίδου και ο 
Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, με τη συνοδεία του Γρηγόρη Νατσούδη στο πιάνο, 
μας διηγούνται πικάντικες και ροζ ιστορίες που μας κάνουν να χαμογελάμε 
στα κρυφά ενώ αναρωτιόμαστε μήπως ο έρωτας μας κάνει όλους ποιητές.

Οι «Πνεύμονες – Lungs» του Ντάνκαν Μακ Μίλαν μετά από την επιτυχημένη πορεία τους, «αναπνέουν» για δεύτερη 
χρονιά με ανανεωμένη διανομή και επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για 2 μόνο παραστάσεις τη Δευτέρα 5 και την 
Τρίτη 6 Μαρτίου, στο θέατρο Αριστοτέλειον.  Οι «Πνεύμονες» είναι μια ιστορία αγάπης, αμείλικτα ειλικρινής, αστεία 
και επίκαιρη. Ένας άντρας και μια γυναίκα, μορφωμένοι, γύρω στα τριάντα προσπαθούν να πάρουν αποφάσεις για το 
μέλλον τους. Παίζουν: Βάσω Καβαλιεράτου, Μάξιμος Μουμούρης. 

Η ιστορικότερη Blues μπάντα της χώρας και μία από τις σπουδαιότερες Blues μπάντες της Ευρώπης έρχεται  
ζωντανά στο Blue Barrel. Oι Blues Wire, με αγαπημένα Blues κομμάτια αλλά και δικές τους επιτυχίες, μας 
ταξιδεύουν σε δρόμους αυθεντικής Blues μουσικής! Blues Wire: Elias Zaikos- κιθάρα, φωνή / Sotiris Zissis - 
μπάσσο / Alex Apostolakis - ντραμς / Κάθε Πέμπτη στις 22.00

Για τέταρτη χρονιά το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης διοργανώνει το μεγάλο εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό, επιμορφωτικό 
Forum  «Χορεύουμε; Τα μαθήματα αλλιώς!». Από τις 3 έως τις 9 Μαρτίου 2018, η αίθουσα Εκδηλώσεων «Μελίνα 
Μερκούρη» ανοίγει τις πόρτες της σε όλους όσους ενδιαφέρονται να πειραματιστούν, να καταθέσουν ιδέες και 
να βιώσουν με ολιστικό τρόπο την εκπαίδευση. Στην Επτά ημέρες γεμάτες εργαστήρια, συναυλίες, παρουσιάσεις, 
αυτοσχεδιασμούς, όπου καθηγητές, σπουδαστές και γονείς, αλλά και οι καλεσμένοι αξιόλογοι μουσικοί και παιδαγωγοί 
της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα, ανταλλάσσουν απόψεις και προσφέρουν γνώσεις κι εμπειρίες γύρω από 
το θέμα της εκπαίδευσης και της μουσικής τέχνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ιστορίες Μπουντουάρ

Πνεύμονες

Βραδιές… Blues

Σχεδόν 40

Χορεύουμε;;;

Ο Κωσταντίνος Αργυρός στη Θεσσαλονίκη

Με πολύ κέφι και ένα πρόγραμμα 
γεμάτο επιτυχίες καταφθάνει στη 
Θεσσαλονίκη ο  Κωνσταντίνος 
Αργυρός! Ο νεαρός καλλιτέχνης 
έρχεται στο Club Vogue, για να 
βάλει φωτιά στα βράδια των 
Θεσσαλονικιών! Θα διασκεδάζουμε 
μαζί του μέχρι το ξημέρωμα, κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο .
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ζώδια & social life

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

ΛΕΩΝ ΤΟΞΟΤΗΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΙ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

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

Οι μέρες αυτές είναι αρκετά πολύπλοκες για σας. Από τη μια ο 
Άρης σάς δίνει δύναμη να λειτουργήσετε με θάρρος σε θέματα 
επαγγελματικά και οικογενειακά, από την άλλη υπάρχουν εμπόδια 
που σας δημιουργούν τροχοπέδη στο να αναπτυχθείτε. Η Πανσέληνος 
στο ζώδιο της Παρθένου θα σας ευνοήσει οικονομικά, αλλά όχι και 
στα συναισθηματικά σας θέματα.

Βρίσκεστε σε μία πολύπλοκη και ανατρεπτική περίοδο, που θα κατα-
νοείτε με δυσκολία τις προθέσεις των άλλων. Πολύ πιθανόν να γίνουν 
επικοινωνιακά λάθη στο ξεκίνημα της εβδομάδας και παράλληλα να 
περάσετε μία χαμηλή ενεργειακή περίοδο στο σώμα και το πνεύμα. 
Ακολουθήστε τη διαίσθησή σας, ή αφήστε το κατάλληλο άτομο να σας 
βοηθήσει αυτήν τη νεφελώδη περίοδο. 

Η περίοδος αυτή είναι πολύ σημαντική σε υλικά θέματα που 
μπαίνουν σε πρώτο πλάνο στη ζωή σας. Το πλανητικό σκηνικό 
ευνοεί τη βοήθεια από πρόσωπο-κλειδί σε οικονομικές υποθέσεις 
και αναμφίβολα, μέσα από προστασία που θα σας δοθεί, θα πάρετε 
ανάσα σε ό,τι σας έχει προβληματίσει. Η Πανσέληνος ολοκληρώνει 
μία οικονομική σας κίνηση. 

Βρίσκεστε στο επίκεντρο των γεγονότων, εφόσον θα έχετε την 
Πανσέληνο στο ζώδιό σας. Επηρεάζεστε εσείς που είστε γεννημένοι 
τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, σε προσωπικό επίπεδο αλλά όχι 
απαραίτητα με αρνητικό τρόπο. Οι αλλαγές που ζήσατε τα τελευταία 
χρόνια σάς επισημάνουν ότι δεν πρέπει να πισωγυρίζετε, βάζοντας 
άρρωστα συναισθηματικά εμπόδια στη ζωή σας. 

Είστε στη ζωδιακή ομάδα όπου αυτή η περίοδος θα λειτουργήσει για 
σας με εύνοια σε προσωπικό επίπεδο. Βέβαια μην επαναπαύεστε σε 
ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν και πολλά θέματα που θα βρίσκονται στο 
παρασκήνιο και δυστυχώς θέλουν αρκετά προσοχή. Η Πανσέληνος 
στο ζώδιο της Παρθένου θα σταθεροποιήσει σχέδιά σας για το 
μέλλον. 

Η εβδομάδα αυτή είναι για σας μία αρκετά καλή περίοδος ώστε να 
μπορέσετε να βάλετε μία σειρά σε κάποιες κακές και ατυχείς στιγμές 
που συνέβησαν κατά το παρελθόν. Βέβαια η Πανσέληνος θα ρίξει ένα 
πέπλο μυστηρίου στην επικοινωνία σας με αγαπημένα πρόσωπα, όπου 
με δυσκολία θα κατανοήσετε αυτό που έχει συμβεί. 

Οι μέρες αυτές είναι σαφέστατα πολύ ιδιαίτερες για εσάς. Οι πλανήτες 
που έχουν συσσωρευτεί στο ζώδιό σας και η Πανσέληνος, που πραγ-
ματοποιείται στην Παρθένο, δεν σας αφήνουν κανένα περιθώριο να 
μείνετε έξω από τα γεγονότα των ημερών. Άνθρωποι που θα μπουν 
τώρα στη ζωή σας θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία σας. 

Καλό είναι να μη γίνεστε υπερβολικά ανήσυχοι για θέματα που 
ξέρετε ότι δεν θα αλλάξουν σύντομα. Τις μέρες αυτές πολύ πιθανόν 
να απογοητευτείτε, μαθαίνοντας κάτι που αφορά ένα δικό σας άτομο. 
Ίσως να αποτραβηχτείτε λίγο από την καθημερινή ρουτίνα και να 
θελήσετε να βρείτε ηρεμία μέσα από μία μετακίνηση ή κάνοντας μία 
εσωτερική αποτοξίνωση. 

Η εβδομάδα ξεκινά με πολλές υποχρεώσεις και αρκετή κούραση. Ο 
Άρης απέναντι από το ζώδιό σας ταράζει τις σχέσεις σας και επηρεά-
ζει αρκετά την επικοινωνία. Η Πανσέληνος θα σας αποπροσανατολίσει 
αρκετά σε θέματα επαγγελματικά, αλλά θα σταθεροποιήσει συγχρό-
νως τα οικονομικά σας, που θα βρείτε και νέες πηγές εισοδημάτων. 

Αυτές οι μέρες θα σας κάνουν να αναζητήσετε μία ήρεμη γωνιά να 
σκεφτείτε το επόμενο σας βήμα, αλλά μην επιδιώξετε κάτι τέτοιο 
τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η Πανσέληνος θα σας ευνοήσει αρκετά 
σε πολλά θέματα, κυρίως πρακτικά. Βέβαια η συμμετοχή και του 
Ποσειδώνα στην Πανσέληνο αυτή θα γλυκάνει τις σχέσεις που έχουν 
περάσει κρίση. 

Η εβδομάδα αυτή έχει να σας δώσει αρκετές στιγμές διασκέδασης, 
επικοινωνίας και καλοπέρασης, που όμως θα πρέπει να αντιληφτείτε 
και τους κινδύνους που επωάζονται. Μην αφήσετε ακάλυπτο τον 
τομέα της εργασίας σας και μην πείτε λόγια που θα σας εκθέσουν 
αργότερα. Η Πανσέληνος, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, θα σας 
κάνει υπερευαίσθητους στα λεγόμενα των άλλων. 

Η εβδομάδα αυτή θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά στον οικονομικό 
τομέα. Θα πρέπει να ρυθμίσετε και να απαλλαγείτε από βάρη που 
ανήκουν στο παρελθόν και δεν σας αφήνουν να αναπτυχθείτε. Η 
Πανσέληνος θα σας δώσει δύναμη για ένα σημαντικό οικονομικό 
θέμα, όπως επίσης θα υπάρξει μεγάλη πιθανότητα για μακροχρόνιες 
επενδύσεις που θα έχουν επιτυχία. 

Στο ξεκίνημα του Μαρτίου πληθώρα γεγονότων θα συμβαίνει πριν και μετά την Πανσέληνο,  
όταν και θα υπάρχει μία σύγχυση συναισθημάτων, αλλά και μία οριοθέτηση σε πρακτικούς στόχους. 

Red Party 
Ένα μοναδικό κεφάτο RED PARTY 

διοργάνωσε το Κέντρο UNESCO για 
τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλ-
κάνια στο bar restaurant PATRON.  Τα 
έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για 
την οργάνωση της Διεθνούς παιδικής 
κατασκήνωσης της Unesco. Πολλοί 
λαμπεροί καλεσμένοι, φορώντας κάτι 
κόκκινο, έσπευσαν να  στηρίξουν αυτή 
την ενέργεια. 

ΕΦΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ, ΡΑΛΛΙΩ ΛΕΠΙΔΟΥ, 
ΝΤΟΡΑ ΤΑΚΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΡΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΥΔΑΤΖΗ, ΕΥΗ ΔΟΣΙΟΥ, 
ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ UNESCO 
ΚΑΙΤΗ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΡΑΤΖΗ, ΕΥΗ ΔΟΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΡΗ,  
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ

ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ, ΛΙΑ ΒΕΝΙΩΤΑ, 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΥΔΑΤΖΗ

ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΚΑΣ, ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΚΑΣ

ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ,  
ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΟΚΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΛΑΜΠΡΟΥ, ΡΑΛΛΙΩ ΛΕΠΙΔΟΥ

ΛΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ, ΜΑΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΙ-
ΔΟΥ, ΝΤΟΡΑ ΤΑΚΑ, ΝΑΝΤΙΑ ΤΑΚΑ
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πού θα μας βρείτε;

ΚΕΝΤΡΟ 
Apallou 
Mητροπόλεως 51, Θεσσαλονίκη, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, Θεσσαλονίκη, 2310250309
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
ΠΛΑΤΕΙΑ ASSOS ODEON
Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη,  2310233173
CIEL
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 12, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ONE
ΚΑΡ.ΝΤΗΛ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη

Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, Θεσσαλονίκη, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη, 2310596800
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE
Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη, 2310549000
Ξενοδοχείο Μacedonia Palace 
Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη, 2310897197
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, Θεσσαλονίκη, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λ. Νίκης 59 54622, Θεσσαλονίκη, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, Θεσσαλονίκη, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, 2310284001
Όρεξις 
Α. Μηνά 10, Θεσσαλονίκη, 2310244448
Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος 
Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη, 2310589175
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, 2310220596
Τα Νησιά 
Προξένου Κορομηλά 13,  Θεσσαλονίκη, 2310285991
Το Καφέ του Μύλου
Ανδρέου Γεωργίου 56, Θεσσαλονίκη, 2310522822
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, Βαλαωρίτου, 23 0530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, Θεσσαλονίκη, 2310260958

ΔΥΤΙΚΑ
ΕΔΑ 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
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13 , Καλαμαριά , 2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς , 2310432122
PLAISIR
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
THE PRINCE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
TOTHELO
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
BRULEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
PERSE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
BISCUTTO COFFEE
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
LA PASTERIA
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟ
11ο ΧΛΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  
MEDITERANEAN COSMOS

Όλα τα σημεία διανομής

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

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

Karfitsa




